
تشنه جام به سرچشمه رسید   

40درصد درآمد کارگران خرج 
مسکن می شود

بهنام صفوی تیر ماه 
اصفهانی می شود 

+music
ما منتظر چهارمی اش هستیم!

احیای بافت همت آباد به 
دست مردم یا شهرداری؟ 3

 آشنایی با 
کم جمعیت ترین نقاط دنیا 126

صفویه، دوران کمال 
11باغ سازي

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

از حقیقت تا رویا 

جمع آوری 200هزارخودرو فرسوده شهرفقط در دو ماه

 اگر نگاهی به سبقه تاریخی مصرف قلیان در ایران بیندازیم و گفته های شیرین 
مادربزرگ و پدر بزرگ هایمان را بش��نویم، به راحتی به این امر می رس��یم که 
قلیان کشیدن در بین عامه مردم ایران بیشتر یک حالت سنتی گرفته و به طور 
معمول، بزرگان فامیل به آن یک پکی می زدند. قلیان فی نفسه بد است، حتی 
اگر یک نفر در ایران و در طول زندگی یک بار از قلیان استفاده کند، خطر ناک 
و هشدار دهنده است و هیچگاه نمی توان گفت که اگر تعداد مصرف کنندگان 

آن به مرز باالیی برسد ...

فردا عصر فوتبال اصفهان وارد فاز جدیدی از موفقیت های خود خواهد شد که بر مبنای  9
آن، سپاهان با رسیدن به چهارمین عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران، آقایی فوتبال اصفهان در 
سطح کشور را به اثبات می رساند. اما مهم ترین مسأله تا قبل از این بازی، باید دست کم نگرفتن تیم 
حریف باشد که اوایل همین هفته، تراکتورسازی پرمهره را متوقف کرد و اگر قرار باشد که بازیکنان 

سپاهان ساده انگارانه با این موضوع برخورد کنند...

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

 س��ال 91 تئات��ر اصفه��ان ب��دون  هی��چ اجرایی 
ش��روع ش��د وتا ای��ن روزه��ا ه��م ادامه داش��ت، 
لبت��ه ای��ن ام��ر ش��اید ب��ه دلی��ل روزه��ای   ا
پر اجرایی باش��د که در حال ش��کل گیری اس��ت. 
جالب این که اصفهان پتانس��یل اجراهای بسیاری 
را در تم��ام مدت س��ال دارد  و این ک��ه در فواصلی 
 از س��ال نمایشی در ش��هر اجرا نمی ش��ود، شاید از  
بی برنامگی  این صنف است که مخاطبان خود را  در 

انتظار گذاشته اند.

س[
س: فار
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میزان حیف و میل در کشور 
2

از فساد اقتصادی بیشتر است

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورد 2

سال های سرنوشت

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
هزینه خانوار کارگری را افزایش داده است، به طوری که 
40درصد درآمد ماهیانه کارگران فقط به مسکن اختصاص 
می یابد. هر ساله در ماه های پایانی س��ال از سوی جامعه 
 کارگری کش��ور س��بد جدید معیش��ت خانوار که حدود 
35 قلم کاالی مهم را درب��ر می گیرد، اس��تخراج و برای 
طرح در مباح��ث تعیین حداقل دس��تمزد س��ال جدید 
تحوی��ل ش��ورای عال��ی کار می ش��ود، البت��ه در برخی 
م��وارد مقامات کارگ��ری از تدوی��ن س��بد 60 قلمی نیز 
س��خن می گویند، اما اقالم اصلی س��بد معیش��ت خانوار 
که بیش��ترین تأثی��ر و س��هم را در ج��دول هزینه های 
 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

خوراکی ها، حمل و نقل، بهداش��ت و درم��ان، تحصیل و 
حوادث غیرمترقبه است.

به صورت کلی، طی سال های گذشته هزینه های مربوط به 
مسکن در دو بخش خرید و اجاره، بیشترین سهم را در سبد 
معیشت خانوار داشته اس��ت، به نحوی که به دلیل پایین 
بودن میزان دریافتی و حقوق کارگران، حداقل 30 تا 40 
درصد درآمد ماهیانه آنها به این موضوع اختصاص می یابد. 
هرچند طبق گزارشات و بررسی های بانک مرکزی و مرکز 
 آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار معموالً تا 

25 درصد است...

4

  هوگو و اين جا بدون من
 را بر پرده ببینید 

 ساخت دانشکده خبر 
باز هم در حد حرف ماند 

سقوط تاريخی قیمت طال

استخدام های اصفهان 
نصیب چه کسانی شد؟ 

راديو اصفهان جهانی شد

روسیاهی ماند به ذغال
رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 
محترم اسالمی شهر دستگرد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 
غرفه از غرفه های ميدان ميوه تربار هر كدام به متراژ 600 مترمربع 
با كاربری خدماتی و بدون پروانه اقدام نمايد لذا كسانی كه مايل به 
خريد باشند جهت اخذ اسناد مزايده در ساعت اداری به واحد امور 
مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 
وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/27 به دبيرخانه شهرداری 

تحويل نمائيد.

بدينوسيله شهرداری دستگرد به استناد موافقت نامه معاونت محترم برنامه ريزی استان 
اصفهان در نظر دارد عمليات پروژه های ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 
لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه در ساعات اداری به واحد 
امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت 

اداری روز يكشنبه 91/2/31 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.

مبلغ  به  اعتباری  با  فرعی  و  اصلی  معابر  فرش  بلوک  و  گذاری  جدول  و  زيرسازی   -1
820/000/000 ريال.

2- سنگ چينی ديوار مسيل شهر با اعتباری به مبلغ 400/000/000 ريال 

تاریخ انتشار نوبت اول: 91/2/21

تاریخ انتشار نوبت دوم: 91/2/25

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

مبلغ تضمین نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه
)ریال(

91-1-58GIS 9/620/000جاریپياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

خريد، نصب و راه اندازی پوشش ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب نايين 91-1-59
225/000/000عمرانیبه منظور كاهش بو

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/30
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31
 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی

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

پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 
شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 
كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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نوبت اول

سیاست داخلی 

 رییس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور گفت: این س��ازمان خواس��تار ارایه مطالعات طرح 
دولت ب��رای انتقال آب خ��زر اس��ت و دولت مجموعه مس��تندات خ��ود را ارای��ه دهد تا 
م��ردم بدانند. به گ��زارش خبرآنالین، حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی روزگذش��ته  
در هجدهمی��ن گردهمایی مدی��ران بخ��ش آب وزارت نی��رو گفت: این که دش��ت های 
 ما به آب نیاز دارن��د قبول داریم، ام��ا خواهش می کن��م مطالعات، پیش بین��ی،  راهکار و  

اولویت بندی های این طرح برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود. سازمان بازرسی کل 
کشور می خواهد بداند که این طرح کجا مطالعه شده و چه مسیری برای اجرای آن انتخاب 
شده است؟ قرار است آب صنعتی ارایه شود یا کش��اورزی؟ قرار است با چه قیمتی این آب 
تحویل داده شود و چقدر از قیمت این آب توسط دولت ارایه می شود و چقدر توسط مردم؟ قرار 
است چقدر از بودجه ملی هزینه شود و مجوز قانونی و مصوبه مجلس و نهادهای تصمیم گیری 
تان کجاست؟ خواهش می کنم مجموعه مستندات خود را ارایه دهید تا مردم بدانند.  رییس 
سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این کارها خوب است و باید بشود، ولی به هر حال حوزه 
آب نیاز به دقت ویژه دارد. صدها سد،  کانال دسترسی و طرح های تکمیلی ناتمام داریم. اگر 
پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تکمیل کنید. برخی از این طرح ها خسارت 
می خورد. طبق برآوردهای انجام شده، برخی از طرح های وزارت نیرو 28 الی 29 سال به طول 
می انجامد تا تکمیل شود. قرار اس��ت این پروژه ها به کدام نسل برسد؟ سازمان بازرسی کل 

کشور می خواهد به شما کمک کند. باید وضع روشن باشد و بدانیم اولویت های ما کجاست.

مدیران با برنامه را بهتر می توان نظارت کرد
ریی��س س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور   ب��ا بی��ان این ک��ه آب مای��ه حی��ات، 
  نش��اط و زندگ��ی اس��ت، گف��ت: ب��ه رغ��م این ک��ه کش��ور در ش��رایط خش��ک و 
نیمه خش��ک قرار دارد، اما با زحمات و تالش ه��ای فراوانی که در بخش آب انجام ش��ده، 

ش��اهد وضعیت خوبی در ای��ن زمینه هس��تیم. وی ادامه داد: وظیفه س��ازمان بازرس��ی 
کل کش��ور حمایت و  پش��تیبانی در راس��تای ح��ل مش��کالت و معضالت ای��ن بخش از 
وزارت نیرو اس��ت تا بتوانی��م وضعی��ت را ارتقا دهی��م. وی با بی��ان این ک��ه مدیرانی که 
 صاحب برنامه هس��تند را الزام��ا بهتر می ت��وان نظارت کرد، خاطرنش��ان ک��رد: مدیران 
برنامه محور ناچار هستند برای نظارت، اهمیت بیشتری قائل باشند تا برنامه های خود را به 
نحو احسن پیش ببرند. هر چه نظارت قوی تر صورت بگیرد، نشان می دهد این مجموعه نظام 
پذیر تر و در اجرای برنامه ها جدی تر و در اجرای مسئولیت ها هدف دار تر است.پورمحمدی با 
تأکید بر فرهنگ نظارت پذیری و خودکنترلی گفت: یکی از شاخص های رشد و بلوغ مدیریتی، 
 شاخص نظارت پذیری است. در مدیریت ها هر چه فرهنگ نظارت تشدید شود، نشان می دهد 
آن حوزه از بلوغ بیشتری برخوردار است. وی با اشاره به اهمیت بخش آب در کشور گفت: همه 
کشور باید یک نگاه هماهنگ،  همراه با مطالعه و کارشناسی در مقوله آب پیدا کند، چرا که 

آمارها نشان می دهد در شرایط بسیار خطیری قرار گرفته ایم.

 اگر پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تكمیل کنید
پورمحمدی :



چهره روزيادداشت

بازتاب مرگ بازرس آژانس در ايران 
کشته شدن یکی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران در 
جریان یک سانحه رانندگی، به بهانه و دستاویز جدیدی برای رسانه های 

رژیم صهیونیستی برای فضاسازی علیه ایران تبدیل شده است.
 بازرس اهل ک��ره جنوبی به همراه همکار اس��لواکیایی خود، در حال 
انجام مأموریت در نزدیک مجتمع هس��ته ای »خنداب« در اس��تان 
مرکزی بودند که به دلیل منحرف شدن خودروی آنها از مسیر اصلی 
 و بروز س��انحه، وی جان خود را از دس��ت داده و همکارش نیز دچار 
آسیب دیدگی شد، اما در حالی که مقامات کشورمان بالفاصله ضمن 
ابراز همدردی با خانواده این بازرس آژانس و همچنین آژانس بین المللی 
انرژی اتمی نسبت به این واقعه واکنش نشان دادند، بروز این واقعه به 
بهانه خوبی برای شایعه سازی رسانه های رژیم صهیونیستی تبدیل شد. 
در همین رابطه، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، مطلبی را با 
تیتر »چه کسی بازرس آژانس در ایران را کشت؟« منتشر کرده و مدعی 

شد، بر خالف اخبار منتشره، این رخداد تصادفی و اتفاقی نبوده است.
اما مواردی که این روزنامه به عنوان دالی��ل اثبات ادعای خود مطرح 
کرده، در نوع خود منحصر به فرد و جالب توجه است:یدیعوت آحارانوت 
مدعی شده، از آنجا که این خبر از سوی خبرگزاری های وابسته به دولت 
ایران منتشر شده، »تصادفی« بودن این حادثه زیر سؤال می رود! دلیل 
دیگری نیز که از سوی این روزنامه عنوان شده، این که بازرس نامبرده 
اهل کره جنوبی بوده و بنا بر استدالل این روزنامه، از آنجا که کره جنوبی 
و کره شمالی با هم دشمن هس��تند و ایران در زمینه برنامه هسته ای 
خود با کره ش��مالی همکاری می کند، این واقع��ه، امری برنامه ریزی 

شده بوده است!

نشس��ت وزیران امور خارجه دفتر هماهنگی جنبش عدم تعهد 
 دیروز با حضور 120 کش��ور عضو و 28 کش��ور و س��ازمان مهم 
 بین المللی دارای عضویت ناظر به عالوه کشورها و سازمان های 
غیر عضو در شرم الش��یخ مصر آغاز به کار کرد. در این اجالس که 
برخی ش��خصیت های سیاس��ی و بین المللی میهمان از جمله 
دبیرکل و ریی��س کنونی مجمع عمومی س��ازمان ملل نیز در آن 
شرکت خواهند کرد، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران حضور دارد. این نشست با هدف آماده سازی پیش 
از اجالس سران جنبش که قرار است در تهران برپا شود، در مصر 

دایر است.
قرار اس��ت در اج��الس وزیران عدم تعهد در ش��رم الش��یخ، اهم 
موضوع��ات منطقه ای و بی��ن المللی در زمینه های سیاس��ی و 
اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد و مصوبات آن در قالب 
یک سند نهایی به عنوان سند پایه، به اجالس آتی سران جنبش 
که ش��هریور ماه در تهران برگزار خواهد ش��د ارایه ش��ود. در این 
اجالس مسائلی همچون تحوالت فلس��طین و لبنان، افغانستان، 

عراق، سوریه، س��ودان، س��ومالی و مس��ائل مرتبط با آمریکای 
جنوبی بررسی می شود. زمینه ساز نشست کنونی وزرای خارجه 
کشورهای غیر متعهد، اجالس پانزدهم عدم تعهد است که تیرماه 
1388 در شرم الشیخ برگزار ش��د. در آن اجالس، پیشنهاد ایران 
برای میزبانی ش��انزدهمین اجالس س��ران جنبش ب��ا اجماع به 
تصویب رسید و ایران عالوه بر تصدی ریاست سه ساله جنبش به 
مدت 9 سال، به عضویت تروئیکای عدم تعهد شامل رییس آتی، 
رییس کنونی و رییس پیش��ین عدم تعهد در آمد. اجالس سران 
 جنبش عدم تعهد ابتدا قرار بود در شهریور ماه پیش رو در اصفهان 

برگزار شود. 
ب��ه همین مناس��بت پس از م��دت ها بح��ث و بررس��ی، مکانی 
برای احداث س��الن اجالس س��ران در محدوده ش��رق اصفهان 
انتخاب ش��د و عملی��ات س��اختمانی به س��رعت آغاز ش��د، اما 
پس از گذش��ت چند م��اه از عملیات س��اختمانی، خبر رس��ید 
ک��ه اج��الس در ته��ران برگ��زار خواهد ش��د. دلی��ل اصلی که 
 برای این تغییر مکان اعالم ش��د، عقب بودن س��اخت و س��ازها

نسبت به برنامه پیش بینی شده و احتمال به موقع حاضر نشدن 
سالن بود. اما به نظر می رسد که با توجه به سوابق متعدد، توان 
اجرایی چنین پ��روژه ای در اصفهان در زمان مش��خص وجود 

داشت. 
مصاحبه های مسئوالن شهری طی هفته های اخیر هم حکایت 
از این دارد که در صورت تخصیص بودجه مناسب و تزریق آن در 
زمان مش��خص، این پروژه در زمان مقرر به پایان می رس��ید. با 
منتفی شدن میزبانی اصفهان، باالخره مقرر شد که این اجالس 
مهم بین الملل��ی در فاصله پنجم ت��ا دهم ش��هریور 1391 در 
تهران برگزار شود تا رهبران 120 کشور جهان و شخصیت های 
 سیاسی و بین المللی در جمهوری اس��المی ایران گرد هم آیند. 
هم اکنون جنبش ع��دم تعه��د 120 عضو دارد که ش��امل 53 

کش��ور آفریقایی،40 کشور 
آسیایی،26 کشور از آمریکای 
التین و کارائیب و یک کشور 
 از اروپاس��ت و ع��الوه بر این 
18 کش��ور و 10 سازمان نیز 
عضو ناظر این جنبش به شمار 

می روند. 
 جنبش عدم تعهد بزرگ ترین

تشکل سیاس��ی بین المللی 
بعد از سازمان ملل محسوب 
می ش��ود که در سال 1961 
 با هدف استقالل در برابر نظام 
دو قطب��ی س��رمایه داری و 
کمونیس��م پایه گذاری شده 
است.ریاس��ت ایران ب��ر این 
جنبش طی سه سال آینده که 
خود از اعضای مؤسس آن بوده 
اس��ت، فرصت های جدیدی 
پیش روی دیپلماس��ی ایران 
قرار خواه��د داد. این جنبش 

که س��ال ها پیش و در زمان اوج نظام دوقطب��ی و با هدف خروج 
کشورها از زیر سلطه قدرت های ش��رق و غرب و رهایی از روابط 
استعماری و وابس��تگی به قدرت های جهانی ش��کل گرفته بود، 
امروز نیز توان گسترده و حرف های زیادی برای گفتن دارد. اتخاذ 
راهبردی مناس��ب می تواند منافع زیادی طی س��ه سال ریاست 
 ایران بر این سازمان نصیب کش��ورمان کند؛ به ویژه که رویارویی 

سرنوشت ساز ایران و غرب، هر لحظه نزدیک تر می شود.

رياست ايران بر غیرمتعهدها کلید خورد

سال های سرنوشت

ديروز درحالی نشس�ت وزيران امور خارج�ه جنبش عدم تعه�د در مصر آغاز ب�ه کار کرد که  مجید
مهم ترين بحث آن، تغییر رياست اين سازمان بود. مصری ها که برای سه سال رياست اين سازمان کافی

را بر عهده داشتند، آماده می شوند تا طی ماه های آينده رياست را به ايران واگذار کنند.

وزير کار در ابتدای مجلس نهم 
استیضاح می شود 

 جمعی از اس��تیضاح کنندگان وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی در اطالعی��ه ای خطاب به م��ردم ایران اعالم 
کردند با توجه به پیگیری حکم غیر قانونی مرتضوی در 
دیوان عدالت اداری منتظر رسیدگی به این حکم خواهند 
بود و در صورت به سرانجام نرسیدن این پرونده استیضاح 

را در مجلس نهم به جریان خواهند انداخت.

 اختیارات ريیس جمهور 
به احمدی نژاد تفهیم شود 

به گ��زارش مهر، الی��اس ن��ادران نماینده ته��ران در مجلس 
 ش��ورای اس��المی با بیان این ک��ه مس��أله احمدی ن��ژاد با 
اظهارنظر رسانه ای حل نمی ش��ود، پیشنهاد کرد که مشکل 
رییس جمهور و تردیدش نس��بت به عملکرد مجلس باید در 
محضر رهبر انقالب حل شود و مرجعی باید اختیارات رییس 

جمهور را به وی بفهماند. 

انگلیس در پی تعويق تحريم 
انگلیس درصدد متقاعد کردن اعض��ای اتحادیه اروپا برای به 
تعویق انداختن شش ماهه ممنوعیت تأمین بیمه نفت کش هایی 
است که حامل نفت ایران هستند و استدالل می کند که این کار 

می تواند به افزایش مخرب بهای نفت منجر شود.

جلسه مجلس و دولت درباره 
فاز دوم هدفمندی

 پس از ابالغ نظرهی��أت عالی حل اختالف قوا توس��ط رهبر 
 انقالب به رؤس��ای قوای س��ه گانه مبنی بر این ک��ه هرگونه

 تصمیم گیری برای پرداخت ها در موضوع هدفمندی یارانه ها 
باید در بودجه س��االنه و با مصوبه مجلس باش��د، جلسه ای 
مشترک در این خصوص بین دولت و مجلس با حضور رییس 
جمهور برگزارشد. دراین جلس��ه که با حضور ابوترابی معاون 
قوانین رییس مجلس، عبدالهی رییس کمیس��یون برنامه و 
بودجه به نمایندگی از مجلس و میرتاج الدینی، معاون حقوقی 
رییس جمهور و فرزین دبیر کار گ��روه طرح تحول اقتصادی 
برگزار ش��د، رییس جمهورضمن انتقاد از عملک��رد و برخی 
مصوبات مجلس، بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بر اساس 
نظر دولت اصرار کرد، همچنین جلسه مشترک دولت و مجلس 
در خصوص اجرای ف��از دوم هدفمندی یارانه ها بدون نتیجه 

خاصی نا تمام ماند.

خبر ويژه 

اخبار کوتاه 

 میزان حیف و میل در کشور 
از فساد اقتصادی بیشتر است

محسن رضایی/ دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام

خصوصی سازی در این کشور از اهمیت باالیی برخوردار است، اما باید 
در روحیات مردم نیز تأثیرگذار باشد.

 خصوصی سازی در برخی از نقاط کشور نتیجه مثبتی دارد، در حالی 
که در برخی از استان های دیگر نتیجه منفی دارد. اقتصاد با مردم باید 

پیوند محکمی داشته باشد. 
میزان حی��ف و میل در کش��ور ما از فس��اد اقتصادی باالتر اس��ت و 
ضعف مدیریت اس��ت که باع��ث حیف و می��ل زیاد  در این کش��ور 
م��ی ش��ود.مراجعات بای��د 
درست انجام شود و هر مدیر 
 کاردان نیز باید در جای خود

 قرار گیرد. مس��أله مشترک 
بین همه اقشار جامعه، گرانی 
و بیکاری است که باید به این 
اصل مه��م، توجه وی��ژه ای 

داشت.
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جلوگیری از فضای انتقاد باعث زیرزمینی شدن آن می شود 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقادات صریح و البته در چارچوب قانون 
را برخاسته از طبیعت دوران جوانی خواند و تصریح کرد: اگر به مردم و جوانان میدان و فضا برای انتقاد سالم و 
فعالیت داده نشود، این انتقادات خاموش نخواهد شد و چه بسا به محفل های خانگی و زیرزمینی کشیده شود. 

ه�ای  مصاحب�ه   
مس�ئوالن شهری 
در هفته های اخیر 
از اي�ن  حکاي�ت 
دارد که در صورت 
تخصی�ص بودجه 
مناسب و تزريق آن 
در زمان مشخص، 
اين پروژه در زمان 
 مق�رر ب�ه پاي�ان 

می رسید

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

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

مدیریت امور عشایر استان اصفهانمدیریت امور عشایر استان اصفهان

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

و شماره اقتصادی باشد اقدام نماید.

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

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

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

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

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

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

5- اطالعات فوق به انضمام سایر اسناد مناقصه در سایت www.its.mporg.ir موجود می باشد.

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

رتبه برق و شماره اقتصادی باشد اقدام نماید.

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

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

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

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

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

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

5- اطالعات فوق به انضمام سایر اسناد مناقصه در سایت www.its.mporg.ir موجود می باشد.
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ترس اسرائیل از انتخابات مصر

تلویزیون رژیم صهیونیستی اخیرا در گزارشی درباره نامزدهای انتخابات ریاست 
جمهوری مصر از بیم و هراس های خود درباره پی��روزی عبد المنعم ابو الفتوح در 
انتخابات سخن گفت و تأکید کرد، درصورت پیروزی ابوالفتوح در انتخابات، روزهای 
سختی پیش روی اس��رائیل خواهد بود.گزارش پخش شده توسط تلویزیون رژیم 
صهیونیستی، بر مصاحبه ای تمرکز کرد که ابو الفتوح آن را با روزنامه اماراتی البیان 
انجام داد و طی آن تأکید کرد که وجود قدرت منتخب در مصر، موازنه قوا در منطقه 
خاورمیانه را تغییر خواهد داد و این پیامی روشن و آشکار برای رژیم صهیونیستی 
است. قابل ذکر است که خطر  روی کارآمدن یک دولت اسالمی در مصر به حدی 
است که بعضی از مقامات اسرائیلی هشدار داده اند در صورت روی کار آمدن دولتی 

اسالمی در مصر خطر این کشور از ایران نیز بیشتر خواهد شد .

رويکرد ايران به مذاکرات بغداد مثبت است
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص انتشار برخی اخبار از سوی 
رسانه های غربی درباره تصمیم 1+5 برای تعلیق فعالیت های هسته ای ایران در مذاکرات 
بغداد، گفت: طبیعی است که کشورهای مختلف براساس سیاست های خود اظهارنظر 
می کنند، آن چه مهم است، توافقات دو طرف است.بروجردی  ادامه داد: رویکرد ایران به 
مذاکرات بغداد، همچون مذاکرات استانبول مثبت است و به نفع 1+5 است که سیاست 
قدیمی تقابل را به تعامل تغییر دهد. وی افزود: البته نباید انتظار داشت همه مشکالت در 
دو دور مذاکرات هسته ای حل شود، ولی رویکرد طرف غربی هم در این زمینه مهم است. 
و موفقیت یا عدم موفقیت مذاکرات بغداد به نگاه مثبت یا منفی طرف غربی هم بستگی 
دارد. شایان ذکر است با نزدیک شدن به مذاکرات بغداد بعضی از رسانه ها ی خارجی 

سعی در خارج شدن این مذاکرات از مسیر صحیح را دارند.

میزگرد گفتگوی تاریخی- تمدنی ایران و ترکیه روزگذشته با پیام علی اکبر 
صالحی، وزیر امور خارجه ای��ران و داود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه برگزار 
شد. صالحی در پیام خود با اش��اره به این که روابط ایران و ترکیه در سه وجه 
سیاسی، تجاری و فرهنگ و تمدن همواره استمرار داشته، گفت: روابط سیاسی 
و حکومتی که گاهی با همدلی و زمانی در رقابت به عنوان تابعی از منافع درونی 
یا بین المللی هر یک از دولت های ایران و ترکیه همراه بوده،تأثیر محدودی بر 
باور ملی ساکنان دو کشور نسبت به یکدیگر داشته است. وی افزود: در وجه 
روابط تجاری و بازرگانی نیز سطح تبادالت تجاری میان اصناف و جامعه ایرانی 
 و ترک به ویژه پیش از تش��کیل دولت-ملت به مفهوم کنونی تعریف شده و 
جا افتاده بوده اس��ت. صالحی تصریح کرد: اسباب اس��تمرار روابط تاریخی 
ایران و تر کیه، به فرهنگ و تمدن مربوط اس��ت. این موضوع ریشه در دیدن 
 واحد اسالم،  کتاب و قبله مش��ترک، تعلقات مذهبی نزدیک به هم و رابطه با 
اهل بیت)ع( داشته اس��ت. به گفته وزیر امور خارجه، روابط فرهنگی نه تنها 
هیچگاه قطع نش��د، بلکه با وجود برداش��ت ها و نظرات گوناگون، همچنان 
محفوظ مانده اس��ت. اختالف ها و تنوع نگرش در مباح��ث فرهنگی نه تنها 
مانع نیست، بلکه سازنده و مایه پیشرفت دانش و فرهنگ است .وی تصریح 
کرد: البته روابط فرهنگی- تمدنی دو کشور در یک صد سال اخیر تحت تأثیر 
ویژگی ها و پدیده های دنیای مدرن، آهنگ و چهره ای دیگر یافت. وی افزود: 
تحوالت جهان اسالم در مقطع حاضر بیانگر نیاز همه جوامع اسالمی به درک 
هویت تاریخی- تمدنی خود است و ایران و ترکیه به سبب پیشتازی در گذر 

تاریخی و ریشه های تمدنی، می توانند در این زمینه راهگشا باشند.

به گزارش مهر، احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در 
جلس��ه علنی دیروز در مخالفت با کلیات الیحه بودجه 91، اظهار داشت: در تهیه و 
تنظیم الیحه بودجه، اصولی از قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمندی 
یارانه ها، قانون برنامه و بودجه و قانون محاس��بات عمومی رعایت نشده و نتیجه آن 
بی انضباطی مالی اس��ت. وی گفت: قانون آیین نامه داخلی مجلس نیز برای تقدیم 
الیحه بودجه به مجلس رعایت نش��ده و مجلس فرصت کافی برای رسیدگی به این 
الیحه نداشت و این هم موجب بی انضباطی مالی می شود.نماینده تهران گفت: قانون 
آیین نامه داخلی و دسترسی آزاد به اطالعات، نقض شده و اطالعات کافی به مجلس 
و کمیسیون ها داده نشده است. نتیجه آن، این است که کار کارشناسی دقیق نسبت 
به این الیحه انجام نشده است.توکلی گفت: س��ماجت دولت بر خواسته های خود و 
تشدید عدم همکاری در صورت قبول نکردن نظر دولت از سوی کمیسیون، موضوع 
مهم دیگری بود. وی افزود: از همه مهم تر، بی اعتنایی به آثار بودجه و شاخص های 
کالن، به ویژه تورم و بیکاری در این الیحه مش��خص ش��ده که نتیجه همه آنها، این 
اس��ت که الیحه بودجه ای که ابزار توزی��ع ثروت و قدرت اس��ت، در جهت رفع فقر 
و تبعیض عمل کند و متأس��فانه کار بدتر ش��ود. رییس مرکز پژوهش های مجلس 
ادامه داد: ظاهر حرفی که من می زنم این اس��ت که دولت می خواهد پول بیشتری 
به مردم بدهد، اما مجلس ب��ا آن مخالفت می کند، در حالی که ملت ش��ریف ایران 
بدانند این ادعا و تصور درست نیست. ما مدافع افزایش قدرت خرید مردم و افزایش 
 تولید و اش��تغال جامعه هستیم، اما با دس��تور و تعجیل در اجرای قانون هدفمندی 

یارانه ها و کارشکنی این اتفاق نمی افتد و همه باید تسلیم قانون باشیم.

سیاست خارجه  مجلس 

ايران و ترکیه می توانند در تحوالت 
جهان اسالم تأثیرگذار  باشند

 دولت يارانه ها را با تخلف 
و بی انضباطی مالی افزايش می دهد
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 شاهین شهری ها 
با مترو  به اصفهان می آیند 

عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسالمی شهر اصفهان  در بازدید 
روز گذشته خود از شهر شاهین شهر، با اشاره به پیشرفت های قابل 
توجه عمرانی در این شهرگفت: خط قطار شهری حد فاصل اصفهان 
و شاهین شهر به دلیلی ضرورت تسهیل در امر رفت و آمد، راه اندازی 

می شود.

 طرح جدید به جنگ ترافیک
 اصفهان می آید 

س��رهنگ حس��ین غالمی، رییس پلیس راهور اصفه��ان از اجرای 
 طرح ترافیک تابستان از س��وی این نهاد خبر داد و گفت: این طرح از 
25 خردادماه تا اول مهرماه سال جاری با مشارکت 500 نیروی پلیس 
اجرا می شود. به گفته وی، از جمله اهداف این طرح کاهش تصادفات 
رانندگی، روان سازی ترافیک، برخورد با راکبان موتورسیکلت های 
متخلف و ارایه خدمات به گردشگران است. وی اضافه کرد:  عالوه بر 
اجرای طرح تابستان، درصدد تقویت نیروهای پلیس برای ساعات یک 

بامداد به بعد نیز هستیم. 

کمک بالعوض به نخبگان بسیجی 
س��یدحامد افتخارزاده، مس��ئول خانه نخبگان علمی بسیج استان 
اصفه��ان گفت: خان��ه نخبگان بس��یج اصفه��ان عالوه ب��ر وام های 
قرض الحسنه، مبلغ 600 هزار تومان را به عنوان کمک هزینه بالعوض 
به بسیجیان نخبه می دهد. وی با اشاره به این که خانه نخبگان فعالیت 
رسمی خود را در سال گذشته آغاز کرده است، اظهار داشت: تاکنون 

600 نخبه بسیجی عضو این خانه، ساماندهی و سازماندهی شدند.

118 به آتش نشانی هم  رفت
بهزاد بزرگ��زاد، مدیرعامل س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی 
ش��هرداری اصفهان گفت: برای نخستین بار س��امانه 118 در سطح 
کشور توسط س��ازمان آتش نش��انی اصفهان راه اندازی شده است. با 
راه اندازی این س��امانه، درصد باالیی از مزاحمت ه��ای تلفنی مردم 

نسبت به سازمان کاهش یافته است.

عبور مترو  از زیر پل های تاریخی 
حساسیت ندارد

 پروفس��ور س��عید س��عیدی، اس��تاد ایرانی مقیم آمری��کا گفت: با 
بهره گیری از فناوری ها و دانش روز، منعی برای عبور قطار شهری از 

زیر پل های تاریخی اصفهان وجود ندارد.
 به گفت��ه وی، اگر این کار با دق��ت، مطالعه و تحقی��ق درباره عوامل 
مختلف مانند تعادل و بحث آب انجام ش��ود، هی��چ خطری پل ها را 
تهدید نخواهد کرد. وی تصریح کرد: عبور قطار شهری از زیر ساختمان 
ها و پل های تاریخی در بسیاری از شهرهای دنیا صورت گرفته و الزم 
است از فناوری های موجود در دنیا برای پروژه قطار شهری اصفهان 

نیز استفاده شود. 

 تازه ترین آمار همسر  آزاری
 اعالم شد 

محمدرضا ایروانی، کارشناس ارشد جامعه  شناسی و دکترای مشاوره 
و مددکاری اجتماعی گفت: بر اساس آمار به دست آمده در سه  دهه  
گذش��ته،25 درصد از افراد متأهل در کش��ور ایران در مدت زندگی 
زناش��ویی خود از س��وی همسرش��ان، مورد اذیت و آزارهایی اعم از 
جسمی، روانی، عاطفی، جنس��ی و اقتصادی قرار می گیرند. به گفته 
وی، در ایران از هر صد مورد همس��رآزاری، ۹0 م��ورد مربوط به آزار 
و اذیت مردان علیه زنان و 10 مورد مربوط ب��ه آزار زنان علیه مردان 

است. 

