
  اتوبوس ها جای خالی مترو را پر می کنند

هنوز در گندم خودکفا نشده ایم

چند راهکار برای 
رهایی از ناراحتی ها

BRTبا اعالم راه اندازی خط جدید

با وجود برگزاری جشن خودکفایی

 نسل آینده 
تلویزیون ها 12

مروری بر بازی های 
دسته جمعی  711

 فیلمسازان قدم مؤثری
12 در بیداری اسالمی برنداشته ا ند

ایران هیچ فشاری را تحمل نمی کند

 خودروهای اصفهان  
از تعداد افراد  بیشتر می شود

مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری درباره علت اصلی برگزاری دور دوم مذاکرات 
هس��ته ای میان گروه 1+5 و ایران در بغداد و پیشنهادهای دیگر کشورهای غربی که 
در این زمینه ارایه داده بودند، اظهار داش��ت: برگزاری مذاکرات هس��ته ای بین گروه 
1+5 و ایران در بغداد با پیشنهاد و پیگیری جمهوری اسالمی ایران محقق شده است. 

حق سپاهان را بدهید

کمتر از س��ه  روز تا آغاز بازی حس��اس س��پاهان و 
اس��تقالل در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آس��یا 
زمان باقی مانده اس��ت. در روزهای گذشته مسائل 
 حاش��یه ای زی��ادی ح��ول و ح��وش ای��ن رقابت 
سرنوشت س��از مطرح ش��ده که نحوه برگزاری این 
مس��ابقه را هم تحت تأثیر قرار داده است. سپاهان با 
توجه به پیروزی مقابل االهلی عربستان و صعود به 
عنوان تیم اول گروه سوم، این ش��انس را پیدا کرده 
اس��ت تا در مرحله یک هش��تم نهایی، در ورزشگاه 

خانگی اش میزبان تیم دوم گروه الف باشد ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
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 اعالم مشوق های غرب به ایران
حکایت مروارید و آبنبات2

همایش مکتب نگارگری اصفهان بر گزار شد 
رضا عباسی، نقاش سرکش مکتب اصفهان10

روزگاری از زندگی انس��ان سپری ش��ده که در آن کشاورزی 
 از کارهای اساس��ی و م��ورد احت��رام مردم بوده  اس��ت، ولی 
رفت��ه رفته و ب��ا پیدایش ش��غل های دیگر، برای این ش��غل 
مش��کالتی ایجاد ش��د. با گذش��ت زمان نه تنها از مشکالت 
کشاورز و بخش کش��اورزی کاسته نشده اس��ت، بلکه روز به 
روز تولید کنندگان این بخش با مش��کالت جدیدتری مواجه 
می شوند. حمایت  از این بخش، برخالف سیل عظیم وعده های 
مس��ئوالن مبنی بر راهکارهایی برای رفع مشکالت این قشر 
زحمت کش، هر روز کمرنگ تر می شود. قیمت  باالی نهاده های 
کش��اورزی، هزینه های گزاف برق و پایین بودن قیمت خرید 
تضمینی محصوالت، کش��اورزی را به سراش��یبی س��قوط و 

نابودی سوق می دهد. 
رییس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان گفت: 

احترام به کشاورزان به عنوان یک تولیدکننده ملی که بیش از 
25 درصد اشتغال کشور را در اختیار دارند، بر مسئوالن واجب 
است. حسین محمدرضایی بیان داشت: اصفهان که پایتخت 
فرهنگ و تمدن ایران اسالمی شناخته شده است، چند سال 
است با مشکالت شدید بی آبی و خشکسالی دست و پنجه نرم 
می کند. وی افزود: اگر کش��اورزان نتوانند کش��ت نیمه جان 
غله خود را به ثمر برسانند، با بحران شدید اقتصادی رو به رو 
می شوند که معضالت آن گریبان گیر جامعه می شود، همچنان 
که به دلیل کشت نکردن در چند س��ال گذشته، با مشکالت 
فراوانی مواجه هس��تند. رییس انجمن حمایت از کشاورزان 
شهرستان اصفهان ادامه داد: به دلیل وضعیت بد ذخیره مخزن 
سد زاینده رود در تابستان و پاییز سال 91، امکان کشت برای 

4کشاورزان وجود ندارد ...

متجاوزان به مادر و دختر 
در اصفهان  اعدام شدند

شایعه ورود ریزگردها 
صحت ندارد

 نرخ بیکاری سال گذشته
 12/3 درصد

دالیل سفر آمانو به تهران 

افراد زیبارو روابط 
اجتماعی قوی تری 

برقرار می کنند

مدیر ستاد بحران استان اصفهان:

سکوهایی پر از هواداران زرد پوش
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آگهی مناقصه

اداره كل نوسازی مدارس استان اصفهان در نظر دارد پروژه های مشروحه 
ذیل که از محل اعتبارات دولتی پیش بینی اعتبار شده را از طریق مناقصه به 

پیمانکاران واجد شرایط و تشخیص صالحیت شده واگذار نماید.

متقاضیان می توانند از زمان انتشار به مدت 4 روز کاری جهت دریافت اسناد مناقصه 
به این اداره کل واقع در بلوار هشت بهشت- مقابل بازار هنر مراجعه نمایند و جهت 

تکمیل و تحویل پیشنهادها تا پایان وقت اداری تاریخ 91/3/16 اقدام نمایند.

ضمناً شرکت هایی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارک پرونده 
ارزیابی آنان تکمیل شده باشد.

الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

و   WWW.nosazimadaresisf.ir اینترنتی  پایگاه  در  مناقصه  این   متن 
iets.mporg.ir قابل رویت می باشد.

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

نوبت دوم

1426

فهرست عنوان پروژهردیف
پایه

مدت 
قرارداد

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه

رتبه و 
رشته 

موردنیاز

برآورد 
اولیه به 

ریال

نوبت 
مناقصه

1

خريد و حمل و نصب اسكلت فلزی 
سالن های ورزشی مدارس جنب 

آموزشگاه ادب سميرم، جنب مدرسه 
بهادرانی باغبادران، شهرک كاوه ناحيه 
4 و جنب دبيرستان شاهد زرين شهر

1388

خريد يک 
ماه حمل و 
نصب1/5 

ماه

25/000/000

سازندگانی 
كه در ارزيابی 
امتياز الزم را 

كسب نموده اند

نوبت اولــــ

2

خريد و حمل و نصب اسكلت فلزی 
سالن های ورزشی مدارس آمنه ناحيه 

6،  منير ناحيه 5، المهدی سپاهان شهر 
ناحيه 3 و دو شاخ خمينی شهر

1388

خريد يک 
ماه حمل و 
نصب 1/5 

ماه

30/000/000

سازندگانی 
كه در ارزيابی 
امتياز الزم را 

كسب نموده اند

نوبت اولــــ

3
خريد و حمل و نصب اسكلت فلزی 
استخرهای فالورجان، زرين شهر، 

خمينی شهر و گلپايگان
1388

خريد يک 
ماه حمل و 
نصب 1/5 

ماه

40/000/000

سازندگانی 
كه در ارزيابی 
امتياز الزم را 

كسب نموده اند

نوبت اولــــ

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

تاریخ انتشار آگهی:91/2/30
در 5 ماه 1800 میلیارد تومان را از سیستم بانکی خارج کردند

صف اصفهانی ها برای  پذیرش فرزندخوانده 

رییس سازمان بازرسی کل کشور:

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان:

به گزارش فارس، مصطفی پورمحمدی روزگذش��ته در جمع دانش��جویان  دانش��گاه 
فردوسی مشهد اظهار کرد: بخش عظیمی از فساد بانکی اخیر، در فاصله اسفندماه سال 
89 تا مرداد90 انجام شده و بالغ بر هزار و 800 میلیارد تومان، تنها در همین مدت پنج 

ماهه از سیستم بانکی کشور خارج شده است. 
رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: تقریبا چهار سال است که در سازمان 
بازرسی کل کشور مشغول به فعالیت شده ام و در این مدت، بارها به ارگان های مختلف 
تذکر دادم که نظام بانکی کشور دارای ایراد است و فساد بانکی اخیر این مسأله را کامال 

اثبات کرد.
پورمحمدی گفت: در همان مراحل اولیه فساد عظیم و زمانی که 150 میلیارد تومان از 
سیستم بانکی توسط این گروه اعتبار دریافت شده بود، گزارشی تهیه کردیم و تخلفات 

را تذکر دادیم و خواستار این شدیم که این وجوه به بانک بازگردد، اما متأسفانه توجهی 
نش��د. وی یادآور شد: بهتر اس��ت در مورد پرونده اخیر، از فس��اد بزرگ بانکی به جای 

اختالس یاد کنیم؛ زیرا اختالس دارای شرایط مخصوص به خود است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به هدفمندی یارانه ها و تبعات آن در اقتصاد 
کشور، اظهار کرد: از همان ابتدا، قرار بود که هدفمندی یارانه ها منجر به افزایش اشتغال 

و همچنین افزایش تولید داخلی شود، اما آمار و شواهد نمایانگر چیز دیگری است.
پورمحمدی ادامه داد: این امر ناشی از این است که دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها، 

دارای تخلفات آشکاری بوده و این قانون را به صورت ناقص اجرا کرده است.
وی تأکید کرد: قرار بود با اجرای این قانون، مردم را به بهتر مصرف کردن تشویق کنیم، 
اما در حال حاضر، مردم را تبدیل به حقوق بگیران ثابت کرده ایم. رییس سازمان بازرسی 
کل کشور یادآور شد: س��ؤال اساسی ما از دولت این اس��ت که چرا دولت فراتر از منابع 
مالی اش، به مردم پرداخت داشته و این که چرا از جای دیگری غیر از محل درآمدهای 

ناشی از هدفمندی یارانه ها، پول برداشت کرده است؟
وی نبود تعادل و توازن اقتصادی موجود را ناشی از ناقص اجرا شدن قانون هدفمندی 

یارانه ها عنوان کرد.
پورمحمدی با اش��اره به حیطه وظایف س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور، گفت: سازمان 
بازرس��ی کل کش��ور، تنها وظیفه نظارتی برعهده دارد و دایره نظارت آن نیز مشمول 
قوه قضائیه، مجلس و س��ایر نهادهای قانونگذار نمی ش��ود و تنها بر دستگاه های اداری 
نظارت دارد. رییس سازمان بازرسی کل کشور در خاتمه با اشاره به افتتاح نشدن شعب 
بانک گردشگری نیز افزود: تخلف این بانک در همان مراحل اولیه کشف شد و موضوع 
بالفاصله به بانک مرکزی اطالع دادیم و با پیگیری آنها، از افتتاح این بانک و همچنین 

بانک آریا جلوگیری شد.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: در حدود یک هزار و 500 کودک 
بی سرپرست و بد سرپرست در استان تحت پوشش بهزیستی قرار دارند. 

سعید صادقی در گفتگو با مهر اظهار داشت: 500 نفر از این کودکان در 38 خانه کودک و نوجوان 
و مابقی به صورت امداددهی به بستگان دارای صالحیت های اجتماعی واگذار شده اند و هزینه 
آنها توس��ط اداره کل بهزیستی به صورت ماهانه پرداخت می ش��ود. وی ادامه داد: از 38 خانه 
کودک و نوجوان استان اصفهان، یک خانه دولتی و 37 مرکز به صورت خیریه و با یارانه سازمان 

بهزستی اداره می شوند. 
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیس��تی اس��تان اصفهان با اش��اره به این که در حال حاضر 
تنها 35 کودک در طرح امین موقت اداره کل بهزیس��تی اصفهان به خان��واده های متقاضی 
واگذار شده اند، تصریح کرد: این کودکان بدسرپرس��ت و یا دارای مشکالت جسمانی بوده اند 
 و به صورت موقت نزد متقاضیانی که صالحیت آنها توس��ط اداره کل بهزیس��تی تأیید شده، 

نگهداری می شوند.

تعداد کودکان بی سرپرست کاهش پیدا کرده است
صادقی ادامه داد: ه��م اکنون در حدود یک ه��زار و 400 زوج ناب��ارور در نوبت پذیرش فرزند 
هستند، اما سالیانه تنها 50 تا 60 کودک واگذار می شود. وی با اشاره به این که تعداد کودکان 
 بی سرپرس��ت و کودکانی که رها می ش��وند کاهش پیدا کرده، افزود: بیشتر کودکانی که رها 
می شوند، دچار معلولیت های ش��دید و یا بیماری های خاص هستند و این یکی از مشکالت 
اعطای فرزند خوانده است. معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان ادامه داد: 
عالوه بر این، نرخ ناباروری در سطح جامعه نیز افزایش پیدا کرده و تعداد متقاضیان فرزندپذیری 

افزایش یافته است.

75 درصد جمعیت کودکان تحت پوشش بهزیستی بدسرپرست هستند
صادقیان ب��ا بیان ای��ن که ک��ودکان ب��د سرپرس��ت 75 درص��د جمعیت ک��ودکان تحت 
 پوش��ش این اداره کل را تش��کیل م��ی دهند، بیان ک��رد: ام��کان واگذاری این ک��ودکان به 
 خان��واده ه��ای دیگ��ر وج��ود ن��دارد. وی ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن ک��ه بیش��ترین ک��ودکان 
بد سرپرس��ت مربوط به ش��هر اصفهان هس��تند، اضافه کرد: اعتی��اد، زندانی ب��ودن والدین 
و ط��الق بیش��ترین دالی��ل بدسرپرس��تی والدی��ن ب��ه ش��مار م��ی رود. مع��اون ام��ور 
 اجتماع��ی اداره کل بهزیس��تی اس��تان اصفه��ان ب��ا بیان ای��ن ک��ه در رابطه با ک��ودکان 
 ب��د سرپرس��ت دو »NGO«در اصفه��ان وج��ود دارد، اذع��ان داش��ت: مؤسس��ه خیریه 
»حضرت علی اصغر)ع(« با مجوز سازمان بهزیستی و انجمن حمایت از کودکان بدسرپرست 
»روزنه های امید« با مجوز استانداری اصفهان در این زمینه در استان اصفهان فعالیت می کنند.

اولویت سازمان بهزیستی حفظ منافع و آتیه کودک است
 صادق��ی در خص��وص ش��رایط فرزن��د پذی��ری گف��ت: از تاری��خ ازدواج متقاضی��ان 
فرزند پذیری پنج سال گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، احراز صالحیت 
 اخالقی، میزان درآمد، س��ن و س��طح تحصی��الت والدین از ش��رایط الزم ب��رای متقاضیان 
فرزند پذیری است. وی ادامه داد: عالوه بر ناباروری، سایر شرایط ذکر شده باید در زوجین وجود 
داشته باشد؛ زیرا اولویت اصلی سازمان بهزیستی برای اعطای سرپرستی کودک، حفظ منافع 

و آتیه کودک است.



چهره روزیادداشت

زمان دفاع در جنگ نرم به سر آمده
جانشین سازمان بسیج مستضعفین معتقد است در دنیای امروز، عمر 

تفکر دفاع مقابل جنگ نرم دشمن به سر آمده است. 
س��ردار علی فضلی تصریح ک��رد: در حال حاضر ب��رای رویارویی با 
دشمنان اس��الم و انقالب در جنگ نرم باید از خطوط تدافعی عبور 
کرد. هجمه، تنها راه پیش روی مردم و مس��ئوالن برای از بین بردن 
مصادیق جنگ نرم، با استفاده از شیوه های نبرد و تاکتیک های نظامی 
مورد تأکید قرآن و ائمه اطهار )ع( است. وی با مقایسه جنگ نرم امروز 
دشمن با شکست حصر آبادان خاطرنش��ان کرد: اگر در آن روزهای 
هجمه رژیم بعث به مرزهای ایران اسالمی دست روی دست گذاشته 
و دنبال دفاع از سایر نقاط بودیم، حسرت دیدن خرمشهر بر دل همه 

ما باقی می ماند.

جلسه  اصولگرایان برای بررسی 
ریاست  مجلس

اصولگرایان مجلس نهم  یک روز قبل از آغاز ب��ه کار مجلس جدید، 
 پیرامون ریاست و خط و مشی مجلس آینده بحث و گفتگو خواهند 
کرد. اصولگرایان مجلس نهم شنبه هفته آینده یک روز قبل از آغاز 
به کار مجلس جدید، گردهم می آیند. در این گردهمایی که در تاالر 
مشروطه  مجلس شورای اسالمی برگزار می شود، اصولگرایان مجلس 
نهم پیرامون ریاس��ت و خط و مش��ی مجلس آین��ده بحث و گفتگو 
خواهند کرد. حدادع��ادل و الریجانی دو گزین��ه اصولگرایان برای 

تصدی ریاست مجلس هستند.

نیویورک تایمز نوشت مذاکره کنندگان آمریکایی بعد از یک 
دهه تالش های بی ثمر در بحث هس��ته ای با ای��ران، در حال 
دریافت نشانه های امیدوار کننده ای از سوی ایران هستند و به 

نتیجه بخش بودن این مذاکرات امید دارند. 
مقامات دولت باراک اوبام��ا، رییس جمه��وری آمریکا اعالم 
کرده اند با نش��انه هایی که مبنی بر تحت فش��ار بودن بیشتر 
ایران در مقایسه با سال های قبل برای رسیدن به توافق درباره 
برنامه هس��ته ای تهران وجود دارد، آمریکا و پنج کشور دیگر 
مذاکره کننده، آمادگی ارایه بسته ای از مش��وق ها به ایران را 
دارند تا ب��ه توافقی قابل اثبات با ته��ران در زمینه تعلیق غنی 
 سازی های اورانیوم مورد نیاز برای ساخت تسلیحات هسته ای 

دست یابند.
این مقامات آمریکایی به این روزنامه گفته اند این مش��وق ها 
می تواند ش��امل کاهش اعمال محدودیت روی مواردی مانند 
)واردات( قطعات هواپیما )به ایران( و کمک های فنی به صنعت 
انرژی ایران و نه تحریم های اعمال ش��ده علیه صادرات نفتی 

ایران باش��د که قرار اس��ت از اول ژوئیه س��ال جاری میالدی 
اجرایی شوند. در ادامه این گزارش، به منافع اوباما در موفقیت 
مذاکرات 1+5 با ایران در بغداد اشاره شده و آمده است موفقیت 
این مذاکرات می تواند باعث طوالنی شدن رویکرد دیپلماتیک 
آمریکا با تهران ش��ود و هرگونه اقدام نظام��ی احتمالی علیه 
تأسیسات هسته ای ایران را تا بعد از برگزاری انتخابات ریاست 

جمهوری نوامبر سال جاری به تأخیر بیندازد. 
عالوه براین، موفقیت نشست بغداد می تواند مانع افزایش بهای 
نفت شود، زیرا کاهش هر چه بیش��تر بهای بنزین می تواند به 
احیای نظام اقتصادی آمری��کا و در نهایت، چش��م اندازهای 

انتخاباتی اوباما کمک کند. 
تحلیلگران بر این باورند پی��ش بینی این که چه امتیازهایی از 
سوی کشورهای غربی، روسیه و چین  - به جز لغو تحریم های 
نفتی - می تواند پاس��خ مثبت ایران را به همراه داشته باشد، 
دشوار است. مقامات اروپایی نیز پیش��نهاد کرده اند اتحادیه 
اروپ��ا می توان��د ممنوعیت بیمه نف��ت کش ها را ک��ه تأثیر 

بی وقفه ای روی فروش نفت ایران در سایر نقاط جهان داشته، 
و این تأثیر بیش��تر از هدف مورد نظر اتحادیه اروپا بوده است، 
را لغو کند. مقامات آمریکایی اع��الم کرده اند این احتمال نیز 
وجود دارد که کشورهای شرکت کننده در گروه 1+5 شماری 
از پیشنهادهای اولیه را برای خروج غنی سازی اورانیوم از ایران 
و انتقال مجدد اورانیوم غنی ش��ده به این کشور برای مصارف 

تحقیقات پزشکی ارایه کنند.
امید به حصول پیش��رفتی قاب��ل توجه در مذاک��رات بغداد و 
وین، به ویژه در روزهای اخیر و با اعالم خبر سفر یوکیو آمانو، 
مدیرکل آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی به ته��ران، افزایش 

یافته است.
 آمان��و که دوش��نبه، اول خ��رداد وارد تهران می ش��ود، قرار 

است در گفتگوهایی پیرامون 
موضوع��ات م��ورد عالقه دو 
طرف و گسترش همکاری ها 
آژان��س  و  ای��ران   بی��ن 
بی��ن المللی ان��رژی اتمی با 
حضور س��عید جلیلی، دبیر 
ش��ورای عالی امنی��ت ملی 
شرکت کند. این اولین سفر 
به ایران در دوران مدیریتش 
بر این سازمان است و هرمان 
ناکارتس، مع��اون مدیرکل 
در ام��ور پادمان ه��ا و رافائل 
گروس��ی، دس��تیار وی��ژه 
آمان��و، وی را در این س��فر 
 همراهی می کنن��د. چنین 
تماس ه��ای بی��ن المللی و 
مذاکرات فش��رده بین ایران 
و غرب از زم��ان گفتگوهای 
فراگیر ای��ران و اروپا در این 

چند ساله  بی سابقه بوده است. هرچند مشوق های اعالم شده 
حکایت مروارید و آبنبات را تداعی می کند، اما مشخص است 
آن چه پیش از مذاکرات و برای تأثیرگذاری بر فضای بحث ها 
گفته می شود، با آن پیشنهاداتی که روی میز قرار می گیرد، 

متفاوت است.
 آن چه از دیپلمات های ایرانی انتظار می رود، این اس��ت که 
آخرین گام ها برای احقاق حقوق هسته ای ایران را نیز محکم 

بردارند.

اعالم مشوق های غرب به ایران

حکایت مروارید و آبنبات

مراجع تقلید گرانی ها را عمیق تر  ببینند 

ایران هیچ فشاری را تحمل نمی کند

عضو فراکسیون روحانیون مجلس با بیان این که از مراجع تقلید استدعا می کنم مسأله 
گرانی ها را عمیق تر ببینید، گفت: باید درخواس��ت مراجع این باشد که جلوی »ریشه 

گرانی ها« گرفته شود.
 حجت االسالم  غالمرضا مصباحی مقدم، عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس و منتخب 
مردم تهران در مجلس نهم در گفتگو با خبرآنالین، درب��اره اولویت های مجلس نهم، با 
بیان این که مسأله تورم و بانک داری از جمله موضوعاتی است که باید بدان توجه شود، 
افزود: اگر خدای ناکرده در مصوبات بودجه ساالنه یا نوع اجرای قوانین غفلت و نقدینگی 

تشدید شود، هر مقدار که سرمایه گذاری انجام شود، از تولید منحرف می شویم.

وی با تأکید بر این که این اش��تباه محض اس��ت ک��ه برخی فکر می کنند در ش��رایط 
 تورمی سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند، خاطر نشان کرد: این سخن وقتی از سوی 
اقتصاد دانان گفته شد که منظور شرایط تورم مالیم حدود دو  تا چهار درصد بوده نه تورم 

20 تا 25 درصدی. 
بانک مرکزی اخیرا میزان تورم در دوازه ماه منتهی ب��ه فرودین 91 را  21/8 درصد ذکر 
کرده بود. رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس با بیان این که اتکا به نفت برای 
بودجه کشور زیانبار است، افزود: مگر این که این تکیه کردن صرفا برای خرید کاالهای 
سرمایه ای از خارج از کشور یا منابع صندوق توسعه ملی صرف شود، واال هر گونه استفاده 

از نفت، بیشتر به حال اقتصاد ملی ما زیانبار است.
وی با اشاره به جلوگیری مجلس از ش��کل گیری استقراض دولت از بانک مرکزی و ارایه 
متتم بودجه گفت: ای��ن اقدامات خوبی بود و م��ا روند رو به کاهش نرخ ت��ورم را تجربه 
 می کردیم، اما س��ال قبل، اس��تقراضی از بانک مرکزی بدون موافقت مجلس به میزان 
9 هزار میلیارد تومان انجام گرفت که به اقتصاد کشور آسیب رساند و بالفاصله اثر خود را 
در تورم نشان داد. مصباحی مقدم با بیان این که از مردم درخواست می کنم این مسأله 
را بفهمند، تصریح کرد: از مراجع تقلید هم که از گرانی ها ابراز نگرانی می کنند، استدعا 
می کنم مس��أله را عمیق تر ببینید و صرفا نگویند جلوی گرانی ه��ا را بگیریم. وی که 
می گفت درخواست مراجع باید این باشد که جلوی»ریشه گرانی ها «گرفته شود، افزود: 
دلیل گرانی های کنونی در سیاس��ت های پولی دولت است؛ اگر بنا باشد سیاست های 
پولی و مالی درست، چه از ناحیه قانونگذار و چه از ناحیه مجری مورد عنایت قرارنگیرد، 

یقینا تورم افزایش می یابد.

 

مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری درباره علت اصلی برگزاری دور دوم مذاکرات 
هسته ای میان گروه 1+5 و ایران در بغداد و پیشنهادهای دیگر کشورهای غربی که در 
این زمینه ارایه داده بودند، اظهار داش��ت: برگزاری مذاکرات هسته ای بین گروه 1+5 و 
ایران در بغداد با پیشنهاد و پیگیری جمهوری اسالمی ایران محقق شده است. در صورتی 
که در ابتدا نظر گروه 1+5 برگزاری مذاکرات در اتریش، سوییس یا نروژ بود، اما جمهوری 
اسالمی ایران روی بغداد تکیه داشت که در نهایت برگزاری مذاکرات در استانبول و بغداد 

مورد توافق قرار گرفت.
دکتر علی اکبر والیتی تأکید کرد: در واقع نظر ما در این موضوع تأمین شد که یک پیروزی 
برای جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود. از طرفی، برگزاری این نشست یک اعتبار 

بین المللی برای عراق محسوب می شود. چون سابقه نداشته در بغداد اجالسی با حیثیت 
بین المللی برگزار شود و بغداد جایگزین ژنو یا وین یا اس��لو برای برگزاری مذاکرات در 

موضوعی بین المللی شود.
 وی در گفتگوبا مهر اظهار داش��ت: برگزاری این مذاکرات در بغداد جز در س��ایه روابط 
دوس��تانه ای که بین ایران و عراق است، به ش��کل دیگری محقق نمی ش��د. این اتفاق 
خود پیام ه��ای مختلفی دارد ک��ه از جمله آنها این اس��ت که بر خ��الف آن چه در دنیا 
 تبلیغ می کنند، در عراق امنیت برقرار اس��ت. البته ممکن اس��ت برخی از خرابکارها و 
تروریست ها در عراق اقداماتی انجام دهند که این مسأله در هر کشور دیگری نیز ممکن 
اس��ت اتفاق بیفتد. دکتر والیتی تصریح کرد: وقایع این چنینی نشان ازناامنی در عراق 
نیست. برگزاری بسیار موفق نشس��ت اتحادیه عرب در بغداد و اجالس 1+5 و ایران خود 
نشانه عملی این نکته است که دولت مالکی پس از بیرون کردن نظامیان آمریکایی قادر 
به تأمین امنیت عراق است و تا حدی اعتبار دارد که دیگر کشورها بغداد را به عنوان مرکز 

گفتگوهای بین المللی انتخاب کنند.
 مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری درباره فشارهای احتمالی بر ایران پیش از آغاز 
مذاکرات بغداد اظهار داشت: جمهوری اس��المی ایران هیچ فشاری را تحمل نمی کند و 
در کمال اختیار در رابطه با سرنوش��ت خودش در موضوع هسته ای تصمیم می گیرد. 
والیتی درباره نتیجه احتمالی مذاکرات سوم خردادماه 1+5 و ایران نیز اظهار داشت: در 
بخشی که با جمهوری اسالمی ایران است، تصمیم داریم گفتگوها در چارچوب مقررات 
بین المللی و حقوقی ایران انجام شود. وی افزود: اگر کش��ورهای عضو 1+5 حسن نیت 
داشته و پایبند به مقررات بین المللی باشند و درصدد تحمیل غیرقانونی نظرات خودشان 

نباشند، امیدواری به اجالس بغداد وجود دارد.

در حالی که هفته پیش رو قرار اس�ت ش�اهد رایزنی ها و مذاکرات فش�رده ای�ران با آژانس مجید 
کافی  بین الملل�ی ان�رژی اتمی در ژن�و و ته�ران و ب�ا 1+5 در بغ�داد باش�د، روزنام�ه آمریکایی  

»نیویورک تایمز« در گزارشی از موضع آمریکا در این مذاکرات و از جمله، مشوق های پیشنهادی 
غرب به ایران در صورت تعلیق غنی سازی نوشته است.

دالیل سفر آمانو به تهران 
وزیر امور خارجه س��فر هفته آینده یوکی��ا آمانو، مدیر 
کل آژانس بین المللی ان��رژی اتمی به ته��ران را تأیید 
کرد و گف��ت: آمانو ب��رای رایزنی درب��اره همکاری های 
 آژانس و جمهوری اسالمی ایران به تهران سفر می کند. 
 علی اکبر صالحی در پاسخ به سؤالی درباره سفر آمانو به 
 تهران افزود: س��فر مدیرکل آژانس بی��ن المللی انرژی 
اتمی براس��اس دعوت قبلی در سفر س��ال گذشته من 
 به اتری��ش و نی��ز دعوت رییس س��ازمان ان��رژی اتمی 

انجام می شود.

شورای نگهبان قانون بودجه 
91 را تأیید کرد

محمدرضا باهنر از تأیید قانون بودجه 91 از سوی شورای 
 نگهبان خبر داد. در جلس��ه علنی روز گذش��ته مجلس، 
پنج ایراد ش��ورای نگهبان به مصوبات خود را در الیحه 
بودجه 91 مورد بررس��ی قرار داد و ای��رادات آن را رفع 
کرد.الیحه بودج��ه 91 با ایرادات رفع ش��ده، مجددا به 
ش��ورای نگهبان بازگشت داده ش��د. بررسی بودجه 91 
 از روز چهارشنبه، 20 اردیبهش��ت ماه تا روز پنجشنبه 
27 اردیبهشت در دستور کار نمایندگان قرار داشت و در 
جلسه روز گذشته مجلس نیز ایرادات شورای نگهبان به 

این الیحه مورد بررسی قرار گرفت.

 18 دستور صحن علنی 
در آخرین هفته کاری مجلس

  نمایندگان مجلس هش��تم در آخرین هفته کاری خود، 
18 طرح، الیحه یا موافقتنامه را در صحن علنی پارلمان 
مورد رسیدگی قرار می دهند تا پرونده های ناتمام مجلس 

هشتم بسته شود.

 مالقات ضرغامی 
باآیت اهلل سیستا نی

رییس سازمان صدا و س��یما با آیت اهلل سیستانی، مرجع 
تقلید در نجف اشرف دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار، 
ضرغامی گزارشی از عملکرد شبکه های ملی و برون مرزی 
جمهوری اسالمی ایران تقدیم کرد. آیت اهلل سیستانی با 
استقبال از گزارش ضرغامی و دعای خیر برای همکاران 
رسانه ملی، بر ضرورت ارائه برنامه های مفید، قانع کننده 

و مورد پسند مردم تأکید کرد. 

مجلس

سیاست خارجی

خبر ویژه

اخبار کوتاه 

پیشرفت های غرب در دانشگاه ها 
بزرگنمایی می شود

سردار نقدی/ رییس سازمان بسیج
اگر یک کار برای تضمین آینده نظام بت��وان انجام دهیم، آن 
 تربیت اس��اتید باتقوا و با ایمان اس��ت که متأس��فانه در این راستا طی 

سال های طوالنی کم کاری صورت گرفته است. 
 ی��ک اس��تاد م��ی توان��د دانش��جو را خداج��و ی��ا دنی��ا طل��ب کند

 و این امر تنها مختص اس��تاد معارف نیس��ت، بلکه یک استاد ریاضی و 
فیزیک نیز می تواند در مسیر خداجویی، دانشجویان را راهنمایی کند.

  اهتمام ب��ه تربیت اس��تاد برای تح��ول در دانش��گاه ضروری اس��ت؛ 
چرا که به تربیت استاد مؤمن 
و متعهد برای رسیدن به افق و 

آینده کشور نیاز است.
غ��رب  ه��ای  پیش��رفت    
در دانش��گاه ه��ای ای��ران 
بزرگنمایی می ش��ود و این از 
 آسیب هایی است که استادان

 مراکز آم��وزش عال��ی از آن 
غفلت می کنند.
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واکنش سرلشکر صفوی به طرح الحاق بحرین به عربستان

سردار سرلشکر سیدیحیی صفوی  گفت :  هرگونه توافق   در کشورهای جنوب خلیج فارس که بخواهد با 
 دستور بیگانگان صورت بگیرد، محکوم به شکست است؛ چراکه   ملت های منطقه به هوشمندی رسیده اند

و قدرت های بیگانه و عوامل شان در منطقه   نمی توانند ساز و کارهایی را بر مردم منطقه تحمیل کنند.

هرچند مشوق های 
اعالم شده حکایت 

مروارید و آبنبات 
را تداعی می کند، 
اما مشخص است 

آن چه پیش از 
مذاکرات و برای 

تأثیرگذاری بر 
فضای بحث ها 
گفته می شود، 
با پیشنهاداتی 

که روی میز قرار 
می گیرد، متفاوت 

است

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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؟؟؟ مهرزاد 
دانش
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 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت سیمان ساز اردستان )سهامی خاص(

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام محترم شرکت سیمان ساز اردستان )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 675 و شناسه ملی 10860008869 دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه این شرکت که ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1391/3/11 در محل دفتر مرکزی این 
شرکت واقع در کیلومتر 65 جاده اصفهان- اردستان جنب کارخانه سیمان اردستان تشکیل 

می گردد حضور بهم می رسانند.
دستور جلسه مجمع عبارت است از:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در مورد عملکرد و صورت های 
مالی سال 1390

2- بررسی و تصویب ترازنامه شرکت در تاریخ 1390/12/29 و صورت سود و زیان برای 
سال مالی منتهی به تاریخ مذکور

3- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل شرکت
4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
5- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد. 

هیئت مدیره شرکت سیمان ساز اردستان

آگهی مناقصه

رتبه ورشته نوع قراردادعنوان پروژه
موردنیاز

برآورد اولیه 
به ریال

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه

42/000/000/00013/000/000 تأسیساتپیمانیموتورخانه استخر کارگران قدس

51/060/000/00010/000/000 ابنیهپیمانیساخت سوله ورزشی حتم آباد

متقاضیان می توانند از زمان انتشار به مدت سه روز کاری پس از نوبت دوم جهت دریافت اسناد 
مناقصه به دفتر فنی این اداره کل واقع در بلوار آیینه خانه جنب بن بست ماه مراجعه و پس از 
تکمیل به تحویل پیشنهادها تا تاریخ 91/3/21 اقدام نمایند. ضمناً شرکت هایی می توانند نسبت 
به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارک پرونده ارزیابی آنان تکمیل گردیده باشد. زمان بازگشایی 

91/03/22 می باشد. الزم به ذکر است هزینه درج آگهی بعهده برندگان مناقصه خواهد بود.

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در نظر دارد پروژه مشروحه ذیل که از محل اعتبارات 
عمرانی سال 1390 پیش بینی اعتبار گردیده را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط و تشخیص 

صالحیت شده واگذار نماید.

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

نوبت اول

م الف/ 3362

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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؟؟؟ مهرزاد 
دانش
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 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت سیمان ساز اردستان )سهامی خاص(

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام محترم شرکت سیمان ساز اردستان )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 675 و شناسه ملی 10860008869 دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه این شرکت که ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1391/3/11 در محل دفتر مرکزی این 
شرکت واقع در کیلومتر 65 جاده اصفهان- اردستان جنب کارخانه سیمان اردستان تشکیل 

می گردد حضور بهم می رسانند.
دستور جلسه مجمع عبارت است از:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در مورد عملکرد و صورت های 
مالی سال 1390

2- بررسی و تصویب ترازنامه شرکت در تاریخ 1390/12/29 و صورت سود و زیان برای 
سال مالی منتهی به تاریخ مذکور

3- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل شرکت
4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
5- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد. 

هیئت مدیره شرکت سیمان ساز اردستان

آگهی مناقصه

رتبه ورشته نوع قراردادعنوان پروژه
موردنیاز

برآورد اولیه 
به ریال

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه

42/000/000/00013/000/000 تأسیساتپیمانیموتورخانه استخر کارگران قدس

51/060/000/00010/000/000 ابنیهپیمانیساخت سوله ورزشی حتم آباد

متقاضیان می توانند از زمان انتشار به مدت سه روز کاری پس از نوبت دوم جهت دریافت اسناد 
مناقصه به دفتر فنی این اداره کل واقع در بلوار آیینه خانه جنب بن بست ماه مراجعه و پس از 
تکمیل به تحویل پیشنهادها تا تاریخ 91/3/21 اقدام نمایند. ضمناً شرکت هایی می توانند نسبت 
به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارک پرونده ارزیابی آنان تکمیل گردیده باشد. زمان بازگشایی 

91/03/22 می باشد. الزم به ذکر است هزینه درج آگهی بعهده برندگان مناقصه خواهد بود.

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در نظر دارد پروژه مشروحه ذیل که از محل اعتبارات 
عمرانی سال 1390 پیش بینی اعتبار گردیده را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط و تشخیص 

صالحیت شده واگذار نماید.

