
امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 
هدفمند سازی از خرداد ماه

 4 نکته برای داشتن
 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران
 اندر حکایات
15 طنز روتین

 اسم شما 
چه رنگی است؟  113

راه اندازی300 رشته جدید 
16در دانشگاه اصفهان

شهید اندیشه

بررسی گرایش خانواده ها  به  تدریس  خصوصی فرزندانشان  به مناسبت روز معلم 

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال، روز معلم و روز 
قدس که  می شود، چند عکس و سخنرانی اش پخش می شود. چندسالی هم هست 
که همایش بزرگی برایش برگزار می شود. با همه اینها، او را نمی شناسیم. او آشنای 
غریبه ای است که در چند عکس خالصه شده و این عکس ها آن قدر تکرار شده که 

همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لقب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
باعث شده در حد عکسی روی دیوار باقی بماند. 

کتابخانه مرکزی، جایی 
برای آماتور ها

دیر نیس��ت روز هایی که پایتخ��ت فرهنگ و تمدن 
ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 
و همه کس��انی که می خواستند نمایشگاه بگذراند، 
یا باید ب��ه گالری های زهوار درفت��ه دولتی مراجعه 
می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 
از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأت بازبی��ن آثار، تازه 
می توانس��تند برای یک هفت��ه آثارش��ان را در این 

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

در حالی که اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندس��ازی یارانه ها با 
مخالفت بس��یاری از کارشناسان و نیز مخالفت مجلس روبرو 
است، طی روزهای اخی��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 
خردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول هنوز رفع نشده، می 

تواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.
تشدید نظارت

 دولت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای ف��از دوم هدفمندسازی 
یارانه ه��ا را داده بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام��ا قرائن��ی در اقدامات اخی��ر دولت 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طرح از ابت��دای خرداد را 
 تقوی��ت م��ی کن��د؛ از جمل��ه ای��ن ک��ه دول��ت ای��ن روزها 

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 
برای کنترل بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 

برای نمونه می توان به مصوبه ویژه روز گذشته کارگروه کنترل 
بازار برای واردات24 میلیارد دالر ک��االی اساسی اشاره کرد. 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی در ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 نیز برنام��ه ویژه دولت ب��وده که ب��ه نظر می رس��د دولت در 
آستانه ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��ه بازار و 
 مردم، به این سیاست روی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 
دولتی طی روزهای اخیر از تش��دید نظارت های خود بر بازار 
خبر می دهند، به ویژه این که به تازگی  وزیر صنعت، معدن و 
تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

اواخر اردیبهشت داده است.
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اصفهان کارخانه واگن 
سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 
ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 
مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 
علت اعتیاد را در کشور 

دارد 
 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(
شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 
اول به شماره 27427 مورخ 1390/11/20 و به استناد مصوبه 
تاريخ 1390/11/08 شورای اسالمی شهر آران  شماره 1479 
وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 
همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 
حدوداً 510 م.م با قيمت پايه كارشناسی از قرار متری 600/000 
ريال با شرايط خاص از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا 
از كليه واجدين شرايط دعوت بعمل می آيد تا جهت اطالع از 
شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 
10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی به شهرداری آران 

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه  طریق  از  را  ذیل  های  عملیات  اجرای  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
به  جمهور  رئیس  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت   1388 سال  بهای  فهرست  با  و  عمومی 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید و خرید لوله PEX و اتصال ماده پوش فیت p.p را 
مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
نوع موضوع مناقصهمناقصه

بودجه
مبلغ تضمین 

برآورد )ریال()ریال(

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 91-1-36
7/610/000622/076/914عمرانیپساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

91-1-37P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX 146/960/000جاریخريد لوله-

11/600/0001/698/183/656عمرانیاحداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد91-1-38

بسمه تعالی
با استعانت از درگاه قادر متعال در مورخه 91/2/8 انتخابات هيئت مديره شهرک مسكونی گلستان ارم 
واقع در خيابان امام خمينی جنب بانک ملی شعبه رسالت با حضور ساكنين محترم تشكيل گرديد و 
ضمن عرض تشكر و قدردانی از ساكنين محترم در خصوص مشاركت حداكثری خود تعداد پنج نفر از 
ميان يازده نفر نامزدهای داوطلب با قاطعيت آراء ساكنين محترم به شرح اسامی ذيل برگزيده شدند.

1- خانم بنفشه مردانيان )افشار( فرزند منوچهر با تعداد 36 رأی از 55 رأی مأخوذه

2- آقای علی ابراهيمی دستگردی فرزند اكبر با تعداد 34 رأی از 55 رأی مأخوذه

3- آقای منصور رضائی فرزند يوسف با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه

4- آقای حمزه حمزه ای فرزند غالمرضا با تعداد 31 رأی از 55 رأی مأخوذه همگی بعنوان اعضاء هيئت 
مديره.

5- آقای علی بردبار يزدی فرزند غالمرضا با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه به عنوان رئيس هيئت 
مديره

الزم به توضیح است آئین نامه داخلی و سایر تصمیمات متخذه هیئت مدیره شهرک از 
طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/23
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/24
 ،www.abfaesfahan.ir  محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی

  WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر



چهره روزيادداشت

عراق به شورای همکاری 
نخواهد پیوست

تعريف نظارت از نظر ريیس جمهور 
متفاوت با قانون است

مصباحی مق��دم در واکنش به سخنان رییس جمه��ور درباره نحوه 
نظارت بر دولت گفت: ریی��س جمهور معتقد است مجلس به عنوان 
 ریل گذار کش��ور، نبای��د تصمیمش را مس��تقل از نظ��ر دولت که 
لکوموتیو ران اس��ت، انجام دهد و اگر با الیحه ای موافق نیس��ت آن 
را برگرداند، آن وقت دولت خودش می داند ک��ه چگونه عمل کند.

مصباحی مقدم با بیان این که تص��ور می کنم اگر آقای احمدی نژاد 
رییس مجلس بود، نگاهشان به موضوع نظارت متفاوت می شد، افزود: 
مس��أله نظارت و تعریفی که ایش��ان  از آن دارد، متفاوت از تعریفی 
است که قانون و رویه ه��ا از نظارت دارند. نماین��ده مردم تهران در 
 مجلس هشتم افزود: قانون و رویه ها اقتضا می کند که مقام ناظر در 
هزینه کرد درآمدها مطابق با قانون باشد و کس��ی که  این تطابق را 

احراز می کند، دیوان محاسبات است.

 واكنش وزارت خارجه ايران 
به هتك حرمت به قرآن

وزارت امورخارجه جمهوري اسالمي ایران اقدام سخیف،                        توهین آمیز 
و تحریك کننده یك کش��یش نماي آمریکای��ي در اهانت آشکار به 
ساحت مقدس ق��رآن کریم، معج��زه بزرگ پیامب��ر رحمت )ص( 
 را ب��ه ش��دت محک��وم و آن را در راست��اي پروژه شکس��ت خورده 
اسالم ستیزي و اسالم هراسي طراحان جنگ تمدن ها و مذاهب در 
آمریکا و غرب مي داند. در بیانیه مطبوعاتي وزارت خارجه ایران آمده 
است: بدون ش��ك این اقدامات سخیف کش��یش آمریکایي، موجب 
ایجاد تنفر مذهبي شده و خشم و انزجار مس��لمانان جهان را درپي 
خواهد داشت؛ امري که مس��ئولیت دولت آمریکا را در اقدام نکردن 
براي پیش��گیري از تکرار چنین اقدامات افراط گرایانه اي، سنگین تر 

مي کند.

اتحاد شیاطین جن و انس علیه دولت
رییس جمهور ب��ا بیان این که دول��ت قول داده تمامی پ��روژه ها تا 
پایان همین دولت به بهره برداری برسد، گفت: برای اجرای طرح ها 
از خارج قرض نکردیم و آینده کش��ور را نفروختیم. محمود احمدی 
نژاد در مراسم افتتاح طرح مسکن مهر گلستان افزود: تمامی امکانات 
برای اجرای پروژه های مهم و ماندگار دول��ت مهیاست. وی عنوان 
کرد: هر چند هم��ه شیاطین اعم از جن و ان��س دست به دست هم 
داده اند تا این طرح عملی نشود، ولی با توکل به خداوند این طرح ها 

عملی خواهند شد.

 پیش بینی برای
 رياست مجلس زود است 

علی مطهری درباره انتخاب رییس مجلس نهم گفت: از االن نمی شود 
 درباره انتخاب ریی��س مجلس نهم اظهار نظر ک��رد، چرا که تکلیف 
65 کرسی مشخص نشده، ولی شخصاً الریجانی را برای گزینه ریاست 
مجلس نهم قبول دارم. وی گفت: پ��س از آن مصباحی مقدم، باهنر 

و توکلی را گزینه های دیگری برای ریاست مجلس نهم می دانم.
مطهری با بیان این که برای حدادعادل احترام قائلم و شخصیت علمی 
و فرهنگی وی برای م��ن قابل احترام است، اف��زود: ولی با این حال 

معتقدم وی گزینه مناسبی برای مجلس نهم نیست.

مانور شورای همکاری خلیج فارس 
خدشه ای به اقتدار ايران وارد نمی كند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به برگزاری 
مانور بزرگ جمهوری اسالمی ایران در دریای عمان در آینده نزدیك، گفت: 
مانور شورای همکاری خلیج فارس هیچ تأثی��ری در اقتدار ایران نخواهد 
داشت.حس��ین ابراهیمی با اشاره به مانور آبی خاکی نیروهای مش��ترک 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از روز گذشته گفت: مدت 
زیادی بود که زمزمه این مانور از سوی ش��ورای همکاری خلیج فارس در 
دریای عمان وجود داشت، اما موفق به برگزاری آن نمی شدند. ابراهیمی 
همچنین از برگزاری مانوری بزرگ از سوی جمهوری اسالمی ایران در دریای 
عمان در آینده نزدیك نیز خبر داد و گفت: اقتدار نظام جمهوری اسالمی 
ایران درحدی است که کامال از منافع جمهوری اسالمی دفاع خواهد کرد و 

اینگونه تهدیدات نیز هیچ تأثیری در اقتدار ایران نخواهد داشت.

ايران غنی سازی را متوقف نمی كند
نماینده جمهوری اسالمی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن ابراز 
امیدواری درباره موفقیت آمیز بودن مذاکرات آتی ایران و آژانس در نیمه ماه 
می)25 اردیبهشت( تصریح کرد: ایران هرگز غنی سازی اورانیوم را متوقف 
نخواهد کرد. علی اصغر سلطانیه خاطر نش��ان کرد: امیدواریم مذاکرات 
 آتی میان ایران و آژانس در 14 و 15 می)25 و 26 اردیبهش��ت( سازنده و 

موفقیت آمیز باشد. 
وی گفت: هدف اصلی مذاکرات، مذاک��ره درخصوص شروط و چارچوب 

کاری برای رفع ابهامات و حل موضوعات برجسته است.

تشديد نظارت
 دولت از ماه ه��ا پیش وعده اج��رای ف��از دوم هدفمندسازی 
یارانه ه��ا را داده بود، ول��ی به دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
را به تأخی��ر انداخت، ام��ا قرائن��ی در اقدام��ات اخیر دولت 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طرح از ابت��دای خرداد را 
 تقوی��ت م��ی کن��د؛ از جمل��ه این ک��ه دول��ت ای��ن روزها 
همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

برای کنترل بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 
برای نمونه می توان به مصوبه ویژه روز گذشته کارگروه کنترل 
بازار برای واردات24 میلیارد دالر ک��االی اساسی اشاره کرد. 
 ذخیره سازی کاالهای اساس��ی در فاز اول هدفمندی یارانه ها 
 نیز برنام��ه ویژه دول��ت بوده که ب��ه نظر می رس��د دولت در 
آستانه فاز دوم هدفمندی ب��رای اطمینان بخش��ی به بازار و 
 مردم، به این سیاست روی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 
دولتی طی روزهای اخیر از تش��دید نظارت های خود بر بازار 

خبر می دهند، به ویژه این که به تازگی  وزیر صنعت، معدن و 
تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

اواخر اردیبهشت داده است.

حذف بنزين 100 تومانی
 ام��ا یک��ی از مه��م تری��ن قرائن��ی ک��ه آغ��از ف��از دوم 
هدفمندی یارانه ها را از خرداد ماه تش��دید می کند، تصمیم 
جدید دولت ب��رای حذف بنزی��ن 100 تومانی ک��ارت های 
 سوخت از اول خرداد است. بر اساس این تصمیم، کسانی که در 
 کارت ه��ای سوخ��ت خ��ود بنزی��ن 100تومانی دارن��د، تا 
 پای��ان اردیبهش��ت م��اه فرص��ت دارن��د بنزین موج��ود را 
مصرف کنند.به گزارش فارس، کارت های سوخت به گونه ای 
طراحی شده  که تعداد محدودی قیم��ت متفاوت را می تواند 
اعمال کند، بنابراین در صورت اجرای فاز دوم و تعیین قیمت 
سهمیه ای جدید، دول��ت برای افزودن ی��ك قیمت جدید به 

کارت سوخت مجبور است یک��ی از قیمت های قبلی را حذف 
کند که حذف بنزین 100 تومان��ی و تبدیل آن به بنزین 400 

تومانی در همین راستا ارزیابی می شود.

استدالل مخالفان
از جمله مهم ترین استدالل های مخالفان، اجرای مرحله دوم 
هدفمندسازی در شرایط کنونی ای��ن است که اهداف مرحله 
اول هنوز محقق نش��ده است؛ به طور مثال وع��ده حمایت از 
تولیدات داخل��ی و اختصاص یارانه ب��ه تولیدکنندگان بخش 
صنعت، تا کنون عملی نشده است. طبیعی است که افزودن بار 
اضافی بر دوش بخش صنعت کشور در شرایطی که صنعتگران 

هم اکن��ون هم ب��ا عوارض 
ناشی از تحریم ها و افزایش 
قیمت نه��اده ه��ای تولید 
روبرو هستند معقول نیست، 
به ویژه با عنایت به این نکته 
که امس��ال قرار است سال 
تقویت تولید ملی و حمایت 
از کار و سرمای��ه ایرانی نیز 

باشد.
از سوی دیگ��ر در حالی که 
دولت پیش از اجرای مرحله 
 اول هدفمندسازی یارانه ها

سعی در نفی ارتباط منطقی 
بین هدفمن��دی یارانه ها با 
افزایش نرخ ت��ورم به ویژه 
تورم ثانوی داشت، واقعیات 
و سوابق م��دت اجرای این 
طرح به خوبی نشان دهنده 

تورم زا بودن آن است. طبیعی است ک��ه اگر دولت قصد ورود 
به مرحله بعدی این ط��رح بزرگ اقتصادی را دارد، نخس��ت 
باید به اصالح نتایج نامطلوب پیش��ین بپ��ردازد. دولت پیش 
از این نی��ز نش��ان داده است که اگ��ر عزمی ج��دی در انجام 
کاری داشت��ه باشد، نه مخالف��ت های کارشناسان مس��تقل 
و نه اشک��االت قانونگ��ذاران در مجل��س را مانع��ی عمده بر 
 سر راه خود نمی بین��د، بنابراین باید صبر ک��رد و دید که آیا 
سیاست هایی نظیر تش��دید نظارت بر ب��ازار و ذخیره سازی 
کاالهای اساسی توان مقابله با اثرات تورمی قابل پیش بینی را 

خواهد داشت یا نه؟

در انتظار گام بعدی هدفمندی

احتمال اجرای مرحله دوم هدفمند سازی از خرداد ماه

مشکل در تفسیر 
قانون نیست

 آغاز پايان پرونده 
هسته ای ايران

رییس مجلس شورای اسالمی درباره حق مجریان در اجرای تفس��یر خود از 
قوانین گفت:  مشکل در تفسیر قانون نیست، مشکل در اجراست. برخی بخش ها 
می خواهند قانون را دور بزنند. وی با اشاره به اینکه فکر نمی کند مش��کل در 
 تفسیر قانون باشد و  قوانین شفاف است ، افزود: اگر ابهامی وجود داشته باشد، 
باید از مجلس س��ؤال و تصحیح ش��ود. نماینده مردم ق��م در مجلس شورای 
 اسالمی تأکید کرد:گاهی برخی بخش ها می خواهند قانون را دور بزنند. مشکل 
ناظرانی مثل دیوان محاسبات، این است که تخلف صورت گرفته بر سر تفسیر 
 نیس��ت.الریجانی تصریح کرد: در مورد هدفمن��دی یارانه ه��ا، در قانون قید 
شده بود جز از طریق تعدی��ل قیمت حامل های ان��رژی از هیچ منبع دیگری 
 نباید وجه��ی اخذ ش��ود؛ درای��ن قس��مت، قانون صری��ح و شف��اف است و 

تفسیری هم ندارد.

وزیر خارجه ایران گفت: آغازِ پایان پرونده هسته ای را در استانبول رقم زدیم.
علی اکبر صالحی پس از دیدار  و گفتگو با ادوارد نعلبندیان، همتای ارمنستانی 
خود در نشست خبری مشترک با اشاره به موضوع هسته اي کشورمان افزود: 
امیدواریم در آینده نه چندان دور شاهد بس��ته ش��دن این پرونده مصنوعی 
باشیم. در ای��ن کنفرانس خبري خبرنگ��اري با اشاره به اظه��ارات سرگئی 
الوروف در خصوص طرح گام به گام و همچنین پیام شفاهی روز گذشته وزیر 
خارجه روسیه به همتای ایرانی خود، از صالحی پرسید که آیا پیام الوروف در 
 خصوص طرح گام به گام بود و آیا این طرح محور مذاکرات بغداد بین ایران و 
1+5 خواهد بود که وی در این ب��اره اظهار داشت: این پی��ام که روز گذشته 
 از سوی سفی��ر روسیه در تهران تحوی��ل اینجانب ش��د، در برگیرنده روابط 

دوجانبه است.

مجید در حالی كه اجرای مرحله دوم هدفمندسازی يارانه ها با مخالفت بسیاری از كارشناسان و نیز 
مخالفت مجلس روبرو است، طی روزهای اخیر زمزمه هايی مبنی بر اجرای آن از خردادماه به  كافی

گوش می رسد. انجام اين مرحله در حالی كه به باور كارشناسان معايب اجرای مرحله اول هنوز 
رفع نشده، می تواند شوک جديدی به اقتصاد ايران وارد كند.

هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق در سخنانی برخی 
شایعات درخصوص تمایل ع��راق برای عضویت در شورای 
همک��اری خلیج فارس را ردک��رد و گفت: کش��ور عراق از 
جنب��ه جغرافیای��ی، اجتماع��ی و فرهنگی با کش��ورهای 
عضو شورای همکاری نزدیك اس��ت، اما هرگز درخواست 
 عضوی��ت در این ش��ورا را مطرح نک��رده و نخواه��د کرد. 
وی تصریح کرد: معتقدی��م که عراق با اقت��دار و ثروتمند 
 است و امکان��ات و توانمندی هایی دارد که این کش��ور را 
 ق��ادر م��ی س��ازد ت��ا همپیم��ان و شریک��ی ق��وی در 

منطقه باشد.

عبداهلل صالح به امارات می رود
یك منبع دیپلم��ات عنوان داشت که عل��ي عبداهلل صالح 
به دنبال اعمال فشار کش��ورهاي حوزه خلیج فارس قصد 
دارد به ط��ور موقت یمن را ب��ه مقصد ام��ارات ترک کند. 
 به گ��زارش رویت��رز، این منب��ع دیپلمات عن��وان داشت: 
علي عبداهلل صالح، رییس جمهور سابق یمن بعد از اعمال 
فشار کشورهاي حوزه خلیج فارس براي کاهش تنش ها در 
یمن، قرار است به طور موقت این کش��ور را ترک کند. وي 
 در ادامه افزود: پیش بیني مي کنیم که طي روزهاي آینده 
علي عبداهلل صالح یمن را به مقصد امارات ترک کند و به عبد 
ربه منصور هادي، رییس جمهور جدید یمن اجازه دهد به 
وظایف خود عمل کند. علي عبداهلل صالح پیش��تر موافقت 
خود را با دست کشیدن از پست ریاست حزب حاکم یمن 

اعالم کرده بود.

اروپا نمی تواند تحريم نفتی 
ايران را تحمل كند

سی ان ان ب��ا اشاره ب��ه این که اروپ��ا نمی توان��د در دوره 
سخت کنونی بار ناشی از تحریم نفتی ایران را تحمل کند، 
 اعالم کرد ک��ه تحریم ها بیش از ایران ب��ر اروپا تأثیر منفی 
گذاشت��ه اس��ت. یک��ی از کارشناس��ان ای��ن شبک��ه 
در همی��ن زمین��ه ب��ه س��ی ان ان گف��ت: تغیی��ر و 
اص��الح تأسیس��ات نفت��ی اروپای��ی ک��ه ب��رای پاالیش 
نف��ت ای��ران تأسی��س ش��ده اس��ت، میلی��ون ه��ا دالر 
 هزین��ه دارد و ای��ن هزین��ه ه��ای اضاف��ی م��ی توان��د 
سختی های بیشتری را بر دوش برخی کشورهای اروپایی، 
به ویژه آنهای��ی که همچنان برای خ��روج از تبعات بحران 

مالی تالش می کنند، خواهد گذاشت.

آیت اهلل صادق آملی الریجانی در اولین اجالس دادستان های 
کل کشورهای عضو اکو که به میزبانی کشورمان برگزار شد، 
گفت: امروز ما می دانیم که تروریس��م به خصوص به صورت 
دولتی، از میان کشورها قربانی می گیرد و کشور ما از ابتدای 
انقالب قربانی اصلی تروریس��م بوده است، به گونه ای که در 
حافظه تاریخی ضبط و ثبت شده که گروه های تروریس��ت 
بهترین افراد و مسئوالن کش��ور ما را مورد حمله قرار داده اند 
و افسوس که این گروه ها مورد حمایت غرب قرار گرفته اند. او 
گفت: فلسطینی ها هر روز توسط رژیم غاصب صهیونیست به 
خاک و خون کشیده می شوند و باید پرسید چرا اروپا و غرب 
حمایت بی شائبه ای را از گروه های تروریستی و رژیم غاصب 
صهیونیس��م انجام می دهند.رییس قوه قضائیه گفت: اکثر 
کشورهای توسعه یافته که امروز به مسأله حقوق بشر اشاره 
می کنند و خود را ملتزم به رعایت آن می دانند، کسانی هستند 
که اتفاقا ناقض حقوق بشر هستند، به گونه ای که ما می بینیم در 
کشوری مانند بحرین مردم خواهان به دست گرفتن سرنوشت 
خودشان هستند و ماه هاست که با حکومت مخالفت می کنند، 
 اما می بینید که این افراد به خاک و خون کش��یده می شوند. 
آیت اهلل آملی الریجانی گفت: می دانیم کسانی که دم از حقوق 
بش��ر می زنند، حتی در اجرای حقوق بش��ر تناقض دارند. ما 
موضوع را فرات��ر از این می دانیم؛ جایی که حتی در مس��ائل 

تئوریك موضوع حقوق بشر هم غرب را در چالش می بینیم .

رییس جمهور در بخش��نامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی 
کش��ور، مکاتبات مجلس با دستگاه های اجرایی در خصوص 
لغو  برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را 

خالف نص صریح قانون اساسی دانست.
به گزارش خبرآنالین، محمود احمدي نژاد اینگونه مکاتبات را 
فاقد وجاهت حقوقي دانسته و تأکید کرد که هیچ یك از اصول 
قانون اساسي چنین اختیاري را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس 
مجلس و حتي مجلس شوراي اسالمي اعطا نکرده است. در این 
بخشنامه آمده ا ست: رییس محترم مجلس شوراي اسالمي به 
استناد مصوبه عادي، ضمن مکاتب��ه با دستگاه هاي اجرایي، 
برخي مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتي را که 
بعضاً حتي خارج از صالحیت مصوبه یاد شده نیز هست مغایر 
تشخیص داده و لغو مي نماید. به استناد اصل 113 و 121 قانون 
اساسي و به عنوان وظیفه اعالم مي نماید که عالوه بر ایرادات 
متعدد به این اقدام و رویه، هیچ ی��ك از اصول قانون اساسي 
چنین اختیاري را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم و حتي 
مجلس شوراي اسالمي اعطا نکرده است. نظرات رییس محترم 
مجلس شوراي اسالمي محترم است، لیکن درج در روزنامه 
رسمي مجوز اجرا یا عدم اجراي مصوبات دولت در دستگاه هاي 
اجرایي قلمداد نمي گردد، بنابراین مکاتبات مذکور بر خالف 
نص صریح قانون اساسي بوده و فاقد وجاهت حقوقي است و 

نمي تواند مناط عمل باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس در واکنش به اظهارات اخیر 
معاون اول رییس جمهور مبنی بر نداشتن برنامه برای کنترل 
قیمت ها، گفت: برکنار کردن مدیرانی که عامل گرانی در بازار 
یا عاجز از کنترل قیمت ها هس��تند، حداقل خواست مردم 
است. نادران در خصوص اظهارات اخی��ر معاون اول رییس 
جمهور مبن��ی برنداشتن برنام��ه برای کنترل ب��ازار، اظهار 
داشت: از زمانی که قانون هدفمن��دی یارانه ها در مجلس از 
 ناحیه دولت مطرح شد، اساسی ترین نگرانی ما حادث شدن 
دو عارضه اقتصادی-اجتماعی کنترل آث��ار تورمی و گرانی 
ناشی از هدفمندی یارانه ه��ا و همچنین جلوگیری از رکود 
 حاکم ب��ر صنعت و بیک��اری هایی ک��ه متعاق��ب آن ایجاد 
می شود، بود که متأسفانه دولتی ها هیچوقت پاسخی برای 
این دو مسأله مهم نداشتند. وی با بیان این که دولت علیرغم 
هش��دارهای داده شده از سوی مجلس به صورت غیرقانونی 
قیمت کاالها را افزای��ش داد، در عین حال گفت: البته دولت 
در چند ماه توانس��ت تا حدودی قیمت برخ��ی کاالها را در 
بازار کنترل کند، ولی متأسفانه وضعیت مجددا به روال سابق 
بازگشت. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان 
کرد: این موضوع نشان دهنده آن است که دولت هیچ برنامه 
میان مدت و بلندمدتی برای تنظیم بازار، حل مشکل رکود 

صنعت و بیکاری و افزایش قیمت ها در بازار ندارد.

وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح با بی تأثیر خواندن 
تحریم ها گفت:  امروز می توانیم با افتخار اعالم کنیم به فناوری 
طراحی بالگردها اشراف یافته و هواپیماهای سنگین تسلط 
پیدا کرده ایم . احمد وحیدی این سخنان را در مراسم روز کارگر 
در سازمان صنایع هوایی اصفهان عنوان کرد. سردار وحیدی 
تدابیر و حمایت های رهبر معظم انقالب اسالمی از طراحی و 
تولید بومی در صنعت هوایی را عامل تعیین کننده در شتاب 
گرفتن در این حوزه دانست و افزود: هواپیمای گشت دریایی 
و بالگرد شاهد که تمام استانداردهای بین المللی در طراحی و 
تولید آن رعایت شده، سند درخشان دیگری است که نشان 
می دهد تحریم ها مانع پیشرفت نشده و امروز می توانیم با افتخار 
اعالم کنیم به فناوری طراحی بالگردها اشراف و هواپیماهای 
سنگین تسلط پیدا کرده ایم . وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح در خصوص هواپیمای گش��ت دریایی گفت: این نوع 
هواپیما با توجه به نیازمندی های ویژه کشور، به دست کارگران 
عرصه علم و فناوری و متخصصان هوانوردی شرکت هس��ا با 
داشتن قابلیت های فراوان، همپای پیشرفته ترین هواپیماهای 
دنیا طراح��ی و تولید شده است. سردار وحی��دی با بیان این 
که هواپیمای گش��ت دریایی20 تا 25 تن توسط کشورهای 
محدودی طراحی و تولید می شود، افزود: هواپیمای گش��ت 
دریایی ساخت کش��ورمان یکی از سه یا چهار نوع هواپیما از 

این مدل در دنیاست.

دولت مجلسحقوق بشر دولت

غرب در تئوری حقوق 
بشر هم مشکل دارد 

بخشنامه  عجیب 
دولت

مقصران گرانی ها بركنار 
شوند

دستیابی ايران به فناوری 
طراحی هواپیماهای سنگین

خبر ويژه

خبر بین الملل

هیچ دستگاهی از نظارت مصون 
نیست

مرتضی نبوی/عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام

زمانی که رهبر معظم انقالب بحث پاسخگو بودن دستگاه ها به مردم را مطرح 
کردند، تصریح می کنند که تمامی دستگاه ه��ا باید پاسخگو باشند و هیچ 
دستگاهی نباید خود را مصون از پاسخگویی بداند. این را هم با صراحت گفتند 
که درست است که رهبری رییس سازمان صداوسیما را منصوب می کند، 
اما به طور طبیعی به همه  کارهایی که آنجا انجام می شود اشراف ندارد و هیچ 
زمان هم مجلس برای تحقیق و تفحص درباره صداوسیما از طرف رهبری 
منع نشده است. زمانی که من در 
مجلس ب��ودم، این بحث مطرح 
شد که مجلس می تواند از تمامی 
دستگاه ها تحقیق و تفحص کند. 
شورای نگهبان در آن زمان ایراد 
گرفت که از تمامی دستگاه ها جز 
دستگاه های زیر نظر رهبری. اما 
رهبری در آن جا گفتند که خیر، 

هیچ استثنائی وجود ندارد.
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كشف يك تخلف بزرگ ديگر در شبکه بانکی

مؤمن آبادی، مشاور رییس سازمان بازرسی کل کشور از کشف یك تخلف گسترده دیگر در 
یك بانك دولتی خبر داد و گفت: در این تخلف بیش از ده ها میلیون یورو و چندین میلیون 

دالر تسهیالت بدون اخذ وثایق کافی به یك شرکت خصوصی اعطا شده است.

دولت پیش از اين 
نیز نشان داده كه اگر 
عزمی جدی در انجام 
 كاری داشته باشد، نه 

مخالفت های 
كارشناسان مستقل 

و نه اشکاالت 
قانونگذاران در 

مجلس را مانعی عمده 
 بر سر راه خود 

نمی بیند



يادداشت
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 راه اندازی300 رشته جديد 
در دانشگاه اصفهان

محمد بیدهندی، قائم مقام رییس دانش��گاه اصفهان از راه اندازی و 
ارایه 300 رشته جدید تحصیلی در این دانشگاه در طول شش سال 
 گذشته خب��ر داد.  به گفته وی، این دانش��گاه در ح��وزه رشته های 
میان رشته ای كه نیازهای خاص جامعه را مورد بررسی و ارزیابی قرار 
می دهد، حدود 300 رشته جدید راه اندازی كرده است.راه اندازی 
این تعداد رشته، یكی از شعارهای تحقق یافته دانش��گاه اصفهان از 

سال 1384 تا سال 1390 است. 

 اساتید مراقب کالهبرداری 
سايت های خارجی باشند

 حس��ین حس��ین زاده، رییس پلی��س آگاه��ی است��ان اصفهان از 
سوء استفاده سایت جعلی Texas Jornal of scienice از مقاالت 
دانش��گاهی خبر داد و گفت: اساتید دانشگاهی مراقب كالهبرداری 

سایت های خارجی ارزیابی مقاالت باشند.
به گفته وی،  به تازگی افرادی در خارج از كش��ور ب��ا راه اندازی یک 
وب سایت جعلی به نام یكی از نشریات معتبر بین المللی و به عنوان 
   Texas Jornal of  هزینه ارزیابی و چاپ مقاالت علمی در نشریه
scienice مبالغی را به فراخور مقاالت ارائه شده، بین 200 تا 600 

دالر از اساتید دانشگاه و محققان مطالبه می كند.

امسال ۱۵ معلم نمونه برتر کشور 
اصفهانی هستند

اسامي 300 معلم نمونه برتر استاني در تجلیل كش��وري آموزش و 
پرورش در سال 1391 استان هاي سراسر كش��ور منتشر شد كه در 
این میان، 1۵ معلم از استان اصفهان معرف��ی شدند. تعداد معلمان 
 نمونه انتخاب ش��ده در شهرستان ه��ا 1۷ هزار نف��ر، در استان ها 
سه هزار نفر و در سطح كشور 300 نفر است كه در هفته گرامیداشت 

مقام معلم از آنها تجلیل خواهد شد.
 همچنین تركی��ب 300 معلم منتخ��ب و برتر استان��ي در تجلیل 
كشوري شامل 90 نفر از ابتدایي، 1۷ نفر از معلمان دوره استثنایي، 
دو نفر از تربیت معلم، 6۵ نفر از دوره راهنمایي، 110 نفر از مجموعه 
متوسطه، كارودان��ش و فني و حرف��ه اي و 16 نف��ر از مجتمع هاي 

آموزشي و تربیتي تجلیل خواهند شد. 

امکان افزايش کرايه تاکسی،پس از 
ابالغ شورای شهر

علیرضا نصر، نایب رییس كمیسیون حمل و نقل با بیان این كه امسال 
هنوز الیحه ای برای نرخ كرایه تاكس��ی ها به شورای اسالمی شهر 
ارسال نش��ده است، گفت: با متخلفان احتمالی كه اقدام به افزایش 
كرایه تاكس��ی كرده اند برخورد قانونی می ش��ود. به گفته وی، نرخ 
كرایه تاكسی های گردشی و خطی این كالنشهر پس از ابالغ شورای 

اسالمی شهر و تهیه برچسب جدید نرخ كرایه، افزایش می یابد. 

 امکان بارش مجدد تگرگ 
در اصفهان

یک كارشناس مس��ئول پیش بینی هوای اصفه��ان گفت: بر اساس 
نقش��ه های هواشناسی، امواج ناپایداری در حال عبور از روی استان 
است كه تأثیر این امواج به ص��ورت افزایش ابر، رگب��ار، رعد و برق 
وگاهی وزش باد پیش بینی می ش��ود. همچنین بارش تگرگ دور از 

انتظار نیست. 

ثبت نام سال آينده 
مدارس آغاز شد

۱۴0هزار دانش آموز 
الکترونیکی درس می خوانند

محمدجواد سیدمعلمی، دبیر ستاد ثبت نام اداره كل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: از ابتدای اردیبهش��ت ماه، 41 ستاد ثبت ن��ام در سراسر استان 
فعالیت خود را برای ثبت ن��ام دانش آموزان در مدارس آغ��از كرده اند. به گفته 
وی،  براساس بخشنامه ابالغ شده از سوی وزارتخانه آموزش و پرورش، ثبت نام 
دانش آموزان در س��ال تحصیلی 92-91 زودتر از موعد همیش��گی سال های 
گذشته و از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز شده است.وی با اشاره به این كه ثبت نام 
دانش آموزان پایه نخس��ت ابتدایی در مدارس از ابتدا تا پایان اردیبهش��ت ماه 
صورت می گیرد، اضافه كرد: ثبت نام پایه های دوم تا ششم ابتدایی نیز از ابتدا 
تا پایان خرداد ماه انجام گرفته و ثبت نام سایر دوره ها و پایه های تحصیلی نیز 
 از ابتدای خردادماه تا پایان تیرماه به صورت مشروط صورت می گیرد. بازرسان 
آموزش و پرورش نیز در این راستا بر نحوه فعالیت ستاد های ثبت نام موجود در 

سراسر استان به صورت كامل نظارت دارند.

سید مجید عاملیان، مدیركل اداره آم��وزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: در سال تحصیلی جاری 140 هزار نفر از دانش آموزان استان به 

صورت پایلوت تحت آموزش كیف و كتاب الكترونیک قرار گرفتند.
وی با اشاره به اجرای طرح آم��وزش دانش آموزان ب��ه وسیله كیف و 
كتاب الكترونیک، اظهار داشت: در سال تحصیلی جاری، 140 هزار نفر 
از دانش آموزان استان به صورت پایلوت تح��ت آموزش كیف و كتاب 
الكترونیک قرار گرفتند كه در صورت موفق عمل كردن این طرح، سال 

تحصیلی آینده در كل كشور اجرایی خواهد شد.
 وی اظهار امیدواری كرد كه استان اصفهان در سال تحصیلی آینده نیز 

با حجم باالتری این طرح را اجرایی كند.

اخبار آموزش

گشتی در اخبار

هشدار  به نیروگاه های آلوده کننده 
هوای  اصفهان

مسئول آزمایشگاه هوای اداره کل 
محیط زیست استان اصفهان

بابک صادقیان 
نیروگاه ها باید ب��رای كنترل حجم آالینده های ناش��ی از سوخت مازوت، 
 از سوخ��ت پ��اک استف��اده كنند. سوخ��ت م��ازوت نیروگاه ه��ا یكی از 
 منابع ثاب��ت افزایش آلودگ��ی هوا به شم��ار می رود. فعالی��ت واحد های 
 تولیدی و صنعتی به عنوان منابع ثابت آلودگی های موجود در سطح شهر 
 ب��ه شم��ار م��ی رود ك��ه ای��ن اداره، آلودگ��ی ناش��ی از بس��یاری از 

این واحد ه��ا را كنت��رل كرده 
است. وی گفت: نیروگاه ها باید 
برای كنترل حجم آالینده های 
 ناش��ی از سوخ��ت م��ازوت 
 از سوخت پ��اک استفاده كنند 
 و تحقق ای��ن موضوع به كنترل 
 و كاه��ش درص��د باالی��ی 
از آلودگ��ی كالنش��هر اصفهان 

كمک می كند.
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انتقاد 
قاليبافان  اصفهانی  گواهينامه مهارت  گرفتند

۵3 هزار و 3۷3 نفر از قالیبافان استان اصفهان كه سال گذشته در آزمون هاي كتبي و عملي این 
3رشته قبول شدند، گواهینامه و تأییدیه مهارت دریافت كردند.
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تدريس خصوصی معلمان منعی ندارد
در رابط��ه با علت شی��وع تدری��س خصوصی برای 
 دان��ش آم��وزان  ومن��ع معلم��ان در ای��ن زمینه، 
جم��ال آرا، ریی��س اداره ارتق��ای علم��ی و منابع 
 انس��انی اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان 
 می گوی��د: تدری��س معلم��ان عالوه ب��ر مدارس 
دولتی، در مدارس غیرانتفاعی نیز هیچگونه منعی 
ن��دارد و معلم��ان می توانن��د در اضافه كاری های 
 خود به تدریس در م��دارس غیرانتفاعی بپردازند.

جمال آرا ب��ا اش��اره به این ك��ه معلم��ان موظف 
هس��تند كه 24 ساع��ت در آموزش و پ��رورش به 

تدریس و آموزش دانش آم��وزان بپردازند، تصریح 
می كند: این اف��راد می توانند پ��س از انجام كامل 
وظایف خ��ود در مقاب��ل آموزش و پ��رورش، برای 
كس��ب منب��ع درآم��دی بیش��تر و سایر مس��ائل 
خود ب��ه تدری��س خصوص��ی مش��غول شوند.در 
ح��ال حاضردرص��د بس��یاری از خانواده ه��ا برای 
كیفیت بخش��ی به آموزش فرزندان خود، به دنبال 
برگزاری كالس ه��ای خصوصی هس��تند. در این 
رابطه ه��م جمال آرام��ی گوید كه معلم��ان برای 
شرك��ت دانش آم��وزان در كالس ه��ای خصوصی 
 اجباری ندارند و دانش آم��وزان تنها به درخواست 

خانواده های خود در این كالس ها شركت می كنند. 
به گفته وی، آم��وزش و پ��رورش نمی تواند مانعی 
برای تدریس خصوصی معلمان در زمان غیركاری 

این افراد شود.

معلمان چه گفتند؟
به گفته یك��ی از معلمان، ام��روزه دانش آموزان به 
كالس های خصوصی گرایش بیشتری دارند و دالیل 
مختلفی سبب این موضوع شده است. به اعتقاد وی، 
رقابت دانش آموزان از عمده ترین دالیل گرایش آنها 

به آموزش های خصوصی به شمار می رود.

حساس�یت خانواده ه�ا س�بب گرايش 
دانش آموزان به کالس های خصوصی شده

این معلم با اشاره به این كه خانواده ها به آموزش و 
تحصیل فرزندان خود حس��اس شده اند، می گوید: 
حس��اسیت خانواده ها سبب افزون شدن مطالبات 
آنها در راستای برگزاری كالس های خصوصی برای 
فرزندان خود شده است. این معلم مقطع متوسطه 
با بیان این كه خانواده های ب��ا توان مالی مناسب از 
هیچ امری برای ارتقا و كیفیت بخش��ی به آموزش 
دانش آموزان خود دریغ نمی كنن��د، معتقد است: 
این خانواده ها كالس های مدرسه را برای فرزندان 
خود كافی نمی دانن��د و به این دلیل ب��ه برگزاری 
كالس های خصوص��ی تمایل دارن��د، این درحالی 
است كه تنه��ا سطح مالی و امكان��ات خانواده ها بر 
روی درصد گرای��ش آنها به برگ��زاری كالس های 

خصوصی برای فرزندان خود تأثیر دارد.

اس�تفاده دانش آم�وزان از کالس ه�ای 
خصوصی مسبوق به سابقه است

یكی دیگر از معلم��ان كه در مدارس غی��ر انتفاعی 
تدریس می كند، با بیان این كه گرایش دانش آموزان 
به كالس های خصوصی تنها به زمان حاضر اختصاص 
ندارد، می گوید: استف��اده از كالس های خصوصی 
مس��بوق به سابقه است و گرای��ش دانش آموزان به 
كالس های خصوصی از موارد رای��ج در زمان حاضر 

نیست. 
وی با اشاره ب��ه این كه خانواده ها هم��واره به دنبال 
افزای��ش سط��ح علم��ی فرزن��دان خود هس��تند، 
عنوان می كند: خود خانواده ها نی��ز به این موضوع 
دامن می زنند و تص��ور آنها این است ك��ه برگزاری 
كالس ه��ای خصوصی سط��ح علمی فرزندانش��ان 
را به میزان زی��ادی افزایش می دهد. ب��ه گفته این 
معل��م، خانواده ه��ا تصور دارن��د ك��ه دانش آموزان 
اطالعات بیش��تری را در كالس ه��ای خصوصی فرا 
می گیرند. به اعتقاد بسیاری از افراد در جامعه امروز 
فرزند س��االری در میان خانواده ها گس��ترش یافته 
و خانواده ها ب��ه خواسته های فرزندان خود بیش��تر 
توجه می كنن��د و تمامی این م��وارد سبب می شود 
 كه هر روز به این قصه دامن زده ش��ود. به گفته این 

معلم، نمی توان گفت كه حضور و گرایش دانش آموزان 
در كالس های خصوصی و تقویتی موضوع جدیدی 
است. این معلم كه خود در یك��ی از دبیرستان های 
اصفهان تدریس می كن��د، در پاسخ به این سؤال كه 
آیا در حال حاض��ر و با توجه به افزای��ش نرخ تورم و 
گرانی ها حضور دانش آموزان در كالس های خصوصی 
 تنها هزینه ه��ای خانواده ه��ا را افزای��ش می دهد، 
می گوید: در حال حاضر مدارس دولتی نیز با دریافت 
هزینه های بسیار پایین و مناسب از دانش آموزان، به 
برگزاری كالس های تقویتی مب��ادرت می كنند. به 
گفت��ه وی، در صورتی كه دانش آم��وزی در مباحث 
آموزشی خود ضعف داشته باشد، آموزش و پرورش 
با برگزاری كالس های تقویتی برای آنها این ضعف را 
جبران می كند، اما دانش آموزان برای حضور در این 

كالس ها و پرداخت هزینه، اجباری ندارند.

گراي�ش دانش آم�وزان ب�ه کالس های 
خصوصی از قوانین نا نوشته است

این معلم با اش��اره به این كه در ح��ال حاضر برخی 
از كار ها در جامعه حالت چش��م و هم چش��می پیدا 
كرده اس��ت، می گوی��د: این موارد پ��س از گذشت 
 مدتی ب��ه عنوان ی��ک قان��ون نا نوشت��ه در می آید 
و گرایش دانش آموزان به كالس های خصوصی از این 
دست قوانین نا نوشته است. وی معتقد است روحیه 
مد طلبی سبب گرایش دانش آم��وزان به حضور در 
كالس های خصوصی ش��ده اس��ت و دانش آموزان 
تص��ور می كنند كه اگ��ر به كالس ه��ای خصوصی 
و تقویت��ی نروند، در زندگ��ی خود ب��ا كمبود هایی 
مواجه می شون��د. او كه از ح��دود 10 سال گذشته 
در نظام آموزشی فعالیت می كن��د، اظهار می كند: 
این موض��وع در دانش آموزان م��دارس غیر انتفاعی 
 بیش��تر مش��هود است و استدالل آنها این است كه 
مطالب پیش پا افتاده در كتاب ه��ای درسی به آنها 
آموزش داده می شود. وی با بیان این كه دانش آموزان 
 به دنب��ال تحصیل مطالب پیش��رفته تر هس��تند، 
تأكید می كند: دانش آموزان باید بدانند كه معلمان 
همواره در راست��ای ارتقای سطح علمی آنها حركت 
 می كنن��د و این اف��راد تنه��ا مطال��ب و آموزه های 
 متناس��ب ب��ا رده ه��ای سن��ی دانش آم��وزان را به 

آنها می آموزند.

