
تبعیض در هدایا ، داد معلمان را در آورد

هنوز به کشاورزان بی مهری می شود

 خداحافظ 
رفیق 

در مراسم تجلیل از معلمان نمونه کشور ی و استانی در اصفهان 

قانون گریزی و داللی، دو مشکل بزرگ کشاورزی ایران

 120شب است که 
حس شب اول قبر را دارم  2

اعالم رأی پرونده تبانی
812 در فوتسال تا پایان هفته

چند نکته ساده برای تفاهم 
11بیشتر در زندگی مشترک

بانک ملی اصفهان  موزه فرش می شود

جای آوازهای زیر پل خالی است 

 برای موزه بزرگ اصفهان در ط��رح مهر ماندگارصحبت 
هایی ش��د تا در مکان کارخانه ریس باف این کار صورت 
گیرد، ولی نظر من بر این است تا در دو مکان بانک ملی 
و کارخانه ریس باف دو موزه بنا شود که یکی جهت ارائه 
فرش های تاریخی و دست بافت و دیگری برای کارهای 

دیگر در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.

تاریخچه آوازخوانی زیر پل خواجو

12 تا 18اردیبهش��ت ماه به عنوان هفته معلم نامگذاری  3

شده و در این هفته به جایگاه واالی علم و معرفت و مقام معلم در 
تفکر اسالمی ارج نهاده می شود. 

سرعت گرفتن قطار 
هدفمند سازی

اختالف ه��ای بی پایان بی��ن دولت و مجلس بر س��ر 
موضوع هدفمندس��ازی یارانه ها طی روزهای اخیر و 
در آس��تانه اجرای مرحله دوم این ط��رح، به باالترین 
سطح خود رس��یده اس��ت. در حالی که قرائنی از عزم 
جدی دولت ب��رای اجرای ای��ن طرح در آغ��از خرداد 
 به چش��م می خ��ورد، صح��ن علنی مجلس ش��اهد 
تالش هایی برای کند و اصالح کردن این فرآیند است.

وزارت ارشاد با کمک دولت 
موانع تولید و نشر کتاب را 

برطرف کند
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی 
دیروز از بیست و پنجمین نمایش��گاه بین المللی کتاب 
بازدید کردند.در این دی��دار که وزیر فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی نیز حضور داشت، مسئوالن غرفه ها، توضیحات 
الزم را در خصوص کتابهای ارائه شده، بیان کردند و رهبر 
انقالب اس��المی در جریان تازه های نش��ر قرار گرفتند. 
رهبر انقالب اسالمی سپس در جمع تعدادی از ناشران 
حاضر در نمایشگاه بین المللی کتاب با اشاره به استقبال 
بس��یار خوب مردم از نمایش��گاه کتاب تأکی��د کردند: 
باید به گونه ای برنامه ریزی ش��ود که فضای کتابخوانی 
 در کش��ور توس��عه و تعمیق پیدا کند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای خاطرنشان کردند: باید با یک برنامه ریزی دقیق 
و تعیین اهداف مرحله ای، در هر سال همگام با برگزاری 
نمایش��گاه کتاب و افزایش جمعیت بازدی��د کننده، در 
فضای کتابخوانی کشور نیز پیشرفت چشمگیری بوجود 
آید. ایش��ان با تأکید بر لزوم ارزیابی محتوایی هر س��اله 
نمایشگاه کتاب بوس��یله افرادی کارش��ناس و صاحب 
صالحیت، افزودند: این ارزیابی نشان خواهد داد که آیا هر 
دوره نمایشگاه کتاب از نظر محتوا، نسبت به دوره قبل، 
تغییر و رشد داشته اس��ت یا خیر. رهبر انقالب اسالمی، 
برطرف کردن برخی موانع تولید و نش��ر کتاب را یادآور 
ش��دند و تأکید کردند: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
باید با کمک دولت، این موانع بویژه موضوع گرانی کاغذ 
را برطرف کند. حضرت آیت اهلل خامنه ای تولید کاغذ در 
کشور را از جمله تولیدات امتداددار خواندند و خاطرنشان 
کردند: مهمترین تولید ملی، تولید امتداددار اس��ت و با 
برطرف شدن مشکالت کارخانه های کاغذ، قطعاً راه برای 
کتابخوانی بیشتر و ارزان شدن قیمت کتاب، باز می شود. 
ایشان همچنین با تأکید بر اینکه موضوع ترجمه، جاده ای 
یکطرفه نیست افزودند: دولت باید زمینه ای فراهم کند 
تا تولیدات خوب کتاب در کشور از جمله در بخش های 
مذهبی، تاریخی، ادبیات و عل��وم، به زبان های مختلف 

ترجمه و در معرض دید جهانیان قرار گیرند.
 رهبر انق��الب اس��المی در پایان، موضوع ویراس��تاری 
و صحیح ب��ودن مت��ون کتابه��ا از لحاظ دس��تور زبان 
فارسی و کتاب آرایی و ش��کل ظاهری کتاب ها را مهم 
خواندند و خاطرنش��ان کردند: یکی از کارهای ضروری 
 در چرخه تولید و عرضه کتاب، ساماندهی توزیع و ایجاد

 فروشگاه های زنجیره ای کتاب است.

س: مهر[
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کاهش قیمت گوجه فرنگی  4

تا 10 روز دیگر 

5  در ده ماهه سال  گذشته

  17 هزار ایرانی بر اثر تصادف جان باختند 

اتحادیه های کشاورزی معتقدند توزیع و بازاررسانی محصوالت 
کشاورزی مناسب نیست و مجلس به تصویب قوانین حمایتی 
از تولید بی توجه است. آنها اعتقاد دارند قانون به درستی اجرا 
نمی ش��ود، به ویژه در مورد خرید ه��ای تضمینی و اختصاص 
یارانه تولید هدفمندی یارانه ها، همچنین به گفته آنها، نقش 
واس��طه ها در افزایش قیمت ها بس��یار پررنگ ش��ده و دولت 
ناتوان از کوتاه کردن دست آنهاست که در این میان در صورت 
بها دادن به تش��کل ها، می تواند با حذف و ی��ا کم کردن نقش 
واس��طه ها، قیمت نهاده ه��ا و محصول را کمتر کند.رؤس��ای 
اتحادیه ها می گویند، سیاست توزیع و بازاررسانی مناسبی در 
زمینه محصوالت کشاورزی وجود ندارد و مجلس در تصویب 

قوانین حمایتی از تولی��د نظیر »انتزاع وظایف کش��اورزی از 
سایر وزارتخانه ها« بی توجه است و در حمایت های دولتی نیز 
نظیر اختصاص ارز دولتی تعیین مشوق های صادراتی و ابالغ 
مصوبه ه��ای حمایت گرانه از تولید تعلل می ش��ود، همچنین 
اعتبارات صندوق توس��عه بخش کشاورزی پرداخت نمی شود 
و دولت با کس��انی که در واردات بی رویه نق��ش دارند برخورد 
نمی کند. آنها معتقدند سناریوی واردات در جای دیگری خارج 
از چارچوب قانون از سوی کسانی نوشته می شود که به دنبال 
سود و منافع شخصی خود هستند.اسفندیار امینی، مدیرعامل 
کانون خبرگان کش��اورزی اصفهان با اش��اره به این که بررسی 

موضوع تأمین آب برای کشاورزی استان اصفهان باید ...
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 بخشنامه  رییس جمهور
غیرقانونی  است  

فرناز رهنما
 مرلین مونرو شد  

تکذیب مهلت مصرف 
بنزین400 توماني

توقف طرح زوج و فرد
 اسراف جدید سرمایه شهر

رهبر معظم انقالب : 
وزارت ارشاد با کمک 

دولت موانع تولید و نشر 
کتاب را برطرف کند
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بیست و دومین شهرآورد اصفهان با تساوی 
گروه 
بدون گل به پایان رس��ید تا سپاهان برای ورزش

رسیدن به جام قهرمانی، تا جمعه و تا بازی 
با مس سرچشمه صبر کند.

 تی��م ه��ای س��پاهان و ذوب آه��ن در چارچ��وب رقاب��ت های
هفته سی و سوم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان 
به مصاف هم رفتند که در پایان، هر دو تیم به نتیجه تساوی بدون 

گل رضایت دادند که این موضوع به سود هر دو تیم تمام شد. 
ذوب آهن در ش��رایطی روب��روي صدرنش��ین لیگ ایس��تاد که 
طرفداران پرشور تبریزي و اندکی استقاللی های امیدوار، دست به 
دعا برده بودند تا شاید شاگردان منصور ابراهیم زاده در استادیوم 
اختصاصی خود بتوانند ترمز سپاهان را بکشند. هرچند مصدومیت 
مهره های کلیدی ذوبی ها دست آنها را در پوست گردو گذاشت تا 
آنها نتوانن��د از نیروهای جوان و باانگیزه خود به��ره ببرند، اما این 
راهکار و اس��تفاده از بازیکنان جوان نیز ج��واب داد و این تیم در 
نهایت با ارائه ی��ک بازی تهاجمی و پرس��ینگ، راه نفوذ را بر روی 

مهاجمان فرصت طلب سپاهان بست.
ال کالس��یکوی اصفه��ان س��بب ش��د ت��ا عل��م و هن��ر زالتکو 
کرانچ��ار و ابراهی��م زاده در ش��رایطی ب��ه ه��م گ��ره بخ��ورد 
ک��ه ه��ر ی��ک در دقای��ق ابتدای��ی مس��ابقه بتوانن��د برت��ری 
 خود را ب��ه یکدیگر دیکت��ه کنند. از ای��ن رو، بیش��ترین نیروی 
دو تی��م درکمربند خط هافبک خالصه می ش��د. س��پاهانی ها تا 

حدودی از جناح راس��ت خود یعن��ي جایی که حس��ن جعفری 
گهگاهی به خط حمله تیم��ش کمک می کرد، حم��الت خود را 
تدارک دیدند که سانترهای ارسالی زردپوش��ان با وجود دستان 

بلند و کشیده شهاب گردان ناکام می ماند.
شاگردان ابراهیم زاده در همه نقاط زمین با عمل پرسینگ بر روی 
یار مقابل، تمامی روزنه ها را بر روی زردپوشان بسته بودند و دل به 
ضدحمالت داشتند که در دو سه موقعیت، با شوتزنی داوود حقی 
و تکنیک ناب پیام صادقیان قدرت خود را به رخ حریف کشیدند. 

جشن قهرمانی به تعویق افتاد
 تی��م س��پاهان ک��ه ب��ه واس��طه توق��ف تی��م تراکتورس��ازی 
تبری��ز در ب��ازی ای��ن هفت��ه خ��ود مقاب��ل م��س سرچش��مه، 
دغدغ��ه ای برای رس��یدن به ج��ام قهرمانی ندارد و ی��ک امتیاز 
هم م��ی توان��د قهرمان��ی آنه��ا را ب��رای س��ومین دوره متوالی 
تضمی��ن کن��د نتیج��ه تس��اوی، نتیج��ه عادالن��ه ای ب��ود 
 و از طرف��ی امیده��ای ذوب آهن برای تصاحب س��همیه آس��یا 

به عنوان دیگر نماینده اصفهان هم از بین نرفت.
در این دیدار تیم سپاهان با ترکیب رحمان احمدی، محسن بنگر، 
جالل حسینی، حسن اشجاری، حس��ن جعفری، امید ابراهیمی، 
فابیو جانواریو)۶۹- احمد جمش��یدیان(، محرم نویدکیا، مهدی 
 کریمیان، برونو سزار و جواهیرسوکای وارد زمین شد و برای تیم 
ذوب آهن ش��هاب گ��ردان، محم��د صلصالی، حمید ش��فاعت، 

حسین ماهینی، س��ینا عشوری، 
آل��وز دس��وزا، داود حق��ی)8۰- 
هوگو ماچادو(، عل��ی احمدی، 
پی��ام  فره��ادی،  اس��ماعیل 
 صادقیان)۷۹- امید ابوالحسنی

8۷- محمد احمدپوری( و محمد 
قاضی بازی کردند.

در حاشیه
   جنب و ج��وش ابراهیم زاده 
در کنار زمین در نوع خود قابل 
تأمل و از نکات حاش��یه ای این 
دیدار بود. ای��ن مربی مدت ها 
بود اینچنین کنار زمین تحرک 
نداشت. شاید چون فهمیده برد 
و باخت تیمش در ای��ن دیدار 
به هر ش��ائبه ای دامن می زند؛ 
یکی پای رفاقت او با قلعه نویی 
را عام��ل برد قلم��داد می کند 
و دیگری  رفاقت��ش با رحیمی 
را دلیل باخت اع��الم می کند 
که با این شرایط باید به او حق 
داد که این طور خود را به آب و 

آتش بزند.
البته تساوی این دیدار به ارائه 
فوتب��ال پ��اک و جوانمردانه به 
عنوان اصل ب��ازی اصفهانی ها 
صح��ه گذاش��ت و از طرفی هر 
دو تیم را از نتیج��ه راضی نگه 

داشت. 
   در دقیق��ه ۷5 ب��ازی ه��واداران س��پاهان ب��ا یک��ی از 
توپچی های ورزشگاه درگیر ش��دند که با ورود نیروی انتظامی و 
برخورد با هوادار خاطی سپاهان، قضیه فیصله پیدا کرد که این امر 

شعار هواداران را در واکنش به این موضوع در پی داشت.
   در دقیقه ۳1 محسن بنگر و ش��فاعت به دلیل برخوردی که با 
یکدیگر داش��تند از ناحیه سر مصدوم ش��دند و حدود یک دقیقه 
از وقت بازی به دلیل ورود کادر پزش��کی به زمی��ن برای مداوای 

بازیکنان مصدوم گرفته شد.
    علیخانی، گزارشگر این بازی به 22 داربی قبلی اشاره می کرد، 
در حالی که در لیگ برتر س��پاهان و ذوب آه��ن تجربه 21 داربی 
را دارند و دیدار  دیروز این دو تیم  بیس��ت و دومین داربی آنها به 

شمار می رفت.
   حدود 15 دقیقه قبل از ش��روع بازی قس��مت اختصاص یافته 
به هواداران س��پاهان پرش��ده بود، اما با وجودی که در ورزشگاه 
فوالدشهر سکوهای خالی وجود داش��ت، اما خیلی از تماشاگران 

سپاهان روی چمن های پشت دروازه نشسته بودند.
   بنر بزرگ��ی با مضمون »خلیج همیش��ه فارس« در ورزش��گاه 

فوالدشهر نصب شده بود.
   حس��ن اش��جاری از س��پاهان و فلی��پ آل��وز دس��وزا از 
ذوب آهن قبل از شروع بازی، با دس��ته گل به سمت نیمکت تیم 

حریف رفتند.

استقالل شوخی شوخی مدعی شد
با انجام هشت بازي همزمان در هفته سي و سوم لیگ برتر، تکلیف 

باال و پایین جدول تقریباً  روشن شد.
در پایین ج��دول، ش��هرداري تبریز ک��ه هفته پیش با مس��اوي 
در تهران، امیدهاي کمرنگي ب��راي بقا پیدا کرده ب��ود، در تبریز 
حریف فجر سپاسي نش��د و فاصله اش با تیم باالیي، پرسپولیس، 
به پنج امتیاز رس��ید. ش��اهین بوش��هر هم که از هفت��ه ها پیش 
در لبه پرتگاه قرار داش��ت، حتي اگر در بازي با س��ایپا پیروز هم 
مي ش��د، با توجه به برد راه آهن، ملوان و ی��ک امتیازي که مس 
 کرمان و سپاس��ي گرفتند، باز هم امیدي به هفته آخر نداش��ت. 
بوشهري ها ابتدا با دو گل عقب افتادند، اما تالشي دیرهنگام براي 
بازگشت به بازي داش��تند و در برابر سایپا متوقف شدند. حاال این 
تیم پرتماشاگر بوشهر، باید فصل آینده را در لیگ یک سپري کند؛ 

اتفاقي که براي بوشهري ها به هیچ وجه قابل هضم نیست.
 بدی��ن ترتی��ب ب��ازي ه��اي هفت��ه آخ��ر در پایی��ن ج��دول، 
 صرف��اً حالت��ي تش��ریفاتي خواه��د داش��ت و س��ه تی��م 
مس سرچشمه، شاهین بوشهر و شهرداري تبریز به دسته پایین 

تر سقوط کردند.
اما در باالي ج��دول، فقط یک اتف��اق بزرگ مي تواند س��پاهان 
را از قهرمان��ي دور کن��د. با نتایجي ک��ه دیروز در ب��االي جدول 
به دس��ت آمد، س��پاهان با یک مس��اوي خانگي برابر تیم سقوط 
کرده مس سرچش��مه، براي س��ومین ب��ار پیاپ��ي قهرمان لیگ 
خواهد ش��د. زردهاي اصفهان تنها در صورت��ي قهرمان نخواهند 
شد که برابر تیم اصغر ش��رفي شکس��ت بخورند و تراکتورسازي 
 در ب��ازي آخ��ر مقاب��ل مل��وان، ب��ه ی��ک برد پ��رگل )بی��ش از 
س��ه اخت��الف( برس��د. امی��د قهرمان��ي ب��راي اس��تقالل، 
 بس��یار دور از دس��ترس اس��ت. آب��ي ه��ا در صورت��ي قهرمان 
مي شوند که سپاهان ببازد، تراکتور مساوي کند و با اختالف پنج 

گل، نفت تهران را شکست دهند.

نتایج دیدارها
   پرسپولیس 3 - راه آهن شهرری 4

گل ه�ا: ایم��ون زای��د)21 ، 8۳ و 88( ب��رای پرس��پولیس،  
45 و ۷8( و حس��ین کاظم��ی- +2 ، 1۹  به��ادر عب��دی)

۷5 پنالتی( برای راه آهن
   ذوب آهن اصفهان صفر - سپاهان اصفهان صفر 

   مس سرچشمه صفر - تراکتورسازی صفر 
    نفت تهران یک - داماش گیالن صفر

گل: لوپز)45( 
    ملوان بندر انزلی 2 - فوالد اهواز صفر

گل ها: محمد نزهتی)5۷( و جالل رافخایی)5۹( 
    شهرداری تبریز صفر - فجرسپاسی صفر

   شاهین بوشهر 2 - سایپا البرز 2
گل ها: مهدی نوری)8۳ و 8۶( برای شاهین، کریم انصاری فرد)58 

و ۶1( برای سایپا
   صبای قم یک - مس کرمان یک

احم��د  صب��ا،  ب��رای   )۶5 بی��ات) محس��ن  ه�ا:   گل 
حسن زاده)52( برای مس

   صنعت نفت آبادان یک - استقالل تهران 2
گل ها: فونیکه س��ی )۹( برای نفت، گوران یرکوویچ)24( و میثم 

حسینی)۷4( برای استقالل

یک امتیاز تا هت تریک طالیی پوشان در قهرمانی

 جشن قهرمانی به تأخیر افتاد



چهره روزيادداشت

ريیس مجلس نهم بايد کالن نگر باشد 
محمدمهدی مهدی زاده، عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارج��ی مجلس در خصوص ای��ن که رییس مجلس نه��م باید چه 
ویژگی های داش��ته باش��د، گفت: مهم ترین ویژگی برای ریاست 
مجلس، س��عه صدر در خصوص موضوعات مختلف اس��ت که نقش 
مهمی در مدیریت مجل��س دارد. وی کالن نگ��ری را دیگر ویژگی 
مطلوب برای ریاست مجلس دانست و اظهار داشت: یکی از مسائلی 
که در ارزیابی چهره های مختلف برای ریاست مجلس باید مد نظر 
قرار بگیرد، مدیریت های قبلی آنهاس��ت. برخی در هر پس��تی قرار 

گرفتند، کارنامه قابل قبولی از خود ارایه کردند. 

 خبر وزير اطالعات  از بازداشت 
تعدادی دانه درشت

 وزیر اطالعات از دستگیر شدن افرادی در ارتباط با پرونده شهدای 
هس��ته ای خبر داد. مصلحی در حاش��یه نشس��ت س��تاد مبارزه با 
 مواد مخ��در اظهار داش��ت: در حال حاض��ر در زمینه دس��تگیری 
دانه درشت های قاچاق مواد مخدر که از وظایف اصلی وزارت اطالعات 
است، موفقیت های خوبی داشته ایم. وی در پاسخ به این پرسش که 
پرونده شهدای هسته ای در چه وضعیتی است، تصریح کرد: تعدادی 
از این افراد دستگیر شده نیز در موضوع شهدای هسته ای هستند که 

در دستگیری های اخیر توانسته ایم آنها را بازداشت کنیم.

شکايت مجلس  از دولت  به دادگاه
مجلس ش��ورای اس��المی با رأی به گزارش تخلف دول��ت مبنی بر 
برداشت ش��بانه از بانک ها برای تأمین ارز، خواس��تار رسیدگی به 
این تخلف در قوه قضائیه شد. بر اس��اس این گزارش، برداشت بانک 
مرکزی از حساب بانک ها در اسفندماه سال گذشته یعنی زمانی که 
بانک ها حساب های پایان سال خود را صفر کردند و تعطیالت آغاز 
شد و هیچکس در بانک ها حضور نداشت، انجام شده است. برداشت 
بانک مرکزی از حساب بانک ها یک شب قبل از پرداخت یارانه های 
نقدی صورت گرفته و این امر این ش��بهه را در اذهان عمومی مردم 
ایجاد کرد که دولت با کمبود بودجه برای پرداخت یارانه های نقدی 

مواجه است و محلی برای تأمین نقدینگی یارانه های نقدی ندارد.

 درباره تمامیت ارضی خود 
مذاکره نمی کنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: اگر کشورهای غربی و رژیم 
صهیونیستی موفق شوند که به برخی از کشورهای منطقه آسیب زده 
و این کشورها را دچار بی ثباتی کنند، در صف و نوبت بعدی همین 
کشورها خواهند بود و باید منتظر باشند که مشکالت جدی را برای 
خود مشاهده کنند. مهمانپرست خطاب به کشورهای منطقه گفت: 
ما توصیه می کنیم کشورها هوشیار باشند و به فتنه انگیزی نپردازند 
و در دامن فتنه های طراحی ش��ده غرب و رژیم صهیونیس��تی نیز 
نیفتند. وی در پایان تأکید کرد: ملت ما با این فشارها هیچ قدمی به 
عقب برنمی دارد، بلکه از حقوق خود دفاع می کند و ما اجازه تعرض 
به خاک کشورمان را به هیچ کس نخواهیم داد و در رابطه با تمامیت 

ارضی و حاکمیت کشورمان، با هیچ کس مذاکره نمی کنیم.

در جلسه علنی روز یکش��نبه مجلس، گزارش کمیسیون ویژه 
بررس��ی طرح تحول اقتصادی در مورد اهم موارد عدم رعایت 
احکام قانونی م��واد 7، 8 و 11 قانون هدفمن��د کردن یارانه ها 
قرائت شد. نمایندگان پس از اس��تماع گزارش کمیسیون ویژه 
بررس��ی طرح تحول اقتصادی، در مورد اهم موارد عدم رعایت 
احکام قانونی مواد 8،7 و 11 قانون هدفمند س��ازی یارانه ها در 
راس��تای اجرای ماده 233 قانون آیین نام��ه داخلی مجلس، با 
118 رأی موافق،10 رأی مخال��ف و 15رأی ممتنع ازمجموع 
196 نماینده حاضر در جلس��ه، این گزارش را برای رس��یدگی 
به قوه قضائیه ارج��اع دادند. از جمله ای��رادات قانونی مجلس، 
این است که در سه ماهه پایانی سال 1389 در مرحله اول مبلغ 
50 هزار میلیارد ریال بنا به درخواس��ت وزی��ر امور اقتصادی و 
دارایی در اجرای م��اده 13 قانون هدفمند ک��ردن یارانه ها از 
بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران تنخواه دریافت ش��د. با 
توجه به این که طبق گزارش کتبی خزان��ه این تنخواه ماهیت 

تنخواه خزانه نداش��ته و از منابع بانک مرکزی اس��تفاده شده 
است، دریافت وجه استقراض تلقی می ش��ود که مغایر بند ب 
ماده 2 قانون برنامه چهارم توس��عه اس��ت. نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��المی دیروز همچنین ب��ا اصالح ماده ی��ک قانون 
 هدفمند کردن یارانه ها س��قف افزایش قیم��ت داخلی بنزین، 
نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفتی 

را تعیین کردند. 
بر این اس��اس، بندهای الف و ب ماده یک قانون هدفمندکردن 
یارانه ها اصالح ش��د و به این ترتیب براس��اس ماده یک، دولت 
مکلف اس��ت با رعایت این قان��ون قیمت حامل ه��ای انرژی را 
به ش��کل زیر اصالح کند. قیم��ت فروش داخل��ی بنزین، نفت 
گاز، نفت کوره، نفت س��فید و گاز مایع و س��ایر مشتقات نفت 
با لح��اظ کیفیت حامل ها و با احتس��اب هزینه ه��ای مترتب 
ش��امل: حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی به ترتیب 
تا پایان برنامه پنج س��اله پنجم توس��عه اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی جمهوری اس��المی ایران کمت��ر از 90 درصد قیمت 
و بیش��تر از قیمت تحویل روی کش��تی در خلیج فارس نباشد. 
همچنین براس��اس بند ب ماده یک، میانگی��ن قیمت فروش 
داخلی گاز طبیع��ی به گونه ای تعیین می ش��ود که به تدریج 
تا پایان برنامه پنجم توس��عه اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اس��المی ایران معادل حداق��ل 75 درصد و حداکثر 
معادل متوس��ط قیم��ت گاز طبیع��ی صادراتی پس از کس��ر 
هزینه ه��ای انتقال، مالیات و عوارض ش��ود. به گ��زارش ایرنا، 
محمد مهدی مفتح دیروز در حاشیه جلس��ه علنی مجلس در 
مورد ش��ایعات مربوط به توق��ف مرحله دوم هدفمندس��ازی، 
گفت: »بح��ث توق��ف مرحل��ه دوم هدفمند ک��ردن یارانه ها 
 تاکنون در کمیسیون تلفیق مطرح نش��ده و این تنها استنباط 

رسانه هاست.« مفتح در پاسخ 
به این سؤال که امسال شاهد 
افزای��ش قیم��ت حامل های 
انرژی نخواهیم ب��ود، گفت: 
»مس��أله افزایش حامل های 
انرژی برعهده دولت است.« 
گفتن��ی اس��ت در حال��ی 
همه نگاه ها ب��ه مرحله دوم 
 هدفمندس��ازی دوخته شده

ک��ه یارانه نق��دی 45 هزار و 
500 تومان��ی اردیبهش��ت 
م��اه در قال��ب مرحل��ه اول 
 هدفمندس��ازی، هن��وز ب��ه

حس��اب سرپرس��تان خانوار 
واری��ز نش��ده اس��ت. دولت 
در ابتدای اج��رای پرداخت 
یارانه های نقدی به حس��اب 
خانوارها، اول هر ماه یارانه ها 
را به حساب سرپرستان خانوار 
واری��ز می کرد که ب��ه دلیل 

 مش��کالتی که در رابطه با برداش��ت از حس��اب ها و تش��کیل 
صف های طوالن��ی مقاب��ل خودپردازها به دلی��ل همزمانی با 
پرداخت حقوق و مزای��ای پایان ماه، زمان آن را به اواس��ط ماه 
موکول کرد. در همین حین هنوز معلوم نیست با وجود این که 
دولت همچنان بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه اصرار دارد و 
مجلس همچنان با اجرای آن به ش��کل مورد نظر دولت مخالف 

است، سرنوشت این طرح چه می شود. 

جدال دولت و مجلس بر سر  اجرای فاز دوم هدفمندی 

سرعت گرفتن قطار هدفمند سازی

»ش.ر« متهم ردیف اول نهمین دادگاه پرونده فساد مالی با بیان 
این که از زمان دستگیری هر شب احس��اس شب اول قبر دارد، 
گفت: از گرفتن این پول پش��یمانم، ولی آن را ص��رف کار خیر 
کردم. در ادامه نهمین دادگاه فسادمالی بزرگ که دیروز برگزار 
ش��د، متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت تا دفاع آخر خود را 
انجام دهد. وی با بیان این که از گرفتن این پول پش��یمانم، ولی 
 آن را صرف کار خیر کردم، گفت: من هر ش��ب گریه می کنم و 
می گویم خدایا من را به دنیا برگردان. من 120 شب است که شب 

اول قبر را حس می کنم. من شرکتی به نام دژبان سازه داشتم، 
ولی وقتی در وزارت راه سمت گرفتم، ش��رکت را به نام همسرم 
 کردم. من داش��تم کارخانه بتن س��ازی می زدم، من خیلی کار 
می کردم. قاضی گفت: ش��ما ب��ه عنوان مدیرکل حق داش��تی 
این کارها را بکنی؟متهم گفت: من این ش��رکت را قبل از پست 
 به نام همس��رم کردم. م��ن صحبتی ب��ا آقای» گ« نداش��تم.

می دانستم ایشان مدیرعامل شرکت ابنیه است. من آسایشگاه 
معلولین دختر در کرج را پیدا کردم تا برایش��ان کار خیر انجام 
 دهیم. من مس��ئولیت، امتی��از و گرید در وزارتخانه نداش��تم و 
می خواس��تم از دس��تگاه دولتی خارج و در ش��رکت آقای »ر« 
مشغول به کارشوم. متهم گفت: من کار غیر شرعی انجام ندادم، 
ولی قباحت انجام دادم و از خانواده ام تقاضای بخشش دارم. وی 
در حالی که می گریست، خطاب به قاضی گفت: من تازه توانستم 
فرزند چهار ماهه خودم را ببینم. در وزارتخانه راه و ترابری از تمام 
 نمایندگان مجلس بپرس��ید که من چه کردم. بنده در مناقصه 
راه آهن ش��یراز و بندر عباس مجری بودم ونقش مؤثری داشتم. 

وزیر، اختیاراتش را به من تفویض کرده بود.
 وی گفت: این پروژه طالیی بود و خیلی اعتبار داشت. من به هیچ 
عنوان قصد رشوه گرفتن نداش��تم و هیچ گناهی مرتکب نشدم. 
وی از دادگاه خواست با وثیقه آزاد شود و به خانواده اش رسیدگی 
کند. متهم گفت: من کاندیدای دوره هشتم مجلس بودم و تأیید 

صالحیت شدم.

رییس مجلس شورای اسالمی در واکنش به بخشنامه اخیر رییس 
جمهور مبنی بر بی اثر بودن نظر مجلس ش��ورای اسالمی در لغو 
مصوبات غیر قانونی دولت گفت: بخش��نامه دولت فاقد وجاهت 
قانونی است و چنان چه دستگاه ها بر اجرای مصوبه ملغی اثر شده 
اصرار داشته باش��ند، متخلف محسوب می شوند. رییس مجلس 
شورای اس��المی در خصوص بخش��نامه اخیر ریاست جمهوری 
 گفت: طبق اصول 85 و 138 قانون اساس��ی تصوی��ب نامه ها و 
آیین نامه ها و مصوبات کمیس��یون های مذک��ور در اصل 138 

و کلیه بخش��نامه هایی که دولت مجاز به ابالغ آنهاست، نباید با 
متن و روح قوانین تعارض داش��ته باش��د. وی تأکید کرد: مرجع 
تشخیص تعارض مصوبه های دولت با روح قوانین، رییس مجلس 
شورای اسالمی اس��ت.الریجانی تأکید کرد: طبق قوانین مصوب 
مجلس ش��ورای اس��المی، رییس مجلس موارد تخلف از قانون 
 را اعالم می کند و پس از پایان مدت مذک��ور، مصوبه مورد ایراد 
ملغی اثر می ش��ود. نماینده مردم قم ادام��ه داد: این قانون کاماًل 
روشن است و جای ابهامی در آن نیس��ت. الریجانی تصریح کرد: 
 چنانچه دس��تگاهی پس از اع��الم نظر رییس مجل��س در مورد

 این گونه مصوبات اصرار بر اجرای مصوبه خالف قانون کند، متخلف 
محسوب می شود و دیوان محاسبات و سایر دستگاه های نظارتی 
موظف به پیگیری هس��تند. وی افزود: باید توجه داش��ت مبنای 
قضاوت در مخالفت یا موافقت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی 
طبق اصول قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است و ضمنا طبق 
اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی بر عهده این شورااست. 
رییس مجلس تأکید کرد: این بخشنامه فاقد وجاهت قانونی است 
و چنان چه دستگاه ها بر اجرای مصوبه ملغی اثر شده اصرار داشته 
باشند، متخلف محسوب می شوند و به هیچ وجه رافع مسئولیت 
قانونی مس��ئوالن اجرایی نیس��ت. وی ادامه داد: مجلس شورای 
اسالمی مایل به ادامه این گونه کشمکش های حاشیه ای نیست 
و بر این نظر است که وقت مسئولین اجرایی کشور باید صرف حل 

مشکالت مردم شود.

 120شب است که 
حس شب اول قبر را دارم 

 بخشنامه  ريیس جمهور
غیرقانونی  است 

اختالف های بی پايان بین دولت و مجلس بر سر موضوع هدفمندسازی يارانه ها طی روزهای  مجید
اخیر و در آس�تانه اجرای مرحله دوم اين طرح، به باالترين سطح خود رسیده است. در حالی کافی

که قرائنی از عزم جدی دولت برای اجرای اين طرح در آغاز خرداد به چشم می خورد، صحن 
علنی مجلس شاهد تالش هايی برای کند و اصالح کردن اين فرآيند است.

سوريه در يک قدمی انتخابات
 وزارت کشور سوریه مس��ئولیت تأمین همه امکانات مورد 
نیاز انتخابات را به عهده گرفته است که از جمله آنها فراهم 
کردن مکانی است که رأی دهندگان در آن کاماًل آزادانه و به 
دور از چشم دیگران، نامزدهای مورد نظر خود را انتخا کنند. 
با پایان اتخاذ تدابیر لجس��تیکی و نزدیک ش��دن به موعد 
برگزاری انتخابات، س��وری ها تأکید می کنن��د افرادی را 
انتخاب خواهند کرد که برای تقویت اصالح سیاسی و توسعه 
به منظور رسیدن به آینده ای بهتر تالش کنند.  شایان ذکر 
است، شمار نامزدهای انتخابات پارلمانی سوریه به بیش از 
هفت هزار نفر برای رقابت برسر 250 کرسی رسیده است، 
همچنین حدود 15 میلیون ش��هروند سوری واجد شرایط 

رأی هستند.

اقدام نظامی، برنامه هس�ته ای 
ايران را متوقف  نمی کند

یکی از مقامات س��ابق پنتاگون با اش��اره به پاس��خ وسیع 
ایران به حمله اس��رائیل و هدفگیری س��فارت های آمریکا 
در منطقه، گفت ک��ه اقدام نظامی، برنامه هس��ته ای ایران 
را متوق��ف نمی کند و بای��د به رویکرد دیپلماس��ی فرصت 
بیش��تری داد. یکی از مقامات س��ابق و ارش��د وزارت دفاع 
 آمریکا )پنتاگون( ضمن اشاره به این که پاسخ ایران به حمله 
اس��رائیل وس��یع خواهد بود و ش��امل حمالت موشکی به 
سفارتخانه های آمریکا می شود، اعالم کرد که در حال حاضر 
زمان مناسبی برای اقدام نظامی علیه ایران نیست و هرگونه 
حمله به ایران به صورتی اجتناب ناپذیر آمریکا را نیز درگیر 

خواهد کرد.

احتمال برکناری کامرون
پس از شکست حزب محافظه کار به رهبری دیوید کامرون 
نخس��ت وزیر انگلیس، این احتمال وج��ود دارد که وی از 
رهبری این حزب کنار گذاشته شود.نادینه دوریس نماینده 
منتقد حزب محافظه کار در پارلمان انگلیس، هش��دار داد 
که ممکن اس��ت دیوید کامرون به دلی��ل عملکرد ضعیف 
و شکس��ت تحقیرآمیز این حزب در انتخابات ش��وراها در 
انگلیس، از رهبری حزب محافظه کار کنار گذاشته شود تا 
از شکست این حزب در انتخابات سراسری جلوگیری شود. 
ماه جاری ضعیف ترین و بدترین ماه کاری دیودید کامرون 
در دولت ائتالفی انگلیس بوده اس��ت. برکناری کامرون از 
رهبری حزب، نیازمند جلب 46 رأی از اعضای حزب است که 
دوریس عقیده دارد که تعداد مخالفان کامرون تا کریسمس 

به حد کافی می رسد.

