
چند بازیکاهش یارانه مرحله دوم به نصف
 تقریبا دخترانه
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 هفت هزار  اصفهانی 

7به سفر حج تمتع می روند

جلس��ات کمیس��یون تلفیق مجلس دی��روز هم ش��اهد بحث های 
چال��ش برانگی��زی در م��ورد ط��رح هدفمن��دی یارانه ه��ا و کم و 
 کیف اجرای مرحل��ه دوم آن بود. این کمیس��یون ب��ا تصویب مبلغ 
66 هزار میلیارد تومان، عمال پیش بینی های دولت برای انجام مرحله 

دوم را برهم زد.

بهره بانکی، تولید را فلج 
کرده است

مس در اصفهان  فوالد نشود  

دعا کنیم گرانی ها 
متوقف شود

 روز مادر، سینما های اصفهان
 نیم بها هستند

متلک گویان و ولگردان 
مجرم نیستند  

 می خواهیم اخراجی ها 
را بسازیم

فرمانده انتظامی استان خبر داد 

 گفتگو با  مدیر مجتمع سینمایی 
ایران فیلم  اصفهان خاوری 

غیابی محاکمه می شود
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده خاوری 
 گفت: پرون��ده در حال تکمی��ل و رفتن به دادگاه اس��ت. دلم

 می خواس��ت خاوری برگردد؛ زی��را این به نف��ع او بود. حاال 
پرونده به دادگاه می رود و برای او حکم مجازات غیابی صادر 

خواهد شد.

اصفهان صاحب بالگرد امداد و نجات می شود
3
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هفت تعطیل می شود

نگاهی به  اقدامات هالل احمر

 مدیر گ��روه اجتماعی ش��بکه 3 گف��ت: همزمان ب��ا پخش جام 
ملت ه��ای اروپ��ا برنام��ه »هف��ت« یک م��اه تعطیل می ش��ود 
و احتم��اال ب��ا فری��دون جیران��ی خداحافظ��ی کن��د. در ادامه 
جریانات و حواش��ی حول برنامه »هفت«، مدی��ر گروه اجتماعی 
 ش��بکه س��ه درباره صحت و س��قم ش��ایعات به گوش رس��یده

 توضیح داد. فضل اهلل ش��ریعت پناهی  با اش��اره ب��ه دلیل تداوم 
برنامه »هفت« در طول دو س��ال، گفت: این برنامه با وجود نقاط 
قوت و ضعفی که دارد به دلیل نبود یک برنامه ثابت س��ینمایی، 
 همچنان حفظ ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: »هف��ت« پس از این 
دو سال به یک برنامه ثابت و پایدار در زمینه سینما تبدیل شده و 

توانسته مخاطبان عام و خاص و خود را پیدا کند.

 مدیر گروه اجتماعی ش��بکه 3 گفت: در حال حاضر بس��یاری از 
بیننده ها اطالعات جدید روز سینما را با این برنامه کسب می کنند 
و همچنین سینماگران نیز برای بیان مشکالت خود به این برنامه 
رجوع می کنند. وی با اش��اره به نامه سرگش��اده 21 رسانه جبهه 
فرهنگی انقالب، تصریح کرد: در این بیانیه برخی از افراد دلس��وز 
نظام، نظراتی را مطرح کردند که ط��ی آن، عزت اهلل ضرغامی نیز 
تذکراتی را به برنامه دادند. وی ادامه داد: به احتمال قوی با درگیر 
شدن جیرانی در خصوص ساخت سریالی برای شبکه یک، وی از 
برنامه »هفت« خداحافظی می کند. برهمین اس��اس ما در حال 

مذاکره برای یافتن یک مجری دیگر هستیم.

در حالی که مدیرعامل س��ازمان هدفمندی یارانه ها خبر از 
واریز 28 هزار تومان ما به التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و 
دوم هد فمندی یارانه ها به ازای هر نفر به حساب سرپرستان 
خانوار می دهد، مصطفی روناسی رییس کمیسیون صنعت 
اتاق بازرگانی استان اصفهان، از این خبر متأثر  شد و این اقدام 
 را راهی برای افزیش تورم دانس��ت و گفت: افزایش یارانه ها 
نه تنها کمکی برای قش��ر پایین جامعه نیست ، بلکه افزایش 

تورم را به همراه دارد.
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آگهی مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی اجرای 
عملیات سیستم کاتدیک خط انتقال آب مسکن مهر فوالدشهر را با فهرست بهای 
سال 1388 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به پیمانکار 
دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار و خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه 

پل دانه گیر تصفیه خانه فاضالب جنوب را از فروشنده ذیصالح انجام دهد.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه
نوع 

بودجه
مبلغ تضمین 

)ریال(

سيستم كاتديک خط انتقال آب مسكن مهر 91-1-54
8/149/000عمرانیفوالدشهر

خريد، نصب و راه اندازی يک دستگاه پل دانه 91-1-55
32/500/000جاریگير تصفيه خانه فاضالب جنوب

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کافرما: تا ساعت 13:30 روز 
شنبه مورخ 91/2/30

مورخ  يكشنبه  روز  صبح   8:30 ساعت  از  مناقصه:  پاکات  گشایش 
91/2/31

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی

WWW.iets.mporg.ir :پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

نوبت دوم

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک



چهره روزيادداشت

 تازه ترين اظهارات اردوغان 
علیه سوريه

 نخس��ت وزیر ترکیه در راس��تای سیاس��ت های ضد س��وری خود و 
مانع تراش��ی در برابر تالش های کوفی عنان برای حل مسالمت آمیز 
بحران س��وریه، ادعا کرد که مخالفان س��وری به زودی پیروز خواهند 
ش��د. وی در اظهاراتی ضد سوری با گرفتن ژس��ت طرفداری از مردم 
سوریه و بدون اشاره به اظهارات صریح رییس ناظران بین المللی مبنی 
بر کاهش خش��ونت ها و حرکت سوریه به س��مت آرامش، مدعی شد: 
مخالفان س��وری به زودی پیروز خواهند شد و به اهداف خود خواهند 
رسید. اردوغان تأکید کرد که ما یک هدف را دنبال می کنیم و آن، توقف 

کشتار و تحقق خواسته های ملت سوریه است.

 دولت جديد فرانسه منطقی تر 
رفتار خواهد کرد

معاون اسبق وزیر امور خارجه با اش��اره به انتخابات ریاست جمهوری 
فرانسه و با بیان این که اوالند به نس��بت بی پروایی سارکوزی، نسبت 
به ایران با رفتار پخته تری درباره بحث هسته ای برخورد خواهد کرد، 
گفت: می ش��ود فضایی را پیش بینی کرد که روابط ایران و فرانسه از 
حالت فعلی خارج شود. محمود واعظی با اش��اره به انتخابات ریاست 
جمهوری فرانسه که طی آن اوالند با غلبه بر سارکوزی به کاخ الیزه راه 
یافت، تصریح کرد: سارکوزی در حقیقت از سیاست های خود و رفتار 

شخصی اش شکست خورد. 

کمیس��یون تلفیق مجلس با وجود آنکه روز ش��نبه 54 هزار 
میلیارد تومان برای اعتبارات هدفمن��دی یارانه ها به تصویب 
رسانده بود، در جلسه دیروز، 10 هزار میلیارد تومان از ردیف 
بودجه 91 به این اعتبارات افزود و با اختصاص دو هزار میلیارد 
تومان برای بیمه بیکاری، اعتب��ارات هدفمندی یارانه ها را به 
66 هزار میلیارد رس��اند. از این میزان 48 هزار میلیارد تومان 
 برای س��هم خانوار،10 ه��زار میلی��ارد تومان س��هم تولید و 
شش هزار میلیارد تومان هم برای سالمت در نظر گرفته شده و 
برای بیمه بیکاری نیز دو هزار میلیارد تومان اختصاص می یابد.

جابه جايی اعتبارات هدفمندی
از مصوبات جالب کمیس��یون تلفیق، س��لب حق جابه جایی 
 اعتب��ارات موض��وع هدفمن��دی از دولت ب��ود که ب��ه نوعی 
محکم کاری مجلس در تثبیت نظر خود محس��وب می شود. 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی با الحاق تبصره ای به 
بند مربوط به هدفمندی یاران��ه ها در بودجه 91، مصوب کرد 

که دولت حق جابه جایی اعتبارات موضوع هدفمندی یارانه ها 
را ندارد و باید قانون را کامل و دقیق به اجرا برساند. 

بر این اساس، دولت مجاز به جابه جایی اعتبارات موضوع این 
بند نیست و سهم تولید، بهداشت، درمان و بیمه بیکاری را باید 
به طور کامل به بخش های ذیربط تخصیص دهد و یارانه اعمال 
شده در این قانون را به طور کامل انجام دهد. کمیسیون تلفیق 
با تصویب این تبصره، بر اجرای کامل قانون توسط دولت تأکید 

کرد تا اجرای این قانون مانند فاز اول ناقص نباشد.

کاهش يارانه مورد نظر دولت
از دیگر مصوبات بحث برانگیز کمیسیون تلفیق، کاهش یارانه 
مرحله دوم به حداکثر نصف میزان مورد نظر دولت بود. دولت 
پیش از این در اقدامی ناگهانی و در بامداد ششم فروردین ماه، 
28 هزار تومان ما به  التفاوت فاز اول و دوم هدفمندی یارانه ها را 
به ازای هر ایرانی به حساب سرپرست خانوار واریز کرد، اما اعالم 
نکرد که این اعتبار چند ماهه خواه��د بود. درصورت تصویب 

اعتبار مد نظر کمیس��یون در صحن علنی، اعتبار یارانه نقدی 
امسال نس��بت به س��ال 90 ) 40 هزار میلیارد تومان( معادل 
هش��ت هزار میلیارد تومان افزایش نش��ان می دهد. اگر سهم 
حدود 70 میلیون ایرانی )درصورت حذف پنج میلیون اقشار 
مرفه از دریافت یارانه فاز دوم( از هشت هزار میلیارد تومان را 
محاسبه کنیم، سهم هر ایرانی در سال از این رقم حدود 114 
هزار تومان و حدود 9 ه��زار و 500 تومان در ماه می ش��ود. با 
توجه به این که دو ماه از سال گذش��ته است، برهمین اساس 

چندین سناریو پیش رو قرار دارد.
 اگر دولت از خرداد ماه ف��از دوم هدفمن��دی یارانه ها را اجرا 
کند، یارانه ماهانه هر ایرانی در فاز دوم 11 هزار و 400 تومان 
خواهد بود که در مجموع )با احتساب یارانه فاز اول( یارانه هر 

فرد 56 ه��زار و 900 تومان 
در م��اه خواهد ب��ود. اما اگر 
فاز دوم از تیرماه اجرا ش��ود، 
یارانه ماهانه هر ف��رد با 12 
 هزار و 600 تومان افزایش، از 
45 هزار و 500 تومان فعلی 
ب��ه 58 ه��زار و 100 تومان 

می رسد. 
برهمی��ن اس��اس، می��زان 
افزایش یارانه نقدی با اجرای 
فاز دوم هدفمندی، بستگی 
به زم��ان اجرای آن توس��ط 

دولت خواهد داشت.
اما دولت هم بیکار ننشست 
و ب��ه تصمیم��ات روزه��ای 
گذش��ته مجل��س در مورد 
هدفمندس��ازی  قان��ون 
واکن��ش نش��ان داد. دیروز 

مع��اون پارلمان��ی رییس جمه��ور با بی��ان این ک��ه مصوبه 
 اخیر کمیس��یون تلفیق بودج��ه، اجرای قان��ون هدفمندی 
یارانه ها را چندین س��ال ب��ه تعویق می ان��دازد، گفت: با این 
مصوبه، حتی اجرای گام نخس��ت این قانون نیز با مش��کالتی 

مواجه می شود.
 حجت االس��الم والمس��لمین محمدرض��ا میرت��اج الدینی 
اف��زود: ب��ه ه��ر می��زان، اج��رای قان��ون هدفمن��دی یارانه 
 ه��ا ب��ه تعوی��ق بیفت��د، ب��ا مش��کالت بس��یاری در اقتصاد

 کشور روبرو خواهیم شد.

ادامه بررسی طرح هدفمندسازی در کمیسیون تلفیق

کاهش یارانه مرحله دوم به نصف

جلسات کمیسیون تلفیق مجلس ديروز هم شاهد بحث های چالش برانگیزی در مورد طرح  مجید
 هدفمندی يارانه ها و کم و کیف اج�رای مرحله دوم آن بود. اين کمیس�یون با تصويب مبلغ کافی

66 هزار میلیارد تومان، عمال پیش بینی های دولت برای انجام مرحله دوم را برهم زد.با مصوبات 
جديد مجلس دست دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی بیشتر بسته شد.

مصاديق بدپوششی اعالم شد 
پس از اعالم اولویت های پلیس در بح��ث امنیت اخالقی 
در فصل تابس��تان، جانش��ین فرمانده نی��روی انتظامی 
مصادیق بدپوشش��ی را اعالم ک��رد. س��ردار رادان درباره 
چگونگی برخ��ورد پلیس با اف��راد بدپوش��ش گفت: نگاه 
 پلیس این نیس��ت که افراد بدپوشش در اختیار چه کسی 
هستند، بلکه پلیس با موضوع بدپوششی برخورد می کند. 
به گفته او، لباس تنگ و چس��بان، روسری که از دو سوی 
 آن موی سر مشخص باشد، مانتوی باالی زانو و شلوار تنگ 
از مصادی��ق بدپوشش��ی اس��ت. رادان درب��اره مصادیق 
 بدپوشش��ی چنین گفت��ه ب��ود: معیارهای بدپوشش��ی 
بر اس��اس قان��ون و راهکاره��ای اجرای حج��اب و عفاف 
 پیش از این اعالم شده اس��ت و پلیس در حیطه وظایفش 

رفتار می کند.

مرتضوی حکم مشاوران خود را 
امضا کرده است

عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس،گفت: تا امروز تکلیف 
نهایی استیضاح ش��یخ االسالم مش��خص می شود. علی 
مطهری در خصوص این که آیا بعد از بررسی بودجه فرصتی 
برای رسیدگی به استیضاح وجود دارد یا نه، اظهار داشت: 
 بعد از بررسی بودجه، تا زمان رفع ایرادات شورای نگهبان 
چندروز فرصت وجود دارد. وی در پاس��خ به این سؤال که 
آیا مرتضوی تاکنون اس��تعفا کرده یا نه، گفت: بنده حتی 
خبر دارم که ایشان در چند وقت اخیر احکامی را هم امضا 
کرده و دیدم که وی احکام مشاوران را هم امضا کرده است.

 9 نفر از منافقین 
در انتظار ورود به ايران

س��فیر جمهوری اس��المی ایران در عراق گف��ت:9 نفر از 
 منافقین ک��ه اخیرا به صورت ش��خصی از اش��رف خارج 
شده اند و در بغداد به س��ر می برند، برای ورود به ایران در 
حال گذراندن پروس��ه مصاحبه با صلیب س��رخ هستند. 
دانایی فر افزود: ما در گذشته نیز اعالم کرده ایم که مشکلی 
برای ورود این اف��راد به ایران نداریم، مگ��ر عده ای که در 
کشور دارای پرونده قضایی هس��تند و شاکیان خصوصی 
دارند. وی همچنی��ن در ارتباط با درخواس��ت هزار نفر از 
منافقین برای بازگش��ت به ایران ، تصریح ک��رد: در حال 
حاضر منافقین در حال انتقال از کمپ اشرف هستند و در 
مورد منافقینی که تمایل دارند از عراق خارج شوند، پس از 

انتقال کامل تصمیم گیری می شود.

خبر بین الملل 

خبر کوتاه 

 متأس��فانه بی اخالقی دنیای غرب به برخی سیاس��تمداران ما س��رایت 
 ک��رده اس��ت. گاه��ی در جامعه خصوصی��ات نفس��انی تالط��م ایجاد 
می کند و البت��ه در یک خانه و خان��واده نیز به این صورت اس��ت که اگر 
آراستگی معنوی وجود نداشته باش��د، حرکت در مسیر درست و شرایط 
 اس��توار صورت نخواه��د گرفت. دلی��ل آن که ام��ام راح��ل)ره( تأکید 
می کردند افراد خود را بس��ازند، این بود که بی اخالقی هایی که در دنیای 
غرب در میان سیاس��تمداران وجود دارد، به دلیل پررنگ بودن مس��ائل 
 نفسانی در بین آنهاس��ت. گاهی در کش��ور ما نیز از این روش ها اقتباس 
م��ی ش��ود و سیاس��تمداران 
 م��ا فک��ر م��ی کنن��د چنین 
روش هایی ک��ه برخ��ی، آنها  
 راتحت عنوان افش��اگری بیان 
م��ی کنن��د مفی��د و ج��ذاب 
اس��ت، در حال��ی ک��ه ای��ن 
 مش��ی با س��نت های دینی ما 

نسبتی ندارد.
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اوالند رییس جمهور فرانسه شد

فرانسوا اوالند توانست بر رقیب خود، سارکوزی، در ا نتخابات فرانسه پیروز شود و به ریاست جمهوری 
فرانسه برسد. این برای اولین باردر 21 سال گذشته است  که رییس جمهوری در فرانسه نتوانست برای 
بار دوم انتخاب شود. اوالن سوسیالیست است و  توانست 52 درصد از آرای انتخابات را از آن خود کند.

ازمصوب�ات جالب 
ن  ک���می�س�یو
س�لب  تلفی�ق، 
ح�ق جاب�ه جايی 
اعتبارات موضوع 
هدفمندی از دولت 
 بود ک�ه ب�ه نوعی 
محکم کاری مجلس 
در تثبیت نظر خود 
محسوب می شود 

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش

4

آگهی مناقصه عمومی

ردیف
موضوع 
مناقصه

نوع و 
شماره 
مناقصه

محل 
اجراء

مبلغ برآورد 
)ریال(

محل 
تأمین 
اعتبار

مبنای 
برآورد

مدت 
اجراء 
)روز(

مبلغ 
سپرده 
)ریال(

واجدین 
شرایط

نوع 
سپرده

1

اجرای طرح 
خط انتقال آب 
اراضی روستای 
میدانک اول و 
خرید اتصاالت 
چدنی، فوالدی 

و پلی اتیلن

دو 

مرحله ای

91/22

ملی10/182/779/485فریدونشهر

فهرست 
بهای 

واحد پایه 
سال 88 
و برآورد 
دستگاه

10070/000/000

اشخاص حقوقی 
دارای حداقل پایه 
و رتبه موردنیاز 
در رشته آب 
و تأسیسات و 

تجهیزات از معاونت 
برنامه ریزی ریاست 
جمهوری با معاونت 

امور عمرانی 
استانداری

*

2

اجرای تجهیز و 
نوسازی شبکه 
های آبیاری و 

زهکشی اراضی 
کشاورزی 

تعاونی تولید 
روستای 
دهکرم

دو 

مرحله ای

91/23

ملی18/323/402/212اصفهان

فهرست 
بهای 

واحد پایه 
آبیاری و 
زهکشی 
سال 88

36060/000/000

اشخاص حقوقی 
دارای حداقل پایه 
و رتبه موردنیاز 
در رشته آب 

از معاونت امور 
عمرانی استانداری

*

شماره  به  منابع  )سایر  ای  سرمایه  داراییهای  تملک  حساب  به  واریز  یا  بانکی  نامه  ضمانت   *
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  بنام  کشاورزی  جهاد  شعبه  کشاورزی  بانک  نزد   )2164200213001

اصفهان

1- محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزارجریب، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، دبیرخانه 
به نشانی  پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور  یا  اتاق 251 و  یا  اتاق 250  کمیسیون مناقصات، 

http://iets.mporg.ir

مورخ  پنج شنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  اول  نوبت  آگهی  نشر  تاریخ  از  اسناد:  مهلت دریافت   -2
91/02/21

3- مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 91/2/23 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 91/03/08 و زمان 
بازگشایی روز سه شنبه مورخ 91/03/09 ساعت 9 صبح می باشد.

4- محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.

5- هزینه آگهی برعهده برندگان مناقصه می باشد. 

دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
نوبت اول: 91/2/19 و نوبت دوم: 91/2/20

م الف/ 2655اداره امور پیمان ها و قراردادها

خنثی سازی  عملیات تروردرتهراننامه ريیس جمهور  به شاهرودینوبت اول
اگرچه نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان را به طرح نظارت بر نمایندگان رفع کردند، 
اما رییس جمهور این مصوبه را مغایر با قانون اساس��ی خواند.  این بار رییس دولت یکي از 
 مصوبات مجلسي ها را درباره خودش��ان، مغایر با قانون اساسي خواند. رییس جمهور در 
نامه ای خطاب به آیت اهلل محمود شاهرودي، رییس هیأت عالی حل اختالف و تنظیم روابط 
قوا، مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نماین��دگان را به جهات متعدد، مغایر قانون 
اساسی دانست. در این نامه آمده است: »مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان 
به سبب ایجاد تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان آنها، ایجاد تکلیف برای مراجع قضایی 
برخالف اصل استقالل قضات و ایجاد حق آزادی بیان برای نمایندگان ورای اصول قانون 

اساسی، مغایر با میثاق عمومی ملت است«.

 
فرمانده سپاه تهران بزرگ از خنثی سازی چند عملیات انتحاری، انفجاری و ترور 
در نقاط حساس تهران توس��ط نیروهای اطالعات س��پاه در عید نوروز خبر داد.

 سردار محس��ن کاظمینی، فرمانده سپاه محمد رس��و ل اهلل)ص( تهران بزرگ از 
خنثی سازی چند عملیات مهم تروریستی توسط س��پاه در شهر تهران و در ایام 
نوروز خبر داد و گفت: بچه های گمنام اطالعات سپاه از مدت ها قبل از عید بر روی 
تیم های تروریستی کار کرده و توانستند در زمان مناسب، به بهترین شکل با آنها 
برخورد کنند.کاظمینی با اش��اره به برنامه های این گروه های تروریستی، اظهار 
داشت: این افراد، انجام عملیات  انفجاری، انتحاری و ترور در نقاط حساس تهران 

را در دستور کار داشتند.

س��خنگوی دس��تگاه قضا درباره آخری��ن وضعیت پرونده خ��اوری گفت: 
پرونده در حال تکمیل و رفتن به دادگاه اس��ت. دلم می خواس��ت خاوری 
برگ��ردد؛ زیرا این ب��ه نفع او ب��ود. حاال پرونده ب��ه دادگاه م��ی رود و برای 
 او حکم مجازات غیابی صادر خواهد ش��د. حجت االس��الم غالمحس��ین 
محسنی اژه ای در باره وضعیت خاوری گفت: از طریق پلیس اینترپل و شوری 
که در آن سکونت دارد در حال تعقیب او هستیم. خاوری با اتهام فساد بزرگ 
روبرو است و همچنین متهم جدی دادسراست. پلیس بین الملل و کشوری 
 که در آن سکونت کرده، هر چه مدارک خواسته است به آنها داده ایم تا هیچ 
بهانه ای دستشان نباشد، اما آنها تاکنون اقدام مؤثری انجام نداده اند. وی در 
مورد دستگیری برخی افراد در ستاد قوه قضائیه )تهران(  مدیران دادگستری 
استان خوزستان در پرونده فساد بزرگ مالی گفت: دو نفر که قبال در دستگاه 
قضایی بوده اند و پس از چند سال از سیستم بیرون رفته و وکیل شده اند نیز 
هم اکنون بازداشت هستند. سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست خبری 
خود با بیان این که  متأسفانه هنوز بخشی از ابعاد پیچیده فساد بانکی بزرگ 
 روشن نشده اس��ت، برخی وکالی متهمان را متهم کرد که حقایق را زیر پا 
می گذارند. دادس��تان کل کش��ور همچنین در مورد پرونده 100 میلیون 
یورویی در هرمزگان گفت: در مورد این پرونده کلمه اختالس درست نیست. 
این پرونده تخلف بانکی اس��ت و درآمدی نامشروع برای متخلفان داشته و 
 بانک هم وثیقه الزم را اخذ نکرده  اس��ت. در حال حاضر نیز متهمان با قید 

وثیقه آزادند.

نایب رییس مجلس شورای اسالمی گفت: گرانی ها بسیار آزاردهنده شده و باید 
دعا کنیم که متوقف شود. در مورد پایین آمدن قیمت ها نیز انشاءاهلل بعد از توقف 
افزایش، فکر می کنیم. محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس ش��ورای اسالمی 
درباره خبر منتشر شده مبنی بر اعالم نظر رهبر معظم انقالب درباره هدفمندی 
یارانه ها به سران س��ه قوه،  با تأکید بر این که از متن نامه رهبری اطالعی ندارد 
تصریح کرد: اصل این اس��ت که هدفمندی یارانه ها تصویب ش��ده و دولت نیز 
آن را اجرا کرده اس��ت. وی با تأکید بر این امر که نکته اصل��ی کنونی در مورد 
هدفمندی یارانه چگونگی برداشتن قدم های بعدی است، خاطرنشان کرد: در 
 قانون آمده است که باید منابع هدفمندی یارانه ها در بودجه سالیانه به تصویب 
 برس��د و برداش��ت عمومی ما این اس��ت که تا ردی��ف بودجه تصویب نش��ود، 
 دولت نمی توان��د تغییری در رون��د اجرای هدفمن��دی یارانه ه��ا ایجاد کند. 
 باهنر با اشاره به این که قانون بودجه از پس فردا به صحن علنی مجلس می رود، 
گفت: فکر می کن��م قانون بودجه تا پایان اردیبهش��ت ماه به تصویب برس��د و 
 دولت می تواند از خردادماه مرحله دوم هدفمندی یاران��ه ها را آغاز کند، اما تا

 پی��ش از تصویب بودجه، دول��ت اجازه آغ��از مرحله دوم هدفمن��دی یارانه ها 
 را ن��دارد. نای��ب ریی��س مجل��س ش��ورای اس��المی تأکی��د ک��رد: درب��اره 
 ش��یب اجرا نیز مجلس و دولت با هم تفاه��م می کنند و بر این اس��اس معلوم 
می ش��ود که قیم��ت ه��ا در س��ال جدید ت��ا چ��ه ان��دازه افزای��ش خواهد 
 داش��ت. باهنر بر کاه��ش قیمت ه��ا تأکید ک��رد و گف��ت: دعا کنی��م تا این 

گرانی ها  متوقف شود. 

قوه قضائیه هدفمندی یارانه ها

خاوری 
غیابی محاکمه می شود

دعا کنیم گرانی ها 
متوقف شود

 بی اخالقی دنیای غرب به برخی 
سیاستمداران ما سرايت کرده 

علی الریجانی/ رییس مجلس 



یادداشت
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0913***6774
ازگرانی بنویس��ید. واقعا امان مردم را بریده است. یک روز می رویم 
بازار می گویند گوجه گران شده. یک روز دیگرمی گویند تخم مرغ. 
روز بعد جنس دیگر. تاکی این گرانی می خواهد ادامه داشته باشد؟
---------------------------------------------------

0937***5263
شهرداری اصفهان انصافا کار بزرگی کرد که تقاطع خیابان سجاد را 
به طرف پل غدیر باز کرد. در این ترافیک، دسترسی به خیابان های 

محدوده پل غدیر بسیار راحت تر شد. سپاسگزاریم. 
---------------------------------------------------

0913***5233
کمی هم از ش��هریه های دانش��گاه پیام نور بگویید که هر سال باال 
می رود. یک روز می گفتند این دانش��گاه نیمه دولتی است و خرج 
تحصیلش کمتر. حاال دیگر کم کم آن قدر شهریه اش باال می رود که 

بشود مثل همان دانشگاه آزاد.
---------------------------------------------------

0913***6075
مثل هر س��ال روز معلم برای تجلیل از معلمان برگزار ش��د، و لی به 
جای خوش��حالی، باز هم معلمان ناراضی بودند. چرا وقتی معلمان 
نمونه در استان ها و کشور یک جور زحمت می کشند، باید این قدر 
 تفاوت هدیه ها زیاد باشد؟ امس��ال که آموزش و پرورش قول داده 
 بود وضعی��ت بهتر می ش��ود، ولی هنوز ه��م ای��ن تفاوت ها کامال 

بارز بود.
---------------------------------------------------

0913***9945
با توجه ب��ه فرار رس��یدن فصل گرما و ای��ن که بس��یاری از مردم و 
بچه ها دوست دارند به استخر بروند، گزارشی هم از وضعیت هزینه 
اس��تخرها تهیه کنید که با این هزینه باالیی که می گیرند، چقدر به 
فکر بهداشت استخرها هم هستند. ما که می ترسیم به خاطر ابتال به 

انواع بیماری، بچه هایمان را به استخر بفرستیم.

در شهر چه می گذرد؟

سالم زاینده رود 

 درختان کهنسال اصفهان 
در معرض نابودی قرار دارند 

	 	
عبدالرسول امامی،	شهردار منطقه ۹،  اعتراض کرد که با توجه به این 
که فقط در مادی فدن آب جریان دارد، درختان کهنس��ال نهرهای 

دیگر  منطقه ۹ در معرض خطر خشکسالی و نابودی قرار گرفته اند.
به گفته وی، یک پنجم مادی های شهر اصفهان در منطقه ۹ قرار دارد 
که به دلیل خشکسالی سال گذشته و جاری نبودن آب در زاینده رود، 
خسارات جبران ناپذیری به  درختان و فضای سبز آنها وارد شده است.

امامی افزود: با توجه به سابقه دیرینه تاریخی نهرهای شهر اصفهان 
و هزینه ه��ای میلی��اردی 
برای ساماندهی مادی ها که 
ش��اهرگ های حیاتی شهر 
هستند،بایدکوشید. با وجود 
تالش های این منطقه برای 
حفظ فضای سبز، مادی ها، 
درختان قطور و کهنسال کنار 
مادی ها در معرض خطر قرار 

گرفته اند.
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هشدار 
شش دانشگاه اصفهان تک جنسیتی  است 

حجت االسالم و المسلمین فقیهی، دبیر ستاد احیای استان اصفهان گفت: بیش از شش دانشگاه 
 در استان اصفهان به صورت تک جنسیتی اداره می ش��وند. به گفته وی، هم ا کنون بیش از

 ده هزار کالس درس در سطح دانشگاه های استان تفکیک جنسیتی شده اند.
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هر ساله با نزدیک شدن فصل تابستان 
پروین 
احمدی 

 
و گرما، مردم برای حمل و نقل خود 
در س��طح ش��هر به وج��ود امکانات 
رفاهی و آرامش نیازمند هستند. در حال حاضر با نزدیک شدن 
به فصل تابستان، تمام مردم با توجه به هزینه هایی که برای 
حمل و نقل خود با اس��تفاده از اتوبوس ها در س��طح ش��هر 
می پردازند، خواستار بهره مند شدن از حداقل امکانات رفاهی 

هستند.
 یک��ی از ش��هروندان اصفهان��ی نزدیک بودن فص��ل گرما و 
اتوبوس ه��ای فاق��د کولر موجود در س��طح ش��هر را یکی از 
مهم ترین مش��کالت موجود در بخش حم��ل و نقل عمومی 
دانست و گفت: در حال حاضر بسیاری از مردم در زمان های 
استفاده خود از این اتوبوس ها از گرمای هوا عاصی شده اند و 
مسئوالن باید هر چه سریع تر به این مشکل رسیدگی کنند. 
به گفته محمد محمد پور، در گذش��ته مردم تنها خواس��تار 
وجود اتوبوس ها در سطح شهر برای حمل و نقل بوده اند، اما 
در حال حاضر انتظارات و توقعات مردم افزایش یافته است، 
این درحالی است که بس��یاری از این اتوبوس ها نیز امکاناتی 
همچون کولر ندارند. به اعتقاد وی، در حال حاضر تنها درصد 
 پایین��ی از اتوبوس های موجود در س��طح ش��هر از امکانات 

اولیه ای همچون کولر برخوردار هستند.