 انتقاد امام جمعه 
از استخدام زنان بدحجاب

رأی اعضای شورای شهر مشخص می کند؛

احیای بافت همت آباد به دست مردم یا شهرداری؟

  چرا گفتید حیوان آزاری 
جنجالی در سمیرم بود؟

استخدام های  اصفهان نصیب چه کسانی شد؟ 
۷۰۰ سهمیه استخدام به فرزندان شهید و ایثارگررسید

 آیت اهلل طباطبایی ن��ژاد، امام جمعه اصفهان با اب��راز نگرانی از وضعیت 
برخی از اصناف در زمینه استخدام زنان بدحجاب و عدم رعایت شئونات 
اس��المی، گفت: می بایس��ت فروش��گاه ها و یا بازارچه هایی با مدیریت 
اختصاصی بانوان راه اندازی شود که در این فضاها کلیه خدمات به بانوان 
توسط نیروهای بانو انجام بگیرد. رییس ستاد احیای امر به معروف و نهی 
از منکر استان در کمیسیون مبارزه با مفاسد استان اصفهان، ضمن تشکر 
از کلیه دستگاه های فعال در زمینه امر به معروف و نهی از منکر، وضعیت 
عمومی حجاب و عفاف در سطح ش��هر و استان اصفهان را نسبتاً مطلوب 
ارزیابی کرد و اظهار داشت: تا رسیدن به نقطه ایده آل، زمان و فاصله بسیار 

زیادی باقی مانده است.

غالمرضا قائدی ها، فرماندار س��میرم با اش��اره به پخش تصاویر کشتن 
یک االغ روی گوشی ها همراه و شبکه دو س��یما گفت: متأسفانه صدا و 
سیما بدون توجه به صحت و س��قم موضوع و کسب اطالع از منابع موثق 
در منطقه، اقدام به پخش این تصاویر کرده اس��ت. به گفته وی، موضوع 
کش��تن االغ با پتک در س��میرم اثبات نش��ده و هیچگونه خبری در این 
زمینه صحت ندارد. به گفته این مس��ئول، این که این اتفاق در س��میرم 
بوده است، مشخص نیس��ت و به فرض این که در این منطقه حادث شده 
باشد، با خاطیان برابر قانون و قاطعانه برخورد می شود. تصاویری از آزار و 
اذیت االغ و کشتن این حیوان با پتک از طریق تلفن همراه فیلمبرداری و 

در برنامه صبحگاهی روز گذشته شبکه دوم سیما نیز پخش شده است.

پایان سال گذش��ته مردم همت آباد از 
پروین 
شهرداری خواستند تا احیا و نوسازی احمدی 

این بافت را به دست خود آنها بسپارد.
در این راستا شورای شهر اصفهان جلسات مختلفی را برگزار 
کرده که آخری��ن نتایج حاصل از این جلس��ات، طی روز های 
گذشته در کمیسیون تلفیق شورا بررسی شده و شنبه آینده 
اعضای شورا با رأی خود، چگونگی احیا و نوسازی بافت فرسوده 
 همت آباد را مش��خص می کنند. به همین علت، برآن ش��دیم 
تا با علیرضا نصر اصفهانی، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان 
 گفتگویی انجام دهیم. ب��ه گفته نصراصفهان��ی، از چند وقت 
پیش س��ازمان نوس��ازی و بهس��ازی در پی این بود که بافت 
همت آباد به تدریج و به صورت بلوک بندی از سوی شهرداری 
منطقه شش خریداری و با یک نقشه مناسب بسازد. به همین 
علت  طرحی از سوی مشاوران در بافت همت آباد تهیه شد که 
آزاد سازی این بافت باید بر اساس این طرح صورت می گرفت. 

این اقدامات که طی یک س��ال آغاز ش��ده بود، به دلیل عدم 
همراهی مردم در راستای آزاد سازی و احیای بافت همت آباد با 
موانعی مواجه ش��د. نصر درباره بافت همت آباد به عنوان یک 
بافت فرسوده گفت:  بافت همت آباد یک بافت ریزدانه به شمار 
می رود و به دلیل مس��احت پایین منازل موجود در این بافت، 
ساکنان این خانه ها به مقابله با اقدامات شهرداری پرداخته اند. 
پولی که ش��هرداری در مقابل خریداری منازل موجود در این 
بافت پرداخت کرده، قابل توجه بوده اس��ت، اما به دلیل متراژ 
پایین این منازل، س��اکنان این خانه ها نمی توانس��تند زمین 
یا خانه ای را در س��طح ش��هر برای خود خری��داری کنند، به 
همین علت  در حال حاضر طرحی توسط معاونت شهرسازی 
ش��هرداری تهیه ش��ده که براس��اس آن، احیای این بافت با 
مشارکت مردم انجام می شود و با س��پرده شدن احیای بافت 
 فرس��وده به دس��تان مردم، ش��هرداری از اق��دام قبلی خود 

عدول می کند.

مهدی چمالنیان، معاون اداره تعاون سازمان بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان اصفهان اعالم کرد: از دو هزار و ۷50 سهمیه 
استخدام استان تنها ۷00 سهمیه به فرزندان شهید و ایثارگران 

این استان اختصاص یافت.

بیکاری، یکی از مشکالت فرزندان شهدا
به گفته چمالنیان،  یک��ی ازبزرگ ترین مش��کالت فرزندان 
 شهدا و ایثارگران اس��تان، وضعیت نامناس��ب بیکاری است. 
وی با اش��اره به این که تاکنون بیش از دو هزار و ۷50 سهمیه 
 اس��تخدام کش��ور به اس��تان اصفهان اختصاص یافته است،

 تصریح کرد: تنها ۷00 س��همیه استخدام به فرزندان شهید و 
امور ایثارگران این استان اختصاص یافته است. 

معاون اداره تعاون سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
اصفهان با بیان این که حداقل سهمیه اشتغال فرزندان شهید 
و ایثارگر در کشور برای هر دستگاه 25 درصد اعالم شده است، 

 افزود: قانون هیچ منعی برای اس��تخدام صددرصدی فرزندان 
شهید و ایثارگر در دستگاه های مختلف ندارد.

وی به اعالم آمادگی بیش از ۳5 دستگاه استان برای اشتغال 
 فرزندان ش��هید و ایثارگر اس��تان اش��اره کرد و بیان داشت: 
 ت��ا کنون ش��رایط ش��ش دس��تگاه اس��تان برای اس��تخدام 
نیرو مورد بررسی قرار گرفته اس��ت. چمالنیان با اشاره به این 
که ممکن اس��ت رقم جذب فرزندان شهید و ایثارگران استان 
اصفهان تغییر یابد گفت: چنانچه س��همیه مجوز اس��تخدام 
استان افزایش یابد، سهم اس��تخدام فرزندان شهید و ایثارگر 
نیز افزایش خواهد یافت.وی تصریح کرد: از همه دستگاه های 
استان خواستاریم تا توجه بیشتری نس��بت به ایجاد اشتغال 
برای فرزندان ش��هید و ایثارگر استان داش��ته باشند، چرا که 
این افراد بیشترین حق را در این کشور دارند.شایان ذکر است 
پیش ترازسوی مس��ئوالن استان  اعالم ش��ده بود که اولویت   

استخدامی با فرزندان شاهدو ایثارگر خواهد بود .

گشتی در اخبار 

دریافت وجه برای ثبت نام 
دانش آموزان در مدارس ممنوع شد

دبیر س��تاد ثبت نام اداره کل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان گفت: 
دریافت ش��هریه، هرگونه کم��ک هزینه تحصیلی و اخ��ذ تعهد مالی به 
استثنای وجوه مربوط به بیمه و کتب درسی در زمان ثبت نام در مدارس 

دولتی، ممنوع است.
 سیدمحمد جواد سید معلمی با اش��اره به این که ثبت نام دانش آموزان 
پایه نخست ابتدایی از ابتدای اردیبهشت ماه جاری در سراسر استان آغاز 
شده است، اظهار داشت: اولیای دانش آموزان نیز در صورت تمایل خود ، 
برای کمک به مدارس پس از پایان فصل ثبت نام به مدارس کمک کنند.

به گفته وی، کمک های مردمی به مدارس نیز به صورت کامل اختیاری 
اس��ت و این کمک ها پس از پایان فصل ثبت نام در م��دارس به صورت 
اختیاری قابل دریافت است. وی با بیان این که بازرسان آموزش و پرورش 
به صورت محسوس و نامحسوس فعالیت های مدارس را در زمینه ثبت نام 
دانش آموزان رصد می کنند،گفت: والدین دانش آموزان در صورت وجود 
مشکل در زمان ثبت نام فرزندان خود در مدارس، می توانند با تلفن های 
222۹682، 2228811 و با نمابر 2220248 نظرات  خود را به آموزش 

و پرورش اعالم کنند.
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اخطار 
برگزاری جشنواره گالب، 2روز دیگر 

جشنواره گل و گالب نیاس��ر روز بیست و سوم اردیبهش��ت ماه مصادف با سالروز 
والدت حضرت فاطمه )س( در نیاسر برگزار می  ش��ود. هر سال در اوایل نیمه دوم 

اردیبهشت ماه جشن گالبگیری در این شهرستان برگزار می شود.
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قاسم فرج الهی، رییس دانش��کده خبر خبرگزاری جمهوری 
اسالمی ایران در نشس��ت مطبوعاتی خود در اشاره به این که 
مکانی هنوز برای دانش��کده خبر تعیین نشده است، گفت: تا 
به حال چند گزینه برای مکان دانش��کده خبر دیده شده و با 
استعالم این مکان ها و انتخاب یکی از آنها به عنوان دانشکده 
خبر، این نه��اد در مهرماه و یا در نهایت بهم��ن ماه راه اندازی 
می ش��ود. به گفته وی، لیس��ت مکان هایی که دیده شده، به 
رییس مرکز دانش��گاه علمی کاربردی اس��تان اصفهان داده 
شده است و در پی آن با تأیید وی، می توان نسبت به تأسیس 

دانشکده خبر اقدام کرد.

ارایه 4 رشته در دانشکده خبر 
رییس دانش��کده خبر خبرگزاری ایرنا در ادامه  گفت: در این 

 دانش��کده قصد داریم تا چهار رش��ته خبرن��گاری، مترجمی 
خبر، مترجمی اسناد و مدارک و عکاس��ی را برای هنرجویان 
ارایه کنیم که در قال��ب پودمانی و ترمیک برگزار می ش��ود، 
همچنین نس��بت به راه اندازی دوره های کارشناسی پیوسته 
 و ناپیوس��ته نیز تدابیر الزم صورت می گیرد ت��ا در بهمن ماه 
 نس��بت ب��ه ارای��ه آن در دانش��کده خب��ر ب��ه هنرجوی��ان 

اقدام شود. 
وی ب��ه تطبی��ق دروس عموم��ی در دوره ه��ای کاردان��ی و 
کارشناسی اشاره کرد و اذعان داشت: در دانشکده خبر با ورود 
دوره کارشناسی و حضور دانشجویان کاردانی در این دوره ها، 
تعداد دروس عمومی گذرانده ش��ده در دوره کاردانی که نمره 
باالی 14 را کسب کرده است را می توان تطبیق داد، ولی اگر 

غیر از این باشد، باید دروس را دوباره بگذرانند.

در آغاز دوره پودمانی ارایه می دهیم
فرج الهی با اشاره به نحوه پذیرش در این دانشکده، اضافه کرد: 
بعد از قبول دانش��گاه علمی کاربردی برای افتتاح دانش��کده 
خبر، در ابتدا دوره پودمانی در رش��ته خبر ارایه می شود و در 
بهمن ماه با برگزاری کنکور در چهار رشته مذکور، دانشجویان 
می توانند در این رشته ها شروع به تحصیل کنند، همچنین  
اولویت ثب��ت نام ب��ا هنرجویان بومی اس��ت ک��ه ۷0 درصد 
دانش��جویان را به خود اختصاص می دهد و شاغالن در حوزه 

رسانه نیز از اولویت 50 تا ۷0 درصدی برخوردارند.

در تساوی مرد و زن 
دقت شده است

فرج اله��ی درب��اره ثبت نام  
در این دانش��کده نیز تأکید 
کرد: سعی ش��ده تا تساوی 
حق��وق زن و م��رد رعای��ت 
شود و در این باره 50 درصد 
دانش��جویان م��رد و مابقی 
زن هس��تند. ب��ه گفته وی، 
ش��رایط اس��تفاده از اساتید 
این دانش��کده نیز پنج سال 
س��ابقه حضور در مطبوعات 
و در درجه بعدی تحصیالت 
 مرتب��ط ب��ا رس��انه اس��ت. 
ف��رج اله��ی پیگیری های 
مس��ئوالن اس��تان اصفهان 

برای احداث این دانشکده را علت اصلی  احداث آن  در اصفهان 
دانست و اظهار داش��ت: اگر پیگیری های مسئوالن استان در 
یک س��اله اخیر نبود، مطمئنا ما این قدر راغب به احداث و راه 
اندازی این مجموعه در اصفهان نبودیم.وی خبر نهایی مکان 
و نحوه راه اندازی را منوط به تصمیم های اخذ شده در تهران 
دانس��ت و یادآور ش��د که تا یک ماه دیگر خبر نهایی آن داده 
می شود. حس��ینی، معاون اجرایی دانشکده خبر خبرگزاری 
جمهوری اس��المی ایران نیز گف��ت: این دانش��کده به عنوان 
ششمین دانشکده خبر فعالیت خود را شروع می کند. گفتنی 
اس��ت این دانش��کده ابتدا با سرپرستی ریاس��ت خبرگزاری 
جمهوری اسالمی ایران ش��روع به کار می کند و بعد از مدتی، 
یک نفر از میان سه کاندیدای معرفی شده از استان اصفهان، به 

عناون رییس فعالیت خود را آغاز می کند.

بعد از یک سال وعده 

ساخت دانشکده خبر باز هم در حد حرف ماند  

دانشکده خبر با همه حاش�یه هایی که داش�ت و با همه وعده و وعیدهای داده شده از سوی  داوود 
مسئوالن، تازه برای مکان یابی  وارد مرحله اجرایی شده است. حضور محمد مهدی اسماعیلی، شیخ جبلی 

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان و قاسم فرج الهی، رییس دانشکده خبر خبرگزاری 
جمهوری اسالمی ایران در نشستی مطبوعاتی، آغاز گر این امر بود.  ایده احداث دانشکده خبر در اصفهان ابتدا از 
سال گذشته و با پیگیری های انجام شده از سوی خبرنگاران و دیگر عوامل مرتبط با رسانه مطرح شد که کارهای 
اجرایی آن برعهده معاون سیاسی امنیتی اس�تاندار قرار گرفت. بعد از رایزنی هایی که انجام شد، باالخره بعد از 
وعده و وعیدهای داده ش�ده زمان موعود فرار رس�ید، البته باز هم زمان دقیق وحتی مکانی برای راه اندازی این 

دانشکده مشخص نشده است.

فرج الهی  خبر 
نهایی مکان و نحوه 
راه اندازی را منوط 

به تصمیم های 
اخذ شده در تهران 

دانست و یادآور 
شد که تا یک ماه 
دیگر دیگر خبر 
نهایی آن داده 

می شود

الله های واژگون در خوانسارهواداران سپاهان، یک گام مانده تا شادی برای قهرمانی در لیگ کوچ زودهنگام عشایر به سمیرم آزمایش شناور تندرو با قابلیت شلیک موشک در زاینده رود

عکس خبر 

پیگیری/سهمیه استخدام در استان اصفهانپیگیری/مشکل مردم همت آباد 

انتقاد

س:  زاینده رود[
]عک
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بعد از مصوب��ه دولت درخصوص 
سمیه 
ممنوع بودن ت��ردد خودروهای آخشی

 فرس��وده از ابت��دای تیرم��اه در 
هشت کالنشهر کشور از جمله اصفهان، شورای اسالمی 
ش��هر تصمیم گرفته تا خودروهای فرسوده که خسارات 
جبران ناپذیری به ش��هر و مردم وارد می کند را از شهر 
جمع آوری کند. طبق آخرین آمار، هم اکنون 200 هزار 

خودرو فرسوده در شهر اصفهان در حال تردد است.
این در حالی است که مسئوالن بارها داد سخن داده اند 
ک��ه خودروهای فرس��وده جم��ع آوری می ش��ود، ولی 
جالب است که این آمار اعالم شده، هنوز کم نشده است. 
در طول این س��ال ها مس��ئوالن  به جای عم��ل صد در 
 صدی در جایگزینی خودروهای فرس��وده، بیشتر وعده 
داده ان��د، ای��ن در حالی اس��ت ک��ه معاینه فن��ی برای 
خودروهای فرسوده تاکنون پنج ساله بوده که کارشناسان 
محیط زیس��ت این بازه زمان��ی را زی��اد می دانند. این 
مسئوالن در صددند تا این زمان را به کمتر از نصف یعنی 
دو س��ال کاهش دهند. با این وضعیت، به خوبی متوجه 
می شویم که تعداد زیادی از خودروهایی هم که در سطح 
شهر بدون برچسب فرس��ودگی در حال ترددند، در اصل 
فرس��وده هس��تند و به آلوده تر کردن هوای شهر دامن 
می زنند، این درحالی است که آمارها نشان می دهد که 
در حال حاضر بیش از ۷0 درصد آلودگی هوا ناشی از تردد 
خودروها در درون شهرهاست و سهم خودروهای فرسوده 
در این خصوص زیاد است.حاال مسئوالن اعالم کرده اند 
که از ابتدای تیرماه در اصفهان ش��اهد تردد خودروهای 
فرس��وده نخواهیم بود، ولی س��ؤال اینجاس��ت که با چه 
اطمینانی می توانند تضمین دهند که 200 هزار خودرو 
فرس��وده در ش��هر را می توانند تنها در کمت��ر از دو ماه، 
جایگزین کنند. در این میان گفته های قربانی، سخنگوی 
ش��ورای ش��هر اصفهان هم که اع��الم کرده  مس��ئوالن 
باید هرچه س��ریع تر درخصوص جایگزینی خودروهای 
فرسوده به خصوص در اصفهان مکانیسم ویژه ای از جمله 
حمایت های تشویقی و تنبیهی درنظر بگیرند، بیشتر به 
یک رویا شباهت دارد تا واقعیت. باز هم باید به این نتیجه 
تکراری اش��اره کنیم که مس��ئوالن بهتر اس��ت به جای 
تصمیمات ضرب االجلی که در این سال ها باب شده، ابتدا 
زیر ساخت رفع هر معضلی را ایجاد کنند و بعد به فکر اجرا 

باشند تا از کارهای  بی نتیجه جلوگیری شود.

از حقیقت تا رویا 

جمع آوری 2۰۰هزارخودرو فرسوده 
شهر فقط در دو ماه
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 توقف تولید پژو 206 
 کذب محض است

قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو در ام��ور تولید پژو 206 را یکی از 
محصوالت پرفروش این گروه خودروسازی اعالم کرد و اظهارداشت: 
باتوجه به ترکی��ب تولید و تن��وع محصوالت، ایران خ��ودرو برنامه 

منظمی برای تولید و عرضه محصوالت خود به بازار دارد.
قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو در امور تولید توقف تولید خودرو 

پژو 206 را کذب محض خواند.

 قیمت نوشابه 30 درصد
 افزايش يافت

گراني که پیش از این ش��امل حال برخي دیگر از مواد غذایي مانند 
لبنیات و تنقالت شده بود، در حال حاضر به بازار نوشابه نیز سرایت 
کرده، به طوري که قیمت انواع نوش��ابه بی��ش از 30 درصد افزایش 
یافته اس��ت. به عنوان مث��ال قیمت نوش��ابه 300 تومان��ي یکي از 
برندهاي معروف داخلي به 380 تومان رس��یده است. این به معناي 
رشد 26 درصدي قیمت این نوشابه اس��ت، البته مشخص است که 
مغازه داران در نهایت براي فروش این نوشابه400 تومان پول از مردم 
مي گیرند که این به معناي افزایش 33 درصدي قیمت این محصول 

مواد غذایي است. 

 مصر،  بزرگ ترين صادرکننده 
پرتقال به ايران

مصر بزرگ ترین صادرکننده پرتقال به ایران در س��ال گذشته بود. 
براس��اس آمار گمرک ایران، س��ال قبل در مجموع بی��ش از 75/7 
 میلی��ون دالر پرتقال به صورت تازه یا خش��ک ش��ده وارد کش��ور 
ش��د ک��ه بی��ش از 45 درص��د از ای��ن مق��دار مع��ادل 34/3 
میلی��ون دالر مرب��وط ب��ه پرتقال ه��ای مص��ری ب��وده اس��ت. 
25 میلی��ون دالر، ام��ارات  بع��د از مص��ر نی��ز ترکی��ه ب��ا 9/
4میلی��ون  5 میلی��ون دالر، آفریق��ای جنوب��ی ب��ا 2/  ب��ا 4/
 دالر و قبرس نی��ز با چه��ار میلی��ون دالر از دیگ��ر صادرکنندگان 
عمده پرتقال به ایران در سال 1390 بودند. مقداری پرتقال نیز سال 
قبل از چین، اسپانیا، سوریه و روسیه وارد کشور شد. ارزش واردات 
پرتقال به کشور در سال گذشته با کاهش بیش از 32 درصدی نسبت 
به س��ال 1389 روبرو ش��د، همچنین وزن پرتقال های وارداتی به 
 کشور نیز طی سال گذشته با کاهش 35 درصدی به حدود 120 هزار 
 تن رس��ید.در همین حال، صادرات پرتقال ایران نیز در س��ال قبل 

بدون تغییر چندانی به کمی بیش از 1/3 میلیون دالر رسید.

 کاهش ۱0درصدی واردات
 غالت به کشور

فائو تولید غالت ایران در سال گذش��ته را 19/8 میلیون تن اعالم و 
پیش بینی کرد امسال واردات غالت این کشور از 7/6به 6/9میلیون 

تن کاهش یابد.
سازمان جهانی خواروبار و کش��اورزی)فائو( در جدیدترین گزارش 
خود موسوم به چشم انداز غذایی، پیش بینی کرد تولید غالت ایران 
در س��ال زراعی جاری به 19/2 میلیون تن برسد. تولید غالت ایران 
در سال 2011 به 19/8 میلیون تن رسیده بود که بدین ترتیب تولید 
غالت ایران در سال جاری و به دلیل کاهش بارندگی در برخی مناطق 

600 هزار تن کاهش می یابد. 
بر اس��اس این گزارش، ایران در سال گذش��ته 7/6 میلیون تن غله 
وارد کرد که پیش بینی ش��ده است این رقم امس��ال به 6/9میلیون 
تن کاهش یاب��د که کاه��ش 10 درصدی خواهد داش��ت. ایران در 
س��ال گذش��ته نیز 200 هزار تن غله صادر کرد ک��ه انتظار می رود 
امسال این رقم ثابت باقی بماند. حجم ذخایر غالت ایران نیز در سال 
گذش��ته بالغ بر 5/4 میلیون تن بود و این رقم امسال به 5/6 میلیون 

تن افزایش می یابد.

 کلنگ تصفیه خانه آب گلپايگان 
به زمین  خورد

کلنگ تصفیه خانه آب گلپایگان با حضور مسئوالن کشوری، استانی 
و شهرس��تانی به زمین زده ش��د. عملیات اح��داث تصفیه خانه آب 
گلپایگان از جمله طرح های مهر مان��دگار دولت دهم یا از طرح های 
ویژه دولت محسوب می شود.تصفیه خانه آب گلپایگان در مساحتی 
به وس��عت 16 هکتار و با هدف تصفیه آب ورودی به گلپایگان آغاز 
می شود. منبع تأمین آب تصفیه خانه آب گلپایگان، سد کوچری است 
و محل اجرای طرح، جنوب غربی شهر گلپایگان و در مجاورت مخازن 

رکابدار در نظر گرفته شده است.
دبی متوسط و ورودی آب 330 لیتر در ثانیه و روش تصفیه به صورت 
متعارف با یک مدول و دو خط در جریان است.پروژه تصفیه خانه آب 
گلپایگان جمعیتی بالغ بر 96 هزار و 630 نفر را پوش��ش می دهد و 

انتظار می رود تا سال آینده به پایان برسد.

 آمار اشتغال صنعتی
 به  روايت غضنفری

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال گذشته بیش 
از شش هزار پروانه بهره برداری با سرمایه بیش از 12هزار 
میلیارد تومان صادر شده که بیش از 100 هزار شغل را به 

همراه داشته است.
مهدی غضنف��ری با اش��اره ب��ه ایجاد فرصت اش��تغال 
 ب��رای350 نف��ر در س��ال90 ، گف��ت: بی��ش از 
شش هزار پروانه بهره برداری با سرمایه بیش از 12 هزار 
میلیارد تومان صادر ش��د که بیش از 100 هزار شغل را 

به همراه داشت.
وی در گفتگ��و با مهر در خص��وص میزان اش��تغالزایی 
طرح  های صنعت��ی در س��ال 90 گفت: طی یک س��ال 
گذش��ته بیش از 12 هزار مجوز تأس��یس با پیش بینی 
سرمایه گذاری بیش از 60 هزار میلیارد تومانی و فرصت 

اشتغال بیش از 350 هزار نفر صادر شده است.
غضنفری با بیان این که واحدهای تولیدی نیاز به سرمایه 
 ثابت و س��رمایه در گردش دارن��د، تصریح ک��رد: برای 
پرکردن ظرفیت های خالی، باید سرمایه در گردش را به 

تولید تزریق کرد. 

رويکرد جديد بانک ها و دوبرابر شدن تولید
در ای��ن راس��تا، ب��ا اتخ��اذ رویک��رد جدی��د بانک ه��ا، 
می توان س��رمایه در گردش را تس��ریع و تسهیل کرده 
و با تزریق س��رمایه در گ��ردش، امکان دو برابر ش��دن 
تولی��د را فراه��م ک��رد.  غضنفری ب��ا بیان ای��ن که در 
 س��ال تولید ملی باید با حمای��ت از تولی��د فرصت بازار 
داخلی را ب��رای تولید کننده داخلی حفظ ک��رد، افزود: 
ارتقای تولید، نیازمند س��رمایه در گردش است و الزمه 
احداث واحدهای جدید نیز، تزریق سرمایه ثابت به این 

بخش است.
وی گفت: در ح��ال حاضر برخی واحده��ای تولیدی در 
ش��رایط بس��یار خوبی از نظر تولید باکیفیت و با قدرت 
رقابت قرار دارند، ام��ا برخی واحدها ک��ه مزیت رقابتی 
نداش��ته و یا کمتر از ظرفیت خود فعالیت می کنند، باید 

مورد حمایت و کمک اصولی قرار گیرند.
وزیر صنعت، معدن و تج��ارت بهره وری را یکی از عوامل 
مؤثر در افزایش نرخ رش��د اقتصادی کشور و نیاز جدی 
واحدهای تولیدی دانس��ت و اظهار داش��ت: بهره وری، 
اس��تفاده از همه تکنیک هایی اس��ت که از اتالف منابع 
جلوگیری کرده، کیفت تولید را ارتقا داده و مش��تری و 

مصرف کنندگان را نیز راضی می کند.

افزايش بهره وری 
نیروگاه های اصفهان

پیوستن انجمن فوالد 
به نمايشگاه فوالد

به گزارش مه��ر، مدیر عامل ش��رکت برق منطقه ای اصفه��ان گفت: در 
مرحله هدفمندی یارانه ها، راندمان نیروگاه های اصفهان از 37 درصد به 

41 درصد افزایش می یابد. 
هوش��نگ فالحتی��ان ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن ک��ه در س��ه دهه گذش��ته 
تغییرات و تح��والت اساس��ی در تولید برق در کش��ور و اس��تان اتفاق 
 افت��اده به ط��وری ک��ه ب��ار مصرفی ب��رق امس��ال در کش��ور ب��ه مرز 
 45 هزار مگاوات خواهد رسید، اظهار داش��ت:  این عدد در سال گذشته 
42 هزار مگاوات بوده، این در حالی اس��ت که در اس��تان های اصفهان و 
چهار محال در سال گذشته 137 هزار مشترک جدید به مشترکان جدید 
اضافه شده که در سال های گذشته هر س��اله 100 هزار مشترک اضافه 

می شده است. 

انجمن آهن و فوالد ایران به جمع مشارکت کنندگان و حامیان نمایشگاه 
فوالد 91 پیوست.

به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، 
صنعت نفت، پاالیش و پتروشیمی صاحب نمایشگاهی قدرتمند است که 
هر ساله در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی تهران برپا می شود.

نمایشگاهی که مصداق و الگوی خوبی برای صنعت فوالد به عنوان صنعت 
مادر کشور محسوب می شود. 

شرکت نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان به واسطه قرارگیری 
در محور اصل��ی ترانزیت فوالد کش��ور و نیز بهره من��دی از ظرفیت های 
 صنعتی و نمایشگاهی فراوان، از سوی سازمان توسعه و تجارت، به عنوان 

برگزار کننده انحصاری نمایشگاه فوالد در کشور انتخاب شده است.

مدیرعام��ل اتحادیه سراس��ری مرغ��داران در خصوص 
جزئی��ات تفاهمنامه تنظیم بازار مرغ ب��ا وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت گفت: از اول خ��رداد، ماهانه 300 هزار 
تن خوراک طیور بین مرغداران توزیع می ش��ود. حسین 
مقدم نیا درگفتگو با فارس با اشاره به جزئیات تفاهمنامه 
با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم قیمت مرغ 
در بازار گفت: در این راستا قرار شد ماهانه 200 هزار تن 
ذرت و 100 هزار تن کنجاله سویا از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و از طریق مرکز پش��تیبانی امور دام در 
اختیار این اتحادیه برای توزیع بین مرغداران قرار گیرد. 
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران افزود: از سوی دیگر 
اتحادیه سراسری مرغداران نیز بایک سری مدیریت هایی 
که در تولی��د اعمال خواهد کرد، همچنی��ن برنامه  برای 
جوجه ریزی، صدور مجوز سوخت مرغداری ها،  هماهنگی 
با س��ازمان دامپزشکی و دس��تگاه های ذیربط و رساندن 
محصول به بازارهای مص��رف، تولید را مدیریت می کند. 
این در حالی است که طی چند ماه اخیر باال بودن قیمت 
نهاده ها به ویژه خوراک طیور، عامل اصلی افزایش قیمت 
بوده که به گفته این مقام مسئول، با توزیع خوراک طیور 
ارزان قیمت، قیمت مرغ در بازار کاهش می یابد. مقدم نیا 
همچنین اش��اره کرد: قرار ش��د با اجرای این تفاهمنامه 
قیمت کف و س��قف برای مرغ تعیین ش��ود و اگر قیمت 
پایین آمد،طی 10 روز اتحادیه سراس��ری برای اقدام به 
ذخیره سازی به مرکز پشتیبانی امور دام اطالع دهد. وی 
ادامه داد: همچنین در صورتی که قیمت در بازار باال رفت، 
مرکز پشتیبانی امور دام، مرغ ذخیره شده را به بازار تزریق 
کند. مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغداران با بیان این 
که نهاده های خوراک طیور از اول خرداد بین مرغداران 
توزیع می شود، تصریح کرد: قرار ش��د هر دو ماه یک بار 
 طی نشس��ت با مجموعه تشکل ها و س��ازمان حمایت از 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با توجه به قیمت مرغ 

در بازار قیمت نهاده های آن نیز تنظیم شود.

نماینده مردم خمینی ش��هر در مجلس ب��ا بیان این که 
لوایح قانونی یک هویت دارد و مجلس می تواند الیحه را 
بپذیرد یا نه،  گفت که بودجه 91 با هیچ قانونی مطابقت 
ندارد. سید محمد جواد ابطحی در جریان بررسی کلیات 
بودجه 91 در جلسه علنی چهارشنبه مجلس با بیان این 
که بنده بودجه را از نظر حقوقی مورد نقد قرار می دهم، 
اظه��ار داش��ت: پرداخت به ای��رادات ش��کلی و ماهوی 
متن مصوبات مجل��س از جهت عدم مغای��رت با اصول 
قانون اساسی و ش��رع مقدس، قطعا فرع بر فرآیند تهیه 
و تصویب قانون اس��ت که الزاما باید در چارچوب قانون 
اساسی و آیین نامه داخلی مجلس صورت گیرد.ابطحی 
در نقد دیگری به الیحه بودجه، اف��زود: تصمیم عادالنه 
در هر مس��أله ای ترازوی مخصوص خ��ود را دارد و برای 
حرکت یک ملت به س��مت عدالت مسئوالن کشور باید 
ترازوی بزرگ قانون اساس��ی را برپا کنند. نماینده مردم 
خمینی ش��هر با بیان این که در اص��ول 67 و 21 قانون 
اساسی تعهدات س��نگینی برای نمایندگان وجود دارد، 
تصریح کرد: از آنجایی که طبق اصل 58 قانون اساس��ی 
اعمال قوه مقننه در صالحیت انحصاری مجلس شورای 
اسالمی اس��ت، نزدیک به 90 اصل قانون اساسی به امر 

قانون گذاری مربوط می شود.