اخبار کوتاه

خبر بین الملل

ملک زاده مورد رأفت اسالمی 
قرار گرفت

دادستان تهران 
جعفری دولت آبادی

حکم قاتل دکتر شهید علی محمدی اعدام بوده و تأیید شده که پس 
از اجرا آن را رسانه ای می کنیم.

پرونده ملک زاده در آستانه ارسال به دادگاه و صدور کیفرخواست بود 
که براساس ارسال نامه و گزارش هایی برای مقام معظم رهبری، وی 

مورد رأفت اسالمی و عفو مقام معظم رهبری قرار گرفت.
 دو پرونده مهم ب��ا موضوع مواد مخدر در دس��ت اج��را داریم که در

آنها  پرونده 9 متهم به جرم 600 کیلو قاچاق شیشه در دست بررسی 
است .

فس��اد 100 میلیون یورویی  
نبای��د این گونه بیان ش��ود و 
ما گالی��ه داریم ای��ن پرونده 
 در ته��ران دارد پیگی��ری 
می شود ولی در مورد پرونده 
بندرعباس ما نمی توانیم وارد 

شویم.
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طرح تابستانی امنیت اخالقی چند روز آینده در کشور کلید می خورد

سردار رادان، جانشین فرمانده ناجا از آغاز طرح تابستانی نیروی انتظامی در تهران خبر داد و افزود: این طرح 
ظرف چند روز آینده در استان های دیگر شروع خواهد شد که برخورد با دیش های ماهواره، بد پوششی، اراذل 
و اوباش، آلودگی صوتی، مزاحمت نوامیس و طرح سالم سازی دریا  از اولویت های طرح امنیت اخالقی است.

 هنوز معلوم نیست 
درحالی که دولت 
همچنان بر اجرای 
فاز دوم هدفمندی 
يارانه اصرار دارد و 
مجلس همچنان با 
اجرای آن به شکل 
م�ورد نظ�ر دولت 
اس�ت،  مخال�ف 
اي�ن  سرنوش�ت 

طرح چه می شود

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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؟؟؟ مهرزاد 
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ایآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

مدیریت امور عشایر استان اصفهانمدیریت امور عشایر استان اصفهان

مدیریت امور عشایر استان اصفهان در نظر دارد نسبت به احداث شبکه برق چاه های کشاورزی عشایر قبر کیخا 
واقع در شهرستان سمیرم، به طول 8 کیلومتر را از طریق شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای رتبه برق 

و شماره اقتصادی باشد اقدام نماید.

داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی نوبت اول و دوم با ارائه معرفی نامه کتبی در ساعات 
اداری به اداره عمران و امور زیربنایی مدیریت امور عشایر استان اصفهان به نشانی: بزرگراه شهید سردار احمد 
کاظمی- مقابل زندان همه روزه از ساعت 8 الی 14 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مفاد اسناد 

مناقصه پیشنهاد خود را تنظیم و به نشانی فوق تسلیم نمایند.

شرایط حاکم بر پروژه:
1- سپرده شرکت در مناقصه 15/000/000 ریال )پانزده میلیون ریال( می باشد.

2- مبلغ برآورد کار 2/000/000/000 )دو میلیارد ریال( می باشد.

3- تاریخ تسلیم پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1391/2/30 و تاریخ بازگشایی پاکات رأس 
ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1391/2/31 می باشد.

استان  امور عشایر  بزرگراه شهید سردار احمد کاظمی، مقابل زندان- مدیریت  بازگشایی استعالم:  4- محل 
اصفهان

5- اطالعات فوق به انضمام سایر اسناد مناقصه در سایت www.its.mporg.ir موجود می باشد.
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تردد 200 هزار خودرو فرسوده 
درخیابان های شهر

200 هزار خودرو س��واری با طول عمر بیش��تر از 20 س��ال در شهر 
اصفهان تردد می کنند.

 چندی پیش سازمان محیط زیست کشور طرح جامع کاهش آلودگی 
هوا را با هدف کاهش آلودگی هوا در هشت کالنشهر تهران، اهواز، اراک، 
تبریز، مشهد، شیراز، کرج و اصفهان به تمام دستگاه های اجرایی ابالغ 
کرد. براساس این طرح، نیروی انتظامی موظف است از ابتدای تیرماه 
سال 91 از تردد وسایل نقلیه فرسوده جلوگیری کند، ولی همچنان با 

انعکاس چنین اخباری مواجه هستیم.

 شناسنامه دست نويس 
هنوز اعتبار دارد

محمود علی پور، مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به این که 
برای صدور شناسنامه  مکانیزه فراخوانی صورت نمی گیرد، گفت: در 
حال حاضر هر دو نوع شناسنامه دس��ت نویس و مکانیزه معتبر است 
و تا زمانی که بر اس��اس حکم دادگاه یا هیأت حل اختالف، اقالمی از 
شناسنامه تغییر نکند، نیازی به تعویض شناسنامه های دست نویس 
نخواهد بود. به گفته وی،  کلیه  کارت های شناسایی ملی تا سال 92 

تمدید و سپس کارت های ملی هوشمند جایگزین آنها می شود.

اصفهانی ها در پرداخت زکات، 
اولند

حجت االسالم و المسلمین غالمحسین رنجبر، دبیر ستاد زکات استان 
اصفهان گفت: استان اصفهان با توجه به سطح زیر کشت محصوالت 
کش��اورزی، مقام اول پرداخت زکات در کش��ور را دارد.به گفته وی، 
در سال گذشته با رشد560 درصدی نس��بت به سال 89، بیش از 60 
میلیاردریال زکات در استان اصفهان جمع آوری شد. وی با بیان این که 
تا کنون در حدود 13 میلیارد ریال معادل زکات پرداخت شده است، 
تصریح کرد: این مبلغ برای اجرای 198 طرح در روس��تاهای استان 

اصفهان با همکاری بسیج سازندگی، در نظر گرفته شده است.

کوشک؛ در بالتکلیفی 
محمدباقر جاللی، رییس ش��ورای اس��المی ش��هر کوش��ك از توابع 
شهرستان خمینی شهر گفت: طرح میدان ورودی این شهر به دلیل 
ادعای مالکیت یك اداره، در بالتکلیفی به س��ر می برد. به گفته وی، 
طرح میدان ورودی شهر کوشك به دلیل اعالم شکایت اداره کل برق 
استان اصفهان مبنی بر ادعای مالکیت بر این زمین متوقف مانده است.

متقاضیان صدور پروانه عجله کنند
فضل اهلل محلوجی، ش��هردار منطقه ش��ش اصفهان گف��ت: تمامي 
متقاضیان صدور پروانه س��اختمان که اواخر س��ال گذشته نسبت به 
پرداخت وجوه علی الحس��اب جهت دریافت پروانه اق��دام کرده اند، 
تا پایان خردادماه فرصت دارند مدارک خ��ود را ارائه و مراحل اداري 

را نهایي کنند.

کشاورزان مقصر  تخريب برج های کبوتر شدند آتش سوزی در مدرسه چهارباغ تکذيب شد
بعد از اعالم خبر آتش س��وزی در مدرس��ه چهارباغ اصفهان 
 محس��ن مصلح��ی، سرپرس��ت اداره کل می��راث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردش��گری اس��تان اصفهان با تکذیب این 
 خبر گفت: اتفاقی که در مدرس��ه چهارباغ افتاد به هیچ وجه 
آتش س��وزی به ش��کلی که برخی رس��انه ها اع��الم کردند 
نبوده اس��ت. به گفته وی، برخی  از این موض��وع، تیتر های 
بزرگ ساختند، در صورتی که دو غرفه ای که از آن به عنوان 
غرفه های آتش گرفته یاد شده بوده از مدت ها قبل خالی است 

و عملیات مرمتی روی آنها اجرا می ش��ود. وی ادامه داد: لوله 
گازی که در کنار در غرفه بوده در اثر پوسیدگی آتش گرفته 
و اندکی در چوبی غرفه که قدیمی هم نیست، آتش گرفته و 
دود زدگی هم به همین خاطر است که زود احیا می شود و این 
اتفاق خیلی کوچك تر و کمرنگ ت��ر از چیزی بوده که برخی 
دوس��تان انعکاس داده اند. وی از تعامالت خوب این سازمان  
با حوزه علمیه و اوقاف در خصوص مدرسه چهارباغ قدردانی 

کرد و گفت: برای حراست از این اثر، اهتمام ویژه داریم.

فرزین مرادی، رییس نمایندگی می��راث فرهنگی فالورجان 
درباره تخریب دومی��ن کبوترخانه در این شهرس��تان گفت: 
دلیل عمده تخریب برج ه��ای کبوتر، رعای��ت نکردن حریم 
توسط کشاورزان بوده اس��ت. این در حالی است که با تخریب 
دومین برج کبوتر در طی یك هفته گذشته، این بار در روستای 
هویه از توابع بخش مرکزی فالورجان باز هم زنگ خطر برای 
تخریب مهم تری��ن آثار تاریخی فالورجان ب��ه صدا درآمد. به 
گفته مرادی، بیشترین و شاخص ترین برج های کبوتر دنیا در 

فالورجان قرار دارد که از مهم ترین جاذبه های گردشگری در 
 این شهرستان محسوب می شوند. وی افزود: درگذشته برای 
برج های کبوتر حریم مش��خصی وجود داش��ت که با گذشت 
زمان، این حریم ه��ا دیگر رعایت نمی ش��وند و کش��اورزان 
به دس��ت خود، این برج ه��ا را تخریب می کنن��د. وی افزود: 
کش��اورزان در نیم متری برج ها ج��وی آب حفر می کنند که 
باعث تخریب این برج ها می شود. برج های کبوتر در فالورجان 

از منحصر به فرد ترین برج های کشور هستند.

چند روزگذش��ته اع��الم ش��د که از 
داوود
40 طرح پیش��نهادی مهر ماندگار در  شیخ جبلی

استان اصفهان، همه طرح ها در دولت 
تصویب شده اس��ت. در همین رابطه و برای آگاهی از جزئیات 
بیشتر این طر ح ها با علیرضا ذاکر اصفهانی، استاندار اصفهان 

گفتگو کردیم.
طرح های مهر ماندگار در چه حوزه هايی اجرا 

می شود؟
 در س��ال جاری چهار هزار و 600 طرح عمرانی را در اس��تان 
اصفهان در دست اقدام داریم که از میان این طرح ها 40 طرح 
با عنوان طرح مهر ماندگار به صورت ملی و استانی و با اعتبارات 

ویژه ای که دولت برای آنها تعیین کرده اجرا می شود.
طرح های مهرماندگار در بخش های مختلف و به صورت ویژه 
در حال اجراس��ت که حوزه های  آن  در آبرسانی، بهداشت و 
درمان و ورزشی است. به عنوان مثال تنها در بخش بهداشت 
و درمان 9 طرح درمانی در قالب بیمارستان دیده شده تا برای 

پیشرفت و توس��عه تجهیزات بخش درمان، اقدامات مفیدی 
صورت گیرد.

 ظاهرا در طرح های عمرانی به آبرس�انی نگاه 
ويژه ای داشته ايد؟

با حضور علی اکبر محرابیان، مش��اور وی��ژه رییس جمهور از 
تعدادی از طرح های مهر ماندگار بازدید ش��د که از میان این 
طرح ها م��ی توان به طرح آبرس��انی از تونل س��وم کوهرنگ، 

تصفیه خانه گالب یك و طرح آبرسانی به کاشان اشاره کرد.
طرح تصفیه خان��ه گالب یك  از مدرن ترین ط��رح های این 
 حوزه اس��ت. باید بدانی��د ک��ه در تصفیه خان��ه گالب یك از 
مدرن ترین تجهیزات و هوشمندترین دس��تگاه های کنترل 

استفاده شده که در نوع خود در کشور، بی نظیر است.
س�ال هاس�ت که طرح موزه ف�رش اصفهان  
مطرح شده، ولی هنوز عملیاتی نشده است.

برای اين طرح هم مذاکره داشتید؟
 برای موزه ب��زرگ اصفهان نیز صحبت هایی ش��د تا در مکان 
کارخانه ریس باف این کار صورت گی��رد، ولی نظر من بر این 
اس��ت که در دو مکان بانك ملی و کارخانه ریس باف دو موزه 
بنا ش��ود تا یکی جهت ارائه فرش های تاریخی و دست بافت 
و دیگری برای کارهای دیگر در این حوزه مورد اس��تفاده قرار 

گیرد.
 به جز مت�رو و نقش جه�ان ک�ه از مهم ترين 
طرح ه�ا بودند، مهر مان�دگار اصفهان در چه 

بخش های ديگری است؟
احداث دانش��کده قرآن نیز ج��زو بحث های مه��م طرح مهر 
ماندگار است که در دولت آباد در حال ساخت است و در مراحل 
پایانی قرار دارد. ساخت و اجرای سالن اجالس، طرح آبرسانی 
تونل چشمه لنگان و خدنگستان، نقش جهان، کارخانه ساخت 
کپس��ول C.N.G و راه اندازی محور ترافیکی غرب و ش��رق 
اصفهان از دیگر طرح های مهر ماندگار هس��تند که در دولت 

مورد بررسی قرار گرفت و اعتبارات آن مصوب شد.

گروه ش�هر: ش��بکه فاضالب در اصفه��ان از جنجالی ترین 
خبرهای حادثه ای در شهر اس��ت. هر چند وقت یك بار نقطه 
از شهر اصفهان دچار حادثه نشس��ت و فرو رفتن زمین در اثر 
 پوسیدگی این شبکه می شود که به دنبال آن، راهبندان های

چن��د روزه و به هم ریختن وضع ش��هر به وجود م��ی آید.این 
نشس��ت ها که بعضا ب��ه یك گ��ودال تبدیل می ش��ود، جزو 

 دغدغه های اصلی مردم ش��ده که برخی از آنها را به این فکر 
می اندازد ک��ه مب��ادا روزی ت��راژدی ب��رای آنه��ا رخ دهد. 
خوش��بختانه چند حادثه اخیر که خس��ارات مالی بس��یاری 
 در پی داش��ت، اما خس��ارت جانی متوجه کسی نشد.حسین

اثنی عشری، رییس اداره آبفای ش��هر اصفهان به زاینده رود 
گفت : برای این که از خطرات احتمالی که بر اثر پوس��یدگی 
فاضالب صورت می گی��رد جلوگیری ش��ود، ترمیم نقطه ای 
در چند خیابانی که احتمال نشس��ت داده می ش��ود ش��روع 
 شده است. به گفته وی، خیابان های نظر غربی، خیابان بالل

)منتهی به خیابان بزرگمهر( و مشتاق، از جمله خیابان هایی 
اس��ت که به صورت کلی در حال ترمیم اس��ت و در آینده نیز 
 با مشخص شدن دیگر نقاط حس��اس، برای ترمیم آنها اقدام 
می ش��ود. همچنین آخرین حادثه در خیابان پوریای ولی در 
عرض چند روز پس از حادثه به س��رعت برطرف شد و مشکل 

مردم این محل فعال برطرف شده است.

گروه ش�هر: رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سمیرم  
در حالی اعالم کرده اس��ت که ورود عش��ایر به منطقه ییالقی 
این شهرس��تان زودتر از 25 اردیبهش��ت ماه غیر قانونی است 

که خبرها حاکی از شکس��تن قرق در روز گذش��ته اس��ت. به 
گفته علی حسین بهرامیان، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، 
پاسگاه های حفاظتی و موانع پیش��گیری از جرم در مرزهای 
عش��ایری و محل های تجمع دام های عشایر را برداشته است. 
ولی این موضوع به این معنا نیس��ت که قرق کوچ آزاد باش��د، 
 بلکه تنها به منظور رفاه نسبی خانوارهایی است که وارد مرزها 
شده اند و ورود و چرای زودهنگام آنان در یك منطقه، مشکالتی 
در پ��ی دارد. بهرامیان اع��الم کرده این تصمی��م با هماهنگی 
مسئوالن سیاسی شهرستان اتخاذ شده است و با هرگونه تخلف 
عش��ایر برخورد می ش��ود. آخرین اخبار حاکی از آن است که  
قرق عشایر امسال هم زودتر از موعد شکسته شده و ظاهرا این 

مشکل هر ساله، همچنان الینحل باقی مانده است.

پیگیری/طرح های مهر ماندگار استان 

جنجال های جدید میراث فرهنگی

پیگیری 

بعد از سال ها کشمکش 

بانک ملی اصفهان  موزه فرش می شود
فاضالب اصفهان ديگر فرو نمی ريزد؟

شروع ترمیم نقطه ای شبکه فاضالب 

ورود عشاير به سمیرم، امسال هم زودتر از موعد بود

سالم زاينده رود 

مشهد،  میزبان دستاورد 
سفرهای استانی ريیس جمهور

 گروه ش�هر: به مناس��بت یکصدمین س��فر ریاس��ت جمهوری به 
اس��تان های کشور، نمایش��گاهی با عنوان دس��تاوردهای سفرهای 

استانی ریاست جمهوری در شهر مشهد برگزار می شود.
محم��د مه��دی اس��ماعیلی، مع��اون سیاس��ی امنیت��ی اس��تاندار 
 اصفهان در گفتگو با زاینده رود با اش��اره به نمایش��گاه دس��تاوردهای

  دولت گف��ت: نمایش��گاه  دس��تاوردهای دولت در  مش��هد ب��ا حضور 
31 اس��تان کش��ور برگزار می ش��ود و اصفه��ان هم در این نمایش��گاه 
دس��تاوردهای س��ه س��فر رییس جمهور به اس��تان را در غرفه خود به 
نمایش درمی آورد. به گفته اس��ماعیلی، اس��تان اصفهان ب��ا تمام توان 

خود حاضر می ش��ود و از کلیه 
امکان��ات خ��ود برای نش��ان 
دادن دس��تاوردهای سه دوره 
 س��فر رییس جمهور استفاده 
می کن��د. مع��اون سیاس��ی 
امنیت��ی اس��تاندار اصفه��ان  
 سفرهای استانی را نقطه عطفی 
برای طرح های عمرانی دانست.

خبر روز
جشنواره قرآنی در رادیو اصفهان 

علی کلباسی، مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان گفت: استان اصفهان 21 اردیبهشت ماه سال 
جاری میزبان دومین جشنواره قرآنی نمایش های کوتاه رادیویی است. این جشنواره  به همت 

صدا و سیمای مرکز اصفهان و با همکاری اداره   کل صدای استان ها در اصفهان برگزار می شود.

3

0913***8874
از ش��هرداری سپاس��گزارم که در یك اقدام خوب، خیابان چهارباغ 
خواجو را آسفالت کرد و مشکالت ناهمواری زمین که برای رانندگان 

دردسر زیادی ایجاد کرده بود کم شد.
---------------------------------------------------

0935***2554
یکی نیست به این پیام های تبلیغاتی که روی تلفن های همراه ارسال 

می شود رسیدگی کند؟ روزی شده که من 10 پیام هم داشته ام.
---------------------------------------------------

0913***6250
چرا هر روز یك نقطه از خیابان های شهر بعد از بارندگی دچار مشکل 
می ش��ود و فرو می ریزد؟هرروزهم اعالم می شود طرح جدیدی در 
حال ساخت اس��ت، ولی می خواهم بدانم تا کی باید با حفاری ها در 

خیابان های شهر روبرو باشیم؟
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گشتی در اخبار 

 این روزها زمزم��ه های جدیدی 
سمیه 
برای قوانین از پیش تصویب و اجرا آخشی 

 ش��ده در اصفه��ان ب��ه گ��وش 
 می رس��د.علت آن ه��م طبق معم��ول ع��دم هماهنگی 
دستگاه های شهری و نبود یك برنامه ریزی درست پیش از 
اجرای آن است. طرح زوج و فرد کردن خودروها در اصفهان 
که سال گذشته با سالم وصلوات در اصفهان مانند بسیاری 
از طرح های دیگر به صورت ضربتی اجرا شد، حاال دارد به 

بن بست برمی خورد. 
هفته گذش��ته  س��رهنگ غالم��ی، رییس پلی��س راهور 
اس��تان اصفه��ان گالیه ک��رده بود ک��ه وقتی  قرار ش��د 
این ط��رح در اصفهان اجرایی ش��ود، بس��یاری از ادارات 
موظف ش��دند زیر س��اخت های الزم را هم��گام با پلیس 
 ایجاد کنند، ولی تاکن��ون پلیس راهور ی��ك تنه بار همه 
مسئولیت ها را به دوش کش��یده وخبری از عمل  ادارات 
دیگر نیست، البته غالمی تهدید هم کرده که با این اوصاف، 
بهتر است که این طرح در اصفهان جرا نشود. این گفته در 
حالی است که در همین یك سال هم پلیس اصال نتوانسته 
به صورت  جدی ای��ن طرح را اج��را  کند. نه ب��ه یك روز 
 اجرای قانون ش��دید و نه به یك روز زیر سبیلی رد کردن 
ماشین های متخلف در عبور از محدوده  طرح! جدای از این، 
پلیس از کمبود نیرو هایش هم برای این طرح گالیه کرده  و 
قرار شده بود که شهرداری اصفهان با نام پلیس شهر، نیروی 
کمکی  برایش  بفرستد، ولی بعد از چند هفته معلوم شد که 
پلیس می خواهد از این نیرو ها در کادر اداری خود استفاده 
کند، نه اجرای طر ح های کاهش ترافیك ش��هر. این شد 
 که  ش��هرداری هم زیر بار این کار نرفت.حاال علیرضا نصر، 
نایب رییس کمیس��یون حم��ل و نقل و محیط زیس��ت 
شوراي اسالمي ش��هر اصفهان  هم گفته طرح زوج و فرد 
به تازگ��ي براي مردم نهادینه ش��ده و متوقف ش��دن این 
طرح، از مصادیق اتالف منابع است. وي پلیس را به صبر و 
 بردباري  دعوت کرده است.سؤال تکراری در پس همه این 
قصه ها، این اس��ت که مگر اضط��رار ترافی��ك و آلودگی 
هوای ش��هر نبود  که اس��تاندار اصفهان اعالم کرد  اجرای 
این طرح برای اصفهان ضروری اس��ت. حاال چه شده که با 
وجودافزایش ترافیك، تصمیم بر این می شود که طرح دیگر 
اجرا نشود؟بهتر است حاال که این همه تبلیغ شده و مردم 
تازه این طرح را در میان خود پذیرفته اند، با درایت بیشتری 
عمل شود و از دستگاه ها بازخواست شود تا این طرح هم در 

ابتدای راه از ادامه باز نماند.

 توقف طرح زوج و فرد 
اسراف جديد سرمايه شهر  

لحظاتی با يک معلم نمونه
 مرتضی صمدی، یکی از معلمان  نمونه کشوری امسال است. به گفته خودش، در خمینی شهر مشغول خدمت است و از سال 
73 وارد عرصه تدریس در نظام آموزش و پرورش شده است. در سال 87 به عنوان معلم نمونه استانی و امسال هم به عنوان معلم 
نمونه درکشور انتخاب شده است. به گفته وی، معیار های مختلفی از جمله سابقه تدریس، فعالیت های پژوهشی، تحقیقاتی 
و علمی برای انتخاب معلمان نمونه در نظر گرفته شد. این معلم نمونه  18 سال سابقه تدریس دارد و تاکنون چند مقاله وکتاب 

چاپ کرده است. او به زبان های خارجی و نرم افزار های آموزشی هم تسلط دارد که از مالک های نمونه شدنش بوده است.

12 تا 18اردیبهشت ماه به عنوان هفته 
پروين 
احمدی

معلم نامگذاری شده و این هفته جایگاه 
واالی علم و معرفت و مقام معلم در تفکر 
اسالمی ارج نهاده می شود. امسال 16 نفر 
از معلمان اصفهانی به عنوان معلم نمونه کشوری و 158 نفر نیز به 
عنوان معلم نمونه اس��تانی شناخته ش��ده اند. ابراهیم سحر خیز، 
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در مراسم تجلیل 
از معلمان نمونه کشوری و استانی اصفهان گفت: امروز معلمان باید 
به دنبال س��ند تحول بنیادین آموزش و پرورش باشند و حرکت 
کردن در جهت خالف این سند، نوعی قانون شکنی است. به گفته 
وی، از آغاز دولت نهم وجود یك تحول بنیادین و اساسی در نظام 
آموزش و پرورش از س��وی رهبر معظم انقالب توصیه ش��ده که  
دگرگونی نظام آموزشی کشور و ایجاد یك ساختار متحول در این 
نظام، از سال ها پیش در کش��ور مطرح بوده است. معاون آموزش 
متوسطه وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در حال حاضر این 

تالش ها به نتیجه رسیده و امروز آموزش و پرورش با داشتن سند 
تحول بنیادین وارد میدان می شود. وی افزود: اگر آموزش و پرورش 
در گذشته بر مبنای سالیق وزیران اداره شده، اما محفل آموزش و 
خطای سایر مدیران آموزش و پرورش نبوده است و تمام معلمان و 
نظام آموزشی از یك نقشه راه برخوردار شده اند که تعلیم و تربیت 
باید بر اساس این نقشه استوار باشد. سحر خیز با اشاره به این که هر 
وزیر و هر مدیری که وارد نظام آموزش و پرورش می شود ملزم به 
اجرای سند تحول بنیادین است، افزود: این سند به عنوان قانون 
اساسی آموزش و پرورش محسوب می شود و تخطی از آن مستلزم 

پاسخگویی است.

نظام آموزشی کشور میدان آزمون و خطا نیست
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به این که 
نظام آموزشی کشور میدان آزمون و خطا نیست، خاطرنشان کرد: 
این نظام میدان تاخت و تاز نظریه های سیاسی نیست و آموزش و 

پرورش متعلق به رهبری نظام جمهوری اسالمی ایران است و بنا 
به فرموده رهبر معظم انقالب، اگر نظام آموزش و پرورش اصالح 
شود، تمام نظام جمهوری اسالمی ایران اصالح می شود. به گفته 
سحرخیز، نظام آموزشی کش��ور باید از نگاه های سیاسی مصون 
باش��د و امروز س��ند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبتنی بر 
پژوهش های چند ساله است و مشارکت معلمان در تولیدات ملی 
نقش بارزی دارد. وی با اشاره به این که نقشه راه آموزش و پرورش 
چندین سال عقبه پژوهش��ی دارد، گفت: ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگی ترکیبی است که از سوی مجلس مشخص شده و این شورا 
به تدوین سند تحول بنیادین نظام آموزشی کشور پرداخته است.

نظام 6+3+3 در 127 کشور دنیا اجرا می شود
به گفته سحر خیز، از س��ال تحصیلی آتی نظام 6+3+3 در سطح 
کشور اجرا می ش��ود، عالوه بر این که  در حال حاضر 127 کشور 
دنیا در حال اجرای این نظام هس��تند و س��ند تح��ول بنیادین 
آموزش و پرورش باید رهرو راه آموزگاران آینده نظام آموزش��ی 
کشور باش��د. س��ید مجید عاملیان، مدیرکل آموزش و پرورش 
استان اصفهان نیز در ادامه این برنامه با اشاره به این که با تدوین 
س��ند تحول بنیادین آم��وزش و پرورش چراغ راه��ی برای نظام 
آموزشی کشور ایجاد ش��ده است، بیان داش��ت: معلمان محور و 
عنصر برجس��ته و اصلی س��ند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
هس��تند. وی با اش��اره به این که تفکر به عنوان رک��ن اصلی در 
تعلیم و تربیت به ش��مار می رود، عنوان کرد: معلمان باید با ارائه 
آموزش های خود به دانش آموزان، روحیه تفکر را نیز در این افراد 
ایجاد و دانش آموزان را به س��وی اس��تقالل فکری هدایت کنند. 
مدیرکل آم��وزش و پرورش اس��تان اصفهان گفت: بس��یاری از 
دانش آموزان امروز و دیروز شکل گیری شخصیت خود را مرهون 
تالش ه��ا و خدمات معلم��ان می دانند و معلمان باید با تس��خیر 
قلب های دانش آموزان س��بب ایجاد تغییر در این قشر از جامعه 
ش��وند.در این برنامه که با حضور معاون آموزش متوسطه وزارت 
آموزش و پ��رورش و جمعی از مدیران آموزش و پرورش اس��تان 
برگزار ش��د، آموزش و پرورش از معلمان نمونه استانی و کشوری 
تقدیر کرد، البته در این میان تبعیض فاحشی میان معلمان نمونه 
 کشوری و استانی مشاهده شد، زیر امعلمان نمونه استانی تنها با 
500 هزار تومان و معلمان نمونه کش��وری ب��ا مبلغ یك میلیون 
تومان همراه با فیش حج عمره و یك دس��تگاه خ��ودروی پراید 
تجلیل ش��دند.معلمان از این تبعیض ها نا رضایت��ی خود را اعالم 
کردند و از آموزش و پرورش خواستند که وعده های خود را نسبت 

به این افراد، عملیاتی کند.

در مراسم تجلیل از  معلمان نمونه کشور ی و  استانی در اصفهان  

تبعیض در هدایا ، داد معلمان را درآورد
به معلمان نمونه استانی فقط  500 هزار تومان دادند و به نمونه های کشوری، سفر حج ، پرايد و يک میلیون تومان پول 
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 ريزش ۷ تا ۱۵ هزار تومانی
 قیمت سکه 

 با کاهش ن��رخ دالر در بازار آزاد، قیمت معامالت آتی س��که با کاهش 
هفت تا 15 هزار تومانی نسبت به روزهای گذشته روبرو شد.

بر این اساس، در هفته گذشته قیمت های بازار آتی در یک دامنه قیمتی 
مشخص معامله می شد و به نوعی با رکود مواجه بود، ولی از دیروز با افت 

دالر، روند قیمت بازار تغییر کرد.

 کاهش قیمت برنج ايراني
 از چند روز آينده

رییس اتحادیه کش��وري بنکداران م��واد غذایي گف��ت: در چند روز 
آینده توزیع گس��ترده برنج ایراني در س��طح بنکداران تهران و کشور 
 آغاز مي ش��ود و هزاران ت��ن برنج خری��د تضمیني عرضه مي  ش��ود. 
وي افزود: عرضه نامحدود برنج خرید تضمیني که در س��ال گذش��ته 
توسط وزارت بازرگاني از کشاورزان خریداري و ذخیره شده بود، جهت 
توزیع در اختیار بنکداران قرار خواهد گرف��ت. وي هدف از این کار را 
کاهش قیمت برنج ایراني و کنترل قیم��ت و عدم افزایش قیمت برنج 

ایراني عنوان کرد.

 تندر 90 ايران خودرو
 يک پله باالتر از رقیب

گزارش کیفیت و اس��تاندارد خودروها در س��ال جدید و ماه فروردین 
 منتش��ر ش��د. بر اس��اس این گزارش که هر ماهه براس��اس مقایسه 
س��ه آیتم مونتاژ، رنگ و بدن��ه خودروها صورت می گی��رد، تندر 90 
ایران خ��ودرو با کس��ب 23 امتی��از منفی، ی��ک پله باالت��ر از رقیب 
دیرینه خ��ود، تندر 90 پارس خودرو با کس��ب23/3 نم��ره منفی در 
رده هفتم جدول خودروهای س��واری قرار گرفت. ش��ایان ذکر است 
تندر 90 ایران خودرو و پژو 206 اس دی به لحاظ کس��ب نمره منفی، 
عملکرد یکس��انی داش��ته و هر دو 23 امتیاز منفی کس��ب کرده اند، 
 اما در بررس��ی های نهایی پژو 206 اس دی در رده شش��م و تندر 90

ایران خودرو در رده هفتم جدول قرار گرفتند.

استعفا نکرده ام و سر کارم هستم
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرآنالین 
پیرامون خبر اس��تعفای خود، این موضوع را تکذی��ب کرد. روز جمعه 
خبری در رسانه های مختلف مطرح شد مبنی بر این که گرانی قربانی 
خواهد گرفت و یکی از وزرای اقتصادی کابینه دولت باید از قطار دولت 
دهم پیاده شود. هنوز زمان زیادی از انتش��ار این خبر نگذشته بود که 
گمانه زنی های بسیاری در رابطه با جزئیات این خبر انتشار پیدا کرد، 
به طوری که برخ��ی پیش بینی کردن��د از میان وزرای کش��اورزی یا 
صنعت، معدن و تجارت، یکی به دلیل گرانی ها استعفا کند و جای خود 
 را به علی س��عیدلو، معاون امور بین الملل رییس جمهور  دهد. حدود 
دو روز از پر رنگ شدن این گمانه زنی ها گذشته بود که استعفای وزرای 
صنعت ، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی از سوی پایگاه اطالع رسانی 
دولت تکذیب شد. در ادامه این خبر آمده بود که در پی شیطنت برخی 
رسانه ها و خبر سازی های دروغین، به اطالع می رساند هرگونه استعفای 
وزرای صنعت ، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی قویا تکذیب می گردد. 

غضنفری گفت:  من استعفایی نکرده ام و مشغول به کار هستم.

تغییر مديرعامل شرکت مخابرات
موضوع تغییر صابر فیضی در جلس��ه هیأت مدیره ش��رکت مخابرات 
مطرح ش��ده، اما حکم این تغییر هنوز ابالغ نشده است. فیضی گفت: 
تا زمانی که صورتجلسه این جلس��ه به امضای اعضا نرسیده است، این 
تغییر س��مت به صورت رسمی اعالم نمی شود. س��خنگوی مخابرات 
پیش بینی کرد که ظ��رف دو روز آینده وضعیت مدیرعامل ش��رکت 
مخابرات ایران مش��خص می ش��ود. صابر فیضی، مدیرعامل شرکت 
مخابرات ای��ران پس از دریافت پاداش چند میلیونی، خبرس��از ش��د 
و ش��نیده می ش��ود  به زودی تغییر می کن��د و به ج��ای وی، مظفر 
پوررنجبر به س��مت مدیرعاملی این ش��رکت منصوب خواهد شد.وی 
 عالوه بر مدیرعاملی شرکت توس��عه اعتماد مبین، سابقه عضویت در 

هیأت مدیره ایرانسل را نیز دارد.  

صدورکارت هوشمند وانت بار 
رییس اتحادیه کش��وری وانت بار و پیک موتوری گفت: در راس��تای 
گس��ترش دولت الکترونیک، به زودی برای تمام رانن��دگان وانت بار 
کارت هوشمند صادر می شود. علیرضا شاه سیاه به فواید صدور کارت 
هوشمند برای رانندگان وانت بار اش��اره کرد و افزود: صدور این کارت 
سبب ش��ناخت دقیق مسئوالن مربوطه از س��وابق راننده و صالحیت 
راننده برای حمل ونقل بار می شود. وی اضافه کرد: این کارت با اعتبار 
یک سال پس از تأیید مدارك تحصیلی، گذراندن دوره های آموزشی و 
یادگیری کمک های اولیه برای رانندگان صادر می شود.به گفته رییس 
اتحادیه کشوری وانت بار و پیک موتوری، صدور کارت هوشمند برای 
رانندگان حمل  و نقل بین ش��هری به  معنی پروانه کسب و کار و احراز 

صالحیت شغلی است.

 مسئوالن کدام بانک را 
پیشنهاد  می کنند؟

چند وقتی بود که همه صحبت ها 
زهرا
در بی��ن م��ردم کوچه و ب��ازار، نوبخت

مغازه داران، کارمندان دولتی و ... 
به اختالس سه هزار میلیاردی بر می گشت و از بحث در 
این مورد خسته نمی ش��دند، چون این مسأله برای همه 
مهم بود، اما می گویند زمان، حالل مشکالت است. این 
موضوع نیز پس از گذشت دو تا س��ه ماه برای اکثر مردم 
عادی ش��د و تنها زمانی ب��ه آن می پرداختند که دادگاه 
بزرگ ترین فساد مالی برقرار بود و از رسانه های دیداری و 

شنیداری و مکتوب اخبارش را جویا می شدند.
 البته این نکته جا نماند که برخ��ی از مردم، پیگیر ویژه 
بودند و حتی برخی نیز بر آن شدند تا پول های کالن! خود 
را از بانک  های متخلف بیرون بکشند و در بانک های دیگر 
س��رمایه گذاری کنند، اما در کدام بانک؟دیگر کسی به 
بانک ها آن اعتماد سابق را ندارد. هر روز باید شاهد منحل 
شدن یک بانک متخلف باشیم. خبر انحالل بانک ها، آن 
هم بدون ذکر نام آن بانک، مردم را دل ترس کرده است 

و سردرگم.
دیروز روی خروجی خبرگ��زاری فارس، خبری مبنی بر 
منحل ش��دن بانک تات، به دلیل تخلفات عدیده منتشر 
شد که لرزه بر اندام کسانی انداخت  که سرمایه  خود را به 
دست این بانک س��پرده بودند و حاال کسانی که سرمایه 
خود را قبال از بانک های مورد اتهام در اختالس سه هزار 
میلیاردی بیرون کشیده و به دست »امینی« به نام تات 
سپردند، باید کاسه چه کنم چه کنم دست بگیرند که آیا 

به بانکی دیگر می شود اعتماد کرد؟
 مس��ئوالن خب��ر داده ان��د ک��ه بان��ک مذک��ور ب��ا 
دو مؤسسه مالی و اعتباری پیشگامان و صالحین ادغام و 

در نهایت بانک بزرگ تری را تشکیل خواهد داد.
چرا زمانی که به بانکی نمی توان اعتماد کرد و همه خبر از 
انحالل آن می دهند، باید با چند مؤسسه دیگر ادغام شود 
و شاید این شک را درذهن  مردم نیز به وجود بیاورد که 
همه در پی اختالسی عظیم تر هستند؟ شاید برگشتن به 
زمانی که بانکی در کار نبود و پول ها را در صندوقچه هایی 
با قفل های ه��زار ترفندی نگه��داری می کردند، راه حل 
 خوبی باش��د برای مردم. با این کار، می توانی ش��ب را با 
فراغ بال سرکنی و سر را روی بالش بگذاری؛ آن وقت دیگر 
نیازی نیست که هر روز همه روزنامه ها و خبرگزاری ها را 
 زیر و رو کنی تا ببینی س��رمایه ات از دس��ت رفته است

  یا نه.طبق گفته مس��ئوالن، تخلف��ات قانوني که در این 
بانک ه��ا ص��ورت گرف��ت، از جه��ت ترکیب و س��قف 
س��هامداران بود، همچنین برخي تخلف��ات دیگر نیز از 
ناحیه وام ها و تسهیالتي که داده شد، اتفاق افتاده بود که 

آنها نیز در دست بررسی است.