کولر دار شدن همه  اتوبوس  ها  مقرون به صرفه نیست
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوس��رانی اصفهان و حومه هم  با 
اشاره به این که مردم از این ناوگان انتظارات بسیاری دارند، 
خاطرنش��ان کرد: ناوگان اتوبوس��رانی اصفهان ب��ه تنهایی 
نمی تواند بار تمامی مش��کالت موجود را به دوش بکش��د و 
همخوان نب��ودن درآمد ه��ا و هزینه های این ن��اوگان، کمر 
اتوبوسرانی را خم کرده است. سید عباس روحانی تأکید کرد:  

در حال حاضر30 درصد مردم کرایه خود را برای استفاده از 
اتوبوس ها در سطح شهر پرداخت نمی کنند. دولت هم هنوز 
یارانه بلیت اتوبوس ها را به صورت کامل پرداخت نکرده است. 
وی  با اشاره به این که هزار و 300 دستگاه اتوبوس در اصفهان، 
سرویس دهی به ش��هروندان را انجام می دهند، یادآور شد: از 
این تعداد، تنها 450 دستگاه اتوبوس دارای کولر هستند که 
این تعداد حدود 30 درصد از اتوبوس های فعال در سطح شهر 
را تش��کیل می دهد. به گفته روحانی، اتوبوس های فاقد کولر 
سبب نارضایتی مردم می شود. وی عنوان کرد: وجود امکانات 
رفاهی اولیه در اتوبوس ها نیز از خواس��ته های اتوبوسرانی و 
مردم است، اما اتوبوسرانی اصفهان به دلیل باال بودن هزینه ها 
و پایین بودن درآمد های خود، قادر به تأمین کردن امکانات 

رفاهی در تمامی اتوبوس ها نیست.
 روحانی با اش��اره ب��ه این که ن��اوگان اتوبوس��رانی اصفهان 
با ورود به تابس��تان و آغ��از فصل گرما تمام��ی اتوبوس های 
کول��ردار خ��ود را س��رویس دهی می کن��د، گف��ت: گاز 
اتوبوس های کولردار اصفهان پیش از ورود به فصل تابستان 
ش��ارژ می ش��ود و ش��هروندان اصفهانی در ای��ن اتوبوس ها 
با مش��کل گرمای هوا مواجه نیس��تند. وی با اش��اره به این 
که برخ��ی اتوبوس های ای��ن ن��اوگان فاقد کولر هس��تند، 
اظهار داش��ت: این اتوبوس ها ب��ا ایجاد تغیی��رات می توانند 
از کول��ر برخوردار ش��وند، ام��ا هزینه های بس��یاری را برای 
ناوگان اتوبوس��رانی در بردارد. به گفته مدیر عامل ش��رکت 
واحد اتوبوس��رانی اصفهان، تمام��ی اتوبوس هایی که به این 
ناوگان وارد می ش��وند از اتوبوس های کولردار هس��تند، ولی 
 کولردار شدن اتوبوس های مس��تهلک موجود در سطح شهر 
مقرون به صرفه نیست، هم چنین در سال جاری 40 دستگاه 
اتوبوس BRT وارد شهر اصفهان می شودکه کولردار بودن، از 

مزایای این اتوبوس هاست.

 برخی اتوبوس های 
این ناوگان فاقد 
کولر هستند. 
این اتوبوس ها با 
ایجاد تغییراتی 
می توانند از کولر 
برخوردار شوند، اما 
هزینه های بسیاری 
را برای ناوگان 
اتوبوسرانی در 
بردارد

اتوبوس های کولر دار، کمترین حق مسافران در گرمای تابستان

در 70 درصد  اتوبوس های شهر از   باد خنک خبری نیست 
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 مهدی جمالی نژاد، معاون هماهنگی امور مناطق و س��ازمان ها و سرپرس��ت امور    
بین الملل ش��هرداری اصفهان، از عضویت شهرداری اصفهان در شبکه بین المللی 
شهرهای دارای میراث معنوی جهان خبر داد. به گفته وی، هدف این شبکه حفظ 
 و صیانت، ارتقا و توسعه میراث معنوی ش��هرهای فرهنگی جهان است و تاکنون 
۶0 شهر در جهان، از جمله اصفهان و ش��یراز، به عنوان اعضای اصلی و نیشابور به 
عنوان عضو وابسته این شبکه بین المللی تعیین شده اند. سرپرست امور بین الملل 
شهرداری اصفهان اظهارداشت: شبکه بین المللی شهرهای دارای میراث معنوی 
جهان با برگزاری کارگاه های آموزشی، آخرین دستاوردها و یافته های علمی در زمینه حفظ، صیانت و نگهداری از بافت های فرهنگی و 
معنوی را در اختیار شهرهای عضو قرار می دهد. گفتنی است، از سال ۲004 تا ۲00۸، اجالس های بین المللی میراث معنوی در کشورهای 
مختلف، با هدف حفاظت از میراث معنوی برگزار شد. از سال ۲00۸ و در حاشیه برگزاری این اجالس در کشور مصر، شبکه ای با عنوان 

»شبکه همکاری بین  شهری در حوزه میراث معنوی) ICCN( « وابسته به یونسکو ایجاد و راه اندازی شد.

 

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به ضرورت حذف عنوان 
مجرم از برخی از آسیب های اجتماعی، گفت: پیشنهاد پلیس به 
نمایندگان مجلس، حذف عنوان مجرمانه از برخی از آسیب های 
اجتماعی است. سردار حسن کرمی، افزود: پلیس و دستگاه قضایی 
معتقدند بسیاری از مسائل وجود دارد که جرم نیستند، ولی براساس 

قانون باید با آنها مقابله کرد. 
وی تصریح کرد: این کار موجب می شود فعالیت دو نهاد انتظامی 
و قضایی برای برخورد با جرائم حرفه ای و برقراری امنیت مطلوب 

سخت تر شود. 
وی تأکید کرد: حذف عنوان مجرمانه از برخی از این اعمال، موجب 
می شود این دو نهاد راحت تر روی مجرمان حرفه ای تمرکز داشته 
باشند. رییس پلیس اصفهان با بیان این که اراذل و اوباش شناسنامه 
دار در اصفهان کم هس��تند، افزود: به هرکس��ی که سر چهار راه 
می ایستد و متلک گویی می کند یا ولگرد است، نمی توان اراذل 

و اوباش گفت. 
وی با بیان این که تلقی پلی��س از اراذل و اوب��اش با تلقی جامعه 
متفاوت است، گفت: قداره کش��ی، داشتن سوابق متعدد کیفری 
و ایجاد مزاحمت برای م��ردم، در نزد پلی��س از مصادیق اراذل و 

اوباش است. 
وی خاطر نشان کرد: چنین افرادی در جامعه بسیار کم و همواره 

تحت نظارت و کنترل پلیس هستند. 

 دیگر در اصفهان گشت ارشاد نداریم 
سردار کرمی درباره نحوه برخورد پلیس با بدپوشش ها گفت: از سال 
۸۹ به بعد، گشتی به نام گشت ارشاد در این استان وجود ندارد و تنها 
پلیس امنیت اخالقی در راستای برخورد با کلیه مفاسد سطح استان 
به افراد بد پوشش تذکر می دهد و با مانکن ها برخورد می کند. وی 
با بیان این که دید پلیس به موضوع بدپوششی یک نگاه فرهنگی 
است، گفت: دو سال است با همکاری مرکز ریحانه النبی )ص( در 

صدد نهادینه کردن حجاب و عفاف بین دانش آموزان هستیم. 

 پلیس بدون مجوز وارد خانه ها نمی شود
 رییس پلیس اس��تان اصفهان با بی��ان این که براس��اس مصوبه 
 مجلس شورای اسالمی داشتن ماهواره جرم است، گفت: استفاده 
 از این وس��یله در مال عام جرم مش��هود اس��ت و نی��ازی به اخذ 
 مجوز قضایی نیس��ت و باید بالفاصل��ه با مش��اهده آن، برخورد 
صورت گیرد. هیچ مأم��وری نمی توان��د در جایی که اس��تفاده 
 از ماهواره در مال عام نباش��د، ب��دون مجوز قضای��ی وارد منزلی 
ش��ود. س��ردار کرمی افزود: هیچ س��ازمانی ب��ه ان��دازه پلیس با 
تخلف��ات مأموران خ��ود برخورد نم��ی کند. بازرس��ی، عقیدتی 
سیاس��ی، حفاظت اطالعات و س��امانه 1۹7در اختیار مردم قرار 
دارد تا ش��کایات خ��ود را مطرح کنن��د. وی اضافه کرد: س��امانه 
 1۹7 به گونه ای طراحی ش��ده که تا س��اعت 17 به صورت زنده 
 پاس��خگو دارد و بع��د از آن صدای م��ردم ضبط می ش��ود و در

اختیار مسئوالن قرار می گیرد.  وی با اش��اره به فعالیت گسترده 
برخی ش��رکت های هرمی در اصفهان، گفت: پلی��س آگاهی در 
برخورد با این مس��ائل به خوبی عمل می کند. مردم باید بدانند 
سرمایه هایی که در این شرکت ها قرار می دهند نه تنها برایشان 
سودی ندارد، بلکه مشکالت اقتصادی برای آنها به ارمغان می آورد.

چهره خبری

شهرداری اصفهان عضو شهرهای دارای میراث معنوی شد

فرمانده انتظامی استان خبر داد 

متلک گویان و ولگردان مجرم نیستند  

گشتی در اخبار 

یک میلیون نفر به اردوهای جهادی 
اعزام شدند

سرهنگ پاسدار سید حسین انوری، مس��ئول سازمان بسیج سازندگی 
اس��تان اصفهان، با بیان این که س��ال گذش��ته 550 هزار نف��ر روز در 
 اردوهای هج��رت و جهادی ش��رکت کردن��د، گفت: امس��ال بیش از 
یک میلیون نفر روز از اقشار مختلف بسیج به این اردوها اعزام می شوند.

 هفت هزار  اصفهانی 
به سفر حج تمتع می روند

غالمعلی زاهدی، سرپرس��ت س��ازمان حج و زیارت اصفهان گفت: 
امس��ال هفت هزار و ۶00 نفر از این استان به س��فر حج تمتع اعزام 
می ش��وند. به گفته وی، این افراد در قال��ب 45 کاروان به خانه خدا 
عزیمت می کنند. اعزام های عمره مفرده از 15بهمن سال ۹0 شروع 

و تا ۲5 تیر سال جاری ادامه دارد.

 در طرح های شهری 
از آزبست استفاده نمی شود 

 علیرضا ق��اری ق��رآن، مع��اون عمرانی ش��هرداری اصفه��ان اعالم 
کرد: اس��تفاده از آزبس��ت در س��اختمان ها و پروژه های شهرداری 
 براس��اس برنام��ه دول��ت ممنوع اس��ت. به گفت��ه وی، هی��چ گونه 
 م��واد آزبس��تی در پروژه های عمران��ی و س��اختمان های مناطق

 شهری استفاده نمی شود و هیچ گونه نگرانی در مورد این امر وجود 
ندارد.

چهارمین مانور سراسری زلزله
 با حضور بیش از دو هزار کودک مهدهای کودک ش��هر اصفهان، زنگ 
چهارمین مانور سراسری زلزله ایمنی مهدهای کودک پیش ازظهر امروز 
در اصفهان نواخته شد. مانور زلزله امروز به وسیله هزار و ۲00 مهدکودک 
اصفهان و همزمان با سایر شهرهای کش��ور، به صورت نمادین همراه با 

جنگ شادی برگزار شد.

در کشورهای اسالمی به   گروه 
جای صلیب سرخ، هاللی شهر

سرخ برای نماد سازمان 
هالل احمر ب��ه کار گرفته ش��د. تاریخچه صلیب 
سرخ  به سال 1۸7۶ بر می گردد که دولت عثمانی 
به جای استفاده از نشان صلیب سرخ، از معکوس 
رنگ های پرچم خود، یعنی هالل قرمز  در زمینه 
 س��فید برای جمعیت مل��ی این دولت اس��تفاده 

کرد.
 بعدها بسیاری از کشورهای اس��المی  هم آن را 

به عنوان نشان جمعیت ملی خود به کار بردند. 
در اصفهان، ب��ا رفتن دکتر ن��واب و ورود مؤمنی 
به عنوان ریی��س  جدید جمعیت ه��الل احمر، 
تحوالتی در این دستگاه  ایجاد شدکه به نوبه خود 

توقعات تازه ای را هم به وجود آورد. 
ایجاد اکیپ های جدید در امدادرس��انی و تحول 
در امداد هوایی، از نم��رات مثبتی بود که مؤمنی 

در مدتی کوتاه توانست در کارنامه خود ثبت کند، 
البته هنوز شایعه ملحق شدن بالگرد به سیستم 
امداد  جمعی��ت در حد صحبت اس��ت و این کار 
انجام نش��ده اس��ت.  جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان هم چنین در بحث آموزش نیز پیشتاز بود 
و در سال جاری توانست دو مقوله مهم آموزشی 
را در کارنامه خود ثبت کند که برای اولین بار در 

کشور رخ می دهد. 
مرکز تخصصی ام��داد و نج��ات و مرکز آموزش 
مقابله با ح��وادث میکروبی از جمل��ه این مراکز 
اس��ت. به بهانه هفته گرامیداش��ت هالل احمر با 
دکتر مؤمنی، رییس جمعیت هالل احمر استان 

اصفهان گفتگو کردیم.

راه اندازی مرکز تخصصی امداد و نجات
از جمله فعالیت های سازمان ما از زمان ورود بنده 
که  کمتر از یک سال است، راه اندازی اولین مرکز 

تخصصی آموزش امداد و نجات است. 
در این زمینه  هالل احمر استان اصفهان توانسته 
به عنوان اولین در کش��ور، مرکز تخصصی  امداد 
و  نجات را راه ان��دازی و س��ازه های آن را فراهم 
کند. در این رابطه س��اختمانی تعبیه  ش��ده که 
پیمانکاران در آن مش��غول به فعالیت هستند تا 

برای شروع آموزش، آن را تحویل دهند.

ورود مرکز EOC به اصفهان
دومین اقدام مؤثری که در  هالل احمر انجام شد، 
احداث مرکز EOC )مرکز کنترل و هماهنگی(  
بود که فعال به ص��ورت موقت  راه اندازی ش��ده 
که پس از فراهم ش��دن اعتبارات الزم، با ساخت 
و مقاوم س��ازی س��اختمان، به صورت دایم بهره 

برداری می شود.
 EOC در این طرح، با ارتباط همزم��ان با مرکز 
تهران می توان به سرعت اطالعات را از پایگاه ها 

دریافت کرد و با این اطالعات به صورت سریع به 
امداد حادثه دیده رفت.

NBC برای اولین بار در کشور
دیگ��ر فعالیت��ی که در س��ال ج��اری، آن هم به 
صورت اولین بار در جمعیت هالل احمر  کش��ور 
اتفاق افت��اد، راه ان��دازی مرکز آم��وزش مقابله 
با ح��وادث میکروبی ی��ا همان NBC ب��ود  که 
می توان��د در رش��د خدم��ت رس��انی جمعیت 
 ه��الل احم��ر اس��تان اصفه��ان نقط��ه عطفی 

به حساب آید.

راه اندازی پایگاه نجات تیپ 2
 از دیگ��ر مؤلفه ه��ای مثب��ت ام��داد و نجات در  
هالل احمر، می توان به راه اندازی تیپ دو امداد و 
نجات اشاره کرد که با این عمل، سرعت رسیدن به 
محل حادثه با کاهشی چشمگیر، به چهار دقیقه 

و 55 ثانیه رسید.

بالگرد هالل احمر به زودی می آید
در سال جاری با ساخت آشیانه بالگرد در  محدوده 
ش��اهین ش��هر، قصد داریم به زودی یک فروند 
بالگرد را برای امداد هوایی در این مکان به صورت 
دائم ق��رار دهیم ت��ا در مواقع ض��روری بتوان در 
اصفهان اقدام به امداد هوایی کرد. در این صورت 
 دیگر نیازی نیس��ت که از تهران ی��ا ارتش برای 
امداد هوایی کمکی بخواهیم. البته در ایام نوروز 
یک فروند بالگرد به صورت موقت از جمعیت هالل 

احمر کشور در اصفهان مستقر بود.

مؤسسه ترک اعتیاد مستقل نداریم
جمعیت هالل احمر اس��تان اصفه��ان به صورت 
یک بخش کم��ک دهنده به س��ازمان های ترک 
اعتی��اد، از جمله مرکز مب��ارزه با م��واد مخدر و 
 نهادهای م��ورد تأیید نیروی انتظامی به ش��مار 
می رود. در این راستا در جلسات ترک اعتیاد مرکز 
توانسته ایم تاکنون بس��یاری از معتادان به مواد 
مخدر مختلف، از تریاک گرفته تا کراک و شیشه 
را درمان کنی��م، البته رویکرد م��ا در این بخش، 
ترک نیست و معتادان را به لحاظ فکری و روانی 

درمان  می کنیم.

ه�الل احمر اس�تان اصفه�ان بیش از  
105 هزار  عضو فعال دارد

با توج��ه ب��ه انتخاباتی ک��ه در پی��ش رو داریم، 
داوطلبان شناسایی می ش��وند. تاکنون بیش از 
105 هزار عضو فعال در اس��تان اصفهان در نرم 
افزار هالل احمر به ثبت رس��یده ان��د. این افراد 

می توانند با حضور 
نتخاب��ات،   ا در 
اعضای ش��ورای 
اداری را مشخص 
کنند که هفت نفر 
هستند، البته سه 
نفر از ای��ن تعداد 
انتصاب��ی اند. این 
انتخاب��ات جمعه، 
۲۲ اردیبهش��ت 
انجام می ش��ود. 
پ��س از انتخابات 
ه��ر ش��هر،  چهار 
نف��ر از هر ش��هر 
ب����ه عن�����وان 
اعض��ای مجم��ع 
 اس��تان انتخ��اب 

می ش��وند که از این تعداد نیز  چه��ار نفر هیأت 
مدی�ره مجمع و دو نفر بازرس هستند.

تهران متصدی داروخانه است
هنوز تصدیگری داروخانه به صورت سابق است و 
تهران روی آن نظارت می کند، بنابراین مشکل 
داروخان��ه به رییس این بخش منتقل می ش��ود 
و جمعی��ت هالل احمر اس��تان اصفه��ان در آن 

دخالتی ندارد.

تحریم اثری در ورود دارو نداشته است
با توجه به حساس��یت موضوع، مسئوالن تالش 
می کنند داروی مورد نیاز بیماران و افراد حادثه 
دیده تأمین شود. باید یادآور ش��وم تحریم هیچ 

تأثیری در ورود دارو به کشور نداشته است.

نگاهی به  اقدامات هالل احمر 

اصفهان صاحب بالگرد امداد و نجات می شود

در سال جاری با 
ساخت آشیانه 

بالگرد در  محدوده 
شاهین شهر قصد 

 داریم به زودی 
 یک فروند بالگرد 

 را برای امداد هوایی
  در این مکان به 

صورت دایم 
بگذاریم 
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بنزین لیتری دو هزار تومان نمی شود
مرکز ارتباطات اطالعات و تبلیغات دفتر رییس جمهور در اطالعیه ای، 
اظهارات غیر واقعی درباره قیمت گ��ذاری بنزین به قیمت لیتری دو 

هزار تومان را تکذیب کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، متن این اطالعیه 
بدین شرح است: در پی انتشار اظهاراتی مبنی بر تصمیم دولت برای 
فروش بنزین به قیمت لیتری دو هزار تومان، بار دیگر یادآور می شود 
این اظهارات کامال عاری از حقیقت اس��ت. دولت هیچ گاه و در هیچ 
یک از برنامه های خود چنی��ن ارقامی را در نظر نداش��ته و در تمام 
طرح های خود، کلیه اطالعات الزم را به طور مستقیم در اختیار مردم 
قرار داده و خواهد داد. از همگان انتظار دارد با درک ش��رایط کشور، 
از انتشار مطالب غیر واقعی که موجب نگرانی مردم و التهاب کاذب 

می شود، خودداری کنند.

لغو عوارض ۷۰ درصدی صادرات 
تخم مرغ

وزیر جهاد کش��اورزی از لغو عوارض ۷۰ درصدی صادرات تخم مرغ 
خبر داد. به گزارش ایمنا، خلیلیان با اش��اره به این که در سال ۹۰ با 
توجه به مشکالت ایجاد شده برای این صنعت، عوارض صادرات ۷۰ 
درصدی تعیین ش��د، اظهار داش��ت: این موضوع با توجه به برطرف 
ش��دن مش��کالت پیرامونی لغو ش��ده اس��ت. وی افزود: با رفع این 
مش��کالت، صادرات مازاد تولید تخم مرغ به خارج از کش��ور صورت 

می گیرد. 
وزیر جهاد کش��اورزی تصریح کرد: اواخر س��ال ۸۹ شاهد بیماری 
آنفلوآنزا در کش��ور بودیم که صدم��ات زیادی را ب��ه صنعت تولید 
تخم مرغ وارد کرد، اما این خسارت در سال ۹۰ جبران شد و هم اکنون 

مازاد تولید داخل به خارج از کشور صادر می شود. 
وی خاطر نشان کرد: بازگش��ت به مرحله صادرات تخم مرغ پس از 
متحمل شدن خسارات و صدمات بسیار، کار بزرگی بود که در بخش 

تولید داخل انجام شد.

 تابستان امسال قطعی برق 
نداریم

معاون وزیر نیرو در امور برق گفت: با اقدامات انجام شده، در تابستان 
امسال قطعی برق نداریم. 

محمد بهزاد تصریح ک��رد: اقدامات الزم درباره تعمی��ر نیروگاه ها، 
توس��عه نیروگاه های جدید، آمادگی نیروگاه های آبی و بهس��ازی 
شبکه های توزیع و انتقال صورت گرفته است و انشااهلل با کمکی که 
مردم از جهت مدیریت مصرف خواهند داشت، مشکلی برای تأمین 

برق تابستان پیش نمی آید. 
پیش بینی می شود اوج مصرف برق در تابس��تان امسال با افزایش 
بیش از 2۰۰۰ مگاوات نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته، به 45 

هزار مگا وات برسد. 
معاون وزی��ر نیرو در امور برق اف��زود: اوج مصرف برق در تابس��تان 

گذشته 42 هزار و 24۸ مگاوات بود.

آغاز معرفی واحدها برای دریافت ارز 
واردات 24میلیاردی

معاون وزیر صنعت، معدن و تج��ارت با تأکید بر آغاز معرفی واحدها 
برای دریافت ارز 24 میلی��ارد دالر واردات گفت: ب��رای این مصوبه 
دستور العمل اجرایی نداریم و این مصوبه در راستای تأمین ارز بانکی 

است که هر ساله وجود داشته است.
محمدعل��ی ضیغمی در پاس��خ به این س��ؤال که آی��ا پرداخت 24 
 میلیارد دالر واردات از طریق سیستم بانکی آغاز شده است یا خیر، 
اظهار داش��ت: معرفی واحدها برای 24 میلی��ارد دالر واردات آغاز 

شده است. 
وی در واکنش به این س��ؤال که آیا دس��تورالعمل اجرایی برای این 
مصوبه وجود دارد، گفت: خیر، این مصوبه در راستای همان تأمین ارز 

بانکی است که هر ساله وجود داشته است.

دامداران قادر به تولید شیر خام به 
قیمت 63۰ تومان نیستند

عضو انجمن خبرگان کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: دامداران 
اس��تان به دلیل هزینه های گزاف قادر به تولید ش��یر خام به قیمت 

63۰ تومان نیستند. 
مجی��د خش��وعی با اش��اره ب��ه اظه��ارات مع��اون وزی��ر صنعت، 
 مع��دن و تج��ارت در زمین��ه ف��روش ش��یر خ��ام ب��ه قیم��ت 
63۰ تومان اظهار داشت: قیمت شیر خام تابع قیمت علوفه بوده و با 
توجه به این که بسیاری از قیمت های مطرح شده در رسانه ها بعد از 
مدتی به گوش ما می رسد، اگر کارشناسان براساس قیمت روز نرخ 

شیر خام را محاسبه کنند، قیمت واقعی آن به دست می آید.
وی افزود: اگر قیمت 63۰ تومان را برای دامدار در نظر بگیرند، باز این 

واحدها تعطیل می شوند.

سناریوی بنزین 1۰۰۰ تومانی 
در  کمیسیون تلفیق

عضو کمیسیون تلفیق از پیش��نهاد جدید ایجاد درآمد 
65 هزار میلیارد تومانی هدفمندی در س��ال جاری خبر 
داد و گفت: براساس این سناریو، گازوئیل از 15۰ تومان 
به 3۰۰ تومان و قیمت بنزی��ن از 4۰۰ به 1۰۰۰ تومان 

افزایش پیدا می کند.
عباس��علی نورا در گفتگو با فارس، در مورد سرنوش��ت 
هدفمندی یارانه ها افزود: پیش��نهادهای دولت مبنی بر 
1۰۰ و  135 میلیارد تومان قابل اجرا نبود و نمایندگان 
دول��ت از پیش��نهاد ۷5 هزار میلی��ارد توم��ان نیز دفاع 
نکردند و چ��ون وضعیت اقتص��ادی جامعه بر حس��ب 
پیشنهادهای دولت کشش ندارد، باید رقم معقولی در حد 
 65 تا ۷۰ هزار میلیارد تومان را برای هدفمندی یارانه ها

تصویب کند.
عضو کمیس��یون تلفیق یادآور ش��د: پیش��نهادی ارایه 
کردم که اگر براس��اس یاران��ه نقدی 45 ه��زار و 5۰۰ 
 تومان پرداخت شود، در مجموع نیاز به 45 هزار میلیارد 
 توم��ان بودج��ه ب��رای هدفمن��دی یارانه هاس��ت ک��ه 
 1۰ هزار میلیارد تومان نیز برای تولید، صنعت، خدمات 
و کش��اورزی و پنج ه��زار میلی��ارد تومان ب��رای بخش 
بهداشت و درمان و نیز پنج هزار میلیارد تومان با اختیار 
 جا ب��ه جایی برای ش��رکت های دولت��ی در نظر گرفته 

شود.
نورا افزود: ب��ا این پیش��نهاد 65 هزار میلی��ارد تومانی، 
دولت امکان افزایش صددرص��دی حامل های انرژی را 
نیز خواهد داش��ت. یعنی قیمت گازوئیل از15۰ تومان 
به 3۰۰ توم��ان و قیمت بنزی��ن از 4۰۰ به1۰۰۰ تومان 

افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون تلفیق یادآور شد: اگر دولت بخواهد تا 5۰ 
هزار میلیارد تومان یارانه نق��دی به مردم پرداخت کند، 

امکان افزایش قیمت تا صد در صد وجود دارد. 
نورا گف��ت: دولت هم به ج��ای این که از یک پیش��نهاد 
منطقی دفاع کند، فقط تکذیبیه افزایش قیمت می دهد. 
اگر نمی خواهد قیمت ها افزایش یابد، همان پیشنهاد 65 

هزار میلیارد تومان را بپذیرد. 
وی اف��زود: ب��ه نماین��دگان تلفی��ق پیش��نهاد کرده ام 
 اج��ازه بدهند بودج��ه هدفمن��دی یارانه ه��ا در صحن

 مجلس تعیین تکلیف ش��ود، چون در کمیسیون تلفیق 
عده ای از نماین��دگان نمی خواهند مش��کل هدفمندی 
یارانه ها حل شود و از طرفی نمی توانیم بعد از اجرای یک 

سال آن را متوقف کنیم.

 تداوم سیاست 
انحالل و ادغام

آغاز ثبت نام طرح نقدی  
خودروهای فرسوده

ادغام مؤسس��ات مالی و اعتباری در بانک ها یکی از سیاس��ت های بانک 
مرکزی برای س��اماندهی بازار پول است.  اجرایی ش��دن مصوبه شورای 
پول و اعتبار درباره ادغام بانک تات در دو مؤسسه مالی و اعتباری، بازتاب 
گسترده ای داشت. برخی  علت این انحالل و ادغام را تخلفات بانک مذکور 
عنوان می کنند و برخی دیگر این اقدام را در راستای سیاست بانک مرکزی 
برای ساماندهی مؤسس��ات مالی و اعتباری می دانند. شنیده ها و بعضی 
شواهد حاکی از ادامه سریال ادغام مؤسس��ات مالی و اعتباری در برخی 
بانک هاست. براساس خبرهای رسیده، به زودی تعداد دیگری از مؤسسات 
مالی و اعتباری در برخی بانک ها ادغام می ش��وند. شنیده می شود یکی 
از بانک هایی که در انتظار ادغام قرار دارد، بانک جدید التأسیس حکمت 

ایرانیان با مؤسسه مالی و اعتباری کوثر است.

معاون نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، از آغاز 
ثبت نام اینترنتی طرح نقدی و بدون جایگزین خودروهای فرسوده خبر 
داد. رجبی داشتن پالک منقطه ای )ایران( یا گواهی تسجیل راهور ناجا را 
برای متقاضیان الزامی دانست و اظهار داشت: ارزش گواهی اسقاط طرح 

نقدی تا 31 خرداد امسال براساس سال ۹۰ محاسبه می شود.
وی افزود: متقاضیان شرکت در این طرح می توانند از امروز با مراجعه به 

سایت www.nosazin.net برای ثبت نام اقدام کنند.
معاون نوس��ازی ناوگان س��تاد مدیریت حمل و نقل و س��وخت کشور با 
بیان این که مدل خودروهای فرسوده 1356 تا 136۸ مشمول این طرح 
هستند، گفت: داشتن سند قطعی به نام مالک خودروی فرسوده یا وکالت 

بالعزل از مالک، از دیگر شرایط ثبت نام اینترنتی است.