س��خنگوی اقتصادی دولت گفت: بانک مرکزی به دنبال 
آن اس��ت که نرخ ارز مرجع را به صورت لنگ��ر و ثبات در 
این بازار دنبال کند. ش��مس الدین حسینی اظهار داشت: 
در فاصله س��ال ه��ای 2006 ت��ا 2011 تولی��د ناخالص 
داخلی ای��ران از 241 میلیارد دالر ب��ه 482 میلیارد دالر 
رسیده که این رقم دو برابر شده اس��ت. وی افزود: درآمد 
س��رانه ایرانیان از 13 هزار دالر عبور کرده و ایران جایگاه 
 هفده��م در اقتصاد جهان را بر اس��اس گ��زارش صندوق 

بین المللی پول حفظ کرده است.
س��رمایه  ب��ازار  وضعی��ت  م��ورد  در  وی   
از  ب��ورس  ش��اخص  رش��د  گف��ت:  نی��ز   ای��ران 
12 هزار و 500 واحد در پایان سال 88، هم اکنون به حدود 
 27 هزار واحد رسیده  ارزش آن نیز در همین دوره زمانی از 
65 هزار میلیاردتومان به 135 هزار میلیاردتومان افزایش 
یافته است.حسینی سپس به مسائل مبتالبه بازار ارز کشور 
اشاره کرد و گفت: نرخ دالر در بازار هم اکنون حدود1670 
تا1690 تومان اس��ت که ای��ن عدد هنوز باالس��ت. وزیر 
اقتصاد اظهار داش��ت: فعاالن بخ��ش خصوصی معتقدند 
که نرخ دالر، تعادلی نیس��ت و باید کاهش یابد. وی ادامه 
داد: بر اس��اس جمع بندی ها، بانک مرکزی به دنبال آن 
اس��ت که نرخ ارز مرجع را به صورت لنگ��ر و ثبات در این 

بازار دنبال کند. 

رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان 
با بیان این که افزایش خودس��رانه قیمت ها در بازار جرم 
اس��ت،گفت: متخلفان را به تعزیرات معرف��ی می کنیم. 
مظفر انصاری در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: هیچ افزایش 
قیمت خودسرانه ای از نظر این سازمان قابل قبول نیست و 
قاطعانه با آن برخورد می کنیم. وی افزود: تولیدکنندگان 
و یا فروش��ندگان که قصد افزایش قیم��ت جنس خود را 
دارند، بای��د دالیل توجیهی خ��ود را به بخ��ش نظارت و 
بازرس��ی س��ازمان صنعت، معدن و تجارت ارایه کنند تا 
کارگروه تنظیم بازار اس��تان در این زمینه تصمیم گیری 
کند. انص��اری همچنین با اش��اره به تنظیم قیمت ش��یر 
در بازار گفت: در کمیت و کیفیت ش��یر عرضه ش��ده در 
استان اصفهان هیچ تقلبی صورت نگرفته و شیر با درصد 
چربی2/5 عرضه ش��د. به گفته رییس س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت اصفهان، در بسیاری از استان های کشور 
هم از درصد چربی و هم از وزن ش��یر پاکتی کاسته شده 
است. به گفته وی، اکنون اتحادیه دامداران استان و انجمن 
تولیدکنندگان و کاخانجات لبنی اس��تان روزانه بیش از 
200 تن شیر در استان اصفهان با قیمت 800 تومان توزیع 
می کنند. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
خاطرنش��ان کرد: اتحادیه دامداران، شیرخام را به قیمت 
هر لیتر 630 تومان در اختیار کارخانجات قرار می دهد و 
همکاری اتحادیه با انجمن کارخانجات لبنی بسیار خوب 
بوده است. وی با اشاره به جلس��ه برگزار شده در سازمان 
صنعت،معدن و تجارت درباره شیر گفت: توافق شد شرکت 
پشتیبانی امور دام، نهاده ها را با قیمت مناسب در اختیار 
تولید کنندگان قرار دهد و تولید کنندگان نیز به تعهدات 
خود در بح��ث قیمت پایبند بمانند. انص��اری تأکید کرد: 
س��تاد تعیین قیمت ها در مرکز کشور نیز در زمینه حفظ 
ثبات در قیمت شیر به عنوان نقش تعیین کننده ای که این 

کاال در زندگی خانوارها دارد نیز حساس است. 

مجلس دولتاتحادیه مرغداران صنعت، معدن و تجارت

بودجه ۹۱ با هیچ قانونی قیمت مرغ کاهش می يابد
مطابقت ندارد

درآمد سرانه ايرانی ها 
باالی ۱3 هزار دالر است

افزايش خودسرانه 
قیمت ها جرم است

اخبار کوتاه

خبر ويژه
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4
مدیرعامل جدید مخابرات کیست؟

هیأت مدیره ش��رکت مخابرات ایران به اتفاق آرا، مظفر پوررنجبر را به عنوان مدیر عامل جدید ش��رکت 
انتخاب کرد، همچنین صابر فیضی مدیر عامل سابق شرکت مخابرات ایران، به عنوان مدیر عامل شرکت 

توسعه اعتماد مبین )مالک سهام مدیریتی شرکت مخابرات( برگزیده شد.
سقوط تاريخی قیمت طال

رییس اتحادیه کشوری طال
محمد کشتی آرای 

با کاهش قیمت جهانی طال به کمتر از 1600 دالر در هر اونس، هر 
چه قیمت طال از سال 2008 افزایش یافته و پار سال به 1927 دالر 
رسیده بود از میان رفت. با این سقوط، قیمت ها تقریبا شکسته شد 

که در نوع خود یک رکورد کاهش قیمت است.
این افت قیمت ها نش��ان دهنده بهبود اقتصادهای جهانی و کاهش 

بحران اقتصادی است.
 در چهار ماه اخیر قیمت طال روند نسبتا ثابتی داشت، اما در روزهای 
اخیر به شدت کاهش یافته که بازار داخلی ارز و سکه را در ایران هم 
تحت تأثیر قرار داده و ادامه واگذاری سکه های پیش فروش شده در 
بان��ک ملی هم ب��ر قیمت ها 

تأثیر گذاشته است. 
قیمت سکه های یک گرمی 
با توجه ب��ه افزایش تقاضای 
خرید به مناس��بت روز مادر 
و روز زن، ب��دون تغیی��ر و 
 ح��دود 103 ه��زار توم��ان

 است. 

6 عامل تأثیرگذار در سبد معیشت کارگران
به صورت کلی طی س��ال های گذش��ته هزینه ه��ای مربوط به 
مس��کن در دو بخش خرید و اجاره، بیشترین س��هم را در سبد 
معیشت خانوار داشته اس��ت، به نحوی که به دلیل پایین بودن 
میزان دریافتی و حقوق کارگران، حداقل 30 تا 40 درصد درآمد 
ماهیانه آنه��ا به این موض��وع اختصاص می یاب��د. هرچند طبق 
گزارش��ات و بررس��ی های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران سهم 
مسکن در س��بد هزینه های خانوار معموالً تا 25 درصد است، اما 
این میزان در مورد کارگران 5 تا 10 درصد هم بیشتر خواهد بود 
و به عبارتی، کارگران از این ناحیه هزینه های بیشتری را نسبت 
به درآمد ماهیانه خود می پردازند. موضوع حیاتی دیگر در مورد 
س��بد معیش��ت خانوار کارگری نیز مربوط به خوراکی هاس��ت. 
هرچند برآوردهای دقیقی در مورد میزان سهم خوراک از درآمد 

ماهیانه کارگران وجود ندارد، اما موضوعی هم نیست که بتوان از 
آن گذشت، چرا که معموالً نمایندگان کارگری در بررسی تأثیر 
افزایش قیمت ها در اقالم خوراکی، انرژی روزانه مورد نیاز برای 

یک کارگر را بین 1800 تا 2000 کالری در نظر می گیرند.

سهم خوراک از درآمد ماهیانه
همچنین حمل و نقل، بهداش��ت و درمان، تحصیالت و آموزش 
نیز بخش دیگری از هزینه های اجتن��اب ناپذیر خانوار کارگری 
است که می توان آن را در ردیف اقالم مهم قرار داد، چرا که امروزه 
در بسیاری از خانواده های کارگری کش��ور، افرادی وجود دارند 
که مش��غول به تحصیالت مقدماتی و یا عالی هستند. متأسفانه 
نکته اساس��ی و قابل توجه در مورد تعیین حداقل های سالیانه 
برای کارگران، این است که هیچ گاه ش��ورای عالی کار نتوانسته 

خأل ناش��ی از افزایش یکباره قیمت ها در آغاز هر سال را در سبد 
معیش��ت خانوار کارگری پیش بینی کند. به عبارت س��اده تر، 
 با تعیین حداقل دس��تمزد کارگران در ش��رایط پایان هر سال، 
افزایش های س��ال جدید در تعیین حداقل دستمزد تأثیر داده 
نمی ش��ود و در این بخ��ش، خانوار کارگ��ری با آغاز هر س��ال با 
چالش هایی در تأمین هزینه ها و برق��راری ارتباط منطقی آن با 
درآمد مواجه اند. برای س��ال جاری نیز به دلیل اج��رای فاز اول 
هدفمند کردن یارانه ها در سال گذشته و افزایش ناگهانی قیمت ها 
در فروردین و اردیبهشت سال جاری، شکاف بین حداقل دستمزد 
389 هزار و 700 تومانی س��ال جاری با می��زان واقعی هزینه ها 

بیشتر شده است. 

افزايش شکاف بین درآمد و هزينه کارگران
به دلیل این که شورای عالی کار س��الیانه فقط یک بار نسبت به 
افزایش دستمزدها اقدام می کند، کارگران مجبورند برای جبران 
بخشی از افزایش قیمت ها، تا سال آینده صبر کنند و این مسأله 
باعث تأثیر منفی در قدرت خرید و سبد معیشت خانوار کارگری 
کشور می شود. ولی اهلل صالحی، یکی از مؤثرترین عوامل مرتبط 
با دستمزد کارگران را سبد معیشت خانوار برشمرد و گفت: با این 
حال تدبیری برای افزایش یکباره قیمت ها در زمان های مختلف 
سال وجود ندارد و برای شورای عالی کار صرفاً یک افزایش حقوق 
در سال پیش بینی شده است. مشاور ارشد کانون عالی شوراهای 
اسالمی کار کشور اظهار داشت: به دلیل تغییراتی که در نرخ تورم 
کشور به وجود می آید، می توان گفت کارگران همیشه از وضعیت 
قیمت ها و افزایش ها عقب تر هس��تند و ما تاکنون نتوانسته ایم 
تعادلی بین دریافتی و قیمت ها به وجود بیاوریم. وی ماندگاری 
افزایش حقوق ها را بس��یار ناچیز دانس��ت و با تأکی��د بر این که 
افزایش های سالیانه نمی تواند هزینه ها و رشد قیمت ها را جبران 
کند، بیان داش��ت: برای جبران هزینه های مس��کن و همچنین 
کمک به خانه دار شدن کارگران، مسکن مهر حمایت هایی را انجام 
داد، ولی کافی نیست. این مقام مسئول کارگری کشور تأکید کرد: 
متأسفانه در کالنشهرها وضعیت مسکن کارگران مناسب نیست 
و آنها به دلیل باال بودن هزینه ها، ناگزیر هستند در حاشیه شهرها 
ساکن شوند که س��کونت در خارج ش��هر نیز مسائل و مشکالت 
خاص خود را به همراه دارد. عضو سابق شورای عالی کار گفت: هم 
اکنون بخش قابل توجهی از درآمد کارگران به مسکن اختصاص 
می یابد و این می��زان از 30 درصد نیز بیش��تر اس��ت. با این که 
 اشتغال معضل اول کشور محسوب می شود، اما مسکن نیز یکی از 

مهم ترین نیازها و ضروریات افراد است. 

فاصله درآمد با هزينه ها  چقدر است؟

40درصد درآمد کارگران خرج مسکن می شود

رشد يکباره قیمت ها در سال جاری، شکاف بین درآمد و هزينه خانوار کارگری را افزايش داده  گروه 
است، به طوری که 40درصد درآمد ماهیانه کارگران فقط به مسکن اختصاص می يابد.هر ساله اقتصاد

 در ماه های پايانی س�ال از سوی جامعه کارگری کشور س�بد جديد معیشت خانوار که حدود 
35 قلم کاالی مهم را دربر می گیرد، استخراج و برای طرح در مباحث تعیین حداقل دستمزد سال جديد تحويل 
شورای عالی کار می ش�ود. البته در برخی موارد مقامات کارگری از تدوين سبد 60 قلمی نیز سخن می گويند، اما 
اقالم اصلی سبد معیشت خانوار که بیشترين تأثیر و سهم را در جدول هزينه های ماهیانه کارگران دارد، مسکن 

)هزينه اجاره و خريد(، خوراکی ها، حمل و نقل، بهداشت و درمان، تحصیل و حوادث غیرمترقبه است.



بازهم حیوان آزاری 

کشتار االغ به وسیله پتك
در چند روز گذشته، تصاویری کوتاه از کشتار یک االغ به وسیله پتک، خبر 
ساز شده و در رسانه ها و شبکه های اجتماعی پخش شده است. این فیلم 
کوتاه چند ثانیه ای را »انجمن حمایت از حیوانات« بر روی وب س��ایت 
خود قرار داده و در آن دو مرد و یک االغ دیده می شوند که یکی از مردان، با چند ضربه سهمگین 
پتک به سر االغ، آن را از پای در می آورد. همزمان با از پای درآمدن االغ، قهقهه فردی که درحال 
فیلمبرداری از این صحنه است، در فیلم به گوش می رسد. انجمن حمایت از حیوانات اعالم کرده 
که این تصاویر مربوط به منطقه سمیرم در اس��تان اصفهان است. این انجمن در سایت خود و در 
یادداشتی کوتاه به همراه این فیلم، نوشته اس��ت: »در سالگرد سالخی دلخراش دو توله خرس و 
مادرشان در سمیرم، متأسفانه فیلم دیگری از این شهرستان به انجمن حمایت از حیوانات رسید 
که چند ثانیه بیشتر نیست ... در این چند ثانیه کوتاه، می توان به وضوع شاهد سقوط اخالقیات 
و انسانیت بود ... مطمئنا خدایی در همین نزدیکی ها ش��اهد این رفتار زشت و شنیع نوع انسان 
است.«همان گونه که در ابتدای این فیلم نیز تأکید شده است، این فیلم دارای صحنه های بسیار 
دلخراش برای کودکان و افراد حساس است. براساس اعالم اعضای این انجمن، این رخداد فجیع 
باز هم در شهرستان سمیرم رخ داده است. فیلم کش��تار خرس هم که در آن نشان می داد فردی 
خرس مادر را کشته و ش��کم توله ها را پاره کرده و همراهش اقدام به فیلمبرداری از صحنه کرده 
بود، توسط یکی از ساکنان منطقه ونک در سمیرم رخ داد.پیگیری و واکنش رسانه ها به آن فیلم 
در نهایت به بازداشت عامل کشتار خرس ماده و دو توله اش که تحصیلکرده و دبیر آموزش وپرورش 
بود ختم شد. با این حال، اما دلیل اصلی پیگیری قضایی این رخداد، نادر بودن گونه خرس قهوه ای 
در ایران و تحت حفاظت بودن آن عنوان می شد. عالوه بر این که قانون در این رابطه صراحتا اعالم 

نظر کرده است، اما در مواردی مانند آنچه در این فیلم جدید به وقوع پیوسته، قانون نظر خاصی 
ندارد. پیش از این هم دبیر انجمن دفاع از حقوق حیوانات در رابطه با ماجرای کشتار خرس قهوه ای 
گفته بود، مردم منطقه فرد دستگیر شده را فقط یکی از افرادی می دانند که به صورت وحشیانه 
و بدون مالحظه در این منطقه، اقدام به شکار و آزار و اذیت حیوانات می کنند و تعداد دیگری نیز 
هنوز به راحتی به این اقدامات دست می زنند و متأسفانه سازمان محیط زیست کامال  این منطقه 
را از خاطر برده است. متهم دستگیر شده نیز سابقه بسیار زیادی در حیوان آزاری دارد، اما همیشه 
از حاشیه امن برخوردار بوده و کسی مانع این شخص نمی شده است. همچنین در مورد دیگری، 
یکی از نزدیکان این متهم، شکم االغی را سوراخ کرده و در داخل آن بنزین ریخته و آن را آتش زده 

بود و مواردی دیگر که بسیار فجیع تر از فیلمی است که پخش شده است.

چند سال پیش یکي از مدیران وقت جزیره کیش زنگ زد و پرسید: آیا 
ممکن است که کیش غرق بشود؟ وقتي با تعجب من مواجه شد، توضیح 
داد که با داغ شدن تب اخبار گرمایش جهاني، اینجا این نگراني به وجود 
آمده که آیا ممکن است پیامدهاي این پدیده دامن کیش را هم بگیرد و اگر اینطور است، مدیریت 
جزیره چه پیشگیري هایي مي تواند انجام دهد؟ وقتي شنید که کل ماجرا هنوز در حد یک فرضیه 
است و اگر بنا به باال آمدن آب اقیانوس ها هم باشد، قبل از کیش البد 50 درصد شهرهاي بزرگ و 
جمعیت جهان غرق شده اند و در چنان شرایطي، عاقالنه ترین کار فقط انتقال جمعیت کیش به 
داخل خاك اصلي کشور است و االن در جزیره احتیاج به هیچ تمهیدي نیست، خیلي خوشحال 
شد و با خیال آسوده شتابناك رفت که این خبر خوش را به همگنانش اطالع دهد. آن مدیر االن 
از آنجا رفته ) در این پنج س��ال پست او سه بار دیگر هم دست به دست ش��ده!( اما اگر هنوز آنجا 
بود، البد بیشتر از قبل نگران مي شد اگر مي دانست سیالبي مخرب تر دارد کیش را در خود غرق 
مي کند: سیل آز و طمع که از طریق تغییر کاربري اراضي ملي و تبدیل بي وقفه و پر شتاب آنها به 
مجتمع هاي مسکوني بر سر محیط آوار مي شود. مدیریت محیطي کیش در همه 20 سال گذشته 
مثال زدني بوده اس��ت. این که یکپارچگي مدیریت محیطي چگونه مي تواند متضمن هماهنگي 
و توازن چشم انداز باشد؛چیزي که متأسفانه فضاهاي ش��هري ایران از آن محرومند. کیش تنها 
جایي در ایران است که براي همه مؤلفه هاي مترتب بر شکل گیري چشم انداز، از خدمات شهري 
 و کاربري زمین بگیرید تا حتي حوزه هاي اجتماعي و نظام اقتصاد محلي، در یک جا تصمیم گیري 
 مي ش��ود. نه مثل حتي پایتخت کش��ور که 26 نهاد متفرق )وبعضا متضاد در ای��ده و هدف!( در 
 چش��م انداز آن نقش دارند و مدیریت شهري، اعم از شهرداري و شوراي ش��هر، فقط یکي از این 
26 نهاد اس��ت، بله، فقط یکي. حاصل، براي کیش هماهنگي و آرامش محیطي بوده که به ویژه 
کمک کرده است براي تقویت بخش گردش��گري در این جزیره. اما انتشار خبر تبدیل باغ آهوان 
کیش به مجتمع مسکوني هم نگراني هایي را که در باره موج فزاینده ساخت و ساز غیر مجاز در این 

جزیره وجود دارد، دامن زده و هم انگاره دیگري را مطرح مي کند: یک چشم انداز افزون بر ستاد 
مدیریتي واحد، نگاه و هدف مدیریتي واحد هم مي خواهد. نیمه دهه شصت که کیش )عمدتا در 
رقابت با جبل علي( منطقه آزاد شد، به ترتیب س��ه هدف را مقرر بود برآورده کند: اول صنعتي، 
بعد تجارت و بعد گردش��گري. از اواخر دهه 70 قرار شد کال صنعت از جزیره حذف شود، تجارت 
محدود شود، و توسعه گردشگري هدف و کارکرد اصلي جزیره باشد. رویکردي که موفق بود، ولي 
این موفقیت و اش��تهار اکنون جزیره را با یک خطر مواجه کرده است: مطالبه شدید و قوي براي 
ساخت و ساز در جزیره، آن هم با رویکرد مسکوني. مثل موج ویالسازي در مازندران و گیالن. از 
همه سوی جزیره، مجتمع ها و برج ها دارند سر بر مي کشند؛ ساخت و سازي که قطعا در تعارض 
با کارکرد غالب جزیره یعني یک چشم انداز آرام و خلوت و پاك اکوتوریستي است. تداوم این روند 
البته جزیره را به نقیض خودش تبدیل مي کند: یک جاي شلوغ و پر ازدحام، عمدتا مناسب براي 
س��اکنان و دارندگان ملک و آنقدر گران و ش��لوغ که دیگر براي عامه مردم ایران چندان وجدي 

برنیانگیزد که این راه دراز را طي کنند براي سفر به آن.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 781 |  پنج شنبه 21 اردیبهشت 1391 | 18 جمادی الثانی 1433
5

به زودي برگزار می شود 

  مناقصه براي خريد 
دو میلیون لودر

چندي پیش دولت به س��اري 
رفت، ظاهرا ب��رای کلنگ زنی 
مراسم آغاز اجرای طرح احداث 
کانال خزر- خلیج فارس. این طرح ماجراي جالبي است 
که مثل ستاره دنباله دار در دوره هاي زماني مشخصي 
)تقریبا هر هشت س��ال یک بار( در آسمان ایران ظهور 

مي کند. 
خالصه این که هر ازچندگاهي مقام بلند پایه اي مدعي 
مي ش��ود به زودي پرونده اجراي این طرح را به جریان 
مي اندازد و زمینه ساز عمران و آبادي میلیون ها هکتار 

بیابان هاي تفتیده و لم یزرع ایران مي شود. 
 هر بار هم کارشناس��ان با زبان س��اده علم��ي توضیح 
مي دهند این طرح نه شدني اس��ت و نه به فرض اجرا، 

سود و فایده اي در بر دارد.
 دالیل آنقدر واضح و متقن هس��تند که البته هیاهوي 
خبري مرتبط و خوش خیالي برآمده از آن را به سرعت 

فرو مي خواباند.
 تا چند س��ال بعد ک��ه دوب��اره در چم و خ��م روزگار 
مقامي دیگر موض��وع را مط��رح کند . هر ب��ار که این 
ط��رح در کش��و م��ي رود و دوباره بی��رون م��ي آید، 
هرگ��ز دالیل��ي را ک��ه پ��ی در پ��ی در رد آن اع��الم 
 ش��ده ضمیمه نم��ي کنن��د، چون همیش��ه ب��ه نظر 
مي رسد مدعیان طرح اطالعي از دالیلي که قبال موجب 

تعلیق آن شده ندارند.
 البته این طرح خیال انگیز و جالب اس��ت. مي گویند :

مي خواهیم کانالي بکش��یم مابین خزر و خلیج فارس 
و این دو، پهناب ش��مال و جنوب ایران را به هم متصل 

کنیم. 
 به این ترتیب هم امکان کش��تیراني بین این دو فراهم 
مي شود و هم آب سرازیر مي شود به بیابان هاي مرکزي 

و هم اقلیم ایران مرطوب تر و پرباران تر مي شود. 
گاه مدعي مي ش��وند با این طرح مي ت��وان میلیون ها 
هکتار کویر را به زیر کشت برد و با تعدیل خشکي اقلیم 
ایران، گستره هاي وس��یعي از بیابان هاي موجود را به 
جنگل تبدیل ک��رد. خالصه این که اگر بش��ود، عجب 

چیزی مي شود. 
اما واکنش کارشناس��ان و به ویژه جغرافیدانان در این 
باره به ش��دت ناامید کنن��ده اس��ت: در نزدیک ترین 
مسیر، فاصله خزر و خلیج فارس 1500 کیلومتر است. 
از سویي،  ایران یک فالت اس��ت و حتي با صرف نظر از 
وجود رشته کوه البرز، متوسط ارتفاع در این مسیر بین 
500 تا 1200 متر اس��ت؛ یعني ما مي خواهیم کانالي 
حفر کنیم ب��ه طول حداق��ل 1500 کیلومت��ر و عمق 
حداقل 500 متر. آی��ا دو میلیون لودر م��ي توانند این 

کانال را در کمتر از صد سال حفر کنند؟
 اما فرض کنیم آنها حفر کردند و ش��د. بعد قرار اس��ت 
 این کان��ال به درد چ��ه کاري بخ��ورد؟ کش��تیراني؟

 کانال پاناما به طول فق��ط 77 کیلومتر و عمق 20 متر، 
امروزه به عنوان یک معبر کشتیراني نیمه تعطیل است، 
چون به خاطر هزینه هاي الیروبي و مشکالت فني، عبور 

بسیاري ازکشتي ها از آن صرفه اقتصادي ندارد. 
 ت��ازه آن کانال دو س��وی ی��ک ق��اره را به ه��م وصل 
می کند و کانال ما قرار است معبری باشد برای تسهیل 
رفت و آمد بین قرقیزس��تان و عمان. با آب این کانال، 
کشاورزي هم نمي شود کرد، چون شور است و به خاطر 
عبور از بیابان های داغ ایران، شورتر هم می شود. بخار 
آب آن هم تأثیري در تعدیل اقلیم ایران ندارد، چون به 
خاطر جریان هاي خشک و قوي پرفشار جنب حاره، به 
سرعت از ایران خارج مي شود؛ قبل از آنکه بتواند حتي 

یک کف دست ابر درست کند. 
اگر فرض ه��م بر احداث یک کانال سرراس��ت باش��د، 
موضوع مضحک تر مي شود، چون خزر 30 متر از سطح 
آب هاي آزاد پایین تر اس��ت و این مقدار باال آمدن آن، 
کل اس��تان هاي گیالن و مازندران و گلس��تان را غرق 
خواهد کرد. قبل از آن هم البد کوسه هاي خلیج فارس 

دمار از روزگار ماهیان خاویاري خزر در خواهند آورد.
همه این حرف ها قبال گفته شده است، اما باز هم مدعي 

اجراي کانال خزر-خلیج فارس مي شویم. 
تهراني هاي قدیم براي طرح ها و حرف هاي نش��دني، 
 اصطالحي داش��تند تح��ت این عن��وان ک��ه این هم 
لوله کشیه! معادل عبارت »خالي بندي« که امروزي ها 
به کار مي برند. ظاهرا طرح لوله کش��ي آب آشامیدني 
 تهران س��ال هاي متمادي وعده داده مي ش��ده و اجرا 
نمي ش��ده اس��ت و تهران��ي هاي ش��وخ طب��ع از این 
 ماجرا تمثیلي درس��ت کرده اند ب��راي همه وعده هاي 
غیر قابل اجرا. ظاهرا کان��ال خزر-خلیج فارس کم کم 
دارد جاي لوله کش��ي تهران قدیم را م��ي گیرد؛ با این 
فرق که آن طرح در نهایت شدني بود و الزم و این طرح 
ناش��دني و ناالزم و حتي زیانبار. پس خ��دا مي داند که 

شوخي برآمده از این طرح چه خواهد بود. 
به هر حال کسي باید به همه آبزیان خزر اطالع دهد که 

نگران نباشند، چون این هم لوله کشیه!

يادداشت

SMS 30000625555

زيست بوم

يادداشت

بامیان افغانستان روزگاری زيستگاه ببر بود

شیر دره پنجشیر!کوشان مهران
بس��یاری داس��تان »بامیان« 
 و دره »پنجش��یر« و نب��رد 
احم��د ش��اه مس��عود ملقب 
ب��ه »ش��یر دره پنجش��یر« با 
طالب��ان را ش��نیده ان��د، ولی 
شاید این پرسش مطرح نشده 
باش��د ک��ه بامیان در ش��مال 
افغانستان چه ارتباطی با شیر 
 Panthera leo آس��یایی
"persica می تواند داشته باشد. ش��واهد برجای مانده از سنگواره ها و 
سنگ نگاره ای کهن حکایت از وجود شیر در آسیای میانه تا قزاقستان 
دارد، ولی در یکی از کهن ترین تمدن های این سرزمین یعنی سغدیان،  
ببر جایگاه فرهنگی ش��یر را در فالت ایران و خاورمیانه باستان، اشغال 
کرده است. بر دیواره های برجای مانده از شهر کهن افراسیاب در نزدیکی 
سمرقند، شکارگرانی سوار بر شتر و پیل، ببرهایی را آماج خدنگ دلدوز 

خود قرار داده اند.
 آن گونه ک��ه در تاری��خ بیهقی اش��اره ش��ده، در قرن پنج��م هجری، 
شمالی ترین زیستگاه شیر آس��یایی مابین هرات و فراه بوده و سلطان 
مس��عود غزنوی در س��فری بین این دو ش��هر موفق به نخجیر هش��ت 
 شیر شده بود. در آس��یای مرکزی و افغانس��تان ببر به نام شیر خوانده 
می شود و خوش��حال حبیبی نیز در کتاب »پس��تانداران افغانستان« 
به ای��ن ام��ر اش��اره دارد. بر س��ر در یک��ی از ب��زرگ تری��ن مدارس 
علمی بخ��ارا، تصویر ببری کاش��یکاری ش��ده و آن مکان به »ش��یر« 
در مدرس��ه بخارا شهره اس��ت. روزگاری ش��مال افغانس��تان از هرات 
 و مزارش��ریف تا سرچش��مه ه��ای آمودری��ا کن��ام »بب��ر هیرکانی« 
Panthera tigris virgata ب��ود و ب��ه احتمال زیاد دره پنجش��یر 
 بامیان روزگاری کن��ام ببر هیرکانی ب��ود که در آن دیار ش��یر خوانده 
می شد. در دیپلماس��ی آس��یای مرکزی، ببر و پوس��ت آن پیشکشی 
ارزنده به حساب می آمد. با قدرت گیری روس��یه نوین تحت لوای پتر 
کبیر، امرای رقیب بخارا و خی��وه و خوانین کازاخ )به اش��تباه »قزاق« 
نامیده ش��ده اند( س��عی در ایج��اد رابطه ای دوس��تانه با ت��زار مقتدر 
 روس داش��تند و از ای��ن رو در کنار اس��بان تی��زرو و راه��وار ترکمن و 
قالیچه های نفیس بخارایی، ببر و پوست آن یکی از مهم ترین هدایا بود. 
در اوایل 1850 لیدی شل، همسر سفیر بریتانیا در ایران گزارش کرد که 
در میان تحفه ها و پیشکش��ی های امیر بخارا به ناصرالدین شاه جوان، 
چندین تخته پوست ببر زیبا وجود داشت. در یکی از روزهای ماه مبارك 
رمضان س��ال 1082 هجری، امیر بخارا در میان هدایایی که به همراه 
سفیر خود به دربار شاه سلیمان صفوی فرس��تاده بود، ببر تورانی را نیز 
همراه کرده بود که ناگاه ببر مقید به قالده و زنجیر در دروازه دولت، یکی 
از دروازه های آن روز اصفهان، به ش��اگرد بقالی حمل��ه می کند و البته 
معلوم نیست که برای مأموران، حفظ جان ببر به عنوان هدیه امیر بخارا 

مهم تر بود و یا نجات جان یکی از رعایای دولت علیه ایران!
در عرف دیپلماس��ی، پاندا و هدیه دو عدد از این جانور زیبا به نیکسون 
از سوی مائو ستونگ یادآور آب ش��دن تدریجی یخ روابط بین دو دولت 
ایاالت متحده و چین اس��ت. حال باید دید اهدای چندین پلنگ ایرانی 
به روسیه، جز خوش عاقبتی برای آن پلنگ ها چه چیزی را برای ایران 

به ارمغان خواهد آورد.

چهارمین جاده زيبای جهان 
غرق زباله 

محور کرج - چالوس ب��ه دلیل دارا ب��ودن جاذبه های خ��اص طبیعی 
که به یمن همراهی اکوسیس��تم رودخانه و کوهس��تان در طول مسیر 
 پدید آمده، از پتانس��یل های با ارزش گردشگری اس��تان البرزبه شمار 
می رود. این در حالی اس��ت که متأس��فانه این جاده به دالیل مختلف ، 
از جمله فراهم نبودن زیرس��اخت ها و امکان��ات الزم و نبود توجه کافی 
به موضوع حفاظت از محیط زیس��ت به خصوص از جانب گردش��گران 
منطق��ه، دارای آلودگی ه��ای عدیده زیس��ت محیطی اس��ت. در حال 
حاضر با فرا رس��یدن فصل گ��رم ت��ردد در این محور ب��ه خصوص در 
ایام تعطی��ل، به چندی��ن برابر روزهای عادی می رس��د و این مس��أله 
 باعث انباشت زباله می ش��ود که چهره جاده را به راس��تی بسیار نازیبا 
می س��ازد، به طوری که در جای ج��ای جاده چال��وس، تراکم زباله که 
 بیش��تر آن نیز توس��ط مس��افران در طبیعت این منطقه رها می شود، 

به چشم می خورد.