تکذيب مهلت مصرف 
بنزين400 توماني

داللي وام مسکن 
جاني دوباره گرفت

تعیین مهلت زماني براي مصرف بنزین 400 توماني ذخیره در کارت هاي 
سوخت تکذیب شد. برخي رس��انه ها از تعیین ضرب االجل براي مصرف 
بنزین 400 توماني ذخیره در کارت هاي س��وخت خب��ر داده اند که این 
موضوع توسط شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران رد شد. شرکت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران اعالم کرد: تاکنون براي مصرف بنزین 
400 توماني ذخیره در کارت هاي سوخت زماني تعیین نشده است. یکي 
از مدیران ش��رکت پخش گفت: با توجه به این که در حال حاضر بنزین با 
س��ه نرخ 100، 400 و 700 تومان عرضه مي شود، براي نرخ جدیدي که 
در مرحله ي دوم هدفمندي قرار است اعالم شود، نیاز بود که یکي از این 
نرخ ها حذف شود، بنابراین تصمیم گرفته ش��د تا بنزین 100 توماني تا 

پایان اردیبهشت ماه عرضه شود.

با وجود اولتیماتوم رییس اتحادیه کش��وری مش��اوران امالك به بنگاه های 
معامالت مس��کن در خص��وص برخورد ب��ا متخلف��ان خرید و ف��روش وام 
 مس��کن، اما همچن��ان این ب��ازار غیر قانون��ی داغ اس��ت. این روزه��ا بازار 
غیر قانونی خرید و فروش وام مسکن داغ شده و دالالن این وام، بازارشان رونق 
گرفته است. در حال حاضر که به فصل نقل و انتقال مسکن نزدیک می شویم، 
بازار خرید و فروش مسکن نیز جانی دوباره گرفته و دالالن وام مسکن از این 
فرصت طالیی استفاده و وام را به چندین برابر قیمت می فروشند. براساس 
این گزارش، تس��هیالت 20 میلیونی وام با قیمت ح��دود دو میلیون و 500 
 هزار به فروش گذاشته ش��ده و همچنین وام 18 میلیون تومان، دو میلیون و 
 200 ه��زار تومان به فروش می رس��د. در برخ��ی از مناطق ته��ران نیز وام 
20 میلیونی مسکن، دو میلیون و 900 هزار تومان نیز به فروش رسیده است. 

معاون خرید فوالد مبارکه گفت: ب��ا همکاری کارکنان 
فوالدمبارکه با ش��رکت ایران ترانس��فو، انحصار ساخت 
ترانس های ق��درت تحریمی 135مگاواتی که س��ازنده 
اصلی آنها ش��رکت های خارجی بودند، شکس��ته شد و 
با صرفه جوی��ی ارزی 12 میلی��ارد ریالی، ای��ران نیز در 
زمره س��ازندگان این قبیل ترانس ها قرار گرفت. محمد 
هالکویی با اش��اره به دس��تیابی متخصصان داخلی به 
س��اخت دانش فنی ترانس ه��ای 135 مگاواتی، اظهار 
داشت: به دنبال نیاز واحد نیروگاه برای تأمین برق مورد 
نیاز ناحیه فوالدسازی استعالم خرید این ترانس ها برای 
شرکت های خارجی صادر شد که این شرکت ها با وجود 
ارایه پیش��نهاد قیمت، اعالم کردند که به دلیل تحریم، 
امکان فروش به ایران را ندارند. وی افزود: از آنجایی که 
ملت ایران تحت هر ش��رایطی حاضر نیس��تند از حقوق 
مسلم خود چشم پوش��ی کنند، لذا مطالعات، بررسی ها 
و پیگیری ه��ای الزم برای س��اخت این تجهیز بس��یار 
حساس خطوط تولید فوالد مبارکه در داخل کشور آغاز 
ش��د. معاون خرید فوالد مبارکه در ادام��ه تصریح کرد: 
بعد از شناسایی ش��رکت های توانمند داخلی و برگزاری 
جلس��ات متعدد فن��ی و بازرگانی و همچنی��ن مراحل 
مختلف، ساخت این ترانس ها در داخل اجرایی شد. وی 
بیان داشت: تمام مراحل س��اخت این ترانس ها از قبیل 
طراحی، محاسبات الکتریکی ساخت، تست و راه اندازی 
با همکاری کارشناس��ان فنی فوالد مبارکه و سازندگان 
داخلی، بار دیگر تهدید ها و تحریم  را برای ایران به فرصت 
مبدل کرده اس��ت. هالکویی یادآور شد: پیش از این نیز 
ترانس100 مگاواتی در داخل کش��ور بومی س��ازی و با 
موفقیت در خطوط تولید فوالد مبارکه به کار گرفته شده 
بود و هم اکنون هم با کسب دانش فنی و توانایی ساخت 
ترانس های 135 مگاواتی کشور، ایران توانایی خود را در 

این زمینه دو چندان کرد. 

 حس��ین مهاجران، رییس اتحادیه فروش��ندگان میوه و 
تره بار استان تهران درخصوص دلیل گرانی گوجه فرنگی 
در بازار گفت: گران شدن گوجه فرنگی دالیل مختلفی 
دارد که مهم ترین آن، س��رمای چهارم فروردین س��ال 
جاری بود که رش��د گوجه را 15 روز به تعویق انداخت. 
 وی افزود: از طرفی دیگر، چون س��ال گذشته محصول 
گوجه فرنگی را از کش��اورزان جیرف��ت خوب نخریدند، 
 امس��ال برخ��ی از آنه��ا در زمین ه��ای خود ب��ه جای 
گوجه فرنگی س��یب زمینی کاش��تند.وی اعالم کرد: از 
روز گذشته که محصول گوجه جیرفت به بازار آمد، بین 
700 الی 800 تومان قیمت گوجه در بازار کاهش یافت. 
وی با بیان این که میوه فروش��انی که گوجه فرنگی را با 
قیمت کیلوی��ی 2900 تومان خریداری ک��رده اند، این 
محصول بر پای��ه کیلویی 4000 تومان می فروش��ند، 
درعین حال گف��ت: اما میوه فروش��انی ک��ه گوجه را با 
قیمت کیلویی 2400 تومان خریده اند، باید در بازار آن 
را با قیمت کیلویی3400 تومان عرضه کنند. مهاجران 
در ادامه از کاهش شدید قیمت گوجه فرنگی تا 10 روز 
 آینده خب��ر داد و افزود: ت��ا 10 روز دیگ��ر که محصول 
گوج��ه فرنگی از نق��اط دیگر کش��ور می آی��د، قیمت 
هرکیلوگرم گوجه فرنگی به زیر هزارتومان خواهد رسید.

عضو کمیسیون تلفیق با اعالم این که اجرای هدفمندی 
یارانه ها  با 54 هزار میلیارد تومان قفل می ش��ود، گفت: 
با ای��ن وضعیت در ص��ورت اصرار مجلس ب��ر ُمر قانون، 
پرداخت یارانه 45هزار و 500 تومانی نیز با تردید مواجه 
می ش��ود. عباس��علی نورا در مورد درآم��د هدفمندی 
یارانه ها در الیح��ه بودجه 91 گفت: ب��ا توجه به این که 
پیش��نهاد 54 هزار میلیارد تومانی به تصویب رس��ید، 
این مسأله به صورت مراعا گذاشته شد. عضو کمیسیون 
تلفیق افزود: برای هدفمندی  یارانه ها چهار پیشنهاد ارائه 
شد که هیچ کدام رأی نیاورد. نورا افزود: بعد از این جریان 
پیش��نهادی مبنی بر 54 هزار میلیارد تومان مطرح شد 
که رأی آورد. وی تأکید کرد: بای��د ُمر قانون هدفمندی 
یارانه ها اجرا ش��ود که 50 درصد از درآمد یارانه ها برای 
مردم، 30 درصد برای تولی��د و 20 درصد برای جبران 
هزینه ش��رکت های دولتی اس��ت که البته در ماده 14 
قانون امکان جابه جایی 10 درصدی این سهم ها وجود 
دارد. سال گذش��ته 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی 
بابت هر نفر ماهانه 45 هزار و 500 تومان پرداخت ش��د 
که تأمین ای��ن منابع با درآمد 54 ه��زار میلیارد تومانی 
سازگاری ندارد و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با این 

حساب قفل می شود.

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان گفت: پس از برطرف 
شدن موانع قانونی، به زودی شهرك طال و جواهر اصفهان 

ساخته می شود.
پس از سپری ش��دن روزهای پی در پی و بی سر و سامان 
بازار س��که و طالی کش��ور از جمله بازار اصفهان، چند 
روزی اس��ت که بازار طال رونق خاصی پی��دا کرده و به 
صورت تقریبی، استقبال از سوی مردم برای خرید طال 
بیشتر شده است. هوش��نگ شیشه بران نوسانات قیمت 
طال، ارز و سکه را نشأت گرفته از وابستگی زیاد نسبت به 
یکدیگر عنوان کرد و اظهار داشت: قیمت طال در داخل 
کشور تحت تأثیر سه پارامتر اصلی جهانی، ارز و شرایط 
عرضه و تقاضاس��ت.وی افزود: قیمت جهانی طال که در 
بورس های بزرگ جهان و بر اساس شرایط کالن جهانی 
تعیین می شود، تغییر آن در اختیار هیچ کشوری نیست 
و همانند قیمت نفت تحت تأثیر عوامل مختلفی متغیر 
است. رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان از پارامتر دیگر 
قیمت طال س��خن گفت و اضافه کرد: قیمت ارز در واقع 
در زمان تبدیل قیمت طال از دالر به صورت ریال خود را 
نشان می دهد و قیمت جهانی طال نیز بر اساس دالر است 
و زمانی که قرار است در داخل کشور قیمت گذاری شود، 
متناسب با قیمت دالر به ریال تبدیل می شود. وی اظهار 
داشت: ارزش دالر در گرو سیاست های دولتی و شرایط 
متعدد دیگر است. وی با اشاره به بازار سکه بیان داشت: 
قیمت سکه نیز متأثر از قیمت جهانی، نرخ ارز و شرایط 
عرضه و تقاضاست.شیشه  بران با اشاره به چگونگی روند 
شهرك طال و جواهر گفت: زمین مورد نظر برای ساخت 
شهرك طال و جواهر پس از برطرف شدن موانع قانونی در 
حال حاضر آماده واگذاری و آغاز مراحل ساخت است. وی 
ادامه داد: در حال حاضر مرحله تنظیم و امضای توافقنامه 
میان اتحادیه و مالک زمین در جریان است که در صورت 

انجام، به اطالع همگان می رسد.

میوه و تره بار هدفمندی یارانهفوالد مبارکه طال و جواهر

ايران، جزو سازندگان 
ترانس های ۱۳۵ مگاواتی 

کاهش قیمت گوجه فرنگی 
تا ۱0 روز ديگر 

هدفمندی  با ۵4 هزار 
میلیارد قفل می شود

شهرک طال و جواهر 
اصفهان ساخته می شود

اخبار کوتاه

يادداشت

4
امروز؛ احتمال واریز یارانه اردیبهشت

برخی اخبار غیررس��می حکای��ت از آن دارد که یاران��ه نقدی 45 ه��زار و 500 تومانی 
اردیبهش��ت ماه احتماال امروز به حساب سرپرس��تان خانوار واریز می شود. یارانه نقدی 

فروردین 91 نیز در روز هیجدهم واریز شده بود.
امکان تغییر منابع فاز دوم 

هدفمندی
رییس کمیسیون تحول اقتصادی مجلس

حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم 
امکان تغییر منابع هدفمند ی یارانه ها در کمیسیون تلفیق و صحن 
مجلس وجود دارد. در جلس��ه کمیس��یون تلفیق گذش��ته اگرچه 
طرح تجدید رأی نمایندگان برای درآم��د هدفمندی یارانه ها رأی 
نیاورد، اما چون با منابع بودجه مشکل تلفیقی پیدا می کند، احتمال 
طرح تجدی��د رأی برای هدفمن��دی وجود دارد. مصوب��ه 54 هزار 
 میلیارد تومانی تلفیق برای هدفمندی یارانه ها ب��ا بقیه مواد منابع 
بودجه ای س��ازگاری ندارد، 
چون اگر قرار باشد 50 درصد 
 ای��ن رق��م س��هم خانوارها 
باش��د، در واق��ع 27 ه��زار 
میلیارد خواهد بود که کافی 
نیس��ت و پولی ب��رای یارانه 
نقدی کامل نخواه��د بود و 
یارانه غیرنق��دی نیز ناکافی 

می شود. 
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رؤس��ای اتحادیه ها می گویند، سیاس��ت توزیع و بازاررس��انی 
مناسبی در زمینه محصوالت کشاورزی وجود ندارد و مجلس در 
تصویب قوانین حمایتی از تولید نظیر »انتزاع وظایف کشاورزی 
از سایر وزارتخانه ها« بی توجه است و در حمایت های دولتی نیز 
نظیر اختصاص ارز دولتی تعیین مش��وق های صادراتی و ابالغ 
مصوبه های ط از تولید تعلل می شود، همچنین اعتبارات صندوق 
توسعه بخش کشاورزی پرداخت نمی شود و دولت با کسانی که 
در واردات بی رویه نقش دارند برخ��ورد نمی کند. آنها معتقدند 
س��ناریوی واردات در جای دیگری خ��ارج از چارچوب قانون از 
سوی کسانی نوشته می شود که به دنبال سود و منافع شخصی 

خود هستند.

کشاورزی مورد بی مهری واقع شده است
اس��فندیار امین��ی، مدیرعام��ل کان��ون خبرگان کش��اورزی 
اصفهان با اش��اره به این که بررس��ی موضوع تأمی��ن آب برای 

کش��اورزی اس��تان اصفهان باید م��ورد توجه مس��ئوالن قرار 
 گیرد، اظهار داش��ت: در گذشته در شهرس��تان اصفهان ساالنه 
800 ه��زار تن ذرت علوف��ه ای، 200 هزار تن یونجه خش��ک و 
94 هزار تن جو تولید می ش��د که امروز به کمترین میزان خود 
رسیده است. وی با انتقاد از ش��یوه دولت در قیمت گذاری بهای 
 انرژی و دستوری عمل کردن برای تولیدکنندگان، افزود: دولت 
یک ش��به قیمت انرژی را چندین برابر افزای��ش داد، اما اجازه 
افزایش قیم��ت را به تولیدکنن��دگان ن��داد و در قیمت گذاری 
انرژی موضوع مصرف کننده و رعایت شرایط وی در نظر گرفته 
نشد، اما در قیمت گذاری محصول تولید شده بخش خصوصی، 
موضوع مصرف کننده پررنگ تر می ش��ود. امین��ي قیمت تمام 
ش��ده ش��یر برای دامداران را 850 تومان اع��الم و اضافه کرد: 
 در ش��رایط کنونی تولیدکننده، ف��رآوری کننده، مغ��ازه دار و 
مصرف کننده ابراز نارضایتی می کنند و باید علت این نارضایتی 
مشخص ش��ود. هیچ بخش��ی از فرآیند تولید تا مصرف شیر از 

این مس��أله رضایت  ندارن��د. وي حمایت دولت از کش��اورزان 
را الزم دانس��ت و افزود: دول��ت باید براي حمای��ت و جلب نظر 
تولیدکنن��دگان، از واردات بي روی��ه محص��والت کش��اورزي 
جلوگیري کرده و به حمایت از افزایش بهره وري بخش کشاورزي 

اقدام کند.

يارانه تولید داده نشد
مدیرعامل اتحادیه مرک��زی تعاونی های کش��اورزی دامداران 
نیز معتقد اس��ت که اجرای اصل 43 و 44 قانون اساسی کشور 
می  تواند خودکفایی و توسعه اقتصادی کش��ور را رقم بزند. وی  
اظهار داشت: به رغم این که تسهیالت و اعتبارات الزم به بخش 
دامداری داده نمی شود، اما در مورد شیر و فرآورده های آن به غیر 
از کره، به خودکفایی رسیده ایم و وابس��تگی به واردات کره نیز 

بیشتر بحث سیاسی است.
سلطانی با بیان این که بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها که قرار 
ش��د 30 درصد درآمد آن به بخش تولید اختصاص یابد و هنوز 
هیچ کمکی را در این بخش شاهد نیس��تیم، ادامه داد: از سوی 
دیگر با اجرای هدفمندی یارانه ها که قرار شد کرایه حمل و نقل 
بیش از 20 درصد افزایش نیابد، اما ش��اهد افزایش 60 درصدی 
هم بودیم، همچنین هزینه های کارگری نیز تا 18 درصد افزایش 
یافت و بهره های بانکی نیز 5 الی 7 درصد بیشتر شد. به هرحال 
از نظر کارشناسی این متغیرها باید تعیین کند که قیمت به چه 
اندازه باش��د، اما دولت همچنان چماق تعزیرات خود را بر س��ر 
تولید کننده ها می چرخاند و این درست نیست که متغیر نهاده در 
نوسان باشد اما قیمت ها ثابت. سلطانی همچنین گفت: تحریم ها 
و گشایش الی سی نیز برای واردات نهاده ها مشکالت زیادی ایجاد 
کرد، به طوری که برخی از این نهاده ها دو الی س��ه برابر افزایش 
یافت. مدیرعامل اتحادیه سراس��ری دامداران ادامه داد: به رغم 
این گونه مشکالت، تولید کنندگان تولید خود را کم نکرده اند، اما 
انتظار داریم تا دولت با اجرای قوانین مصرح در قانون بهره وری 
کش��اورزی و نظام جامع دامپ��روری و با تعیی��ن قیمت خرید 
تضمینی، قیمت ها را در یک س��طح نگه دارد، ام��ا در کنار آن، 
نهاده ها را هم با قیمت منطقی در اختیار تولیدکنندگان بگذارد.

افزاي�ش س�ه برابری خ�وراک طیور، عام�ل اصلی
 افزايش قیمت

حس��ین مقدم نیا، مدیرعام��ل اتحادیه سراس��ری تعاونی های 
کشاورزی مرغداران گوشتی نیز معتقد است که افزایش قیمت 
مرغ از دو هزار و 300 تومان س��ال گذشته به س��ه هزار و 100 
تومان امس��ال، به دلیل افزایش قیمت نهاده ها ب��وده و اگرچه 
دولت 400 میلیارد ریال به حس��اب شرکتی واریز کرده که نیاز 
خوراك دام را تأمین کند، اما هنوز محقق نش��ده و انتظار داریم 

دولت بیشتر به تولیدات داخل توجه کند.

قانون گريزی و داللی، دو مشکل بزرگ کشاورزی ايران

هنوز به کشاورزان بی مهری می شود 

اتحاديه های کش�اورزی معتقدند توزيع و بازاررسانی محصوالت کشاورزی مناسب نیست و  گروه 
مجلس به تصويب قوانین حمايتی از تولید بی توجه است. آنها اعتقاد دارند قانون به درستی اقتصاد

اجرا نمی شود، به ويژه در مورد خريد های تضمینی و اختصاص يارانه تولید هدفمندی يارانه ها، 
همچنین به گفته آنها، نقش واسطه ها در افزايش قیمت ها بسیار پررنگ شده و دولت ناتوان از کوتاه کردن دست 
آنهاس�ت که در اين میان در صورت بها دادن به تش�کل ها، می تواند با حذف و يا کم کردن نقش واسطه ها، قیمت 

نهاده ها و محصول را کمتر کند.



یادداشت

حادثه خطرن��اک برخورد پراید و 
مینی بوس در اس��تان اصفهان، 
ب��ا حض��ور نیروه��ای اورژانس 
ب��ه خی��ر گذش��ت. مس��ئول 
فوریت های پزش��کی شهرستان 
شاهین ش��هر و میم��ه گف��ت: 
دو دس��تگاه خ��ودروی پرای��د و 
مینی ب��وس در مس��یر اصفهان 
� کاش��ان ب��ا یکدیگ��ر برخورد 
 کردن��د ک��ه ب��ر اث��ر ای��ن حادث��ه 17 نف��ر مج��روح و راه��ی

 بیمارستان شدند.  علیرضا قاسمی در اصفهان اظهار داشت: ساعت 
7:45 دقیق��ه صب��ح  در کیلومت��ر 20 عوارضی اصفهان - کاش��ان، 
بر اث��ر انحراف به چپ یک دس��تگاه خ��ودروی س��واری پراید، یک 
خودرو مینی ب��وس که در این مس��یر در حال حرکت ب��ود، واژگون 
ش��د. وی افزود: بر اثر این حادثه 17 نفر مصدوم ش��دند. مس��ئول 
فوریت های پزشکی شهرستان شاهین شهر و میمه بیان داشت: پس 
از اعالم حادثه  یاد ش��ده به اتاق فرمان فوریت های پزشکی511،  به 
سرعت شش واحد امدادی از پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی 
شاهین شهر و میمه، یک واحد از پایگاه نطنز و یک واحد از هالل احمر 

بر بالین مصدومان حاضر شدند.
وی ادامه داد: مصدومان این حادثه را پ��س از انجام اقدامات درمانی 
اولی��ه و تری��اژ )اولویت بندی مصدوم��ان( به بیمارس��تان گلدیس 

شاهین شهر منتقل کردند.

روی خط حادثه

دور دنیا

تخته گاز
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وان های پر از نفت در هتلی در آذربایجان 
هتلی در روستای نفتالین )در شهر گنجه( آذربایجان وجود دارد که پذیرای کسانی 
است که برای درمان بیماری به این روستا می آیند. متخصصان معتقدند خوابیدن 

متناوب در نفت این منطقه در بهبود برخی بیماری ها مؤثر است.

5

ی��ک زن انگلیس��ی که ب��ه هم��راه گروهی توریس��تی ب��ه منطقه 
آفریقای جنوبی س��فر کرده بود، به طور معجزه آس��ایی از چنگال دو 
یوزپلنگ  نجات پی��دا کرد. این حادث��ه زمانی رخ داد ک��ه کارکنان 
پارک حیات وحش با دریافت مبلغی به توریس��ت ها اجازه دادند این 
دو یوزپلنگ رام ش��ده را نوازش کنند، اما هنگامی که این زن به آن 
دو نزدیک ش��د، مورد حمله آنها قرار گرفت. ای��ن زن پس از انتقال 

به بیمارس��تان گفت: تصور نمی کردم ای��ن دو حیوان به 
من حمله کنند، به همین دلیل ابت��دا در حالی که جیغ 
 می کش��یدم س��عی کردم از گردنم محافظت کنم، اما از 
آن جایی که راه ف��راری برای خود پیدا نک��ردم. به خودم 

گفتم حرک��ت نکن، حرک��ت نکن و نق��ش یک مرده 
را بازی کن. به گزارش ایس��نا، مج��روح این حادثه 

گفت: بقیه افراد تور س��عی کردند تا آن دو را از 
من جدا کنند، اما توانای��ی مقابله با آنها را 

نداش��تند. تا این که با حرکت نکردن 
من،یوزپلنگ ه��ا تصور کردند من 

کشته شده ام و از من جدا شدند. 

سوختگی سه کودک با اسید
مدیر روابط عمومی اورژانس تهران از حادثه ای برای پنج 

نفر از اعضای یک خانواده به دلیل اسیدپاشی خبر داد. 
حسن عباسی با اش��اره به مصدومیت پنج نفر از اعضای 
یک خانواده به دلیل اسیدپاشی، اظهار داشت: در ساعت 
14:43 گزارشی مبنی بر یک حادثه اسیدپاشی در خیابان 

مولوی به اورژانس تهران گزارش شد.
 وی با اش��اره به غیرعمد بودن این اس��ید پاش��ی افزود:

  این حادثه به دلی��ل واژگونی یک گالن اس��ید که روی 
دیوار قرار داش��ت صورت پذیرفت. س��ه کودک 5، 2/5 
 و 10 س��اله در حیات منزل مش��غول به بازی بودند که 
پس از واژگونی گالن دچار س��وختگی به وس��یله اس��ید 

شدند.
عباس��ی تصریح کرد: در پی کمک والدین این فرزندان، 
آنان نیز دچار س��وختگی به دلیل مواجه ش��دن با اسید 

سولفوریک شدند.
وی خاطرنش��ان کرد: در پی گزارش ب��ه اورژانس تهران 
نیروهای تکنسین فوریت های پزش��کی به محل حادثه 
ش��تافتند و پس از اقدامات الزم این افراد را برای درمان 

بیشتر به بیمارستان شهید مطهری انتقال دادند.

قتل زن جوان در قرار شیطانی 
مرد جوان که در قرار مرگبار، زن بدهکار را با ضربه های 
سخت به قتل رسانده و طالهایش را س��رقت کرده بود، 
 در جری��ان تحقیق��ات کارآگاه��ان پلیس شناس��ایی و

 دستگیر شد. 
به گزارش مهر، چند ساعتی از تحویل سال 91 نگذشته 
بود که کارآگاهان پلیس آگاهی اس��تان فارس از کشف 
جسد زن ناشناسی در محله سعدی شیراز باخبر شدند.

دقایقی بع��د، تیمی از مأموران، همراه بازپرس کش��یک 
قتل در محل جنایت حاضر شدند. در نخستین بررسی ها 
مشخص شد زن جوان با ضربه های جسم سخت به قتل 
رسیده و قاتل جسد او را در منطقه ای کم تردد رها کرده 
است. از سوی دیگر پزش��ک جنایی نیز اعالم کرد حدود 

72 ساعت از قتل این زن می گذرد. 
پس از تحقیقات مقدماتی، جسد برای تعیین علت اصلی 
مرگ و شناسایی هویت مقتول به پزشکی قانونی منتقل 
شد. تیم جنایی هم برای کشف راز این جنایت شناسایی 
هویت مقتول را در دستور کار قرار دادند. به همین خاطر 
به بررس��ی پرونده افراد گمش��ده پرداختند. بررسی ها 
 نش��ان داد س��ه روز قبل، خانواده زن جوانی به نام مونا،

 با مراجعه ب��ه پلیس آگاهی از ناپدید ش��دن او خبر داده 
بودند.

در ادامه خانواده مونا به پزشکی قانونی منتقل شدند که 
با مشاهده جسد، دخترشان را شناس��ایی کردند.آنها در 
جریان تحقیقات اظهار داش��تند: مونا سه روز قبل برای 
انجام کاری از خانه خارج ش��د و دیگر بازنگشت. در این 
مدت به هرجا که احتمال می دادیم آن جا باشد، سر زدیم 
اما تالش های ما برای یافتن او بی نتیجه ماند. به همین 
خاطر با مراجعه به پلیس طرح شکایت کردیم.تا این که 

از قتل او باخبر شدیم.
با شناس��ایی هویت مقتول، روند رسیدگی به این پرونده 
وارد مرحله تازه ای ش��د و کارآگاهان با تجس��س های 
گسترده متوجه ش��دند مقتول آخرین بار با مردی به نام 

سامان قرار داشته است.
با کشف این سرنخ سامان دس��تگیر و برای تحقیقات به 
اداره آگاهی منتقل شد. او در نخستین بازجویی ها منکر 
هرگونه آشنایی با مقتول شد، اما در ادامه لب به اعتراف 
گش��ود و گفت: مدتی قبل به واسطه آش��نایی با مقتول 
مقداری پول به او ق��رض دادم، اما مونا از پس از دادن آن 

خودداری می کرد. 
روز حادثه با طرح نقشه ای شیطانی با او در محله سعدی 
قرار گذاشتم. از مونا خواس��تم طلبم را بدهد، اما باز هم 
منکر این پول ش��د. تصمیم گرفتم او را بکشم و به جای 
طلبم طالهایش را س��رقت کن��م. زمانی ک��ه مقتول در 
حال ترک محل قرار بود ضربه های س��نگینی به سرش 
زدم که باعث مرگش شد. جس��د را همان جا رها کرده و 

سریع گریختم.
متهم پس از اعتراف به این جنایت و بازسازی صحنه قتل 

با قرار بازداشت روانه زندان شد.

 شایعه بمب گذاری
 در مترو  تهران

احتمال بمب گذاری در یکی از ایستگاه های مترو تهران 
لحظات دلهره آوری را رقم زد، اما همه گروه های امنیتی  
این موضوع را رد کردن��د. ماجرای این حادث��ه از آن جا 
شروع شد که برخی از رسانه ها، از احتمال بمب گذاری 
و حضور خودروهای آتش نش��انی در این محل خبر داده 

بودند، اما هیچ منبع رسمی خبر را تأیید نکرد.
مرکز اطالع رسانی پلیس تهران نیز  با صدور اطالعیه ای، 
بمب گذاری در مترو تهران را تکذی��ب کرد. در اطالعیه 
مرکز اطالع رسانی پلیس تهران با رد شایعه بمب گذاری 
در ایستگاه شهید بهشتی مترو تهران آمده است: با اطالع 
از موضوع، بالفاصله نیروی پلیس در محل حاضر ش��دند 
و پس از بازرسی به مورد مشکوکی برخورد نکرده و تنها 
لوازم ایستگاه از جمله یک جعبه ابزار را پیدا کردند. این 
مرکز تأکید ک��رد: هم اکنون وضعیت ایس��تگاه مطلوب 

است.
معاون امور ایس��تگاه های ش��رکت بهره ب��رداری مترو 
تهران نی��ز در ادامه در گفتگو با رس��انه ها، بمب گذاری 
 در ایس��تگاه ش��هید بهش��تی را تکذیب کرد. رضا واکف

 در گفتگ��و با مه��ر ب��ا تکذیب خب��ر بمب گ��ذاری در 
 ایستگاه ش��هید بهش��تی در خط یک مترو تهران گفت:

 ایستگاه های مترو مش��کلی ندارند و خدمات رسانی در 
خط یک ادامه دارد.

مرگ بر اثر سانحه رانندگی، قصه هر روزه
شهر پر از حادثه های ریز و درش��ت تصادفات است. خبرهای 

تصادف های مرگبار از هر گوشه کشور مخابره می شود. 
 رس��انه های تصویری داس��تان تصادفات مرگبار را به تصویر 
می کشند تا شاید درس عبرتی برای س��ایرین باشد، اما هیچ 
چیز نمی تواند سدی برای فرهنگی باشد که در آن سرعت، برابر 
مرگ نیست. هنوز عده ای باور ندارند بی احتیاطی های هر روزه 
شان می تواند جان خود، عزیزانشان و مردم را به خطر بیندازد. 
چش��مان اش��ک بار خانواده ه��ا در میان قبرس��تان حکایت 
از حال و ه��وای  غمباری دارد. تصویر جوانی پش��ت شیش��ه 
ماشین ها نقش بس��ته اس��ت. مهندس عمران 21 ساله حاال 
در میان خ��اک آرمی��ده اس��ت. او قربانی تص��ادف رانندگی 
 اس��ت، تصادفی  که در آن برادرش راننده خودرو بوده است و 
بی احتیاطی و جدی نگرفتن رعایت قوانین سبب شد در یک 
 روز بهاری از زندگیش��ان، طعمه حادثه ای تلخ ش��وند. همه 
می دانس��تند راننده پیش از این بارها تصادف کرده اس��ت و 
 هر بار نیز سرعت غیر مجاز سبب ش��ده بود کنترل خودرو از 

عهده اش خارج باشد. 
ح��اال او اش��کبار، کن��ار قب��ر ب��رادر جوان��ش نشس��ته بود 

و هی��چ ک��س نم��ی توانس��ت مرهم��ی ب��ر غمش باش��د. 
 ت��اوان ندان��م کاری ه��ای رانن��ده های��ی ک��ه ای��ن روزها 
سرعت گسیخته، جاده ها را زیر پا می گذارند، مرگ عزیزانی 
اس��ت که هیچ دیه ای نمی تواند جای خالی آنها را در زندگی 

بازماندگان پر کند.

تصادفات ده ماهه، 17 هزار ایرانی را بلعید
یک مقام مسئول با استناد به آمارها اعالم کرد: در 10 ماه سال 
1390، 17 هزار نفر از ایرانیان در تصادفات رانندگی جان خود 

را از دست دادند. 
ساسان افالکی، عضو مرکز تحقیقات راه و حمل و نقل دانشکده 
فنی دانشگاه تهران، با اعالم این مطلب به نقش جوانان در وقوع 

تصادفات رانندگی اشاره کرد. 
وی افزود: با وجود این که در کشورهای توسعه یافته، رانندگان 
جوان تنها 10درصد ترکیب جمعیتی را تشکیل می دهند، اما 
در مجموع تصادفات، حدود 20 تا 30 درصد تلفات به رانندگان 

جوان و مبتدی مربوط شده و آنان مقصر هستند. 
وی با بیان این ک��ه جوانان در 27 درص��د تصادفات منجر به 
فوت نقش داشته اند، گفت: رشد فزاینده تأثیر رانندگان جوان 

و مبتدی در وقوع تصادفات و تلفات جاده ای به یک مش��کل 
جهانی تبدیل ش��ده و نگاه محققان و کارشناسان رشته های 
مرتبط با حمل و نقل و ترافیک را به خود معطوف کرده است. 

انگشت اتهام به سوی جوانان
دبیر سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای  
با بیان این که در بسیاری از کشورها نقش رانندگان جوان در 

تصادفات در ح��ال افزایش 
 اس��ت، گفت: کارشناس��ان،  
درج��ه  بن��دی تصادف��ات 
رانندگان را ب��ا عواملی چون 
سن، جنسیت و بی تجربگی 
مورد ارزیابی قرار می دهند. 

افالک��ی اف��زود: در بیش��تر 
تصادفات��ی ک��ه رانن��دگان 
مبت��دی در وق��وع آن نقش 
داش��ته اند، م��واردی چون 
س��رعت زیاد، وقوع تصادف 
در ش��ب، وجود سرنشینان 
جوان، مصرف م��واد مخدر 
و توه��م زا، الکل و نبس��تن 
کمربند ایمنی گزارش شده 
اس��ت. وی گفت: در سوانح 
و تصادفات موتور س��یکلت 
نیز میزان تحصیالت و س��ن 
مصدومان و کشته شدگان، 
با اس��تفاده نک��ردن از کاله 
ایمن��ی ارتب��اط نزدی��ک و 

معناداری داشته است که این مس��أله نیازمند فرهنگ سازی 
و نظارت های بیشتر و جدی تر است. 

چاره کار، جدی گرفتن هشدارها 
عضو مرکز تحقیقات راه و حمل و نقل دانشکده فنی دانشگاه 
تهران تصریح کرد: تذکر و هشدار الزم به جوانان درباره استفاده 
صحیح از وسایل ایمنی در رانندگی با خودرو و موتور سیکلت، 
در کنار حفظ س��رعت مطمئن و دقت به عالئم هشدار دهنده 

نقش قابل توجهی در کاهش صدمات و تلفات دارد.
 براساس این گزارش، س��ومین کنفرانس بین المللی حوادث 
رانندگی و جاده ای با ه��دف تبیین راهکاره��ای مؤثر و ارایه 
مقاالت داخلی و خارجی جهت کاهش تلف��ات رانندگی، 26 
تا 28 اردیبهشت در تاالر شهید چمران دانشگاه تهران برگزار 

می شود.