بررسی گرايش خانواده ها  به  تدريس  خصوصی فرزندانشان  به مناسبت روز معلم 

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی 

در حال حاضر استقبال  خانواده برای تدريس خصوصی فرزندانشان و گرفتن معلم خصوصی بسیار شايع شده  است.  پروين 
 کارشناس�ان يادگی�ري و تعلیم و تربی�ت بر اي�ن باورند که تدري�س خصوصي تأثی�ر زيادي در پیش�رفت تحصیلي احمدی

 دانش آموزان نس�بت به کالس ه�ای جبراني و تقويت�ی دارد. به اعتقاد آن�ان، تدريس خصوصي هزينه نیس�ت بلکه 
 س�رمايه گذاري براي آينده اس�ت. از ديدگاه اين افراد، کارشناس�ان آموزش و پرورش هم کالس های تقويتي را به عن�وان يك جايگزين 
نه چندان مناسب و از روي اجبار براي کالس های خصوصي می دانند. نسل دهه 60 دانش آموزان ما برايشان از اين خبرها نبود، ولی حاال ديگر 

معلم خصوصی مد جديدی برای دانش آموزان کشور شده  و حضور در کالس های خصوصی، نوعی اپیدمی و کالس گذاشتن شده است .

گروه ش�هر: در حالی كه اعتی��اد و به خصوص مصرف شیش��ه 
در استان اصفهان رو به افزایش است، مه��رداد ستاره، مدیر كل 
پزشكی قانونی استان اصفهان  هشدار تازه ای در این رابطه داده  
مبنی بر این كه استان اصفهان رتب��ه دوم مرگ ناشی از اعتیاد را 
به خود اختصاص داده است. به گفته وی، وضعیت مرگ ناشی از 
اعتیاد در استان اصفهان هش��داردهنده است و در مرگ به علت 
 اعتیاد در سال90 نس��بت به مدت مش��ابه سال 89 ب��ا افزایش 
29/۵ درصدی روبرو بوده است. ستاره اضافه كرد: وضعیت اعتیاد 
 در استان نامناسب است  و تنها در سال گذشته 364 نفر به دلیل 
سوء مصرف مواد مخدر در استان اصفهان ج��ان خود را از دست 
دادند. این در حالی است كه به گفته وی، آمار فوت شدگان ناشی 
از سوء مصرف مواد در سال 89، 381 نفر ب��وده است، همچنین 

مرگ و میر ناشی از اعتیاد در استان اصفهان در سال 90 نسبت به 
سال 89 بیش از 29/۵ درصد افزایش داشته است. طبق این آمار  
در س��ال 90 در این استان 343 م��رد و 21 زن بر اثر سوءمصرف 
مواد مخدر جان باختند، این در حالی است كه  در سال 89 مردان 
 فوت شده بر اثر اعتیاد در استان اصفه��ان 264 نفر و تعداد زنان 
1۷ نفر بوده است. از سوی دیگر آمارها نشان می دهد كه  قتل به 
علت مصرف شیشه هم در استان اصفهان با افزایش روبرو بوده و 
این در حالی است كه برخی از این جرایم قتل های خانوادگی  است 
و  حتی والدین توسط فرزندان معتاد كشته شده اند. نكته تأسفبار 
این كه خبرگزاری ف��ارس خبر داد: آمارها م��ی گویند در استان 
مذهبی قم هم  گزارش تعداد فوتی های ناشی از اعتیاد در سال 90 

نسبت به سال 89 رشد ۵00 درصدی داشته است.

عباس حاج رسولیها، رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان 
گفت: احداث خط شرقي- غربي مترو با همكاري یونسكو 
و سازمان میراث فرهنگي استان اصفهان انجام مي شود و

  خط یک قطار شهري تا پایان سال جاري به بهره برداري 
مي رسد. به گفته وی، قرارداد خرید واگن هاي مترو بسته 
شده و خط یک مترو تا پایان سال ج��اري و یا اوایل سال 
92 به بهره برداري مي رسد. وي با اشاره به این كه احداث 
كارخانه واگن سازي در استان اصفهان پیگیري مي شود  
افزود: ای��ن امر با توجه ب��ه نیاز است��ان و حتي شهرهاي 
همجوار به واگن قطار شهري صورت می گیرد. وی با اشاره 
به این كه پ��روژه قطار شهري در سال ج��اري با مدیریت 
قبلي ادامه مي یابد، تصریح كرد: تأخی��ر در احداث مترو 

به دلیل ع��دم تأمین اعتباره��اي دولتي ب��ه این بخش 
بوده كه خوشبختانه در سال ج��اري دولت اعتبار خوبي 
 براي تكمیل پ��روژه قطار شهري به اصفه��ان اختصاص 

داده است.
 حاج رسولیها بیان ك��رد: با اتمام خط ی��ک قطار شهري 
یک پروژه یک ه��زار و ۵00 میلی��اردي در شهر اصفهان 
به بهره برداري مي رسد كه بس��یار قابل توجه است. وی 
همچنین با بیان ای��ن كه اختصاص بخش��ي از اعتبارات 
سالن اجالس براي بهره ب��رداري سریع تر از قطار شهري 
امكان نداش��ت، گفت: پروژه هاي شهري ب��ا برنامه ریزي 
 انج��ام مي شود و هزین��ه ساخت سالن اج��الس از محل 

سرمایه گذاري طرح هاي مجاور آن تأمین مي شود.

تولید ملی  هشدار 

اصفهان کارخانه واگن سازي احداث می کنداصفهان رتبه دوم مرگ به علت اعتیاد را در کشور دارد 

 بعد از فرونشست 
خیابان ها ی میر و مشتاق 
در اصفهان، ديروز خیابان 

ديگری در اين شهر 
نشست کرد. زمین خیابان 

پوريای ولی هم نشست 
کرد تا مردم در اين هراس 
باشند که دفعه بعد قرعه 

 به نام کدام خیابان 
می افتد. در اين میان و 
با وجود خطرات جانی و 
مالی، هنوز هم مشخص 
نیست که چه کسی بايد 
پاسخگوی اين دغدغه 

اصفهانی ها باشد.

به گفته اهالی، برخی از منازل 
اين محل قديمی هستند و با 

توجه به حجم زيادی از آب 
که به زير منازل اين منطقه 
 نفوذ کرده، امکان نشست 
خانه های ديگر هم وجود 

 دارد. به گفته حسین 
اثنی عشری، مدير آب و 

فاضالب شهر اصفهان علت 
نشست زمین تخريب منهول 
فاضالب بر اثر آب باران بوده 

است. 

 ساعت ۱۴ يکشنبه 
در حالی که  يك دستگاه 

سنگین کامیون برای 
تحويل گرفتن بار به اين 

خیابان مراجعه کرده بود، 
زمین اين خیابان به عمق 

شش متر نشست کرد و 
جلوی کامیون را با خود به 

پايین کشید. 
راننده  کامیون جان سالم 
به در برد و تعمیرات اين 

خیابان همچنان ادامه 
دارد.

ديگر زمین زير پای اصفهانی ها  امن نیست 
در شهر چه می گذرد؟

س: ايمنا[
]عک
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 مصوبه واردات 24 میلیاردی
برای تأمین کاالی اساسی

معاون اول ریی��س جمهور روز گذشت��ه از مصوب��ه واردات 24 میلیارد 
دالری در کارگروه تنظیم بازار برای تأمی��ن 20 کاالی اساسی خبر داد. 
 محمدرضا رحیمی افزود: این ام��ر در شرایط کنونی موجب کوتاه شدن 
سوء  استفاده کنندگان بازار می شود. معاون اول رییس جمهور با بیان این 
که از امروز تا پایان سال هیچ دغدغه ای برای تأمین کاالهای اساسی در 
کش��ور نخواهیم داشت، گفت: کاالهای وارداتی شامل 20 قلم محصول 
از جمله گوشت قرمز، برنج، نهاده های دامی و کشاورزی است. رحیمی 
افزود: این حرکت با حمایت رییس جمه��ور، تحول بزرگی در بازار ایران 

برای آسایش و راحتی مردم و خانوارها ایجاد خواهد کرد.

 بدهی 6 میلیاردی دولت
 بابت واردات برنج 

مدیرعامل اتحادیه تعاونی مصرف فرهنگیان کشور با اشاره به عدم پرداخت 
مطالبات توسط دولت گفت : افزایش قیمت ها عامل جایگزینی کاالهای 
وارداتی به جای تولیدات داخلی شده اس��ت. ایلخان جلیلیان با اشاره به 
افزایش قیمت کاالها اظهار داشت: تعاونی های مصرف فرهنگیان کشور 
تابع قانون سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده است و از جهتی 
مباشر دولت در تنظیم بازار و ذخیره کاالست. وی با بیان این که تاکنون 
هزینه واردات برنج برای تنظیم بازار از سوی دولت پرداخت نشده، تأکید 
کرد: فقط برای این یک قلم کاال، دولت شش میلیارد به تعاونی ها بدهکار 
است.جلیلیان با اشاره به حجم واردات کاال به بازار داخلی گفت: تاکنون 
برای مصرف کننده داخل شرایط فراهم نب��وده تا صرفاً از تولیدات داخل 

بهرمند شود و از کاالهای جایگزین خارجی استفاده نکند.

 پیاز، تولید ملی است 
که زير گل می رود

داستان فاجعه بار پیاز تمامی ن��دارد و در تازه ترین اتفاقات تأسفبار، دبیر 
اتحادیه بارفروشان از زیر خاک کردن محصوالت پیاز در جیرفت توسط 
برخی کش��اورزان به دلیل قیمت پایین این محصول خبر می دهد. علی 
حاج فتحعلی اظهار داشت: در حال حاضر هر کیلو پیاز در میدان مرکزی 
میوه و تره بار به قیمت 100 الی 150تومان و در شرایط عالی 200 تومان 
به فروش می رسد. دبیر اتحادیه بارفروشان ادامه داد: این در حالی است 
که هزینه حمل یک کیلوگرم پیاز از منطقه جنوب به تهران 100 تومان 
است و اگر هزینه برداشت و بسته بندی را که حدود کیلویی 70 الی 80 
تومان است به آن اضافه کنیم، فروش محصول برای کشاورز هیچ سودی 
ندارد. وی گفت: طی روزهای اخیر به دلیل این که هزینه برداشت و حمل 
پیاز بیشتر از سود فروش آن در بازار بوده ، تعدادی از کشاورزان پیازکار 
 محصول خود را در منطق��ه جیرفت شخم زدند. ط��ی روزهای گذشته 
پایین بودن بیش از اندازه قیمت خرید پیاز از کشاورز نه تنها سوژه مهم 
رسانه ها، بلکه موجب اعتراض شدید در نمازهای جمعه و همچنین معاون 

اول رییس جمهور شده است.

 روند قیمت جهانی نفت 
در سال 2۰۱2 صعودی است

رویترز به نقل از کارشناسان اقتصادی نوشت تنش غرب با ایران به همراه 
نگرانی بازار از کاهش ظرفیت مازاد تولید، قیمت نفت را در سال 2012 
افزایش خواهد داد. به گزارش فارس، رویترز در گزارشی به بررسی قیمت 
نفت در سال 2012 میالدی پرداخت��ه و عوامل افزایش یا کاهش قیمت 
نفت را بررسی کرده اس��ت. قیمت نفت در سال ج��اری به علت تنش با 
 ایران افزایش خواهد یافت و تولیدکنندگان بزرگ که با ظرفیت کامل در 
سه ماهه دوم نفت استخراج می کنند، در انتظار کاهش فصلی قیمت ها 
هستند. بر این اساس، درحالی که مدت و چشم انداز تحریم صادرات نفت 
ایران همچنان قیمت نفت را افزایش می دهد، تحلیلگران چشم انداز خوبی 

برای نفت برنت ترسیم  می کنند.

ضرورت تغییر تولیدات کشاورزان 
غرب استان

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: به دلیل هدفمند نبودن 
کاشت و خسارت زیاد به کشاورزان، درصدد تش��ویق به تغییر تولیدات 
هستیم. محمد نصر در گفتگو با ایرانا اظهار داشت: در این راستا کشاورزان 
در شهرستان های لنجان، فالورجان، مبارکه و قسمتی از نجف آباد تشویق 
می شوند که کاش��ت میوه های هس��ته دار را جایگزین محصوالت پرآب 
مانند برنج کنند. وی افزود: این کار جنبه ترویجی و فرهنگ سازی دارد 
و اجباری برای کشاورزان نیست. به گفته وی، سازمان جهاد کشاورزی 
با ارایه 85 درصد کمک دولتی در ایجاد سامانه آبیاری تحت فشار و ارایه 
90 درصد یارانه نهال در حمایت از کشاورزان، در اجرای این طرح تالش 
می کند. قائم مقام جهاد کش��اورزی اصفهان تأکید کرد: در سال زراعی 
91-90 اگرچه بارندگی خوبی داشتیم، اما بیشتر بارندگی ها در مناطق 
شمال و شرق استان اصفهان بود و همچنان در سرشاخه های زاینده رود 

کمبود بارش وجود داشت.

 جهاد: مازاد تولید داشتیم 
صنعت:  نداشتیم

در یک برنامه زن��ده  تلویزیونی، عوامل گرانی محصوالت 
پروتئینی مورد بررسی قرار بگیرد که اصلی ترین بخش 
آن، به جایی تعلق گرفت که دو مقام مسئول وزارت جهاد 
کش��اورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با 

تولید مرغ گفت و شنود کردند. 
به نظر می رسد نزاع میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با وجود تمام توافق های صورت 
 گرفته بین ای��ن دو وزارتخان��ه، همچن��ان ادامه داشته

 باشد. 
هنوز زمان زیادی از روزهایی که وزارت کشاورزی، وزارت 
بازرگانی سابق را متهم به واردات محصوالت کشاورزی 
و به دنبال آن آسیب دیدن تولیدات داخلی کرد نگذشته 
بود که دو وزارتخانه به سمت تعامل و هماهنگی با یکدیگر 
پیش رفتند، اما با گذشت حدود دو سال از آن روزها، باز 
هم این موضوع گاهی از بایگانی راکد خارج می شود و به 

محل نزاع تبدیل می شود.
در این گفتگ��و، مدی��ر کل دفت��ر طی��ور وزارت جهاد 
کشاورزی تأکید داشت که مازاد تولید مرغ وجود داشته 
و حتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت مذاکراتی صورت 
گرفته که ب��رای صادرات این محص��ول جوایزی در نظر 
گرفته شود ت��ا ناگهان مدی��ر عامل شرکت پش��تیبانی 
 ام��ور دام وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت از پش��ت 
خط تلفن ب��ه صراحت اعالم کن��د: »م��ازاد تولید مرغ 

نداشتیم.«
این که بحث چگونه آغاز شد که در نهایت به محلی برای 
اختالف دیدگ��اه تبدیل شود، به این ش��کل بود که رضا 
ترکاشوند، مدیر کل دفتر طیور وزارت جهاد کش��اورزی 
گفت: نوسانات، گواه این بحث اس��ت که در اغلب اوقات 
مازاد تولید باعث کاهش قیمت می شود و تولید کنندگان 
 باب��ت ای��ن موض��وع مس��ئوالن و متولی��ان ام��ر را 
مورد خط��اب قرار می دهند که بایس��تی ب��ه فکر تولید 

باشند.
 وی افزود: در سال بیش از یک میلی��ون و 700هزار تن 
گوشت م��رغ و بی��ش از 800 هزار تن تخم م��رغ تولید 
می شود. وی تصریح کرد: تولید طی��ور به صورت خطی 
برنامه ریزی می شود و عرضه تولیدات در بازار با توجه به 
نوسانات عرضه و تقاضا تحت تأثیر این تولید خطی است، 
در حالی که تقاضا به شکل خطی نیست و در برخی از ایام 
و در فصولی از سال چون ماه مبارک رمضان و ایام نوروز 

تقاضا افزایش می یابد.

کلنگ زني ساخت 
تصفیه خانه گلپايگان

ايران چک  جايی در 
قوانین پولی کشور ندارد

به گزارش موج، مدیرعامل شرک��ت آب و فاضالب استان اصفهان از کلنگ زني 
ساخت تصفیه خانه آب گلپایگان در آینده نزدیک خبرداد و گفت: این طرح جزو 
طرح هاي ویژه دولت است که با جذب اعتبارات و با توجه به ظرفیت شرکت، کار 
اجرایي آن با سرعت باالتر انجام می شود. امیني با بیان این که بحث آبرسانی و 
تأمین آب این تصفیه خانه از طریق سرچشمه هاي دز پیشرفت خوبي داشته است، 
اظهار داشت: طرح آب موقت به وسیله سیستم میکرو استرینر انجام خواهد شد 
تا آب در شبکه جاري شود. وی با اشاره به این که عملیات اجرایی طرح فاضالب 
شهر گلپایگان در سال 91 با اختصاص اعتبارات آغاز خواهد شد، ادامه داد: در 
 حال حاضر بیش از 90 درصد از اجناس صنعت آب و فاضالب در کش��ور تولید 
مي شود و پ��روژه هایي مانن��د ساخت تصفیه خان��ه آب، راه اندازي سیس��تم 
میکرواسترینر، اجراي خط انتقال و شبکه فاضالب که همت ویژه ای را مي طلبد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در واکنش به برخی اظهارات 
در مخالفت با غیر قانونی بودن ایران چک ها، گف��ت: ایران چک های رایج در 
کشور به هیچ وجه مشمول قوانین چک در کشور نمی شود. مقداد نجف نژاد با 
تأکید بر این که ایران چک ها جایی در نظام پولی و بانکی کشور از لحاظ قانونی 
ندارند، اظهار داشت: چاپ ایران چک غیر قانونی بوده و باید جلوی انتشار آن 
گرفته شود. وی افزود: ایران چک های رایج در کش��ور ن��ه تضمینی است، نه 
مسافرتی و نه تأیید شده از سوی بانک ها. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس با بیان این که ایران چک مشمول تعریف پول رایج کشور 
نیست، یادآور شد: قانون تصریح دارد که تعهد پرداخت از سوی بانک مرکزی 
در مقابل اسکناس ها و هرگونه بدهی، فقط با پول رایج کشور انجام پذیر است؛ 

از این رو  ایران چک، پول رایج کشور نیست.

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران شرایط عمومی بیمه نامه 
نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی- صادراتی را برای اجرا به 
مدیران عامل شرکت های بیمه ابالغ ک��رد. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی دولت، روابط عموم��ی بیمه مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران اعالم کرد: شورای عالی بیمه با استناد به موادی 
از قانون تأسیس بیم��ه مرکزی و بیمه گ��ری و قانون برنامه 
پنجم توسعه، به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات 
قیمت ها، به شرکت های بیمه اج��ازه داد که برای واحدهای 
تولیدی و واحدهای صادرکننده کاال یا خدمات که در معرض 
ریس��ک نوسانات نرخ ارز هس��تند، بیمه نام��ه نوسانات نرخ 
ارز صادر کنن��د. شرایط عمومی بیمه نامه نوسان��ات نرخ ارز 
واحدهای تولیدی- صادرات��ی در 29 فروردین1۳90 تحت 
عنوان آیین نامه شم��اره70، در ش��ورای عالی بیمه تصویب 
شد و بیمه مرکزی جمه��وری اسالمی ای��ران در نامه ای به 
امضای سید محمد کریمی، رییس کل بیمه مرکزی و رییس 
شورای عالی بیمه، این آیین نامه را برای اجرا به مدیران عامل 
 شرکت های بیمه ابالغ کرد. براساس این آیین نامه واحدهای

تولیدی- صادراتی در معرض ریسک نوسانات نرخ ارز به عنوان 
بیمه گذار، می توانند با ارایه پیش��نهاد کتبی  که مورد قبول 
شرکت بیمه به عنوان بیمه گر باش��د و با پرداخت حق بیمه 
برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز در قراردادهای 
تجاری خود، بیمه نامه دریافت کنند. منظور از نوسان نرخ ارز 
در آیین نامه شماره 70 شورای عالی بیمه، ریس��ک افزایش 
نرخ ارزهای خارجی برای تولیدکنندگان و ریس��ک کاهش 
نرخ ارزها برای صادرکنندگان اعالم شده است. به این ترتیب 
تولیدکنندگان داخلی ک��ه نگران تأثیر منف��ی افزایش نرخ 
ارز خارجی بر فعالیت های تولیدی خود هس��تند، همچنین 
صادرکنندگانی ک��ه کاهش نرخ ارز را به نف��ع خود و توسعه 
صادرات خود نمی دانن��د، می توانند برای کنترل تأثیر منفی 
 نوسانات نرخ ارز پایه نسبت به نرخ روز انعقاد بیمه نامه، از بیمه

 استفاده کنند.

 مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت: در س��ال گذشته
  ۳7 درصد افزایش نوسازی در بافت فرس��وده داشته ایم و 
صد هزار واحد مس��کونی از این بافت ها، افتتاح شده است. 
به گزارش ایمنا، مجید کیان پور با اشاره به مقایسه عملکرد 
سال 89 و90 در باف��ت فرسوده، اظه��ار داشت: طی سال 
گذشته ح��دود 112 هزار واح��د بافت فرس��وده نوسازی 
شده و این نش��ان می دهد بافت فرسوده از ظرفیت باالیی 
ب��رای فعالیت مردم، بخ��ش خصوص��ی، سرمایه گذاران و 
انبوه س��ازان برخورداراست. وی به نام گ��ذاری سال تولید 
ملی اشاره ک��رد و افزود: با حمایت هایی ک��ه از انبوه سازان 
و سرمایه گ��ذاران صورت می گیرد، به دنب��ال ایجاد انگیزه 
بیشتر آنها، برای بازسازی بافت فرسوده هستیم. وی تأکید 
کرد: با بسترسازی برای نوسازی در بافت فرسوده، مشارکت 
و محوریت ساکنان این مناطق و کم��ک سایر دستگاه ها، 
در سال 91 برای افتتاح 120 ه��زار واحد برنامه ریزی شده 
است. وی با بیان شناسایی 72 ه��زار هکتار محدوده بافت 
فرس��وده در4۶1 شهر، گفت: ح��دود 5400 هکتار قبل از 
س��ال 89  نوسازی ش��ده است.کیان پور ی��ادآور شد: طی 
سال گذشته حدود 1400 هکتار نوسازی در بافت فرسوده 
 عملیاتی شده که این نشان دهنده رشد شتابان، منطقی و 

قابل قبول برای نوسازی در بافت فرسوده است.

تعمیرات درجه سه کوره بلند شماره یک ذوب آهن اصفهان 
که طبق گراف مصوب کارخانه بای��د در 120 ساعت انجام 
شود، طي 7۶ ساعت انجام شد که یک رکورد در این تعمیرات 
محس��وب مي شود. قیصري، معاون تجهی��زات مکانیکي 
کوره بلند این شرکت در خصوص تعمی��رات مذکور اظهار 
داشت: شاخص ترین تعمیرات درجه سه کوره بلند مربوط 
به سیستم بارگیري است که این سیستم شامل جام و زنگ 
بزرگ و جام و زنگ کوچک است و هنگامي که این تجهیزات 
قابل بهره برداري نباشد و نشتي گاز زیادي داشته باشد، براي 
تعویض آن، برنامه ری��زي مي شود. وي گف��ت: طبق گراف 
مصوب کارخانه این تعمیرات دقیقاً 120 ساعت زمان مي برد، 
ولي طي سالیان گذشته با استفاده از تجربه و توان کادر فني، 
این مدت را به 7۶ ساعت تغییر داده ایم و رکورد قبلي ما در 
این تعمیرات 8۳ ساعت بود. معاون تجهیزات مکانیکي کوره 
بلند تصریح کرد: این رکورد حاصل بهره گیري از تجهیزات 
جدید از جمله جرثقیل ها، مکانیزم ها و روش هاي جدید است 
و در این تعمیرات بالغ بر 200 تن قطعه، دمونتاژ و تعمیر شد 
که انجام آن در 7۶ ساعت بسیار دشوار و دور از انتظار است. 
وي افزود: کیفیت این تعمیرات ب��ه حدي بود که هیچ گونه 
دوباره کاري صورت نگرف�ت و کنترل هاي بعدي نشان داد 
که سیستم تعویض شده به خوبي رگالژ و دمونتاژ شده است. 

رییس انجمن سنگ استان اصفه��ان در مورد وضعیت 
سنگ استان گفت: صنعت سنگ استان بعد از هدفمند 
شدن یارانه ها دارای مش��کالت بسیاری شده است. وی 
ادامه داد: ارزش افزوده و عدم وعده های دولت در زمینه 
کمک به نوسازی و بازسازی به تولیدکنندگان، از جمله 
مش��کالت پیش آمده برای صنعت سن��گ است.رییس 
انجمن سنگ استان اصفهان با اشاره به این مطلب که اگر 
در زمینه تولید نتوانیم رقابت کنیم جای ما در صنعت و 
تولید گرفته می شود، تصریح کرد: با توجه به تعرفه های 
موجود، شاید بتوان از واردات به کشور جلوگیری به عمل 
آورد، اما ما باید تولید خود را رقابت��ی کنیم تا این عمل 
بی رویه در کش��ور انجام نش��ود. وی با اشاره به کیفیت 
سنگ در ایران بیان کرد: کش��ور ما دارای نعمت بزرگی 
است ک��ه در دنیا بی نظیر اس��ت، اما ما ب��ه علت عوامل 

گوناگون، توان رقابت در دنیا را نداریم.
وی از وضعیت کارگ��ران در صنع��ت سنگ بری استان 
سخن گف��ت و اظهار داشت: مش��کل کارگری در سطح 
سنگ بری های است��ان فراوان است و بیش��تر نیروهای 
این واحدها از اتباع افغانی هستند. احمدی وجود قوانین 
موجود برای جذب کارگر را علت به کارگیری نیروهای 
خارجی عنوان کرد و گفت: قوانین و اقدامات انجام شده 
در زمینه به کارگیری نیروهای داخلی با فرمایشات رهبر 
معظم انقالب در راستای حمایت از کار، سنخیت ندارد 
و مس��ئوالن باید بدانند ک��ه کارگ��ر و کارفرما دو قطب 
مکمل یکدیگر بوده و الزام ای��ن دو در کنار هم تولید را 
ایجاد می کند. وی با اشاره به بیم��ه کارگران واحدهای 
سنگ بری اظهار داشت: کارخانه ها و واحدهای تولیدی 
برای جذب نیروه��ای داخلی نیاز به انگی��زه دارند. اگر 
مواردی از قبیل بخش��ودگی سهم کارفرما از طرف بیمه 
حمایت شود، این واحدها توان جذب 10 هزار نیروی کار 

داخلی در مدت یک سال را پیدا می کنند. 

راه و شهرسازی ذوب آهنبیمه مرکزی انجمن سنگ

شرايط بیمه نوسانات نرخ 
ارز ابالغ شد

افزايش نوسازی بافت های 
فرسوده

ثبت رکورد در تعمیرات 
کوره بلند ذوب آهن

جذب کارگران خارجی 
مغاير با شعار سال است

اخبار کوتاه

خبر ويژه
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دغدغه گرانی مهم تر از بیکاری است 

غالمعلی حدادعادل، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت: امروز دغدغه گرانی مهم تر از 
بیکاری شده است. کسانی که کار دارند، باید بتوانند زندگی خودشان را اداره کنند و یکی از دغدغه های مجلس، رفع 
موضوع گرانی است و نباید سرمایه در بخش هایی مانند داللی بازار سکه ورود پیدا کند، بلکه باید در کنار کار باشد.

ایرالین  ها باید بر مبنای بنزین 200 تومانی تسویه حساب  خود را با شرکت 
پخش انجام دهند و با افزایش نرخ سوخت پرواز  های خارجی، باید نرخ بلیت 
پرواز داخلی نیز متناسب افزایش یابد. طبق پیگیری های انجمن تخصصی 
شرکت های هواپیمایی و وزیر راه و شهرسازی، موضوع افزایش نرخ سوخت 
برای شرکت های هواپیمایی داخلی از هر لیتر 100 تومان به 200 تومان 
تصویب شد. البته شرکت ملی 
پاالیش و پخ��ش فرآورده های 
نفتی منتظر اس��ت که به طور 
رسمی این مصوبه به آنها ابالغ 
شود. شرکت ملی پخش مدعی 
است که این ابالغی��ه هنوز به 
آنها ارسال نشده، اما طبق وعده 
وزیر راه و شهرس��ازی این کار 

انجام خواهد شد. 
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بیشتر پرونده شکايات کارگری رفع اختالف شد
مدیرکل تعاون، ک��ار و رفاه اجتماعی است��ان اصفهان گفت:  این 
اداره کل در پ��ی ب��ه حداقل رساندن ح��وزه شکایت ه��ا و بردن 
 آن به س��وی سازش است ک��ه ۶4 درص��د پرون��ده شکایات در 
285 شورای سازش، منجر به رفع اختالف طرفین و بقیه پرونده ها 
در ۳4 هیأت تشخیص و 12 هیأت حل اختالف در 25 درصد منجر 
به سازش شد. غالمعلی قادری با اشاره به هفته کارگر و برنامه های 
هفته بزرگداشت مقام کارگر اظهار داشت: در این مدت برنامه هایی 
از قبیل سخنرانی پیش از اقامه نماز جمعه توسط اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان و رؤسای ادارات، مراسم تجدید میثاق 
با شش هزار نفر شهید کارگر استان در محل گلستان شهدا، دیدار 
با خانواده های معظم شهدای کارگر و... برگزار شد. وی خاطرنشان 
کرد: به مناسبت هفته کارگر نیز همایش کارگری با رویکرد شعار 
سال ج��اری، همایش تقدی��ر از چهره های ماندگار ک��ار استان، 
برگزیدگان مسابقات قرآنی و تجلیل از کارگر نمونه کشوری که از 
استان اصفهان منتخب شده، برگزار می شود. مدیرکل تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی استان اصفهان در مورد برنامه های سال جاری برای 
کارگران افزود: تقویت کمی و کیفی شوراهای سازش، هیأت های 
حل اختالف و هیأت های تشخیص و به حداقل رساندن حوادث و 

سوانح حوزه کارگری از جمله این برنامه هاست.

وعده هايی که در حد حرف باقی ماند
دبیر مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان نیز در مصاحبه ای با 
اشاره به هفته کارگر، گفت: وعده بیمه تکمیلی کارگران از طریق 
وزارتخان��ه در حد یک صحب��ت باقی ماند و عملیاتی نش��د.امیر 
منتظری با اشاره به این که افزایش حقوق کارگران اقدام بس��یار 
پسندیده ای بوده اما هنوز ذره ای از مشکالت آنها را برطرف نکرده 
است، بیان داشت: کارگران بیش��ترین ضرر را ب��ه علت تورم زیاد 
در کش��ور متحمل شده اند. وی با اشاره به این که در حال حاضر 
حدود دو هزار نفر از کارگران است��ان از طریق مجمع نمایندگان 
کارگر استان مشمول بیمه تکمیلی با تمام مزایا با مبلغ پنج هزار 
و 800 تومان هستند، ادامه داد: در مورد اقدام کارت اعتباری ارائه 

شده برای کارگران، باید گفت وقتی در مقابل این کارت اعتباری 
از کارگر ماهانه پولی دریافت می شود، این عمل از طرف مسئوالن 
خدمت نبوده و آفت محسوب می شود. منتظری اظهار داشت: با 
توجه به داشتن 7۶0 هزار کار در استان فقط سه بیمارستان برای 
ارائه خدمات پزشکی به این قشر وجود دارد که به هیچ وجه برای 
نیازهای آنها کافی نیست و مسئوالن باید هر چه سریع تر برای رفع 

مشکالت کارگران تالش کنند.

فرهنگ ضد ارزش کارگری بايد از بین برود
دبیر اجرایی خان��ه کارگر اصفهان گفت: ب��ا از بین بردن فرهنگ 
اشتباه ضد ارزش کارگری باید دیدگاه را نس��بت به این قش��ر از 
جامعه و توانایی های آنها بی��ش از پیش عوض کرد. اصغر برشانی 
با اشاره به نام گذاری سال جدید به تولید مل��ی و حمایت از کار و 
سرمایه ایرانی توسط رهبر معظم انقالب  با بیان این که نقش کارگر 
به تنهایی عامل مؤثر تحقق این شعار نیست، تصریح کرد: مقوله 
تولید و سرمایه، عامل اصلی تشکیل دهنده این موضوع است که 
در صورت تشکیل این دو مقوله، می توان اثرات اجرایی نیروی کار 
را به خوبی مشاهده کرد. وی با اشاره به نقش آفرینی رسانه ها، به 
خصوص صدا و سیما در ارتقای فرهنگ و ارزش گذاری معنوی کار 
برای تشویق کارگران به تولید بهینه و کیفی، تصریح کرد: چنین 
نقش آفرینی در راستای دستیابی به شعار تولید ملی و حمایت از 

کار و سرمایه ایرانی است.

عدم امنیت شغلی کارگران، در صدر مشکالت
رییس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان نیز در ادامه گفت: 
عدم امنیت شغلی کارگران و مباحث مربوط به حقوق و دستمزد، 
از مشکالت همیشگی این قش��ر بوده است. علی مولیانی با اشاره 
به این که سال گذشت��ه، سالی پر از فراز و نش��یب برای کارگران 
بود، اظهار داشت: سال گذشته برای کارگران با توجه به مس��أله 
تحریم ها اثرگذار بوده، اما تا حدودی برای این قشر مطلوب بوده 
است. مشکالت کارگران سال های بسیاری است که گریبان گیر 
آنها شده و هنوز برطرف نش��ده است.  رییس مجمع نمایندگان 
کارگر استان اصفهان بیان داش��ت: انتظاراتی که سال گذشته از 
برنامه هدفمندی یارانه ها بوده محقق نشد و اکثر مشکالت پیش 
آمده برای کارگران به دلیل عدم اجرایی شدن وعده ها بوده است که 
از این جمله می توان به واردات بی رویه به کشور که عامل تعطیلی 
برخی از واحدهای تولیدی شد، اشاره کرد. وی افزایش 18 درصدی 
حقوق کارگران را کافی ندانست و اظهار داشت: این افزایش حقوق، 
پاسخ گوی نیاز کارگران نبوده و هنوز جامعه کارگری ما نیز زیر خط 
فقر به سر می برند و با توجه به راهکارها و پیشنهادات ارائه شده در 
زمینه قانون کار، مید است در مجلس نهم این موضوع مورد توجه 

نمایندگان  قرار بگیرد.

بررسی مشکالت کارگران

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

حیات انسان در جامعه با کار عجین شده است. جانداران ديگر زندگی خود را مديون مواهب طبیعت  گروه 
و غرايز خويشند و بدون تفکر و تالش ويژه و با استفاده مستقیم از مواهب طبیعت زندگی می کنند. اقتصاد

اما انسان از همان سپیده دم تاريخ با به کارگیری هوش و آگاهی، به ابزارسازی پرداخته و ماده و طبیعت 
را به خدمت خود درآورده است. اگر دفتر فرهنگ شکوهمند ايران را ورق زنیم و اشعار، ضرب المثل ها، داستان ها و فصول 
تاريخی آن را بکاويم، گنجینه پايان ناپذيری می يابیم که اهمیت و ارزش فرهنگی کار را در آيین و تاريخ ما نشان می دهد.

 ايرالين  ها ملزم به تسويه حساب
 بنزين 2۰۰ تومانی

مدیر عامل ایران ایر 
 فرهاد پرورش
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از نگاه استاديادداشت

برگی از انديشه

اصولگرای آزادی خواه
هنوز چن��د ماهی بیش��تر از انقالب  نگذش��ته

سید صالح 
 بود که یک��ی از دو فردی که ام��ام خمینی او را خشوعی

 حاصل عمر خویش نامید، به ش��هادت رس��ید.
  او باید به ش��هادت می رس��ید، 
 چ��ون ب��ه اندیش��ه و تفک��ر بها 

می داد. 
س��الحش قلم و س��پرش ایمان 
بود و تالش می کرد تا سازگاری  
 اس��الم با دموکراس��ی و آزادی

  را اثب��ات کن��د؛ همی��ن عقاید 
کافی بود تا از میان برداشتن او در 

دستور کار مرتجعانی چون گروه فرقان قرار بگیرد. 
 مطهری به دس��ت طلبه  جوانی به ش��هادت رس��ید که در همان جوانی

  20 جلد تفس��یر قرآن، ش��رحی دوجلدی بر صحیفه س��جادیه، کتابی 
 در ش��رح دعای عرف��ه و کتابی با عن��وان توحی��د و ابع��اد گوناگون آن 

نوشته بود.
مرور اندیش��ه های این ش��هید بزرگوار از آن رو مهم اس��ت که بنیانگذار 
 انقالب اسالمی آثارش را بدون استثنا مفید می داند و اکثر صاحب نظران و 
 رهب��ر معظم انق��الب نی��ز مطه��ری را ایدئول��وگ جهموری اس��المی 

بر می شمرند.
 مطه��ری دغدغ��ه دی��ن داش��ت و ب��ه نظ��ام، در راس��تای تحق��ق 
پیاده سازیدین در اجتماع نگاه می کرد، ولی آن چه امروز به عقیده برخی، 
 ابزاری برای حفظ دین ش��ناخته می شود، در نظر اس��تاد باعث انحطاط 
 آن خوانده می ش��د و آن چیزی نیس��ت جز چگونگی برخورد با اندیشه 

مخالف.
 ایشان در یک آسیب شناس��ی دینی به نکته ظریفی اش��اره می کند: »از 
نظر روانشناس��ی مذهبی، یکی از موجبات عقبگرد مذهبی، این است که 
 اولیا مذهب میان مذهب و یک نیاز طبیعی، تضاد برقرار کنند«. )س��یری 

در نهج البالغه، ص 120( 
مشکل طرفداران کلیس��ا را  هم این گونه بیان می کند که با نیاز طبیعی 
مردم، که آزادی و دموکراسی بود، به مبارزه پرداختند و همین کافی بود تا 

مردم را ضد کلیسا و بلکه بر ضد دین و خدا برانگیزند.
مطهری عالم جامع االطرافی بود، ولی آن چه م��ا را به پرداختی دوباره به 
اندیشه های او وا می دارد، فاصله ما با آزادی است. آزادی مفهوم مقدسی 

است که از دیر باز مورد توجه انسان هاست. 
اهمیت موضوع زمانی نمایان می ش��ود که به عقیده ش��هید مطهری اگر 
روزی آزادی ها به اسم دین و دیانت به محاق رود، نوعی عقبگرد مذهبی در 

جامعه احساس می شود.
 ش��هید مطهری همیش��ه از اف��کار مخال��ف اس��تقبال ک��رده و آنها را 
وس��یله ای برای قدرتمند تر شدن دین می دانس��ت. چون به زبان دین و 
 قدرت اس��تدالل دین ایمان داش��ت، لذا در این باره می گوید: »من مکرر 
در نوشته های خودم نوش��ته ام: هرگز از پیدایش افکار شکاک در اجتماع 
که علیه اسالم سخنرانی کنند و مقاله بنویسند، متأثر که نمی شوم هیچ، 
 از یک نظر خوش��حال هم می ش��وم، چون می دانم پیدایش اینها سبب 
می شود که چهره اسالم، بیشتر نمایان شود.« )پیرامون جمهوری اسالمی، 

ص134( 
ایشان به حرف و سخن بس��نده نمی کرد؛ نه در مقام مدعا، ادعای آزادی 
 مطلق می کرد و نه ب��رای جلب نظ��ر مخالفانش حرفی را م��ی زد که به 
آن پایبند نباشد، بلکه چون به اعتقاداتش ایمان داشت، در مقام عمل نیز 
 چنین می کرد: » من نامه ای به طور رسمی به دانشکده )الهیات( نوشتم 
که عین این نامه را در حال حاضر در اختیارم دارم و توضیح دادم که به عقیده 
من الزم است در همین جا که دانشکده الهیات است، یک کرسی ماتریالیسم 
 دیالکتیک تأس��یس ش��ود و اس��تادی هم که وارد در این مس��ائل است 
و به ماتریالیسم  دیالکتیک معتقد باش��د، تدریس این درس را عهده دار 

شود ...« 
در نهایت با صدایی رس��ا بیان می دارد: »به اعتقاد من تنها طریق درست 
برخورد با افکار مخالف همین اس��ت، واال اگر جلوفکر را بخواهیم بگیریم، 
اسالم و جمهوری اسالمی را شکست داده ایم... « )پیرامون انقالب اسالمی، 

ص49(
 او ساکت نمی نشست. در برخورد با افکار ماتریالیستی کتاب »علل گرایش 
 به مادیگری« را نوش��ت. پس او نه تنها جامعه را به تفکر دعوت می کرد،

  بلکه به لوازم اندیش��ه ک��ه دادن آزادی به ابراز عقیده مخالف اس��ت، نیز 
پایبند بود: »من به جوانان و طرفداران اسالم هش��دار می دهم که خیال 
 نکنند راه حفظ معتقدات اسالمی جلوگیری از ابراز عقیده دیگران است.

  از اسالم فقط با یک نیرو می شود پاس��داری کرد و آن علم است و آزادی 
دادن به افکار مخالف و مواجهه صریح و روشن با آنها«. )انسان کامل، ص 

)346
امروز باید بدانیم انقالب اسالمی ما ارزان به وجود نیامده  است؛ مطهری ها 
جان خود را از دست داده اند تا این نظام بر پایه آزادی و عدالت شکل  بگیرد؛ 

نه زور و اجباری در کار باشد و نه تهدید و ارعابی.
 معلمانی چون او، سالح اندیشه را در اختیار ما قرار دادند تا راه مبارزه کردن را 
خود بیاموزیم و نگذاریم دیگران برایمان تصمیم بگیرند، حتی اگر اشتباهی 
 نیز مرتکب ش��ویم، چرا که به عقیده همین معلم روشنفکر: »رشد ملت 
 در این اس��ت که آزادش بگذاریم، و لو در آن آزادی ابتدا اشتباه هم بکند. 
صد بار هم اگر اشتباه بکند، باز باید آزاد باشد«.  )پیرامون جمهوری اسالمی، 

ص 122(

پیام عالمه طباطبايی بعد از 
شهادت استاد مطهری

 به یاد یک ش��خصیت علمي و فلسفي که با درگذشت خود دنیایي را 
غرق اس��ف و جهان فضل و دانش را با از میان رفتن خود عزادار کرد؛ 
مرحوم مغفور مطهري که دانشمندي بود متفکر و محقق، داراي هوش 
سرشار و فکري روشن و ذهني واقع بین، تألیفاتي که از خود به یادگار 
گذاش��ته و تحقیقاتي که نگاش��ته، اعجازآور است. مرحوم مطهري با 
تاریخ زندگي پر ارزش و خود که پر از تالش علمي و تفکر فلسفي بود، 
به شیفتگان علم و فلسفه، پیغامي رسا مي فرستد که از کوشش هرگز 
آرام ننشس��ته و مجاهده  علمي را فراموش نکنند و حیات خود را که 

بهترین متاع انساني است در 
بازار حقایق، به حیات معنوي، 
که حیات عالي انساني است، 
تبدیل کنند و در این چند روز 
شخصیت هاي  شیفته   زندگي 
س��اختگي نباشند. راه باریکي 
که یک دانش��مند به حقایق 
باز کند، ب��ه وي حیات ابدي 
مي بخش��د و از دنیا و مافي ها 

ارزنده تر است.
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پایگاه جامع استاد شهید مرتضی مطهری، به آدرس باال، متعلق به بنیاد شهید مطهری است. 
در این پایگاه اطالعات کاملی از زندگینامه، اندیشه، آثار، مقاالت و پژوهش های دیگران درباره 

وی و عکس و فیلم وجود دارد.

شهید مطهری در چند برداشت کوتاه

شهید  اندیشه
مرتضی مطهری از آن اسم هايی است که همه شنیده ايم. هرس�ال، روز معلم و روز قدس که  مهديه 

می شود، چند عکس و سخنرانی اش پخش می شود. چندسالی هم هست که همايش بزرگی پالیزبان
برايش برگزار می شود. با همه اينها، او را نمی شناس�یم. او آشنای غريبه ای است که در چند 
عکس خالصه شده و اين عکس ها آن قدر تکرار شده که همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لقب و تعريف 
هم به نامش اضافه شده و باعث شده در حد عکسی روی ديوار باقی بماند. در اين صفحه سعی کرديم کمی به اين 
»همیشه معلم« نزديک شويم و او را از قاب عکس رها کنیم تا نزديک و ملموس شود. می خواهیم ببینیم مرتضی 

مطهری که »متفکر« و »استاد« می گويندش، چطور زندگی می کرد. مرور کوتاهی هم به انديشه اش داريم.

استاد شهید در قاب تصویر

غالمحسین وحیدی، از کارمندان دانشکده الهیات، 
می گوید: »استاد مطهری اتاقی کوچک و ساده در 
کنار اتاق شورای دانشکده داشت استادان دانشکده 
وقتی جلس��ه ای داش��تند یا ورقه های امتحانی را 
تصحیح می کردند، تا س��اعت س��ه بعداز ظهر در 
اتاق شورا می ماندند و از طرف دانشکده برای آنان 
ناهار و نوشابه و میوه می آوردند. اما استاد مطهری 
وقتی ظهر می ش��د، ب��ه اتاق خودش��ان می رفت. 
مقید بود اول نماز بخواند، بع��د ناهار مختصری را 
که معموال نان و پنیر و یا ن��ان و انگور بود و از منزل 
می آورد، می خورد.  استادان و مسئوالن دانشکده، 
اصرار می کردند ایشان به اتاق شورا برود و از ناهار 
 دانشکده  استفاده کند. استاد قبول نمی کرد و عذر 
می آوردکه: غ��ذای من مخصوص اس��ت و غذای 
 دانشکده با من س��ازگار نیس��ت. اما من علتش را 
می دانستم؛ می گفتند: »این ناهار حق خدمتگزاران 
و از بیت المال است. اس��تادان حقوق خوبی دارند. 