   درس محیط زيستی
در سال تولید ملی

 محمد درويش- هفته گذش��ته چند روزی را برای استعدادیابی و 
آگاهی از زمینه های تبدیل بهاباد به نخستین شهر خورشیدی ایران 
در قالب پروژه ای بین المللی به نام مناری��د – MENARID - در 

جنوب استان یزد گذراندم.
 گفتنی آن که، مطابق اهداف پیش بینی ش��ده در سند برنامه پنجم 
توس��عه، باید تا پایان س��ال 1394 بتوانیم پنج هزارم��گاوات برق از 
محل اس��تحصال انرژی های نو به دس��ت آوریم؛ اتفاق��ی که 14ماه 
پس از سپری شدن آن، باید به تلخی بپذیریم که هنوز قدمی از قدم 
برنداشته ایم! به هر حال در این سفر کاری که گروهی از کارشناسان 
 در گرایش های گوناگون از منابع طبیعی و محیط زیس��ت گرفته تا 
اقتصادی- اجتماعی و انرژی خورش��یدی حضور داش��تند، واقعیت 
تأمل برانگیزی را دریافتم که به ویژه با توجه به نامگذاری سال 1391 
با عنوان »تولید مل��ی، حمایت از کار و س��رمایه ایرانی« بد ندیدم تا 
پندارم را با هموطنان عزیزم درمیان نهاده و به ثبت رسانم. حقیقت 
این اس��ت که اغلب س��ازه های خورش��یدی، به ویژه آبگرمکن های 
خورش��یدی که در شهرس��تان بهاباد و روس��تاهای اط��راف آن در 
»آسفیچ« و توابعش نصب شده بودند، عماًل بدون مصرف و غیرقابل 
استفاده می نمود، آن هم در حالی که از نصب و راه  اندازی آنها، زمان 

زیادی نگذشته است. 
از آنجا که در گروه ما دو نفر از ماهرترین کارشناسان فنی حوزه انرژی 
خورش��یدی، پیمان کنعان و ش��هرام نظامی وندچگینی هم حضور 
داشتند، آشکار ش��د که مهم ترین دلیل ازکارافتادگی این ابزارهای 
نسبتا گران قیمت، آن بوده است که ش��رکت های سازنده داخلی، به 
دلیل پایین آوردن قیمت تمام ش��ده و افزایش سودشان، از کیفیت 
کاالها و قطعاتی که باید در ساخت این سازه ها از آنها بهره می بردند، 
کاسته اند و مهم تر این که، از ارایه خدمات پس از فروش اجناسشان 
هم خ��ودداری کرده اند تا عم��ال نه تنها هیچ ی��ک از آبگرمکن های 
خورشیدی و حمام خورش��یدی مورد بازدید کار نکند و به اصطالح 
آبی را گرم نکنند، بلکه نگران کننده تر آن که نوعی فضای بی اعتمادی 

نسبت به کار به وجود آمد.
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دومین مهتم  پرونده خرس هاي سمیرم دستگیر نشده است
آخرین خبر از پرونده خرس های س��میرم حاکی از آن است که پرونده سالخی توله خرس ها در 
سمیرم به دلیل نقص تحقیقات از سوی قاضی پرونده، به دادستانی عودت داده شد. گفته شده در 
صورت عدم دستگیري متهم دوم، دادگاه تشکیل و براي این شخص رأي غیابي صادر خواهد شد.

 گفتگوها با دکت��ر اورس برایتن موزر، ریی��س کارگروه تخصصی 
گربه سانان IUCN، بیانگر آن است که نه برای احیای ببر در ایران 
به ببرهای وحشی احتیاج هس��ت و نه برای احیای نسل پلنگ در 
روسیه، به زنده گیری پلنگ از طبیعت ایران نیازی وجود دارد، بلکه 
تعداد زیادی پلنگ های ایرانی در ب��اغ وحش های اروپایی موجود 
اس��ت که روس��یه می تواند از آنها برای پروژه احیای نسل پلنگ 
استفاده کند. با در نظر گرفتن این که خروج بدون ارزیابی هر پلنگ 
معادل شکارعمدی آن اس��ت و این واقعیت که شکار در سال های 
اخیر در سراسر کشور بیشتر دیده و گزارش می شود، زیستگاه های 
پلنگ در مقیاس وسیع در حال تخریب است. از طرف دیگر میزان 
طعمه های پلنگ نیز بسیار کاهش یافته اس��ت؛ با این وجود آیا از 
سازمان متولی حفظ حیات وحش انتظار می رود که به زنده گیری 

پلنگ در ایران برای احیا نسل آن در روسیه اقدام کند؟

س��ؤال دیگر آنکه آیا بهتر نب��ود هزینه هنگفت ط��رح احیای ببر 
 در ایران به بهبود وضعیت زیستگاه ها، اس��تخدام تعداد بیشتری 
محیط بان به جای کاهش آنها و پرداخت خسارت به کسانی که دام 
خود را در درگیری با حیوانات وحشی از دست داده اند اختصاص 
یابد؟ تا چندی پیش سازمان حفاظت محیط زیست قوانین سختی 
برای هرگونه حضور و همکاری اتباع خارج��ی در مورد گونه های 
وحشی و طبیعت ایران داشت. چگونه ش��د که امروز برای احیای 

پلنگ در روسیه، پلنگ های ایرانی پیشکش می شوند؟
مطالعات انجام شده توسط کارشناسان، بیانگر این رخداد است که 
عوامل مختلفی در رابطه با کاهش جمعیت پلن��گ در ایران مورد 
تذکر و مطالعه هستند که تخریب زیستگاه، کم شدن طعمه های 
طبیعی، تصادف های جاده ای، شکار و استفاده از طعمه مسموم از 
جمله اصلی ترین آنهاست. از سال 1386 تاکنون، در بین مواردی 

که در باال برشمرده شد، شکار، سهم باالتری نسبت به بقیه موارد در 
 نقاط مختلف ایران را به خود اختصاص داده است. ارتباط هایی که 
زی��ر جمعیت های پلنگ در طبیع��ت ایران را ب��ه یکدیگر متصل 
می کند و در بیان علمی تر از آن به نام »کریدور« نام برده می شود، 
تنها نقطه امیدی است که آینده بقای پلنگ را از سایر گربه سانان 
بزرگ در خطر انقراض مانند ببر و یوزپلنگ، متمایز کند. از آنجا که 
تمرکز زیرجمعیت های پلنگ در ایران در مرکز و قسمت هایی از 
جنوب ایران بسیار پراکنده است، برداشت از این جمعیت ها به هر 
شکلی می تواند این ارتباطات ضعیف را به شدت دچار بحران کند. 
نتیجه آن به احتمال زیاد لکه ای شدن پراکندگی این زیرجمعیت ها 
خواهد بود که مس��تقیماً یادآور اتفاقی اس��ت که ب��رای یوزپلنگ 
آسیایی نیز در گذشته رخ داده و آن گونه را تا سر حد انقراض پیش 
برده است. در طرحی که به عنوان زنده گیری و ارسال چهار پلنگ 
 برای احیای نسل این گربه سان در روسیه توسط سازمان حفاظت 
محیط زیست در حال انجام است، هیچ یک از مالحظاتی که باعث 
قطع نش��دن این ارتباط بین پلنگ های ایران شود، در نظر گرفته 
نشده است و در این مورد هیچ یک از زیستگاه های پلنگ در ایران 
 از این مسأله مستثنی نیستند.گذشته از این، قفس هایی که برای 
زنده گیری پلنگ ها مورد استفاده قرار می گیرند، کاماًل نامناسب 
و غیر قابل قبول برای این منظور هس��تند و نتیجه استفاده از این 
قفس ها چیزی جز شکسته ش��دن دندان های پلنگ به دام افتاده 
نخواهد بود؛ زیرا این احتمال وجود دارد که پلنگی که ناگهان خود 
را درحالتی آسیب پذیر و در خطر می یابد، بسیارعصبی شده و در 
این صورت قطعاً میله های قفس را گاز خواهد گرفت. ماده پلنگ 
 جوانی که هم اکنون در پارك پردیس��ان نگهداری می شود، کلیه 
دندان های نیش خود را به همین ترتیب از دست داده است.گفته 
می ش��ود این ماده پلنگ جوان، یکی از گزینه ها برای ارس��ال به 
روس��یه اس��ت. در صورت تن دادن مدیران محیط زیست مناطق 
مختلف به فراخوان زنده گیری پلنگ از طرف سازمان محیط زیست، 
تمامی اقدامات در انجام تله گذاری و زنده گیری پلنگ در مناطق 
تحت مدیریت این س��ازمان، بی شک بدون دخالت متخصصین و 
دامپزشک صورت خواهد پذیرفت و این مسأله برابر با تلفات احتمالی 
برای پلنگ هایی خواهد بود که به دام خواهند افتاد. همچنین از این 
پس بیم آن می رود که هر پلنگی که دچار آسیب دیدگی هر چند 
جزئی شود، به بالیی بزرگ تر گرفتار آید تا به روسیه فرستاده شود! با 
توجه به این شرایط و روندی که شاهد آن هستیم، آیا باز هم می توان 
توجیهی علمی و صحیح برای این طرح ب��ه بهانه احیای پلنگ در 
روسیه و معاوضه چهار پلنگ با ببرهایی که هرگز امکان معرفی آنها 

به طبیعت وجود نخواهد داشت قائل بود؟

رخدادي تأمل برانگیز در حیات وحش

تهدید جمعیت پلنگ در ایران برای احیای نسل پلنگ در روسیه

چندی پیش خبری از جانب آقای دکتر فاضل منتشر شد که در آن تأکید شده بود که »زنده گیری  محمدعلی 
پلنگ ها از طبیعت اي�ران برای طرح احی�ای پلنگ در روس�یه امکان پذير نیس�ت«و اين که اهلل قلي

»کارشناسان هر دو کشور و همچنین کارشناسان IUCN می بايست نظرات کارشناسی ارايه 
کنند و هیچ اقدامی بدون تأيید کارشناسی صورت نمی گیرد.« با وجود مخالفت های مستقیم و غیر مستقیم کارشناسان 
با ارسال پلنگ های وحشی به روسیه و دريافت ببرهای باغ وحشی از اين کشور، سازمان حفاظت محیط زيست ايران 

همچنان اصرار در احیای نسل پلنگ در روسیه از طريق پلنگ های زادآور و زنده گیری شده از طبیعت ايران دارد.

ديدگاه

 دکتر ناصر 
کرمي

گروه محیط 
زيست

کیش هم غرق مي شود؟

گروه محیط 
زيست



يادداشت
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خانهپدریخلیجفارسدرتهرانرهاشدهاست

خانه معین التجار بوشهری پدر خلیج فارس و تثبیت کننده نام و ماکلیت آن بر کشور ایران، در محدوده خیابان 
الله زار)قدیم( شناسایی شد. این خانه با وجود داشتن تابلوهای گچی و تلفیقی از معماری ایرانی و اروپایی هنوز به 

ثبت ملی نرسیده و در معرض تخریب قرار گرفته است.

رويداد

با سهل انگاری پیمانکاراتفاق افتاد 

 تخريب حمام فین کاشان
 در پروژه مرمتی 

سقف و دیواره های حمام فین در حالی بر اثر بی توجهی و 
باز گذاشتن شیرآب دچار نم زدگی و رطوبت شدید شد 
که این اتفاق هنگام مرمت این حمام افتاده است. پیمانکار 
این پروژه با تقبل خسارت های وارده، قرار است هم چنان 

پروژه را ادامه دهد.
 چن��دی پیش، درحالی س��قف و دیواره��ای حمام فین  
کاش��ان بر اثر بی توجهی و باز نگهداش��تن شیرآب دچار 
رطوبت و نم زدگی شدید شد که برخی احتمال ریزش بام 

و سقف حمام را پیش بینی می کنند. 
اما هم اکنون یکی از کارشناسان میراث فرهنگی کاشان 
معتقد اس��ت آس��یب دیدگی حمام برآورد هزینه شده و 

خسارت های وارده کامال جزیی است. 
 به گ��زارش خبرگ��زاری می��راث فرهنگی، حم��ام فین 
کاش��ان ک��ه ب��ه وس��یله پیمان��کار منتخب س��ازمان 
میراث فرهنگی در دس��ت مرمت بود، به دلی��ل باز بودن 
ش��یر آب در قس��مت س��قف و دیوارها دچ��ار رطوب و 
نم زدگی شدید ش��د. تخریبی که به نگرانی های فعاالن 
میراث فرهنگی درب��اره حفظ و نگهداری آث��ار تاریخی 

دامن زد. 
حری��ری، عضو انجمن دوس��تداران س��یلک، با اش��اره 
به این که پ��روژه مرمتی حمام فین کاش��ان به وس��یله 
پیمانکاری انجام می شود که در اثر بی توجهی و فراموشی 
 کارگران، تمام سقف و س��تون ها نم کشیده است تصریح 
کرد هم اکنون ای��ن حمام در وضیت مناس��بی به س��ر 

نمی برد. 
این درحالی است که یکی از کارشناسان میراث فرهنگی 
کاش��ان که پروژه های مرمتی آثار تاریخی کاش��ان را به  
عه��ده دارد، گف��ت: درحال حاضر پ��روژه مرمتی حمام 
فین در حال اصالح اس��ت و تمام بام حمام فین در حال 

مرمت است. 
وی که نخواس��ت نامش عن��وان ش��ود، در ادامه گفت: 
 قس��متی ک��ه دچ��ار رطوب��ت و نم زدگ��ی ش��ده بود، 
 خیلی سریع رسیدگی و هرگونه خس��ارتی که به حمام 
وارد ش��د برآورده هزینه ش��ده  و پیمانکار هم حاضربه 
پرداخت است. درحال حاضر مرمت این پروژه ادامه دارد. 
هم اکنون بام س��ازی و اص��الح وضعیت ب��ام درحالی در 
دس��ت انجام اس��ت که پیش از این، دیوارها و بام حمام 
 فین بر اث��ر بی توجه��ی و باز گذاش��تن س��یر آب دچار

 رطوبت شدید شده بود.

گنج نامه

پس از بازدید از آرامگاه بابا طاهر به »گنج نامه« همدان رفتیم؛ 
جایی که دو پادشاه بزرگ هخامنشی، یعنی داریوش بزرگ و 

خشایارشا سنگ نوشته هایی از خود به جای گذارده اند.
ترجمه سنگ نوشته داریوش هخامنشی به فارسی امروز چنین 
است: »خدای بز  رگ است اهورامزدا که این سرزمین را آفرید، 
که مردم را آفرید، که ش��ادی را برای مردم آفرید، که داریوش 
را شاه کرد، یگانه شاه از میان شاهان بسیار و یگانه فرمانروا از 
میان فرمانروایان بسیار. من )هستم( داریوش، شاه بزرگ، شاه 
شاهان، شاه کش��ورهای با ملت های بسیار، شاه این سرزمین 

بزرگ دور دست پهناور، پسر ویشتاسب هخامنشی«.
متن ه��ر دو س��نگ نوش��ته یک��ی اس��ت، فقط در س��نگ 
نبشته خشایارشا به جای داریوش، خشایارشا آمده و به جای 

ویشتاسب، داریوش. 
هنگامی که دوستم، عماد برقعی، فرتوره های گنج نامه را دید، 
از قباد شیوا، گرافیست ایرانی سخنی را نقل کرد که دریغم آمد 
برای شما ننویسم. ش��یوا می گوید: »حرفه ای ترین و مدرن 
ترین پوستر امروزی را، ما از هزاران س��ال پیش در گنج نامه 
داشته ایم. در گنج نامه، شاهد شکلی هندسی و ارگانیک روی 
شکلی غیر ارگانیک هستیم که اکنون گرافیست های اروپایی 
و امریکایی به این سمت رفته اند. هر چند که از دید آنان این 

یک کار بسیار ریسک پذیر است«.

آرامگاه استر و ُمردخای
 پس از گنج نامه به دومی��ن جایگاه مق��دس یهودیان پس از 
بیت المقدس است، رفتیم. از آن جایی که گویا در روز ویژه ای 

به آنجا وارد شده بودیم، ما را درون آرامگاه راه ندادند، اما دربان 
آن جا توضیحات کاملی درباره آرامگاه به ما داد.

آرامگاه »اس��تر و مردخای« در همدان متعلق به س��ده سوم 
هجری است که به نظر می رسد در سده هفتم تجدید بنا شده  
اس��ت. این آرامگاه که جزو مهم ترین زیارتگاه های یهودیان 
ایران و جهان است، جزو آثار میراث فرهنگی ایران ثبت شده 
است. وجود این زیارتگاه، عامل مهمی در شکل گیری و تداوم 

حضور جامعه یهودی در همدان بوده است. 
باید یادآوری کرد که افسانه »استر و ُمردخای« افسانه مذهبی 
یهودی است و نه یک واقعه مس��تند تاریخی. افسانه ای بودن 
داستان استر و مردخای  را دانشگاهیان یهودی نیز پذیرفته اند. 
بنابراین، اگر این آرامگاه در شهر همدان وجود دارد و ثبت هم 
شده است، بنای آن را در دوران نس��بتا اخیر ساخته اند )اخیر 
به نسبت دوران هخامنشی(. هم چنین باید یادآور شد که در 
افسانه یهودی استر و  ُمردخای، نامی از همدان )یا هگمتانه و 

یا هر گونه ای از این نام( برده نشده است.

آرامگاه ابن سینا
 پس از آرامگاه اس��تر به دی��دن آرامگاه »ابن س��ینا« رفتیم. 
ابن سینا )ش��یخ الرییس ابو علی س��ینا( یا پورسینا )۱۰۳۷-

۹۸۰( دانشمند، فیلسوف و پزشک برجس��ته  ایرانی بود. وی 
۴۵۰ کت��اب در زمینه های گوناگون نوش��ته  اس��ت که تعداد 
زیادی از آنها در مورد پزشکی و فلسفه  است. جرج سارتون او را 

مشهورترین دانشمند سرزمین های اسالمی می داند. 

تپه  هگمتانه
آخرین جایی که بازدید کردیم، »تپه هگمتانه« بود. هگمتانه 
نام باستانی شهر همدان، به معنای »جای گرد آمدن مردمان« 

است. برخی هگمتانه را »دژ مادها«  ترجمه کرده اند. 
این شهر از نخس��تین شهرهای باس��تانی ایران امروزی است 
که از آن آگاه��ی داریم که پایتخت مادها نیز بوده اس��ت. این 
نام را یونانیان، اکباتان می  خواندند که یونانی ش��ده هگمتانه 
است. هرودوت این شهر را س��اخته دیااُکو می  داند و می  گوید 
 هفت دیوار داش��ته که ه��ر کدام ب��ه رنگ یکی از س��یاره ها 

بوده اند. 
هگمتانه پذیرای دو اث��ر تاریخی دیگر  هم هست؛کلیس��ای 
 »مری��م مق��دس« ک��ه در س��ال ۱۸۵۲ می��الدی س��اخته 
شده است و کلیسای »گریگور استپان« که پیشینه بیشتری 

دارد.

رو به همدان، ديدار با گنج نامه

تپههگمتانهدرشهرباباطاهرعریان

پس از ديدار از آذرگشنس�ب در ت�کاب، روانه همدان ش�ديم. در همدان نخس�ت به ديدار  دکتر محمود 
»بابا طاهر« شتافتیم.  گروهی از دوستداران بابا بر س�ر مزار او گرد آمده بودند و با موسیقی، دهقانی

ترانه های او را می خواندند. بابا طاهر همدانی، معروف به »بابا طاهر عريان«، از شاعران سده 
پنجم هجری ايران و هم روزگار طغرل بیک سلجوقی بوده است. »بابا« لقبی بوده که به پیروان وارسته می داده اند 
و »عريان« به دلیل بريدن وی از تعلقات دنیوی بوده  اس�ت. آرامگاه او در همدان در میدان بزرگی به نام وی قرار 
دارد. بنای آرامگاه بابا طاهر در گذشته چندين بار بازسازی شده اس�ت. اين آرامگاه در سده ششم هجری برجی 

آجری و هشت ضلعی بوده که در دوران رضا شاه بنای آجری ديگری به جای آن ساخته شده است. 

سرود خوان

میراث خوان

بوم و بر

کاخ هخامنشی چرخاب بوشهر

ديدار با منصور زيرک
منصور زیرک یکی از کارشناسان عرصه هنر  است که از سال ۱۳۷۰ 
خورشیدی، با مدرک کارشناس��ی وارد حوزه مرمت سازمان میراث 
فرهنگی صنایع دستی و گردش��گری  شد.  وی از همان ابتدا با توجه 
به تحصیالت آکادمیکی ک��ه در زمینه مرمت آثار تاریخی داش��ت، 
در پرو ژه های مرمت��ی مختلفی به فعالیت پرداخت. اولین آش��نایی 
او با نقاشی الیه چینی )یکی از ش��اخه های نقاشی ایرانی ( با مرمت 
تزیینات الیه چینی تاالر اش��رف اصفهان در س��ال ۱۳۷۰  آغاز شد 
و در مدت بیس��ت س��ال، در قالب مرمت نقاش��ی های دیواری خانه 
خواجه پطرس اصفهان، نقاشی های کوشک هشت بهشت اصفهان، 
مرمت نقاشی های سقف طبقه شش��م کاخ عالی قاپو و...تداوم یافت. 
این اقدامات  باعث ش��د وی ب��ه تعریف جدیدی از این هنر دس��ت 
یابد و به خلق ۱۰۵ تابلو الیه چینی به س��بک س��نتی و پست مدرن 
بپردازد. تابلوهایی که در نمایش��گاه های داخلی و خارجی متعددی 
به نمایش درآمدند. از  مسئولیت های وی در سازمان میراث فرهنگی 
اصفهان می ت��وان به حفاظ��ت و مرم��ت درب مدرس��ه چهارباغ، 
 عضویت در شورای فنی تزیینات س��ازمان میراث فرهنگی اصفهان،  
مس��تند نگاری از اموال موزه چهلس��تون، موزه قرآن هتل عباسی، 
موزه هنرهای معاصر اصفهان، کتب خطی دانشگاه اصفهان، درهای 
 تاریخی روستای ابیانه و ... اشاره کرد. وی موفق به کسب مدرک داور 

بین الملل یونسکو در زمینه ارزشیابی آثار صنایع دستی شده است.

کاخ هخامنش��ی چرخاب برازجان، در ۱۵ کیلومتری ش��هر بندری 
بوش��هر قرار دارد. درشهرس��تان برازجان آث��ار و بقایای س��ه کاخ 
هخامنشی به نام های کاخ چرخاب، کاخ سنگ سیاه )که در بین اهالی 

به کاخ نظرآقا مشهور است( و کاخ بردک سیاه وجود دارد.  
محل واقع شدن این سه کاخ، هم از لحاظ تاریخی دارای ارزش های 
باالیی است و هم بناهای موجود در آنها آثاری ویژه در هنر معماری 

ایرانیان محسوب می شوند. 
براساس شواهد و اسناد به دست آمده، معماری داخلی این سه کاخ 
وام گرفته از کاخ بزرگ آپادانا در ش��وش، پایتخت اصلی هخامنشی 
بوده اس��ت. کاخ چرخاب از کاخ های زمس��تانی کوروش هخامنشی 
بوده و تنها یا حداقل، اصلی ترین سند معماری است که ثابت می کند 
خلیج فارس از دوران باس��تان متعلق به ایرانیان است. هم چنین در 
این محوطه باستانی یک لوح تاریخی به خط فارسی باستان، درباره 
کنترل هخامنشیان بر خلیج فارس کشف شده که بهترین سند در این 
 باره است. این بنا که از لحاظ ارزش های باستان شناسی همسطح با 
تخت جمشید و پاسارگاد است، در نزدیکی برازجان در استان بوشهر 
و به فاصله ۲۰ کیلومتری از خلیج فارس، بدون محافظت و هیچ گونه 
نگهداری رها شده است. این محوطه باستانی و بی نظیر، هم از لحاظ 
تاریخی واجد ارزش های باالیی است و هم یک بنای فوق العاده در هنر 
معماری ایرانیان است. کاخ چرخاب جزو کاخ های زمستانی امپراتوری 
بزرگ هخامنشی محسوب می شده اس��ت.این بنا کاخ ناقصی است 
که هرگز مس��کونی نش��د. کاوش های باستان شناس��ی در آن نشان 
می دهد ساخت این کاخ بزرگ به فرمان کوروش کبیر بوده و احتماال 
با مرگ وی نیز متوقف شده است. بخش��ی از دروازه شاهی این کاخ 
که ناتمام مانده، برخالف تاالر اصلی، با لعابی از جنس س��یلیس کف 
سازی شده است.۱۰ پایه ستون کوچک تاالر اصلی کاخ کوروش در 
چرخاب برازجان در جریان عملیات پاکسازی این محوطه به دست 
آمد که شبیه پایه ستون های پاس��ارگاد است. مهم ترین ویژگی  این 
کاخ، تکنیک ساخت پایه س��تون های سنگی مکعب شکلی است که 
به طریق دقیق و ظریفی تراش و صیقل داده شده، به گونه ای که در 
اتصال سنگ ها، از هیچ مالط یا وس��یله دیگری استفاده نشده است. 
این پایه ستون ها، با شالی های بسیار زیبا مجموعه ای ناقص هستند 
و تنها چهار سرستون آنها س��الم باقی مانده است و در دروازه شاهی 
نصب شده اند. به عقیده کارشناسان، روش صیقل سنگ و اتصال آنها 
و نحوه استفاده از ترکیب رنگ، عایق بندی و مقاوم سازی در این سازه 
هخامنشی، حتی در تخت جمشید و پاسارگاد هم مشاهده شده است.

موض��وع مه��م دیگ��ر در معم��اری و زیبای��ی شناس��ی در ای��ن 
کاخ، انتخ��اب و تن��وع رن��گ در ستون هاس��ت ک��ه ب��رای اولین 
ب��ار در محوطه ه��ای س��نگی هخامنش��ی دی��ده می ش��ود.  بنابر 
 اطالع��ات باستان شناس��ی، ای��ن کاخ معاص��ر ب��ا پاس��ارگاد و

تخت جمش��ید بوده اس��ت، اما از دو اثر سنگی یاد ش��ده در تراش 
س��تون ها، به رنگ سنگی که س��تون از آن تراش خورده، اکتفا شده 
اس��ت. در حالی که در این کاخ تکنیک صیقل و تراش سنگ ها این 
امکان را به هنرمند داده است که از س��نگ هایی با دو رنگ متفاوت 

سیاه و سفید استفاده کند.
کاخ کوروش هخامنشی در چرخاب بوش��هر، تنها نمونه از معماری 
این عصر است که در بنای آن هم از سنگ استفاده شده و هم از آجر.

ترانه سرود آذربايجان
ترانه آذربایجان یکی از س��اخته های عارف قزوینی، ش��اعر و ترانه 

سرای ملی عصر مشروطه است.
 این تصنی��ف هن��گام قی��ام آذربایجان و ریاس��ت وزرای��ی وثوق 
الدوله س��روده ش��د چون او گفت��ه ب��ود » آذربایج��ان، عضو فلج 
ایران اس��ت«! تران��ه آذربایجان که بازگ��و کننده مه��ر ایرانیان به 
 آذربایجاِن پاره تن میهن اس��ت، به شیوه ترانه س��رایی دوره قاجار

 ساخته شده است.  
ع��ارف در این تران��ه از م��ردم تبریز، ب��ه نمایندگی از ش��یرزنان و 
ش��یرمردان آذری ک��ه در برابر دش��منان ایس��تادگی می کنند، 
می خواهد ب��رای پایداری خود پیوس��ته به ریش��ه های فرهنگی 

و زبانی مشترک همه 
ایرانیان مه��ر بورزند. 
عارف همیشه نسبت 
و  خواس��ته ها  ب��ه 
احساسات مردم زمان 
خ��ود پاس��خگو بود و 
تصنیف هایش فریادی 
بود از اعماق ایران که 
تا س��ال ه��ا از گلوی 
آوازخوانان ایرانی بلند 

می شد و می شود.

خانه تاريخی تاج 

هنر در باغ ايرانی

صفويه ،دوران کمال باغسازي
 گروه میراث- عناصر تش��کیل دهنده باغ ایرانی شامل چهار 
عنصر زمین، آب، گیاه و بناس��ت. در این میان آب و گیاه نقش 
برجس��ته تری در طراح��ی باغ ایران��ی برای ایج��اد محیطی 
دلنشین تر در آب و هوای خش��ک و نیمه خشک ایران داشته 
اس��ت.  در باغ ایرانی از آب به روش ه��ای گوناگون برای حفظ 
شادابی و تقسیم بندی باغ و گاه تعیین حریم آن به نحو مطلوب 
استفاده می شده است. در باغ ایرانی از گیاهان بر اساس نوع و 
میزان محصول، سایه اندازی و نقش تزیینی استفاده می شود. 
در حقیقت باردهی و سودمندی ویژگی بارز باغ ایرانی به شمار 
می رود و کاشت گیاهان تزیینی در مرتبه دوم قرار دارد.برخالف 
باغ های غربی که بر مبنای حرکت و گذر افراد طراحی می شوند، 
تزئینات باغ ایرانی که در واقع الهام بخش باغ های شرقی بوده، 
برای سکون و استراحت طراحی می شود. از این روی، بنا در آن 

اهمیت یافته اس��ت و از عناصر بارز باغ ایرانی به شمار می آید. 
آب های روان که باغ را سیراب می کنند در فاصله های منظمی 
 به صورت آبش��ارهایی تکرار و در تقاطع ها به حوضچه تبدیل 
می ش��وند. در گذش��ته این آب از حوض خانه کاخ باغ تامین 
می شده است. آب نماها و  فواره ها نیز بیشتر در مقابل عمارت 
ساخته می شوند.شاید به جرات بتوان گفت که اوج باغ سازی 
و به کارگیری مطلوب عناصر ب��اغ ایرانی، در دوره صفوی بوده 
است. زمانی که شاه اس��ماعیل صفوی باغ وسیعی به نام نقش 
جهان در اصفهان احداث می کند.در زمان شاه عباس اول که 
اصفهان پایتخت ایران می ش��ود قسمتی از این باغ به میدان و 
قسمت های دیگر آن به چهار باغ و باغ های گوناگون اطراف آن 
تبدیل می شود. از مهم ترین این باغ ها می توان باغ چهلستون، 
 باغ گلدس��ته، باغ نارنجس��تان، باغ بادامس��تان، ب��اغ دمور، 

باغ نگارستان، باغ خیمه گاه و باغ بلبل در ضلع شرقی چهارباغ، 
باغ تخت در ضلع غرب��ی چهارباغ  را نام ب��رد. باغ های  خیابان  
چهارباغ  دارای  دیوارهای  صاف  و منظمی  بوده  اس��ت که  مورد 
توجه  »پیترو دالواله«  قرار گرفته  و در سفرنامه  خود به آن  اشاره  
می کن��د.  دیوارهای باغ های چهارباغ به  صورت  مش��بک  بوده  
است  و رهگذران  می توانسته اند فضای  پر درخت و با طراوت  و 
پرگل  باغ ها، حوض ها، فواره  ها، آبشارها و کوشک  مرکزی  آنها را  
به  شکلی  مبهم ، برانگیزاننده  و دعوت  کننده  ببیند. آب باغ های 
اطراف چهارباغ از مادی هایی به نام »جوی شاه« و »فرشادی« 
که از چهارباغ ب��ه عرض این باغ ها وارد می ش��ده، تامین بوده 
است.  متاسفانه در دوره قاجار و در زمان حکمرانی ظل السلطان 
پسر ناصر الدین شاه، باغ های اطراف خیابان چهارباغ فروخته و 
بسیاری از فضاهای آنان تخریب شد. اما تخریب های اصلی این 

خیابان و باغ هایش در زمان شاهنده شهردار اصفهان در زمان 
رضا خان رخ داد. در این زمان بسیاری از باغ ها و کوشک هایشان 
که به مخروبه تبدیل شده بودند فروخته و سردرها و دیوارهای 
باغ های اط��راف چهارباغ تخری��ب و به جای آنها مغ��ازه ها و 
آپارتمان ها ساخته شدند. در این دوران بود که نهرهای سیراب 
کننده باغ های اطراف چهارباغ با باال آمدن س��طح این خیابان 
پایداری خود را از دست دادند و این گونه بود که این باغ ها ویران 
شدند.در حال حاضر از باغ های دو سوی چهارباغ که به گونه ای 
منظر این خیابان محسوب می شده اند تنها باغ بلبل و قسمتی 
از سردر باغ خیمه گاه که بدان پیوس��ته می باشد، باقی مانده 
است. از این جهت و از سویی دیگر به دلیل مهیا کردن شرایط 
ثبت محور تاریخی چهارباغ، ضرورت حفاظت و احیاء باغ بلبل، 

همچنین سردرباغ خیمه گاه نمایان است.

عکس یادگاری

 زخمه های دخترک
 بر تار هنر

 
وقتی با دستان کوچکش بر تار های تنیده بر دار قالی زيبايی 
می آفريد، وقتی هنر را در البالی بوته ها،ترنج ها يا سروهای ايرانی 
می نشاند، وقتی از زخمه زدن بر تارهای قالی به وجد می آمد و تندتر 
 و تندتر نقش ايرانی می زد، چشمان گرد و 
خسته اش را چرخاند و به دريچه دوربین دوخت. قلبش تاپ و توپ 
می کرد. يک لحظه برای همیشه دکمه فشار داده شد و تصوير 
دخترک در هیاهوی بافتن فرش ايرانی ثبت شد...
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مسأله فروشنده  دوره گرد 
 ،Travelling salesman problem :مسأله فروش��نده دوره گرد )به انگلیس��ی
به اختصار: TSP ( مسأله ای مشهور است که ابتدا در س��ده ۱۸ مسائل مربوط به آن به 
وسیله ویلیام همیلتون و توماس کرکمن مطرح شد و سپس در دهه ۱۹۳۰ شکل عمومی 
آن به وسیله ریاضیدانانی مثل کارل منگر از دانشگاه هاروارد و هاسل رویتنی از دانشگاه 

پرینستون مورد مطالعه قرار گرفت.
شرح مسأله بدین شکل اس��ت: تعدادی ش��هر داریم و هزینه رفتن مستقیم از یکی به 
دیگری را می دانیم. مطلوب است کم هزینه ترین مسیری که ازیک شهر شروع شود و از 
تمام شهرها دقیقا یک بار عبور کند و به شهر شروع باز گردد. تعداد کل راه  حل ها برابر 
است با برای n ۲< کهn تعداد شهرهاست. در واقع این عددبرابر است با تعداد دوره ای 

همیلتونی دریک گراف کامل باnرأس.