  در ده ماه سال  گذشته

  17 هزار ایرانی بر اثر تصادف جان باختند 

هر روز این خبرها را می بینیم و می شنویم. هیچ کس ترمز نمی کند. هیچ کس راضی نمی شود 
گروه 
کوتاه بیاید و به دیگری راه بدهد . یاد گرفته ایم  پایمان را تاآخر  روی پدال گاز فشار دهیم. یاد حوادث

گرفته ایم اگر کسی  برایمان بوق زد، به او راه ندهیم و هر طور که هست، مجاز یا غیر مجاز از او 
سبقت بگیریم. یاد گرفته ایم قانون گریز باشیم.
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همشهری س�رنخ - شاید خیلی ها با ش��نیدن نام »گورستان« 
یاد مکانی ترسناک و متروکه بیفتند، اما بهتر است بدانید که همه 
گورستان ها ترسناک نیس��تند. گورستانی مثل گورستان سوکره 
در بولیوی وجود دارد که ساالنه عده زیادی را برای بازدید به سمت 

خود می کشاند. 
نکته جالب این جاست که گردش��گران و توریست های بسیاری 
برای گشت وگذار داوطلبانه ساعت های زیادی را در این گورستان، 
در کنار م��ردگان بولیویایی س��ر می کنند و از ای��ن بازدید لذت 

می برند.گورستان اصلی سوکره که در پایتخت کشور بولیوی واقع 
ش��ده  اس��ت، یکی از مهم ترین مکان های فرهنگی این کشور به 
حساب می آید. معماری عجیب و غریب این گورستان آن جا را به 
یک مکان دیدنی و جالب تبدیل کرده، به طوری که امروزه یکی از 

جاذبه های اصلی توریستی این شهر شده است. 
 در نگاه اول ای��ن جا ش��بیه پارک ب��زرگ و خ��وش آب و رنگی 
اس��ت که برای ورود به آن باید از ال به الی درختان بزرگ و سر به 
 فلک کشیده گذشت. س��اخت این گورستان در س��ال 1777 با 

 الهام گرفت��ن از هنر و س��بک نئوکالسیس��م آغاز ش��ده و رفته 
 رفته ب��ه یک��ی از عجیب ترین گورس��تان های دنیا تبدیل ش��ده 

است. 
در گورستان سوکره از گورهای غمگین خبری نیست. هرچند هر 
گورستانی به خودی خود کال فضای سنگینی دارد، گردشگرانی که 
پا به سوکره گذاشته اند مدعی اند با ورود به این جا احساس سکوت 

و آرامش در وجود هر بیننده ای می نشیند.

تدفین عجیب 
نکته جالب این جاس��ت که در گورستان سوکره مردگان از همان 
ابتدا به زیر خاک نمی روند؛ این جا بازماندگان فرد فوت شده ابتدا 
مقبره ای برای او به قیمت 10 هزار دالر خریداری می کنند. جنازه 
هفت س��ال در این مقبره ویترینی باقی می ماند و بعد از آن به زیر 
خاک منتقل می شود؛ جایی که 20 سال دیگر در آن باقی مانده و 
بعد از گذشت این 20 س��ال جنازه ها برای همیشه بیرون کشیده 

شده و از بین می روند.
 ش��اید کمی بی رحمانه به نظر برس��د، اما مردم بولی��وی بر این 
عقیده اند که 27 سال برای عزاداری کافی است. چیز دیگری که در 
گورستان سوکره جالب توجه است، این که این جا قبرها به صورت 
صنفی  قرار گرفته اند و این کار برای نشان دادن اهمیت شغلی در 
بولیوی است. برای نشان دادن این اهمیت شغلی، مردان بولیوی را 
در دسته های صنفی و برحسب شغلی که در زمان حیات داشته اند 
به این گورستان می س��پارند. این جا صنف قبرهای معدنچی ها، 
معلم��ان، وکال و... وجود دارد که ش��اغالن فوت ش��ده به همراه 

همکارانشان در آن دفن شده اند.

کودکان و جایگاه ویژه 
کودکان هم از این قاعده مس��تثنی نیستند؛ در گورستان سوکره 

کودکان را با والدینش��ان به خاک نمی س��پارند، بلکه آنها جایی 
مش��خص برای خود دارن��د؛ مقب��ره ای ب��زرگ و مخصوص که 
تمام ک��ودکان فوت ش��ده در آن دفن می ش��وند. ای��ن مقبره با 
شخصیت های کارتونی، اسباب بازی های مورد عالقه آنها و حتی 

لوازم شخصی شان تزئین شده است.
 شاید کمی غم انگیز باشد، اما این مقبره چشم اندازی زیبا به وجود 
آورده که هر بازدیدکنن��ده ای را دگرگون و مغل��وب می کند. در 
گورستان سوکره هر کس می تواند متعلقاتش را با خود در مقبره 
ویترینی اش ببرد. مقبره های زی��ادی را در این جا می بینید که با 
کتاب های شعر، شیشه های نوشابه یا حتی پاکت سیگار و عینک 
و عصا یا یک دس��ت لباس خاص تزئین ش��ده اند و اینها وسایلی 
هس��تند که فرد فوت ش��ده، در طول زندگی اش عالقه خاصی به 

آن داشته است.

گذر از تاریخ  
با قدم زدن در این گورستان می توانید از تاریخ کشور بولیوی هم 
سر در بیاورید چرا که برخی از مقبره ها در اینجا داستان خاص خود 
را دارند؛ مثل مقبره س��ه دانش آموز جوانی که در سال 2007 در 
یک حرکت انقالبی و به خاطر اعتراض به تغییرات قانون اساسی 
 که به وس��یله »او مورالس« پیشنهاد ش��ده بود، کشته شدند. در 
این جری��ان، نیروه��ای پلیس بولی��وی یک هفته ش��هر را ترک 
 کردند و اجازه دادند زندانیان از زندان ها بیرون بیایند  که فضایی 
حاکی از هرج و مرج در ش��هر به پا شد و این سه دانش آموز کشته 

شدند. 
گورستان س��وکره بولیوی جایی اس��ت که بر خالف نامش در آن 
از غم و ع��زاداری خبری نیس��ت، بلکه محیطی اس��ت تاریخی و 
 فرهنگی که می توانید داس��تان های جالب زیادی را در آن کشف

 کنید.

  تماشای مرده ها از پشت ویترین

 انگلستان: وقوع سیالب و شنا کردن
 قوها در خیابان

چین: آماده کردن کیک 100 متری
 به دست دانش آموزان 

 کانادا: پناهنده شدن دو سگ
8 ساله ایرانی

چه خبر، از کجا؟

 نجات معجزه آسای زن انگلیسی
 از چنگال یوزپلنگ ها 

 برخورد پراید و مینی بوس
 17 مصدوم بر جای گذاشت

 با وجود این که در 
کشورهای توسعه 

یافته، رانندگان 
جوان تنها 10 درصد 
ترکیب جمعیتی را 
تشكیل می دهند، 

اما در مجموع 
تصادفات، حدود 

20 تا 30 درصد 
تلفات به رانندگان 

جوان و مبتدی 
مربوط شده و آنان 

مقصر هستند

SMS 3000625555
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فیروزه دختر جوانی 
مهنور 
است که به تازگی از گیتی فر

رش��ته طراح��ی و 
دوخت فارغ التحصیل ش��ده اس��ت و 
عالقه زیاد به کار کردن دارد و دوست 
دارد هرچه سریع تر وارد بازار کار در 
حوزه  تحصیلی اش  شود،  اما  تجربه 
کافی در زمینه مد و طراحی لباس 
و... ندارد. ب��رای همین تصمیم 

گرفت��ه اس��ت به 
دوس��تان و آشنایان 

خود برای انتخاب لباس و سبک و 
روش شان کمک کند تا از این راه 
عالوه برکس��ب تجربه، سلیقه و 
نظری��ات مختل��ف را بفهمد تا 
برای شروع کار اندک تجربه ای 
ب��ه دس��ت آورد و بتواند یک 

مزون بزند.
 او برنام��ه اش را ب��ه هم��ه 
نزدیکانش گفته است تا در 
صورت ناتوان��ی در انتخاب 
لباس مورد نظ��ر برای هر 

مکانی، به کمک ش��ان بیاید. دوست فیروزه از این تصمیم او اس��تقبال کرد چون به 
جشن تولد دختر عمه اش دعوت شده بود و برای این که چه بپوشد سر در گم بود. قرار 
ش��د یک روز قبل از مهمانی با هم دیگر از بین لباس ها، تیپ مورد نظر را پیدا کنند. 
دوست فیروزه  دختر 22ساله الغراندامی است که قد متوسط دارد و می خواهد برای 

این مهمانی لباسی بپوشد که قدش را بلندتر نشان دهد.
دِر کمد لباس که باز شد، انواع و اقسام شلوار و بلوز و... دیده می شد. تقریبا یک کمد 
درهم برهم و شلخته است، طوری که دقیقا نمی  شود فهمید چی به چی است. برای 
همین همه لباس ها را از کمد بیرون ریختند که راحت تر باشند. دوست فیروزه 
مدام لباس های مختلفی را به خود می گرف��ت و برانداز می کرد. مثال یک لباس 
زرق و برق دار برداشت و گفت این چطوره؟ فیروزه گفت برای یک مهمانی دخترانه، 
پوشیدن لباس های براق یا زرق و برقی مناسب نیست. لباس ها هرچه ساده تر و 

دخترانه تر باشد، شیک تر است. 
اصوال در این جشن ها لباس هایی که رنگ شاد داشته باشند بهترند. پس یک لباس 
اسپرت انتخاب کن. همین که فیروزه بین لباس و شلوار ها را می گشت و همه را 
زیرو رو می کرد، برای دوستش توضیح می داد اگر می خواهی قدبلند تر به نظر 

بیایی، باید چه طوری لباس انتخاب کنی.
مثال نباید ش��لواری با پاچه های تنگ )پاچه تفنگی( با فاق کوتاه بپوش��ی، بلکه 
برعکس باید یک شلوار با پاچه های راس��ته و فاق بلند انتخاب کنی. چون هرچه 
فاق کوتاه تر باشد، قد هم کوتاه تر نشان داده می شود. لباسی که می پوشی نباید 

گشاد باش��د چون تو الغری و این مدل ها به تو نمی آید. در حین همین توضیح ها 
بود که فیروزه توجه دوس��تش را جلب کرد و گفت مثال این شلوار لی ات را نگاه کن، 
این شلوار پاچه هایش راسته است و فاق مناس��بی دارد. تازه اسپرت و دخترانه است 

و»برای مهمانی فردا خوبه«.
مورد بعدی برای بلندتر شدن، قد رعایت رنگ لباس هاس��ت. هرچه لباس، شلوار یا 

دامن در طیف رنگی به هم نزدیک تر یا هم رنگ باش��ند، قد، بلندتر به نظر می رسد 
و هرچ��ه تضاد رنگی بین لباس بیش��تر باش��د، قد کوتاه تر نش��ان داده می ش��ود. 
 مثل همین ت��اپ که رنگ آبی روش��ن دارد و گش��اد هم نیس��ت و با این ش��لوارلی 
هماهنگ تراست. حتی اگر شلوارت نیاز به یک کمربند دارد، باید سعی کنی همرنگ 

لباست باشد تا همچنان قد 
بلندتر به چش��م بیاید. این 

نوع پوشیدن لباس به خوش 
فرم بودن و شیک پوش بودن 
همیشه شما کمک می کند. 

معنای زندگی

Society,Cultural Newspaper

درصد عواقب
روشنک 
 همین گل های مصنوع��ی روی میزتان یا موسوی

عین��ک روی چش��متان و از آن حیاتی تر، 
لباسی که تنتان است.

عواقب حیاتی
  ایام قدیم اگر کس��ی دس��ت ی��ا پایش ب��ه علت ضرب��ه ای از بین 
 می رفت یا در اثر بیماری، پزش��کان مجبور به قطع آن می شدند، 

فرد یا از ترس به رحمت ایزدی می پیوست یا در اثر خونریزی. 
اگر خیلی بخت یارش بود زنده می ماند، اما تا آخر عمر با بس��یاری 
 محدودیت ه��ا و مش��کالت مواجه ب��ود. اولی��ن - و هن��وز هم - 
ارزان ترین اعضای مصنوعی از جنس فایبرگالس��ند که از خانواده 

همین پالستیک خودمان است.

عواقب اشتقاقی
هر چیزی یا پالستیکی است و این از ظاهرش پیداست یا پالستیکی 
است و از ظاهرش پیدا نیست. پالس��تیک هم خدا را شکر از همین 

نفتی به دست می آید که رویش خوابیده ایم. 
اگر نفت این مشتق را نداشت، احتماال روی دستمان باد می کرد و 
جز آلودگی هوا کاری ازش برنمی آمد. البته االن هم ما کلی نفتمان 
را می دهیم چین تا برایمان از تویش چیزهای پالس��تیکی درست 

کند و به ما بفروشد.

عواقب خنثی
  خیل��ی چیزه��ا را بازیاف��ت می کنی��م. جعب��ه پیت��زا، شیش��ه 
 نوش��ابه، عروس��ک های مج��روح و.... در این میان پالس��تیک از 
همه مهم تر است چون حدود 240 س��الی طول می کشد تا تجزیه 

شود. 
دلیل اساس��ی ش��کل گرفتن بازیافت هم همین بوده که بعد از 

چند سال به جای غلت زدن در پالس��تیک هایی که در طبیعت 
ریخته ایم، بتوانیم کمی هم طبیعت را ببینیم. اگر پالستیک نبود، 

ش��غل بازیافتی نبود و اگر بازیافتی نب��ود، طبیعت نبود. خالصه که 
این به آن در.

عواقب زیباشناختی
  می گویند انس��ان های باه��وش تنبلن��د و باهوش ه��ای دارای 
 پش��تکار زی��اد ج��زو نوادرن��د می ش��وند، نواب��غ تاری��خ. برخی 
از این تنبل ها ه��م برای راحت��ی زندگی اختراعات و اکتش��افاتی 
 کرده اند ک��ه یک��ی از آنه��ا گل مصنوعی اس��ت ی��ا در اصل گل 

پالستیکی.
 این گل برای افرادی ساخته شده که حال نگهداری و آب دادن منظم 
گل ها را ندارند، ضمن این که دوس��ت دارند خانه شان پرگل و گیاه 
و زیبا باشد. یک بار پول می دهی، تا آخر عمر استفاده می کنی، نه 
مثل این گل های طبیعی که مدام پژمرده می شوند و باید خرجشان 
کنی. بعضی چیزه��ا اول مد می ش��وند، بعد به حی��ات خود ادامه 
می دهند و از نان شب واجب تر می ش��وند. در حدی که از خورد و 

خوراکمان می زنیم تا بهشان برسیم. این جراحی پالستیک از 
همین خانه براندازهاست؛ همه 
اعم از خوشگل و زشت و کج و 
صاف، دلش��ان از این عمل ها 

می خواهد. 
 پیش بینی می ش��ود 
در چن��د س��ال آینده 
بتوانیم ی��ک خانم یا با 

ای��ن اوضاع حت��ی آقای 
کامال پالستیکی به بازار 

تحویل دهیم.

چیزایی هست که

6
مکان: اتوبوس خیلی شلوغ

فرض:  اتوبوس یک هو از خانم های مسن پر می شود.
توصیه:  قبل از این که دیگران به شما بگویند جایتان را به خانم مسن بدهید، خودتان بلند شوید. آتش سبز

ای تاریکی. ای تاریکی. ای تاریکی. ای تاریکی روشنای من... ای تاریکی 
که با منی، آسمان و زمین از توست. اما مرا که منم گفتند، عرش چیست؟ 
گفتم منم. گفتند پس تاریک شو. گفتم منم. گفتند لوح و قلم. گفتم منم. 

گفتند گزلیک و چشم. گفتم منم. 
گفتند خدای را عزو جل بندگان اند. بدل جبرئیل و اسرافیل و عزرائیل و 

میکائیل. گفتم ای پرسندگان، این همه منم. 
این زمین منم. 

این آسمان منم. 
این ارگ ویران منم. 

این ارگ و این رباط دوروزه منم...
فیل��م آت��ش س��بز، محمدرض��ا اصالن��ی.   مونول��وگ لطفعل��ی خان 
ک��ه  آن  از  پ��س   زن��د 
آغا محمد خان شکست اش داده 
و کورش کرده است. لطفعلی خان 
نابینا، در قلعه ویران��ه به کمک 
همس��رش راه م��ی رود و ای��ن 

کلمات را  می گوید.
 گزلی��ک ب��ه معن��ای چاقوی 

کوچک دسته دار است.
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بچه های شیراز
دو روز مهمان »بچه های 

حمید 
ب��ا میزبانی ب��ودم.  ش��یراز« 

امیرحس��ین و ج��الل 
رفتیم.  واس��طه جالل بود ک��ه در خیریه های 
فرهنگی اصفهان و ته��ران فعال اس��ت. در راه 
ش��یراز بود که جالل گفت ما اس��م این خیریه 
فرهنگی که خواهی دید و آدم های مرتبطش را 
گذاشته ایم »بچه های شیراز«. حاال که آخرش 
موافقت نکردند و اجازه ندادن��د از آنها و از هیچ 
کسی اس��م ببرم، من هم مجبورم به همین اسم 
کلی اکتفا کنم. تا آخرش هر جا گفتم »بچه های 

شیراز« منظورم همین بچه های شیراز است.
خیلی تعجب دارد ک��ه آدم هایی هم هس��تند 
که این ج��وری روی م��رز بحران ه��ای جامعه 
 ما زندگی م��ی کنند و خودش��ان را ب��ه خواب 
نمی زنند. هر چی از فواید این گفتم که نش��ان 
دادن یک تجربه زندگی شاید از هزارتا قصه برای 
»حوزه عمومی« -که این قدر سنگش را به سینه 
می زنید- مفیدتر است، گفتند شاید برای خیریه 
مش��کلی به وجود بیای��د و کوتاه ه��م نیامدند. 
 از مطرح ش��دن می ترس��یدند، و خ��وب، البته 

شیوه شان اصال این شکلی نبود.
شیوه شان قصه گفتن و قصه گفتن بود. باورتان 
نمی ش��ود، هر حرفی که می زدی، جوابش یک 
قصه بود؛ یک دانه از این »حکایت های اخالقی«. 
در جلسات خودشان آدم ها قصه های خودشان 
 را تعریف م��ی کردند و با قصه های دیگر آش��نا 
می ش��دند. با قصه یاد می گرفتن��د که چه طور 
از پ��س موقعیت های دش��واری ک��ه درگیرش 
می ش��دند برآیند. به من هم گفتن��د تو هم به 
جای نوش��تن از ما م��ی توانی ب��روی از همین 
 قصه ها تعریف کنی و کل��ی ایده دادند. آدم فکر

 نمی کند این ش��یوه جواب بدهد. تو که عمری 
در داس��تان دس��ت و پا زدی و از حکایت های 
 اخالقی متنفری، می دان��ی که نمی توان به این 
حکای��ت ها اعتماد ک��رد و بر اساس��ش زندگی 
س��اخت. حاال یک دفعه می بین��ی »بچه های 
شیراز« با این شکل زندگی کردن و قصه تعریف 
ک��ردن و حکایت گفت��ن می خواهن��د بگویند 
همه این حرف های جدی که م��ی زنید و همه 
 این فلس��فه هایی که می بافید، کش��ک است. 
خیلی هایش توجیه تنبلی است. مهم، جسارت 
داشتن و تغییر دادن اس��ت. مهم تواضع داشتن 
 و کار کردن اس��ت. »اصالح« اجتماعی واقعا به 

این ها احتیاج دارد، نه به حرف ها و کلمات.
 فکر کنم حرف بچه های ش��یراز این اس��ت که 
ش��یوه »خوب بودن« و »خوب زندگی کردن« 
بدیهی تر از آن است که سرش دعوا کنیم، فقط 
باید آن را »زندگی« کنیم و قسمت سخت ماجرا 
هم همین جاست. حاال با رد پیشنهاد گفتگوی 
من برای روزنامه، آخرش خود من هم در همین 
دام قصه گویی افتادم. ش��اید این گزارش بدون 
اسم آدم ها فقط به چیزی شبیه حکایت اخالقی 
تبدیل می ش��ود، نه بیش��تر. ولی اش��کالی هم 
ن��دارد. عوضش حکای��ِت -به قول خودش��ان- 

»خوشمزه«ای است:

آی قصه قصه قصه
یکی بود، یک��ی نبود. زیر گنبد کب��ود یک زوج 
جوان خوش��بخت زندگ��ی می کنن��د که همه 
زندگیش��ان را در ی��ک خیری��ه فرهنگی صرف 
می کنند. مثال برای بچه های فقیر کالس های 
مختلف برگزار می کنن��د و از این جور کارها. ما 
 دو روز مهمان این زوج خوش��بخت بودیم و من 
می خواهم راجع به ش��یوه زندگی ای��ن دو نفر 

را ح��رف بزن��م.   اسمش��ان 

می گذاریم آق��ا و خانم »والی«. ام��ا قبلش باید 
راجع به یک نفر دیگر بگویم که فکر می کنم در 
واقع مؤسس آن خیریه فرهنگی است. اسم او را 
هم می گذاریم آقای »حقیقت«. وقتی رسیدیم 
شیراز، آقای حقیقت و آقای والی آمدند استقبال 
ما. من آقای حقیقت را که دیدم،یک دفعه تکان 
خوردم؛ با توصیفاتی که در راه جالل از این آدم 

می کرد؛ انتظار داشتم یک آدم جوان ببینم. 
با جالل در مورد این فلس��فه و راه و روش آقای 
حقیقت ح��رف می زدیم. در این ش��کل زندگی 
تو باید خودت باش��ی. تصمیم بگیری و جسارت 
 کنی و »خوب« باش��ی. نباید فریب هیچ کدام از 
نظام هایی را بخوری که تو را منحرف می کنند؛ 
مثل فلسفه خواندن، مثل دانشگاه رفتن یا هزار 
چیز دیگر. جالل خودش دانشجوی ارشد فلسفه 
اس��ت و خیلی مجذوب این نوع ن��گاه عملی به 
زندگی اس��ت. تصورم این بود که ای��ن نگاه باید 
مال آدم های جوانی باشد که انرژیشان هنوز هرز 
نرفته و زندگی هنوز خسته شان نکرده است، ولی 
غافلگیر شدم. آقای حقیقت سال 68 از دانشکده 
فنی دانشگاه شیراز در رشته مهندسی متالورژی 

فارغ التحصیل شده است.
 فوق لیسانس��ش را هم از همان دانشگاه گرفته. 
جزو دانشجویان فعال بوده و سمینارهای علمی 
زیادی برگزار کرده. بعد از س��ربازی هم در دوره 
دکترا پذیرفته شده است. اما بعد از یک سال –با 
این که شاگرد اول بوده- دانشگاه را رها می کند. 
چون عالقه واقعی اش در حوزه علوم انس��انی و 
فعالیت های اجتماعی بوده و هنوز هم هس��ت. 
االن دیگر خیلی جوان نیس��ت، ول��ی هنوز هم 
پرانرژی و امیدوار هست. جالل می گفت این آدم 

از استادهای ما بیشتر فلسفه خوانده و خوانده و 
خوانده و می داند. آقای حقیقت مجرد اس��ت و 
زندگیش به طور کامل در خدمت خیریه. بنابراین 
برای این که از زندگی او س��ر در بیاورید، باید از 
ساز و کار خیریه سر در بیاورید. ما در آن دو روز 
در دو، سه تا از جلساتشان شرکت کردیم که نظام 

دقیقی دارد: 
 در ه��ر جلس��ه ی��ک نف��ر موضوع��ی را ارای��ه 
می دهد. موضوعات بس��یار متنوعند، ولی وجه 
مشترکشان این است که باید حتما به یک دردی 
 بخورند. مثال از فلس��فه و فلس��فه سیاسی بحث 
می شود تا موضوعاتی مثل »چگونگی نگهداری 
 از بیم��اران آلزایم��ری«. بع��د ب��ا ه��م گفتگو 
می کنن��د و خاط��رات و تجربیاتش��ان را با هم 
معاوضه می کنند. ش��اید این تکان دهنده ترین 
قس��مت ماجرا بود، چون اکثر شرکت کنندگان 
جلسه از داوطلبان و فعاالن خیریه هستند و هر 
کدام کوهی از تکان دهنده ترین تجربیات انسانی 
را با خود دارد و با موقعیت هایی مواجه شده که 
نقل یکی اش ه��م حکایتی اس��ت. مثال خیلی 
از بچه ها در محالت فقیرنش��ین معلم هس��تند 
و خیلی از چیزها را از نزدیک دی��ده اند. در این 
 فرایند تعویض قصه، از هم م��ی آموزند و انرژی 
م��ی گیرند. ایده می زنند و س��عی م��ی کنند با 
توجه به ش��رایط طرح بزنند و مسائل را خالقانه 
حل کنند. همه زندگی آقای حقیقت با بچه های 
ش��یراز می گذرد؛ در همین تالش های کوچک 

برای اصالح. 

 زندگی دو شگفت انگیز
حاال که ش��اید تصور دقیق تری از کارهای یک 

خیریه فرهنگی به دس��ت آوردید، برویم سراغ 
توصیف زندگی خانواده والی. خانه ای که درآن 
خانواده والی از م��ا پذیرایی کرد ن��و بود و هنوز 
 کامل به آنجا اسباب کش��ی نکرده بودند –مثال 
می گفتند هنوز قسمت اعظم کتابخانه در خانه 
قبلیش��ان در خانه پدری آقای والی است- ولی 
ش��اید در نهایت هم خانه خیل��ی تغییری نکند 
و از س��ادگی اش چیزی کم نش��ود. خانه، طبقه 
اول یک آپارتم��ان. خانواده والی ه��م به همان 
سرگشتگی و دیوانگی بود که انتظار دارید. آقای 
والی در دانشگاه کامپیوتر می خوانده و خانم والی 
مهندسی مواد. در جلسات مشترک انجمن علمی 
همدیگر را شناخته اند. بعدا آقای والی به خاطر 
دغدغه ای که داش��ته و فکر می کرده می تواند 
جواب هایی را در فیزیک پی��دا کند، به فیزیک 

تغییر رشته می دهد و ارشد فیزیک می گیرد. 
ولی چیزی که م��ی خواس��ت را در فیزیک هم 
 پیدا نک��رده بود. البت��ه برای دکترا ب��ه هند هم 
م��ی رود ولی فاصله زی��اد طبقات��ی هند چنان 
آزارش می دهد ک��ه درس را رها م��ی کند و بر 
 می گردد. م��ی گفت: فق��ر هند، فقر آش��کار و 
ویران کننده ای اس��ت. می گفت زی��ر باد کولر 
نشسته ای و می خواهی مس��أله ای فیزیکی در 
مورد کائنات حل کنی و پای پنجره ات یکی دارد 
از گرسنگی می میرد. تحملش غیر ممکن است. 
از آن طرف خانم والی ارش��د مواد را هم از همان 
دانشگاه ش��یراز گرفته اس��ت، اما بعد دیده این 
چیزی نیست که می خواسته. به مدرسه دوران 
دبیرس��تانش -فرزانگان )یا همان تیزهوشان(- 
 بر می گ��ردد و این بار ب��ه عنوان معلم. س��عی 
 م��ی کند ب��ه ج��ز آن چ��ه معم��والدرس داده 
می ش��ود، از دغدغه ها و چیزه��ای مهم تر هم 
با بچه ها ح��رف بزن��د. خانم و آق��ای والی یک 
کتابفروش��ی برای کودکان هم راه م��ی اندازند 
 به نام آفتابگردان و مدتی به طور تخصصی برای 
بچه ها کار م��ی کنند. بر خ��الف آن چه انتظار 
 داش��تم، از اس��تقبال هم خیلی راض��ی بودند و 
می گفتند مشتری هم زیاد بوده، اما اجاره مغازه 
گران تر از آن بوده که با فروش خوب هم بتوانند 

از پس آن برآیند و کار مغازه را ادامه دهند. 
آنجا را هم تعطیل می کنن��د. حاال دیگر کم کم 
بقیه آمال و آرزوهایش��ان را هم رها می کنند و 

تمام وقت می چسبند به کار خیریه.
 مس��أله اساس��ی ما خیلی وقت ها این است که 
نمی دانیم چه ط��ور باید از متوس��ط بودن فرار 
کنیم. می ترسیم از این که یکی از خیل آدم هایی 
باش��یم که معمولی اند و می خواهیم »کس��ی« 
 باش��یم. بعض��ی ک��ه آرمانگراتریم، هرگ��ز آرام 
نم��ی گیری��م و حت��ی گاه��ی س��المت روانی 
 خودمان را از دست می دهیم و زندگی را قربانی

 می کنیم. بقیه باالخره مقهور شرایط متوسط ها 
 می ش��ویم و معمولی بودن را می پذیریم، و اسم 
آرمانگرایی های بر باد رفته م��ان را می گذاریم 
»خاطرات دوره جوانی«. اما چیزی که بچه های 
شیراز فهمیده اند این اس��ت که معنی متوسط 
نبودن این نیست که هر طور ش��ده تا آخر آخر 

یک راه را برویم.
 معنی آرمانگ��را بودن، اتمام پروژه های پر س��ر 
و صدا و غیرممکن و به دس��ت آوردن اسم های 
دهن پرکن نیس��ت. برای متوسط نبودن گاهی 
کافی است همه چیزهای غیر واقعی را رها کنی 

 و زندگ��ی و جوانیت را وق��ف چیزهایی کنی که 
واقع��ی ان��د و می ش��ود ب��ه آن ایمان داش��ت. 
بای��د متواضعانه و جس��ورانه »خوب« باش��ی، 
 ب��ه بدیه��ی تری��ن ش��کل ممک��ن، و اس��یر 
فلس��فه بافی هایی نش��وی که م��ی دانی فقط 

توجیهند.
 بیت: راهی بزن ک��ه آهی، بر س��از آن توان زد/  

شعری بخوان که با آن، رطل گران توان زد. 

هیجاِن مثل بقیه نبودن
ش��اید اینجا در این صفحه قرار نب��ود این طور 
بی پ��رده بخواهیم از افکار آدم ه��ا حرف بزنیم. 
قرار بود زندگ��ی آدم ها را توصی��ف کنیم و اگر 
هم ایده ای پشت آن زندگی اس��ت، نتیجه اش 

را نمایش دهیم، ن��ه این که این قدر مس��تقیم 
و هیج��ان زده درباره آن ایده ح��رف بزنیم. ولی 
باید این حرف ه��ا را می زدم ت��ا بفهمید این ها 
چه جور آدم هایی هستند. می دانم که باید االن 
 بیشتر جزییات زندگی آقا و خانم والی را توصیف 
می ک��ردم. مثال باید م��ی گفتم در خانه ش��ان 
تلویزیون نداشتند و نمی دیدند. یا مثال می گفتم 
خیلی کم چ��ای می خورند و به جایش بیش��تر 
آب جوش می نوشند، ش��اید چون معتقدند که 
در مملک��ت ما خیل��ی بهتر بود ک��ه زمین های 
کش��اورزی به محصوالت واجب تری اختصاص 
داده می شد. باید این را هم می گفتم که غذاهای 
خانم والی، خیلی خیلی تند و خوش��مزه است، 
که شاید دلیلش این باش��د که شیرازی اند. باید 

از مهربانی و مهمان نوازیشان بیشتر می گفتم.
 حتما باید نشانتان می دادم که چه طور »سعی« 
می کنن��د واقعا همه آدم ها را دوس��ت داش��ته 
باش��ند و چه صادقانه، اخالقی زندگی می کنند. 
باید نش��انتان م��ی دادم که معتقدن��د در زمانه 
 بح��ران زده ای زندگ��ی م��ی کنیم و نش��انتان 
می دادم که واقعا خودشان را مسئول می دانند.

باید با حوصله نش��انتان می دادم که نگاهش��ان 
چه طور در س��ادگی زندگیش��ان رس��وخ کرده 
ب��ود. ولی االن –گیری��م کم��ی خودخواهانه، و 
خیلی هیجان زده- اصل چیزی که از این زندگی 
 بچه های ش��یراز یاد گرفتم را گفتم. ش��اید هم 
نمی ش��د آن طور به جزییات پرداخت. اصال چه 
طور می خواستم آن دو روز را خالصه کنم؟ فکر 
کنم اصال نمی ش��د ای��ن حکایت را ج��ور دیگر 

روایت کرد.  

حکایت فلسفه و سبک زندگی بچه های شیراز

فرار از متوسط بودن

 معنی آرمانگرا بودن، اتمام 
پروژه های پر سر و صدا و 

غیرممکن و به دست آوردن 
اسم های دهن پرکن

 نیست. برای متوسط نبودن 
گاهی کافی است همه 

 چیزهای 
غیر واقعی را رها کنی و 

زندگی و جوانیت را وقف 
 چیزهایی کنی که 

واقعی اند و می شود به آن 
ایمان داشت

قد بلند تر به نظر برسید

نام: پالستیک



یادداشت

رییس ستاد انتخابات استان 
بختی��اری  و  چهارمح��ال 
گفت: ب��ا اتم��ام ش��مارش 
آرای مأخ��وذه در ح��وزه 
انتخابی��ه اردل، فارس��ان، 
 کوهرنگ و کی��ار حمیدرضا 
عزیزی فارس��انی  با کس��ب 
اکثریت آرا به عنوان نماینده 
مردم در این ح��وزه انتخابیه 

در مجلس نهم انتخاب شد. 
ی��زدان جالل��ی اظه��ار داش��ت: در تنه��ا ح��وزه انتخابی��ه 
اس��تان ک��ه نتیج��ه انتخاب��ات ب��ه دور دوم کش��یده ش��ده 
 ب��ود، حمیدرض��ا عزی��زی ب��ا کس��ب 57 ه��زار و 464 رأی از 
مجم��وع 103 ه��زار و 942 رأی صحی��ح مأخ��وذه، منتخب مردم 
 حوزه انتخابی��ه اردل، فارس��ان، کوهرن��گ و کی��ار در مجلس نهم 
شد. وی ادامه داد: علی یوس��ف پور ناغانی دیگر نامزد راه یافته به دور 
دوم انتخابات مجلس نهم در این ح��وزه انتخابیه 46 هزار و 478 رأی 

کسب کرد.
 جاللی تعداد واجدین شرایط ش��رکت در انتخابات دور دوم در حوزه 
انتخابیه اردل، فارس��ان، کوهرنگ و کیار را 165 هزار نفر اعالم کرد و 
اظهار داش��ت: از این تعداد 104 هزار و 491 نفر در انتخابات شرکت 
و رأی خود را به صندوق انداختند که تع��داد آرای صحیح 103 هزار 
 و 942 رأی و می��زان مش��ارکت م��ردم در دور دوم انتخابات بیش از 
63 درصد بوده است. انتخابات دور دوم در حوزه انتخابیه اردل، فارسان، 

کوهرنگ و کیار به صورت رایانه ای برگزار شد. 

