
 اصفهان از نفس افتاد

جبهه استکبار برخالف هیاهوی 
ظاهری رو  به اضمحالل است

معرفی یک بازی 
اصیل باستانی ایران 

+Game
با ورود توده هوا از غرب کشور

فرمانده معظم کل قوا:

آخر هفته دیدنی تاالر 
هنر  11

محبوب ترین مرورگر 
جهان کدام است؟ 1210

ترجمه، جاده ای که 
7همچنان یک طرفه است

مصلی را یک ساله می سازیم

دو پنجم نیاز طالی کشور را مصنوعات خارجی پر کرده است

اصفهان، قلب تپنده صنعت طالی ایران

بعد از کشمکش وجنجال های تازه بر سر ساخت مصالی اصفهان، این 
 بار مسئوالن اوقاف وعده های تازه برای این طرح بر زمین مانده اصفهان  
می دهندکه بیش��تر به وعده ای نش��د، می ماند. حجت االسالم حسین 
اژدری، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اعالم کرد که اوقاف 

اصفهان طرح دو دهه ساخته نشده مصلی را یک ساله می سازد.

با الخره بعد از روزها نگرانی و اخباری که اصفهانی ها برای ورود گرد وغبار به کش��ور  3
 می ش��نیدند و خدا خدا می کردند که این آلودگ��ی جدید به اصفهان نرس��د، اتفاقی که نباید 
می افتاد، افتاد و گرد و غبار یا همان ریز گردها در عصر سه شنبه به اصفهان رسید. از همان ساعات 

اول،  اصفهانی ها بدون آن که بدانند، از سر درد خود شکایت می کردند و ...

سربسته پیشنهادی

 بع��د از م��دت ه��ا انتظ��ار، باالخ��ره مذاک��رات 
سرنوش��ت س��از ایران و 1+5  دیروز در بغ��داد کلید 
خورد. در شرایطی که اخبار دقیق و موثقی از محتوی 
مذاکرات و به ویژه موضع کشورهای غربی به بیرون راه 
پیدا نکرده است، گمانه زنی های رسانه ای جای اخبار 
را گرفته اند. علی رغم اخبار موجود در مورد احتمال 
به تأخیر افتادن مذاکرات تهران و نمایندگان 1+5 به 

علت هوای نامناسب و گرد و غبار شدید...

س: جام جم[
]عك
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3 رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:
برگزاری اجالس سران محال است

استاندار اصفهان: 3

آماده باش برای برگزاری اجالس سران

حضرت آیت اهلل خامنه ای در آیین دانش آموختگی دانشجویان 
افسری و تربیت پاسداری دانش��گاه امام حسین)ع( تأکید کردند: 
جبهه ظلم و استکبار و زورگویی برخالف هیاهوی ظاهری، رو به 

ضعف و اضمحالل است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در سخنانی در این مراسم، عزت و اقتدار 
روزافزون ملت ایران را نتیجه پایداری و ایستادگی در مسیر بیعت 
الهی دانستند و تأکید کردند: ملت پیشگام ایران در دهه پیشرفت 
و عدالت، حرکت پرشتاب خود را به سوی پیشرفت های بیشتر و 
تحقق عدال��ت ادامه می دهد و جبهه ظلم و اس��تکبار و زورگویی 
برخالف هیاهوی ظاهری، رو به ضعف و اضمحالل است. ایشان با 
تأکید بر این که ملت ایران به آینده امیدوار است و افق آینده به او 

لبخند می زند، افزودند: جوانان س��رافراز که کشور متعلق به آنان 
است، باید مس��یر پیش��گامی ملت ایران را روزافزون ادامه دهد تا 
تعالی امت اسالمی تحقق یابد. رهبر انقالب اسالمی مسیر حرکت 
به سمت قله های سعادت را به برکت مجاهدت نسل گذشته هموار 
خواندند و خاطرنش��ان کردند: البته هموار بودن مسیر به معنای 
نبود سختی و زحمت نیس��ت، بلکه ادامه مسیر همچنان نیازمند 
پایداری و استقامت اس��ت. فرمانده کل قوا همچنین با تجلیل از 
پایداری نیروهای مسلح اعم از سپاه، ارتش و بسیج در بیعت الهی 
تأکید کردند: نیروهای مس��لح در دوران دفاع مقدس تجربه های 
ماندگاری از خود بر جای گذاشتند که باید همواره از آنها استفاده 

شود و چراغ راه آینده باشد.