خودشان غذا بخرند. این غذا حق ضعفاست.«

 س��ال 1332 ب��رای کس��ب گواه��ی تدری��س از ق��م 
 ب��ه ته��ران آم��د و در امتحان رش��ته معقول ش��اگرد 

اول شد. 
 پ��س از برگ��زاری جلس��ه امتح��ان به مدرس��ه مروی 
رفت و ماجرای امتح��ان را برای دوس��تان تعریف کرد: 
»وقت��ی که ب��رای امتح��ان ش��رح منظومه به جلس��ه 
 هیأت ممتحنه رفته ب��ودم، قبل از من از آقایی س��ؤال 
کردند که ترتیب ماده و صورت چگونه اس��ت و ش��رح 
منظومه را به او دادند که بخواند، ولی نتوانس��ت جواب 

دهد. 
 نوب��ت به م��ن ک��ه رس��ید، هم��ه س��ؤال ه��ای آنها 
را پاسخ دادم،  و هر آن چه را از من می خواستند، تحقیق 

کردم. 
 بعد هیأت ممتحنه ب��ه اتفاق گفتند:»حی��ف،  که نمره

 دادن باالتر از 02 مقدور نیس��ت«. ش��اید ب��رای آنان 
س��خت بود که به یک طلبه نمره 02 بدهن��د و این قدر 

هم خضوع کنند. 

روزه��اي اول��ی ک��ه ب��ه دانش��کده رفت��م، ب��ه 
عن��وان کارگ��ر روزم��زد کار م��ي ک��ردم. مدرک 
تحصیل��ي ه��م نداش��تم، حقوق��م بس��یار ناچیز 
ب��ود. اس��تاد از وض��ع زندگ��ي م��ن جویا ش��د و 
 گفت: »ش��ما با این حقوق ناچی��ز چگونه زندگي 

مي کنید؟« 
این موضوع گذشت تا یک روز استاد کتاب هایشان 
را که تازه چاپ ش��ده بود، به دانشکده آورد و گفت: 
»من اعالمیه مي زنم که کتاب ها با تخفیف فروخته 
مي شود، هر که خواست، شما بفروشید.« من قبول 
کردم و خیال کردم منظور استاد فقط فروش کتاب 
اس��ت، ولي بعدا  متوجه ش��دم منظور استاد چیز 
دیگري است؛ چون از وضع زندگي من مطلع شده 
بودند، نخواس��تند مس��تقیما به من کمک شود و 

غرورم بشکند. 
اس��تاد نصف مبلغ فروش را برمي داش��ت و بقیه را 
 به من مي داد.  هر چه اصرار م��ي کردم که نگیرم، 

مي گفت نمي شود و قبول نمي کرد.

در سه س��الی که به دانش��کده الهیات نمی رفت 
 و ممن��وع المنبر ب��ود، کارش را در من��زل انجام 

می داد. 
همیش��ه در تنظیم وقت��ی خیلی دقی��ق بود، به 
 طوری که از تمام اوقات اس��تفاده مفید می کرد. 
آقا مرتضی پس از انجام نم��از ظهر غذا می خورد 
و اگر چیزی نبود، به خوردن نان و ماس��ت اکتفا 

می کرد.
 بعد از یک س��اعت خواب، تجدی��د وضو کرده به 
 اتاق مطالع��ه می رفت و تا س��اعت 11 به مطالعه 
می پرداخت، آن گاه پس از س��ه س��اعت خواب، 
ساعت 2:30 بامداد بر می خاست و عبادات و راز و 

نیاز شبانه اش را انجام می داد. 
 مناجات ه��ای آقا مرتض��ی عجیب ب��ود، گاهی 
می شنیدم در حضور خالصانه اش برابر پروردگار 
می گفت: »تو خود حجاب خودی حافظ، از میان 

برخیز« 

برخالف مخالفت ش��دید بس��یاري از دوس��تان، 
 در مجل��ه »زن روز« آن ایام ، که  زش��ت ترین و 
بي شرمانه ترین راهنمایي ها را به دختران و زنان 
ایران ارایه مي کرد، مقاالتي مي نوش��ت و معتقد 
بود که باید دالیل و مطال��ب ما در مجله خود آنها 
هم منتشر ش��ود، تا آنها بدانند ما چه مي گوییم. 
یادم هس��ت در همین زمینه، ایش��ان در پاس��خ 
 اعتراض من که م��ي گفتم: مقاالت ش��ما باعث 
مي شود پاي » زن روز « به خانه هاي مسلمانان هم 
باز شود و باعث فساد دختران جوان شود. ایشان 
گفتند: اگر خان��واده هاي مس��لمانان با خواندن 
چند شماره »زن روز« فاسد شوند، باید در تربیت 
کامل آنها کوش��ید، ولي باید توجه کرد که »زن 
روز« قبل از نشر مقاالت من در تیراژي باالي صد 
هزار منتشر مي ش��د، یعني در صد هزار خانواده 
ایراني و اغلب مس��لمانان راه دارد. من با نوش��تن  
در ای��ن مجله، ح��رف هایمان را می��ان صد هزار 
 خانواده اي مي برم که مسجد و حسینیه نمي آیند. 

امام )ره( در هی��چ حادثه از ح��وادث انقالب این 
مقدار ناراحت نشدند. آن زمان امام )ره( در منزل 
دامادشان آقای اشراقی بودند، صبح نمی دانستیم 
که این خب��ر را چگونه به ام��ام)ره( بدهیم. چون 
از عالقه ایشان به اس��تاد مطلع بودیم، باالخره با 
مقدمه چینی های زیاد، شهادت آقای مطهری را 
به ایشان دادیم. امام )ره( حالشان منقلب شد، از 
ناراحتی بسیار دستشان را محکم به محاسنشان 
کشیدند و فرمودند: »مطهری، مطهری، مطهری« 

هم��واره ب��ا وض��و در کالس حضور م��ی یافت 
 و حض��ورش آن چن��ان روحانیت��ی ب��ه مجلس 
می بخش��ید که ش��نونده، با تمام وجود معنویت 
آن را در می یافت. در بیس��ت و چهار سالی که در 
 دانشگاه تدریس می کرد، همواره به دانشجویان 
می گفت دانشگاه به منزله مس��جد است، سعی 
کنید ب��ی وضو به دانش��گاه نیایید. او ب��ه یکی از 
دانش��جویان گفته بود» من هیچ وقت بدون وضو 

وارد دانشگاه  نشده ام«.

وقتی در همان روزهای اول پیروزی انقالب خبر 
دادند و نفر کمیته ای، مرتکب خالف شده اند، به 
مس��ئول مربوطه گفتن: »حتی اگر مجازات آنان 
اعدام باشد باید با همین نام کمیته ای اعدام شوند. 
این امر نه تنها موجب تضعیف کمیته نمی شود، 
بلکه موجب تقویت آن و نظام جمهوری اسالمی 

است.

پس از شهادت »سرلش��گر قرنی«   منافقان اعالم 
کردند یکی از روحانیان به زودی ترور می ش��ود. 
آن روز آقای مطهری به من و دکتر مفتح گفتند: 
»من می دانم. بعد از قرنی نوبت من است.« بعد از 
این واقعه اس��تاد هیچ گاه مرا با خودش نمی برد. 
حتی یک روز که پیشنهاد کردم یک پاسدار همراه 
خودمان ببریم، باخنده گفتن��د: آقای مدنی مگر 
شما می ترسید؟ هر وقت خدا بخواهد، ما را می برد 

حاال اگر از طریق شهادت باشد خیلی بهتر است.

در دانشگاه ش��یراز از من دعوت کرده بودند، برای سخنرانی. استادان و 
رییس دانشگاه بودند. یکی از استادان آن جا که قبال طلبه بود و بعدا رفت آمریکا تحصیل کرد و آمد و واقعا هم 
مرد فاضلی هست، مأمور شده بود مرا معرفی کند. آمد پشت تریبون ایستاد. جلسه هم خیلی پرجمعیت بود. یک 
مقدار معرفی کرد. آخر سخنانش این جمله را گفت: »من این جمله را با کمال جرأت می گویم، اگر برای دیگران 
لباس روحانیت افتخار است، فالنی افتخار لباس روحانیت است.« آتش گرفتم از این حرف. ایستاده سخنرانی 
می کردم، عبایم را هم قبال تا می کردم و روی تریبون می گذاش��تم، مقداری حرف زدم، رو کردم به آن شخص، 
گفتم: »آقای فالن! این چه حرفی بود که از دهانت بیرون آمد؟! تو اصال می فهمی چه داری می گویی؟! من چه 
کسی هستم که تو می گویی فالنی افتخار این لباس است؟« با این که من آن وقت دانشگاهی هم بودم گفتم: »آقا 
من در تمام عمرم یک افتخار بیشتر ندارم، آن هم همین عمامه و عباست. من کی ام که افتخار باشم؟ اسالم اگر 

بپذیرد که مدالی بر سینه ما باشد، ما خیلی هم ممنون خواهیم شد، ما شدیم مدالی بر سینه اسالم؟!«

روزی پ��درم ب��ه م��ن گف��ت: گاه��ی اوق��ات 
اندیش��م، احس��اس م��ی کن��م یک��ی از مس��ایلی ک��ه ب��ه اس��رار وج��ودی خ��ود و کارهای��م م��ی 

 که باع��ث خیر و برک��ت در زندگی ام ش��ده و هم��واره عنایت و لط��ف الهی را ش��امل حالم ک��رده، احترام و 
نیکی فراوانی بوده اس��ت که به والدین خودم کرده ام، به ویژه در دوران پیری و هنگام بیماری. عالوه بر توجه 
معنوی و عاطفی، تا آن جا که توانایی ام اجازه می داد، از نظر هزینه و مخارج زندگی به آنان کمک و مساعدت 
کرده ام.  پدرم نسبت به پدر بزرگوارش، مرحوم آقای » حاج شیخ محمد حسن مطهری« تواضع و احترام خاصی 
داشت، هرگاه ما به فریمان سفر می کردیم، پدرم تأکید داشت ابتدا به منزل والدین خود برود. هنگام مالقات با 

آنان نیز صورت و دست مادرشان را می بوسید و به ما توصیه می کرد دست آنان را ببوسیم. 
اگر گاهی از صحبت های پدر و مادرم دلتنگ می شدم، می گفت: مجتبی! انسان هیچ گاه از سخن پدر و مادرش 

ناراحت نمی شود. والدین همیشه خیر و سعادت فرزند خود را می خواهند. 
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دندان قروچه کودکان،تنها 
عالمت بیماری انگلی نیست

در گذشته تصور می شد کودک مبتال به دندان قروچه بیماری 
انگلی دارد، لذا چنان چه آزمایش مدف��وع وی مثبت بود، از 
داروهای ضد انگل برای درمان کودک استفاده می شد. ولی 
با بررسی های روان شناسی مشخص شده دندان قروچه در 
کودکان تنها در اثر ابتال به انگل ایجاد نمی شود، بلکه بیشتر 
ناشی از مش��کالت روحی و روانی  استرس و فشارهاست. از 
جمله مسائلی که می تواند روی وضعیت روحی روانی کودک 

تأثیر منفی بگذارد، می توان موارد ذیل را نام برد:
الف( نارضایتی کودک از وضعیت مهد کودک

ب( تولد نوزادی تازه در خانواده، به گونه ای که کودک تصور 
کند دیگر مورد توجه والدین نیست.

ج (کشمکش بین والدین که باعث اختالالت روانی در کودک  
می شود. دندان قروچه بیشتر در بین کودکانی رایج است که 

نمی توانند مشکالت خود را بیان کنند.
 دکتر علی شرفی | جراح - دندانپزشک

 یبوست خود را با برگ سنا 
درمان کنید

محمدحسین صالحی سورمقی/ متخصص فارماکوگنوزی، 
استاد دانشکده داروسازی تهران

»سنا« گیاه��ی بوته ای شکل است که از ب��رگ آن استفاده 
می شود. جنس گیاه به نام Cassia است و از خانواده نخود 
است. از بیش��تر گونه های آن جهت درمان یبوست استفاده 
می کنند. برگ همه گونه ها، به خاطر وجود ترکیباتی به نام 
»انتراکینون ها« تلخ است. با وج��ودی که گونه ای از سنا در 
جنوب ایران و در حوالی خلیج  فارس می روید، ولی به دلیل 
نیاز زیاد به این گیاه، عمده آن وارداتی است. گرچه گونه ایرانی 
و نوع وارداتی از نظر گیاه شناسی با هم متفاوت هستند، ولی از 
نظر خواص ضد یبوست مشابه اند. میزان مصرف روزانه برگ 
سنا برای افراد بزرگسال، نیم تا یک گرم است که می توان روی 
آن حدود یک استکان آب ریخت و ۱۰ دقیقه جوشاند، سپس 
آن را صاف کرد و نوشید. بهترین زم��ان مصرف، شب است. 
می توان این محلول تلخ را با نبات یا عسل شیرین کرد، ولی 

تلخی آن کامال از بین نمی رود.
در مصرف سنا نباید زیاده  روی کرد، چرا که ممکن است باعث 
اسهال شدید شود. همچنین نباید مدت طوالنی استفاده کرد، 
چون باعث تنبلی روده می ش��ود. بهتر است پس از دو هفته 
استفاده، یک یا دو هفته مصرف آن قطع شود. نکته دیگر این 

که سنا نباید در افراد کمتر از ده سال مصرف شود.

برخی پزشکان خودسرانه تعرفه ها را باال برده اند

 وزارت بهداشت برخورد می کند
رییس مرکز تحقیقات آسم و آلرژی:

پنج میلیون کودک و نوجوان کشور آسم دارند
مدیر کل نظارت بر درمان وزارت بهداش��ت گفت: برخی پزشکان 
خودسرانه تعرفه هایشان را نسبت به سال گذشته باال برده اند. وزارت 
بهداشت این مسأله را می داند و در صورت شکایت مردم با متخلفان 

برخورد می کنیم.
سجاد رضوی در گفتگو با فارس در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت 
بهداش��ت از افزایش خودسرانه تعرفه ها ب��ه وسیله برخی پزشکان 
آگاه هست یا نه و چه برخوردی با این پدیده انجام می دهد،  توضیح 
داد: به ما هم گزارش هایی می رسد که ب��رای پیگیری و برخورد با 
متخلفان، موارد را به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه ارجاع می دهیم. 

به همه پزشکان و کادر درمانی کشور اعالم کرده ایم که باید منتظر 
اعالم تعرفه های جدید از سوی دولت باشند. این که برخی پزشکان 
سرخود تعرفه ها را باال برده اند، مورد تأیید وزارت بهداشت نیس��ت 
و اگر مردم از این پزشکان شکایت کنند، دانش��گاه علوم پزشکی با 

متخلف برخورد می کند. 
رضوی گفت: طبق قانون تعرفه ه��ای پزشکی باید از سوی دولت تا 
قبل از پایان هر سال، برای سال بعد مشخص و اعالم شود. متأسفانه  
این کار تاکنون که در اردیبهش��ت و ماه دوم سال هس��تیم، انجام 

نشده است.

بر پایه نتای��ج مطالع��ات و پژوهش های علمی انج��ام گرفته در 
سال های اخیر بیش از پنج میلیون کودک، نوجوان و جوان مبتال 
به آسم هستند. به گزارش ایمنا، دکتر معین در نشست خبری روز 
جهانی آسم که در سالن شورای مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم 
و آلرژی برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: حدود ۱۳/۱۴ 
درصد کودکان و جوانان کشور نشانه های بالینی آسم مانند سرفه، 
خس خس و تنگی نفس را از خود ب��روز می دهند و در ۵/۱ تا ۷/۵ 
درصد از موارد، تش��خیص آسم قطعی شده است. وی با بیان این 
که شیوع روزافزون بیماری آسم و آلرژی های گوناگون در سه دهه 

گذشته هزینه های بهداشتی، درمان��ی و اقتصادی عظیمی را به 
جوامع و کشورها تحمیل کرده است، افزود: گسترش شهر نشینی 
همراه با دود و ترافیک، آپارتمان نشینی و قرار گرفتن در معرض 
دود تنباکو یا اعتیاد به سیگار و مواد مخدر، مصرف غذاهای آماده و 
بی تحرکی، از جمله عوامل و زمینه های افزایش شیوع و شدت آسم 
و آلرژی است. دکتر معین تصریح کرد: آموزش بیماران و خانواده ها 
در باره ویژگی های آسم و عوامل حساسیت زا و محرک محیطی، 
ارتقای آگاهی و فرهنگ سالمت در جامعه نقش تعیین کننده ای 

در پیشگیری و کنترل آسم و آلرژی دارد.

مطالعه ای که به تازگی انجام شده است، نشان می دهد افراد 
مسنی که به بهداشت دهان و دندان خود اهمیت می دهند، 
نس��بت به هم سن و ساالن خود که به ای��ن موضوع توجهی 
ندارند، کمتر در معرض خطر حمله قلبی یا سکته مغزی قرار 
 می گیرند.محققان در این مطالعه با بررسی 22 هزار بزرگسال 
۵۰ سال��ه و مس��ن تر در مدت هف��ت سال متوج��ه شدند 
احتمال ابتال ب��ه حمله قلب��ی یا سکت��ه مغ��زی در افرادی 
 که در س��ال قب��ل از انجام ای��ن مطالعه دندان ه��ای خود را 
جرم گیری کرده بودن��د، کمتر است.در ج��رم گیری دندان، 
پالک های بس��ته شده روی دندان یا لثه پاک می شود. این 
پالک ها مح��ل تجمع باکت��ری هایی است ک��ه می تواند به 
بیماری لثه منجر شود.دکتر زو، یی��ن چن، متخصص قلب و 
عروق در بیمارستان عمومی تایپه ویتران��ز تایوان گفت: این 
مطالعه در راستای تحقیقی است که بیماری لثه را با افزایش 
خطر بیماری قلبی ارتب��اط داده است.از آن جاکه  بیماری لثه 
به وسیله عفون��ت باکتریایی ایجاد می ش��ود، محققان تصور 
می کنند این بیماری می تواند با حمله قلبی یا سکته مغزی 
ناشی از بیماری مزمن الته��اب رگ های خونی ارتباط داشته 
باشد. چن گفت: مطالعات نشان داده است درمان بیماری لثه 

می تواند سطح م��واد التهابی در خون را کاه��ش دهد. با این 
وجود، هنوز کسی مطمئن نیس��ت آیا معاینه مرتب به وسیله 
دندانپزش��ک می تواند از ب��روز حمله قلبی پیش��گیری کند 
یا خیر.در این مطالع��ه که به تازگی انجام ش��ده است، حدود 
 نیمی از افراد سال قبل از آغاز این تحقیق، دندان های خود را 
جرم گیری کرده بودند و بقیه افراد این کار را انجام نداده بودند.

در طول هفت سال بعد از آغاز ای��ن مطالعه، ۱/6 درصد از 
افراد گروهی که دندان های خود را جرم گیری کرده بودند 

به حمله قلبی و 8/9 درصد به سکته مغزی مبتال شدند.
این در حالی است ک��ه در گروهی ک��ه دندان های خود 
 را جرم گیری نک��رده بودند 2/2 درصد ب��ه حمله قلبی و 
۱۰ درصد به سکته مغزی مبتال شدن��د. محققان سپس 
سایر عوامل خطر ساز مانند بیماری های مزمن از جمله 
دیابت، فشار خون باال و بیماری کلیه را بررسی کردند. این 
مطالعه نش��ان داد جرم گیری دندان با ۳۱ درصد کاهش 
خطر حمل��ه قلبی در آین��ده و ۱۵ درص��د کاهش سکته 
مغزی ارتباط دارد.این مطالعه در شماره ۵ آوریل 2۰۱2 
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شده است.

پژوهشگران علوم پزشکی می گویند نتایج تحقیقات جدید 
نشان داده است مصرف آسپرین در هر سنی، پیش از بروز 
سرطان و دست کم ۱۰ سال قبل از ب��روز آن، قابلیت دارو 
را برای جلوگیری از ابتال به این بیماری کشنده به حداکثر 
می رساند. آن��ان تأکید کردن��د مصرف روزان��ه دوز پایین 

آسپرین خطر ابتال به سرطان را کاهش می دهد.
به گزارش سای��ت پزشکان بدون مرز، محقق��ان معتقدند 
داروی آسپری��ن، تأثی��رات آنزیم های COX را مس��دود 
می کند. این آنزیم ه��ا، پروتئین هایی هس��تند که در بروز 
التهاب نقش دارند و به مقادیر زیاد و غیرطبیعی در چندین 

نوع از سرطان ها یافت می شود.
پزشکان در یک آزمایش جدید به ای��ن نتیجه رسیدند که 
مص��رف دوز پایین آسپرین ب��ه طور روزانه خط��ر ابتال به 
سرطان و ی��ا مرگ و میر ناش��ی از این بیم��اری را کاهش 
می دهد. این پزشکان دریافتند حتی دوز پایین بین ۷۵ تا 

۱۰۰ میلی گرم از این قرص می تواند مؤثر باشد.
در گزارش جدیدی از سوی متخصص��ان انجمن سرطان 
آمریکا اعالم شد، با وجود نتایج حاصل از این آزمایش��ات 
می توان مصرف آسپری��ن را در دستورالعمل های بالینی 

پیشگیری از سرطان قرار داد.
در این گزارش آمده است، حت��ی ۱۰ درصد کاهش خطر 
کلی ب��روز سرطان در طول ۱۰ سال نخس��ت درمان برای 

بهره من��دی از مزایای ای��ن دارو و 
برق��راری تع��ادل بی��ن مزای��ا و 
خطرات مصرف کردن یا نکردن 
آن می توان��د مفی��د و قاب��ل 
مالحظ��ه باشد. در ح��ال حاضر 
مصرف این دارو برای پیشگیری 
از بیماری ه��ای قلب��ی و عروقی 
توصی��ه می شود و ای��ن مزیت، 
بر ضرر احتمال��ی آن که افزایش 

خونریزی اس��ت، غلبه می کند. پژوهش��گران می گویند 
مصرف دوز روزانه آسپرین از سن ۴۰ سالگی به بعد،  احتمال 
بروز سرطان را در س��ال های آتی و سنی��ن باالتر کاهش 
می دهد. مصرف منظم آسپرین در دهه ۴۰ سالگی می تواند 
تأثیر پیش��گیرانه این دارو را در ابتدا به سرطان به حداکثر 
برساند، چون در این زمان معموال تولید مواد پیش سرطانی 
در بدن آغاز می شود و مصرف آسپرین بهترین فرصت برای 

متوقف کردن روند بیماری است.
هرچن��د در تحقیقات مختل��ف پزشکی از اث��رات مثبت 
قرص آسپرین  روی پیش��گیری از حمالت قلبی و مغزی 
هم سخن گفته اند، ام��ا کارشناسان ام��ور پزشکی درباره 
این مس��أله که آیا افراد ب��االی ۵۰ سال بهت��ر است برای 
افزایش ضری��ب سالمتی خود روزانه ی��ک قرص آسپرین 
مصرف کنند یا ن��ه، دچ��ار دو دستگی شده ان��د. عده ای 
معتقدن��د مصرف ای��ن قرص ها ب��رای بیم��اران آسمی و 
تنگی نف��س و سالمندان توصی��ه نمی شود. ب��ا این حال 
 برخی دیگر اعتقاد دارند نگرانی هایی نی��ز درباره افزایش 
خونریزی های��ی در معده ی��ا مغز مص��رف کنندگان این 
قرص ها وجود دارد. در حال حاضر حامیان مصرف این گونه 
قرص ها معتقدند اثرات مثبت این قرص ها بیشتر از تبعات 

منفی احتمالی آنهاست.  

 آنچه  تحقیقات پزشکی می گوید

براساس تحقیقی بهداشت دهان سالخوردگان اثبات شد

باجرم گیری دندان  از بیماری قلبی پیشگیری کنید
در تحقیقات جدید ثابت شد

آسپرین خطر ابتال به سرطان را کاهش می دهد

اخبار کوتاه
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تعلل در تعیین تعرفه های پزشکی: آشفتگی در هزینه های مردم

 نایب رییس مجلس گفت: هر ساله شاهد تأخیر در اعالم تعرفه یا افزایش نیافتن متناسب تعرفه های بخش 
 دولتی و غیر دولتی هس��تیم. تعلل در تعیین میزان تعرفه ها باعث نوعی هرج م��رج در دریافت هزینه های 

درمان می شود.
کنترل کیفی در تصویربرداری 

پزشکی

دکتر داری��وش شهب��ازی گهرویی)استاد گ��روه فیزی��ک و مهندسی 
پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان( و  دکتر ژاله بهروزکیا )استادیار 
گروه رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانش��گاه علوم پزشکی ارومیه( 
نویسندگان کتاب هستند. کتاب در ۱۰ فصل با عناوین: مدیریت کیفیت 
در تصویربرداری تش��خیصی، کنت��رل کیف��ی در رادیوگرافی، کنترل 
کیفی در تاریکخانه و پروسس��ور 
رادیوگراف��ی، کنت��رل کیفی در 
ماموگراف��ی، کنت��رل کیفی در 
فلوروسکوپی، کنت��رل کیفی در 
آنژیوگراف��ی،  کنت��رل کیفی در 
توموگراف��ی کامپیوتری، کنترل 
 کیف��ی در پزشک��ی هس��ته  ای، 
کنترل کیف��ی درتصویربرداری 
 ،)MRI( رزونانس مغناطیس��ی
کنت��رل کیف��ی در سونوگراف��ی 

تنظیم شده است. 
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معاون نظ��ارت و برنامه ری��زی نظام پزشکی اصفه��ان در این 
ارتباط به زاینده رود گف��ت: با وجود تأکید قان��ون اساسی بر 
مقوله سالمت و تأمین اجتماعی، در عمل با یک نظام کارآمد و 

مطلوب در زمینه سالمت و تأمین اجتماعی رو به رو نیستیم.
مسعود جوانبخت با اشاره به این که مطالعه تجربیات جهانی 
در این حوزه نیز نش��ان از آن دارد که نظام مدیریت سالمت و 
رفاه اجتماعی در اکثر کشورهای توسعه یافته دارای برنامه ریزی 
متمرکز است، اما در مقام اج��را از یک نظام کامال غیرمتمرکز 
پیروی می کنند، بیان داشت: گذشته از آن، از نظر پیچیدگی، 

ساختار تشکیالتی بسیار ساده و کم حجم است.

توأم بودن سیاستگذاری و اجرا سالمت در وزارت 
بهداشت و نارسایی هایی بهداشت و درمان

معاون نظارت و برنامه ریزی نظام پزشکی اصفهان تصریح کرد: 
در ایران به دلیل تداخل وظای��ف و وجود دستگاه های موازی 
متولی امر سالمت و تأمین اجتماعی و توأم بودن سیاستگذاری 
و اجرا در یک وزارتخانه، نارسایی های��ی وجود دارد که امکان 

رقابت از بخش خصوصی را نیز سلب کرده است.
جوانبخت به موانع و مش��کالت موجود در راه سالمت کش��ور 
اشاره کرد و افزود: بهره مند نبودن اقش��ار کم درآمد جامعه از 

امکانات عموم��ی )اجتماعی، فرهنگ��ی، آموزشی، اقتصادی( 
سبب ایجاد شکاف درآمدی بی��ن مناطق شهری و روستایی و 

بی تعادلی منطقه ای  شده است.

بخش قابل مالحظه ای از جمعیت کش�ور از سطح 
محدودی خدمات درمانی برخوردارند

معاون نظ��ارت و برنامه ریزی نظام پزشک��ی اصفهان  از جامع 
نبودن ارای��ه خدمات ام��ور تأمین اجتماعی خب��ر داد و بیان 
داشت: بخ��ش قابل مالحظ��ه ای از جمعیت کش��ور فقط در 
سطحی محدود از خدمات درمانی برخوردار بوده و از مزایایی 
همچون بیمه های بازنشستگی، ازکارافتادگی، بیکاری و غیره 

بی بهره اند.

س�اختار مالیاتی کش�ور نتوانس�ته به نف�ع توده 
جمعیت فقیر جامعه باشد

نماینده اصفهان در مجم��ع عمومی نظام پزشکی کش��ور به 
فقدان یک نظام مالیاتی مناسب و کارا در راستای بهبود توزیع 
درآمدها اشاره و اعالم کرد:  نق��ش مالیات ها، به عنوان ابزاری 
در جهت کاهش نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه 
)ازجمله ایران(، بسیار کم است؛ مطالعات گویای این واقعیت 

است که ساخت مالیاتی هرچن��د بالقوه ابزاری پرقدرت است، 
نتوانسته به نفع توده جمعیت فقیر کشور باشد.

جوانبخت با اشاره به این که در ایران قس��مت کمی از بودجه 
دولت از طریق مالیات تأمین می شود، ادامه داد: گسترده بودن 
اقتصاد زیرزمینی، رانت ها و فس��اد مالی و اقتصادی در حوزه 

سالمت به طور وسیع مشاهده می شود.
 وی به مقایسه وضعیت سالمت و رفاه اجتماعی در کشورهای 
جهان پرداخت و گفت: بررسی ساختار بهداشت، رفاه و تأمین 
اجتماعی از نظر درجه تمرکز ساختاری در کشورهای مختلف 
نشان می دهد نقش مهمی را استان ها،  شهرداری ها، بخش ها یا  
دولت های محلی  اداره خدمات بهداشتی و رفاهی ایفا می کنند 
و در بس��یاری از کش��ورها، سطوح مذکور از اختیارات کامل 

برخوردار هستند.
معاون نظارت و برنامه ریزی 
نظام پزشکی اصفهان اظهار 
داشت: تحت چنین شرایطی 
از تمرک��ز غیرض��روری در 
سطوح ب��االی دولتی کاسته 
شده و دولت توانایی کنترل 
ونظ��ارت ام��ور زیربنای��ی 

سالمت و رفاه را می یابد.
در  داش��ت:  بی��ان  وی   
کش��ورهای دیگ��ر معموال 
اص��ول و مبانی مش��ترکی 
ب��رای تحق��ق ه��دف ها و 
وظای��ف وزارت سالم��ت و 
رفاه  اجتماعی وج��ود دارد، 
ام��ا روش و س��از و کارهای 
اجرایی به کار گرفته شده در 
هر کشور با دیگری متفاوت 
است. در واقع هرکشور با در 
نظر گرفتن زی��ر ساخت ها و 
شر ایط اجتماعی و اقتصادی 

خاص خ��ود، در راستای تحق��ق این هدف ه��ا و وظایف گام 
برداشته است.

 در کش��ورهای توسعه یافته نقش دولت ها در بخش سالمت 
و رفاه به برنامه ری��زی، ارزیابی و تعیین استان��دارد در سطح 
کالن محدود می ش��ود. در چنین شرایطی دول��ت ها، فارغ از 
هر گونه درگیری در مس��ائل جزی��ی، با توانایی بیش��تری به 
نظ��ارت،  ارزیابی و تعیین استان��دارد در بخش سالمت و رفاه 
پرداخته اند. ساختار نظام سالمت دربعضی کشورها، بر خالف 
ایران، بسیار ساده و کم حجم است. گذشته از آن، در ساختار 
وزارت بهداشت و درمان ایران تمایز خاصی بین بخش بهداشت 

و درمان یا رفاه و تأ مین اجتماعی و بیمه مشاهده نمی شود.

نظام کارآمد در حوزه سالمت و تأمین اجتماعی نداریم

در ایران از دیرباز بهداشت، درمان و رفاه از عمده وظایف دولت تلقی شده و در یک ارگان دولتی  گروه 
تجمیع شده است. با این  تفاوت که در طول سالیان متمادی، وظایف و مسئولیت های دیگری سالمت

به آن افزوده و یا از آن کاس�ته شده است. قانون اساس�ی نیز، در اصول متعددی به سالمت و 
تأمین اجتماعی پرداخته است.

بخش قابل 
مالحظه ای از 

جمعیت کشور 
فقط در سطحی 

محدود از خدمات 
درمانی برخوردار 
بوده و از مزایایی 

همچون بیمه های 
بازنشستگی، 

ازکارافتادگی، 
بیکاری و غیره 

بی بهره اند.

 گیاهان مؤثر درکاهش
 چربی خون و الغری

کیوی 
این میوه ب��رای م��ا ایرانی ها 
تقریبا ناشناخته بوده و 
بومی ایران نیست، 
ام��ا ب��ه صورت 
کاشته شده، به 
وی��ژه در گیالن 
و مازن��دران ب��ه 
می آی��د  عم��ل 
و ای��ران،  زو مع��دو 

دکشورهای تولید کننده آن به شمار می رود. 
برخی کارشناس��ان تغذیه و به وی��ژه حکمای طب سنت��ی اعتقاد 
دارن��د رشد هر گی��اه در منطقه خ��اص ممکن است ب��ه دلیل نیاز 
طبیعی مردمان مناطق همان منطقه باش��د. در این صورت کیوی 
مورد نیاز ما نیس��ت، اما در مورد این میوه که م��ورد عالقه برخی از 
ما ایرانی ها نیز هس��ت، بهتر است بدانیم که منبع غنی از ویتامین 
 E و A و  پتاسی��م ب��ه شم��ار م��ی رود و دارای ویتامین ه��ای C"
نیز هست. پوست آن هم که خوراکی است )اگر خوب شسته شود(، 
منبع غنی از آنتی اکسیدان های فالونوئیدی ست. هم چنین، فیبر 

غذایی دارد که از مواد کمک کننده به الغری است. 
اگر کیوی را ب��ا پوست مصرف کنید، باعث افزای��ش مقدار دریافتی 
ویتامین C می شود. دانه آن دارای روغنی است که حاوی 62 درصد 

از نوعی امگا ۳ است.
 یک کیوی متوسط حدود ۴6 کیلو کالری انرژی، ۰/۳ گرم چربی، ۱ 
گرم پروتئین، ۷۵ میلی گرم ویتامین و 2/6 گرم فیبر غذایی است. به 
همین جهت گفته می شود که ی��ک ُملَِین مالیم است. کیوی کال، 
منبع غنی Actinidin است که ماده ای برای هضم پروتئین های 
گوشت است و به صورت تجاری نیز فروخت��ه می شود. با این حال 
ممکن است این ماده برای برخی افراد ایجاد آلرژی کند. شایع ترین 
نشانه آن، خارش و التهاب دهان و در موارد شدیدتر، تنفس مشکل 

است. بنابراین مصرف کیوی کامال رسیده توصیه می شود.
 همچنین کلس��یم اگزاالت موجود در آن، در ص��ورت مصرف زیاد 
می تواند برای کسانی که دچار این نوع سنگ های کلیوی هستند 
خطرساز باشد. کیوی رقیق کننده خون است و اثری ضعیف تر، اما 

مشابه آسپیرین دارد.
 بنابراین کسانی که مستعد خونریزی هس��تند یا از داروهایی مثل 
هپارین ی��ا وارفارین استف��اده می کنند، از مص��رف آن خودداری 
کنند. کیوی هم چنین باعث کاه��ش چربی خون می شود و دارای 
کاروتنوئید هایی مثل Lutein و Zeaxanthin است که اثر آنتی 

اکسیدانی دارند.

چای سبز 
همان گیاه چای معمولی که می شناسیم. فرق آن با چای سیاه عمل 
آوری نکردن و آفتاب خوردن برگ هاس��ت. بنابراین در ترکیبات با 

چای سیاه مقداری متفاوت است. 
البته چای سیاه در صورتی که همراه رن��گ نباشد )مثل آن چه در 
 چای احمد یا دوغ��زال می بینیم(، می تواند در ح��د چای سبز اثر 
آنتی اکس��یدانی و مفید خود را داشته باشد. با این حال چای سبز با 

داشتن ترکیباتی متفاوت، اثراتی در کمک به الغر شدن دارد.
 این گیاه با دارا بودن ترکیبات پلی فنلی و به ویژه تانن های کندانسه 
و پلی فنل های ساده سازنده آنها )کاتشین ها( نقش آنتی اکسیدانی 
بس��یار خوبی ایفا می کند. کاتش��ین ها، نقش ض��د رگ زایی  ) و 
در نتیجه ضد سرطان( نی��ز دارند. هم چنین، کافئی��ن موجود در 
آن می تواند در کن��ار ترکیبات قبلی، اثر مه��ار آنزیم COMT و 
فس��فودی استراز داشته باشد و ب��ه الغری کمک کن��د. باید توجه 
داشت مصرف کافئین زیاد برای کس��انی که ناراحت��ی قلبی دارند 
 یا در حال شیر دادن نوزاد هس��تند، به هیچ وجه توصیه نمی شود، 
چون در مورد اول به طپش قلب و در م��ورد دوم به بی قراری نوزاد 

می انجامد.

معاون نظارت و برنامه ریزی نظام پزشکی اصفهان:



یادداشت

زن دندانپزشک، دندان های نامزد 
خیانتکارش را کشید  

دندانپزشکی در لهستان پس از مطلع شدن از خیانت نامزدش تصمیم 
گرفت به شیوه خودش انتقام بگیرد. آنا ماکویاک، 34 ساله به نامزدش 
هش��دار داده بود وضعیت چند دندانش مناسب نیس��ت و باید برای پر 
کردن شان به او مراجعه کند. مارک اولس��زسکی هم که نمی دانس��ت 

نامزدش از رابطه پنهانی او باخبر است، به مطب او رفت.
اما ماکویاک ب��ا داروی بیهوشی ق��وی او را کامال بیهوش ک��رد و تمام 
دندان های او را کش��ید. پ��س ازتکمی��ل عملیات انتق��ام گیری، فک 
 نامزد سابق��ش را باندپیچی ک��رد و به او گف��ت برای تکمی��ل درمان 

باید به متخصص جراحی مراجعه 
کند. اولسزسکی هم دو روز، بعد 
با باز ک��ردن بانداژ متوجه بالیی 

شد که سرش آمده بود.
پس از این اتف��اق، نامزد جدید 
اولس��زکی هم او را ت��رک کرد 
 چ��ون نم��ی توانس��ت شوه��ر 
آینده اش را ب��دون دندان تصور 

کند.

برخورد مرگبار تاکسی با شتر

رییس پلیس راه استان هرمزگان از مرگ یک راننده تاکسی و مصدومیت 
چهار تن دیگر بر اثر برخورد تاکسی با شتر خبرداد. سرهنگ علی مجیدزاده 
در تش��ریح جزییات این خبر گفت: برخورد یک دستگ��اه خودرو سواری 
تاکسی با چهار سرنشین در محور جاسک – میناب با یک نفر شتر در ساعات 
اولیه صبح روز جمعه، 8 اردیبهش��ت، باعث مرگ راننده خودرو در محل 
تصادف و زخمی شدن چهارتن از سرنشینان خودرو شد. وی تصریح کرد: 
کارشناس پلیس راه در بازدید از صحنه تصادف، علت حادثه را بی توجهی به 
جلو از جانب راننده خودرو تاکسی تشخیص داد. مجیدزاده با اشاره به این 
که 35 درصد عوامل اصلی تصادفات ناشی از نبود توجه کافی به جلو از طرف 
رانندگان است، یادآور شد: صحبت کردن با تلفن همراه، ارسال یا خواندن 
پیامک، خوردن، آشامیدن و صحبت کردن با سرنشینان از مهم ترین عوامل 
تصادفات است. رییس پلیس راه استان هرمزگان افزود: رانندگان باید هنگام 
رانندگی از انجام اعمال مخاطره آمیز که جان خود و سرنشینان خودرو را 
به خطر می اندازد پرهیز و در پاکیزه نگاه داشتن شیش��ه های جلو و عقب 

اتومبیل و آینه ها دقت کنند.

روی خط حادثه

دور دنیا

تخته گاز
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یک نوزاد فرودگاه نیویورک را تعطیل کرد
ترمینال فرودگاه نیویورک، بیش از یک ساعت به دلیل بازرسی نشدن  یک نوزاد، تعطیل شد.  در این 
حادثه هنگامی که مادری همراه با نوزادش  از ایستگاه بازرسی گذشت، آژیر دستگاه به صدا در آمد. 

پلیس ترمینال  80 دقیقه  ترمینال را تعطیل و تا پیدا شدن نوزاد از پرواز هواپیما جلوگیری کرد.
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 پریسا کوچولو، راز سرقت 
پدر را فاش کرد

 مردی که در جریان تحقیقات پرونده اختالف خانوادگی به 
کالنتری مهدی شهر مراجعه کرده بود، سارق از آب درآمد. 
در پی اعالم وقوع سرقت منزل به مرکز فوریت های پلیسی 
110 مهدی شهر در مس��کن مهر، مأم��وران انتظامی برای 
بررسی موضوع به محل اعزام شدند. در بررسی ها مشخص 
شد سارق با زور و تهدید، نگهبان مجتمع را در یکی از واحدها 
حبس کرده و تعدادی وسایل را به سرقت برده است. نگهبان 
این مجتمع پس از انتقال به مقر پلیس آگاهی در تحقیقات 
اظهار داشت: سارق به هم��راه دختر خردسالش که چندین 
بار او را »پریس��ا« صدا زد، اقدام به سرقت کرده است. درپی 
اظهارات وی، چهره نگاری و تحقیق��ات پلیس ادامه داشت 
تا این که فردی به همراه دختر خردس��ال خود برای انجام 
مراحل پرونده اخت��الف خانوادگی به کالنتری مراجعه کرد 
و چند بار هم دخترش را پریسا صدا زد. همین موضوع ظن 
مأموران را برانگیخت. چند سؤال مأموران پلیس از پریس��ا، 
 منجر به شناسایی س��ارق شد. با توجه به اظهارات پریس��ا 
مبنی بر این ک��ه پدرش تعدادی وسای��ل را شب گذشته به 
منزل آورده  است، هماهنگی  الزم با مقام قضایی برای بازرسی 
از منزل متهم صورت گرفت و مأموران در این بازرسی، وسایل 

سرقتی را کشف کردند. 

 سارقان اصفهان، پس از 
35 سرقت گرفتار شدند

گروه حوادث _ اعضای یک باند سرقت که خانوادگی دست 
به سرقت خودرو می زندند  و با کمی تغییرات خودرو سرقتی 
را در ب��ازار می فروختند، گرفتار پلیس شدن��د. به گزارش 
زاینده رود، متهمان اصل��ی این پرونده دو ب��رادر بودند که 
به همراه دامادشان مرتکب جرم می شدند. آنها با همکاری 
صاحب یک کارگاه صافکاری دس��ت به سرقت خودروهای 
س��واری در اصفهان می زدند. پلیس آگاه��ی اصفهان اعالم 
کرد: متهم��ان خودروها را ب��ا روش» سند-نمره کردن« به 
فروش می رساندند. براساس اعتراف متهمان، آنان مشخصات 
خودروی مسروقه را در سند خودروی تصادفی وارد کرده و 
با دستکاری شماره شاسی و موتور خودرو، با سند جعلی به 
فروش می رساندن��د. اعضای این باند بع��د از دستگیری، به 

سرقت 35خودروی سواری اعتراف کردند.

انتشار عکس های شخصی 
استاد سخت گیر 

ریی��س پلیس فضای تولید و تب��ادل اطالعات فرماندهی 
انتظام��ی استان الب��رز از دستگیری دانش��جوی جوانی 
خبر داد ک��ه به علت انتقام گیری از استادش، عکس های 

شخصی وی را در فیسبوک منتشر کرده بود. 
سرهنگ محمدمهدی کاکوان با بیان این که 26 فروردین 
س��ال جاری پرونده ای تحت عنوان )هتک حیثیت( برای 
رسیدگی به پلیس فت��ای البرز سپرده شد، گفت: شاکی 
پرونده در شکوائی��ه خود عنوان کرد عکس های شخصی 
همس��ر و فرزندش به وسیله فرد یا اف��رادی ناشناس در 

محیط اینترنت منتشر شده است. 
وی افزود: »وحی��د«، شاک��ی پرونده، با حض��ور در پلیس 
فتا عنوان کرد استاد دانش��گاه و عضو هی��أت علمی یکی از 
دانش��گاه های مطرح ایران است و چندی پیش متوجه شد 
عکس همس��ر و فرزندانش با عناوین غیراخالقی در فضای 
مجازی منتش��ر ش��ده است.  ریی��س پلیس فت��ای استان 
البرز عنوان کرد: با توجه به حس��اسیت موضوع، کارآگاهان 
رسیدگ��ی تخصصی به ای��ن پرونده را در دست��ور کار خود 
قرار دادند و ب��ا بررسی اظهارات شاک��ی دریافتند »وحید« 
عکس ه��ای شخص��ی و خانوادگ��ی اش را در لپ تاپ خود 
نگهداری می کرده است. تحقیقات کارآگاهان برای بررسی 
فنی از کامپیوتر آغاز شد. در  این تحقیقات دریافتند این عضو 
هیأت علمی دانشگاه لپ تاپ خود را برای تدریس به دانشگاه 
و سر کالس می برده است.  سرهنگ کاکوان با بیان این که 
با پیدا کردن این سرنخ، تحقیقات نامحسوس کارآگاهان از 
دانشجویان این استاد آغاز شد، گفت:  مأموران پلیس فتا در 
بررسی های نامحسوس به چند نفر مظنون شده و در بررسی 
سوابق آنان به یکی از دانشجویان به نام »سامان« که متولد 
سال 70 بود، مشکوک شده و در بازجویی از این فرد متوجه 
اظهارات ضد و نقیض این دانشجوی 21 ساله شدند.  با توجه 
به اظهارات ضد و نقیض این دانشجو،  کارآگاهان با دریافت 
حکم قضایی لپ تاپ و کیس کامپیوتر این دانشجو را توقیف 
و برای بررسی به اداره پلیس منتق��ل کردند. کاکوان افزود: 
کارآگاهان عکس های خانوادگی ای��ن استاد را در کامپیوتر 
شخصی این فرد پیدا کردند.  وی با بیان این که این دانشجو 
اعتراف کرد عکس ه��ای خانوادگی این است��اد را با عناوین 
غیراخالقی در فضای مجازی منتشر کرده است،  گفت: این 
دانشجو عنوان کرد هنگامی که استاد لپ تاپ شخصی خود 
را برای تدریس سر کالس آورده بود و سرگرم تدریس بود، 
در فرصتی مناسب تمام اطالع��ات وی را کپی کرده است. 
وی افزود: سام��ان در ادامه اعترافات خ��ود عنوان کرد پس 
از دستیابی به عکس های خانوادگ��ی استاد، از آن جایی که 
این فرد در دادن نمره به سامان و تدریس، به این دانش��جو 
سخت گیری می کرد، از روی لجاجت، اقدام به منتشرکردن 
عکس های خانوادگ��ی این استاد کرده ب��ود. کاکوان گفت: 
شاکی در اظهارات خود عنوان کرد بارها توصیه های پلیس 
فتا را مبنی بر نگهداری درست و اصولی از اطالعات شخصی 
مطالعه کرده است، اما هیچ گاه تصور نمی کرد روزی طعمه 
افراد سودجو شود. وی در پایان گفت: ب��ار دیگر به کاربران 
توصیه می کنم تصاویر شخصی خ��ود را در کامپیوتر، تلفن 
همراه و لپ تاپ ذخی��ره نکنند. چرا که ای��ن وسایل محل 

مناسبی برای نگهداری عکس ها و مدارک شخصی نیست. 