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

نوبت اول

م الف/ 3362



يادداشت

3000625555

با مسئوالن 
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نگرانی  برای شبكه 
فاضالب  اصفهان 

 خودروهای اصفهان  از 
تعداد افراد  بیشتر می شود 

عليرض��ا نصراصفهاني، عضو ش��وراي اس��المي ش��هر اصفه��ان اعالم 
 کرد: ت��ا وضعيت ش��بكه فاضالب ب��ا بحران روبه رو نش��ده و خس��ارت 
جبران ناپذيري بر مردم وارد نكرده است، بايد به طور جدي بازسازي اين 

شبكه انجام شود.
 ب��ه گفت��ه وی،  ش��بكه فاض��الب اصفه��ان ۷۰۰ کيلومت��ر اس��ت که 
 ۴۵۰ کيلومتر آن نياز به بازس��ازي دارد. نصر اصفهانی با بيان اين که در 
ماه هاي اخير شاهد فرورفتگي چند خيابان بوديم، افزود: بايد پيش از اين 
که خسارتی گريبانگير مردم شود و نتوان آن را جبران کرد، کار بازسازی 
اين شبكه انجام شود. وی تصريح کرد: مردم حق دارند بدانند که عوارضي 

که پرداخت مي کنند، چگونه محاسبه مي شود.

 ابوالفضل قرباني، سخنگوي شوراي اسالمي شهر اصفهان گفت: متأسفانه 
تناسبي بين نرخ رشد خودرو و جمعيت وجود ندارد و طي ده سال آينده 

تعداد خودروها از تعداد جمعيت پيشي مي گيرد.
به گفته وی،  بر اس��اس آمار پليس راهور نرخ رش��د خودروها ۲/۴ و نرخ 
رشد جمعيت ۱/۳ اس��ت. قربانی با بيان اين که نرخ رش��د خودروها در 
کالنش��هرها دو برابر است، افزود: رش��د توليد خودرو زنگ خطري براي 
 ش��هرهاي بزرگی است که با آلودگي زيس��ت محيطي دست و پنجه نرم 
مي کنند و بايد راهكارهاي اساسي براي برون رفت از اين وضعيت بررسي 
و عملياتي شود. وي  اظهار داشت:  معاينه فني خودرو به طور مستمر انجام 

و از طريق پليس کنترل می شود. 

سالم زاينده رود

آزادی  ۳ زندانی خوانسار با ازدواج 
س��يد رضا موس��وی، سرپرس��ت بازداش��تگاه خوانس��ار گف��ت: از 
 ابتدای س��ال جاری تا کنون ازدواج، سه زندانی خوانس��اری را آزاد 

کرده است.
وی به آزادی جوانی ۲۰ ساله که به علت روابط نامشروع زندانی بوده 
 است، اش��اره کرد و اظهار داشت: بنا به درخواس��ت شخصی زندانی 
»ع-س« که از اواسط اسفند ماه سال گذشته در زندان به سر می برده 
اس��ت، پس از برگزاری چندين جلسه مش��اوره خانوادگی، اشتياق 
و اصرار به ازدواج زندان��ی و در اجرای ماده ۱۶۶آيين نامه س��ازمان 
 زندان ها، با هماهنگی انجام ش��ده با جانشين دادستان و قاضی ناظر 
و خانواده وخان��م)س- ب( و همچني��ن محضردار رس��می ازدواج 

شهرس��تان، حجت االسالم 
سجادی و روحانی و مددکار 
بازداش��تگاه، طی مراسمی، 
انج��ام عقد رس��می و قانونی 
زندانی ب��ا خانم ف��وق انجام 
گرفت ک��ه به همي��ن دليل، 
زندانی توانست از زندان آزاد 

شود. 
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خبر خوش 
نم زدگی دوباره دیوارهای حمام باغ فین تکذیب شد

حسين يزدانمهر، سرپرست اداره ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری کاشان، هر گونه 
نم زدگی دو باره ديوار های گچی حمام باغ تاريخی فين اين شهر را رد کرد. وی گفت: برخی 

افراد تالش می کنند با شايعه پراکنی، فعاليت های انجام شده اين اداره را زير سؤال ببرند.
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۳

بر اس��اس برنامه پنج س��اله، پنج خ��ط BRT باي��د در اصفهان 
راه اندازی ش��ود. خط يک اين اتوبوس ها بايد در دو فاز اجرا شود 
که فاز نخس��ت اين خط، از مهرماه س��ال گذشته سرويس دهی 
به ش��هروندان را انجام داده و فاز دوم نيز در آينده ای نزديک به 
بهره برداری می رسد؛ البته فاز نخست خط يک که در قرار بود در 
ابتدای مرداد ماه سال گذش��ته به بهره برداری برسد، به شهريور 
ماه موکول شد. اين فاز که به نوعی در چنبره  وعده های مسئوالن 
گرفتار شده بود، با تأخير يک ماهه، در ابتدای مهرماه سال گذشته 
در حالی که اقدامات عمرانی آن به پايان نرسيده بود، باالخره به 
بهره برداری رس��يد. با راه اندازی اين خط، اتوبوس۳۲۰ ميليون 
تومانی وارد چرخه ناوگان اتوبوسرانی شد، اما بعيد  است که فاز 
دوم اين خط در موعد مقرر راه اندازی شود و به قول معروف، شايد 
مسئوالن در مورد فاز دوم اين خط وعده سر خرمن می دهند! از 
اواخر سال گذشته زمزمه هايی در سطح شهر مبنی بر راه اندازی 
 ف��از دوم خط ي��ک BRT اصفه��ان از ميدان آزادی به س��مت

 باغ قوشخانه به گوش می رسد. ش��هروندانی که در اين محدوده 

زندگی می کنند، نگرانی هاي��ی در مورد راه اندازی اين اتوبوس ها 
در مسير ميدان آزادی به سمت ترمينال باغ قوشخانه دارند که بنا 
به گفته مسئوالن، با راه اندازی اين اتوبوس ها تمام اين نگرانی ها 

برطرف می شود.

تعريض پل بزرگمهر، پیش نیاز راه اندازی فاز دوم طرح
عباس حاج رسوليها، رييس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره 
به اين که در حال حاضر مديريت ش��هری اصفه��ان با راه اندازی 
خطوط BRT در سطح شهر به دنبال توسعه و گسترش حمل و 
نقل عمومی است، گفت: در حال حاضر فاز نخست خط يک اين 
اتوبوس ها از پل يزدآباد به سمت ميدان آزادی سرويس دهی به 
شهروندان اصفهانی را انجام می دهد. به گفته وی، برای راه اندازی 
اين خط، پل بزرگمهر اصفهان بايد تعريض ش��ود و پس از اتمام 
مراحل تعريض ش��دن اين پل، راه اندازی اين خ��ط نيز به پايان 
می رسد. سيد عباس روحانی، مديرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه نيز با بيان اين که اقدامات اجرايی راه اندازی فاز 

دوم خط يک BRT اصفهان از ابتدای ارديبهشت ماه جاری آغاز 
شده اس��ت، گفت: از اين زمان محل ايس��تگاه ها به پيمانكاران 
در نظر گرفته ش��ده برای اجرای اين طرح،تحويل داده ش��ده و 
پيمانكاران نيز در حال آماده سازی محيط برای تجهيز کارگاه و 
احداث ايستگاه ها هستند. وی اعتقاد دارد: نرده های اين خط نيز 
خارج از محيط کارگاه احداث می شود و پس از ساخت ايستگاه، 
در محل نصب می ش��ود و فاز دوم اين خط پ��س از اتمام مراحل 
اجرايی و ساخت ايستگاه های مورد نظر به بهره برداری می رسد. 
در حال حاضر ۴۰ اتوبوس تندرو شهری برای اين فاز خريداری 
شده است و با راه اندازی آن، اين اتوبوس ها نيز وارد مدار می شوند. 
عليرضا صلواتی، مدير اجرايی پروژه BRT اصفهان با اش��اره به 
 BRT اين که مراحل اجرايی و اقدامات عمرانی فاز دوم خط يک
اصفهان پس از تعطيالت نوروزی آغاز شده است، گفت: در حال 
حاضر فاز دوم اين خط ۳۰ درصد پيش��رفت فيزيكی داش��ته و 
چهار پيمانكار در راستای تس��ريع کار برای احداث ايستگاه ها و 
جداکننده های اين فاز در نظر گرفته شده اند. وی افزود:عمليات 
اجرايی ايس��تگاه ها نيز به صورت همزمان آغاز شده و در فاز دوم 
خط يک BRT اصفهان ۱۶ ايس��تگاه احداث می شود، اما برای 
فاز نخس��ت آن، ۱۳ ايس��تگاه احداث شده اس��ت. به گفته وی، 
پيش بينی می شود که پس از پايان نيمه نخست سال جاری، اين 
فاز راه اندازی می شود. برای ايستگاه های اين فاز حدود ۱۲ميليارد 
ريال، برای جداکننده ه��ا ۱۰ ميليارد ريال، پل ه��ای عابر پياده 
مكانيزه حدود ۴۰ ميليارد ريال و برای بحث های ITS حدود سه 
ميليارد ريال اعتبار اختصاص داده ش��ده است. صالحی، يكی از 
شهروندان اصفهانی می گويد: در ابتدای راه اندازی اين اتوبوس ها 
نگران بودم که اين اتوبوس ها ترافيک را افزايش دهند، اما پس از 
مدت زمانی کوتاه، تمام نگرانی هايم در اين زمينه برطرف شد. به 
اعتقاد وی، راه اندازی اين خط سبب شده است که مردم کمتر از 
وسايل نقليه شخصی خود استفاده کنند. زهرا منانی، يكی ديگر 
از ش��هروندان اصفهانی اعتقاد دارد: درست است که BRT يک 
فناوری جديد است، اما تمام خيابان های اصفهان ظرفيت تبديل 
شدن به خطوط BRT را ندارند و مسير پل بزرگمهر، يک مسير 
پر ترافيک است و اگر BRT در اين مسير راه اندازی شود، ترافيک 

آن دو چندان می شود.
اصفهان پس از تهران، دومين کالنشهر کشور است که به سمت 
اس��تفاده از BRT رفته و اگر چه م��ردم نگرانی هايی را در مورد 
راه اندازی اين خطوط دارند، اما به نظر می رسد BRT تنها راهكار 
برای کاهش آالينده های جوی ناش��ی از وس��ايل نقليه شخصی 
است و اميدواريم مسئوالن اصفهان به وعده های خود در راستای 

راه اندازی فاز دوم خط يک BRT در موعد مقرر عمل کنند.

BRTبا اعالم راه اندازی خط جديد

  اتوبوس ها جای خالی مترو را پر می کنند 

اتوبوس های تندرو شهری مقوله ای است که اصفهانی ها از حدود يک سال گذشته با آن آشنا  پروين 
شده  و در حال حاضر حداقل نیمی از مردم اصفهان يک بار از اين اتوبوس ها استفاده کرده اند؛ احمدی 

البته در ابتدای اجرای اين طرح، مردم اصفهان نگرانی هايی داشتند و تصور آنها  اين بود که با 
راه اندازی اين اتوبوس ها ترافیک شهر افزايش می يابد، اما هم اکنون که 9 ماه از راه اندازی اين اتوبوس ها می گذرد، 

نگرانی های اصفهانی ها تا حدودی برطرف شده است.

سخنگوی شورای شهر اصفهان: 

تفكرات اهل جاهلیت حاکم شد
 عباس حاج رس��وليها، رييس ش��وراي 

گروه 
اس��المي ش��هر اصفهان با اعت��راض به  شهر 

تصويب نش��دن اختصاص بودجه سالن 
اجالس به اصفهان، گفت: دولت با شهرداري اصفهان قرارداد بسته 
است، پس چطور مجلس با اختصاص بودجه به اين پروژه مخالفت 

مي کند و مي گويد بايد اعتبار اين طرح حذف شود؟
وی با بيان اين که شهرداري اصفهان ساخت سالن هاي اجالس 
را دنبال م��ی کرد، افزود: در مدت يک س��ال از انعق��اد قرارداد، 
 ش��هرداري تمام ت��الش خ��ود را ب��ه کار گرف��ت. در اين مدت 
 آزادس��ازي هاي پ��روژه انج��ام ش��د و ۵۰ هكتار زمي��ن نيز از 

سرمايه هاي شهرداري مهيا گرديد. 

شورايی ها  با نامه اعتراض می کنند
حاج رسوليها در انتقاد از مخالفت نمايندگان در اختصاص بودجه 
سالن اجالس سران به اصفهان گفت: در ابتدا قرار بود سالن هاي 

اجالس با ۴۰۰ ميليارد تومان در کيش احداث ش��ود، اما برخي 
از مس��ئوالن نظام تصميم گرفتند که اجالس سران کشورهاي 
غيرمتعهد در داخل کشور برگزار شود، از اين رو ساخت سالن در 
دو شهر اصفهان و شيراز مورد بررس��ي قرار گرفت که در نهايت 

اصفهان برای اين کار انتخاب شد.

سنگ اندازی کردند 
به گفته ح��اج رس��وليها، مديريت ش��هري اصفهان ب��ا تجربه 
خود مي توانس��ت اي��ن پ��روژه را در موعد مق��رر تحويل دهد، 
 اما متأس��فانه برخ��ي ه��ا مخالف��ت و در اج��راي اي��ن پروژه

 سنگ اندازي کردند.
 وی با بي��ان اين که طب��ق گفته ريي��س مجل��س رديفي براي 
بدهي هاي دولت قرار داده شده اس��ت، اظهارداشت: نامه اي از 
سوي شوراي اسالمي شهر اصفهان در اين خصوص به مجلس و 

دفتر مقام معظم رهبري ارسال می شود. 

ابوالفضل قربانی، س��خنگوي شوراي اسالمي ش��هر اصفهان نيز 
با انتقاد ب��ه اين که اين گون��ه تفكرات مربوط ب��ه اهل جاهليت 
 اس��ت، گفت: همه اقوام ايراني متعلق به يک خانواده هس��تند و 
 جلوه ه��اي همدلي م��ردم در ط��ول انقالب اس��المي و دوران 
هشت سال دفاع مقدس نمايان اس��ت. به گفته وی، اين دين بر 
عهده دولت و مجلس است؛ چرا که پروژه ملي با پول مردم شهر 

اصفهان ساخته شده است.

حیرت زده شديم 
قربانی با تأکيد بر اين که تصويب نش��دن بودجه س��الن اجالس 
باعث تعجب همگان ش��د، اف��زود: ش��هرداري اصفه��ان بنا به 
درخواست دولت، ساخت س��الن اجالس را آغاز کرد. وي با بيان 
اين که اين سالن اجالس در زميني متعلق به شهرداري که با پول 
مردم اصفهان خريداري شده در حال احداث است، تصريح کرد: 

اين پروژه نيز تاکنون ۴۵ درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.

وي اذعان داشت: خيلي ها اصفهان را شهر برخورداري مي دانند؛ 
چون فقط زاينده رود و ميدان امامش را ديده اند؛کافي اس��ت از 
مناطق حاشيه اي ش��هر همچون حصه، قائميه و زينبيه بازديد 

کنند، متوجه خواهند شد که اصفهان برخوردار نيست.

مجلس بعدی اشتباهات را جبران می کند
سخنگوي ش��وراي اس��المي ش��هر اصفهان با اعالم اين که اين 
حرکت نمايندگان مجلس دور از شأن و منزلت نمايندگان بود، 
گفت: بايد از نمايندگان دوره نهم مجلس که هفتم خردادماه آغاز 

به کار مي کنند، خواست تا اين اشكال را به نوعي جبران کنند.
 قرباني مخالفت نمايندگان در اختصاص بودجه س��الن اجالس 
سران در اصفهان را ناشي از نگاه منطقه اي دانست و اظهار داشت: 
گناه اصفهان اين اس��ت که توانسته با اندك س��رمايه، بيشترين 
بهره وري را به دست آورد. از اين رو هميشه در سهم بودجه ملي،  

آخر ليست است.

متجاوزان به مادر و دختر در اصفهان  
اعدام شدند

گروه ش�هر: عامالن تجاوز به م�ادر و دختر در خیابان آتش�گاه به دار 
مجازات آويخته شدند. محمدرضا حبیبی، دادستان عمومی وانقالب 
اس�تان اصفهان با اعالم اين خبر گفت: متهمان پرونده سرقت مقرون 
به آزار و تهديد و زنای به عنف که در آتشگاه اصفهان اتفاق افتاده بود،  
در سوم  مهر ماه ۸۸ با طرح نقش�ه قبلی و به قصد سرقت شبانه وارد 
منزلی ش�دند. وی افزود: اين افراد ضمن تهديد با سالح سرد و آزار و 
اذيت و ايراد ضرب و جرح و تجاوز به عنف به دو نفر از شكات پرونده، 
اموال و اسناد آنها را سرقت کرده و متواری شدند. به گفته وی، هر يک از 
متهمان در خصوص زنای عنف به اعدام از طريق چوبه دار محكوم شدند 

که اين حكم ديروز اجرا شد.

 انتقاد شهردار اصفهان 
از لجبازی پلیس راهور 

خبرگزاری ايمنا نوشت: شهردار اصفهان   با انتقاد از اعالم پلیس 
راهور مبنی بر توقف طرح زوج وفرد در اصفهان، گفت: طرح های 
ترافیكی می بايست با تعامل و همكاری مديريت شهری و پلیس 
راهور انجام ش�ود تا نتیجه مطلوب داش�ته باشد. س�قائیان نژاد 
افزود: اين که به جای اجرای راهكارهايی اساس�ی و اصولی توقف 
محدوده زوج و فرد در دستور کار قرار می گیرد،جای سؤال دارد. 
به گفته وی، شايد  اولین راه، آسان ترين راه به نظر می آيد و در اين 
 مورد خاص، بی خیال شدن به جای افزايش نظارت ها و همچنین 
»کش و قوس ه�ای لجبازی«، همان اولین و آس�ان ترين راه برای 

مهار آلودگی هواست.

گزارش تصویری 

پیگیری /بازتاب گسترده  تصویب نشدن سالن اجالس  

ت.[
س تزئینی اس

]عك

مدير ستاد بحران استان اصفهان:

شايعه ورود ريزگردها 
صحت ندارد

با گرم شدن هوا، طبق عادتی که 
داوود 
 م��ردم در اي��ن چند س��اله پيدا شیخ جبلی 

کرده اند و شايعات نيز بر آن دامن 
زده، منتظر ريزگردهايی هستيم که معموال از سمت عراق و 
 عربستان به ايران وارد شده و ش��هر را تحت تأثير خود قرار 

می دهد.
  اين روند تا جاي��ی ادامه می يافت که وضعي��ت را بحرانی 
می کرد و از س��وی مس��ئوالن، برای اين وضعيت به مردم 
 هش��دار داده می ش��د. امس��ال ني��ز طبق هم��ان عادت، 
 در رابط��ه ب��ا ورود ريزگرده��ا از س��وی برخ��ی مناب��ع 
صحبت هايی مطرح ش��د که برای اطالع از جزئيات بيشتر 
و اطمينان از صحت موضوع، به گفتگو با مدير ستاد بحران 

استان اصفهان پرداختيم.

از گردوغبار  بی اطالعم 
 منصور شيشه فروش از ورود گرد و غبار و ريزگردها اظهار 
بی اطالعی کرد و در اين را بطه گفت: با هماهنگی که با اداره 
هواشناسی استان اصفهان صورت گرفته، هنوز خبری مبنی 
بر ورود ريزگردها و گرد و غبار به ايران گزارش نشده است. 
وی ادامه داد: به جز استان اصفهان، در ۱۲ استان ديگر نيز 
دستگاه پايش وجود دارد که آنها نيز در ارتباط با ما هستند 

و هنوز از ورود گرد و غبار، گزارشی به ما داده نشده است.

ورود ريزگردها اطالع رسانی می شود
مدير س��تاد بحران اس��تان اصفه��ان اذعان داش��ت: ورود 
ريزگردها به اس��تان اصفه��ان ب��ه تازگی تنه��ا در دوماه 
 اسفند و ارديبهش��ت ماه صورت گرفت و ما ديگر با چنين 
پديده ای روبه رو نبودي��م. وی در پايان صحبت های خود 
متذکر شد: در روزهای آتی نيز اداره هواشناسی استان برای 
بررسی وضعيت، اقدام به تكميل تحقيقات خود می کند تا 

ورود يا عدم ورود ريزگردها مشخص شود.

اخبار شورای شهر 

خبر ويژه

 سنجش نوآموزان اصفهانی 
برای ورود به دبستان آغاز شد

 گ�روه ش�هر: س��نجش نوآم��وزان ب��رای ورود ب��ه دبس��تان از 
۳۰ ارديبهش��ت ماه جاری به صورت همزمان در سراسر کشور آغاز 
شده است و در حال حاضر ۵۳ پايگاه در سراسر استان برای سنجش 
سالمت جس��مانی و آمادگی تحصيلی دانش آموزان اصفهانی فعال 
ش��ده اند. نوآموزان اصفهانی می توانند به مدت دو ماه برای سنجش 

سالمت خود به اين پايگاه ها مراجعه کنند.
 طرح س��نجش س��المت دانش آموزان بدو ورود به دبستان از سال 
۱۳۷۲ به صورت جدی در سراس��ر کش��ور آغاز ش��ده و دارا بودن 
شناس��نامه س��المت، از موارد ضروری برای ثبت ن��ام نوآموزان در 
مدارس است و آموزش و پرورش اس��تثنايی مجری اين طرح است. 
محمود صالحی، کارشناس مسئول واحد سنجش آموزش و پرورش 
استثنايی استان اصفهان گفت: در س��ال جاری۷۰ هزار تا ۷۵ هزار 
نوآموز اصفهانی برای سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصيلی 
خود به پايگاه های سنجش سالمت موجود در استان اصفهان مراجعه 
می کنند. به گفت��ه وی، والدي��ن دانش آموزان از زم��ان کافی برای 
سنجش سالمت فرزندان خود برخوردار هستند و سنجش سالمت 
نوآموزان در سراسر استان از ۳۰ ارديبهش��ت ماه جاری آغاز شده و 
به مدت دو ماه ادامه دارد. صالحی افزود: نوآموزان بايد با در دس��ت 
داشتن شناسنامه و کارت واکسن تكميل شده خود، به نزديک ترين 
مدرسه محل ثبت نام مراجعه کرده و س��پس برای ارزيابی سالمت 
و آمادگی جس��مانی خود به پايگاه های س��نجش موجود در استان 
مراجعه کنند. س��ال گذش��ته حدود ۶۵ هزار نوآم��وز اصفهانی به 
پايگاه های سنجش موجود در سراسر استان مراجعه کرده اند و پس 
از انجام اقدامات الزم، شناسنامه سالمت برای آنها صادر شده است.

091۳***2۳65
باز هم خبر رسيد که در خط بی آر تی اصفهان يک موتورسوار که از اين خط 
عبور می کرد، با اتوبوس تصادف کرده است. با وجود اين همه تذکر مكرر، 
 رخ دادن چني��ن اتفاقات و بی توجهی بر خی افراد ک��ه با جان خود بازی 

می کنند، قابل تأمل است.
---------------------------------------------------

091۳***69۸6
هفته موزه و ميراث فرهنگی است، ولی مسئوالن اين سازمان هيچ گونه 
تبليغات خاصی برای معرفی موزه های سطح شهر نكردند. بهتر است برای 

اين مناسبت ها توجه بيشتری انجام شود.
---------------------------------------------------

091۳***4524
 آس��فالت خيابان چهارباغ باال از سمت هتل پل به س��مت چهار راه نظر 
مدت هاست که به بهانه مترو خراب است و به آن رسیدگی نمی شود. واقعا 
مسئوالن ش��هری نمی توانند این خیابان را یک آسفالت کنند که وقت 

چندانی هم نمی گیرد؟
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ريیس شورای اسالمی شهر:

اصفهانی ها اعتراضشان را به رهبری منتقل می کنند
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ايران ۹ تن طال از ترکیه وارد کرد
موسسه آمار ترکیه اعالم کرد صادرات طالی این کشور به ایران در 
مارس 2012 با افزایش 31 برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
به 9 تن رسید. موسس��ه آمار ترکیه روز جمعه اعالم کرد، صادرات 
طالی ترکیه به ایران در ماه مارس، نسبت به مدت مشابه سال قبل 

افزایش 31 برابری داشته است.
بر اساس این گزارش، تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه صنعت 
نفت و بخش بانکی ایران، ترکیه، همسایه غربی این کشور را به کانالی 
مهم برای برقراری مبادالت اقتصادی و تجاری تبدیل کرده اس��ت. 
واردات طال یک راهکار موثر ایران برای دور زدن تحریم های بانکی 

غرب است.

 کاهش 10 درصدی مصرف برق 
با هدفمندی يارنه ها

معاون دفتر مدیریت مصرف انرژی برق شرکت توانیر ایران از کاهش 
مصرف انرژی برق با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور خبر 
داد و گفت: اجرای این قانون، میانگین مص��رف انرژی الکتریکی را 
10 درصد در کش��ور کاهش داده اس��ت. علیرضا احمدیزدی افزود: 
بیشترین صرفه جویی در این زمینه را مشترکان خانگی با 23 میلیون 

مشترك داشته اند.
وی با بی��ان این که مقدار صرف��ه جویی بخش خانگ��ی 10 درصد، 
کش��اورزی 15 درص��د و صنعت پنج درص��د بوده اس��ت، گفت: با 
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بهینه سازی مصرف برق در بخش 
صنعت در این مدت رشد خوبی داشته و این درحالی است که تعداد 

مشترکان صنعتی نیز افزایش یافته است.

تولیدات ايران به 70 کشور جهان 
صادر می شود

نماینده مردم مبارکه در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان این که هم 
اکنون تولیدات ایران به بیش از 70 کشور جهان صادر می شود، گفت: 
میزان واردات ما سال به سال کاهش می یابد، اما همراه این روند باید 
مصرف کاالهای ایرانی را نیز افزایش دهیم. سید علی محمد موسوی 
مبارکه اظهار داش��ت: زمانی تولید ملی افزایش می یابد که از کارگر 
حمایت شود. با واگذاری س��رمایه در گردش به تولیدکننده، امنیت 

شغلی کارگر تأمین شده و تولید ملی نیز افزایش می یابد.
وی با بیان این که هم اکنون تولیدات ما به بیش از 70 کشور جهان 
صادر می شود، گفت: میزان واردات ما سال به سال کاهش می یابد، اما 
همراه این روند باید مصرف کاالهای ایرانی را نیز افزایش دهیم زیرا 

حمایت از سرمایه ملی در گروی آن است.

 اصفهان، میزبان مسابقات 
ريخته گری دانشجويان

رئیس دانشگاه فنی ش��هید مهاجر اصفهان از برگزاری دومین دوره 
مسابقات سراسری ریخته گری دانشجویان کش��ور به میزبانی این 

واحد دانشگاهی خبر داد.
 حس��ین مدنی با اش��اره به این که مس��ابقات 14  الی  16  شهریور 
ماه91 برگزار می ش��ود، افزود: ثبت نام از دانشجویان سراسر کشور 
از 30 فروردین آغاز شده است. وی با بیان این که تاکنون 20 واحد 
دانشگاهی از دانشگاه های دولتی، فنی و حرفه ای، آزاد و غیرانتفاعی 
برای حضور دراین مسابقات ثبت نام و اعالم آمادگی کرده اند، گفت: 
پیش بینی می ش��ود در این دوره از مس��ابقات 200 نفر دانشجو در 

قالب 50 تیم دانشجویی در مسابقات شرکت کنند.
 رئیس دانش��گاه فنی مهاج��ر تصریح ک��رد: پس از اع��الم آمادگی 
 و ثب��ت ن��ام دانش��جویان و ش��رکت در بخ��ش تئ��وری و طراحی 
 و پ��س از داوری ب��ه وس��یله هی��أت داوران و قبول��ی در مرحل��ه 
 اول، ش��رکت کنندگان راه یافت��ه به مرحله دوم مس��ابقات معرفی 

می شوند.

ساخت 200 هزار مسکن روستايی
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه ساخت 200 هزار واحد مسکن 
روستایی در کشور گفت: در مسکن مهر شهر تهران، زمین های دولتی 
در اختیار سازندگان قرار می گیرد تا با تولید انبوه این نوع از مسکن، بازار 
مسکن تحت کنترل قرار گیرد. نیکزاد  به ساخت مسکن در داخل شهر 
تهران و کالنشهرها از سوی دولت اشاره کرد و گفت: مسکن روستایی 
و مسکن مهر برای اقشار با آورده کمتر ساخته می شود. ضمن آن که 
برای مسکن مهر در کالنشهرها و تهران، آورده متقاضیان بیشتر است. 
وی بابیان این که عمده برنامه ما در س��ال 91 ساخت مسکن مهر در 
کالنشهرهاست، افزود: در مسکن مهر شهر تهران، زمین های دولتی در 
اختیار سازندگان قرار می گیرد تا با تولید انبوه این نوع از مسکن مهر 
به وسیله دولت، بازار مسکن تنظیم شود. وزیر راه و شهرسازی درباره 
ش��رایط متقاضیان بیان کرد: متقاضیان باید واجد شرایط بوده و قبال 
خانه و زمین از دولت نگرفته باش��ند. به این معن��ا که اگر درآمد کمی 
دارند، می توانند به مسکن مهر شهرهای جدید بروند و اگر باید در داخل 

شهرهای بزرگ مسکن تهیه کنند، قطعا آورده آنها باال خواهد بود.

 وعده ارزانی وزير 
محقق شد؟

در حالی که وزیر صنعت وعده ارزان شدن مواد غذایی در 
پایان اردیبهشت را داده بود، معاون بازرگانی داخلی  وی 
درباره جزئیات قیمت های جدید در بازار و وضعیت تحقق 

این وعده پاسخ داده  است. 
محمد علی ضیغمی در گفتگو با فارس، در پاس��خ به این 
س��ؤال که آیا وعده مهدی غضنفری، وزیر صنعت برای 
کاهش قیمت ها در پایان اردیبهش��ت محقق شده است 
یا خیر، اظهار داش��ت: آقای وزیر نگفته بودن��د تا پایان 
اردیبهش��ت همه کاالها ارزان می ش��ود، بلکه ایشان در 
اوایل اردیبهش��ت اعالم کردند تا یک م��اه دیگر قیمت 
برخی از کاالهای اساسی را مدیریت می کنیم تا افزایش 
قیمت غیر منطقی نداشته باش��ند. وی گفت: وظیفه ما 
قیمت گذاری در بازار نیست، اما قیمت گوشت قرمز روند 
کاهشی داشته است، به طوری که قیمت متوسط هر کیلو 
گرم گوشت ران گوس��فندی پاك شده بسته بندی شده 
در فروشگاه های زنجیره ای حدود 20 هزار تومان است و 
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله پاك شده بسته بندی 
ش��ده حدود 12 هزار تومان اس��ت. در یک ماه گذشته 
قیمت گوشت گوسفندی به 25 هزار تومان نیز رسیده بود 
که ظاهرا اقدامات صورت گرفته در بازار موثر بوده است. 
معاون بازرگان��ی داخلی وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
در مورد اقدامات تنظیم بازار گوش��ت مرغ اظهار داشت: 
با تفاهمنامه انجام ش��ده با اتحادیه مرغ��داران و تعیین 
نهاده های دامی، ای��ن اتحادیه قول داده اس��ت از هفته 

جاری قیمت ها روند کاهشی داشته باشد. 
وی افزود: 50 هزار تن کنجاله سویا بین دامداران توزیع 
ش��ده اس��ت و حواله توزیع 50 هزار تن دیگ��ر در هفته 
جاری نیز صادر شده است. این در حالی است که متوسط 
مصرف این نهاده دامی برای طی��ور و دام 150 هزار تن 
اس��ت.ضیغمی خاطرنش��ان کرد: با تأمین خوراك دام 
دامداران، قیمت ش��یرخام به هر کیلوگ��رم 630 تومان 
بازگشت و قیمت شیر پاستوریزه نیز به حالت قبل خود 
برگردانده ش��د. این کار نه با ضرب و زور، بلکه با منطق 
اقتصادی پیش رفت.وی افزود: برخی از دامداران به دلیل 
نداش��تن نقدینگی موفق به دریافت علوفه و نهاده های 
دامی نشدند، لذا قیمت ش��یر خود را کاهش ندادند و به 
همین دلی��ل هم برخی کارخانج��ات قیمت محصوالت 
لبنی خود را کاه��ش نداده اند. لذا تصمیم گرفته ش��ده 
اس��ت به دامدارانی که نقدینگی ندارند، علوفه به صورت 

اعتباری داده شود.

پول الکترونیکی،  هووی 
چک پول می شود

 داليل ضرب سکه
 با تاريخ 86

به گزارش ایمنا، خروج چک پول ها از چرخه بازار پول و این که چه چیزی 
جایگزین آن شود و تغییر بسته سیاست های پولی بانک مرکزی از جمله 
مباحث روز است. برخی کارشناسان جایگزینی اسکناس درشت و برخی، 
پول الکترونیکی را گزینه مناسبی برای جایگزینی چک پول می دانند و 

برخی ماندن چک پول ها را می خواهند.
علی اصغر یوسف نژاد معتقد است: جمع آوری چک پول بر بازار کسب و 
کار بی تأثیر نیست و باید پس ازجمع آوری چک پول ها، پول الکترونیکی 
و درشت جایگزین آن شود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی با بیان این که در هیچ جای دنیا چک پول به این صورت 
منتشر و استفاده نمی ش��ود گفت: چک پول معنا ندارد. چک باید چک 

باشد و پول هم پول.

مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی با اعالم این که 
سکه ها از سال 86 به این طرف با تاریخ همان سال ضرب می شوند، دلیل 
این امر را جلوگیری از خرید و فروش س��که با تاریخ سال های پائین تر با 

نرخ کمتر در بازار اعالم کرد.
 پیمان قربان��ی در گفتگو با مهر، با اع��الم این که ضرب س��که در بانک 
مرکزی دائما در حال انجام اس��ت، گفت: ضرب سکه متوقف نمی شود و 
بانک مرکزی سکه هایی را که در سال های 87، 88، 89، 90 و 91 ضرب 
کرده است، با تاریخ ضرب سال 86 بوده است. وی این اقدام را راهکار بانک 
 مرکزی برای جلوگیری از خرید و فروش س��که ب��ا تاریخ های متفاوت با 
نرخ های متفاوت عنوان و تصریح کرد: به همین دلیل سکه هایی با تاریخ 

سال های بعد از آن در بازار وجود ندارد. 

به گزارش شانا، رشد حدود ش��ش درصدی واردات نفت 
خام ایتالیا از ایران در ماه مارس بازهم نشان داد مشتریان 
نفت ایران حاضر نیستند منافع اقتصادی خود را قربانی 
فش��ارهای سیاس��ی غرب کنند. آمارهای گروه صنعتی 
پترولیفرا )یو پی( نشان می دهد واردات نفت خام ایتالیا 
از ایران در ماه مارس با ش��ش درصد رشد، به 425 هزار 
 و 200 تن رس��ید؛ در حالی ک��ه این رقم در م��اه فوریه 
401 هزار و 600 تن بود. بر پایه این گزارش، واردات نفت 
خام ایتالیا از ایران نیز در س��ه ماه نخست 2012 به یک 
میلیون و 690 هزار تن افزایش یاف��ت؛ در حالی که این 
مقدار در بازه زمانی ژانویه - م��ارس یک میلیون و 440 

هزار تن بود. 
در همین حال، بسیاری از خریداران عمده نفت خام ایران 
با وجود فش��ارهای های غرب، همچنان به خرید نفت از 
ایران ادامه می دهند و برخی از آنها با وجود روابط نزدیک 
اقتصادی با آمریکا، خواهان معاف بودن از این تحریم ها 

شده اند. 
ترکیه، یکی از ش��ریکان عمده تجاری ای��ران، نیز در ماه 
مارس بیش از یک میلیون تن نفت از ایران وارد کرد که 
این مقدار از ژوئیه 2010 تا کنون بی س��ابقه بوده است. 
ایتالیا 10/4 درص��د نفت خام موردنیاز خ��ود را از ایران 

وارد می کند. 

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در اطالعیه ای 
اعالم کرد: 60 لیتر سهمیه بنزین خردادماه، ساعت 24 
امشب )یکشنبه، 31 اردیبهشت( در کارت های سوخت 
شارژ می ش��ود. به گزارش اطالعیه ستاد مدیریت حمل 
و نقل و س��وخت کش��ور، عالوه بر خودروهای شخصی، 
دیگر وسایل نقلیه عمومی نیز سهمیه ای مشابه سهمیه 
اردیبهش��ت ماه دریافت می کنن��د و بنابراین هیچ گونه 
تغییر در میزان قیمت و سهمیه سوخت در خرداد وجود 
ندارد. همچنی��ن در خرداد 500 لیتر س��همیه بنزین با 
نرخ آزاد 700 تومانی در کارت های س��وخت خودروها 
واریز می ش��ود که در صورت اتمام سهمیه 400 تومانی 
 قابل اس��تفاده اس��ت. پس از اجرای ط��رح هدفمندی 
یارانه ها، ع��الوه بر واریز هفده دوره س��همیه 60 لیتری 
بنزین 400 تومانی، دولت 60 لیتر س��همیه بنزین 400 
تومانی ویژه ن��وروز 90 و 50 لیتر س��همیه بنزین 100 
تومانی در دی س��ال 89 ، عالوه بر س��همیه رس��می هر 
دوره در کارت های س��وخت ش��ارژ کرده است. بنابراین 
با در نظرگرفتن سهمیه های ویژه بنزین، از ابتدای طرح 
هدفمندی یارانه ها ی هزار و 80 لیتر سهمیه بنزین 400 
تومانی و 50 لیتر س��همیه بنزین 100 تومانی در کارت 

سوخت خودروها شارژ شده است.