مامایی یکی از سخت ترین 
مشاغل است 

با ایجاد تحصیالت عالی در مقطع دکتراي مامایی، امکان 
ادامه تحصیل برای دانش��جویان عالقه مند فراهم شده 
 است. رییس دانشگاه علوم پزشکي چهارمحال و بختیاري

گفت: مامای��ی یکی از س��خت ترین مش��اغل خدمات 
بهداش��تی و درمانی اس��ت. دکتر رضا ایمانی در مراسم 
جشن روز ماما با اشاره به برخی از مشکالت شغلی ماماها، 
بر س��عه صدر و بردباری در حین کمک ب��ه مادر هنگام 
وضع حمل او تأکید کرد. وی شهامت، مهارت، بردباری 
و اس��تقامت را از ویژگی های مورد نیاز ماماها دانست و 
تصریح کرد: یک ماما باید ب��ه اهمیت کار خود آگاه بوده 
و با ایمان به آن و عالقه وافر، وظیفه خود را انجام بدهد. 
به گفته دکتر ایماني، هم اکنون 150 دانشجو در مقطع 
کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته مامایی در این 

دانشگاه مشغول به تحصیل هستند. 
وي اظهار داش��ت: با ایج��اد تحصیالت عال��ی در مقطع 
PHD مامایی، امکان ادامه تحصیل برای دانش��جویان 
عالقه مند فراهم شده اس��ت. معاون بهداشتی دانشگاه 
نیز در این مراس��م گف��ت: مامایی فراتر از یک ش��غل و 
 وظیفه است. دکتر ناصر خسروی با بیان این که مامایی 
حرفه ای نیس��ت که به عنوان ش��غلی پرس��نلی و منبع 
درآمد به آن نگاه کرد، افزود: ماماه��ا اولین نظاره گران 
عظیم تری��ن و زیباترین پدیده خلق��ت یعنی تولد یکی 
 دیگر از اشرف مخلوقات هستند.  وی تصریح کرد: مامایی 
حرفه ای اس��ت که با کلی��ه زوایای زندگ��ی خانوادگی 
 افراد مرتبط اس��ت، چراکه یک ماما خدمات مشاوره ای

و آموزش��ی خود را از قبل از ب��ارداری، حی��ن بارداری 
و در حی��ن وضع حمل ن��وزاد به مادران ارائ��ه می دهد. 
دکتر خس��روي تول��د س��الم را آغ��از یک دوره س��الم 
زندگی ب��رای فرد و به تبع آن س��المت جامعه دانس��ت 
و اف��زود: مس��ئوالن بای��د در رف��ع مش��کالت ماماه��ا 
 توجه و اهتم��ام ویژه داش��ته باش��ند. وی تصریح کرد: 
 ارتباط مس��تقیم با مادران ب��اردار باید از قالب س��نتی 
خارج ش��ود و این مراقبت ه��ا باید پ��س از وضع حمل 
مادر نیز ادامه پیدا کند، چراکه بس��یاری از مش��کالت و 
نیازهای م��ادران مربوط به روزهای پ��س از وضع حمل 
است.دکتر خس��روي بر لزوم آگاهی بخشی به اطرافیان 
 نزدیک م��ادر باردار توس��ط ماماها تأکید ک��رد و افزود: 
 آگاه��ی اطرافیان نس��بت به مس��ائل ب��ارداری، از بروز 
آس��یب های پس از وضع حم��ل و افس��ردگی مادران 
 جلوگی��ری م��ی کن��د. مع��اون بهداش��تی دانش��گاه 
آگاهی دهی، آموزش صحیح و به موقع به مادران پیش از 
بارداری، حین بارداری و در روزهای پایانی بارداری را در 
تسهیل دوران بارداری و انجام زایمان سالم مؤثر دانست.

خبر ویژه

استاندار چهارمحال و بختیاری
               علی اصغر عنابستانی 

 چهارمحال و بختیاری پایتخت زیبایی های ایران است و با توجه به 
این که مهم ترین صنعت پولساز جهان توریسم است، الزم است نگاه 

ویژه تری به آن داشته باشیم. 
این درحالی است که  متأسفانه در ایران به طور شایسته از این صنعت 
استفاده نش��ده و فرصت های استان ناشناخته اس��ت، اما برطرف 
کردن این مظلومیت وظیفه ماس��ت، چرا که مردم و مسئوالن باید 
با همبس��تگی، از فرصت های موجود برای ترقی و توس��عه استان 
بهره گیرند. فراموش نکنیم چهارمحال و بختیاری در تابستان سال 
گذشته جزو ده استان برتر در جذب گردش��گر بود و در این استان 
س��ه هزار کیلومتر س��احل 
رودخان��ه وج��ود دارد ک��ه 
زیبایی منحص��ر به فردی را 
برای استان خلق کرده است.

همین مساله رسالت مهمی 
بر دوش مدی��ران میگذارد 
تا با جدیت بیش��تری  موانع 
گسترش صنعت گردشگری 

را پیگیری کنند.

توسعه با توریسم میسر است

  حمیدرضا عزیزی به مجلس رفت
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خبر

چهره روز
فرخ شهر 17 شاعر زن دارد 

  محمد رضا سمیع،  دبیر همایش400 سال ش��عر فرخ شهر گفت: این ش��هر از توابع استان
 چهار محال و بختیاری است که 17 شاعر زن دارد و تعدادی از آنها  دارای رتبه های کشوری 

هستند. این شهردر بین شاعران از محبوبیت خاصی برخوردار است. 
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 گلی��م، هن��ری مان��دگار در بین مردم��ان بختیاری اس��تان 
چهارمحال و بختیاری است؛ هنری که تنوع رنگ و نقوش آن 
الهام گرفته از طبیعت پیرامون بافندگان آن است و محصولی 
محسوب می شود که توس��ط زنان و دختران این استان تولید 
می ش��ود. به گزارش مهر، صنایع دستی اس��تان چهار محال 
و  بختیاری ویژگ��ی ها و مختصاتی دارد ک��ه از انواع تولیدات 
 مشابه به دس��ت دیگران، قابل تمیز دادن است. بخشی از این 
ویژگی ها  شامل فعالیت در رشته صنایع دستی است که کاری 
 است صددرصد زنانه و تمام مراحل آن را زنان و دختران انجام 

می دهند و مردان در تولید آنها هیچ نقشی ندارند. 
بافندگان معموال از نقشه در بافتن استفاده نمی کنند، مگر این 
که به قصد تفنن بخواهند محصولی شبیه به فرآورده های دیگر 
داشته باش��ند و یا وقتی که سفارشی از مشتری دریافت کنند 
 و ملزم به اجرای نقش و طرح پیشنهاد ش��ده مشتری باشند. 
به ط��ور کلی نق��ش هایی که ب��رای تزئی��ن بافته ه��ا به کار 
می برند، ذهنی اس��ت. آنها معموال از مواد اولیه تولید ش��ده 
 توس��ط خودش��ان بهره می گیرند و در موارد محدودی از نخ 

پنب��ه ای کارخان��ه ای ب��ه عنوان 
تاربافته هایشان استفاده می کنند.

از امتی��ازات تولی��دات گلیم و قالی 
بختیاری ها، عدم تشابه و ناهمانندی 
کارهایش��ان اس��ت ک��ه اس��تفاده 
نک��ردن از الگو و مدل ب��رای نقوش 
تولیداتشان باعث این امر می شود. 
تن��وع و گوناگونی رن��گ و نقش در 

بافته های زنان و دختران بسیار زیاد است و کمتر می توان دید 
که بافنده ای دو یا چند محصول یک اندازه و یک نقش با رنگ 

واحد تولید کند. 

نقش و نگارهای گلیم ذهنی است 
 بافندگان محلی از دارهایی)چارچوبی ک��ه فرش در آن بافته 
می شود( استفاده می کنند که به صورت افقی است و نقش ها و 
طرح هایی که درگلیم بافی استفاده می کنند، به صورت ذهنی 

و الهام گرفته از طبیعت پیرامون خودشان است.
 در چهارمحال و بختیاری، صنایع دستی متنوعی وجود دارد 
که عش��ایر مواد اولیه تهیه شده از دام هایش��ان را به مصرف 
ریسندگی و بافندگی می رسانند.این دس��ته از هموطنان بر 
مبنای مختص��ات زندگی اجتماعیش��ان که خ��ود تولیدی و 
خود مصرفی را ایجاب می کند، محصوالت متنوع و متعددی 
تولید می کنند که برخ��ی از آنها عبارتن��د از: گلیم، هورژین 
)خورجین(، قالی، خرسک، س��یاه چادر، چوخا، موج، وریس، 

نمکدان )کیسه ای جهت نگهداری نمک(، سفره آردی و ...

گلیم، هنر ماندگار استان 
گلیم، نوعی فرش��ینه است با بافتی س��اده که با پشم و پنبه و 
 در مواردی با پش��م و موی بز بافته می ش��ود و نخ های تاروپود 

یک در میان از زیر و روی یکدیگر می گذرند.
گلیم به عنوان یک صنعت دس��تی زنانه، در مناطق عشایری و 
روستایی ایران رواج دارد و وس��یله بافت گلیم مانند قالی، بر 

اساس دارهای افقی یا عمودی است.
این فرش��ینه به دلیل ارزان بودن، مصرف عمومی دارد. گلیم 
ایرانی برحس��ب مناطق گوناگونی ک��ه آن را می بافند، دارای 
شیوه های بافت و نقوشی متنوع است. یکی از ویژگی های گلیم، 
وفور مواد خام اولیه آن اس��ت و به همین دلیل در میان اقوام 
مختلف تولید می ش��ود و مواد اولیه گلیم پشم گوسفند، پشم 
شتر، موی بز و اسب و پنبه  است. انواع رنگ و  ترکیب بندی های 
گوناگ��ون آن از مهم تری��ن عناصر زیبایی و کیفی��ت گلیم به 

شمار می رود.
گلیم بختیاری، یکی از گلیم های مط��رح از نظر بافت، رنگ و 
تنوع نقوش در سطح کشور اس��ت و تولید گلیم در بین عشایر 
جنبه خود مصرفی دارد. این گلیم ها بس��یار باارزش و نفیس 
هستند؛ زیرا برای بافت آن هیچ گونه عجله ای در کار نبوده و 
بافنده با فکری آزاد و با استفاده از سلیقه خود که الهام گرفته از 

طبیعت  پیرامون خود بوده، این اثر را تولید می کند.
گلیم هایی که توس��ط عشایر اس��تان چهار محال و بختیاری 
بافته شده اند از لحاظ رنگ و نقش در س��طح بسیارعالی قرار 
دارن��د، این در حالی اس��ت که گلی��م هایی که با نخ پش��می 
 با رنگ��رزی صنعتی  و ماش��ینی بافته می ش��وند، نس��بت به 
گلیم های��ی که ب��ا خامه ه��ای س��نتی رنگرزی ش��ده اند، 
 ارزش بافت کمت��ری دارن��د. در عین حال گلی��م هایی که با 
خامه هایی که به صورت سنتی رنگرزی شده و از مواد طبیعی 
در رنگرزی اس��تفاده کرده اند، بعد از بافت نی��ز ارزش باالیی 
 دارند. از ریشه) ختمی و روناس(، پوس��ت)گردو و انار(، برگ 
 ) مو و مورد(، شاخه ) گیالس، چنار(، گل و ساقه)گندل( و ساقه

) گندم ( برای رنگرزی س��نتی اس��تفاده می شود. هنرمندان 
این اس��تان از نقوش متنوعی در بافت گلیم هایشان استفاده 
می کردند که این نق��وش الهام گرفت��ه از طبیعت و حیوانات 
به کار گرفته در چهار محال، با نقوش ب��ه کار رفته در مناطق 
 بختی��اری متفاوت اس��ت. نق��وش گلی��م ها بر طب��ق چهره 
انس��ان ها، رویداد زندگی روزمره، اش��کال هندسی، گیاهان 
محلی و ...است. از نقوش بسیار معروف که جنبه مذهبی دارد 
نیز نقش چهار علی است که واژه علی )ع( چهار بار در یک نقش 

تکرار می شود.

 گلیم، هنری ماندگار در چهارمحال و بختیاری

نقش هایی از جان که گره می خورند  

در چهارمحال و 
بختیاری، صنایع 
دستی متنوعی 

وجود دارد که 
عشایر مواد اولیه 

تهیه شده از 
دام هایشان را به 

مصرف ریسندگی و 
بافندگی می رسانند
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اخطاریه 
10/473 شماره ابالغنامه: 9010100353202835. ش��ماره پرونده: 8909980362701643. شماره 
بایگانی شعبه: 901239. مشخصات ابالغ شونده حقیقی: سید محمود شیری به نشانی مجهول المکان. 
تاریخ حضور: 1391/03/20 ش��نبه س��اعت 11:00 محل حضور: اصفهان – خیابان چهارباغ باال – 
خیابان شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 1- اتاق شماره 123. علت 
حضور در خصوص شکایت جمال عنایتی ده سرخی علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

این دادگاه حاضر شوید. م الف: 16296 شعبه 106 دادگاه عمومی کیفری اصفهان 
 

ابالغ   
10/541 ش��ماره ابالغیه: 9010100350605081. ش��ماره پرونده: 9009980350600917. شماره 
بایگانی شعبه: 900928. خواهان موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان به مدیریت مرادعلی نیکوپناه 
دادخواس��تی به طرفیت خواندگان احمد اردش��یر لردجانی و مهدی خدارحم��ی )مجهول المکان( و 
احمدرضا کوهی )مجهول المکان( و بهمن پوالدرگ تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
– خیابان چهارباغ باال – خیابان ش��هید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 
3- اتاق ش��ماره 310 ارجاع و به کالس��ه 9009980350600917 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1391/03/20 و ساعت 9:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 16563 شعبه ششم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
 

مزایده)نوبت دوم( 
133 اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده 
اجرایی کالسه 240/90ج1 له آقای مصطفی مهرآیین علیه آقای اسماعیل پارسا مبنی بر مطالبه مبلغ 
60/000/000 ریال )بخشی از خواسته( در روز دوشنبه تاریخ 91/3/1 از ساعت 9 تا 10 صبح در محل 
این اجرا اتاق 332 طبقه سوم دادگستری شهید نیکبخت جهت فروش یک دستگاه کامیون باری 808 
ال پی مدل 1356 به شماره انتظامی 974ع79- ایران13 سبزرنگ به شماره شاسی 334101002743 
موتور 14184687د13405 که در محل پارکینگ جلوان نگهداری می گردد و توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به مبلغ 60/000/000 ریال ارزیابی و نظریه وی مصون از اعتراض طرفین واقع گردیده، 
برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده با مراجعه به محل فوق از آن بازدید 
و با تودیع 10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باش��د. توضیح اینکه حس��ب نظر 
کارشناس خودرو مذکور به علت پوسیدگی و خرابی بدنه نیاز به بازسازی و صافکاری دارد و در 
لحظه بازدید به دلیل روشن نشدن خودرو عیب فنی مشخص نشد. الستیکهای جلو به میزان 70 درصد 
و الستیکها عقب حدود 10 درصد کارایی دارد و با توجه به شرایط فوق به مبلغ 60/000/000 ریال 

ارزیابی گردیده است. م الف: 420 مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان  
 

اخطاریه 
180 ش��ماره ابالغنامه: 9010100353203379. ش��ماره پرونده: 9009980365701456. شماره 

بایگانی ش��عبه: 901504. مشخصات ابالغ شونده حقیقی: محمدرضا ملکی فرزند غالمرضا نشانی 
مجهول المکان تاریخ حضور: 1391/03/20 ش��نبه ساعت: 11:30 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 123 علت حضور 
در خصوص شکایت لیال آقابابایی علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر 

شوید. م الف: 20952 شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
 

ابالغ
259 شماره ابالغیه: 9010100351004839، شماره پرونده: 9009980351001105، شماره بایگاني 
شعبه: 901105،  خواهان فاطمه بدري دادخواستي به طرفیت خوانده حسین صدري تقدیم دادگاه هاي 
عمومي شهرستان اصفهان- اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه دهم دادگاه عمومی )حقوقي( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 316 ارجاع و به کالس��ه 9009980351001105 ثبت گردیده که وقت 
رس��یدگی آن 1391/03/20 و س��اعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور 
مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد. اطهري بروجني- منشي شعبه 

دهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
486 خواهان فاطمه دول گرد بروجنی دادخواس��تی به ش��ماره پرونده 901757 به طرفیت خوانده 

موس��ی دالور لنگرویی به خواس��ته ثبت واقعه ازدواج تقدیم شعبه 25 دادگاه حقوقی اصفهان واقع 
در خیابان شهید نیکبخت ساختمان دادگستری طبقه دوم اطاق 260 نموده است و وقت رسیدگی آن 

و 91/3/20 ساعت 9/30 تعیین گردیده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و ب��ه تجوی��ز م��اده 73 قان��ون آیی��ن دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انق��الب در ام��ور مدنی 

دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 658 شیرین کام – مدیر 

دفتر شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ 
614 شماره ابالغیه: 9110100351800073. شماره پرونده: 9109980351800017. شماره بایگانی 
ش��عبه: 910017. خواهان ش��هناز بهمن زیاری دادخواستی به طرفیت خوانده احمد سلیمانی تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه هجدهم دادگاه عمومی 
حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه 9109980351800017 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/03/20 و ساعت 12:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 

انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 1030 

نوری - منشی شعبه هجدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ 
617 شماره ابالغیه: 9010100352103419. شماره پرونده: 9009980352100081. شماره بایگانی 
ش��عبه: 900084. خواهان فخری جبارزارع دادخواس��تی به طرفیت خوانده رسول مظاهری تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه بیست و یکم دادگاه عمومی 
حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 120 ارجاع و به کالسه 9009980352100081 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/03/20 و ساعت 09:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 17390 

شعبه بیست و یکم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

احضار متهم 
624 شماره ابالغیه: 9110100354200101. شماره پرونده: 9009980358101174. شماره بایگانی 
ش��عبه: 910038. محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده 
کالس��ه 9009980358101174 برای سید مرتضی طباطبایی به اتهام جعل شناسنامه و استفاده از 
اوراق مجعول تقاضای کیفر نموده که رس��یدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 

برای مورخه 1391/03/20 ساعت 09:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل 

خواهد آمد. م الف: 1048 اسماعیلی – منشی شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
 

ابالغ 
694 شماره ابالغیه: 9110100351400227. شماره پرونده: 9009980351401341. شماره بایگانی 
شعبه: 901341. خواهان ها سعداله قائد امینی و اصغر روان بخش دادخواستی به طرفیت خواندگان 

لیال باقری و غالمعلی باقری تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 322 ارجاع و به کالسه 
9009980351401341 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/03/20 و ساعت 10:30 تعیین شده 
اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت 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 کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. م الف: 1049 شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

مزایده 
709 شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی 
به ش��ماره 6227/89 ش ح اول له محس��ن رنجکش و علیه مجید رجبی به آدرس اصفهان – ملک 

ش��هر – خیابان بهارس��تان – جنب نان فانتزی  سوسیس کالباس و گوجه فرنگی بخواسته مطالبه 
مبلغ 24/317/430 ریال بابت اصل خواس��ته و هزینه کارشناس��ی و نشر آگهی جلسه مزایده ای را 
در تاریخ 91/3/1 ساعت 10-9 در طبقه اول مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان 
محتشم کاشانی جنب بیمه ایران به منظور فروش اموال توقیفی محکوم علیه که جمعاً توسط کارشناس 
رس��می دادگستری اصفهان 7/700/000 ریال ارزیابی گردیده است برگزار نمایند طالبین خرید می 
توانند 5 روز قبل از تاریخ آگهی فروش مبلغ 10 درصد از هزینه کارشناس��ی را به ش��ماره حساب 
2171350205001 بان��ک ملی دادگس��تری اصفهان واریز نموده و با ارائه فی��ش آن به این اجرا از 
اموال بازدید به عمل آورده و در مزایده ش��رکت نمایند و مش��خصات اموال که از قیمت پایه شروع 
و به شخص یا اشخاصی فروخته خواهد شد که باالترین پیشنهاد را ارائه نمایند فروخته خواهد شد 
و مش��خصات اموال به شرح نظریه کارش��ناس به پیوست آگهی می باشد. موضوع پرونده کالسه 
6227/89 در خصوص ارزیابی اموال توقیفی له آقای محسن رنجکش علیه آقای مجید رجبی اینجانب 
ضم��ن مراجعه ب��ه دفتر آن اجراء و مطالعه پرونده فوق الذکر س��پس با هماهنگی خواهان به محل 
نگهداری اموال توقیفی به آدرس کیلومتر 6 حبیب آباد و اصفهان کوچه رنگ رامین پالک اول سمت 
راس��ت کارگاه فرش خاتم مراجعه و نتیجه ارزیابی با عنایت به کیفیت آنان و با در نظر گرفتن نرخ 
عادالنه روز در این مقطع از زمان و همچنین با در نظر گرفتن جمیع عوامل مؤثر در قیمت گذاری مراتب 
به ش��رح زیر برآورد و اعالم نظر می گردد. 1- تعداد یک دس��تگاه یخچال ایستاده دو درب ساخت 
وفایی با موتور خارجی مدل CAJ44610 مستعمل بمبلغ 3/500/000 ریال سه میلیون و پانصد هزار 
ریال برآورد و اعالم نظر می گردد.)بدنه رنگی(. 2- تعداد یک دستگاه یخچال ویترینی تک درب ریلی 
ساخت محک مستعمل بمبلغ 1/700/000 ریال یک میلیون و هفتصد هزار ریال برآورد و اعالم نظر می 
گردد. )بدنه رنگی( 3- تعداد یک دستگاه یخچال ویترینی پیش خوان موتور بغل ساخت وفایی مستعمل 
بمبلغ 2/500/000 ریال دو میلیون و پانصد هزار ریال برآورد و اعالم نظر می گردد. با توجه به مراتب 
ف��وق جمعاً بمبلغ 7/700/000 ریال هفت میلیون و هفتصد هزار ریال برآورد و اعالم نظر می گردد. 

شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان 
 

مزایده 
710 ش��عبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرایی به ش��ماره 5035/90 ش ح دوم له جواد کمالی خوراسگانی و علیه محمد علی کبیریان 
چالشتری به آدرس: اصفهان – خوراسگان – خیابان سلمان – خیابان کارگر – پ191 خدمات 
پی وی س��ی بخواسته مطالبه مبلغ 49/063/144 ریال بابت اصل خواسته و هزینه کارشناسی 
و نش��ر آگهی جلس��ه مزایده ای را در تاریخ 91/3/1 ساعت 10/30-9/30 صبح در طبقه  اول 
مجتمع ش��وراهای حل اختالف اصفهان به منظور فروش اموال توقیفی محکوم علیه که جمعًا 
توس��ط کارشناس رس��می دادگس��تری اصفهان به مبلغ 68/900/000 ریال ارزیابی گردیده 
اس��ت را برگزار نماین��د. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاری��خ مزایده مبلغ 10 درصد 
از هزینه کارشناس��ی را به شماره حس��اب 2171350205001 بانک ملی دادگستری اصفهان 
پرداخ��ت نمایند و با ارائه فی��ش آن به این اجرا از اموال بازدید به عم��ل آورده و در مزایده 
ش��رکت نمایند و مزایده اموال از قیمت پایه ش��روع ش��ده و اموال به ش��خص یا اشخاصی 
فروخته خواهد شد که باالترین پیشنهاد را ارائه نمایند فروخته خواهد شد و مشخصات اموال 
بدین ش��رح می باشد: 1- دریل س��تون به مبلغ 2/500/000 ریال 2- پانل بر 220 مشکات به 
مبل��غ 46/000/000 ریال 3- مکنده ایتالیایی به مبلغ 4/000/000 ریال 4- چلچله زن پنوماتیک 
به مبلغ 12/000/000 ریال 5-لبه چس��بان پارس به قیمت 3/800/000 ریال که جمعًا توس��ط 
کارش��ناس رسمی دادگس��تری اصفهان 68/900/000 ریال ارزیابی گردیده است. شعبه اول 

اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان 
 

مزایده 
711 ش��عبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرایی به شماره 26/90 ش ح اول له سید علیرضا نائینیان و علیه مهدی منتظری شاتوری به 
آدرس: اصفهان – خیابان بزرگمهر – ابتدای هش��ت بهش��ت غربی – ساختمان پزشکی اداری 
فدک – طبقه دوم – واحد 954 ش��رکت آریا زرین اس��پادانا بخواسته مطالبه کل 27/059/805 
ری��ال که آگهی مزایده در خصوص بخش��ی از مطالبه به مبل��غ 11/700/000 ریال به منظور 
فروش اموال توقیفی محکوم علیه که توس��ط کارش��ناس رسمی دادگستری اصفهان اموال به 
مبلغ 11/700/000 ریال ارزیابی گردیده است را جلسه مزایده ای را در تاریخ 91/3/3 ساعت 
10/30-9/30 در طبقه اول مجتمع ش��وراهای 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 نظریه کارشناس��ی را به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی دادگستری 
اصفهان واقع در خیابان نیکبخت 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 ش��روع شده و اموال 
به شخص یا اش��خاصی فروخته خواهد شد که باالترین پیشنهاد را ارائه نمایند و مشخصات 
اموال بدین شرح می باشد: 1-اسپلیت )کولر گازی( دو تکه شامل )بانل و کندانسوز( 2 دستگاه 
جمع��ًا بمبلغ 7/800/000 ریال 2- کامپیوتر پنتیوم 4 ش��امل مانیتور الی جی کیس و موس و 
کیبورد و پرینتر و سامس��ونگ مدل 4300 سریال 801165 یک سری جمعًا 2/400/000 ریال 
3- دس��تگاه آبسرد و گرم یک دس��تگاه 750/000 ریال 4- فاکس پاناس��ونیک مدل 362 یک 
دستگاه 750/000 ریال که جمعًا توسط کارشناس به مبلغ 11/700/000 ریال ارزیابی گردیده 

است.  شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ 
809 شماره درخواس��ت: 9010460352700084. ش��ماره پرونده: 9009980365601139. شماره 
بایگانی ش��عبه: 901261. شاکی سمیرا مراد زاده شکایتی بر علیه محسن رئیسیان فرزند خداداد به 
اتهام توهین تهمت تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
101 دادگاه عمومی )کیفری( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 336 ارجاع و به کالس��ه پرونده 
9009980365601139 ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن 1391/3/20 و ساعت 10 صبح تعیین شده 
اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 115 قانون آیین 
دادرس��ی کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نش��ر آگهی در ش��عبه 101 حاضر و در روز جلسه جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش در دادگاه حاضر شوند و گرنه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 

18102 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان  
 

اخطار اجرایی
1062 شماره: 1541/90 ش 11 به موجب رأی شماره 1806 تاریخ 90/10/26 حوزه 11 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه احمد محمدی مجهول المکان، محکوم 
اس��ت به: پرداخت مبلغ نهصد هزار تومان به عنوان اصل خواسته و پرداخت سه هزار و چهارصد 
تومان به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی و پرداخت هزینه نشر آگهی. مشخصات 
محکوم له: فاطمه دهخدا نشانی محل اقامت: شهر ابریشم- بلوار الغدیر- کوی شهید کریمی پ 129. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد 

صریحاً اعالم نماید. م الف/ 2067 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
1063 شماره: 1540/90 ش 11 به موجب رأی شماره 1805 تاریخ 90/10/26 حوزه 11 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علی عبدالهی مجهول المکان، محکوم 
اس��ت به: پرداخت مبلغ س��ه میلیون و پانصد هزار تومان وجه یک فقره چک به ش��ماره 512676-
90/3/29 بعنوان اصل خواسته و پرداخت سه هزار و چهارصد تومان به عنوان خسارت دادرسی به 
پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ 90/3/29 لغایت زمان وصول و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
بانک مرکزی. مشخصات محکوم له: فاطمه دهخدا نشانی محل اقامت: شهر ابریشم- بلوار الغدیر- کوی 
شهید کریمی پ 129. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف/ 2066 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
1064 آقای حمیدرضا پوری دارای شناس��نامه شماره 75 به شرح دادخواست به کالسه 651/91 ح/ 
10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قربانعلی 
پوری بشناس��نامه 20234 در تاریخ 1390/12/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر و همسر به شرح ذیل: 1- حمیدرضا پوری به 
ش ش 75 فرزند متوفی، 2- توحید پوری به ش ش 260 فرزند متوفی، 3- لیال پوری به ش ش 1264 
فرزند متوفی، 4- فرزانه پوری به ش ش 1506 فرزند متوفی، 5- فریده کیان ارثی به ش ش 808 همسر 
متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 2345 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

فقدان سند مالکیت
1073 شماره: 1015 آقای داود پناه خدا فرزند غالمحسین باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت 
و امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی است که سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
پالک ش��ماره 11/9288 واقع در وزوان کوی باغس��تان بخش ثبتی میمه که در صفحه 74 جلد 142 
امالک ذیل ثبت 21863 بنام داود پناه خدا فرزند غالمحسین ثبت و صادر و تسلیم گردیده و نحوه گم 
شدن یا از بین رفتن جابجایی اثاثیه منزل است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون سند مراتب آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. نوروز- رئیس ثبت میمه
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اخبار کوتاه

۲۵۰ هزار پوند حقوق هفتگی 
برای فان پرسی

با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقاالت تابستانی، دوران انتقال های 
پر سر و صدا از راه می رسد. براساس گزارشی که روزنامه دیلی استار 
در همین زمینه منتش��ر کرده اس��ت، تیم فوتبال منچسترس��یتی 
پیشنهادی به روبین فان پرسی داده که براساس آن حقوق هفتگی 

250 هزار پوندی گلزن 28 ساله تضمین شده است.
این خبر در حالی منتشر می شود که سران آرسنال در ماه های اخیر 
برای تمدید قرارداد با ستاره توانمند خط حمله خود تالش کرده اند؛ 
تالش��ی که تاکنون ثمر نداده اس��ت. آنها امیدوارند با حفظ مهاجم 
هلندی و حضور تازه واردانی همچون لوکاس پودولوس��کی، مهاجم 
تیم ملی آلم��ان، بر توان تهاجم��ی خود بیفزاین��د. مهاجم هلندی 
توپچی ها در فصل رو به پایان، با 30 گل زده بهترین گلزن لیگ برتر 

به حساب می آید. 

قهرمانی دورتموند در بوندس لیگا 
بوروس��یا دورتموند، برای دومین فصل متوالی قهرمان رقابت های 
بوندس لیگا لقب گرفت. در پایان رقابت های این فصل، عنوان برترین 
گلزن این فصل بون��دس لیگا، به کالس یان هونتالر رس��ید و رائول 

گونسالس هم با هواداران شالکه خداحافظی کرد. 

دیدار دوستانه ایران - عراق لغو شد
 دیدار تدارکات��ی تیم ملی فوتب��ال ای��ران برابر عراق که ق��رار بود 
27 می 2012 )7 خرداد1391( در اردوی آماده سازی تیم ملی در 
شهر استانبول ترکیه برگزار شود، به دلیل مخالفت »زیکو«، سرمربی 

تیم ملی عراق لغو شد. 

وداع ابراهیم زاده با هواداران ذوب آهن
شاید روز گذشته آخرین باری بود که منصور ابراهیم زاده ذوب آهن 
را در ورزشگاه فوالدشهر و مقابل چش��م تماشاگرانش هدایت کرد. 
 پیش از این که فصل ج��اری رقابت های لیگ برتر به پایان برس��د، 
صحبت های زیادی در مورد جدایی منصور ابراهیم زاده از ذوب آهن 
مطرح شد. صحبت هایی که بعید نیس��ت پس از پایان فصل رنگ و 
بوی کامال جدی به خود بگیرد و ابراهیم زاده را پس از چهار سال از 
ذوب آهن جدا کند.  ذوب آهن بهترین دوران خود را در زمان هدایت 
منصور ابراهیم زاده تجربه کرد و اصال بعید نیست روز گذشته آخرین 
باری بوده باشد که او از روی نیمکت ورزش��گاه فوالدشهر و در یک 

دیدار خانگی تیمش را هدایت می کند. 

قلعه نویی در تراکتور ماندنی شد
اخبار رس��یده حکایت از آن دارد که قلعه نویی تصمیم به ماندن در 
تراکتور گرفته اس��ت. قلعه نویی در چند هفته گذش��ته بارها اعالم 
کرده بود در صورتی که باش��گاه خواس��ته هایش را عملی کند، در 
 تراکتور می مان��د؛ خبری ک��ه می تواند برای طرف��داران تبریزی 
خوش��حال کننده و برای آبی هایی که دو هفته پی��ش با خود ثانیه 
 شمار به ورزشگاه تختی تهران بردند، ناراحت کننده باشد. توافق امیر 
قلعه نویی با تراکتورس��ازی برای تمدید قرارداد و ادامه حضور روی 

نیمکت تیم تبریزی در فصل آینده است.

آخرین اولتیماتوم کمیته انضباطی

اعالم رأی پرونده تبانی
 در فوتسال تا پایان هفته

رسانه ها و مطبوعات چند ماه اس��ت که درگیر اتفاقات و 
حواش��ی هفته پایانی لیگ برتر فوتس��ال هستند و تمام 
باشگاه ها و افرادی که اخبار فوتس��ال را دنبال می کنند، 
منتظر رأی نهایی کمیته انضباطی درباره مسائل مربوط 
به تبانی هستند. مسئوالن کمیته انضباطی رسیدگی به 
این پرونده را به پس از تعطیالت نوروز موکول کردند. پس 
از تعطیالت نوروز، عبداللهی، دبی��ر کمیته انضباطی، در 
مصاحبه 14 فروردین با فارس گفت: »رس��یدگی به این 
 پرونده با س��رعت انجام و تا یک هفته آین��ده رأی اعالم 
می شود«، اما این مسأله ادامه پیدا کرد و مسئوالن کمیته 
انضباطی از بررس��ی پرونده و ص��دور رأی در فرداها خبر 
دادند. در آخری��ن مصاحبه نیز دبیر کمیت��ه انضباطی از 
ص��دور رأی تا پایان هفته گذش��ته صحبت ک��رد، اما باز 
هم رأیی صادر نشد. حس��ین عبداللهی در این باره گفت: 
هنوز پرونده ناقص است. اگر تکمیل شود و بدقول نشوم، 
ظرف یک��ی دو روز آینده و حداکثر تا پای��ان هفته رأی را 
صادر می کنیم. وی در پاس��خ به این س��ؤال که آیا نقص 
پرونده فقط ارسال مدارک از س��وی باشگاه پرسپولیس 
است، خاطرنش��ان کرد: بله. در هر صورت چه مدارک را 
 به ما بدهند و چه ندهند، ظرف ام��روز و فردا رأی را صادر 
می کنی��م. در نهایت در تالش هس��تیم ت��ا در پایان این 
هفته کار را یکس��ره کنیم. دبیر کمیت��ه انضباطی درباره 
صحبت های شاه حسینی مبنی بر این که تأخیر سه ماهه 
در صدور رأی طبیعی نیست، یادآور شد: باید ببینیم آقای 
شاه حسینی در زمان ریاستش چگونه به این گونه پرونده ها 
رسیدگی می کرده است. شاید یک مقدار دقت و ظرافت 
بیشتری خرج می کنیم. تبانی واژه حساسی است. اگر به 
این نتیجه برسیم که تبانی شده است، باید زندگی ورزشی 
عده ای از اشخاص حقیقی و حقوقی را از بین ببریم. زمانی 
که می خواهیم این کار مهم را انجام دهی��م، باید با دقت 
صورت بگیرد. وی در مورد این که برخی ش��ایعات درباره 
توصیه هایی مطرح می ش��ود، عنوان کرد: به هیچ عنوان 
چنین مسائلی نیست. 15 سال است که فعالیت می کنم و 
به هیچ وجه سالمت کاری خود را زیر سؤال نمی برم. کاری 
نکردیم که توصیه ای شود. ممکن است کسی بگوید پرونده 
به کجا کشیده شد، اما توصیه ای وجود ندارد. نه کفاشیان 
که رییس اس��ت و نه نبی، در جریان این قضیه نیستند. 
حسن زاده می گوید دنبال مدارک باشید تا به درستی رأی 

صادر شود و علت تأخیر همین امر است.

گزارش 
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بمب نقل و انتقاالت فصل دوازدهم

نکونام 32 س��اله خوب می داند زمان جدایی از اللیگا نزدیک است و باید به فکر پایگاهی در فوتبال ایران 
باشد.  او  از حاال در اندیشه ساختن یک پایگاه خوب برای خود است و گزینه ای جز استقالل و پرسپولیس را 

پیش روی خود نمی بیند. این موضوع می تواند بمب خبری نقل و انتقاالت فصل دوازدهم باشد.

 در فوتبال دنیا وقتی یک شرکت برای اسپانسرینگ یک تیم وارد 
عمل می شود، بیشتر به دنبال یک تجارت واقعی و استفاده از این 
موقعیت مناسب است، اما در ایران این موضوع هیچ شباهتی به 
تجارت ندارد و حتی فاصله زیادی هم با استانداردهای روز دنیا 
دارد. تبلیغات روی پیراهن، یکی از اصلی ترین منابع درآمد زایی 
برای باشگاه های دنیاست، ولی در ایران این مسأله فقط به تک 
بازی ها محدود می شود و باشگاه های بزرگ فوتبال ایران فقط 
برای بازی هایی که به صورت مستقیم پخش می شود، اقدام به 
عقد قرارداد با اسپانس��رها می کنند. این در حالی است که این 
مبلغ برای تیم هایی پرطرفداری مثل پرسپولیس و استقالل، در 
نهایت به مبلغ پنجاه میلیون تومان برای یک بازی می رسد که 
اگر در یک سال، به صورت خوش بینانه، برای یک تیم چهل بازی 
در نظر بگیریم، شاید فقط پنج بازی قابلیت جذب اسپانسر گران 

قیمت را داشته باشند. 
خبری که مدتی قبل از جانب باش��گاه رئال مادرید منتشر شد 
و به خاطر هیاهوی مس��ابقات لیگ قهرمانان اروپا کمتر به آن 
توجه شد، بحث قراداد ش��رکت هواپیمایی »امارات« با باشگاه 

رئال مادرید بود که طبق آن این شرکت اماراتی ساالنه مبلغی 
حدود 22 میلیون یورو برای اسپانسرینگ پیراهن قهرمان این 
فصل اللیگا پرداخت می کند.  این توافق یکی از پرهزینه ترین 
قراردادهای اسپانسری لباس در دنیای فوتبال است و بندهایی 
دارد که براساس آن، س��ه میلیون یورو در فصل نیز می تواند به 
این مبلغ اضافه شود. این قرارداد تاکنون به صورت رسمی امضا 
نشده، اما روزنامه مارکا گزارش داده باشگاه رئال مادرید به توافق 
درباره این قرارداد که از جوالی 2013 اجرایی می شود، نزدیک 

شده  است. 
هواپیمای��ی امارات در س��ال 2011 به عنوان یک��ی از حامیان 
رئال مادرید، قراردادی پنج س��اله به ارزش پن��ج میلیون یورو 
در س��ال امضا کرده بود. انعقاد این قرارداد، رئال را در رده سوم 
پرهزینه ترین قرارداد های حامیان مالی لباس در دنیای فوتبال 
 قرار می دهد. قرارداد پنج ساله بارس��لونا با بنیاد قطر به ارزش 
30 میلیون یورو در سال و قرارداد چهار ساله منچستریونایتد با 
Aon به ارزش 20 میلیون پوند )24 میلیون یورو( در سال در 

رده های اول و دوم قرار دارند.