رییس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان گفت: در حال 
حاضر وضعیت خرید و فروش خ��ودرو در بازار اصفهان 
راکد بوده و همه چشم انتظار برگزاری اجالس عراق در 

خرداد هستند. 
مرتضی گل افش��ان با اش��اره به وضعیت قیمت خودرو 
اظهار داشت: قیمت خودرو نسبت به سال گذشته تغییر 
محسوسی پیدا نکرده، اما خرید و فروش آن در اصفهان 

راکد شده است. 
 وی از دلی��ل راک��د ب��ودن خری��د و ف��روش خ��ودرو

  س��خن گفت و ادام��ه داد: م��ردم در انتظار هس��تند با 
 توجه ب��ه برگ��زاری اج��الس  ع��راق در ماه خ��رداد، 
 وضعی��ت ن��رخ ارز مش��خص ش��ود و ب��ا توج��ه ب��ه 
 بود و نبود نوس��ان در بازار خ��ودرو به خری��د آن اقدام 

کنند. 
 رییس اتحادیه فروش��ندگان خودرو اصفه��ان تصریح 
 ک��رد: در ح��ال حاض��ر تفاوت��ی می��ان دو خ��ودروی 
 س��اخت داخ��ل و خ��ارج وج��ود ن��دارد و خری��داران 
 ای��ن دو ن��وع خ��ودرو منتظر برگ��زاری ای��ن اجالس 

هستند. 
 وی با اش��اره به قیمت برخی از خودروها در بازار اش��اره 
کرد و  بیان داش��ت: قیمت پراید هاچ ب��ک 1۰ میلیون 
و 2۰۰ هزار تومان، پرای��د 131، ۹ میلیون و 5۰۰ هزار 
تومان، ریو مدل جدید 16 میلی��ون و 5۰۰ هزار تومان 

است.
گل افشان در ادامه خاطر نشان کرد : مگان 3۹ میلیون 
و 5۰۰ هزار تومان، تیبا 12 میلیون و 5۰۰ هزار تومان، 
پژو 2۰۷ دنده ای 21 میلیون تومان، پژو 2۰۷ اتوماتیک 
26 میلیون و 5۰۰ هزار تومان، خودروی ال۹۰ شرکت 
پارس  خ��ودرو 1۷ میلیون و ۸۰۰ ه��زار تومان و ال۹۰ 
ش��رکت ایران  خودرو 1۷ میلیون و 6۰۰ هزار تومان در 

نمایشگاه است.
گل افشان با اش��اره به تفاوت قیمت خودرو در شرکت ها 
و بازار آزاد گفت: قیمت خودرو در ب��ازار آزاد پایین تر از 

قیمت شرکتی است.

معاون برنامه ریزی استانداری تهران گفت: قیمت تمام 
کاالهای ضروری و مورد نیاز مردم به زودی همس��ان با 
اسفند سال گذشته می شود. نعمت اهلل ترکی در گفتگو 
با فارس، درباره کاهش قیمت محصوالت لبنی در استان 
تهران اظهار داش��ت: محصوالت لبنی از امروز به قیمت 
اسفند سال ۹۰ توزیع ش��ده است و پیش بینی می کنیم 

این روند کاهش قیمت ها ادامه پیدا کند.
وی افزود: بع��د از این، نوبت به گوش��ت قرمز اس��ت، با 
توجه به برنامه ریزی هایی که شده است، مردم به زودی 
شاهد کاهش قیمت گوشت قرمز نیز خواهند بود. معاون 
برنامه ریزی اس��تانداری تهران یادآور ش��د: از اتحادیه 
دامداران و فرآوری کننده ها به دلیل همکاری در کاهش 
 قیمت ها تش��کر می کنیم. ترکی بیان داش��ت: با توجه 
 ب��ه وارد ک��ردن نهاده های دام��ی مانند ج��و و علوفه و 
توزیع آن به ص��ورت قیم��ت دولتی، دام��داران نگران 
تولید شیر نباشند. استانداری تس��هیالتی به دامداران 

خواهد داد.
 وی افزود: به هم��ه تولیدکنن��دگان کاالهای ضروری 
و مورد نیاز م��ردم توصیه می کنیم قب��ل از این که ما به 
سراغ ش��ان برویم، قیمت ها را همس��ان با اس��فند سال 

گذشته کاهش دهند. 

بی توجه��ی مس��ئوالن س��ازمان می��راث فرهنگ��ی و 
 صنایع دس��تی به فرش بافان باعث ش��ده است صنعت 
فرش بافی با رک��ود غیرقابل منتظره ای رو به رو ش��ود 
و س��هم فرش ایران��ی در بازاره��ای جه��ان روز به روز 
 کاه��ش یابد. بی توجه��ی به صنعت فرش دس��تباف و 
صنایع دستی باعث شده، کشورهایی مثل چین با کپی 
کاری و رونوش��ت از این هنر ایرانی، اقدام به تولید فرش 
دس باف کرده و بازار جهانی را به دست گیرند. بررسی ها 
نش��ان می دهد افزایش هزینه تولی��د داخلی و حمایت 
نکردن دول��ت از تولید، در بس��یاری از زمینه ها باعث از 
دست رفتن بازار خارجی می شود. این در حالی است که 
فرش های چینی در بازارهای بین المللی و حتی بازارهای 
منطقه ب��ا برند فرش ه��ای ایرانی به فروش می رس��ند. 
فرش های چینی به نام »کاشان« در بازارهای پاکستان 
و امارات به فروش می رس��ند. هم گام با آغ��از رکود در 
صنعت فرش و بی توجهی مسئوالن شرایط برای قدرت 
یافتن رقیبان س��نتی فرش ایران فراهم شد، به طوری 
که هم اکنون این کش��ورها با الگو ب��رداری از نقش های 
اصیل ایرانی، بازار فرش دستباف ایران را تسخیر کردند.

هم اکنون کش��ور چین با الگوبرداری از نقش های اصیل 
ایرانی فرش هایی مشابه فرش های ایران تولید می کند.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان با 
اشاره به نابس��امانی های بازار کار گفت: درصورت وجود 
متولی مش��خص و واحد در کش��ور، مش��کل اشتغال و 

کاریابی حل می شود.
به گزارش ایرنا، غالمعلی قادری اظهار داش��ت: یکی از 
مشکالت در زمینه اش��تغال در ایران این است که افراد 
جویای کار به هر مرکز، اداره و مراکز کاریابی سطح شهر 
مراجعه می کنند و به صدها نفر می س��پارند تا ش��غلی 

مناسب برایشان بیابد. 
 وی افزود: این ش��رایط در حالی اس��ت که اگر در قانون 
پیش بینی ش��ده بود که متولی اصلی اشتغال در جامعه 
چه نهادی اس��ت و براس��اس قان��ون کارفرماه��ا ملزم 
می ش��دند فرصت های ش��غلی خالی خود را به مراکز 

کاریابی معرفی کنند، مشکالت کمتر می شد.
به گفته مدی��ر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی اس��تان 
اصفهان در این شرایط که متولی واحدی در امر اشتغال 
وجود ندارد، اداره کار و تعاون نمی تواند آمار درس��ت و 
دقیقی از نرخ بیکاری داشته باشد و به همین دلیل آمار 

بیکاری در کشور واحد نیست. 
قادری خاطرنشان کرد: در این زمینه اداره کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی استان اصفهان پیشنهاداتی به وزارتخانه 
داده است، اما مجلس ش��ورای اسالمی در وجهه قانونی 

دادن به این موضوع نقش پر رنگ تری دارد. 
به گفته مدی��ر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی اس��تان 
اصفه��ان، در زم��ان حاضر رون��د کاریابی در کش��ور و 
قراردادهای��ی که بین کارگر، کارفرما بس��ته می ش��ود 
روال ندارد و به محض به وجود آمدن مشکل به اداره کار 

مراجعه می کنند. 
وی افزود: اگر قراردادها درست و منسجم تهیه و از مسیر 
کاریابی و مر قانون طی ش��ود، مش��کالت بعدی خیلی 

کمتر خواهد بود. 

کاالهای ضروری فرشخودرو کار، تعاون و رفاه اجتماعی

رکود خرید و فروش 
خودرو در اصفهان

بازگشت قیمت تمام 
کاالهای ضروری

فرش چینی به نام کاشان 
در بازار

اشتغال کشور نیازمند 
متولی است

اخبار کوتاه

خبر ویژه
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حداکثر افزایش یارانه، 14 هزار تومان

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، افزایش ماهانه 2۸ هزار تومانی یارانه نقدی در فاز دوم منتفی شده و حداکثر 
افزایش یارانه 14 هزار تومان است.  حداکثر یارانه نقدی که می توان به 63 میلیون ایرانی در  ۹ ماه باقی مانده سال 

به عنوان مابه التفاوت فاز اول و دوم پرداخت کرد، 14 هزار تومان می شود.
 کاهش 6۰درصدی قیمت 
آرد و گندم با هدفمندی

وزیر اقتصاد و دارایی
سید شمس الدین حسینی 

قیمت آرد و گندم با اجرای هدفمندی یارانه ها در برخی استان های 
کشور کاهش 6۰ درصدی خواهد داشت. اگر خطوط تولید واحدهای 
صنعتی اصالح ش��ود، عالوه بر ن��رخ مالیات اس��تهالکی، در تأمین 
هزینه مالی نیز با تولیدکنندگان مش��ارکت م��ی کنیم.  هم چنین 
در زمینه تأمین سرمایه در گردش نیز به بنگاه های تولیدی کمک 
می ش��ود. پیش از اجرای این قانون هدفمندی یارانه ها عده ای این 
برنامه را یک طرح نشدنی 
محس��وب می کردن��د و 
حت��ی اصالحات��ی که در 
مراح��ل اولیه قان��ون باید 
انجام می ش��د را از جنس 
پیش��نهاد  اصالحات��ی 
می دادند که قبال به صورت 
 قوانی��ن دیگ��ری تصویب

 شده بود. 

پرداخت نقدی تورم زاست
رییس کمسیون صنعت اتاق بازرگانی استان اصفهان تصریح 
کرد: این افزایش در بخ��ش یارانه ها افزایش قیمت اجناس را 
نیز به همراه دارد. یکی از راه هایی که می توان بر این تورم فائق 
آمد، سرمایه گذاری در تولید است که متأسفانه با تدابیر غلطی 
که در رابطه با پرداخت یارانه اندیشیده شده، موضوع درست 

برعکس اتفاق افتاده است. 
روناس��ی در ادامه گفت: پرداخت های نقدی تورم زاست و با 
اقدامی که دولت در حال انجام آن است، نمی توان پیش بینی 

کرد سرانجام این کار به کجا ختم می شود.

تورم رو به رشد است
به گفته رییس کمسیون صنعت اتاق بازرگانی استان اصفهان 
 در ایران همیش��ه تورم ب��وده و این تورم 15 ال��ی 2۰ درصد 
 متغیر اس��ت، ولی تحریم های اخیر و باال رفت��ن نرخ ارز، این 
تورم را تا 2۰ درص��د افزایش داده که بعضا ب��ه 25 درصد هم 

می رسد. 
طبق گفته های این مس��ئول، تورم در سال جاری 25 درصد 
است، ولی با توجه به بازار کنونی و رش��د نرخ کاالها این تورم 
بعضا به 4۰ الی 5۰ درصد نیز رسیده است که با بی توجهی نیز 

می تواند باالتر از این نرخ را نیز شامل شود.

رشد اقتصادی ایران، صفر تا 3 درصد
رییس کمسیون صنعت اتاق بازرگانی اس��تان اصفهان  رشد 
اقتصادی در کشور را صفر الی 3 درصد دانست و با بیان میانگین 
جهانی این رش��د گفت: طبق برآوردهای انجام ش��ده، رش��د 
اقتصادی در ایران صفر تا 3 درصد است که نسبت به میانگین 
جهانی آن که رقم 1۰الی 12 درصد را نس��بت به کش��ورهای 
مختلف شامل می شود، تفاوت بس��زایی دارد. وی گفت: اگر 
بخواهیم رشد اقتصادی خوب داشته باشیم و به رقمی متعادل 
نسبت به بازار جهانی برسیم، باید این نرخ به ۸ درصد افزایش 

پیدا کند.

تولیدکنندگان نمی توانند وام بگیرند
بهره بانکی از دیگر محورهای بود ک��ه این عضو اتاق بازرگانی 
به آن اش��اره کرد و متذکر ش��د: با بهره 2۸ درصدی که بانک 
ها برای وام دریاف��ت می کنند، هی��چ تولیدکننده ای رغبت 
ب��ه دریاف��ت وام ن��دارد. می توان ب��اور داش��ت، صنعتگران 
 برای گس��ترش خود با این بهره نمی خواهند ی��ا بهتر بگویم، 
نمی توانند وام دریافت کنن��د. تولیدکنندگان پول خود را در 
بانک ها می گذارند تا س��ود بانکی دریافت کنند. بانک ها نیز 

با ارایه وام با درصد باال هزینه های خود را تأمین می کنند.

تأمین اجتماعی کمک نمی کند
رییس کمس��یون صنعت اتاق بازرگانی استان اصفهان سلب 
عالقه تولیدکنندگان برای تولید و باال بردن بازده کاری خود 
را مربوط به این مقوله دانس��ت و در ادامه با اش��اره به تأمین 
اجتماعی گفت: یکی از مش��کالتی که در بخش صنعت باعث 
خسارت شده و تولیدکننده و صنعتگر را  برای ادامه کار سرد 
کرده است، انحصاری بودن تأمین اجتماعی است که با توجه 
به مبالغی که دریافت می کند، از خدماتی که باید در ازای آن 

پول، ارایه کند، شانه خالی می کند.

سرمایه گذاری در صنعت، ضد تورم است
رییس کمسیون صنعت اتاق بازرگانی استان اصفهان در بخش 
دیگر صحبت های خود به هدفمندی یارانه ها اش��اره کرد و 
اذعان داشت: با پرداخت یارانه به مردم، تنها افزایش قیمت ها 
حاصل شده است و این پرداخت نه تنها بر اقتصاد مردم کمکی 
نکرده، بلکه لطمه بزرگی به بازار کاال وارد کرده است. روناسی 
س��رمایه گذاری در صنعت را چاره ساز رش��د اقتصاد و پایین 
آمدن تورم بیان کرد و اظهار داشت: دولت به خاطر این که تورم 
را ریش��ه کن کند و بر رش��د اقتصاد بیافزاید،باید از دادن پول 
نقد به مردم صرف نظر می کرد و این سرمایه را در بازار تولید 

هزینه می کرد. این سرمایه گذاری می تواند ضد تورم باشد.

اس�تقبال نک�ردن تولیدکنن�دگان از ف�از دوم 
هدفمندی یارانه ها

این کارش��ناس اقتصادی گف��ت: اجرای ف��از دوم هدفمندی 
یارانه ها امری بعید اس��ت و دولت با فشارهایی که به آن وارد 
می شود، نمی تواند این فاز را به اجرا در آورد. البته هنوز یارانه 
تولید فاز اول پرداخت نش��ده است و این قش��ر به این دلیل، 

عالقه ای به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ندارد.  

سرمایه گذاری در صنعت به ازای پرداخت یارانه ها

بهره بانکی، تولید را فلج کرده است

در حالی که مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها خبر از واریز 28 هزار تومان ما به التفاوت  داوود
یارانه نقدی مرحله اول و دوم هد فمندی یارانه ها به ازای هر نفر به حساب سرپرستان خانوار  شیخ جبلی

می دهد، مصطفی روناسی، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان اصفهان، از این خبر 
متأثر  شد و این اقدام را راهی برای افزیش تورم دانس�ت و گفت: افزایش یارانه ها نه تنها کمکی برای قشر پایین 

جامعه نیست، بلکه افزایش تورم را به همراه دارد.



یادداشت

یادداشت

سرود خوان

بوم و بر

ایران گردی

قلعه پرتغالی ها امسال هم مرمت نمی شود  
قلعه هرمز، یادمان استعمار پرتغالی ها، با 500 سال استقامت در برابر عوامل جوی و انسانی،   هم چنان 
در انتظار احیای دوباره، روزهای گرم و مرطوب را پش��ت سر می گذارد. این قلعه با این که نمادی از 
»روز خلیج فارس « به شمار می رود، اما مسئوالن برای احیای دوباره آن، اعتباری در نظر نمی گیرند. 
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رو به قلعه دختر، قلعه دست نیافتنی

هر ناحیه از ایران، با طعمی که در غذاهایش یافت می شود، وجوه متفاوت 
فرهنگی نیز می یابد. غذا جزئی از فرهنگ اقوام ایرانی است که با طعم ها، 
مزه ها و بوها از یکدیگر تفکیک می شود. فقر اقتصادی جامعه ایلی در قرون 
گذشته، نظام پخت و پز ایل بختیاری را مبتنی بر مواد اولیه طبیعی شکل 
داده است. غیر از گوشت شکار که تابع قواعد زندگی در طبیعت است، غذای 
ایل بختیاری دو شاخه کلی دارد؛ نان و خورش. زنان ایل بختیاری، پنج نوع 
نان متفاوت طبخ می کنند: نان تیری، برکوه، بلوط، گرده و برچاله. هرکدام 
از این نان ها، طعم و مزه خاص خود را دارد. غیر از غذاهایی که با گوش��ت 
شکار فراهم می آید، غذای بختیاری متکی بر لبنیات وگیاهان است.توف، 
اوکشک، تل کنگر، تل ریواس، اوترش، آش کشک، شله دوغ، گمنه و... از 
جمله غذاهای لبنی و گیاهی است.کباب بختیاری هم از خانواده غذاهای 
گوشتی ایل، امروزه در همه شهرهای ایران طبخ می شود وتبدیل به یک 
غذای ملی شده است. در شهرهای استان همچون شهرکرد، تنوع پخت و 
پزهای بومی متکی بر نذورات است. حلیم برنجی و گوش گندم )گوشت 
وگندم( تاس کباب و گوش��ت نخود و لوبیا )آبگوشت( از جمله این غذاها 
هستند. در گذشته مردمان این استان سوخت ویژه ای را با نام »سورده« 
از مدفوع حیوانی تهی��ه می کردند که آتش کرس��ی را تأمین می کرده 
است. جوان ترها درمیان سورده، سیب زمینی می انداختند و بعد از طبخ، 
 سیب زمینی را با روغن حیوانی می خوردند. ش��هرکردی ها به این غذا، 
»خل پز« می گفتند. اما همانطور که در شهرهای این استان، شیوه زندگی، 
آداب و سنن و لباس بختیاری، جای خود را به الگوهای زندگی شهری داده، 

خوراک شهری نیز تابع این قواعد تغییر شده است.

 قلعه دختر در ش��ش کیلومتری جاده فیروزآباد به شیراز، در دامنه 
کوهی مش��رف به جاده قرار دارد. تمام قلعه از س��نگ های درش��ت 
ساخته و س��نگ های نما، تراشیده ش��ده اند، ولی سنگ های پی ها 
 و داخ��ل دیوارها از قلوه س��نگ های درش��ت رودخانه ای تش��کیل 
ش��ده اند. بزرگی بنای این قلع��ه، مبهوت کننده اس��ت و دیوارهای 
 بلن��د آن، با هم��ه شکس��تگی و ریخته ش��دن، هنوز هم ش��کوهی 

خیره کننده دارند.
در قس��متی از قلعه، دهانه غاری دیده می ش��ود که ب��ه قول بعضی 
از محلی ها، این غ��ار راهی ب��ه کاخ ساس��انی در جلگ��ه فیروزآباد 
داشته اس��ت. یعنی در زمان حمله دش��من به قلعه، محصوران قلعه 
می توانس��تند از طریق این غار با شهر ارتباط داش��ته باشند و غذا و 

نیروی انسانی وارد قلعه کنند.
قلعه دختر، نشان ظهور امپراتوری ساسانی و افول دولت اشکانی است. 
این قلعه از س��ه جهت ش��مال، غرب و جنوب با صخره کوهستانی، 
 با ارتفاع غی��ر قابل نفوذ محصور اس��ت و روی هر صخ��ره برج های 
دیده بانی ساخته ش��ده است. در سمت ش��رق با فاصله بیش از یک 
کیلومتر از قلعه، دیوار س��نگی محکمی کش��یده ش��د تا مانع ورود 
افراد ش��ود. تنها راه ورود به این دژ، از جنوب قلعه با پلکانی بوده که 
 عالوه بر صخره کوه، از چند الیه دیواره تودرتو، با نگهبانان مخصوص 

امکان پذیر بوده است.
داخل قلعه با س��ه طبقه متوالی تنظیم و با برج پلکانی با هم ارتباط 
داشته اس��ت. طبقه اول، اتاق نگهبانان با برج های مشرف به جهات 
مختلف، با روزنه های خ��اص و قابلیت تیران��دازی از داخل به خارج 
قلعه و یک آب انبار و دو حلقه چاه مخفی حفاری شده در دل کوه تا 
عمق رودخانه بود. حیاطی با تاالر بزرگ طبقه دوم را تشکیل می دهد 
که بخش محل اس��تراحت نگهبانان و محافظان و بخش مخصوص 

مهمانان بوده است.
 س��اختمان مدور که مح��ل تخت و ب��ارگاه بود و به یک س��یاهچال 
عظیم ش��باهت دارد، مانند برجی با ش��کوه بر فراز تپه قد برافراشته 

است.
بنای شاهی با دیوان و تاالر گنبددار در سطح سوم است.تاالر اصلی با 
اتاق های جانبی به صورت قلعه عظیم و مدوری برفراز بلندترین نقطه 

رشته کوه و داخل خط دفاعی قلعه قرار گرفته است.
این قلعه، نخس��تین بنای گنبد دار ایرانی اس��ت که با اصول فنی و 
معماری خاص س��اخته ش��ده و مصالح به کاررفته در آن شبیه کاخ 
اردشیر است. بنای این دژ، همزمان با احداث شهر بیشاپور بوده و از 

دو قسمت مجزا تشکیل شده است. 
روی بدنه های بیرونی این دژ برای ایجاد دید نگهبانان، تیرکش های 
متعددی ساخته اند که ش��کل کلی آنها دریچه هایی است مستطیل 
شکل که در قس��مت باالی خود طاق هاللی ش��کل دارند. بیشاپور 
 ش��هری اس��ت که در دش��ت قرار گرفته و ب��ه همین عل��ت از نظر 
دفاعی آس��یب پذیر اس��ت. بهترین نقطه تدافعی ب��رای اهالی این 
استراحتگاه سلطنتی، دژی اس��ت که در باالترین نقطه تدافعی شهر  

قرار دارد.
بر اساس این که این قلعه دست نیافتنی و صعب العبور بوده است در 
باور مردم و به مرور زمان به قلعه دختر معروف شده است.قلعه بر اثر 
فرسایش تخریب ش��ده و تنها دیوارها و اتاق های فرو ریخته دژ و در 

قسمت شرقی باقی مانده است.
 قلعه پسر یا قلعه کر نیز در کوه مقابل قلعه دختر قرار دارد که در حال 

حاضر تخریب شده است.

آشنایی با تپه گونسپان همدان
تپه گونسپان یا پاتپه، از بلندترین تپه های باستانی ایران 
با ارتفاع 28 متر در نزدیکی مالیر در استان همدان قرار 

دارد.
محوطه باس��تانی پاتپه در مس��احتی به ط��ول 138 و 
عرض 95 متر بیش از شش هزار س��ال قدمت دارد و در 
3 کیلومتری جنوب غربی شهرستان مالیر، در راه فرعی 

مالیر - بروجرد واقع است.
این تپه به دوره های مختلف، از جمل��ه دوره مادها تعلق 
دارد و از یادگارهای عصر آهن تا دوران قاجاریه است که 

این روزها در معرض نابودی است.
با احداث س��د مخزنی کالن مالیر، در حدود 20 محوطه 
و تپه کوچک و بزرگ در معرض نابودی قرار گرفتند. تپه 
گونسپان یکی از آنهاس��ت که به دلیل آبگیری و ذخیره 
آب های بارانی، حدود 20 متر آن زیر آب قرار گرفته است.

در پنج فصل کاوش باستان شناسی، آثار مهمی، از دوره 
قاجار تا اش��کانی و عصر آهن3  در این محوطه باستانی 
کشف شده است. تپه باستانی گونسپان الیه های متعددی 
از جمله دوران مفرغ، بنایی از دوره ماد با معماری خشتی، 
بنایی متعلق به دوره اشکانی با معماری سنگی و چینه ای، 
دوران تاریخی، قلعه ای متعلق به دوره زندیه و هم چنین، 

بنایی متعلق به دوره قاجار از خشت و چینه دارد.
آخرین فص��ل از کاوش های باستان شناس��ی در این تپه 
باستانی، منجر به نمایان شدن نخستین رج از خشت های 

یک بنای دوره ماد است.
باستان شناسان در زیر الیه های اشکانی موفق به شناسایی 
بافت معماری منس��جم خشتی ش��دند که در تمام تپه 

گسترده است و به عصر آهن 3 تعلق دارد.
شواهد باستان شناسی حاکی از آن است که نخستین بار، 
اشکانیان روی این تپه قلعه ای ساختند و سپس در دوره 
سلجوقی، با انجام تغییرات و اس��تفاده از یکی از برج ها و 
دیوار بنا، قلعه  جدیدی س��اختند که باعث مدفون شدن 

آثار دوره اشکانی شد.
مطالع��ات باستان شناس��ی و یافته های روی تپه نش��ان 
می دهد این قلعه از دوره سلجوقی تا قاجار مورد استفاده 
بوده و پس از مرمت های متعدد، به ویژه در دوره ایلخانی، 
به کارگاه شیشه گری و مرکز صنعتی در دوره زندیه بدل 
شده است. این قلعه اتاق های متعددی دارد که بخشی از 
آنها س��تون دار بودند و بقایای بی ش��ماری از طاقچه ها و 
کانال های هدایت آب های هرز نیز در گوشه های این قلعه 

اسالمی یافت شده است.
در دوره اسالمی از خشت هایی با ابعاد 34 در 34 و حتی 
بزرگ تر برای س��اخت قلعه استفاده ش��ده است. در این 
دوره تا  جایی که امکان داشته است، از بقایای قلعه اشکانی 
استفاده شده و آن بخش از قلعه که به مرور زمان در زیر 
خاک مدفون ش��ده بود را کوبیده و قلعه خود را روی آن 

بنا کردند.

ارومیه عالوه بر آثار تاریخی، به خاطر آب وهوای دل نش��ین و 
مناظری دلربا، از شهرهای گردشگری ایران  به شمار می آید.

غار تمتمان
در 20 کیلومتری جاده  ارومیه- سرو، روستای تمتمان در پای 
کوهی با آثار اورارتویی قرار دارد که دارای آثار تاریخی و طبیعی 
باارزشی چون گورهای دوران اورارتویی، ویرانه  دژهای نظامی، 

غار پیشاتاریخی تمتمان و … است. 
غار تمتمان از کهن ترین س��کونتگاه های انس��ان در ش��مال 
باختری ایران است. پژوهش های »کارلتون استانلی کوون«، 
انسان شناس آمریکایی، در سال 1949 میالدی نشان داد این 
غار از 40 هزار سال پیش مسکونی بوده است. دهانه  غار مثلثی 

و طول آن 35/5 متر است.
 غار دارای یک اوش��کوب و دو ش��اخه اس��ت. در نزدیکی غار 
تمتمان چشمه آبی قرار دارد که روستاییان از آن بهره برداری 
می کنند. هوای غار در تابستان ها خنک و در زمستان ها نسبت 

به بیرون گرم تر است.

گیلگمش درگوی تپه
در دره  گوی تپه، تپه ای باس��تانی به همین نام وجود دارد که 
پیش��ینه  آن به هزاره  چهارم پیش از میالد می رسد. از آثار به 
دس��ت آمده از این تپه، می توان به ُمهری استوانه  ای، منقش 
به قدیس��ان میان رودان)بین النهرین( و صفحه  ای مفرغی که 
منقش به نقش »گیلگمش« -پهلوان استوره ای میان رودان- 

است، اشاره کرد.

ستاره آمودریا در یک مسجد
در میان بازار و بافت قدیمی شهر ارومیه، مسجد جامع ارومیه 
قرار دارد. این مسجد شبستانی گنبددار، آراسته به کتیبه های 
کوفی و محرابی گچ بری شده، 40 ستون پیوسته به شبستان، 

اتاق هایی در اطراف صحن و… دارد.
 گروهی بر این باورند که این مسجد پیش تر، آتشکده  زرتشتیان 
 بوده اس��ت که در س��ده  هفتم قم��ری این مس��جد روی آن 
 بنا ش��د. مس��جد جامع در طول تاریخ چند بار مرمت ش��ده 

است.

کلیسای ننه مریم
هرچند نمای کنونی کلیس��ای ننه مریم که کلیس��ای شرق 
آشور نیز خوانده می شود، ساسانی است، اما قدمت آن به سده  
نخست میالدی می رس��د. برخی بر این باورند که این کلیسا، 
آتشکده ای زرتشتی بوده است و سه موبد این آتشکده، زایش 
مس��یح را پیش بینی و عزم رفتن به اورشلیم می کنند. پس از 
بازگشت، این سه تن مسیحی می شوند و آتشکده را تبدیل به 
کلیسا می کنند. این چنین است که دومین کلیسای جهان در 
ایران، پس از بیت لحم فلسطین، پایه ریزی می شود. سنگ گور 
این سه موبد تا جنگ جهانی اول که روس ها آنها را می ربایند، 
در این کلیسا محفوظ بوده اس��ت و گویا اکنون در موزه  شهر 
کیف نگه داری می شود. این کلیسای س��نگی، درطول تاریخ 

بارها مرمت شده است. 
یکی از مهم ترین مرمت  های این کلیسا به سده  هفتم میالدی به 
دست شاهزاده ای چینی به نام »بافری« که برای دیدار اسقف 
اعظم به نینوا در میان رودان و سپس به ارومیه آمده بود، انجام 
شد. در سال 1915 نیز عثمانی ها خسارات فراوانی به این کلیسا 
وارد آوردند که در زمان پهلوی دوم این ویرانی ها، بازس��ازی و 

برج تازه ای در کلیسا بنا شد.

کلیسای حضرت مریم
کلیس��ای ساس��انی حضرت مریم در می��ان ب��اغ بزرگی در 
محله  چهاربخش ارومیه واقع اس��ت. این کلیس��ای آش��ورِی 
مستطیل ش��کل، اتاقی در سمت راس��ت ورودی و اتاقی برای 
تعمید در بخش جنوبی دارد. در انتهای تاالر، مهراب کلیس��ا 
قرار دارد. برج ناقوس کلیسا نیز به سر در ورودی متصل است.

کلیسای مارسرکیس
قدمت کلیسای مارسرکیس مانند کلیسای حضرت مریم، به 
دوران ساسانیان می رس��د. به روایت مورخان، پس از پیروزی 
خسروپرویز ساسانی بر رومیان، این کلیسا به سفارش شیرین، 
همسر خس��روپرویز، بنا شد. این کلیس��ا که بر فراز تپه ای در 
روستای »ِس��یر« ارومیه جای دارد، دارای در ورودی کوتاهی 
اس��ت که برای ورود به آن باید مانند زورخانه های ایرانی، خم 
شد. پس از ورود، دو تاالر مجزا دیده می شود که دارای سقفی با 
تاق های گهواره ای شکل است. این کلیسای سنگی در تابستان 

پذیرای آشوریان بسیاری  است که به زیارت آن می آیند.

کلیسای مارگیورگیس
کلیس��ای مارگیورگیس در س��ال 1905 میالدی ب��ر خرابه  
کلیسایی کهن تر در روستای گلپاشین ساخته شد. برج ناقوس 
این کلیسای آجری، چشم هر بیننده ای را از دور خیره می کند. 

سفر به شهرآب، ارومیه

کلیسای شیرین در ملک خسرو پرویز    
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عکس یادگاری

تفریح  در حیات خلوت 
 با سه چرخه

زمانی سه چرخه داشتن حکم دارندگی داشت،آن هم برای آنها که 
تصدیق راندن و بردنش را داشتند، به قول معروف اعیان بودند و  
محض تفریح بود برصندلی سه چرخه تکیه دادنشان.