عضو کمیس��یون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
با اش��اره به وعده های دولت مبنی بر کاهش قیمت گوجه 
فرنگی تا آخر هفته جاری گفت: دولت و مس��ئوالن تنظیم 
بازار باره��ا وعده هایی مبنی بر کاه��ش قیمت محصوالت 
کشاورزی را در سقف زمانی مشخص داده اند، اما هیچ کدام 
از آنها در تنظیم ب��ازار و کاهش قیمت ها تأثیری نداش��ته 
است. علی میرزایی فالح آبادی افزود: در حال حاضر گرانی 
محصوالت کشاورزی که جزو عمده ترین کاالهای مصرفی و 
روزمره مردم است، کمر اقشار آسیب پذیر جامعه را شکسته 
که دولت باید برای آن تمهیداتی بیاندیشد. وی ادامه داد: با 
وعده و وعید نمی شود بازار را کنترل کرد. اگر این طور بود، 
ش��اهد افزایش ناگهانی قیمت ها در بازار شب عید و پس از 
آن نبودیم و با یک دستور، همه کاالها یک باره ارزان می شد.

عضو کمیس��یون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
هش��تم در ادامه اظهارداش��ت: دولت هم��واره تأکید دارد 
 که قانون هدفمندی یارانه ها به درس��تی اجرا شده است و 
نمی ت��وان آن را نادیده گرفت، اما متأس��فانه به دلیل اجرا 
نش��دن کامل این قانون، در حال حاضر واحدهای تولیدی 
کشاورزی با 40 درصد ظرفیت مشغول فعالیت هستند که 
این موضوع آینده خوبی را برای بخش کشاورزی و دامداری 

کشور به ارمغان نمی آورد.

عضو ش��ورای عالی کار و نماینده کارفرمایان کش��ور با 
اعالم این که به نس��بت افزایش حداقل دس��تمزد سال 
91 مش��موالن قانون کار پرداختی حق بیم��ه کارگر و 
کارفرما نیز بیشتر شده است، مبلغ کل افزایش حق بیمه 
امس��ال را 17 هزار و 820  تومان اعالم کرد. سید حمزه 
درواری در گفتگو با مهر، درب��اره وضعیت پرداخت حق 
بیمه امس��ال کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار 
گفت: هر ساله با افزایش حداقل دستمزد کارگران میزان 
س��هم بیمه هر دو گروه افزایش می یابد. عضو ش��ورای 
 کار و نماینده کارفرمایان کش��ور تأکی��د کرد: بر مبنای 
389 ه��زار و 700  توم��ان حداق��ل دس��تمزد مصوب 
ش��ورای عالی کار در س��ال جاری، 23 درصد حق بیمه 
که س��ه درصد آن مربوط به بیمه بیکاری است و هفت 
درصد دیگر که در مجموع30 درصد حداقل دس��تمزد 
است، باید از سوی کارفرمایان و کارگران بابت حق بیمه 

پرداخت شود. 
این مقام مسئول کارفرمایی، سهم 23 درصد کارفرمایان 
را 13 هزار و 662 تومان و سهم هفت درصد کارگران را 
نیز 4158 تومان اعالم ک��رد. درواری گفت: این موضوع 
برای آن دسته از مشموالن قانون کار که حداقل دستمزد 
مصوب ش��ورای عال��ی کار را دریاف��ت می کنند، صدق 

می کند.

سوخت کشاورزینفت ایران حق بیمه

 جذابیت نفت ايران 
برای مشتريان اروپايی

 سهمیه بنزين امشب 
در کارت های سوخت 

 گوجه فرنگی 
در رويای موز شدن

 جزئیات افزايش 
حق بیمه ۹1

اخبار کوتاه

خبر ويژه
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بزرگ ترين شركت هاي بازرگاني جهان معرفي شدند

در رده بندي بزرگ ترین ش��رکت هاي بازرگاني جهان، ش��رکت ژاپني تویوتا تسوشو با 
فروش 69/1 میلیارد دالری، بزرگ ترین شرکت بازرگاني جهان لقب گرفت و دو شرکت 
ژاپني دیگر به نام هاي میتسوبیشي کورپ و میتسویي کو نیز به ترتیب دوم و سوم شدند. 

 نرخ بیکاری سال گذشته
 12/3 درصد

رئیس مرکز آمار ایران 
عادل آذر

نتایج تفصیلی سرشماری سال 90، خرداد اعالم می شود. در مورد بیکاری، 
آمارها روی سایت مرکز آمار ایران اعالم شده اس��ت. آخرین نرخ بیکاری 
مربوط به سال گذش��ته 12/3 درصد و نرخ رش��د مربوط به سال 89، 6/5 
درصد ذکر شده است.  اطالعات مربوط به پروانه های ساختمانی، امالك، 
قیمت اجاره و صنعت و معدن نیز اعالم ش��ده اس��ت.  بخشی از اطالعات 
سرشماری عمومی سال 90 یک ماه بعد از سرش��ماری اعالم شد و نتایج 
تفصیلی سرشماری عمومی سال 90 اواخر خرداد سال جاری به اطالع مردم 
می رس��د.  برای محاسبه نرخ 
تورم، بر اساس تصمیم شورای 
عالی آمار، تا زمانی که نرخ پایه 
مرکز آمار ایران که س��ال 81 و 
سال پایه بانک مرکزی که 83 
است، یکی نش��وند، نرخ تورم 
فعال از سوی بانک مرکزی اعالم 

می شود. 

مسئوالن به تولیدکننده ملی احترام بگذارند
رییس انجمن حمایت از کش��اورزان شهرستان اصفهان گفت: 
احترام به کشاورزان به عنوان یک تولیدکننده ملی که بیش از 
25 درصد اشتغال کشور را در اختیار دارند، بر مسئوالن واجب 
است. حسین محمدرضایی بیان داش��ت: اصفهان که پایتخت 
فرهنگ و تمدن ایران اسالمی ش��ناخته شده است، چند سال 
است با مشکالت ش��دید بی آبی و خشکسالی دست و پنجه نرم 
می کنند. وی افزود: اگر کشاورزان نتوانند کشت نیمه جان غله 
خود به ثمر برسانند، با بحران شدید اقتصادی رو به رو می شوند 
که معضالت آن گریبان گیر جامعه می شود، همچنان که به دلیل 
کشت نکردن در چند سال گذشته، با مشکالت فراوانی مواجه 
هستند. رییس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان 
ادامه داد: به دلیل وضعیت بد ذخیره مخزن س��د زاینده رود در 

تابستان و پائیز سال 91، امکان کش��ت برای کشاورزان وجود 
ندارد و اگر بارندگی ها سال 91 خوب و نرمال باشد، که نیست، و 
آب منطقه ای در حفظ و نگهداری آب کوشا باشد، در پاییز سال 
92 می توانیم کشتی داشته باشیم که برداشت آن در نیمه اول 

سال 93 است.

به بهانه اشتغال جديد، مشاغل پايدار از بین رفتند 
مدیر عامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان نیز در این 
مورد گفت: برای حمایت از تولید داخلی کار و سرمایه، عالوه بر 
ایجاد اقدامات و قانون جدید صرف، قوانین مدون اجرانشده نیز 
باید عملیاتی شود. اس��فندیار امینی با اشاره به نامگذاری سال 
تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: تولید 
ملی از دیدگاه ما، حفظ وضعیت فعلی تولید اس��ت. وی حفظ 

اش��تغال موجود در تولید را باالتر از اشتغال جدید عنوان کرد و 
ادامه داد: در سال های گذش��ته به بهانه اشتغال جدید بسیاری 
از مشاغل پایدار بخش تولید از میان رفته و تعطیل شده است. 
مدیر عامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان افزود: از نظر 
ما بخشی از حمایت ها از تولید داخلی به بخش دولتی و مجلس 
شورای اسالمی و بخشی از آن نیز به تولیدکنندگان برمی گردد.

تولید ملی، نیاز به قوانین اجرا نشده دارد
مدیر عامل کانون خبرگان کش��اورزی اس��تان اصفهان اظهار 
داش��ت: از نقش اصناف توزیعی، بنگاه ها و بنکداری در کش��ور 
نمی توان چشم پوش��ی کرد. این نهادها در راس��تای حمایت از 
تولید داخلی نیز نقش بس��زایی را ایفا می کنند. امینی تصریح 
کرد: سال های بسیار است که بخش فراوانی از قوانین حمایتی 
مربوط به بخش کشاورزی به وسیله دولت اجرایی نشده است. 
وی از برخی اقدامات دولت انتقاد کرد و گف��ت: با وجود قانون 
خرید تضمینی برخی محصوالت کشاورزی، هنوز این قانون به 
صورت کامل اجرا نشده و تنها یک نوع محصول یعنی گندم، در 
این سال ها از طرف دولت خریداری شده است. خرید تضمینی 
 گندم نیز براس��اس قیم��ت تمام ش��ده نبوده، بلک��ه با قیمت 

تعیین شده از سوی شورای اقتصاد بوده است.

تهیه نهاده ها، مشکل کشاورزان است
مدیر عامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان با اشاره به 
این که از جمله مشکالت کشاورزان، تهیه نهاده های کشاورزی 
)بذر، سموم، کودهای شیمیایی(، تس��هیالت بانکی، فروش و 
توزیع محصوالت کش��اورزی و ... اس��ت، ادامه داد: در راستای 
حمایت از تولید ملی، کار و س��رمایه ایران��ی باید قوانین مدون 

فعلی روی کار آمده و اجرایی شود.
به گفته یکی از کارشناس��ان اقتصادی اصفه��ان، قیمت خرید 
تضمینی گندم، حداقل باید 700 تومان تعیین ش��ود. کشاورز 
بذر گندم را کیلوی��ی 650 تومان از دول��ت خریداری می کند؛ 
یعنی گندمی که به دولت فروخته شده اس��ت، پس از اصالح، 
با قیمت 650 تومان دوباره برای کش��ت در اختیار کشاورز قرار 
می گیرد. به گفته وی، برخالف برپایی جشن خودکفایی گندم 
به وسیله دولت، در این محصول خودکفا نیستیم و با سرکشی 
به کارخانه های آرد در فصول پاییز و زمستان، شاهد گندم های 
وارداتی بی کیفیت و قرمز رنگی هس��تیم که با دو یا س��ه برابر 
قیمت خرید تضمینی گندم وارد کشور شده که حاصل آن نیز 

چیزی جز نان های بی کیفیت  نانوایی ها نیست.

با وجود برگزاری جشن خودکفايی

هنوز در گندم خودكفا نشده ايم

روزگاری از زندگی انسان سپری شده که در آن کش�اورزی از کارهای اساسی و بسیار مورد  زهرا 
احترام مردم بوده  است، ولی رفته رفته و با پیدايش شغل های ديگر، برای اين شغل، مشکالتی نوبخت

ايجاد شد. با گذشت زمان نه تنها از مشکالت کشاورز و بخش کشاورزی کاسته نشده است، 
بلکه روز به روز تولید کنندگان اين بخش با مشکالت جديدتری مواجه می شوند. حمايت  از اين بخش، برخالف سیل 
عظیم وعده های مسئوالن مبنی بر راهکارهايی برای رفع مشکالت اين قشر زحمت کش، هر روز کمرنگ تر می شود. 
قیمت  باالی نهاده های کشاورزی، هزينه های گزاف برق و پايین بودن قیمت خريد تضمینی محصوالت، کشاورزی 

را به سراشیبی سقوط و نابودی سوق می دهد.



سرود خوانیادداشت

 بوم و بر 

دشواری های حفظ حریم میراث پایتخت
با افزایش ساخت و ساز شهری، صیانت از آثار تاریخی پیچیده می شود. به نظر می رسد تنها چاره 
حفظ ارزش های فرهنگی، تاریخی و طبیعی در شرایط کنونی شهرهای کشور، تعیین حریم این 
آثار است که می تواند اندک باقیمانده دستاوردهای بی نظیر گذشته را برای آیندگان حفاظت کند.
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روستای تاریخی »میمند« بی شک یکی از باستانی ترین سکونتگاه های 
بشر در ایران وجهان اس��ت که از دوازده هزار سال پیش تاکنون همچنان 

پابرجاست. 
روستای تاریخی میمند شاهکار معماری صخره ای و »دست َکند« است 
که در36 کیلومتری شهربابک استان کرمان واقع شده و 420 کیلومترمربع 
مساحت دارد. به گزارش ایرنا، این روستای بی نظیر که مجموعه ای از شکوه 
معماری سنگی، خالقیت و آفرینش زیبایی است، سال ها پیش به وسیله 
ساکنان آن در دل کوه حفر شد. امروزه س��اکنان میمند با وجود گذشت 
چند هزار سال از ساختن آن، دورن فضاهایی زندگی می کنند که پنجره و 

دودکش ندارد و به زبان محلی به آن »کیچه« گفته می شود. 
»کوچه« به معبری تعلق می گیرد که از دو سو امکان تردد داشته باشد، 
اما از آنجا که این داالن های کوچ��ک در ورودی درب خانه ها قرارگرفته 
است و تنها از یک سو امکان ورود دارد، در اصطالح محلی »کیچه« نامیده 
می شود. عالوه بر کیچه های ذکر شده بناهای دیگری چون حمام،  مدرسه، 
آتشکده، مسجد و آسیاب آبی نیز به همین س��بک و سیاق در این روستا 
 وجود دارد. این روستای تاریخی به شکل منظومه ای است که خانه های 
»دست َکند« این روستا درقلب آن واقع ش��ده اند. خانه های صخره ای 
میمند از ارتفاعی سه متری در کوه خورین شروع و به سوی دشت هموار و 
هم سطح خاتون آباد کشیده شده است. در واقع خانه ها و بناهای سنگی 
روستا در پای کوه کنده شده اند. ساکنان میمند آداب و رسوم خاصی دارند 
و  هنوز در زبان و گویش آنها کلمات پهلوی ساس��انی ش��نیده می شود. 
هنگام ورود به این روستا آن چه بیش از همه هر بیننده ای را به خود جلب 
می کند،پیوند بین لطافت طبیعت و صالبت صخره ای معماری روستاست 

که ترکیب متضاد و زیبایی را خلق کرده است.

 123 سنگ نگاره باستانی
 در خطر هوازدگی

سنگ نگاره های تاریخی »ُجربَت«، یکی از روستاهای تابعه »سنخواست« 
در جاجرم استان خراسان ش��مالی که روی 123 قطعه سنگ حکاکی 
شده اند، به دلیل هوازدگی و نبود محافظت از آنها در حال پوسته شدن و 
از بین رفتن هستند. کارشناسان معتقدند با توجه به نوع نقش و نگار این 

آثار، قدمت آنها به به دوره مفرغ بر می گردد.
براس��اس آمارهای موجود، ایران بیش از 50 هزار س��نگ نگاره تاریخی 
دارد و این سنگ نگاره ها در 24 استان کشور هستند. اما تا کنون از سوی 
سازمان میراث فرهنگی کشور اقدام خاصی برای معرفی و حفاظت از این 

آثار تاریخ انجام نشده است.  
سنگ نگاره های تاریخی جربت در جاجرم استان خراسان شمالی بخشی 
از 50 هزار سنگ نگاره موجود در ایران اس��ت. علی هژبری، کارشناس 
میراث فرهنگی که این محوطه تاریخی را از نزدیک دیده است در این باره 
به CHN گفت: ُجربَت یکی از روستاهای تابعه سنخواست در جاجرم، 
خراسان شمالی است. سنگ نگاره های موجود در این منطقه، با توجه به 
نقوشی که روی آنها دیده می ش��ود، به احتمال قریب به یقین متعلق به 
دوره مفرغ و بازه زمانی بین 3000 تا 1500 ق.م هستند.  این کارشناس 
در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که این آثار به چه شکل محافظت می شوند، 
گفت:  کسی از سنگ نگاره های جربت محافظت نمی کند، اما خوشبختانه 
این آثار در نقطه ای دور دس��ت قرار دارند و م��ردم محلی، اصلی ترین و 
بهترین محافظان این آثار هستند؛ به گونه ای که اگر کسی وارد منطقه 
می ش��ود به نیروهای انتظامی اطالع می دهند و س��پس آنها را سرگرم 
می کنند تا نیروی انتظامی سر برس��د. یعنی هر کس برای هر مقصودی 
آنجا برود، مردم بالفاصله گزارش می دهند. این نوع از محافظت مردمی از 
آثار تاریخی در نوع خود بی نظیر است.  این باستان شناس در ادامه  افزود: 
»این سنگ نگاره ها شامل 123 تخته س��نگ با نقوش مختلف گیاهی، 
حیوانی، انسانی، کتیبه و اشکال هندسی است. روی برخی سنگ ها نیز 
نقوشی متعلق به دوره معاصر دیده می شود، اما به علت این که سنگ ها از 
جنس ماسه ای هستند، بیشترین صدمه را طبیعت به آنها وارد کرده است 
و دچار هوازدگی شده اند. ولی خوشبختانه قسمت اعظم نقوش سالم باقی 
مانده اند. س��نگ نگاره ها یا هنرهای صخره ای، کهن ترین آثار تاریخی و 

هنری به جامانده از بشرند. 
هنرهای صخره ای، تنها هنرتجسمی است که مرز جغرافیایی مشخصی 
نداشته و همه ملل جهان فارغ از فرهنگ، نژاد و حتی اقلیم های جغرافیایی 
بسیار  دور از هم، از آن سهم دارند.  با وجود کشف این تعداد سنگ نگاره 
در گوشه کنار کشور هیچ ساز و کاری برای محافظت و نگهداری از این آثار 
از سوی متولیان امور و مسئوالن سازمان میراث فرهنگی کشور تهیین 
نشده است. این در حالی است که یونسکو در دستورات و آموزش های خود 
برای محافظت از سنگ نگاره های می گوید: »هرگز آنها را لمس یا خیس 
نکنید چون بسیار ضربه پذیرند. هرگز روی آنها اثر نگذارید و چیزی اضافه 
نکنید. روی آنها راه نروید. همان طور که هستند بگذارید بمانند و در آخر 
فقط از آنها عکس بگیرید.«  اما در کشور ما هیچ کدام از این محافظت ها و 

دستورات برای سنگ نگاره ها لحاظ نمی شود.
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عکس یادگاری

اندکـی آسـودن در 
اندرونی، پای کرسی

خستگی یک روزطوالنی برای زنان مرفه قجری دراندرونی، آنها را 
برای اندکی آسودن در جوارگرمای  نرم و گرم  و البته دلچسب آتش 
کرسی کشانده،گرچه این به معنی  محروم بودن آنان از تماس با 
اجتماع نبوده است و همواره دالیلی چند، زنان را به محیط خارج از 
 اندرونی می کشاند. 
عالقه زنان به تردد در بازارها،  تنها به منظور تهیه مایحتاج  خانه 
نبوده است و عواملی چون ارضای حس کنجکاوی، مصاحبت با انبوه  
زنان،  آشنا و بیگانه، آسودن از رنج های خانه درمدت حضور  دربازار،  
و ذوق شنیدن اخبار عجیب و غریبی که درمحدوده  اندرونی  
 همواره از آن محروم بودند،  به این عالقه بیشتر دامن می زد. 
از این رو، زنان در بازار،  قبل از این که به فکر خرید باشند، به اقناع  
تمایالت  یاد شده می پرداختند و به قول »دروویل«، آنها به دکانی 
سر می کشند تا درمیان کنجکاوان،  مقام برجسته ای برای خود 
احتراز کنند. او می گوید:   من بارها ناظر زنانی بوده ام که قریب سه 
ساعت، در شلوغ ترین نقطه بازار مشغول حرف زدن بودند.

آیین ازدواج در عشایر دشتستان بوشهر
عشایر دشتستانی مانند هر قوم و قبیله اصیل ایرانی، همچنان بر 
سنت ها و فرهنگ های کهن قومی خود پایبند هستند و طبق 

آداب و سنن قومی ازدواج می کنند.
 پسر عشایری پس از انتخاب همسر آینده خود که از بین ایل و 
قبیله برمی گزیند، نظر خود را با خانواده در میان می گذارد. آنها 
هم قاصدی فرستاده و از خانواده دختر اجازه می گیرند که برای 

گفتگوی اولیه به منزلشان بروند.
ده روز قبل از جشن عروسی، شخصی موظف است کارت دعوت 
عروس��ی را بین فامیل و دوس��تان پخش کند. دعوت شدگان 
نیز موظف هس��تند در پاکت همان کارت مق��داری پول تقدیم 
او کنند. ب��ه توزیع کنن��ده کارت »اوخچی« و ب��ه هدیه نقدی 
»اوخچی پولی« می گویند. یک روز قبل از جش��ن رسم است 
 تعدادی از جوانان طایفه، داماد را به حمام برده و با آداب خاصی 
برمی گردانند و به وسیله س��لمانی طایفه مراسم سر تراشیدن 

داماد برپا می شود. سنت شیربها که البته بسیاری از خانواده ها 
امروزه نم��ی گیرن��د، مقدار پول مش��خص ش��ده ای از طرف 
خانواده عروس اس��ت که وقت بردن عروس برای ش��یر حاللی 
به مادرعروس می دهند ک��ه همه یا مقداری از آن، به وس��یله 
برادرعروس همراه تکه نانی به کمرعروس بس��ته می شود و به 
این معناست که شیرت حالل شد. س��نت زیبای بوسه بر اجاق 
حالل خانه پدری به این شکل اس��ت که هنگام بردن عروس از 
خانه پدر، بعد از این که از زیر قرآن رد شد، سه بار دور اجاق خانه 
پدری که روزی بر آن غذا می پخته و تناول می کرده می گردد 
و بار آخر عروس خم می شود، اجاق را می بوسد و خانه را ترک 
می کند. رقص و پایکوبی سنتی عشایر نیز برگرفته از زندگی در 
طبیعت و سختی های آن است. عروس را با نواختن ساز و کرنا و 
موسیقی سنتی به خانه داماد می آورند ومردان با چوب بازی و 

ترکه بازی شادی خود را ابراز می کنند.

 کلون تاریخی مسجد
 آقابزرگ کاشان سرقت شد

دزدان پس از چندبار ت��الش، باالخره موف��ق به دزدیدن 
کلون تاریخ در مسجد آقابزرگ کاشان شدند. گفته می شود 
حفاظت از این مس��جد چن��دان خوب نیس��ت و هنوز به 

دوربین های مدار بسته مجهز نشده است.
این مس��جد و در آن، متعلق به دوره قاجار اس��ت. مسجد 
آقا بزرگ یکی از مهم ترین مس��اجد شهر کاشان محسوب 

می شود که اکنون به صورت حوزه علمیه درآمده است. 
»حس��ین یزدان مهر، مدیر اداره میراث فرهنگی کاش��ان 
،دراین باره ب��ه CHN  گف��ت: کلون تاریخی در مس��جد 
آقابزرگ مدتی پیش به س��رقت رفت��ه و پیگیری حقوقی 

دراین باره انجام شده است.
  گفته می شود تا کنون دزدان چندبار قصد سرقت این کلون 
تاریخی را داشتند که موفق نش��ده  بودند. اما در نهایت این 
کلون دزدیده ش��د. یزدان مهر درباره امنی��ت آثار تاریخی 
کاش��ان گفت: برای امنیت در آثار تاریخی کاش��ان گشت 
شبانه یگان حفاظت گذاش��ته ایم. همچنین به زودی اکثر 

بناهای تاریخی به دوربین مداربسته مجهز می شوند.
 گفته می شود مس��جد آقابزرگ به دلیل ترد طالب، هنوز 
 دوربی��ن مداربس��ته ندارد و همی��ن امر منجر به س��رقت 
 کلون شده اس��ت. به گفت��ه یزادن مهر، برای بهتر ش��دن 
امنیت در بناهای تاریخی کاش��ان، درخواس��ت اعتبارات 

شده است. 
بنای مس��جد و مدرس��ه آقابزرگ یکی از باش��کوه ترین و 
زیباترین مساجد دوره قاجار در ایران به شمار می آید. این 

بنا در خیابان فاضل نراقی کاشان واقع شده است. 
 س��اختمان این مدرس��ه با س��رمایه ش��خصی به نام حاج 
محمد تقی خانبان در س��ال های 1250تا1260 هجری 
 قم��ری جه��ت اس��تفاده نم��از جماع��ت و درس و بحث 
 داماد خ��ود، مال مه��دی نراق��ی دوم، ب��رادر م��ال احمد 
نراقی، ملقب به »آقابزرگ« بنا ش��ده و ب��ه این نام معروف 

شده است.  
این مس��جد دارای س��ردر زیبایی اس��ت که س��قف آن با 
مقرنس های معلق گچی و نقاشی تزئین یافته و دیوارهای 
جلوخان از کتیبه باالی سردر تا کف تختگاه های طرفین 

درگاه با کاش های خشتی الوان پوشیده شده است. 
 هیأت اصلی بن��ا و گنبد و بارگاه با ش��کوه آن به واس��طه 
عظمت ساختمان و طرح عالی و نقش��ه بی نظیر، به ویژه 
 دقای��ق و فنون معم��اری اصی��ل ایرانی ک��ه در آن به کار 
برده ش��ده، یکی از بناهای مهم ایرانی اس��المی به ش��مار 

می رود.

رویداد

در رابطه با نام قزوین نیز نظرات گوناگون هس��ت که در روزگار 
ساس��انی به آن »کش��وین« یا »قس��وین«  و برخی نی��ز آن را 
»کاسپین« گفته اند. قزوین نام یکی از زیباترین استان های ایران 
در روزگار کنونی است که با تاکستان ها و باغ های دل انگیز انگور 
و با مردم صمیمی و فرهنگ بالنده، نه تنها می تواند ش��اخه ای از 
گل های سبد گردشگری کشور باشد، بلکه شهر قزوین، مرکز این 
استان، با بازارهای زیبا به ویژه بازار قیصریه و تاریخ  بازرگانی آن، 

می تواند نقطه به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی کشور شود.

کاسپین، شهر دژ و بارو                                   
قزوین که از روزگارانی دراز محل تاخت و تاز بوده است، دژهای 
 بس��یاری دارد. از میان دژه��ا، از دژ چال، دژ دخت��ر، میمون دژ، 
دژ لمبسر، دژ الموت و رودبار الموت روزگار اسماعیلیان یاد شده 
است. دژ الموت بر فراز پوزه ای قرار دارد و کوه ها از هر سو همراه 
با دشت »گازر« دیده می ش��ود. پل شاه عباس��ی و کاروانسرای 

محمدآباد همراه با آب انبار مسجد جامع و بسیاری از آب انبارهای 
دیگر، گرمابه ها به ویژه گرمابه قج��ر، دروازه ها، بقعه ها و دژهای 
بسیاری در استان قزوین، از روزگار ساسانی، سلجوقی، ایلخانی، 
صفوی و قاجار وجود دارند. منطقه طارم سفلی در ۹0 کیلومتری 
قزوین نیز نگین تمدنی دیلمیان سرزمین کهن قزوین است که 
با آبشار، غار، دژها، درختان کهنس��ال و زیتون زار یکی از مناطق 
بس��یار زیبا و گردش��گر پذیر است.  س��بک معماری ساختمان 
شاهزاده حسین از ساختمان های بسیار معروف در مرکز استان 
قزوین در نوع خود بی نظیر است. از س��ازنده آن و این که در چه 
روزگاری س��اخته ش��ده اس��ت، اطالعات دقیقی تا روزگار شاه 
تهماسب صفوی در دست نیست. اما به این که شاه تهماسب در 
توسعه آن دست داشته است، نباید شک داشت. این ساختمان را 
»زینت بیگم« دختر شاه تهماس��ب، آباد کرد. زیباترین قسمت 
ساختمان شاهزاده حسین نمای بیرونی آن است که با کاشیکاری 
بی همتا و طرح معم��اری منحصر به فرد، چش��م ها را میخ کوب 

می کند که با داشتن چند مناره و کاشیکاری بی نظیر فیروزه ای 
و کمربند زرین گون گنبد، یکی از شاهکارهای معماری در شهر 

قزوین را به نمایش گذاشته است.

عالی قاپوی قزوینی                   
از س��اختمان های ب��ه ج��ا مان��ده روزگار صف��وی، دروازه بلند 
عالی قاپوی قزوین، تنه��ا بازمانده از هفت دروازه کاخ اس��ت. در 
ورودی به دروازه، زیر نیم تاق، از هر دو س��وی س��کوهای سنگی 
س��اخته اند. درون س��اختمان نیز س��قف بلند نیمه گنبدی آن 
دارای آجرکاری بسیار زیباس��ت و با پله  ای حلزونی به اشکوب 
باال و نقاره خان��ه راه دارد. در روزگار صفوی وزرا و اس��تانداران و 
سفرای کش��ورهای بیگانه برای گفتگوی سیاسی و دیدار با شاه 
درون ساختمان دروازه که دارای سکوی گسترده تری بوده، روی 
قالی های خوش رنگ می نشستند تا کارمندان کاخ برای ورود آنان 
از درون کاخ دستور بگیرند. اصطبل اسب در گوشه ای از ساختمان 
بزرگ دروازه بود. س��اختمان »جهان نما« نیز ب��رای پذیرایی و 
س��کونت چند روزه میهمانان ب��ود. در روزگار قاجار بر ش��الوده 

جهان نما ساختمانی ساختند که تا امروز پابرجاست.  

چهلستون قزوینی
در محوطه کاخ، به جز س��اختمان روزگار قاجار که بر ش��الوده 
جهان نم��ا س��اخته ش��ده، از روزگار صف��وی نی��ز کاله فرنگی 
چهل س��تون روزانه پذیرای بازدیدکنندگان بی ش��مار است. در 
سالن این کاله فرنگی یک حوض دیده می شود که با سنگ های 
زیبای مرمر مغز پسته ای رنگ، ساخته ش��ده و فواره ای در میان 
آن فوران می کند. از این ساختمان بیشتر برای بزم ها و جشن ها 
از جمله نوروز باس��تانی و پذیرایی مهمانان اس��تفاده می شده و 
احتماال شاه تهماس��ب هنرمندان قزوین را در همین ساختمان 

گرد هم می آورده است. 
ساختمان های تاریخی استان قزوین به بازسازی و نگهداری نیاز 
دارند چرا که با پیشینه فرهنگی قزوین، تاکستان ها، میوه ها به ویژه 
انگور آن ،که همه جهانگردان اروپایی روزگار صفوی از خوشمزگی 
و شادابی آن نوش��ته اند، همراه با آثار باس��تانی و ساختمان های 
تاریخی بهتر از پیش می تواند گردشگران را سوی خود بکشاند. اما 
متأسفانه در استان قزوین نیز مثل استان های سراسر کشور کار 
بازسازی به دلیل کمبود بودجه با اسلوب درست پیش نمی رود. 
برخی کارمندان اداره میراث فرهنگی، هر صبح از تهران به قزوین 
می آیند و برمی گردند. بازده کار این کارمندان و خستگی هر روز 

سفر، فرصت فکر و کار مفید را نمی دهد.

رو به دیدار قزوین

کاسپین، در گذر از ساسانی تا کنون

 پیشینه شهر قزوین با نام »شاد شاپور«، با دژ هایی که به شاپور ساسانی نسبت داده اند، تپه های 
دکتر محمود 
باسـتانی پیرامون قزوین و پژوهش های باستان شناسی از پیشـینه این شهر گواهی می دهند. دهقانی

همچنین برخی از مساجد، به ویژه مسجد حیدریه - که گفته می شود در روزگار ساسانیان آتشکده 
بوده و پس از اسالم به مسجد تغییر کاربری یافته است- نشـانه ای از قدمت این شهر در روزگار پیش از اسالم است. 
قزوین با تمام سرسبزی خود، از دیرباز با کمبود آب دسـت به گریبان بوده  است و کاریزهای )قنات( آن نشان از این 

مشکل تاریخی دارند. از سوی دیگر این شهر با سیلی ویرانگر نیز در تاریخ سر و کار داشته است.

 ایرانگردی

آرمان ملی شدن نفت در ترانه های 
مردم لرستان

موسیقی لرس��تان با دو بخش کلی موس��یقی های آوازی و موسیقی های 
سازی، از گوناگونی و پیش��ینه ای کهن برخوردار است. مقام های این نوع 
موسیقی شامل ترانه های شادی، س��وگواری، مذهبی، حماسی، دلتنگی 
و عاشقانه، فصول، کار و طنز است. موسیقی آوازی یا کالمی نیز بیشتر در 
مراسم عروسی، سوگواری و فعالیت های روزمره زندگی عشایر و روستاییان 
اجرا می شود. در موسیقی لرس��تان به آواهای حماسی نیز پرداخته شده 
است و زنده یاد استاد علیرضا حس��ین خانی از مشهورترین افرادی است 
که قطعات حماسی  را اجرا کرده. ترانه »نفت ایران«، از ترانه های قدیمی 

قوم لر است که نشان از 
همبس��تگی همه اقوام 
ایران��ی دارد و در زمان 
مل��ی ش��دن صنع��ت 
نف��ت در ده��ه 1330 
خورش��یدی به وسیله 
هنرمند پرآوازه لرستان، 
علیرضا حس��ین خانی 

سروده شده است.

 روستای  میمند 
مرواریدی در صدف کویر

ت چهل ستون در قزوین[
]عمار
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خمیردندان
سالم. پسری 21 ساله هستم. خمیر دندان و مسواک خیلی مناسب 
برای مراقبت از دندانم می خواستم و می خواستم بدانم برای مراقب 
از دندان هایم چه کار باید کنم  که به ویژه در سن پیری دچار مشکل 
نشوم. آیا تغذیه روی دندان تأثیر دارد؟ چه تغذیه هایی برای دندان 

مفید و چه تغذیه هایی برای دندان مضر است؟ 
دکتر علی شرفی، جراح و دندانپزشک: 

خمیر دندان سنس��ودین نوع ایزو اکتیو و مس��واک سنسودین نوع
"total care را به ش��ما توصیه می کن��م. قطعا تغذیه بر س��المت 
دندان ها تأثیرگذار است. برای سالمت دندان ها باید حتی االمکان 
مصرف مواد قندی را کاهش داد. برای این که دندان های ش��ما در 
دراز مدت دچار مشکل نشود، اوال بهداشت دهانتان را بهبود بخشید 
)حداقل روزی دو بار مس��واک زدن به مراه استفاده از دهانشویه( در 
ثانی، هر ش��ش ماه برای چک آپ به دندانپزشک مراجعه و در آخر، 

رژیم غذایی را رعایت کنید.

 تأثیر سیگار بر پوست، مو و زیبایی  

اولین عامل مضر برای پوس��ت ، نور آفتاب است ولی می دانید بعد از نور 
آفتاب کدام عامل بیش��ترین ضرر را به پوست شما می رساند؟ کشیدن 

سیگار.
کشیدن س��یگار باعث افزایش چین و چروک می ش��ود. مکانیسم این 
اثر به طور دقیق مشخص نیست ولی می دانیم کشیدن سیگار به بافت 
»همبند« آسیب می رساند. بافت »همبند« اساس نمای ظاهری پوست 
است. ممکن است ده سال یا بیش��تر طول بکشد تا چین و چروک های 
ناشی از کشیدن سیگار پدیدار شود. هر س��یگاری که فرد می کشد، به 

نوبه خود آسیب می رساند. 
حدود چهارهزارماده سمی در دود سیگار یافت شده که برای سلول های 
بدن، به ویژه پوست مضرند.  از آنجا که سیگار باعث تنگ شدن رگ ها می 
شود ،برخی معتقدند پیری زودرس پوست در سیگاری ها ناشی از تنگ 
ش��دن رگ های کوچک و در نتیجه کاهش خونرسانی به پوست است. 