کش��ورهای عربی حاشیه خلیج همیش��ه فارس، در سال های 
گذش��ته همیش��ه به ولخرجی معروف بوده اند. س��تاره های 
فوتبال جهان در دوران نزدیک به بازنشستگی، راهی این کشورها 
می شوند تا با استفاده از پول های بادآورده اعراب، روزهای پایانی 

فوتبالشان را سپری کنند.
 اعراب بعد از گرفتن میزبانی جام جهانی 2022 این بار چش��م 
به پیراهن تیم های بزرگ دنیا دوخته اند تا شاید از این طریق 
ضعف فنی فوتبالی  خودشان را جبران کرده باشند. خودنمایی 
آرم کش��ورهای عربی روی پیراهن دو باش��گاه بارسلون و رئال 
مادرید از سال آینده آنها را معروف تر از قبل می کند تا تبدیل به 

میلیاردهای فوتبال جهان شوند. 
 بارس��لونا س��ال ها بود ب��ا تبلی��غ نهاد یونیس��ف ب��ه صورت 
 رایگان، س��عی در کمک به این نه��اد خیرخواهانه در س��طح 
 جهان داش��ت، ولی پول های بی حس��اب و کت��اب اعراب در 
کنار بح��ران اقتصادی فراگیر در اروپا، س��رانجام آب��ی و اناری 
 پوشان را وادار کرد تا تبلیغات روی پیراهنشان را به آنان واگذار

کنند. 
البته این تنها راه نفوذ اعراب حاش��یه خلیج همیش��ه فارس به 
فوتبال دنیا نیست؛ خرید باشگاه های متوس��ط فوتبال دنیا و 
خرج کردن پول های کالن در بین آنه��ا، تبدیل به یک رقابت 
شده است؛  از منچستر سیتی انگلستان گرفته تا ماالگای اسپانیا 
و پاری سن ژرمن فرانسه، تنها نمونه ای از باشگاه های مطرح 
دنیا هستند که یک مالک عرب مولتی میلیاردر را در رأس کار 
 دارند. جالب این جاس��ت که این مالکان با دادن پیشنهادهای 
اغوا کننده به فوتبالیس��ت های مطرح دنیا قیم��ت بازار نقل و 

انتقاالت را هم باال می برند. 
حتی باشگاه بزرگی مثل آرسنال، بعد از نقل مکان از »هایبوری« 
به ورزشگاه جدید در س��ال 2006، با قرادادی 15 ساله به مبلغ 
صد میلیون پوند توانس��ت یک سوم هزینه س��اخت ورزشگاه 
جدیدش را جبران کند و از آن طرف نام این ورزش��گاه را به نام 
هواپیمایی امارات تغیی��ر داد تا اعراب برای چند س��ال هم که 
ش��ده،در بورس اخبار فوتبال جهان قرار گیرند. به هرحال این 
دست اتفاقات باز هم تکرار می شود و باشگاه های بزرگ اروپایی 
که ممکن است به ورشکستگی هم نزدیک شوند، با نشان دادن 
چراغ سبز به این پول های حاصل از چاه های نفت، هم خودشان 
را از ورشکستگی نجات می دهند و هم فرصت را برای کسانی 
ایجاد می کنند ک��ه از لحاظ فوتبال حرف زی��ادی برای گفتن 
ندارند و تنها افتخارشان حک شدن نام شرکتشان بر سینه لیونل 

مسی و کریستین رونالدو  است.

هجوم اعراب به فوتبال اروپا      

از بیابان های داغ تا سانتیاگو برنابئو

سال هاست بحث اسپانسر در ورزش ایران تبدیل به چرخه ای ناقص شده است و هیچ گاه معنای  مسعود 
درستی برای درآمدزایی از ناحیه اسپانسرینگ از سوی مدیران باشگاه های فوتبال ایران تعریف افشاری

نشده تا این باشگاه ها بتوانند از این طریق، درصدی از هزینه های خود را جبران کنند.
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شادی بی حد و حصر 
جان تری و سایر بازکنان 

چلسی پس از قهرمانی 
این تیم در جام حذفی 

انگلستان.
اصوال جان استاد حرکات 

عجیب و غریب است و 
از قرار معلوم، این نوع 

خوشحالی هم از ایده های 
او نشأت گرفته.

در فاصله ۲4 ساعت تا 
گردهمایی 4۰ هزار نفری 
مردم در مراسم افتتاحیه 
المپیک پارک لندن، یک 

کارگر موفق شد بمبی 
تقلبی را با ماشین عمرانی 

خود وارد ورزشگاه کند. 
این کارگر از تمام مراحلی 
که بمبی را به همراه خود 
به استادیوم برده عکس 

انداخته و آن را در اختیار 
روزنامه سان قرار داده 

است. 

پودولسکی شنبه شب 
آخرین بازی اش با پیراهن 

کلن را برگزار کرد. این 
بازیکن آلمانی به آرسنال 

می رود و تا زمانی که پولدی 
با دنیای فوتبال خداحافظی 
کند، پیراهن شماره 1۰ کلن 

دراختیار بازیکن دیگری قرار 
نمی گیرد.

خداحافظی پولدی با کلن

ماجرای بمب تقلبی در المپیک پارک شادی عجیب بعد از قهرمانی

عکس نوشت

گفتگویادداشت

عضو هیأت رییسه سازمان لیگ برتر فوتبال ایران در مخالفت با لغو قانون ممنوعیت 
استفاده از دروازه بانان خارجی گفت: وجود این قانون باعث ظهور چهره های جدید و 
توانمند در دروازه بانی فوتبال ایران می شود که ثمره اش را تمام تیم های باشگاهی و 
ملی ما می برند. محمدرضا ساکت با دفاع از موضعش درباره تداوم قانون ممنوعیت 
استفاده از دروازه بانان خارجی در مسابقات فوتبال باشگاهی ایران در این باره اظهار 
کرد: دلیل من برای پا برجا ماندن این قانون، کامال فنی و ورزش��ی است و هیچ علت 
دیگری را مترتب آن نمی دانم. فکر می کنم وجود این قانون در چند سال اخیر باعث 
شده است دروازه بانان شایسته ایرانی متعددی فرصت ظهور در باالترین سطح از فوتبال 
باشگاه های ایران را پیدا کند. اگر این قانون نبود، امثال شهاب گردان چنین فرصت 
درخشش پیدا نمی کرد و شاید هم چنان شاهد حضور عیسی اندوی در درون دروازه  
ذوب آهن بودیم، یا این که فروزان، دروازه بان تیم تراکتورسازی بستر چنین ظهوری 
را پیدا نمی کرد. این قضی��ه درباره دروازه بانانی همچون صادق��ی، لک و... هم صدق 
می کند.ساکت تأکید کرد: اگر عده ای بحث باال رفتن بی رویه دست مزد دروازه بانان 
 داخلی را  مطرح می کنند، آن موضوع راهکار دیگری دارد. می توان مثال دروازه بانان را 
کالس بندی و س��طح بندی کرد و هر یک را در کالس خودش در نظر گرفت. میزان 

بازی های انجام شده، گل های خورده و... می تواند از مالک های سنجش یک دروازه بان 
باکیفیت باشد. ساکت درباره ضررهای ناشی از آزاد شدن استفاده تیم ها از دروازه بانان 
خارجی به ایس��نا گفت: به طور مثال سپاهان حدود هفت، هشت س��ال از آرمناک 
پتروسیان استفاده می کرد، چرا که او یک دروازه بان فوق العاده  بود و تیم ها ریسک تغییر 
دروازه بانشان را نمی کنند. در مقابل، سایر پست های تیم امکان تغییر دارند و براساس 
نوع تاکتیک یک تیم و تفکر مربی آن، بازیکنان در پست های مختلف جابجا می شوند. 
یک بازیکن ممکن است توانایی بازی در چند پست را داشته باشد و بنابراین تغییرات 
در سایر پست ها معمول و متداول است. ساکت در واکنش به این که با وجود این دالیل 
فنی که مطرح کردید، چرا هیأت رییسه عمل به فرمایش رهبر معظم انقالب را توجیهی 
برای تصمیمش می داند، گفت: فکر می کنم اصال طرح این موضوع خوب نیست. ما 
نباید شأن فرمایش رهبری را به این مسائل تنزل دهیم. من تنها دیدگاهم را از نظر فنی 
و ورزشی مطرح کردم و با استداللی که در جهت منافع فوتبال ایران داشتم، تصمیمم 
را به هیأت رییسه سازمان لیگ اعالم کردم. در مجموع چربش مسائل فنی و ورزشی بر 
مسائل مالی این موضوع در فوتبال ایران را بیشتر می دانم. فکر می کنم بیان توضیحات 

و دالیل منطقی، بهترین رویکرد برای دفاع از این قانون باشد و بس.

وداع باشکوه با پپ

تفاوت را با بارسلونا 
احساس کنید

شنبه شب بارسلونا در حالی به مصاف اسپانیول رفت که 
سمیه 
نیوکمپ سرشار از تشکر و قدردانی از پپ گواردیوال بود. مسرور

پارچه بزرگی که به عکس  سرمربی آبی اناری ها منقش 
بود، روی دس��ت هواداران می رقصید تا این گونه اهالی کاتاالن، ارادت و مراتب 
قدردانی خود را به سرمربی که برایشان هزاران خاطره شیرین رقم زده بود، نشان 
دهند. دوربین ها می چرخیدند و از پرچم ها و دستنویس های هواداران در مدح 
و قدردانی از گواردیوال تصویر می گرفتند. این تصاویر دیدنی و عبرت آموز، فوتبال 
حرفه ای را به دنیا مخابره می کردند. شاگردان پپ هم چیزی کم نگذاشتند و با 
در آغوش کشیدن گواردیوال بعد از چهارمین گلشان نشان دادند با خوش ترین 
خاطره ها از او خداحافظی می کنند. مسی، جوان بیست و چهار ساله ای که این 
روزها صدر اخبار جهان را با به ثمر رساندن بیش از هفتاد گل در یک فصل برای 
تیمش را در اختیار دارد، به س��مت سرمربی اش رفت و نش��ان داد اختالفش با 
گواردیوال تنها شایعه ای رسانه ای بوده است. این همه اتفاق خوب در یک بازی 
نود دقیقه ای رخ داد. نود دقیقه ای ک��ه برای ما ایرانی ها تاکنون چنین رنگ و 
لعابی نداشته است. نگاه ما به فوتبال آن قدر خشک و خشن و بی رحمانه شده که 

برخاطراتمان نیز اثر گذاشته و تنها شعار های»حیا کن و رها کن« و فحش های 
 رکی��ک در ذهنم��ان ثبت ش��ده اس��ت. آیا ب��ه خاط��ر دارید روی س��کوی 
ورزشگاه هایمان بنر و پوستری برای تقدیر و تشکر از یک مربی برافراشته شده 
باشد؟ آیا به خاطر دارید س��رمربی در طول یک فصل هو نشده یا فحش نخورده 
باشد؟ ما که به یاد نداریم. اینجا تا بوده، همین بوده که باید رها کرد وحیا کرد و 
سربه زیر بود و منتظر شعار هواداران برای هر عملی که از نیمکت فنی تیم ها سر 
می زند، ماند. برای فوتبال ما فرق نمی کند که سرمربی، تیم را قهرمان کند و برود 
یا دستش از جام کوتاه  باشد و قصد رفتن کند، در هر صورت کسی یا کسانی مورد 
س��رزنش و نکوهش قرار می گیرند. تاکنون روی س��کوی ورزش��گاه های ما 
پارچه ای ب��رای تقدیر از یک مربی ب��ه احتزاز در نیامده اس��ت. خوش به حال 
گواردیوال که کاتاالن ها این قدر دوستش دارند که حتی وقتی می گوید  در بارسا 
نمی مانم، از او تقدیر می کنند. بد به حال مربیان و صد البته فوتبال ما که با تمام 
ادعایی که داریم، از فرهنگ فوتبال حرفه ای چیزی نصیبش نش��ده  است و تا 
بوده،تحقیر بوده و فحش و ناسزا و حق خواهی آنان که به زعم خود محق هستند. 

با بارسلونا می فهمیم چقدر فوتبال ما کثیف، زشت و بدون فرهنگ است. 

ساکت در دفاع از تصمیم استفاده 
نکردن از دروازه بان خارجی:

اگر این قانون نبود 
شهاب گردانی هم نبود



چهره روزیادداشت

خبر کوتاه

اصفهانی ها در صدر
نماین��ده اصفهان در پای��ان مرحله اول مس��ابقات انتخاب��ی تیم ملی 
پینگ پنگ نوجوانان دختر در صدر ایستاد.مرحله اول مسابقات انتخابی 
تیم ملی پینگ پنگ نوجوانان دختر روز گذش��ته برگزار شد و نوشین 
میرعالیی با ۱۷ امتیاز در صدر ایس��تاد. گفتنی اس��ت سه نفر برتر این 
رقابت ها به عالوه یکی از بازیکنان منتخ��ب کمیته فنی، به اردوی تیم 

ملی راه خواهند یافت. 

طاهری: قربانی سپاهان شده ایم
تیم هندبال فوالد نوین در حال حاضر در قعر جدول رده بندی لیگ برتر 
باشگاه های کش��ور قرار دارد. فالد نوین  روز گذشته  با یک گل در خانه 
مغلوب فوالد اکسین ش��د تا تقریبا امیدی برای بازگشت نداشته باشد. 
محسن طاهری، س��رمربی فوالد نوین معتقد است تیمش مشکل فنی 

ندارد، علت باخت های پیاپی این تیم فقط داوری است.
محسن طاهری در گفتگو با ایمنا اظهار داشت: تا زمانی که داوران بخواهند 
تصمیم بگیرند چه تیمی برنده شود و چه تیمی بازنده، همین آش است و 
همین کاسه! وی گفت: داور از ابتدای بازی شاید بیشتر از ۱۰ سوت اشتباه 
می زند، اما بازی که تمام شد و ما باختیم، می گوید اگر تک به تک شما گل 
شده بود نمی باختید. سؤال من این است چون ما تیم دوم سپاهان هستیم 
باید هر داور بی تجربه ای که دوس��ت دارند برای ب��ازی های ما انتخاب 
 کنند. ما تعدادی از داوران را اصال ندیده ایم و برای بازی های ما چون فکر 
می کنند پایین جدول هستیم و تأثیرگذار نیستیم انتخابشان می کنند. 
داوران بی تجربه با اشتباهات خود سرنوشت یک تیم را عوض می کنند، 

زحمات ما را به باد می دهند بعد می گویند بازیکنان مشکل فنی دارند. 

معدنی در باریج ماندنی شد
حس��ین معدنی، س��رمربی فصل گذش��ته تیم والیبال باریج اس��انس 
قرارداد خود را برای یک فص��ل دیگر با این تیم کاش��انی تمدید کرد. 
 حسین معدنی که از اواسط فصل گذشته مس��ابقات والیبال لیگ برتر 
باشگاه های کشور به جای مصطفی شجاعی هدایت تیم باریج اسانس 
کاش��ان را برعهده گرفت و با این تیم به عنوان هشتم مسابقات دست 

یافت، برای یک فصل دیگر با این تیم کاشانی قرارداد بست. 

نایب قهرمانی ایران در آسیا 
با درخشش اصفهانی ها

    تیم ملی پومسه ایران عنوان نایب قهرمانی رقابت های قهرمانی آسیا 
را کسب کرد. تیم ملی پومسه دختران و پس��ران در بخش نوجوانان و 
بزرگساالن، موفق شد با کسب چهار مدال طال، چهار نقره و شش برنز 
در انفرادی و تیمی، عنوان نایب قهرمانی آسیا را در هوشیمینه ویتنام 
 کسب کند. در بخش مردان علی نادعلی، علی سلمانی و حسین بهشتی، 
پومس��ه کاران اصفهانی تیم ملی را همراهی کردن��د و در بخش بانوان 
مرجان سلحشوری و فاطمه قاسمی در اولین تجربه خود، به مسابقات 
آسیایی اعزام ش��دند. اصفهانی های تیم ملی در این رقابت ها موفق به 

کسب سه نشان طال، یک نقره و یک برنز شدند. 

رییس هیأت پهلوانی و زورخانه ای  
استان ابقا شد    

س��یدرضا اخروی توانس��ت ب��ا کس��ب ۱۶ رأی از مجم��وع ۱۸ رأی 
 برای ی��ک دوره چهار س��اله دیگر به عن��وان رییس هی��أت پهلوانی و 

زورخانه ای استان اصفهان انتخاب شود. 

گیتی پسندی ها 
دم از جدایی می زنند

محمدموس��وی عراقی، تیم والیبال کاله را برای حضور در رقابت های 
باشگاه های آسیا همراهی می کند. شاید حضور او در این لیست و بالتبع 
آن جدایی او از تیم گیتی پسند، آغازی برای کوچ ستاره های این تیم 

کهکشانی سال گذشته باشد. 

رفتن فرشید طالبی 
به استقالل منتفی شد

حنیف عمران زاده قراردادی با اس��تقالل ندارد، از س��پاهان پیش��نهاد 
 دارد و رقیب س��رخابی هم بدش نمی آید ضرب شس��تی نشان بدهد. 
عمران زاده این چند روز خیلی مشکوک بوده و حتی با همبازی هایش 
هم درباره شرایط پرس��پولیس در فصل بعد، اخالق دنیزلی و حتی نوع 
 برخوردهای او با بازیکنان در ش��رایط مختلف پرس و ج��و کرده و این 
یعنی از اردوگاه س��رخ برای عمران زاده پیغام هایی فرس��تاده شده و او 
هم بدش نیامده ک��ه این بار با یک انتقال روی بورس برود و نامش س��ر 
زبان ها بیفتد. برای فصل بعد اما مظلومی روی فرشید طالبی نظر دارد 
 و گفته با حضور او در کنار منتظری و داش��تن میثم حسینی، نیازی به 

عمران زاده نیست. 

 هیچ وقت در این م��دت از کمبود امکانات و مش��کالت مالي صحبت 
نکردیم و نش��ان دادیم که شمشیربازي 
مي تواند المپیکي شود. در شمشیربازي 
 هم��ه چی��ز مش��خص اس��ت و هم��ه 
م��ي دانن��د، اما توج��ه نمي کنن��د. در 
شمشیربازي 4۸ مدال توزیع مي شود و 
جزو ورزش هاي پرمدال جهان است، اما 

وقتي نظارت و حمایتي نیست، 
وضعیت کنوني براي این ورزش 

پیش مي آید. 
کاري به فوتبال، بسکتبال 
و والیب��ال ن��دارم ام��ا 
هم اکن��ون ب��ه عن��وان 

ی��ک ملي پ��وش، ۱۶ مدال 
آسیایي دارم که سقف قرارداد 

باشگاهي ما ۱۰ میلیون تومان است.

 زالتکو کرانچار 
گزینه هیأت مدیره استقالل

فتح اهلل زاده خطاب به اعضای هیأت مدیره گفت: که مربی 
خارجی سه تا چهار میلیارد هزینه دارد و ما می توانیم یک 

مربی ایرانی مثل قلعه نویی را به استقالل بیاوریم.
در حالی که فقط یک هفته به پایان رقابت های لیگ برتر 
باقی مانده اس��ت، تکلیف کادرفنی استقالل برای سال 
آینده مشخص نیست و ماندن و جدایی پرویز مظلومی در 

هاله ای از ابهام قرار دارد.
به گزارش گل، در هفته های اخیر خبرهای مختلفی در 
مورد وضعیت پرویز مظلومی در اس��تقالل در رس��انه ها 
منتشر شده، ولی نکته مهم این است که باشگاه استقالل 
هنوز موضع رس��می خ��ود را در م��ورد ماندن ی��ا کنار 

گذاشتن مظلومی اعالم نکرده است.
 این در حالی است که پرویز خان دوست دارد همچنان 
روی نیمک��ت اس��تقالل بنش��یند، ول��ی بای��د منتظر 
 تصمی��م اعضای هیأت مدی��ره و همچنی��ن مدیرعامل 

باشگاه باشد.
برخی از اعضای هیأت مدی��ره به طور صددرصدی روی 
مربی خارجی برای فصل آینده نظر دارند، ولی نکته مهم 
به مسائل مالی مربوط می ش��ود. بحث استفاده از مربی 
خارجی دو هفته پیش در هیأت مدیره اس��تقالل مطرح 
ش��د که علی فتح اهلل زاده خطاب به اعضای هیأت مدیره 
گفت که مربی خارجی سه تا چهار میلیارد هزینه دارد و 
ما می توانیم یک مربی ایرانی مثل قلعه نویی را به استقالل 

بیاوریم و شانس قهرمانی استقالل را باال ببریم.
فتح اهلل زاده هم ب��دش نمی آید که ی��ک مربی خارجی 
خوب روی نیمکت استقالل بنشیند و در سال های اخیر 
از عالقه اش برای آوردن یک مربی خارجی خوب حرف 

زده است. 
یک منبع آگاه در باشگاه اس��تقالل خبر داد که برخی از 
اعضای هیأت مدیره روی زالتکو کرانچار، سرمربی موفق 
سپاهان نظر دارند. او یک گزینه قابل دسترس است که 
می تواند با یک مبلغ مناسب به استقالل بیاید، همچنین 
رس��ولی نژاد، رییس هی��أت مدیره اس��تقالل هم روی 

کرانچار نظر مثبت دارد.
گفته می شود باشگاه استقالل بعد از پایان لیگ، مذاکره 
رسمی اش را با سرمربی کروات سپاهان انجام خواهد داد. 
این در حالی است که گفته می شود کرانچار از تیم ملی 
کرواسی هم پیش��نهاد دارد. حضور کرانچار در استقالل 
می تواند یک اتفاق بزرگ باشد، البته اگر سپاهانی ها به 

این راحتی دست از کرانچار بکشند.

خبر ویژه

9
رویانیان ، قالیباف را تهدید کرد

رییس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور در واکنش��ی تند به چاپ کاریکاتور و مطلبی در ویژه نامه 
روزنامه همشهری در باره وی، گفت: آقای قالیباف، نگذارید پرده ها دریده شود. اگر بنا را به توهین و 

تحقیر بگذاریم، باید بگویم که مدت ها صبر کردم تا فرمانده سابق خود را تخریب نکنم. 

در تمام این بخش های خبری، بیش��ترین ظلم به اخبار ورزشی 
بانوان روا داشته می شود و تنها در اخبار نیمروزی شبکه سوم است 
که بانوان حداکثر س��ه دقیقه زمان برای مطرح شدن اخبارشان 
دارند. این بی توجهی و بی اهمیتی به همین جا ختم نمی شود 
و در همین بخش کوتاه، اخب��ار به صورت تیت��روار و بدون هیچ 
تصویری، به سمع و نظر مخاطب می رسد. شاید تنها گزارش هایی 
که در این بخش کوتاه اخبار ورزش��ی بانوان پخش شود، گزارش 
تنیس روی میز ناشنوایان و یکی دو مصاحبه با ملی پوشان تنیس 
روی میز و یا اسکواش بوده باشد. تصویر و عکس در اخبار ورزشی 
بانوان هیچ جایگاهی ندارد و در تصاویر مرب��وط به باالی جدول 
لیگ های مختلف بانوان هم که به ص��ورت کامپیوتری نمایش 
داده می ش��ود، عکس آقایان قرار دارد؛ مس��أله ای که اعتراض 
بانوان ورزشکار را نیز به دنبال داشته است. بهشید صادقی، نایب 
رییس هیأت فوتبال، با گالی��ه از این رفتار در پخش اخبار بانوان، 
می گوید: وقتی اخبار بدون عکس و تصویر است، مخاطب تمایلی 
برای دیدن��ش ندارد و این می ش��ود که اخبار ورزش��ی بانوان را 

خالصه و مختصر پخش می کنند. چون اختصاص زمان طوالنی 
به اخبار بدون تصویر و عکس، واقعاً کس��ل کننده اس��ت. بانوی 
پیشکسوت قایقرانی هم به این موضوع تأکید دارد: بدیهی است 
که پخش گزارش تصویری و اخبارورزشی بانوان به همراه عکس 
 و تصویر، درافزایش انگیزه بانوان ورزش��کارتأثیر بس��زایی دارد، 
همان طور که در حال حاضر، پخش اخبار کوتاه و تیتروار ورزش 

بانوان تأثیر منفی در عملکرد آنها دارد. 
محبوبه صنعتی با اشاره به این که پوشش بانوان ورزشکار ایرانی 
متناسب با فرهنگ و مذهب کشورمان است، اضافه می کند: در 
حال حاضر بانوان ورزش��کار ما از نظر پوش��ش تمامی شئونات را 
رعایت می کنند و مقنعه های جدیدی که برای مسابقات استفاده 
 می شود، به هیچ عنوان در حین بازی از سر ورزشکاران نمی افتد،

 اما این که صدا و س��یما اخبار ورزش��ی آنها را پوش��ش تصویری 
نمی دهد، به سیاس��ت های این نه��اد بس��تگی دارد. این مربی 
قایقرانی  اضافه کرد: این نوع نگاه به ورزش بانوان، اثر مخرب و منفی 
در عملکرد این ورزش��کاران دارد، چراکه آنها مطابق با معیارهای 

جامعه  لباس ورزشی می پوش��ند، اما ندید گرفته می شوند و از 
پوشش اخبارشان سر باز می زنند.

پوشش بانوان با عرف جامعه هماهنگی دارد
اما نایب رییس هیأت والیبال نظر متفاوتی دارد: نمی توانم بگویم 
عدم پوشش مناسب اخبار ورزشی بانوان تأثیر منفی در عملکرد 
آنها دارد، مگر این که ما این ذهنیت را ایجاد کنیم. اکرم ابن یمین 
که مربی موفقی در والیبال نیز هست، از انتظارات ورزشکاران زن 
می گوید: انتظار داریم حاال که پوشش ما با عرف جامعه هماهنگی 
دارد و مورد تأیید مراجع نیز  هست و از طرف دیگر با تالش فراوان 
این پوشش را درسطح آس��یا و جهان به تأیید رساندیم و با آن در 
مسابقات برون مرزی شرکت می کنیم، در کشور خودمان در بعد 
اخبار  و پخش گزارش تصویری مشکلی نداشته باشیم و فعالیتمان 
به سمع و نظر مخاطب برسد.گفته های ابن یمین عین واقعیت 
است. وقتی ما رودر روی فدراس��یون های جهانی می ایستیم و 
آنها را متقاعد می کنیم تا زنان ورزش��کار ما را با پوشش اسالمی 
 بپذیرند، پس چرا در داخل کش��ور خودمان به این قضیه بها داده 
نمی ش��ود و از پخش آنچه مورد تأیید جامعه اس��ت، خودداری 
می ش��ود؟ س��یمین مرادی،  نایب رییس انجمن دارت اس��تان 
اصفهان  در این باره می گوید: متأسفانه رسانه ملی و به خصوص 
شبکه استانی اصفهان به اخبار ورزشی بانوان بسیار  بی توجهی 
می کنند و حتی اخبار ورزشی بانوان را در رادیو پوشش نمی دهند.

چندسال پیش در برنامه ای جامع طرح پخش اخبار ورزشی بانوان 
را به صدا و سیما دادم، اما مورد استقبال واقع نشد. حتی درخواست 
پخش اخبار در رادیو را مطرح کردم  و تأمین نیروی انسانی آن را 
برعهده گرفتم، اما باز هم پاسخی نش��نیدم. صدا و سیمای مرکز 

اصفهان هم مانند رسانه ملی به ورزش بانوان بی توجه است.

بانوان در کشورخودمان نادیده گرفته می شوند
 »ما زن ها پا ب��ه پای مردان حرکت می کنی��م و در این اوضاع بد 
اقتصادی باصرف هزینه های گزاف، آن هم به صورت شخصی، خود 
را به سطوح باالی قهرمانی در کشور و آسیا و مسابقات بین المللی 
می رسانیم،  بعد دیده نمی شویم و هیچ کس برای این همه تالش 
ما ارزشی قائل نیست.« این گفته های مربی اسکیت که نخواست 
نامش ذکر شود، حقیقتی است که کسی به آن توجه نمی کند. این 
درحالی است که مسئوالن برای اعالن ضمنی توجه خود به ورزش 
بانوان، نایب رییسی هیأت های ورزش��ی را به بانوان می دهند و 
معاون هر مسئول ورزشی معموالن زن است، اما چه سود که این 

تنها یک ژست مدیریتی است که آقایان می گیرند.      

بی مهری به اخبار بانوان ورزشکار

خودمان، خودمان را باور نداریم

بخش اخبار ورزشی به خودی خود کوتاه ترین بخش در کنداکتور برنامه رسانه ملی است و شاید 
گروه 
تنها در شبکه خبر این قضیه کمی متفاوت باشد، اما در شبکه اول و دوم سیما کوتاه ترین زمان ورزش

در بخش خبر، به اخبار ورزشی اختصاص داده می شود. در شبکه سوم که به شبکه جوان و ورزش 
معروف است، دوبخش اختصاصی خبر ورزشی در ساعت های 13:15 و 18:45 روی آنتن می رود.
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دوست دارم در 
ذوب آهن بمانم

آغاز رقابت های شطرنج 
قهرمانی استان 

بازیکن تیم بسکتبال ذوب آهن در مورد شرایط کنونی تیمش می گوید:  
تمریناتمان همچنان تعطیل اس��ت، اما خودمان به صورت شخصی برای 
آماده ماندن بدنمان تمری��ن می کنیم. هر روز قول هایی داده می ش��ود. 
مسئوالن باشگاه می گویند که هر زمانی که پول برسد قراردادها پرداخت 
می شود و امیدوارم مش��کالت هرچه زودتر برطرف ش��ود و ذوب آهن به 
روزهای خوب خود باز گردد.آرن داوودی در پاس��خ به این سؤال که آیا با 
ادامه این مشکالت فصل بعد در ذوب آهن می ماند یا خیر، گفت: من دوست 
دارم در ذوب آهن بمانم و بازی کنم، چون هرچه داریم از این تیم است و در 
آن رشد پیدا کرده ایم، اما از حاال نمی توانم برای فصل بعد تصمیم بگیرم 
و همه چیز بستگی به شرایط باشگاه دارد. ذوب آهن در این فصل بهترین 

شرایط را داشت، اما متأسفانه مشکالت مالی اجازه عرض اندام نداد. 

خانه ش��طرنج اصفه��ان میزب��ان ش��طرنج بازان مرد ش��رکت کننده در 
رقابت های شطرنج قهرمانی اس��تان اصفهان است. رییس هیأت شطرنج 
استان اصفهان با اعالم این خبر گفت: رقابت های شطرنج قهرمانی استان 
اصفهان از تاریخ ۱۶ اردیبهشت آغاز  ش��ده و تا 23 اردیبهشت ماه ادامه 
دارد. حسین گلش��نی با بیان این که پیش بینی می ش��ود در رقابت های 
ش��طرنج قهرمانی اس��تان اصفهان حدود ۷۰ نفر ورزشکار حضور داشته 
باشند، تصریح کرد: این مسابقات در رده سنی آزاد برگزار می شود و تمامی 
عالقه مندان اجازه حضور در این مسابقه را دارند. وی بیان داشت: از جمله 
اهداف این هیأت پس از برگزاری رقابت های شطرنج استانی آقایان، اجرای 
مسابقات شطرنج قهرمانی استان ویژه بانوان بود که این موضوع به دلیل 

تداخل با امتحانات مدارس، به تیرماه سال جاری موکول شد. 

سید حسین علوی مقدم بازیکنی است که حضورش در استقالل 
آنقدر خبرساز ش��د که چند روزی رسانه ها به او و نحوه حضورش 
در اس��تقالل پرداختند. همان زمان اعالم ش��د که این بازیکن با 
سفارش برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی آبی پوش شده 
است؛ مسأله ای که از س��وی علی فتح اهلل زاده رد شد و مدیرعامل 
اس��تقالل گفت که این بازیکن با تأیید پرویز مظلومی به این تیم 
آمده، زیرا بازیکن او در ابومس��لم مش��هد بوده اس��ت. به گزارش 
فارس، بعد از این ماجرا رسولی نژاد، رییس هیأت مدیره استقالل 
در برنامه 9۰ در پاس��خ به این س��ؤال که علوی را ش��ما معرفی 
کردید، گفت: من معاون پارلمانی هس��تم و خیلی از نمایندگان 
مجلس دوست دارند بچه های شان فوتبال بازی کنند و خیلی ها 
هم فرزندان ش��ان را به من معرفی می کنند. همین حاال بیش از 
هشت نماینده مجلس جدیدی که هنوز ش��روع به کار نکرده اند 

از من خواسته اند فرزندان ش��ان را به تیم ها معرفی کنم. من هم 
وقتی چنین درخواس��ت هایی می رس��د، آنها را به جواد زرینچه 
 می دهم تا در کادرفنی طرح شود. من 2۰۰ نفر را تا به حال معرفی

کرده ام. آقای عل��وی را هم انگار آقای مظلومی می ش��ناختند و 
برداشته بودند. این در حالی است که طبق نامه ها و مدارک رسیده، 
علوی فصل گذش��ته و پیش از حضور در استقالل از سوی یکی از 
مدیران ارش��د وزارت نفت به منصور قنبرزاده، مدیرعامل باشگاه 
نفت تهران معرفی شده بود. مدیریت باشگاه نیز این بازیکن را به 
کمیته فنی باشگاه معرفی کرد. مدیر عامل باشگاه نفت در نامه ای 
خطاب به حسین فرکی، سرمربی نفت تهران نوشت:»لطفا بررسی 
و همانند سایر ورزشکاران تست فنی به عمل آید؛ اگرچه اطمینان 
دارم کادر فنی رعایت شایسته ساالری و عدالت را در جذب دارند، 
ولیکن تأکید می شود ارس��ال یادداشت از مسئوالن محترم صرفا 
جهت بررسی و تست فنی می باش��د و قطعا این گونه یادداشت ها 
هیچگونه امتیازی برای فرد معرفی شده نمی باشد. به هر حال به 
رعایت عدالت و شایسته ساالری تأکید می گردد.« حال سؤال این 
است که آیا باشگاه استقالل نمی توانست همین کار را انجام دهد و 
سؤال مهم تر این که وقتی مظلومی می گوید علوی را می شناخته و 
با شناخت قبلی او را به استقالل آورده، چرا برای یک ثانیه هم به این 
بازیکن اعتماد نمی کند؟ آیا قراردادی که با این بازیکن بسته شده، 
واقعا فوتبالی بوده یا به صرف توصیه ها و یا به گفته برخی - که البته 
از سوی فتح اهلل زاده رد شده- به خاطر اسپانسرها انجام شده است؟

این شاید یکی از ده ها مواردی است که حق بازیکنان شایسته در 
فوتبال ایران ضایع می شود. اگر در فوتبال ایران شایسته ساالری 
به معنای واقعی انجام شود، در آن صورت دیگر تیم ملی نیازی به 
بازیکنان دورگه خارج نشین ندارد. در هر کوی و برزن این مرز و بوم 
بازیکنان بزرگی می توان یافت کرد که می توانند جا پای بزرگان 
فوتبال ایران نظیر مهدی مهدوی کیا، کریم باقری ، علی دایی و... 

بگذارند؛ البته اگر شایسته ساالری باشد.