دایه دایه وقت جنگه
تران��ه » دایه دایه « یکی از ش��ناخته ش��ده ترین و مان��دگار ترین 
ترانه های حماس��ی ایرانی به گویش لری است که در هنگامه نبرد 
با استبداد س��اخته و خوانده شده اس��ت و بیانگر روحیه دالوری و 
ایستادگی ایرانیان، به ویژه دالوران قوم لر، برابر حاکمان خودکامه 

و ستمگر است.
 در ابت��دای ای��ن تران��ه ک��ه در دس��تگاه ماهور س��اخته ش��ده، 
به نش��انه س��نت ترانه خوانی ب��ا مقدم��ه آوازی،  آواز » ش��یرین 
خس��رو« بر پایه س��روده های نظامی گنجوی اجرا ش��ده اس��ت. 
 در ادام��ه، خوانن��ده از زب��ان ش��یر زن��ان و دالور م��ردان ل��ر از 

 آمادگی ب��رای مبارزه و 
ج��ان س��پاری ب��رای 
آزادی میه��ن س��خن 
می گوید.تصنیف دایه 
دایه ام��روزی از تلفیق 
 زیب��ای دو مضم��ون 
عاش��قانه ه��ای نظامی 
و ترانه ضربی حماس��ی 
شکل گرفته است.ترانه 
ه��ای محل��ی از دیرباز 
مورد توجه م��ردم بوده 

اند . 

غذا در ایل بختیاری

بر بام سرای ایران زمین و در کنار دریاچه ا ی زیبا، شهری جلوه گری می کند که ارومیه نام دارد.  گروه 
اورمیه، نامی آشوری و ساخته شده از دو واژه  »اور« )شهر( و »میه« )آب( است. گویا در ایران میراث

باستان به این شهر و دریاچه  کناری آن »ِچی چس�ت« یا »چی چستا« می گفته اند. ارومیه در 
دوران رضاشاه به خاطر امنیتی که در آن منطقه برقرار شد، رضائیه نامگذاری شد که پس از انقالب دوباره به ارومیه 

تغییر نام داد. 
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         شیرهای سنگی،یادمان های تاریخی در ایل بختیاری 
در گذر از چه��ار مح��ال بختیاری تا 
خوزستان، آن جا که پیچ و خم جاده ها 
مسافران را میهمان روستاها و مسکن 
مردم ایل بختیاری می کند، شیرهای 
س��نگی کوچک و بزرگ، با غرور و عظمت بی بدیلی  که نشان 
از دالوری و قهرمان��ی در میان این مردم��ان دارد، یکی یکی 

رخ نمایی می کنند. 
شیر در فرهنگ ایران، نمادی از آیین مهر و هم چنین، نشانه 
قدرت و شجاعت بوده و از دیرباز همواره به مثابه نماد ملی این 

کهن مرز و بوم جایگاه ویژه ای داشته است.
 شیرس��نگی که به گویش مردم بختیاری »بردشیر« خوانده 
می ش��ود، با توجه به این اندیش��ه کهن و به پاسداش��ت مقام 
ن��ام آوران و پهلوانان بختیاری، از س��نگ  کوه ه��ای زاگرس 

تراش��یده و بر مزار درگذش��تگان نصب می ش��د؛ شیری که 
ب��ر پهلویش نق��ش  شمش��یر، اس��ب، تفنگ و ب��ر گرده اش 
مشخصات متوفی را داشت. اما اکنون، نه  تنها این رسم متداول 
نیست، بلکه از شمار بردش��یرهایی هم که از سال ها پیش در 

گورستان های بختیاری بودند، کم شده است. 
قلمرو ش��یرهای سنگی در اس��تان های چهارمحال بختیاری 
و خوزس��تان در اثر بی توجهی مس��ئوالن میراث فرهنگی و 
 ناآگاهی بعضی افراد نس��بت به اهمیت این میراث، در معرض 
تهدید جدی قرار گرفت��ه و تاکنون هیچ اقدامی در راس��تای 
شناس��ایی، س��اماندهی و شناس��نامه دار کردن آنها صورت 

نگرفته است.
هیبت بردش��یرهای بختیاری در این س��ال ها، طعمه احداث 
و تعریض جاده ها، توس��عه ش��هرها و روس��تاها با اقدام های 

شتاب زده شهرداران و مس��ئوالن بوده است و در موارد بسیار 
 زیاد نیز از گزن��د طمع  قاچاقچیان اش��یای عتیق��ه در امان 
نبوده اند. هم چنین گفته می شود آبگیری سدها در آینده نه 
چندان دور، شمار دیگری از این ش��یرهای سنگی با ارزش را 

قربانی می کند. 
ش��یرهای س��نگی در هیچ کجای ایران به اندازه  خوزستان و 
چهارمحال بختیاری به چشم نمی آیند، اما گویا همین فراوانی 
و پراکندگی، از بین رفتنش��ان را امری عادی جلوه داده و در 
نظر مردم و مس��ئوالن از ارزش و اهمیت آنها کم کرده است. 
این در حالی اس��ت که باید این شیرهای س��نگی شناسایی و 
تا حد امکان در محل استقرارش��ان از خط��رات محفوظ نگاه 
داشته شوند و در این راس��تا به مردم، متصدیان امور شهری و 

شهرداران آگاهی داده شود. 
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 این روزها تنوع وس��ایل برقی و گرایش مردم به س��مت این وسایل، بخش 
خانگی را به یکی از پر مصرف ترین بخش های مصرفی در کشور تبدیل کرده 
اس��ت، به طوری که این بخش حدود33 درصد از مصرف برق در کشور را به 
خود اختصاص داده است. با بررسی های انجام ش��ده، مشاهده می شود که 
عمده هزینه برق خانواده های ایرانی به اس��تفاده از لوازم روشنایی و وسایل 
 برقی خانگ��ی اختص��اص دارد و انتخاب و اس��تفاده نادرس��ت از این لوازم، 

مهم ترین دلیل افزایش هزینه برق در خانواده هاست.
در حال حاضر ماشین لباسشویی 1/5 درصد از برق مصرفی منازل را تشکیل 
می دهد. امروزه ماش��ین لباسش��ویی یکی از اصلی ترین وس��ایل مورد نیاز 
خانوارهاست. ماشین لباسش��ویی با این که به طور مداوم مورد استفاده قرار 
نمی گیرد، اما با توجه به مصرف باالیی که دارد، باعث می شود که ما در صورت 

درست مصرف نکردن، مصرف برق چشمگیری داشته باشیم.
در اینجا به شما توصیه هایی را پیشنهاد می کنیم که با توجه به آنها می توانید 

تا 20 درصد، مصرف برق این وسیله را پایین آورید.

چه ماشین لباسشويی بخريم؟
 پیش از خرید، به وجود عالمت اس��تاندارد ایمنی و برچسب مصرف انرژی 

دقت کنید.
 باید توجه داشت که ماشین لباسش��ویی چه امکاناتی برای شست وشو به 
شما می دهد. امکان شست وشو با آب سرد، امکان شست و شو با درجه حرارت 
پایین آب از جمله امکاناتی اس��ت که یک ماشین لباسشویی خوب می تواند 

به شما بدهد.
 میزان مصرف برق ماشین لباسشویی به تکنولوژی ساخت آن بستگی دارد. 
پر مصرف ترین ماشین های لباسشویی 2/5کیلووات و کم مصرف ترین آنها 

800 وات برق مصرف می کند.

اقدامات الزم برای نصب و راه اندازی
 پیش از هر کار، دفترچه راهنمای اس��تفاده از دستگاه را که توسط سازنده 
تهیه می ش��ود با دقت مطالعه کنید و نکات پیش��نهادی آن را در استفاده از 

دستگاه، مورد توجه قرار دهید.
 استفاده از لوله کشی آب گرم برای اس��تفاده در ماشین لباسشویی بسیار 
مفید خواهد بود. بسیاری از ماشین های لباسشویی دارای دو ورودی آب گرم 
و سرد هستند و در این حالت می توان از ورودی آب گرم به جای استفاده از 

المنت برای گرم کردن آب سرد استفاده کرد.
 ماشین لباسشویی را تا حد ظرفیت آن پر  کنید. ظرفیت ماشین لباسشویی 
را برحسب کیلوگرم بخوانید و لباس ها را متناسب با ظرفیت دستگاه، در آن 

قرار دهید.

اقدامات ضروری هنگام استفاده از ماشین لباسشويی
 بسیاری از ماشین های لباسش��ویی دارای یک برنامه شستشوی اقتصادی 
هستند که لباس ها را باکمترین آب، پودر و حرارت ممکن می شویند و مصرف 
برق دستگاه را کاهش می دهند. سعی کنید تا حد امکان از این برنامه کمک 
بگیرید. کمک کردن حرارت آب برای شست وشو نیز به میزان زیادی مصرف 

برق را کاهش می دهد. 
 لباس های خیلی کثیف و با رنگ های روشن را از لباس های کمتر کثیف و 

با رنگ تیره تفکیک کنید و آنها را به طور جداگانه بشویید.
 فیلتر و دهانه پ��ودر را به طور منظم تمیز کنید. توجه داش��ته باش��ید که 
تمیز کردن ماش��ین لباسش��ویی به کاهش مصرف برق و افزایش عمر مفید 

آن کمک می کند.
 هر اندازه دوره های آب کشی بیشتر باشد، مصرف برق بیشتر می شود، پس 
اگر امکان خشک کردن لباس ها در فضای آزاد را دارید، از تعداد دورهای کم 

آب کشی استفاده کنید.
 از به کار بردن ماشین لباسشویی در ساعات پیک مصرف برق جدا خودداری 

کنید.

راه های نگهداری  ماشین لباسشويی
خانواده هایی که به سالم ماندن وسایل خانه اهمیت زیادی می دهند، ماشین 
لباسش��ویی یکی از اصلی ترین آنهاس��ت. ماشین لباسش��ویی به ویژه وقتی 
هزینه زیادی صرف خریدش می ش��ود، بیش��تر تمرکز خانم خانه را به خود 
جلب می کند، چون خراب ش��دن ماش��ین همان و زحمت رخت شستن با 
دست همان. اما راه هایی وجود دارد که با رعایت آنها می شود به دوام ماشین 

لباسشویی و خوب کار کردنش امیدوار بود. 
گام اول در نگهداری از ماشین لباسشویی این اس��ت که آن را در جایی قرار 
دهیم که به ش��یر آب، پریز برق و خروجی فاضالب نزدیک باشد. قدم دوم به 
یاد داشتن این نکته است که نباید هرگز ماشین را بیش از حد ظرفیت آن پر 
کرد، چون این کار باعث می شود لباس ها به راحتی در آب حرکت نکنند و در 

نتیجه به خوبی شسته نشوند. 
 دانس��تن این نکته ه��م ضروری اس��ت که ه��ر برنام��ه لباسش��ویی برای 
شستن گروهی خاص از لباس هاس��ت؛ پس اگر اصرار داشته باشیم که تمام 
لباس ها با یک برنامه مشخص شسته شوند، به ماشین لباسشویی مان آسیب 

می زنیم.

اما اگر به جای ماشین تمام خودکار، ماشین های نیمه خودکار در خانه دارید 
به یاد داش��ته باش��ید تا پس از هر بار شست وش��و آب اضافه داخل محفظه 
 را خالی کنید )در ماش��ین هایی که در آن از باال باز می ش��ود(. البته شستن 
 ه��ر روزه محفظ��ه لزومی ن��دارد، مگ��ر این که در آخرین شس��ت وش��و از 

سفیدکننده یا ماده افزودنی مشابه استفاده کرده باشید.
رعایت این نکته هم بسیار ضروری است که پس از شستن مواد پرزدار مانند 

عروسک، پتو و...، فیلتر ماشین را به خوبی پاك کنید.

بعضی از اشكاالت رايج
بعضی وقت ها ام��کان دارد که ب��ا رعایت تمام ای��ن موارد، باز هم ماش��ین 
لباسشویی ما دچار اشکال شود، اما اگر هنگام استفاده از ماشین لباسشویی 
متوجه ایرادی شدید، وحشت زده نشوید و موضوع را فورا به موتور آن ارتباط 
ندهید، چون در بسیاری از مواقع، مشکل تنها بر اثر یک ریزه کاری به وجود 

آمده است. 
یکی از این ریزه کاری ها، این است که اگر ماشین پر از آب نمی شود، به احتمال 
زیاد یا لوله آب آن یا صافی رابطش گرفته است و با تمیز کردن مرتب صافی و 

برطرف کردن گرفتگی لوله، اشکال رفع خواهد شد.
اشکال رایج دیگر هنگام استفاده از ماشین لباسشویی، خروج کف از زیر بدنه 
آن است. پس اگر چنین مش��کلی دارید، بدانید که یا زیاد از حد در محفظه 
پودر ریخته اید یا پودری که اس��تفاده کرده اید مناس��ب ماشین لباسشویی 

نیست.
اما اگر ناگهان آب از ماشین سرازیر ش��د، قبل از هر چیز باید لوله فاضالب را 
کنترل کنید تا مطمئن شوید که گرفته نباشد. اگر لوله مشکلی نداشت، آنگاه 

به دنبال رفع مشکل دستگاه باشید.
اگر چرخش ماش��ین نیز صدای زیادی دارد، مش��کل می تواند به یاتاقان آن 
مربوط باشد که عالمت آن، تشکیل لکه های زنگ زده در زیر و پشت دستگاه 
اس��ت. اما اگر محفظه مشکلی نداشته باش��د، منبع صدا می تواند وجود یک 
جسم خارجی در بخش موتور یا پمپ باشد. اما قبل از این ها، باید از تراز بودن 

ماشین روی سطح زمین مطمئن شوید.
البته گاهی هم لباس ها داخل محفظه به یکدیگر می پیچند و تعادل ماشین 
را بر هم می زنند. در این هنگام اگر ماش��ین روی س��طح زمین تراز نباش��د، 

تکان های شدید همراه با سرو صدای زیاد خواهد داشت.

راه هايی برای صرفه جويی 
این باور که آب داغ باعث شست وشوی بهتر لباس می شود را از خود دور کنید 
و با تغییر دادن درجه ماش��ین از داغ به گرم، مصرف انرژی را کاهش دهید. 
سعی کنید به یک بار شسته شدن لباس ها بسنده کنید، به ویژه لباس هایی 
که می دانید زیاد کثیف نیس��تند و زود تمیز می شوند. بهتر است پارچه های 
خیلی چرك را ابتدا خیس کنید. برای این کار می توانید از برنامه خیساندن 
لباس ها استفاده کنید. به این ترتیب در استفاده از وقت و انرژی صرفه جویی

می شود. 
از پودر هم بیش از حد نیاز استفاده نکنید، چون کف بیش از حد، به ماشین 

فشار می آورد و انرژی بیشتری مصرف می کند.

 چند توصیه 
برای استفاده 

 درست از 
 ما شین 

لباسشویی



پاسخ:
اول مهره ه��ا را از 1 ت��ا 12 ش��ماره گذاری م��ی کنیم. بعد آنه��ا را به 
س��ه دس��ته چهارتایی تقس��یم کرده بعد دو دس��ته را روی کفه های 
ترازو م��ی گذاری��م. دو حالت به وج��ود می آی��د؛ یا دو دس��ته برابرند 
که می فهمیم مهره در دس��ته سوم اس��ت یا دو دس��ته برابر نیستند. 
درحالت اول دو مهره از دس��ته س��وم را برداش��ته، هر ی��ک را در یک 
کفه قرار م��ی دهیم. با ای��ن مقایس��ه می فهمیم مه��ره در کدام یک 
از دس��ته های دو تایی اس��ت. حاال یک��ی از این دو مهره مش��کوک را 
 برداش��ته با ی��ک مهره معل��وم مقایس��ه می کنی��م. مه��ره متفاوت

 را می یابیم.
حالت دوم ک��ه با اولی��ن وزن کردن، دس��ته ها نابرابرن��د. در این 

حالت س��ه مهره از دس��ته ها را با ه��م جا به جا م��ی کنیم که 
این دومی��ن وزن کردن اس��ت )یعنی 
سه مهره از دس��ته اول به دسته دوم 

و س��ه مهره از دسته دوم به 
دسته سوم و س��ه مهره از 

دسته سوم به اول( 
البته چون مهره ها 
ش��ماره  دارای 

اس��ت، می دانی��م 
 کدام مهره ها جا به جا 
 ش��ده ان��د. ب��ا ای��ن
 ج��ا ب��ه جایی س��ه 
 حال��ت ب��ه وج��ود 

می آید:
1_ کفه های ترازو 

ب��ر  ب��ا ه��م برا
م��ی ش��وند، 
ی����ن  ا بر بنا
فهمیم  می 

مه��ره در س��ه مه��ره ج��ا به 
 جا ش��ده ای اس��ت که در ترازو نیس��ت.

 ه��م چنین ب��ه راحتی متوجه می ش��ویم ک��ه در اولی��ن وزن کردن، 
کدام از آن س��ه دس��ته مثل هم بودند و مهره متفاوت سبک تر است یا 
 س��نگین تر. با فهمیدن همین موضوع، با س��ومین وزن کردن مهره را 

می یابیم.
2_ کفه های ترازو به حالت نابربری اول )اولین وزن کردن( بایس��تند.

بنابراین می فهمیم مهره مورد نظر یکی از آن دو مهره تعویض نشده در 
کفه هاست. با سومین وزن کردن، یکی از این دو مهره مشکوک را همراه 

با مهره معلوم دیگری در ترازو گذاشته، مهره را می یابیم.
3_کفه های ترازو خالف حالت اول می ایس��تند. باز هم چون مهره ها 
ش��ماره گذاری ش��ده اند، با مقایس��ه این حالت با حال��ت اول )اولین 
وزن ک��ردن( ب��ه راحتی می فهمی��م مهره 
 در کدام دس��ته اس��ت و س��بک تر است یا 
س��نگین تر. باز هم با آگاهی از این 
موض��وع با س��ومین وزن کردن 

مهره را می یابیم.

یادداشت
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معمای پدر وپسر
اگر توانستید به این سؤال پاسخ بدید. 

پدر و پس�ری در یک تصادف زخمی می ش�وند. وقتی آنها را به 
بیمارستان می برند،پدرمی میرد، اماپسرزنده می ماند، درحالی 
که زخمیی است. وقتی دکترمی آید که او را عمل کند، می گوید 

این که پسرخودم است! چطوری چنین چیزی ممکن است؟

سن فرزندان پرتقال فروش
پرتقال فروشی که ساده لوح به نظر می رسد، همسایه جدید خود را که معلم ریاضی بود، به شام دعوت کرد. همسایه از پرتقال فروش پرسید: 
 بچه هایتان کجا هستند؟ پرتقال فروش گفت: مشغول بازی هستند.همسایه پرس�ید: چند فرزند دارید و هر یک ازآنها چند ساله است؟
پرتقال فروش با زیرکی جواب داد: سه پسردارم که حاصل ضرب سن آنها ۷۲ و مجموع سن آنها باشماره پالک منزل ما برابر است! همسایه 
که بامسأله غیرمنتظره ای رو به رو شده بود، فورا به در خانه پرتقال فروش رفت و شماره آن را نگاه کرد.آن گاه برگشت و گفت:  مسأله مبهم 
است. پرتقال فروش گفت: ببخشید حق با شماست بزرگ ترین پسرم به دوچرخه سواری عالقه دارد.حاال شما جواب این سؤال را پیدا کنید. ی
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۷ صفحه سرگرمی روزنامه زاینده رود راهنما
صفحه س��رگرمی روزنامه زاینده رود با این رویکرد دیده شده است که 
هر روز، مجموعه ای از بازی ها و معماهای فکری را به شما ارایه کند. ما 

برای شما برنامه های مختلفی داریم. منتظر ما و مسابقات مان باشید.
احتماال تابه حال س��ودوکو بازی کرده اید. ام��روز می خواهیم بازی 
دیگری را به شما معرفی کنیم به نام »استریمکو«. در این بازی نیز باید 
عددها را در یک جدول بچینید )مانند س��ودوکو(، ولی با قانون های 
خاص خودش. ایده  این بازی از »مربع های التین« گرفته شده است. 
این بازی در یک مربع  nدرn انجام می شود. در واقع بایستی این مربع 
را با عددهای یک تا n پ��ر کنید. به جز خانه های مربع، مس��یرهایی 
به طول n نیز در این مربع قرار گرفته اند که هر مس��یر شامل n خانه 

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

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

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

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

تست هوش

تست هوش

جای خالی از کجا آمده است؟ با دقت به این شکل و با آرامش به این سؤال ماز کودکانه
جواب دهید.

در شکل زیر با جابجایی فقط یک مهره کاری کنید که در هر ردیف چهار 
مهره داشته باشیم. معمای خارجی

SMS 3000625555

معمای تشخیص مهره

اگر 1۲ مهره داشته باشیم به طوری که وزن یکی از مهره ها با بقیه متفاوت باشد.
چگونه باحداکثر سه بار استفاده از یک ترازوی دو کفه  می توان مهره متفاوت را یافت؟

مروری بر سرگرمی ها خانگی 

چند بازی تقریبا دخترانه 

بازی اول : اسم فامیل 
اسم فامیل بازی است که با قلم و کاغذ انجام می شود. شرکت کنندگان پس از توافق روی یکی از حروف 
الفبا، نام موضوعات مختلفی که با آن حرف الفبا آغاز می شود را روی کاغذ می نویسند و هرکس زودتر 
همه خانه ها را پر کند، با اعالم او دیگر ش��رکت کنندگان نیز از نوشتن دست می کشند و امتیاز شماری 

آغاز می شود.
شرح بازی 

تعداد مجاز شرکت کنندگان در این بازی نامحدود است. در این بازی شرکت کنندگان ابتدا روی کاغذ 
جدولی رسم می کنند که ردیف اول آن مواردی همچون نام دختر، نام پسر، نام خانوادگی، شهر، کشور، 
نام غذا، نام میوه، نام هنرمند، نام خودرو و غیره نوشته شده است. در مرحله بعد، شرکت کنندگان روی 
یکی از حروف الفبا توافق می کنند و با شروع بازی سعی می کنند تمامی ستون های جدول را به نحوی 
پر کنند که با حرف مشخص شده آغاز شود. این کار با سرعت و مخفیانه انجام می گیرد. اولین نفری که 
تمام موارد را پر کرد، »اسُتپ« می گوید و بقیه باید دست از پر کردن ستون ها بکشند. سپس هر کلمه 
نوشته شده ستون به ستون مقایسه می شود و به هر گزینه امتیاز داده می شود. امتیازدهی معموال به این 
 شیوه است که اگر کلمه نوشته شده در هر س��تون منحصر به فرد باشد و فقط یک نفر آن را نوشته باشد 
1۰ امتیاز و اگر کلمات نوشته شده در هر ستون مشترک باشد به هر نفر ۵ امتیاز به فرد تعلق می گیرد. 
جمع امتیاز ستون ها، امتیاز فرد در آن مرحله را مشخص می کند. پس از چند دور بازی، نتایج مجموع 

شمرده و برنده تعیین می شود. 

بازی سوم: بازی جوانه ها 
بازی جوانه ها یک بازی قلم کاغذی با خواص جالب ریاضی است. این بازی را ریاضیدانان دانشگاه کمبریج، جان 

کانوی و مایک پترسون در اوایل دهه ۶۰ میالدی ابداع کردند.
دستور بازی 

این بازی به وسیله دو بازیکن انجام و با کشیدن چند نقطه بر یک برگ کاغذ آغاز می شود. بازیکنان به نوبت بازی 
می کنند. در هر نوبت، یک خط بین دو نقطه )و یا از یک نقطه به خودش( کشیده می شود و یک نقطه تازه روی 

خط گذاشته می شود. بازیکنان با قانون های زیر محدود شده اند:
خط ها می توانند مستقیم یا منحنی باشند، اما نباید خودشان یا خط های دیگر را قطع کنند.

نقطه جدید نباید روی یکی از نقطه های انتهایی خط جدید قرار داده ش��ود. بنابراین هر نقطه جدید خط را به 
دو پاره خط کوتاه تقسیم می کند.

به هیچ نقطه ای نباید بیش از س��ه خط متصل باش��د. در این قانون، خطی که از یک نقطه به خودش کشیده 
می شود، به عنوان دو اتصال شمرده می شود. هم چنین، نقطه های تازه که روی یک خط کشیده می شوند، از 

پیش دارای دو اتصال در نظر گرفته می شوند. بازیکنی که آخرین حرکت را کند، برنده می شود. 

بازی چهارم : بازی کشتی های جنگی 
بازی کشتی های جنگی یک بازی قلم، کاغذی جنگی دو نفره است. در این بازی، دو بازیکن کاغذ را با رسم یک خط از وسط 
تقسیم می کنند و کشتی های جنگی خود را در سمت خود روی کاغذ می کشند. سپس سعی می کنند کشتی های حریف 

را نشانه گیری کرده و به آنها گلوله بزنند. نوع ساده بازی کشتی های جنگی، این گونه بازی می شود:
بازیکنان با رسم یک خط، کاغذ را از وسط به دو قسمت تقسیم می کنند و هر یک از آنها در یک سمت قرار می گیرد.

بازیکن اول یک کشتی در سمت خود می کشد. بازیکن دوم سعی می کند نقطه قرینه کشتی را نسبت به خط وسط کاغذ 
پیدا کند و با خودکار یا مداد یک نقطه /دایره توپُر که نماد گلوله است، بر آن می کشد. همین بازیکن )بازیکن دوم( کاغذ 
را از روی خط وسط تا زده و پشت نقطه ای که کشیده بود، با خودکار می کشد تا اثر جوهر خودکار به طرف دیگر خط، در 
سمت حریف، منتقل شود. اگر اثر نقطه روی کشتی بیفتد، آن کشتی در بازی مورد اصابت گلوله قرار گرفته است و غرق 

می شود و خط می خورد.
اگر حریف موفق به غرق کردن کشتی شود، بازی را با کشیدن یک کشتی در سمت خودش ادامه می دهد. اگر نه، بازیکن 

اول دومین کشتی خود را می کشد. برنده بازی براساس تعداد بیشتر کشتی های سالم تعیین می شود.

بازی دوم : دار بازی 
دار بازی نوعی بازی حدس زدنی و قلم کاغذی است که دو نفر یا بیشتر بازی می کنند 
و به عنوان بازی آموزش��ی برای زبان آم��وزان نیز کاربرد دارد. در ای��ن بازی، یکی از 
بازیکن ها )یا گروه ها( کلمه ای انتخاب می کند. طرف دیگر باید با حدس زدن حروف، 
به آن کلمه دست پیدا کند. با هر حدس نادرست، یکی از اعضای بدن آدمک آویزان 
 که نماد بازیکن حدس زننده اس��ت رس��م می ش��ود و او یک گام به دارزدن نزدیک 

می  شود.
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جوش صورت
جوش های صورتم خیلی زیاد شده، دو سال پیش به پزشک مراجعه 
کردم و آن پزش��ک محلولی تجویز کرد. داروها را استفاده کردم، اما 

هیچ اثری نداشت. چه توصیه ای می کنید؟
دکتر مهناز بنی هاشمی، متخصص پوست و مو: نوع جوش ها حتما 

باید به وسیله یک متخصص پوست بررسی شود.

 گرفتگی عضالنی هنگام دویدن
هنگام دویدن ماهیچه پشت پایم گرفته  است و خیلی درد می کند، 

به طوری که نمی توانم راه بروم. علت چیست؟
 دکتر سیدحس��ین فتاحی معص��وم، متخصص جراح��ی عمومی، 
فوق تخصص جراحی توراکس: گرفتگی عضالنی مشکل شایعی در 
ورزش اس��ت که با اقداماتی چون نرمش و گرم کردن قبل از ورزش 
و بعد از اتمام آن و هم چنین، حمام آب گرم قابل پیش��گیری است. 
اگر این عارضه برای شما زیاد اتفاق می افتد یا در حالت استراحت و 
یا حتی خواب دچار آن می ش��وید، الزم است آزمایش خونی بدهید 
که در آن کلیس��م، منیزیم و فسفر خونتان چک ش��ود. در غیر این 
صورت با استراحت، حمام آب گرم و مسکن هایی مثل استامینوفن 
ساده مشکل شما حل می ش��ود. در صورتی که درد شدید دارید، از 

ایبوبروفن هم می توانید استفاده کنید.

 بلند شدن قد
سالم و خسته نباشید. من ۱۸ ساله ام و قدم ۱۶۵ سانتی متر است. 

می خواهم بلندتر شوم. باید چه کار کنم؟
دکتر فتاحی: تقریبا عمده سن رشد شما سپری شده و برای اصالح قد 
به روش هورمونی کمی دیر شده است. با این حال پیشنهاد می کنم به 
پزشک متخصص داخلی � فوق تخصص غدد مراجعه کنید تا امکان 
ارزیابی عملی وجود داش��ته باش��د. البته نقش تغذیه خوب )رژیم 
سرشار از لبنیات( و ورزش هنوز به قوت خود باقی است. این نکته را 
هم یادآور شوم که قد، یک صفت ارثی نیز هست و اگر احیانا والدین 
قد کوتاهی دارید، نباید انتظار قد بلند داش��ته باش��ید. اگر قد پدر و 
مادر خود را با هم جمع کرده و به عالوه2/۵ کنید و عدد حاصل را بر 
2 تقسیم کنید حدود قد بزرگسالی مورد انتظار برای خود را به دست 

می آورید. البته اعداد را باید به اینچ محاسبه کنید.

برای رفع سردرد، ورزش کنید
داروها می توانن��د بهبودی موقتی در بیم��اران مبتال به 
س��ردردهای عصبی پدید آورند، اما برای درمان بهتر به 
طور منظم ورزش کنید. ورزش های منظم آیروبیک مثل 
راه رفتن تند، شنا، دوچرخه سواری و... می توانند تعداد 
حمالت، شدت و مدت سردردهای شما را به طور واضحی 

کاهش دهند.
ورزش، باعث کاهش اس��ترس ش��ده، عضالت شما را به 
حالت آرامش در آورده و با افزایش س��طح بتااندورفین، 
به عنوان یک کاهنده طبیعی اس��ترس برای شما عمل 

می کند.
یوگا، ماساژ، ورزش های کششی و غیره، باعث پیشگیری 
 از س��ردردهای عصب��ی می ش��وند و حت��ی از می��زان 
 درد می کاهن��د. البت��ه در برخ��ی م��وارد، ورزش ه��ا 
 موجب ش��عله ور ش��دن  حمالت س��ردرد می شوند. به 
همین دلیل قبل از انجام ورزش، با پزشک خود مشورت 
کنید. گرچه درمان ه��ای دارویی م��ی توانند بهبودی 
موقتی در بیم��اران مبتال به س��ردردهای عصبی پدید 
آورند، بهترین راه برای کاه��ش و از بین بردن این گونه 
س��ردردها تغییر نوع نگرش به مس��ائل مختل��ف و نیز، 

بازنگری در شیوه زندگی روزمره است.

بر استرس های خود غلبه کنید
اس��ترس، عامل اصلی و مهم ایجاد سردردهای تنشی یا 
عصبی است. کنترل روح و روان، اعتماد به نفس و توانایی 
کنار زدن افکار وسواسی، دوری از ش��رایط استرس زا و 
برخورد منطقی با ش��رایط موجود، دوری از احساسات 
بی مورد و غی��ر منطق��ی  و گاهی اس��تراحت دادن به 
مغز با فک��ر نک��ردن، دوری از افکار تن��ش زا و بی مورد، 
تمرکز حواس و پرداختن به یک موضوع در زمان واحد، 
روش ه��ای مهمی در کاه��ش حمالت، ش��دت و مدت 

سردردهای تنشی هستند.