خونرسانی کمتر یعنی نرسیدن اکسیژن و مواد مغذی کافی به پوست.
پوست افراد سیگاری به ویژه  پای چشم ها ، پستان ها و بازوها زودتر شل 
شده و دچار افتادگی می ش��ود. به علت انقباض عضالت دور لب هنگام 
سیگار کش��یدن، در این افراد چروک های عمودی اطراف لب ها خیلی 
زودتر به وجود می آید. این امر درمورد چروک های کناره های خارجی 
چشم ها نیز صدق می کند . افراد س��یگاری به طورد دائم عضالت دور 
چشم را منقبض می کنند که خود، باعث ایجاد چروک های دینامیک 

زودرس می شود.
پوست افراد سیگاری زرد، کدر و مرده به نظر می رسد و لک و عالئم پیری 
خیلی زودتر از افراد غیرسیگاری در آن پدیدار می شود. لک های ناشی از 

افزایش سن دراین افراد زودتر خود را نشان می هند.
کشیدن سیگار روی موها هم تأثیر منفی دارد، به طوری که باعث افزایش 
ریزش مو و طاسی می ش��ود. به ویژه در ریزش موی اندروژنیک این امر 

به اثبات رسیده است.
در ضمن ثاب��ت ش��ده احتمال برخ��ی بیماری ه��ای پوس��تی مانند 

پسوریازیس، در سیگاری ها بیشتر است.
 عجیب آن که به نظر می رسد تعداد افراد سیگاری، به ویژه در خانم ها 
که به مراقبت و جوان سازی پوست خود اهمیت می دهند، روبه افزایش 
است.  چه بسیارند خانم هایی که س��اعت ها وقت خود را درسالن های 
زیبایی یا کلینیک های لیزر صرف می کنند، ولی در عین حال س��یگار 

هم می کشند.
 این کار بسیار غیرمنطقی و مضحک است. اگر می خواهید مسن تر از آن 

چه هستید به نظر برسید، به سیگار کشیدن ادامه دهید.
اگر شخص سیگاری در معرض آفتاب نیز قرارگیرد، تأثیرات منفی این 
دو )سیگار و آفتاب( بر پوست به مراتب بیشتر است.  عالوه بر این، سیگار 
در درازمدت باعث می شود تنفس شما بوی بدی داشته و اطرافیان را از 
شما گریزان کند. تغییر رنگ  دندان و تسریع در پوسیدگی آنها نیز جزو 

مضرات بی شمار سیگار محسوب می شود.
 با توجه به ضرره��ای زیادی که مص��رف دخانیات برای پوس��ت و نیز 
س��ایر اعضای بدن دارد ، بهترین گزینه ترک آن است. به گفته صاحب 
 نظران ترک سیگار کار سختی است ولی وقتی میلیون ها نفر در جهان 

توانسته اند این کار را کنند، چرا شما نتوانید؟

فواید آلوئه ورا برای پوست
از آلوئه ورا در کرم های مرطوب کننده پوس��ت و کرم های 
التیام دهنده پوستی و بسیاری از کرم های موضعی استفاده 

می شود.
آلوئه ورا به علت داش��تن خواص ضد میکروب��ی در درمان 
بسیاری از زخم ها و جراحت ها و سوختگی ها  از جمله اگزما، 
تاول، گزیدگ��ی زنبور و نیش حش��رات، بریدگی،کوفتگی ، 
آفتاب سوختگی و آکنه مؤثر است.  بنابراین استفاده از این 
گیاه نه تنها در کرم های موضعی، بلکه در کنترل بسیاری از 

بیماری ها و اختالالت پوستی سودمند است.
 مزایایی که س��بب می ش��ود آلوئه ورا برای مصارف پوستی 

استفاده شود، عبارتند از:
1   در درمان ترک های پوس��تی و خشکی پوست مؤثر 
است، به ویژه اگزمای دور چشم یا پوست های بسیار حساس.

2  روغن یا کرم آلوئه ورا برای پوست های خشک مناسب 
بوده و باعث نرم شدن و براق شدن پوست می شود.

3  با رساندن اکسیژن  بیشتر به سلول های پوست، باعث 
ترمیم بافت پوست می شود.

4   پوست هایی که در اثر آفتاب، سوختگی  پیدا کردند 
را نرم می کند.

5   س��لول ه��ای پوس��تی م��رده را  از بی��ن می ب��رد و 
سلول های جوان جایگزین می شود. بنابراین پوست را تازه 

و درخشان می کند.
6   مانع از پیری پوست و چروک آن می شود.

7   شدت رنگدانه های پوستی راکاهش می دهد، بنابراین 
لکه های پوستی را کم رنگ می کند و می تواند لکه های سر 

سیاه را نیز از بین ببرد.
8   آلوئه ورا س��بب افزایش قدرت جذب رطوبت پوست 
 ش��ده و پوس��ت را انعطاف پذیر می کن��د. بنابراین بهترین 

مرطوب کننده  برای پوست است.
9   در پیشگیری از بیماری های پوستی مؤثر است.

10   به علت داش��تن کالژن و  ویتامین  E، االستیسیته و 
نرمی پوست را افزایش داده و س��بب باقی ماندن رطوبت در 

پوست می شود.
pH   11   آن نزدیک به pHپوست است.

12   از آلوئه ورا به علت داش��تن خواص ضد س��و ختگی 
می توان در کرم های ضد آفتاب استفاده کرد.

13 تأثیر خن��ک کنندگی روی پوس��ت دارد، بنابراین در 

کلد کرم ها کاربرد دارد. در واقع اس��تفاده از  آل��و ئه ورا  در  
 محصوالت آرایشی – بهداشتی به ویژه کرم های ضد چروک،

 مرطوب کننده های پوستی، رژ لب ها، ماسک های صورت 
 و کرم ه��ای پاک کنن��ده و کلد کرم ها بس��یار مناس��ب و 

مفید است.

دکتر سالم

هشدار

گیاه درمانی
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6
ارتباط نور خورشید با سکته مغزی

تحقیقات جدید در آمریکا نشان داد خطر ابتال به سکته های مغزی در افرادی که کمتر در 
معرض نور خورشید قرار دارند، بیشتر است. براساس این تحقیقات، میزان نور خورشیدی 

که به بدن می رسد، درصد احتمال ابتال به سکته های مغزی را مشخص می کند.

 محم��د ش��اه  طالب��ی در حال��ی از اهمی��ت دادن عام��ه 
 م��ردم به زیبای��ی و به وی��ژه زیبای��ی ظاهر ابراز خرس��ندی 
 کرد که رییس دانش��کده داروس��ازی اس��تان اصفهان، ایران 
 را بع��د از عربس��تان، دومین کش��ور مص��رف کنن��ده لوازم 
آرایشی و نخستین کشور وارد کننده این لوازم در دنیا معرفی 

کرد.
وی با  اش��اره به این که  روند ساخت و استفاده از فرآورده های 
آرایشی و بهداشتی در هفت سال گذشته سیر صعودی داشته 
است، بیان داشت: فروش این دس��ته از محصوالت آرایشی و 
 زیبایی به حدی اس��ت که درآمد حاصل از تولید این محصول 
در آمریکا ح��دود 10 بیلیون دالر و در ژاپ��ن 12 بیلیون دالر 

است.
عضو هیأت علمی دانش��کده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان تصریح کرد: در س��ال  های گذش��ته بیشترین فروش 
داروخانه ها، واکسن های ضد اسهال و ضد عفونی بود.  اما امروزه 
بیشتر افراد به منظور زیبایی ظاهر خود به داروخانه ها مراجعه 

می کنند که جای خوشحالی دارد.

توجه به داروآرایی وظیفه داروسازان است
رییس دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: توجه ویژه به فرآورده های آرایشی-بهداشتی 
که عنوان جدید »داروآرای« را گرفته، از وظایف دارو س��ازان 
اس��ت. وی با بیان این که قبل از توزیع ف��رآورده داروآرایی به 
بازار، باید مراحل تولید دارویی آن طی شود، تصریح کرد: باید 
پرونده و مراحل کارآزمایی بالینی و تأثیر دارو بررسی و سپس 

وارد بازار شود. 
به گفت��ه وی، برخی تولیدکنندگان ف��رآورده های داروآرایی 
مدعی اند تأثیر محص��ول آنها به مرات��ب از دیگر محصوالت 
دارویی بهتر اس��ت، ولی باید مطالعات و مقایسه هایی با سایر 

محصوالت انجام داد تا صحت این ادعا بررسی شود. 
 مصطفوی با بی��ان این که بس��یاری از مردم ب��رای تهیه این 
فرآورده ه��ا به داروس��ازان مراجعه م��ی کنن��د، تأکید کرد: 
داروس��ازان در این زمینه باید اطالعات و مهارت خود را ارتقا 
دهند.افزایش اطالعات دارو آرایی، اعتماد مردم به داروسازان 

را بیشتر می کند. 

رییس دانشکده داروس��ازی دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان 
اظهار داش��ت: این دانش��کده در زمینه توس��عه علوم دارویی 
پیشرفت قابل توجهی داشته است. وی با بیان این که دانشکده 
 داروس��ازی و عل��وم دارویی اصفه��ان نخس��تین وارد کننده 
فرآورده های آرایشی- بهداشتی است، افزود: درصد زیادی از 
این فرآورده ها به صورت قاچاق وارد کشور می شود. مصطفوی 
با اش��اره به تولید فرآورده های داروآرای��ی گیاهی،  این تفکر 
که این فرآورده ها کم عارضه تر از داروهای ش��یمیایی است 
را نادرست دانس��ت و افزود: برخی از فرآورده های داروآرایی 
گیاهی نه تنها تأثیری ندارند، بلکه عوارضی هم در آنها مشاهده 

شده است. 

به تبلیغات ماهواره ای دقت بیشتری شود
رییس دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با تأکید بر این که باید دقت بیشتری در باره تبلیغات 
 ماهواره ای برخی از فرآورده ها داش��ت، اف��زود: فرآورده های 
دارو آرایی تولید شده در داخل کشور به دلیل این که بر روند 

تولید آنها نظارت می شود، مورد اعتماد است. 
دبیر اجرایی همای��ش دارو آرای��ی نیز گفت: ف��رآورده های 
داروآرایی از لحاظ اقتصادی و کارآفرینی ظرفیت بس��یار زیاد 
دارند. محمدعلی ش��اه طالبی افزود: تولید این فرآورده ها در 

کشورمان، نقش مهمی در حمایت از سرمایه ایرانی دارد. 
به گفته وی، فرآورده های داروآرایی باید ویژگی های ایمنی، 
کارایی، پایداری و ماندگاری را داش��ته باشند و تحت شرایط 
خاص تهیه ش��وند. این اس��تاد دانش��گاه داروس��ازی و علوم 
دارویی اصفهان تأکید کرد: برای این که بتوانیم فرآورده های 
تولید ش��ده در داخل کشور را به دیگر کش��ورها صادر کنیم، 
 باید به س��مت اس��تانداردهای ICH )کنفرانس بین المللی 
 هماهن��گ س��ازی( پی��ش روی��م. وی با بی��ان این ک��ه این 
فرآورده ها بیشتر در زمینه پوست و زیبایی مصرف می شود، 
افزود: این محصوالت باید به گونه ای مصرف ش��وند که عالوه 
بر باال بردن جلوه های زیبایی، س��المت پوست را حفظ کنند 

و بهبود بخشند.
نخستین همایش داروآرایی ایران، با هدف جمع آوری  نظرات 
و دستاوردهای متخصصان پوست، دندانپزشکان، داروسازان، 
مس��ئوالن ش��رکت های تولیدی و مصرف کنن��دگان درباره 
ویژگی های مواد اولیه، فرایند تولید و نگهداری، اثر بخش��ی 
و ایمنی این فرآورده ها  28 اردیبهش��ت، به مدت سه روز در 

اصفهان برگزار شد.

در همایش سراسری داروآرایی ایران در اصفهان عنوان شد

افراد زیبارو، روابط اجتماعی قوی تری برقرار می کنند

افرادی که به زیبایی خود اهمیت می دهند، بهتر می توانند با دیگران ارتباط برقرار کنند؛ این  گروه 
گفته عضو هیأت علمی دانش�کده داروس�ازی دانشگاه علوم پزش�کی اصفهان است که در سالمت

نخستین همایش علمی داروآرایی ایران در تاالر فرشچیان با قاطعیت کامل بیان کرد.

  کاربرد ذهن آگاهی 
در درمان افسردگی            

استفاده از این کتاب سبب می ش��ود خود را  از غمگینی مزمن رها 
کنید. این کتاب به وس��یله م��ارک ویلیامز، جان تی��زدل، زیندل 
س��گال، جان کابات زین تألیف شده اس��ت و محمد سلطانی زاده، 
مهدی نظام زاده و طاهره پورکاظم، از اعضای دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان آن را ترجمه کرده ان��د. دکتر دانیل گلم��ن، مؤلف کتاب 
 هوش هیجانی، در ارتباط با این 
کت��اب می گوی��د: ای��ن کتاب 
منبعی ارزش��مند ب��رای افراد 
افس��رده یا برای هر کسی است 
ک��ه ب��ا تفک��ر منف��ی و تردید 
نس��بت ب��ه خ��ود آشناس��ت.  
مؤلف��ان ای��ن کت��اب، عل��ل 
 افس��ردگی را کش��ف می کنند 
و راهنمای��ی و حمای��ت الزم را 
به هم��راه ابزاره��ای مفید برای 
یافتن راه حل، در اختیار ما قرار 

می دهند.

 برگزاری دومین بررسی ملی 
پژوهشی در وضعیت ریزمغذی ها

کودکانتان را مقابل نورخورشید بگذارید 
تا روانشان مختل نشود

 خونریزی معده در مردان
 شایع تر است

گروه س��المت: به دلیل نق��ش مه��م ریزمغذی ها )م��واد معدنی و 
ویتامین ها( در سوخت و ساز، بیان ژن، سیستم ایمنی، بهره هوشی 
 و یادگیری انس��ان، مرکز بهداشت اس��تان از30 اردیبهشت لغایت 
31 خرداد، بررسی کشوری »پژوهشی در وضعیت ریزمغذی ها )پورا 
2(« را  همزمان با سایر استان ها در شهرستان های اصفهان، شاهین 
شهر، برخوار، خمینی ش��هر، فالورجان، لنجان، ش��هرضا، فریدن، 

گلپایگان، خوانسار، نطنز، مبارکه اجرا می کند.
افراد آموزش دیده با مراجعه به درب منازل و ارایه کارت شناس��ایی 
معتبر، نس��بت به تکمیل رضایتنامه به وس��یله افراد واجد شرایط 
بررسی )کودکان 15 تا 23 ماهه و 6 ساله، دختران و پسران نوجوان، 
زنان و مردان میانس��ال و زنان باردار( اقدام و از آنان جهت مراجعه 
به مرکز بهداش��تی درمانی یا خانه بهداش��ت مدنظر و پرسشگری و 
خون گیری )طبق زمان بندی مش��خص( دعوت می کنند. س��پس  
پرسشگری و خون گیری به وس��یله کارشناس��ان ذیربط در مرکز 

بهداشتی درمانی یا خانه بهداشت تعیین شده، انجام می شود.
گفتنی است بررسی های انجام شده نشان می دهند امروزه کمبود 
ریزمغذی ها در س��طح کالن جامعه در بسیاری ازکشورهای جهان 
یکی از مشکالت عمده بهداش��تی، تغذیه ای است که پی آمدهای 
نامطلوب اقتصادی، اجتماعی دارد و باعث کندشدن توسعه اقتصادی 
کشورها می ش��ود. نتایج نخستین بررسی کش��وری ریزمغذی ها 
 در س��ال 1380 نش��ان داد در  ای��ران یکی از مش��کالت تغذیه ای

  سوء تغذیه ناشی از کمبود ریزمغذی هایی همچون آهن، ید، روی و 
ویتامین هایی مانند ویتامین A و D است.

  از س��وی دیگر باتوجه ب��ه تغیی��رات اقتصادی- اجتماعی، ش��یوه 
 زندگ��ی و الگ��وی مص��رف موادغذایی در کش��ور، ای��ران در حال

  گ��ذر تغذیه ای اس��ت.  تغییر الگ��وی مصرف در دهه ه��ای اخیر 
 )افزایش مص��رف چربی، قند، ش��کر و کاهش مصرف ش��یر و مواد 
لبنی، میوه، سبزی و گوش��ت( بر وضعیت ریزمغذی ها تأثیر داشته 

است.

 یک پژوه��ش جدی��د پزش��کی در انگلیس نش��ان می ده��د قرار 
گرفتن ک��ودکان در معرض نور خورش��ید، به عن��وان منبع اصلی 
ویتامین D، خطر ابتالی آنها به اخت��الالت روانی و عقلی را کاهش 

می دهد.
به نقل  از خبرگزاری خاورمیانه، محققان دانشگاه بریستول انگلیس 
 D براس��اس پژوهش خود گفتند: کودکان دچار کمب��ود ویتامین

بیشتر از همسن و ساالن خود دچار حمالت افسردگی می شوند.
این محققان افزودند: احتمال ابتال به حمالت افسردگی یا اختالالت 
روانی در بین کودکانی که در معرض اش��عه خورشید بیشتری قرار 

دارند، کمتر از 10 درصد است.
این پژوهش 2700 کودک 9 تا 13 س��اله را درباره رابطه بین میزان 
قرار گرفتن در معرض نور خوش��ید و حمالت افسردگی و اختالالت 

روانی مورد بررسی قرار داد.
محققان سطح ویتامین D را در بدن این کودکان اندازه گیری کردند 
و دریافتن��د: کودکان دچار کمب��ود ویتامین D بیش��تر از کودکان 
برخوردار از س��طح باثبات ای��ن ویتامین درخون خ��ود، در معرض 

حمالت افسردگی و اختالالت روانی و عقلی قرار دارند.
نور خورشید به همراه ماهی و اسیدهای چرب اومگا 3 منابع سرشار 

ویتامین D هستند.
ویتامین D یکی از ویتامین های الزم برای بدن و محلول در چربی 
است که به رشد و اس��تحکام اس��تخوان  ها از طریق کنترل تعادل 

کلسیم و فسفر کمک می کند.
 این ویتامین ب��ا ایجاد افزایش جذب فس��فر و کلس��یم از روده ها و 
کاهش دف��ع از کلیه، به متابولیس��م اس��تخوان ها کمک می کند و 
همچنین از طریق ترجمه ژن های هس��ته س��لول به رش��د سلول 

کمک می کند.
10 تا 20 دقیقه ماندن زیر نور آفتاب، نیاز روزانه بدن انس��ان به این 
ویتامین را تأمین می کند.کمبود این ویتامین همچنین باعث پوکی 

استخوان در کهنسالی می شود.

دکتر عبدالحسین اردهالی، متخصص داخلی، در رابطه با خونریزی 
معده گفت: خونریزی دس��تگاه گ��وارش از عوارض ش��ایع و بالقوه 
خطرناک اس��ت، که به طور معمول علل بروز آن ناش��ناخته مانده 
اس��ت. البته زخم معده یا زخم اثنی عش��ر،  خراش های ایجاد شده 
در دستگاه گوارش و بعضی از س��رطان ها می توانند منشأ  خونریزی 

دستگاه گوارش باشند.
 وی بیماری های گوارش، استفراغ خون قرمز یا قهوه ای رنگ،   دفع 
مدفوع سیاه، قیری و بدبو را از عالئم خونریزی دستگاه گوارش ذکر 
کرد و گفت: »گاهی کم خون��ی، خونریزی های مخفی از دس��تگاه 
گوارش که با انجام تس��ت های ویژه قابل تشخیص است و همچنین 
دفع خون قرمز روش��ن یا تیره از مدفوع می تواند از نشانه های بروز 

خونریزی های معده باشد.
این متخصص داخلی گفت: افزایش س��ن، مصرف الکل، آس��پرین، 
تغذیه نامناسب، فشارهای عصبی و... باعث خونریزی معده می شود. 
در مردان خونریزی معده شیوع بیشتری دارد چون فشارهای عصبی 

و مصرف الکل بیشتر است.
وی با بیان این که درمان بس��تگی به علت و شدت خون ریزی دارد، 
تصریح کرد: در خونری��زی واریس مری ممکن اس��ت از روش های 
 گوناگونی ب��رای توقف خونریزی اس��تفاده ش��ود. اگ��ر خونریزی 
از یک دیورتیکول منشأ گرفته باش��د، تزریق مستقیم دارو به داخل 
 س��رخرگ تغذیه کنن��ده آن می توان��د خونری��زی را متوقف کند.

 در خونری��زی ناش��ی از زخ��م، گاس��تریت، پولیپ ه��ا یا بواس��یر 
)هموروئید( درم��ان عامل زمین��ه ای در اغلب م��وارد باعث توقف 

خونریزی می شود.
دکتر اردهالی افزود: گاهی اوقات با اس��تفاده از جریان الکتریکی یا 
نور لیزر که از طریق یک اندوسکوپ به محل منتقل می شود، می توان 
خونریزی معده، دوازدهه یا روده بزرگ را متوقف ساخت. در گذشته 
از عمل های جراحی هم برای درمان استفاده می شد اما در حال حاضر 

این روش رد شده است چون ریسک باالیی دارد.

خبر پزشکی  آن چه محققان می گویند

 زنان باردار رژلب 
نزنند

الک های غیر استاندارد 
به ناخن آسیب می زنند

وزارت بهداشت هشدار داد: با توجه به این که بیشتر رژ لب های موجود در 
بازار حاوی سرب هستند و این ماده برای جنین بسیار خطرناک است، به 
خانم های باردار توصیه می شود از رژ لب استفاده نکنند. به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی وزارت بهداشت، زینب طاهری، کارشناس گروه آرایشی و 
بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اعالم این خبر 
تأکید کرد: در برخی موارد، در مواد اولیه ای که برای تولید لوازم آرایشی 
و بهداشتی استفاده می شود، سرب و جیوه هم مشاهده می شود و میزان 
این مواد در لوازم آرایشی تقلبی بیشتر است. اگر چه سرب موجود در رژ 
لب بسیار اندک است، همین میزان کم نیز خطرناک است. در صورتی که 
سرب وارد بدن جنین شود، ممکن است اختالالتی مانند عقب ماندگی، 

کاهش یادگیری و اختالل روانی در کودک ایجاد  شود.

رییس انجمن متخصصان پوس��ت ایران برخی از مشکالت مثل کمبود 
آهن و بیماری های پوستی را بر س��المت ناخن ها مؤثر دانست و گفت: 
یکی از دالیل شکنندگی ناخن ها کمبود آهن است. دکتر پرویز طوسی 
در گفتگو با س��المت نیوز تأکید کرد: برای داشتن ناخن های سالم افراد 
باید توجه داشته باشند هنگام شستشو و گردگیری از دستکش استفاده 
کنند تا آسیبی به ناخن های آنها وارد نشود. همچنین مصرف روزانه سه 
الی چهار بار از مرطوب کننده های ناخن توصیه می شود. وی ادامه داد: 
اس��تفاده از الک ها در صورتی که اس��تاندارد بوده و از نوع خوبی باشد، 
مشکلی برای ناخن ها به وجود نمی آورد، اما افراد باید توجه داشته باشند 
رنگ الک های غیراس��تاندارد روی ناخن ها به جای مانده و به ناخن ها 

آسیب وارد می کند.

خبر پزشکی



يادداشت

30006255 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 789 | May 20 ,2012  | 12 Pages 

با دو حرکلت گیلاس را از داخل خانه 
چوبی اش خارج کنید.

به ياد داشلته با شلید که شلکل خانه 
حفظ شود.
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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 سودوکو بازی کرده اید. 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 ب��ازی از »مربع های التین« گرفته ش��ده اس��ت.
  این بازی در ی��ک مرب��ع  nدرn انجام می ش��ود. در واقع بایس��تی

 این مربع را ب��ا عددهای یک تا n پ��ر کنید. به ج��ز خانه های مربع، 
مسیرهایی به طول n نیز در این مربع قرار گرفته اند که هر مسیر شامل 

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

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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1- احمد، جواد، س��عید، مهرداد و مجید هر کدام براي خود، 
وس��یله نقلیه اي خریداري کرده اند. وس��یله نقلیه احمد و 
مجید براي س��ه نفر مس��افر جا دارد. در حالي ک��ه بقیه در 
ماش��ین هاي خود فق��ط براي یک نف��ر جا دارند. س��عید و 
 احمد الس��تیک هاي جلویي خوبي دارند، در حالي که بقیه 
الس��تیک ها همگي نامناسب بوده و در ش��رایط خطرناکي 
 هس��تند. وس��ایل احمد و مه��رداد ب��ا س��وخت دیزلي کار 
مي کنند، در حالي که بقیه ماشین ها با بنزین کار مي کنند. 
کدام یک توانایي حمل س��ه مس��افر را در خ��ودروي دیزلي 

خود دارد؟ 

  احمد   جواد   سعید  مهرداد    مجید
-------------------------------

2-در سؤال فوق، چند نفر داراي خودروي دیزلي با ظرفیت 
یک مسافر و الستیک هاي خطرناك هستند؟ 

پنج  چهار  سه  دو   يک   هیچکس
-------------------------------

3-چه کس��ي توانایي حمل ی��ک مس��افر را دارد و داراي 
الستیک هاي خوبي نیز هست ؟ 

 احمد   جواد   سعید   مهرداد   مجید  
-------------------------------

4- خانم جوه��ري داراي چهار فرزند ب��وده و در غذا دادن 
به آنها دچار مش��کل اس��ت، چرا که هرک��دام از آنها غذاي 
مخصوصي را دوست دارند. مجید و مهرداد ، برنج و گوشت 
 بره دوس��ت دارند. مریم و مجید تنها ن��ان و پنیر را انتخاب 
مي کنند. مری��م و مینا نیز جوجه و نان م��ي خورند. مجید 

کدام یک از غذاهاي زیر را دوست ندارد؟ 

 نان   جوجه   گوشت بره   برنج   پنیر
-------------------------------

5- چه کسي پنیر، جوجه و نان دوست دارد؟  

 مجید   مريم    مهرداد    مینا
-------------------------------

6-چه کس��ي پنیر نمي خورد، ولي گوش��ت ب��ره و برنج را 
انتخاب مي کند؟ 

 مجید  مريم  مهرداد  مینا
-------------------------------

7- کدام غذا مورد قبول همه بچه هاست؟ 

 نان   برنج  گوشت بره  پنیر  جوجه 
-------------------------------

8-خودروهاي آقاي احمدي و آقاي انوري مشکي هستند، 
بقیه افراد خودروي قرمز رنگ دارند. خودروي آقاي انوري و 
خانم جوادي داراي تور س��فید در کناره هاي خود هس��تند. 
خودروي خانم واح��دي داراي نوار آبي اس��ت و خودروهاي 
آقاي س��اجدي و آق��اي احمدي ن��وار نقره اي رن��گ دارند. 
 تودوزي داخ��ل خودروي خان��م واحدي و آقاي س��اجدي، 
آبي رنگ و تودوزي س��ایر خودروها، س��فید است. چه کسي 

داراي خودرو با تودوزي آبي و نوار نقره اي رنگ است؟  

 آقاي انوري خانم واحدي خانم جوادي آقاي 
ساجدي  آقاي احمدي 

-------------------------------
9- چه کس��ي داراي خودرو با نوار نقره اي و تودوزي سفید 

است؟ 

 آقاي انوري خانم واحدي خانم جوادي آقاي 
ساجدي آقاي احمدي

-------------------------------
10- چه کسي داراي خودروي مشکي با نوار نقره اي است؟ 

 آقاي انوري  خانم واحدي  خانم جوادي  
آقاي ساجدي  آقاي احمدي 

جواب چوب کبريتیسؤال چوب کبريتی

مروری بر بازی های 
دسته جمعی 

س��نگ، کاغذ، قیچی  یک ب��ازی دونفره 
است که توسط دست بازیکنان انجام می گیرد. این بازی 

معموالً به عنوان روشی برای انتخاب کردن در ابتدای بازی های دیگر 
به کار گرفته می شود. این کاربرد بسیار شبیه پرتاب سکه برای انتخاب یک فرد 

خاص برای نقشی خاص در یک بازی است.
روش بازی

دو بازیکن هر دو با هم شروع به شمردن تا سه می کنند. این شمارش لزوماً با شمردن اعداد نیست ، 
بلکه معموالً با گفتن سه واژه سنگ، کاغذ و قیچی انجام می پذیرد. در انتهای شمارش دست خود را که به 

حالت مشت باال نگه داشته اند، پایین آورده و به یکی از سه حالت مجاز درمی آورند. در نهایت بازیکن برنده 
بر اس��اس قوانینی که برتر هر یک از حالت ها را بر حالت دیگر معلوم می کنند، مشخص می شود. در صورت 

همسان بودن حالت های دست، این عمل تا پیروزی یکی بر دیگری ادامه پیدا می کند.
حالت های مجاز دست

سنگ : که با مشت بسته نشان داده می شود. 
کاغذ :که با کف دست و انگشتان به هم چسبیده  یا باز نشان داده می شود. 

قیچی : که با دست بسته و انگشتان میانه و اشاره به حالت کشیده شده نشان داده می شود.)شبیه 
دو تیغه قیچی( 

قوانین پیروزی: سنگ قیچی را می شکند. )برنده سنگ(قیچی کاغذ را می برد. )برنده 
قیچی(کاغذ سنگ را می پوشاند. )برنده 

کاغذ(

خال��ه ب��ازی در کنار 
مام��ان بازی، یک��ی از مهم تری��ن بازی های 

نمایشی و گروهی از بازی های کودکان است. در خاله بازی و 
مامان بازی کودکان نقش بزرگ ترها را بازی می کنند. در این بازی ها 

از اسباب بازی هایی مانند عروسک، خانه عروسکی، لوازم خانه کودکانه، 
لوازم آش��پزی کودکان��ه و چادرها و خانه ه��ای کوچک کودکانه اس��تفاده 

 می شود. گاه خاله بازی با پهن کردن قالیچه در فضای باز انجام می شود. تفاوت 
مامان بازی با خاله بازی، در این اس��ت که در بازی نخس��ت، مهم ترین وجه بازی، 
بازِی رابطه مادر- فرزندی و نقش های خانوادگی )به ویژه خانواده هس��ته ای( است، 
اما در خاله بازی، بازِی روابط بین خانوادگی و میهمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند. این 
بازی در فرهنگ عامه یک بازی دخترانه شمرده می شود، اما پژوهش ها نشان می دهد که اگر 
کودکان در محیط هایی آزاد مانند مهدکودك، بدون اجبار برای بازی کردن با اسباب بازی های 
دخترانه یا پسرانه بازی کنند، همه آنها اسباب بازی هایشان را به صورت تصادفی انتخاب 

 می کنند، نه بر اساس جنسیت و به انجام همه بازی ها می پردازند، در حالی که پس از 
سه سالگی، با مطرح شدن جنسیت برای کودك و تحت تأثیر جامعه اطرافش، 

به بازی های به اصطالح دخترانه یا پس��رانه گرای��ش پیدا می کند و 
نزدیک به 80 درصد دختران پس از این سن، با عروسک و 

لوازم آشپزخانه بازی می کنند.

شاه، دزد، وزیر یک بازی گروهی است.
این بازی معم��وال با چه��ار بازیکن انجام می ش��ود. ابتدا 

تکه های هم شکل و کوچکی از کاغذ تهیه شده و روی هر کدام، کلمات 
شاه، وزیر، جالد و دزد نوشته می شود. سپس کاغذها به شکل یکسان تا می شود 

تا کسی از داخل آن خبردار نشود و بعد هر یک از بازیکنان کاغذی را برمی دارند.
وقتی همه کاغذها را برداشتند، هر یک کاغذ خود را پنهان از دیگران می خواند تا از ِسَمت 
خود آگاه شود. فعال غیر از شاه کسی نامش را لو نمی دهد. شاه رو به دیگران می گوید: »وزیر 
من کیست؟« آنگاه وزیر هم با نشان دادن کاغذ، خود را به شاه معرفی می کند. سپس شاه 
می گوید: »دزد را از میان این دو پیدا کن.«وزیر باید دزد را از میان دو نفر باقیمانده پیدا کند. 
باالخره وزیر یک نفر را به عنوان دزد معرفی می کند که دو حالت در پی خواهد داش��ت. اگر 

حدس وزیر درست بود، شاه فرمان شکنجه ای را به جالد صادر می کند و جالد هم دزد را شکنجه 
می کند، اما اگر حدس وزیر اشتباه بود و جالد را به اشتباه به عنوان دزد معرفی کرد، معموال جالد 

بالفاصله پس از حدس وزیر و معرفی او خواهد گفت: »چرا به جالد توهین کردی؟« و سپس شاه 
ش��کنجه ای را به جالد می گوید تا جالد وزیر بخت برگشته را 
تنبیه کند. شکنجه ها معموال کمی کودکانه و بعضا دردآور 

است. مانند سیبیل آتشین یا بشین و پاشو و …
هر دور بازی از تقس��یم کاغذها تا تنبیه، بیشتر از 

چند دقیقه طول نمی کشد؛ لذا در نیم ساعت می توان بیش 
از شش یا هفت مرتبه بازی کرد.

خاله بازی سنگ ، کاغذ ، قیچی 

شاه، دزد، وزیر 

از سله شلکل زير، يک شلکل با دو شلکل به تعداد يکسان 
اختاف دارد. اين تعداد يکسان چه عددی است؟
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او همیشه اسیر ش��رایطی خردکننده زندگی کرده، 
و باالخ��ره »خواندن«، به تنها تفری��ح و تنها آزادی 
زندگی اش تبدیل شده است. ش��رایط کار سخت، 
او را خرد و خمی��ر و داغان کرده اس��ت. اما به قول 
آقا داوود -کتابفروش��ی که این گفتگو در مغازه اش 
انجام شد- جادوی دانس��تن او را مسخ کرده، و به او 
یاد داده هر کتابی یک راز نهفته ای در خودش دارد؛ 
از قصه های وسترن و کتاب های علمی عامه پسند 

بگیر تا رمان های ِهنری جیمز. 

پس گردنی ها
سعید روایت زندگی اش را از داستان زندگی پدرش 
ش��روع کرد. فکر می کند عقاید و م��رام او تأثیری 
اساسی در شکل و سبک زندگی امروز او داشته است:

پدرم اهل رش��ت اس��ت، مادرم اصفهان��ی االصل. 
پدرم ب��رای کار 40 س��ال پیش می آی��د اصفهان. 
 یک مدتی اصفهان کار می کن��د و بعد هم می رود 
ذوب آهن. در ذوب آهن استخدام می شود و دیگر 

آنجا ماندگار می شود. 
پدرم اخالقش... البته پدر خیلی خوب و دلس��وزی 
بود. االن چهار ماه است که به رحمت خدا رفته. در 
این چهل سال من خیلی ناراحتم و عذاب می کشم 
که یک بار دستش را نبوسیدم. روابط ما فقط در حد 
یک سالم بود. پدر خوب و دلسوز و مهربانی بود، ولی 
کمی خشک و خش��ن بود. مثال  می خواست بچه را 
با کتک درسخوان کند؛ به ضرب پس گردنی. من تا 
پنجم ابتدایی خواندم و سال64 رفتم اول راهنمایی. 
روز اول بود، معلمی داش��تیم اس��مش آقای مکی 
بود، معلم تعلیم��ات اجتماعی بود. م��ن از او کتک 
خوردم. همان روز اول. تا آن موقع درسخوان بودم. 
همین کتکی که در دو سه روز اول سال تحصیلی از 
این آقا خوردم، باعث ش��د اصال درس نخوانم. دیگر 
تمام نمره های من صفر ش��د؛ نیم، صفر، بیس��ت و 
پنج صدم... مثال می گفت آقا دفت��رت را بیاور، من 

نمی بردم. 
علتش چه بود؟

درسی پرسید که مطالعه نکرده بودم. او هم آن طور 
تحقیرم کرد. این باعث شد من سرد شدم. درس اصال 

نخواندم و آن سال را مردود شدم. 

آن لحن و لهجه پاکیزه و بازگش�ت طفل 
گریزپا به مکتب

انگلیسی من همیشه بیست بود. کتاب زبان قدیم را 
اگر یادتان باشد، خیلی مشکل بود. زبان راهنمایی 
آن موقع با زبان دبیرستان االن برابری می کند. ولی 
زبانم همیش��ه یا هفده بود، یا هج��ده. چون عالقه 
داش��تم.  حاال چه طور ش��د که من زبان خواندم؟ 
یک رادیو داشتیم. من پیچ این رادیو را می تاباندم، 
صبح ها ساعت پنج، می آمد روییک کانال رادیوی 
خارجی. خانمی بود به اسم »ماری مارشال«. اخبار 
می گفت. خیلی لهجه قشنگ و شیرینی داشت. از 
آنجا بود که من عش��قم به یادگیری زبان انگلیسی 
خیلی زیاد ش��د. پدرم مرا دع��وا می کرد. صبح ها 
وقتی همه خواب بودند، آهس��ته رادیو را می بردم 
در یک اتاق که فقط بنش��ینم صدا و لهجه  قشنگ 
او را گوش کنم.  آن س��ال اول راهنمایی که گذشت 
و من مردود ش��دم. بع��د دوباره رفتم، ول��ی این بار 
دیگر م��ن درس خواندم. حس��ابی درس خواندم و 
سوم راهنمایی را رد کردم و تک و توک کتاب های 
انگلیس��ی می خواندم، ولی خوب راهنما نداشتم. 
کسی نبود مرا راهنمایی کند یا استعداد مرا کشف 

کند.
معلم های زبان چه؟

نه. البته چرا، شاید گاهی تشویقی می کرد، ولی نه 
آن طورها. خ��وب خانواده هم رکن خیلی اساس��ی 

است. پدر من اگر پدری بود که کمی بینش اش بازتر 
بود، مثال مرا می گذاش��ت کالس زبان، پیش��رفت 
من صد برابر می ش��د.  بعدا یک کتاب داستان پیدا 
کردیم، کتاب »الیور تویست« بود. از این کوچک ها. 

از کجا پیدا کردید؟
از خواهرم بود. خواهرم این را داش��ت. او هم یکی از 
دوس��تانش به او داده بود. یکی از ای��ن َحیِّم ها هم 
داش��تم و این را می خواندم. خوب خیلی جاهایش 
را نمی دانستم. شما دوم، س��وم راهنمایی هستید، 
بخواهی این کتاب را بخوانی. کتاب هم استیج5 بود. 
این اولین داستانی بود که خواندم، خیلی جاهایش 
را گی��ر می افتادم.  ی��ک رفیق داش��تیم، آن موقع 
دبیرس��تان ب��ود، کالس زبان می رف��ت، )بعد هم 
که دانشگاه قبول ش��ده بود، می رفت رشته زبان.( 
می رفتم خانه آنها. مادرش می گفت مزاحم پس��ر 
من نشو. پسر من درس دارد. مادرش نمی گذاشت. 
می ایستادم سر کوچه، کشیک می دادم. ساعت 2 
که می خواس��ت برود، کتاب را با خودم می بردم. 
اشکاالتم هم را روی کاغذ نوشته بودم و می رفتم از 
او می پرسیدم. تا برسیم سر خیابان پنج دقیقه ای 
 طول می کش��ید. او هم  ب��ا اش��تیاق برایم توضیح 
می داد. دوباره سؤال می کردم تا تاکسی می آمد و 
او دیگر می رفت، و من بر می گشتم خانه.  این طور 

می گذشت. بعد رفتیم هنرستان. 