هر چق��در دی��دار تیم های مه��رام و 
نجمه 
دانشگاه آزاد بی حاش��یه و بدون وقفه کرمی

برگزار شد و فینال این دوره از رقابت ها 
چهره یکی از تیم های راه یافته به این مرحله را راحت شناخت، 
دیدار تیم های پتروش��یمی و فوالدماهان برای برگزاری دیدار 
پنجم و تعیین تیم صعود کننده به فینال، باز به دالیل نه چندان 
 منطقی به  چهارش��نبه هفته جاری  موکول ش��د. بازی پنجم 
دو تیم پتروشیمی بندرامام و فوالدماهان در مرحله نیمه نهایی 
رقابت های لیگ برتر بس��کتبال با اعالم فدراسیون بسکتبال به 
روز پنج شنبه موکول شد تا برگزاری این دیدار طبق اعالم قبلی 
فدراس��یون رنگ واقعیت به خودنگیرد و در این میان س��کته 
مدیرعامل تیم پتروشیمی به عنوان اصلی ترین و مهم ترین دلیل 
برای به تعویق افت��ادن این دیدار اعالم ش��ود. هر چند به گفته 

رییس کمیته مسابقات فدراسیون کمک به آماده سازی تیم ملی 
برای حضور در رقابت های غرب آس��یا هم بع��د دیگری از این 
تصمیم را شامل می ش��ود. قرار بود دیدار پنجم دو تیم و بنا بر 
اعالم قبلی، روز دوشنبه در سالن بعثت ماهشهر برگزار شود، اما 
به گفته نوربخش رییس کمیته مسابقات، ثبت روز دوشنبه در 
سایت فدراسیون آن هم بدون تاریخ دقیق، دلیلی بر برگزاری این 
دیدار در تاریخ ۱۸اردیبهشت نیست و با مشکالت پیش آمده، 
این دیدار به روز چهارش��نبه موکول شده اس��ت. با اعالم خبر 
تعویق بازی پنج��م این دو تیم، این ش��ایعه به وج��ود آمد که 
اعتراض و نوع برخورد هواداران پترو و به دنبال آن اعتراضی که 
ماهانی نسبت به این قضیه داشتند، در گرفتن چنین تصمیمی 
تأثیرگذار بوده که صحبت های نوربخش کاماًل این موضوع را رد 
می کند. و ی معتقد اس��ت: به غیر از زمانی که بازی توقف پیدا 
کرد و هواداران به آرامش دعوت شدند، در بقیه لحظات، بازی هر 
دو تیم با آرامش دنبال شد و هیچ مس��أله خاصی پیش نیامد و 
ماهان هم اعتراضی نداشت، حتی صادق زاده سرمربی تیم ماهان 
ازس��ر داور این دیدار به خاطر قضاوت خوب��ش در هر دو دیدار 
تشکر کرد. به هر روی، دیدار این دو تیم روز چهارشنبه برگزار 
می ش��ود، اما نکته ای که حائز اهمیت است و ماهانی ها به آن 
توجه ای ندارند، بحرانی است که به واسطه عدم نداشتن تمرکز 
بازیکنان این تیم روی نیمکت ماهان به وجود آمده است. ماهان 
اگر به مثابه دو دیدار قبلی در ماهش��هر برابر ش��اگردان مهران 
شاهین طبع صف آرایی کند، نتیجه ای جز خداحافظی تلخ با 
این دوره از رقابت های لیگ برتر بسکتبال نخواهد داشت. غیبت 
سهراب نژاد فرصت طالیی را برای یاران صادق زاده فراهم کرده 
و امیدواریم ک��ه در بازی چهارش��نبه، بار دیگر افس��وس عاید 
اصفهانی ها نشود؛ هر چند گفتن این نکته هم بد نیست که شاید 
اگر ذوب آهن در مقطع کنونی حاضر بود، به مانند سال های قبل 

تکلیف تیم پتروشیمی را در همان بازی سوم یکسره می کرد.

وقتی بازیکن سفارشی استقالل در تست نفت رد شدتعویق بازی پنجم به اسم پترو، به کام ماهان
ماجرای علوی دوباره خبرساز شدبازی ماهان-پترو  چهارشنبه در ماهشهر برگزار می شود

حاال نوبت حمایت مسئوالن است
 مجتبی عابدينی،شمشيرباز المپيكي ايران

توجه به ورزش بانوان فقط یک ژست مدیریتی است



کافه کتابیادداشت

چهل روز از رفتن ذوالفنون گذشت 
 گ�روه فرهن�گ:  چه��ل روز درگذش��ت اس��تاد صاح��ب ن��ام 
سه تار، خالق گل صدبرگ و آتش در نیستان، استاد جالل ذوالفنون 
می گ��ذرد. اس��تاد ذوالفن��ون در س��ال 1316 در آباده ش��یراز در 
خانواده ای اهل موسیقی )پدر و مادر هر دو نوازنده تار بودند( متولد 
ش��د. او در کودکی به همراه خان��واده اش به تهران آم��د و فراگیری 
موس��یقی را در ده سالگی شروع کرد. اس��تاد برای ادامه تحصیل به 
هنرستان موسیقی رفت. وی غیر از سه تار، با سازهای تار و ویولون نیز 
 آشنا شد و از سن30 سالگی فعالیت های خود را بر روی ساز سه تار

 متمرکز کرد و به همین دلیل س��الیان درازی یکه سوار تکنوازی با 
سه تار بود.

ذوالفنون از محضر اساتیدی چون موس��ی معروفی، ابوالحسن صبا، 
ارسالن درگاهی و احمد عبادی بهره مند شد.

جالل ذوالفنون آثار نوشتاری بسیاری دارد که مهم ترین آنها، اولین 
کتاب در مورد آموزش س��ه تار است و در زمینه موس��یقی نیز آثار 
بسیاری دارد، اما همه ایرانیان دوس��تدار موسیقی استاد را با اجرای 
قوی و گیرا در کنسرت گل صدبرگ و آتش در نیستان می شناسند.

استاد ذوالفنون در جشنواره موس��یقی فجر، آخرین کنسرتش را با 
گروه اوس��تا اجرا کرد و همچنین در این جش��نواره به عنوان چهره 

پیشکسوت تکنواز مورد تقدیر قرار گرفت.
اس��تاد ذوالفنون عصر یکش��نبه 28 اس��فندماه 90 دو هفته پس از 
جراحی موفقیت آمیز قلب، به علت خونریزی داخلی در بیمارستان 

البرز در کرج درگذشت. یادش گرامی باد.

نویسنده، وجدان جامعه است 
 روزگار اهالی قلم در ایران بستگی 

محمد 
به وضعیت مردم دارد. به این دلیل بندرعباسی

که اهالی قلم، هم حساس هستند 
و هم عنصر اندیشه برای آنها و مردم، یک ویژگی مشترک 
است. در واقع اهالی قلم نسبت به مسائل جامعه و مردمشان 
حساس ترند و آن جا که مردم خوش باشند، آنها هم خوش 
هس��تند و آن جا که به ه��ر دلیلی مردم ناخوش باش��ند، 
اصحاب قلم ناخوش تر می شوند و این ناخوشی را در تدوین 
و تولید آثار خود به منصه ظهور می رس��انند. این مس��أله 
دلیلی ندارد جز این که آنها با درک ظرایف مردمان، وجدان 
بیدار مردم هس��تند. در دوره های مختلف تاریخی در این 
کشور هم اهالی قلم پابه پای آحاد جامعه بوده اند. همان طور 
که مردم ما برای اعتق��ادات و حفظ حریم میهن ش��هید 
داده اند، نویسندگان هم، شهید شده و هم در راه وطن شهید 
 اه��دا کرده ان��د. ای��ن یعن��ی، نویس��ندگان ایران��ی 
برج عاج نش��ین نیس��تند، بلکه میان مردم با تمام وجود 
زندگی می کنند و از رهگذر روزمرگی های جامعه، درمیان 
واژگان و مخلوق��ات ادبی خ��ود نفس می کش��ند. مانند 
حضورشان در میدان های نبرد در سال های دفاع مقدس که 
وجود شهدای اهل قلم، این ادعا را تأیید می کند. البته در 
بررسی حیات اهل قلم نکاتی مطرح است؛ ما در کشورمان 
به لحاظ تعداد کتاب های منتشر شده قطعاً در جهان جایگاه 
ممتازی داریم، اما در شمارگان کتاب  در سطحی معمولی 
هستیم. در این فضا هم به طور قطع آثار بسیار خوب، خوب، 
معمولی، ضعیف و... هم وجود دارد. برای همین، س��نگ 
محکی برای عیارسنجی اهل قلم در کش��ور به طور قطع 
وجود ندارد و دلیلش هم گوناگونی آثار و نبود شاخصی در 
جهت تشخیص سره از ناسره است.اگرچه در سال های اخیر 
کتاب های ارزشمند و خوب بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند 
و نویسندگان این آثار نیز بیشتر دیده شده اند، اما هنوز به 
جایگاهی که در شأن ادبیات کشور هست، نرسیده ایم. در 
سال های اخیر شمارگان بعضی از کتاب ها به خصوص در 
حوزه دفاع مقدس بی س��ابقه بوده، اما ای��ن اتفاقات هرگز 
بیانگر توان علمی و هنری اهالی قلم در کشور و همچنین 
افق پیش روی ادبیات نیست. عالوه بر این، امروز بعضی از 
همکاران ما در حوزه قلم فقط از طریق نوش��تن »ارتزاق« 
می کنند و کارمند و پرسنل هیچ جایی نیستند و این اگرچه 
نشان از حرکت به سمت حرفه ای شدن و نگاه حرفه ای به 
نویسندگی است، اما نشان دهنده رش��د مطالعه در میان 
مردم و اقب��ال جامعه به آثار خوب و خواندنی نیز هس��ت. 
اگرچه معتقدیم ما هنوز در ابتدای راه هستیم و تا رسیدن 

به مطلوب، به زمان احتیاج داریم.

یادمان

یادداشت

10
فرناز رهنما، مرلین مونرو شد  

فرناز رهنما که با شخصیت نازنین در سریال »ساختمان پزش��کان« معروف شد، بیش از 10 سال 
است که در تئا تر حضوری فعال دارد و این روز ها در نمایش »پس از سقوط« در نقش مرلین مونرو 

بازی می کند که مورد توجه مخاطبان نیز قرار گرفته است.  
سگ خوب قصه ما

کتاب »سگ خوب قصه ما« را  محمدرضا سرشار)رضا رهگذر(، نویسنده 
و منتقد ادبی نوشته که در قطع رقعی و با ش��مارگان 2500 نسخه وارد 
بازار ش��ده اس��ت. سرش��ار، این کتاب را برای نوجوانان دوره راهنمایی 
 نوشته است.کتاب، داستان سگی است که در خرابه ای زندگی می کرده. 
این س��گ ش��ش توله داش��ته که هر روز با توله هایش برای جستجوی 
غذا می رفتند، تا این که باالخره این توله ها بزرگ می ش��وند و تصمیم 
می گیرند از مادرش��ان مس��تقل ش��وند... . این داس��تان، تمثیلی است 
برای انسان هایی که دست از تالش 
و کوشش برداش��ته اند و به وضع 
موجودخودشان رضایت داده اند.

کتاب » سگ خوب قصه ما« برای 
نوجوانان می تواند بسیار آموزنده 
باش��د و آنها را به تالش و کوشش 
تش��ویق کند.گفتنی است کانون 
اندیش��ه جوان با 10 اثر جدید در 
بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب 
تهران حضور دارد ک��ه دو عنوان 
از این آثار، متعل��ق به محمدرضا 

سرشار است. 
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 پل خواجو یکی از آث��ار تاریخی عصر 
زهرا 
 صفویه اس��ت ک��ه ب��ر روی رودخانه رجایی

زاینده رود بنا ش��ده تا شمال و جنوب 
 اصفه��ان را به ه��م متصل کند. پل خواجو بس��یار زیباس��ت، 
به خصوص ش��ب های آن که ع��ده ای آواز می خوانند و بقیه 
گوش می کنند، رسمی اس��ت که از قدیم مرسوم بوده است. 
 زمانی که این پل س��اخته می ش��د، حاش��یه زاین��ده رود را 
بیشه زارها و درخت زارها پوش��انده بودند و قدم زدن و گردش 
کردن در کنار رود و فضای سبز، از تفریحات اصلی مردم شهر 

محسوب می شد.
 یکی از س��رگرمی های اصلی مردم در ای��ن تفریحات هفتگی 
و گاه و بیگاه، آوازخوانی بوده اس��ت؛ بدین ص��ورت که یکی از 
اعضای خانواده که ترانه، تصنیف یا حت��ی آوازی را بلد بوده، با 
صدای بلند می خوانده و دیگران با دست زدن یا همخوانی، او 

را همراهی می کردند.
 این مس��أله تا ب��دان جا پی��ش رفت ک��ه تبدیل ب��ه یکی از 
سرگرمی های مهم اوقات فراغت مردم اصفهان شد و به دالیل 
1- انعکاس خ��وب صدا زیر پ��ل خواجو 2- فض��ای جره ها و 
سکوهایی برای نشستن 3- نمای رو به آب از دو طرف 4- فضای 
سرسبز اطراف رودخانه، آوازخوانی به زیر پل خواجو کشیده شد. 
این مراس��م از دیرباز، خاص پیرمردهای اصفهانی بوده و زمان 

خاصی نداشته است.
 آنها مواقع بیکاری و فراغت خود را )بیشتر عصر و شب ها( به این 
محل می آمدند و پس از احوالپرسی و گفتگویی درباره مسائل 
روز، با خواندن ترانه ها و تصانیف بزمی، فولکلور و اجتماعی خود 
را سرگرم می نمودند. از میان خوانندگان بزرگ آواز اصفهان، 
درویش حس��ن که در حاش��یه رود و زیر پل می خوانده- و به 
همین جهت گوشه درویش حسن در دس��تگاه بیات اصفهان 
 به نام وی است- اس��تاد تاج اصفهانی که س��رآمد اساتید آواز 
اصفهان بوده و گاه چنان می خوانده که مردم اطراف در سکوت 
و تحیر به او گ��وش می دادن��د و خوانندگان دیگ��ری چون: 
اسماعیل ادیب خوانس��اری، سید قاضی عس��گر، مالحسین 
موسیقی و سید صادق ش��هاب نیز هم آواز این دو استاد بزرگ 

بوده اند.
نکته جالب این که از دیرباز افراد شرکت کننده در این مراسم 
آقایان بوده اند و بیش��تر از طی��ف پیرمرد و جوان؛ میانس��ال 
کمتر در بین آنها دیده می شود. افراد شرکت کننده بیشتر از 
اصفهانی های اصیل اطراف خواجو، عباس آباد، سبزه میدان و 

میدان جمهوری هستند.
این مراسم به جز ایام عزاداری محرم و شب های قدر ماه رمضان 
در تمام طول سال برگزار می شده و البته در سرمای زمستان 

نیز با استقبال کمی روبرو بوده است.

  اما در ایام نوروز و جش��ن نیمه شعبان، مراس��م حال و هوایی 
دیگر گونه و باصفا به خود می گیرد.

این مراس��م برای گردش��گران خارجی بس��یار ج��ذاب بوده، 
طوری که گاه ساعت ها به تماشا می نشستند و با دست زدن، 
 آوازخوانان را همراه��ی می کردند و عک��س و فیلم یادگاری 

می گرفتند.
این که آوازخوانی زیر پل خواجو از چه زمانی شروع شده است را 
کسی دقیق نمی داند. استاد هنرمند در این باره می گوید: »این 
مراسم از دیرباز در اصفهان بوده و طرفداران بسیاری داشته، اما 

تاریخ شروع آن را کسی نمی داند.«
برخی می گویند از زمان صفویه رایج ش��ده، عده ای زمان تاج 

 اصفهان��ی را تاریخ ش��روع 
م��ی دانن��د و بعض��ی هم 
 عقیده دارند از زمان ساخت 
پل خواج��و و حت��ی قبل 
از آن! ای��ن مراس��م وجود 
داش��ته اس��ت. از آنجا که 
اصفهان مهد هنر موسیقی 
اس��ت و مکتب موس��یقی 
 خاص خ��ود را دارد و آواز، 
از س��رگرمی های اصل��ی 
م��ردم ای��ن دی��ار ب��وده، 
می توان از عمر صدس��اله 
این مراسم اطمینان حاصل 
کرد و از آن جا که در منابع 
تاریخ��ی از زمان ش��روع 
اطالعی در دس��ت نیست، 
شاید چند قرن نیز قدمت 

داشته باشد.
 آوازخوان��ی زیر پ��ل خواجو ام��روزه ب��ه دالی��ل اجتماعی از 
 رونق افتاده اس��ت. به مس��ئوالن امر پیش��نهاد می شود که 
 نگذارند این پدیده تاریخی به دس��ت فراموش��ی سپرده شود، 
چرا که با اجازه دادن به قش��ر مش��تاق برای اجرای برنامه در 
 این مکان، ای��ن امر باعث ج��ذب گردش��گر، اختصاص دادن 
جایگاهی برای پیرمردان بازنشس��ته برای کس��ب آرامش در 
س��ن کهولت، جایی برای تخلیه مثبت هیجان��ات جوانان که 
بیش��تر ش��ب ها در این مکان گردهم می آیند و جلوگیری از 
نفوذ موس��یقی خیابانی غربی به جای موس��یقی غنی مکتب 

اصفهان می شود.

تاریخچه آوازخوانی زیر پل خواجو

جای آوازهای زیر پل خالی است 

 یکی از سرگرمی های 
اصلی مردم در این 
تفریحات هفتگی و 

گاه و بیگاه، آوازخوانی 
بوده است. به این 
صورت که یکی از 

اعضای خانواده که 
ترانه، تصنیف یا آوازی 

را بلد بوده با صدای 
بلند می خوانده و 

دیگران با دست زدن 
یا همخوانی، او را 

همراهی می کردند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ
1106 شماره ابالغیه: 9110100350300462، شماره پرونده: 9109980350300119، شماره 
بایگان��ی ش��عبه: 910119، خواهان تعاونی اعتب��اری ثامن االئمه )ع( دادخواس��تی به طرفیت 
خوان��دگان نرج��س زواری و مریم یاراحمدی تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به شعبه س��وم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق ش��ماره 305 ارجاع و به کالسه 9109980350300119 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1391/03/22 و س��اعت 8:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

احضار متهم
1107 شماره ابالغیه: 9110100353400208، شماره پرونده: 9009980359501346، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910083، در پرونده کالس��ه 9009980359501346 برای سید تقی حسینیان 
فرزند سید حسن به اتهام کالهبرداری و جعل تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به 
این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1391/03/23 ساعت 8:30 تعیین گردیده است. 
با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 
180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
ت��ا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اس��ت در 
صورت عدم حضور مطابق مقررات رس��یدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف/ 1799 شعبه 

108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

احضار متهم
1108 شماره ابالغیه: 9110100353400213، شماره پرونده: 8809980363800453، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910087، در پرونده کالسه 8809980363800453 برای حسن شفیعی فرزند 
صفرعلی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع 
به این ش��عبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1391/03/23 ساعت 10:00 تعیین گردیده 
اس��ت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات مواد 
115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است 
در ص��ورت عدم حضور مطابق مقررات رس��یدگی غیابی به عمل خواه��د آمد. م الف/ 1801 

شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

فقدان سند مالکیت
1142 ش��ماره: 828 خانم سکینه خاتون متقی فرزندعباس باستناد یکبرگ استشهاد محلی که 
هویت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت هفت و نیم سهم مشاع 
از 25 س��هم ششدانگ یکدرب باغ پالک ش��ماره 1/7929 واقع در میمه بخش ثبتی میمه که در 

صفح��ه 200 جلد 38 امالک ذیل ثبت 6008 بنام خدیجه بیگم متقی فرزند حس��ینعلی ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند رسمی شماره 19290-53/2/5 دفترخانه 14 میمه به او 
انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نش��ده و نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابجایی 
اثاثیه منزل اس��ت چون درخواست صدور المثنی س��ند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون س��ند مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نس��بت به آن یا وجود س��ند مالکیت مزبور نزد 
خود باش��د از تاریخ انتش��ار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
با ارائه کننده مس��ترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرس��د ی��ا در صورت اعتراض 
اصل س��ند ارائه نش��ود المثنی س��ند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تس��لیم خواهد شد. 

نوروز- رئیس ثبت میمه
 

فقدان سند مالکیت
1143 ش��ماره: 828 خانم سکینه خاتون متقی فرزندعباس باس��تناد یکبرگ استشهاد محلی که 
هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت پنج سهم مشاع از 25 سهم 
ششدانگ یکدرب باغ موستان پالک شماره 1/7929 واقع در میمه بخش ثبتی میمه که در صفحه 
372 جلد 79 امالک ذیل ثبت 6008 بنام س��کینه خاتون متقی فرزند عباس ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و معامله دیگری هم انجام نشده و نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابجایی اثاثیه منزل است 
چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آئین نامه قانون س��ند مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 

تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد شد. نوروز- رئیس ثبت میمه
 

فقدان سند مالکیت
1144 شماره: 830 خانم سکینه خاتون متقی فرزندعباس باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت 
و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت سه ربع دانگ از ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی پالک ش��ماره 1/5584 واقع در میمه بخش ثبتی میمه که در صفحه 124 جلد 12 
امالک ذیل ثبت 2341 بنام عباس متقی فرزند فرج اله ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند 
رسمی شماره 6545-31/1/30 دفترخانه 14 کاشان به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم 
انجام نش��ده و نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابجایی اثاثیه منزل است چون درخواست صدور 
المثنی س��ند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون سند 
مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل س��ند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد شد. نوروز- رئیس ثبت میمه
 

اخطار اجرایی
1198 ش��ماره: 90-1144 به موجب رأی ش��ماره 1543 تاریخ 90/11/30 حوزه 22 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مؤسسه قرض الحسنه اصحاب 
کهف به مدیریت علیرضا رجایی فر مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ سی و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر و تأدیه 
از تاریخ مطالبه 90/8/23 لغایت اجرای کامل حکم به مأخذ شاخص بانک مرکزی و همچنین هزینه 
های نشر آگهی تا اجرای کامل حکم در حق خواهان فردوس شکوه فر نشانی محل اقامت: اتوبان 
ذوب آهن خ کشاورزی ک شهید فیاض پ 19. و همچنین پرداخت مبلغ نیم عشر حق االجراء. ماده 
34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند 
که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف/ 2413 شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
1210 آقای پیمان فیروزنیا دارای شناسنامه شماره 1409 به شرح دادخواست به کالسه 650/91 
ح/ 10 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان 
مرتضی فیروز نیا بشناسنامه 26981 در تاریخ 90/7/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: دو پس��ر و دو دختر و یک همس��ر به نام های: 
1- پیم��ان فیروزنیا ش ش 1409، 2- رضا فیروزنی��ا ش ش 6506، 3- فرزانه فیروز نیا ش ش 
42، 4- یاس��مین فیروز نیا ش ش 11581، 5- پروانه هادیان ش ش 277 و الغیر. اینک با انجام 

تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف/ 2471 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
1211 آقای س��ید حسین مدرسی هاشمی دارای شناسنامه شماره 1599 به شرح دادخواست به 
کالسه 670/91 ح/ 10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فاطمه گلشنی بشناسنامه 10252 در تاریخ 1390/12/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: سه فرزند پسر و چهار فرزند دختر 
که اسامی آنان به شرح ذیل می باشد: 1- سید محمد مدرس هاشمی به ش  ش 36936، 2- سید 

مرتضی مدرس هاش��می به ش ش 36937، 3- سید حس��ین مدرس هاشمی به ش ش 1599، 
4- بتول مدرس هاشمی به ش ش 199، 5- صدیقه مدرس هاشمی به ش ش 36471، 6- رضوان 
م��درس هاش��می به ش ش 41808، 7- زهرا مدرس هاش��می ب��ه ش ش 41809. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف/ 2436 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
1212 در خصوص پرونده کالسه 320/90 خواهان رامبد خدابنده لو دادخواستی مبنی بر مطالبه 
وجه 2 فقره چک قرض الحس��نه حوال��ه 093263-3/600/000 و 093272-6/600/000 جمعاً به 
مبلغ ده میلیون و دویست هزار ریال 10/200/000 ریال بدواً تأمین خواسته و خسارت احتمالی 
به طرفیت امید کدخدایی الیادرانی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز سه شنبه مورخ 
91/4/13 س��اعت 3/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 

خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان 
خوراسگان انتهای خیابان مسجد علی روبروی دانشگاه پیام نور 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. م الف/ 2326 شعبه 35 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
1215 در خصوص پرونده کالس��ه 1901/90 خواهان محمدرضا قدیری دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه وجه چک شماره 180002-90/5/15 به مبلغ 2/500/000 ریال به انضمام مطلق خسارات 
دادرسی به طرفیت مسعود اکبری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/3/24 ساعت 
8/30 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 آتشگاه دادسرای مجتمع 
2- مجتمع شماره دو اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 2399 شعبه 

پنجم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
1216 ش��ماره: 670/90 به موجب رأی ش��ماره 1053 تاریخ 90/11/29 حوزه 19 ش��ورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علی اکبر قربانی نام پدر: محمود 
مجه��ول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت س��ی و چهار میلیون و دویس��ت و ن��ود هزار ریال 
34/290/000 ریال بابت اصل خواسته و سی هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر و تأدیه 
از تاریخ 87/7/25 لغایت اجرای حکم. مشخصات محکوم له: جواد الماسی نام پدر: حسن نشانی 
مح��ل اقامت: خ پروین دوم ط زیرین بانک انصار. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 

19 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
1218 در خص��وص پرونده کالس��ه 716/90 خواهان رمضان زارع به وکالت س��عید صالحی 
دادخواستی مبنی بر انفساخ به طرفیت حسن ریاحی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
دوش��نبه مورخ 91/3/22 ساعت 5 عصر 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 محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
1219 در خصوص پرونده کالس��ه 1281/90 خواهان غالمرضا کیانی با وکالت سعید صالحی 
دادخواس��تی مبنی بر الزام به تحویل مبیع به طرفیت رس��ول شیرعلیان تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 91/3/24 س��اعت 4/30 عصر تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از 
وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان محتش��م کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره 
یک شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان 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 شود. شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
1220 در خصوص پرونده کالسه 120/90 خواهان علی تیموری دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت شیما محمدی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 91/3/22 ساعت 
4 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب 
بیمه ایران – مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می گردد. شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
1221 ش��ماره: 710/90 ب��ه موجب رأی ش��ماره 917 تاریخ 90/10/28 حوزه 19 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه فاطمه مهدوی پیکانی نام پدر: 
ابراهیم مجهول المکان محکوم اس��ت به: حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند 
خودرو به نام خواهان احمد ایت اله زاده وکالت سعید صالحی نام پدر: محمد نشانی محل اقامت: 
اصفهان چهارباغ خواجو امالک س��یما. ش��ماره انتظامی 838 ن 68 ایران 13 خودروی زانتیا و 
س��ی هزار ریال 30/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی در حق 

خواه��ان. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه 
مکل��ف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبي براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي 
ک��ه خود را قادر ب��ه اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. شعبه 19 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
1222 ش��ماره: 711/90 ب��ه موجب رأی ش��ماره 929 تاریخ 90/10/28 حوزه 19 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علیرضا اسماعیلی نژاد نام پدر: 
ابوطالب مجهول المکان محکوم است به: حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند 
خودرو به نام خواهان عبدالرحیم مقیمی نام پدر: محمدعلی با وکالت سعید صالحی نشانی محل 
اقامت: اصفهان سپاهانش��هر بلوار غدیر عقیق 1 بلوک 5 و پرداخت مبلغ س��ی هزار ریال هزینه 
دادرس��ی و ح��ق الوکاله وکیل برمبنای تعرفه قانونی در حق خواه��ان صادر و اعالم می نماید. 
ش��ماره انتظامی 816 ن 39 ایران 13. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. شعبه 19 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
1223 شماره پرونده: 1030/90-55 خواهان: حسین شاکر اردکانی بوکالت سعید صالحی بنشانی 
اصفهان خ بزرگمهر ساختمان میرداماد ط سوم، خوانده: محسن محمدی فرزند لهراسب بنشانی 
مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه مبلغ یک فقره چک به ش��ماره 69288 م��ورخ 90/9/20 + مبلغ 
30/000/000 ریال، جلس��ه حوزه: ش��عبه 26 حقوقی ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
تش��کیل است با بررسی محتویات پرونده به ش��رح زیر مبادرت به رأی می نماید. رأی شورا: 
در خصوص دعوی آقای حس��ین شاکر اردکانی بوکالت سعید صالحی به طرفیت آقای محسن 
محمدی به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال بابت یک فقره چک بانک سپه به شماره 69298 
مورخ 90/9/20 بمبلغ 30/000/000ریال و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، نظر به اینکه خوانده نسبت 
به اصالت سند ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده بنابراین اشتغال ذمه وی محرز است و شورا دعوی 
خواهان را وارد تش��خیص و مستنداً به مواد 198 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 307 
و 309 و 310 و 313 قان��ون تج��ارت خوانده را به پرداخت مبل��غ 30/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم طبق شاخص قیمت ها 
در حق خواهان که در اجرای احکام محاسبه خواهد شد محکوم می نماید رأی صادره ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در ش��ورای حل اختالف دادگاه های عمومی می باشد. شعبه 26 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
1224 شماره: 715/90 به موجب رأی شماره 977 تاریخ 90/10/28 حوزه 19 شورای حل اختالف 
شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مجید رحمتی نام پدر: مصطفی مجهول 
المکان محکوم است به: فسخ مبایعه نامه مورخه 88/10/26 و استرداد خودرو )یکدستگاه اتومبیل 
سواری پراید به شماره انتظامی 167 ب 66 ایران 48 توسط خوانده به خواهان محمدرضا فاتحی 
به وکالت سعید صالحی نام پدر: غالمعلی نشانی محل اقامت: خ سروش جنب بانک ملی پ 497. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگ��ذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي 
معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا 

تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. شعبه 19 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ 
1351 ش��ماره ابالغیه: 9010100351306161. ش��ماره پرونده: 9009980351301024. شماره 
بایگان��ی ش��عبه: 901036. خواهان محمدرضا قنادزاده یزدی دادخواس��تی ب��ه طرفیت خوانده 
جمشید احمدی به خواسته مطالبه مبلغ 270/000/000 ریال تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق ش��ماره 355 ارجاع و به کالسه 9009980351301024 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1391/03/20 و ساعت 11:30 تعیین شده است. 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 شود 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 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 20030 

شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 



یادداشت

خداحافظ رفیق 
 ایرج قادری، کارگردان بازیگر و تهیه کننده سینمای ایران، در سن 

76 سالگی دار فانی را وداع گفت.
او در سال های اخیر با بیماری سرطان دس��ت و پنجه نرم می کرد و 
از فروردین سال جاری در بیمارس��تان مهراد تهران بستری بود. در 
هفته های گذشته این کارگردان به کما رفته بود و از چند روز پیش 

مالقات با او ممنوع شده بود.
 قادری ک��ه تحصیالتش را در رش��ته پزش��کی و داروس��ازی ناتمام 
 گذش��ته بود، س��ال 1334 برای نخس��تین بار در فیل��م »چهار راه 
 ح��وادث« ب��ه کارگردان��ی س��اموئل خاچیکی��ان بازی ک��رد و در 
سال های فعالیتش در بیش از 70 فیلم به عنوان بازیگر مقابل دوربین 
رفت. در کارنامه کاری او کارگردانی بیش از 40 فیلم س��ینمایی نیز 

دیده می شود.
آخرین فیلم ای��ن کارگردان 
»ش��بکه« ن��ام داش��ت ک��ه 
همچنان در انتظار نوبت اکران 
است. اولین سینمایی او بعد از 
انقالب »دادا« نام داش��ت که 

محصول سال 1363 بود.
یادش گرامی باد. 

گروه فرهنگ - فره��اد ورهرام گفت: چند ط��رح درباره ایران  
شناسی و مردم شناسی را در دست بررس��ی دارم تا در صورت 
رسیدن به نتیجه، برای س��اخت آنها اقدام کنم. ورهرام درباره 
زمان پخش مستند »از آلپ تا دوماوند« از شبکه 2 سیما، گفت: 
قرار بود این مستند  28 اسفند سال گذشته پخش شود، اما به 
دلیل این که آخر سال زمان مناس��بی برای پخش نبود،  زمان 
نمایش آن را به عق��ب انداختند و فکر می کن��م در ماه جاری 
پخش ش��ود. وی در پاسخ به این س��ؤال که هم اکنون در حال 
ساخت مستندی هس��تید یا خیر، بیان داشت: در حال حاضر 
مشغول مطالعه و جمع آوری یادداشت هایم هستم و چند طرح 
درباره ایران  شناسی و مردم شناسی را نیز در دست بررسی دارم 
تا در صورت رسیدن به نتیجه، برای ساخت آنها اقدام کنم. این 
مستندساز درباره وضعیت فعلی مستندسازی در ایران گفت: ما 
در تولید مستند، وضعیت آشفته ای داریم و چیزی به اسم اکران 
مستند در ایران وجود ندارد، اما اگر همان طور که آقای »شفیع 
آقامحمدیان« گفتند، جایی برای نمایش مستند فراهم شود و 
مستند نیز به شرایط بهتری برای دیده شدن دست یابد، مطمئنا 
وضعیت س��ینمای مس��تند در ایران بهبود می یابد. همین که 
تماشاگران را به مستند دیدن عادت دهیم، بسیار خوب است. 

چون این سینما عالقه مندان خاص خود را دارد.

گروه فرهنگ - رییس حوزه هنری اس��تان اصفه��ان از رونمایی 
هفت کتاب در زمین��ه ادبیات پایداری در س��ومین جش��نواره 
تولیدات مراک��ز حوزه هن��ری خب��رداد و گفت: ح��وزه هنری 
اس��تان اصفهان در بخش فرهن��گ و مطالعات پای��داری هفت 
اثر را به س��ومین جش��نواره تولیدات مراکز حوزه هنری ارسال 
کرد که ش��ش اثر در بخ��ش دفاع مق��دس و یک اث��ر در بخش 
 انقالب اسالمی به مرحله نهایی این جش��نواره راه یافته اند. این 
کتاب ها اردیبهشت، امسال همزمان با برگزاری سومین  جشنواره 
آثار  و تولیدات مراکز اس��تانی حوزه هنری در کرمانشاه رونمایی 
می شوند.  کتاب های »چه کسی قشقره ها را می کشد« با موضوع 
خاطرات آزاده جانباز، سورن هاکوپیان، »کمین واژه ها« با موضوع 
خاطراتی از شکل گیری و فعالیت دسته شنود معاونت اطالعات 
عملیات لشکر 14 امام حس��ین)ع (، »وقتی پلنگ خواب است« 
با موضوع خاطرات س��رهنگ خلبان حس��ین وکیل��ی، »پس از 
نرسیدن« با موضوع خاطرات رزمنده جانباز علیرضا صادق زاده، 
کتاب »تاهنوز« با موضوع داستان های 55 کلمه ای دفاع مقدس و 
کتاب »کشف خویشتن« در بخش دفاع مقدس و همچنین کتاب 
»سفیر 7هزار روزه«  به گردآوری حسین روحانی صدر با موضوع 
خاطرات سیدتقی موس��وی درچه ای، کتابی است که در بخش 

انقالب اسالمی از اصفهان در این جشنواره حضوریافته است.