پیشگیری با داروها  
در صورتی که حمالت س��ردرد بی��ش از دو بار در هفته 
باش��ند، به صالحدید پزش��ک، از درمان ه��ای دارویی 
مناسب جهت جلوگیری وکاهش شدت، مدت و حمالت 

سردرد استفاده می شود.
وقتی مدت حمالت بیش��تر از س��ه، چهار ساعت است و 
 یا ش��دت زیادی دارد نیز ممکن اس��ت پزشک این گونه 
درمان ها را به ش��ما توصیه کند. در اغلب موارد، به ویژه 
س��ردردهای مزمن و طوالنی، داروهای ضد افسردگی را 

برای پیشگیری تجویز می کنند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
حدود یک میلیون ایرانی وسواس دارند

استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تخمین زده می شود در ایران احتماال بین 
700 هزار تا یک میلیون و 400 هزار نفربیمار مبتال به وسواس وجود دارد.

محسن معروفی در گفتگو با زاینده رود اظهار داشت:  بیماری وسواس، بیماری شایعی 
است که حداقل در ۱ تا 2 درصد مردم یک جامعه دیده می شود.

وی بیان داشت: به احتمال زیاد اشخاصی را مشاهده کرده اید که برخالف آبکشی های 
مکرر باز هم به پاک ب��ودن خود اطمین��ان ندارند یا با وجود شستش��وهای طوالنی 
احساس می کنند هنوز دست و بدن، یا محل زندگی شان، آن طور که باید، تمیز نشده 
است. استاد دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان تصریح کرد: شاید کسانی را دیده باشید 
که برای اطمینان، مجبورند کاری را بارها و بارها تکرار کنند، مثال شیر گاز را چندین 
بار پیچانده، قفل در را چند بار وارسی کرده یا درس��ت انجام دادن چنین کارهایی را 

به صورت تکراری از دیگران س��ؤال کنند. ممکن است افرادی را بشناسید که به طور 
ناخواسته و ناراحت کننده، افکاری در ذهنش��ان تکرار می شود یا کارهای روزمره را 
بسیار به کندی و آهستگی انجام می دهند. معروفی اضافه کرد: تمام این افراد، مبتال به 
نوعی بیماری به نام اختالل وسواسی اجباری یا به طور ساده وسواس هستند.تا چند 
سال پیش وسواس را نوعی عادت می دانستند که به واسطه وجود آن، شخص بعضی 
کارها را تکرار می کند و اعتقاد داشتند فردی که وسواس دارد می تواند با اراده خودش 
آن را کنار بگذارد. وی با اشاره به این که  در چند سال اخیر با پیشرفت علم روانپزشکی 
و اس��تفاده از روش های دقیق کامپیوتری برای عکس��برداری و نشان دادن عملکرد 
مغز مفهوم این بیماری به کلی دگرگون شده است، افزود: امروزه پزشکان و محققان 
بر این باورند که وس��واس نوعی بیماری اس��ت که بر اثر وجود برخی بی نظمی های 

شیمیایی در مغز بروز می کند. استاد دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان از نگرش های 
جدید نس��بت به ماهیت این بیماری خبر داد که س��بب ش��ده راهکارهای درمانی 
جدیدی برای آن گشوده ش��ود: امروزه می دانیم )و آنها که مبتال به بیماری وسواس 
بودند از قبل می دانستند( که با اراده ساده نمی توان جلوی افکار یا اعمال وسواس را 
گرفت. وی اظهار داشت: اطالعات جدید در مورد این بیماری، راه های درمانی مؤثرتر 
و کارآمدتری را برای درمان آن نش��ان داده است. روش های درمانی بیماری وسواس 
را در دو دس��ته درمان های دارویی و درمان های غیردارویی می توان مورد بحث قرار 
داد. نکته مهم این که برخالف آن چه قبل تصور می شد، وسواس، بیماری مخصوص 
بزرگساالن نبوده و تقریبا با همان شیوعی که در افراد بزرگسال مشاهده می شود، در 

کودکان و نوجوانان هم وجود دارد.

سالم دکتر

دانستنی 

یادداشت پزشکی
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 اعتیاد، ناشی از نوعی اختالل مغزی است

پژوهشگران بریتانیایی می گویند گرایش بعضی افراد به مواد اعتیاد آور، احتماال با تغییراتی غیرطبیعی در مغز آنها 
رابطه دارد. اما هنوز معلوم نشده مواد مخدر باعث تغییرات در مغز می شود، یا ویژگی های مادرزادی مغز افراد 

باعث گرایش آنها به مواد مخدر می شد.
 رسیدن به وزن ایده آل

 و تناسب اندام
این کتاب که به وس��یله دکتر مجید آویژگان، استاد دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان و جهانگیر کریمیان، استادیار دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان تألیف ش��ده است، تأثیر طب س��وزنی همراه با توصیه های 

غذایی وتمرینات ورزشی را بررسی می کند. 
این کتاب مکمل  اس��تفاده از روش طب س��وزنی برای کاهش وزن 
بوده و شاید به تنهایی برای این 
هدف مناسب نباشد. لذا توصیه 
می ش��ود از یک پزشک مجرب 
برای مش��اوره طب س��وزنی و 
انتخاب بهتری��ن روش درمانی 
اس��تفاده کنید.جه��ت مطالعه 
مناس��ب این کتاب الزم اس��ت 
خوانن��دگان محت��رم ابت��دا از 
روش ه��ا و توصیه ه��ای غذایی 
استفاده کنند، به طوری که این 

توصیه ها ملکه ذهن تان شود.

کشف جدید محققان دانمارکی

شش سال افزایش طول عمر  با دویدن

محققان دانمارک��ی دریافتند دویدن به مدت یک س��اعت در هفته 
طول، عمر انسان را به مدت شش سال افزایش می دهد.

به گزارش فارس، محققان دانمارکی گفتند دویدن به شیوه عادی، 
بهتر از هر نوع ورزش سخت و بیش از حدی است.

این پژوهش نشان می دهد دویدن آهس��ته یا متوسط به مدت یک 
یا دو ساعت در هفته، چه بسا طول عمر مردان را ۶/2 سال و زنان را 
۵/۶ سال بیشتر می کند و خطر مرگ را به میزان 44 درصد کاهش 

می دهد.
 هدف از این پژوهش، رد کردن این ادعا بود که دویدن برای سالمتی 

مضر است.
این پژوهش از 20 هزار مرد و زن بین 20 تا 93 سال صورت گرفت و 
نتایج آن بر فواید زیاد دویدن از جمله، بهبود توانایی بدن در جذب 
اکسیژن، کاهش فشار خون، جلوگیری از چاقی، بهبود عملکرد قلب 

و بهبود سالمت روانی تأکید کرد.
دکتر پیتر اشنوهر،  از محققان این طرح گفت: وقتی افراد برای دویدن 
به خارج از خانه می روند، این امر باعث بهبود سالمت روانی آنها، به 

دلیل برقراری روابط اجتماعی می شود.

محقق شرکت پیشگامان گیتی سبزخبر داد

ظروف بایوپلیمر در بیمارستان ها

استفاده از ظروف زیس��ت تخریب پذیر موجب کاهش زباله های 
بیمارستانی و عدم استفاده مجدد آنها می شود. مهندس حسینی، 
کارش��ناس و محقق  در گفتگو با ایمنا گفت: ح��ذف مواد نفتی در 
تولید ظروف یکبار مصرف، با هدف ارتقای س��المت مردم، از علل 
تولید مواد بایوپلیمر اس��ت. وی اظهار داشت: تولید ظروف سازگار 
با محیط زیس��ت و در نهای��ت، منتقل نش��دن منومرهای ظروف 
 یکبار مصرف به مواد غذایی، از دیگر ویژگی های ظروف زیس��ت 
تخریب پذیر است. وی با اش��اره به این که برای ساخت این ظروف 
از مواد اولیه داخلی و سازگار با بدن انسان استفاده شده است، بیان 
داشت: قیمت مناس��ب و مزیت های اقتصادی این ظروف، موجب 
موفقیت این ظروف نس��بت به ظروف مش��ابه خارجی آن ش��ده 
است. این محقق خاطرنش��ان کرد: بهترین استفاده این ظروف در 
بیمارستان هاست که از ایجاد زباله های بیمارستانی و سوء استفاده 

برخی در این زمینه جلوگیری می کند.
وی با بیان این که برای س��اخت این ظروف از نشاس��ته اس��تفاده 
می ش��ود، تصریح کرد: از ویژگی های این ظ��روف، تجزیه پس از 

شش ماه و بازگشت به چرخه طبیعت است.

تیم تحقیقاتی مؤسسه سرطان اعالم کرد

استاتین ها و خطر سرطان پوست

 تیم تحقیقاتی مؤسسه سرطان »Karmanos« به شواهد آشکاری 
دست یافته اند که مصرف اس��تاتین »Statin«، تأثیر مشهودی در 
کاهش س��رطان پوست ندارد.به گزارش ایس��نا، استاتین ها انواعی 
از داروهاس��ت که برای کاهش کلسترول خون اس��تفاده و معموال 
برای کاهش خطر حمله مغزی و قلبی تجویز می شود.در چند سال 
گذشته، نتایج برخی آزمایش های تحقیقاتی حاکی از این بوده است 
که استاتین ها رش��د تومور را در نمونه های پوستی آزمایشگاهی از 
بین می برد و خطر توس��عه سرطان پوس��ت را کاهش می دهد، اما 
این پژوهش جدید، نشان می دهد چنین  نتیجه گیری هایی به آن 
اندازه ای که پیش از این بر درستی اش تأکید می شد، صحیح نبوده 
اس��ت. در این پژوهش، محققان مطالعات ۱2 ساله ای روی هشت 
هزارو ۸00 زن سفید پوست که از استاتین استفاده می کردند و صد 
و ۱۱ هزار زن سفیدپوستی که از استاتین استفاده نمی کردند انجام 
دادند. در مقایس��ه این دو گروه، پژوهش��گران دریافتند ۸9  مورد 
مالنوم که خطرناک ترین نوع س��رطان پوست است، در گروهی که 
استاتین مصرف می کردند و هزار و۱۱۱ مورد مالنوم نیز در گروهی 

که استاتین مصرف نمی کردند، گزارش شده است.

مروری بر اخبار سالمت کشور

سلولیت چیست؟
»س��لولیت« عارضه ناش��ی از تجمع بیش از اندازه چربی واقع در الیه 
 زیر پوس��تی به همراه کاهش عروق و خون رس��انی و احتباس آب در 
بافت های مجاور است. تجمع زیاد چربی با افزایش فشار بافت، گردش 
خون موضعی را کاهش می دهد و در نتیجه، با کاهش خون رسانی به 
سلول ها، مواد متابولیتی  و دفعی در بافت تجمع می یابند و باعث صدمه 
به بافت هم بند، کاهش االستسیتیه و فیبروز بافتی می شوند. سلولیت 
درنواحی خاصی از بدن مانند شکم، پهلو، ران، بازو و...به همراه تغییرات 

بافت هم بند و ظاهر ناهموار یا پوست پرتقالی است.
چاقی موضعی یا س��لولیت، یکی از مش��کالت رایجی اس��ت که حتی 
بس��یاری افراد ب��ا وزن طبیع��ی از آن رنج م��ی برند. معم��وال رژیم 
 غذایی به همراه فعالیت بدنی مناس��ب به همه اف��رادی که از این نوع 
چاقی ه��ای موضعی رنج می برند توصیه می ش��ود. ول��ی تجربیات و 
مطالعات نش��ان داده اند این توده های چربی با رژیم غذایی و ورزش 
به تنهایی ریشه کن نمی شود. خوشبختانه امروزه روش های مختلفی 
در کنار رژیم و ورزش در دنیا مورد اس��تفاده قرار می گیردکه از جمله 
 ،) RF( برترین این تکنولوژی ها می توان به دستگاه رادیوفرکوئنسی 
کربوکسی تراپی و مزوتراپی و ... اشاره کرد که مورد تأیید سازمان غذا و 

داروی آمریکا )FDA( قرار گرفته است.
رادیوفرکوئنس�ی)RF(: دراین روش، با تولید ام��واج در محدوده 
فرکانس رادیویی وگرما، درمان انجام می شود. این روش عالوه بر تأثیر 
روی سلولیت و چاقی موضعی، برای از بین بردن چین و چروک صورت 
و دور چشم، رفع شلی پوست درقسمت های مختلف بدن، درمان آکنه 
فعال وکاهش چربی های انباشته نیز بسیارمؤثراست. الزم به ذکر است 

که این روش مورد تأیید سازمان غذا و داروی آمریکا )FDA( است.
 co2کربوکسی تراپی: دراین روش با استفاده از گان مخصوص وگاز
و تزریق در نواحی مدنظر، می توان س��لولیت و چاقی های موضعی در 
نواحی مانند ران، شکم و پهلوها را برطرف کرد. از این روش برای رفع 
خطوط ناشی از چاقی والغری و بارداری، افزایش کیفیت و استحکام 
پوست، قبل و بعد از لیپوساکش��ن و تیرگی زیر چشم و... نیز استفاده 

می شود.
 مزوتراپی: دراین روش با انج��ام تزریقات مکرر ب��ا گان مزوتراپی و 
استفاده از میکرودوز دارو و ازطریق بهبودجریان خون در ناحیه تحت 
درمان، بهبود تخلیه لنفاوی، حل کردن رسوب های اضافی چربی و از 
بین بردن بافت فیبروتیک و س��خت، درمان انجام می شود. مزوتراپی 
عالوه بر عملکرد فوق، برای درمان ش��لی و افتادگی پوس��ت، خطوط 
 ناش��ی ازچاقی و الغری و بارداری، ریزش موی  ارث��ی و غیر ارثی در
خانم ها و آقایان، چروک های ظریف و لیفتینگ صورت نیز کاربرد دارد.

امروزه بیماری های روان��ی یکی از علل 
گروه 
عمده ناتوان��ی ش��غلی، افت تحصیلی، سالمت

درگیری های خانوادگی و ارتباطات غلط 
بین فرد، اجتماع و اعتیاد به شمار می رود.  به گزارش زاینده رود، 
مطالعات نشان می دهد شیوع این اختالالت در ایران بین ۱۱/9 
تا 30/2 درصد  است و شیوع این اختالالت در اصفهان به ۱9/9 

درصد رسیده است. 
عضو مرکز تحقیقات علوم رفتاری و گروه روانپزش��کی دانشگاه 
علوم پزش��کی اصفهان، س��المت روان را یکی از مهم ترین ابعاد 
سالمتی و الزمه رش��د و شکوفایی انسان دانس��ت. حمید افشار 
 اعالم ک��رد: تأمین، حف��ظ و ارتقای س��المت فک��ر و روان و باال

بردن توانایی مقابله با مشکالت روزمره زندگی، توانایی برقراری 
و حفظ روابط س��الم و صمیمان��ه با همنوعان و داش��تن زندگی 
هدف دار و پرثمر و لذت بردن از آن، برای رس��یدن به س��المت 

روان مؤثر است. 
وی با بیان این که بس��یاری از بیماری های روان��ی عالوه بر فرد 
 بیمار، اطرافیان و خانواده او را نیز دچار مشکالت فراوان می کند، 
 ادام��ه داد: این مش��کالت زمان��ی اوج می گیرد که ش��ناخت و 
آگاهی بیمار و اطرافیان او از بیماری و شیوه های درمان و مقابله با 
عوارض آن، ناکافی یا غیر علمی باشد فشار با بیان این که برقراری 
 رابطه مثب��ت بین درمانگر، بیمار و خانواده او س��بب پیش��رفت 

بهتر برنامه های درمانی می شود، ادامه داد: برای انتخاب آگاهانه 
 ن��وع درمان، الزم اس��ت بیم��اران و خانواده های آن��ان در مورد 
 ماهیت بیماری خ��ود و راه ه��ای درمانی آن اطالعاتی داش��ته 

باشند. 
وی ادامه داد: مراجعه به درمانگر و مش��ورت در مورد مشکالت 
 خاص ه��ر بیمار و در ص��ورت لزوم، تصمیم گیری مش��ترک در 
 مورد انتخ��اب نوع درم��ان و نیز، آگاه ک��ردن بیم��ار و خانواده

 او از عوارض احتمالی داروها  نیاز به صرف وقت و حوصله فراوان 
دارد.

سالمت روانی در دنیای پر تالطم امروزی
نویس��نده کتاب »اورژانس های روانپزش��کی برای دس��تیاران 
 روانپزش��کی«، س��المت روان��ی را ای��ن گونه تعری��ف می کند 
که انس��ان در دنیای پر تنش امروزی،  به طور مداوم در معرض 
تهدید ق��رار دارد.  همه انس��ان ها با بهره من��دی از آموخته های 
 قبل��ی، پش��توانه های فرهنگ��ی و معن��وی خ��ود و امکان��ات 
و تسهیالت آرام بخش جامعه، س��عی در حفظ تعادل و سالمت 
روانی خود دارند. این در حالی است که در بسیاری از این موارد، 

انسان تعادل روانی خود را از دست می دهد.
 سید غفور موس��وی در این کتاب آورده اس��ت: در برخی موارد 
این آشفتگی، زندگی فرد را به ش��دت مختل کرده و انسان را به 

شرایطی می کشاند که در صدد آسیب رسانیدن به خود یا دیگران 
برمی آید یا این که زندگی طبیعی وی به شدت مختل می شود.

اورژانس های روانپزشکی، بهترین درمان بیماران
وی بیان داشت: در چنین ش��رایطی فرد نیازمند مداخله فوری 
اس��ت و تأخیر در بازگرداندن آرامش از دست رفته ممکن است 
صدمات جبران ناپذیری به بار آورد. موس��وی اضافه کرد: امروزه 
در روانپزشکی، مثل بسیاری دیگر از رش��ته های پزشکی، برای 
کاس��تن از عوارض و مخاطرات ناش��ی از وضعیت های پرخطر، 
 ایج��اد اورژانس های روانپزش��کی و تفکیک فض��ا و فرایندهای 
آن به عنوان ی��ک ضرورت مهم مطرح ش��ده و ب��ه آن پرداخته 

می شود. 
وی اظهار داشت: از آن جایی که این بیماران نیاز به ارزیابی های 
ف��وری و چن��د جانب��ه )Multidisciplinary( دارند، الزم 
است دستیاران روانپزش��کی با اصول کلی این اختالالت و نحوه 
 تشخیص و اداره اورژانس��ی این بیماران آشنا شده و فرایندهای 
تسهیل کننده را در این مورد مدنظر داشته باشند و در بالین بیمار 
به موقع از آن اس��تفاده کنند. بیماری روانی در تمام افراد، اعم از 
زن و مرد و در همه سنین اهمیت باالیی دارد، اما این بیماری ها  
در دو گروه  از اهمیت ویژه تری برخوردار اس��ت؛ یکی کودکان و 
دیگری س��المندان که به خاطر ضعیف بودن ایمنی بدنشان، از 

اقشار آسیب پذیر و حساسی تلقی می شوند.

10 درصد مردم به اختالل ارتباطی مبتال هستند
اختالالت تولی��دی و واج ش��ناختی، ش��ایع ترین صاختالالت 
ارتباطی در کودکان هس��تند. تخمین زده می ش��ود نزدیک به 
۱0 درصد مردم ی��ک اختالل ارتباط��ی دارند و از ای��ن میزان، 
 ۵0 تا ۸0 درصد آنها ممکن اس��ت مبتال به اخت��الل تولیدی یا  

واج شناختی باشند. 
بیش��ترین تأثیر یک اختالل تولیدی یا واج شناختی، بر قابلیت 
فهم و وضوح گفتار اس��ت که هر چه اختالل ش��دیدتر باش��د، 
تأثیر آن بر قابلیت فهم گفتار بیشتر اس��ت. وضوح پایین گفتار، 
کارآمدی ارتباطات روزمره را کاهش می دهد و ممکن است فرد 
به خاطر مشکالتش در گفتار، به سادگی از همه نظر مورد ارزیابی 
منفی قرار گیرد.  آسیب شناس��ان گفتار و زبان، به تعداد زیادی 
از کودکان مبتالب��ه اختالالت تولیدی و واج ش��ناختی خدمات 
ارایه می دهند و به دانش��جویان آسیب شناس��ی گفت��ار و زبان، 
 واحدهای درس��ی و بالینی زی��ادی در ارتباط ب��ا این اختالالت

 ارایه می شود.

19 درصد مردم اصفهان دچار اختالالت روانی هستند

بیماری های روانی، کمر ایران را خم کرده است



چهرهیادداشت

خبر

سجاد مرادی به دوحه می رود

 رحم��ان احم��دی بالفاصل��ه پ��س از بازگش��تش ب��ه ای��ران در 
مصاحبه ای گفت که فصل بعد در س��پاهان نخواهند مان��د و علت این 
 موضوع را اتفاقی دانس��ت که در دوبی رخ داده است. طی روزهای اخیر 

گمانه زنی ه��ای زیادی در رابطه ب��ا اتفاقی که در 
مورد رحمان احمدی افتاده در مجامع خبری 
پیچیده اس��ت، اما واقعیت ماج��را به حضور 

مدی��ر برنامه های 
ن  حم��ا ر
در هت��ل 

محل اقامت س��پاهان باز می گ��ردد. به 
 گزارش ایمنا، گویا ش��هراد ناظمی، مدیر 
برنامه های رحمان در محل هتل سپاهان 

 حاضر م��ی ش��ود و ب��ا او به گ��پ و گفت 
می پردازد. طوالنی ش��دن صحبت های آن 

 دو  با تذکر مسئوالن س��پاهان در دوبی روبرو 
می ش��ود که در نهای��ت دلخ��وری را برای 

احمدی ایجاد می کند.

 ایمون زاید، هیچ هست
 هیچ نیست

پرسپولیس با شكست  های پرگل و تیمی از هم پاشیده، 
روزهای��ی را به خود می بین��د که در تاریخ این باش��گاه 
بی  سابقه است، اما در این بین یكی  هست که جلب توجه 
 می کند. ایمون زای��د، بازیكنی که تا به حال س��ه بار در 

سه بازی مختلف، سه گله شده است.
اگر به بازی این مهاجم کمی  دقت کنید، درمی یابید که 
او نه از تكنیک قابل توجهی  برخوردار است و نه سرعت  
باالیی دارد. در حقیقت او هیچ خاصیت برجس��ته ای به 
جز چارچوب شناسی  فوق العاده اش ندارد و این خاصیتي 

است که بازیكنان معدودي در دنیا از آن برخوردارند.
بارزترین نمونه داخلی  بازیكن هایي از این دست، فرشاد 
پیوس ب��ود؛ بازیكنی که فقط و فق��ط محوطه جریمه و 
چارچوب را می دید. پیوس ماشین گلزنی پرسپولیس و 
تیم ملی بود ؛ کسی  که برای همیش��ه در اذهان  مردم به 

عنوان سمبل آقای گلی  باقي می ماند.
 اگر به دنب��ال نمونه خارج��ی  این جن��س از مهاجمان  
باشید، می توان از فیلیپو اینزاگی نام برد؛ کسی که هیچ 
چیز نبود و همه چیز بود. نه تكنیک و قدرت بدنی خاصی  
 داش��ت و نه س��رزن متبحری بود، اما به هر ش��كلی  که 
تصور کنید گل زده است. بازیكنی که روی خط آفساید 
و در محوطه می چرخید و توپ ها را فقط به سمت دروازه 
ش��لیک می کرد، همی��ن. کاری که خیل��ی  از بازیكنان 
 بااس��تعدادتر از او در انجام��ش عاجزند. ح��اال این زاید 
اس��ت که ما را به یاد این بازیكنان می  اندازد و حضورش 
در زمین حتي اگر همیش��ه ندرخش��د، برای هر تیمی 

غنیمت است. 
او محوطه جریمه و چارچوب دروازه را مثل کف دس��ت 
می شناسد، فقط حیف که پرسپولیس سودی از این مهره 
نمی برد. زاید، تنها نقطه روش��ن پرسپولیس سیاه بخت 
 است.پرسپولیس��ی ک��ه در لی��گ یازده��م ب��ه غیر از 
برهه ای کوتاه، در سایر هفته ها روز به روز در مردابی که 
 خود برای خود تدارک دیده بود غرق و غرق تر می ش��د

و بازیكنانی ک��ه بوی عدم تمدید قرارداد به مشامش��ان 
 رس��یده بود، با ک��م کاری در بازی، به س��قوط این تیم 
سرعت می بخش��یدند، این زاید بود که در بیشتر مواقع 
به یاری تیمش می آمد. ش��اید خودش هم نمی دانست 
که این چارچوب شناسیش تا این حد به کمک یک تیم 
ایرانی بیاید. با عملكردی که زاید از خود در این فصل به 
نمایش گذاشته، بی ش��ک یكی از امیدهای اول دنیزلی 

برای فصل بعد است.

یادداشت
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9
بکهام ثروتمندترین ورزشکار بریتانیا شد

بكهام 37 ساله با 160 میلیون پوند )259 میلیون دالر( یكی از 48 فوتبالیست حال و گذشته بریتانیاست 
که نام وی در فهرست صد ورزشكار ثروتمند دنیا قرار گرفته است. تایگر وودز با ثروت تخمینی 538 میلیون 

پوند در صدر جدول قرار دارد و میشائیل شوماخر و مایكل جردن، در رده های دوم و سوم قرار دارند.

شهرآورد اصفهان در روز یكش��نبه در شرایطی برگزار شد که 
 حساسیت های ایجاد ش��ده و کاذب در مورد بحث تبانی این 
دو تیم، حساسیتی ویژه به این بازی بخشیده بود و در نگاه اول 
به نظر می رسید که این شایعات حتی بر کیفیت فنی مسابقه 

هم تأثیر گذاشته است.
  البت��ه حض��ور ه��واداران دو تیم در ورزش��گاه فوالدش��هر و 
کری خوانی که بر روی سكوها داشتند هم بر جذابیت این بازی 
افزوده بود. سپاهان با همان ترکیب اولیه ای که در مقابل النصر 
امارات به میدان رفته بود، تیمش را به دیدار ذوب آهن فرستاد 
و در س��وی مقابل هم ذوبی ها در غیاب چه��ار بازیكن اصلی 
خودش��ان یعنی طالبی، حس��ینی، منصوری و ایگور کاسترو 
 راهی میدان فوالدش��هر ش��ده بودند. در 20 دقیق��ه ابتدایی 
نیمه اول، ه��ر دو تیم مش��غول محک زدن یكدیگ��ر بودند و 
یک احتیاط اولی��ه در نحوه بازی آنها به چش��م می خورد که 
باعث ش��د تماشاگران ش��اهد بازی جذابی از س��وی زردها و 

سبزها نباشند؛ به خصوص ذوب آهنی ها که با انجام یک بازی 
منطقی در یک سوم دفاعی خودشان و مهار بازیكنان حریف، 
بیشتر چشم به س��رعت فرهادی در ضد حمالت و توپ گیری 
قاضی در خط حمله داشتند و با وجود فراهم شدن چند فرصت 
مناس��ب ضدحمله در نیمه اول، با دادن پاس های اشتباه داد 
منصور ابراهیم زاده را هم درآوردند. نكته قابل توجه در ترکیب 
خط دفاعی ذوب آهن، فشردگی این تیم در قلب دفاع بود که 
با حضور دو هافبک دفاعی جنگنده مثل دس��وزا و احمدی در 
مقابل محوطه جریمه، تمام ش��كاف های قلب دفاع را پوشش 
داده بودند تا توپ سازی مناسبی از سوی هافبک های سپاهان 
برای مهاجمانشان انجام نشود. ابراهیم زاده با آنالیز بازی های 
قبلی سپاهان، نوع حرکات سزار و سوکای را برای بازیكنانش 
توصیف کرده بود و بر خالف بازی ه��ای قبلی، این دو مهاجم 
گلزن راهی به دروازه سپاهان پیدا نكردند. اما برعكس، مهدی 
کریمیان با استفاده از توجه بیش از حد مدافعان ذوب آهن به 

دو مهاجم اصلی سپاهان، در چند مورد صاحب موقعیت های 
مناسبی شد که با بی دقتی خودش و درخشش گردان، به بار 
ننشس��ت. بدون ش��ک مهم ترین موقعیت در کل جریان این 
بازی را محس��ن بنگر در همان نیمه اول به دست آورد که اگر 
کمی دقت بیشتری داشت، ش��اید جریان بازی به طور کامل 
عوض می شد که با واکنش به موقع گردان، راهی دروازه نشد.

 اما نیمه دوم شرایط متفاوت تری نسبت به نیمه اول داشت و 
توپ هایی که فقط تا پشت محوطه جریمه حریف می رسید، 
باعث ش��د تا تماش��اگران دیدن بازی را بی خیال ش��وند و به 
اتفاقات حاش��یه ای بر روی س��كوها رو بیاورند که نتیجه ای 
به جز شكس��تن تعدادی از صندلی های ورزشگاه فوالدشهر 
نداش��ت. تعویض های هر دو مربی هم تأثی��ری در روند بازی 
ایجاد نكرد و حتی در ده دقیقه پایانی، به نظر می رسید که هر 
دو تیم به نتیجه تساوی راضی شده اند که در نهایت هم همین 
طور ش��د و یک امتیاز از جیب فوتبال اصفهان خارج شد، ولی 
 بر خالف دفعات قبلی، این بار هیچ ک��س ناراضی نبود، چون 
 ذوب آهن با رسیدن به هجدهمین تساوی فصل، همچنان روند 
بی شكستی خودش را حفظ کرد و سپاهان هم با تک امتیاز این 
مسابقه، شانس قهرمانی اش را در هفته آخر لیگ افزایش داد. 
اما مسأله مهمی که سپاهانی ها باید مد نظر قرار دهند، خاطره 
ناخوشایند فوتبال اصفهان از کشیده شدن سرنوشت قهرمانی 
به هفته آخر است که در لیگ های هفتم و هشتم با وجود این 
که همه شانس قهرمانی سپاهان و ذوب آهن را در هفته پایانی 
باال می دانستند، همه چیز دست به دست هم داد تا قهرمانی از 
دسترس اصفهانی ها خارج شود. به همین خاطر سپاهانی ها با 
وجود باال بودن شانس قهرمانی، باید حواسشان به اتفاقات هفته 
پایانی لیگ هم باشد و به قول منصور ابراهیم زاده  از همین حاال 

به فكر مراسم بعد از بازی نباشند. 
مس سرچش��مه، حریف پایانی س��پاهان هم با وجود این که 
س��قوط کرده، در مقابل تراکتورس��ازی یک ق��دم هم عقب 
نگذاشت و بدون ش��ک در هفته پایانی هم با انگیزه بیشتری 
راهی اصفهان خواهد ش��د و با تیمی بدون اس��ترس، حریفی 
سخت برای س��پاهان خواهد بود، بنابراین کادر فنی سپاهان 
باید به خوبی بازیكنانش را توجیه کند که حریف را دست کم 
نگیرند. چهارمین قهرمانی احتمالی سپاهان در 11 دوره لیگ 
برتر، بدون شک لذتی دو چندان برای باشگاهی خواهد داشت 
که با وجود اتفاقات ابتدای فصل، هرگز دست از تالش نكشید 
و حاال با رسیدن به عنوان قهرمانی، می تواند دوباره پایتختی 

فوتبال نصف جهان را در ایران به اثبات برساند.