نابغه ای به نام گاوس
سال ها پیش در یکی از کالس های ریاضیات مدارس آلمان، آموزگار برای این که مدتی بچه ها را سرگرم کند و به کارش برسد، از آنها خواست تا 
 مجموع اعداد از یک تا صد را حساب کنند. پس از چند دقیقه یکی از شاگردان کالس گفت: مجموع این اعدادرا پیدا کرده و حاصل، عدد ۵۰۵۰ 
م��ی ش��ود. ب��ا ش��نیدن ای��ن ع��دد، معل��م ب��ا حی��رت ف��راوان او را ب��ه پ��ای تخت��ه ب��رد ت��ا روش محاس��به خ��ود را توضی��ح دهد. 
ب��ه نظ��ر ش��ما ای��ن ش��اگرد باه��وش ک��ه بعده��ا یک��ی از ب��زرگ تری��ن و مع��روف تری��ن ریاضیدان��ان دنی��ا ش��د،  چ��ه روش��ی 
را ب��ه کار بس��ت؟ او اع��داد ی��ک تا ص��د را ب��ه ردیف پش��ت س��ر ه��م نوش��ت. س��پس ب��ار دیگ��ر همی��ن اع��داد را بالعکس، ای��ن بار 
از ص��د تا یک، درس��ت در ردی��ف زیرین اع��داد قبلی نوش��ت. طوری که ه��ر عدد زیر ع��دد ردی��ف باالتر ق��رار گرفت. وی مش��اهده کرد 
 که مجم��وع هرکدام از س��تون ه��ای به وج��ود آمده ۱۰۱ اس��ت. س��پس نتیجه گرف��ت که ص��د تاع��دد ۱۰۱ داریم که حاص��ل مجموع 
آنها می شود ۱۰۱۰۰=۱۰۱*۱۰۰. پس از آن تنها کافی بود که این مجموع به دست آمده نصف شود،یعنی:  ۵۰۵۰ = ۲ / ۱۰۱۰۰. شاید »شارل 
فردریک گاوس«شاگرد با ذکاوت کالس که این روش جالب را به کار برد، آن هنگام نمی دانست کار او روش مفیدی را برای جمع بستن رشته 

ای از اعداد ارائه داده که تا سالیان سال مورد استفاده ریاضیدانان خواهدبود. 
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 پازل یا معما یک نوع سرگرمی است و ش��امل هر نوع معمای سرگرم کننده می ش��ود. یکی از انواع این 
پازل ها Jigsaw Puzzle یا پازل منبت کاری ش��ده اس��ت که  در ایران به صورت عام به آن لفظ پازل 
اطالق می شود. این نوع پازل شامل تکه های ریزی است که ممکن اس��ت در اطراف خود برآمدگی و یا 
فرورفتگی داشته باشد که هر برآمدگی می تواند در فرورفتگی تکه مناس��بی قرار گرفته و محکم گردد 
و در نهایت اس��تحکامی بین قطعات ایجاد می ش��ود. بر روی هر تکه، قس��متی از یک تصویر بزرگ قرار 
دارد که ب��ا قرار گرفتن در کنار س��ایر قطعات، تصویر اصلی کامل ش��ده و پازل به اتمام می رس��د. پازل 
 های منبتی در ابتدا بر روی چوب ساخته می ش��دند، به طوری که بر روی چوب، عکس یا نقاشی چاپ 
می ش��د و س��پس  با اره مویی ) JigSaw (  آن را برش می دادند. امروزه تولیدکنندگان پازل تصاویر را 
روی مقوا و کاغذ مخصوص این کار چاپ می کنند تا سریع تر، ساده تر و ارزان تر بتوانند آن را تولید کنند. 
 تصاویر پازل ها می تواند مناظر طبیعی، ساختمان ها، حیات وحش و یا هر چیز دیگری باشد. امروزه کپی 
تابلو های مع��روف جهان مانن��د مونالیزا ، ون��وس و ... که بر روی پ��ازل ها چاپ می ش��وند، طرفداران 
 بس��یاری دارند. برخی از ش��رکت ها تصاویر دلخواه ش��ما را ب��ه صورت پ��ازل درآورده و به ش��ما ارائه 
می کنند که البته چندان هم ارزان تمام نمی ش��ود. جان اسپیلس��بری )John Spilsbury (نقش��ه 
 س��از و حکاک اهل لندن  اولین کس��ی بود که پازل های منبتی را به صورت تجاری به فروش رس��اند.

پازل ها معموال به ص��ورت ۵۰۰ تکه، هزار تک��ه ، دوهزار تکه و حتی بیش��تر تولید می ش��وند که هزار 
تکه آنها معمول تر اس��ت و بیش��تر مورد اس��تقبال قرار می گیرد. با این حال بزرگ ترین پازل س��اخته 
ش��ده تعداد ۲4 هزار تک��ه دارد که ابعاد آن در نهایت به 4۲۸X۱۵7 س��انتی متر می رس��د و س��اخت 
 ش��رکت Educa  اسپانیاس��ت. با این که پازل ها اص��ال به صورت ورقی س��اخته می ش��دند، ولی در 
س��ال های اخیر پازل ها از حالت دو بعدی فراتر رفته و امروزه پازل های س��ه بعدی نیز موجود است که 

 معموال به شکل کره  ارائه می شوند و تصاویر آنها کره زمین، ماه  و ... است. 
تکه های پازل معموال به صورت چهار ضلعی هایی است که در هر ضلع می تواند برآمدگی یا فرورفتگی با 
شکل خاص ) معموال دایره ( باشد. با چنین  ساختاری وقتی تکه ها در کنار هم قرار می گیرند، در یکدیگر 
قفل می شوند، تا جایی که با کشیدن یا بلند کردن یک تکه، ممکن اس��ت چندین تکه متصل به آن نیز 
حرکت کنند.  برش این تکه ها توسط دستگاه های بسیار گران قیمت برش ایجاد می شود که از هر شرکت 
به ش��رکت دیگر نوع برش و تکه های حاصله  قابل تغییر اس��ت، ولی پازل های هم اندازه ) از نظر تعداد 

قطعه( متعلق به یک شرکت، همواره دارای قطعات یکسانی است. 
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7 صفحه سرگرمی روزنامه زاينده رود راهنما
صفحه س��رگرمی روزنامه زاینده رود با این رویکرد دیده شده است که 
هر روز، مجموعه ای از بازی ها و معماهای فکری را به شما ارایه کند. ما 

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

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 استريمکو

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

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

۳. در هر مسیر از جدول،  هر یک از عددهای یک تا n بایستی دقیقا در 
یک ردیف قرار گیرند. 
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بازی »ماز« یا »البیرنت« از بازی های پر طرفداری  است که بازیکن 
می تواند با استفاده از یک گوی کوچک در یک صفحه پالستیکی به 
شکل دو بعدی و سه بعدی، راه های متعدد و پر پیچ و خمی که پیش 
روی اوست را از یک نقطه آغاز کرده و با انتخاب راه و مسیر درست و 
همچنین گذر از بعضی مسیرهای غلط و استفاده از تجربیات به دست 

آمده، به پایان برساند. 
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معمای تاريخی
در یکی ازکتب تاریخی ریاضی این تساوی غلط نوشته شده است. شما چگونه می توانید با 

جابه جا کردن فقط یک رقم، این تساوی را به یک تساوی درست تبدیل کنید؟
راهنمايی:

بهتراست روی عدد ۲ کمی بیشترفکرکنید.

101-102=1

101-10 =1
2

معمای عنکبوتی
یک جعبه مکعب مستطیل به طول ۳۰ سانت و عرض 
۱۲ س��انت و ارتفاع ۱۲ س��انت داریم. عنکبوتی قصد 
حرکت  از نقطهA به نقطهB را دارد. نقطهA در ارتفاع 
 یک سانتی از باالی یک وجه مکعب و نقطه Bبه ارتفاع 
ی��ک س��انتی از پایی��ن و در وج��ه مقابل ق��رار دارد. 
 )مانندش��کل(. ای��ن عنکبوت م��ی توان��د روی تمام 
وجه های مکع��ب و لبه جعبه نیزحرک��ت کند. اندازه 
کوتاه ترین راه برای رس��یدن این عنکبوت به هدفش 

را به دست آورید.
نکته: این اندازه باید از 4۲ کمتر باشد.

راهنمايی:
۱: کوتاه ترین مسیر، مسیرمستقیم است.

۲: می توانید از تمام وجه های مکعب استفاده کنید.

سؤال

جواب

در اینجا چهار سؤال هس��ت. باید آنها را س��ریع جواب بدید. حق فکر کردن ندارید. می خواهیم ببینیم 
چقدر باهوش هستید.

سؤال اول :    فرض کنید در یک مسابقه  دوی سرعت شرکت کرده اید. شما از نفر دوم سبقت می گیرید، 
حاال نفر چندم هستید؟

برای پاسخ به سؤال دوم، باید زمان کمتری را نسبت به سؤال اول فکر کنید.
سؤال دوم :   اگر شما در همان مسابقه از نفر آخر سبقت بگیرید، نفر چندم خواهید شد؟

ریاضیات فریبنده!
سؤال سوم را  فقط ذهنی حل کنید. از قلم و کاغذ و ماشین حساب استفاده نکنید.

س�ؤال س�وم :   عدد ۱۰۰۰ را فرض کنید. 4۰ را به آن اضافه کنید. حاصل را با یک ۱۰۰۰ دیگر جمع 
کنید. عدد ۳۰ را به جواب اضافه کنید. با یک هزار دیگر جمع کنی��د. حاال ۲۰ تا به حاصل جمع، اضافه 
کنید. با ۱۰۰۰ تای دیگر جمع کنید و در نهایت۱۰ تا به حاصل اضافه کنید. حاصل جمع باال چند است؟

سؤال چهارم :   پدر ماری، پنج تا دختر دارد :
Nana  -۱
Nene  -۲
Nini  -۳

Nono  -4
۵-  اسم پنجمی چیست؟

پاسخ سؤال اول :
اگر پاسخ داديد که نفر اول هستید، کامال در اشتباه هستید! اگر ش�ما از نفر دوم سبقت بگیريد، جای او را می گیريد و نفر 

دوم خواهید بود.  اگر اشتباه پاسخ داده بوديد امیدوارم در سؤال دوم خراب نکرده باشید.
پاسخ سؤال دوم :

اگر جواب شما اين باشد که ش�ما يکی مانده به آخر هستید، باز هم در اش�تباهید. بگويید ببینم شما چه طور می توانید از 
نفر آخر سبقت بگیريد؟ )اگر ش�ما از نفر آخر عقب تر باشید، خوب شما نفر آخر هس�تید و از خودتان می خواهید سبقت 

بگیريد؟!(
اگر اشتباه پاسخ داده بوديد  شما در اين مورد خیلی خوب کار نمی کنید، نه؟

پاسخ سؤال سوم :
به عدد 5000 رسیديد؟ جواب درست 4100 است.

باور نداريد با ماشین حساب، حساب کنید.
اگر اشتباه پاسخ داده بوديد امیدوارم سؤال آخر را درست جواب داده باشید. آبرويتان درخطر است!

پاسخ سؤال چهارم :
Nunu ؟

نه! البته که نه. اسم دختر پنجم ماری است.
يک بار ديگر سؤال را بخوانید.
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خبر کوتاه

انتظار حامد لک 
برای پاسخ گردان به پرسپولیسی ها

حامد ل��ک، دروازه بان تیم صبای ق��م در گفتگو با ج��ام نیوز اعالم 
 کرده اگر ش��هاب گردان پرسپولیس��ی نش��ود، من به پرسپولیس 
خواهم رفت:» باید ببینم شرایط صبا چطور می شود. در حال حاضر 
از پرسپولیس پیشنهاد جدی دارم و خودم هم چون از بچگی این تیم 

را دوست داشتم، مایلم دروازه بان پرسپولیس شوم. 
 ب��ه عل��ت ش��رایط حرف��ه ای ک��ه وج��ود دارد، اگ��ر دروازه بان 
 بزرگی مثل ش��هاب گ��ردان به پرس��پولیس ن��رود، فص��ل آینده 

پرسپولیس ام.«

بنگر با پرسپولیس به توافق رسید
محس��ن بنگر، مدافع تیم س��پاهان با باشگاه پرس��پولیس به توافق 
 رسیده است و فصل آینده پس از هشت سال، پیراهن زرد را از تنش 

در می آورد تا پیراهن پرسپولیس را بر تن کند.
 بنگر که در آستانه 32 س��الگی است، همش��هری محمد رویانیان 
است و همان دفاع مطمئنی به حساب می آید که پرسپولیس ها به 

دنبال او بودند. 

پیشنهاد وسوسه انگیز پرسپولیس 
به روبرتو باجو 

باشگاه پرسپولیس برای به خدمت گیری لذهر حاج  عیسی پیشنهاد 
رسمی یک میلیون دالری به این بازیکن ارائه کرد.

 حاج عیسی، متولد 1984و ملقب به روبرتو باجو عرب هاست، ضمن 
این که از وی به عنوان یکی از مهم ترین بازیکنان تیم ملی الجزایر نام 
برده می ش��ود و در حال حاضر از چهار تیم الهالل، االهلی، االتحاد و 

الشباب عربستان پیشنهاد دارد.

تیم ایران با کویت، یمن و الئوس 
هم گروه شد

تیم فوتب��ال نوجوانان ای��ران در مرحله گروه��ی پانزدهمین دوره 
مس��ابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آس��یا با تیم های کویت، یمن 
 و الئوس هم گروه ش��د تا کاری تقریبا آس��ان برای صع��ود به جمع 

هشت تیم برتر این رقابت ها داشته باشد. 
این مسابقات از روز شنبه اول مهرماه 1391 در تهران آغاز خواهد شد 

و به مدت 15 روز ادامه می یابد. 

 گواردیوالی ایران این هفته 
با پیكان امضا مي کند

عبداهلل ویسي، سرمربي تیم صباي قم در هفته گذشته مذاکراتي را با 
مسئوالن باشگاه پیکان انجام داد و با این تیم به توافقات کلي دست 
یافته است. ویسي قرار است در پیکان هم سیاستي که در صبا داشت 
را در پیش بگیرد و بازیکنان جوان و کم نام و نشاني را به پیکان بیاورد 

و البته از چند بازیکن تأثیرگذار هم استفاده کند. 

توافق شخصی بارسلونا 
با گرث بیل

این طور به نظر می رسد که خرید یک مدافع چپ، اولویت 
اصلی مسئوالن بارس��ا در بازار نقل و انتقاالت تابستانی 
است و این روزها، نام گرث بیل به عنوان اولویت اول خرید 

آبی اناری ها به گوش می رسد.
س��ران باش��گاه بارس��لونا با ای��ن بازیکن ولزی برس��ر 
 انتقال 40 میلی��ون یورویی او به تیم کات��االن به توافق 
 رس��یده اند و ای��ن بازیکن ج��وان با امضای ق��راردادی 
پنج ساله در ازای دستمزد س��االنه پنج میلیون یورو، به 

بارسا منتقل خواهدشد.

 کورسوی امید
منچستر یونایتد به قهرمانی

هفته سی و هشتم رقابت های لیگ برتر انگلیس یکشنبه 
شب برگزار می شود تا تکلیف قهرمان این فصل از رقابت 

ها مشخص شود.
این رقابت ها، تنها رقابت هایی اس��ت ک��ه هنوز تکلیف 
قهرمان آن مش��خص نش��ده و کورس قهرمانی به هفته 

پایانی کشیده شده است.
اکنون سیتی در صدر جدول است، ولی لغزش این تیم و 
برد یونایتد به منزله قهرمانی یونایتد خواهد بود. درپایان 
هفته سی و هفتم این رقابت ها،س��یتی و یونایتد هر دو 
با 86 امتیاز در رده های اول و دوم هس��تند، آرسنال 67 
 امتی��از، تاتنهام 66 امتی��ازی و  نیوکاس��ل 65 امتیازی

  رقابت حس��اس و ش��انه ب��ه ش��انه ای ب��رای صعود به 
رقابت های فصل بعد لیگ قهرمانان اروپا دارند و چلسی 
 با 61 امتیاز شش��م اس��ت و اورتون، لیورپ��ول، فوالم و 

وست بروم هم در رده های بعدی هستند.
 از س��وی دیگر، تیم های کوینز پارک رنج��رز، بولتون، 
بلکبرن و ولورهمپتون هم در رده های هفدهم تا بیستم 

قرار گرفته اند.

 ابراز تمایل مجدد میالن 
به گانسو، ستاره سانتوس

 میالنی ه��ا در نظر دارند س��رجینیو، س��تاره س��ابق و 
استعدادیاب منطقه  آمریکای جنوبی خود  را برای دیدن 

بازی پائولو انریکه گانسو، به برزیل بفرستند.
البته آنه��ا به هیچ وج��ه تصمیم به فروش س��تاره های 

برزیلی شان یعنی پاتو و روبینیو ندارند. 

فوتبال جهان
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رییس کمیته مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا که به میزبانی تهران برگزار می شود، تأکید کرد 
که مسئوالن ایران موظفند شرایط الزم را برای حضور بانوان در ورزشگاه ها فراهم سازند و علی کفاشیان 

هم تلویحا از مجاز بودن حضور زنان روی سکو های ورزشگاه ها در طول این مسابقات خبر داد.

ماجرا وقتی تأسف برانگیزتر می شود که بدانیم در این لیست 
33نفره، هفت بازیکن استقاللی و سه بازیکن از تراکتور سازی 
حضور پی��دا خواهند ک��رد و بازیکنانی مثل امی��د ابراهیمی، 
رحم��ان احمدی و مه��دی کریمیان که در چن��د هفته اخیر 
آمادگی باالیی از خود نشان داده اند، متأسفانه راهی به لیست 
تیم ملی پیدا نکرده اند و در عوض از تیمی مثل پرسپولیس که 
بحرانی ترین روزهای تاریخ فوتبالش را سپری می کند، شش 
بازیکن در تیم ملی خواهند بود که بر حسب اتفاق، دونفرشان 
حتی در لیس��ت تیم خودش��ان هم در ترکیب فیکس حضور 
ندارند و مشخص نیس��ت که بر چه مبنایی به اردوی تیم ملی 
دعوت شده اند. شاید در این روزهای حساس فوتبال ملی نتوان 
به کی روش و دستیارانش فشار آورد که این لیست را از کدام 
بازی ها انتخاب کرده اند، ولی بدون شک علیرضا رحیمی به 
عنوان عضو هیأت رییسه فدراسیون فوتبال باید به هر طریق 
ممکن این مسأله را به گوش کی روش برس��اند و از او بپرسد 
که مشکل سرمربی تیم ملی با سپاهان چیست که این گونه در 

انتخاب هایش تبعیض آمیز عمل  می کند.

نسل سوخته دروازه بانی
 چن��د روزی اس��ت ک��ه بح��ث قان��ون من��ع حض��ور 
دروازه بان��ان خارج��ی در فوتب��ال ای��ران مط��رح ش��ده و 
به ان��دازه کافی ه��م در رس��انه های مختلف و ب��ه خصوص 
برنامه 90 به این مس��أله پرداخته ش��ده اس��ت، ولی باید به 
دروازه بان��ان لیس��ت جدید کی روش هم اش��اره ک��رد که با 
دع��وت از چه��ار دروازه بان، حاش��یه امنیت مناس��بی برای 
مهدی رحمتی ایجاد کرده اس��ت. امس��ال فوتب��ال اصفهان 
در بح��ث حض��ور دروازه بان ه��ای ایرانی روزهای خوش��ی 
 را س��پری کرد و حضور س��نگربانانی مثل رحم��ان احمدی، 
محمد باقر صادقی و ش��هاب گردان باعث ش��د دروازه دو تیم 
سپاهان و ذوب آهن در آمار گل نخوردن تا مرز رکورد شکنی 
 هم برس��د که به غیر از نقش دفاع تیمی، باید به عملکرد این 

سه نفر در قفس توری دو تیم اصفهانی هم اشاره کرد.

 اما بنا ب��ر نظ��ر اکث��ر کارشناس��ان، اگر ق��رار ب��ه رده بندی و 
امتیاز دهی به این س��ه نفر باش��د، رحمان با فاصله زیاد در صدر 
قرار خواهد گرفت و  باقر صادقی در کنار گردان در جایگاه های 
دوم و س��وم قرار م��ی گیرند، ول��ی نکته عجیب اینجاس��ت که 
کی روش با گذش��تن از ن��ام دو نف��ر اول، فقط ش��هاب گردان 
 را به تی��م ملی دعوت ک��رده که این مس��أله با اعت��راض صریح 
محمد باقر صادقی به س��رمربی تیمش روبرو ش��د و دروازه بان 
جوان ذوب آهن مدعی ش��د ابراهیم زاده به نوعی با سکونشین 
کردنش در ش��هرآورد اصفهان، پیراهن تیم مل��ی را از او گرفته 
اس��ت. صادقی که دو س��ال قبل در اردوی تیم ملی مصدم شده 
بود، امس��ال از ابتدای نیم فصل دوم درخشش��ی غیرقابل تصور 
در ترکیب ذوب آهن داش��ت و بدون ش��ک برای دعوت به تیم 
 ملی، بس��یار شایس��ته تر از دروازه بانانی مثل فروزان و حقیقی

 نیمکت نش��ین در روبین کازان بوده اس��ت. ام��ا بحث رحمان 
احمدی تفاوت زیادی با صادق��ی دارد و دروازه بان س��پاهان با 
رس��یدن به مرز پختگی، یکی از دالیل قهرمانی تیمش در لیگ 
برتر بوده، ول��ی هیچگاه در این س��ال ها تیم مل��ی روی خوش 
به او نش��ان نداده و رحم��ان با وجود ش��رایط فنی مناس��بش، 
 همچنان به عن��وان یک نس��ل س��وخته در ای��ران دروازه بانی 
می کند. شاید بدبین ها عقیده داش��ته باشند که به خاطر رابطه 
نه چندان مناس��ب رحم��ان با س��ید مهدی رحمت��ی در زمان 
حضورش در س��پاهان، دروازه بان اصلی تیم ملی به گوش کادر 
 فنی رس��انده که در ص��ورت حضور رحمان احم��دی در اردوی 
تیم ملی، تمرکزش ب��ه هم خواهد ریخت و ک��ی روش هم برای 
راضی نگه داشتن دروازه بان اصلی تیمش، روی خوش به رحمان 
نش��ان نمی دهد تا تیم ملی از وجود یک دروازه ب��ان با تجربه و 
سرحال محروم شود. به هر صورت رحمتی خودش هم بهتر از هر 
کسی می داند که تنها دروازه بان فعلی سپاهان می تواند جایگاه 
او را در تی��م ملی به خطر بیندازد و بقیه دعوت ش��ده ها فقط در 
حد یک دروازه بان ذخیره مناسب و بی سروصدا برای او هستند. 
البته به غیر از این موارد، باید ایرادی هم به رحمان گرفت که در 
این سال ها هرگز جاه طلب نبوده و همیشه در یک مسیر مستقیم 
حرکت کرده که نیمکت نش��ینی در دو تیم س��پاهان و بعد هم 
پرسپولیس، یکی از عواقب این راضی بودن همیشگی است. شاید 
چند سال دیگر باید نام رحمان را در کنار دروازه بانانی مثل داود 
فنایی، پرویز برومند، محمدرضا مهربانی،وحید طالب لو، حسن 
رودباریان و چند نفر دیگر قرار داد که با وجود شایس��تگی های 
فراوان در عرصه باش��گاهی، هیچگاه به حقش��ان در ترکیب تیم 

ملی ایران نرسیدند.

نسل سوخته دروازه بانی

مشکلکیروشباسپاهانچیست؟

لیست 33 نفره بازیكنان دعوت ش�ده به اردوی تیم ملی برای بازی با تیم ملی اربكستان در  مسعود 
تاشكند از سوی کارلوس کی روش اعالم شد تا بعد از برگزاری هفته پایانی لیگ، تیم ملی وارد افشاری

عرصه رقابت با مدعیان آسیایی شود، اما نكته عجیب در مورد این لیست، عدم تناسب بین 
 بازیكنان دعوت ش�ده به اردوی تیم ملی و موفقیت های باش�گاهی اس�ت که باعث ش�ده کادر فن�ی تیم ملی با 
تنگ نظری مغرضانه فقط بازیكنی مثل سیدجالل حسینی را از تیم قهرمان لیگ در لیست خودشان قرار دهند. 

روبین کازان روسیه که از 
حضور علیرضا حقیقی، 

دروازه بان ملی پوش 
کشورمان بهره می برد. در 

دیدار نهایی جام حذفی 
این کشور در اکترینبورگ 

به مصاف دینامو موسكو 
رفت که با نتیجه یک بر 
صفر به پیروزی رسید و 

توانست عنوان قهرمانی 
این پیكارها را از آن خود 

کند. 

جیمز مک کلین، بازیكن 
باشگاه ساندرلند و تیم 

ملی جمهوری ایرلند، 
بعداز آنكه برای حضور در 

یورو2012 به اردوی تیم 
تراپاتونی دعوت شد، از 

سوی تعدادی از طرفداران 
تیم ملی ایرلند شمالی 

تهدید به مرگ شد. این 
بازیكن 23 ساله، دو ملیتی 

 است و پاسپورت هر 
دو کشور ایرلند شمالی و 
جمهوری ایرلند را دارد. 

دیدار تیم های فوتبال 
رسانه ورزش و منتخب 
مربیان ملی و باشگاهی 

ایران عصر روز  پنج شنبه 
با برتری 4 بر 2 تیم منتخب 

مربیان ملی و باشگاهی 
ایران به پایان رسید. 

برتری یاران کی روش بر تیم رسانه ورزش

مک کلین تهدید به مرگ شد قهرمانی یاران حقیقی در جام حذفی

عکس نوشت

یادداشت

 بدرود آلساندرو
روز یکشنبه، سن س��یرو با صخره 
دفاعی، با ش��والیه شکست ناپذیر 
خط میانی و ب��ا ویرانگر خط حمله 
خود خداحافظ��ی خواهد کرد. این 
س��ه بزرگ تعادل و خالقیت را در 
طول یک دهه به خطوط میالن اهدا 
کردند. این ه��ا کیفیت را به میالن 
هدیه دادند، شخصیت واقعی میالن 
را به وی بازگرداندند و اکنون پس از 
بیش از یک دهه خدمت و وقف خود 
 برای می��الن، نج��وای وداع زمزمه 
می کنند. از روز دوش��نبه ما دیگر 
قادر نخواهیم بود شاهد حضور یکی از بهترین مدافعان میانی تاریخ در میالن باشیم. 
به راس��تی توانایی او در مهار بزرگ ترین مهاجمان دنیای فوتبال وصف ناپذیر بوده 
است. حرکات آکروباتیک او و به خصوص در مقابل دپورتیوو در سال 2003، توانایی 
کنترل توپ در خط دفاعی، تکل های استثنایی و اطمینانی که از حضور او به عنوان 
آقای قابل اعتماد در خط دفاعی حاصل می ش��د، دیگر همراه ما  نخواهد بود. هرگز 

فراموش نمی کنیم نستا چگونه بزرگ ترین مهاجمان دنیا را ناکام می گذاشت، زمانی 
که به آنها اجازه می داد این وهم را داشته باشند که از او عبور کرده اند، اما این مدافع 
بزرگ با زمان بندی فوق العاده و در لحظات آخر، مهاجم حریف را ناکام می گذاشت.

خداحافظ کالرنس
از روز دوش��نبه حتی دیگر ش��اهد 
آرامش همیشگی در خط میانی هم 
نخواهیم بود. کسی که حضور توپ 
زیر پاهای او طوری ب��ود که گویی 
توپ به پای او چسبیده است. شادی 
منحص��ر به ف��رد او بع��د از به ثمر 
رساندن گل هایش را نیز فراموش 
نخواهیم کرد. نمایش خیره کننده او 
 در دارب��ی دالمادونین��ا که میالن 
3-2 برنده ش��د را نیز هم��واره یاد 

خواهیم کرد.
دیگر شاهد دریبل های مهارناشدنی  

ش��والیه نخواهیم بود. قدرت دریبلینگ، تکنیک فوق العاده، خونس��ردی منحصر 

 به ف��رد و ش��خصیت واال، از جمله خصوصیاتی هس��تند که س��یدرف را از بهترین 
هافبک های میانی تاریخ فوتبال کرده است. 

چائو پیپو
از هفته آینده شور و هیجان در خط 
حمله روس��ونری فروکش خواهد 
ک��رد. فرام��وش نمی کنی��م که او 
همیشه و در همه زمان جایی بود که 
باید در زمان مناسب آنجا می بود. 
 ش��ور و هیجان وصف ناپذیر او بعد 
از ب��ه ثم��ر رس��اند گل های��ش را 
فراموش نخواهیم کرد؛ گویی دنیا را 
به او داده اند، فرقی نمی کرد اولین 
 گل خ��ود را ب��رای میالن ب��ه ثمر 
می رس��اند و یا آخرین گل، فرقی 
نمی کرد ک��ه گل او ب��رای میالن 
حیاتی بود و یا در یک دیدار دوستانه و در حالی که میالن حتی با اختالف از حریف 
 خود پیش بود، شادی منحصر به فرد او همیشه شور و هیجان را به اردوی میالنستا 

می آورد.

 روس��ونری و طرفداران آن،  به احترام س��ه جواهر خود که آنها را از دست خواهند 
داد، به سن سیرو خواهند آمد. سه اسطوره که در طول چهارسال دو مقام قهرمانی 
باش��گاه های اروپا برای میالن به ارمغان آوردند. بدون شک حضور چنین بزرگانی 
 باعث اوج گی��ری مجدد روس��ونری در قرن 21 و تک��رار افتخ��ارات تاریخی برای 

موفق ترین باشگاه جهان بوده است.
 س��یدرف، نس��تا و اینزاگی از جمله بازیکنانی از نس��ل طالیی میالن هس��تند که 
 خون ش��خصیت اروپایی را باز هم در رگ های روس��ونری ج��اری کردند. بزرگانی 
 که رویاهای م��ا را با واقعی��ت پیوند دادن��د، لذتی که ش��اید برای بس��یاری از ما 
شیرین ترین لحظات زندگیمان بوده است، با وجود این سه بزرگ و به خاطر وجود 

آنها رقم خورد.
 اما اکنون میالن باید برای خداحافظی فرزندانش مراسمی باشکوه و در شأن خود و 
این سه ستاره بزرگ برگزار کند. دیدار میالن مقابل نوارا از هفته پایانی رقابت های 
فصل و آخرین دیدار رسمی میالن در فصل جاری خواهد بود، روز یکشنبه سن سیرو 

و میالن متعلق به این سه اسطوره خواهد بود.
 پسران طالیی که در روز 28 می 2003 و در ورزشگاه اولدترافولد منچستر، میالن 
را به قله فوتبال اروپا رس��اندند و اکنون بعد از گذشت نزدیک به یک دهه خدمت و 
افتخارآفرینی برای روس��ونری، برای آخرین بار وارد زمین سن سیرو خواهند شد. 

خدانگهدار 13 تکرار نشدنی، 10 فراموش نشدنی و 9 انکارنشدنی...

فرداشب سن سیرو و میالن متعلق به این سه اسطوره خواهد بود

بدرودالساندرو،خداحافظکالرنس،چائوپیپو
به نقطه آخر از یک نس�ل بزرگ رس�یدیم؛ نس�لی که خاطراتی پر فراز و نش�یب از آنها به یادگار داریم. دیدار هفته آخر می�الن در فصل جاری کالچو 
خداحافظی با سه بزرگ از نسل طالیی میالن در دهه اخیر خواهد بود. دیدار مقابل نوارا یكی از خاطره انگیزترین دیدارها برای میالنیستا ها خواهد بود، 
البته نه به خاطر حساسیت رقابتی و ش�رایط جدول، چرا که این دیدار برای میالن جنبه تشریفاتی خواهد داشت و نتیجه آن تأثیری در رتبه میالن در 
پایان فصل نخواهد داشت، بلكه از این حیث که این دیدار ،آخرین دیدار سه تن از بزرگان تاریخ میالن خواهد بود؛ سوپر پیپو، شوالیه و آقای قابل اعتماد.
 نسل طالیی پسران روس�ونری در زمان حضور کارلو آنجلوتی در نیمكت میالن را فراموش نخواهیم کرد. افتخاراتی که این نسل برای میالن به ارمغان 

آورد، در تاریخ این باشگاه ستودنی است.

دیدار یكشنبه مراسم خداحافظی فیلیپو اینزاگی، کلرنس سیدرف، و الساندرو نستاخواهد بود، بازیكنانی که از ارکان اصلی قهرمانی میالن در فینال 
منچستر 2003 مقابل یوونتوس و شروع دوران افتخار آمیز و اوج گیری مجدد روسونری بوده است. 

بعد از خداحافظی آندری شوچنكو، پایان دوران حرفه ای الساندرو کاس�تاکورتا و دیدا، حتی خداحافظی بازیكنانی مانند روی کاستا و آندره آ پیرلو، 
چرخش وداع نس�ل طالیی میالن کماکان ادامه دارد و اینبار نوبت س�یدرف، اینزاگی، و نس�تا خواهد بود. اینها همه متعلق به آن نسل طالیی پسران 

میالنیستا هستند که دوبار قله های افتخار اروپا را فتح کرده اند.