آشپزهای برتر 
اصفهانی معرفی شدند

ابهام در زمان سفر 
رییس جمهور به اصفهان

هادی اهل بیت

پاداش دولت به 
گندم کاران

فرق تیم اول و دوم 
مشخص شد

 به مناسبت شهادت امام 
علی النقی الهادی )ع(

 مظلومی جواب سپاهان را 
در زمین داد!

 آغاز مذاکرات ایران و 1+ 5 
در بغداد
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خريد لوله چدن داكتيل تايتون پوشش دار به قطر 400 ميليمتر و 91-1-89
98/600/000جاریپوشش درونی اندود سيمان جهت شهر اصفهان

8/149/000عمرانیسيستم كاتديک خط انتقال آب مسكن مهر فوالدشهر91-1-91

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی اجرای عملیات سیستم کاتدیک 
خط انتقال آب مسکن مهر فوالدشهر را با فهرست بهای سال 1388 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 

ریاست جمهوری به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار و خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به 
قطر 400 میلیمتر و پوشش درونی اندود سیمان جهت شهر اصفهان را از فروشنده ذیصالح انجام دهد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز سه شنبه مورخ 91/3/16
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 91/03/17

WWW.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی
WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد خدمات نقلیه و سرویس های ایاب 
و ذهاب مراکز تابعه خود در سال 1391 را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی 

واجدالشرایط واگذار نماید.
مهلت خرید اسناد: از تاریخ درج اولین نوبت انتشار آگهی مناقصه در روزنامه لغایت ده روز

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ 100/000 ریال به حساب 2138501503003 نزد 
بانک رفاه کارگران شعبه دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری

مدارک موردنیاز جهت دریافت اسناد: اصل فیش واریزی.
میزان سپرده شرکت در مناقصه: به میزان معین شده در شرایط مناقصه در مرکز به صورت چک 

تضمینی یا ضمانتنامه بانکی
محل خرید اسناد: شهرکرد- خیابان آیت اله کاشانی- دانشگاه علوم پزشکی- واحد امور حقوقی

زمان گشایش پیشنهادها: یک هفته پس از مهلت ارسال پاکت پیشنهادات
 لطفًا برای کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات

به نشانی  http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.
دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری

نوبت دوم



چهره روزيادداشت

 استقبال شيخ االزهر 
از فتواي رهبر معظم انقالب 

شيخ االزهر در ديدار با رييس دفتر حافظ منافع كشورمان در قاهره، 
از فتواي مقام معظم رهبري مبني بر تأكيد بر عمق و استحكام روابط 
مسلمانان شيعه و سني، استقبال كرد. مجتبي اماني اظهار كرد: احمد 
الطيب، شيخ االزهر در اين ديدار تأكيد كرد كه اهل تسنن نيز شيعيان 
را تكفير نمي كنند و در نماز به امامان شيعه اقتدا مي كنند.وي افزود: 
در اين ديدار فتواي حضرت آيت اهلل خامن��ه اي، رهبر معظم انقالب 
اسالمي مبني بر حرام بودن توهين به شخصيت هاي مورد احترام اهل 

سنت را به شيخ االزهر ابالغ كردم.
 وي اظهار كرد: من در اين ديدار، فتواهاي ديگر رهبر معظم انقالب را 
به سمع شيخ االزهر رساندم و از ديگر فتواهاي ايشان مبني بر حرام 
بودن توهين به ش��خصيت هاي مورد احترام اهل س��نت و همچنين 
انتشار دادن مذهب تشيع در كشورهاي سني نشين خبر دادم كه وي 

نيز از آنها استقبال كرد.

آخرين جلسه مجلس هشتم
ديروز مجلس هشتم آخرين جلسه خود را برگزار كرد تا بدين وسيله 
در هفته آينده مقدمات تشكيل مجلس نهم فراهم شود. شايان ذكر 

است روز آخر مجلس هشتم روز كارنامه و ارائه آمارها بود.
آخرين جلسه مجلس هشتم در حالی سپری شد كه رييس مجلس، 
نوابش و همچنين روسای كميسيون های مختلف به ارائه گزارش از 

عملكرد 4 سال گذشته خود در پرداختند.