یک نفس مانده تا هت تریک قهرمانی

مس در اصفهان  فوالد نشود  

مهم ترین بازی هفته سی و سوم لیگ برتر فوتبال ایران در قالب شهرآورد اصفهان نتیجه ای  مسعود 
به جز تساوی بدون گل برای دو تیم سپاهان و ذوب آهن به همراه نداشت تا سرنوشت قهرمانی افشاری

سپاهان بر خالف سه قهرمانی قبل، به هفته پایانی کشیده شود. تیم کرانچار جمعه همین هفته 
و در هفته آخر لیگ، این فرصت را خواهد داش�ت که با پیروزی و یا حتی تس�اوی در مقابل مس سرچشمه، برای 

چهارمین بار بر بام فوتبال ایران بایستد.

اوضاع تیم ملی 
بحرانی است 

میزبانی اصفهان 
قطعی است، اما... 

بازی با عراق لغو ش��د، مثل بازی با امارات. کی روش گفته بود: »قطعا با این 
تیم بازی می کنی��م، در ترکیه.« ولی ح��اال دیگر نه. اما رییس فدراس��یون 
بحث دیگری را وسط می کشد: »اصال قرار نبود با عراق بازی کنیم.« رییس 
فدراس��یون فوتبال اعتقاد دارد وضعیت تیم ملی بحرانی است. او همچنین 
شایعات اخیر درباره همدستی کشورهای عربی را برای فعالیت علیه ایران رد 
می کند. کفاشیان در مورد لغو دیدار دوستانه با عراق می گوید: اصال قرار نبوده 
با عراق بازی کنیم که لغو شود! ما از آنها خواسته بودیم که 27 می در ترکیه با 
هم بازی کنیم، ولی عراقی ها اعالم کردند که 26 می با ساحل عاج بازی دارند 
و نمی توانند در آن تاریخ با ما مسابقه دهند. ما هم این موضوع را به کادر فنی 
تیم ملی گفتیم که آقای کی روش گفتند نه و مسابقه از همان زمان لغو شد، 

بنابراین می توان نتیجه گرفت که اوضاع واقعا بحرانی است. 

طی چند روز گذش��ته برخی رس��انه ها از لغو برگزاری مسابقات والیبال 
قهرمانی نوجوانان 2012 آسیا در اصفهان خبر دادند. محمد دری در این 
ارتباط به ایمنا گفت: هیچ مشكلی در میزبانی اصفهان برای برگزاری این 
رویداد دیده نمی شود و میزبانی ما در این رقابت ها قطعی است. وی افزود: 
تا افتتاح رسمی سالن شش هزار نفری ورزشگاه نقش جهان نمی توانیم 
از میزبانی قطعی این سالن برای برگزاری رقابت های قهرمانی نوجوانان 

2012 آسیا صحبت کنیم.
 دری ادام��ه داد: در صورت��ی ک��ه اس��تفاده از ورزش��گاه نق��ش جهان 
 فراهم نش��ود، س��الن مخابرات برای برگ��زاری دیداره��ا در نظر گرفته 
 می شود و از سالن های 17 ش��هریور و ملت برای تمرین تیم ها استفاده

 خواهد شد.

با رصد اخبار چن��د وقت اخیر مربوط به 
مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن، یک نكته 
کامال قطع��ی وج��ود دارد و آن جدایی 
محمد قاضی از ذوب آهن و منصور ابراهیم زاده است؛جدایی 
که در آن خبری از س��یمرغ و ش��تر و خرس طالیی نیست و 
 اساس��ا جای هورا ندارد. قاضی از زمره بازیكن��ان تأثیرگذار

ذوب آهن در سال های اخیر این تیم بوده است.
این مهاجم که به واسطه حضورش در تیم ملی و سوگلی شدن 
در نزد کی روش جایگاه مناسبی در فوتبال ایران دارد، برای 
فصل آینده با چند پیشنهاد جالب و قابل تأمل روبرو شده که 
سخت ذهن او را مشغول کرده؛ هرچند هنوز تصمیم خاصی  

در این باره نگرفته است.
قاضی که این روزها ش��ایعه جدایی حتمی اش از ذوب آهن 
شنیده می ش��ود، در مورد وضعیت خودش می گوید: هنوز 
تصمیمی نگرفته ام. من پیش��نهادهای خوب��ی دارم و بعد از 
این دو هفته که لیگ تمام شد، درباره آنها تصمیم می گیرم. 
او در پاسخ به این سؤال که آیا این پیشنهادها شامل تیم های 
خارجی هم می ش��ود، می افزاید: بله، هم از تیم های خارجی 
و هم تیم های لیگ برتر پیشنهادهایی دارم که تالش خواهم 

کرد بهترین  را انتخاب کنم.
او در پاسخ به س��ؤالی مبنی بر این که آیا اولویت او جدایی از 
ذوب آهن اس��ت، تصریح می کند: خیر، من به ذوب آهن هم 
فكر خواهم کرد، ولی می خواهم بهترین تصمیم را بگیرم. این 
روزها خبرهایی درباره مذاکره قاضی با مسئوالن پرسپولیس 
به گوش می رس��د و حتی می گویند او با رویانیان جلسه هم 
داشته است. جالب اینجاست که قاضی پیشنهاد پرسپولیس 
را تأیید کرده و می گوید: پرس��پولیس هم یكی از تیم هایی 
اس��ت که به من پیش��نهاد داده، اما االن درباره این موضوع 

صحبت نمی کنم، چون تصمیم گرفتم 
بعد از این دو هفته، راحت در این باره 

تصمیم گیری کنم.
در ادام��ه از قاض��ی در م��ورد ب��ازی 
 دوس��تانه ایران و موزامبیک س��ؤال 

می کنی��م که می گوی��د:  بازی 
خوبی ب��ود. آنه��ا برخالف 

آنچ��ه ک��ه هم��ه فك��ر 
می کردن��د، تی��م خوبی 
بودند و خیل��ی محكم 
بازی کردند، ضمن این 
که باید اش��اره کنم 
تم��ام دس��تورات 
تاکتیك��ی و فنی 
در زمی��ن اج��را 
ش��د و به چیزی 
که می خواستیم 

رسیدیم. 
بازیكنان موزامبیک 
در زمی��ن، یكدیگر را 
خوب پیدا می کردند 
 وتاکتیک های خوبی
ه��م داش��تند. فكر 

می کنم ب��ه جز بحث 
بدن��ی ک��ه خیل��ی 
سفت و س��خت بازی 
می کردند، از نظر فنی 

هم خوب بودند.

قرار بود فین��ال رقابت ه��ای لیگ برتر 
نجمه 
بسكتبال به صورت 4 از 7برگزار شود که کرمی

در روز گذشته اعالم شد با توافق تیم ها، 
این تعداد ب��ازی به 3 از 5کاهش یافته اس��ت. ای��ن تغییر در نوع 
برگزاری رقابت های فینال این دوره از رقابت ها در شرایطی اتخاذ 
 می ش��ود که فدراس��یون و تیم ه��ای راه یافته به نیم��ه نهایی 
رقابت ه��ای لیگ برت��ر، برگزاری رقاب��ت های غرب آس��یا را در 
خردادماه در نظر گرفته و برای فراهم کردن شرایط ایده آل برای 
حضور هرچه قدرتمندتر تیم ملی در این رقابت ها، به این اجماع 
نظر رسیده اند که مسابقات فینال به صورت 3 از 5 برگزار شود. در 

 این می��ان و از همان آغ��از لیگ، بودند کس��انی که ب��ا برگزاری 
رقابت ه��ای4 از 7 در نیمه نهای��ی و فینال مخال��ف بودند. فرزاد 
کوهیان، کارشناس بسكتبال کشورمان در این باره می گوید: تنها 
کسی که در جلسه  فدراسیون به این تصمیم اعتراض کرد من بودم؛ 
چرا که هنوز در بسیاری از کشورهای دنیا هم حتی فینال را 4 از 7 
برگزار نمی کنند، اما متأسفانه پیشنهاد برگزاری بازی ها به صورت3 
از 5 رأی نیاورد تا این که امروز دوباره به این نتیجه رس��یده اند که 
بهتر اس��ت مس��ابقات 3 از 5 برگزار ش��ود. امیدوارم از این بعد به 
پیشنهاداتی که در جلس��ات لیگ مطرح  می شود، عمیق تر نگاه 
کنند. وی می افزاید: نگاه کمی به بازی ه��ای لیگ و وجود بحث 
ترانسپورت در کشور، باعث شده عده ای برگزاری فینال به صورت 
4 از 7 را انتخاب کنند، ولی به اعتقاد بنده نوع بازی و فیزیک بدنی 
بازیكنان ایرانی و برنامه ریزی که تا بدین جا برای لیگ شده است 
چنین برنامه ای را نمی طلبد، ضمن این که برای باالبردن تعداد بازی 
تیم ها در لیگ، راهكارهای دیگری وجود دارد و لزومی ندارد بدین 
 ش��كل آمار ب��ازی ه��ا را باالببری��م. به گفت��ه کوهی��ان، قبل از 
 تصمیم گیری ه��ای این چنین��ی، باید فرهنگ خ��اص این نوع 
بازی ها رافراهم کرد و این موضوع نباید به صرف افزایش تعداد بازی 
 و تغییر در نوع بازی ها و ترکیب تیم ص��ورت گیرد، ضمن این که 

ص��ورت 4 از 7 تیم هایی که با برگ��زاری فینال به 
نیمكت قوی و موافق بودند، آی��ا واقعا از 

ن  یكن��ا ز  با
ش������ش دان�����گ 
برخوردارند؟  آنها  نباید 
به واسطه این تصمیم 
س��المتی  س��طحی، 
جسمی و روانی بازیكنانی که بخش بزرگی 

از بار تیمشان  را به دوش می کشند نادیده بگیرند. 

جدایی قاضی از ذوب آهن  هورا نداردبازی های فینال بسکتبال 3 از 5 برگزار می شود
این روزها همه دم از جدایی می زنندباالخره تیم های حاضر در نیمه نهایی کوتاه آمدند

س��جاد مرادی، دونده ملی پوش اصفهانی که قرار بود در مسابقات 
دوومیدانی جایزه بزرگ تایلند شرکت کند، به جای این مسابقات با 
دعوت قطری ها و موافقت فدراس��یون دوومیدانی، در دایموند لیگ 

قطر شرکت خواهد کرد. 
این دوومیدانی کار المپیكی کش��ورمان در م��اده 800 متر رقابت 
خواهد کرد.  احس��ان حدادی، دیگر دوومیدانی کار ایران است که 
در ماده پرتاب دیس��ک، با دیگر حریفان به رقابت خواهد پرداخت.  
مسابقات دایموند لیگ هرس��اله در چهار مرحله برگزار می شود که 

نخستن مرحله آن از روز جمعه در شهر دوحه قطر آغاز می شود. 

 پیراهن تیم ملی تنیس 
به یک اصفهانی رسید

 رقابت های انتخاب��ی تیم ملی پین��گ پنگ نوجوانان ب��ا موفقیت 
پینگ پنگ باز اصفهانی به پایان رسید.

آخرین مرحله از رقابت های انتخابی تیم ملی پینگ پنگ نوجوانان 
دختر روز گذشته برگزار ش��د و در پایان سه نفر راه یافته به این تیم 
مشخص ش��دند. س��ه نفر برتر این مس��ابقات به عالوه نفر برگزیده 

کمیته فنی، پیراهن تیم ملی نوجوانان را بر تن خواهند کرد. 

جانشین عشایری تا یک ماه دیگر 
معرفی می شود

با جدایی هوش��نگ عش��ایری از هی��أت والیبال اس��تان اصفهان، 
سرپرست این هیأت تا یک ماه آینده معرفی می شود.

عش��ایری در حال حاضر به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی استان 
فارس مش��غول به فعالیت اس��ت و از راه دور بر فعالیت های هیأت 

والیبال استان نیز نظارت دارد.
 اما مدیریت عشایری بر والیبال اصفهان به زودی پایان می یابد و وی 
باید قبل از این که مدت حضورش در این هیأت دو ساله شود، جای 

خود را به فرد دیگری بدهد. 

هندبال سپاهان، همچنان در صدر
سپاهان با پیروزی سختی که  روز یكش��نبه در خانه به دست آورد، 

صدرجدول رقابت های لیگ برتر هندبال را حفظ کرد.
هفته س��یزدهم لیگ برتر هندبال باشگاه های کش��ور طی دو روز 

برگزار شد.
 مهم ترین نتیجه پیروزی س��پاهان با اخت��الف دو گل در اصفهان 
برابر هپكو بود. س��پاهان دیروز 32 بر 30 هپكو را شكست داد تا 24 
امتیازی ش��ود و در روزی که بازی ثامن الحجج سبزوار و شهرداری 
کازرون برگزار نشد، صدر جدول رقابت ها را در اختیار داشته باشد. 

ناکام بزرگ دلخوش به پنجمی است
تیم بسكتبال ذوب آهن برای کسب عنوان پنجمی رقابت های لیگ 

برتر بسكتبال  امروز به دیدار صنایع پتروشیمی ماهشهر می رود.
 لیگ برتر بسكتبال باشگاه های کش��ور  امروز با برگزاری دیدارهای 

نخست تعیین کننده عناوین پنجم تا هشتم، پیگیری می شود. 
ذوب آهن، ناکام بزرگ رقابت های فصل جاری به ماهش��هر می رود 
تا در اولین دیدار تعیین کننده عناوین پنجم و شش��م، برابر صنایع 

پتروشیمی ماهشهر قرار بگیرد.
   دیدار دوم دو تیم بیس��ت و چهارم اردیبهش��ت در اصفهان برگزار 
می ش��ود. ذوب آهن در صورت پیروزی در دو دیدار، عنوان پنجمی 

رقابت ها را کسب می کند. 

 شاپا، اولین بازیکن
 تمرینات گیتی پسند

رادیمار ونانسیو معروف به شاپا به ایران بازگشت تا تیم گیتی پسند 
را در رقابت های قهرمانی آسیا همراهی کند.

ش��اپا که پس از قهرمانی در لیگ برتر فوتسال به کشورش بازگشته 
 بود، روز گذش��ته  به ایران بازگش��ت ت��ا در تمرینات تیم فوتس��ال 

گیتی پسند شرکت کند. 

فونیکه سی به قولش عمل کرد
فونیكه سی که رقابت نزدیكی با رضا عنایتی و کریم انصاری فرد برای 
کس��ب عنوان آقای گلی دارد، قبل از بازی تیمش مقابل استقالل، 
اعالم کرده بود که به تیم پرویز مظلومی گل می زند تا به همه ثابت 
کند آقای گل لیگ ایران اس��ت. فونیكه س��ی در دقایق ابتدایی این 
دیدار، دروازه س��ید مهدی رحمتی را باز کرد ت��ا هم به قولش عمل 
 کند و هم فاصله اش را در صدر گلزنان لیگ با عنایتی و انصاری فرد 

بیشتر کند.

گروه 
ورزش

علت دلخوری رحمان معلوم شد

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی
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چهره روزيادداشت

ناشران اصفهان اتحاديه ندارند 
 ايمن�ا - عض��و هي��أت مدي��ره انجم��ن فرهنگ��ي ناش��ران 
اس��تان اصفهان با گاليه از نبود اتحاديه منس��جم براي فعاالن اين 
حوزه، گفت: اين انجمن، جايگاه حقوقي ندارد و نمي تواند نيازهاي 
 اصلي و  اساس��ي اين صنف را برآورده س��ازد، در حالي كه تشكيل 
 يك اتحاديه منس��جم، زمينه  دسترس��ي به حقوق واقعي ناشران را 
 فراه��م مي كند.محم��ود حقوق��ي ب��ا بي��ان اي��ن مطل��ب اظهار

ن��ي در    ك��رد: بي توجه��ي ب��ه ح��وزه فرهن��گ و كتابخوا
 س��ال هاي اخي��ر در اصفه��ان و همچني��ن مديري��ت س��ليقه اي 
 در بخش ه��اي مختلف، موج��ب پراكندگي فعالي��ت در اين بخش 

شده است. 
 وی ب��ا بي��ان اين كه انجم��ن فرهنگ��ي ناش��ران اصفه��ان اكنون 
۷۰ عض��و دارد، اظهار كرد: اكنون حدود ۳۰۰ ناش��ر پروانه كس��ب 
 دارن��د وي ادام��ه داد: ناش��ران فق��ط در انجمن عضوي��ت دارند و 
ح��دود ۴۰ كتابفروش زير پوش��ش اتحاديه كت��اب و لوازم التحرير 
فعاليت مي كنند. وي اظهار كرد: در س��ال هاي اخير تالش كرده ايم 
براي جذب ناشران و كتابفروشان به اين انجمن، تالش ها و برنامه هاي 
متعددي را برنامه ريزي كنيم، ولي متأس��فانه چن��دان جواب نداده 

است. 
عضو هي��أت مديره انجم��ن فرهنگي ناش��ران اصفهان با اش��اره به 
مشكالت فعاالن حوزه نشر، يادآور شد: حوزه نشر مقوله  اي است كه 
از جهت هاي مختلفي تحت فشار اس��ت و برخي فشارهاي مضاعف 
از سوي افراد سودجو يا س��ازمان هاي مالياتي، ضربه اي جدي به آن 

وارد مي كند. 

نرگس ناظمی نیا - گس��ترش وس��ايل ارتب��اط جمعي و 
تكثر ش��كل هاي مختلف پي��ام و همچنين ب��ر هم خوردن 
معادل��ه س��نتي انتقال پي��ام، جوامع��ي پيچيده و س��يال 
 از مخاط��ب را ب��ه وج��ود آورده و ب��ه تب��ع آن، رفت��ار 
 دس��ت ان��دركاران رس��انه و رواب��ط عموم��ي را دش��وار 
ساخته اس��ت. معادله س��نتي انتقال پيام بر تفكيك حوزه 
فرس��تنده پيام و گيرنده پيام )مخاطب( بنا ش��ده، اما امروز 
 فرض بر اين است كه مرز بين فرستنده و گيرنده از بين رفته و 
 ي��ك ف��رد در عي��ن ح��ال ك��ه گيرن��ده پي��ام اس��ت، 
 م��ي توان��د توليدكنن��ده ني��ز باش��د.حتي ع��ده اي 
 از نظريه پ��ردازان مانن��د جان فيس��ك و پيروانش پ��ا را از 
اين فراتر گذاش��ته اند و از » جنگ چريكي نشانه ها« سخن 
مي گويند. اين مفهوم تا حدودي نزديك به نظريات استوارت 
 هال در مدل رمزگذاري/ رمزگش��ايي اس��ت؛ به اين مفهوم 
كه هال معتقد اس��ت مخاط��ب در مواجهه ب��ا متن، خنثي 
 برخ��ورد نم��ي كند و ب��ا توج��ه ب��ه جن��س، تحصيالت، 
 طبق��ه اجتماع��ي- اقتص��ادي و ...، م��ي تواندخوانش هاي

متفاوت��ي )توافق��ي، متض��اد، بينابي��ن( از مت��ن داش��ته 
باش��د. در تحقيق��ات مختلف��ي ك��ه ب��ر روي مخاط��ب 
 ايران��ي ص��ورت گرفت��ه، نظري��ه ه��ال تأيي��د ش��ده و 
 رگ��ه هاي��ي از خوان��ش ه��اي مختل��ف مخاطب��ان از 
متن)پيام( شناسايي شده است. كار روابط عمومي برای كتاب 
و اين حوزه،  از آن جهت اهميت دارد كه بدون شناخت منطقي 
 از جامعه مخاطب، نمي توان ارتباطي صحيح و هدفمند با آن 
 برق��رار ك��رد و هرگون��ه اق��دام نس��نجيده، م��ي توان��د 
تبع��ات فراواني براي س��ازمان داش��ته باش��د. اي��ن حلقه 
مغف��ول ماس��ت ك��ه در فعاليت ه��اي پژوهش��ي، تمركز 
ب��ر دو ح��وزه عم��ده مخاط��ب و پيام نب��وده اس��ت، بلكه 
 در اي��ن ش��رايط ارتباط ب��ا مخاطبان ني��ز تح��ول يافته و 
رادي��و، تلويزي��ون و وب��الگ ه��ا ني��ز در كن��ار روزنامه ها 
 و خبرگ��زاري ه��ا منعك��س كنن��ده اخب��ار و اتفاق��ات 
نش��ر بوده اند. عالوه بر مواردمذكور، آنچه كه الزم اس��ت با 
 رنگ ولعاب بيش��تري دنبال ش��ود، وارد ك��ردن گروه هاي 
مخاط��ب ب��ه اط��الع رس��اني در ح��وزه كار انتش��ارات 
 و  به عبارت��ي، » مردمي ك��ردن حوزه كتاب« اس��ت كه در 
 دراز مدت ب��ه گس��ترش فرهن��گ كتابخوان��ي در جامعه 
 م��ي انجام��د. اتفاق��ي ك��ه در م��ورد كت��اب »دا« افتاد و 
 جري��ان خب��ري و تولي��د خب��ر بع��د از مدت��ي، از 
نهادهاي رس��مي )روزنام��ه هاي، خبرگ��زاري ه��او ...( به 
حوزه عموم��ي راه يافت و ب��ه دنبال آن، جمعي��ت انبوهي 
 از مخاطب��ان »دا« را ب��ه وج��ود آورد ك��ه كمت��ر س��ابقه 

داشته است. 

خبر ويژه

يادداشت
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اصفهان، میزبان کارگاه نگارش در مطبوعات 

  فرهنگس��رای رس��انه اصفهان ۲۸ ارديبهش��ت ماه اقدام به برگزاری كارگاه ي��ك روزه نگارش در 
مطبوعات با حضور دكتر عليرضا حسينی پاكدهی می كند. او از اساتيد برجسته حوزه مطبوعات و از 

مدرسان مركز توسعه رسانه ها و استاد ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايی است.
 کتابخوانی، بیماری رو  به

 موت است!
 نویسنده و مترجم ادبیات

حسین فتاحی
حتی اگر روال نمايشگاهی را مفيد بدانيم و مسكن هم باشد، رويه ما 
 طوری است كه نه مس��كن را به بيمار می دهيم و نه داروی اصلی را؛

در واقع بيمار زير دست ما می ميرد.
نمايشگاه كتاب ما با نمايشگاه هايی مانند بولونيا، فرانكفورت يا لندن 
يك تفاوت دارد؛ اين تفاوت به سيس��تم فراگي��ر توزيع كتاب در آن 

كشورها باز می گردد. 
توزيع كتاب در همه شهرهای كشورهای اروپايی وضعيت مناسبی 
دارد كه نمايشگاه هايش��ان 

چنين وضعيتی دارد.
 اگر ما چنين فروشگاه هايی 
در ايران داش��تيم، مردم ما 
ديگ��ر منتظر نمی ش��دند تا 
سالی يك بار يك نمايشگاه 
برپا بشود تا تمام كتاب هايی 

را كه می خواهند، بخرند.

عكاس��ی خبری يا فتوژورناليس��م، يكی از مهم ترين شاخه های 
 حرفه عكاسی است كه تصوير گويای خبر و پيام مورد نظر را منتقل 
می كند و گاه اثرگذاری آن بسيار بيشتر از چندين گزارش و مقاله 
اس��ت. عكس خبری از ابتدای قرن نوزدهم ميالدی در مطبوعات 
رونق گرفت. كاوش در هنجارهای اجتماعی، پرداختن به موضوعات 
زندگی روزمره مردم و ارتقای سطح آگاهی های عمومی از طريق 
 رس��انه عكس و ثبت آن به عنوان اس��نادی تصوي��ری، از جمله 
مهم ترين كاركردهای عكس خبری است. عكاس خبری شاهدی 
صادق و بی طرف در يك واقعه و ماجراس��ت كه تالش می كند با 
جلب نظر مخاطب، آنها را به ديدن و يا ش��نيدن گزارشات بيشتر 
تشويق كند، به همين دليل، خالق تصاوير از هرگونه دستكاری و 
يا تغييرات در رويداد بايد به دور باشد، بنابراين عكاسی خبری به 
علت صداقت در ثبت تصوير، كاربردی ترين شاخه عكاسی است.  
اما نبايد فرام��وش كرد كه حرفه خبرنگاری و عكاس��ی خبری به 
معنای واقعی كلمه حرفه ای پرخطر و تنش زاست. پرمخاطره به 

آن جهت كه عكاس و خبرنگار با يك عنصر و يا يك نوع مشخص از 
خطر مواجه نيست، بلكه در مجموعه ای از خطرات با كيفيت های 

مختلف قرار گرفته است.  
اين خط��رات ش��امل تهديده��ای محي��ط انس��انی و طبيعی و 
تهديدات امنيتی از س��وی نهاده��ای قدرت، پلي��س و نيروهای 
 درگي��ر در ي��ك مناقش��ه اس��ت كه م��ی توان��د آس��يب های 
درازم��دت و تنش ه��ای عصبی برای ع��كاس به همراه داش��ته 
 باش��د؛ به اين معن��ی كه ع��كاس ام��كان دارد به خاط��ر ديدن 
صحنه های خشونت بار و استرس های خبررسانی در كنار مسائل 
وجدانی و اخالقی،  تامدت ها دچار مشكالت روحی و روانی باشد و 
حتی به خاطر عدم توان در تحمل اين مشكالت، دست به خودكشی 
بزند.يكی از خطرناك ترين و دش��وارترين عكاس��ی ها، مربوط به 
 عكاس��ی از مناطق بحرانی و جنگی اس��ت. در بين صدها مورد از 
آسيب ديدگی عكاس��ان، می توان به مجروح ش��دن »لوران وندر 

استاك« عكاس آژانس عكس گاما و مجله نيوزويك اشاره كرد. 

وی در س��ال ۲۰۰1 ب��رای پوش��ش خب��ری مب��ارزات 
 م��ردم فلس��طين ب��ا ارت��ش اس��رائيل وارد منطق��ه رام اهلل 
می ش��ود. او در حالی كه به همراه تع��داد زي��ادی از خبرنگاران 
 مش��غول تهيه فيل��م و تصوي��ر ب��وده و در فاصله صدمت��ری از 
جي��پ ه��ای نظامي��ان اس��رائيلی قرارداش��ته، هنگام��ی ك��ه 
 نيروه��ای اس��رائيلی ب��رای متف��رق ك��ردن فلس��طينيان 
 سنگ به دست، از گازاش��ك آور و در نهايت شليك گلوله استفاده 
می كنند، عالوه بر مجروح ش��دن عده زيادی، وندراستاك نيز به 
شدت مجروح می شود. گلوله به طور مستقيم از باالی زانوی چپ 
وی وارد و پس از آس��يب رس��اندن به اعصاب پايش، از ناحيه ران 

خارج می شود. 
 اين عكاس در حالی به شدت از ناحيه پا مجروح می شود كه به خاطر 
به همراه داشتن دو دوربين عكاس��ی، از ساير مبارزان فلسطينی 
قابل شناس��ايی بود.  كاوه گلستان، عكاس برجس��ته ای بود كه 
تصاوي��ر بس��ياری را از انق��الب اس��المی اي��ران و جن��گ های 
افغانس��تان خلق كرد. وی كه ب��رای تهيه گزارش ب��ه عراق رفته 
بود، به خاط��ر انفجار مين، جان خود را بر س��ر حرفه عكاس��ی از 
 دست داد.  با وجود تمام اين س��ختی ها و تهديدها، آنچه كه يك 
خبرنگار- ع��كاس را ب��ه ادامه كار ترغي��ب و تش��ويق می كند، 
مفيد و مؤثر ب��ودن كار او اس��ت. در واقع مردم جه��ان با تصاوير 
و يا فيلم های خبرنگاران و عكاس��ان اس��ت ك��ه از عمق بحران 
 در ي��ك منطق��ه زلزله زده،جن��گ زده و ي��ا قحط��ی زده مطلع 
می ش��وند. نمونه هايی از اين عكس ها در دنيای مطبوعات بسيار 

ديده شده است.
لحظاتی پس از وقوع بمباران روس��تای كردنشين در شمال عراق 
توسط صدام حس��ين در 15 مارس19۸۸، احمد ناطقی تصاوير 
بس��يار اثرگذار و متأثركنن��ده ای از مرگ غيرنظاميان منتش��ر 
كرد كه بازت��اب جهانی آن، موج��ب توقف اين حمالت ش��د. در 
دنيای خبر، تصاوير ماندگار و اثرگذار بس��ياری منتش��ر شده كه 
هر كدام برگ��ی از كتاب تاريخ جهان اس��ت.  تصويرخودس��وزی 
يك بودايی در اعت��راض به آزار و اذيت پيروان مذاهب به وس��يله 
دولت ويتنام جنوبی و يا ايس��تادگی دانشجوی معترض در مقابل 
تانك ه��ای دولت چي��ن درميدان تی ي��ان من در س��ال 19۸9 
و يا تصوي��ر كودكی گرس��نه و قحط��ی زده در كنار الش��خوری 
گرس��نه و منتظر، از جمله مهم ترين تصاوير خبری جهان است 
 كه در كنار جوايز متع��دد كه برای خال��ق آنها به هم��راه آورده، 
ميليون ها نگاه را به س��وی خ��ود معطوف كرده و ب��ا بازتاب های 
مختلف خود، موجب تغيي��ر رفتار سياس��تمداران و قدرتمندان 

دنيا شده است. 