چهره روزیادداشت

خبر

دعوت مدیرعامل کانون هواداران 
سپاهان از تماشاگران

بازی فردای س��پاهان در مقابل مس سرچش��مه، ش��رایط ویژه ای برای 
هواداران سپاهان خواهد داشت و حضور پرتعداد آنها می تواند کمکی بزرگ 
در راه رسیدن سپاهان به عنوان قهرمانی لیگ باشد. به همین خاطر محمد 
قریشی، مدیرعامل کانون هواداران باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در گفتگو 
با روزنامه زاینده رود، از هواداران این تیم درخواست کرد که عصر جمعه با 
پوشیدن لباس های زرد رنگ مثل بازی های قبلی، یار دوازدهم تیمشان 
باشند. قریشی همچنین از هواداران سپاهان خواست که در صورت بروز هر 
اتفاقی در داخل زمین، آرامش خودشان را بر روی سکوها حفظ کنند و با 
تشویق بی امان تیم محبوبشان، اجازه حاشیه سازی به بدخواهان ندهند. به 
گفته مدیرعامل کانون هواداران، تماشای این بازی برای همه عالقه مندان 

رایگان خواهد بود.

غیبت 6 بازیکن مس
 برابر سپاهان

تیم فوتبال مس سرچش��مه برای دیدار روز جمعه خود مقابل س��پاهان 
شش غایب دارد. سه بازیکن این تیم محروم بوده و سه بازیکن نیز به دلیل 
مصدومیت نمی توانند نماینده سرچشمه را در دیدار پایانی فصل همراهی 
کنند. مسلم فیروزآبادي، محمدي و رضا نورالهي به دلیل محرومیت، در 
این بازی غایب هستند. حسن هوري، مجتبی محبوب مجاز و مظفري هم 
به دلیل مصدومیت در این بازی حضور نخواهند داش��ت.  به نظر می رسد 
سپاهان با این وضعیت، کار ساده تری برای پیروزی و تثبیت قهرمانی خواهد 

داشت، به شرط آنکه در این مسابقه، خودش باشد. 

کی روش به سپاهان توهین کرد
رحمان احمدی، دروازه بان تیم سپاهان

رحمان احمدی، دروازه بان تیم سپاهان در لیست ارائه 
شده از سوی کی روش جایی نداشت. وی معتقد است 
کی روش با دعوت از تنها یک بازیک��ن از تیم قهرمان، 
به س��پاهان توهین کرده اس��ت: من این فصل چه کار 

باید انجام م��ی دادم که ندادم؟ فقط ب��ه همه بابت 
سرمربیگری کی روش در تیم ملی تبریک 

می گوی��م. حتما همه چیز س��لیقه ای 
اس��ت؛ یعنی از س��پاهان هیچ بازیکن 

دیگری لیاق��ت پوش��یدن پیراهن تی��م ملی را 
نداشت؟ پس سپاهان چطور توانسته به قهرمانی 
برسد؟ واقعا خنده دار است. سید جالل هم اگر 
دعوت شده، چون یک مهره ثابت در تیم ملی 
است و نمی تواند او را دعوت نکند. کاری که 
کی روش کرده، توهین به باش��گاه سپاهان و 

هواداران تیم است. 

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد

روسیاهی ماند به ذغال 
باالخره پرونده مربوط به تبانی در 

گروه 
هفته پایانی رقابت های لیگ برتر ورزش

 فوتس��ال از بالتکلیف��ی درآمد و 
همان طور که رییس کمیته انضباطی قولش را داده بود، با 
بررس��ی همه جانبه این جریان، با خاطی��ان این پرونده 
برخورد جدی صورت گرفت و تیم فوتسال گیتی پسند از 

تمام اتهامات چند وقت اخیر مبری شد.
  در حک��م صادره از س��وی کمیته انضباطی فدراس��یون 
فوتبال آمده اس��ت:» چ��ون توافق تام و اکم��ل متولیان 
فوتسال گیتی پسند اصفهان و پرسپولیس مبنی بر تبانی 
احراز نش��د و اراده قبلی به تبانی و یا رد و بدل ش��دن مال 
و وج��وه نقدی اثبات نگردی��د، لذا رفت��ار غیرجوانمردانه 
حادث ش��ده در بازی این دو تی��م را ب��ه ارکان مدیریتی 
باش��گاه های پرسپولیس و گیتی پس��ند اصفهان مرتبط 
ندانسته و آنها را مس��تحق تنبیه نمی داند.«پیش از اعالم 
حکم، طبیعی ب��ود که به خاط��ر ش��انتاژهای تبلیغاتی 
 که بازیکنان پرس��پولیس برای لکه دار ک��ردن قهرمانی 
گیتی پسند به راه انداخته بودند، بیش از همه متنبه شوند 
که دقیقاً ای��ن اتفاق افتاد و امین نورالهی، داود عباس��ی و 
س��یدنصراهلل مؤمنی به همراه س��عید عبداهلل وند، کمک 
مربی  تیم پرس��پولیس طب��ق م��واد 41 و 43 آیین نامه 
انضباطی و م��اده 69 آیین نامه انضباطی فیف��ا، 18 ماه از 
فعالیت های رسمی فوتبال و فوتسال محروم شدند و با این 
محرومیت، برچسب تبانی برای همان هایی ماند که پیش 
از این با هزار راهکار، قصد ارتب��اط دادن آن با تیم قهرمان 
بودند. همچنین در این احکام محمد امام وردی، سرپرست 
تیم فوتسال پرس��پولیس چهار ماه از فعالیت های رسمی 
فوتبال و فوتس��ال محروم و به پرداخت 80 میلیون ریال 
جریمه نقدی محکوم ش��د و محمدرض��ا حیدریان نیز به 
دلیل همکاری نکردن در انجام تحقیقات گروه کارشناسی 
کمیته انضباطی، 40 میلیون ریال جریمه نقدی ش��د. در 
ادامه بررسی های انجام شده حسین افضلی، سرمربی تیم 
فوالدماهان به همراه احمد رضا شمس الکتابی، سرپرست 
این تیم به چهار ماه محرومیت از کلیه فعالیت های فوتسال 
و فوتبال و پرداخت مبلغ 80میلی��ون ریال جریمه نقدی 
محکوم شدند. محمدحسین عراقی، سرپرست تیم فوتسال 
گیتی پسند نیز از جرایم این کمیته مصون نماند و ضمن 
چهار ماه محرومیت از فعالیت در فوتبال و فوتسال کشور،  
به پرداخت 80 میلیون ریال جریمه نقدی نیز محکوم شد 
که بنا بر اعالم منابع آگاه، مسئوالن گیتی پسند نسبت به 

این حکم اعتراض دارند.

خبر ویژه
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9
تیم ملی فوتبال ایران یک پله سقوط کرد

فهرست تازه ترین رده بندی تیم های ملی فوتبال جهان روز گذش��ته اعالم شد که بر اساس آن، تیم 
تحت هدایت کارلوس کی روش با 575 امتیاز، در رده پنجاه و دوم جهان ایس��تاد. به این ترتیب ایران 
مانند ماه های گذشته پس از استرالیا،  ژاپن و کره جنوبی در جایگاه چهارم بهترین های آسیا  قرار گرفت.

 اما مهم ترین مسأله تا قبل از این بازی، باید دست کم نگرفتن تیم 
حریف باشد که اوایل همین هفته تراکتورسازی پرمهره را متوقف 
کرد و اگر قرار باشد که بازیکنان سپاهان ساده انگارانه با این موضوع 

برخورد کنند، شاید اوضاع و شرایط به سود این تیم پیش نرود. 
حتی ش��رایط به گونه ای پیش رفته که اصغر ش��رفی، س��رمربی 
مس��ی ها بعد از درگیری لفظی اش با امیرقلعه نویی، سرانجام روز 
س��ه ش��نبه کوتاه آمد تا به قول خودش، برای به دست آوردن دل 
تبریزی ها هم که ش��ده با ش��رایطی متفاوت، رودر روی سپاهان 
قرار گیرد. بازیکنان س��پاهان که اکثرش��ان در ترکیب تیم ژوران 
ویرا در لیگ هفتم هم حضور داشتند، باید یادشان باشد که چگونه 
یک غفلت س��اده جام را از دست س��پاهان خارج کرد و اشتباهات 
 فردی چهار سال قبل نباید در بازی امروز تکرار شود، چون دو تیم 
تراکتور سازی و استقالل با توجه به بازی های داخل خانه خودشان، 
آماده بهره بردن از اش��تباهات س��پاهان خواهند بود و این مسأله، 
حساسیت زیادی به مسابقات امروز بخشیده است. تیم کرانچار بعد 
از مساوی روز یکشنبه در شهرآورد اصفهان، اختالف امتیازش را با 
تیم های تعقیب کننده حفظ کرد و امروز یک مساوی هم می تواند 
جام یازدهم را به مانند دو سال گذشته به اصفهان بیاورد، ولی زردها 

فقط و فقط باید با انگیزه پیروزی وارد زمین ش��وند و با انجام یک 
بازی منطقی به مانند چند هفته گذشته، کار قهرمانی را به سرانجام 
برسانند. مس سرچشمه بعد از سقوط شبیه انسانی شده که آب از 
سرش گذش��ته و به طور حتم فوتبالی انتحاری و درگیرشونده در 
مقابل سپاهان ارایه خواهد داد. به این ها اضافه کنید بعضی اخبار 
هنوز تأیید نشده را که نش��ان می دهد دو باشگاه تراکتورسازی و 
استقالل وعده های مالی مناسبی به بازیکنان مس داده اند که در 
صورت پیروزی بر س��پاهان، به این پول ها خواهند رسید و همین 
مس��أله می تواند انگیزه تیم ش��رفی را تا حد زیادی افزایش دهد.  
مسی ها تا به امروز در 33 بازی، 54 گل خورده اند و به همین خاطر، 
خیلی بعید و دور از ذهن است که تصور کنیم خط دفاعی این تیم 
در مقابل یکی از س��ه تیم برتر لیگ، در خط حمله یارای مقاومت 
کردن داشته باشد و سزار در کنار زوج مکملش سوکای، اگر کمی 
دقت کند، دروازه مس سرچشمه قابلیت فرو ریختن خواهد داشت. 
کادر فنی س��پاهان باید به نوعی بازیکنانش را روانه میدان کند که 
تیم دچار یک بازی پر اضطراب و پرعجله نشود و بازیکنان سپاهان 
باید با انجام یک بازی منطقی، تمام قوای خودشان را برای تمامی 
90 دقیقه ذخیره کنند تا مشکلی در این بازی ایجاد نشود. مسی ها 

خوشبختانه با اخراج مسلم فیروز آبادی در بازی قبلی مقابل تراکتور و 
اخطارهای فراوانی که در این بازی گرفتند، یک اخراجی و دو بازیکن 
سه اخطاره بر روی دستشان مانده و همین مسأله، کار سپاهان را در 
این بازی راحت تر خواهد کرد. در کنار این موارد، باید حضور پرتعداد 
تماشاگران سپاهان را هم در نظر گرفت که در یک روز تعطیل، بدون 
شک برای دیدن تیمشان بر روی س��کوی قهرمانی لیگ یازدهم، 
ورزشگاه فوالدش��هر را لبریز از تماش��اگر خواهند کرد و بار روانی 
حاصل از حضور این همه تماشاگر پرشور، می تواند تأثیر منفی بر 
روی بازیکنان مس داشته باشد. بدون شک مس سرچشمه به مانند 
بازی با تراکتورسازی با ترکیبی دفاعی پا به میدان خواهد گذاشت و 
 مدافعان این تیم، سعی خواهندکرد که مانند ذوب آهن، روزنه های

خط دفاع��ی خودش��ان را در 
مقاب��ل خ��ط آتش س��پاهان 
پوش��ش دهند و اینجاست که 
ارزش بازیکنان ش��وتزنی مثل 
جانواریو و امید ابراهیمی برای 
شکس��تن این س��تون دفاعی 
نمایان می ش��ود. اش��جاری 
 در کن��ار جعفری ه��م باید با 
دور زدن مدافعان کناری مس، 
س��انترهای دقیق خودشان را 
بر روی دروازه مسی ها ارسال 
کنند. نکته آم��اری و جالب در 
مورد دو قهرمانی س��پاهان با 
امیر قلعه نویی، این مسأله است 
که زردها در لی��گ نهم و دهم 
با وجود مس��جل ش��دن مقام 
قهرمانی ش��ان در هفته های 
ماقبل پایانی، بر اس��اس قرعه، 
در هفته 34 باید خارج از خانه 

بازی می کردند و به همین خاطر در لیگ هشتم جام را در ورزشگاه 
آزادی و بعد از بازی با پرسپولیس باالی سر بردند و فصل گذشته هم 
که جام در کرج به سپاهان داده شد، ولی امسال این فرصت فراهم 
شده تا بعد از گذر از مانعی به نام مس سرچشمه، کاپیتان نویدکیا 
درمقابل چشم هواداران خودی جام را تحویل بگیرد؛ فقط امیدواریم 
که در صورت قهرمانی احتمالی سپاهان، باز هم دچار کج سلیقگی 
در اجرای مراس��م اهدای جام نباشیم و هواداران س��پاهان بعد از 
گرفتن جام قهرمانی به همراه مربی تیمشان علیرضا مرزبان، پیاده از 

فوالدشهر راهی اصفهان شوند.

ما منتظر چهارمی اش هستیم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

فردا عصر، فوتبال اصفهان وارد فاز جدیدی از موفقیت های خود خواهد شد که بر مبنای آن، 
مسعود 
سپاهان با رسیدن به چهارمین عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران، آقایی فوتبال اصفهان افشاری

در سطح کشور را به اثبات می رساند.

امیدواریم در 
صورت قهرمانی 

احتمالی سپاهان باز 
 هم دچار 

کج سلیقگی در 
اجرای مراسم 

اهدای جام نباشیم 
و هواداران سپاهان 

بعد از گرفتن جام 
قهرمانی به همراه 

مربی تیمشان 
علیرضا مرزبان، 

پیاده از فوالدشهر 
راهی اصفهان شوند

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

ابالغ 
9/392 ش��ماره ابالغی��ه: 9010100350604365. ش��ماره پرون��ده: 9009980350600343. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900346. خواهان ها محس��ن جاللی و جهانگیر فتاح پور دادخواستی 
به طرفیت خواندگان علی چنگیزی و مجید س��لمانی )هر دو مجهول المکان( تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه ششم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفه��ان واق��ع در اصفهان – خیابان چهارب��اغ باال – خیابان ش��هید نیکبخت – 
س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان – طبقه 3 – اتاق ش��ماره 310 ارجاع و به کالسه 
9009980350600343 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن1391/03/24 ساعت 9:00 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند. م الف: 13916 شعبه ششم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان  
 

ابالغ 
9/393 ش��ماره ابالغی��ه: 9010100350604370. ش��ماره پرون��ده: 9009980350600344. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900347. خواهان ها جهانگیر فتاح پور و محسن جاللی دادخواستی 
به طرفیت خواندگان مجید س��لمانی و علی چنگیزی )هر دو مجهول المکان( تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه ششم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفه��ان واق��ع در اصفهان – خیابان چهارب��اغ باال – خیابان ش��هید نیکبخت – 
س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان – طبقه 3 – اتاق ش��ماره 310 ارجاع و به کالسه 
9009980350600344 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن1391/03/24 ساعت 9:30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردند. م الف: 13915 شعبه ششم دادگاهعمومی 

حقوقی اصفهان  
 

ابالغ 
10/333 شماره ابالغیه: 9010100351204204. شماره پرونده: 9009980351200993. شماره 
بایگانی ش��عبه: 900996. خواهان شهاب راکی دادخواستی به طرفیت خواندگان زهرا راکی و 
حسین مجیدی و مینا راکی و لیال راکی و توران فرهادی و فروزان راکی و خاتون کوراوند و 
سکینه مجیدی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خیابان چهارباغ باال – 
خیابان شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3 – اتاق شماره 321 
ارجاع و به کالسه 9009980351200993 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1391/03/24 ساعت 
10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان سکینه مجیدی و نازیال راکی و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 

تا امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
خواندگان پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف/ 15740 رشیدی- مدیر دفتر شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

احضار
276 چون آقای غالمعلی مونس��یان فرزند مصطفی ش��کایتی علیه آقای 1- صادق رزاز زاده 
2- عبدالرضا زیدی مبنی بر فحاش��ی – تخریب عمومی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
901142ک118 ای��ن دادگاه وقت رس��یدگی برای روز 1391/3/23 س��اعت 9/30 صبح تعیین 
ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از 
متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 
حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 2779 

دفتر شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

احضار
291 ش��ماره ابالغیه: 9010100354303210 ش��ماره پرونده: 9009980358000239 شماره 
بایگان��ی ش��عبه: 900699 چ��ون آقای فیروز ن��ادری فرزند عل��ی اکبر ش��کایتی علیه آقای 
ابراهی��م قائدی فرزن��د ابوالفضل مبنی بر کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
900699ک117 این دادگاه وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 91/03/22 ساعت 10 صبح تعیین 
ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از 

متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 
حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 2780 

فرخنده خوی – مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
 

ابالغ
305 ش��ماره درخواس��ت: 9010460352300057، ش��ماره پرونده: 9009980352301686، 
ش��ماره بایگاني شعبه: 901736،  خواهان کلثوم احمدي فرزند میراحمد دادخواستي به طرفیت 
خوانده غالم احمدي فرزند ش��اه ولي درخواس��ت گواهي عدم امکان سازش تقدیم دادگاه هاي 
عمومي شهرس��تان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه بیست و سوم دادگاه عمومی حقوقي 
)خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه همکف اتاق ش��ماره 51 ارجاع و به کالسه پرونده ثبت 
گردیده و وقت رس��یدگی آن 1391/03/23 و س��اعت 8:30 صبح تعیین ش��ده اس��ت. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رس��یدگي حاضر گردد. جمشیدي- مدیر دفتر شعبه بیست و سوم دادگاه عمومي 

حقوقي اصفهان
 

ابالغ
310 ش��ماره ابالغیه: 9010100351204075، شماره پرونده: 9009980351200354، شماره 
بایگاني شعبه: 900355،  خواهان شرکت برش آبیدر به نمایندگي نعمت اله زارعي دادخواستي 
به طرفی��ت خواندگان محمد حاجي هاش��مي تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان- 
اصفه��ان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه دوازدهم دادگاه عمومی )حقوقي( شهرس��تان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 321 ارجاع و به کالس��ه 9009980351200354 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1391/03/22 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومي و 
انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي 

حاضر گردد. رشیدي- مدیر دفتر شعبه دوازدهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ 
496 ش��ماره ابالغیه: 9110100351400286. شماره پرونده: 9009980351400659. شماره 
بایگانی ش��عبه: 900659. خواهان سید جالل سنادی دادخواستی به طرفیت خواندگان شرکت 
پناه س��ازان ارجان و عبدالحمید نیک پیام تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رس��یدگی به ش��عبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 3 

اتاق ش��ماره 322 ارجاع و به کالس��ه 9009980351400659 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی 
آن 1391/03/23 و س��اعت 09:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف: 661 شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ وقت دادرسی 
612 کالس��ه پرون��ده: 15/900938. وقت رس��یدگی: 91/3/23 س��اعت 8/30 صبح. خواهان: 

موسس��ه مهر بس��یجیان. خواندگان: 1- حمید ربانی 2- یاس��ر ربانی 3- محمدرضا ربانی 
4- حیدر اکبری. خواس��ته: مطالبه. خواهان دادخواستی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که 
جهت رس��یدگی به شعبه 15 حقوقی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده 
از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 
حضور بهمرساند. م الف: 1044 رحیمی – مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی 
617 کالس��ه پرونده: 90-1105ح1. وقت رس��یدگی: سه ش��نبه 91/3/23 ساعت 8/30 صبح. 
خواهان: عنایت امالیی آدرس تهران – میدان آزادی – شهرک فکوری – بلوک 14 ط9 واحد2. 
خواندگان: 1- امیرحس��ین دهقانی مدیس��ه فرزند حم��زه علی 2- فرزاد ش��کوری. خواهان 

دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول ارجاع گردیده 
و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول الم��کان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و 
دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و 
در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرساند. م الف: 1055 رنجبر – مدیر دفتر شعبه 

اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

احضار متهم 
618 ش��ماره ابالغیه: 9110100354200073. شماره پرونده: 9009980359500570. شماره 
بایگانی شعبه: 910002. محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست 
در پرونده کالسه 9009980359500570 برای علی حاجیانفر به اتهام جعل و استفاده از سند 
مجعول تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای 
مورخه 1391/03/23 س��اعت 09:00 تعیین گردیده اس��ت. با عنایت به مجهول المکان بودن و 
عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در وق��ت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 
رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 1047 اسماعیلی- منشی شعبه 116 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان 
 

احضار متهم 
623 ش��ماره ابالغیه: 9010100353503952. شماره پرونده: 9009980363001317. شماره 
بایگانی شعبه: 901471. محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست 
در پرونده کالس��ه 9009980363001317 برای محسن عطایی به اتهام ضرب و جرح عمدی 
و ض��رب و جرح عمدی با چاقو تقاضای کیفر نموده که رس��یدگی به موضوع به این ش��عبه 
ارجاع و وقت رس��یدگی برای مورخه 1391/03/24 ساعت 9:30 تعیین گردیده است. با عنایت 
به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون 
آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 
حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 1046 احمدیان- مدیر دفتر 

شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
 

احضار
643 چ��ون آقای اکبر غفاری فرزند محمد ش��کایتی علیه آقای امی��ر احمدی نبی فرزند محمد 
مبنی بر جعل و اس��تفاده از س��ند مجعول مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910023 این 
دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 1391/3/23 ساعت 8 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل 
می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 
شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:1162 شعبه 118 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان
 

احضار
672 چون آقاي ولي اله بابایي نژاد و مرجان دالوري ش��کایتي علیه آقاي رضا مرادي نس��ب 
مبني بر مزاحمت تلفني مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 901254 ک 115 این دادگاه ثبت، 
وقت رس��یدگي براي روز سه شنبه 1391/3/23 ساعت 10/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت 
بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 
ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 17699 تقوي- مدیر دفتر 

شعبه 115 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

ابالغ 
704 ش��ماره ابالغیه: 9110100351400316. شماره پرونده: 9009980351400873. شماره 
بایگانی ش��عبه: 900873. خواهان بانک ملت به مدیریت آقای علی دیواندری دادخواس��تی به 
طرفیت خواندگان منیر رضایت و ش��رکت نس��یم راه جنت به مدیریت احمد رضایت و سعید 
مجید و ش��رکت نگین الوان غدیر به مدیریت محمد رضایت و احمد رضایت تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفه��ان طبقه 3 اتاق ش��ماره 322 ارج��اع و به کالس��ه 9009980351400873 
ثب��ت گردی��ده که وقت رس��یدگی آن 1391/03/23 و س��اعت 11:30 تعیین ش��ده اس��ت. به 
عل��ت مجه��ول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین 

دادرس��ی دادگاههای عمومی و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتش��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 نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
 و در وق��ت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گ��ردد. م الف: 1031 ش��عبه چهاردهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ
پرون��ده: 9009980351200312،   ابالغی��ه: 9010100351204580، ش��ماره  743 ش��ماره 
ش��ماره بایگان��ي ش��عبه: 900313، خواهان خس��رو نصرآزادان��ي دادخواس��تي به طرفیت 
خوان��دگان علي احمد مهدي و محمدرضا بیگدلي و علیرضا مه��دي تقدیم دادگاه هاي عمومي 
شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه دوازدهم دادگاه عمومی 
)حقوقي( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفه��ان طبق��ه 3 اتاق ش��ماره 321 ارج��اع و به کالس��ه پرونده 
9009980351200312 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/03/23 و ساعت 10:00 تعیین 
ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان محمدرضا بیگدلي و علي احمد مهدي و 
درخواس��ت خواهان و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه هاي عمومي و انقالب 
در ام��ور مدني و دس��تور دادگاه مرات��ب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می 
ش��ود تا خواندگان پس از نش��ر آگهی و اط��الع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
 رس��یدگي حاضر گردد. م الف/ 17942 رش��یدي- مدیر دفتر ش��عبه دوازدهم دادگاه عمومي 

حقوقي اصفهان
 

ابالغ 
812 ش��ماره درخواس��ت: 9010460352700085. ش��ماره پرونده: 8909980365601699. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 891542. شاکی مصطفی آقاخانی شکایتی بر علیه محسن گوگردچیان 
به اتهام خیانت در امانت نس��بت به یک دس��تگاه موتور س��یکلت تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 336 ارجاع و به کالس��ه پرونده 8909980365601699ک101 
ثب��ت گردی��ده و وقت رس��یدگی آن 1391/3/24 و س��اعت 8:30 صبح تعیین ش��ده اس��ت. 
ب��ه علت مجهول المکان ب��ودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 115 قانون 
آیین دادرس��ی کیف��ری و دس��تور دادگاه مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگه��ی می ش��ود ت��ا خوانده پس از نش��ر آگه��ی و اطالع از مف��اد آن ب��ه دادگاه مراجعه و 
ضم��ن اعالم نش��انی کامل خود مراتب ب��ه نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نش��ر آگهی 
در ش��عبه 101 حاضر و در روز جلس��ه جهت پاس��خگویی به اتهام خویش در دادگاه حاضر 
ش��وند و گرن��ه تصمیم مقتضی اتخاذ خواه��د نمود. ضمنًا اصول دالئ��ل و مدارک خویش و 
 ش��هود خود را هم��راه در دادگاه حاضر نمایی��د. م الف: 18098 ش��عبه 101 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان  
 

ابالغ 
944 ش��ماره ابالغیه: 9010100350605774. شماره پرونده: 9009980350600932. شماره 
بایگانی ش��عبه: 900944. خواهان عباسعلی هدایت کلیش��ادی دادخواستی به طرفیت خوانده 
رهام ابوذری تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
شش��م دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و به کالسه 
9009980350600932 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/03/23 و ساعت 8:30 تعیین 
ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��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 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف: 18617 شعبه ششم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
 

احضار
1188 چ��ون آقای محمدرض��ا طاهریان و زهره طاهریان ش��کایتي علیه آقاي مجید صوفیان 
فرزند عبدالوهاب مبني بر مزاحمت تلفنی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 901541ک120 
این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگي براي روز 91/3/24 ساعت 8/5 صبح تعیین شده نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت 
بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 
ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 19493 دفتر ش��عبه 120 

دادگاه عمومي جزایي اصفهان



کافه کتاب  يادداشت

تماشای يرما را از دست ندهید 
 گ�روه فرهن�گ: در ادام��ه نماي��ش 
فيل��م تئاتر ه��اي مط��رح چند س��ال 
 اخيرتئاتركش��وردراصفهان، فيلم تئاتر

»يرما« به نويس��ندگي وكارگرداني رضا 
گوران به نمايش گذاشته مي شود. 

اين تئاتر كه برداش��ت آزادي اس��ت از 
نمايشنامه اي به همين نام از نويسنده بزرگ اسپانيا، فدريكو گارسيا 

لوركا، تا به حال اجراهاي متفاوتي را به خود ديده است.
 اين نمايش چند س��ال پيش اجراهاي موفقي را در تهران داشته و 
فيلم اجراي آن روز ش��نبه 23 ارديبهش��ت ماه رأس ساعت 17 به 

نمايش گذاشته مي شود.
منتقد اين برنامه اس��داهلل اس��دي، از كارگردانان پيشكسوت تئاتر 

اصفهان است. 
»يرما« در تهران ب��ا بازی مهدی پاكدل،  اش��كان صادق��ی، ايمان 
افش��اريان، سوده شرحی، ش��قايق پورمحمدی،  نوش��ين سليمانی 
و سهيال گلس��تانی در بخش مس��ابقه بين الملل بيست و ششمين 
جشنواره تئاتر فجر به صحنه رفت و جايزه بهترين بازيگر نقش اول 

زن جشنواره را از آن خود كرد. 
 هديه تهرانی طراح صحنه و لباس، فرهاد مافی طراح هنری نور،  آرش 
گوران آهنگس��از، نورالدين حيدری ماهر دستيار كارگردان، ساقی 
عطايی منش��ی صحنه و كاميار ش��هابی مدير صحنه از ديگر عوامل 
نمايش »يرما« بودند؛ نمايش��ی كه اجرای آن به داريوش مهرجويی 

تقديم شده بود.   

خاطره  رقیب رمان نیست
خاطره  با رم��ان متفاوت اس��ت، 
ام��ا اكنون ش��اهد ن��وع جديدی 
از خاطره نويس��ی هس��تيم كه با 
آرايه های داستانی و ش��خصيت پردازی جذاب تر شده و 

مخاطبان خود را به دست آورده است.
متأس��فانه اين خاطرات اكنون جلوه بيش��تری به خود 
گرفته و می توانند خوانندگان را جذب كنند. براين اساس 
هرقدر اين نوع خاطره نويسی با خالقيت همراه شود، به 
مرحله باالتری از يک آفرينش ادبی خواهد رسيد. با اين 
حال، خاطره نويسی رقيب رمان محسوب نشده و در واقع 
اين دو، مكمل يكديگر هستند. از طرفی، نمايشگاه اتفاق 
جالبی است كه همراه با بهار، تازگی مضاعفی را به فضای 
فرهنگی كشور می بخشد. شور و اشتياق مردم به حضور 
در نمايشگاه، نشان می دهد كه مخاطب، خواهان برگزاری 
چنين رويدادهايی است اما بايد راهكارهايی را نيز در نظر 
بگيريم تا ارتباط هر چه بيش��تر مخاطب با كتاب برقرار 

شود و شاهد برگزاری نمايشگاهی با كيفيت باال باشيم.
امروزه بيشتر بازديدكنندگان نمايشگاه جوانان هستند 
و وقتی می بينيم آنها با اين شور و اش��تياق و در شرايط 
نامطلوب اقتص��ادی اين گون��ه عالقه خ��ود را به اثبات 
می رسانند، بسيار جای خوشحالی است، ولی بايد برنامه 
مناس��بی برای توزيع كتاب در جامعه داشته باشيم كه 
رسانه ها در اين زمينه نقش��ی اساسی ايفا می كنند، چرا 
كه ما ادبياتی بسيار غنی داريم و نبايد جوانان ما ذهنشان 

نسبت به پيشينه كشور و گذشتگان خالی باشد.
اين كه ب��ه طور دائم عنوان می ش��ود س��رانه مطالعه در 
كشور پايين است، چيزی از شور و اش��تياق مردم برای 
حضور در نمايشگاه كم نمی كند و اين وظيفه مسئوالن 
اس��ت كه در زمينه توزيع و تروي��ج كتابخوانی، پژوهش 
كرده و با مديريت مناسب، زمينه را برای توزيع مناسب 
كتاب در كشور فراهم آورند، چرا كه حضور در نمايشگاه 
اين اشتياق را نش��ان می دهد. ش��ايد بتوان با برگزاری 
نمايش��گاه های فصلی، فق��ر توزيع كتاب را در كش��ور 

برطرف كرد. 
فراموش نكنيم  در گذش��ته برخی انتشاراتی ها به طرح 
روی جلد كتاب ها كه در واقع ورودی ارتباط مخاطب با 
كتاب است توجه چندانی نداش��تند، اما اتفاق خوشايند 
اين سال ها توجه به طرح روی جلد، گرافيک و نحوه توزيع 
و تبليغ كتاب هاست. رويكرد نوين انتشاراتی ها در عرضه 
و توزيع آثار، تأثيرات زيادی را حتی بر ديگر ناشران به جا 
گذاشته و شاهد آن هستيم كه ناشران خصوصی نيز اين 

رفتارها را به عنوان الگوی خود قرار داده اند.

خبر ويژه

يادداشت
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دارخوین میزبان نویسندگان دفاع مقدس اصفهان است

غرفه نشر دارخوين در روزهاي باقيمانده از بيس��ت وپنجمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران، ميزبان 
نويسندگان دفاع مقدس استان اصفهان است  كه برخی از آنها عبارتند از طيبه كياني، سعيد معتمدي، 

محمد كراچيان، بهزاد دانشگر و علي حسيني منجزي. 
کره طاليی 

رمان »كره طاليی« نوش��ته انوش��ه منادی و برای نوجوانان اس��ت. 
اين رم��ان در م��ورد اتفاقات قب��ل از پي��روزی انقالب اس��المی در 
منطقه سرس��بز تهران پ��ارس و افراد س��اكن در اين محل اس��ت. 
 »كره طاليی« در 151 صفحه و با قيمت 2500 در كتابفروش��ی ها

عرضه شده است. راوی داستان به نام بهمن، در يک خانواده پرجمعيت 
زندگی می كند. پدربهمن كه معتاد به مشروبات الكی و راننده تاكسی 
است، دريک تصادف كشته می ش��ود و مسئوليت نگهداری خانواده 
 روی دوش به��رام، ب��رادر 
بزرگ تر بهمن می افتد. بهمن 
و دوستش سعيد و حميد زاغ 
همكالسی هستند و به همراه 
جمش��يد بلند، به اتفاقات روز 
 و حوادث انق��الب عالقه مند 

می شوند. 
پدرحميد بيمار اس��ت و برادر 
عباس برای رفتن به دانشگاه 
درس می خواند ك��ه به دليل 
 فعاليت سياس��ی، دس��تگير 

می شود...

 س��ال 91 تئاتر اصفهان ب��دون  هيچ 
میثم
اجرايی ش��روع ش��د وتا اين روزها هم کیان

ادامه داشت، البته اين امر شايد به دليل 
روزهای پر اجرايی باشد كه در حال شكل گيری است. جالب اين 
كه اصفهان پتانسيل  اجراهای بسيار را در تمام مدت سال دارد  
و اين كه در فواصلی از سال نمايشی در شهر اجرا نمی شود، شايد 
 ازبی برنامگی  اين صنف اس��ت كه مخاطبان خود را  در انتظار 
 گذاش��ته اند.گردونه تئاتر اصفهان بعد از دو ماه به چرخش در 
می آيد تا اهالی تئاتر اين ش��هر كه از روزهای آخر اسفند تا به 
امروز اجرايی در سطح شهر نداشته اند، از اين هفته شروع به كار 

كنند؛ هر چند با تأخير.  