طعمه ای از جنس مسافر
زن جوان مدت ها بود در خیابان ایستاده بود، اما نه از تاکسی های 
خطی خبری بود و نه  از مسافرکش ها. خیابان پر از جمعیتی بود 
که در حال تردد و خرید بودن��د، اما برای زن جوان که قصد داشت 
هر چه سریع تر خود را به منزل برساند، چاره ای نبود جز انتظار. 
بیش از یک ربع ایستادن در خیابان از یک سو، مزاحمت های گاه و 
بی گاه برخی  خودروهای سواری از سوی دیگر، ایستادن در خیابان 
و انتظار کشیدن برای از راه رسیدن یک خودرو را سخت کرده بود.

چند تاکسی عبور کردند، اما تنها حاضر بودند در ازای  دربستی زن 
جوان را سوار کنند. همه چی��ز به سرعت گذشت. زن بعد از مدتی 
انتظار دل را به دریا زد و سوار یک��ی از خودروهای عبوری شد. در 
میانه راه مس��افری دیگر هم سوار شد. در ابتدا همه چیز عادی به 
نظر می رسید، اما راننده خودرو را از مس��یر عادی منحرف کرد. 
زن جوان به شدت ترسیده بود و تالش ک��رد در خودرو را باز کند. 
ناگهان تیغه چاقو را مقابل چش��مانش دید. راننده تالش می کرد 
هر چه سریع تر خودرو را به نقطه ای تاریک بکشاند. زن از آن چه 

در انتظارش بود، می ترسید؛ سریع تمام طالهایش را از دستانش 
خارج کرد و با التماس آنها را به سارقان داد. او فقط التماس می کرد 
که بالیی سرش نیاورند. سارقان به زور کیف دستی زن را از گرفتند 
و در یکی از نقاط خلوت شهر  او را از خ��ودرو بیرون انداختند. زن 
جوان یکی از پنج طعمه ای بود که در شهر اصفهان طعمه متهمان 

مسافرکش نما شده بود.

پلیس به دنبال سرنخ ها 
سرهنگ حسین حسین زاده، رییس پلیس آگاهی استان اصفهان 
در باره این حادثه اعالم کرد:  در این پرونده پلیس با سارقانی مواجه 
بود که کامال حرفه ای عمل می کردند. بررسی شکایت هایی که 
به دایره سرقت ب��ه عنف صورت گرفته ب��ود، حکایت از آن داشت 
که سارقان در میادین و نقاط شلوغ شهر در کمین مس��افران زن 

بوده اند.
 هم چنی��ن برای پلیس مش��خص ش��د ک سارق��ان از مجرمان 
سابقه دار هس��تند. در این راستا چند تن از مالباختگان توانستند 

نشانی های دقیقی از نوع، مدل خودرو و چهره متهمان در اختیار 
پلیس قرار دهند.  سرهنگ حسین زاده خاطر نشان کرد: بالفاصله 
بعد از دریافت اخبار اولیه، کارآگاهان نیروی انتظامی استان دست 
به کار شدن��د و با شناسایی محل های احتمال��ی حضور متهمان 
 که جرم های قبل��ی را در آن نقاط مرتکب شده بودن��د، اقدام به 

کمین گذاری برای شناسایی متهمان کردند. 
براساس گزارش رییس پلیس آگاهی است��ان اصفهان، با گذشت 
چندین روز از کمین  نیروهای پلیس، متهمان پرونده  خود را نشان 
دادند. این بار آنها به جای شکار کردن، شکار نیروهای پلیس شدند.

متهمان در جریان بازجویی های پلیس معترف شدند در میادین 
انقالب، احمد آباد و آزادی در کمین مسافران زن می نشستند و در 
صورتی که زنان نسبت به دادن وجوه نقد، طالجات  و گوشی تلفن 
همراه مقاومت می کردند، آنها را مورد ضرب و شتم قرار می دادند.

در بررسی ها مشخص شد متهمان از مجرمان سابقه دار در زمینه 
سرقت بوده اند. 

سرهنگ حس��ین زاده با اعالم این که نبود تاکس��ی ها در بعضی 
مسیرها یکی از دالیل رقم خوردن این شرایط است، تصریح کرد: 
اغلب شاهد آن هستیم که تاکسی ها با تاریکی هوا خطوطشان را 
ترک می کنند. به این ترتیب مس��افران در راه مانده چاره ای جز 
سوار شدن به خودروه��ای عبوری ندارند. وی ب��ا اشاره به این که 
برخی مسیرها نه تاکسی دارند و نه مسافرکش های سازمان داده 
شده در آن تردد می کنند، از سازمان تاکسیرانی تقاضا کرد نسبت 

به شناسایی این محل ها و رفع مشکل اقدام کنند. 
 در حالی که پلی��س بارها از طری��ق اخبار ح��وادث و سایر منابع 
اطالع رسان��ی از مردم درخواس��ت کرده است، از س��وار شدن به 
خودروهای عبوری، به وی��ژه در طول شب خ��ودداری کنند، اما 
بی توجهی شهروندان به این هشدارها از یک سو و نبود وسایل نقلیه  
عمومی مورد اطمینان مانند تاکس��ی، موجب شده هر بار شاهد 

حوادث تلخی از این دست باشیم.  
براس��اس گزارش ه��ای موجود در آگاه��ی نی��روی انتظامی در 
 سال جاری، می��زان وقوع زورگی��ری و سرقت به عن��ف از سوی 
مسافرکش نماها افزایش یافته است. یکی از دالیل وقوع این مسأله 

کم توجهی شهروندان به مسائل امنیتی و انتظامی است.  
 پلیس آگاهی اصفهان از مردم خواست هرگز بنا بر اعتماد به حضور 
یک زن در ماشین های شخصی عبوری، سوار این خودروها نشوند، 
 زیرا  در چند مورد این اف��راد، از هم دستان این گروه هس��تند  یا 
 مانند این ماجرا یک مس��افر است ک��ه به زودی از خ��ودرو پیاده 
می شود. بنابر این احتمال وقوع چنین حوادثی را همیش��ه جدی 

بگیرید.

در اصفهان رخ داد 

دستبند پلیس بر دستان مسافرکش  نماهای  سیاه دل 

شهرزاد  هیچ کس نمی داند آنها که پشت فرمان ماشین نشسته اند و جلوی پای افراد بوق می زنند، 
چه کسانی هستند؛ برخی از زور ناچاری باید مسافرکش�ی کنند و برخی هم با زدن نقابی بر باباعلی پور

چهره، پشت ظاهر یک مسافرکش پنهان می شوند و حادثه می آفرینند.
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سرنخ نوشت: سه شنبه، 18 آوریل یک��ی از روزهای تلخ در تاریخ 
سینمای بالیوود بود؛ روزی که خبر مرگ دلخراش »میناکش��ی 

تاپا« یکی از بازیگران تازه کار بالیوودی همه جا پیچید. 
میناکش��ی به وسیله دونفر دیگر از همکارانش که قرار بود باهم 
در فیلمی به نام هرویین ب��ازی کنند، ربوده شد و به طرز فجیعی 

به قتل رسید.
 با انتشار خبر مرگ میناکشی، مردم هندوستان در بهت عجیبی 
به سر می برند. این جنایت غیرمنتظره حتی نیروهای پلیس این 
کشور را هم شوکه کرده است.این بازیگر 26 ساله کار خود را در 
بالیوود با ایفای چند نقش بسیار کوتاه آغاز کرد، اما در عرض چند 
سال گذشته توانس��ت با بازی هایش به شهرت برسد. او در رشته 
هوانوردی فارغ التحصیل شده بود، اما به خاطر عالقه به بازیگری 

هرگز رشته تحصیلی خود را ادامه نداد.
 میناکش��ی حتی پس از فارغ التحصیلی به یک مؤسسه بازیگری 
رفت تا هنرپیش��گی بیاموزد و پس از دریافت دیپلم در همان جا 

تدریس مشغول شد.
سال گذشته در چنین روزهایی نام میناکش��ی به خاطر بازی در 
فیلم ترسناک 404 بر س��ر زبان ها افتاد. همی��ن باعث شد تا در 
عرض یک ماه در تعداد زی��ادی از مصاحبه های رسانه ها مختلف 
شرکت کند. در همان زمان ب��ود که با دو بازیگ��ر دیگر که البته 
کار خ��ود را تازه آغاز ک��رده و حتی هیچ کس ب��ه درستی آنها را 

نمی شناخت، آشنا شد.
 آن دو، خود را از دوستان میناکشی نشان می دادند و به این طریق 

توانستند در مدت کوتاهی اطمینان او را به دست آورند.
دوستان جدید میناکش��ی، آمیت جای��زوال 36 ساله و نامزدش، 
پرتی سویین ن��ام داشتند. آنها ب��ا این که در ظاه��ر خودشان را 
دوست او نشان می دادند، اما به شدت به میناکشی و این که او روز 
به روز در کار خود موفق می شود، حسادت می کردند و با نزدیک 

شدن به او تصمیم داشتند ضربه ای وحشتناک به او وارد کنند تا 
این که یک روز باالخره بهانه ای برای انتقام گیری از میناکش��ی 

برایشان فراهم شد. 
آنها از صحبت های میناکش��ی متوجه وضعیت مالی خانواده اش 
شدند. میناکشی مدعی شده بود تنها به خاطر عالقه و سرگرمی 
بازیگر شده اس��ت و هیچ احتیاج��ی به حقوق آن ن��دارد. طبق 
گفته های میناکشی، آنها خانه ای بسیار زیبا و مجلل در تپه های 
دهرادان داشتند.آمیت و پرتی که به شدت احتیاج به پول داشتند 
تا بتوانند زودتر ب��ا هم ازدواج کنن��د. زمانی ک��ه از این موضوع 
مطلع شدند، تصمیم  گرفتند میناکش��ی را ربوده و از خانواده اش 

درخواست مبلغ زیادی پول کنند.

سفر مرگ
برای رسیده به این هدف، آنها میناکش��ی را ب��ه سفری کوتاه به 
گوراکپور، شهر کوچک��ی در دامنه های نپال، که به خاطر داشتن 

معابد بسیار زیبا مشهور است، دعوت کردند.
اما برخالف تصور میناکشی، در آنجا نه تنها با او مانند یک مهمان 
رفتار نش��د، بلکه به محض رسیدن او را زندانی ک��رده و پیغامی 
برای خان��واده اش فرستادند که اگ��ر 18 هزار ی��ورو برابر با یک 
 میلیون و 500 هزار روپیه برای آنها نفرستند، دخترشان کش��ته 

می شود. 
 خانواده میناکش��ی60 ه��زار روپیه مع��دل با 730 ی��ورو برای 
 آنها فرستاده و پیغام دادند که به سرعت بقیه پول را هم پرداخت 
 می کنن��د.  اینجا بود ک��ه آمیت و پرت��ی پ��س از دریافت مقدر 
اولیه پ��ول متوجه شدن��د خانواده میناکش��ی ت��ا آن حدی که 
دخترشان گفته بود، ثروتمند نیستند و وضعیت مالی معمولی ای 
 دارند و به احتمال زی��اد از پس پرداخت بقیه پ��ول درخواستی 
برنمی آیند، پ��س نگه داشتن میناکش��ی برایش��ان هیچ نفعی 

نداشت.
 آنها تصمیم گرفتند میناکش��ی را که حاال از نقشه هایشان باخبر 
بود و به خوبی می شناختشان به قتل برسانند. این دو نفر که دیگر 
نمی توانستند صبر کنند، با دریافت همان مقدار پول، میناکشی 
را کشته و پا به فرار گذاشتند، اما قبل از آن سر او را از بدنش جدا 

کردند.
 آنه��ا تص��ور می کردن��د با ره��ا ک��ردن قس��مت های مختلف، 
می توانند پلی��س را گمراه ک��رد و از دست قان��ون بگریزند. این 
دو قاتل بی رحم، بدن میناکش��ی را در یک تانکر آب در نزدیکی 
 محل��ی که اقام��ت داشتن��د، انداخته و س��ر او را داخ��ل ساکی

 همراه خود بردند. 
آمیت و پرتی در حال��ی که سوار اتوبوسی بودند ت��ا به خانه خود 
بازگردند، در راه، ساک ح��اوی سر را از پنج��ره اتوبوس به کنار 

جاده ای در راه بمبئی انداختند.

شروع تحقیقات 
مدتی از ناپدید شدن میناکشی می گذشت که خانواده اش پلیس 
را در جریان ای��ن آدم ربایی گذاشتند و تحقیق��ات پلیس در این 

مورد آغاز شد. 
آمیت و پرتی فکر همه چیز را کرده بودن��د، غیر از این که وسایل 
میناکشی را نباید نزد خود نگه دارند. همین مسأله باعث شد راز 
جنایت فاش شود. پلیس از طریق پیگیری سیم کارت میناکشی 
توانست آنها را پیدا کرده و به خاطر همراه داشتن تلفن او، این دو 

نفر را دستگیر کردند.
 پس از کالبد شکافی و تحقیقات بیشتر مشخص شد میناکشی در 
ابتدا خفه شده و سپس سر از بدنش جدا شده است. آمیت و پرتی 
هم اکنون در زندان بمبئی به سر می برند، اما حکم نهایی تا انجام 

بررسی های کامل تر صادر نمی شود.

 اسرار قتل 
زیبای هندی در بالیوود

 نیجریه، شش کشته در انفجار ساختمان 
روزنامه دیزدی

 آمریکا، اولین مرد باردار دنیا
 از همسرش جدا شد

 واشنگتن، کشف جنازه یک مادر و دختر
 در پناهگاه جنگلی

چه خبر از کجا؟

متهمان در میادین انقالب، احمد آباد و آزادی در کمین مسافران زن می نشستند 



چهره روزیادداشت

مستند مسیر دزپارت کلید خورد
 معاون��ت گردش��گری اداره کل می��راث فرهنگی و صنایع دس��تی 
چهار محال و بختیاری از س��اخت مستند مس��یر گردشگری جاده 

تاریخی دز پارت در این استان خبر داد.
حیدر صادقی با اشاره به س��اخت مستند مس��یر گردشگری جاده 
تاریخ��ی در پ��ارت، اظهار داش��ت: س��اخت این مس��تند در هفته 
گردشگری کلید خورد. وی افزود: این مستند از مسیر گردنه رخ آغاز 
می شود و پایان مسیر فیلمبرداری پست ش��لیل و سدکارون چهار 
در این استان است. صادقی بیان داشت: در این مستند جاذبه های 
طبیعی، گردش��گری، میراث معنوی و تاریخی، مردم  شناسایی و... 
مستند سازی می شوند. وی هدف از س��اخت و تولید این مستند را 
شناسایی مس��یرهای گردش��گری و طبیعت گردی، ترویج و رونق 
صنعت پردرآمد توریسم، شناساندن ظرفیت ها و قابلیت های غنی 
فرهنگی و گردشگری این استان عنوان کرد. صادقی با بیان این که 
این مستند در 45 دقیقه ساخته می شود، اذعان داشت: این مستند 
تا پایان اردیبهش��ت به پایان می رس��د. معاونت گردش��گری اداره 
 کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی چهار محال و بختیاری با بیان 
این که مناطق و روستاهای  مهم  این مسیر تاریخی دز پازت عبارتند 
از چغاخور، گلوگرد، ناغان  دهنو، دوپالن ، گندمکار، سرخون ، شلیل ، 
پل و عمارت مرواری در استان  چهار محال  و بختیاری، بیان داشت: 
طوایف، مش��ایخ، ش��اخه دینارانی  و گل��ه داران چهارمحالی از این 
مسیر اس��تفاده می کنند. وی ادامه داد: در دوپالن، دو شاخه اصلی 
 جاده یعنی مس��یر جونقان، تنگ درکش ورکش)خان اوی(، اردل، 
بهشت آباد، دوپالن و مسیر ناغان، دوپالن با هم تالقی پیدا می کنند.

اخبار کوتاه

8
32 مخاطره طبیعی در ایران شناسایی شده است 

 محمد جواد بلورچی،  مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زمین شناختی سازمان زمین شناسی کشور گفت: از 
41 مخاطره طبیعی در جهان، 32 مخاطره در ایران شناسایی شده است که 50 درصد حوادث ناشی از مخاطرات 

طبیعی در کشور،  به دلیل تغییرات اقلیم و دست کاری های بشر است. 

شهردارشهرکرد 
نوراهلل غالمیان

آماده سازی عمومی شهر، ارایه تسهیالت و امکانات و اجرای برنامه های 
جنبی ب��رای مدیریت اوقات فراغت مس��افران و ش��هروندان از دالیل 
اصلی و عمده بود که باعث شد ش��هرداری شهرکرد در نوروز 1391 به 

شهرداری برتر کشور معرفی شد.
البته این امر قابل پیش بینی بود، چرا که مجموعه این ش��هرداری در 
ایام نوروز جهت خدمت رسانی به مس��افران، با حضور دایمی در ستاد 
تسهیالت نوروزی شهرداری از هیچ کوششی برای رفاه بیشتر مسافران 
و شهروندان فروگذار نکردند و 
تالش شبانه روزی برای فراهم 
کردن شرایط الزم برای سفر 
خاطره انگیز مسافران  دغدغه 

اصلی آنان بود. 
این لوح و تندیس اهدا شده، 
متعل��ق ب��ه هم��ه کارکنان 

شهرداری شهرکرد است.
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 برداش��ت قارچ از کوهس��تان های چه��ار مح��ال و بختیاری 
آغ��از ش��ده و خیابان ه��ای ش��هرهای ای��ن اس��تان مملو از 
 فروش��نده های قارچ ه��ای کوهی اس��ت، ولی آی��ا این قارچ 
کوهی که مملو از خاصیت دارویی اس��ت، در سبد خرید همه 

هست؟ 
قارچ کوهی دنبالن که با نام علمی morels شناخته می شود، 
نوعی قارچ اس��ت ک��ه به ص��ورت طبیعی و خ��ودرو در دامنه 
کوهس��تان ها و کوه های ش��نی و رسی اس��تان چهار محال و 

بختیاری تولید و برداشت می شود.
اندام باردهی این نوع ق��ارچ کوهی دارای حفره یا ش��یارهای 
کوچک و متعدد، به رنگ قهوه ای تیره یا روشن شبیه یک گردو 
یا سیب زمینی معمولی است که در زیر خاک به عمق پنج الی 

30 سانتی متر رشد می کند.
معموال از نخستین روزهای فروردین، رشد این گیاه خودرو که 
بدون ریشه و ساقه است ش��روع می شود و تا اواخر اردبیهشت 

برداشت آن ادامه دارد.
اهالی مناطق کوهس��تانی اس��تان چه��ار مح��ال و بختیاری 
معتقدند، تولی��د محصول دنبالن ی��ا قارچ کوهی به نس��بت 
بارندگی های بهاری متغیر است و رعد و برق و ابرهای آسمانی 

بر میزان باردهی محصول می افزاید.
 قارچ کوه��ی دنب��الن از انواع قارچ ه��ای کوهس��تانی کامال 
 طبیع��ی اس��ت و می ت��وان آن را لذیذتری��ن و ق��وی ترین 
 قارچ های خوراکی دانس��ت ک��ه ویتامی��ن و پروتئین زیادی 

دارد.
کوهستانی بودن محصول وخاصیت غذایی باال باعث شده است 

قیمت آن برای مصرف کنندگان گران تمام شود.
افراد آشنا و مطلعی در منطقه زردکوه چهار محال و بختیاری 
وجود دارند که روزانه می توانند  10 الی 15 کیلو قارچ دنبالن 

جمع آوری کنند.
به گفته فروش��نده قارچ خوراکی در ش��هرکرد قیمت هر کیلو 
قارچ 23 هزار تومان است و از دامنه زردکوه برداشت می شود.

 بخش��دار مرکزی کوهرن��گ در گفتگ��و با مهر اظه��ار گفت: 
شهرس��تان کوهرنگ با توجه به ش��رایط جغرافیایی رویشگاه 

بسیاری از گیاهان دارویی و خوراکی است.
س��تار فرهادی نیا عنوان کرد: کرفس کوه��ی و قارچ،  از نمونه 
گیاهان ب��ار ارزش و با قیمت باالی تولید کوهس��تان های این 

شهرستان هستند.
 وی بیان داشت: رویش کرفس کوهی از نخستین روزهای بهار 
آغاز می شود  و برداشت آن نیز از هفت فروردین آغاز و تا اواسط 

اردیبهشت ادامه دارد.
فرهادی نیا بیان داشت: مهم ترین رویشگاه کرفس کوهی این 

شهرستان، منطقه موگویی است.
  وی بیان داش��ت: برداش��ت ق��ارچ کوه��ی این شهرس��تان 
نیز از اواسط فروردین آغاز و تا اواس��ط اردیبهشت ادامه دارد. 
البت��ه آب و هوا و بارش نی��ز در زمان برداش��ت و رویش نقش 

اساسی دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اس��تان گفت: در حال حاضر 
نزدیک به 70 پروژه آب و فاضالب در شهرهای استان در دست 
اجرا است که بین 15 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و برای 

تکمیل این طرح های اعتبار 1000 میلیارد ریالی الزم است.
اصغر یزدانی مهم ترین این طرح ها را تکمیل تصفیه خانه های 
فاضالب در شهرهای هفشجان، لردگان، بن، بلداجی و فرادنبه 
ذکر کرد و گفت: تصفیه خانه آب س��امان نیز س��ال گذش��ته 
عملیات ساخت آن آغاز شده است و حدود 30 درصد پیشرفت 

دارد. 
وی تکمیل طرح های آبرس��انی در لردگان، س��امان، بروجن، 
اردل و ناغان را از طرح های اولویت دار در بخش آب دانست و 
گفت: در صورت تأمین اعتبار،50 درصد این طرح ها در س��ال 
جاری مورد بهره برداری قرار م��ی گیرد. یزدانی افزود: در حال 
حاضر بزرگ ترین چالش شرکت، خشکسالی و کمبود آب است 
که منابع آب ش��رب را مورد تهدید و نگرانی ق��رار داده و اکثر 
چاه های آب را در س��طح زیادی با کاهش آب مواجه س��اخته 
اس��ت. به طوری که باید برای تأمین آب اس��تان در سال های 
آینده چاره اندیشی شود. وی خاطرنش��ان ساخت: استفاده از 
منابع آب زیرزمینی به هیچ وجه چاره ساز نیست و سیاست ها 
و ساز و کار شرکت به سمت و سوی منابع سطحی متمرکز است 
که در این رابطه، ساخت تصفیه خانه آب در مجاورت زاینده رود 
در سامان و اجرائی شدن طرح آب رسانی بن بروجن که مجری 
آن شرکت آب منطقه ای اس��تان است، باید به صورت جدی و 

فعال دنبال شود و سرعت بیشتری بگیرد. مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب اس��تان افزود: برای آموزش و فرهنگ سازی مصرف 
بهینه آب نیازمند همکاری بیشتر مردم و دستگاه های مسئول 
هستیم و در این زمینه شرکت برنامه های مفصلی دارد که در 
سال جاری اجرا خواهد کرد. وی تصریح کرد: در سال تولید ملی 
و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، این شرکت فعالیت های خود 
را در تکمیل طرح ها مضاعف می کند و تالش می کنیم قطعات 
و تجهیزات مورد استفاده تأسیس��ات آب و فاضالب در داخل 

کشور تولید و تأمین شود. 
وی با قدردانی از ش��هروندان به دلیل پرداخت به موقع قبوض 
آب بهای خ��ود گفت: بع��د از هدفمندی یارانه ها مش��ارکت 
مردم افزایش داش��ته اس��ت. از زمان اجرای طرح هدفمندی 
یارانه ها مصرف آب در شهرهای اس��تان تا 10 درصد کاهش 
یافته اس��ت که این، نش��ان از توجه مردم به مدیریت مصرف 
 آب اس��ت. یزدان��ی ادام��ه داد: میزان ه��در رف��ت آب نیز تا

 س��ه درصد کاهش یافته اس��ت. این میزان قبال در شهرهای 
اس��تان 26 درصد بود که در حال حاضر 23 درصد اس��ت. وی 
تصریح کرد: علت هدر رفت آب، بیش��تر به دلیل ش��بکه های 
فرسوده است که تالش می کنیم نوس��ازی شبکه های آب را 
سرعت بیش��تری بدهیم. در حال حاضر بزرگ ترین مشکل ما 
کمبود آب است و علت آن هم، خشکسالی های اخیر و کاهش 
شدید آب سفره های زیرزمینی است که منبع آب 98 درصد از 

شهرهای استان به شمار می رود. 

 در حال حاضر 
بزرگ ترین چالش 
شرکت، خشکسالی 
و کمبود آب است 
که منابع آب شرب 
را مورد تهدید و 
نگرانی قرار داده و 
اکثر چاه های آب را 
در سطح زیادی با 
کاهش آب مواجه 
ساخته است. به 
طوری که باید برای 
تأمین آب استان 
در سال های آینده 
چاره اندیشی شود

قارچ کوهی دنبالن 
که با نام علمی 
morels شناخته 
می شود، نوعی 
 قارچ است 
که به صورت 
 طبیعی و 
خودرو در دامنه 
 کوهستان ها و 
کوه های
 شنی و رسی استان 
چهار محال و 
 بختیاری 
تولید و برداشت 
می شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری اعالم کردقارچ کوهی چهار محال و بختیاری به بازار آمد

هزار میلیارد اعتبار برای تکمیل پروژه هاخوردنی اشرافی

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

مزایده 
712 ش��عبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف استان اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده اجرایی به شماره 856/90 شعبه اول له مصطفی حکیمی با وکالت آقای علیرضا آقایی 
و خانم نرگس صادقی و علیه سید مهدی عقیلی به آدرس خانه اصفهان – بهرام آباد – خیابان 
بعثت موبایل مهدی بخواس��ته مطالبه مبلغ بخشی از مبلغ محکوم به به مبلغ 8/992/000 ریال 
بابت اصل خواس��ته به منظور فروش اموال توقیفی محکوم علیه که جمعًا توس��ط کارشناس 
رس��می دادگس��تری اصفهان 8/992/000 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 
در خیابان محتش��م کاشانی جنب بیمه ایران برگزار نمایند طالبین خرید می توانند 5 روز قبل 
از تاریخ مزایده مبلغ 10 درصد از هزینه کارشناس��ی را به شماره حساب 2171350205001 
بانک ملی دادگس��تری اصفهان واریز نموده و با ارائه فیش آن به این اجرا از اموال بازدید به 
عمل آورده و در مزایده ش��رکت نمایند و مزایده از قیمت پایه شروع شده و اموال به شخص 
یا اشخاصی فروخته خواهد شد که باالترین پیشنهاد را ارائه نمایند و مشخصات کامل اموال 
منقول در دو نس��خه از نظریه کارشناس به ش��رح پیوست می باشد. موضوع پرونده کالسه 
856/90 ش ح 1 در خص��وص دعوی آق��ای مصطفی حکیمی بوکالت خانم صادقی علیه آقای 
سید مهدی عقیلی که اینجانب پرویز قاسمی فرد بعنوان کارشناس منتخب جهت ارزیابی اموال 
توقیف شده طبق صورتجلسه توقیف اموال مضبوط در پرونده باستحضار می رسانم ضمن 
مراجعه به دفتر اجرای احکام و مطالعه و بررس��ی محتویات پرونده مذکور با راهنمایی وکیل 
خانم صادقی )وکیل خواهان( به آدرس حافظ اموال- اصفهان- سه راه سیمین- امیر حمزه- 
خیابان پنجم فرعی اول پالک 24 مراجعه و از اموال ارائه شده توسط حافظ اموال آقای جواد 
شجاعی بازدید و کارشناسی به عمل آمد و نتیجه ارزیابی با عنایت به کیفیت اقالم موجود و با 
در نظر گرفتن نرخ عادالنه روز در این مقطع از زمان و همچنین با در نظر گرفتن جمیع عوامل 
مؤثر و دخیل در تعیین قیمت گذاری بشرح ذیل بعنوان قیمت پایه مزایده برآورد و بشرح ذیل 
اعالم می گردد: 1- تعداد 46 عدد قاب گوش��ی تلفن همراه مدلهای 6300، 305، 5300، 6303، 
72N بصورت نو جمعًا بارزش 748/000 ریال. 2- تعداد 57 عدد هندفری GAM گوشی تلفن 
همراه بصورت نو جمعًا بارزش 1/140/000 ریال. 3- تعداد 35 عدد قاب گوش��ی تلفن همراه 
مدلهای 1200، 1202، 1203، 610، 11100 بصورت نو جمعًا بارزش 210/000 ریال. 4- تعداد 
17 عدد ش��ارژر گوش��ی تلفن همراه GAM بصورت نو جمعًا بارزش 204/000 ریال. جمع 
چهار ردیف اقالم فوق جمعًا بارزش دو میلیون و س��یصد و دو هزار ریال 2/302/000 ریال. 
موضوع پرونده کالسه 856/90 در خصوص دعوی محکوم له آقای مصطفی حکیمی با وکالت 
خانم صادقی علیه آقای س��ید مهدی عقیلی که اینجانب پرویز قاس��می فرد بعنوان کارشناس 
منتخب جهت ارزیابی اموال توقیف ش��ده طبق صورتجلسه توقیف اموال مضبوط در پرونده 
باس��تحضار می رس��انم ضمن مراجعه به دفتر اجرای احکام و مطالعه و بررس��ی محتویات 
پرونده مذکور با راهنمای��ی وکیل خواهان بآدرس خانه اصفهان- بهرام آباد- خیابان بعثت- 
موبایل فروشی مهدی مراجعه و از اموال ارائه شده توسط حافظ اموال بازدید و کارشناسی 
بعم��ل آمد و نتیجه ارزیابی با عنایت به کیفیت اقالم موج��ود و با در نظر گرفتن نرخ عادالنه 
روز در ای��ن مقطع از زمان و همچنی��ن با در نظر گرفتن جمیع عوامل مؤثر و دخیل در تعیین 
قیمت گذاری بش��رح ذی��ل بعنوان قیمت پایه مزایده برآورد و اعالم می گردد. 1- یکدس��تگاه 
کامپیوتر شامل یکدستگاه کیس P4 با مونیتور LG صفحه تخت 19 اینچ و یکعدد صفحه کلید 
جینوس و یکعدد موس و دو عدد اس��پیکر تمامًا بصورت مستعمل بارزش 2/500/000 ریال. 

2- یکدس��تگاه پرینتر لیزری چهار کاره کانن مدلMF-43sol کره ای بصورت مس��تعمل 
ب��ارزش 2/000/000 ریال. 3- تعداد نه عدد فلش silicon POWER 8GB تایوانی )هش��ت 
گیگ( بصورت نو هر عدد 120/000 ریال جمعًا بارزش 1/080/000 ریال. 4- تعداد س��ه عدد 
فلش silicon POWER 16GB تایوانی )16 گیگ( بصورت نو هر عدد 270/000 ریال جمعًا 
بارزش 810/000 ریال. 5- تعداد هش��ت عدد فلش silicon POWER 4GB تایوانی )4گیگ( 
بصورت نو ه��ر عدد 75000 ریال جمعًا بارزش 300/000 ری��ال. جمع پنج ردیف اقالم فوق 
جمعًا بارزش ش��ش میلیون و شش��صد و نود هزار ریال 6/690/000 ریال. شعبه اول اجرای 

احکام شورای حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ
864 ش��ماره ابالغیه: 9110100352000143، شماره پرونده: 9009980352001538، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901608، خواهان بهرام کیانی دادخواس��تی به طرفیت خوانده مژگان س��بک 
دس��ت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه بیستم 
دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 249 ارجاع و به کالسه 
9001608ح/20 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/03/16 ساعت 11 صبح تعیین شده 
اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. دفتر ش��عبه بیستم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

 حصر وراثت
903 آقای اکبر بکرانی دارای شناس��نامه ش��ماره 1 به شرح دادخواست به کالسه 536/91 ح 

10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اس��فندیار بکران��ی باالنی بشناس��نامه 33 در تاریخ 1390/8/16 اقامت��گاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به دو پس��ر دو دختر و یک همسر به 
ن��ام های: 1- رضا بکران��ی باالنی ش ش 3، 2- اکبر بکرانی باالنی ش ش 1، 3- ربابه بکرانی 
باالنی ش ش 11 )یازده(، 4- عفت بکرانی باالنی ش ش 714، 5- فاطمه قاسمی زودانی ش ش 
45 و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 1934 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
906 خانم الهامه اس��الم پور دارای شناس��نامه شماره 1552 به ش��رح دادخواست به کالسه 
534/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان تقی اسالم پور بشناس��نامه 642 در تاریخ 90/11/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: دو پسر و سه دختر و یک همسر 

به نام های: 1- ابوالفضل اس��الم پور ش ش 1352، 2- مهدی اس��الم پور ش ش 1528، 3- 
زهرا اسالم پور ش ش 413، 4- ریحانه اسالم پور ش ش 1553، 5- الهامه اسالم پور ش ش 
1552، 6- عصمت الجوردی اصفهانی ش ش 526 و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف/ 1952 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
907 در خصوص پرونده کالس��ه 93/91 خواهان آقای محمدرضا ش��اه زمانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای داوود فنایی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
یکشنبه مورخ 91/3/28 ساعت 9 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان آتش��گاه ساختمان ش��ماره 2 شوراها مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف/ 1607 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

 
ابالغ رأی

908 کالس��ه پرونده: 1764/90، ش��ماره دادنامه: 2087، مرجع رس��یدگی: شعبه 12 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: اصغر قربانی با وکالت رس��ول نعمتی مقیم اصفهان خ محتشم 
کاشانی- روبروی پست بانک- ساختمان اجالس طبقه سوم، خوانده: مهدی بزرگپور مجهول 
المکان. با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: دعوی آقای اصغر قربانی 
ب��ا وکالت آقای رس��ول نعمتی بطرفیت آق��ای مهدی بزرگپور بخواس��ته مطالبه مبلغ پنجاه 

میلیون ریال وجه چک ش��ماره 081013-90/9/2 عهده بانک س��په به انضمام مطلق خسارات 
قانونی- با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواه��ان و گواهی عدم پرداخت صادره از 
س��وی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و اینکه خوانده در جلسه به هر دلیلی حضور نیافته و دلیلی که اعالم برائت ذمه 
اش را اقتضاء نماید ابراز نداش��ته بر شورا ثابت اس��ت لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبل��غ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و حق الوکاله طبق تعرفه و س��ی و چهارهزار 
ریال بابت خس��ارت دادرسی و همچنین خس��ارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ 
وصول که محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می 

باش��د در حق خواهان ص��ادر و اعالم می نماید. رأی ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از اب��الغ قابل واخواهی به این مرجع خواهد بود. و پس از آن ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. م الف/ 1610 ش��عبه 12 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
909 کالس��ه پرونده: 1763/90، ش��ماره دادنامه: 2086، مرجع رس��یدگی: شعبه 12 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: اصغر قربانی با وکالت رس��ول نعمتی مقیم اصفهان خ محتشم 
کاشانی- روبروی پست بانک- ساختمان اجالس طبقه سوم، خوانده: مهدی بزرگپور مجهول 
المکان. با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به ش��رح آتی مبادرت ب��ه صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: دع��وی آقای اصغر 
قربانی با وکالت آقای رسول نعمتی بطرفیت آقای مهدی بزرگپور بخواسته مطالبه مبلغ پنجاه 
میلیون ریال وجه چک ش��ماره 081014-90/9/2 عهده بانک س��په به انضمام مطلق خسارات 

قانونی- با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواه��ان و گواهی عدم پرداخت صادره از 
س��وی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواس��ته دارد و اینکه خوانده در جلس��ه به هر دلیلی حضور نیافت��ه و دلیلی که اعالم برائت 
ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز نداش��ته بر ش��ورا ثابت است لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 
قان��ون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حک��م بر محکومیت خوانده 
ب��ه پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و حق الوکاله طبق تعرفه و س��ی و 
چهارهزار ریال بابت خس��ارت دادرسی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید 
تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای 
احکام می باش��د در حق خواهان ص��ادر و اعالم می نماید. رأی ص��ادره غیابی و ظرف 20 
روز پ��س از اب��الغ قابل واخواهی به ای��ن مرجع خواهد بود. و پس از آن ظرف بیس��ت روز 
 قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی می باش��د. م الف/ 1609 ش��عبه 12 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
910 کالس��ه پرونده: 1765/90، ش��ماره دادنامه: 2088، مرجع رس��یدگی: شعبه 12 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: اصغر قربانی آدرس: اصفهان ش��هرک صنعتی محمود آباد با 
وکالت رس��ول نعمتی مقیم اصفهان خ محتشم کاشانی روبروی پست بانک ساختمان اجالس 
طبقه س��وم، خوان��ده: مهدی بزرگپور مجهول المکان، با عنایت ب��ه محتویات پرونده و نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: 
رأی قاضی شورا: دعوی آقای اصغر قربانی با وکالت آقای رسول نعمتی بطرفیت آقای مهدی 
بزرگپور بخواس��ته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال وجه چک ش��ماره 081012-90/9/2 عهده 
بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده در جلسه به هر دلیلی حضور 
نیافته و دلیلی که اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز نداشته بر شورا ثابت است لذا به 
اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و حق الوکاله طبق 
تعرفه و س��ی و چهارهزار ریال بابت خس��ارت دادرسی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از 
تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی به این مرجع خواهد بود. و پس از آن ظرف بیس��ت 
روز قاب��ل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. م الف/ 1608 ش��عبه 12 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
911 شماره: 1670/90 ش 2 به موجب رأی شماره 1851 تاریخ 90/11/11 حوزه دوم شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه وحید ترابی اصفهانی نام 
پدر: س��عید مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ پانصد و س��ی و پنج هزار تومان 
باب��ت یارانه های واریزی دولت از تاریخ 89/10/1 لغایت 90/12/1 بانضمام س��ی هزار ریال 
هزینه دادرس��ی در حق محکوم لها آرزو گردان نشانی محل اقامت: اصفهان پل وحید ورودی 
اول ناژوان کوچه دهقانی کوچه ش��هید بنیانیان پ 13. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اج��را بگذارد یا ترتیب��ي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرف��ي کند که اجراي حکم و 
اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر 
مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف/ 1890 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 
ابالغ اخطاریه

912 ش��ماره پرونده: 90-2014 ش 2 نام و نام خانوادگی: حس��ین خدابنده لو، نام پدر: علی 
اکبر، مجهول المکان محل حضور: ش��عبه 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان واقع در خ محتشم 
کاش��انی، وقت حضور: 91/3/21 ساعت 8 صبح، علت حضور: مطالبه مهریه، دعوی فرنگیس 
خدا بنده لو بطرفیت ش��ما جهت رس��یدگی در شعبه حاضر ش��وید. م الف/ 1917 شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
913 کالسه پرونده: 1719/90، ش��ماره دادنامه: 122، مرجع رسیدگی: شعبه 45 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: حس��ین نیکبخت، نش��انی: اصفهان خ ش��مس آبادی پارس غربی 
مجتمع مریم، وکیل: علیرضا نصیری نش��انی: اصفهان خیابان وحید ابتدای خیابان محتش��م 
کاش��انی مجتمع جام جم ط 4 واح��د 12، خوانده: وحید صمدزاده مجهول المکان، خواس��ته: 
مطالبه وجه یک فقره چک، گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی 
اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح آتی 
مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواس��ت حسین نیکبخت 

ب��ا وکالت علیرضا نصیری به طرفیت وحید صمدزاده بخواس��ته مطالب��ه مبلغ 20/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 128214-88/10/1 عهده بانک ملت ش��عبه خیابان توحید 
به انضمام خس��ارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول 
مس��تندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلس��ه شورا حاضر 
نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات 
ابرازی نیز حکایت از اش��تغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت 
دانستن دعوی به اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 
309، 307، 249 قان��ون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال 
به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 188/000 ریال به عنوان خس��ارت دادرس��ی به پرداخت 
خس��ارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سررس��ید چک 88/10/1 لغایت زمان وصول و ایصال آن 
طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه خواهد بود. م الف/ 1918 ش��عبه 

45 حقوقی شورای حل اختالف اصفان
 

مزایده
918 در اجرای دس��تور و قرار کارشناسی موضوع پرونده کالس��ه شماره 900264 اجرای 
آن ش��عبه محترم با موضوع دادخواست زهرا- اکبر- محمد- مجید- مجتبی- عفت- نرگس- 
تهمینه- س��میه همگی شاکرین و زهره عصارزادگان به طرفیت آقای علی گلشیرازی مبنی بر 
ارزیابی ملک مس��کونی پرونده فوق به استحضار می رس��اند که اینجانب در موعد مقرر در 
آن ش��عبه محترم حاضر و پس از مطالعه پرونده و اطالع از موضوع کارشناسی و برقراری 
تماس و هماهنگی با خواهان به محل مذکور عزیمت و با بررس��ی وضع کلی ساختمان مراتب 
به ش��رح ذیل گزارش و اعالم نظر می گردد. 1- نوع مل��ک موردارزیابی: ملک مورد ارزیابی 
یک باب منزل مسکونی فرسوده و قدیمی است که در یک طبقه احداث گردیده است و مساحت 
عرصه آن حدوداً برابر با 167 مترمربع می باش��د که اس��تعالمات بعمل آمده از ش��هرداری 
در موق��ع نقل و انتقال ملک فوق مبین این مس��أله می باش��د که 37 مترمرب��ع از اعیان ملک 
در طرح تعریض گذر قرار دارد. فلذا مس��احت مفید مل��ک پس از تعریض کوچه برابر با 130 
مترمربع می باش��د. 2- آدرس ملک مورد ارزیابی: اصفهان- خیابان مدرس جدید- خیابان 
مولوی- کوچه بهزاد- مقابل حمام مظاهری- کوچه ش��هید محمدآقابزرگی- سمت چپ- درب 
دوم- پ��الک 29، 3- وضعیت ثبتی: با عنایت به محتویات پرونده تمامت س��هم االرث احتمالی 
علی گلش��یرازی نسبت به مالکیت مرحومه خانم شاهین شاکرین از ششدانگ پالک 13686/2 
واق��ع در بخش 5 ثبت اصفهان مورد ثبت صفحه 433 و 436 دفتر 65 خروجی توقیف گردیده 
است. 4- مشخصات فنی و توصیف ملک مورد ارزیابی: مورد ارزیابی یک باب منزل مسکونی 
قدیمی و فرس��وده می باش��د با دیوارهای باربر آجری و مش��تمل بر سه اتاق خواب که کف 
اتاق های خواب با سیمان و دیوارهای آن نقاشی شده، آشپزخانه که دارای کابینت فلزی، کف 
موزاییک و دیوار نقاش��ی شده می باشد و همچنین حیاط که دارای کف موزاییک و دیوارهای 
با نمای قدیمی می باشد. دربهای ورودی اتاق ها از جنس چوب و درب ورودی ملک در حیاط 
واقع گردیده اس��ت. 5- انش��عابات ملک مورد ارزیابی: مورد ارزیابی دارای امتیاز آب و برق 
وگاز می باش��د. 6- قدمت احداث اعیان موردارزیابی: قدمت احداث اعیان ملک مذکور بیش از 
40 سال می باشد. 7- ارزیابی و تقویم بها: با توجه به جمیع جهات از جمله قدمت، نوع سازه، 
دسترس��ی به شبکه شوارع، معابر، ارزش انشعابات منصوبه و نیز مساحت مفید ملک پس از 
اجرای طرح تعریض گذر و عقب نشینی ملک به میزان 37 مترمربع ارزش روز کل ششدانگ 
مورد ارزیابی به مبلغ 690/000/000 ریال )شش��صد و نود میلیون ریال( ارزیابی می گردد. 