خطرهمیشه درکمین عکاسان خبری است 

وقتی یک  شاتر شلیک می کند

گروه  همیشه هر شغلی با خاطرات و مخاطراتی همراه بوده و هست، حتی پولسازترين آنها. اين ادعا را هر 
روز می توان در صفحات حوادث نش�ريات به وضوح ديد، چرا که در نمونه اخیر مردی از س�ینمای فرهنگ 

بالیوود، زن همکارش را کشت و تکه تکه کرد. البته اين مختص هر حوزه  ای می تواند باشد، ولی افراط 
و خشونت گرايی فزاينده در دنیايی که قبال فقط غرب آن وحشی بود و حاال همه آن وحشی شده، زندگی را خطرناک کرده 
است. ولی چطور اين خطرات را می بینیم يا می فهمیم و يا می شنويم؟ يکی از بهترين راه ها و شیوه های اولیه که هنوز هم 

بازار داغی دارد، عکاسی است. عکاسان خبری به دنبال ارائه اخبار و حوادث، بارها و بارها بهای گزافی پرداخته اند. 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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احضار
10/221 چون آقايان 1- محمد حس��ين غضنفری. 2- صادق کاله کج شكايتي عليه آقاي 
ابراهي��م خداورديان مبنی ب��ر جعل مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 901136 اين 
دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 1391/3/22 س��اعت 11 صبح تعيين شده نظر به 
اينكه متهم مجهول المكان می باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرس��ی کيفری 
مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه های کثيراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از 
متهم مذکور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 

15493 دفتر شعبه 118 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ
10/259 شماره ابالغيه: 9010100351204076، شماره پرونده: 9009980351200353،  
شماره بايگاني شعبه: 900354، خواهان شرکت برش آبيدر به نمايندگي نعمت اله زارعي 
دادخواس��تي به طرفيت خوانده عباس حاج حيدري تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان 
اصفهان- اصفهان نموده که جهت رس��يدگی به شعبه دوازدهم دادگاه عمومی )حقوقي( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 321 ارجاع و به کالسه 9009980351200353 
ثبت گرديده که وقت رس��يدگی آن 1391/03/22 و س��اعت 11:00 تعيين ش��ده است. به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در 
يكی از جرايد کثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود 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 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. م الف/ 15465 رشيدي- مدير 

دفتر شعبه دوازدهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

اخطاريه
10/587 شماره ابالغنامه: 9010100353202896، شماره پرونده: 9009980364800284، 
شماره بايگاني شعبه: 901264، مشخصات ابالغ شونده حقيقي: محمد فرهاديان مجهول 
الم��كان، تاريخ حضور: 1391/03/21 يكش��نبه س��اعت: 11:30 محل حضور: اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 
123،  علت حضور: در خصوص شكايت اداره کار و امور اجتماعي اصفهان عليه شما در 
وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي در اين دادگاه حاضر ش��ويد. م الف/ 16673 شعبه 106 

دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
211 چون س��يده زهرا شيخان شكايتی عليه آقای حس��ين زمانی فرزند نبی اله مبنی بر 
توهين و ايراد ضرب عمدی مطرح نموده اند که پرونده آن به کالسه 901530 اين دادگاه 
وقت رس��يدگی برای روز 91/3/22 س��اعت 10/5 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم 

مجهول المكان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب يک 
نوبت در يكی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخ��اذ خواهد نمود. م الف: 20673 

شعبه 120 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ 
294 ش��ماره ابالغيه: 9010100353704400. ش��ماره پرونده: 9009980359800491. 
ش��ماره بايگانی شعبه: 901241. آقايان مجتبی دوست محمدی فرزند جعفر و ابوالقاسم 
ش��ريفی فرزند حس��ن ش��كايتی مبنی بر کالهبرداری عليه آقای محسن سلطانی فرزند 
رحي��م تقدي��م دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفه��ان نموده که جهت رس��يدگی به 
ش��عبه 111 دادگاه عمومی کيفری شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343 
ارج��اع و به کالس��ه پرون��ده 9009980359800491 ثبت گرديده و وقت رس��يدگی آن 
91/03/20 ساعت 10 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواه��ان و به تجوي��ز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتش��ار آگهی می 
ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
 جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف/ 2678 اديبی – مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی 

جزايی اصفهان 

احضار
596 چ��ون آق��ای محبعلی کيانی م��وردی فرزند خونعلی ش��كايتی عليه آقای حس��ين 

طهماس��بی و خانم ماندانا طهماس��بی مبنی بر جعل و کالهبرداری و اس��تفاده از سند 
مجع��ول مطرح نم��وده که پرونده آن به کالس��ه 910029ک107 اي��ن دادگاه ثبت، وقت 
رس��يدگی برای روز دوشنبه 91/3/22 ساعت 9/30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان می باش��د، لذا حس��ب ماده 115 قانون آئين دادرس��ی کيفری مراتب يک 
نوبت در يكی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/948 شعبه 

107 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

ابالغ 
607 ش��ماره ابالغيه: 9110100351200003. ش��ماره پرونده: 9009980351200972. 
شماره بايگانی شعبه: 900975. خواهان بانک ملت به مديريت علی ديواندری دادخواستی 
به طرفيت خواندگان حسين رفيعی و قدر علی کبيری و عليرضا خرازی و عزت سيرابی 
تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسيدگی به شعبه دوازدهم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد 
نيكبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 321 ارجاع و به 
کالس��ه 9009980351200972 ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1391/03/21 و ساعت 
10:00 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دس��تور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتشار 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 دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 

گردد. م الف: 952 شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ 
608 ش��ماره ابالغيه: 9110100351200002. ش��ماره پرونده: 9009980351200973. 
شماره بايگانی شعبه: 900976. خواهان بانک ملت به مديريت علی ديواندری دادخواستی 
به طرفيت خواندگان اکبر بس��الت پور و محمود حيدری و حس��ن ع��رب بافرانی تقديم 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسيدگی به شعبه دوازدهم دادگاه 
عموم��ی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت 
س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 321 ارجاع و به کالسه 
9009980351200973 ثبت گرديده که وقت رس��يدگی آن 1391/03/21 و ساعت 10:30 
تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواس��ت خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. 
م الف: 953 شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

 
ابالغ 

616 ش��ماره ابالغيه: 9110100351200190. ش��ماره پرونده: 9009980351200856. 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 900857. خواهان رضا شايس��ته فر دادخواس��تی به طرفيت 
خوان��دگان داريوش ذبيحی س��امانی و محمدعلی مجلس��ی تقدي��م دادگاههای عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسيدگی به ش��عبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 321 ارجاع و به کالسه 9009980351200856 

ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1391/03/22 و ساعت 09:00 تعيين شده است. به علت 
مجهول المكان بودن خوانده محمدعلی مجلس��ی و درخواست خواهان و به تجويز ماده 
73 قان��ون آيين دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه 
مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 

1028 شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ وقت دادرسی 
644 کالسه پرونده: 901003. وقت رسيدگی: 91/3/21 ساعت 11:30. خواهان: غالمرضا 
داوری شلمزاری. خواندگان: 1- مريم عربيان 2- توران نقوی 3- مرضيه بوجار اصفهانی 

4- فاطمه کريمی 5- نوش��ين آقارحيميان 6- فاطمه اليق پور. خواس��ته: اعسار. خواهان 
دادخواس��تی تس��ليم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��يدگی به شعبه 118 ارجاع 
گرديده و وقت رس��يدگی تعيين ش��ده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دس��تور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب يک نوبت 
در يكی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف 
يک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رس��يدگی حضور بهمرس��اند. م الف: 

1161 شعبه 118 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

احضار متهم 
663 ش��ماره ابالغيه: 9110100353400200. ش��ماره پرونده: 8709980359400020. 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 910063. در پرونده کالس��ه 8709980359400020 برای علی 
اس��دی فرزند اصغر و رضا حس��ينی پور فرزند کريم به اتهام فروش مال غير تقاضای 
کيفر نموده که رس��يدگی به موضوع به اين ش��عبه ارجاع و وقت رسيدگی برای مورخه 
1391/03/22 ساعت 10:30 تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آيين دادرسی دادگاههای 
عموم��ی و انقالب در امور کيفری مراتب يک نوبت منتش��ر تا مته��م جهت دفاع از اتهام 
انتس��ابی در وقت مق��رر در دادگاه حاضر گردد. بديهی اس��ت در صورت عدم حضور، 
مطابق مقررات رس��يدگی غيابی به عم��ل خواهد آمد. م الف: 1230 ش��عبه 108 دادگاه 

عمومی جزايی اصفهان 
 

مزايده 
700 اجرای احكام ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفه��ان در نظر دارد در پرونده 
کالس��ه 890609ج2 مربوط به خواهان محمود کافی و خوانده مهدی پدران با خواس��ته 
مطالبه جمعا 162/031/531 ريال بابت اصل خواسته، هزينه دادرسی، هزينه کارشناسی، 
ح��ق الدرج در روزنام��ه و تاخير تاديه در حق خواهان اقدام ب��ه برگزاری مزايده جهت 
فروش 6/59 حبه از 72 حبه يک باب منزل مس��كونی به ش��ماره ثبتی 13407 و شماره 
ملک 2957/2 واقع در بخش 4 اصفهان در روز ش��نبه 1391/3/6 ساعت 8 تا 9 صبح در 
محل خ نيكبخت، دادگستری کل استان اصفهان، طبقه سوم، اتاق 302 نمايد. طالبين خريد 
می توانند 5 روز قبل از مزايده از محل ملک واقع دراصفهان، خ نشاط، کوچه هاشم بيک، 
کوچه ش��هيد بديعی، کدپستی 8154663511 بازديد نمايند. مزايده از قيمت پايه )ارزيابی 
شده توسط کارشناس( آغاز و برنده کسی است که حداقل 10 درصد مبلغ ارزيابی شده 
را در زمان مزايده بهمراه داشته باشد و باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد. نظر کارشناس 
به شرح ذيل می باشد: محل به صورت يک باب منزل مسكونی با قدمت بيش از سی سال 
و در دو طبقه می باشد که در ضلع جنوبی آن نيز اطاقهايی در يک طبقه بنا گرديده است. 
اين ملک دارای مس��احت عرصه حدود سيصد مترمربع و مساحت اعيانی حدود دويست 
و هفتاد مترمربع می باشد. کفسازی با موزاييک و ديوارهای اندود گچ و دربهای داخلی 
چوب��ی و درب و پنجره های خارجی آلومينيوم در طبقه باال و آهنی در طبقه همكف می 
باش��د. در آشپزخانه ها کابينت فلزی و در قسمتی تا نيمه کاشی قديمی اجرا شده است. 
در حياط کفسازی با موزاييک و نماسازی با سنگ چينی انجام گرفته است و دارای باغچه 
می باش��د. سيستم گرمايش محل آبگرمكن و بخاری گازی و سيستم سرمايش کولر می 
باشد. اين محل دارای انشعابات گاز و آب و فاضالب مشترک برای دو طبقه و دو کنتور 
برق می باشد. با توجه به موقعيت محل و قدمت بنا و لحاظ جميع جهات موثر در قضيه 
ارزش شش دانگ ملک مذکور مبلغ 1/770/000/000 ريال )يک ميليارد و هفتصد و هفتاد 
 ميلي��ون ريال( ب��رآورد و اعالم می گ��ردد. م الف: 1038 اجرای احكام ش��عبه 2 دادگاه 

حقوقی اصفهان 
 

ابالغ 
701 ش��ماره ابالغيه: 9110100350500060. ش��ماره پرونده: 9009980350500996. 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 901054. خواه��ان بانک ملت به مديريت آق��ای علی ديواندری 
دادخواس��تی به طرفيت خواندگان رجبعلی نصيری فرزند اس��داله و مس��عود محمودی 
فرزند الياس و احمد احمدی فرزند محمد زمان و بهمن کالنتر معتمدی فرزند علی محمد و 
کبری احمدی فرزند احمد بخواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ريال وجه سه فقره سفته 
شماره های 901072 و 849116 و 064847 تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��يدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 1 اتاق ش��ماره 105 ارجاع و به کالسه 9009980350500996 ثبت گرديده که وقت 
رسيدگی آن 1391/03/21 و ساعت 10:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن 
خواندگان و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاههای 
عموم��ی و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يک نوب��ت در يكی از جرايد 

کثيراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. م الف: 1042 ناظمی – مدير دفتر شعبه 

پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

اخطار اجرايی
939 ش��ماره: 697/90 ش 2 ح به موجب رأی ش��ماره 1143 تاريخ 90/9/22 حوزه دوم 
شورای حل اختالف شهرستان شاهين شهر که قطعيت يافته است محكوم عليه عباس افرا 
به نشانی: شاهين شهر- طالقانی ف 13، پ 34، 2- محمد آستانی مجهول المكان محكوم 
هس��تند به: پرداخت مبل��غ 30/000/000 ريال بابت يک فقره چک به ش��ماره 362864-

90/2/23 و خس��ارت تأخي��ر تأديه از تاريخ چک و مبلغ س��ی هزار ري��ال بابت هزينه 
دادرس��ی در حق محكوم له صديقه مؤذنی نش��انی محل اقامت: نطنز طقرود شهرک ش 
بهشتی ک اول منزل شخصی. پرداخت هزينه های اجراء به عهده محكوم عليه می باشد. 
م��اده 34 قانون اج��راي احكام: همين که اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش��د محكوم عليه 
مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورت��ي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه ندان��د بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��ليم کند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. 
هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محكوم عليه قادر به 
اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده 
ي��ا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام يا قس��متي از مفاد اجرائيه 
متعس��ر گرديده باشد به حبس جنحه اي از شصت و يک روز تا شش ماه محكوم خواهد 

شد. شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شاهين شهر
 

ابالغ وقت رسیدگی
1213 در خصوص پرونده کالسه 1995/90 ش 7 خواهان رامبد خدابنده لو دادخواستی 
مبن��ی بر مطالبه وج��ه مبلغ 21/500/000 بيس��ت و يک ميليون و پانص��د هزار ريال و 
خس��ارت احتمالی به طرفيت اميد کدخدايی تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگی برای روز 
پنج شنبه مورخ 91/4/1 ساعت 8/30 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
به اين شعبه واقع در خيابان آتشگاه نرسيده به پمپ بنزين مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور 
وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 2557 شعبه هفتم 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
1214 آقای احمد براتی سده دارای شناسنامه شماره 180 به شرح دادخواست به کالسه 
360/91 ح/ 10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان علی مراد براتی سده بشناسنامه 82 در تاريخ 85/10/7 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: يک فرزند پسر و سه 
فرزند دختر و يک عيال دائمی که اسامی آنان به شرح ذيل می باشد: 1- احمد براتی سده 
به ش ش 180، 2- طيبه براتی به ش ش 130، 3- مرضيه براتی به ش ش 35، 4- راضيه 
برات��ی به ش ش 3612، 5- خديجه دری س��ده به ش ش 60 )عي��ال دائمی متوفی. اينک 
با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر کس��ی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به 
شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 2563 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايی
1217 ش��ماره: 934/90 به موجب رأی شماره 1248 تاريخ 90/12/10 حوزه 20 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعيت يافته است محكوم عليه صمد رضائی چائيچی 
مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ هش��ت ميليون ريال بابت اصل خواسته و 
س��ی هزار ريال هزينه دادرس��ی و خس��ارت تأخير تأديه از تاريخ 85/7/1 لغايت اجرای 
حكم و پرداخت نيم عشر حق االجراء. مشخصات محكوم له: جواد الماسی نام پدر: حسن 
نش��انی محل اقامت: خ پروين دوم جنب بانک انصار. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين 
که اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موق��ع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي 
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسليم 
کند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

کتاب، مخاطب، روابط عمومی



یادداشت

ایمنا- سه سینمای ایران، ساحل 
و خانواده اصفهان به مناسبت روز 
مادر و تولد حض��رت فاطمه )س(، 
در  روزهای ۲۲ و ۲۳ اردیبهش��ت 
از بانوان اصفهانی به صورت نیم بها 

پذیرایی می کنند.
مدیر مجتمع سینمایی ایران فیلم 
با بیان این مطلب به خبرنگار ایمنا، 
گفت: در این دو روز تالش داریم با 
پذیرایی از مادران و دختران، هم شرایطی را برای آشتی مردم اصفهان 
با سینما ایجاد کنیم و هم شاهد فرهنگ  س��ازی برای حضور مردم در 

سینما ها باشیم.
رحمان دیانت پ��ور ادامه داد: دختران و مادران هس��تند که فرزندان را 
پرورش می دهند. لذا اگر ما شرایطی را فراهم کنیم که خانم ها در سینما 
حضور یابند، این مادران نس��ل آینده را تربیت می کنند. این کار را باید 
س��رمایه گذاری برای فردای س��ینما های اصفهان دانست که پر شدن 

سالن ها را در آینده ای نه چندان دور تضمین می کند.
وی تأکید کرد: ای��ام تولد حضرت زهرا )س( فرصت مناس��بی بود تا با 
نیم بها کردن سه سینمای اصلی شهر فرصتی را فراهم کنیم تا بانوان 
نصف جهانی هر چه بهتر بتوانند از امکانات ش��هر در امور س��ینمایی 

استفاده کنند. 

ساده دل به بازار آمد 
گ�روه فرهن�گ -فیل��م ویدئوی��ی »س��اده دل« ب��ه کارگردانی 
 محس��ن منش��ی زاده و تهیه کنندگی مهدی حیدری وارد ش��بکه 

نمایش خانگی شد.
در این فیلم س��عید تهرانی، ش��هرام قائ��دی، فریبا ن��ادری، مهران 
رجبی، افس��انه ناصری،عباس محبوب، آزاده خورشیددوست، مانی 
منش��ی زاده، مجتبی محمد، پردی��س  پژمان یار و... ب��ه ایفای نقش  
می پردازند.  داس��تان از این قرار اس��ت که علی به تازگی مغازه ای 
خریده و قصد دارد با راه انداخت��ن یک مکانیکی بار زندگی 
خانواده اش را به دوش بکش��د، 
اما با توطئه دخت��ری جوان رو 
به رو می ش��ود که قص��د دارد 
ب��ا در آوردن مغ��ازه از دس��ت 
علی، طال ه��ای دزدیده 
شده ای را که پدرش 
سال ها پیش آن جا 
پنهان کرده است، 
به دس��ت آورد، اما 
درگی��ر داس��تانی 

عاشقانه می شود و...

اکران خانگی 

خبر ویژه
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خدا اینجاست
این برنامه در حوزه معارف با ساختاری ترکیبی و مدت زمان بیست دقیقه قبل از اذان مغرب 
برای مخاطب عام پخش می شود، س��عی دارد همه روزه تعدادی از آیات قرآن کریم را پخش 

کرده و در سه قالب مسابقه، کارشناسی و ترجمه بررسی کند. 
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 روز مادر، سینما های اصفهان
 نیم بها هستند

ما همیش�ه وقتی می خواستیم در مورد 
ایران فیلم صحبت کنیم، با نگاه انتقادی 

به آن نگاه می کردیم
خب حاال باید مثبت نگاه کنید.

چ�ه تغیی�ری ایج�اد ش�ده ک�ه م�ا 
بایدنگاهمان را عوض کنیم؟

ما آمده ایم که تغییر ایجاد کنیم. مثالهمین سینما 
فلس��طین که دغدغه شماس��ت و قرار بود خراب 
شود، به زودی مرمت می شود و برنامه ویژه ای هم 

برایش داریم.
واقعا؟! چه برنامه ای برایش دارید؟

می خواهیم خانه سینمای اصفهان را در این سینما 
ایجاد کنیم.

خیلی حرف بزرگی اس�ت. باید امکانات 

زیادی در این سینما ایجاد کنید.
خب ایج��اد می کنیم. اوال قرار اس��ت یک س��الن 
س��ینمای 400 نفره به جای س��الن 700 نفره آن 
ایجاد کنیم. در کنار آن یک س��الن کنفرانس، یک 
مجموعه اداری و یک س��الن سینمای 4 بعدی هم 
ایجاد کنیم ت��ا همه چیز برای این کار مهیا ش��ود. 

حتی می خواهیم جشنواره فیلم برگزار کنیم.
لطفا شما دیگر وارد فاز جشنواره نشوید 

که جشنواره گذار زیاد داریم.
نه ما می خواهیم جش��نواره فیلم، عکس وتله فیلم 
شهید را با موضوع ش��هید و شهادت برگزار کنیم و 

حتی خودمان فیلم بسازیم.
چه فیلمی؟ مثل فیلم ش�ب واقعه که با 

مشارکت بنیاد شهید تولید شد؟

نه، ما می خواهیم »اخراجی های 4« را بسازیم.
پ�س می خواهی�د کار را ب�ه عرص�ه 
فیلمس�ازی هم گس�ترش دهید و واقعا 

مجتمع سینمایی شوید؟
بله، حتی می خواهیم شرکت پخش فیلم هم شویم.

این توانایی در ما هس��ت. ما خودم��ان را به پخش 
فیلم محدود کرده ایم و فک��ر می کنیم کار دیگری 
نمی شود. در صورتی که خیلی از ظرفیت ها هست 

که مغفول مانده و از آن استفاده نکرده ایم.
غی�ر از فیلمس�ازی و پخ�ش فیل�م به 
نظرمی رس�د خیلی از کار های دیگر هم 

مغفول مانده است.
بله، مثل سقف سینما ساحل.
سقف سینما ساحل؟

بل��ه، داریم س��ینما را س��قف می زنی��م و دوربین 
می گذاریم تا مردم، هم بیایند و شهر را از آن زوایه 
نگاه کنند و هم عکس بگیرند و همان جا عکس را 

چاپ کنیم و دست مردم و مسافران بدهیم. 
حاال واقعا با این سه سینمایی که دارید، 
وقت�ی می خواهی�د فیل�م بیاورید چه 

فیلم هایی مد نظرتان است؟
اقبال مخاطب. مخاطب ب��ه فیلم هایی مثل »پیتزا 
مخل��وط« اقب��ال دارد! باورتان می ش��ود یکی از 
فیلم های پر فروش ما در سال گذشته همین فیلم 
پیتزا مخلوط بود؟ اتفاقا مردم اصفهان اقبالشان به 
همین فیلم های طنز بیشتر است و خب ما هم باید 

اقبال مخاطب را در نظر داشته باشیم.
یعنی فیلم های�ی مثل »جدای�ی نادر از 

سیمین« نمی فروشد؟
اتفاقا فیلم جدایی نادر از سیمین هم پارسال برای 
دو ماه فروخت، اما ببینید! یک س��ال، س��ال رونق 
سینماست و یک س��ال، س��ال افول. مثل همین 
امس��ال که فیلم های خاصی در ردی��ف اکران قرار 
ندارد. ولی این را بدانید که سیاست ما هم در جلب 

مخاطب تغییر کرده است.
یعن�ی چ�ه؟ مث�ا مخاط�ب را چگونه 
می خواهیدبکش�ید پ�ای دی�دن فیلم 

»فیتیله و ماه پیشونی«؟
اصال بحث فروش باال و پایین مطرح نیست. ما قرار 
نیست دست بسته بنشینیم تا مخاطب بیاید فیلم را 
ببیند. ما خودمان بایددنبالش برویم. تا فیلم فیتیله 
آمد، با تم��ام مهدکودک ها و دبس��تان ها قرارداد 
بستم. دانه دانه دبس��تانی ها را به سینما کشاندم. 
باید خودم بروم دنبال این که فیلمم رابفروشم، نه 
این که منتظر بمانم فیلم فروش برود. اگر بخواهیم، 
فیلم فروش م��ی رود و این حقیقتی اس��ت که جا 

نیفتاده است.
چه سیاست جالبی!

بله مخاطب را ما باید بکش��انیم پ��ای فیلم. بحث 
هم این اس��ت که خیلی ها فیلم ها را نمی شناسند. 
باورتان نمی ش��ود ما به دفترپخ��ش »فیتیله و ماه 
پیش��ونی« اصرار کردیم کپی فیلمشان را بگذارند 
باش��د تا برای مدارس اکران کنیم، ولی نگذاشتند 

و ما مجبوریم ش��دیم چند قراردادمان را به خاطر 
این که فیلم را خواس��تند لغو کنیم. چون این فیلم 
در ایام نوروز اکران شد و مدارس هم تعطیل بود، اما 
مطمئن باشید اگر این فیلم می ماند، فروش خوبی 

برای آن پیش بینی کرده بودیم.
از توزیع اذیت نمی ش�وید؟ چون بعضی 
می گویند در اصفهان مافیای پخش فیلم 

وجود دارد.
اص��ال در اصفهان پخ��ش فیلم وجود ن��دارد ولی 
یک س��ری از افراد هس��تند که چون عضو انجمن 
س��ینما داران هس��تند، می روند با الب��ی و... فیلم 
می گیرند و بعض��ی وقت ها با حرکاتش��ان فیلم را 

ضایع می کنند و فروش فیلم را پایین می کشند.
فکر می کنم الزم اس�ت بیش�تر در این 
زمینه صحبت  کنید. چگونه امکان دارد 

این اتفاقاتی که شما گفتید بیفتد؟
ببینید! این آقایان سینمایش��ان دو س��الن دارد و 
وقتی دو فیلم درسینما اکران می شود، خواه ناخواه 
مخاطب به س��مت یکی که معروف تر ومشهور تر و 
به نظرش بهتر است کش��یده می شود و کاری هم 

نمی توان کرد.
خب پ�س پردیس ه�ای س�ینمایی هم 
برخی چهار، پنج سینما دارند، این طور 
باش�د که برخ�ی از فیلم ها اص�ا نباید 

بفروشند.
خ��ب در آن ها ه��م همین ط��ور اس��ت. برخی از 
فیلم هادر این س��ینما ها ضایع می ش��ود، ولی در 
س��ینما های ما که تک فیلم است، فرد می رود یک 
فیلم می بیند. در ضمن پردیس های سینمایی نیز 
تمام سینما هایش��ان در یک س��طح کیفیت است 
و مثل اصفهان نیس��ت که این س��الن و آن سالن 
ضعیف تر یا بهتر باش��د. آن جا ش��ما در هر س��الن 

بروی، کیفیتش مناسب است. 
این گونه نیس��ت که یک ج��ا بالکن را برداش��ته 
باش��ند و تبدی��ل به س��الن کرده باش��ند. ش��ما 
االن بروی��د ن��گاه کنید، به س��ینما ق��دس با آن 
کیفی��ت درج��ه ممت��از داده اند.بعد ب��ه کیفیت 
 باالی س��ینما خان��واده ما درج��ه ی��ک داده اند. 

خب مشخص است دیگر ...

گفتگو با  مدیر مجتمع سینمایی ایران فیلم اصفهان

می خواهیم اخراجی ها را بسازیم

رحمان دیانت پ�ور، مدیر مجتمع س�ینمایی فیلمی�ران در اصفه�ان، آدم خوش فکری اس�ت. او که در تش�ریفات  کسری 
ریاست جمهوری بوده حاال به اصفهان آمده است تا در س�ینما داری تحول ایجادکند. حتی می خواهد ایران فیلم را محتشم

ازحد یک شرکت نمایش دهنده فیلم ارتقا دهد و  به گفته خودش، اخراجی های 4 را بسازد.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رأی 
1225 کالس��ه پرونده 90-1381 ش��ماره دادنامه 2008، مرجع رس��يدگی: ش��عبه دوم 
ش��ورای حل اختالف اصفه��ان، خواهان: مهرانگيز رفيعی،  نش��انی: اتوبان امام خمينی، 
شهرک مهديه، بوستان يک، پالک 14، وکيل: بهارک همائی، فرزانه ايمان فر، نشانی: خيابان 
نيكبخت، کوچه شهيد صادقی، پالک 7، طبقه همكف، خوانده: سيد محمد موسوی، نشانی: 
مجهول المكان، خواس��ته: مطالبه نفقه از 90/6/30 و خسارات دادرسی. گردشكار: پس از 
ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه 
مشورتی اعضاء قاضی ش��ورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
رای می نمايد: رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست خانم مهر انگيز رفيعی با وکالت 
خانمها بهارک همائی و فرزانه ايمان فر به طرفيت آقای س��يد محمد موسوی به خواسته 
مطالبه نفقه از تاريخ 90/6/30 و خس��ارات دادرسی ابتدائًا شورا با احراز رابطه زوجيت 
به استناد فتوکپی مصدق سند نكاحيه مضبوط در پرونده و نظر به اينكه خوانده عليرغم 
ابالغ قانونی )نش��ر آگهی( در جلسه رس��يدگی حاضر نگرديده و دليل و مدرکی دليل بر 
پرداخت نفقه و نشوز زوجه به شعبه ارائه ننموده است لذا شورا دعوی مطروحه را وارد 
دانس��ته و به اس��تناد مواد 1106 و 1107 قانون مدنی و 519 و 515 قانون آيين دادرسی 
مدنی وفق نظريه کارشناس��ی ضميمه که مصون از اعتراض مانده خوانده را محكوم به 
پرداخ��ت نفقه زوجه از تاريخ 90/6/30 لغاي��ت 90/11/30 )صدور حكم( جمعًا به مبلغ نه 
ميليون تومان معادل 9/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ پنجاه هزار تومان هزينه 
کارشناسی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه و سی و شش هزار ريال بابت هزينه دادرسی 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی و ظرف بيس��ت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در شورا و بيست روز پس از آن قابل تجديد نظر خواهی در محاکم 
 عمومی – حقوقی اصفهان می باش��د. شعبه دوم حقوقی ش��ورای حل اختالف اصفهان

م/ الف 1381/90

آگهی 
1226 شماره: 15/714/90 به موجب رای شماره 947 تاريخ 90/11/9 حوزه 15 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعيت يافته است محكوم عليه علی شفيعی، فرزند 
احمد، ش��غل آزاد، به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ چنجاه ميليون 
ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت سی هزار ريال به عنوان خسارت دادرسی و حق 
الوکاله وکيل مدافع بر مبنای تعرفه قانون وکالت و به پرداخت خسارت تاخير و تاديه از 
تاريخ تقديم دادخواست لغايت زمان وصول و ايصال به محكوم له حسن اطلس با وکالت 
صالحی، ش��غل: آزاد، به نشانی: اصفهان، خ بزرگمهر، انتهای خ رکن الدوله، کوی ريخته 
گری، کوچه شهرزاد، پالک 26، ماده 34 قانون اجرای احكام: همين که اجراييه به محكوم 
عليه ابالغ ش��د محكوم عليه مكلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
ي��ا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حكم و اس��تيفاء 
محك��وم به از آن ميس��ر باش��د و در صورتی که خود را قادر به اج��رای مفاد اجرائيه 

و نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قس��مت اجرا تسليم کند 
اگ��ر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد. ش��ورای حل اختالف اس��تان اصفهان ش��عبه 15 

حقوقی اصفهان

حصر وراثت
1232 آق��ای حبي��ب اله يادگاری خوزانی دارای شناس��نامه ش��ماره 2263 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 102/91 از اين دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده 
و چني��ن توضيح داده که ش��ادروان قديرعلی ي��ادگاری خوزانی بشناس��نامه 424 در 
تاري��خ 1390/9/6 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- طيبه گالبی خوزانی فرزند براتعلی ش ش 161 )همسر(، 2- حبيب 
ال��ه يادگاری خوزانی فرزند قديرعلی ش ش 2263 )فرزن��د(، 3- مهدی يادگاری فرزند 
قديرعل��ی ش ش 460 )فرزن��د(، 4- ليال يادگاری خوزانی فرزن��د قديرعلی ش ش 102 
)فرزن��د(، 5- مريم يادگاری خوزانی فرزند قديرعلی ش ش 2237 )فرزند( و الغير. اينک 
با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه 
به ش��ورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 12277  ش��عبه 7 شورای 

حل اختالف خمينی شهر
 

ابالغ
1234 ش��ماره ابالغيه: 9110103633500430، شماره پرونده: 9109983633500116، 
شماره بايگانی شعبه: 910119، خواهان مرجان باقرپور والشانی دادخواستی به طرفيت 

خوانده اميد عس��گری تقديم دادگاه های عمومی شهرستان خمينی شهر نموده که جهت 
رس��يدگی به ش��عبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خمينی شهر 

واقع در خمينی ش��هر- بلوار دانشجو- بلوار پاس��داران- روبروی بسيج خواهران- 
مجتمع قضايی ش��ماره يک ارجاع و به کالس��ه 9109983633500116 ثبت گرديده که 
وقت رسيدگی آن 1391/03/28 و ساعت 11:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد 
کثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف/ 12292 دفتر شعبه چهارم دادگاه 

عمومی حقوقی خمينی شهر
 

حصر وراثت
1235 آق��ای عباس دوس��ت محمدی دهقی دارای شناس��نامه ش��ماره 453 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 121/91 ش ح/ 7 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده که ش��ادروان حيدرآقا دوس��ت محمدی دهقی بشناسنامه 

3208 در تاري��خ 1391/1/22 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- عباس دوست محمدی دهقی فرزند حيدر ش ش 453 
)فرزند(، 2- ش��هال دوس��ت محمدی فرزند حيدر ش ش 21809 )فرزند(، 3- معصومه 
دوس��ت محمدی دهقی فرزند حيدر ش ش 2541 )فرزند(، 4- بگم دوست محمدی دهقی 
فرزند حيدر ش ش 4334 )فرزند(، 5- ش��هناز دوست محمدی فرزند حيدر ش ش 560 
)فرزند(، 6- مهناز دوس��ت محم��دی فرزند حيدر ش ش 6038 )فرزن��د( و الغير. اينک 
با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه 
به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 12286 شعبه 7 شورای حل 