تاالر هنر و گروتسک  از نوعی ديگر
نمايش »درس��ت كارترين قاتل دنيا«  به نويس��ندگی افشين 
هاشمی و كارگردانی حس��ين عبداللهی از نوزدهم تا بيست و 
 هفتم ارديبهشت ماه و در س��اعت 19:15 در تاالر هنر به اجرا 
در می آيد. اجرای اين نمايش در راس��تای فعاليت های گروه 

خوابگردهای صحنه است.  
به گفته كارگردان اي��ن اثر، نمايش 
»درس��ت كارترين قاتل دنيا « قبل 
از جشنواره كمدی تاالر هنر اصفهان 
كليد خورد  و پس از پذيرفته شدن 
در اين جشنواره وكس��ب سه رتبه 
بازيگری، كارگردانی و نويسندگی، 
در ح��ال حاضر ب��رای اج��را آماده 

ش��ده اس��ت. حس��ين عبداللهی ادامه داد: اين نمايش بيرون 
از مح��دوده جغرافيايی ما اتف��اق می افتد، ش��خصيت اصلی 
 اين نمايش  تصميم به درس��ت كار بودن گرفت��ه و اين باعث 
م��ی ش��ود ك��ه  اتفاق��ات مضحك��ی ب��رای او  رقم بخ��ورد.  
اي��ن اج��را تقريب��ا  ب��ه گروتس��ک ه��م پهل��و م��ی زن��د، 
ب��ه ط��وری ك��ه اتفاق��ی ك��ه درون نماي��ش م��ی افت��د تو 
 را ب��ه خن��ده وا م��ی دارد، ول��ی  مخاط��ب ب��ه چي��زی 
می خن��دد ك��ه در اص��ل گري��ه دارد. م��ن اي��ن  اتف��اق را 
خيل��ی دوس��ت داش��تم. وی اف��زود: گ��روه خوابگرده��ای 
صحن��ه اين مت��ن را ب��ه خاط��ر جش��نواره كم��دی انتخاب 
كرد،ب��ه خص��وص اي��ن ك��ه م��ی دانس��تم آق��ای افش��ين 
 هاش��می  اين مت��ن را  اج��را ك��رده،  البته ب��ا ي��ک بازيگر  و 
می دانستم اكثر نمايش ها يا با يک بازيگر  است يا با دو بازيگر. 
ما تصميم گرفتيم نمايشی را كه بر روی صحنه می بريم، پنج يا 
شش بازيگر داشته باشد و از نوعی طنز كه در فرمت انيميشن 
وجود دارد  در اجرا بهره ببريم كه اميدوارم كه اين اتفاق افتاده 
باشد.گفتنی است كه افشين هاش��می يكی از بازيگران پر كار  

 اين روزهای تئاتر و سينماست كه نمايشنامه هايی  را به نگارش 
در آورده كه با موفقيت همراه بوده است. 

سالن فرشچیان و سمفونیکتیو کشانی
رادمهر كش��انی، كارگردان جوان وپركار اين س��ال ها ، نمايش 
ديگری را ب��رای به صحنه ب��ردن آماده كرده و باز هم  به ش��كل 
خصوصی  و با حمايت شركت ورزش��ی راين كه طی اين سال ها  
اسپانسر اين گروه بوده است. اين نمايش از 23 ارديبهشت لغايت 
دوم خرداد، از ساعت 20 در مجتمع فرهنگی هنری فرشچيان به 
اجرا در می آيد. رادمهر كش��انی در مورد اين نمايش كه پنجاه و 
هشتمين كار گروه پژوهش مهر است، گفت: از آن جايی كه فضای 
تئاتر و موسيقی به هم خيلی شبيه است و معضالتی كه در زمينه 
تئاتر وجود دارد در موسيقی هم هست، ايده اجرايی اين نمايش 
شكل گرفت. وی افزود: به علت اين كه ش��خصا عالقه زيادی به 
موس��يقی اصيل ايران��ی دارم و همين طور فضايی ك��ه از لحاظ 
موسيقايی  در كش��ور و مخصوصا اصفهان وجود دارد، همچنين 
مشكالتی كه گريبانگير موسيقی شده است، اين تئاتر را  در شكل 
كمدی به اجرا درآورم.كشانی ادامه داد: تصورم اين است كه با اين 
اتفاق، باعث بشوم فضای موسيقی، اصالت خود ش را دوباره پيدا 
بكند. ما به دنبال خالقيت هس��تيم،  اما خالقيتی كه در راستای 
موسيقی باش��د. معضالتی كه وجود دارد؛ مثال در زمينه رهبری 
اركستر  مشكلی كه در كشور و به خصوص در اصفهان داريم،  اين 
است  كه افرادی كه رهبر اركستر هستند كامال تشريفاتی عمل 
می كنند.گفتنی است كه اين  نمايش  تلفيقی است از موسيقی 

وتئاتر و كامال بدون ديالوگ اجرا می شود. 

حوزه هنری و بازی نامه فرود 
عليرضا قدس��يه، مدير واحد تئاتر حوزه هنری  در باره برنامه  های  
تئاتری حوزه هنری گفت:  نمايش »بازی نام��ه فرود« كه بنا بود 
 در ايام بزرگداش��ت فردوسی اجرا ش��ود، در ارديبهش��ت ماه  به

اجرا درمی آي��د. اين نماي��ش ميدانی كه حال  و هوای حماس��ی 
 دارد، يك��ی از قصه ه��ای ش��اهنامه را رواي��ت می كن��د كه در 
پنج ش��نبه های اين م��اه  ب��ه  اجرا درم��ی آيد، يعن��ی روزهای 
چهارده��م  و بيس��ت يك��م و بيس��ت هش��تم ارديبهش��ت ماه 
در محوط��ه خانه هنرمن��دان. كارگ��ردان اين اثر، حس��ن وحيد 
دس��تگردی اس��ت. عليرضا قدس��يه از برنامه  های س��ال جديد 
 حوزه هنری خب��ر داد وگف��ت:  از اواخر ارديبهش��ت ماه نمايش 
»هفتمين روز آرام��ش زمين« به كارگردانی محس��ن عرب زاده 
 و نويس��ندگی محمدرضا رهب��ری به اج��را در می آي��د كه گويا 
 جمع��ی از بازيگ��ران مط��رح اصفه��ان  را دور خ��ود جم��ع 

كرده است.

با کمی تأخیر؛

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

گردونه تئاتر اصفهان 
بعد از دو ماه به 

چرخش در می آيد تا 
تئاتری های اصفهان 

که از روزهای آخر 
 اسفند که اجرايی 

 در سطح شهر  
نداشته اند، شروع 

به کار کنند؛  هر چند 
با تأخیر  

راضیه 
تجار
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حصر وراثت
1269 آقای فضل اله جعفری شاپورآبادی دارای شناسنامه شماره 65 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 747/91 ح/ 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان محس��ن جعفری ش��اپورآبادی بشناس��نامه 1321 در تاریخ 
1391/1/30 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اس��ت به: پدر و مادر به ش��رح ذیل: 1- منیژه شیروانی قلعه س��رخی به ش ش 76 مادر 
متوفی، 2- فضل اله جعفری ش��اپورآبادی به ش ش 65 پدر متوفی و الغیر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 2729 ش��عبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
 

مزایده
1270 شماره: 560 به موجب پرونده اجرایی کالسه 19718-2/735 و به استناد سند رهنی 
ش��ماره 2537 مورخ 84/12/23 تنظیمی در دفترخانه اس��ناد رسمی شماره 111 شهرکرد 
له مؤسس��ه قوامین علیه جواد ایوبی نسب و غیره، تمامی ششدانگ یک باب خانه به پالک 
ثبتی 89/1283 و 90 واقع در بخش 20 ثبت اصفهان به مساحت 203/43 مترمربع با جمیع 
متعلقات آن ملکی آقای رضا ایوبی نس��ب فرزند رمضانعلی به شناس��نامه ش��ماره 537 
صادره از اصفهان متولد 1351 به نش��انی شهرستان اصفهان روستای زیار بلوار مولوی 
خیابان بانو مجتهد امین پالک 816 که س��ند مالکیت آن در صفحه 387 دفتر 31 به شماره 
6907 ثبت و صادر ش��ده اس��ت با حدود آن برابر نامه وارده ش��ماره 87/10/5-26677 
اداره ثبت بدین ش��رح می باش��د ش��مال به طول 21/53 متر دیواری است به پالک 1282 
فرعی ش��رق به طول 9/43 متر درب و دیواری اس��ت به گذر جن��وب به طول 22/49 متر 
دیوار اش��تراکی اس��ت با پالک 1284 فرعی غرب به طول 9/12 متر دیواری است به پالک 
1280 فرعی که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف گردیده محل 
موردنظر یک باب منزل مس��کونی به مساحت عرصه طبق سند مالکیت 203/40 متر مربع 
و مساحت اعیانی حدود 195 مترمربع با اسکلت دیوار باربر پوشش سقف تیرچه و بلوک 
نمای ش��رقی سنگ سفید 7 س��انتی متر و در محل حیاط پالستر ماسه سیمان پنجره های 
خارجی پروفیل آلومینیوم شامل طبقات همکف و روی پارکینگ و زیرزمین که طبقه همکف 
دارای هال آش��پزخانه نشیمن دو اطاق و پارکینگ بدنه هال اندود گچ و رنگ روغنی درب 
های داخلی چوبی با روکش و چهار چوب فلزی پارکینگ با پوش��ش کف موزائیک و بدنه 
پالس��تر ماسه و سیمان و رویه سیمان سفید بدنه آش��پزخانه تا ارتفاع 1/5 متر کاشی و 
پوشش کف آن سنگ با کابینت اسکلت سنگی و درب های فلزی طبقه زیرزمین به مساحت 
تقریب��ی 25 مترمربع به صورت ی��ک اطاق با کاربری انباری و پوش��ش کف موزائیک و 
بدنه اندود گچ می باش��د گرمایش س��اختمان بوس��یله بخاری گازی آب گرم مصرفی با 
آبگرمکن و س��رمایش آن توسط کولر آبی تأمین می شود. همچنین هیچگونه مدرکی دال 
بر وضعیت پالک از نظر میزان عقب نش��ینی های احتمالی از مراجع ذیربط ارائه نگردید و 
دارای انشعابات آب و برق و گاز بوده و قدمت ساختمان حدوداً 25 سال می باشد و طبق 

9 اعالم بستانکار تا تاریخ 91/2/18 بیمه دانا می باشد. در رهن قرار گرفته است از ساعت 
الی 12 روز ش��نبه مورخ 91/3/20 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان 
هش��ت بهشت ش��رقی چهارراه حمزه اصفهانی دست چپ س��اختمان اداره ثبت اسناد و 
امالک طبقه سوم به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 307000000 ریال شروع 
و به هر کس که خریدار باش��د به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مصرف، بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد و در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
به عهده برنده مزایده اس��ت ضمن آنک��ه پس از مزایده در صورت وج��ود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد می گردد. این آگهی 
در ی��ک نوبت در روزنامه زاین��ده رود چاپ اصفهان در تاریخ 91/2/21 چاپ و منتش��ر 
خواهد شد و آگهی دیگری منتش��ر نخواهد شد. م الف/ 2128 اسدی- رئیس اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
1271 در خصوص پرونده کالس��ه 2109/90 خواهان محمدرضا حق شناس دادخواستی 
مبنی بر مطالبه س��فته به طرفیت حس��ین همت نژاد فرزند جواد تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای روز س��ه شنبه مورخ 91/4/27 س��اعت 11/30 تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع 
ش��ماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 

در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

 
حصر وراثت

1272 آقای بهمن موم پسگیر دارای شناسنامه شماره 316 به شرح دادخواست به کالسه 
734/91 ح /10 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان اصغر موم پسیگیر بشناسنامه 28401 در تاریخ 1390/9/21 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: سه فرزند پسر و 
عیال دائمی نامبرده که اسامی آنان به شرح ذیل می باشد. 1- بهمن موم پسگیر به ش ش 
316، 2- بهرام موم پس��گیر به ش ش 46659، 3- بهنام موم پس��گیر به ش ش 3688، 4- 
ماه منظر ش��ریفان به ش ش 3381 )عیال دائمی متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
1273 خانم بتول اکبری پنارتی دارای شناس��نامه شماره 9 به شرح دادخواست به کالسه 
727/91 ح/ 10 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عرفان امینی بشناسنامه 1274724082 در تاریخ 1390/11/7 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: جده پدری و جده 
مادری و جد مادری که اس��امی آنان به ش��رح ذیل می باش��د: 1- بتول اکبری پنارتی به 
ش ش 9 )جده پدری( 2- زهرا اس��ماعیلی پنارتی به ش ش 11 )جده مادری(، 3- مرتضی 
اکب��ری به ش ش 6 )جد مادری(. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
1274 خانم بتول اکبری پنارتی دارای شناس��نامه شماره 9 به شرح دادخواست به کالسه 
726/91 ح/ 10 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علیرضا امینی بشناسنامه 6 در تاریخ 1390/11/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگ��ی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: یک فرزند پس��ر و مادر که 
اس��امی آنان به شرح ذیل می باشد: 1- عرفان امینی به ش ش 1274724082 )فرزند پسر 
متوفی(، 2- بتول اکبری پنارتی به ش ش 9 )مادر متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
1275 آقای مرتضی اکبری دارای شناس��نامه ش��ماره 6 به ش��رح دادخواست به کالسه 
725/91 ح/ 10 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان مریم اکبری پنارتی بشناسنامه 1831 در تاریخ 1390/11/7 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: یک فرزند پس��ر و 
یک همسر و پدر و مادر متوفی که اسامی آنان به شرح ذیل می باشد: 1- عرفان امینی به 
ش ش 2-472408-127، 2- علیرضا امینی به ش ش 6 )همسر متوفی(، 3- زهرا اسماعیلی 
ب��ه ش ش 11 )م��ادر متوفی(، 4- مرتضی اکبری ب��ه ش ش 6 )پدر متوفی(. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ 
1297 ش��ماره ابالغیه: 9110100350300503. ش��ماره پرونده: 9009980350301111. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901111. خواهان زهرا مصدق زاده دادخواستی به طرفیت خوانده 
بهزاد خیام باشی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خیابان چهارباغ 
باال – خیابان ش��هید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3 – اتاق 
ش��ماره 305 ارجاع و به کالس��ه 9009980350301111 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 
1391/03/24 س��اعت 10:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 

در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  
 

ابالغ 
1298 ش��ماره ابالغیه: 9110100350300504. ش��ماره پرونده: 9009980350301112. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901112. خواهان الهام صادقیان و کیاچهر بهفرنیا دادخواستی 
به طرفیت خوانده بهزاد خیام باش��ی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رس��یدگی به ش��عبه س��وم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در 
اصفهان – خیابان چهارباغ باال – خیابان شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
اصفه��ان – طبقه 3 – اتاق ش��ماره 305 ارجاع و به کالس��ه 9009980350301112 ثبت 
گردیده و وقت رسیدگی آن 1391/03/24 ساعت 11:00 تعیین شده است. به علت مجهول 
الم��کان بودن خوانده و درخواس��ت خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاه ه��ای عمومی و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را 
 دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. ش��عبه س��وم دادگاه عمومی

حقوقی اصفهان  
 

ابالغ وقت رسیدگی
1334 در خصوص پرونده کالسه 1817/90 ش 33 خواهان میالد میرزاخانی دادخواستی 
مبنی بر فس��خ معامله موض��وع مبایعه نامه مورخ 87/4/23 بانضمام مطلق خس��ارات به 
طرفیت امیر عزیزی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 91/3/24 
س��اعت 11 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
خیابان آتش��گاه نرس��یده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
1335 ش��ماره ابالغیه: 9110103633300601، ش��ماره پرونده: 9009983633200635، 
شماره بایگانی شعبه: 900643، خواهان محمدرضا رحیمی دادخواستی به طرفیت خوانده 
عل��ی محمدی عبدوند تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان خمینی ش��هر نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خمینی شهر واقع در 
خمینی ش��هر- بلوار دانشجو- بلوار پاسداران- روبروی بسیج خواهران- مجتمع قضایی 
ش��ماره یک ارج��اع و به کالس��ه 9009983633200635 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی 
آن 1391/3/31 و س��اعت 11 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 12305 دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر
 

حصر وراثت
1339 آقای عباس طاهری خوزانی دارای شناس��نامه ش��ماره 6073 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 116/91 ش ح/ 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان اقدس طاهری خوزانی بشناسنامه 218 در تاریخ 1391/1/10 
اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 
1- عباس طاهری خوزانی فرزند علی ش ش 6073 )پدر متوفیه(، 2- رمضان حاجی کرمی 
فرزند نصراله، ش ش 272 )همس��ر متوفیه(، 3- محمدرضا حاج کرمی فرزند رمضان ش 
ش 766 )فرزن��د(، 4- علیرضا حاج کرمی ورنوس��فادرانی فرزن��د رمضان ش ش 3156 
)فرزن��د(، 5- احمدرضا حاجی کرمی فرزند رمضان ش ش 407 )فرزند(، 6- فاطمه حاجی 
کرمی ورنوس��فادرانی فرزند رمضان ش ش 510 )فرزن��د(، 7- زهرا حاجی کرمی فرزند 
رمضان ش ش 417 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 

12304 شعبه 7 شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
1340 خانم ش��هناز بردبار دارای شناس��نامه شماره 3117 به شرح دادخواست به کالسه 
135/91 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمدعلی لطفی فروشانی بشناسنامه 121 در تاریخ 1391/1/23 اقامتگاه دائمی 
خ��ود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه: 1- رقیه لطفی 
فرزند احمد ش ش 8563 )مادر(، 2- ش��هناز بردبار فرزند ش��کری ش ش 3117 )همسر(، 
3- نیما لطفی فروش��انی فرزند محمدعلی ش ش 23769 )فرزند(، 4- هدی لطفی فروشانی 
فرزن��د محمدعل��ی ش ش 1707 )فرزند(، 5- ندا لطفی فروش��انی فرزند محمدعلی ش ش 
8-004065-113 )فرزند( وال غیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 

الف/ 12303 شعبه 7 شورای حل اختالف خمینی شهر
 

حصر وراثت
1341 آقای محمد ش��کرانی دارای شناسنامه ش��ماره 191 به شرح دادخواست به کالسه 
124/91 ش ح 7 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد ش��کرانی بشناسنامه 260 در تاریخ 1383/11/13 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1( محمود شکرانی 
فرزند محمدعلی، ش ش 191 )برادر(، 2- فتح اله ش��کرانی فرزند محمدعلی ش ش 8035 
)برادر(، 3- حس��ن شکرانی فرزند محمدعلی ش ش 86 )برادر(، 4- ربابه سلطان شکرانی 
فرزند محمدعلی ش ش 124 )خواهر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. شعبه 7 شورای حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ وقت رسیدگی
1342 در خصوص پرونده کالس��ه 215/91 ش 14 ح خواهان آقای مس��یح مس��عودی با 
وکالت آقای بختیار دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت خانم س��یما نجفی تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز شنبه مورخ 91/4/17 س��اعت 9/30 صبح تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان آتشگاه ساختمان 
ش��ماره 2 شوراها مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 14 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
1343 در خصوص پرونده کالس��ه 152/91 خواهان محمدرضا حیاری دادخواستی مبنی 
بر انتقال س��ند یک دستگاه خودروی سواری پراید به طرفیت 1- محمد شجاع ساداتی 2- 
محمدرضامرادی 3- امیر بختیار تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخه 91/3/27 
س��اعت 16/30 تعیین گردیده، ب��ا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان- 
شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
1344 ش��ماره: 1712/90 ش 14 ح به موجب رأی ش��ماره 2016 تاریخ 90/11/27 حوزه 14 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای مهران طرفی 
نام پدر: محمد مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ پانزده میلیون و پانصد هزار ریال 
)15/500/000 ریال( بابت یک فقره چک به شماره 316362-90/6/28 عهده بانک اقتصاد نوین 
و مبلغ سی و چهار هزار ریال )34/000 ریال( بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له احسان موگوئی نام پدر: اسفندیار 
نشانی محل اقامت: اصفهان خ وحید مجتمع عزیزخانی واحد 37. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر 

مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



یادداشت

یک مدرس خوب لزوما بازیگر 
درجه یک نیست

بازیگر و استاد دانشگاه هنر
رویا تیموریان 

آموزش بازیگ��ری نیاز ب��ه مهارت و دانش��ی دارد که ممکن اس��ت 
یک بازیگر حرفه ای فاقد آن باش��د. ش��یوه آموزش��ي باید براساس 
 عل��م روز بازیگري صورت پذیرد و تمرین ها س��مت و س��وي علمي 

داشته باشد.
نباید فراموش کرد آموزش بازیگري باید براساس تجربیات شخصي 
و تأکید بر تئوري ها و نگاه علمي ص��ورت بگیرد و هر دو الزم و ملزوم 
هم هستند، اما گاهي بعضي از اساتید تئوریسین های خوبي هستند 

و مسائل بازیگري را براساس 
تئوري ب��راي هنرجو واکاوي 
مي کنن��د که ای��ن روش هم 
مي تواند به هنرجو اطالعات 
الزم را انتقال دهد و در کشف 
توانای��ي خود عم��ل کند، اما 
ی��ک م��درس خ��وب، لزوما 

بازیگر درجه یک نیست. 

مردی که سینما به او مدیون استدیمیتری تیومکین، بایک دوجین اسکار 
الماس ها ابدی اند

کلوزآپ

گروه س�ینما - امروز تولد مردی اس�ت که همیشه س�ینما موسیقی هایش 
را به یاد خواهد داش�ت، کس�ی ک�ه در دوران طالیی هالی�وود آهنگ های 
زیادی برای فیلم ها بسیاری س�اخت، ولی ما ایرانی ها بیش از همه »صالت 
ظهر« را به یاد داریم. او متولد 10 مي 1899، س�ن پیترزبورگ روسیه است؛ 
همان جایی که به خاطر موس�یقی وارد دانش�گاهش ش�د، ولی ب�ا دکتری 
 حقوق خارج ش�د. آهنگ ه�اي او دلنش�ین و ترکیبي از عناصر موس�یقي 
فرهنگ هاي اروپای�ي و آمریكایي بود و خ�ود او به این ام�ر معترف بود که 
وامدار موس�یقي فولک و کالس�یک ه�ر دو قاره اس�ت. در طول 40 س�الي 
 که به س�اخت موس�یقي فیلم پرداخ�ت، قطعات زیب�ا و مان�دگار زیادي به 
فیلم هاي بزرگ هدیه کرد: از تک س�از دهني »ماجراي نیم�روز « گرفته تا 
ارکس�تر صدپارچه »غول 1956«. جوایز اس�كاري که دریافت کرد ش�امل 
ماجراي نیمروز ) دو جایزه: یكي براي موس�یقي متن و دیگ�ري براي آواز(،  
بلند و نیرومند 1954( و پیرمرد و دریا 1958 اس�ت و ب�ه عالوه براي بیش از 

یک دو جین فیلم دیگر هم نامزد دریافت اسكار بهترین موسیقي متن بود. 

لئون گومون از آن دس�ت آدهایی اس�ت که سینمای فرانس�ه همیشه به او 
مدیون اس�ت و اگر کس�ی دینی بر گردن س�ینمای فرانسه داش�ته باشد، 
حتما ب�ه گردن س�ینمای دنیا هم حق دارد.  او کس�ی اس�ت ک�ه در جوانی 
 ش�یفته کارهای ادیس�ون و برادران لومیر ش�ده بود و خیل�ی زود به تولید 
دس�تگاه های نمایش فیل�م پرداخت. گومون در ادامه ش�رکت فرانس�وی 
Gaumontرا تأس�یس کرد که عمری برابر س�ینما دارد و تا االن هم کسی 
نتوانسته سالن س�ینمایی به ظرفیت آنچه او ساخت، بسازد؛ سالنی با 3400 

نفر ظرفیت. این شرکت، قدیمی ترین شرکت سینمایی جهان است.
گفتن�ی ای�ن ک�ه در س�ال 19۲5 ب�ا ش�رکت مت�رو گلدوی�ن مای�ر ق�رار 
داد توزی�ع فیل�م را امض�ا ک�رد که ب�ه تأس�یس ش�رکت جدیدی ب�ه نام 
 گوم�ون- مت�رو گلدوین انجامی�د، ولی ای�ن قرارداد تنها س�ه س�ال دوام 
 یاف�ت. گوم�ون در س�ال 1930 ب�ا ورود ص�دا ب�ه س�ینمای اروپ�ا لئ�ون 
 بازنشس�ته م�ی ش�ود و ش�رکت ب�ه گوم�ون فرانك�و فیل�م اوب�ر

 Gaumont Franco Film Aubert تغییر نام می دهد.

لئون گومون در شرکت Gaumontدیمیتری تیومكین در استودیو ضبط موسیقی

روبان قرمز

چهره روز

خبرویژه 

هفت 
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رادیو اصفهان جهانی شد
برنامه رادیویی عدالت از صدا ی مرکز اصفهان به دوازدهمین جشنواره بین المللی رادیو 
راه یافت.مجتبی آل مختار معاون صداگفت: کار تهیه کنندگی برنامه رادیویی عدالت را 
که به بخش بین الملل جشنواره دوازدهم رادیو راه یافته رسول دشتگرد بر عهده دارد.  
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گروه فرهنگ -  فیلم س��ینمایي 
»هوگ��و« ب��ه کارگردان��ي  مارتین 
اسکورسیزي و »اینجا بدون من« به 
کارگردانی بهرام توکلی در تاالر هنر 

اصفهان به نمایش در مي آید.
»هوگو« در برنامه س��ینمای هنری 
اکران می ش��ود که رأس ساعت 10 
صبح جمعه 22 اردیبهشت ماه شروع 

و سپس مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
این فیلم که توسط یکی از نوادر سینما کارگردانی ش��ده، ابراز  ارادتی به 

سینما و هنر هفتم است که تماشای آن به همه توصیه می شود.
بد نیس��ت بدانید منتقد این هفته برنامه نمایش فیلم، سیاوش گلشیري 
 م��درس انجم��ن س��ینماي جوان اس��ت ک��ه درب��اره فیلم ب��ه بحث و 

تبادل نظرخواهد پرداخت.
در ادامه و در ساعت 16جمعه 22 اردیبهشت فیلم تحسین شده بهرام توکلي 

»اینجا بدون من« به نمایش گذاشته مي شود .
 این فیلم، سومین فیلم از مجموعه نمایش فیلم هاي سینماي خانواده تاالر 

هنر است که جمعه هر هفته  درتاالر هنر پخش می شود.
شایان ذکر است ، در پایان نمایش این فیلم ها، کارشناسان خانواده در مورد  
نکات روانشناسي فیلم ها براي خانواده ها جلسه اي را برگزار مي کنند که 

این امر تا به حال  با استقبال هم مواجه شده است. 

کارگردان اصفهانی گفت: برنامه ای با 
عنوان »نوجوون��ی« برای مخاطبان 
نوجوان در ش��بکه اصفه��ان تهیه و 
تولید می شود و به روی آنتن می رود. 
محم��د عطای��ی ب��ا بی��ان ای��ن 
مطلب افزود: برنام��ه ای با عنوان 
»نوجوون��ی« در 102 قس��مت 
ن��ان اصفهان��ی از  ب��رای نوجوا
صدا و س��یمای مرکز اصفه��ان ب��ه روی آنتن می رود. وی با اش��اره 
به این که ای��ن برنامه تولی��دی 102 قس��مت دارد، بیان داش��ت: 
ای��ن برنام��ه 30 دقیقه ای ب��ا رویکرد آموزش��ی و س��رگرمی برای 
نوجوانان تهیه ش��ده اس��ت تا بتوانی��م در قالبی تأثیرگ��ذار با این 
طی��ف مخاطبان برخ��ورد کنیم. کارگ��ردان این برنام��ه ادامه داد: 
مجری برنامه در لوکیش��نی ش��بیه اتاق ب��ا خواهر کوچ��ک، مادر 
و پدر خود نقش های��ی را برای ایج��اد لحظاتی ش��اد و مفرح برای 
 بینندگان بازی می کند و به این ترتی��ب مخاطب با بازیگران ارتباط 
نزدی��ک تری برق��رار خواهد ک��رد.  وی با بی��ان این مطل��ب اضافه 
کرد: ای��ن برنامه ش��امل بخش هایی مانند مدرس��ه م��ن، نوجوان 
 نمون��ه، کارش��ناس، ی��ک ش��غل دیگ��ه، اخبارنوجوون��ی، 
عکس های ارس��الی و خواندن پیامک و ایمیل های نوجوانان اس��ت. 
عطایی با بیان این که   تهیه کنند گی این کار  برعهده مهدی عزیزیان 
است،  تأکید کرد: تصویربردار این برنامه حفیظ اهلل قاسمی و مجری 

بازیگر آن نیز  شنتیا یوسف زاده است. 

ژوبین علیه تهمینه 
بازیگر، کارگردان و تهیه کننده پیشکسوت سینمای ایران 
ایرج قادری آنقدر مهم هست که حتی بعد از مرگش نقل 

محافل خبری باشد. 
ژوبین قادری تنها فرزن��د ایرج قادری با انتق��اد از نحوه 
خاکسپاری پدرش تاکید کرد در لحظه خاکسپاری پدرش 

در تهران نبوده است.
ژوبین قادری تاکید کرد: »من همزمان با س��اخت فیلم 
»می خواهم زنده بمانم« به دنیا آمدم و در این سال ها به 
دلیل مسائل تحصیلی و فضای آرام کیش به همراه مادرم 

هما قادری در این جزیره زندگی می کردیم.«
او افزود:»ایرج قادری چهار سال بیمار بود و در این مدت 
من مدام کنارش بودم ، دقیقا   همان شبی که پدرم فوت 
کرد، من رفته بودم مادرم را از کیش بیاورم که  تلفنی به 
من خبر دادند پدرم فوت شده اس��ت. من بعد از شنیدن 
این خبر تم��اس گرفتم و به من گفتند فوت پدر ش��ایعه 
است، اما متاسفانه حقیقت داشت و در  نهایت نامادری ام 
)تهمینه اطمینان مقدم( بدون اطالع م��ا پیکر پدر را به 

خاک سپرد.«
فرزند ایرج قادری با اش��اره به این مطلب که خاکسپاری 
ایرج قادری در بهش��ت سکینه کرج خواس��ت ما و ایرج 
قادری نبوده، افزود: »متاس��فانه برای آمدن از کیش به 
تهران بلی��ت پیدا نکردی��م و در   نهایت وقتی رس��یدیم، 

فهمیدیم پدرم به خاک سپرده شده است.«
ق��ادری در ادامه گفت: »م��ا به نحوه خاکس��پاری پدرم 
اعتراض کردیم، اما هیچ ش��خصی پاس��خگو نیست، اما 
مطمئن باشید من این موضوع را پیگیری خواهم کرد و از 
تمام کس��انی که اجازه تدفین اش را صادر کردند توضیح 

می خواهم.«
 او ادامه داد: »از زمانی که برادر ناتنی من فوت کرد فقط 
اسم من در شناس��نامه پدرم بود و همه می دانستند من 
تنها فرزند ش هس��تم و به لحاظ احساس��ی بسیار به من 

وابسته بود. «
قادری با بیان این مطلب که مراس��م و نحوه خاکسپاری 
ایرج قادری اصال مناسب شان و منزلت این هنرمند نبود، 
افزود: »من به عنوان تنها پسر ایرج قادری اعالم می کنم 
مراسم سوم، هفتم، چهلم و سایر مراسم را  مناسب شان و 

شخصیت پدرم برگزار می کنم.«
  فرزند قادری از مردم��ی که به این بازیگر س��ینما ابراز 

احساسات کردند تقدیر کرد.
ایرج قادری بازیگر و کارگردان سینما بامداد روز یکشنبه 
در 77 سالگی در بیمارس��تان مهراد تهران درگذشت و 
چند ساعت بعد در یک مراسم ساده به خاک سپرده شد.