دیپلم گرفتن
در هنرستان چه خواندید؟

هنرستان خوانساری. ماشین افزار خواندم. 
براساس عالقه رفتید؟

]فکر می کند[ عالقه ای که ن��ه به آن صورت. مثال 
االن یک طرحی گذاشته اند برای سالمت؛ پزشک 
خانواده، )البته حاال تا چه حد اجرایی باشد( چنین 
چیزی برای کشف استعدادها نبوده و نیست که مثال 
مشاوره ای باش��د. البته حاال این چیزها آمده، ولی 
خوب خیلی از خانواده ها حوصله این کارها را ندارند 
و نمی کنند... ما هم به ه��ر تقدیر دیگر رفتیم و این 

رشته را خواندیم ...
به خاطر فشار پدر بود؟

نه. پدرم می گفت باید بروی ب��رق. من اصال از برق 
خوشم نمی آمد. 

ولی تأکید داشت حتما درس بخوانید؟
آره، تأکید داشت. سوم راهنمایی که تمام شد، رفتم 
اول هنرستان، باز می خواستم ترک تحصیل کنم. 
دو هفته هم نرفتم مدرس��ه. اما گفتند نه فعال برو و 
بخوان. رفتیم و اس��ممان را نوشتند. گفت چرا حاال 
آمده ای؟ گفت مری��ض بود. یک دکتر آش��نا پیدا 
کردند و یک گواهی نوش��تند که آقا این بیمار بوده 
و نمی توانس��ته بیاید. رفتیم هنرستان و خواندیم و 
سال 71 دیپلم ماش��ین افزار گرفتم. دانشگاه قبول 
 نشدم. دانشگاه آزاد هم که اصال امتحان ندادم. یعنی 

هزینه اش خیلی باال بود.
بعد رفتم س��ربازی. افتادم سپاه؛ لشگر هشت نجف 
اش��رف. آن موقع در ارتش یک دیپلمه00 5تومان 
حقوقش بود. من دیپلم��ه 500تومان حقوقم بود و 
دم دستش��ویی ها مرا می گذاشتند نگهبانی. البته 
آن آدم های لیسانسه هم که وضع بهتری نداشتند. 
حین سربازی درس خواندم و سال 72 شیراز قبول 
شدم، فوق دیپلم دانشکده باهنر، همان رشته خودم.  
اهواز بودم. مرخصی گرفتیم و یک سر رفتیم شیراز.

در این مدت اصال ب�ه فکر این نبودید که 
زبان را ادامه بدهید؟

چ��را زب��ان می خواندم، ول��ی خ��وب درس های 
خودم هم ب��ود، آنها هم س��نگین ب��ود... ولی کنار 
آنها می خواندم. کتاب داستان زیاد خواندم. از این 
کتاب های جیبی ها زیاد می خواندم و هر چه هم 

می خواندم هدیه می دادم به این و آن. 
مثال چه چیزهایی می خواندید؟

 Sleeping ب��ود،   Black Arrowمث��ال
"Mountain  ب��ود، از ای��ن کت��اب های��ی ک��ه 
قدیمی اند… حاال دیگر نیس��ت... از این کتاب ها 
 خیل��ی خوان��دم. بع��د از مدت��ی افت��ادم در کار 
رمان ها. آخر هنرستان که بودم از اینها می خواندم. 

با این که خیلی مشکل بود، ولی می خواندم. 
اینها چه بودند؟ یکی دو تا از خوب هایش 

را یادتان نیست؟
اکثرا پلیسی بود. افتادم تو این خط. مثال یکی اش بود 
که ترجمه اش به فارس��ی می شد »ضرب شست«. 
ماجرای جاسوسی بین شوروی بود و آمریکا که در 
ترکیه اتفاق می افتاد. اس��م انگلیس��ی اش را یادم 
نیست. یک عکسی هم روی جلدش بود که یک بار به 
خاطرش من را که در خیابان می رفتم و این کتاب 

در کیفم بود، گرفتند.
 اینه��ا کت��اب های��ی بودن��د ک��ه مش��کل بودند. 
جاهایی اش را که نمی دانس��تم، خط می کشیدم 
می آمدم میدان امام، به امید این که یک توریست 
انگلیسی زبان باش��د که از او بپرس��م. می رفتم از 
توریس��ت ها می پرس��یدم. خوب توریست های 
انگلیس��ی زبان هم نمی آمدند. تک و توک استرالیا 
ی��ا انگلی��س می آمدن��د، م��ن می رفت��م از اینها 
می پرسیدم. مثل االن نبود که اینترنت داشته باشی.

چرا زبان های خارجی ؟
س�عید دیدگاه�ی واقع�ی و حت�ی روزم�ره 
داش�ت درباره ارتباط با دنیا و درباره شناخت 
زندگی ها و تجارب مختل�ف، به قول خودش 
در مورد »آپ تو دیت« بودن، داشت. در طول 
گفتگو چن�د بار ب�ه بهانه های مختل�ف ابراز 
تأس�ف می کرد که چرا م�ا آن قدره�ا به روز 
نیستیم. خیلی خوش�حال بود از این که دیگر 
مردم می گذارند بچه هایشان زبان یاد بگیرند.  
یکی از دالیلی که عالقه خیلی ش��دید پیدا کردم به 
زبان انگلیسی، و کال زبان های خارجی، این بود که 
تنوع در این کتاب ها خیلی زیاد است. کتاب هایی 
که االن چاپ می ش��ود، تنوع ندارد. همه چیز شده 
درسی. درسی ها هم درسی هایی است که دانشجوها 
می آین��د پول های هنگفتی می دهن��د که این را 
بخوانند بیندازند کنار، که پاس کنند و بروند. بعد هم 

بروند در این کارخانه ها، به امید شغلی. 
من هج��ده ن��وزده س��ال اس��ت ک��ه دارم در این 
کارخانه ها کار می کنم. و با اینها سر و کله می زنم. 

می بینم اصال آپ تو دیت نیستند...
یکی از عللی ک��ه من انگلیس��ی خوان��دم این بود 
ک��ه دیدم خیل��ی متنوع اس��ت. در ه��ر زمینه ای 
که بخواهی��د می توانید کت��اب بخوانید. یکی مثال 
روانشناس��ی می خواهد. یا در خود همین رمان ها 
هم یکی پلیسی اس��ت، یکی »الو استوری« است، 

یکی وسترن است... 
من خودم عالقه ش��دیدی به فیلم ها و کتاب های 
 وس��ترن دارم. یک��ی دوتای��ش را ه��م ترجم��ه 
 Rogue کرده ام. یکی را ترجمه کردم که اس��مش
Sheriff  بود. یعنی »کالنتر تبهکار«. خیلی قشنگ 

بود. کتابش را دارم هنوز. 
چاپ شد؟

اینها را فکر نمی کنم بگذارند چاپ ش��ود. حاال که 
دیگر اصال نمی ش��ود. با این گرانی کاغذ و.... کسی 
دیگر به فکر چاپ این جور کتاب ها نیس��ت. با بند 

کاغذی که االن فکر کنم شده 50هزارتومان.
شده 63هزار تومان... 

بیش��تر رمان می خوان��دم. رمان های انگلیس��ی 
می خواندم و نویس��نده هایش برای��م مطرح نبود. 
بیشتر کتاب های پلیسی و وسترن می خواندم. بعد 

شروع کردم به فرانسه خواندن.
فرانسه را چند وقت است می خوانید؟

فرانسه را پنج سال پیش شروع کردم. کتابی گرفتم، 
فرانسه را به انگلیسی درس داده بود. خیلی فرانسه 
را بهتر یاد گرفتم. خیلی راحت تر بود. خیلی شیوا 

توضیح می دهند مسائل را. 

اتمام مهلت
درستان را در باهنر تمام کردید؟ 

نه. فوق دیپلم که قبول ش��دم، آقایم 250 تومن به 
من پول داد که بروم ش��یراز. رفتم شیراز و ثبت نام 
کردیم. خوب آقایم بازنشسته بود. یادم است برجی 
70-80تومان حقوقش بود. گفتم آقا خوابگاه ندارید؟ 
من سربازم و کاری هم ندارم و خانواده ام هم عیالوار 
است. خوابگاهشان را نش��انم دادند. یک چیزی بود 
افتضاح! گچ ها ریخته و بوی نا می آمد و.... حساب 
کردم دیدم آن موقع باید برجی ده تومان کرایه و... 
بدهم. قید درس را زدم. بلیت را گرفتم و آمدم خانه. 
آقایم گفت چه کار کردی؟ گفت��م هیچی، ثبت نام 
موعدش تمام شده، گفتند دیر آمده ای. بابا ناراحت 
و عصبانی شد و گفت باید بروی، باید می ایستادی 
آنجا دعوا می کردی... گفتم نه، مهلتش تمام شده 
بود. دیگر درس نخواندم متأس��فانه، که اگر خوانده 
بودم، شاید بعد در آموزش و پرورش یا جای دیگری 
استخدام می شدم، که حاال این قدر صدمه نخورم. 

نکته هایی از زندگی و صنعت
بعد از سربازی آمدیم و چند ماهی بیکار بودیم. بعد 
هم باالخره رفتیم سر کار. ش��رکت فوالدسابان در 

اشترجان، سال 75. 
چه کار می کردید؟

آنجا کاره��ای مونتاژ و تراش��کاری و ای��ن چیزها. 
مشکالت اقتصادی بود. پدرم حقوقش کم بود. من 
خیلی کمک خرج خانواده شدم. آنجا بودیم تا سال 
85. سیزده سال آنجا کار کردم. بعد شرکت به خاطر 
س��وءمدیریت و تحریم ها ورشکس��ت شد. حدود 
هجده ماه بیمه  بیکاری می گرفت��م و بعد رفتم به 

شرکت دیگری و االن هم آنجا مشغول به کارم. 
چند تا برادر و خواهر بودید؟

یک خواه��ر دارم که ی��ک ازدواج ناموفق داش��ت. 
لیس��انس روانشناس��ی دارد، االن هم در این مراکز 
خصوص��ی تدریس می کن��د و مش��اوره کودکان 
استثنایی می دهد. کار نقاشی رنگ و روغن می کند. 
چند ت��ا از تابلوهایش را هم فروخته اس��ت. س��ه تا 
 برادر دیگر دارم که کارهای س��اختمانی می کنند. 
یکی شان سه سال پیش، سی و هفت سالش بود شب 
عید س��کته مغزی کرد. هفت م��اه بعدش هم فوت 
کرد. با آن هزینه های هنگفت؛ هزینه های خیلی 
خیلی هنگفت... دو تا واقعه خیلی بد که در زندگی 
خانواده ما اتف��اق افتاد، این بود که بابایم س��ال 85 
سرطان مثانه گرفت، و دکتر شش ماه دیر تشخیص 
داد....از سال 85 گرفتار و اسیر این سرطان بودیم تا 
چهار ماه پیش که بابایم فوت کرد.... در همین حین 
سال 86 برادرم س��کته مغزی کرد و این دو تا درد با 

هم گره خورد. 
همان زمان شروع کردم به فرانسه و آلمانی خواندن. 
ولی خوب چون که این مش��کالت پیش می آمد و 
هزینه ها خیلی باال بود؛ هزینه دارو. سرطان، بالی 
خیلی وحشتناکی است. س��رماخوردگی معمولی 
 نیس��ت. از ش��نبه تا چهارش��نبه بعدش م��ن باید 
یک میلیون و 800 هزار تومان پول آمپول می دادم 

برای برادرم. 
دیگر شب ها خواب نداش��تم. تمام دندان هایم به 
خاطر عصبی بودن خراب شده و کار در کارخانه ها. 
هجده سال کار خیلی س��نگین. کار در کارخانه ها 
را من مس��اوی با کار در اردوگاه ه��ای کار اجباری 
می دانم. یعنی پولی که مقابل کارتان می دهند را 

پول چای یا پول توجیبی می دانم. 
االن چه قدر به شما می دهند؟

به من االن ب��ا این س��ابقه کار و این کار س��نگین، 
حدودا 470تومان. من کارهای حساسی آنجا انجام 
م��ی دادم. یک افغان��ی را هم گذاش��ته بودند کنار 
م��ن. در محفظه ای جوش��کاری می ک��ردم. یک 
محفظه فلزی بود و جوشکاری خیلی حساسی بود. 
کارشناس چینی خیلی تأکید می کرد که این نباید 
درز پیدا کند و سوراخ شود. فشار خیلی زیادی داخل 
اینجا می آید و اگر مشکل دار شود، پس فردا خیلی 
جاها را خراب می کند. یک چیزی مثل این اتاق بود، 
ولی ارتفاعش خیلی کم بود. م��ن باید می خزیدم، 
می رفتم در لوله های خیلی ب��زرگ  می خوابیدم 
و جوش می دادم. روی صورتم و لباسم جرقه های 
جوش می افتاد  و می س��وخت. کارشناس چینی 
آمد جوش ها را نگاه کرد و از جوش ها فیلمبرداری 
کرد. عکس و گرفت و بعد دستش را به نشانه آفرین 
به من تکان داد. آن افغانی هم آنجا بود که برای آن 
که من نخواهم بیرون بیایم چکش و... را به دس��ت 
من می داد. کارشناس چینی از مترجمش پرسید 
این چه قدر حقوق می گیرد؟ حساب کردند دیدند 
افغانی بیش��تر از من حقوق می گیرد. روزمزد بود. 
چینی خیلی ناراحت ش��د و گفت برای چه این که 
این کارها را می کند باید حقوقش کمتر باشد؟ برای 
همین اس��ت که می گویم تولی��د و صنعت در این 

مملکت معنای به خصوصی ندارد. 

من به خاطر فقر مالی نتوانستم ازدواج کنم. به من 
می گویند همیشه باالدستت را نگاه نکن، همیشه 
زیر دستت را نگاه کن. می گویم که نه، من همیشه 
باالدستم را نگاه می کنم. گفتنی خیلی زیاد است، 
شاید چند ساعت طول بکش��د. من خیلی خاطرات 
دارم، خیلی نکته ها دارم که می توانم برای ش��ما 

بگویم...

زندگی در پاگرد 
خانه ما کوچک اس��ت، اتاق آ نچنانی نداریم. وقتی 
می خواهید از راه پله ها بروید روی پشت بام، یک 
گوشه فضای کوچکی هس��ت که پاگرد می گویند. 
من آنجا می نش��ینم. حاال نمی دانم تابستان را چه 
کار کنم که آفتاب مستقیم آنجا می تابد و مثل کوره 
آجرپزی می شود. جای من آن است. همیشه آنجا 

می نشینم و کتاب می خوانم. 
هنوز با مادر زندگی می کنید؟

بله هنوز با مادر زندگی می کنم و دو تا برادرهایم و 
خواهرم.  همیش��ه تنها بودم. یعنی صبح می رفتم 
س��ر کار تا عصر و صحبتم هم با همکارهایم که در 
حد یک س��الم اس��ت و این کار را بک��ن و آن کار را 
نکن... عصرها می آیم اینج��ا، با بچه هایی که اینجا 
هستند، آقا داوود، آقا پیمان، آقا رضا... ]در یک پاساژ 
کتابفروشی بودیم. در یکی از کتابفروشی ها نشسته 
 بودیم. همه کسانی که اسم برد، کتابفروش هستند.[

 اینها بچه های خیلی خوبی اند. من کسی که اهل 
کت��اب و کتابخوانی و ای��ن چیزها باش��د را خیلی 

دوست دارم. 
کتاب خواندن ذهن آدم ها را باز می کند. اگر شما 
انگلیس��ی بلد باش��ی، دو نفری. اگر فرانسه هم بلد 
باش��ی، چهار نفری. اگر آلمانی بلد باشی شش نفر 
حساب می ش��وی. در ایران باید کتاب ارزان باشد، 
کاغذ ارزان باش��د... حاال نان مردم را گران کردید، 
کاغ��ذ را ارزان کنید هم��ه بتوانند اس��تفاده کنند. 
فرهنگ کتابخوانی باید جا بیفتد. در کارخانه ها باید 

کتابخانه درست کنند...
 من وق��ت و فراغ��ت ب��رای مطالعه هم نداش��تم؛ 
6 صبح می رفتم س��ر کار تا 6 ش��ب. اگر اضافه کار 
می ایستادم، که دیگر 8:30 – 9شب می شد. ولی 
چون خیلی عالقه به مطالعه داش��تم، دو، دو و نیم 
شب بیدار می ش��دم و تا صبح کتاب می خواندم. 
چند تا کتاب هم ترجمه کردم. یک کتاب هم که االن 
خیلی دوست دارم ترجمه کنم، براساس یک داستان 
واقعی است. ازش هم یک فیلم ساخته اند؛ »ترسای 
دزد«. داستان یک دختر ایتالیایی روستازاده است. 
خاطرات واقعی اش اس��ت که بعد م��ی رود در باند 

مافیا. االن خیلی دوست دارم این را ترجمه کنم. 
تا حاال برای انتشار چیزهایی که ترجمه 

کردید اقدام کرده اید ؟
نه. چون تأمی��ن معاش خان��ه و خان��واده، اولویت 
اول من اس��ت. پدرم ه��م که فوت ک��رد، حقوقش 
قطع ش��د. کار و کارگری خیلی وقت مرا می گیرد 
و جسم و روح مرا خس��ته می کند. بعضی وقت ها 
 بوده که تا دوازده ش��ب کار می ک��رده ام. کارگری

 و کار فنی خیلی س��نگین اس��ت. وق��ت مطالعه را 
می گیرد. االن تازگی وقتی مطالعه می کنم، دیگر 
چیزی نمی فهمم. قبال یک لغت فرانسه یا انگلیسی را 
خیلی زود حفظ می شدم. حاال دیگر همان هایی هم 
که بلد بودم یادم رفته. دیگر مغزم پردازش نمی کند.

 
گم شده در ترجمه

»اگر خ�دا به من می گفت دلت می خواس�ت 
که عمر جاوید داش�ته باش�ی؟ می گفتم آره. 
دلم می خواس�ت عمر جاوید داشته باشم، به 
یک ش�رط؛ به ش�رطی که کتاب بخوانم. دلم 
می خواهد که وقتی ُم�ردم، در آن دنیا کتاب 
باش�د و من کتاب بخوانم.« س�عید معتقد بود 
جامعه ای که کتابخوان نباش�د، در آن شادی 
نیس�ت.  می گفت همه باید تاری�خ بخوانند. 
 دلش می خواس�ت بعض�ی کتاب ه�ا را برای 
سیاس�ت مدارها بخواند. دلش می خواس�ت 

کارخانه ها کتابخانه داشته باشند.
دوس�ت نداری خودت در آین�ده در این 

زمینه کاری کنی؟ 
نه. ن��ه. نه. م��ن دیگ��ر چهل و یک س��الم اس��ت. 
 تم��ام دن��دان های��م را از دس��ت داده ام و بای��د

 بروم بکشم.
 دیگر صبح ها هم قدرت بلند شدن ندارم. نمی توانم 
ساعت دو و سه بلند ش��وم.  بیدار هستم، ولی انگار 
وزنم ش��ده 200کیلو. حاال مطالعه ام محدود شده 
به توی اتوبوس؛ وقتی دارم می روم مورچه خورت. 
وقتی دارم می روم و می آیم، آن یک ساعتی که در 
راهم مطالعه می کنم. حاال کتاب های فارسی را هم 

شروع کرده ام به خواندن.
هیچ وقت احس�اس نکردی باید خودت 
را به جامعه ادبی معرفی کنی؟ مسئولیت 

نداری در قبال چیزی که یاد گرفته ای؟
من خیلی خجالتی ام و دوس��ت خیل��ی کم دارم. 

خیلی خیلی کم.
 در این حد که بیایم اینجا و کتابی بگیرم، با آدم ها 
در ارتباط ام. آدم گوش��ه گیری هستم و بیشتر هم 
همان باالی سرسرای خانه جایم است که تلویزیون و 

کامپیوترم و کتاب هایم آن باالست. 

گفتگو با غالمحسین، کارگر  و  مترجم غیرحرفه ای

 تنهایی پر هیاهو

حمید میزبانی »اسم کوچک من غالم حسین است. دوستان سعید هم صدایم می کنند. هم سعید، هم حسین.« متولد 27 دی 51. 
آدم عجیبی است. برای دل خودش کتاب ترجمه می کند. هر چه قدر هم که به گوشش خواندیم می توانی به فکر  پیام زمانی

 چاپ اینها که ترجمه کرده ای باش�ی، عین خیالش نبود و می گفت نمی ش�ود. می گفت زندگ�ی کارگری اجازه
 نمی دهد. هر چه برایش از زندگی دوگانه داستایفسکی و کنراد و کارگری آنها در شرایط سخت گفتیم که سر ذوق بیاید، گوشش بدهکار 

نبود. تا حاال خیلی کسی به فکر ترجمه و انتشار چیزهایی که او به آنها عالقه مند است، نیفتاده.

معنای زندگی

از فیلسوف بپرس

 دیدم که می گم

تالش برای معاش
یک تجربه:

بابک 
بیش از یک ماه اس��ت که کارآموزی می روم. بقایی

کارم در یک شرکت مشاوره و طراحی مهندسی 
است.  مسأله اینجاست که من با بیست و س��ه سال سن، هیچ ذهنیتی 
 از محیط کار نداشتم. از قوانین و مقرراتش. از روابط رییس و مرئوسی.

 از 40 س��اعت کار مفید در هفته. از این که از 10 تا 10:15 زمان میان 
وعده است و از 12:45 تا 1:30 زمان ناهار و نماز و البته این زمان ها جز 
کار مفید شما محسوب نمی شود و این که حقوق یک مهندس لیسانسه 
از بهترین دانشگاه های کشور در این شرکت ها چیزی حدود ساعتی دو 
تا سه هزار تومان است. یعنی با فرض ساعتی سه هزار تومان و هفته ای 
چهل ساعت کار برابر 480 هزار تومان در ماه.  سختی و فشردگی کار هم 
که داستانی دیگری است.  اگر موعد تحویل پروژه ای باشد و کار عقب 

باشد، تا 12 شب هم شده باید بمانید تا کار تمام شود.
 تکلیف و پروژه دانشکده نیست که با استاد حرف بزنیم و موعد تحویل را 
عقب بیندازیم. این یک ماه کارآموزی برای من، گذاری بوده از سرخوشی 
و اختیار سال های دانشگاه )تازه برای من که در یکی از سخت گیرترین 
دانشگاه های این مملکت درس خواندم( به جبر و سختی روزهای کار.

یک فاکت:
در دبیرستان های بسیاری از کشورها مانند انگلستان و هلند رسم است 
که بچه ها را در طول س��ال به مدت دوهفته برای پیدا کردن شغلی به 

خارج از مدرسه می فرستند. 
مدرس��ه هم آمار کم و کیف کار آنها را از محل کارشان می گیرد. اغلب 
دانش آموزان کار در فروشگاه ها و رستوران ها را تجربه می کنند، چون 
راحت تر پیدا می ش��ود. برخی پدر و مادرها پول توجیبی فرزندانشان 
را به کمک آنها در کاره��ای خانه مثل ظرف شس��تن و باغبانی منوط 

می کنند تا از نوجوانی، ارزش پول را متوجه شوند.

یک نتیجه:
 در س��بک زندگی نس��لی که حاال نوجوان اس��ت ی��ا تازه دهه س��وم

  زندگ��ی اش را آغ��از ک��رده، به ویژه اگ��ر از طبقه متوس��ط ی��ا باالتر 
باشد، »کار«، »جبر زندگی« یا »تالش برای معاش« مفاهیم بی معنایی 

است. 
چنین ضعفی نه تنها در زندگی فردی شخص تأثیر دارد، بلکه تحلیل ها 
و موضع گیری های او در جامع��ه را نیز متوهمانه و غیرعملی می کند. 
چنین است که بسیاری از راهکارها و اظهار نظرهای این نسل، مخاطبی 

جز در صفحه های شبکه های اجتماعی مجازی نمی یابد.

بی تفاوتی احساسی
اگر شخصی در مواردی که باید دچار احساس 

روشنک 
رنج یا درد شود، چنین احساس نکند )اگر وقتی موسوی

از خانه دور اس��ت، برای خان��واده اش دلتنگ 
نشود یا برای مرگ آشنایان غمگین نشود یا هنگام رد شدن در امتحان 
یا از دست دادن شغلش ناراحت نشود( آیا باید این را نوعی عیب بدانیم؟ 

آیا بی تفاوتی احساسی از نظر اخالقی اشتباه است؟
پاسخ دهنده: پروفس��ور چارلز تالیافِرو، استاد فلس��فه کالج سنت ااُلف 
آمریکا. دارای تخصص در فلسفه ذهن، فلسفه دین، اخالق و زیباشناسی. 
چه پرس��ش فوق العاده ای! ش��ما دقیقا )از نظر من( ی��ک بی تفاوتی 
احساس��ی آش��فته کننده را توصیف کردید، اما این ممکن است هیچ 
اشتباه اخالقی نباشد. مردم ممکن است در چنین شرایطی باشند چون 
از یک آسیب روحی بزرگ یا آسیب مغزی رنج می برند و این تقصیر آنها 
نیست. فیلسوفان در دیدشان نسبت به طبیعی بودن یکدلی یا همدردی 
متفاوتند؛ ارس��طو و الک فکر می کنند این حس توج��ه به یکدیگر در 
ما وجود دارد و یکی از اس��تعدادهای ماس��ت، در حالی که هابز روابط 
انسان ها را به عنوان چیزی می بیند که به خاطر نگرانی برای خودمان و 
از روی احتیاط به وجود آمده است. )توجه به دیگران و نگران آنها بودن 
نوعی اس��تراتژی اس��ت برای دوری از مرگ نابهنگام(. در نظریه »حق 
طبیعی«، فقدان توجه به مرگ یا بی تفاوتی نسبت به شکست یا به یاد 
خانواده نبودن، به نداشتن موفقیت در تمرین کردن فضائل انسانی لحاظ 
می شوند )چه به علت رذیلت باشند چه به علت آسیبی که تقصیر فرد 
نیست(. اما برخی فالسفه در یونان باستان می گویند ما باید تالش کنیم 
تا بر امیال و وابس��تگی هایمان فائق آییم.  برخ��ی این را هدفی مهم در 
فلسفه رواقیون می دیدند. هرچند شخصی که شما توصیف می کنید 
ممکن است زیاد در حوزه این نظریات فلسفی نباشد و به همان اندازه یا 
به این دلیل که از نوعی اختالل در ساختار آلی بدنش رنج می برد، دچار 

این بی تفاوتی باشد.

شبی ستاره باران می بینم
و سنجاقکی را که بر پشت آن می تازی

و آیینه ای زنگار گرفته
 که در وقت خود 

با تردید به آن نگاه می کنی 
خود را به جا نمی آوری

شکستن خود را باور نمی کنی 
 وبغض ات را

فرو می خوری
 بی هیچ امیدی
بی هیچ انتظاری

-------------------------------------
بر خط خمیده زمان

مارهای زنگی را می بینم
که روزهایت را زهرآلود می کنند

و مارمولک هایی را که پنهان می شوند
سال هایی را می بینم 

که هنوز از عمر تو باقی است
اما تو از پیش 

-------------------------------------
      بی هیچ اندوهی
        بی هیچ ندامتی

این است آن چه در کتاب مکتوب است
        بی هیچ شکی

        بی هیچ شبهه ای
پریخوانی ها، کیوان قدرخواه
پری خوانی 12

مکان: اتوبوس خیلی شلوغ
موقعیت: همه هم شهری ها وسط اتوبوس جمع شده اند و راهی برای باال رفتن نیست.

توصیه: هم شهری عزیز آخر اتوبوس خالی است. لطفا کمی جا به جا شوید.
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چهره روزیادداشت

خبرکوتاه

 فتح اهلل زاده متوجه فرق 
تیم اول و دوم نیست؟

سرپرس��ت تیم فوتبال س��پاهان در واکنش به اظهار نظ��ر مدیرعامل 
استقالل گفت: فتح اهلل زاده متوجه فرق تیم اول و دوم نیست؟

رس��ول خوروش درباره این که چرا می خواهند به هواداران استقالل 
فقط هشت درصد ظرفیت ورزشگاه را بدهند، اظهار داشت: این قانون 
AFC است و دست ما نیست. در قانون چنین آمده است. وی در پاسخ 
به این حرف که اگر باشگاه استقالل از طریق فدراسیون وارد عمل شود 
تا بتواند هواداران بیشتری در ورزشگاه داشته باشد، گفت: آنها از هیچ 
راهی نمی توانند اس��تفاده کنند. چون نماینده کنفدراس��یون فوتبال 
آسیا در ورزشگاه حضور دارد. اگر همه جا البی کنند، در این یک مورد 

نمی توانند کاری کنند.

 پاداش ویژه ماهان 
برای قهرمانی تیم ملی فوتسال

باش��گاه فوالد ماهان اصفهان با توجه به مس��ابقات حس��اس آسیایی، 
در راس��تای وظایف ملی خود جهت حمایت از ورزشکاران ملی پوش، 
حمایت کامل خود را از تیم ملی فوتس��ال اعالم کرد. هیأت مدیره این 
باشگاه تصمیم گرفت به تمام بازیکنان و کادر فنی تیم ملی، در صورت 

کسب عنوان قهرمانی آسیا پاداش ویژه ای اهدا کند.
 فوالد ماهان اعالم کرد حتی مش��کل خروجی کارلوس، مربی خارجی 
 بدنس��ازی تیم ملی را ح��ل ک��رد، در حالی ک��ه این وظیف��ه کمیته 
فوتسال بود. مس��ابقات قهرمانی آس��یا 5 تا 12 خرداد در دبی برگزار 

می شود.

پیشنهاد مسئوالن باشگاه و بازگش��ت دوباره ام به تیم ذوب آهن بسیار 
غیرمنتظره ب��ود.10 ت��ا 15 بازیکن قراردادش��ان به پایان می رس��د.

می خواهیم تالش کنیم 10 یا 12 بازیکن از تی��م کنونی را حفظ کنیم 
تا اس��کلت اصلی باقی بماند. هر چند به غیر از گردان و قاضی، بازیکنان 
دیگری هم از تی��م ما جدا می ش��وند. باالخ��ره یا این تیم را درس��ت 
می کنم یا جان��م را برایش می گذارم. امی��دوارم بتوانم تیم ذوب آهن 

را همانند گذشته قدرتمند به 
میدان بفرس��تم. تماشاگران و 
مس��ئوالن ذوب آهن باید آگاه 
باشند ش��رایط باش��گاه تغییر 
کرده و هرکسی این مسئولیت 
را نمی پذیرفت. بودجه کنونی 
ذوب آهن 60 درص��د بودجه 

فصل گذشته است.

9
علی کریمی به االهلی امارات پیوست

علی کریمی که اکنون با تیم پرس��پولیس در امارات به س��ر می برد، برای یک فصل با مس��ئوالن 
تیم االهلی به توافق نهایی رسیده و قرار اس��ت این موضوع پس از اتمام بازی پرسپولیس با االتحاد 
عربستان رسانه ای شود.کریمی دو بار با این تیم به عنوان قهرمانی لیگ برتر امارات دست یافته بود.

بیش از یکی، دو بازیکن از  ذوب آهن 
جدا می شوند

رسول کربکندی، سرمربی تیم ذوب آهن

شاید جزو معدود رییسان هیأت های ورزشی 
سمیه 
باش��د که در چهار رش��ته ورزشی مدرک مسرور

مربیگری و جام و کاپ و لوح قهرمانی دارد. 
توانایی اش در مدیریت و ورزش، آن را به سمت هیأت ورزش های 

همگانی سوق داده است. 
امیر نوربخش باقری ،رییس هیأتی اس��ت که بیشتر رشته های 
ورزشی که با آن س��رو کار دارند، در راستای شور و نشاط و بدون 
هزینه اند. رییس هیأت  ورزش های همگانی با این جمله که اکثر 
 رشته های ورزش��ی هیأت ورزش های همگانی بدون هزینه و 
کم هزینه اند، چرا که هدف ما ایجاد شور و نشاط در جامعه ولذت 
بردن مردم از ورزش کردن اس��ت، صحبت های��ش را آغاز کرد و 
ادامه داد: در هیأت ورزش های همگانی، 22 رش��ته فعال داریم 
که همه رشته ها زیر نظر کمیته هایی جداگانه مشغول فعالیت 
هستند. نوربخش باقری گفت: در رشته فریزی تیم بانوانمان فعال 
هس��تند و دنبال فراهم کردن زمین برای آنها هستیم. در رشته 
پینت بال، که برگرفته از جنگ های خیابانی پلیس آمریکاست، 
نیز فعالیت های خوبی صورت گرفته. به تازگی کمیته بازی ها و 
ورزش کودکان را هم راه اندازی کرده ایم که استقبال خوبی هم 
از آن شده است. راگ فوتبال، واژبال، طناب بازی، ورزش در آب و 
پیالتس از دیگر رشته های ورزشی است که زیر نظر هیأت ورزش 

همگانی فعالیت دارند. 
رش��ته پیالتس، مثل بس��یاری از رش��ته های فع��ال در هیأت 
ورزش های همگانی، بیش��ترین مخاطب را از س��مت خانم ها 

دارد؛ مسأله ای که رییس هیأت هم به آن اشاره دارد: بیشترین 
مخاطب ما خانم ها هستند و ما نیز اکثریت را برای آنها گذاشتیم. 
اکثر رؤسای کمیته های ما خانم هستند. در این هیأت برای هر 
سن، سلیقه و قدرت بدنی، ورزش مناس��ب داریم و برای فراگیر 
بودن آنه��ا در تمام هیأت های ورزش��ی اس��تان، کمیته ورزش 
همگانی تأس��یس کردیم. وی افزود: تبل��ور ورزش همگانی در 
اذهان عمومی، ورزش صبحگانی است که سال گذشته با به صدا 
درآوردن نمادین زنگ ورزش در یکی از مهدکودک های سطح 
شهر600 مهدکودک را ملزم به انجام ورزش صبحگاهی کردیم. 
جدا از ورزش صبحگاهی، بس��یاری از ورزش هایی چون فوتبال 
محالت، پرواز بادکنک ها و ورزش های بومی نیز زیر نظر هیأت ما 
فعالیت می کنند. وی با اشاره به وجود رشته های هزینه دار هیأت 
ورزش های همگانی گفت: از 22 رشته ای که داریم، شاید یکی 
 دو مورد آن هزینه باالیی داشته باشند. مثل پینت بال که توپ و 
اسلحه اش وارداتی است و هزینه بر اس��ت. بقیه رشته ها بدون 
هزینه یا کم هزینه اند. به دلیل اس��تقبال نسل جدید که به نظر 
 من تنوع ورزشی می خواهند، س��عی کردیم ورزش هایی چون 
پینت بال را که ترکیبی از تکنولوژی و فناوری هستند، عرضه کنیم 
تا بازی های رایانه ای برایشان رنگ و بوی حقیقی بگیرد. رییس 
هیأت ورزش های همگانی قول داد رتبه 32 این هیأت در سال 
گذشته به رتبه زیر 10 در سال 91 تبدیل شود. به گفته وی، اگر 
چه دیر شروع به فعالیت کرده اند، در کوتاه ترین زمان بیشترین 

مسیر را طی کرده و عقب ماندگی ها جبران شده است.