اختالف خمينی شهر
 

ابالغ
1236 ش��ماره ابالغيه: 9110103633500433، شماره پرونده: 9109983633500115، 
شماره بايگانی شعبه: 910118، خواهان مرجان باقرپور دادخواستی به طرفيت خوانده 
اميد عسگری تقديم دادگاه های عمومی شهرستان خمينی شهر نموده که جهت رسيدگی 
به ش��عبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرس��تان خمينی شهر واقع در 
خمينی شهر- بلوار دانشجو- بلوار پاسداران- روبروی بسيج خواهران- مجتمع قضايی 
شماره يک ارجاع و به کالسه 9109983633500115 ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 
1391/03/28 و س��اعت 12:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و 

انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتش��ار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی خمينی شهر
 

ابالغ وصول نظريه کارشناس
1237 از دفت��ر ش��عبه اول محاک��م عموم��ی حقوقی خمينی ش��هر به آق��ای فرض اله 
ايرانشاهی فرزند مراد که در پرونده کالسه 900664 ح/ 1 مجهول المكان اعالم گرديده 
و خواهان آن آقای مرتضی حاج هاش��می فرزند جليل می باشد به خواسته تحويل مبيع 
مبايعه نامه 89/11/24 ابالغ می گردد با توجه به وصول نظريه کارشناسی در پرونده 

مذکور جهت مالحظه و تحويل نظريه مذکور به دفتر ش��عبه اول محاکم عمومی حقوقی 
خمينی شهر مراجعه نماييد و در صورتی که به نظريه اعتراض داريد ظرف مهلت مذکور 
اعتراض خود را کتبًا به دفتر شعبه تحويل نماييد. م الف/ 12287 دفتر شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی خمينی شهر
 

ابالغ 
1335 ش��ماره ابالغيه: 9010100350406851. شماره پرونده: 9009980350401288. 
ش��ماره بايگان��ی ش��عبه: 901304. خواه��ان ها احد قرب��ی گل تپه و خم��ار ناز ملكی 
دادخواس��تی ب��ه طرفيت خوان��دگان غالمرضا رش��يدی و اداره ثبت اس��ناد و امالک 
اصفه��ان و مرضي��ه کرمی زاده و حميد حقيرزاده و ش��اهرخ زارعی ارس��تانی تقديم 
دادگاهه��ای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��يدگی به ش��عبه چهارم 

دادگاه عموم��ی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد 
نيكبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع و به 
کالسه 9009980350401288 ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1391/03/22 و ساعت 
09:30 تعيين شده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده شاهرخ زارعی ارستانی 
و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتش��ار 
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 دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 20014 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ وقت دادرسی 
1460 آگهی ابالغ وقت دادرسی به شرکت ماهان رايانه تجارت به شماره ثبت 367876 و 
طاهر محمدی و نويد فاتحی موضوع دادخواست مهدی دولت نژاد مبنی بر مطالبه وجه 
يک فقره چک بانک تجارت که تحت کالس��ه 901017ح/9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان شده است که به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست ابالغ 
بوسيله نشر آگهی شده است که مراتب طبق ماده 73 برای يک نوبت در يكی از روزنامه 
های کثيراالنتش��ار محلی درج و منتش��ر می گردد بدينوسيله به نامبرده ابالغ می شود 
که در تاريخ 91/3/21 س��اعت 11/30 صبح جهت رسيدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان حاضر ش��ويد در صورت عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دفاعيه و 
ي��ا عدم معرفی وکيل دادگاه غيابًا رس��يدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. م الف: 

20147 دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ وقت رسیدگی
1238 در خصوص پرونده کالس��ه 1138/90 خواهان سيد مهدی سيدحسينی به وکالت 
نجمه محمدی دادخواس��تی مبن��ی بر مطالبه به طرفيت بهزاد افكار تقديم نموده اس��ت. 
وقت رسيدگی برای روز شنبه مورخ 91/4/10 ساعت 16/30 تعيين گرديده، با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان آتشگاه شورای حل اختالف شماره 2 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 
رس��يدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 27 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
1239 در خصوص پرونده کالس��ه 1137/90 خواهان سيد مهدی سيدحسينی به وکالت 
نجمه محمدی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز 
شنبه مورخ 91/4/10 ساعت 16 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين 
ش��عبه واقع در خيابان آتشگاه ش��ورای حل اختالف ش��ماره 2 مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
1240 در خصوص پرونده کالس��ه 95/91 خواهان اس��ماعيل محمدی حاج اس��ماعيلی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفيت مجتبی مؤمنی و محمدرضا س��يليانی س��يبكی 
تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگی برای مورخ 91/3/30 ساعت 16/30 تعيين گرديده، با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
1241 در خصوص پرونده کالسه 183/91 خواهان اسماعيل محمدی دادخواستی مبنی 
ب��ر مطالبه مبلغ 12/000/000 ريال وجه چ��ک 599217-91/1/31 عهده بانک صادرات 
به انضمام مطلق خس��ارات دادرس��ی و تأخير در تأديه به طرفي��ت 1- مجتبی مؤمنی 
2- محمدرضا س��يليانی س��يبكی 3- علی اکبر جمالی ماربينی تقديم نموده اس��ت. وقت 
رس��يدگی برای روز پنج ش��نبه مورخ 91/3/11 س��اعت 9/30 تعيين گرديده، با توجه 

به مجهول المكان بودن خواندگان حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان آتشگاه نرسيده به پمپ بنزين 
مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصميم مقتضی 

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

ابالغ وقت رسیدگی
1242 در خصوص پرونده کالسه 253/91  خواهان اسماعيل محمدی دادخواستی مبنی 
بر محكوميت خواندگان به پرداخت 15/000/000 ريال بابت صدور و ظهرنويس��ی يک 
فقره چک 599211-91/2/14 بانک صادرات و کليه خس��ارات دادرسی و تأخير تأديه 
به طرفيت علی اکبر جمالی و محمدرضا س��يليانی تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی 
برای مورخ 91/3/27 س��اعت 10 صبح تعيي��ن گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده رديف اول حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان آتشگاه دادسرای مجتمع 2 مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ 
 ش��ده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
1243 در خص��وص پرونده کالس��ه 1690/90 صادق مراوندی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه به طرفيت رس��ول اتحادی تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگی برای روز يكشنبه 
مورخ 91/5/1 ساعت 8/30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در خيابان آتش��گاه نرس��يده به پمپ بنزين مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 
رس��يدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 12 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

مزايده
1248 دايره اجرای احكام مدنی دادگس��تری خمينی ش��هر در پرونده کالسه )890345 
اجرا( له خان��م زهره رضايی آدريانی با وکالت خانم فاطم��ه کبيری عليه خانم فيروزه 
س��ليمانی در نظر دارد شش دانگ پالک ثبتی 159/1651 بخش 14 ثبت اصفهان که پنج 
دانگ آن به نام زهره رضايی و يک دانگ آن به نام فيروزه س��ليمانی اس��ت را به دليل 
غي��ر قابل افراز بودن و در اجرای ماده 4 قانون افراز و فروش امالک مش��اعی و مواد 
9 و 10 آيي��ن نامه قانون مذکور با مش��خصات: يک قطعه زمين محصور به مس��احت 
191/5 مترمربع با امتيازات برق تكفاز 25 آمپر و يک اش��تراک آب که کارشناس رسمی 
دادگس��تری ملک موصوف را با کليه عوامل مؤثر در قضيه معادل 237/000/000 ريال 
ارزيابی نموده را از طريق مزايده به فروش رس��اند. لذا جلس��ه مزايده روز چهارشنبه 
مورخ 91/3/10 ساعت 10 صبح در محل اجرای احكام مدنی برگزار می گردد و طالبين 
می توانند ظرف 5 روز قبل از مزايده به نش��انی: خمينی شهر خ سلمان فارسی کوچه8 
متری بن بس��ت اول دست راس��ت کدپس��تی 17341-84136 مراجعه و از محل بازيد 
نمايند. خريدار کس��ی اس��ت که باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد. خريدار می بايستی 10 
درصد قيمت پيشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف يكماه از تاريخ مزايده به حساب 
س��پرده دادگستری واريز نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه پس از کسر هزينه 
های مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف/ 12262 مدير و دادورز اجرای احكام 

مدنی دادگستری خمينی شهر
 

ابالغ وقت دادرسی
1257 کالس��ه پرون��ده: 900920. وقت رس��يدگی: 91/3/22 س��اعت 9 صبح. خواهان: 
روح اله يزدانی. خوانده: بهنام منصوری. خواس��ته: مطالبه. خواهان دادخواستی تسليم 
دادگاه های عمومی نموده که جهت رس��يدگی به شعبه 15 حقوقی ارجاع گرديده و وقت 
رس��يدگی تعيين ش��ده به علت مجهول المكان خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب يک نوبت در يكی از جرايد 
کثيراالنتش��ار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يک ماه 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور به هم رساند. م الف: 19816 

دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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 امام رضا )ع(:
از حرص و حسد بپرهیزید زیرا این دو،  امت های گذشته را 

نابود کرده است.

منش بلند جعفر شوشتری
حاج شیخ جعفر شوشتری سال 1301 قمری با عده ای به تهران آمده 
بود. ناصرالدین شاه برای به دست آوردن دل او حواله ای به مبلغ هزار 
تومان به نام او نوشت تا از خزانه دریافت کند. شیخ آن را رد کرد. شاه 

گفت: به همراهان بدهید.
شیخ گفت: آنان توشه راه خود را برای این مسافرت تهیه کرده اند.

ش��اه انگش��تر یاقوت قیمتی اش را بیرون آورد و آن را به شیخ داد و 
گفت: وقت نماز در دست داشته باشید و یاد من کنید.

ش��یخ انگش��تری را گرفت و در انگش��ت کرد و باز )آن را( رد کرد و 
 گفت: این انگشتری در دس��ت من نمی ماند. من یاد شما را به خاطر 

سپرده ام. حاال شما آن را در دست کنید و یاد من کنید.

 عجیب ترین چیزهایی 
که از آسمان باریده است  

فقط برف و باران نیس��ت که از آس��مان فرو می ریزد. در طول تاریخ 
رخدادهای نادری از بارش ه��ای غیرمنتظره و حی��رت آور نیز ثبت 
ش��ده اند. برای مثال در س��ال 2001، در بخش هایی از هند، ذرات 
قرمز مرموزی از آس��مان بارید که تصور ش��د ح��اوی میکروب های 

فضایی است. 
آیا می دانید عجیب ترین چیزهایی که تاکنون از آس��مان باریده اند 
چیست؟ با برخی از ش��گفت انگیزترین این پدیده های عجیب آشنا 

شوید.

  گوشت
در س��ال 1876 می��ادی، بارانی از 
قطعات ده س��انتی متری گوشت از 
آس��مان ص��اف و ب��دون ابر ش��هر 
Olympian Springs ایال��ت 
کنتاک��ی آمریکا ب��ه زمی��ن بارید. 
 Louisville روزنام��ه 
Commercial گزارش داد دو مرد 
که گوش��ت ها را مزه ک��رده بودند، 

گفتند آن ها گوشت گوسفند یا آهو است. 
 یک��ی از دانش��مندان انجمن س��لطنتی انگلس��تان ای��ن نظریه را 
ارایه داد که الش��خورهایی که با گوشت اس��ب های مرده برای خود 
ضیافت��ی برپا ک��رده بودند، حین پرواز از روی ش��هر، گوش��ت ها را 

استفراغ کرده اند.

ماهی مرکب  
در ژوئن 1997 میادی، مردی که در سواحل جزیره فالکلند مشغول 
ماهیگیری بود، پس از این که یک ماهی مرکب یخ زده از آسمان روی 

سرش سقوط کرد، بیهوش شد و دو روز را در اغما گذراند. 
هیچ کس نمی داند این ماهی مرکب چطور سر از آسمان در آورده بود.

 ژله 
 در س��ال 2008 ، ی��ک اس��کاتلندی در ح��ال پی��اده روی بود که 
 ناگهان روی توده نس��بتا بزرگی از ژله ش��فاف س��ر خورد. زمانی که 
 او به رادیوی بی بی س��ی زن��گ زد تا ماج��را را گ��زارش دهد، چند 
 ش��نونده دیگر نی��ز مش��اهدات مش��ابهی را گ��زارش کردن��د و از 
سراسر کش��ور عکس هایی از این ماده را برای این خبرگزاری ارسال 

کردند.
 بس��یاری حدس می کردند احتماال پرندگانی قورباغه ها و وزغ ها را 
خورده اند و تخمدان سمی آن ها را قی کرده اند. دانشمندان مؤسسه 
تحقیقاتی مک ال��ی آزمایش ه��ای دی.ان.ای را روی این ماده انجام 

دادند، اما آزمایش ها بی نتیجه بودند. 

قورباغه  
در  تابستان 2009، بارش های متوالی 
قورباغه، بچ��ه وزغ و ماهی، منطقه 

ایشیکاوا ژاپن را به ستوه آورد.
  نظری��ه دانش��مندان این ب��ود که 
 ای��ن رخ��داد در اث��ر گردباده��ای 
دریایی موس��می قدرتمندی ایجاد 
 ش��ده که ای��ن حیوان��ات را از آب 
بیرون کشیده و روی خشکی پرتاب 

کرده است.

با افزایش گرانی در س��ال های اخیر کمتر ش��خصی 
 اس��ت که بتواند به راحتی با تبعات آن کن��ار بیاید و 
زندگی اش را به راحتی سامان ببخشد، ولی از آن جا 
که نمی توان دست روی دست گذاشت، شاید بتوانیم 
با به کارگیری برخی ابتکارات، ت��ا اندازه ای هرچند 
جزیی، فشار و تأثیر این تورم افسارگسیخته را کاهش 
دهیم.  در این مطلب قصد داریم توصیه هایی را به شما 
ارایه دهیم تا بتوانید به سادگی، نه تنها در سی روز ماه 
پول داشته باشید، بلکه بتوانید مقداری از این پول را 

نیز ذخیره کنید. 
البته ای��ن بس��تگی به دخ��ل و خ��رج و همین طور 
چگونگی مخ��ارج زندگی ه��ر ف��رد دارد، ولی در هر 

صورت بسیار کارآمد است.
    از خری��د موادی که ض��رورت چندان��ی ندارند، 
بپرهیزید. بعضی مواقع ما وس��ایل ی��ا احتیاجاتی را 
 ب��رآورده می کنیم که ب��ه آنها نی��ازی نداریم و فقط 
آنها را خریداری می کنیم که ش��اید ی��ک روز به کار 

آیند.
    هنگامی که پول دس��ت تان می رس��د، در یک 
لحظه به فکر خرید می افتید؟ این فکر را از خود دور 
کنید و تنها مقداری از پول را برای این کار اختصاص 

دهید، نه تمام مبلغ پول.
    اگ��ر در بورس س��هام دارید، ب��رای جلوگیری از 
ولخرجی های زی��اد می توانید هر ماه یک س��هم به 

سهامتان اضافه کنید.
    ب��ا دوس��تان تان دوره برگ��زار می کنی��د؟ اگر 
با دوس��تانتان دوره دارید و هر ماه یکدیگر را ماقات 
می کنید، به جای این که به من��زل یکدیگر بروید یا 
به رستوران، بهتر اس��ت به محیط های سالمی مانند 
پارک بروید. هم از هوای آزاد اس��تفاده می کنید، هم 

روحیه تان عوض می شود. 
این کار چند فایده دارد: شما می توانید در هزینه ها 
صرف جویی کنید و از محیط تکراری منزل نیز خارج 

شوید.
    توصیه می کنیم در آخر هر فصل خرید کنید زیرا 
در آخر هر فصل تمام فروش��گاه ها اجناس خود را به 
حراج می گذارند و شما می توانید همان جنس و کاال 

را با قیمت نازل تری خریداری کنید.
 در بعض��ی م��وارد پ��س ان��داز و آینده نگ��ری اصا 
 درس��ت نیس��ت. یک��ی از ای��ن م��وارد بیم��ه نامه 
ماشین اس��ت. ش��ما نباید در این مورد خساست به 

خرج دهید. 
    باید ماش��ین خ��ود را از هر لحاظ بیم��ه کنید یا 
بیم��ه ای که برای خودت��ان در نظر داری��د را هر ماه 
پرداخت کنید، زیرا هنگام بیماری این بیمه ها کمک 

زیادی به شما می کنند.
    غذایی که ش��ب ها مصرف می کنی��د را مختصر 
 کنید. ش��ب ها را به جای این که از بیرون غذا بگیرید 
 یا ب��ه پخ��ت و پ��ز مش��غول ش��وید، با ی��ک غذای 
 س��اده بگذرانی��د. غ��ذای ش��ب باعث چاقی ش��ما 

می شود و چاقی نیز مادر بیماری هاست.
    در مصرف آب، ب��رق، گاز و تلفن نیز صرفه جویی 
کنید تا مبلغ فیش های پرداختی ش��ما کم شود. از 

المپ های کم مصرف استفاده کنید. 
زمانی که از خانه بیرون می روید، چراغ ها را خاموش 
کنی��د. اگر پنج��ره را ب��از می کنید، دس��تگاه های 

تهویه مانند کولر را خاموش کنید.
    در ماه چق��در حقوق می گیری��د؟ مقدار حقوق 
 ماهیان��ه خ��ود را محاس��به کنی��د. اج��ازه ندهی��د 
 خرج های ش��ما براب��ر حق��وق ماهیانه تان باش��د. 
 اگر ای��ن طور اس��ت خرج ه��ای بی م��ورد را ادامه 

ندهید.
    ب��رای هر روزت��ان مبلغی را کن��ار بگذارید: برای
  ه��ر روز مبلغ��ی را کن��ار بگذارید، هزینه تاکس��ی،

  مت��رو و...، در پای��ان روز، ه��ر مبلغ��ی ک��ه برایتان 
 باقی مانده اس��ت را در قلک یا صندوق��ی قرار دهید 
و تا چند ماه شمارش این س��که ها و اسکناس های 
 کوچک را نداش��ته باش��ید تا کمی بر آن ه��ا افزوده 

شود.
    آیا زیاد با تلفن صحبت می کنید؟ اگر از آن دسته

 از افراد هس��تید که با تلفن زی��اد صحبت می کنند، 
 س��عی کنید کمتر ب��ا دوس��تانتان صحب��ت کنید و 
 بیش��تر ماق��ات حض��وری داش��ته باش��ید ی��ا از 
طریق اینترن��ت و ابزارهایی مانند یاهو مس��نجر و... 
با آن ها در ارتباط باش��ید تا هزینه مکالمات روزمره 
ش��ما، به ویژه هزینه تلفن های خارج از کش��ور و راه 

دور پایین بیاید.
    مبالغی که خرج می کنید را یادداشت کنید: اگر 
ش��ما هر روز مبلغی که خرج می کنید را یادداش��ت 
 کنی��د، باع��ث می ش��ود آگاهی بیش��تری داش��ته 
باش��ید و بدانید در چن��د روز آین��ده پولت��ان تمام 
می ش��ود. پس با درایت بیش��تری، پولت��ان را خرج 

می کنید.
     آخر هر ماه، مبلغی را ک��ه پس انداز کرده اید، به 
یک حساب س��پرده انتقال دهید تا پولی در دسترس 
شما نباشد که به فکر خرج کردنش باشید. ضمن این 
که مبلغی به عنوان س��ود به حساب ش��ما در آخر هر 
ماه اضافه می ش��ود و به این ترتیب پول ش��ما رشد 

بیشتری می کند.

 چگونه اوضاع مالی خود
 را کنترل کنیم؟ 
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اگر راندن این ماش��ین الکترونیکی نی��ز مانند ظاهر 
آن باشد، شرکت اتومبیل س��ازی جگوار باید بتواند 
حتی تند وتیزترین سوخت بنزین را به انرژی باطری 
تبدیل کند. این مدل اتومبیل ک��ه XKX نام دارد، 
 قرار است به زودی رونمایی شود تا به عنوان یکی از 

اتومبیل های آینده با فناوری پیشرفته تبدیل شود.
طراحی این مدل اتومبی��ل از مدل E-type جگوار 
که بین سال های 1961 تا 1975 ساخته می شد و 
اخیرا زیباترین ماشین تمام دوران ها انتخاب شده، 
الهام گرفته شده است. ماشین براقی که ویژگی های 
منحصر به فردی دارد؛ بدنه اتومبیل XKX پوشیده 
از سلوله ای پیزوالکتریسیته است که با نیروی وزش هوا به بدنه، به شارژ مجدد باطری ها 
کمک می کند.یکی از ویژگی های غیر معمولی که بعضی س��رامیک ها ذخیره می کنند، 
پدیده  پیزوالکتریک اس��ت که در آن، جریان ناش��ی از فش��ار با اعمال نیروی خارجی دو 

قطبی ها تحریک می شوند و میدان الکتریکی ایجاد می شود.
مواد پیزوالکتریک در مبدل ها و وس��ایلی که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل 

می کنند یا برعکس، استفاده می شود. 
کاربرده��ای ن��ام  آش��نایی از جمل��ه پی��کاپ گراماف��ون، میکروفون ه��ا، مولده��ای 
م��اورای ص��وت و حس��گرهای س��ونار، از خاصی��ت پیزوالکتری��ک اس��تفاده می کنند. 
ای��ن الیه های ریز م��وج ها به واس��طه فش��ار و اصطکاک ب��اد، تحریک ش��ده و موجب 
 می ش��ود اتومبیل س��ریع تر حرکت کند. طراحان امیدوارند این فن��اوری بتواند حدود 
60 درصد انرژی از دست رفته به واسطه سرعت زیاد در مقابل جریان هوا را جبران کنند.

مارین میفتیو، طراح این اتومبیل اظهار داشت: کارآیی و بهره وری و هم چنین، توجه جدی 
به ایرودینامیک بودن از اولویت های طراحی این اتومبیل بوده است.

براساس گزارش دیلی میل، آینه های این اتومبیل به داخل بدنه تا می شوند تا از هرگونه 
آسیبی به آن ها جلوگیری شود.

محقق ایرانی یونیورس��یتی کالج لندن از س��اخت 
اندام های یدک��ی مصنوعی انس��ان از جمله گوش و 

بینی در آزمایشگاه خود خبر داد.
دکتر الکس )اسکندر( سیف علیان، مدیر دپارتمان 
»نانوفناوری و پزشکی احیاکننده« یونیورسیتی کالج 
لندن، در حال آماده سازی یک بینی مصنوعی برای 

پیوند به یک بیمار در ماه آینده است.
پیش از این، محققان از کاش��ت به عنوان جایگزین 
بینی اس��تفاده می کردند که دوام چندانی نداشت و 

تغییر شکل می داد. 
اما اندام یدکی س��یف علیان این گونه نیست. برای 

مثال این بینی کاما از پلیمر ساخته شده است. 
وی که چند س��ال پیش با س��فر به ایران مدتی با گروه تحقیقاتی مهندسی بافت دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی به سرپرستی دکتر غنوی، مبدع نخستین نای مصنوعی جهان، 
همکاری داشت، سال گذش��ته از موفقیت خود در س��اخت »نای مصنوعی« خبر داد که 
چندی پیش روی یک جوان 36 ساله اریتره ای که از تومور سرطانی با سرعت انتشار باال در 

گلو و به سوی ریه خود رنج می برد، پیوند خورد.
 این محقق ایرانی هم چنین با اس��تفاده از نانوفناوری، اولین سرخرگ مصنوعی جهان را 

تولید کرد که از ضربان برخوردار است. 
سیف علیان هم چنین مدعی اس��ت در صورت نیاز می تواند در هر 20 ثانیه، یک متر رگ 

تولید کند.
پلیمر مورد اس��تفاده در بینی مصنوعی مانند الستیک نازک التکس بوده که از میلیاردها 
 مولکول، هر کدام به اندازه یک نانومتر، س��اخته ش��ده اس��ت. دکتر س��یف علیان اظهار 
 کرد: درون این نانو مواد، هزاران س��وراخ ریز وجود دارد. بافت های درون این س��وراخ ها

 رشد کرده و بخشی از آن ها می شوند. این باعث تبدیل این اندام مصنوعی به بینی واقعی 
می شود.

در بخش��ی از بازدید دوس��اعت ونیمه رهبر معظم انقاب از 
سالن ویژه نمایش��گاه کتاب، ترجمه رمانی از هیاری مانتل 
برای لحظاتی ایش��ان را متوقف کرد. به گزارش خبرآناین، 
رهبر معظم انقاب در بازدید دیروز خود از نمایشگاه کتاب، 
عاوه بر بازدید از آثار دینی، کودک، تاریخی و ادبیات جنگ 
و دفاع مقدس، برخی آثار منتخب در س��الن یاس نمایشگاه 

در حوزه ادبیات جهان را نیز مشاهده کردند که کتاب »تاالر 
گرگ«، نوشته  هیاری مانتل با ترجمه علی اکبر قاضی زاده 
برای لحظاتی ایشان را متوقف کرد و آن را تورق کردند. این 
کتاب، یک رمان تاریخی اس��ت که در سال 2009 میادی 
منتشر شد و توانست جوایز ادبی متعددی از جمله »بوکر« و 
»حلقه منتقدان ملی کتاب« را کسب کند. حوادث رمان بین 
سال های 1500 تا 1535 میادی روی می دهند و نویسنده 
در این اثر، زندگی اش��خاصی از آن دوره را به روایت داستان 
درآورده است. تامس کرامول نام شخصیت محوری این رمان 
است و می توان این کتاب را نوعی زندگینامه او دانست که در 
زمان هنری هشتم می زیست و نویسنده، به قدرت رسیدن او 
را به قالب رمانی تاریخی درآورده و حوادث آن دوره از تاریخ 

را روایت کرده است.
 نویس��نده در این رمان طوالنی با زبانی س��اده فضای کشور 
انگلستان را در آن دوره برای مخاطب مجسم کرده و کوشیده 

است شخصیت های پیچیده و کشمکش های شخصیت های 
فرعی داستان سبب نش��ود »تاالر گرگ« به اثری سنگین با 

دشواری های ویژه کتاب های تاریخی تبدیل شود.
داستان به این شکل اس��ت که تامس کرامول، مشاور ارشد 
هنری هش��تم، بعد از اعدام و محاکمه مشاور پیشین، یعنی 
سر توماس مور به این س��مت نایل می شود. این زمانی است 
 که هنری هشتم به دش��واری همسرش را طاق داده وآماده 
می شود با آن بولین ازدواج کند... هنری هشتم برای ازدواج 
با این زن با کلیس��ا  جنگید و دس��ت آخر، فرمان مرگ او را 

صادر  کرد. 
در توصیف کتاب آمده اس��ت: »این کتاب سرش��ار از وصف 
زندگی اجتماعی و اعتقادی مردم انگلس��تان قرن شانزدهم 
است.« رمان »تاالر گرگ« در 864 صفحه و به بهای 22 هزار 
و 500 تومان از سوی انتش��ارات »کتابسرای تندیس« روانه 

بازار کتاب ایران شده است.

تولید لوازم یدکی انسان اتومبیل الکترونیک آینده

رمان خارجی که رهبر انقالب در نمایشگاه تورق کردند 
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هر چه ما قصد می کنیم دست از 
سر این اختاس عظما برداریم و به 
کار خودمان برس��یم نمی گذارند 
که! در جلسه اخیر دادگاه اختاس سه هزار میلیاردی 
     اختاس های دیگر را عرض نمی کنم ها! چون به 
حول و قوه الهی در زمینه تولید اختاس به خودکفایی 
کامل رسیده ایم ممکن است اختاس ها با هم قاطی 
ش��وند-، عرض می کردم که در جلس��ه اخیر دادگاه 
آقای »ش- ر« متهم به اخذ رش��وه 266 هزار دالری 
و هم چنین گرفتن رش��وه 135 میلی��ون تومانی، در 
آخری��ن دفاعیات خود با پذیرش گرفتن رش��وه 266 
هزار دالری گفته اس��ت: »من در دوره هشتم مجلس 
کاندیدا شده بودم و در تراکت تبلیغاتی ام شعار کاهش 

کشته های جاده ای را مطرح کرده بودم.« 
به جان خودم خودش گفته است! رشوه گرفتن را قبول 
کرده و گفته اس��ت که من ش��عار کاهش کشته های 

جاده ای را مطرح کرده ب��ودم! از آن جا که هیچ کس 
در دادگاه بعد از این حرف هری نزده اس��ت زیر خنده 
نتیجه می گیریم که گویا قضات و وکا به شنیدن این 
قبیل حرفا عادت کرده اند. ما هم بر آن شدیم که چند 
فقره از مکالمات احتمالی در دادگاه ها را به س��مع و 

نظرتان برسانیم:

    رییس دادگاه: دردفاع از خودت چی داری بگی؟
    جبار شیردل، متهم به قتل تعدادی از افراد: قربان 
من همه اتهامات رو قبول دارم، اما بذارین تا براتون یه 
ماجرایی رو که نمی خواس��تم بگم رو باالخره تعریف 
کنم. یادم می ی��اد بچه ب��ودم. با اب��وی رفتیم میوه 
فروشی، من دلم یهو موز خواس��ت، اما باباهه نخرید. 
منم یهویی وسوسه شدم یواش��کی دو تا موزا رو زدم 
زیر پیرهنم. اما آقای قاضی تا اومدم بیرون دیدم دلم به 
این کار رضا نیست به خودم گفتم جبار! این کارا آخر 

و عاقبت نداره، منم رفتم یکی از موزا رو گذاش��تم سر 
جاش. لذا از دادگاه طلب بخشش دارم.

    رییس دادگاه: آخرین دفاعیاتت رو بکن.
    هوش��نگ نازنین معروف به هوش��ی نگمه، متهم 
به 11 فقره س��رقت مس��لحانه: آقای قاضی درس��ته 
که ش��یطون ما رو گول زد یه غلطی کردی��م. اما خدا 
به س��ر ش��اهده من ته دلم چیزی نیس��ت، این حرفا 
گفتن نداره اما چند س��ری ما تو ماش��ین تو راه بانک 
بودیم واسه سرقت، من بودم، فری چنگول بود با اسی 
استراحت، دیدم کنار خیابون یه پیرزن واساده منتظر 
تاکسی، دیدم وجدانم قبول نمی کنه، سوارش کردم 
رس��وندمش، خدا می دونه کرایه کورس��ی هم ازش 
نگرفتم، تازه جا نداش��تیم دیگه تو ماشین وگرنه بقیه 
شونم سوار می کردیم. اونوقت شما بگین این انصافه 

که ما بریم زندان؟!

مقادیری استدالل دست انداز
مجید 
کافی

خیابون )خیابان(
- چار خیابون )چهارخیابان(: چهار راه

- خیابونی چارباغ )خیابان چهارباغ(
- کفی چارباغ )کف چهارباغ(: اصطاحی برای توی خیابان بودن

- چارباغی ب��اال )چهارباغ باال(: خیابانی از س��ی و س��ه پل تا میدان 
دروازه شیراز

- چارباغی عباس��ی )چهارباغ عباس��ی(: خیابان چهار باغ  اصلی، از 
دروازه دولت تا سی و سه پل

- چارباغی پاین )چهارباغ پایین(: از دروازه دولت تا خیابان مس��جد 
سید.

- چارباغی صدر )خاجو( )چهارباغ صدر یا خواج��و(: از فلکه مکینه 
خواجو تا پل خواجو. 
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