چندی پیش خبر توقیف فیل��م »تلفن همراه رییس جمهور« 
روی خروجی یکی از خبرگزاری ها آمد و شنیده ها از به مشکل 
خ��وردن فیلم هایی چون ضدگلوله، ب��رف روی کاج ها، بغض، 
من مادر هستم، من همس��رش هستم، زندگی خصوصی آقا و 
خانم میم و پل چوبی حکای��ت دارد. نکته جالب توجه، این که 
اغلب این فیلم ها در سی امین جش��نواره فیلم فجر به نمایش 

درآمده بودند و برخی از آنها برنده جایزه نیز شدند.
»ضدگلوله« ساخته مصطفی کیایی که برنده سیمرغ بلورین 
بهترین فیلمنامه ش��د، با وج��ود دریافت پروان��ه نمایش، در 
بازبینی های مجدد مش��کل دار ارزیابی شده و ظاهرا این فیلم 
پس از حذف سکانس پایانی اش، می تواند اکران شود؛ نکته ای 

که هنوز سازندگان فیلم زیر بار آن نرفته اند.
»بغض« نخستین ساخته بلند س��ینمایی رضا درمیشیان که 
پس از نمایش در جشنواره مورد توجه منتقدان و کارشناسان 
س��ینمایی قرار گرفت نی��ز به علت آنچه تلخی بی��ش از حد و 

لحن ناامیدکننده خوانده ش��ده، سرنوش��ت اکرانش نامعلوم 
است. این فیلم توس��ط غالمرضا موسوی، رییس شورای عالی 
تهیه کنندگان س��ینمای ایران تهیه ش��ده اس��ت. جالب این 
که »من مادر هس��تم« دیگر فیلم تهیه ش��ده توسط موسوی 
نیز گرفتار اصالحیه هایی شده اس��ت. گویا برخی این مسأله 
را بهانه کرده ان��د که افزایش تولی��د آثاری با ت��م خیانت، از 
جمله انتقادهایی اس��ت که پس از برگزاری جشنواره نسبت 
به فیلم ها و البته عملکرد و ش��یوه نظارت مدیران س��ینمایی 
وارد شد. در این میان چند فیلم بیشتر از بقیه در سیبل انتقاد 
قرار گرفتند. »برف روی کاج ها« برنده س��یمرغ بهترین فیلم 
از نگاه مردم ، یکی از این فیلم هاس��ت. نخستین ساخته بلند 
س��ینمایی پیمان معادی که با بازی در فیلم اصغر فرهادی به 
شهرت رسید، ازجمله فیلم هایی بود که قبل از آغاز جشنواره، 
پروانه نمایش قطعی دریافت ک��رد، اما اتفاق هایی که در زمان 
اکران نوروزی رخ داد، باعث شده تا اکران این فیلم نیز با اما و 

اگرهایی همراه شود. البته جمال ساداتیان، تهیه کننده »برف 
روی کاج ها« هم چن��دان مایل به اکران فیلمش در ش��رایط 
کنونی نیست. به همین دلیل این فیلم از اکران دوم بهاری کنار 
رفت تا »شاید وقتی دیگر« روی پرده سینماها بیاید. »زندگی 
خصوصی آقا و خانم میم« دیگر فیلمی است که نمایشش در 
جش��نواره واکنش های متفاوتی را به همراه داش��ت. این فیلم 
توسط روح اهلل حجازی کارگردانی ش��ده و ابراهیم حاتمی کیا 
در آن یکی از نقش ه��ای اصلی را بازی کرده اس��ت. »زندگی 
خصوصی آقا و خانم میم« ازجمل��ه آثاری بود که اداره نظارت 
و ارزش��یابی موافق حضورش در بخش مسابقه سینمای ایران 
نبود و به همین دلیل فیلم در بخش خارج از مسابقه به نمایش 
درآمد. این فیلم نیز ازجمله فیلم هایی اس��ت که به دلیل طرح 
شائبه خیانت در زندگی یک زوج، مورد انتقاد واقع شد. دیگر 
فیلمی که چنین مضمونی در آن قابل مش��اهده اس��ت »من 
همسرش هستم« ساخته مصطفی شایسته است. »پل چوبی« 
س��اخته مهدی کرم پور هم ظاهرا جزو آثاری است که در این 
 فهرست قرار دارد. فیلم کرم پور عالوه برمسأله خیانت، به لحاظ 
پس  زمینه وقایع داستان نیز دچارمش��کالتی است و احتماالً 
به خاطر اشارات صریحی که به حوادث پس از انتخابات کرده، 

فعال در محاق است.

آقای رییس، چی فكر می کردیم، چی شد 
یکی از برنامه های جواد شمقدری از ابتدای حضورش بر مسند 
معاونت سینمایی، احیای پروژه س��ینمای سیاسی بود. با این 
برنامه، تولید فیلم هایی در دستور کار قرار گرفت که الزاما تمام 

آنها همسو و هم راستا با سیاست های دولت نبودند.
 ازمیان این آثار اما کمت��ر فیلمی فرجام مناس��بی پیدا کرد. 
تنها اس��تثنا »قالده های طال«اس��ت که تولید آن هم ربطی 
به معاونت س��ینمایی ندارد و پیگیری های ابوالقاس��م طالبی 
باعث ساخته ش��دن این فیلم ش��د. ازمیان فیلم های سیاسی 
تولید ش��ده در دو س��ال اخیر، »گزارش یک جشن« ساخته 
ابراهیم حاتمی کیا و »خیابان ه��ای آرام« به کارگردانی کمال 
تبریزی هنوز اجازه اکران عمومی نیافته اند. پارس��ال فیلمی 
چون »محرمانه تهران« در جش��نواره فجر ب��ه نمایش درآمد 
که به لحاظ پرداخت س��ینمایی، اثر ضعیفی محسوب می شد. 
»تلفن همراه رییس جمهور« هم یک کمدی سیاس��ی اس��ت 
که حاال گفته می ش��ود اکرانش با اما و اگر مواجه شده و علی 
عطشانی هم زیر بار اصالحیه ها نرفته اس��ت تا همچنان این 

فیلم در ابهام باشد.

این روزها توقیف، باب مفتوحی درسینماست 

خداوند عاقبت سینما را به خیرکند

 گروه  سال جدید درحالی آغازش�د که دخالت ها بی حد وحصر درهمه مقوله های سینما خیلی زود 
گلوی اکران و به دنبال آن سینما را فشرد و انگار هنوز هم ادامه دارد. ادامه آن با اکران نوشدارو سینما 

 مانن�د» ش�بكه« )آخری�ن فیل�م ای�رج ق�ادری( توقی�ف محترمان�ه برنام�ه هفت،ح�ذف 
بخش هایی از سینمایی »سعادت آباد« در شبكه نمایش خانگی، اظهارات تهدید آمیز حوزه هنری در خصوص اکران 
گزینشی و توقیف خاموش »تلفن همراه رییس جمهور« هنوز هم برقرار است و فیلم های دیگری هم درفهرست قهر 

دولت وجود دارد.

 نادرطالب زاده  
دوباره کاندیدا شد  

بهنام صفوی تیر ماه 
اصفهانی می شود 

این روزها بازار گمانه زنی درباره سرانجام برنامه تلویزیونی »هفت« همزمان با 
سکوت مسئوالن سیما، روز به روز داغ تر می شود. 

برنامه تلویزیونی »هفت« با اجرای فریدون جیرانی در  آس��تانه سومین سال 
پخش، با نامه انتقادی جمعی از اهالی رسانه ش��اهد دور جدیدی از تغییرات 
 اس��ت. جدی ترین گزینه تغییر این برنامه، ناظ��ر بر کادر تهی��ه  و اجرای آن

 بوده است. در ابتدا شایع شد فراستی تهیه کنندگی این کار را به عهده بگیرد، ولی 
بعد محمد خزاعی کاندیدا شد که هر دو گزینه به صورت آشکار انصراف دادند تا 

گزینه های دیگری مطرح شود. 
این البته پایان گمانه زنی ها نبود، چرا که به تازگی نام نادر طالب زاده هم به عنوان 
یکی از گزینه های جدی اجرای برنامه »هفت« مطرح شده  است؛ گزینه ای که 
به دلیل سابقه اجرای برنامه زنده »راز« از شبکه چهار که در مقطعی توانست 
نظر مثبت برخی رسانه ها را به سمت خود جلب کند، از اقبال بیشتری نسبت به 

گزینه های قبلی برخوردار است.

بهن��ام صف��وی، خوانن��ده موس��یقی پ��اپ کش��ورمان تی��ر ماه امس��ال 
در اصفهان ب��ه روی صحنه م��ی رود. صفوی با بی��ان این مطل��ب گفت: در 
این کنس��رت ه��ا ترکیب��ی از آهنگ ه��ای دو آلبوم »عش��ق م��ن باش« و 
آلب��وم جدی��دم »آرام��ش« اجرا می ش��ود. وی با اش��اره ب��ه انتش��ار آلبوم 
 جدی��دش بیان داش��ت: این آلبوم ش��امل ۹ آهنگ اس��ت که آهنگس��ازی 
هفت قطعه آن با خودم و دو قطعه دیگر با شهاب رمضانی همراه با تنظیماتی از 
سیروان و زانیار خسروی است. وی با اشاره به نام آلبومش به نام »آرامش« افزود: 
برخی خوانندگان اولین آهنگ را به عنوان اسم آلبومشان انتخاب می کنند، 
اما من این نام را به خاطر حسی که در زمان تنظیم این آهنگ داشتم انتخاب 
کردم. به طور کلی این کار توافقی اس��ت و من معموال با مشورت عوامل، این 
کار را انجام می دهم. این خواننده پاپ کشورمان در مورد استقبال مخاطبان از 
 آلبوم جدیدش گفت: طی پنج روزی که این آلبوم به بازار آمده، نظرات جالبی

شنیدم . خیلی ها آهنگ آرامش را دوست داشتند.

لیال حاتمي »سر به مهر« شد شاکردوست و ده نمكی »رسوا« شدندهانیه توسلي سراغ شرخر رفت! 

هانیه توس��لي، بازیگر سینماي ایران که 
سال گذشته در فیلمي هنري ایفاي نقش 
کرده بود، در پي عدم پرداخت قسط آخر 
دستمزدش، از مجري طرح فیلم شکایت 
کرد و با بي نتیجه بودن این شکایت، چک 
خود را به شرخر سپرد تا نقد شود، اما این 
چک 2۵ میلیون تومان��ي همچنان نقد 
نش��ده و به همین دلیل ای��ن بازیگر، بار 

دیگر راه قانون را در پیش گرفته است. 

الناز شاکردوست به عنوان نخستین بازیگر 
زن به »رسوایی« مسعود ده نمکی پیوست. 
فیلم سینمایی »رسوایی« به تهیه کنندگی 
و کارگردانی مسعود ده نمکی، وارد مرحله 
انتخ��اب بازیگر ش��د. فیلم »رس��وایی« 
مضمونی عرفانی - اجتماعی دارد و موضوع 
 آن الهام گرفته از زندگ��ی یکی از عرفای 
معاص��ر اس��ت. همچنی��ن فیلمنام��ه 
»رسوایی« با مشاوره علمای حوزه علمیه 

نگاشته شده است.

فیلم سینمایي »سر به مهر« به کارگرداني 
ه��ادي مقدم دوس��ت در انتظ��ار پروانه 
ساخت اس��ت. با آماده ش��دن فیلمنامه 
اواخر سال گذش��ته، درخواس��ت پروانه 
س��اخت ای��ن پ��روژه ب��ه تهیه کنندگي 
محمدرضا ش��فیعي ب��ه اداره نظ��ارت و 
ارزش��یابي ارس��ال ش��ده و قرار است با 
صدور مج��وز، ای��ن فیلم کلی��د بخورد.
 رضا ش��یخي اولین فیلم بلند س��ینمایي
 هادي مقدم دوست را فیلمبرداري مي کند.

  هوگو و این جا بدون من را 
بر پرده ببینید 

نوجوونی روی آنتن می رود 

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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دانش
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 امام رضا )علیه السالم(:
گناهان کوچک زمینه گناهان بزرگ است. هرکه در گناه کوچک 

از خدا نترسد، در گناه بزرگ هم از خدا نخواهد ترسید.

شهوت تألیف بدون مطالعه 
آقاي دكتر محمد دامادي، استاد دانشگاه كه از شاگردان بديع الزمان 
فروزانفر بوده اس��ت در مقاله اي درباره او مي نويسد:»به كساني كه 
شهوت تأليف بدون مطالعه داشتند با كنايه خرده مي گرفت. روزي 
بدون ذكر نام از مؤلف پرمدعايي س��خن به مي��ان آورد و در مورد او 
گفت: اگر قصد اصالح داش��ت،  درس مي خواند و آن ياوه ها را جمع 
نمي كرد. از اتف��اق، روزي كتابي را كه تأليف كرده ب��ود به من داد و 
گفت: خواهش مي كنم اين كتاب را مطالعه بفرماييد و اگر اصالحي 
به نظرتان مي رس��د در آن بفرماييد. ]من[ با حوصله فراوان كتاب را 
خواندم و22 صفحه با خط ريز، نظريات اصالحي خود را نوشتم و به 
او سپردم. نتيجه اين شد كه مؤلف سخت بدش آمد و روابط ما تقريباً 
قطع شد، به طوري كه ]قباًل[ هرچند وقت يك بار ما را به »دمپختك« 
دعوت مي كرد؛ ]اما با پيش آمدن آن حادثه[ رسم معهود را فراموش 

كرد. بعد متوجه شدم كه منظور او از اصالح، »تقريظ« بوده است!«

اسکناس و سکه ها
اسکناس در گذشته نزدیک

اسکناس پن ریالی )پنج ریال(: اسکناس پنچ ريالی در اواخر دهه 
بيست كه به سرعت از رده خارج شد.

اسکناس َد ریالی: )ده ريال(: يك تومان، اسکناس محبوب مردم كه 
ارزش خريد خوبی هم داشت. اسکناس ده ريالی را در اصفهان نصف، 
و هر قسمت را به جای پنج ريال داد و ستد می كردند. نام های ديگر 

اين اسکناس چنين بود:
- تك تومنی

- تومنی
-يه تومنی

-يه لنگه تومنی
 اس�کناس بی�س ریالی )بیس�ت ری�ال(: دو تومان، اس��کناس 
 بيس��ت ريالی را در اصفهان نصف و هر قس��مت را به ج��ای ده ريال 

داد و ستد می كردند. دو تومنی هم گفته می شد.
اسکناس پنجا ریالی )پنجاه ریال(: پنج تومان

پينش تومنی
اسکناس صد ریالی

- پشدی ُگلی )پشت گلی(: اسکناس صد ريالی كه رنگ آن به قرمزی 
می زد.

 اس�کناس دیوی�س ریالی )دویس�ت ری�ال(: بيس��ت تومان؛ 
اسکناس های صد و دويست ريالی كمتر در دست ها ديده می شد و اگر 
از جيب كسی بيرون می آمد، نشانه آن بود كه يا تازه حقوق گرفته يا از 

اعيان و دولتمندان است.
- پش سبز )اسکناس پشت سبز(: بيست تومانی

نوت: اسکناس، پول كاغذی.

 رونمایی از بزرگ ترین 
مهره شطرنج جهان

باش��گاهي در ايالت مي��زوري آمريکا  
از ب��زرگ ترين مهره  ش��اه ش��طرنج 
 جه��ان رونماي��ي ك��رد. ب��ه گفت��ه 
مدير اين باش��گاه، س��ازندگان مهره 
  ش��اه اين صفحه ش��طرنج كه حدود 
چهار متر بلندي و وزني در حدود هزار 
كيلوگرم دارد، توانستند طي يك ماه و 
 نيم آن را بسازند. مسئوالن اين باشگاه

 پ��س از رونماي��ي اي��ن مه��ره، آن را در محوط��ه م��وزه 
»World Chess Hall of Fame« در ش��هر سنت لوئيس قرار 
دادند. به گزارش خبرگزاري يونايتدپرس، اين مهره شطرنج توانست 
ركورد پيشين بزرگ ترين مهره كه سال 2003 ميالدي در سوئد به 

دست آمده بود را به خود اختصاص دهد.

دست خود را تلفن همراه كنید!
نمونه اوليه  تلفن همراه پوشيدني كه به 
شکل دستکش طراحي شده، آزادي 
عمل بسيار زيادي براي فرد در هنگام 

مکالمه با تلفن ايجاد مي كند.
در طراحي دس��تکش تلف��ن همراه 
Glove One ، از قطعات الکترونيکي 
بازيافتي و مدارهاي دست ساز استفاده 
ش��ده و مدل كامل نيز با اس��تفاده از 

فناوري پرينت سه بعدي از پالستيك سوپرفاين ساخته شده است.
تمامي اعداد و دكمه هاي دريافت و قطع مکالمه تلفني بر روي انگشتان 

دست تعبيه شده اند. 
پيچ و مهره هايي در بندهاي هر انگشت قرار داده شده تا امکان حركت 

راحت تر انگشتان براي كاربر فراهم شود.
شماره گیري راحت با فشردن اعداد بر روي انگشتان دست

بلندگو و ميکروفون در انگشتان اش��اره و كوچك تعبيه شده و براي 
شروع مکالمه بايد انگشت سبابه در كنار گوش و انگشت كوچك در كنار 
دهان قرار بگيرند. سيم كارت نيز در بخش مياني در پشت دستکش 
قرار مي گيرد.»بريان سرا«، طراح آمريکايي اين تلفن همراه، هدف از 
طراحي دستکش Glove One را امکان استفاده از هر دو دست در 

هنگام استفاده از تلفن همراه و بي نيازي از هندزفري عنوان مي كند.

اگر می خواهيد با نقاطی از دنيا كه كمترين جمعيت را به 
نسبت مساحت در خود جا داده اند آشنا شويد، اين مطلب 
را مطالعه كنيد.جمعيت انسان ها در كره زمين در نقاط 
مختلفی پخش شده و بنا به شرايط آب و هوايی، سياسی و 
اقتصادی ميزان فشردگی و يا پراكندگی جمعيت در نقاط 
و كشورهای مختلف جهان، متفاوت است.در اين مطلب 
قصد داريم تا شما را كم جمعيت ترين كشورهای بر حسب 
ميزان جمعيت در مقايسه با مساحت در جهان آشنا كنيم.

موریتانی
اين كشور آفريقايی كه در شمال غرب قاره سياه واقع شده، 
دارای مساحتی در حدود يك ميليون و 25 هزار كيلومتر 
مربع بوده و جمعيت آن نيز در حدود سه ميليون نفر است.

اين كش��ور با اقيانوس اطلس، الجزاير، مالی، س��نگال و 
 صح��رای غربی تحت كنترل مراكش همس��ايه اس��ت. 
 بر اس��اس آمار موجود، در هر كيلومتر مربع از اين كشور 

سه نفر زندگی می كنند.

ایسلند
اين كشور جزيره ای در ش��مال اروپا در منطقه اقيانوس 
اطلس شمالی و ميان سرزمين اصلی اروپا و گرينلند واقع 
شده است. ايسلند دارای مس��احتی در حدود 103 هزار 
كيلومتر مربع بوده و جمعيت آن نيز در حدود 309 هزار 
نفر است. سه نفر به طور ميانگين در هر كيلومتر مربع از 

اين كشور حضور دارند.

سورینام
اين كشور كوچك با مساحتی در حدود 163 هزار كيلومتر 
مربع در شمال قاره آمريکای جنوبی با كشورهای گويان، 
كويان فرانسه و برزيل و همچنين اقيانوس اطلس همسايه 
است. س��ورينام دارای جمعيتی در حدود 450 هزار نفر 
اس��ت و به ازای هر كيلومتر مربع در اين كش��ور 2/7 نفر 

زندگی می كنند.

استرالیا
اين جزيره بزرگ كه در بين اقيانوس هند و اقيانوس آرام 
قرار گرفته است، چيزی در حدود دو برابر كشورهای عضو 
اتحاديه اروپا يعنی هفت ميليون و 682 هزار كيلومتر مربع 
مساحت دارد.بخش های زيادی از اين كشور را بيابان های 
بی آب و علف فرا گرفته است و عمده جمعيت 21 ميليونی 
 اين كش��ور در نواحی اط��راف خطوط س��احلی زندگی 
می كنند.چيزی در حدود دو س��وم جمعيت اين كشور 
در پنج شهر آن در خطوط ساحلی زندگی می كنند. در 
هر كيلومتر مربع از اين كشور به صورت ميانگين 2/6 نفر 

زندگی می كنند.

نامیبیا
اين كش��ور در جنوب غربی آفريقا با اقيان��وس اطلس ، 
آفريقای جنوبی، آنگوال و بوستوانا همسايه است. اين كشور 
با جمعيتی در حدود دو ميليون نفر دارای مساحتی تقريبی 
824 هزار كيلومتر مربع است و در هر كيلومتر مربع آن به 

طور متوسط 2/5نفر زندگی می كنند.

گرینلند
اين جزيره ي��خ زده كه تحت حاكميت كش��ور دانمارک 
است ، بزرگ ترين جزيره جهان به حساب می آيد و از نظر 

مساحت در حدود كشور عربستان سعودی است.
اين جزيره از لح��اظ جغرافيايی جزو آمريکای ش��مالی 
محسوب می شود، اما از نظر فرهنگی و سياسی به اروپا و 

خصوصا كشور دانمارک مرتبط است.
جزيره گرينلند دارای مساحتی در حدود دو ميليون و 175 
هزار كيلومتر مربع است و جمعيت آن در حدود 56 هزار نفر 
است كه با اين حساب، به صورت ميانگين0/026 نفر  در هر 

كيلومتر مربع از اين جزيره زندگی می كنند.

بزرگ ترین فوبیای جهانی 
 بسياری از ما هر روز از تلفن همراه خود استفاده می كنيم، 
اما تعدادی از افراد كه در حال افزايش نيز هستند،  نسبت به 
اين وسيله ارتباطی خود بيش از حد حساسند،  به طوری 
 كه 66 درصد از افرادی كه در يك نظرس��نجی ش��ركت 
كرده اند، به هراس »Nomophobia« يا ) ترس همراه 

نداشتن تلفن همراه( دچار شده اند.
 براس��اس تحقيقات��ی كه چهار س��ال پيش انجام ش��د، 
آمار اي��ن اخت��الل افزايش يافته اس��ت، چرا ك��ه چهار 
س��ال پيش تعداد افرادی كه ب��ه اين فوبيا دچ��ار بودند 
تنها 53 درصد ب��ود، اما اكنون آنها به 66 درصد رس��يده 
 اند. م��ا روزانه ب��ه طور متوس��ط تلف��ن همراه خ��ود را 
34 بار چك می كنيم و همواره آن را همراه خود داريم، اما 
ترس از گم كردن آن، تمام ش��دن باطری و جلوی چشم 
 »Nomophobia« نبودن آن، نش��انه هايی از ابتال به
است. ش��ايد ناميدن اين حالت به عنوان يك نوع فوبيا يا 
هراس درست نباش��د، چرا كه فوبيا معموال به يك ترس 
غيرمنطقی گفته می شود و در اين دنيای ارتباطی هوشمند، 
اضطراب نبودن تلفن همراهتان با شما، يك احساس قابل 
درک است، اما افرادی كه همواره می خواهند تلفن خود را 
همراه داشته باشند و اين وسواس فکری هر دقيقه آنها را به 

خود مشغول كرده، دچار »Nomophobia« هستند.

آشنایی با كم جمعیت ترین 
نقاط دنیا  +13+28

+7+25

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

خواندنی 

زیرآسمان اصفهان

خبر ویژه 

مهرزاد دانش

هزارویک شب 

عکس نوشت

هرگز لغت password را به عنوان رمز عبود خود انتخاب نکنيد، 
مگر اين ك��ه بخواهيد به راحتی در معرض حمل��ه هکرهای قرار 
بگيريد. در واقع بدترين رمز عبوری كه می توان انتخاب كرد همين 
است. در ليستی كه ساليانه SplashData - ارائه كننده نرم افزار 
مديريت پسورد- از بدترين پسوردها كه بر اساس عمومی تر بودن 
آنها منظم شده ارائه می دهد، كلمه password در صدر جدول 
قرار گرفته است. )در ضمن لغت Passw0rd- با استفاده از صفر 
به جای o خيلی فکر هوشمندانه ای نيست، زيرا اين كلمه هم در 

رده هيجدهم بدترين ها قرار گرفته است.(
البته اين ليس��ت تا حدودی هم قابل پيش بينی است. دنباله ای 
از اع��داد و حروف مجاور ه��م در صفحه كليد: مث��ل qwertyو 
123456 و اسامی معروف، انتخاب های رايجی هستند. كلمه های 
ديگری هم مثل monkey و shadow همين طور. )كه توضيح 

چرايی انتخاب اين لغات كمی دشوار است.(
abc123 و trustno1 هم برای س��ايت هايی كه ب��ه تازگی از 
كاربرانش��ان می خواهند تركيبی از حروف و اع��داد را برای رمز 

عبورشان برگزينند، انتخاب پرطرفداری است.
SplashData اين ليست را با استفاده از اطالعات هکرها درباره 

ميليون ها پسوردی كه دزديده اند به دست آورده است.
password-1

123456 -2

12345678 -3
qwerty-4
abc123-5

monkey-6
1234567 -7
letmein-8

trustno1-9
dragon-10

baseball-11
111111 -12

iloveyou-13
master-14

sunshine-15
ashley-16
bailey-17

passw0rd-18
shadow-19
123123 -20
654321 -21

superman-22
qazwsx-23

michael-24
football-25

مورگان اس��لين، مدير عامل SplashData از تمام��ی افراد و 
شركت هايی كه اين لغات را برای رمز عبورشان انتخاب كرده اند 
خواسته تا هر چه سريع تر پسورد خود را عوض كنند. مورگان گفته 
است: بسياری از هکرها تنها با چند بار امتحان كردن پسوردهای 
رايج، رمز عبور شما را به دست می آورند. وی افزود: حتی با وجود 
تش��ويق مردم به انتخاب پس��وردهای قوی تر، هنوز هم خيلی از 
افراد با انتخاب رمزهای س��اده و قابل حدس، خ��ود را در معرض 
 خطر كالهبرداری و س��رقت هويت قرار می دهند. اين ش��ركت 
 در بياني��ه ای س��ه روش را ب��رای انتخاب پس��ورد امن ت��ر ارائه 

داده است:
1   استفاده از كاراكترهای بسيار متنوع مانند حروف و اعداد 

مختلف و در صورت امکان، كاراكترهای خاص در كنار يکديگر.
2    سعی كنيد رمز عبورتان بيش از هشت كاراكتر باشد و در 

بين لغات كوتاه از فاصله و يا خط تيره استفاده كنيد.
3    از يك نام كاربری و رمز عبور يکس��ان برای همه سايت ها 
اس��تفاده نکني��د و از مديري��ت پس��ورد آنالين ب��رای پيگيری 

حساب های مختلفتان بهره ببريد.
آيا اين ليست كمکی به شما كرد؟ آيا شما هم جزو آن دسته افرادی 

هستيد كه بايد رمز عبورشان را تغيير دهند؟

بدترین پسوردها كدامند ؟

رقص  رویایی 
دلفین ها 
دلفین ها جزو باهوش ترین جانوران 
روی زمین به شمار می روند كه زندگی 
اجتماعی دارند. آنها با سرعت 32 كیلومتر 
بر ساعت در آب شنا می كنند و نمایش 
آنها در اطراف كشتی ها در واقع نوعی 
موج سواری و ذخیره انرژی است.
تصویر روبرو را گرگ هاگلین در سواحل 
آفریقای جنوبی ثبت كرده است.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

سردبیر : محمدهادی نعمت الهی 
فکس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 

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

به گزارش اخبار تلويزيون، باالخره 
علت جدايی گواردي��وال مربی تيم 
بارس��لونا از اين تيم بع��د از چهار 
س��ال آش��کار ش��د. دوس��تانمان در تلويزيون كشف 
 كرده اند كه دش��منان ما عام��ل جدايی اي��ن مربی از

 تيمش شده اند.
 ضمن تشکر از واحد مركزی خبر صدا و سيما كه جمعی 
را از نگرانی درآورده و آرام��ش را دوباره به خانه های ما 
 برگرداند، توجه ش��ما عزي��زان را به ادام��ه اخبار جلب 
می كنم.به گ��زارش خبرنگار اعزامی به فرانس��ه، علت 

ساخت برج ايفل كشف شد. 
اين برج آهنی كه س��ال ها پيش و به دس��ت ش��خص 
معل��وم الحالی به نام ايفل س��اخته ش��ده، وس��يله ای 
برای اع��دام مخالف��ان حکومت فرانس��ه بوده اس��ت. 
گفتنی اس��ت پس از آن كه فرانس��وی ها در اس��تفاده 
 از گيوتن برای ح��ذف مخالفان خود ب��ا مخالفت های

 جهانی روبروشدند، لويی بيس��تم به آنتوان ايفل كه از 

شکنجه گران معروف دربار بود، دستور داد تا با ساخت 
ابزار كشتار جديدی كه سرعت و دقت بيشتری داشته 

باشد، به سلطنت استبدادی خدمت شايانی كند.
 ايفل نيز كه س��ابقه همه گونه پدر سوختگی را داشت، 
تصميم گرفت در وسط شهر پاريس برج بلندی بنا كند تا 
در مواقع لزوم، حذف مخالفان به روش های كند و دست 
و پاگير سنتی كنار گذاشته شده و همه را يکدفعه از آن 

باال به پايين بريزند. 
»ش��ارل ي��ه گل« از مخالفان سياس��ی نظ��ام حاكم، 
 در اين م��ورد گفت: »خيلی س��خت بود. م��ا پله ها رو 
می رفتيم باال، فکر می كرديم آوردنمون ش��هر بازی، تا 
رسيديم به نوكش، گفتن بپريد پايين! خيلی سخت بود، 
 اونجا دو تا  گزينه داش��تيم ؛يا بايد می پريديم و كشته 

می شديم يا ... البته ما رو كه كشتن!«
ادام��ه اخبار؛ ب��ر اس��اس اس��نادی كه اخيرا كش��ف 
ش��ده، كش��ور اياالت متح��ده متعلق به ي��ك چوپان 
اندونزياي��ی اس��ت. ب��ه گ��زارش واحد مرك��زی خبر، 

آميتا شانس��االنس كه در حومه ش��هر ه��رت اندونزی 
به چوپانی مش��غول اس��ت، اخيرا و پ��س از مرگ پدر 
 خود، در صندوقچ��ه خانوادگ��ی س��ندی منگوله دار

به امضای ژنرال جرج واشينگتن پيدا می كند كه تصريح 
 كرده اي��االت متحده متعل��ق به خانواده شانس��االنس

 است. 
آميتا در گفتگو ب��ا خبرنگار اعزامی م��ا گفت: »پدر دم 
مرگش هی من و دو تا برادرامو جمع می كرد دور بالينش 
و می گفت بچ.....ه ه....ا م....ی خ��و.....ام بر.....ات......ون 
ی.....ه قص......ه بگ.....م. ما هم كه قصه شکستن چوب 
های س��ه تا برادرها رو از تو دبستان خونده بوديم، نمی 
ذاشتيم حرفشو بزنه. هی می گفتيم خودمون می دونيم، 
تو استراحت كن. اون بنده خدا هم يه كم تعجب می كرد 
 و می گفت مطمئ..... نی.....ن؟! می گفتيم آره بخواب. «

گفتنی است قرار اس��ت به زودی طی مراسمی در الس 
وگاس، آمريکا رسما به اين چوپان خوش شانس تحويل 

داده شود.

عصر  اكتشافات دست انداز

مجید 
كافی

 گوش��ی جديد سامس��ونگ، هواپيماهای جدي��د بوئينگ، 
هتل های زير آب��ی، هواپيماهای برقی هيبريدی، ماش��ين 
برقی جگ��وار، از جمله مه��م ترين اخبار فن��اوری در هفته 
گذشته است. در هفته گذشته چند فناوری جديد وارد بازار 
 شده كه در اينجا تعدادی از اين فناوری ها را به شما معرفی 

می كنيم.

Galaxy S III
 مطمئنا در هفته گذشته مهم ترين اخباری كه می توانستيم 
از دنيای تکنولوژی داشته باشيم، رونمايی از گوشی جديد 
 سامس��ونگ بود. اي��ن گوش��ی دارای يك صفح��ه نمايش 
4/8 اينچی است و مجهز به آخرين سيستم آندروئيدی است. 

هواپیماهای جدید بوئینگ
بوئينگ يکی از بزرگ 
تري��ن كارخانه های 
در  هواپيماس��ازی 
دنياس��ت و البته به 
س��اخت  دنب��ال 
هواپيماه��ای جديد 

نيز هس��ت. در هفته گذش��ته اطالعاتی در مورد هواپيمای 
مافوق صوت اين ش��ركت به بيرون درز كرد ك��ه البته بايد 

منتظر ورود آن در چندين سال آينده باشيم. 
اين هواپيما به خاطر مصرف سوخت بسيار پايينش، معروف 
اس��ت. س��فر با هواپيماهای مافوق صوت بسيار لذت بخش 

خواهد بود.

هتل های زیرآبی
ايده خانه های روی   
آب، چند سالی است 
كه ذهن بسياری از 
طراح��ان را درگير 
ك��رده و البت��ه در 
گذش��ته  هفت��ه 
اطالعاتی در مورد هتل های روی آب دوبی گفته ش��د. اين 
هتل های بسيار لوكس، به مسافران اين اجازه را می دهند تا 
شب ها زيرآب استراحت كنند و از دنيای زير آب لذت ببرند.

هواپیماهای برقی هیبریدی
 به تازگی شركت هواپيمايی به نام Volta Valore اقدام 

به توليد مدل های هواپيماه��ای خصوصی كرده و البته اين 
هواپيماها به صورت برقی كار می كنند، اما نگران تمام شدن 
شارژ آنها در بين زمين و آس��مان نباشيد، چرا كه با رسيدن 
به آخرهای شارژ، خود به خود هواپيما روی موتور هيبريدی 

قرار می گيرد وشما را به مقصدتان می رساند.

ماشین برقی جگوار
جگوار نيز پا به عرصه 
ه��ای  ماش��ين 
الکتريکی گذاش��ته 
است. اين ماشين كه 
XKX ن��ام دارد، با 
يك طراحی بس��يار 
زيبا و موتور برقی، می تواند رقيب بزرگی برای شركت های 

فعال در اين زمينه باشد. 
موتور اين ماش��ين به وسيله س��لول های كوچکی كه روی 

سطح آن است شارژ می شود. 
يک��ی ديگ��ر از ن��وآوری ه��ای اي��ن ماش��ين، اين اس��ت 
 ك��ه در هن��گام پ��ارک ك��ردن ماش��ين، آينه بغ��ل های

 آن ناپديد می شود.

تازه های فناوری در هفته گذشته

از هتل زیرآب تا هواپیمای جدید بوئینگ 

فناوری
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