8- کروکی ملک مورد ارزیابی: 
مدیر اجرای احکام شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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یادداشت

از خون جوانان وطن الله دمیده
ترانه س��رای ایران، عارف قزوینی، ترانه »از خ��ون جوانان وطن الله 
دمیده« را به یاد جوانان آزادی خواهی که ب��رای آزادی میهن جان 
سپردند، همزمان با گشایش دوره دوم مجلس شورای ملی در تهران 
س��اخت. آواز این ترانه در دستگاه »دشتی« اس��ت و کالم این ترانه 
براساس روایت حاتم عسگری فراهانی، در شش بند بلند و سرشار از 
مفاهیم ملی و میهنی است که بندهای یک، دو و چهار آن به زیبایی 

اجرا ش��ده است. 
مت��ن ای��ن ترانه 
س��اده، تأثیر گذار 
و مردمی است. به 
همین دلیل مردم 
دوره ه��ای  در 
مختلف این ترانه 
را  زی��ر لب زمزمه 
می کردند و هنوز 
با گذشت سال ها، 
تازه و شور آفرین 

است.  

ایران گردی

سرود خوان

بوم و بر

میراث نامه
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تهران؛شهرمظلومفراموششده
براساس اعالم مؤسسه  مطالعات شهر تهران، یکم آبان »روز تهران« نامگذاری شد، تا شاید ارزش های 
محیطی، زیست گون و طبیعی تهران، به مثابه پایتخت کشور احیا شود. بسیاری نماد تهران را برج 

آزادی، یا شاید این روزها برج میالد، می دانند، اما خود شهر را فراموش کرده اند.

9

لرستان، سرزمین مفرغ

راز جاودانگی شعر و زبان پارسی

استان لرستان یکی از قدیمی  ترین زیستگاه های بشری بوده است. آثار 
دوران پارینه سنگی کهن و غار های مسکون و منقوش پیش از تاریخ 
و تکوین هنر مفرغ کاری در لرستان دلیل این مقدمات است. اهمیت 
مفرغ استان لرستان تا اندازه ای است که »گریشمن«، باستان شناس 
فقید فرانسوی، هنر حقیقی ایران را هنر لرس��تان می داند. در دوره 
اسالمی و با ظهور اعراب و سقوط امپراطوری ساسانی، لرستان بخشی 
از سرزمین جبال و زیر نظر حکام اموی اداره می شد و به »عراق عجم« 
معروف بود. این اس��تان از جمله مناطق مهم ای��ران در جهت حفظ 
سنت ها و آداب و رسوم اصیل ایرانی بود و حکومت های مختلفی شامل 

آل برسق، اتابکان و والیان، بر لرستان حکومت داشته اند.
 پژوهش��گران، هنر مفرغ کاری لرس��تان را نتیجه کارهای ساده ای 
می دانند که بیان کنن��ده چندین قرن انقالب مادی ملتی کش��اورز 
و جنگجو اس��ت. این هنر در هزاره چهارم قب��ل از میالد به اوج خود 
رسید. اهمیت هنر مفرغ کاری لرستان، انتقال هنر و سنن اجدادی، 
انتقال مفاهیم و موضوعات مشترک مذهبی و بیان قانون مندی هایی 
است که برای همه اقوام سوارکار، جنگاور و کشاورز دنیای قدیم، به 
نحوی تحسین انگیز، دل نشین، پسندیده و ستودنی بوده است. اشیا، 
وسایل و ابزار به جا مانده از هنرمندان زاگرس، بسیار و بی شمار است 
 که از آنها می توان به جنگ افزارها ش��امل خنجر، شمش��یر، گرز و... 
ساز و برگ سوارکاری، وسایل زینتی و انواع ظروف و وسایل پذیرایی 

مخصوص اشاره کرد.
نمونه ای از مفرغ لرستان یک گرز بسیار نادر است که در دهه 1990 

در موزه Guttmann شهر برلین به نمایش گذاشته شده بود.

»گ�وت�ه«، ش��اعر پرآوازه  اروپا و جهان، که بدون 
شک تاریخ ادبیات جهان نظیرش را به خود ندیده 
است، درحالی که کوله باری از تجربه  شعر، هنر، 
موسیقی و علم و... باخود به همراه دارد، چنان به ستایش زبان فارسی و شعر 
حافظ می پردازد که آدمی در شگفت می ماند که شاعری با آن همه شهرت، 
آن هم با فرسنگ ها فاصله، چطور این چنین بی پروا به تحسین از شعر و زبان 
فارس��ی می پردازد؟ او که گویی تمام کلمات را برای توصیف زیبایی زبان و 
شعرحافظ ناقص و نارسا می بیند، سرانجام می گوید: »حافظا! خویشتن را با تو 

برابر نهادن، نشان دیوانگی است!« 
تأثیر و الهام از حافظ را در دیوان غربی- شرقی گوته به وضوح می توان دید.

او در این ش��عر و زبان چه دید که بدین سان احساس سبک بالی و آسودگی 
می کند؟ نه تنها او ،که آلمان ها نیز به خاطر عشق به حافظ درشهر »وایمار« 
  )Weimar( آرام گاهی نمادین در کنار گوته برایش بنا کردند! آنان نه تنها 
حافظ، که دیگرشعرای پارسی زبان چون خیام و موالنا را چنان می شناسند که 

می گویند هیچ کتابخانه  معتبری در آلمان نمی یابی که دیوان شان را نبینی.
آن ماری شیمل که از برجسته ترین شرق شناسان دنیای غرب است، می گوید: 
»تمام افتخارم این  است که فارسی  را خوب می فهمم و به  موالناشناسی عمر 
گذراندم«.کم کسانی نیستند و نبودند چنین ستایشگرانی، از زبان فارسی 
که مجال نام بردن آنها نیست. همگان می دانند و دیده اند که سازمان ملل به 
پاس و نکوداشت افکار بلند موالنا و تأثیرگذاری اش بر جهان، سال 2007 را 

به نام او نامگذاری کرد. 
این اتفاق باعث شد جهانیان موالنا را بهتر بشناسند، تا جایی که چاپ اشعارش 
در امریکا در زمره  پرفروش ترین کتاب های س��ال شود و به  گفته  خودشان، 

فروش کتاب رومی چون خودش شگفت انگیز است و حیرت آور!
البته شعرای پارسی گوی هر کدام به نوبه  خود مقام و شأنی کمتر از موالنا، 
 حافظ، فردوس��ی و س��عدی ندارند. چرا که هر کدام از زاوی��ه ای به زندگی 
نگریسته اند. شاید به خاطر همین هم هست که شعر فارسی چند وجهی و 
چند بُعدی است. یکی از توان گری های زبان فارسی همین است که هر کسی 
هر چه بخواهد، از آن می یابد. اگر حافظ با شعرهایش کاخی به زیبایی تمام 
وسعت جهان بنا می کند، شعر موالنا چون سیل بنیان کنی است که همه  چیز 
را با خود می برد و جز ویران گری چیزی نمی شناسد و خواننده را در اقیانوس 
بی کران خود می بلعد. مگر می شود ش��عرش را خواند و شوریده حال نشد؟ 
در همان حال می بینی فردوس��ی، آن مرد فرهیخته و فرزانه  نیک اندیش، 
افتخار پارسی زبانان سراس��ر جهان و مشرق زمین، با اندیشه های بلند خود 
و حماسه سرایی های بی نظیرش، اعتبار و اعتماد به نفس را به فارسی زبانان 
برگرداند. بی آن که کوچک ترین بی حرمتی به قومی یا ملیتی روا دارد، سخن 
به  گزاف گوید یا پا را از دایره  ادب و احترام فراتر نهد؛ برعکس خرد و خردورزی 
و عشق به انسان و انسانیت و ستایش از پروردگار یزدان در اشعار و افکارش 
موج می زند و نامش ناخودآگاه افکار را به  س��وی نیک اندیش��ی، آزادگی و 
فرزانگی رهنمون می کند و خرد را به مثابه نوری بی پایان در ظلمت جهالت 

و نادانی می داند. 
چه کسی چون شیخ اجل در وصف جهان هس��تی می تواند سخن به  زبان 
براند که ذره ذره عالم وجود را تجلی گاه پروردگار قادر متعال می داند: »ه�ر 
نفسی که ف�رو م�ی رود، ممد حیات است و چون ب�رمی آید، مفرح ذات. پس 
در هر نفسی...« کیست هم چون او که انسانی ترین شعرهای عالم را بسراید 
و کدام سازمان بشردوست است که از نوشتن ش��عر و کالمش بر سردرش 
افتخار نورزد؟ شعر و شاعر فارسی همواره در خدمت مردم ستم دیده، آزاده و 
حق پرستی بود و با حاکمان و ظالمان در ستیز  بود. چه کسی می تواند شعر 

ناصرخسرو را بخواند و آزادگی و آزاداندیشی را پیشه  خود نکند؟

سفر به سردشت
»سردشت« با داشتن جنگل های 

مسعود 
زیبا، پرندگان گوناگون و دره های لقمان

و  سرس��بز  طبیعت��ی  پ��رآب 
دوست داش��تنی  دارد که چشم هر گردش��گری را خیره 

می کند. 
سردشت، به معنای آغاز دشت است؛ دشتی که تا رودخانه  
زاب ادامه دارد. جاده  بسیار زیبایی که به سردشت منتهی 
می ش��ود، چنان طبیعت چش��م نوازی دارد ک��ه زیبایی 
جنگل های ش��مال ای��ران را ب��ه خاطر م��ی آورد. مردم 
سردشت در کنار زبان ملی – فارس��ی- به کردی سخن 

می گویند.

تپه  ربط
تپه  ربط یک��ی از مهم ترین، بزرگ تری��ن و باارزش ترین 
تپه های باستانی شمال غرب ایران است که قدمت آن به 

هزاره  نخست پیش از میالد می رسد.

پل قالتاسیان
در ش��مال رودخانه  زاب کوچ��ک و در راه پیرانش��هر به 
سردشت، پل قالتاسیان که نامش برگرفته از دژ ساسانی 
»تاسیان« است، دیده می شود. از آنجا که بستر رودخانه 
صخره ای اس��ت، پایه های پ��ل را بدون پی س��ازی، روی 
صخره ها استوار کرده اند. این پل ۵۵ متری که قدمت آن 
به دوران پیشاتاریخی و تاریخی می رسد، بارها بازسازی 

شده است.

چشمه  گراوان
چش��مه  گراوان بر فراز تپه ای رنگی در میان دشتی زیبا 
و جنگل��ی سرس��بز در نزدیکی روس��تای »کانی گویز« 
سردش��ت قرار دارد. آب این چش��مه معدن��ی و گازدار 
اس��ت که به گفته  محلی ها، خواص درمانی دارد. تپه ای 
که اکنون چش��مه بر فراز آن جای دارد، حاصل نشست 
 امالح چشمه اس��ت که به مرور زمان به تپه ای  زیبا بدل

 شده.

آبشار شلماش
آبش��ار ش��لماش، یک��ی از دیدنی تری��ن آبش��ارهای 
اس��تان آذربایج��ان غربی ا س��ت ک��ه س��االنه پذیرای 
گردش��گران بی ش��ماری  اس��ت. ای��ن آبش��ار ک��ه از 
آبش��ارهای ح��وزه ی زاب به ش��مار می آی��د، در دره ای 
 زیب��ا و سرس��بز در دل جنگل های پراکنده  سردش��ت

 قرار دارد.

سرگذش��ت این بنا به دوران ساسانیان که خسرو پرویز )۵90 
-۶2۸ م( پادشاه ساسانی، قصری باشکوه و زیبا برای همسرش 

»شکر اسپهانی« در این محل ساخت، بر می گردد.
نظامی گنجه ای، داس��تان دلبستگی خس��رو پرویز به شکر را 
در منظومه »خسرو و ش��یرین«، زیر عنوان »شنیدن خسرو، 
اوصاف شکر اسپهانی را« چنین بازگو می کند که در آن زمان 
در سپاهان، بانویی زیباروی، خنده روی، پاکدامن، شیرین زبان 

و زیرک به نام »شکر« بود که مهمان خانه ای داشت:
شکرنامی که ِشکر ریزد، او بود /  نباتی کز سپاهان خیزد، او بود

چون آوازه شکر به خسرو پرویز رسید، او که پس از درگذشت 
همسرش مریم، از به دست آوردن دل شیرین ناامید شده  بود، 
برای دیدار روی شکر به اس��پهان آمد، دل به او بست و او را به 
همسری برگزید؛ چو خسرو بر سر کوی ش��کر شد / سپاهان، 

قصر شیرینی دگر شد
 به این ترتیب خسروپرویز در کوی شکر، کاخی برای او می سازد 

که سال ها بعد و در دوره سلجوقیان، »قصر جمیالن« جای آن 
را می گیرد. »قصر جمیالن« در محله اعیان نشین سنبالن و در 
میان باغی بزرگ، ساخته شد که در میان اهالی محل به »قصر 
چنبالن« یا »قصر چمالن« مش��هور شد و  هنوز بقایای سردر 
ورودی و دیوارهای آن در همین محل قابل تشخیص است. در 
دوره های تاریخی بعد، قصر جمیالن متروکه شد، تا این که در 
دوره صفوی تخریب و باغ آن تفکیک شد و سازه های جدیدی، 
از مدرس��ه تا مغازه و خانه در داخل محوطه برجای مانده، بنا 
شد. بنای فعلی »سرای جمیالن« یکی از این بناهاست: سرای 
جمیالن بازمانده از دوره صفوی است و در سال 1۳77 با شماره 
19۸9 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. سرگذشت دور 
و دراز س��رای جمیالن که روزگاری پناهگاه مردمان خسته از 
راه بود، امروز از یادها رفته اس��ت و این بن��ای تاریخی روز به 
روز بیشتر در زیر غباری از بی توجهی مدفون می شود. سرای 
جمیالن فعلی با کارکردی تجاری، در گذشته دو طبقه مجزا از 

یکدیگر داشت که حجره های تحتانی برای عرضه یا انبار کاال و 
اشکوب فوقانی جهت استراحت و امور  دفتری مالکان حجره  ها 
بوده اس��ت. س��رای جمیالن دو درگاه مجزا در ضلع شمالی و 
جنوب شرقی دارد که ورودی ش��مالی آن با سردری رفیع، با 
کاه گل تزیین ش��ده و همتای جنوبی تر آن، با رسم بندی های 
زیبا و منق��وش، گل اندازی های آج��ری  و فرورفتگی هایی در 
نمای ساختمان جلب توجه می کند. طرح های تزیینی بنا در 
بخش بیرونی شامل آجرکاری های منظم و یک دست موسوم 
به »آب مال« اس��ت که فواصل بنده��ا و کوره بندهای آن را با 
صابونی هایی )بریده های کوچک از کاش��ی( پوش��انده اند. در 
بعضی  از قس��مت ها، ازاره ها و قرنیز های سنگی برجای مانده 
و ورودی های اصلی و  تع��دادی از حجره ها را طرح های زیبای 
چوبی تشکیل داده است. سطح محوطه سرای جمبالن، خاکی 
و بدون هرگونه پوشش اس��ت و در بخش میانی آن، چاه آب و 
باغچه ای قدیمی دیده می شود. افزون بر جنبه های فرهنگی و 
تاریخی، اهمیت سرای جمیالن هنگامی روشن تر می شود که 
بدانیم این بنا بخشی از محور تاریخی »عتیق- جماله« به شمار 
می آید. این مح��ور از ضلع شرقی میدان عتیق شروع می شود 
و با عبور از »محله جماله« و »کاروان سرای درب زنجیر« و 
»بازار حاج محمد جعفر« به »سرایجمیالن« ختم می شود.

سرایجمیالن در صورت مرم��ت می تواند کاربری فرهنگی و 
گردشگری داشته باشد، اما اکنون به عن��وان چوب فروشی و 
یا کارگاه نجاری به کار می رود و از این رهگذر نیز آسیب هایی 
دیده است. مهدی فقیهی، پژوهش��گر میراث فرهنگی، درباره 
وضعیت نگران کننده س��رای جمی��الن و آسیب هایی که در 
سال ه��ای اخیر ب��ه آن وارد ش��ده می گوی��د: »متأسفانه در 
سال های اخیر ساختار زیب��ای این بنا دچ��ار دخل و تصرف 
زیادی شده، چنان که اشکوب فوقانی آن به طور کامل از میان 
رفته و  بخش های تحتانی آن نی��ز به صورت ناشیانه و ابتدایی 
دست کاری و مرمت شده اس��ت.« وی مواردی را که به وضوح 
به اصالت این بن��ای تاریخی آسیب رسانده ان��د، به این شرح 
بر می شمرد: »سیم کشی های غیر اصولی در اطراف ساختمان، 
تعویض در و پنجره های چوبی حجره ها، ناهمخوانی بخش های 
مرمت شده با یکدیگر، تعمیرات بی قاع��ده ای که هر کدام به 
شکل و شمایلی متفاوت به وسیله مالکان و صاحبان حجره ها 
به انجام رسیده اند«. هرچند که اسفندیار حیدری پور، مدیر کل 
پیشین میراث فرهنگی اصفهان، در پاسخ به نگرانی های موجود 
درباره وضعیت سرای جمیالن گفته بود: »موضوع کاروان سرای 
جمیالن را دنبال می کنم«، اما عمر کاری او وصال نداد تا این 
وعده خود را عملی کند و با این که این بنا پرونده وقفی نیز دارد، 
ولی تاکنون سازم��ان اوقاف و سازمان می��راث فرهنگی برای 

نجات بخشی آن اقدام مؤثری انجام نداده اند. 

در سرای جمیالن

تاریخ،زیرتلیازخاکفراموشمیشود

شاهین   س�رای تاریخی جمیالن، از آثار دوره صفوی که بنیان آن به دوران ساس�انی بازمی گردد، به 
خاطر بی توجهی سازمان اوقاف و سازمان میراث فرهنگی وضعیتی رو به ویرانی دارد. این بنا، سپنتا

بازمانده  از قصر جمیالن اس�ت که در محله تاریخی سنبلس�تان اصفهان ق�رار دارد. محله 
سنبلستان، پیش از اسالم »سنبالن« نامیده می شد و از روستاهای منطقه »سپاهان« بود. در دوره پس از اسالم، 
با بزرگ تر شدن سپاهان، این روستا یکی از محله های اصفهان به شمار رفت و به دنبال محصورشدن شهر، در داخل 

حصار شهر قرار گرفت. 
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علی رضا 
رییس زاده

از انگلیسی ها تنها یک گورستان به جا ماند

میراث استعمار، نماد استعمار ستیزی ایران

عکس یادگاری

امروز به دیدار خواجو 
بروید
تصویری که »اوژن ناپلئون فالندین« از خواجو و دهانه های 
دلگشایش ترسیم کرده است، از ریزش بی امان آب رود بر پله های 
نشسته در دل هم، از همه زیبایی کرانه های زنده رود، از عبور 
مردمی که با دغدغه گذران زندگی، بی آن که اندیشه ای از دیگر 
رهگذر در ذهن متبلور سازند، از گذشته های دور تا امروز، همه و 
همه چشم ها را به دیدن دوباره خواجو در این روزها فرا می خواند. به 
دیدن خواجو که بروی، باز هم همین تصویر را می بینی، هرچند رنگ 
و بوی مدرنیته هم به چشم می آید.

در حاشی��ه خیلج فارس آث��ار پراکنده ای از بیگانگ��ان تحت عنوان 
میراث  استعمار وج��ود دارد که برخی از م��ردم آن را نماد استعمار 
می دانند. از همین رو برخی مردم با نگاه استعمارستیزشان، درصدد 
از بین بردن آن هستند. قلعه پرتغالی ها و گورستان انگلیسی از جمله 
این آثار  هس��تند. هنوز هم آثاری بس��یاری  در ح��وزه خلیج فارس 
وجود داردکه یا محلی برای تجمع زباله و معت��ادان شده یا این که 
به وسیله مردم محلی، آن هم تنه��ا به دلیل وجود باوری غلط تحت 
عنوان »نماد استعمار« تخریب شده اند. قلعه  پرتغالی ها و گورستان  

انگلیسی  از جمله آثار حوزه خلیج فارس 
به شمار می روند ک��ه در وضعیت 

نابسمانی قرار گرفته اند.   از 

قلعه پرتغالی ها تنها یک قلعه باقی ماند و از گورستان انگلیسی ها جز 
تلی از خاک چیزی به جا نماند. ضروری است نس��ل امروز بداند در 
دوره صفویه، »امام قلی  خان« برای حفظ خلیج فارس چقدر شجاعانه 

جنگید و چگونه قلعه ها را به تصرف خود درآورد. وجود همین 
قلعه ها گواه تاریخ و یادآور ایستادگی در برابر 

استعمار است. 
اما با تمام 

این تفاسیر، وقتی به قلعه های پرتغالی مراجعه می کنیم، نه تنها  تاریخ 
به تصویر کش��یده نمی شود، بلکه بوی تعفن تجمع زباله ها و پاتوق 
معتادان، به جای تاریخ، معضالت اجتماعی و بی توجهی مسئوالن را 

در ذهن تداعی می کند. 
قلعه پرتعالی ها و گورستان انگلیسی ها، نماد استعمار نیست. 
قلعه پرتغالی ها مه��م ترین اثر باقی مانده از روزگار تس��لط 
پرتغالی ها بر سواحل و جزایر خلیج فارس است. این قلعه ها 

که در واقع نماد روحیه استعمار ستیزی ایران به شمار می روند، 

در شرایط نابسامانی قرار گرفته اند. برخی از مردم هنوز هم این آثار را 
ردی از استعمارگران می دانند و به دنبال تخریب آنها هستند. 
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آدم هایادداشت

از  فیلسوف بپرس

زندگی شاد
از  ترجم�ه ای  س�تون،  ای�ن 
س�ایت  جواب ه�ای  و  س�ؤال 
askphilosophers.org اس�ت ک�ه 
مردم چالش های فلسفی زندگی ش�ان را از فیلسوفان تراز 

اول جهان که در این سایت هستند، می پرسند.
یک بار پدرم به من گفت: »از دیگران هیچ انتظاری نداشته باش تا یک 
زندگی ساده و شاد داشته باشی«. آیا این درست است؟ آیا من واقعا 
زندگی ساده تری خواهم داشت و ش��ادتر خواهم بود، اگر از دوستم 
انتظار نداشته باش��م ر به من زنگ بزند یا اگر از پس��رعمویم انتظار 
نداشته باشم مرا به تولدش دعوت کند، یا از این بیشتر، اگر از فرزندانم 
 انتظار نداشته باش��م مرا دوس��ت بدارند؟ من درباره این بسیار فکر 
کرده ام. بعضی اوقات اگر انتظاری نداشته باشم چیزها ساده تر می 

شوند، اما آیا می توانیم گفته پدرم را عمومیت ببخشیم؟
پاس��خ دهنده: پروفس��ور چارلز تالیافِرو، استاد فلس��فه کالج سنت 
ااُلف آمریکا. دارای تخصص در فلس��فه ذهن، فلسفه دین، اخالق و 

زیباشناسی. 
این پرسشی کالسیک است که به یونان باستان برمی گردد. رواقیون و 
عده ای دیگر فکر می کردند ما باید به دنبال زندگی ای بدون عالقه و 
میل به آینده باشیم. آنها فکر می کردند ما باید به دنبال آن چه آنها به 
یونانی apatheia می نامیدند باشیم که اصطالح apathy انگلیسی 
به معنای بی عالقگی از همین واژه گرفته شده است. بودایی ها اعتقاد 
دارند زندگی ای که در آن انتظارها وجود دارند، بر پایه میل و خواست 
بنا ش��ده اس��ت و از این رو می تواند سرچشمه رنج باش��د. بنابراین 
پدرتان احتماال دارای حمایت های جدی فلسفی و مذهبی است. هم 
چنین نوعی درایت هم، به پایین نگه داش��تن سطح انتظارها توصیه 
می کند. به این طریق، ش��ما به خاطر تماس پس��رعمویتان یا ابراز 
محبت فرزندانتان، بیشتر غافلگیر می ش��وید و برایتان خوشایندتر 
اس��ت. با این حال ویلیام جیمز – فیلسوف بزرگ- و دیگران بر نقش 
مهم و سازنده امید تأکید کرده اند. اگر شما در دویدن در یک مسابقه 
دو یا در ایجاد یک رابطه جدید، هیچ امیدی نداش��ته باش��ید، تمام 
وقت و انرژیتان را صرف آنها نمی کنید. دوست داشتن دیگری، گویی 
همیشه این امید را در خود دارد که دیگری هم شما را دوست داشته 
باشد. مطمئنا دوست داشتن بی قیدوشرط، حتی اگر دوست داشته 
شدنی در کار نباشد قابل تحمل است، اما اگر کسی مرا، بدون قید و 
شرط یا مشروط، دوس��ت بدارد، من امیدوارم که او به دوست داشته 
شدن از جانب من امید داشته و این انتظار را از من داشته باشد. اخیرا 
مطالعاتی درباره راه حل متعارض انجام شده است که دیدگاه جیمز را 
تأیید می کند. ظاهرا وقتی احزاب با یکدیگر وارد مذاکره می شوند تا 
به اختالف ها و تعارض ها پایان دهند، تفاوت بسیاری وجود دارد بین 
وقتی هر دو حزب امید و انتظار یک راه حل را دارند و وقتی که هیچ 
یک از آن دو انتظار یک راه حل عادالنه را ندارند. بنابراین پدرتان در 
تاریِخ نظریات از برخی حمایت های جدی برخوردار اس��ت، اما الزم 
اس��ت ذکر کنم مواردی هم وجود دارد که انتظارهای خوب و امید، 

روزی پردردسر را قابل تحمل ساخته اند.

شیاطین)جن زدگان(
من یک برگ را دیدم؛ چند وقت پیش که هنوز کمی س��بزی داشت 
و دور آن داش��ت می پوس��ید و باد آن را می برد. وقتی ده سالم بود. 
زمستان چشم هایم را می بس��تم و برگ سبز  بهاری را می آوردم در 
نظر. برگ سبز را که سبزی اش می درخش��ید و رگ برگ هایش در 
آفتاب نمایان بود. بعد چشمم را باز می کردم و باور نمی کردم. چون 
چیزی را که با چشم بسته دیده بودم، خیلی زیبا بود و دوباره می بستم 

چشم هایم را.
- منظورتان از این حرف چیست؟ تمثیل است؟

نه... تمثیل برای چه؟ من با تمثیل کاری ندارم. خیلی ساده، صحبت 
برگ را می کنم. یک برگ س��اده. برگ چیز قشنگی است. همه چیز 

قشنگ است.
- همه چیز؟

بله همه چی��ز. آدمیزاد بدبخت اس��ت ب��رای این که خبر ن��دارد از 
خوش��بختی خود. فقط برای همین. همه همین اس��ت. همه همین! 
 هر کس بداند این را فورا خوش��بخت می ش��ود. فورا، این مادر شوهر 
می میرد و دخترک باقی می ماند. همه چیز خوب اس��ت. این چیزی 

است که من ناگهان کشف کردم.
شیاطین)جنزدگان(، فیودور داستایفسکی، ترجمه سروش حبیبی. 
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ترجمه 
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موسوی

اسم کتاب فروشی اش »فروغ« اس��ت، به یاد فروغ فرخزاد. در 
سال 83 کتاب شعری چاپ کرده  است به نام »بر داالن تاریک 
شب عریان«. در سال 80 گروه تئاتری تشکیل داده و »زیبای 
بی اعتنا«ی ژان کوکتو را اجرا کرده اس��ت. پوس��تر نمایش بر 
دیوار مغازه بود، با عکسی کوچک از اجرای خودش. آن گروه در 
سه سال، نمایش های دیگری مثل »اتاق« از پینتر را هم اجرا 
کرده بود. البته موضوع گفتگوی ما این چیزها نبود؛ ما بیش��تر 
می خواستیم درباره کتابفروش��ی حرف بزنیم و زندگی. درباره 
این که چه طور می ش��ود پدرت صاحب بریان��ی حاج محمود 
باشد و در جوانی »فواید گیاهخواری« هدایت را که کشف کنی، 

زندگیت عوض شود. زندگی شیوه های عجیبی دارد. 
گفتگو در کتاب فروشی کوچک فروغ انجام شد. کتاب فروشی 
خیلی کوچک و نقلی است و بیشتراین فضای کم را هم را کتاب 
ها اش��غال کرده اند. س��اعت 9ش��ب گفتگو را آغاز کردیم که 
مشتری ها دیگر کمتر می شوند. سؤال های خودمان را حذف 
کردیم تا زندگی آقای شفاعت پیوس��ته روایت شود. در بخش 
اول همراه او می شویم از دبیرستان هاتف و سرامیک خواندن 

در فنی حرفه ای، تا متال��ورژی خواندن در ی��زد و خدمت در 
هواپیماسازی هسا و فیلترس��ازی مبارکه و مربی گری تنیس 
روی میز تا بازگشت به همان دکان پدری؛ بریانی حاج محمود. 
حکایت اصلی اما می ماند برای ش��ماره بعد؛ وقتی که ایستگاه 
پایانی این در به دری ها آرامش اس��ت در یک مغازه کوچک: 

کتاب فروشی فروغ.
منصور شفاعت هس��تم، متولد 1347. شغلی که خیلی 
دوست دارم کتاب فروشی اس��ت. اما چون کتاب فروشی سایر 
نیازهایی که انس��ان در زندگی به آن احتیاج دارد را پاس��خگو 
نیست، ش��غل دومی هم دارم که کمک به پدرم در بریانی حاج 
محمود است. در بازار ظهرها کمکشان هستم. ولی همه هوش 
و حواس من کتاب اس��ت و کتابخوانی. دفتر شعری هم چاپ 

کرده ام و هنوز هم به کار شعر و داستان کوتاه عالقه دارم.
 ]یک مشتری می آید کتاب هایی که سفارش داده بود را تحویل 

می گیرد و می رود[ 
در زندگی آدم مقاطعی هست که آدم ذهن و هوشش بازتر 
می شود برای شناختن دنیایش. برای این که شغلش را انتخاب 

کند، عالیقش را انتخاب کند. فکر م��ی کنم این اتفاق مثال در 
 مقاطع تحصیلی دبیرس��تان یا هنرس��تان یا بع��د از آن اتفاق 
می افتد. در آن موقع من ابتدا  رفتم به سمت رشته های انسانی. 
رفتم به دبیرس��تان هات��ف و در آن ج��ا ثبت نام ک��ردم. یک 
مشکالتی برای من پیش آمده بود که دیر ثبت نام کرده بودم، و 
مجبور شده بودم آن جا ثبت نام کنم، اما از محیط آن جا اصال 
خوش��م نمی آمد. یکی دو ماه آن جا بودیم که یک روزی آقای 
بلندگو به دستی آمد و تبلیغ رش��ته سرامیک را کرد. با بلندگو 
می آمدند در مدارس و برای بچه ها می گفتند رشته سرامیک 
این جوری است و.... این رشته تازه تأسیس شده بود. من جذب 
صحبت کردنش شدم و رفتم آن جا و کمی اطالعات پیدا کردم 
و عالقه مند شدم. بیشتر دنبال شاخه هنر بودم. این شد که رفتم 

رشته سرامیک در هنرستان، خیلی عالقه داشتم آن موقع.
اما خوب بعدا به خاطر این که  دانش��گاه خیلی کم برای رشته 
سرامیک  دانش��جو می گرفت، مجبور شدم ش��اخه متالورژی 
را انتخاب کنم که به سرامیک نزدیک اس��ت. سال 65 بود که 
دانشگاه رفتم. در دانشگاه یزد قبول شدم و پنج، شش سالی هم 

یزد بودم و لیسانس متالورژی گرفتم. 
 ] یک مشتری دیگر وارد می ش��ود: سالم آقای شفاعت، کتاب 

نارسیس و گلدموند را تماس گرفته بودم، پیدا کردید؟ 
نه نبود، گیرم فعال نیامده.  

مشتری تشکر می کند و می رود.[
 در ذهن هم��ه آدم ها هدف هایی وج��ود دارد که خاص 
شخصیت شان، عالقه شان، زندگی که کرده اند، جرقه هایی که 
در زندگی ش��ان خورده، به ای��ن نتیجه می رس��د کاری را که 
دوس��ت دارد انجام بدهد. چون اگر در زندگی آدم عالقه وجود 
نداشته باشد، هیچ لذتی از زندگی نمی برد. هیچی. همه اش با 
سختی می گذرد و با دلنگرانی و استرس. بعد هم یک آدم بیمار 
می ش��ود. این اتفاق در ذهن م��ن از قبل افتاده ب��ود و عالقه 
شدیدی به کتاب داش��تم. اما خانواده مخالف این قضیه بودند. 
یادم نمی رود پدرم همیشه می گفت این کتاب ها که ریخته ای 

دور و برت، برایت نان و آب نمی شود. پاشو برو دنبال کار و.... 
من هم آن موقعی که می رفتم هواپیماسازی هسا، چون سرباز 
بودیم و اجباری بود، باید می رفتیم. حاال ه��ر جور که بود، اما 
خیلی صبح ها اصال حال بیدار شدن و رفتن به آنجا را نداشتم. 
چون که به قول موالنا ش��ما وقتی جایی می خواهی بروی اول 
باید ذهنت برود. ببینی که اگر برای تو محیط مناس��بی است، 
بعد خودت بروی که لذت ببری. خدمت را هم هواپیماس��ازی 
هسا افتادم که در ش��اهین شهر است. دو س��ال خدمت را آن 
 جا گذراندم.  با این که اجباری بود، نمی رفتم. پدرم همیش��ه 
 می آمد می گف��ت چرا نم��ی روی؟ اضافه خدم��ت می زنند. 
بعد از سربازی هم می خواس��تم همان جا، در هسا، استخدام 
ش��وم که دیدم فعالیت خاصی صورت نمی گیرد و هیچ اتفاق 
خاصی در آن نمی افتد. دو سال زمان کافی است برای شناختن 
 محیط پیرام��ون که ببینیم چ��ه می گذرد. واقع��ا کار خاصی 

انجام نمی شد. 
 اکثر آدم ها دوست دارند زندگی شان سرشار از این باشد 
که به دیگران یا جامعه کمک کنند، اما خوب گاهی شرایطش 
وجود ندارد. وقتی شرایط وجود نداش��ته باشد، انسان به مرور 

زمان تحلیل می رود. تا یک اندازه ای انرژی می گذارد. بعد هم 
سن باال می رود و ممکن است مشغول کارهای دیگری شود و از 
آن حوزه کامال خارج شود. من خیلی دوست داشتم که در رشته 
خودم کار مهندسی کنم و پیش��رفت کنم. چون به هر ترتیب، 
آدم چند س��الی وقت گذاشته است، س��رمایه زمانی گذاشته،  
س��رمایه مالی گذاش��ته. آن راه طوالنی یزد را برو و بیا و.... که 
آخرش بتوانی یک جایی یک زندگی با آرامش داشته باشی. اما 
خوب شرایط به وجود نیامد. در کارخانجاتی که وجود داشت، 
یک زندگی ماش��ینی برای آدم مهیا می ش��د و من از زندگی 
ماشینی بیزار بودم. دوست داش��تم حداقل زمانی برای خودم 
داشته باشم، و بشناسم پیرامونم چه می گذرد. در ذهن من می 
 گذش��ت ک��ه زندگ��ی م��ن بیه��وده نبای��د بگ��ذرد و باید از 
آن لذت ببرم. از آن طرف باید وقتی که در ش��رایط میانسالی 
افتادم یک زندگی راحت داشته باشم. ولی جامعه آدم را سوق 
می دهد به یک ط��رف دیگر که آچار فرانس��ه ای��م. باید یک 
کارهایی را انجام دهیم تا یک جایی »دستمان بند شود«. حاال 
هر کس بس��ته به محیط و  ش��رایطش در این جبر جغرافیایی 

گرفتار می شود.
 بعد از هس��ا رفتم به منطقه صنعت��ی مبارکه. آن جا هم 
همین طور بود؛در یک کارخانه فیلترسازی مسئول استاندارد 
 بودم. آن جا هم با ش��رایط خیلی س��ختی دس��ت و پنجه نرم 
می کردیم. در کارهای صنعتی مش��کالت زیاد هست برای این 
که کاری انجام شود. من شرایط مالی چندان خوبی هم نداشتم. 
 دو، س��ه س��الی هم آنجا بودم و دیدم که از لحاظ مالی تأمین 
نمی شوم. بعد از آن شروع کردم با یکی از دوستان، یک کارگاه 
ریخته گری آلومینیوم راه انداختیم. آن جا هم باز مش��کالت 
کاری زیادی بود و هیچ کمکی از جانب دولت نمی شد. بدتر از 
آن این که کسانی که سال ها کارهای کارگری انجام داده بودند، 
 تجربه ش��ان بیش��تر از مای مهندس بود که تازه آمده بودیم و 
می خواستیم کارهای عملی انجام دهیم. به خاطر همین باز هم 
آن جا موفق نش��دیم. موازی با آن کار ش��روع کردم یک سری 
تراکت پخش کردم برای مربیگ��ری تنیس روی میز به صورت 

خصوصی.  
س��ال 74-75 تصمیم گرفتم ازدواج کنم. یک آشنایی اتفاقی 
بود و ادامه ارتباط که به ازدواج منجر شد. خانواده کامال مخالف 
بودند. خانواده من ازخانوادهای سنتی هستند که به هر ترتیب 
روش زندگی خودشان را دارند، که با روش من متفاوت بود. ولی 
به هر شکل  من به آنها عالقه دارم. بعد از آن بود که دیگر کامال 
منزوی شدم و یک زندگی کامال جداگانه اختیار کردم. حدود 
یک سال و نیم بعد، دختری به نام گلنوش به دنیا آوردیم. یک 
دختر هم بیش��تر نداریم که االن هم حدودا 15 س��الش است. 
بعد از فیلترسازی، به دلیل مش��کالت آنها و مشکالت خودم، 
از جمله مش��کالت مالی، و این که یکی از ش��ریک های پدرم 
هم فوت کرد، - نمی دانم تا حاال آنجا تش��ریف برده اید یا نه؟ 
 مغازه پدرم در آنجا معروف است به نام بریانی حاج محمود در 
سبزه میدان-  ایشان به من گفتند بیا کمک ما و من هم رفتم و 

به مرور زمان آنجا ماندگار شدم. 
ادامه دارد....

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

زندگی دوگانه نوه حاج محمود

بریانی حاج محمود از آن بریانی های قدیمی اصفهان اس�ت که همان فضای قدیمی را حفظ 
بابک بقایی 
کرده؛ همان غذاهای چرب و سنگین و همان تیپ آدم ها. االن بیش از صد سال عمر دارد و اگر حمید میزبانی

 از ما می پرس�ید،که یکی از نمادهای میدان کهنه اس�ت که روی تابلوی ورودی اش تابلوی 
»اسو بنوشید« را حفظ کرده. نوشابه اسو که دیگر نیست، ولی بریانی حاج محمود انگار هنوز 
همان شکلی است. آن جا غذا خوردن تجربه غریبی است. این احساس را داری که این طرف ها آن قدرها هم که به 
نظر می آید، نباید فرق کرده باشد. انگار اصفهان همان اصفهان قدیمی قصه هاست؛ شلوغ، پرهیاهو و پر سر و صدا. 
اصفهان یک سرش این جوری است؛ با زمین و زمینه سنتی. اما یک س�رش هم این طرف است؛ یکی از پاساژهای 
اصفهان که پر از کتاب فروشی است. پاس�اژی فرهنگی که اگر بخواهی، می توانی کتاب های نایاب و قدیمی را هم  
آن جاپیدا کنی؛کتاب هایی که شاید سال هاست چاپ نمی شوند؛ پاتوق اصلی خیلی از آدم هایی که سرشان برای 

این چیزها درد می کند؛ آرام و بی سر و صدا.
 ش�اید زندگی همه ما به شکلی بین این دو س�ر قسط شده اس�ت، اما با کس�ی گفتگو کردیم که ظهرها در بریانی 

حاج محمود کار می کند و عصرها در این پاساژ ،کتاب های نایاب و قدیمی می فروشد. 

دیدم که می گم

تمیزی در کنار خسیسی
یک تجربه: زن عمویم ش��یرازی است. هربار 
که مقایس��ه اصفهان و ش��یراز پیش می آید، 
با حس��رت از تمیزی بی نظیر ش��هر اصفهان 
صحبت می کند و این که چرا شیراز با همه زیبایی هایش اصال این 
طور نیست. نوروز هم که به رش��ت رفته بودم، بسیاری با شنیدن نام 
این شهر، اولین چیزی که می گفتند تمیزی اعجاب آور این شهر بود.

یک فیلم: داریوش مهرجویی در سکانس آغازین فیلمش »نارنجی 
پوش«، در س��واحل کثیف و پ��ر از زبال��ه دریای خ��زر راه می رود 
 و می گوی��د: » در اصفه��ان، در کنار زاین��ده رود م��ردم می روند 
پیک نیک، غذا می خورند، بس��اط پهن می کنند، تفریح می کنند، 
اما وقتی می روند، همه جا تمیز اس��ت. حتی یک ته سیگار هم روی 
زمین باقی نمانده.« احمد مس��جدجامعی نی��ز در گپ و گفتی که با 
مهرجویی در روزنامه شرق دارد، می گوید: »می دانید چرا؟ اصفهان 
با وجود این که شهری با گرایش سنتی است، اما حس شهروندی در 
آن بیشتر است، چون مردمش تعلق بیشتری به شهرشان دارند. فکر 
می کنم هرچه »تقاضای شهروندی« و »تمنای مدنیت« بیشتر باشد، 
این مسائل بهتر حل می شود. باید یک فضای عمومی همراهی پیش 
بیاید. اتفاقا می خواهم بگویم جایی مثل اصفهان با آن که س��نتی تر 

است، نسبتش با شهرنشینی عمیق تر شده است.«
نتیجه: گویا به هر دلیل، تمیزی هم به دیگر خصلت های اصفهانی ها 
اضافه شده. به گمانم خودآگاهی از چنین خصیصه ای می تواند به 
حفظ آن نیز کمک کند. حاال در کنار زرنگی، مقتصد و منضبط بودن، 
تمیزی هم می تواند به یکی از خصلت های هویت س��از این ش��هر 

تبدیل شود.

بابک
 بقایی

 1 - تنوع و تفاوت
قسمتی از فضای میز عس��لی اتاق نش��یمن را به چند قطعه تزیینی اختصاص دهید. در 

انتخاب وسایل دقت کنید که اندازه و شکل آنها متفاوت باشد تا بیشتر به چشم آیند.
 در این   تصویر، شکل خاص و رنگ آباژور بیش از هر چیز جلب توجه کرده است، در کنار 
آن، اشکال گوی مانند، جعبه مستطیل ش��کل و پارچ بلوری که به عنوان گلدان قرار داده 
شده است، دیده می شود. تفاوت رنگ ، اش��کال مختلف هندسی و اندازه های متفاوت به 

خوبی رعایت شده و توجه ها را به خود جلب می کند.
 2 - تعدد و تکرار 

با تکرار چیزهای حتی س��اده، تأثیرگذار باش��ید. در این تصویر در روی این شومینه سه 
سری نقشه  با قاب های سفید مش��ابه جلب توجه می کند. کافیست چند شیئ کوچک تر 
را کنار موارد مشابه این نقشه )به صورت پخش ( قرار دهید. دقت کنید از میزان توجه به 

مورد اصلی کم نشود.
  3 - استفاده از رنگ های متضاد 

 استفاده از وس��ایل در کنار زمینه متضاد، آنها را برجسته تر نش��ان می دهد. در این اتاق 
ناهارخوری، قرار دادن ظروف سفید داخل گنجه مشکی، جلب توجه کرده است.

 اس��تفاده از رنگ س��بز، به عن��وان برگ های س��رخس و گالب��ی داخل ظ��رف، به این 
مجموعه ظروف سرد، گرما 
می دهد. سبز در واقع 
رنگ سومی است که 
بین دو رنگ  متضاد 
ارتباط برقرار کرده 

است.
 4 - قس�متی از 
یک دی�وار را به 

وسایل اختصاص دهید
تعداد زیادی از اشیا مشابه، از کتاب گرفته تا ظروف و عکس های گرفته شده در سفر را در 

فضایی خاص، مانند این ویترین از پیش ساخته شده قرار دهید.
 سعی کنید تعداد قفسه های مکعبی تکرار شود. در هر قفسه اشیا بلند را عقب تر گذاشته 

و اشیا کوچک تر را جلوتر قرار دهید.
همین قانون را در مورد قفسه های مستطیل شکل نصب شده روی دیوار تکرار کنید.

 5 - وسایل را در یک ردیف کنار هم قرار دهید 
 با استفاده از یک طاقچه یا طبقه بلند، اشیای مشابه را کنار هم، 
ردیف کنید. در این ایوان قرار دادن آب پاش ها در یک ردیف، 

حس بودن در داخل خانه را ایجاد می کند.
از طاقچه ای مش��ابه در آش��پزخانه برای قرار دادن بشقاب ها 
یا در ات��اق بچه ها ب��رای ق��رار دادن مجس��مه های چینی یا 
 حیوانات اس��باب بازی اس��تفاده و به جمع وجور شدن خانه و 

جمع شدن وسایل از سر راه کمک کنید.
6 - تعادل ایجاد کنید 

 اشیایی که اندازه و ش��کل متفاوت دارند را با چیدمانی خاص 
طوری کنار ه��م قرار دهید ک��ه به صورت واح��د و هماهنگ 

دیده شوند. 
با قرار دادن یک ش��یء بزرگ و بلند در کنار اش��یای کوچک 

ایجاد تعادل کنید.
با انتخاب وس��ایل هم رنگ، اش��یای هر چند بی ربط را به هم 

مرتبط کنید.
 7 - سوژه های خاص

 

اس��تفاده از در کرکره ای چوبی به عنوان تزیین، حس بودن در یک اتاق کوچک را ایجاد 
می کند.  از این وس��یله همراه با مبلمان و وس��ایل کوچک تر برای ایجاد فضایی صمیمی 
اس��تفاده کنید.چیزهای خاص را با جدا کردن آنها از بقیه متمای��ز کنید. در این تصویر، 
ظرف های شیشه ای ش��بیه به ناقوس که روی النه پرنده ها گذاشته شده، زیبایی خاصی 

به آن داده است.