چهره روز

هفت

ویژه

من تهرانی ام، نه اردبیلی 
نرگس محمدی، بازیگر سریال ستایش، از این که بعضی مطبوعات او را متولد اردبیل می دانند،گله 
کرد و گفت:  گاه یکی از دالیلی که بازار شایعات درباره زندگی هنرمندان در مطبوعات زیاد می شود، 
خود هنرمندان هستند. وقتی کسی حاضر نیست مصاحبه کند شایعات در موردش داغ می شود.
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 تب برفکی برای اصفهان 
افتخار آفرین شد

حس��ین  امی��ر   - ایمن�ا 
ش��ریفی، تهیه کننده سینما 
و تلویزیون، به خاطر تله فیلم 
»تب برفکی« ساخته شده در 
صدا و سیمای مرکز اصفهان، 
دو جایزه جشنواره فیلم های 
جنایی و پلیس��ی مس��کو را 

نصیب خود کرد.
ش��ریفی درباره ای��ن جایزه 
گفت: س��ومین باری اس��ت ک��ه در این جش��نواره عن��وان بهترین 
تهیه کننده را به دس��ت آورده ام. در کنار آن در این جشنواره جایزه 

ویژه هیأت داوران را نیز کسب کردم. 
وی ادامه داد: در این جشنواره برای اولین بار 51 کشور شرکت کرده 
بودند که کسب رتبه اول در بین این تعداد کشور برای ایران و کاری از 

مرکز اصفهان یک افتخار است. 
این تهیه کننده تصریح کرد: در اولین دوره این جشنواره که شرکت 
کردم 12 اثر، در دومین دوره شش اثر و در سومین مرتبه چهار اثر را 

شرکت دادم که در هر دوره نیز موفق به افتخار آفرینی شدم. 
وی تأکید کرد:  »تب برفکی« یک فیلم داس��تان گوست که ساخته 
ش��ده اس��ت تا دختران را از مصرف لوازم آرایش��ی ب��ازدارد و نقش 

بازدارندگی و نه تنبهی دارد. 
شریفی خاطر نشان کرد: من به دعوت استاندار و مدیر کل صدا و سیما 
به استان آمدم و تاکنون چند کار در این استان تولید کرده ایم که »تب 
برفکی« نیز از همان هاس��ت. در حال حاضر نیز در حال تولید اولین 
۹0 قسمتی صدا و س��یمای مرکز اصفهان با عنوان »هشت بهشت« 
و یک سریال دیگر هستیم که برای پخش در ایام ماه مبارک رمضان 

آماده می شود.

   هنرمندان اصفهانی با چهارده اثر 
در جشنواره یاسوج 

گروه فرهنگ - با اعالم فراخوان دوازدهمین جشنواره منطقه ای 
س��ینمای جوان )دن��ا( که تیرس��ال ج��اری ب��ه میزبانی یاس��وج 
 برگزار می ش��ود، حس��ن علیرضایی و اعظم لطفی، از فیلمس��ازان

 اصفهان، با ارس��ال چهارده فیلم و فیلمنامه در این جشنواره شرکت 
کرده اند.

 ماهی کاغ��ذی، مترس��ک، رهای��ی، پش��یمان، دس��تمزد واقعی، 
کالغ ها، عبرت، پرواز، انگیزه، اش��ک، دو برداش��ت متفاوت، حریم 
مالئک، محافظ پنهان و خلیج فارس عناوین آثاری هستند که از این 

دو فیلمساز به جشنواره ارسال شده اند.
این جشنواره در س��ه بخش فیلم، فیلمنامه و عکس با حضوردوازده 
اس��تان البرز،تهران،قزوین،ق��م، بوشهر،س��منان، مازن��دران، 
فارس،کهکیلوی��ه و بویراحم��د، چهارمح��ال و بختی��اری، ی��زد و 
 اصفهان از 1۹ تا 22 تیر به مدت چهار روز در ش��هر یاس��وج برگزار 

می شود.

 فرهاد ورهرام دوباره 
دست به کار شد 

 حوزه هنری اصفهان 
پر قدرت در ادبیات پایداری 
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ژوئن   1۹3۹ بود که »لویزلومیر«، از بنیانگذاران 
صنعت فیل��م هالیوود، پذیرفت ت��ا اولین رییس 
جش��نواره فیلم کن نام بگیرد . جش��نواره ای که 
قرار بود از اول تا   30 س��پتامبر برگزار ش��ود. اما 
حمله آلم��ان به لهس��تان و متعاق��ب آن، اعالم 
جنگ فرانس��ه و انگلیس علیه آلمان موجب شد 
اولین دوره جش��نواره فیلم کن پی��ش از آن که 
آغاز ش��ود، پایان یابد. این س��کوت ادامه داشت 
تا این که جش��نواره  فیلم کن در س��ال   1۹46، با 
حمایت وزارت خارجه فرانسه باردیگر راه اندازی 
ش��د و با وجود آن که ماهیت اصلی شکل گیری 
آن، رقابت با جشنواره ونیز بود، اما مقامات این دو 
فستیوال در توافقی پنهانی پذیرفتند برگزاری هر 
دو فستیوال در سال های متمادی را جشن گرفته 

و رسمی بدارند. 
جشنواره  کن در اولین سال برگزاری به موفقیت 
چش��مگیری دس��ت یاف��ت و در س��ال دوم در 
پیش��رفتی قابل توجه،   16 فیلم به بخش رقابتی 
آن دعوت شدند و تصمیم گرفته شد برای اجرای 

عدالت، هیأت داوران متش��کل از یک نماینده از 
هر کشور باشد. 

این رویداد س��ینمایی معتبر در سال های   1۹48 
و   1۹50 به علت مشکل بودجه برگزار نشد. سال 
  1۹51 بود که به لطف روابط حسنه میان فرانسه و 
ایتالیا، زمان برگزاری جشنواره کن به بهار منتقل 

شد و جشنواره ونیز در همان پاییز ماند. 
موقعیت جش��نواره  کن در س��ال های   1۹60 در 
جهان فرهنگ و هن��ر تثبیت ش��د و از آن زمان 
به عن��وان معتبرترین جش��نواره فیل��م در دنیا 
شناخته می شود. از سال   1۹55 بود که جایزه نخل 
طال جایزه اصلی این رویداد سینمایی معرفی شد.

 
بخش ه�ای اصلی مه�م تری�ن اتفاق 

سینمایی اروپا 
برنامه ه��ای ای��ن جش��نواره از هف��ت بخ��ش 
 اصلی مس��ابقه، خارج از مس��ابقه، نوع��ی نگاه، 
س��ینه  فونداس��یون، هفته منتق��دان، دو هفته 
کارگردانان و بازار فیلم تشکیل شده است که در 

ادامه می خوانید: 
 بخ��ش مس��ابقه: در بخ��ش مس��ابقه معم��وال 
  20 فیل��م حضور دارن��د که نام��زد دریافت نخل 
طال هستند. کس��ب این جایزه تأثیر بسزایی در 
فروش آن فیلم در اکران های عمومی دارد. خارج 
از مس��ابقه: تعداد زیادی از فیلم های س��ینمایی 
بلند در این بخش جش��نواره به نمایش گذاشته 
می ش��وند که معم��وال فیلم هایی هس��تند که از 
سوی هیأت انتخاب برای بخش مسابقه انتخاب 
نمی ش��وند، اما از نظر برگزارکنندگان شایستگی 
حضور در جشنواره را دارند. یکی از برنامه های این 
بخش، نمایش بخش های تدوین نشده فیلم های 
درحال تولی��د کارگردانان مطرح سینماس��ت.  
بخش »نوعی نگاه« برای اولین بار در سال   1۹78 
برگزار ش��د که به معرفی آثار برجسته سینمای 
جهان اختصاص دارد که بخشی غیر رقابتی است.  
بخش »سینه فونداسیون« که به مسابقه فیلم های 
کوتاه اختصاص دارد، در سال   1۹۹8 به برنامه های 
جش��نواره کن اضافه ش��د. حدود   15 فیلم کوتاه 

از سراس��ر جهان ک��ه عموم��ا کار دانش��جویان 
مدرس��ه های فیلم اس��ت، انتخاب می شوند. این 
 بخش، هیأت داوری جداگانه دارد و سه جایزه به 

فیلم های برگزیده اعطا می شود. 
بخش »هفت��ه منتق��دان«، قدیمی ترین بخش 
جنبی جشنواره کن، در سال   1۹62 پایه گذاری 
شد و به وسیله انجمن منتقدان فیلم فرانسه اداره 
می ش��ود. این بخش به معرفی آثار فیلمس��ازان 

جدید جهان می پردازد. 
بخ��ش »دو هفته کارگردانان« در س��ال   1۹68، 
همزمان با اعتصاب های سراس��ری فرانسه که به 
لغو برگزاری جش��نواره کن در آن سال انجامید، 
آغاز به کار کرد. این بخش به رادیکال ترین بخش 
جشنواره کن مشهور است و به معرفی فیلم های 

بلند و کوتاه فیلم سازان جهان می پردازد. 
»مارش دو فیلم« ی��ا همان بازار فیل��م، از دیگر 
بخش های اصلی جشنواره کن است. بازاریاب ها و 
پخش کننده های فیلم از سراسر دنیا برای خرید، 
فروش و گرفتن اج��ازه پخش جهانی فیلم به کن 
می آیند. این ب��ازار در نوع خ��ودش مهم ترین و 

بزرگ ترین بازار فیلم جهان محسوب می شود. 

کن و رکوردداران آن 
در می��ان کش��ورهای برن��ده نخل ط��الی کن، 
کارگردانان آمریکایی با   1۹بار کس��ب این جایزه 

سینمایی، با اختالفی فاحش پیشتاز هستند. 
رتبه دوم به طور مش��ترک در اختیار کارگردانان 
ایتالیایی و فرانسوی اس��ت که   12بار نخل طال را 
کس��ب کرده اند. »نانی مورتی« در سال   2001 با 
فیلم »اتاق پسر« برای آخرین بار سینمای ایتالیا 
را صاحب نخل طال کرد و »الورنت کانته« نیز در 
سال 2011 برای فیلم »کالس« این جایزه را برای 
فرانس��ه به همراه آورد. کارگردانان انگلیسی نیز 

  10بار کسب نخل طالی کن را تجربه کرده اند.
 

کن و رقابت ژانرها 
نگاهی به فهرس��ت برندگان جای��زه نخل طالی 
کن نش��ان می ده��د،   28/5 درص��د از فیلم های 
برنده  نخ��ل ط��ال، یعن��ی   10 فیلم، ب��ا موضوع 
جن��گ و درگیری ه��ای نظامی بوده ان��د که آثار 
ذیل را ش��امل می ش��وند: »طبل حلبی« فولکر 
ش��لوندروف)  1۹7۹(، »این��ک آخر الزم��ان« 
فرانس��یس فورد کوپوال)  1۹7۹(، »کاگه موشه« 
آکیرا کوروساوا)  1۹80(، »مرد آهنین« آندره وایدا 
)  1۹81(، »گمشده« کوس��تا گاوراس)  1۹82(، 
»وداع ب��ا محبوب��ه ام« چ��ن کایگ��ه)  1۹۹3(، 
»زیرزمین« امیر کاستاریکا)  1۹۹5(، »پیانیست« 

روم��ن پوالنس��کی)  2002(، »فارنهایت   ۹/11« 
مایکل مور)  2004(، »بادی که به مرغزار می وزد« 

کن لوچ )  2006(. 
فیلم های ب��ا موض��وع خانوادگ��ی در رتبه  دوم، 
بیش��ترین آثار برنده  نخل طال قرار دارند که   20 
درصد، یعنی هفت فیل��م را دربرمی گیرند: »راه« 
س��اخته  یلماز گونی )  1۹82(، »ترانه غم انگیزی 
از نارایاما« س��اخته  ش��وهی ایمامورا )  1۹83(، 
»پاریس، تگزاس« ساخته  ویم وندرس )  1۹84(، 
»وقتی پدر ب��ه مأموری��ت رفت« س��اخته  امیر 
کاس��تاریکا )  1۹85(، »پله فاتح« س��اخته  بیل 
آگوس��ت )  1۹88(، »رازها و دروغ ها« س��اخته  
مایک  ل��ی )  1۹۹6(، »اتاق پس��ر« س��اخته  نانی 
مورتی )  2001(. فیلم های رمانیتک و عاش��قانه 
ش��امل چهار فیلم، حدود   11/5 درصد فیلم های 
برنده نخل طال را تش��کیل می دهند؛ »جنسیت، 
دروغ ها و نوار ویدئو« ساخته  استیون سودربرگ 
)  1۹8۹(، »بهترین نیات« س��اخته  بیل آگوست 
)  1۹۹2(، »پیانو« ساخته  جین کمپیون )  1۹۹3(، 

»مارماهی« ساخته  شوهی ایمامورا )  1۹۹7(. 
فیلم »طعم گیالس« س��اخته  عباس کیارستمی 
که در سال   1۹۹7 نخل طال را کسب کرد، به همراه 
فیلم »ابدیت و یک روز« )  1۹۹8( س��اخته  »تئو 
آنجلوپولوس« کارگردان سرش��ناس یونانی تنها 
کارگردانانی هستند که در   35 سال اخیر در ژانر 

مرگ موفق به کسب نخل طال شده اند. 
در ژانر فیلم های مذهب��ی، »مأموریت مذهبی« 
ساخته  »رولند جافه« )  1۹86( و »زیر خورشید 
شیطان« ساخته  موریس پیاال )  1۹87( تنها آثار 
برنده نخل طالی کن هس��تند. در ژانر فیلم های 
جنایی، »پالپ فیکشن« ساخته  کوئنتین تارانتینو 
)  1۹۹4( و »قلبا وحش��ی« س��اخته  دیوید لینچ 
)  1۹۹0( مجموع��ا 5/7 درص��د از کل فیلم های 
برنده نخل طال را تش��کیل می دهند. فیلم های با 
موضوع کودکان با دو اثر »کودک« ساخته  برادران 
داردن )  2005( و »چهارماه، سه هفته و دو روز« 
س��اخته  کریس��تین مونگیو )  2007( نیز در این 
گزارش دیده می شوند. در زمینه  صنعت و اقتصاد 
دو فیلم »All That Jazz« س��اخته  باب فاس 
)  1۹80( و بارتون فینک س��اخته  برادران کوئن 
)  1۹۹1(، در بخش فیلم های هم��راه با تخیالت 
ذهنی دو فیلم »رزتا« س��اخته  ب��رادران داردن 
)  1۹۹۹( و »رقصنده در تاریکی« س��اخته  الرس 
فون تریر )  2000( و در بخش فیلم های با موضوع 
محیط های آموزش��ی، دو فیلم »کالس« ساخته  
الورنت کانته )  2008( و »فیل« ساخته  گاس ون 

سنت )  2003( برندگان نخل طالی کن هستند.

مروری گذرا  به چیستی، چرایی و چگونگی مهم ترین اتفاق سینمایی اروپا 

دوزخ، برزخ، بهشت 

شصت وپنجمین جشنواره  فیلم کن درحالی امسال از بزرگان دنیای سینما برای حضور در بخش رقابتی دعوت کرده  گروه 
است که بیش از 70 سال از برگزاری اولین دوره  این رویداد معتبر سینمایی می گذرد. فرهنگ

تاریخچه  جش�نواره  فیلم کن به اواخر دهه    ٣0 میالدی بازمی گ�ردد؛ زمانی که »ژان زای«، وزی�ر آموزش ملی دولت 
فرانسه، با حمایت آمریکا و انگلیس تصمیم گرفت در واکنش به نفوذ دولت های فاشس�یت آلمان و ایتالیا در انتخاب فیلم های جشنواره 

ونیز، جشنواره ای سینمایی راه اندازی کند.

الماس ها ابدی اند 
امروز و دیروز از روزهای مهم 

سینما بود چرا که در همین یک 
روز جورج کلونی )بازیگر(، مارک 
افولس)کارگردان آلمانی(، اورسن 
ولز)کارگردان آمریکایی(، گری 
کوپر)بازیگر قدیمی سینما( و 

علیرضا داوود نژاد، فیلمساز تجربه 
گرا، مطرح و پرکار سینمای ایران، 

متولد شده اند. 

الماس ها ابدی اند
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  امام رضا )ع(:
خسیس را آسایشی و حسود را لذتی نیست.

تأثیر تبلیغات دروغ
معاویه نماز می خواند و در همان وقت با فریب و خدعه به مردم شام 

می گفت علی )ع( نماز نمی خواند.
 واعظان و مبلغان پول پرس��ت معاویه نیز این دروغ را پیوسته تکرار 
می کردند تا به آن حد که م��ردم واقعا باور کرده بودند علی )ع( نماز 

نمی خواند.
در نبرد صفین جوانی که با تبلیغات معاویه افکاری افراطی و مسموم 
پیدا کرده بود، از سپاه معاویه خارج شد و شروع به لعن و نفرین کرد 
و علی بن ابی طالب )ع( را دشنام داد. هاشم مرقال که از یاران وفادار 
امام بود، به جوان گفت: از خدا بترس و دست از دشنام بردار. خداوند 
از تو می خواهد که از این موقعیتت باز ایستی، باطل را ترک کنی و 

به حق بپیوندی.
جوانک فریب خ��ورده در جواب گفت: چگونه لش��کر خ��ود را حق 
 می خوانید و س��پاه م��ا را باطل، در حال��ی که رهبرت��ان علی نماز 

نمی خواند؟«
و به ناس��زاگویی ادامه داد.  تبلیغات دروغین معاوی��ه این چنین بر 

اندیشه ساده دالن تأثیر گذاشته بود.

همه چیز درباره کهکشانی سوم 
سامس��ونگ باالخ��ره 
از س��ومین نس��خه از 
س��ری گوش��ی های 
مدل S خ��ود رونمایی 
ک��رد و به ای��ن انتظار 
طوالن��ی م��دت پایان 
و ویژگی ه��ای  داد 
جدی��د این گوش��ی را 
برای طرف��داران خود 
معرفی ک��رد. در بازار 
ش��لوغ گوش��ی های 
هوش��مند بس��یاری دنب��ال آن بودند ک��ه ببینند سامس��ونگ این 
بار قص��د دارد چ��ه گوش��ی را رونمایی کن��د. این ش��رکت در 14 
اردیبهشت در لندن گوش��ی خودش را رونمایی کرد. این گوشی با 
وارد ش��دنش به بازار می توان��د عنوان بهترین گوش��ی آندروئیدی 
 که در اختیار HTC One X بود را بگیرد و ب��ار دیگر، مانند برادر 

بزرگ ترش، افتخارات زیادی را کسب کند.

طراحی
یکی از مهم ترین بخش هایی که بسیار در موردش حرف بود، طراحی 
و شکل ظاهری گوشی بود. این گوشی بیشتر طراحی اش را از گوشی 
Galaxy Nexus الهام گرفته است. البته رنگ آن نیز از آن تم سیاه 
خارج شده  و تا به حال دو رنگ سفید و آبی برای آن تأیید شده است. 
این گوشی از مدل قبلی نازک تر اس��ت و البته مقداری سنگین تر. 

وزن آن به 133 گرم رسیده است.

صفحه نمایش
یکی از مهم ترین بخ��ش هایی که همه منتظ��ر در آن تغییر بودند، 
صفحه نمایش بود که نس��بت به S2 بزرگ تر شده است. این گوشی 
دارای یک صفحه نمایش 4/8 اینچی Super AMOLED است. 
البته رزولوش��ن تصویر این گوشی 720×1280 اس��ت و با توجه به 

306ppi آن، نسبت به آیفون 4S بسیار کمتر است.

دوربین
آنهایی که دوست داشتند گوشی جدید سامسونگ یک دوربین 12 
مگا پیکسلی داشته باشد، ناامید ش��دند. چرا که این گوشی دوربین 
هش��ت مگاپیکس��لی دارد، اما این بار می توانید ب��ا کیفیت 1080 
 HTC One X فیلمبرداری و عکسبرداری کنید. این گوشی مانند
می تواند 20 عکس پشت سر هم بگیرد و این به این معنی است که 

شما می توانید بهترین عکس را از میان آنها انتخاب کنید.
در جلوی این گوشی نیز یک دوربین قرار دارد که از دو مگاپیکسل به 
1/9 کاهش پیدا کرده است، ولی این گزینه زیاد به چشم نمی آید و 

به عنوان یک ضعف شناخته نمی شود.

سیستم عامل
همان طور که همه انتظار داش��تیم، این گوش��ی با سیس��تم عامل 
آندروئی��د 4/0 وارد ب��ازار ش��د و ای��ن خود یک��ی از ب��زرگ ترین 
موهبت های این گوشی به شمار می آید، چرا که این سیستم عامل 

این روزها رقیبی ندارد.

 همه افراد، حت��ی اگر بس��یار هم با یکدیگ��ر همراه 
 باش��ند، می توانند از ن��کات کوچکی که ب��رای بهتر 
کردن روابط وجود دارند، اس��تفاده کنند. کسانی که 
در روابط خود مش��کل دارند، ممکن اس��ت پیش از 
بهبودبخش��ی، به برخی تغییرات جدی نیاز داش��ته 

باشند.
افرادی که خ��وب رابطه برقرار می کنند، همیش��ه با 
اس��تفاده از تغییراتی جزیی می توانند ارتباطش��ان 
را با دیگران بهتر کنند. از س��وی دیگر، این مس��ائل 
کوچک اس��ت که جمع ش��ده و کیفیت و صفات این 
رابطه را تعیین می کنند. بنابراین، اگر رابطه ش��ما را 
نمی توان نمونه ای کامال مناسب توصیف کرد، انجام 
نکات لیست شده در این مطلب یا نکاتی از این دست 

را عادت خود کنید. 

 بیان احساسات
شما به طور حتم همسرتان را دوس��ت دارید و او هم 
این را می داند، ام��ا این به آن معنا نیس��ت که او نیاز 
به ش��نیدن آن ندارد. »دریافته ام می��زان ابراز عالقه 
به همسرم با میزان صمیمیت من با او کامال متفاوت 
است. اگرچه فکر می کنم احساس صمیمیت است که 
نس��بت به دیگر روش های موجود، مرا به بیشتر بیان 

کردن آن ترغیب می کند.
 هر راهی ب��ه او این اج��ازه را می دهد ک��ه بداند من 

همیشه به او فکر می کنم«.
 چیزی ک��ه در این ج��ا بای��د در م��ورد آن احتیاط 
کرد، تکرار بی��ش از حد این رفتار اس��ت. به  ویژه اگر 
طرف مقابلتان در آن زمان با ش��ما احساس نزدیکی 

نکند.

 کنار گذاشتن همه چیز
شما می توانید میزان دوست داشتن خود را با متوقف 
کردن هر کاری که به آن مش��غول هستید و توجه به 
همس��رتان، ابراز کنید. این نکته، به ویژه اگر درست 
هنگامی صورت گیرد که ش��ما او را پ��س از دوری به 
نسبت طوالنی مالقات می کنید، مثال وقتی از سفر به 

خانه باز می گردد، بسیار کارساز است.
 »کاره��ای کوچک��ی که همس��رم انج��ام می دهد، 
باعث می شود احس��اس خوبی داش��ته باشم. گاهی 
که به منزل می آی��م، همه کارهای��ش را رها می کند 
و جل��وی در به اس��تقبالم می  آید«. این ه��م یکی از 
روش های تأثیرگذاری اس��ت که به طور قابل توجهی 

به خلق وخوی گیرنده آن بستگی دارد.

 توجه
وقتی کسی به آن چه شما انجام داده اید، توجه دارد، 
احس��اس خوبی به شما دس��ت می دهد. بنابراین در 
جایی که آنها وقت، انرژی و توجه ب��ه خرج داده اند، 
توجه کنید. وقتی همسرتان لباس تازه ای می پوشد، 
موهایش را مدلی جدی��د کوتاه می کن��د، از عطری 
خوشبو استفاده می کند، یا هر چیز دیگری را که تغییر 

می دهد، باید به آن توجه کنید.
 بگذارید او بدان��د متوجه آن تغییر ش��ده اید. به ویژه 
اگر آن عمل را به خاطر ش��ما انجام داده است، مانند 
پوشیدن لباسی که می دانسته مورد پسند شماست. 
چه زمانی که کاری را برای خوشایند شما انجام دهند 
و چه حتی وقتی به خاطر ش��ما نباشد، تعریف کردن 
آنها را نمی آزارد، بلکه این کار قدردانی ش��ما را نشان 

می دهد.

 اجازه دهید همسرتان بفهمد تحت تأثیر 
قرار گرفته اید

 این مورد در واقع یک مش��کل عمده اس��ت و به نظر 
می رسد برای مردها نسبت به زن ها، مشکل مهم تری 
است. در حقیقت مسأله این اس��ت که موضوعی که 
ش��ما را تحت تأثیر قرار داده به چه میزان جزیی بوده 
اس��ت. همه دوس��ت دارند بدانند کاری که آنها برای 

جلب توجه شما انجام داده اند، چه بوده است.
 برای این مورد یک استنباط هم وجود دارد؛ بگذارید 
زمانی که به آنها افتخار می کنید، آنها متوجه ش��وند. 
اگر طرف مقابل ب��ه میزان قابل مالحظ��ه ای وقت و 
انرژی صرف موضوعی می کند تا نتیجه جالب توجهی 
مانند کم ک��ردن میزان زی��ادی از وزن��ش، تکمیل 
پروژه ای عظیم و پیچیده، غلبه بر خشم یا مواردی از 
این قبیل که دس��تاوردی دشوار را دربر می گیرند، به 
 دس��ت بیاورد، بگذاریم درک کنند شما برای آن چه 
 انجام داده اند ی��ا در برابر آن اس��تقامت کرده اند، به 
 آنه��ا افتخار می کنی��د. این عمل باع��ث ایجاد حس 
 بهتر و انگی��زه بیش��تر در تالش های ج��دی آنها در 

آینده می شود.

 به یاد داشتن لحظات خاص و تقسیم آن
وقتی برای م��دت زمانی هر چند ه��م کوتاه کنار هم 
هس��تید، لحظه های فراموش نش��دنی زیادی دارید. 
همانطور که م��دت طوالنی تری با هم هس��تید، آنها 
بیشتر و بیشتر می شوند. با این که ممکن است برخی 
از خاطرات کم اهمیت نخستین تان را از یاد ببرید، اما 
همواره مجموعه ای از آنها )خاطره ها( شما را همراهی 
می کنند. هنگامی ک��ه زندگی روزمره ت��ان را مرور 
می کنید، شاید چیزی شما را وادار کند تا یکی از این 
لحظات به یادماندنی برای شما یادآوری شود. وقتی 
این اتفاق رخ می دهد، در واقع شما به مرور آن لحظه 
می پردازید. اگر در کنار فردی هس��تید که دوستش 
دارید، همان موقع خاطره را با او در میان بگذارید. اگر 
هم با او نیستید، س��عی کنید موقعیت هایی که باعث 
شده تا این خاطره فراموش نش��دنی به وجود آیند یا 
چگونگی خلق این احساس را به یاد آورید و بعدا آنها 

را به او بگویید.

چند نکته ساده برای تفاهم 
بیشتر در زندگی مشترک
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کش��ف بقایای خردش��ده س��یاره هایی که شباهت 
قابل توجهی به زمین دارند، در اطراف س��تاره های 
کوتوله سفید، چشم اندازی از آینده سیاره ما را نشان 
می دهد.کارشناسان فیزیک نجومی دانشگاه وارویک 
در انگلس��تان، چهار س��تاره کوتوله س��فید کشف 
کرده اند که اطراف آنها تکه های خرد شده سیاره ها 
به چش��م می خورد. در زندگی یک ستاره در دوران 
پیری، برخی از ستارگان که از حد مشخصی بزرگ تر 
باشند، به سیاه چاله و اگر از این حد کوچک تر باشند، 
تبدیل به کوتوله سفید می شوند. ماده تشکیل دهنده 
کوتوله های سفید به اندازه ای به هم فشرده است که 
یک قاشق غذاخوری آن، چند تن وزن دارد.کوتوله های سفید، که تعدادشان در کهکشان ما 
تقریبا زیاد است، آخرین مرحله تکامل بسیاری از ستاره ها هستند. ستاره هایی که جرمشان 
تقریبا معادل جرم خورشید )1/2 جرم خورشید( یا کمتر از آن است، به احتمال زیاد همگی 

به کوتوله سفید تبدیل می شوند.
این محققان با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل دریافتند متداول ترین عنصرهایی که در 
اطراف این چهار کوتوله سفید ایجاد می شود، اکس��یژن، منیزیم، آهن و سیلیکن است؛ 

درست همان چهار عنصری که 93 درصد از زمین را  تشکیل داده است.
محققان با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل وس��یع ترین تحقیقات را تا امروز در رابطه با 

ترکیب شیمیایی اتمسفرهای ستاره های کوتوله سفید انجام داده اند.
بوریس گانسیک از دپارتمان فیزیک دانشگاه واویک که رییس این تیم تحقیقاتی بود، اظهار 
داشت: فرآیند مخربی که موجب شده این حلقه های گرد و خاک اطراف این ستاره های 
کوتوله سفید ایجاد شوند، یک روز در منظومه شمسی ما شکل می گیرند. آن چه امروز در 
این ستاره های کوتوله سفید مش��اهده می کنیم، ممکن است چند صد سال نوری دیگر 

برای زمین ما رخ دهد. 
وی افزود: وقتی ستاره هایی چون خورشید به پایان زندگی خود نزدیک می شوند و سوخت 
هسته ای مرکز آنها خالی می شود،  به ستاره های بزرگ سردی تبدیل می شوند. وقتی 
این اتفاق در منظومه شمسی ما رخ دهد، میلیاردها سال بعد از این، خورشید، سیاره های 

داخلی را چون زهره و عطارد فرو می خورد.

دانشمندان گونه جدیدی از زنبور را کشف کرده اند 
که از خوردن هیچ چیز به اندازه اش��ک انس��ان لذت 

نمی برد.
این گونه از زنبورها که »لیسوتریگونا« نام گرفته اند، 
به آرامی زیر پلک انسان می نش��یند. حتی برخی از 
افراد ممکن اس��ت اصال آن را احس��اس نکند یا هیچ 
حسی نسبت به آن نداشته باشد. پس از آن این حشره، 
مکیدن اشک چشم یا مایعی که تخم چشم را پوشانده 

را آغاز می کند.
براساس گزارش انجمن حشره شناسی کانزاس، حتی 

بستن چشم ها هم به این روند کمک نمی کند.
این گزارش می افزاید، با آزمایش این زنبورها، پس از این که آنها روی چشم می نشینند و 
درحالی که اشک چشم را می مکند، انسان به ندرت احساس حضور یک زنبور را در چشم 
خود دارد، تنها با نگاه کردن در آینه اس��ت که می توان اطمینان حاصل کرد آیا این زنبور 

هنوز در چشم باقی مانده یا خیر.
این درحالی اس��ت که اگرچند زنبور به طور همزمان وارد چشم شما شود و مکیدن اشک 
چشم را آغاز کنند این امر با احساس ناخوشایند و جاری شدن شدید اشک همراه است. این 

زنبور در تایلند کشف شده و تاکنون در اروپا و آمریکا مشاهده نشده است.
گفته می شود این زنبور به علت وجود میزان اندکی از پروتئینی که در اشک وجود دارد، به 
آن جذب می دهد. آنها همچون همتایان نیویورکی خود، به ش��وری اشک چشم و تعریق 

بدن نیز عالقه مند هستند.
 محققان تالش کردن��د این زنبورها را ب��ا ارایه ان��واع دیگری از غذا چون گوش��ت و پنیر 
ترغیب کرده و آنها را از چش��م دور کنند، اما این زنبورها تنها دنبال اش��ک چش��م انسان 

بوده اند.
دانشمندان اعالم کردند پلک زدن غیرارادی موجب می شود این حشره از مژه ها سقوط 
 کند، اما در این صورت نی��ز برخی از زنبوره��ا آن قدر تالش می کنند تا به چش��م ورود 

پیدا کنند.

یک دانش��جوی ترک پس از یک دع��وای خیابانی و تحمل 
ضربات بس��یار به مغ��زش،  اکن��ون از یک نب��وغ منحصر به 
فرد ریاضیاتی برخوردار ش��ده ک��ه وی را قادر به مش��اهده 
فرمول ه��ای ریاض��ی و رس��م آنها ب��ه ش��کل نمودارهای 

خارق العاده و پیچیده کرده است.
جیسون پجت 41 س��اله، تنها فرد در جهان است که از این 
مهارت برخوردار بوده و به گفته کارشناس��ان در اثر آس��یب 

مغزی به این استعداد دست پیدا کرده است. 
آنها بر این باورند که آسیب وارد شده بر مغز پجت باعث این 
نبوغ قابل توجه در آمار و ارقام، مانن��د جان نش، ریاضیدان 

معروف شده است.
پجت هیچ پیش��ینه قابل توجهی در ریاضیات نداش��ت و از 

سابقه علمی خاصی هم برخوردار نبود.
 این استعداد از یک راز پزش��کی صادق ایجاد شده است که 
دانشمندان در سراسر جهان در پی شناخت آن هستند. پجت 
با رسم نمودارهایی که آنها را »فراکتال« نامیده، قادر به تولید 

یک نمونه بصری از فرمول »پی« است.
 محقق��ان و عصب شناس��ان ب��رای درک بهت��ر کارکرد مغز 
پجت، وی را به فنالند برده و آزمایش��اتی روی مغز وی انجام 

دادند.
طبق اسکن های مغزی، این آسیب در مناطق خاصی رخ داده 

که بسیاری از مردم به آن دسترسی ندارند. 
این محققان وی را یک دانش��مند اکتسابی دانسته اند که در 

برخی از حوزه های خاص از نبوغ برخوردار است. 

تغذیه زنبوری از اشک چشم انسانتبدیل خورشید به کوتوله سفید

کتک مفصل، دانشجوی تنبل را نابغه کرد 

 ویژگی خاص این دریاچه،  شفافیت  
فوق العاده آن است، به نحوی که  به راحتی 
 می توان کف آن را دید . نکته جالب  
این جاست   که عمق این دریاچه زیاد 
است و به 30 متر هم می رسد.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
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سردبیر : محمدهادی نعمت الهی 
فکس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 

نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

خ��دا را ش��کر که ه��ر روز کالس 
کارمان دارد می رود باالتر. رفیقی 
داش��تیم که پ��درش کارخانه دار 
بود، کارخانه ماشااهلل سود که نه، ولی ضررهای خوبی 
می کرد! از پس��ر که حال کس��ب و کار پ��در را جویا 
می شدیم، می گفت امس��ال 50 میلیون کم آوردیم.

سال بعد می گفت 100 میلیون کم آوردیم. 
هر چه بیشتر می ش��د این بدهی ها، تبختر رفیق ما 
هم در اعالم رق��م افزایش می یاف��ت. آخرین بار که 
پرس��یدم، گفت س��ه میلیارد ضرر کردیم. من که نه 
اقتصاد خوانده ام و نه مدیریت، دو به ش��ک ماندم که 
مگه فلسفه کارخانه داری سود نیست؟ ولی یک ندایی 
در قلبم می گفت شما رقمو بپا، چی کار داری به سود 

و ضررش؟!
حاال حکایت مدیریت کش��ور اس��ت؛ ای��ن که گفتم 

خدا را ش��کر هر روز کالس کارمان باالتر می رود که 
بی دلیل نیست. 

شب می خوابی، صبح بلند می شی می فهمی که به 
س��المتی و دل خوش، یک اختالس میلیاردی جدید 

کشف شده است.
 در فقره اخی��ر 100 میلیون یورو بی��ت المال جابجا 
 ش��ده اس��ت. دیگر ری��ال و توم��ان هم ک��ه جواب 
نمی دهد، دس��ت به دامن یورو ش��ده ایم. یک ندایی 

دوباره می گوید رقمو بپا!
درست است که امثال بنده توان خروج از کشور به قصد 
تفریح را ندارند، اما  باالخره کم هم نیس��تند دوستان 
همیشه حاضر در صحنه های بین المللی؛ از سواحل 
گرافیک باالی سنگاپور و مالزی و بالی و تایلند گرفته 
تا بازارهای دبی و اس��تانبول. ش��ما فکر کن توریست 
 وطنی دارد یک بس��تنی را آرام آرام در س��احلی پر از 

گل های رنگارنگ لیس می زند که یک فقره انس��ان 
خارجی به او می رسد و می گوید:

- شما ایرانی هست؟
- بله بله!

- من عاش��ق اختالس های ش��ما بود، خیلی خیلی 
بزرگ، جدید چی دارید؟

- یه فقره 100 میلی��ون یورویی بوده، یکی دو تا مورد 
دیگه هم هست نجومی به باال! دوستان مشغولند...

همانطور که در این گفتگوی کوتاه مالحظه فرمودید 
این اختالس ها نه تنها اس��باب ش��هرت ما در جهان 
شده است، بلکه به ش��هرت ما در جهان نیز افزوده. به 
نحوی که به زودی کس��ی ایران را با فرش و پسته اش 
نمی شناسد. به همین مناسبت جا دارد از مسئوالن، 
به خاطر افزایش اقالم صادرات غیر نفتی کشور تشکر 

مبسوط کنیم.

در ستایش رقم دست انداز
مجید 
کافی

هوای نمناک
باخاری هوا )بخار هوا(: هوای مرطوب و دم کرده

پخد، پخت: بخار، رطوبت، دم
- هوا پخد کرِدس! )هوا پخت- دم- کرده است!- مرطوب است(

دمی هوا )دم هوا(: هوای مرطوب و نمناک
هوا دم کرِدس )هوا دم کرده است- مرطوب است(

وقتی آسمان را ابرهای سیاه می پوشاند و هوا گرم و دم کرده است، 
می گویند:

- انگار لحاف کرسی کشیدن رو آس��مون! )انگار روی آسمان لحاف 
کرسی کشیده اند!(
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