کمتر از س��ه  روز تا آغاز بازی حس��اس 
مسعود 
سپاهان و اس��تقالل در مرحله پلی اف افشاری

لیگ قهرمانان آس��یا زمان باقی مانده 
است. در روزهای گذشته مسائل حاشیه ای زیادی حول و حوش 
این رقابت سرنوشت ساز مطرح شده که نحوه برگزاری این مسابقه 

را هم تحت تأثیر قرار داده است. 
س��پاهان با توجه به پیروزی مقابل االهلی عربس��تان و صعود به 
عنوان تیم اول گروه سوم، این شانس را پیدا کرده است تا در مرحله 
یک هشتم نهایی، در ورزشگاه خانگی اش میزبان تیم دوم گروه 
الف باشد که متأسفانه از بخت بد ایرانی ها، این قرعه نصیب تیم 
استقالل شده و یک تیم ایرانی باید در این مرحله با لیگ قهرمانان 
آس��یا خداحافظی کند.  بدون ش��ک هواداران فوتب��ال در ایران 
عالقه ای به برخورد دو تیم ایرانی در این مرحله نداشتند، ولی به 
هر حال شرایط به گونه ای رقم خورد تا فوتبال ایران مجبور شود با 

یکی از نمایندگانش در این مرحله خداحافظی کند. 
مهم ترین مسأله پیرامون این بازی، اس��تفاده سپاهان از امتیاز 
میزبانی است که مسائلی مثل آشنایی با زمین چمن فوالدشهر 
و استفاده از حضور پرتعداد تماشاگران خودی را در بر می گیرد. 
این حق طبیعی باشگاه س��پاهان است که از این پتانسیل به نفع 
خودش استفاده کند و باید انتظار داش��ت که از ظرفیت حدودا 
10هزار نفره صندلی های ورزشگاه فوالدشهر، حدود هزار صندلی 
در پشت نیمکت تیم مهمان به هواداران استقالل اختصاص یابد و 
نود درصد باقیمانده در اختیار هواداران سپاهان قرار گیرد. سابقه 

نشان می دهد در بازی های لیگ برتر که سپاهان میزبان یکی از 
دو تیم پرسپولیس یا استقالل بود، هرگز این قانون ده درصد برای 
زردهای اصفهان رعایت نشده و به صورت کدخدامنشانه ظرفیتی 
تا حدود سی درصد در اختیار هواداران تیم رقیب قرار گرفته است. 
ولی شرایط این بازی آسیایی بسیار متفاوت از لیگ است. این حق 
طبیعی سپاهان است که حتی برای ورود یک تماشاگر بیشتر با 
پیراهن زرد طالیی تالش کند. در چند روز گذشته رسول خوروش، 
سرپرست تیم فوتبال سپاهان بارها نسبت به رعایت این قانون تذکر 
داده است. در این بین، مصاحبه مدیرعامل باشگاه استقالل برای 
استفاده بیشتر از حضور تماشاگران خودشان خیلی منطقی به نظر 
نمی رسد، چون این مسابقه به نوعی جدال مرگ و زندگی برای 
دو باشگاه است. حتی می توان از همین امروز اطالع رسانی کرد 
که هوادارن استقالل فقط ده درصد سکوها را در اختیار دارند. این 
مسأله می تواند از تجمع بی مورد آنها پشت درهای بسته ورزشگاه 
جلوگیری کند. تصمیم گیری در مورد این مسأله به عهده شورای 
تأمین شهرستان لنجان، عوامل هیأت فوتبال اصفهان و نماینده 

باشگاه سپاهان است.
 امیدواریم مدیران عزیز در این زمینه تعصب اصفهانی داشته باشند 
و بی جهت چیزی بیش��تر از حق استقالل به آبی پوشان ندهند، 
چون موفقیت سپاهان در این مس��ابقه به طور حتم شور و شوق 
عمومی در سطح استان ایجاد می کند و اگر در این بین قرار باشد 
با یک تصمیم اشتباه این فرصت از سپاهان گرفته شود، تأثیر آن در 

فوتبال اصفهان تا سال ها بعد نمایان خواهد بود.

می توان از همین 
امروز اطالع رسانی 
کرد که هواداران 
 استقالل فقط 
ده درصد سکوها 
را در اختیار 
دارند. این مسأله 
می تواند از تجمع 
بی مورد آنها 
پشت درهای 
بسته ورزشگاه 
جلوگیری کند

ورزش هایی 
چون پینت بال 
را که ترکیبی 
از تکنولوژی و 
فناوری 
هستند،
  به  جوانان عرضه 
می کنیم تا 
بازی های 
رایانه ای برایشان 
 رنگ و بوی حقیقی
 بگیرد

سکوهایی پر از هواداران زرد پوشبازی های رایانه ای  رنگ حقیقی به خود می گیرد

حق سپاهان را بدهیدهیجان پر رنگ و لعاب در پینت بال
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ابالغ
217 ش��ماره ابالغيه: 9010100350504772، شماره پرونده: 9009980350501555، شماره 
بايگاني ش��عبه: 901617، خواهان ها مرتضي روناس��ي فرزند ابوالقاس��م و اصغر غفارزاده 
فرزند اس��ماعيل با وكالت آقاي حسن صرام دادخواس��تي به طرفيت خواندگان سعيد مرآتي 
و محمدعلي فروزان و اميد رويايي به خواس��ته الزام به انتقال رس��مي شش��دانگ يك واحد 
مغازه تجاري تحت پالك ثبتي 142/53 بخش 5 اصفهان و رفع اثر از بازداش��ت پالك مذكور 
بلحاظ تأخر بازداشتها نس��بت به بيع نامه عادي 88/3/3 تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان 
اصفهان- اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقي( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيکبخت س��اختمان دادگس��تری كل استان 
اصفهان طبقه يك اتاق ش��ماره 105 ارجاع و به كالسه 9009980350501555 ثبت گرديده كه 
وقت رس��يدگی آن 1391/04/05 و ساعت 8:00 تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه هاي عمومي و 
انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می 
ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي 

حاضر گردد. ناظمي- مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ
222 ش��ماره ابالغيه: 9010100351306343، شماره پرونده: 9009980351301029، شماره 
بايگاني ش��عبه: 901041، خواهان اداره كل مس��کن و شهرسازي اس��تان اصفهان بمديريت 
محم��ود محمودزاده دادخواس��تي به طرفيت خواندگان فردوس علمي اناركي و ش��ركت ابنيه 
و عمران نايين به خواس��ته مطالبه 500/000/000 ريال تقديم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان 
اصفه��ان- اصفه��ان نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه س��يزدهم دادگاه عمومی )حقوقي( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيکبخت ساختمان دادگستری 
كل اس��تان اصفه��ان طبقه 3 اتاق ش��ماره 355 ارج��اع و به كالس��ه 9009980351301029 
ثب��ت گردي��ده كه وقت رس��يدگی آن 1391/04/05 و س��اعت 11:00 تعيين ش��ده اس��ت. به 
عل��ت مجه��ول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز م��اده 73 قانون آيين 
دادرس��ی دادگاه هاي عمومي و انق��الب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يک��ی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگه��ی و اطالع از مفاد 
آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم 
 را درياف��ت و در وق��ت مقرر ف��وق جهت رس��يدگي حاضر گردد. ش��عبه س��يزدهم دادگاه 

عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ وقت دادرسی 
335 كالس��ه پرونده: 739/90ح1. وقت رس��يدگی: روز دوش��نبه مورخ 91/4/5 س��اعت 11 
صب��ح. خواهان: عل��ی فتح آبادی. خوان��ده: رضا جمش��يدی ناغانی فرزند بهزاد. خواس��ته: 
مطالبه خس��ارت ناشی از تصادف. خواهان دادخواس��تی تسليم دادگاههای عمومی نموده كه 
جهت رس��يدگی به ش��عبه اول دادگاه عمومی حقوقی ارجاع گرديده و وقت رس��يدگی تعيين 
ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجويز 
ماده 73 قانون آئين دادرس��ی مدن��ی مراتب يك نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی 

می ش��ود. تا خوانده از تاريخ نش��ر آخرين آگه��ی ظرف يك ماه بدفت��ر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی كامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت 
مقرر باال جهت رس��يدگی حضور بهمرس��اند. رنجبر - مدير دفتر ش��عبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ 
365 شماره ابالغيه: 9010100350705766 ش��ماره پرونده: 9009980350701142. شماره 
بايگانی ش��عبه: 901161. خواهان بهروز نيکبخت دادخواس��تی به طرفيت خوانده ناصر زنگی 
زهی فرد تقديم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه 
هفت��م دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد 
نيکبخت س��اختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به كالسه 
9009980350701142 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1391/04/06 و ساعت 11:30 تعيين 
ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. عرفان - مدير دفتر شعبه هفتم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
1042 شماره ابالغيه: 9110100351300509. شماره پرونده: 9009980351301082. شماره 
بايگانی ش��عبه: 901095. خواهان ها محمدباقر س��عيدی زاده و محمد حس��ن سعيدی زاده و 

محمد حس��ين سعيدی زاده دادخواستی به طرفيت خواندگان ش��هال جوادی و پيام نوربخش 
و محس��ن جوادی تقديم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به 

ش��عبه سيزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 355 ارجاع و به 
كالسه 9009980351301082 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1391/04/07 و ساعت 8:30 
تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 
73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. منش��ی شعبه سيزدهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان    

آگهی 
1054 شماره ابالغيه: 9110100350800553، شماره پرونده: 9009980350801130، شماره 
بايگانی ش��عبه: 901142، خواهان بانك ملت به مديريت علی ديوانداری دادخواستی به طرفيت 
خواندگان توران جمش��يديان و عليرضا ايهامی و مهدی جمشيديان تقديم دادگاههای عمومی 
شهرس��تان شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به شعبه هش��تم دادگاه عمومی 

)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ ش��هيد نيکبخت س��اختمان 
دادگس��تری كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 ارجاع و به كالسه 9009980350801130 
ثبت گرديده كه وقت رس��يدگی آن 1391/04/07 و س��اعت 8:30 تعيين ش��ده اس��ت. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی 
دادگاهه��ای عموم��ی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب ي��ك نوبت در يکی از 
جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. داوری- منش��ی ش��عبه هش��تم دادگاه عمومی 

)حقوقی( اصفهان 

ابالغ وقت دادرسی
1058 ش��ماره: 902062 ح 26 كالسه پرونده: 901998 ح / 26، وقت رسيدگی: 91/4/6 ساعت 
9/30 صبح، خواهان: فاطمه نجات بخش فرزند مهدی، خوانده: حسين عباسی بهارانچی فرزند 
كاظم، خواس��ته: مطالبه مهريه، خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی نموده كه جهت 
رسيدگی به شعبه 26 ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده به علت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی 
مراتب يك نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتش��ار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاريخ نشر 
آخرين آگهی ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند. 

ارژندی- مدير دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
1060 ش��ماره ابالغي��ه: 9110100351400338، ش��ماره پرون��ده: 9009980351400658، 
ش��ماره بايگانی شعبه: 900658، خواهان سيد جالل سنادی دادخواستی به طرفيت خواندگان 
عبدالحميد نيك پيام و ش��ركت پناه سازان ارجان تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رس��يدگی به شعبه چهاردهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهار باغ باال خ ش��هيد نيکبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 
اتاق ش��ماره 322 ارجاع و به كالسه 9009980351400658 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 
1391/04/05 و ساعت 11 تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم 

دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. شعبه 
چهاردهم دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان  

ابالغ
1085 ش��ماره ابالغي��ه: 9010100350805925، ش��ماره پرون��ده: 9009980350800677، 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 900678، خواهان طلعت نوروزی دادخواس��تی ب��ه طرفيت خوانده 
جمش��يد ميرزايی تقديم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به 
ش��عبه هش��تم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
ش��هيد نيکبخت ساختمان دادگستری كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 ارجاع و به كالسه 
9009980350800677 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1391/04/06 و ساعت 11:00 تعيين 
ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 

مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
1087 شماره ابالغيه: 9010100350504798، شماره پرونده: 9009980350501069، شماره 
بايگانی ش��عبه: 901127، خواهان بهزاد طالبی طادی فرزند عليرضا دادخواس��تی به طرفيت 
خوانده بهزام خيام باشی فرزند رضا به خواسته جلب ثالث در پرونده 900612 ح 5 موضوع 
دعوی رضا خيام باش��ی مبنی بر الزام به انتقال رس��می دو دانگ از ششدانگ پالك ثبتی 142 
بخ��ش 5 اصفهان تقديم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به 
شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد 
نيکبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه يك اتاق شماره 105 ارجاع و به كالسه 
9009980350501069 ثبت گرديده كه وقت رس��يدگی آن 1391/04/07 و ساعت 9:00 تعيين 
ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. ناظمی- مدير دفتر ش��عبه پنجم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
1091 شماره ابالغيه: 9010100352604421، شماره پرونده: 9009980352601425، شماره 
بايگانی شعبه: 901477، خواهان مهين انصاری دادخواستی به طرفيت خوانده فرامرز هارونی 
تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه بيست و ششم 
دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد 
نيکبخت س��اختمان دادگستری كل اس��تان اصفهان طبقه همکف اتاق ش��ماره 55 ارجاع و به 
كالسه 9009980352601425 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1391/04/05 و ساعت 11:30 
تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 
73 قانون آيين دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. ارژندی- مدير دفتر شعبه بيست و 

ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1096 شماره درخواس��ت: 9110460351600001، ش��ماره پرونده: 9009980351600952، 
ش��ماره بايگان��ی ش��عبه: 900989، چون خان��م صغری رئيس��ی گهرويی فرزند س��يف اله 
دادخواس��تی به طرفيت آقای داود مکونديان فرزند فرامرز به خواس��ته مطالبه مهريه به اين 
دادگاه تقديم نموده اس��ت كه به كالس��ه 9009980351600952 و به ش��ماره رديف بايگانی 
900989 در ش��عبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان ثبت شده و وقت رسيدگی مورخ 1391/04/07 
س��اعت 9/30 صبح تعيين ش��ده اس��ت از آنجا كه خوانده مجهول المکان می باشد به دستور 
دادگاه و با تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی مدنی مراتب در يکی از روزنامه ها درج می 
گ��ردد تا خوانده در وقت رس��يدگی فوق حاضر و در اين م��دت جهت اعالم آدرس و دريافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نمايد نتيجه عدم حضور اتخاذ تصميم 

قانونی خواهد بود. شريعتی- مدير دفتر شعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
1097 شماره درخواس��ت: 9110460351600002، ش��ماره پرونده: 9109980351600014، 
ش��ماره بايگانی شعبه: 910014، چون خانم مهتاب ضربی كمار عليا فرزند بهمن دادخواستی 
به طرفيت آقای حس��ن اوجاقی كوه كمر فرزند مير اس��ماعيل به خواسته طالق به اين دادگاه 
تقديم نموده اس��ت كه به كالس��ه 9009980351600014 و به شماره رديف بايگانی 910014 
در ش��عبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان ثبت شده و وقت رسيدگی مورخ 1391/04/07 ساعت 9 
صبح تعيين شده است از آنجا كه خوانده مجهول المکان می باشد به دستور دادگاه و با تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرس��ی مدنی مراتب در يکی از روزنامه ها درج می گردد تا خوانده در 
وقت رسيدگی فوق حاضر و در اين مدت جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائ��م به دفتر دادگاه مراجعه نمايد نتيجه عدم حض��ور اتخاذ تصميم قانونی خواهد بود. 

شريعتی- مدير دفتر شعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت دادرسی
1187 آگه��ی اب��الغ وقت دادرس��ی به فرام��رز عنايتی دول��ت آبادی فرزن��د رضا موضوع 
دادخواست موسسه مالی و اعتباری قوامين مبنی بر مطالبه وجه يك فقره چك كه تحت كالسه 
900860 ح/9 ثبت ش��عبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است به علت نامعلوم بودن 

محل اقامت خوانده درخواس��ت ابالغ به وس��يله نشر آگهی شده است كه مراتب طبق ماده 73 
برای يك نوبت در يکی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد بدينوسيله 
به نامبرده ابالغ می ش��ود كه در تاريخ 91/4/7 ساعت 10 صبح جهت رسيدگی در شعبه نهم 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر ش��ويد در صورت عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه 
دفاعيه و يا عدم معرفی وكيل دادگاه غيابًا رس��يدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. دفتر 

شعبه نهم دادگاه عمومی اصفهان 

ابالغ وقت دادرسی
1191 كالس��ه پرون��ده: 901033 ح 19، وقت رس��يدگی: 91/4/7 س��اعت 9 صب��ح، خواهان: 
خان��م هاجر نظ��ری ناغانی، خوانده: آقای احمد خوش��رويی، خواس��ته: گواه��ی عدم امکان 
س��ازش، خواهان دادخواس��تی تس��ليم دادگاههای عموم��ی نموده كه جهت رس��يدگی به 
ش��عبه 19 دادگاه حقوق��ی  ارج��اع گرديده و وقت رس��يدگی تعيين ش��ده ب��ه علت مجهول 
الم��کان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجوي��ز ماده 73 قانون 
آيين دادرس��ی مدنی مراتب يك نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود 
ت��ا خوانده از تاريخ نش��ر آخري��ن آگهی ظرف ي��ك ماه ب��ه دفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن 
اع��الم نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دريافت نماي��د و در وقت 
 مق��رر ب��اال جهت رس��يدگی حضور به هم رس��اند. پيرام��ون- مدير دفتر ش��عبه19  دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ  
1346 شماره ابالغيه: 9110100352000454. شماره پرونده: 9109980352000220. شماره 
بايگانی ش��عبه: 910224. خواهان پروين افشاری دادخواس��تی به طرفيت خوانده احمدرضا 
يزدانمهر تقديم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان كه جهت رس��يدگی به ش��عبه بيستم 
دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد 
نيکبخت س��اختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 249 ارجاع و به كالسه 
پرونده 910224ح/20 ثبت گرديده كه وقت رس��يدگی آن 1391/04/07 و ساعت 8:30 تعيين 
ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. ش��عبه بيس��تم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 

ابالغ 
1474 ش��ماره ابالغي��ه: 9110100350800664. ش��ماره پرون��ده: 9009980350801063. 
ش��ماره بايگانی شعبه: 901071. خواهان عليرضا س��واری دادخواستی به طرفيت خواندگان 
مرتضی ش��مس و سيدعلی بدخش��يان تقديم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده 
كه جهت رس��يدگی به ش��عبه هش��تم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفه��ان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيکبخت س��اختمان دادگستری كل اس��تان اصفهان طبقه 3 
اتاق ش��ماره 315 ارجاع و به كالس��ه 9009980350801063 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی 
آن 1391/04/05 و س��اعت 10:00 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول الم��کان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواه��ان و به تجوي��ز م��اده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی 
و انق��الب در ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتش��ار 
آگه��ی می ش��ود ت��ا خوانده پس از نش��ر آگه��ی و اط��الع از مف��اد آن ب��ه دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دريافت و در وقت 
 مق��رر فوق جهت رس��يدگی حاض��ر گردد. داوری – منش��ی ش��عبه هش��تم دادگاه عمومی

حقوقی اصفهان      

ابالغ 
1476 ش��ماره ابالغي��ه: 9110100352401001. ش��ماره پرون��ده: 9109980352400135. 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 910137. خواهان منوچهر خسروی دادخواس��تی به طرفيت خوانده 
محم��د غف��اری تقدي��م دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفه��ان نموده كه جهت رس��يدگی 
به ش��عبه بيس��ت و چه��ارم دادگاه عموم��ی حقوقی شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيکبخت س��اختمان دادگس��تری كل اس��تان اصفه��ان طبقه 3 اتاق 
ش��ماره 352 ارج��اع و به كالس��ه 9109980352400135 ثب��ت گرديده كه وقت رس��يدگی 
آن 1391/04/06 و س��اعت 11:30 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول الم��کان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواه��ان و به تجوي��ز م��اده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی 
و انق��الب در ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتش��ار 
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 كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
 جهت رس��يدگی حاضر گردد. ميرطالبی – منش��ی ش��عبه بيس��ت و چه��ارم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان



کافه کتاب يادداشت

من که نمی توانم کن فیکون کنم
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان گفت: برنامه های 
من فقط به تئاتر محدود نمی شود 
و همه هنر های موجود در اصفهان 
را در برمی گیرد، اما تئاتر به دلیل 
اولویت��ی که دارد و ه��م به دلیل 
س��ابقه ای ک��ه اصفه��ان از آن 
برخوردار اس��ت و هم ب��ه دلیل 
این که مورد بی مهری های��ی قرار گرفته، باید مش��کالتش را زود تر 

رفع کنیم.
محمود ش��الویی در این خصوص ادامه داد:  درصدد هستیم که این 
گله ها را برطرف کنیم و با یک س��ری برنامه های کوتاه مدت، میان 
مدت و دراز مدت، آینده هنری بهتری پیش روی تئاتر قرار دهیم و 
یک آینده پر بار و موفق برای این هنر داش��ته باشیم. وی افزود: این 
محقق نمی شود مگر این که همه اصحاب تئاتر، هنرمندان و دلسوزان 

در کنار هم با مهرورزی و محبت، برای این مهم تالش کنند. 
شالویی بیان داش��ت: یقین دارم اگر این اتحاد و مهرورزی و محبت 
تکمیل بشود، با حمایت و پشتیبانی مسئوالن و دست اندرکاران، این 

حوزه آینده روشنی خواهد داشت. 
 مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان اصفه��ان در خصوص 
ظرفیت های موجود خاطر نشان ساخت: کمی واقع گرا باشیم؛ آیا ما 
از همین ظرفیت موجود استفاده می کنیم یا خیر؟ باید این ظرفیت 

را شناسایی کرده و برای آنها برنامه ریزی کنیم. 

عکس پشه ای که کتاب شد
»عکس پش��ه ای« عنوان کتابی است از سید س��عید موسوی برای 
کودکان و نوجوانان که اخیرا انتشارات س��وره مهر این اثر را منتشر 

کرده است.
موسوی درباره این اثر اظهار داشت: این کتاب، داستان های کوتاهی 
است درباره اتفاقاتی که در جنوب کشور جنب رودخانه کارون برای 
یک نوجوان پیش می آید. وی ادامه داد: داس��تان های کتاب حول 
شخصیتی به نام »س��عیدو« می چرخد. این نویسنده  در پایان عدم 
تخصص نویس��ند گان کودک 
ونوج��وان را مهم ترین معضل 
دانس��ت و در این ب��اره خاطر 
نشان کرد: عدم تکنیک نوشتن 
ب��رای ک��ودکان، مهم تری��ن 
معضل و ضعف برای گروه های 
سنی کودکان به شمار می رود.

کتاب »عکس پشه ای« تولید 
مرکز آفرینش های ادبی است 
ک��ه در ۶۵صفح��ه و در قطع 
جیبی توس��ط انتشارات سوره 

مهر منتشر شده است.

خبر ويژه 
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خوشحالم »هزار افسان کجاست؟« منتشر شد

در مراسم رونمایی کتاب »هزار افسان کجاست؟«،  بهرام بیضایی در پیام ویدئویی گفت: 
خوشحالم که این کتاب به چاپ رسید و امیدوارم که خوانده شود. این کتاب حاصل سال ها 

پژوهش و تحقیق بهرام بیضایی در زمینه  فرهنگ و تاریخ ایران است.

 سخنران نخست این همایش- که با یک ساعت 
تأخیربرگزارشد- تحویلیان، ازاساتید نقاشی بود. 
وی از جمل��ه ویژگی های این مکت��ب را کاهش 
رنگ های ب��ه کاررفت��ه درنگاره ها، بی��ان فردی 
هنرمند درتصویرگری و انس��ان گرایی برشمرد و 
درتوصیف این ویژگی ها گفت: انس��ان گرایی که 
در ایران ازهرات شروع ش��ده ودراصفهان به اوج 
رس��یده بود، درمقایسه  با س��ایرمکاتب، انسان و 
پیکره نمایی را محور خود قرار می دهد. کم شدن 
گزینه های رنگ در نقاشی نیز از دیگر ویژگی های 

این مکتب است.
تحویلیان افزود: این اتفاق شاید برای بزرگانی از 
نسل های قبل ترچون کمال الدین بهزاد و دیگرانی 
که در مکاتب هرات و تبریز بودند، غیرقابل تصور 

ب��ود. از دیگر ویژگی ه��ای این مکت��ب تدریج و 
تغییراس��ت و برای مثال درآثار رضا عباسی، این 
تغییر تا جایی اس��ت که گاه به شک می افتیم که 

تمام این آثار از یک نفر باشد. 
این اس��تاد هنر ادام��ه داد: با ش��ناخت آثار رضا 
عباسی حدود 90در صد مکتب اصفهان را می توان 

شناخت. 
 درهمی��ن ارتب��اط ب��د نیس��ت بدانید پ��س از 
بری شدن شاه تهماسب صفوی ازهنر، هنرمندان 
از پایتخت)قزوین( تارومارمی ش��وند که طی این 
مهاجرت ها، ع��ده ای به مش��هد و تحت حمایت 
ابراهیم میرزا قرارمی گیرند. در بین این مهاجران، 
علی اصغر کاشانی، پدررضا نیز به مشهد می رود. 
سال های اول عمر او در آموختن مبانی هنرهای 

س��نتی ایران نزد پدر می گذرد. تقریبا 14 س��اله 
اس��ت که به قزوین برمی گردد و در این شهر، او 
اولین آثار خ��ود را می س��ازد. در 99۵ه  . ق، رضا 
در کتابخانه س��لطنتی قزوین کار می کند و این 
درحالی است که سرپرست کتابخانه، که او نیز از 
نقاشان آن زمان بود، از نظر هنری با رضا مخالفت 
داش��ت و اگر ش��خص ش��اه هوادار او نبود، دوام 
نمی آورد؛ همان طور که در نهایت نیز دوام نیاورد 
و به ش��هر و دیار پدری اش، اصفهان برگشت. در 
این دوره، او یک نقاشی از مردی که خرس پایش را 
گاز گرفته، کشیده است. دراین کار، شکار لحظه ها 
و نمونه  خوب یک عکس خبری را ش��اهدیم که 
این در فضای س��نت گرای آن زمان، س��رپیچی 
بزرگی تلقی می ش��ده اس��ت. تحویلیان در ادامه 

اظهارداشت: درآثاری از رضا عباسی که مربوط به 
99۶-1001ه    . ق  است، می توان نمونه های کامل 
مکتب اصفهان را دید، بنابراین سبک اصفهان قبل 
از این که آن را به عنوان پایتخت برگزینند، شکل 
گرفته بود. دراین دوره، رضا ت��ک پیکره هایی از 
درباریان و ش��اهزادگان را در فضاهایی به شدت 

خلوت می کشید. 
کم کم او با دوس��تان ع��ارف و صوفی مس��لک و 
دراویشی همچون میرعماد، آشنا می شود و این 
در فضای ذهن��ی او و در نهای��ت در آثارش تأثیر 
می گذارد. کم کم موضوعات آثارش از دربارنگاری 
و زرق و برق و هوس های شاهانه، به سمت زندگی 
درویشان، گدایان و عیاران می رود. دراین دوره، 
رنگ کم می شود، زیرا به این صورت رنگ  دنیوی 

در آثار کم می شد.
این استاد نقاشی در باره آثار اعتراضی رضا عباسی 
 نیز گف��ت:  دردوره  بعدی خطوط ن��رم و چابک 
قلم گیری ه��ا به خط زمخت و جس��ورانه تبدیل 
می ش��ود. ای��ن جایگزین��ی در آن دوره  هنری، 
سرکش��ی و جس��ارت افرادی همچ��ون رضا را 
می طلبی��د. دریک ن��گاره مربوط به ای��ن دوره، 
نویسنده ای را می بینیم که با تمام ابزار کتابت که 
برایش مهیاست نشس��ته، ولی هیچ نمی نویسد؛ 
رضا این گونه اعتراضش را به وضع موجود نش��ان 

می دهد.
تحویلیان بیان داش��ت: او درای��ن زمان چندی 
اس��ت که از دربار بیرون آمده و هم��ان طور که 
گفته ش��د، به موضوعات دیگری غیر از ستایش 
صاحبان قدرت می پردازد. در حدود 1011، لقب 
رضا عباسی که لقب بسیار بزرگی در آن روز بود، 
به رضا داده می ش��ود، اما ای��ن دلجویی نیز برای 
رضا کافی نیست و او را به دربار برنمی گرداند. در 
این دوره رضا کمترکار می کند و هر چه می کشد 
را نیز از بین می برد. وی خاطرنش��ان س��اخت: از 
درباریان و صاحب منصبان این دوره نوشته هایی 
در این باب باقی مانده که ب��ا وجود آن که قدرت 
 هنری او را ستوده اند، از او ایراد گرفته اند که رضا 
کاهل طبع ش��ده و تنگ خلقی می کن��د و اخیرا 
به دیدار کش��تی گیران و مردمان نامردم می رود. 
می گویند شاه عالمیان، ش��اه عباس بزرگ برای 

س��اختن تصویری خواست که دس��ت او را بوسه 
دهد، اما او نپذیرفت و از دربار بیرون رفت. دراین 
دوره رضا دچار تنگی معاش می شود و می گوید: 
»من که هفت گوش��ه  عال��م خواهانم هس��تند، 
درصفاهان با خون جگر معیشت می گذرانم.« در 
معدود نگاره های ای��ن دوره، می بینیم که عنصر 
حیات و سرزندگی در آثار او وارد شده و چهره ها 
روانشناس��انه و دارای واکنش هستند. شاه که از 
تنگی معاش رضا اطالع داش��ت، در 1022ه    . ق 
بدون آن که او با دربار آشتی کند، دستور داد که 

برای او مقرری پرداخت کنند. 
تحویلی��ان از متصدیان امور فرهنگی خواس��ت 
که این گونه حمایت و دلجوی��ی از هنرمندان را 
سرمشق قرار دهند و این حمایت را فقط مختص 
زمانی که هنرمند ب��ه دلخواه آن��ان کار می کند 
ندانند. این اس��تاد چنین ادام��ه داد: پس از آن، 
رضا توانس��ت کارگاهی بنا کند و با ش��اگردانش 
به نگارگری بپردازد. جال��ب این که در این دوره ، 
 موضوع آث��ارش دوباره درباریان و باالدس��تی ها 
م��ی ش��ود و ب��ا ادبی��ات پیون��د دوب��اره 
 می بن��دد؛ همان گون��ه ک��ه رن��گ ب��ه آث��ارش 
برمی گ��ردد. در1024 ه��    . ق میرعم��اد به قتل 
رسید، که به نظرمی رسد شاه در آن دست داشت. 
این واقع��ه دوباره رض��ا را به هم می ری��زد و کار 
تصویرگری مخزن االس��رار را به عنوان اعتراض، 
نیم��ه کاره ره��ا می کن��د و ت��الش درب��ار برای 

برگرداندن او اثری ندارد. 
در نهایت برای به پایان رساندن کتاب، نگاره هایی 
سراسر اعتراضی و سرکشانه می سازد. نگاره هایی 
ک��ه تم��ام فیگورهای��ش، انس��ان هایی چاق و 
زش��ت اندامند، همچنی��ن افرادی ک��م هوش و 
فاقد تیزهوشی. درپایان، این استاد نقاشی گفت: 
زندگی رضا عباس��ی آنچنان پرفرازونشیب است 
که بازگو کردنش، حتی بدون جزئیات، می تواند 
 تمام وقت یک همایش یک ساعته را پرکند و قطعا 
وقتی ب��رای پرداختن به س��ایر اس��اتید مکتب 
اصفهان باقی نگذارد؛ همانطور که در این همایش 
نیز این گونه شد و سخنران به دلیل کمبود وقت، 
از دوره ه��ای پایان��ی زندگی هنری رض��ا نیز به 

سرعت گذشت. 

همايش مکتب نگارگری اصفهان برگزار شد 

رضا عباسی، نقاش سرکش مکتب اصفهان

در ادامه  گردهمايی های اصفهان شناس�ی، پنجش�نبه 28 ارديبهشت ماه، همايش�ی تحت عنوان »مکتب نگارگری   فاطمه 
اصفهان« برگزار ش�د. اين مجموعه نشس�ت ها ازطرف مرک�ز اصفهان شناس�ی درکتابخانه مرکزی ش�هراصفهان شیرسپهر

برگزارمی شود.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی
1540 درخصوص پرونده كالس��ه 989/90 خواهان جواد الماسی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفيت هوش��نگ زارع تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگی برای روز ش��نبه مورخ 91/4/3 
س��اعت 3/30 عصر تعيي��ن گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان 
محتش��م كاشانی جنب بيمه ايران مجتمع ش��ماره يك شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ اجرائیه
1552 ش��ماره اجرائي��ه: 9110420350300057،  ش��ماره پرون��ده: 9009980350300041، 
ش��ماره بايگان��ي ش��عبه: 900041، بموجب درخواس��ت اج��راي حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090350300517 تقديمی از س��وی وكالی محکوم له و براس��اس مفاد دادنامه )غيابی( 
مربوطه به ش��ماره 9009970350300788 صادره از س��وی اين دادگاه محکوم عليه قاس��م 
محم��دی فرتخون��ی فرزند محمد به نش��انی مجهول المکان محکوم اس��ت ب��ه پرداخت مبلغ 
210000000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 4255000 ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت 
ح��ق الوكاله وكيل براس��اس تعرفه قانونی و همچنين پرداخت خس��ارات ديرك��رد از تاريخ 
سررس��يد دين لغايت زمان پرداخت )كه محاسبه آن براساس شاخص اعالمی از سوی بانك 
مرك��زی بر عهده اجرای احکام خواه��د بود( در حق محکوم له محمدرض��ا مداح زاده فرزند 
مصطفی به نش��انی اصفهان- نجف آباد- خ ش��ريعتی- خ س��عدی- كوچ��ه ش قربان پور و 
همچنين پرداخت مبلغ 10500000 ريال بابت حق االجرای دولتی )نيم عشر دولتی( كه بايد در 
ح��ق صندوق دولت بپردازد. محکوم عليه مکلف اس��ت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ 
اجرائي��ه ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتيب��ي براي پرداخت محکوم به 
بدهد. 3- مالي معرفي كند كه اجرا حکم و اس��تيفا محکوم به از آن ميس��ر باشد و در صورتي 
ك��ه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظ��رف مهلت ده روز صورت جامع دارايي 
خود را به قس��مت اجرا تس��ليم كند. اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد هرگاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده ايد 
ليک��ن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنيد يا صورت خالف واقع از دارايي خود 
بدهيد بنحوي كه اجراي تمام يا قس��متي از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 
روز تا 6 ماه محکوم خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتي از ماده 34 اجراي احکام 
مدني ميباشد به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آيين دادرسي مدني مصوب 79/1/21 
و همچنين مفاد قانون نح��وه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نماييد. 

دادخواه – مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 
1553 ش��ماره دادنام��ه: 9109970350300057. ش��ماره پرون��ده: 9009980350301042. 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 901042. خواهان: تعاون��ی اعتباری ثامن االئمه)ع( ب��ا وكالت خانم 
افس��انه حبيبی به نش��انی اصفهان/خ ش��يخ صدوق ش��مالی/جنب دفترخانه 85/دفتر وكالت. 
خوانده: آقای عليرضا داوری دولت آبادی به نش��انی مجهول المکان. خواس��ته: مطالبه وجه 

چك. گردش��کار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال به ش��رح ذيل مبادرت به انشاء رای می نمايد. رای دادگاه. نظر به اينکه خواهان 
اس��تناد يك فقره چك بشماره 245670 با وكالت افسانه حبيبی بطرفيت عليرضا داوری دولت 
آب��ادی بمبلغ 52/000/000 ريال طرح دعوی نموده با توجه به اينکه صحت و اصالت مس��تند 
مذكور از ايراد و اعتراض مصون و مورد تکذيب خوانده قرار نگرفته است و صدور و انتساب 
آن به خوانده نيز مس��لم و وجود اصل چك در يد خواهان اس��تقرار دين بر عهده خوانده را 
تحقق بخش��يده و ظهور در اشتغال ذمه مشاراليه و طلب خواهان دارد و با توجه به اينکه وی 
هيچگونه دليلی بر بری الذمه بودن خويش ارائه ننموده و دليلی بر پرداخت دين خود در تاريخ 
سررسيد ارائه ننموده لهذا ضمن استصحاب بقاء دين دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخيص 
باستناد مواد 198 و 519 قانون آيين دادرسی مدنی حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
52/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/040/000 ريال بابت هزينه دادرسی 
و ني��ز حق الوكاله وكيل در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد اجرای احکام موظف اس��ت 
هنگام اجرای حکم خسارات تاخير تاديه را از زمان سررسيد چك تا زمان اجراء محاسبه و از 
خوانده وصول نمايد. رای صادره غيابی و ظرف مدت بيس��ت روز پس از ابالغ قابل اعتراض 

در اين دادگاه می باشد. كاظمی – دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

ابالغ رای 
1554 ش��ماره دادنام��ه: 9109970350300058. ش��ماره پرون��ده: 9009980350301044. 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 901044. خواهان: تعاون��ی اعتباری ثامن االئمه)ع( ب��ا وكالت خانم 
افس��انه حبيبی به نش��انی اصفهان/خ ش��يخ صدوق ش��مالی/جنب دفترخانه 85/دفتر وكالت. 
خوان��ده: آق��ای جواد مال افضل عرب به نش��انی مجهول المکان. خواس��ته: مطالبه وجه چك. 
گردش��کار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رس��يدگی اعالم و به ش��رح زير مبادرت 

به اصدار رای می نمايد. رای دادگاه. نظر به اينکه خواهان به اس��تناد يك فقره چك بش��ماره 
356120 با وكالت افس��انه حبيبی بطرفيت جواد مال افضل عرب بمبلغ 60/000/000 ريال طرح 
دع��وی نموده با توجه به اينکه صحت و اصالت مس��تند مذكور از اي��راد و اعتراض مصون 

و و م��ورد تکذي��ب خوانده قرار نگرفته اس��ت و صدور و انتس��اب آن به خوانده نيز مس��لم 
وجود اصل چك در يد خواهان اس��تقرار دين بر عهده خوانده را تحقق بخش��يده و ظهور در 
اش��تغال ذمه مش��اراليه و طلب خواهان دارد و با توجه به اينک��ه وی هيچگونه دليلی بر بری 
الذمه بودن خويش ارائه ننموده و دليلی بر پرداخت دين خود در تاريخ سررسيد ارائه ننموده 
لهذا ضمن اس��تصحاب بقاء دين دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخيص باستناد مواد 198 و 
519 قانون آيين دادرسی مدنی حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ شصت ميليون ريال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/200/000 ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل 
در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد اجرای احکام موظف است هنگام اجرا حکم خسارات 
تاخير تاديه از تاريخ سررس��يد چك تا زمان اجرای حکم محاس��به و از خوانده وصول نمايد. 
رای صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در اين دادگاه می باشد. 