خانه من

آشنایی با چیدمان  لوازم دکوری



یادداشت
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در زمان های دور مرد مسافری وارد شهر کوچکی می شود و تصمیم می گیرد موهای خود را  کوتاه کند.
در این شهر فقط دو آرایشگر وجود دارد، یکی در خیابان ش�رقی و دیگری در خیابان غربی.آرایشگاه واقع در 
خیابان شرقی بسیار کثیف است و آرایشگر آن نیز موهای بسیار بد حالتی دارد، اما آرایشگاه واقع در خیابان 
غربی بسیار تمیز است و آرایشگر آن موهایی بسیار زیبا دارد. این مسافر کدام آرایشگاه را برای کوتاه کردن 

پاسخ:موهای خود انتخاب می کند؟ دلیل او برای این انتخاب چیست؟
این مس�افر برای کوتاه کردن موهای خود به آرایش�گاه واقع در خیابان شرقی می رود. زیرا در 
این شهر فقط دو آرایش�گر وجود دارد و هر کدام برای کوتاهی موهای خود مجبورند به دیگری 

مراجعه کنند.
یعنی آرایشگر شرقی به مغازه آرایشگر غربی می رود و بالعکس. در ضمن تمیزی آرایشگاه واقع 
در خیابان غربی به دلیل نبود مشتری است و کثیفی آرایش�گاه واقع در خیابان شرقی به دلیل 

زیادی مشتری است و آرایشگر وقت نمی کند آن را تمیز کند.

شگفت انگیز
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رنگ های هماهنگ با اعداد و حروف عبارتند 
از :

    قرمز: 1 ش ج س الف
   نارنجی: 2 ت ث ک ب

   زرد: 3 ی ل ص ض
   سبز: 4 و م د ژ

   آبی: 5 چ ن ط ظ
   نیلی: 6 ح خ ف 
   بنفش: 7 ع پ غ
   صورتی: 8 ز ق ه 
   طالیی: 9 ر ذ گ 

برای این که با چگونگی موضوع آشنا شوید یک مثال 
می آوریم: اسم و فامیل خ��ودرا روی برگه کاغذی 
می نویسید و براساس حرف و عدد ذکر شده برای هر 

کدام، به رنگ مربوطه دست پیدا می کنید.
مثال : لیال جاللی

ل3 ی3 ل3 الف1 ج1 ل3 الف1 ل3 ی3
سپس اعداد را با هم جمع می کنیم:

3+3+3+1+1+3+1+3+3=21
باز هم دو عدد را با هم جمع می کنیم:

3=1+2 عدد 3 مربوط به رنگ زرد است.
حال می توانید مشخصات خود را بخوانید.
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11 صفحه سرگرمی روزنامه زاینده رود راهنما
صفحه سرگرمی روزنامه زاینده رود با ای��ن 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.

اسم شما چه رنگی است؟ 
دارای قدرت جسمی باالیی هستید. به خاطر 
اراده باالیی که دارید می توانید رؤیاهایتان را به 
راحتی به واقعیت تبدیل کنید. با مسئولیت ها 
به راحتی کنار می آیید و می توانید دیگران را 
در حل مشکالتش��ان راهنمایی کنید. از نظر 
عاطفی فردی قوی و عمیق هستید. صمیمیت 

بیش از اندازه با دیگران برایتان سخت است.

صورتی 
قرمز

 بس��یار ج��اه طلبی��د و ب��رای رسیدن 
به اهداف خ��ود ممکن اس��ت از دیگران 
هم مای��ه بگذارید. قرمز، رن��گ حیات و 
جس��ارت است. همیش��ه ت��الش دارید 
آشکارا به فعالی��ت بپردازید و مورد توجه 
قرار بگیرید.بس��یار خونگرم هستید و به 
سادگی تحریک م��ی شوید. ممکن است 
در اوج شادی نیز ناگهان و با کوچک ترین 
بهانه ای به الک خود فرو بروید. باید سعی 
کنید از انرژی ف��وق العاده تان در جهت 

مثبت استفاده کنید.

زرد

 بسیار تیز هوش هس��تید. شخصیتی بسیار خوش بین 
و فعال دارید. هرگ��ز در ابراز آنچه م��ی خواهید بر زبان 
بیاورید کم نم��ی آورید. به خاط��ر زنده دل��ی، ابتکار و 
توانایی تان در بر قراری ارتباط خوب با دیگران، همیشه 
دور و برت��ان پر از دوستان مختلف اس��ت. با وجودی که 
 روحیه بس��یار شادی داری��د، هرگز احس��اس رضایت 
نمی کنید، مگر این که شادی هایتان را با دیگران تقسیم 
کنید. تنها ایرادی که ممکن است داشته باشید، قدرت 
تخیل و تجسم بیش از اندازه تان است که گاهی شمارا در 
خود غرق می کند  اگر نتوانید انرژی و توانتان را در مسیر 
درستی هدایت کنید، در آخرمی بینید بیشتر کارهایی 

طالییکه با هدفی مشخص شروع کرده اید، ناتمام مانده اند.

 در هر چیزی، فقط ح��د باالی آن 
می تواند رضایت خاط��ر شمارا بر 
آورده کن��د. از طرف دیگ��ر رفتار و 
کالمتان چنان جذابیت��ی دارد که 
به ندرت ممکن است کسی با شما 
آشنا شود، ولی شیفته تان نش��ود. 
دانش و آگاهی شما نسبت به زندگی 
قابل توصیف نیس��ت. به هر چیزی 
با خوش بینی زی��اد نگاه می کنید. 
می توانید معلم خوبی باشید و تمام 
تجربیاتتان را به دیگران نیز انتقال 
دهید. شرایط منفی را می توانید به 

بهترین موقعیت ها تبدیل کنید.

نیلی

 زندگی شما بیش��تر به زندگی 
عارفان شباهت دارد. با عش��ق 
و عالق��ه ای ک��ه ب��ه پاک��ی و 
 زیبایی ه��ای دنی��ا داری��د، 
 م��ی توانی��د ت��وان و ش��ادی 
فوق العاده ای به افراد افس��رده 
ببخش��ید .ع��الوه ب��ر روحیه و 
شخصی��ت ن��وع دوست��ی که 
دارید، از حس ششم بسیار قوی 
برخوردارید که از این طریق نیز 
می توانید به راحتی از مشکالت 

مردم با خبر شوید.

سبز

  برای شما خیل��ی مهم است که برنام��ه روزانه داشته 
باشید. نظم و انضباط برایتان اهمی��ت زیادی دارد. به 
ندرت ممکن است زندگی تان آشفته و بی هدف باشد. 
دیگران اغلب برای گرفتن راهنمایی های جدی نزد شما 
 می آیند. برای حل مش��کالت دیگران به شدت حرص 
می خورید. تکامل شخصیتی برایتان بسیار حائز اهمیت 
است و برای وسعت بخش��یدن به دانش خود هرگز از 
آموختن دست بر نمی دارید. ترجیح می دهید به جای 
از شاخه ای به شاخه دیگر پریدن روی هدف ثابتی به 

فعالیت بپردازید.

بنفش

 
عاشق کند و کاو در عمق هر پدیده هستید.شاید هم 
به همین دلیل عشق به علوم ماوراء الطبیعه در شما به 
حد کافی رشد کرده است. این عالقه باعث شده است 
به رشته هایی چون فلسفه روی آورید. هیچ اتفاقی را 
به راحتی قبول نمی کنید. مگر آن که خودتان آن را 
تجربه کرده باشید. برای حل مشکالت نیز راه حل را 
در درون خ��ود می جویید. عاشق تنهایی هس��تید و 

هماهنگ شدن با دیگران کمی برایتان مشکل است.

آبی

 به احتمال قوی دیگران شما را شخصی بدون تعارف و غیر تشریفاتی 
می دانند. شاید هم به همین دلیل برایشان جالب توجه هستید. آزادی 
برایتان ارزش زیادی دارد و هرگز نمی توانی��د در محیطی کار کنید 
که به شما تحکم ش��ود و یا زیر نظر باشید. اگر ای��ن همه دنبال تنوع 
هس��تید، به این دلیل است که اعتقاد زیادی به حقیقت دارید. برای 
همین، زندگی با تمام مش��کالت و سختی هایش، برای شما ارزشی 

فوق العاده دارد.

نارنجی

 شوخ طبعی و بذله گویی خاصی که به ارث برده اید، 
باعث شده است محبوب دیگ��ران باشید. دیگران از 
بودن با شما لذت ب��رده و انرژی مثب��ت می گیرند. 
 سعی می کنید همیش��ه نیمه پر لیوان را ببینید و با 
بذله گویی خ��اص خود محیط را ب��رای انجام کاری 
مثبت فراهم سازید. آماده کمک به دیگران هستید. 
رنگین کمان زندگی تان را دوست دارید تا زندگی را 

برای دیگران نیز زیباتر کنید.

روانشناسان می گویند همه ما به نحوی تحت تأثیر رنگ ها هستیم. به عبارت دیگر )خود ( واقعی مان را  با این 
رنگ ها نش��ان می دهیم. برای اسم هر فرد رنگ مخصوصی وجود دارد که می تواند بر زندگی او تأثیر بگذارد.

جالب است، نه؟ این که شما بدانید برای اسمتان رنگ مخصوصی وجود دارد و می توانید راز شخصیتی خود را 
از ال به الی آن دریابید، باید بسیار جالب و هیجان انگیز باشد.پس به موارد زیر به ترتیب ذکر شده توجه کنید: 

احتماالً تابه حال سودوک��و بازی کرده اید. ام��روز می خواهیم بازی 
دیگری را به شما معرفی کنیم به نام »استریمکو«. در این بازی نیز باید 
عددها را در یک جدول بچینید )مانن��د سودوکو(، 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 تا n پ��ر کنید. به جز خانه های مربع، مس��یرهایی 
به طول n نیز در این مربع قرار گرفته اند که هر مس��یر شامل n خانه 

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

1. در هر سطر از جدول، هر یک از عددهای یک تا n بایستی دقیقاً در 
یک ردیف قرار گیرند.

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

3. در هر مسیر از جدول،  هر یک از عددهای یک تا n بایستی دقیقاً در 
یک ردیف قرار گیرند. 

الف( با برداشتن فقط دو چوب کبریت از 12 چوب کبریت، دو مربع 
بسازید.

ب( با برداشتن فقط دو چوب کبری��ت از 12 چوب کبریت، سه مربع 
بسازید.

قوانین: چوب کبریتی را نصف نکنید)نشکانید(- چوب کبریت ها را 
روی هم نگذاری��د - بعد از اتمام بازی در ش��کل چوب کبریت اضافه 

نیاورید.

معماهای کبریتی

بازی »ماز« یا »البیرنت« از بازی های پر طرفداری  
است که بازیک��ن می تواند با استف��اده از یک گوی 
کوچک در یک صفحه پالستیکی به شکل دو بعدی و 
سه 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 ب��ه دست آمده، به پایان 

برساند. 
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در تصاویر زیرچند  تفاوت  وجود دارد. اگر دوس�ت  دارید به دوران کودکی برگردید، این 
تفاوت ها  را پیدا کنید.

معمای خارجیمعماهای کودکانه
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هر آنچه در برنامه 90 گذشت 
ازگود شهرزاد تا مشاجره 

رسولی نژاد با عادل
برنامه 90 این هفته مانند همیشه دیدنی بود؛ علی خسروی، 
کارش��ناس داوری  و پژمان منتظری ، میهمان حضوری این 
برنامه بودند که البته در پایان محمدرضا طهماسبی، کاپیتان 
پیکان هم در برنامه حضور پیدا کرد. فردوسی پور برنامه نود را با 
پرسش نظرسنجی که تیم های سپاهان، استقالل و پرسپولیس 
این هفته در مجموع در آسیا چند امتیاز کسب می کنند ، آغاز 
کرد. البته ن��ود این هفته  که به دلیل پخش مس��تقیم دیدار 
تیم هاي منچسترسیتي و منچس��تریونایتد در روز دوشنبه، 
یك شب زودتر پخش شد، مثل هفته هاي گذشته حاشیه هاي 
جالبي داشت. علی خسروی، کارشناس داوری اعتقاد داشت 
که داور بازی نفتی ها س��ه پنالتی اش��تباه گرفت، در ضمن 
پنالتی راه آهن مقابل فوالد نادیده گرفته ش��د.   امیرحسین 
صادقی و همسرش به دلیل کمك به یك فوتبالیست آماتور، از 
سوی عادل فردوسی پور تقدیر شدند. پژمان منتظری، مدافع 
اس��تقالل میهمان برنامه نود در خصوص نحوه اس��تقاللی 
شدنش گفت: دوست نداشتم به استقالل بیایم. در همان برهه 
هم از سایپا، سپاهان و پرسپولیس پیشنهاد داشتم، اما عالقه 
ای به حضور در استقالل و پرسپولیس نداشتم. ولی صحبت 
هایی که با مرحوم ناصر خان داش��تم، باعث ش��د استقاللی 
شوم. گزارشگر جوان برنامه نود با حضور در یکی از محله های 
جنوب شهر تهران، گزارشی را از آخرین زمین خاکی به جای 
مانده از دهه های 40 تا 60 فوتبال ایران تهیه کرده بود؛ زمینی 
که به گفته پیشکسوتانی مثل صادقی ،  سید مهدی کاظمی 
و حسین یاریار، بازیکنان بزرگی از فرشاد پیوس و ناصر 
محمد خانی گرفته تا مهدی پاش��ازاده و هاشم بیگ 
زاده و دیگران را به فوتبال ایران معرفی کرده است. علی 
فتح اهلل زاده در تماس تلفنی با این برنامه هم اعالم کرد برای 
تشویق پرسپولیس، به ورزشگاه می رود. سپس احمد رسولی 
نژاد ، رییس هیأت مدیره استقالل و معاون وزیر ورزش روی 
خط برنامه نود آمد. در بین حرف های او، فردوسی پور شیطنت 
کرد و گفت: »درس��ته که علوی به سفارش شما به استقالل 
آمد؟« رسولی نژاد گفت: من خودم رشته ام فوتبال بوده و همه 
بازیکنان را هم می شناس��م. من که می دانم والدس دروازه 
بان بارساست، کاسیاس در رئال مادرید اس��ت، نویر  دروازه 
بان بایرن اس��ت، مهاجم شان گومز اس��ت و آلکس دل پیرو 
هم مهاجم یونتوس است. من با این اطالعاتم یعنی نمی دانم 
پست بازی رحمتی چه است؟ این حرف به شوخی گفتن هم 
زشت است، چون باعث می شود خدای ناکرده مردم فکر کنند 

اعضای هیأت مدیره ما ... هستند!

نود
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خداحافظی شریفی نسب از فوتبال در بازی با استقالل

امید شریفی نسب، بازیکن تیم نفت آبادان تصمیم گرفته در بازی هفته آینده تیمش مقابل استقالل  از 
فوتبال خداحافظی کند. وی از  باشگاه خواسته  مقدمات این خداحافظی  را فراهم کنند. سوت پايان قالبی

 برای التزيو گران تمام شد 
در بازی تیم های التزیو و اودینزه که یکش��نبه ش��ب برگزار شد، اتفاق 
عجیبی رخ داد. در دقیقه آخر بازی در حالی که اودینزه با یك گل پیش 
بود، فدریکو مارچتی، دروازه بان التزیو برای استفاده از ضربه کرنر پیش 
آمد تا شانسش را امتحان کند، اما ضربه سر او به دروازه راه پیدا نکرد. او باید 
سریع به دروازه اش برمی گشت، ولی چند لحظه بعد یکی از تماشاگران 
سوت شبیه سوت پایان بازی را زد و اکثر بازیکنان تصور کردند بازی خاتمه 
پیدا کرده، ولی روبرتو پریرا، مهاجم اودینزه چنین اعتقادی نداش��ت و 
 توپ س��رگردان را از میانه زمین گرفت و گل دوم را زد. پس از این گل، 
مشاجره ای در زمین بین بازیکنان و مس��ئوالن التزیو با داور درگرفت و 
هیچکس از این تیم حاضر نشد در کنفرانس خبری پس از بازی شرکت 

کند.  

آغاز فروش بلیت
 مسابقات فوتبال المپیک لندن 

فروش یك میلیون و 400 هزار بلیت مسابقات فوتبال بازی های المپیك 
2012 لندن از دیروز آغاز شد. فروش بلیت ها از ماه ژانویه آغاز شده بود، 
اما پس از این که سامانه فروش بلیت با مشکل مواجه شد، برگزارکنندگان 
رقابت ها، فروش بلیت را متوقف کردند و از دیروز از س��ر گرفته ش��د. به 
گزارش پرس آسوسیش��ن، برگزارکنندگان می گویند که این س��امانه 
قادر اس��ت س��اعتی 250 هزار بلیت را به فروش برس��اند. یك میلیون 
 بلیت باقیمانده بازی های المپیك برای بازی ه��ای غیرفوتبال، از میانه 
ماه می آغاز می ش��ود، به اضافه صد هزار بلیت احتیاطی برای بازی های 

پربیننده فوتبال. 

شکايت باشگاه سپاهان به فیفا
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان ش��کایت خود در مورد تعلیق غیر قانونی 
محرومیت رودریگو توزی، بازیکن تیم تراکتور سازی و حضور این بازیکن 
در دیدار با سپاهان را به فدراسیون جهانی فوتبال)فیفا( ارائه داد.متأسفانه 
با توجه به پیگیری ها و مکاتبات مکرر این باش��گاه با فدراسیون فوتبال 
و کمیته انضباطی این فدراسیون در مورد تعلیق غیر قانونی محرومیت 
بازیکن مذکور، کمیته انضباطی فدراس��یون هیچ پاسخی را به شکایت 
سپاهان ارائه نداده است. لذا باش��گاه فوالد مبارکه سپاهان بیش از این 
تأمل و تحمل در این رابطه را جایز ندانسته و طبق حق قانونی، شکایت 
خود را تقدیم کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال نموده است. نکته 
جالب توجه در سکوت کمیته انضباطی در مورد شکایت باشگاه سپاهان، 
این اس��ت که  طبق اس��ناد و نامه های موجود، درخواست بخشش یك 
 جلسه محرومیت رودریگو توزی از سوی باشگاه تراکتورسازی در تاریخ 
20 اسفند سال 90 انجام شده و رأی کمیته انضباطی مبنی بر یك سال 
تعلیق محرومیت این بازیکن نیز در همان روز یعنی بیس��تم اسفندماه 
صادر شده است. حال سؤال این است که کمیته انضباطی که به سرعت در 
پاسخ به درخواست باشگاه تراکتورسازی در همان روز رأی خود را صادر 
کرده، چطور هنوز نتوانسته پاسخ شکایت باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
را بدهد؛ شکایتی که باشروع تقدیم لوایح  در تاریخ 24 اسفندماه ارائه و 
ثبت گردیده است. پیگیری شکایت این باشگاه به فیفا حتی در صورت 
قهرمانی تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان در رقابت های لیگ برتر امسال 
ادامه خواهد داشت و فرای بحث قهرمانی برای مقابله با آرای غیر قانونی و 

اشتباه مصرانه این شکایت پیگیری می شود.

16بازيکن تیم لیريا 
پرتغال به دلیل عدم 

پرداخت معوقات باشگاه 
اعتصاب کردند و اين 

تیم با هشت بازيکن به 
مصاف تیم فیرنس رفت  

و از آنجايی که حداقل 
بازيکن الزم در يک تیم 
برای شروع بازی هفت 
نفر است، بازی به روال 

عادی شروع شد، اما پس 
از مقاومتی 45 دقیقه ای، 
بازی با شکست 4-0 تیم 

هشت نفره پايان يافت.

هادی عقیلی که مدتی به 
دلیل مصدومیت از میادين 

دور بود، سرانجام در 
مسابقات ظاهر شد.هادی 

در دو مصدومیت اخیر  خود 
در تیم العربی، زمان طوالنی 

از ترکیب تیمش دورمانده 
بود.

 هادی به تازگی با عقد 
قرارداد به يک تیم قطری 

پیوسته است. 

توپ جمع کن بارسا در 
سال 1986 وقتی اين تیم 

کاتاالنی با رهبری تری 
ونبلز انگلیسی قهرمان 
جام حذفی اسپانیا شد، 

کسی نبود جز گوارديوالی 
15 ساله!شايد خودش هم 
فکرش را نمی کرد روزی 
خود در قامت سرمربی با 

اين تیم روزهايی رويايی را 
پشت سر گذارد.

تیم فوتبال هشت نفره!

گوارديوال در نقش توپ جمع کن بارسلونا

سرانجام هادی عقیلی در میادين ظاهر شد 

عکس نوشت

ش��اگردان کرانچار با کس��ب هفت امتیاز از س��ه بازی گذشته 
خودش��ان، تنها به خاطر تفاض��ل گل بعد از تی��م لخویا در رده 
دوم گروه س��وم قرار گرفته اند و اگر امش��ب به س��ه امتیاز این 
بازی دس��ت پیدا کنند، م��ی توان امی��دوار بود که ب��ا توجه به 
بازی س��نگین االهل��ی در مقابل لخوی��ا، دوباره ش��اهد حضور 
 تیم کرانچار در صدر جدول باش��یم. مش��کل اصلی سپاهان در 
بازی های آس��یایی گل خوردن در دقایق پایان��ی بوده که باعث 
ش��د در بازی با تیم های االهلی و لخویا س��ه امتیاز ش��یرین از 
مشت این تیم خارج ش��ود. به همین خاطر در بازی امشب خط 
دفاعی و دروازه بان این تیم باید از دقیقه 80 به بعد حواسشان را 
بیشتر جمع بازی کنند تا دوباره 
این کابوس دقیقه 90 به س��راغ 
س��پاهان نیاید. مس��أله دیگر، 
شرایط بدنی بازیکنان سپاهان 
 اس��ت ک��ه در طی 
دو ماه گذش��ته به 
صورت فشرده ای 
مشغول بازی 
ک��ردن در 
میادی��ن 

داخل��ی و آس��یایی ب��وده ان��د و ب��ه همی��ن خاطر ری��کاوری 
این تیم بع��د از بازی با ش��اهین، اهمی��ت ویژه ای پی��دا کرده 
 اس��ت. حتی از بدشانسی س��پاهان ش��رایط لیگ برتر ایران به 
گونه ای رقم خ��ورده که کرانچ��ار فرصت اس��تراحت دادن به 
بازیکنان اصلی تیم��ش را پیدا نک��رده و بازیکن��ی مثل محرم 
نویدکی��ا مجب��ور اس��ت خ��ودش را ب��ا ای��ن ش��رایط وی��ژه 
وفق ده��د، البت��ه از روحیه ب��االی و تجربه بازیکنان س��پاهان 
در ب��ازی ه��ای آس��یایی هم نبای��د گذش��ت که باعث ش��ده 
در س��طح قاره کهن، حس��ابی ویژه ب��ر روی این تیم باز ش��ود. 
بدون ش��ك باز هم به مانند چه��ار بازی قبلی س��پاهان در این 
گروه، امی��د اصلی در خط حمل��ه به برونو س��زار خواهد بود که 
در چهار بازی قبل��ی تیمش س��ه گل برای س��پاهان زده و اگر 
 در بازی با لخویا هم بدش��انس نبود، ش��اید ن��وار گلزنی هایش

 در مقابل لخویا هم قطع نمی شد. به هر ترتیب سزار در بازی رفت 
در مقابل همین تیم النصر تك گل سه امتیازی تیمش را به ثمر 

رسانده و اگر در بازی امشب بتواند موفقیت بازی رفت را 
تکرار کند، کمك بزرگی به صعود سپاهان 

به مرحله بعد کرده است. 
والتر زنگا، سرمربی ایتالیایی 
النصر، بازی های گذش��ته 

آنالیز کرده و مدافعان تیم س��پاهان را برای ش��اگردانش 
النصر در بازی امشب برنامه ای ویژه برای کنترل مهاجم برزیلی 
سپاهان خواهند داشت. س��زار با این که از لحاظ فنی در سطح 
بسیار باالیی قرار دارد، ولی تجربه نشان داده که آستانه تحملش 
پایین است و کرانچار باید مهاجم تیمش را به خوبی توجیه کند 
تا در داس��تان جنگ روانی عرب ها گرفتار نشود. زنگا با توجه به 
تفکراتی که در مکتب فوتبال ایتالیا وجود دارد، به صورت ویژه ای 
سعی در ساختن یك ستون دفاعی ویژه به سبك »کاتانچیو« در 
فوتبال ایتالیا دارد که کوچك ترین روزنه ای در قلب خط دفاعی 
باقی نمی گذارد و در بازی رفت هم این تیزهوشی محرم و سزار 
بود که باعث شد این خط دفاعی برای یك بار شکافته شود و 

به همین خاطر تیم کرانچار امش��ب باید با انجام یك بازی 
منطقی، س��عی کند در ضد حمالت ضربه نهایی را به این 

تیم اماراتی وارد کند.
جنگ اصلی این ب��ازی را باید در میان��ه میدان دید که 
محرم و جانواریو باید در نبردی ت��ن به تن، از پس مهار 
مارک برش��انوی اس��ترالیایی بر بیایند، وگرنه هافبك 
تهاجمی النص��ری ها همانطور ک��ه در بازی رفت هم 

نشان داد، بازیکنی خطرناک است که اگر به او اجازه دهند حتی 
بر روی ش��وت های از راه دور و ضربات ایستگاهی هم خطرناک 
خواهد بود. البت��ه نباید از نام ل��وکا تونی هم به س��ادگی عبور 
 کرد که با توجه به تجربه باالیی ک��ه دارد، مهاجمی خطرناک و 
فرصت طلب در تقابل با جالل حس��ینی و محسن بنگر  است و 
به واسطه قد و قامت بلندی که دارد، بر روی ضربات ایستگاهی 
و سانتر از جناحین خطرناک اس��ت. هافبك های سپاهان باید 
مراقب رس��یدن توپ های مناس��ب به او باش��ند که ب��ا کنترل 
مهاجم نام��دار النصر، گام��ی بلند برای رس��یدن ب��ه پیروزی 
برخواهند داش��ت. به غی��ر از ای��ن دو بازیکن سرش��ناس باید 
 از آم��ارا دیانه، دیگ��ر مهاجم النصر ه��م نام برد که ت��ا به امروز 
چه��ار گل برای تیمش ب��ه ثمر رس��انده و می توان��د مهاجمی 
خطرناک در مقابل دروازه سپاهان باشد.پیروزی در این مسابقه 
از آن جهت اهمیت بیش��تری پیدا می کند که س��پاهان اگر به 
 عنوان تیم اول از این گروه صعود کند، در مرحله بعد که به صورت 

حذف��ی  برگزار می ش��ود م��ی تواند ت��ك 
ورزش��گاه  میزب��ان در  فوالدش��هر 
اس��تقالل و یا الریان قطر یک��ی از دو تیم 

باش��د، وگرنه در صورتی 
که س��پاهان به عنوان تیم 
دوم صعود کند، باید 
رنج سفر دوباره به 
امارات را تحمل 
کن��د و در 

خان��ه تیم 
الجزیره به می��دان برود 

 که بر روی کاغذ، دیداری سخت تر
نس��بت به بازی خانگ��ی خواهد 
بود. س��پاهان در صورت رسیدن 
 به س��ه امتیاز مس��ابقه با النصر، با 
روحیه ای باال در روز یکشنبه هفته 
آینده در شهر آورد اصفهان به دیدار 
ذوب آهن خواهد رفت تا پروژه سومین 
قهرمانی متوالی در لیگ برتر را تکمیل 

کند.
بازی های امروز:برنام�ه 

النصر_ سپاهان، ساعت20:30
االهلی_ لخویا، ساعت 20:45

پرسپولیس _ الهالل ساعت18
الغرافه_ الشباب ساعت18

سه امتیاز  برای صدرنشینی 

جنگ سپاهان با اتحاد ایتالیایی
سپاهان بعد از پیروزی در مقابل شاهین بوشهر که باعث شد شانس قهرمانی زردها در لیگ ايران  مسعود 

افزايش پیدا کند، با روحیه ای باال راهی امارات شده تا روند موفقیت آمیز خودش در عرصه داخلی افشاری
را در قاره آسیا هم ادامه دهد. 

الکس��اندرو دل پیرو در صحبت هایی اعالم کرد که دیدار فینال کوپا ایتالیا که 
در روز بیستم ماه می میان دو تیم یوونتوس و ناپولی برگزار خواهد شد، آخرین 
بازی او با پیراهن یوونتوس خواهد بود و به این نکته اشاره کرد که قراری برای 
تمدید قراردادش در میان نیست. سران باشگاه بینکونری پیش از این اعالم کرده 
بودند که این فصل، آخرین فصل حضور دل پیروی 37 س��اله دراین تیم است 

و بدین ترتیب به 19 سال حضوراو در باشگاه تورینی پایان داده خواهد 
شد، این درحالی است که هواداران یووه تمایل زیادی برای ماندن 
 الکس دارند. دل پیرو در صحبت هایی به گاتزتا دلوسپورت گفت:
درحال حاضر می توانم بگویم که فینال کوپا ایتالیا مقابل ناپولی 
در روز 20 می، آخرین بازی من برای یوونتوس خواهد بود، چون 

قرارداد من در ماه ژوئن به اتمام خواهد رسید. 
 م��ن ترجی��ح می ده��م ت��ا درمورد ح��ال فک��ر کنم. 

 عشق و محبتی که هواداران همه روزه به من نشان 
می دهند، فوق العاده اس��ت.  بع��د از این هم 

آنچه باید اتفاق بیفتد، اتفاق می افتد. برد 
0-4 مقابل نووارا، لحظه بسیار حساس 

و زیبایی بود و نباید این شادی را 
با چیزهای دیگری مثل آینده 

من قاطی کنیم.
درادام��ه  پی��رو  دل 

احساسش را درمورد 

این که در یوونتوس مبدل به یك سمبل شده اس��ت، ابراز کرد و گفت: این که 
سمبل این باشگاه هستم، برای من معنا و مفهوم زیادی دارد. 

این برای من به معنای مسئول بودن اس��ت و پیغام زیادی برای من در داخل و 
خارج از زمین چمن دارد. ما ، سران باش��گاه و بازیکنان تیم باید گام های الزم 
را برای شکل دادن به فرهنگ خاصی برای باش��گاه برداریم. امروزه  الگوی ما، 

ایتالیایی نیست، بلکه فوتبال بریتانیاست.
قدرشناسی در فوتبال ايتالیا مرده است

مدافع پیشین اینترمیالن در واکنش به نحوه خروج دل پیرو از یوونتوس  
به شدت موضع گرفته است. مارکو ماتراتزی، هم تیمی پیشین وی در تیم 
ملی ایتالیا در این مورد گف��ت: برخورد این چنینی با الکس مرا متعجب 

نمی کند. قدر شناسی در فوتبال ایتالیا سال هاست که مرده. 
بازیکن ه��ر اندازه بزرگ ت��ر باش��د، خداحافظي اش به هم��ان اندازه 
غم انگیزتر و تأسف برانگیزتر مي ش��ود. هواداران بانوی پیر چه 
بخواهند و چه نخواهند، برای س��ال آینده الکساندرو دل 
پیرو 36 ساله را در تیمش��ان نخواهند دید و چه خوب 
که با این شیوه مدیریت سران این باشگاه، او زودتر از 
موعد پایان قرادادش کفش های خود آویزان کند. 
تصمیم براي خداحافظي شاید در سن و سالي 
که دل پی��رو دارد، چیز چن��دان عجیبي 
نباش��د، اما 18 س��ال حضور در یك 
 باش��گاه، ش��رایط متفاوتي را رقم 
مي زن��د، به گون��ه اي که همه 

انگشت به دهان بمانند.

کاپیتان جنجال��ی اواخر دهه 70 پرس��پولیس از علی کریمی انتق��اد می کند و معتقد 
اس��ت چرا دنیزلی یقه کریمی را نمی گیرد که چرا به تبریز نرف��ت؟ او حتی رفتار و نوع 

می گوید: دنیزلی باید یقه علی کریمی را ب��رده و مدیریت رویانیان را نیز زیر س��ؤال 
نرفت؟ مگر بازیک��ن می تواند بگیرد و بپرسد چرا به تبریز 

بازی کنم؟ کریم��ی از جمله بگوید من دلم نمی خواهد 
پرسپولیس اس��ت که باید در مع��دود بازیکن��ان مؤثر 

تیم باشد، آن وقت به چه حقی همه ح��ال، در خدمت 
به تبریز نمی رود؟ وی معتقد 
اس��ت: رویانیان هم زیادی به 
برخی از بازیکنان تیم »رو« می 
دهد. او مثل پدری است 
که بچه هایش را مدام 
لوس می کند و این 
مسأله به تیم ضربه 
می زند. مدیرعامل 
پرس��پولیس باید 
ب��ه خاط��ر این 
نتای��ج، بازیکنان 
را به رگبار ببندد! 
ما بدبخ��ت ترین 
پرس��پولیس تاریخ 
را می بینی��م. تیمی 
ک��ه کمتری��ن بازیکن 
تأثیرگ��ذار را دارد و هیچ 
راهی ب��رای موفقیت پیش 

روی خود نمی بیند. رهبری فرد می گوید: من یك پرسپولیسی دو آتشه هستم و با هواداران 
استقالل هم کری می خوانم، ولی این تیم آبروی مرا هم برده. یك نفر مثل ایمون زاید می 
شود بت هواداران، ولی می بینید که در سه بازی گذشته مقابل الغرافه، سایپا و تراکتورسازی 
شش موقعیت صد در صد را به گل بدل نکرد. این بازیکن چرا باید در ایران بماند، فقط به این 
خاطر که سه گل به استقالل زده؟ وی می گوید: بعد از بازی با الغرافه، علی کریمی مصاحبه 
کرد و تیم را به هم ریخت. برایم جای سؤال است که چرا هیچ بازیکنی از پرسپولیس سینه 
سپر نکرد و نگفت کریمی چرا باید علیه همبازیش حرف بزند؟ جایگاه کریمی مشخص 
 است و جایگاه س��رمربی هم کامال مشخص. کسی که در پرس��پولیس یا استقالل بازی 
 می کند، باید کمی شجاعت داشته باش��د، ولی من در خیلی از این بازیکنان شجاعت را 
نمی بینم. کاپیتان سابق سرخ پوش��ان تصریح می کند: رویانیان باید از فتح اهلل زاده یاد 
بگیرد. او وقتی متوجه ش��د مجتبی جباری به خاطر حضور جاسم کرار دلگیر شده، این 
عراقی را یك س��اعته اخراج کرد. اگر حرف های کریمی درس��ت بود و رونیان حق را به 
او داده، باید باش��گاه بازیکن مورد نظر کریمی را اخراج می کرد، ن��ه این که کار به اینجا 
 برسد. من همه جوانب را در نظر می گیرم. وی بازی مهدوی کیا را اینطور زیرپوستی نقد

 می کند: یك روز حمید درخشان به من گفت شنیده ام بچه محلتان خیلی خوب بازی 
می کند، دستش را بگیر و بیاور به پرس��پولیس. من هم از فردای آن روز مهدی مهدوی 
کیا را پرسپولیسی کردم. او یکی از بهترین های تاریخ فوتبال ماست، ولی دیگر فوتبالش 
تمام شده. من از او می خواهم قبل از آن که خراب ش��ود، خداحافظی کند. رهبری فرد 
 در بخش��ی از صحبت های خود آمدن دوباره پروی��ن در کنار پرس��پولیس را بی فایده 
می دان��د: ام��روز، آن روزی نیس��ت ک��ه رویانی��ان از عل��ی پروی��ن بخواهد ب��ه داد 
پرس��پولیس برس��د. از یك طرف، علی پروین دیگر حوصله س��ابق را ن��دارد و از طرف 
دیگر رفاقت��ی بین بازیکنان نیس��ت. در زمین ب��ازی، به یکدیگر پاس ه��م نمی دهند 
، چ��ه توقعی از ای��ن بازیکنان باید داش��ت؟ حرف آخ��ر این که مصطف��ی دنیزلی یك 
 آدم حرفه ای اس��ت. او باید نصف تی��م را بیرون بری��زد و تیمی جوان بس��ازد. این تنها 

راه نرفتن پرسپولیس به لیگ یك است. 

دل پیرو: 

فینال کوپا ایتالیا،آخرین بازی من برای یووه خواهد بود
کاپیتان سابق تیم پرسپولیس: 

رویانیان مثل پدری است که بچه هایش را لوس می کند

فوتبال 



یادداشتیادداشت

خبر

پیشنهاد جدی کرواسی به کرانچار
تیم فوتبال سپاهان که در آستانه سومین قهرمانی متوالی خود قرار گرفته 
است و این بار اگر قهرمان شوند، شیرین ترین قهرمانی لیگ برترشان را، 
بی کمترین حاشیه و حرف و حدیث به دست می آورند، با چالشی بزرگ 
رو به رو هستند؛ پیشنهاد وسوسه انگیز تیم ملی کرواسی به زالتکو کرانچار 
سبب می شود این مربی برای مذاکره با تیم ملی کشورش به زاگرب برگردد 
و احتمال جدایی این مربی موفق از تیم اصفهانی قوت بگیرد؛کس��ی که 
خیلی خوب توانست حاشیه های ابتدای فصل تیم اصفهانی را جمع کند 
و سپاهان با او امید وار به کسب اولین قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیاست. 

ایران پس از 9 سال قهرمان آسیا شد
تیم ملی وزنه برداری ایران در آخرین روز از رقابت های قهرمانی قاره آسیا، 
با کسب سه مدال طال  به وسیله بهداد سلیمی و دو مدال برنز انوشیروانی در 
سنگین وزن، پس از 9 سال عنوان قهرمانی قاره کهن را کسب کرد. سلیمی 
در حرکت یک ضرب با مهار وزنه 206 کیلوگرمی و  در حرکت دوضرب با 
روی سر بردن وزنه 245 کیلوگرم، با کسب مدال طال، طالی مجموع را هم 

با 451 کیلوگرم از آن خود کرد. 

فرهاد مجیدی، فصل بعد در سپاهان
فرهاد مجیدی فصل بعد به ایران بر می گردد، اما در اصفهان بازی می کند. 
بنا بر گفته یک منبع آگاه،  سپاهانی ها از حاال به دنبال اضافه کردن فرهاد 
مجیدی به تیم شان هس��تند. گفت��ه می شد فرهاد که ای��ن فصل را در 
 الغرافه بازی کرده است، به استقالل ب��ر می گردد، اما تغییرات مدیریتی 
پیش رو در این تیم، احتمال بازگش��ت ستاره آبی ها ب��ه این تیم را کم 

می کند و شانس حضور مجیدی در تیم سپاهان را افزایش می دهد. 

با القطر به توافق رسیدم 
هادی عقیلی / مدافع ایرانی العربی قطر 

من با باشگاه العربی به توافق رسیدم تا سال آینده در این تیم 
بازی کنم. البته هن��وز قرارداد رسمی امضا نش��ده است 

و این کار تا چند روز آینده انجام م��ی شود و برای 
یک فصل با القطر قرارداد امضا می کنم. 
از  تیم های ام ص��الل، الوکره و الخور 
هم پیش��نهاد داشتم. حدود یک ماه 
پیش بود که پیشنهاد باشگاه القطر 

به صورت جدی مطرح شد، ولی 
همه چیز را به پایان فصل موکول 

ش��د کردیم. یکی از دالیل مهمی که باعث  
القطر را انتخاب کنم، حضور الزارونی در این 
تیم است. او که قب��ال سرمربی تیم ملی قطر 
بود، روی من شناخت داش��ت و من هم این 
مربی را می شناسم. امیدوارم سال خوبی را در 

القطر داشته باشم.

بازتاب یک گزارش

در تاری��خ 1391/2/11 گزارش��ی با عن��وان »فرهنگ از 
بسکتبال خارج شد« در  روزنامه زاینده رود چاپ شد که 
معاونت ارتباطاتو امورفرهنگ��ی باشگاه فوالدماهان  را بر 
آن داشت با ارسال نامه ای مواردی را متذکر شود که در 

ادامه می خوانید:
احتراما در پاسخ به درج مطلبی در صفحه سیزده روزنامه 
زاینده رود شماره 727، مورخ یازدهم اردیبهش��ت 91 با 
تیتر »فرهنگ از بسکتبال خارج شد« در راستای دفاع از 
حقوق باشگاه فوالد ماهان سپاهان و تنویر افکار عمومی 

مواردی را به شرح ذیل عنوان می کند.
1     برخود الزم می دانیم ضمن ابراز تأسف از برخی

 اتفاقات دی��دار فوالد ماه��ان و پتروشیم��ی بندرامام به 
استحض��ار برسانیم:بازیکنان و اعض��ای کادرفنی باشگاه 
ف��والد ماهان و ه��م چنی��ن، تماشاگران ف��والد ماهان، 
درطول برگزاری این مسابقه هیچ گونه رفتار غیراخالقی و 
غیرفرهنگی نداشته و در طول برگزاری دو مسابقه بهترین 

شرایط را برای میزبانی این دیدارها فراهم کرده است.
2     ت��رک زمی��ن مس��ابقه، درگی��ری ب��ا مأموران 
محترم نیروی انتظامی و شکس��تن دوربین خبرنگاران، 
 از اتفاق��ات تأسف بار ای��ن مس��ابقه بود که هی��چ گونه

 ارتباطی به هیچ یک از عوامل باشگاه فوالدماهان سپاهان 
نداشته است. 

هر چند مطالب مط��رح شده در آن روزنام��ه محترم، در 
فضایی نه چندان منصفانه، ذهنیتی متفاوت برای مخاطب 
ایجادک��رده و رفتارهای مثبت فرهنگ��ی و اخالقی فوالد 
ماهان سپاه��ان را که هم��واره دغدغه اصل��ی مجموعه 

فوالدماهان بوده، تحت تأثیر قرار داده است.
3     در شرایطی که تیم بسکتبال فوالد ماهان سپاهان 
در اولین سال حضور در عرصه بسکتبال، به عنوان نماینده 
مردم اصفهان، در آستانه راهیابی ب��ه فینال رقابت های 
لیگ برتر کش��ور و حضور در عرصه بین الملل است، بی 
توجهی و حمایت نکردن برای تحق��ق این امر مهم و هم 
چنین، ایجاد برخی از حواش��ی غیر کارساز، باعث تعجب 
 هواداران فوالد ماهان سپاهان و دوستداران بسکتبال شده 

است.

دیدگاه
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مرزبان: بعد از قهرمانی از فوالدشهر تا اصفهان را پیاده می روم

علیرضا مرزبان، مربی تیم سپاهان به هواداران سپاهان وعده داد پس از قهرمانی سپاهان مسیر فوالدشهر تا 
اصفهان را پیاده طی می کند. وی گفت: این موضوع یک بعد دیگر هم دارد و آن، درخواست ویژه برای تکمیل 

استادیوم نقش جهان است.