كاظمی – دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

ابالغ 
1555 ش��ماره ابالغي��ه: 9110100350300663. ش��ماره پرون��ده: 9109980350300163. 

ش��ماره بايگانی ش��عبه: 910163. خواه��ان محمد زاهدی ب��ا وكالت محمد عل��ی جنترانی و 
محمود آذربايجانی دادخواس��تی به طرفيت خواندگان عباس جعفرپيش��ه و كبری جعفرپيشه 
و مليحه انوری زاده و فرخ الس��ادات انوری زاده و اقدس شمش��يری و محمد انوری زاده و 
عزت زاعری و مهری كرباس��يون و محس��ن زائری و مينو زائری و مرتضی انوری و توران 
جعفرپيش��ه تقديم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 
س��وم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد 
نيکبخت س��اختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به كالسه 
9109980350300163 ثبت گرديده كه وقت رس��يدگی آن 1391/04/06 و ساعت 8:00 تعيين 
ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را درياف��ت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. ش��عبه س��وم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان    

ابالغ رای 
1556 شماره دادنامه: 9970350800050. شماره پرونده: 9980350800850. شماره بايگانی 
ش��عبه: 900856. خواهان: تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وكالت خانم افس��انه حبيبی به نشانی 
اصفهان خ ش��يخ صدوق ش��مالی باالتر از چهارراه نيکبخت جنب دفترخانه 85. خوانده: آقای 
هوشنگ شجاعی به نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه طلب. گردشکار: دادگاه با بررسی 
محتويات پرونده ختم رس��يدگی را اعالم و به ش��رح ذيل مبادرت به ص��دور رای می نمايد. 
رای دادگاه. در خصوص دادخواس��ت افس��انه حبيبی به وكالت از موسس��ه مالی و اعتباری 
ثامن االئمه به طرفيت هوش��نگ ش��جاعی فرزند مصيب دائر بر مطالب��ه مبلغ 65/000/000 

ريال بابت بخش��ی از وجه چك 170845 بانك ملت با احتس��اب خس��ارات دادرسی و تاخير 
تاديه دادگاه با مالحظه مس��تندات تقديمی پيوست ش��امل رونوشت مصدق چك و گواهينامه 
عدم پرداخت آن كه حکايت از اش��تغال ذمه خوانده داش��ته و بق��ای اصل چك در يد خواهان 
ني��ز ظهور در اس��تمرار مديونيت خوانده دارد و از ناحيه خوانده ني��ز دفاع و ايرادی به عمل 
نيامده ادعای خواهان را وارد دانس��ته و به اس��تناد م��واد 313 و 310 قانون تجارت و مواد 
198 و 519 و 522 قان��ون آيي��ن دادرس��ی و تبص��ره الحاقی به ماده 2 قان��ون صدور چك 
خوانده را به پرداخت مبلغ 65/000/000 ريال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت دادرسی 
)هزينه دادرس��ی و حق الوكاله( به انضمام خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت 
زم��ان تاديه محک��وم و اعالم می نمايد. رای صادره نس��بت به خوان��ده غيابی بوده و ظرف 

 مدت بيس��ت روز قابل واخواهی در اين مرجع می باش��د. بهراميان – رئيس شعبه 8 دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ اجرائیه
1569 ش��ماره اجرائي��ه: 9110420351400055،  ش��ماره پرون��ده: 8909980351401365، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 891366، بموجب درخواس��ت اجراي حکم مربوط به شماره دادنامه 
9009970351400044 و 9009970351400270 محکوم عليهم 1- حس��ين وحيد فرزند احمد 
به نش��انی دستگرد- خ باغ فردوس-رستوران شبنم)محمد( 2- حسين وحيدا فرزند غالمرضا 
به نشانی بلوار كشاورز-كوی امام رضا-كوی شهيد دهقانی- بن بست ولی عصر 3- فريدون 
زمانی فرزند نجفقلی به نش��انی مجهول المکان 4- مجيد اس��ماعيل زاده فرزند ش��کرخدا به 
نش��انی بلوار كشاورز-محله فرهنگ-كوچه ش��هيد آموزگار-پ13 محکومند به پرداخت مبلغ 
97/730/137 ريال بابت اصل خواس��ته و 2/004/700 ريال بابت هزينه دادرس��ی و همچنين 
ح��ق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت خس��ارت تاخير تاديه براس��اس ق��رارداد بانکی از 

تاريخ سررس��يد 88/11/8 تا زمان وصول در حق محکوم له بانك صادرات به نش��انی ميدان 
آزادی-ابتدای خ سعادت آباد- با وكالت اميرحسين كرمانی و مبلغ 4/886/506 ريال بابت حق 
االجرا در حق صندوق دولت می بايس��ت پرداخ��ت نمايند. رعايت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م 
الزاميس��ت. محکوم عليه مکلف اس��ت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي 
كند كه اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم 
كند. اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد هرگاه ظرف س��ه س��ال بع��د از انقضاء مهلت مذكور 
معلوم شود كه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده ايد ليکن براي فرار در پرداخت 
اموال خود را معرفي نکنيد يا صورت خالف واقع از دارايي خود بدهيد بنحوي كه اجراي تمام 
يا قس��متي از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهيد 
ش��د. 4- عالوه بر موارد باال كه قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني ميباشد به مواردي از 
قانون اجراي احکام و قانون آيين دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه 
اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نماييد. مرتضايی – مدير دفتر شعبه 

چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت دادرسی 
1578 كالس��ه پرونده: 901312ك119. وقت رس��يدگی: س��ه ش��نبه 91/4/6 ساعت 9 صبح. 
خواهان: مهدی محمدی فرزند حس��ين. خوانده: محمد معاجزی – مجيد ابوالحس��نی-محبوبه 
مقيمی-رضا صالحی- سيدحس��ن احمدی-مرتضی حسينی-علی حق شناس- ربابه نصيری. 
خواس��ته: اعسار از پرداخت محکوم به. خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی نموده 
كه جهت رسيدگی به شعبه 119 دادگاه جزايی ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون 
آئين دادرس��ی مدنی مراتب يك نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده 
از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود 
نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور 

بهمرساند. م الف/ 2836 دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 

ابالغ رای 
1589 شماره دادنامه: 9009970352100103. شماره پرونده: 9009980352100786. شماره 
بايگانی شعبه: 900823. خواهان: آقای عبدالرضا درميانی با وكالت آقای احمد نصراصفهانی 
به نشانی اصفهان-خ طيب- نبش ميرداماد-مجتمع مهتاب7- طبقه دوم-واحد9. خواندگان: 1- 
خانم صغرابيگم مفتاق 2- خانم طاهر بيگم درميانی )كلباس��ی( 3- خانم ليال درميانی 4- خانم 
اختر المل��وك درميانی 5- آقای محمد درميانی 6- خانم بدرالملوك درميانی 7- خانم محبوبه 
ايروانی 8- خانم لي��دا درميانی 9- خانم پريوش درميانی 10- خانم آذين دخت درميانی 11- 
آق��ای حامد درميان��ی 12- خانم مقدس بيدآبادی همگی به نش��انی مجهول المکان. 13- خانم 
عاطفه درميانی 14- خانم ايران پورهاش��می همگی به نش��انی اصفهان- خانه اصفهان-بلوار 
نوبهار-بلوار اطلس-مجتمع تهران-شماره453. خواسته: اثبات نسب. گردشکار: دادگاه پس از 
بررس��ی محتويات پرونده بش��رح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه. خواسته 
خواه��ان آقای عبدالرضا درميانی فرزند مجتبی ب��ا وكالت آقای احمد نصر اصفهانی بطرفيت 
خوان��دگان 1- عاطف��ه درميانی فرزند مجتبی 2- ايران پورهاش��می فرزند حس��ين 3- حامد 
درميان��ی فرزند محمدتقی 4- آذين دخ��ت درميانی فرزند محمدتقی 5- لي��ال درميانی فرزند 
محمدتق��ی 6- لي��ال درميانی فرزند محمدتقی 7- محبوبه ايروان��ی فرزند فضل ا... 8- پريوش 
درميانی فرزند مرتضی 9- اخترالملوك درميانی فرزند محمود 10- بدرالملوك درميانی فرزند 
محمود 11- طاهربيگم درميانی )كلباس��ی( فرزن��د محمدعلی 12- محمد درميانی فرزند ميرزا 
محمدتقی 13- صغرا بيگم درميانی فرزن��د ميرزا محمدتقی 14- مقدس درميانی فرزند ميرزا 
محمدتقی اثبات نس��ب به مرحوم مجتبی درميانی فرزن��د مرحوم ميرزا مرتضی درميانی می 
باشد با توجه به شرح خواسته خواهان و مستندات ابرازی وی از جمله دادنامه شماره 633-
89 صادره از ش��عبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردس��تان و دادنامه شماره 279 
مورخ 1390/3/8 صادره از ناحيه ش��عبه چهارم دادگاه محترم تجديد نظر اس��تان اصفهان و 
پاس��خ استعالم مورخ 1390/8/22 پژوهشکده انساب س��ادات )قم مقدس( حکايت از احراز و 
اثبات نس��بت خواهان به مرحوم سيد مجتبی فرزند ميرزا مرتضی فرزند محمدتقی از نوادگان 
)ميرزا ابوالحس��ن الحس��ينی نايينی فرزند مي��رزا رفيعا نايينی می نمايد و ب��ا عنايت به اينکه 
خوانده رديف اول براس��اس مفاد اليحه ش��ماره 1415 م��ورخ 1390/10/8دعوی خواهان را 
مورد پذيرش قرار داده و س��اير خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلس��ه دادرسی حاضر 
نگرديده اند و دفاعی در قبال دعوی خواهان معمول نداش��ته اند عليهذا دادگاه دعوی خواهان 
را وارد و ثابت تش��خيص حکم به اثبات نس��ب خواهان به مرحوم سيد مجتبی درميانی فرزند 
مرح��وم ميرزا مرتضی درميانی فرزند مرحوم ميرزا محم��د تقی درميانی صادر و اعالم می 
نمايد رای صادره نس��بت به خوانده رديف اول حضوری و نس��بت به ساير خواندگان غيابی 
و ظ��رف 20 روز پ��س از اب��الغ قابل واخواهی در اين ش��عبه و قابل تجدي��د نظر خواهی در 
محاكم تجديد نظر استان اصفهان می باشد. موسوی – رئيس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان  

ابالغ اجرائیه
1590 شماره اجرائيه: 9110420351600024،  شماره پرونده: 9009980351600724، شماره 
بايگاني ش��عبه: 900754، بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوط��ه 9009970351601846 محکوم عليه بازمحمد احمدی فرزند ميرزا محمد به نش��انی 
مجهول المکان محکوم اس��ت به تطليق همسرش خانم گل روزه محمدی )حيدری( )محکوم له( 
نام پدر: ميرحيدر نش��انی: ملك ش��هر خ ناصرخسرو 6 متری سپاهی بن محمودی ط 1 منزل 
آقای حميد اصالنی با وكالت محمودرضا و فائزه حميديا و هخامنش��ی به نشانی اصفهان- خ 
هشت بهش��ت غربی- حدفاصل بزرگمهر و گلزار- ساختمان وكال-ط فوقانی و حق االجرا به 
مبلغ پنجاه هزار ريال و بر عهده محکوم عليه اس��ت.  محکوم عليه مکلف اس��ت از تاريخ ابالغ 
اجرائي��ه: 1- پس از اب��الغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اج��را گذارد. 2- ترتيبي 
براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي كند كه اجرا حکم و اس��تيفا محکوم به از آن 
ميس��ر باش��د و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده 
روز صورت جامع دارايي خود را به قس��مت اجرا تس��ليم كند. اگر مالي ندارد صريحًا اعالم 
نمايد هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراي حکم و 
پرداخت محکوم به بوده ايد ليکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنيد يا صورت 
خ��الف واقع از دارايي خود بدهيد بنحوي كه اجراي تمام يا قس��متي از مفاد اجرائيه متعس��ر 
باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهيد ش��د. 4- عالوه بر موارد باال كه 
قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني ميباش��د به مواردي از قان��ون اجراي احکام و قانون 
آيين دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي 
مصوب 10 آبان 1377 توجه نماييد. يزدان پناه – مدير دفتر ش��عبه ش��انزدهم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 

ابالغ معرفی داور 
1592 به موجب دادخواس��ت طالق خانم طاهره حي��دری مهياری فرزند خداداد بطرفيت آقای 
نورالدين هاش��می فرزند محمود كه در ش��عبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان به كالس��ه بايگانی 
901334ح/16 ثب��ت گردي��ده اس��ت و با توجه به ق��رار ارجاع امر ب��ه داوری و از آنجا كه 
زوج آقای نورالدين هاش��می مجهول المکان می باش��د و به دس��تور دادگاه و به تجويز ماده 
73 ق.آ.د.م مرات��ب در يک��ی از روزنامه ها درج م��ی گردد تا خوان��ده )زوج( ظرف 20 روز 
پس از ابالغ نس��بت به معرفی داور با ش��رايط مس��لمان، مومن، متعهد از بس��تگان و آش��نا 
 به مس��ائل داوری به دفتر اين ش��عبه اق��دام نمايد. يزدان پناه – مدير دفتر ش��عبه 16 دادگاه 

حقوقی اصفهان 

مزایده )نوبت اول(
1621 دايره اجرای احکام ش��عبه اول حقوقی دادگس��تری خمينی ش��هر در پرونده كالس��ه 
)900335 اج��را( ل��ه آقای محمد امان الهی ب��ا وكالت آقای رضا زباندان عليه آقای مس��عود 
صادقی به خواس��ته مطالبه مبل��غ 350/899/724 ريال در نظر دارد شش��دانگ پالك ثبتی به 
ش��ماره مل��ك 59/45 بخش 14 ثبتی اصفهان ب��ه متراژ ح��دوداً 619 مترمربع كه به صورت 
يك باب خانه و طبقه فوقانی تازه س��اخت طبق پروانه س��اختمان شماره 577 مورخ 78/1/31 
و ي��ك باب خانه قديمی س��از و مش��تركات آب و ب��رق و گاز و تلفن واق��ع در درچه- محله 
دينان خ آزادگاه س��ه راه طالقانی كوچه ش��هيد محمود عباسی با مالکيت آقای حسن صادقی 
 دينانی كه توس��ط كارش��ناس رس��می دادگس��تری جمعًا 1/170/000/000 ري��ال ارزيابی 
گردي��ده را از طريق مزايده به فروش رس��اند. لذا جلس��ه مزايده روز چهارش��نبه 91/3/24 
رأس س��اعت 10 صب��ح در مح��ل اج��رای احکام مدن��ی ش��عبه اول حقوقی خمينی ش��هر 
 واق��ع در دادگس��تری خمين��ی ش��هر برگزار می گ��ردد و طالبي��ن می توانند ظ��رف 5 روز 
قبل از مزايده به نش��انی اعالم ش��ده مراجعه و از ملك بازديد نمايند. خريدار كس��ی است كه 
باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد. خريدار می بايستی 10 درصد قيمت پيشنهادی را فی المجلس 
و مابقی را ظرف يك ماه از تاريخ مزايده به حس��اب س��پرده دادگستری واريز نمايد در غير 
اينصورت 10 درصد اوليه پس از كس��ر هزينه های مزايده به نفع دولت ضبط خواهد ش��د. م 

الف/ 12345 رضايی- مدير اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی خمينی شهر

حصر وراثت
1622 خانم حبيبه توكلی فروش��انی دارای شناس��نامه ش��ماره 42 به ش��رح دادخواست به 
كالس��ه 159/91 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
ش��ادروان حسن علی توكلی فروشانی بشناس��نامه 8418 در تاريخ 1367/5/1 اقامتگاه دائمی 
خود ب��درود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه: 1- فاطمه نظريان 
فرزند حيدرعلی ش ش 9035 )همس��ر(، 2- حس��ين توكلی فروش��انی فرزند حسنعلی ش ش 
204 )فرزند(، 3- رحيم توكلی فروشانی فرزند حسنعلی ش ش 140 )فرزند(، 4- حبيبه توكلی 
فروش��انی فرزند حس��نعلی ش ش 42 )فرزند(، 5- زهرا توكلی فروشانی فرزند حسنعلی ش 
ش 21 )فرزند(، و الغير. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواست مزبور را يکمرتبه آگهی 
می نمايد تا هر كس��ی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاريخ نش��ر 
آگهی ظرف يك ماه به ش��ورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه 7 شورای حل 

اختالف خمينی شهر
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خاله شادونه بار ديگر ميان بچه ها آمد
مليكا زارعي )خاله شادونه( در حالي كه شال سياه بر سر داشت و گريه مي كرد، در 
برنامه عصر جمعه شبكه دو حاضر شد و به بچه ها سالم داد. او برنامه »شادونه در 

سرزمين دونه ها« را به سه كودك از دست رفته تقديم كرد.

11

 فیلمسازان، قدم موثری
 در بیداری اسالمی برنداشته ا ند

 فارس - يک نويسنده اصفهانی 
گفت: مهم ترين موضوعی كه در 
س��ينمای جهان به آن پرداخته 
می شود، بيداری اسالمی است، اما 
فيلمسازان ايرانی قدم موثری در 
بيداری اسالمی برنداشته ا ند.احمد 
فياض اظهار داشت: فيلمسازان و 
س��ازندگان فيلم ها و سريال های 
ايرانی بايد پيش از دس��ت به كار 
ش��دن به س��اخت فيلم اتاق فكر 
تش��كيل دهند و تأثيرگذاری فيلم را در ابعاد مختلف بررسی كنند. وی 
افزود: سينما پس از اين تحوالت، همچون تئاتر به عنوان حركت درونی 
مطرح نبود، بلكه با كمک تدوين، هنرمند می توانس��ت در زمان و مكان 
دخل و تصرف كند و ضرباهنگ نماها را براساس داستان فيلم كاهش يا 
افزايش دهد.اين نويس��نده اصفهانی ادامه داد: ابتدا بايد سينما را درك 
كرد و سپس به ش��ناخت فيلم های آن پرداخت. بايد دانست سينما به 
دليل عامه پسند بودن در معرض خطر قدرت هايی است كه نمی توانسته 
آنها را كنت��رل كند. وی بيان داش��ت: حوادث اخير تحول ش��گرفی بر 
سينمای جهان گذاش��ته اس��ت كه از آن به عنوان بيداری اسالمی ياد 
می ش��ود. اين حوادث برخی از كارگردانان ايران و جهان را به فكر اين 

واداشته است كه فيلم هايی در اين مورد بسازد.

جیمز باند؛ سقوط آسمانی 
گروه س�ینما  - س��ری فيلم های »جيمز باند« برای همه شناخته 
شده اس��ت. حال با آماده ش��دن قسمت جديد و بيس��ت و سوم اين 
 فيلم با نام »س��قوط آس��مانی«)Skyfall( پوس��تر جدي��د آن نيز 

رونمايی شد.
اين پوستر چيزی از داس��تان فيلم را مشخص نمی كند و تنها ستاره 
فيلم، دنيل كريگ را در نمايی كالس��يک نش��ان می دهد كه يادآور 

سكانس های آغازين فيلم های »جيمز باند« است.
اي��ن نس��خه  را س��ام 
من��دس كارگردان��ی 
می كن��د و جان لوگان 
فيلمنامه آن را نوشته 
اس��ت.در اي��ن فيلم، 
»ام« )ج��ودی دن��چ( 
ريي��س جيم��ز بان��د، 
وف��اداری وی را در 
 بوت��ه آزماي��ش ق��رار 
م��ی ده��د، در حالی 
كه مق��ر ام آی ۶ مورد 

حمله قرار می گيرد.

دور از حاشیه های خشمگین
نيماحس��نی نس��ب درباره پروژه شكس��ت خورده حسين 
فرحبخش و پويا فيلم نوشته اس��ت: مي گويند كسي را كه 
خوابيده، مي ش��ود بيدار كرد، ولي كس��ي كه خودش را به 
خواب زده، محال اس��ت بيدار ش��ود! حاال حكايت موسسه 
پويافيلم و جنابان حس��ين فرحبخش و عب��داهلل عليخاني 
است؛ دو تهيه كننده مهم و موثر و ارزشمند )بله، ارزشمند!( 
س��ينماي ايران كه كاش دس��ت از لجاجت برمي داشتند و 
باورشان مي شد روش هاي كهنه و عقب مانده اداره موسسه 
سينمايي ديگر جواب نمي دهد. سينما صنعتي مترقي، رو 
به جلو و امروزي است و با حجره داري به شيوه دهه 1340 
در س��اختمان آلومينيوم با چندتا صندلي لهستاني و تلفن 
مشكي شماره گيردار و سماور و قوري نمي شود كار جدي و 
موثري انجام داد. اكسسوار و ادوات دفتري را به قصد مزاح 
گفتم، منتها تفكر و اراده غالب ب��ر دفتر پويا فيلم و ذهنيت 
گردانندگان و تصميم گيرندگان آن كمابيش هميني است 
كه نوشتم. شخصا در عشق و عالقه و تعصب مديران پويافيلم 
به سينماي عامه پس��ند س��ال هاي دور ايران هيچ عيب و 
ايرادي نمي بينم. به نظرم آنها يک تنه با همه مشكالت و انگ 
و اتهام هاي ممكن، پاي اين گرايش ايس��تاده اند و با القاب 
بي مورد »فيلمفارس��ي« و الخ هم از ميدان ب��ه در نرفتند. 
مش��كل اينجاس��ت كه آنها هيچ نوآوري، تغيير و تحول يا 
بازنگري جدي و اساسي در ش��كل و مضمون و فرم اين آثار 
قديمي ايجاد نمي كنند و در مواردي )اس��م ببرم؟!( حتي 
كپي هايي ضعيف تر و عقب تر از نسخه اصلي توليد كرده اند.

نتيجه اش هم اين كه تا امروز دارند ركورد پنجمين شكست 
متوالي در گيشه را به نام خود ثبت مي كنند. براي موسسه 
فيلمس��ازي كه در دو دهه اخير، جز يک مورد استثنايي و 
عجيب مثل »پاكباخته« - كه آن هم كپي بي كم و كاستي 
از دو نسخه كپي برابر اصِل »دزد و پاسبان« و »شادي هاي 
زندگي« بود – شكس��ت تجاري قابل توجهي نداشت، اين 
توالي البته كه بايد عبرت آموز باش��د؛ هر چند دوس��تان با 
جديت بامزه و اصرار خنده داري روي حرف ش��ان پافشاري 
كنند كه فيلم هاي آخرشان هم شكس��ت نخورده و همين 
است كه ابتدا گفتم به خواب زده را نمي شود بيدار كرد. اگر 
نسبت هزينه به درآمد را با آن محاس��بات ويژه و آن شكل 
كم كردن هزينه و فش��ار توليد و رايت ويدئو و الخ كنار هم 
بگذاريم، البته كه ش��ايد اندكي هم سود يا سر به سر شدن 
هزينه ببينيم، ولي براي حجره اي كه پيش از اين نس��بت 
سود به سرمايه اش از »نيش« تا »آواز قو« و »كما« هميشه 
چشمگير بوده اس��ت، اين ارقام كنوني چيزي جز شكستي 

بزرگ و وحشتناك نيست، چه قبول كنند و چه نه!
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اين فيلم، حكم نب��رد نهايی برای ش��خصيت ه��ای كاميک 
بوك )كتاب های مصور( را دارد كه يا بر پرده س��ينماها باقی 
بمانند، يا به كتاب ها برگردند و برای هميش��ه همان جا باقی 
بمانند. انتقام جويان چنان قدرتی دارد كه به فيلم »ش��واليه 
تاريكی« كريستوفر نوالن پهلو می زند و از نظر سرگرمی بسيار 
 فراتر از آن می رود. صحنه های اكش��ن فيلم ب��ه اندازه فيلم 
تغييرشكل دهندگان/ ترانس��فورمرز زياد است، در حالی كه 

مثل آن بی روح و خسته كننده نيست.
در فيل��م هايی از اين دس��ت، داس��تان فيلم بهان��ه ای برای 
خلق اكشن است و از هركس��ی قبل از توليد فيلم هم بپرسيد 
 داستان فيلم چيس��ت؟ می تواند حدس بزند اين گروه جمع 
ش��ده اند تا از آمريكا در برابر تهاجم های خارجی دفاع كنند! 
 ولی چگونگ��ی تعريف ك��ردن اين داس��تان مهم اس��ت كه 
انتقام جويان كامال موفق شده اين داس��تان تكراری را بدون 
اين كه خس��ته كننده باش��د، رواي��ت كند. در م��دت زمان 

 دو س��اعته فيلم، تمام ش��خصيت ها خيلی خ��وب پرداخت 
ش��ده اند. هركدام از اين س��وپر قهرمان ها به خاطر فيلمنامه 
خوب، به خوبی خودشان را معرفی می كنند؛ هرچند همانطور 
كه قابل پيش بينی بود، ش��خصيت مردآهنی به خاطر بازيگر 
 قدرتمندش، رابرت دووانی و نمک خاص او، برجسته تر از بقيه 

شخصيت های فيلم است.
داس��تان فيل��م انتق��ام جوي��ان درباره ي��ک قدرت به اس��م 
»تستراك« است كه قبال به وسيله نازی ها كشف شده، ولی بنا 
به داليلی به سرانجام نرسيده بوده است. اين قدرت به وسيله 
برادر ش��رور »ثور« كه نام اش »لوكی« بود، به دس��ت گرفته 
 شده اس��ت و طبق معمول و برای دفعه ميليون ام در اين جور 
فيلم ها، قصد دارد ك��ره زمي��ن را نابود كن��د. در اين اوضاع 
و احوال،  رييس ش��ركت S.H.I.E.L.D به ن��ام نيک فوری 
)ساموئل ال جكسن( تصميم می گيرد برای جلوگيری از اين 
حادثه خطير تمام سوپرقهرمان ها را دور هم جمع كند. برای 

اين كار او س��راغ اس��تيو راجرز )كريس اوانز(، تونی استارك 
)رابرت دونی جونيور(، بروس بن��ر )مارك رافالو(، ثور )كريس 
همسورث(، ناتاشا رومانوف )اس��كارلت يوهانسون( و كلينت 
بارتون )جرمی رينر( می رود و از آنها درخواست می كند در اين 

عمليات ايالت متحده را همراهی كنند و...
از ش��خصيت های س��وپرقهرمان جديد »بيوه س��ياه« است 
 كه اس��تاد حركات رزمی شرقی اس��ت و با بازی قوی و جذبه 
فوق العاده اسكارلت يوهانس��ون خيلی خوب ظاهر می شود. 
ديگری هم كمانداری به اسم كلينت بارتون )هاوكی( با بازی 
 جرمی رنر اس��ت كه كماندار حرف��ه ای اس��ت و تقريبا هيچ 

نقطه ای نيست او نتواند آنجا را با تير كمان اش بزند!
 البته باز ه��م درونمايه های سياس��ی در بس��تر نامرئی فيلم 
انتقام جويان جاری است و هركدام از اين سوپرقهرمان ها نماد 
يكی از قدرت های آمريكاس��ت؛ نماد وطن پرستی )كاپيتان 
آمريكا(، نماد صنعت دفاعی آمريكا )مرد آهنی(، نماد تاريخ و 
گذش��ته آمريكا )ثور(، نماد جريان های مخالف دولت آمريكا 
)هالک( و ... تمام اين نمادها با مه��ارت تمام در زير اليه های 
فيلم قرار می گيرند و نش��انه هايی ريز در بي��ن ديالوگ ها به 
تماش��اگران می دهند. به طوری ك��ه بينن��ده در پايان فيلم 
 اين پيام را ب��ه ضمير ناخودآگاه منتقل م��ی كند كه تمام اين 
جريان ها و قدرت ها باعث می شود هيچ كس نتواند به خاك 
 آمريكا تجاوز كند. هاليوود اس��تاد انجام چني��ن كارهايی در 

فيلم های هاليوودی است.
نيمه ابتداي��ی فيلم ص��رف معرفی اين ش��خصيت ها و جمع 
كردن آنها كنار يكديگر می شود. در بعضی از سكانس ها حتی 
باعث تقابل اين سوپر قهرمان ها با يكديگر می شود كه حدود 
 دقيقه 50 فيلم است. در اين اواسط كمی از ريتم فيلم كاسته 
می شود؛  دليل اش هم اين است كه بيننده كامال می داند قرار 
است چه اتفاقی بيافتد. ولی شخصيت ها در همين 50 دقيقه 
 خيلی خوب معرفی می ش��وند و مخاطب كام��ال با آنها همراه 
می ش��ود. فيلم با اي��ن پيش زمينه وارد اكش��ن می ش��ود و 
اينجاس��ت كه اكش��ن فيلم برخالف تغييرش��كل دهندگان/

ترانس��فورمرز به اصطالح »می گيرد«. شخصيت های درست 
 معرفی ش��ده، در موقعيت درس��ت قرار می گيرند. اين باعث 
می ش��ود مخاطب همراه آنه��ا وارد صحنه های نبرد ش��ود و 
برخالف ترانسفورمرز، بيننده صرفا در سطح يک بيننده باقی 
نمی ماند. اوج صحنه اكش��ن، ورود آن هيوالی بی در و پيكر 
و عظيم و جثه خرچنگ مانند اس��ت كه ق��درت تخريبی اش 

احتماال با بمب اتم برابری می كند.

نقد و  بررسی فیلم انتقام جویان 

دوباره يانکی ها دست به کارنجات آمريکا شدند 

گروه  کمپانی »مارول« سال ها تالش کرد مقدمه فیلمی مثل »انتقام جویان« با این همه سوپرقهرمان 
را فراهم کند. این کمپانی با اکران فیلم هایی مثل ثور، کاپیت�ان آمریکا، مرد آهنی، هالک و سینما 

معرفی این شخصیت ها به بیننده، پیش زمینه ذهنی مخاطبان را با اثر نهایی فراهم کرد. تمام 
فیلم های کامیک بوک )کتاب های مصور( در این اواخر- به جز س�ری فیلم های بتمن- فقط توانسته اند سرمایه 

خودشان را بازگردانند؛ فیلم هایی مثل ثور یا کاپیتان آمریکا یا مردان ناشناخته و هالک شگفت انگیز و...!
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حصر وراثت
1624 آق��ای محس��ن معين زاده دارای شناس��نامه ش��ماره 862 به ش��رح دادخواس��ت به 
كالس��ه 152/91 از اين دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنين توضيح داده 
كه ش��ادروان رمضان معين زاده بشناس��نامه 6334 در تاري��خ 1390/12/28 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- بتول آذربايجانی 
فرزند حس��ن ش ش 88 )همسر(، 2- صفرعلی معين زاده فرزند رمضان ش ش 427 )فرزند(، 
3- احمدرض��ا معين زاده فرزند رمضان ش ش 1051 )فرزند(، 4- محس��ن معين زاده فرزند 
رمض��ان ش ش 862 )فرزند(، 5- عليرض��ا معين زاده فرزند رمض��ان ش ش 176 )فرزند(، 
6- زه��را معي��ن زاده فرزند رمض��ان ش ش 14256 )فرزن��د(، 7- مهناز معي��ن زاده فرزند 
رمض��ان ش ش 361 )فرزن��د(، 8- آزاده معي��ن زاده فرزند رمض��ان ش ش 1526 )فرزند(، 
و الغير. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را يکمرتب��ه آگهی می نمايد تا 
هر كس��ی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاريخ نش��ر آگهی ظرف 
 يك ماه به ش��ورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 12350 شعبه 7 شورای 

حل اختالف خمينی شهر

ابالغ رأی
1625 شماره دادنامه: 9109973634000125، شماره پرونده: 9009983634802212، شماره 
بايگانی ش��عبه: 901455، ش��کات: 1. خانم معصومه ابراهيمی 2. خانم سميه كلماتی همگی به 
نشانی خمينی ش��هر پليس اطالعات، متهمين: 1. آقای سعيد بابرشمس به نشانی خمينی شهر 
جوی آباد- خ ميريان، 2. خانم پروين ش��مس به نش��انی خمينی ش��هر جوی آباد- روبروی 
پارك ميريان، اتهام ها: 1. تمرد نسبت به مأموران حين انجام وظيفه، 2. ضرب و جرح عمدی، 
3. نگهداری و مالکيت مواد مخدر، دادگاه با مالحظه محتويات پرونده ختم رس��يدگی را اعالم 
و به ش��رح ذيل انش��اء رأی می نماي��د. رأی دادگاه: در خصوص اتهام خانم پروين ش��مس 
فع��اًل متواری دائر بر حمل و نگهداری يك گرم و 37 س��انت هروئي��ن و ايراد ضرب و جرح 
عمدی و تمرد نس��بت ب��ه مأمورين در حين انجام وظيفه، موض��وع گزارش ضابطين قضايی 
و ش��کايت مأمورين ستاد مبارزه با مواد مخدر خانم ها س��ميه كلمات و معصومه ابراهيمی، 
نظر به ش��رح ش��کايات مطروحه مأمورين و گزارش اوليه به تاري��خ 1389/12/10 مضبوط 
در برگ 3 پرونده كه حکايت از نحوه دس��تگيری متهم و كش��ف مواد مخدر از وی داش��ته و 
وجود گزارش��ات قبلی در خصوص فعاليت اهالی منزل محل درگيری در امر خريد و فروش 
مواد مخدر كه پس از اخذ دس��تور قضايی از مقامات قضايی نس��بت به ورود و كش��ف مواد 
مخ��در اقدام می گردد، برگ توزين مواد مخدر، نظرات پزش��کی قانونی و مفاد كيفرخواس��ت 
صادره از دادس��تانی دادس��رای عمومی و انقالب خمينی شهر، دادگاه بزه های انتسابی متهم 
را محرز و مس��لم تش��خيص به اس��تناد مواد 2، 47، تبصره 2 م��اده 269 و بند 3 ماده 607 
همگ��ی از قانون مجازات اس��المی و مواد 1 و بند 3 ماده 8 با رعاي��ت ماده 38 به جهت اناث 
ب��ودن متهم همگی از قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 
1389 حکم به محکوميت متهم به تحمل يك س��ال حبس و 15 ضربه ش��الق و پرداخت چهل 
ميليون ريال ج��زای نقدی از باب حمل مواد مخدر و پرداخت پنج ميليون ريال جزای نقدی از 
ب��اب جلوگيری از تجری مرتکب و ديگران و پرداخت دو س��ه هزارم ديه كامل بابت پوس��ت 
رفتگی كف بند ميانی انگش��ت اش��اره و نيم درصد ديه كامل بابت خراشيدگی قدام مچ دست 

راس��ت در حق خانم معصومه ابراهيمی و پرداخت نيم درصد ديه كامل بابت خراش��يدگی 
خلف مچ دس��ت چپ در حق خانم س��ميه كلمات و پرداخت دو ميليون ريال جزای نقدی بدل 
از حب��س از باب تمرد نس��بت به مأموري��ن در حق صندوق دولت ص��ادر و اعالم می نمايد. 
رأی ص��ادره غيابی ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادركننده رأی می 
باش��د و در قس��مت تمرد و ايراد ضرب ظرف 20 روز پس از آن قاب��ل تجديدنظرخواهی در 
 محاكم تجديدنظر استان اصفهان می باشد. موسوی- رئيس شعبه 103 دادگاه عمومی جزايی 

خمينی شهر

مزایده
1626 دايره اجرای احکام مدنی دادگس��تری خمينی ش��هر در پرونده كالس��ه )91/111 اجرا( 
ل��ه حجت اله ايوب��ی عليه محمد اعلم��ی فر به خواس��ته مطالبه مبل��غ 57/791/479 ريال در 
نظر دارد مقدار 6 حلقه س��يم بکس��ل برس الماس��ه به متراژ 6000 متر كه كارشناس رسمی 
دادگس��تری ارزش آن را مع��ادل 54/000/000 ري��ال ارزيابی نم��وده را از طريق مزايده به 
فروش رس��اند. لذا جلسه مزايده شنبه 91/3/20 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی 
دادگس��تری خمينی ش��هر برگزار می گ��ردد و طالبين می توانند ظ��رف 5 روز قبل از مزايده 
به نش��انی: خمينی شهر- سه راه آتشگاه- به س��مت نجف آباد- روبروی تقاطع اول- سمت 
چپ فروش��گاه فرزانه مراجعه و از نزديك مورد مزايده را بازديد نمايند. خريدار كس��ی است 
كه باالترين قيمت را پيش��نهاد نمايد. خريدار می بايس��تی 10 درصد قيمت پيش��نهادی را فی 
المجلس و مابقی را ظرف يکماه از تاريخ مزايده به حس��اب س��پرده دادگس��تری واريز نمايد. 
در غي��ر اي��ن صورت 10 درص��د اوليه پس از كس��ر هزينه های مزايده ب��ه نفع دولت ضبط 
 خواه��د ش��د و مزايده تجديد می گ��ردد. م ال��ف/ 12341 اجرای احکام حقوقی دادگس��تری 

خمينی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
1627 در خصوص پرونده كالس��ه 293/91 خواهان مهران خس��روی دادخواس��تی مبنی بر 

مطالبه مبلغ 10/000/000 ريال بابت وجه چك ش��ماره 640175-87/8/6 عهده بانك مسکن 
به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تأخير تأديه به طرفيت حميد ايگدر تقديم نموده است. وقت 
رس��يدگی برای مورخ 91/4/1 س��اعت 9/30 تعيين گرديده، با توجه ب��ه مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی 
به اين ش��عبه واقع در خيابان آتش��گاه نرس��يده به پمپ بنزين مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور 
وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه پنجم حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1628 در خص��وص پرونده كالس��ه 90-2242 خواه��ان محمد مالکی دادخواس��تی مبنی بر 
پرداخ��ت مبلغ 35/000/000 ريال و هزينه دادرس��ی و تأخير تأديه ب��ه طرفيت رضوان امين 
زاده- سعيد امين زاده تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای مورخ 91/4/24 ساعت 12 صبح 
تعيي��ن گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در 
جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان آتشگاه دادسرای 

مجتمع 2 – مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1629 در خصوص پرونده كالس��ه 91-280 خواهان محمدرضا دولت خواه دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 45/000/000 ريال وجه دو فقره چك با احتس��اب خس��ارات تأخير و تأديه از 
سررس��يد هر يك از چك ها به طرفيت نرگس مالزاده تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای 
روز شنبه مورخ 91/4/24 ساعت 8/30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در خيابان اول آتشگاه دادسرای شماره 2 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می 

شود. شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1630 در خصوص پرونده كالسه 276/91 ش 45 خواهان سپيده هاشمی دادخواستی مبنی بر 
انتقال س��ند به طرفيت پروانه ش��اهين تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز شنبه مورخ 
91/4/3 ساعت 10 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان 
محتشم كاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی 

اتخاذ می شود.شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1631 در خصوص پرونده كالسه 275/91 خواهان سپيده هاشمی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
مهريه به طرفيت روح اله ش��اهين تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز سه شنبه مورخ 
91/4/20 س��اعت 9/30 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در 
خيابان محتش��م كاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان – 
شعبه 3 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. 
در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

3 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
1332 شماره دادنامه: 9009970352801902، شماره پرونده: 9009980358200599، شماره 
بايگانی ش��عبه: 900959، ش��اكی: آقای مس��عود نصيريان ريزی با وكالت آقای احمد تبريز 
شيرازی به نشانی اصفهان خ محتشم كاشانی مجاورت رستوران ابوالفضل طبقه سوم و آقای 
س��ام قاسمی نژاد به نشانی اصفهان خ شيخ صدوق ش��مالی نبش كوچه محمدآباد ساختمان 
امير طبقه 4 واحد 8، متهم: آقای محمد توكلی به نشانی مجهول المکان، اتهام: سرقت مستوجب 
تعزير، گردش��کار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده و انجام مشاوره ختم رسيدگی را اعالم 
و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذيل مبادرت به انش��اء رأی می نمايد. رأی دادگاه: 
در خص��وص اتهام آقای محم��د توكلی فرزند عبدالمجيد كه به لحاظ متواری اعالم ش��دن از 
طريق نش��ر آگهی جلس��ه دادرسی دعوت به حضور شده اس��ت مبنی بر مباشرت در سرقت 
يك دس��تگاه كولر آبی موضوع ش��کايت آقای مس��عود نصيريان ريزی با وكالت بعدی آقای 

احمد تبريز ش��يرازی با عنايت به ش��کايت ش��اكی و گزارش مأمورين انتظامی و قدر متيقن 
حاص��ل از اظهارات ش��هود و مطلعين و مت��واری بودن متهم و در نتيجه ع��دم دفاع مؤثر و 
مؤي��داً به س��اير قرائن و امارات قويه منعکس در پرونده و توجهًا ب��ه اينکه عرفًا كولر آبی از 
توابع مبيع به ش��مار می آيد و مالکيت در مبيع مش��مول استقرار مالکيت مالك نسبت به توابع 
آن نيز می باش��د مجرميت مش��اراليه را ثابت تش��خيص فلذا دادگاه با انطب��اق عملکردش با 
ماده 661 قانون مجازات اس��المی نامبرده را به تحمل مدت س��ه ماه و يك روز حبس تعزيراً 
و تحم��ل تعداد 10 ضربه ش��الق تعزيراً محکوم می نمايد. دادگاه به اس��تناد ماده 667 قانون 
مجازات اس��المی بزهکار موصوف الذكر را به رد عين مال مسروقه يك دستگاه كولر آبی به 
مش��خصات منعکس در پرونده و در صورت تعذر رد مثل آن و در صورت تعذر رد قيمت آن 
در ح��ق مالباخته محکوم می نمايد. رأی صادره غياب��ی و در مهلت ده روز پس از ابالغ قابل 
رسيدگی واخواهی در اين دادگاه می باشد. م الف/ 1822 حمصيان- رئيس شعبه 102 دادگاه 

عمومی جزايی اصفهان

ابالغ رأی
1429 شماره دادنامه: 9109970352900066، شماره پرونده: 9009980359500745، شماره 
بايگانی ش��عبه: 901242، 1. آقای مهدی محمدی ش��اكی و متهم به نش��انی متواری، 2. آقای 
جواد گلبان شاكی و متهم، به نشانی خ صمديه ك صفا بن شادی، اتهام ها: 1. جعل و استفاده 
از س��ند مجعول، 2. اس��تفاده از اوراق مجعول، گردش��کار: دادگاه ختم رس��يدگی را اعالم و 
بشرح زير مبادرت بصدور رأی می نمايد. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای مهدی محمدی 
قورجانک��ی فرزند حس��ن اهل و مقيم تهران فعاًل متواری و فاقد مش��خصات بيش��تر دائر بر 
جعل و اس��تفاده از سند مجعول )جعل و اس��تعمال يك فقره ايران چك يك ميليون ريالی( در 
خيابان جلفای اصفهان در تاريخ 88/6/21 موضوع شکايت آقای جواد گلبان فرزند علی اصغر 
متصدی رستوران و چلوكبابی گلبان واقع در فلکه چهارسوق اول خيابان طالقانی اصفهان از 
توجه به مفاد كيفرخواس��ت صادره و محتويات پرونده و تحقيقات به عمل آمده و گزارش��ات 
مأموري��ن انتظامی و مفاد اظهارات آقای مصطفی س��وادكوهی )دائی متهم( مبنی بر س��وابق 
كيف��ری متهم و اظهارات آقای مجيد مزروعی به عنوان رانن��ده آژانس مبنی بر دريافت ايران 
چك مجعول از متهم در برابر تحويل غذای ارس��الی و مالحظه ايران چك مجعول مضبوط در 
پرونده و س��اير قرائن و امارات مضبوط در پرونده از جمله عدم حضور متهم در هيچ يك از 
مراحل دادرسی با وصف احضار قانونی و نشر آگهی ارتکاب بزه انتسابی از ناحيه مشاراليه 
محرز و مس��لم بوده دادگاه باس��تناد ماده 525 قانون مجازات اس��المی نامبرده را از حيث 
ارتکاب جعل ايران چك به تحمل پنج س��ال حبس و به اتهام اس��تفاده از يك فقره چك ايران 
چ��ك مجعول به تحمل دو س��ال حبس محکوم می نمايد و مق��رر می دارد ايران چك مجعول 
مکشوفه معدوم شود. رأی صادره غيابی بوده و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
اين دادگاه و ظرف بيس��ت روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهی در محاكم تجديدنظر اس��تان 
اصفهان می باشد.  م الف/ 2435 حاجی زاده- رئيس شعبه 103 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ رأی
1430 شماره دادنامه: 9109970354100034، شماره پرونده: 9009980358100639، شماره 
بايگانی ش��عبه: 900985، ش��اكی: زهرا رئيس��ی به نش��انی خ بزرگمهر خ شيخ صفی خ عماد 
شمالی بن مکاريان پ 62، متهم: آقای غالمعلی انصاری به نشانی مجهول المکان، اتهام ها: 1. 
استفاده از اوراق مجعول، 2. جعل، گردشکار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی 
را اعالم و بش��رح ذي��ل مبادرت بصدور رأی می نماي��د.رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای 
غالمعل��ی انصاری فرزند امين ا... دائر بر جعل توافقنامه موجود موضوع ش��کايت خانم زهرا 
رئيس��ی فرزند بهمن دادگاه با بررس��ی اوراق و محتويات پرونده و با توجه به كيفرخواست 
صادره از ناحيه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان، شکايت شاكی خصوصی، استعالم انجام 
ش��ده از ش��عبه 19 حقوقی مبنی بر مخدوش نمودن توافقنامه توس��ط متهم با توجه به عدم 
حضور متهم در مرحله دادس��را و در جلسه دادگاه علی رغم انتشار آگهی در روزنامه توجهًا 
به ساير قرائن و شواهد موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز و مسلم تشخيص مستنداً 
به مواد 523 و 535 قانون مجازات اس��المی رأی بر محکوميت متهم به تحمل دو فقره ش��ش 
م��اه حبس تعزي��ری صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غياب��ی و ظرف مدت 10 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همين ش��عبه می باش��د. م الف/ 2434 نوروزی- رئيس شعبه 115 

دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ رأی
1433 شماره دادنامه: 9109970352900084، شماره پرونده: 9009980365101060، شماره 
بايگانی شعبه: 901033، آقای محسن حاجی به نشانی خ رباط اول پشت مهدكودك ك بشارت 
پ 64، متهم: آقای محمد كيانی به نشانی مجهول المکان، اتهام: ضرب و جرح عمدی، گردشکار: 
دادگاه با توجه به مراتب ختم رسيدگی را اعالم و بعون اله تعالی ذياًل مبادرت به صدور رأی 
م��ی نمايد. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمد كيانی فعاًل متواری و فاقد مش��خصات 
بيش��تر دائر بر ايراد جرح عمدی با چاقو در تاريخ 89/6/30 موضوع ش��کايت آقای محس��ن 
حاجی فرزند محمد، از توجه به مفاد كيفرخواست صادره و محتويات پرونده و تحقيقات بعمل 

آمده و گزارش��ات مأمورين انتظامی و گواهی پزش��کی قانونی و اظهارات شهود و مطلعين و 
س��اير قرائن و امارات مضبوط درپرونده از جمله متواری بودن متهم و عدم حضور وی در 
هيچ يك از مراحل دادرس��ی با وصف احضار قانونی و نش��ر آگهی، ارتکاب بزه انتس��ابی از 
ناحيه مشاراليه محرز و مس��لم بوده و دادگاه باستناد مواد 614-481-480-302-295-294 
قانون مجازات اس��المی نامبرده را به پرداخت مجموع��ًا دو صدم ديه كامل بابت ديه بريدگی 
)حارصه( بازوی راس��ت و بريدگی )متالحمه( كنار داخلی كف دس��ت چپ كه از وسط دست 
چپ خارج شده )منتهی به آسيب تاندون و عصب ناحيه مذكور( در حق شاكی و تحمل يکسال 
حب��س محکوم می نمايد. رأی صادره غيابی بوده و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در اين دادگاه و ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهی در محاكم تجديدنظر استان 
اصفهان می باشد. م الف/ 2431 حاجی زاده- رئيس شعبه 103 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ رأی
1435 شماره دادنامه: 9109970353000073، شماره پرونده: 9009980365900588، شماره 
بايگانی ش��عبه: 900757، شکات: 1. خانم ندا صالحی 2. آقای علی صالحی همگی به نشانی خ 
گلستان مجتمع آموزش و پرورش فرعی 3، متهم: آقای بيژن ربيعی به نشانی مجهول المکان، 
اته��ام ه��ا: 1. ضرب و جرح عمدی،  2. تخريب، گردش��کار: دادگاه پس از بررس��ی محتويات 
پرونده بشرح زير مبادرت به صدور رأی می نمايد. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای بيژن 
ربيع��ی داير بر ايراد ضرب و جرح عمدی نس��بت به خانم ندا صالحی و تخريب خودرو آقای 
علی صالحی دادگاه با عنايت به كيفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
اصفهان و ش��کايت ش��کات خصوصی و گواهی صادره از پزشکی قانونی و اظهارات گواه و 
تحقيقات مرجع انتظامی و عدم حضور متهم در جلس��ه دادرس��ی عليرغم ابالغ قانونی و عدم 
ارائه دفاع در قبال موضوع اتهامی و س��اير قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی بوی محرز 
و مسلم بوده و مستنداً به تبصره 2 ماده 269 و مواد 294 و 302 و 367 و 480 و 677 قانون 
مجازات اسالمی و رعايت بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف 
آن در م��وارد معين متهم را از حيث جنبه عمومی ب��زه ايراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت 
مبلغ س��ه ميليون ريال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از حيث جنبه خصوصی جرم به 
پرداخت دو درصد ديه كامل بابت دو عدد حارصه پيش��انی و نيم درصد ديه كامل بابت ارش 
تورم پيش��انی در حق خانم ندا صالحی و از حيث تخريب خودرو به تحمل ش��ش ماه حبس 
تعزي��ری محکوم می نمايد. رأی ص��ادره غيابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل 
واخواهی در همين دادگاه و ظرف مدت بيست روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم 
تجديدنظر اس��تان اصفهان می باشد. م الف/ 2429 گازری- دادرس شعبه 104 دادگاه عمومی 

جزايی اصفهان

ابالغ رأی
1404 شماره دادنامه: 9109970352900013، شماره پرونده: 9009980359500525، شماره 
بايگانی شعبه: 900997، ش��اكی: آقای رضا ترابی به نشانی اصفهان خ رزمندگان خ اصفهان 
ويال ك ش��ادمان روبروی مجتمع مسکونی ونوس س��اختمان 4 طبقه 2، متهم: آقای منصور 
عش��وريون به نشانی مجهول المکان، اتهام ها: 1. خيانت در امانت، 2. جعل، گردشکار: دادگاه 
پس از بررس��ی محتويات پرونده ختم رس��يدگی اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأی 
می نمايد. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای منصور عش��وريون فرزند قاسمعلی 36 ساله 
ش��غل آزاد اهل و مقيم اصفهان فعاًل متواری دائر بر خيانت در امانت نس��بت به يك فقره چك 
به ش��ماره 60570-563 عهده حساب ش��ماره 14002291210 بانك مسکن شعبه رزمندگان 
اصفهان كد 2766 بنام ش��ركت خدماتی سپاهان نقش جاويدان با تصاحب آن به ضرر شاكی 
و درج مبلغ چهل ميليون ريال و جعل امضاء ذيل آن و ارائه به تعاونی اعتبار حسنات اصفهان 
در تاري��خ 89/9/5 منتهی به صدور گواه��ی عدم پرداخت موضوع ش��کايت مورخ 89/10/2 
آق��ای رضا ترابی فرزند قدرت اله، از توجه به مفاد كيفرخواس��ت صادره و محتويات پرونده 
و تحقيق��ات به عمل آمده و گزارش��ات مأمورين انتظامی و پاس��خ اس��تعالم به عمل آمده از 
بان��ك مح��ال عليه و تعاونی اعتبار حس��نات اصفهان و مالحظه مندرج��ات چك و گواهينامه 
عدم پرداخت آن و نظريه اداره تش��خيص هويت و آزمايشگاه های جنايی فرماندهی انتظامی 
اس��تان اصفهان و س��اير قرائن و امارات مضبوط در پرونده از جمل��ه عدم حضور متهم در 
هيچ يك از مراحل دادرس��ی با وصف احضار قانونی و نش��ر آگهی و اطالع از شکايت شاكی، 
ارتکاب بزه انتس��ابی از ناحيه مشاراليه محرز و مس��لم بوده دادگاه باستناد ماده 674 قانون 
مجازات اس��المی نامبرده را به تحمل يکسال حبس محکوم می نمايد. رأی صادره غيابی بوده 
و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و ظرف بيس��ت روز پس از آن قابل 
تجديدنظرخواهی در محاكم تجديدنظر اس��تان اصفهان می باش��د. م الف/ 1802 حاجی زاده- 

رئيس شعبه 103 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

اعالم مفقودی
1635 كارت پايان خدمت اينجانب حس��ين باقری قلعه شاهرخی فرزند حياتقلی دارای شماره 
شناس��نامه 115 صادره از اصفهان متولد 1354 به ش��ماره كارت 7 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است. 
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 امام رضا )علیه السالم (:
 همانا از نشانه های دین شناسی ،بردباری و دانش و سکوت 

است

هركس كه نوكر ما نباشد ....
ملكالشعرايبهارازمستوفيالممالكنقلميكند:

»من]مستوفيالممالك[باوزيرمختاردولتشوروي،رفيقداويتان،
مالقاتهايزي��اديميكردموبااعضايس��فارتواف��رادمهمآن
زمان،آقايبگوفوآقايچاپكينووابستهنظاميوغيرههمروابط
دوستانهداشتم.شبيازسيدحسنمدرسصحبتبهميانآورديم
ومنازرويهاوتمجيدميكردم.وزيرمختارروس��يهگفت:مدرس،

نوكرانگليساست.
گفتم:شمادراش��تباهيدوس��پسداليليآوردمكهمدرسفردي

متقيومبارزاستوبههيچوجهاجنبيپرستنيست.
وزيرمختارروس��يهگفت:هركسكهنوكرمانباش��د،مااورانوكر

انگليسميشناسيم.«

منطق چیست؟
شاگردیازاس��تادپرسيد:

منطقچيست؟
اس��تادكم��یفكرك��ردو
ج��وابداد:گ��وشكنيد،
مثال��یم��یزن��م،دومرد
پيشم��نمیآين��د؛يكی
تميزوديگریكثيف.منبه
آنهاپيشنهادمیكنمحمام
كنند.ش��مافكرمیكنيد
كداميكاي��نكارراانجام
دهند؟هردوشاگرديكزبانجوابدادند:خوبمسلمامردكثيف!

استادگفت:نه،مردتميز؛چوناوبهحمامكردنعادتكردهومرد
كثيفقدرآنرانمیداند.پسچهكسیحماممیكند؟

حاالپسرهامیگويند:مردتميز!
اس��تادجوابداد:نه،مردكثيف؛چوناوبهحماماحتياجداردوباز

پرسيد:خوب،پسكداميكازميهمانانمنحماممیكنند؟
يكبارديگرشاگردهاگفتند:مردكثيف!

استادگفت:نه،البتهكههردو!تميزبهحمامعادتداردوكثيفبه
حماماحتياجدارد.خوبباالخرهكیبهحماممیرود؟

بچههاباسردرگمیجوابدادند:هردو!
استاداينبارتوضيحداد:نه،هيچكدام؛چونكثيفبهحمامعادت

نداردوتميزهمنيازیبهحمامكردنندارد.
ش��اگردانبااعت��راضگفتند:بلهدرس��تاس��ت،ولیم��اچطور
میتوانيمتشخيصدهيم؟هربارشمايكچيزمیگوييدوهردفعه
همدرستاس��ت.استاددرپاس��خگفت:خوب،پسمتوجهشديد،
اينيعنیمنطق.خاصيتمنطقبستهبهايناستكهچهچيزیرا

بخواهیثابتكنی.

 كشورهای داراي سريع ترين
 اينترنت دنیا

طب��قآخري��نگزارش��ي
كهب��هوس��يلهش��ركت
»Akamai«ارائهش��ده،

درح��الحاضر۹كش��ور
س��ريعتريناينترنترادر
ميانكشورهايجهاندارا

هستند.
ميانگينس��رعتاينترنت
دردني��انس��بتبهس��ال
گذش��تهب��ا۱۴درص��د
كاهش،به2/3مگابيتبرثانيهرسيدهاست،ايندرحالياستكهدر
بازهزمانيمشابهدرسال2۰۱۰،سرعتاينترنتنسبتبهدورهقبل

ازآن۱۹درصدافزايشداشتهاست.
ميخواهيدبدانيد۹كشوراولازلحاظسرعتاينترنتكدامكشورها

هستند؟
نهم:روماني؛ميانگينس��رعتاينترنت6/۴مگابيتبرثانيهبودهكه

نسبتبهسالگذشته3/۴درصدكاهشداشتهاست.
هش��تم:جمهوريچ��ك؛ميانگينس��رعتاينترن��ت6/7مگابيت
برثاني��هبودهك��هنس��بتبهس��الگذش��ته7/3درص��دكاهش

داشتهاست.
هفتم:ايرلند؛ميانگينسرعتاينترنت6/8مگابيتبرثانيهبودهكه

نسبتبهسالگذشته3/6درصدكاهشداشتهاست.
ششم:سوئيس؛ميانگينسرعتاينترنت7/3مگابيتبرثانيهبودهكه

نسبتبهسالگذشته2/۹درصدكاهشداشتهاست.
پنجم:لتوني؛ميانگينسرعتاينترنت7/8مگابيتبرثانيهبودهكه

نسبتبهسالگذشته7/3درصدكاهشداشتهاست.
چهارم:هلند؛ميانگينسرعتاينترنت8/2مگابيتبرثانيهبودهكه

نسبتبهسالگذشته3/2درصدكاهشداشتهاست.
سوم:هنگكنگ؛ميانگينسرعتاينترنت۹/۱مگابيتبرثانيهبوده

كهنسبتبهسالگذشته۱۴درصدكاهشداشتهاست.
دوم:ژاپن؛ميانگينس��رعتاينترنت۹/۱مگابيتب��رثانيهبودهكه

نسبتبهسالگذشته2/3درصدكاهشداشتهاست.
اول:كرهجنوبي؛ميانگينس��رعتاينترن��ت۱7/5مگابيتبرثانيه
۴درص��دكاه��ش ب��ودهك��هنس��بتب��هس��الگذش��ته7/

داشتهاست.

يكیازروانشناسانمشهورمعتقداستكهمامشكالت
راخل��قوازآنهاحفاظتم��یكنيم؛زيراب��هماهويت
میبخشند؛اينجملهروشنمیكندكهچرامااغلببه
رنجهايمانخيلیبيشترازقدرتتأثيرگذاريشاناهميت

میدهيم.
مااش��تباهاتگذش��تهرابارهاوبارهادرذهنمانمرور
میكنيموبهحسخجالتوپشيمانیاجازهمیدهيم
كهبراعمالمادرزمانحالتأثي��ربگذارند.بهنگرانیو
نااميدیدرموردآيندهمیچسبيم،گويیكهاينكاربه
ماقدرتمیدهد.مااسترسرادرذهنوجسمماننگه
میداريمكهاينكارباعثايجادمش��كالتجدیبرای
سالمتیمانمیشودواينتنشهارابهعنوانيكچيز

عادیمیپذيريم.
اگرچهكهممكناستايننصيحت»آجانشاه«سادهبه

نظربرسد،امادرآننكاتزيادینهفتهاست:
»اگركمیازنگرانیهایخودكمكنيد،بهكمیآرامش
دس��تپيدامیكنيدواگرعمدهنگرانیهایخودرارها

كنيد،بهآرامشیعميقمیرسيد.«
وقتیزندگیس��ادهاس��ت،فرصتوجوددارد.هميشه
وقتبرایقبولآنهس��ت.هرلحظهفرصتیاستبرای
رهاشدنوحسآرامش.درادامهچندراهكاربرایشروع

ارائهشدهاست:
يكمه��ارتجديدي��ادبگيريد؛بهج��ایاينكه 1
بهكارهايیبچس��بيدكههي��چوقتدرآنهاپيش��رفت

نمیكنيد.
ديدگاهخودراتغييردهيد.بهمشكالتبهديديك 2

موهبتپنهانبنگريد.
گريهكني��د.طبقگفت��هدكترويليامف��ریدوم، 3
متخصصش��يمیحياتیدرمركزپزش��كیرامستدر
مينياپليس،باگريهكردناحساستمنفیراازخوددور
كنيدوموادشيميايیمضریراكهدرنتيجهاسترسدر

بدنتوليدمیشونددوربريزيد.
نگرانیتانرافورابهيكعملمثبتتبديلكنيد. 4
برایموقعيتهایش��غلیجديدچندجازنگبزنيديا
برایيككارداوطلبانهبهگروههایاجتماعیبپيونديد.

ازمديتيشن)مراقبه(يايوگااستفادهكنيدتاشمارابه 5
زمانحالبياورد،بهجایاينكهدرگذشتهزندگیكنيد

ونگرانآيندهباشيد.
ليستیازدستاوردهايتانتهيهكنيد-حتیموارد 6
كوچك-وهرروزچيزیبهآناضافهكنيد.برایاينكه
جايیبرایرضايتازخودتانبازكنيد،بايديكمقداراز

ناراحتیهایخودكمكنيد.
درذهنخ��وديكجعبهبهن��ام»توقعات«درنظر 7
بگيريد.هرزمانكهش��روعكرديدبهفك��ركردنبهاين
كهچگونهاموربايدپيشبروندوي��ابايدتابهحالپيش

میرفتند،اينافكارراداخلجعبهبيندازيد.
دري��كفعاليتورزش��یش��ركتكني��د.ورزش 8
هورمونهایاسترسزاراكممیكندواندروفينومواد
شيميايیراكهباعثتقويتذهنمیشوند،دربدنباال

میبرد.
تمامانرژیخودراص��رفچيزهايیكنيدكهواقعا 9

میتوانيدكنترلكنيد.
راهیخالقانهبرایبياناحساس��اتتانپيداكنيد؛  10
كارهايیمانندوبالگنويس��یيانقاش��ی.اينكاررادر
ليستكارهایضروریخودقراردهيدووقتیآنراانجام
داديد،رویآنخطبزنيد.اينكاربهشمايادآوریمیكند

كهاحساساتتانرابيرونبريزيد.
خشمراباتماموجودحسكنيد.اگراحساساتتان 11
راخفهكنيد،ممكناس��تبهبيروندرزكنندونهتنها
ش��خصیكهباعثعصبانيتش��ماش��دهاس��ت،بلكه
اطرافيانتانراني��زتحتتأثيرقراردهد.قب��لازاينكه
بتوانيدازهراحساسیرهاش��ويد،بايدباتماموجودآن

راحسكنيد.
ب��هخودت��انفرصت��یب��رایخال��یش��دنو 12
فريادزدنبدهيد.يكروزقبلازرويارويیباشخصیكه
ش��ماراناراحتكرده،خودراخالیكنيد.اينكارباعث
میشودكهدرونشماازكينهودشمنیخالیشودوبرای

يكبرخوردمنطقی،زمانبهدستآوريد.
بهخاطرداش��تهباشيدكهخش��مبيشازاينكه 13
بهشخصیكهش��ماراناراحتكردهصدمهبزند،بهشما
آسيبمیرس��اند،پسبرایاينكهلطفیدرحقخود
كردهباش��يد،پيشخودتاناينگونهمجس��مكنيدكه

خشمتانكمكمدرحالازبينرفتناست.
اگ��رام��كاندارد،ناراحتیخودرابهش��خصیكه 14

آزارتاندادهبگوييد.
بياناحساساتتانممكناستكمككندكهدرجانزنيد
وحركتكنيد.درنظرداشتهباشيدكهشمانمیتوانيد
برخوردشخصمقابلراكنترلكنيد؛شمافقطمیتوانيد
برخودتسلطداشتهباشيدتااحساساتتانراهرچهشفاف

ترومهربانانهتربيانكنيد.
مسئوليتپذيرباشيد.خيلیوقتهاكهعصبانی 15
هستيد،رویكاراش��تباهیكهش��خصديگریانجام
دادهاستتمركزمیكنيدكهاساساقدرتشماراازبين
میبرد.وقتیرویآنچ��هكهمیتوانس��تيدبهترانجام
دهيدتمركزكنيد،احس��اسناتوانیوناراحتیكمتری

خواهيدكرد.
خودراجایشخصمقابلقراردهيد.همهمااشتباه 16
میكنيم،شماهمممكناستبهآس��انیمانندشوهر،
پدريادوستتاناشتباهكنيد.بخشش،خشمرادرخود

حلمیكند.

 چند راهکار برای رهايی 
از ناراحتی ها
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هزار و يک شب

اخبار ویژه

عکس نوشت

نسلآيندهتلويزيونهامیتوانندصفحاتی
ش��فافوبس��يارباريكترازتلويزيونهای
كنون��یباش��دك��هوقت��یآنراخام��وش
میكنيد،دي��وارراازپش��تآنمش��اهده

خواهيدكرد.
)TOLED(فن��اوریت��یاوالایدی
درحالحاض��رنيزوج��وددارد،ام��اهنوز
ب��هق��دركاف��یپيش��رفتنك��ردهوتوليد
صفح��اتنمايش��یب��ااي��نابع��اد،هنوز

امكانپذيرنشدهاست.
امامايكلفريبباهم��كاریيكخطتوليد
تلويزيونبااستفادهازصفحاتنمايش��یTOLED،تلويزيونیرابرایمسابقهطراحی

مفهومی»iF«سالطراحیكردهاست.
تكنولوژیصفحاتش��فافپيشازاينهموجودداش��ته،اماتوليدصفحاتیبااينابعاد
تاكنونميسرنشدهاس��ت.اينطراحیمفهومیدارایفناوریاستكهمیتوانآنرابه

صورتعمودیوافقیمورداستفادهقرارداد.
براس��اساظهاراتفريب،اينتلويزي��ونبهعنواناولي��نتلويزيوندرن��وعخوددارای
فناوریهایمبتكرانهایاس��تكهLCDهایكنون��یرابهآخرينفناورینمايش��ی
"TOLEDتبدي��لكردهاس��ت.اي��نامرموجبش��دهت��ابتواني��دتصاوي��رمتحرک
غيرش��فافوتوليدرنگغنیوهمچنينكنتراس��تكاملازس��ياهكاملتاسفيدكامل

داشتهباشيد.
شركت»Loewe«كهاينطراحیراتوليدكرده،درسال۱۹۹8وقتیكههنوزiTuneيا
يوتيوبوجودنداشت،نخستينتلويزيونهايیراتوليدكردكهبهاينترنتوصلمیشدند.
براساسگزارشديلیميل،ش��ركت»Loewe«درسال۱۹3۱نخستينتلويزيونهای
عمومیراارائهدادوپسازآن،نخستيندس��تگاهضبطصوترادرسال۱۹5۰روانهبازار
كرد.نخستيندس��تگاهضبطويدئودرس��ال۱۹6۱توسطاينش��ركتواردبازارشدو
نخستينتلويزيوناس��تريواروپايیدرسال۱۹8۱ازهمينش��ركتبهبازارهایفروش

انتقاليافت.
دفترمركزیش��ركت»Loewe«درآلماناس��توهزاركارمندداردكه۱2۰نفرازآنها
مهندس��ينوتكنسينهايیهس��تندكهدرآزمايش��گاههاوبخشهایرش��دوتوسعه

محصوالتكارمیكنند.

س��ؤالیكهمعموالدرهتلهاازمس��افران
پرسيدهمیشود،ايناستكهآناندرطول
اقامتش��انترجيحم��یدهندصب��حرابا
تماش��ایكداممنظرهش��روعكنن��دويااز
پنجرهاتاقشاننظارهگركدامبخشازشهر
باشند؟اينهاسؤاالتیاستكهچهدراداره
يكهتلوچهدرمراحلطراحیوس��اخت

آن،مهموضروریهستند.
دوب��یش��هریاس��تك��هدرمنطق��های
گ��رموخش��كواقعش��دهوفاق��دجنگل
استوازطرفديگر،بسياریازهتلهايش

همروبهدرياست.پسبرایجذبمس��افرانبايدچهايدههایجديدیرابهمرحلهاجرا
بگذارد؟

نظرتاندرموردهتلیكه6۱مترزيرسطحدرياباشدوتماشایطبيعتدريارادرابتدای
صبحبرایمسافرانشامكانپذيركندچيست؟

مديرعاملش��ركتس��رمايهگذاراينپروژه،معتقداستكهس��اختهتلیاينچنينی،
موجبتوس��عهوايجادش��اخههاوفرص��تهایجدي��ددرزمينهصنعتگردش��گری
خواهدش��دوهمچنينازعالقهش��ركتشبهايجادمركزیبينالمللیبابرنامههايیدر
خصوصدنيایزيردرياوحفاظتوتوسعهآنخبردادهاست.اينهتلدررووزيرآباز
صفحاتمدوریساختهشدهكهبهآنظاهریهمچونكشتیفضايیجنگستارگانرا
میده��د.يكديس��كب��ررویآبق��رارگرفت��هو2۱طبق��هپايي��نت��ردرزيرآب
درياس��ت.درخصوصامني��تاينهتله��منبايدچنداننگ��رانباش��يد.طراحانآن
میگوينداينبنابررویس��هپايهتنومندومحكمخواهدايس��تادك��هدركفاقيانوس

ثابتشدهاند.
بخشباالي��یهتله��مرویآببهاي��نپايهه��امتصلاس��ت.اينراهح��لتكنيكی،
تضمينمیكندكهاينهتلدريايیحتیدرمقابلس��ونامیهایعظيموقدرتمندهم

دوامآوردومقاومتكند.
»BIG Invest«حاالبهلطفتكنولوژیيكشركتسوئيسیوسرمايهگذاریشركت
میتواناميدواربودكهاينپروژهجاهطلبانه،درآبهایخليجفارسساختهشود؛البته
هنوزخبریاززمانشروعوپايانوهمچنينهزينهومدتزمانالزمبرایساختاينهتل

دردستنيست.

اهال��يقبيله»زارينيك«درس��واحلغربييمن،هرس��اله
رقابتيعجيبوغريبرابينمردانقبيلهبرگزارميكنند.
دراينمس��ابقههركس��يكهبتواندازرويبيشترينتعداد
ش��تربپرد،برندهمحس��وبخواهدش��د!ايندرستمانند
رقابتهايمدرنياستكهامروزهباموتورازرويخودروهاي
كنارهمقرارگرفتهانجامميش��ود،اماقدم��تاينرقابت
سنتيدرصحراهاييمنبهدورانباستانبازمیگرددكهدر

طولزمانبهفراموشیسپردهشدهاست.ازصدسالقبلبه
اينس��و،افراداينقبيلهدريمناينسنتباستانیرادوباره
زندهكردهاندودرمناسبتهایمختلفمثلجشنهاآنرا
انجاممیدهند.اينقبيلهكهدرسواحلدريایسرخزندگی
میكنند،دركلكشوريمنبهچابكیوقدرتبدنیمشهور
هستند.معموالشركتكنندگاندراينمسابقهازلباسهای

آبیرنگاستفادهمیكنند.
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چن��دروزیازاظه��ارنظ��ر
رييسجمه��وردرم��وردتورم
واع��الماي��ننكت��هازس��وی
ايش��انكهتورمكنونیكش��ور6درصداس��تكهتازه
2درصدآنهممربوطبهتورمجهانیاس��ت،گذش��ته
اس��ت.طیاينچندروز،ه��یمادلمانمیخواس��ت
راج��عب��هاينموض��وعبنويس��يم،ه��یب��هخودمان
میگفتيمكهمواظبباشدراي��ندامنيفتی!اينازآن
صحبتهايیاس��تكهفردا،پسفرداتكذيبمیشود.
آنوقتمیگوينداينجماع��تمطبوعاتیرانگاهكن
كهازهولحليمافتادهاندتویديگ!خبرینيستكه!
ماجراتكذيبشدهاس��ت؛برويدبهاستراحتبپردازيد.
اماطیروزهایاخيرنهازتكذيبيه،ن��هاز»كی؟من؟!«
ونهحتیازتوطئهرس��انهایدمزدنخبریش��د،لذا
تنهاس��ناريویباقیمانده،ايناس��تك��هواقعادولت

گمانمیكندكهتورم6درصداس��ت.دوس��تانآنقدر
قشنگپایحرفشانايستادهاندكهآدمكيفمیكند!
حاالبااينوضعيت،ش��مارويتمیش��ودبگويیتورم
بيشازاينهاس��ت؟!ن��هواال!بلهآقا،حقباشماس��ت؛
ت��ورم6درصداس��ت.فق��طازآنجاي��یكهاگ��راينرا
نگويمحسمیكنمكهمش��غولالذمهخ��ودموبقيه!
میشوم،يكحكايتازمالنصرالدينرابهسمعونظرتان
میرسانم،انش��اءاهللكهبهگوشدوس��تانهمبرسد.
نقلكردهاندكهروزیمالخستهوبیحوصلهبود؛تصميم
گرفتتامردمراس��ركاربگذاردوبهريشش��انبخندد.
راهافتادتویش��هروبههركهمیرسيداينخبركذب
رامیدادكهچهنشستهایكهسربازارچهحلوایمفت
میدهند.هركهاينخبررامیش��نيد،سراسيمهراهی
بازارچهمیش��دومالهمبهحماق��توزودباوریمردم
میخنديد.چندینگذشتهبودكهشايعهدرشهرپيچيدو

همهمردمآباگردردستداشتند،زمينمیگذاشتندو
میدويدنددنبالحلوایمفت.مالكهمیديدهمهمردم
راهیبازارچهشدند،يكوقتبهخودشآمدوگفت،نكند
واقعاسربازارچهخبرهايیهست؟!نكندواقعاحلوایمفت
میدهندومااينجانشستهايم؟!باخودشفكریكردو
ديدضرریكهندارد،بگذارماهمبريموسركیبكشيم.
كاس��هخالیرابرداش��تودواندوانبهسمتبازارچه

عازمشد.
الغرض،مردمعزيزهميش��هدرصحنهك��همطمئناباور
كردهاندكهتورممملكت6درصداس��ت،نگرانیحقير
ايناستكهخدایناكردهخوددولتهماينادعاراباور
كندوبرايناساس،تصميمبگيردومثالبگويدكهخب...
6درصدكهچيزینيست،هنوزجادارد...فشاربدهيد.
بندهازهمينتريبونعرضم��یكنمكهنخير!ديگرجا

ندارد...حاالبازهرجوركهصالحمیدانيد.
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