نمون��ه ب��ارز ای��ن پی��ش داوری ه��ا و ی��ک طرف��ه ب��ه قاضی 
رفتن ه��ا، اظهارنظر اخی��ر مدیرعام��ل باشگ��اه تراکتورسازی 
درباره بازی ه��ای باقی مان��ده دو هفت��ه پایانی لی��گ است که 
 در گفتگو با مه��ر تأکید زی��ادی روی شه��رآورد اصفهان داشت

 و اعالم کرد:  » نمی خواهم درباره این بازی قضاوت و پیش داوری 
کنم، اما با توجه به همشهری بودن سپاهان و ذوب آهن، احتمال 
وقوع هر اتفاقی وج��ود دارد. بنابراین انتظار ما از سازمان لیگ این 
است که روی دو بازی باقی مانده تیم های تراکتورسازی و سپاهان 

نظارت ویژه ای داشته باشد«.
نمی دانیم محمد حس��ین جعفری برچه اساسی چنین سخنان 
بی پایه ای را به زبان آورده است، ام��ا جهت تنویر افکار عمومی و 
جناب مدیرعامل تیم پرطرف��دار تراکتورسازی عرض می کنیم 
اینجا اصفهان است و س��ال هاست نامش با فوتب��ال گره خورده 
 و تیم هایش با اتکا به آن چ��ه داشته اند به این سط��ح از فوتبال 
رسیده ان��د. سپاه��ان و ذوب آهن چندسالی است ک��ه به عنوان 
دوتیم بزرگ آسیایی مطرح هستند و براساس شایستگی هایی که 
داشته اند، توانسته اند مرزهارا شکسته و پا از ایران بیرون گذارند، 

پس چنین تیم هایی برای موفقیت نیازی به زد و بند و تبانی یا اثبات 
بی گناهی ندارند، چراکه گفته اند:»آن را که حساب پاک است، از 
محاسبه چه باک است.« در این میان هرکس��ی و هر تیمی که به 
قهرمانی فکر کرده یا می کند، باید برای این مهم تالش می کرد 
و با عرق جبین خود ب��ه آن می رسید،  نه ای��ن که در هفته های 
پایانی با توسل به رسانه ها و  فرافکنی و ایجاد جو متشنج بخواهد 
به خواسته اش برسد. سپاهان در صدر جدول ایس��تاده، زیرا برای 
چنین جایگاهی برنامه و هدف داشته و تمام داشته هایش را صرف 

این مسأله کرده و البته به حقش رسیده است.
ذوب آهن هم اگر ام��روز در بین مدعیان نیس��ت باعثش آنهایی 
هس��تند که با تصویب قوانین عجیب و غریب، زیر پایش را خالی 
کردند و به نوعی سرش را بریدند. در غی��ر این صورت، جایگاهی 

پایین تر از نایب قهرمانی را نمی توان برایش متصور بود. 
این دوتیم صاحب مربیانی هستند که فراز و فرود کمتری نسبت به 
همتایان خود داشتند و براساس فوتبال روز دنیا حرکت می کنند 
و از لحن مصاحبه هایشان پیداست که مثل مجید جاللی به فکر 
فوتبال پاک هستند. پس تا همین جا، فکر کردن به مسأله تبانی 

منتفی است؛ درست مثل زمانی که ذوب آهن برای قهرمانی تنها 
به یک امتیاز احتیاج داشت و برایش تبانی نکرد و چهار بر یک برابر 
شاگردان مجید جاللی تن به شکست داد. امروز هم اخالق و منش 
منصور ابراهیم زاده با گذشته فرقی نکرده است. او کسی نیست که 
بتوان درموردش چنین قضاوت کرد و از احتمال وقوع چنین اتفاقی 
بین دو تیم همشهری سخن گفت؛ درست مثل کرانچار و مرزبان 
که آبرو و پیشینه کاری شان را به ایران آورده اند و جز به مدد تفکر 

و علم حاضر نیستند این اعتبار را افزایش دهند. 
آنها که خواهان نظارت بیشتر سازمان لیگ در دوبازی اخیر سپاهان 
و تراکتورسازی هستند، فراموش نکنند این جا از این خبرها نیست 
واگر ناپاکی فوتبال برایشان محرز شده است، با ارایه اسناد و مدارک 

پاکش کنند. در داربی اصفهان 
احتمال وقوع هراتفاقی، به جز 
تبانی، وجود دارد. شک نکنید 
با نظارت یا بی نظارت سازمان 
 لی��گ، در مس��تطیل سب��ز 
فوالد شهر تنها منش پهلوانی 
و جوانمردی دی��ده می شود 

و بس.
پی نوشت: مدیرعامل باشگاه  
تراکتورس��ازی در حالی از رخ 
دادن هر ن��وع اتفاق��ی اعم از 
تبانی در شهرآورد اصفهان ابراز 
نگرانی کرده است که همواره 
باشگاه سپاهان از این باشگاه به 
عنوان باشگاه دوست یاد کرده 
است و نانی که این دو، هنگام 
رویارویی تیم هایشان با یکدیگر 
به هم قرض می دهند، در نوع 

خود مثال زدنی است. 
اما  باید خطاب به مسئوالن تراکتورسازی گفت  این سپاهان همان 
سپاهانی است که تا دی��روز برای��ش آرزوی موفقیت می کردید. 
حال ام��روز و در فاصله دو هفته مانده تا پای��ان رقابت های لیگ، 
چه اتفاق��ی افتاده است ک��ه این طور ب��ه صرافت افت��اده اید و از 
 تبانی، ک��ه ذره ای از آن در فوتب��ال این خطه یاف��ت نمی شود، 

حرف می زنید؟
لطفا یا کمی به گفته های خود فکر کنید ی��ا سپاهانی ها در نوع 
مراودات و تعامالت خود با این باشگاه پرطرفدار با تأمل بیش��تری 

رفتار کنند.

آقای مدیر، اینجا از این خبرها نیست

فوتبال اصفهان پاِک پاک است

یکشنبه، هفدهم اردیبهشت، بیست و دومین دربی اصفهان در سی و سومین هفته از یازدهمین  سمیه 
 دوره رقابت های  لیگ برتر فوتبال در ورزش�گاه فوالدش�هر برگزار می ش�ود و بدون شک مسرور

تیم هایی همچون تراکتورسازی  که درکورس قهرمانی هستند، درباره این بازی پیش داوری های 
می کنند.

آنها که خواهان 
نظارت بیشتر 

سازمان لیگ در دو 
بازی اخیر سپاهان 

و تراکتورسازی 
هستند فراموش 
نکنند این جا از 

این خبرها نیست 
واگر ناپاکی فوتبال 

برایشان محرز 
شده است، با ارایه 

اسنادو مدارک 
پاکش کنند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی
920 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1969/90 ش 33 خواه��ان محمدرضا معم��ار قهفرخی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالب��ه مبلغ 30/000/000 ری��ال بابت دو فقره چ��ک بانضمام مطلق 
خسارات و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به طرفیت محمدرضا تسلیمی- عباس مجیدی- فتح اله 
معظمی گودرزی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 91/4/6 ساعت 
9/30 صب��ح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه 
نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائ��م را اخ��ذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
921 در خصوص پرونده کالسه 1970/90 ش 33 خواهان سعید گیاهجین مورنانی با وکالت 
خانم زهره دهقانی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال بابت 
یک فقره چک بانضمام مطلق خسارت و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به طرفیت محمدحیدری 
محمدی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 91/4/6 ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ 
بنزین مجتمع شماره دو ش��ورای 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 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
922 کالس��ه پرونده: 1744/90، ش��ماره دادنامه: 113، مرجع رسیدگی: شعبه هشت شورای 
ح��ل اختالف اصفهان، خواهان: حمیدرضا تقی تاش ب��ا وکالت زهره دهقانی ناژوانی، آدرس: 
اصفهان خ خیام ناژوان کوی شهید اکبر فروجانی پالک 111، خوانده: علی عرفانی جعفرآبادی 
مجه��ول المکان، خواس��ته: مطالب��ه مبل��غ 18/960/000 ریال بابت یک فقره چک به ش��ماره 
284050-90/5/25 بان��ک قرض الحس��نه مهر ایران و مطلق خس��ارات قانون��ی. با عنایت به 
محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: دعوی حمیدرضا تقی باش با وکالت زهره دهقانی 
ناژوانی بطرفیت علی عرفانی جعفرآبادی بخواس��ته مطالبه مبلغ 18/960/000 ریال وجه چک 
شماره 284050 مورخ 90/5/25 عهده بانک قرض الحسنه مهر ایران به انضمام مطلق خسارات 
قانونی- با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواه��ان و گواهی عدم پرداخت صادره از 
س��وی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و اینکه خوانده در جلسه به هر دلیلی حضور نیافته و دلیلی که اعالم برائت ذمه 
اش را اقتضاء نماید ابراز نداش��ته بر شورا ثابت اس��ت لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 18/960/000 ریال بابت اصل خواسته و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 34/000 
ری��ال بابت هزینه دادرس��ی و هزینه های نش��ر آگهی و همچنین خس��ارت تأخیر و تأدیه از 
تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و 
ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی به این مرجع خواهد بود و 20 روز پس از آن قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. شعبه هشتم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
923 کالس��ه پرونده: 1785/90، مرجع رس��یدگی: شعبه 11 ش��ورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: محمدرضا معمار نشانی: اصفهان کیلومتر 5 جاده تهران مقابل کارخانه شیر شرکت 
رنا نمایندگی س��ایپا، وکیل: زهره دهقانی نش��انی: اصفهان خ خیام محله ناژوان کوی ش��هید 
فروجان��ی پالک 111، خوانده: فریدون بس��یم نش��انی: اصفهان ملک ش��هر خ آزادی خ کاوه 
کوچه نشاط پ 15، خواسته: مطالبه مبلغ ششصد و چهل و دو هزار تومان به موجب قرارداد 
پیوس��ت به انضمام مطلق خس��ارات دادرس��ی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه تا 
زمان اجرای حکم. گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دعوی محمدرضا 
معمار با وکالت زهره دهقانی بطرفیت فریدون بس��یم خواسته مطالبه مبلغ ششصد و چهل و 
دو هزار تومان به موجب قرارداد پیوس��ت به انضمام مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله 
وکیل و خس��ارت تأخیر تأدیه نظر به بررس��ی محتویات پرونده و ق��رارداد فی مابین مورخ 
89/8/10 و اظهارات وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و عدم حضور خوانده علیرغم 
یک نوبت نشر آگهی لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستند مواد 198 
و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 642/000 
تومان بابت اصل خواس��ته و 34000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل و هزینه 

نش��ر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان ص��ادر و اعالم می گردد رأی صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی 
20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه 11 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
924 در خصوص پرونده کالس��ه 178/91 ش 14 ح خواهان آقای رضا هاش��می دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت خانم لیال رحیم زاده تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی 
ب��رای روز دوش��نبه مورخ 91/4/12 س��اعت 9/30 صبح تعیین گردیده، ب��ا توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان آتشگاه ساختمان شماره 2 شوراها مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 14 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل 

اختالف اصفهان

حصر وراثت
925 آقای سید محمدعلی احمدی فروشانی دارای شناسنامه شماره 1862 به شرح دادخواست 
به کالسه 40/91 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سید نوراله احمدی فروشانی بشناسنامه 217 در تاریخ 1390/11/17 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- ش��وکت عادلیان 
ورنوس��فادرانی فرزند ابراهیم ش ش 12900 )همس��ر(، 2- سید محمدعلی احمدی فروشانی 
فرزند س��ید نوراله ش ش 1862 )فرزند(، 3- سید احسان احمدی فروشانی فرزند سید نوراله 
ش ش 0-026964-174 )فرزند(، 4- س��ید ماش��اءاله احمدی فروش��انی فرزند نوراله ش ش 
2559 )فرزند(، 5- س��ید مجتبی احمدی فروشانی فرزند سید نوراله ش ش 174-085899-9 
)فرزند(، 6- س��ید مهدی احمدی فروشانی فرزند س��ید نوراله ش ش 3158 )فرزند(، 7- سید 
محمود احمدی فروشانی فرزند سید نوراله ش ش 43760 )فرزند(، 8- سید احمدرضا احمدی 
فروش��انی فرزند س��ید نوراله ش ش 1067 / الف )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 12169 شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

فقدان سند مالكیت
931 نظ��ر به اینکه آقاي نعمت اله هادي فرزند عباس��علي باارائه دو برگ استش��هادمحلي که 
هویت وامضاءش��هود رس��مًاگواهي ش��ده مدعي مفقود شدن س��ند مالکیت یکصدسهم ویک 
دوم س��هم مش��اع از351س��هم شش��دانگ یک قطعه زمین 1489 واقع درفضل آباد دواصلي 
بخش یک ثبتي ش��هرضا ش��ده که شش��دانگ پالک فوق درصفحه 495 دفتر 5 متمم ذیل ثبت 
ش��ماره 2828 بنام عالمتاج بیگم هدایت ثبت وس��ندصادرگردیده اس��ت که نامبرده بموجب 
س��ند 12286 – 48/4/9 دفترس��ه ش��هرضاتمامت مالکیت خودرابه علي غالم��ي انتقال داده 
اس��ت نامبرده نیزتمامت مالکیت خودرابموجب س��ند 15052 – 49/1/18 دفترسه شهرضا به 
علي اصغرحیدرپوروسیدساعدکس��رائي انتقال داده که س��ندبمیزان 201 سهم مشاع درسهم 
سیدس��اعد کسرائي قرارگرفته است سپس نانبرده بموجب سند 101283 – 68/5/28 دفترسه 
ش��هرضا تمامت 50 سهم ویک چهارم سهم مش��اع ازمالکیت خودرابه سهیالمیرطالیي انتقال 
داده وهمچنین بموجب س��ند 115889 – 73/8/21 دفترسه ش��هرضا تمامت 150 سهم وسه 
چهارم سهم مش��اع مالکیت خودرابه علي غالمي انتقال داده وسپس علي غالمي بموجب سند 
116411 – 73/10/12 دفترس��ه شهرضا تمامت 50 س��هم ویک چهارم سهم مشاع ازمالکیت 
خودراب��ه محمدمهدي غالم��ي انتق��ال داده وبموجب س��ند116458 – 73/10/15 دفترس��ه 
ش��هرضانیزتمامت 100 سهم ویک دوم سهم مش��اع مالکیت خودرابه الهه غالمي انتقال داده 
نامبرده نیزبموجب سند131611 – 77/7/27 دفترسه شهرضا مالکیت خودرابه نعمت اله هادي 
انتقال داده است که سنداولیه به میزان 100 سهم ویک دوم سهم مشاع درسهم نعمت اله هادي 
قرارگرفته اس��ت اینک نعمت اله هادي درخواس��ت صدورسندالمثني نسبت به 100 سهم ویک 
دوم سهم مش��اع مالکیت خودازپالک فوق رانموده لذا دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي 
کرده که در آن اش��اره اي نش��ده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست 
ظرف مدت ده روز پس از انتش��ار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه 
اصل س��ند مالکیت یا سند معامله تس��لیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در 
صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات 
صادر وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت 
مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني 
واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

تحدیدحدوداختصاصی  
932 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه نیمه تمام پالک شماره 23/2350 واقع  در سودآباد 
بخش یک ثبتي ش��هرضا ک��ه طبق پرونده ثبتی بن��ام آقاي ایوب خلیلي فرزن��د جمال وغیره 

درجریان ثبت اس��ت به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستورقسمت 
اخیرازم��اده 15 قان��ون ثب��ت وبرطبق تقاض��ای نامب��رده تحدیدحدودملک مرق��وم درروز 
1391/3/13 س��اعت 8 صبح درمحل ش��روع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب این آگهی بکلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوس��اعت مقرردرمحل حضوریابند0 اعتراضات 
مجاورین وصاحبان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
ت��ا 30 روزپذیرفته خواهدش��دوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیی��ن تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره 
گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه 
روزتحدیدمواج��ه باتعطیل��ی پی��ش بین��ی نش��ده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام 

خواهدشد0 میرمحمدی- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
933 چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین جاي پي کني ش��ده پالک شماره 23/2349 
واقع  در س��ودآباد بخش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي محمدرضا پویا 
فرزن��د قدرت اله درجریان ثبت اس��ت به علت عدم حضورمتقاضی ثب��ت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستورقس��مت اخیرازماده 15 قان��ون ثبت وبرطبق تقاضای نامب��رده تحدیدحدودملک 
مرقوم درروز 1391/3/13 ساعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب این 
آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوس��اعت مقرردرمحل حضوریابند0 
اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره 
گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه 
روزتحدیدمواج��ه باتعطیل��ی پی��ش بین��ی نش��ده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام 

خواهدشد. میرمحمدی- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 

آگهی مزایده 
934 بر اس��اس پرونده  اجرائی کالس��ه 9/2543/خ/89 تمامت شش��دانگ یکباب مرغداری به  
ش��ماره 41/175  واق��ع درقصرچم بخش یک ثبتی ش��هرضا به مس��احت 14200  متر مربع 
مورد ثبت صفحه 28 دفتر 424 با حدود اربعه ذیل:ش��مااًل به طولهای س��یزده متروش��صت 
وی��ک  متردیواریس��ت به جاده صحرائی ش��رقًا اول به طول 172/5  متردرودیواریس��ت به 
اراضی بایرچهل ویک اصلی دوم به طول ش��ش متردرودیواریس��ت ب��ه کوچه جنوبًا درپنج 
قس��مت اول به طول 24 متردیواریس��ت به زمین 41 اصلی دوم به طول 25/50متردیواریست 
ب��ه باغ 41 اصلی س��وم که غربی اس��ت به ط��ول یک متر چهارم به طول بیس��ت وهش��ت 
متروهشتادسانتیمتردیواریس��ت ب��ه ب��اغ چه��ل ویک اصل��ی پنجم به ط��ول 2/20 مترجای 
درودیواریس��ت به راه  غربًا به طول 187 متر  دیواریس��ت به پالک 41 اصلی  حقوق ارتفاقی 
نداردب��ه نام حس��ینعلی بهرامی فرزند ابولفتح ثبت و س��ند صادر ش��ده اس��ت وبه موجب 
اس��ناد رهنی ش��ماره 16103 مورخ 85/5/30 و23586 مورخ 86/7/22  دفتر145 شهرضا از 
طرف نامبرده در رهن بانک کش��اورزی ش��عبه ش��هرضا قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت 
بدهی بس��تانکار تقاضای ص��دور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه به درخواس��ت بانک 
بس��تانکار باس��تناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه 
پ��الک مذکور مورد ارزیابی ق��رار گرفته وبرابر صورت مجلس تنظیمی توس��ط مامور اجرا 
وبرگ ارزیابی کارش��ناس رس��می دادگس��تری بدین ش��رح توصیف وارزیابی گردید.مورد 
بازدید درمح��ل به صورت یکباب مرغداری با عرصه به مس��احت 14200 مترمربع واعیانی 
ها وتاسیس��ات داخلی آن ش��امل یک س��الن پرورش مرغ با زیربنای یکهزارودویست متربا 
س��قف ضربی آجری ویک انباردان با زیربنای یکصد مترمربع ویک اطاق کارگری با زیربنای 
پانزده مترمربع،حصاراطراف مرغداری چینه گلی)1034 مترمربع( ویک حلقه چاه دس��ت کن 
با آب دهی حدود یک لیتردرثانیه وانش��عاب برق سه فازوکابل کشی و فضای سبز که کاًل  به 
مبلغ یک میلیاردوبیست وچهارمیلیون ریال )1,024,000,000( ریال ارزیابی گردیده است. در 
جلس��ه مزایده که ازساعت 9 صبح الی 12 روزچهارشنبه مورخ 91/3/3 در شعبه اجرای ثبت 
اسناد شهرضا تشکیل میگردد.از طریق مزایده به فروش میرسد .چنانچه روز مزایده با تعطیل 
پیش بینی نش��ده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلس��ه مزایده تشکیل میگردد.مزایده ازمبلغ 
کارشناسی یک میلیاردوبیس��ت وچهارمیلیون ریال  ریال )1,024,000,000(ریال شروع وبه 
باالتربن قیمت پیش��نهادی وبه هر کس که خریدار باش��د فروخته میشود طالبین میتوانند قبل 
از تش��کیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: جاده شهرضا � سمیرم روستای قصرچم ابتدای 
روس��تا سمت راس��ت بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم 
از هزینه های انتقال س��ند در دفاتر اسناد رسمی ومالیات دارائی وعوارض شهرداری وبدهی  
های مربوطه به حق انش��عاب وآبونمان ،آب و برق وگازوس��ایر هزینه های متعلقه بر عهده 
برنده مزایده میباش��د این آگهی یکنوب��ت در روزنامه زاین��ده رود در تاریخ 91/2/12  چاپ 

ومنتشر میشود.  میر محمدی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

آگهی مزایده
935 بر اساس پرونده  اجرائی کالسه 22/785/پ/90 تمامت ششدانگ یکباب خانه به  شماره 
ثبت��ی 50/1184  واق��ع دراله آباد بخش یک ثبتی ش��هرضا  به مس��احت 140/80  متر مربع 

م��ورد ثب��ت صفحه 145 دفتر287  ب��ا حدود اربعه ذیل:ش��مااًل به ط��ول 14/95 متردیواربه 
دیوارخانه 50/1212  ش��رقًا به طول 9/5 متردیواربه دیوارخانه 50/99  جنوبًا به طول 14/70 
متردیواریس��ت به زمین 50/105 باقی مانده   غربًا به طول 9/5 متردرودیواریس��ت به کوچه 
حقوق ارتفاقی نداردبه نام یحیی بیات فرزند احمد  ثبت و س��ند صادر ش��ده است وبه موجب 
س��ند رهنی ش��ماره 43178 مورخ 89/3/3 دفتراسناد رسمی ش��ماره 129 اصفهان  از طرف 
نامبرده در رهن موسسه قرض الحسنه مهربسیجیان  قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی 
بس��تانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک بستانکار 
باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور 
م��ورد ارزیابی قرار گرفته وبرابر صورت مجلس تنظیمی توس��ط مامور اجرا وبرگ ارزیابی 
کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توصیف وارزیابی گردید.مورد بازدید دارای 148/1 
مترمربع عرصه و202 مترمربع اعیانی ش��امل طبق همکف وطبقه اول مسکونی با دیوارهای 
آجری وسقف های تیرچه وبلوک وسطوح داخلی سفید کاری ودربهای داخلی چوبی ودربهای 
خارجی پروفیل آهنی ونمای خارجی آجرنما ودارای س��رویس بهداش��تی وآشپزخانه کامل 
ودارای مشترکات برق وآب وگازوتلفن میباشد. به مبلغ هشتصدمیلیون ریال )800,000,000(  
ریال ارزیابی گردیده اس��ت . در جلسه مزایده که ازساعت 9 صبح الی 12 روز دوشنبه مورخ 
91/3/8  در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد.از طریق مزایده به فروش میرسد 
.چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نش��ده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلس��ه مزایده 
تش��کیل میگردد.مزایده ازمبلغ کارشناسی هشتصد میلیون ریال  )800,000,000(ریال شروع 
وبه باالتربن قیمت پیش��نهادی و هر کس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین میتوانند قبل 
از تش��کیل جلسه از مورد مزایده به آدرس:شهرضامیدان ش��هید شادمند خیابان حکیم زاهد 
فرعی 14 پالک های 67و69 بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی 
اعم از هزینه های انتقال س��ند در دفاتر اس��ناد رس��می ومالیات دارائی وعوارض شهرداری 
وبده��ی  های مربوطه به حق انش��عاب وآبونمان ،آب و برق وگازوس��ایر هزینه های متعلقه 
بر عهده برنده مزایده میباش��د این آگهی یکنوبت در ورزنامه زاینده رود در تاریخ  91/2/12  

چاپ ومنتشر میشود.  /.

ابالغ دادخواست وضمائم
936 بدینوسیله به آقاي محمود زاده عمله فرزند باباپیر فعاًل مجهول المکان ابالغ مي گرددکه 
کارخانه آرد التپه به مدیریت علي یوسفي به نشاني بهشهر – عباس آباد دادخواستي باوکالت 
آقاي عباس یعقوبي به خواس��ته مطالبه وجه به این دادگاه تس��لیم  که  بکالسه 890720 ح 2  
ثبت و وقت رس��یدگي براي روزمورخ 91/3/22  ساعت 11/5 صبح تعیین گردیده اینک حسب 
درخواست خواهان و به تجویزماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشار 
آگهي مي ش��ودتا ازتاریخ انتش��ارظرف یک ماه بامراجعه به دفترشعبه دوم واخذ نسخه ثاني 
دادخواس��ت و ضمائم ،آدرس کام��ل خودرااعالم وهردفاعي داریدبیان نماییدوبراي جلس��ه 
رسیدگي فوق نیزدر شعبة دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرضا حاضر شوید و اگربعداً احتیاج 
به نشرآگهي باشد یک نوبت منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود. مدیردفترشعبة دوم 

دادگاه عمومي حقوقي شهرضا

ابالغ دادخواست وضمائم
937 بدینوس��یله به آق��اي محم��ود زاده عمله فرزند باباپی��ر فعاًل مجهول الم��کان ابالغ مي 
گرددکه آقاي مجیدزماني به نش��اني بهشهر – چهارراه گرگان روبروي قرض الحسنه گمنام 
دادخواس��تي باوکالت آقاي عباس یعقوبي به خواس��ته مطالبه وجه به این دادگاه تس��لیم  که  
بکالس��ه 890741 ح 2  ثبت و وقت رس��یدگي براي روزمورخ 91/3/22  س��اعت 10/5 صبح 
تعیین گردیده اینک حس��ب درخواس��ت خواهان و به تجویزماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت 
دریکي از جراید کثیراالنتش��ار آگهي مي ش��ودتا ازتاریخ انتش��ارظرف یک ماه بامراجعه به 
دفترشعبه دوم واخذ نس��خه ثاني دادخواست و ضمائم ،آدرس کامل خودرااعالم وهردفاعي 
داریدبی��ان نماییدوبراي جلس��ه رس��یدگي ف��وق نی��زدر ش��عبة دوم دادگاه عمومي حقوقي 
شهرضاحاضرش��ویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشد یک نوبت منتشرخواهدشدومدت آن 

ده روزخواهدبود. مدیردفترشعبة دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرضا

تحدیدحدوداختصاصی
938 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ یکبابخانه پالک ش��ماره  2/11694  واق��ع  در فضل آباد 
بخش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي محس��ن طاهري جانبازلو فرزند علي 
قربان وغیره درجریان ثبت اس��ت به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستورقس��مت اخیرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامب��رده تحدیدحدودملک مرقوم 
درروز 1391/3/18 ساعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد. لذابه موجب این آگهی بکلیه 
مالکی��ن ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوس��اعت مقرردرمحل حضوریابند. اعتراضات 
مجاورین وصاحبان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
ت��ا 30 روزپذیرفته خواهدش��دوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیی��ن تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره 
گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه 
روزتحدیدمواج��ه باتعطیل��ی پی��ش بین��ی نش��ده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام 

خواهدشد. میرمحمدی- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 



کافه کتاب يادداشت

 درگذشت نوازنده ای 
که اخوان برايش سرود 

 فرج اهلل امینی، خان بخشی های 
منطق��ه کاش��مر ک��ه ب��ه گفته 
هوشنگ جاوید، برای گل محمد، 
 یاغی منطقه خراس��ان و کلیدر 
دو ت��ار نواخته بود، در س��ن 85 

سالگی دار فانی را وداع گفت.
 هوش��نگ جاوی��د، پژوهش��گر 
موس��یقی مناطق ایران که خود 
مقیم خراسان است، ضمن اعالم 
این خبر گفت: مرحوم اس��تاد حاج فرج اهلل امینی، دوتار نواز منطقه 
 س��رکویر بردس��کن اس��تان خراس��ان رضوی، تنها کس��ی بود که 
دو روایت از حماس��ه گل محمد )روایت بلوچی و روایت کردی( را از 
حفظ داشت و برای من نقل می کرد که دو بار نزد خود گل محمد که 
بعدها به قهرمان داس��تان »کلیدر«  محمود دولت آبادی تبدیل شد 

دوتار نواخته است.
به گفته جاوید، استاد فرج اهلل از شاگردان ابراهیم خان دوتار نواز بود و 
بخشی از میراث شفاهی موسیقی منطقه خراسان شمالی را از حفظ 
داشت و متأس��فانه تنها یک بار در جش��نواره های موسیقی نواحی 

شرکت کرده بود.
گفتنی است که چندی قبل نیز حسین سمندری، خنیاگر و نوازنده 

نامدار منطقه خراسان به دیار باقی شتافته بود.

گاهي ترانه از يك فيلم 
ماندگارتر مي شود

 خواننده تران��ه تیتراژ 
ف�یل��م س���ی�ن�مایی 
ته��ران«  »طه��ران، 
ب��ا اش��اره ب��ه اهمیت 
تران��ه در فیل��م تأکید 
ک��رد، گاه��ی ترانه به 
دلی��ل امتیازهایش، از 
ی��ک فیل��م ماندگارتر 

می شود. 
رضا یزداني درباره تأثیر استفاده از ترانه در آثار سینمایي 
گفت: مؤثر بودن استفاده از ترانه در یک اثر بستگي به نیاز 
مضموني و ساختاري آن دارد که اگر درست استفاده شود، 
مي تواند بس��یار مفید عمل کند، اما اگر نا بجا باشد ضربه 
زیادي به اثر وارد مي کند حتي اگر ترانه از کیفیت خوبي 
برخوردار باشد. پس احتیاج اثر تعیین کننده است که ترانه 

مي تواند در تکمیل بیان فیلم مؤثر باشد یا نه.
وی افزود: در آث��ار کش��ورهاي خارجي اغل��ب از عنصر 
ترانه و موس��یقي درست اس��تفاده مي ش��ود و شاید در 
برخي از آثارش��ان چهار ترانه وجود داش��ته باشد، اما به 
فیلم کمک مي کن��د. در س��ینمای ما اغل��ب فیلم هاي 
 اجتماعي نیاز به ترانه در تیتراژ یا بین قصه دارند. خواننده 
»طهران، تهران« ادامه داد: خاصیت یک ترانه خوب اعم از 
ترانه سرایي خوب، آهنگسازي مناسب و خوانندگي درست 
مي تواند در ماندگاري اثر در ذهن مخاطب تأثیرگذار باشد، 
همانطور که در تاریخ سینمای ایران ترانه هایي که درست 
و بجا در فیلم ها استفاده شده اند و کیفیت دارند، از فیلم ها 

در ذهنمان ماندگارترند.
وی درباره علت عالقه اش به تعامل با س��ینما و تلویزیون 
گفت: همیشه سینما را دوست داشته ام،یک فیلم بین قهار 
بودم و آرشیو کاملی از آثار س��ینمایي مختلف دارم، البته 
این عالقه به بازیگری نیس��ت و همکاري من همیشه در 
محوریت موسیقي بوده است و اگر کاري را بازي کرده ام، 

نقش خواننده و حیطه شغلي خودم را پذیرفته ام.
رضا یزدانی ادامه داد: ترانه هاي تیتراژ را خیلي دوس��ت 
دارم؛ یک ترانه خوب در تیتراژ فیلم وقتي بجا و درس��ت 
انتخاب و س��اخته ش��ود، مي تواند حس و حال و فضاي 
فیلم را در ذهن بیننده ماندگار کن��د. وی پیش از این در 
فیلم های سینمایي »حکم«، »رییس«، »طهران، تهران« 
و مجموعه های »مرگ تدریجي یک رویا« و »رازهاي یک 

خانه« و... به عنوان خواننده همکاري داشته است.

يادبود

خبر ويژه
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سیمین غانم درباره اجرایي که به صحنه خواهد برد، توضیح داد: براي این کنسرت، دو قطعه جدید را آماده اجرا 
کرده ام و قطعات قدیمي تر و خاطره انگیز را نیز براي مخاطبان اجرا خواهم کرد، چرا که آنها به این قطعات قدیمي 

عالقه دارند و در روند کنسرت نیز، بارها خواندن آنها را درخواست مي کنند. 
سينما روح بشر است 

گروه فرهنگ - نشر دانژه، ناشر کتب روانشناسي، کتاب »سینما و 
روح بشر: تحلیل روانکاوانه فیلم« را روانه بازار کرده است. 

این کتاب نوشته ویلیام ایندیک است و  ابوالحسن علوي طباطبایي 
ترجمه آن را بر عهده داشته است.

 این کت��اب دیدگاه ه��اي روانکاوانه فروید، اریکس��ون، یونگ، آدلر، 
کمبل، رانک و رولومي در مورد فیلم هاي سینمایي را بیان مي کند.

فیلم هاي س��ینمایي کالسیک نویسنده با تسلط و چیره دستي، 
و معاصر را براساس رویکرد 
روانکاوي تحلیل و تفس��یر 
مي کند. نمون��ه ها و موارد 
قابل بررس��ي کتاب چنان 
گس��ترده و متنوع اس��ت 
 ک��ه خوانن��ده را مج��اب 
مي کند که ای��ن اثر در نوع 
خود ک��م نظیر اس��ت. این 
کت��اب در 336 صفح��ه در 
قطع وزیري با قیمت 6400 
در دس��ترس عالقه مندان 

است.

اندک اندک زمان گذشت تا رس��یدیم به امروز؛ روز هایی که شهر 
چندتایی گالری خصوصی دارد که یکیشان )خانه نقش( با وجود 
فعالیت های اثرگذاری که در این عرصه داش��ت تعطیل شد. هنوز 
هم کتابخان��ه مرکزی گال��ری دارد، ولی دیگر ج��ای حرفه ای ها 
نیست. دیگر کسی به سر و مغزش نمی زند که در گالری های این 
کتابخانه نمایشگاه بگذارد و کسی هم دنبال آشنا نمی گردد تا وقت 
نمایشگاهش را جلو بیندازد. گویی مسئوالن این گالری ها هم تنها 
فکر و ذکرشان شده پر شدن این سه گالری که دیگر کسی رغبتی به 
پر کردشان ندارد. گالری هایی که روزی کری و فری داشتند، امروز 

ضعیف ترین آثار را به نمایش می گذارد.
نفس برگزاری نمایش��گاه از طرف هر هنرمندی بد نیس��ت. هنر 
بقایش به بقای مخاطب بس��تگی دارد و اثری هنری که در خانه، 
گوش��ه گنجه خاک بخورد که هنر نیس��ت. این  نکت��ه ای بود که 
گذشتگان به خوبی دریافتند و همین شد که هنر را صناعت نامیدند 

و به خاطر همین نیز بود که هنر با زندگی آنان آمیخته بود. فرش 
دستباف کاش��انی که هنوز در خانه برخی پیدا می شود فقط هنر 
نیست، بلکه نمونه ای از همان صناعت است که هم به کار می آید 
و هم زیباست و حس زیباشناس��ی آدمی  را ارضا می کند. هر چند 
هنر این روز ها آن معنای وسیع خود را ندارد، ولی حقیقت آن است 
که مخاطب هنوز نیازمند هنر است و روح هنرمند نیز با خودنمایی 
و نشان دادن اثرش عجین شده؛ ضمن این که هنرمندان هم زیاد 
ش��ده اند و در برابر آن، تقاضا برای نمایش هنر از طرف هنرمندان 

نیز بیشتر شده است.
همه این ها دست به دست هم داد تا در اصفهانی که زیاد میلی به 
خرید آثار هنری نیست، عده ای دل را به دریا بزنند، به میدان بیایند 
و گالری تأس��یس کنند؛ گالری هایی که هزینه یک هفته نمایش 
آثار در آنها کم نیست و برای این که اثری را به نمایش بگذارند هم 
آن قدر باید خوب باش��د که اجازه چنین کاری را بدهند، چرا که 

این گالری ها به دنبال اس��م در کردن هستند و در آ نها جایی برای 
آماتور ها نیست.

در ش��رایطی که نمایش دادن آثار برای هنرمندان آماتور سخت 
باش��د، به س��راغ جا هایی می روند که نمایش آثار در آن راحت تر 
باشد و به غیر حرفه ای ها نیز مجال عرض اندام دهد، بنابراین امروز 
کتابخانه مرکزی ش��هرداری اصفهان چنین حالتی دارد و تبدیل 

شده به مکانی برای خودنمایی آماتور ها. 
این که به آماتور ها فرصت خودنمایی و نش��ان دادن آثارشان داده 
شود، از این لحاظ که بتوانند به مجالی دست پیدا کنند و هنر خود 
را در معرض توجه و نقد دیگران قرار دهند، امری است پسندیده 
و شایس��ته، اما چرا باید کتابخانه مرکزی شهر که گالری هایش به 

واس��طه نام مرکزی که در آن 
قرار دارد و به یک برند تبدیل 
شده، باید محل ارائه هنر های 
غیرحرفه ای باشد؟ آیا در سایر 
کشور ها هم همین طور است؟ 
حقیقت آن است که گالری های 
سرشناس و معروف شهر های 
مختلف جهان، مکانی هستند 
برای نمایش بهترین آثار هنری 
شهر. حال فرض کنید که یک 
گردش��گر خارجی ی��ا داخلی 
به دلیل ن��ام کتابخانه مرکزی 
شهرداری وارد این ساختمان 
ش��ود و با آثاری با این س��طح 
کیفیت روبرو شود؛ به نظر شما 
چه فک��ری در م��ورد اصفهان 

امروز و هنرمندانش می کند؟
حقیقت آن اس��ت که پر بودن گالری های کتابخانه مرکزی که به 
نظر می رسد به سیاست مدیران این کتابخانه تبدیل شده، حرکت 
مثبتی است، اما نه برای کتابخانه مرکزی شهری که هنرش شهره 
جهان اس��ت و پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی نام گرفته؛ 
هر چند که این نکته را هم نباید فراموش کرد که کار ش��هرداری 
 اصفهان در میدان دادن به افراد تازه کار برای ایجاد فرصتی که آنها  
عرض اندام کنند نیز حرکتی مثبت است و جای تقدیر دارد، ولی 
کتابخانه مرکزی بی ش��ک جای مناس��بی برای این کار نیست و 
شاید مساعدت سایر نهاد های فرهنگی شهر را می طلبد که طبق 
قانون، متولی فرهنگ و هنر در اس��تان هستند و هیچ کار مثبتی 

هم نمی کنند.

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

کتابخانهمرکزی،جايیبرایآماتورها

دير نيس�ت روز هايی که پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسالمی از داشتن چند گالری خوب   گروه 
محروم بود و همه کسانی که می خواستند نمايشگاه بگذراند، يا بايد به گالری های زهوار درفته فرهنگ و هنر 

دولتی مراجعه می کردند يا به کتابخانه ُمعظم مرکزی ش�هر و بعد از کلی دوندگی و پذيرش 
هيأت بازبين آثار، تازه می توانستند برای يك هفته آثارشان را در اين گالری های سه گانه نمايش دهند. آن  روزها 
حتی اساتيد بزرگ نيز در کتابخانه مرکزی نمايشگاه می گذاشتند و اين محل نمايشگاهی بود برای آنان که کارشان 

خوب است.

نفس برگزاری 
نمايشگاه از طرف 

هر هنرمندی بد 
نيست. هنر بقايش 

به بقای مخاطب 
بستگی دارد و 

اثری هنری که در 
خانه، گوشه گنجه 

خاک بخورد که 
هنر نيست

داوود شيخ جبلی

امروزه صنعت برق، نه تنها ب��ا فراهم کردن منابع جهت برآورده س��ازي انرژي 
مورد تقاضا صنایع مواجه هس��ت، بلکه از طرفی حداقل سازي و کاهش اثراتی 
که بشر بر روي محیط در ارتباط با تولید این انرژي دارد نیز یکی دیگر از موارد 
مورد توجه راه حلی براي این چالش است که سود و بازدهی بسیار زیادي دارد. 
براي سمت مصرف کننده Smart Grid می باشد و بدین معنی است که آنها 
می توانند بروي مصرف خود مدیریت هوشمندانه انجام دهند تا در ساعات پیک 
که Smart Grid قیمت انرژي گران اس��ت، هزینه کمت��ري بپردازند و براي 
کارشناسان محیط زیست، این شبکه به معنی استفاده از تکنولوژي جهت کمک 
به حل تغییرات مضر آب و هوایی و اجتناب از تولید گازهاي کربن بیش از اندازه 
است و براي همکاران صنعت برق پیک سایی و تصمیم گیري هوشمندانه و ارائه 
اطالعات دقیق از وضعیت شبکه اس��ت. این مهم سبب شد در راستای توسعه و 
تجهیز شرکت توزیع برق برای بهینه س��ازی در زمان نصب و تعمیرات شرکت 
توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان از سال گذشته اقدام به آزمون عملی و کتبی 
در اصفهان کند تا از مهارت کارکنان و س��طح دانش آنها با خبر شود و اقدام به 

مشکل یابی و برطرف کردن آن با استفاده از این آزمونها کند.

     توانمند سازی ارائه خدمات با استفاده از آزمون
مهندس حمید عالقه مندان مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق شهر اصفهان 
در حاشیه آزمون از تکنس��ین ها و مهندسان برق شهرستان اصفهان با اشاره به 
جایگاه انرژی برق در میان انرژی های تولید شده در کشور گفت: امروزه برق از 
جایگاه مناسبتری نس��بت به دیگر حاملهای انرژی برخوردار است و با توجه به 
این مهم شرکت تورزیع برق شهرستان اصفهان اقدام به ارائه خوب این انرژی به 

مردم در بخش توزیع کرده است.
وی ادامه داد: در این راس��تا و برای توانمند س��ازی کارکنان شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان برای فراهم کردن زمینه مساعد در زمینه خدمت رسانی به 
شهروندان آزمونهای تئوری و عملی در قالب قس��متهای مختلف بخش توزیع 
برگزار می شود.مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق شهر اصفهان برگزاری این 
آزمون را برای تمامی رسته های شغلی مورد بحث خود قرار داد و افزود: در سال 
گذشته این آزمون برای تعدادی از رس��ته های شغلی در این شرکت رقم خورد 
در سال جاری نیز قصد داریم در تمامی رسته ها اقدام به برگزاری آزمون مهارت 

کنیم تا در اینصورت مهارت کارکنان به صورت متمرکز سنجیده شود.

تکنولوژی روز در برق ايران
وی در بخش دیگر صحبتهای خود با اشاره به اس��تفاده از تکنولوژی جدید در 
صنعت توزیع برق اف��زود: با توجه به ارتباط ایران با کش��ورهای دیگر در زمینه 
صنعت برق دارای تجهیزات به روز و تکنولوژی مدرن هستیم و آزمونی هم که 

برای مهارت افراد برگزار شد از تکنولوژی روز بهره برده بود.

     تحريم در صنعت برق بی تاثير بود
عالقه مندان موج تحریم را بی تاثیر در صنعت برق دانست و بیان کرد: در مدتی 
که ایران تحریم بود صنعت برق با ارتباطی که با دیگر کش��ورها داش��ت نه تنها 
 با رکود مواجه نبود بلک��ه در این صنعت نیز پیش��رفتهای روز افزون روبرو بود.

وی در ادامه به تولید صد در صدی تجهیزات در داخل ایران اش��اره کرد و اظهار 
داش��ت: تمامی تجهیزاتی که در صنعت برق بویژه در بخش توزیع استفاده می 
کنیم صد در صد تولید داخل است و هیچ تجهیزاتی از خارج کشور وارد نمی شود.

     غير حضوری کردن خدمات برای صرفه جويی در هزينه ها
وی اذعان داشت: برنامه های متعددی از جمله این آزمون برگزار شد تا بتوانیم 
خدمات توزیع برق را هرچه بهتر و س��ریتر در اختیار مردم قرار دهیم همچنین 
غیر حضوری کردن کلی��ه فعالیتها در حوزه فروش و خدم��ات پس از فروش و 
کاهش خاموشیها و برنامه ریزی های انجام شده در این زمینه از مباحثی است 
که برای کاهش هزینه و صرفه جویی در انرژی و زمان برای مش��ترکین در نظر 

گرفته شده است.

     کاهش 40 درصدی برق در اصفهان
 مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق شهر اصفهان در رابطه با کاهش مصرف برق 
خبر داد: مصرف تا حد باالیی به خاطر فرهنگس��ازی کاهش یافته که می توان 
یادآور شد که 50 درصد از کاهش انرژی مربوط به این بخش است بعد از هدفمند 
سازی یارانه ها و صرفه جویی مردم در مصرف انرژی برق 3.5درصد حدود 40 

درصد در پیک بار کاهش مصرف داشتیم.
وی در بخش دیگر صحبتهای خود راه اندازی مرکز سمیع را مورد بحث قرار داد 

و گفت: مرکز سمیع مرکزی است که همش��هریان به دور از دغدغه های اداری 
گذشته بدون حضور در شعب می توانند اقدام به خرید انشعاب کنند.

     در زمان اوج مصرف صادرات برق نداريم
عالقه مندان در بخش پایانی صحبت خود با اشاره به صادرات برق به کشورهای 
همسایه خاطر نش��ان کرد: در اوج مصرف هیچگونه صادراتی را شرکت برق به 
برون مرز ندارد و تنها صادرات در زمانی انجام می شود که مصرف در کشور کم 

می شود.

     کنترل صحت لوازم اندازی گيری هدف اصلی مسابقات
مرس��ل صالحی مدیر اندازه گیری مدیر اندازه گیری شرکت توزیع نیروی برق 
شهرستان اصفهان و دبیر اجرایی مسابقه به هدف برگزاری این مراسم اشاره کرد 
و افزود: یکی از مسوولیتهای شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان کنترل 
صحت لوازم اندازه گیری برق)کنتور( جهت اندازه گیری است بدین جهت برای 
با خبر شدن از فعالیتهای کارکنان این اداره به صورت متمرکز اقدام به برگزاری 

آزمون از آنها کردیم که هدف اصلی مسابقات است.
وی همچنین تصریح کرد: در این مس��ابقه که برای تست کارکنان همانند سال 
قبل برگزار شد دو گروه 16 نفره جمعا 32 نفر برای نصب دو کنتور دیجیتالی و 
مکانیکی با یکدیگر رقابت می کنند در این آزمون 8 ناظر و 2 دارو برای بررسی و 
چگونگی وضعیت کاری و انجام این آزمون نظارت می کنند. قبل از آزمون عملی 
آزمون کتبی از شرکت کنندگان گرفته شده و با توجه به نمرات هردو محور عملی 
و کتبی هدایایی به نفرات برتر داده می شود.صالحی اظهار داشت: در دیگر بخش 
این مراسم مرحله مشترکین مصارف سنگین نیز مورد آزمون قرار گرفته و بدلیل 
حساسیت کاری خود از کارکنان رسمی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
گرفته شده است این مسابقه در سه گروه 3 نفره در قسمت دیمانی انجام و هدایا 

به 2 نفر برتر داده شد.
وی درادامه عنوان کرد: در حوزه مشترکین و نصب کنتور دومین باری است که 
آزمون برگزار می شود در سال گذشته 40 گروه نصب مورد امتحان قرار گرفتند 
و با حضور 40 گروه نصب برای این آزمون 2 گروه توانستند تا به عنوان گروه برتر 
معرفی شوند. در س��ال جای نیز آزمون تس��ت برگزار و با این روال امیدواریم تا 

تحولی در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به وقوع بپیوندد.

     ايجاد انگيزه برای کارکنان با برگزاری آزمون
دبیر اجرایی مسابقه با حضور کارکنان در مسابقه ایجاد انگیزه ایجاد می شود و به 
خاطر اینکه نمی توان در تمام مکانهای کار حضور پیدا کرد و به همین دلیل به 

صورت متمرکز برای نشان دادن کار خود حاضر شدند.
وی در پایان صحبتهای خود خاطر نشان کرد: با برگزاری این ازمون امیدواریم تا 
به سطحی که مطلوب شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در حوزه کارکنان 

است برسیم.

مدير عامل شرکت توزيع نيروی برق شهرستان اصفهان:

توانمندسازیارائهخدماتبااستفادهازآزمونمهارت



یادداشت

 گروه فرهنگ - تصویر برداری از سریال »هشت بهشت« به تهیه کنندگی 
امیر حسین شریفی آغاز شد. این سریال اولین مجموعه 90 قسمتی مراکز 
استانی است که در سه فصل 30 قس��متی تهیه می شود. دو هتل قدیمی 
و یک بازارچه سنتی ک��ه باید بازسازی شود، از لوکیش��ن های اصلی این 
سریال است که در این بازارچه صنایع دستی هش��ت قوم متفاوت ایرانی 
 وجود خواهد داشت. بد نیس��ت بدانید انتخاب بازیگران بومی به زبان ها و

گویش ه��ای خراسانی ، آذری ، جنوب��ی ، لری، ک��ردی مازنی ،گیلکی و 
سیستان و بلوچستانی از جمله ویژگی های این سریال است که به منظور 
ایجاد وحدت و مودت بیشتر میان اقوام ایرانی و نمایش آداب و سنن آنها 

صورت می پذیرد .
اردیبهشت در نگارخانه کوثر 

 گروه فرهنگ - به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، 
نگارخانه کوثر در اردیبهشت سال جاری میزبان آثار هنری در رشته های 
نقاشی، عکس و پوستر است. در این نمایش��گاه آثار خان��م اسما فیروز فر 
در رشته نقاشی رنگ و روغن از دوم تا هفتم اردیبهش��ت ماه و نمایشگاه 
پوستر، آثار سید احمد مهدوی از 9 تا 14 اردیبهشت ماه برپا شد. همچنین 
از 16 اردیبهش��ت به مدت پنج روز در این نگارخان��ه 30 قطعه عکس از 
آثار استاد حس��ین شیرزادی، در سه موضوع: طبیعت، نماز و معماری به 
نمایش در خواهد آمد. جانباز و هنرمند عکاس حسین شیرزادی، با سابقه 
ای بیش از25 سال در رشت��ه عکاسی، دوجلد کتاب ب��ا موضوع عکس و 
عناوین: اصفهان شکوه سال ها)1380( و خوشا به حال گیاهان که عاشق 
نورند)1390( را به چاپ رسانده است. همچنین نمایشگاه آبرنگ محسن 
درخشان نیز از 23 اردیبهشت ماه در معرض دید عالقه مندان قرار خواهد 
گرفت که تا 28 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. گفتنی است نگارخانه 
کوثر اصفهان وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
 واقع در می��دان امام)ره( جنب عال��ی قاپو، همه روزه به ج��ز ایام تعطیل 
 صبح ه��ا از ساع��ت 9 ت��ا 13 و بعدازظهر ه��ا از ساعت 5 ت��ا 7، پذیرای 

عالقه مندان و بازدیدکنندگان است.  
 برنامه هاي تجسمي تغيير نمی کند 

 گروه فرهنگ - محمود شالویي گفت: تمام برنامه هاي سال 91 نوشته 
شده و مشخص است، بنابراین بعید مي دانم تغییري در آنها ایجاد شود. به 
تازگی طي حکمي از سوي وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي، محمود شالویي 
 به عنوان مدیر کل فرهن��گ و ارشاد اصفه��ان انتخاب ش��د و از آنجا که 
هنوز گزینه مدیر کلي دفتر هنرهاي تجسمي مشخص نشده است، شالویي 

به طور همزمان مدیریت این دو مجموعه را بر عهده دارد. 
 شالویي در همین رابط��ه توضیح داد: تقریبا برنامه ه��اي سال 91 به طور 
کامل مش��خص شده و در ی��ک دفترچه به عن��وان فهرس��ت برنامه ها با 
بودجه بن��دي و زمان های��ش تعریف ش��ده است، ل��ذا بعی��د مي دانم با 
آمدن مدیر جدید به دفتر هنرهاي تجس��مي برنامه ه��اي این مجموعه 
تا پای��ان س��ال 91 تغییري کن��د. او اظهار ک��رد: طي روزه��اي آتي سه 
دوساالنه خوشنویس��ي، عک��س و کاریکاتور در استان ه��اي قزوین، یزد 
و اه��واز برگزار مي ش��ود و تمامي جزئی��ات برنامه هاي ای��ن دوساالنه ها 
و اسام��ي شرکت کنندگ��ان و برنام��ه ه��اي حاشیه آن مش��خص شده 
است. شالوی��ي تصریح ک��رد: تکلیف دوساالن��ه تصویرگ��ري نیز کامال 
 مش��خص است و برنامه ریزي ه��اي آن با انجم��ن تصویرگ��ران و آقاي 
 هاشمي شهرکي انج��ام شده و هیچ مش��کلي پی��ش روي برپایي آن در 
سال 91 نیست. او همچنین درباره گزینه هاي احتمالي که جایگزین او در 

دفتر هنرهاي تجسمي شود، اظهار بي اطالعي کرد.

اکران خانگی

هفت
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نکوداشت عربعلی شروه برپا می شود 
 نکوداشت زنده یاد عربعلی شروه � هنرمند نقاش و طراح � همزمان با اولین سالروز درگذشت او 
در خانه هنرمندان ایران برگزارمی شود، دراین مراسم، قرار است محمد حسن حامدی، بهنام 

کامرانی،عباس مشهدی زاده و مجید سرسنگی سخنرانی کنند.
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هشت بهشت در قاب تصویر

نبرد در لس آنجلس 
»نبرد درلس آنجلس« که به نام های دیگری مثل »هجوم به جهان« 
در ایران شهرت یافت، نام فیلمی ارتش��ی- تخیلی و جنگی محصول 
سال 2011 است.  دراین فیلم که جاناتان لیبسمن آن را کارگردانی 
کرده، بازیگرانی همچ��ون آرون اکهارت و میش��ل رودریگز، رامون 
 رودریگز، بریجت مویناهان، نی- یو و مای��کل پنیا ایفای نقش های 

اصلی را به عهده داشتند.
  داست��ان ای��ن فیل��م درم��ورد حمل��ه 
موجودات فضای��ی ناشناس به 
زمین ومقاومت دلیرانه سربازان 
آمریکایی از شهر لس آنجلس 
است. جالب این ک��ه این فیلم 
ب��ا بودج��ه 70 میلیون 
دالر ساخت��ه شد و 
توانست به فروشی 
میلی���ارد  دو 
و466میلیون و 
756ه��زار دالر 

دست یابد.

مجيد مجيدی در کنار 
آرنوفسکی قرار گرفت 

در ادام��ه حم��الت پراکن��ده سعودی ه��ا ب��ه فیل��م 
»محمد)ص(« مجی��د مجیدی، این ب��ار روزنامه الوطن 
چاپ عربس��تان سع��ودی در مطلبی به فیل��م مجیدی 
حمله کرد. این روزنامه در این مطلب تالش کرد با توجه 
به فتوای علمای االزهر و برخی از علمای وهابی مبنی بر 
حرمت به تصویر کش��یدن پیامب��ران و صحابه بر مبنای 
پیش فرضی به این عنوان که فیلم »محمد)ص(« مجیدی 

پیامبر را به تصویر می کشد، این فیلم را محکوم کند.
روزنامه الوطن درمطلب خود طی گفتگو با محمد حموده، 
متخصص علوم قرآنی االزهر، حس��ن سفر و محمد رافت 
عثمان از اعض��ای مجمع مطالعات االزه��ر این مطلب را 

مطرح کرد.
از نک��ات مه��م در ای��ن گفتگوه��ا ای��ن اس��ت ک��ه 
مصاحبه شونده ها با استفاده از کلم��ه »اگر« در قطعیت 
این نکته ک��ه در فیلم مجیدی حض��رت محمد)ص( به 

تصویر کشیده می شود، تشکیک کردند.
در همین حال این مصاحبه شونده ه��ا با توجه به کثرت 
این حمله ها که در سال گذشت��ه و اخیرا صورت گرفته، 
از رهبران ایران خواستن��د از ساخت این فیلم جلوگیری 
کنن��د. از نکات جال��ب توج��ه در گزارش ای��ن روزنامه 
سعودی، این است که پ��س از پرداختن به فیلم مجیدی 
درباره حضرت محمد)ص(، با اشاره به فیلم »نوح نبی)ع(« 
دارن آرنوفس��کی که قرار است به زودی ساخته شود، از 
ساخت این فیلم و بازی »راس��ل کرو« در آن انتقاد کرده 
است.حمالت جدید علیه فیل��م مجید مجیدی در حالی 
توسط رسانه ه��ای سعودی آغاز شده ک��ه خبرها حاکی 
از به نمایش درآمدن سریال »الف��اروق عمر« در رمضان 
آتی در رسانه های عرب��ی منطقه اس��ت. در این سریال 
که ساخت شرک��ت سع��ودی »mbc« و تلویزیون قطر 
است، برای نخس��تین بار و برخالف فت��وای علمای اهل 
 تس��نن و تش��یع، خلفای راشدین و به ویژه امام علی)ع( 

به تصویر کشیده شده اند.

اوایل ده��ه 70 بود که ب��ا ورود یک تیم جدید به ص��دا و سیمای 
کشور متشکل از جوانانی که بعد ها برای خودشان به غول هایی در 
عرصه طنز تبدیل شدند، طنز های آیتمی در رسانه ملی آغاز شد؛ 
اتفاقی که به نظر می رسید مس��ئوالن سیما هم چندان جدی اش 
نمی گرفتند، چرا که آن قدر امکاناتشان کم بود که گاهی یک تکه 
پارچه و چند آجر دکور آیتم ها را ایجاد می کرد، اما جوان های آن 
روز تنها چیزی که داشتند رو ب��ود و خالقیت و همین ها بودند که 
»ساعت خوش« را ساختند و ان��دک اندک در دل مردم جا خوش 
کردند. شاید برای اولین بار در تاریخ کار های طنز تلویزیونی بود که 
خیابان ها زمان پخش »ساعت خوش« ازمردم خالی می شد و این 
یعنی موفقیت یک طنز ؛ خب البته آن روز ها مردم هم تشنه طنز 
بودند. جنگ با همه سختی ها تمام شده بود، سازندگی در اول راه 
بود و جامعه نیاز به شادابی و نشاط داشت، اما آن طنز ها مثل خیلی 
از اتفاقات در صدا و سیما تعطی��ل شد و برخی از چهره های همان 
طنز آیتمی نیز ممنوع کار شدند و بعضی ها مثل رضا عطاران همان 
گونه که در گفتگویش با یکی از مجالت گفته بود، دست از این کار 

شستند و سراغ کار های دیگررفتند. اواسط دهه 70 بود که نیاز به 
 طنز دوباره حس شد و این جا بود ک��ه امپراطوری مهران مدیری 
هر چند بر موادی سست، اما با خالقیت باال آغاز شد. مدیری هم آن 
روز ها آیتمی می ساخت. شاید تا آن زمان هیچ کس فکر نمی کرد 
 که می توان ی��ک مجموعه تلویزیونی طنز ه��ر شبی ساخت و آن 
طنز سازان »ساعت خوش« باید سنی می گذراندند و چند پیراهنی 
بیشتر پاره می کردند و چند تارمویی بیشتر سپید می کردند تا در 

این عرصه کار کشته شوند و مجموعه های هرشبی بسازند.
اواخر همین دهه بود که باز مهران مدیری که در آن زمان کش��ور 
هیچ کس را در سطح او نداشت به میدان آمد، گروهی را دور خود 
جمع ک��رد و طنز های مجموع��ه ای و اپی��زودی را ساخت. اندک 
 اندک مهدی مظلومی و رضا عطاران هم به جمع اپیزودی ساز ها و 
90 قس��متی ها پیوستند و تلویزیون ما که همیش��ه ب��ه افراط و 
تفریط دچار است، چن��ان به شبکه های مختل��ف سیما طنز 90 
شبی تزریق کرد که برخی از سریال ه��ا در این میان شهید شدند 
و کس��ی هم صدایش درنیامد که چرا باید این همه طنز 90 شبی 

در تلویزیون ملی م��ان داشته باشیم؟ مگر چه خب��ر است؟ دهه 
80، دهه اوج طنز های 90 شبی بود و دیگ��ر فقط مهران مدیری 
در این میدان یکه تازی نمی کرد، ولی باز ه��م طنز های او بود که 
شیرین تر  از همه می شد، اما نباید این واقعیت را انکار کرد که مهران 

غفوریان هم ب��ا »زیرآسمان 
شهر«ش در سال ه��ای اولیه 
این دهه، انقالبی ب��ه پا کرد و 
اتفاقا این تجرب��ه را هم برای 
 مدیران سیما ایج��اد کرد که 
سری سازی و ی��ک و دو و سه 
برای این طنز ها ایجاد نکنند، 

چرا که جواب نمی دهد.
س��روش صحت ام��ا قهرمان 
اصلی این سبک مجموعه ها در 
اواخر دهه 80 و اوایل 90 است. 
او هر چند ابت��دا »چارخونه« 
ضعیف را ساخ��ت، ولی ثمره 
تجربه ه��ای آن »ساختم��ان 
پزشکان« ی شد ک��ه یکی از 
فاخرترین طنز های نمایش��ی 

کشورمان تا به امروز بود؛ آن قدر خوب که مدیران سیما را ترغیب 
کرد تا شماره دو آن را هم بس��ازند؛ هر چند که شاید »ساختمان 

پزشکان 2« با اقبال عمومی سری اول آن رو برو نشود.
اما مغضوب علیه اصلی این ورطه کسی نیست جز مهران مدیری؛ 
کارگردانی که به عرصه آمد، جریان ساز ش��د و  به راحتی توسط 
مدی��ران کنار گذاشت��ه شد، چرا ک��ه تفکرش رشد ک��رده، برای 
خودش کس��ی شده بود و دیگر نمی توانس��ت فقط آن چیزی را 
بس��ازد که مدیران می خواهند. پس باز هم جریان سازی کرد و به 
شبکه نمایش خانگی رفت و  »قهوه تلخ« را در آن جا عرضه کرد و 
سریال بسیار مفرحی که برای مردم تورم زده و خسته از گرانی های 
 جامعه الزم بود، به شبکه نمایش خانگی برد تا آنها که پول ندارند، 

»قهوه تلخ« را نتوانند تماشا کنند.
آن چه مهم است، ایجاد روحیه نش��اط و ش��ادی در جامعه است. 
طنز های تلویزیونی ظرفیت بالقوه این امر را دارند که باید متناسب 
 با زمان ب��ه روز شون��د. مخاطب ام��روز دیگر طن��ز آیتمی مدل 
دهه 70 را نمی پسندد و هر کسی هم نمی تواند طنز 90 شبی بسازد. 
این حوزه حساسیت بیشتری می طلبد، خصوصا برای مردم ایران که 
کمی سخت می خندند. پس چنان شایسته نیست که هر خوراکی را 
برایشان آماده کرد، در شرایطی که فرش قرمز ماهواره ها پهن است. 

به مناسبت روز جهانی خنده 

اندر حکایات طنز روتین

امروز روز جهانی خنده اس�ت؛ مقول�ه ای که ش�اید در دنيای مدرن و مبهوت امروز بيش�تر  کسری 
می توان در فيلم ها، سریال ها یا برخی کتاب ها یافت و قدری خندید. فراموشی این مهم در محتشم 

عصرحاضر، سبب شد تا روزی را به آن اختصاص بدهند، ولی این مناسبت و آن فقدان، بهانه 
است تا به مبحث طنز و خنده در تلویزیون نگاهی داشته باشيم. 

 کارگردان فیلم مس��تند »دوبلورساکت« گف��ت: این فیلم 
بهانه ای بود تا غبار از چهره هنرمندی که 33 سال از کشور 

دور بوده، زدوده شود.
شاهرخ بحرالعلومی درباره مس��تند »دوبلورساکت« گفت: 
»دوبلورساکت« سعی  کرده آب��روی کارگردانش را درعرصه  
مستند حفظ کند و نسبت به دیگر آثار من از جایگاه باالتری 
برخوردار باشد. وی در ادامه ب��ا تقدیر از بازیگرانی که در این 
اثر مستند این مستندساز را یاری کردند، درباره نحوه آشنایی 
با غوکاسیان و کلید خوردن ساخت فیل��م درباره وی گفت: 
در خیابان به دنبال تعمیرکار ساعت می گش��تم و در محله 
یهودیان تعمیر کاری پیدا کردم که فارسی می دانس��ت و از 
ارامنه بود. تعریف کرد که سال 1364 از کشور اخراج شده و 
سر از ارمنستان و یونان در آورده و از آنجا هم اخراج شده است. 
در البالی تعریف دوران آوارگی و تبعید، صدایش آشنا بود. به 
خودم آمدم، دیدم دوربین در دست مقابلش نشستم ! صدای 
آشنا همان صدای سعید، پسرک نوجوان عاشق پیشه سریال 
»دایی جان ناپلئون« بود که از مش قاسم، چند و چون عاشقی 

را پرس و جو می   کرد .
این مس��تندساز ادامه داد: وقتی  تماشاگر کسی  را می بیند 
که حامد بهداد دو اقیانوس سفر کرده تا به او برسد و فقط با 
او درباره وجه اشتراکش��ان-سینما- گفتگو کند، غبار از این 

شخصیت کنار می رود.

مس��عود جعفری جوزانی سریال »پوریای ولی« را برای 
تلویزیون می سازد.

در راستای راه اندازی آکادمی بازیگری که برای نخستین 
بار در کش��ور صورت می گیرد، سای��ت مجموعه عظیم 

»پوریای ولی« از هفته آینده فعال می شود.
مس��عود جعفری جوزانی کارگردان صاحب نام سینما و 
تلویزیون قصد دارد برای پ��روژه بزرگ »پوریای ولی« با 
ارائه تجربه ای جدید، طی فراخوانی نس��بت به انتخاب 
بازیگر و آموزش راه یافتگان، آزمونی برای مجموعه عظیم 

»پوریای ولی« در سطح کشور آغاز  کند.
به گ��زارش رواب��ط عموم��ی، انتخ��اب بازیگ��ر پروژه 
»پوری��ای ولی« پ��س از تعیین مهلتی مش��خص برای 
 ثبت ن��ام اینترنت��ی و تکمیل ف��رم و ارائ��ه آن از سوی 
عالقه مندان و دوستداران ایفای نقش در این مجموعه 
صورت می پذیرد که با طی چهار ف��از متفاوت، انتخاب 

نهایی  خواهد شد.
طی توافقی بین مسعود جعفری جوزانی و معاونت سیما، 
به زودی بزرگ ترین فراخوان انتخاب بازیگر برای ایفای 
نقش در مجموعه عظیم و تاریخ��ی تلویزیونی »پوریای 
ولی« به کارگردانی مس��عود جعفری جوزانی، از اواسط 

اردیبهشت ماه آغاز می شود.

نمایش فیل��م سینمایی »جدایی ن��ادر از سیمین« که در 
 آمریکا به نام »یک جدایی« شهرت یافته، با در اختیار داشتن 
48 سینما، به فروش میانگین روزانه 57/1 هزار دالر رسید 
و بدین ترتیب مجموع فروش فیل��م فرهادی در آمریکای 

شمالی پس از 18 هفته 7/009 میلیون دالر شده است.
 جالب این که »جدایی نادر از سیمین« در بازار بین المللی 
نیز 12/8 میلیون دالر فروخته و فروش جهانی آن با احتساب 

بازار آمریکای شمالی 19/809 میلیون دالر شده است. 
این فیلم که تازه ترین فیلم اصغر فرهادی به شمار می رود، 
تنها فیلم ایرانی است که توانست اسکار و گلدن گلوب را به 

ویترین افتخارات سینمای ایران بیفزاید. 
»جدایی ن��ادر از سیمین« در مجموع بی��ش از 50 جایزه 
جهانی را از آن خود کرده و اقبال مثبت منتقدان به این فیلم 
تا جایی است که برخی آن را جزو 10 فیلم برتر سال 2011 
خوانده اند؛ اگر چه نقدهای مخالفی نیز بر آن وارد شده است.

فرهادی درباره ایده ایجاد فیلم می گوید:
» من یک تصویری در ذهن خود داشتم که بعدها متوجه 
شدم از ماجرایی شکل گرفته که زمانی برادرم برایم تعریف 
کرده بود؛ مرد میان سالی که پدر پیر و مبتال به آلزایمر خود را 
تنهایی حمام می کند. این تصویر مانند دکمه ای بود که من 

را وادار کرد برایش کت بدوزم!  

»گلچهره« جایزه بهترین فیلم خارجی جشنواره فیلم هوستن 
را به خود اختصاص داد .

به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، فیلم سینمایی 
»گلچهره« به کارگردانی وحید موساییان موفق به دریافت 
 جای��زه Remi پالتینی ب��رای بهتری��ن فیل��م خارجی از 
چهل و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم هوستن شد. این 
جایزه در مراسم اختتامیه در هتل ماریوت هوستن تگزاس به 

وحید موساییان اهدا شد.
»گلچه��ره« ک��ه در آن بازیگرانی چ��ون مس��عود رایگان، 
الدن مستوفی، هدایت هاشمی، افش��ین هاشمی، حسین 
محب اهری  و ... نقش آفرین��ی می کنند، حضوری موفق در 
جش��نواره های  متعدد داشته و جوایزی نی��ز از جمله جایزه 
بین االدیان جش��نواره فیل��م فجر، جایزه بزرگ جش��نواره 
باتومی گرجستان و جایزه رز قرمز جش��نواره جیپور هند را 
برای سینمای ایرا ن به ارمغ��ان آورده است. فیلم سینمایی 
»گلچهره« روایتگر داستان اشرف خان، صاحب سینمای کابل 
است که پس سقوط دولت کمونیس��تی نجیب اهلل و تسلط 
مجاهدین بر کابل، می خواهد سینمایش را باز سازی کند، اما 
یکپارچگی دولت دیری نمی پاید و جنگ های داخلی بار دیگر 
از خرابه های کابل سر برمی آورد و این جنگ به فیلمخانه ملی 
افغانستان نیز راه می یابد؛ جایی که تاریخ تصویری یک ملت 

در آن نهفته است.

قاب کوچک TOP   TENمستند جشنواره

 دوبلور ساکت، از سعيد
غبار روبی کرد 

 جوزانی پوریای ولی را 
می سازد

جدایی 7 ميليون دالر 
فروخت 

گلچهره و وحيد موسایيان 
باز هم درخشيدند 
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آن چه مهم است، 
ایجاد روحيه نشاط 
و شادی در جامعه 

است. طنز های 
تلویزیونی ظرفيت 

بالقوه این امر 
را دارند که باید 

 متناسب با زمان 
به روز شوند
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 امام علی  )علیه السالم(:
 ارزش شخصیت هر انسانی به مقدار دانسته های اوست .

آدولف هیتلر

آدولف هیتلر، رهبر افسانه ای رایش سوم را می توان یکی از بزرگ ترین 
دیکتاتورهای اروپا در کل تاریخ این قاره دانس��ت؛ کسی که در جوانی 
خرج خود را با کشیدن نقاشی به دست آورده و سپس در جنگ جهانی 
اول به عنوان س��رباز در ارتش آلمان خدمت کرد. او پس از شکس��ت 
آلمان در جنگ جهانی دوم، همانند هر آلمانی میهن پرس��ت دیگری 
خشمگین شده و پس از همکاری با یک حزب با ارده ای نیرومند، خود 
را به رهبری آلمان رساند و برای چند سال آلمان را در ملتهب ترین دوره 

تاریخ خود قرار داد.
آدولف هیتلر فرزند آلوی��ز هیتلر در 20 آوری��ل 1889 در براناو ام این 
در اتریش- مجارستان چشم به جهان گش��ود. نام هیتلر به گونه های 
مختلفی از جمله هیدلر، هویتلر و ... تلفظ می شده است. پس از مرگ 
پدر و مادرش و عدم قبولی در آکادمی هنر های زیبا به آلمان رفت. هیتلر 
مدت ها بیکار بود و تنها از راه نقاشی پول به دست می آورد. با آغاز جنگ 
جهانی اول، آدولف هیتلر به ارتش آلمان و هنگ باواریا پیوس��ت. او در 
نبردهای مختلفی در جبهه غرب ش��رکت کرد و به درجه سرجوخگی 
رس��ید. او در جنگ به عنوان امربر کار می کرد و از نظر همه امربر ها و 
افسران، او سرباز بی باکی بود و هر زمان که برای انجام مأموریت به یک 
داوطلب نیاز بود، او داوطلب می شد. او دو بار در جنگ مجروح و مدتی 
نیز کور بود و تا پایان جنگ به خاطر دالوری هایش شش نشان جنگی 
دریافت کرد که نشان صلیب آهنین درجه یک را می توان مهم ترین آنها 

دانست؛ نشانی که به کمتر سرجوخه ای داده می شد.
با شکست آلمان در جنگ جهانی اول )در سال 1918(  هیتلر به حزب 
کارگر پیوست و سپس با س��خنرانی های آتش��ینش، توانست تعداد 
اعضای حزب را بیشتر کند. به خاطر سخنرانی هایش به عنوان مسئول 
تبلیغات حزب منصوب ش��د و با وارد ک��ردن همرزمانش به حزب، آن 
را تا حد زیادی گسترش داد و س��رانجام به رهبری حزب رسیده و نام 
حزب را به » ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان« تغییر داد و پرچم 
صلیب شکسته را به عنوان پرچم حزب انتخاب کرد. پس از این که وی 
به رهبری حزب رسید، با پش��تیبانی لودندورف، ژنرال نامی آلمان در 
جنگ جهانی اول اقدام به یک کودتا در باواریا کرد، اما در کودتا شکست 
خورده و در سال 1924 به زندان محکوم شد. او در دادگاه نطق آتشینی 
ایراد کرد که همه را به تحسین واداشت. هیتلر در زندان جلد اول کتاب 
معروفش »نبرد من« را نوشت و 9 ماه بعد، از زندان آزاد شد. کتاب »نبرد 
من« در آلمان از محبوبیت بسیاری برخوردار بود، به طوری که پس از 
انجیل، پرفروش ترین کتاب آلمان ش��د.پس از آزادی از زندان، هیتلر 
متوجه شد که باید به ش��یوه قانونی پیش برود. در نتیجه تا حد امکان 
فعالیت سازمان های نظامی حزب را کنترل کرد و مجددا فعالیت حزب 
را گسترش داد و س��رانجام در س��ال 1933 به صدارت اعظمی آلمان 
رس��ید و با مرگ رییس جمهور هیندنبورگ در س��ال 1934، رس��ما 
 پیشوا و صدراعظم آلمان شد. هیتلر پس از قدرت یابی، پیمان ورسای را 
آرام آرام لغو کرد. ارتش آلمان را از صد هزار نفر به 300 هزار نفر گسترش 
داد و نیروی هوایی را در 1935 تأس��یس کرد. طولی نکشید که آلمان 
به یکی از بزرگ ترین قطب های نظامی و اقتصادی جهان تبدیل شد؛ 
هرچند در نهایت، پایان هر دیکتاتوری نابودی است و هیچ حکومتی تا به 

حال با ظلم دوام نداشته و هیتلر نیز از این قاعده مستثنا نبود.

طفل است، بازی می کند!
پت��ر اول، امپرات��ور روس��یه 
کبی��رش  ه��ا  روس   ک��ه 
 می خوانند، امپراتوری ظالم و 
قص��ی القلب ب��ود. بیش��تر 
مورخان عقی��ده دارند که او 
از دوران کودکی آزار و اذیت 
مردم را دوست می داشت. در 
زمانی که وی نوجوانی بیش 
نبود، خواهرش سوفیا قدرت 
را در دس��ت داش��ت. وی در 
تربیت برادرش کوش��ش زیادی نمی کرد و در مقابل حرکات زشت 
وی، آرام و خونسرد بود. در سال 1682، پتر گروهی از شاگردآشپزها 
و جوان��ان خارجی را که همس��ال او بودند دور خود جم��ع کرد و به 
عنوان بازی، گروه به اصطالح رزمن��ده ای را ترتیب داد. این فوج به 
تدریج افراد بیشتری را به خود جلب کرد. افراد این گروه رزمنده جز 
 آزار مردم، کار دیگری نداش��تند و هر چند گاه یک بار به روستاها و 
قلعه ها حمله می بردند و به عنوان »بازی«، روستاییان را که مشغول 
کش��اورزی بودند مجروح می کردند. حتی در چند حمله، عده ای از 
روستاییان هدف تیرهای نوجوانان همبازی پتر قرار گرفتند و به قتل 
رسیدند. سرانجام روستاییان و ساکنان قلعه ها به سوفیا، خواهر پتر 
و فرمانروای روس��یه شکایت کردند. س��وفیا پس از شنیدن شکایت 
روستاییان و مخصوصاً شکایت همراه با آه و زاری بازماندگان مقتوالن، 
با خونسردی گفت: چه می شود کرد؟ طفل است، بازی می کند.آری، 
این خونسردی و بی تفاوتی در تربیت پتر اول، سبب شد که او مردی 
قصی القلب و ظالم بار بیاید، تا آنجا ک��ه در زمان امپراتوری خویش 

حتی پسر خود را بیرحمانه در زیر شکنجه کشت.

چهار کلید موفقیت شغلی وجود دارد که می تواند شما را 
به شخص با ارزش تری تبدیل کند، توانایی های شما را 
مؤثرتر عرضه کند و شما را در حرفه خود با سرعت بیشتر 
به موفقیت برساند.تخصص، تمایز، تقسیم بندی و تمرکز، 

چهار کلید موفقیت شغلی هستند.

تخصص  
تخصص عبارت اس��ت از توانایی ش��ما در به کار بستن 
استعدادتان آن هم در قسمتی حیاتی که برای کمپانی 
شما یا مشتریانتان ارزش��مند است. انتخاب این قسمت 
که در چه زمینه ای تخصص داش��ته باشید در موفقیت 
بلندمدت شما بس��یار را تعیین کننده است. شما در چه 

زمینه ای تخصص و مهارت دارید؟

  تمایز
  تمایز عبارت است از این که چگونه خود را در یک یا 
چند زمینه که تخصص دارید یا کارایی شما بهتر است، 
برتری خود را نش��ان دهید. توانایی ش��ما در متمایز 
کردن خود براساس کیفیت کار باال بسیار مهم و کانون 
فعالیت شغلی شماست. همانطور که یک سازمان باید 
حداقل در یک زمینه برتری داشته باشد تا رونق الزم 
را پیدا کند، شما هم به عنوان یک فرد باید حداقل در 
یک زمینه کاری برتر باشید. اگر از کارفرما یا کارمندان 
شما درباره شما بپرسند: » برتری او در چه زمینه ای 
اس��ت« آنها چه جوابی در مورد شما خواهند داد؟ در 
کدام قسمت کار، شما برجسته هستید؟ چه کاری را 
بهتر از هر کسی انجام می دهید؟ چه کاری را اگر شما 
انجام دهید سود زیادی نصیب سازمان شما می شود. 
اگر تاکنون در حرفه خود یک زمینه را مشخص نکرده 
اید تا در آن بهترین باشید، باید زودتر اقدام کنید. به 
توانایی خود و احتیاجات س��ازمان و مش��تریان خود 
توجه داشته باشید.  نقشه ش��ما برای تبدیل شدن به 
فردی برجسته در حرفه خود چیست؟ چگونه میزان 
برتری خود را چه از نظر دانش و چه از نظر مهارت در 
یک زمینه کاری اندازه می گیری��د؟ این اندازه گیری 
استاندارد شما را برای کارایی نشان می دهد. بهترین 
بودن در یک زمینه مهم از شغل و حرفه شما بیشتر از 

هر چیزی به پیشرفت شما کمک می کند.

  تقسیم بندی
تقس��یم بن��دی عب��ارت اس��ت از توانای��ی ش��ما 
در مش��خص ک��ردن اف��راد و س��ازمان های��ی ک��ه 
س��ود بیش��تری ب��رای ش��ما دارن��د. نح��وه کار 
 بدی��ن ص��ورت اس��ت ک��ه ش��ما ب��ه ط��ور واضح 
مهم ترین مش��تریان خود را مش��خص و برای جلب 
رضایت این گروه خاص از مش��تریان، تصمیم گیری 
می کنید. اغلب شما می توانید خط مشی شغلی خود 
را با توجه به نیاز مش��تریان مهم برای ساختن آینده 

تغییر دهید.

تمرکز  
تمرکز عبارت است از توانایی ش��ما در تمرکز ذهنی 
روی خدماتی که برای آن ش��خص یا سازمان اهمیت 

دارد.
این چهار اس��تراتژی ) تخصص، تمایز، تقسیم بندی 
و تمرک��ز ( نقط��ه کانون��ی حیاتی برای رس��یدن به 
دستاوردهای فوق العاده در سازمان و حرفه شماست.

از خود بپرس��ید:  کدام مهارت اس��ت که اگر آن را در 
خود تقویت کنید بیشترین اثر مثبت را در حرفه شما 
به جا می گذارد؟ پاسخی که به این سؤال می دهید را 
به عنوان یک هدف بنویس��ید و ب��رای آن یک ضرب 
العجل تعیین کنید. برای خود طرح و نقش��ه داش��ته 
باشید و برای رس��یدن به هدف، پرتالش باشید تا بر 
آن نائل شوید. این کلید واقعی رس��یدن به موفقیت 

شغلی است.

 ش��رکت ژاپنی پاناس��ونیک ب��ا رونمای��ی از تلویزیون 
145 اینچی پالسما با کیفیت هشت هزار پیکسلی توانست 
رکورد جدیدی را در این زمینه به جا بگذارد و جایگزین 
تلویزیون 85 اینچی هشت هزار پیکسلی شرکت شارپ 
شود. این تلویزیون عظیم الجثه که به دنبال همکاری های 
پاناسونیک و شرکت رسانه ای NHK ساخته شده، قادر 
اس��ت تصاویر را با کیفیت ۷680 در4320 پیکس��ل به 
نمایش بگذارد و گفته می شود نخستین تلویزیون جهان 
محسوب می شود که نمایشگر آن می تواند از خود نور تولید 
کند و به عبارت دیگر به نور پس زمینه نیاز ندارد. در مقابل، 
تلویزیون هایHDTV کنونی در نهایت قادر به پخش 
تصاویر با کیفیت 1920 در 1080 پیکس��ل هستند. به 
گفته سایت pcworld، ش��رکت پاناسونیک همچنین 
ادعا می کند که تلویزیون جدید آن نور را بدون چشمک 
زدن به نمایش می گذارد که البته به گفته کارشناس��ان، 
ساخت تلویزیونی با این قابلیت در اندازه 145 اینچ بسیار 
 دشوار است. این گیرنده تلویزیونی که بر مبنای فناوری 
Super Hi-Vision س��اخته ش��ده اس��ت، با عنوان 
تلویزیون فوق باکیفیت نیز شناخته می شود و هم اکنون 

نمونه آزمایشی آن ساخته شده است.

 4 نکته برای داشتن
26+11+ شغلی موفق
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

خواندنی

فناوری

هزار و یک شب

روزنگار

اخبار ویژه

عکس نوشت

سقوط هواپیماها بیشتر بر اثر از بین رفتن موتور آنها یا 
حواس پرتی های خلبان اتفاق می افتد، اما اگر دستگاهی 
 باش��د که این موارد را چک کند، دیگر این اتفاقات رخ 
نمی دهد.تصور کنید در هواپیما نشس��ته اید و ناگهان 
موتور آن از کار می افتد؛ در این زمان اس��ت که خلبان 
هواپیما بای��د همه ش��رایط را ب��ا یکدیگر بس��نجد و 
هواپیم��ا را س��الم در بهترین محل بنش��اند. برای این 
کار، خلبان باید به چندین نکته، بس��یار توجه داش��ته 
باش��د و همه آنها را چک کند و این م��ی تواند ضریب 
اش��تباه او را در ش��رایط خطرناک باال بب��رد. به تازگی 
محققان در آزمایش��گاه لومینار دس��تگاه جدیدی را ابداع ک��رده اند که می توان��د تمام این 
کارها را خودش انجام بدهد و تنها کافی اس��ت تا خلبان یک دکمه را فش��ار دهد. این دستگاه 
 به کمک خلب��ان خودکار و GPS  که در داخلش تعبیه ش��ده اس��ت، مس��یرها و ش��رایط را 
می س��نجد و بهترین فرود را برای هواپیما انتخاب می کند. این سیس��تم ک��ه VP-400 نام 
 دارد، ارتفاع حرکت هواپیما، س��رعت، رطوبت هوا، میزان فش��ار، مش��کالت فن��ی هواپیما و 
نزدیک ترین فرودگاه را پیدا می کند و س��پس به کمک خلبان خودکار، خودش همه کارها را 
انجام می دهد. این دستگاه همیشه بدترین شرایط را در نظر می گیرد و در شرایط بحرانی شاید 

تا 30 راه را در ثانیه پردازش می کند و بهترین آنها را انتخاب می کند تا به بهترین نتیجه برسد. 

کوچک ترین خودروی برقی جهان به زودی وارد بازارهای 
اروپا خواهد ش��د. خودروی دوس��تدار محیط زیست که 
ابعاد آن به راننده امکان می دهد در ص��ورت نیاز با آن به 
داخل س��اختمان ها یا حتی درون آسانسور بروند. عرض 
 خودروی »Volpe« تنه��ا 1/5 متر اس��ت و وزنی برابر 
 350 کیلوگ��رم دارد. از ای��ن رو می ت��وان آن را در میان 
باریک ترین مس��یرها نیز راند. این به آن معنی است که 
کارمندان متعهد می توانند صبح ها مسیر خانه تا نزدیکی 
میز کار خود را با خودرو طی ک��رده و خودروهای خود را 
برای ش��ارژ مجدد، به برق دفتر کارش��ان وصل کنند. از 

آنجایی که باالترین سرعت این خودرو 40 کیلومتر بر ساعت است،  سریع راندن از گزینه های مورد 
نظر طراح این خودرو نبوده ، همچنین فضای زیادی برای حمل بار با کمک این خودرو در نظر گرفته 
نشده است. این خودرو زاییده ذهن طراحی ایتالیایی به نام رومانو آرتیولی، مالک سابق برندهای 
 بوگاتی و لوتوس بوده اس��ت. این خودروی کوچک که می توان به راحت��ی آن را در فضای میان 
دو خودرو پارک کرد، با هدف کاستن از ترافیک و گره های ترافیکی ساخته شده است.خودروی 
"Volpe به عنوان یک چهارچرخ، اجازه تردد در جاده ها را دارد. این به آن معنی اس��ت که افراد 
16 ساله با در اختیار داشتن گواهینامه موتورس��واری می توانند این خودرو را در جاده ها برانند. 

قرار است این خودرو در سال 2013 و با قیمت پنج هزار و 600 یورو در بازار اروپا به فروش برسد.

یک باغبان مشهور انگلیسی باغ هفت طبقه ای با داربست های بلند 
24 متری طراحی کرده که در طبقه هفتم آن یک خودرو فرسوده 
و در طبقه ششم آن، استراحتگاهی مفروش با گیاهان معطر قرار 
دارد. دیارمود گاوین، طراح باغ هفت طبقه انگلیسی با اشاره به این 
که این باغ 24 طبقه الهام گرفته باغ های معلق بابل است، اظهار 
داشت: این باغ برج مانند برای انسان هایی است که به بلندی ها 

فکر می کنند.
در این باغ بیش از س��ه ه��زار گی��اه از درخت ه��ای مختلف تا 
 آفتابگردان کاش��ته می ش��ود و در طبقه هفت��م آن یک خودرو 
فیات 500 فرسوده قرار می گیرد که طراح باغ، آن را در یک باتالق 
پیدا کرده است. از دیگر ویژگی های عجیب این باغ، قرارگرفتن یک 

کاروان به سبک آمریکایی در طبقه سوم و یک گلخانه ویکتوریایی 
در طبقه چهارم این باغ اس��ت. همچنین در مرک��ز این باغ یک 
آسانسور قرار داده شده است که یک نفر با لباس متصدی آسانسور 
 در هتل های دهه 1920 نیوی��ورک درکنار آن می ایس��تد. باغ 
هفت طبقه قرار است بخشی از نمایشگاه انجمن سلطنتی باغبانی 
بریتانیا باشد که روز 22 ماه می ) 2 خرداد ماه( آغاز می شود، این 
درحالی است که نمایشگاه این انجمن پیشتر از باغ هایی حمایت 
می کرد که در سطح افقی ساخته می شوند نه باغ های عمودی! 
دیارمود گاوین اظهار داش��ت: فکر کردم به ج��ای آن که یک باغ 
داشته باشیم، چرا هفت باغ را روی هم قرار ندهیم.  من همواره از 
ایده باغ های معلق بابل استقبال کرده ام و به علت ساخت، به آنها 

عالقه مند بودم. باغ های معلق بابل یا باغ های معلق سمیرامیس، 
یکی از عجایب هفتگانه است که به دستور بخت النصر دوم در حدود 
سال 600  پیش از میالد ساخته شده  است. این آثار در نوشته های 
مورخان یونانی مانند استرابو و دیودوروس سیکولوس ذکر شده ، 
ولی همچنان در مورد وجود آنها ابهاماتی هست.  در حقیقت در 
هیچ یک از نوش��ته های بابلی در مورد وجود این باغ مطلبی ذکر 

نشده  است.
براساس گزارش دیلی میل، این باغبان یادآور شد: من به باغبانی 
در اماکن غیرقابل انتظار عالقه مند هستم و فکر می کنم که این 
امر، ایده هایی را از باغبانی روی سقف ها و بازکردن مناظر شهرها 

دنبال می کند. 

با ماشین وارد آسانسور شویددیگر هواپیماها سقوط نمی کنند

طرح ساخت یک باغ هفت طبقه
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شماره جدیدهمشهري آیه  منتشرشد
نخستین شماره از سري جدید همش��هري آیه که بیشتر به 
 مس��ائل خانواده ها مي پردازد منتشر ش��د. این نشریه که در 
صد صفحه منتشر شده، با شعار »ماهنامه دین و زندگي« قصد 
دارد پیرامون سبک زندگي دیني و مسائل مبتالبه خانواده ها 
فعالیت کند. در نخس��تین شماره همش��هري آیه با مرندی، 
نماینده مجلس و همسرش مصاحبه ای خواندنی صورت گرفته 

است که عکس جلد نشریه هم به آن اختصاص دارد.
خانواده دکتر علیرضا مرندي چندین سال در آمریکا زندگي 
کرده اند و ح��اال درباره یک زندگي دیني ای��ده آل حرف هاي 
بسیاري دارند. از عناوین دیگر این شماره می توان به موارد ذیل 
اشاره کرد: نگاهي به توصیه هاي اسالم براي افزایش محبت در 

زندگي زناشویي، پرسمان، پاسخ به شبهه هایي که درباره قرآن 
و زندگي اهل بیت وجود دارد به قلم دکتر محمد حسین رجبي 
دواني و دکتر علي غضنفري،گفتگو با دکتر حسین کرمي قاري 
بین المللي قران و جراح کلیه، چند برداشت از زندگي شخصي 
بزرگان دین، نگاه دین و علم پزشکي به حجامت، پرونده ویژه 
سقط جنین همراه با گفتگو با حجت االسالم مهدي طباطبایي 
و دکتر علیرضا آل بویه و صفحه هاي وی ژه مسابقه و سرگرمي 
دیني و چندین مطلب خواندني دیگر. همشهري آیه در گروه 
مجالت همشهري و به سردبیري رضا صیادي منتشر شده و 

اکنون در کیوسک هاي مطبوعاتي موجود است.

رییس ق��وه قضاییه اخی��را در مورد 
اختالس ب��زرگ فرموده ان��د که با 
این فس��اد، تاکنون برخورد قاطعی 
صورت گرفته و افرادی که در آن ذینفع بوده اند دستگیر 
شده اند و البته افرادی معدود متأسفانه به واسطه غفلت ها 
توانستند فرار کنند که امیدواریم آنها نیز به کشور برگردند 
و برخوردی منطقی با آنها صورت گیرد. در این راستا توجه 
شما را به چند فقره برخورد منطقی که امکان جلب آن یار 

سفر کرده را دارد جلب می نماییم:
1    روش خاله شادونه

- خوب پسر گلم اسمتو به خاله می گی؟
- خانم اجازه ... بیژن خاوری

- خوب خاله جون ش��ما که اینقدر پسر گلی هستی، چرا 
دست به بیت المال زدی؟

- آخه مزه داره!
- نه خاله! مگه نمی دونی تو که بیت المال جیزززززه!

- ما ... که ... 
-نه دیگه بهونه نداریم! بدو برو بیت المالو وردار بیار، بدو...

- چشم خاله!
2    روش مبتنی بر منافع متقابل دو طرف

- ببین عزیزم شما یه پولی ورداشتی بردی، درسته؟
- بله بله!

- مال خودتم نیست، درسته؟
- بله بله!

- می خوای پوله مال خودت بشه دیگه؟
- بله بله!

- خوب شما بیا حداقل نصف این پولو بده به ما .
- مگه میشه؟

- بله بله!
)از افشای مابقی این مذاکره به شدت معذوریم(

همانطور که مش��اهده م��ی فرمایید، راه ه��ای منطقی 
بسیاری برای جلب یک دزد بیت المال فراری وجود دارد 
که ما در اینجا به علت ضیق وقت، تنه��ا به ذکر دو نمونه 
اکتفا کردیم. امید است که با انجام این روش ها به زودی 
 شاهد بازگش��ت همه دزدان بیت المال به آغوش میهن 

عزیزمان باشیم.

پرواز شماره 123 از مبدأ کانادا هم اکنون به زمین نشست دست انداز
مجید 
کافی

ساخت بزرگ ترین تلویزیون دنیا
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