عل��ی رغم اخب��ار موجود در م��ورد احتم��ال به تأخي��ر افتادن 
 مذاكرات ته��ران و نماين��دگان 1+5 به علت هوای نامناس��ب و 
گرد و غب��ار ش��ديد در بغ��داد، هواپيماهای طرف ه��ای ايران 
 باالخ��ره در بغ��داد ب��ه زمي��ن نشس��ت و مذاك��رات دو طرف 
ظه��ر دي��روز در بغ��داد آغاز ش��د. اين نشس��ت تح��ت تدابير 
امنيتی گس��ترده و حض��ور بيش از 15 ه��زار ني��روی امنيتی 
 مس��ئول تأمين امنيت در منطقه خضراء انجام گرفت و بيش از 
 300 خبرنگار، عكاس و تصويربردار برای پوشش اخبار آن عازم 
بغداد شدند.اولين دور مذاكرات دو طرف ديروز از ساعت12:30 
 به وقت محل��ی در دارالضيافه نخس��ت وزيری عراق آغاز ش��د. 
س��عيد جليلی، مذاكره كننده ارش��د ايران را در اي��ن مذاكرات 
عب��اس عراقچی معاون آس��يا و اقيانوس��يه وزارت خارجه، علی 
باق��ری مع��اون سياس��ت خارج��ی و امني��ت بين المل��ل دبير 
ش��ورای عالی امنيت ملی، حميدرضا عس��گری مش��اور وزارت 
 خارج��ه و مصطفی دولتيار سرپرس��ت س��ابق دفت��ر مطالعات 
سياسی و  بين المللی وزارت خارجه همراهی كردند.نمايندگان 
گروه 1+5 متش��كل از ما ژائوش��و، مع��اون وزي��ر خارجه چين، 

ژاک اوديبر مديركل سياس��ی وزارت خارجه فرانس��ه، سرگئی 
ريابكوف مع��اون وزي��ر خارجه روس��يه، وندی ش��رمن  معاون 
وزير خارج��ه آمريكا، جف��ری آدامز س��فير س��ابق انگليس در 
 ته��ران، هانس ديت��ر لوكاس مع��اون وزي��ر خارج��ه آلمان به 
 هم��راه كاترين اش��تون مس��ئول سياس��ت خارج��ی اتحاديه 

اروپا، ديروز با جليلی بر سر يک ميز به گفتگو نشستند.
 س��عيد جليلی پي��ش از آغ��از اين نشس��ت اب��راز امي��دواری 
كرده بود كه مذاكرات بغداد نقطه آغازی برای كنار گذاشته شدن 

برخی راهبردهای بی نتيجه از سوی 1+5 باشد. 
دبي��ر ش��ورای عال��ی امني��ت مل��ی كش��ورمان دس��تور كار 
مذاكرات ب��ا 1+5 را گفتگو ب��رای همكاری اعالم ك��رد و گفت: 
 از آنجا كه بن��ای اي��ن گفتگوها بر هم��كاری اس��ت، مذاكرات 
هفت كش��ور، موضوع��ات منطقه ای، بي��ن المللی و هس��ته ای 
 را در برخواه��د گرف��ت و اميدواريم ش��روعی برای ي��ک دوره 
جديد باش��د.در ط��رف مقابل هم س��خنگوی كاترين اش��تون 
همزمان با برگزاری مذاكرات ايران و 1+5 در بغداد و در سخنانی 
 كه می ت��وان آن را تالش ب��رای تحت فش��ار ق��رار دادن ايران 

ب��رای توق��ف غنی س��ازی تفس��ير ك��رد، گف��ت ك��ه موضوع 
 غنی س��ازی 20 درصد بحث كليدی س��عيد جليل��ی و كاترين 
اش��تون اس��ت.مايكل مان در جمع خبرنگاران گف��ت: موضوع 
 غنی س��ازی20 درص��د اوراني��وم و توق��ف آن، توس��ط اي��ران 
 بح��ث كلي��دی اش��تون و جليلی اس��ت و بس��ته پيش��نهادی 
جديدی امروز به ايران ارايه می شود. وی بدون اشاره به محتوای 
بسته پيشنهادی افزود: اميدواريم كه ايران به اين پيشنهاد جواب 
مثبت دهد.مشاور سابق شورای عالی امنيت ملی آمريكا نيز ديروز 
در مصاحبه ای درباره ارايه بس��ته ای جديد به ايران در نشس��ت 
بغداد گفت: می دانم گروه 1+5 به اين توافق مشترک رسيده اند 
تا بس��ته ای را در نشس��ت بغداد به ايران ارايه كنند. گری سيک 
همچنين افزود: ايران بايد كامال از محتوای اين بسته آگاه باشد 

و غرب نيز بايد از موضع ايران 
مطلع باش��د؛ چرا كه تاكنون 
ديداره��ای متع��ددی برای 
بررسی دستور كار و محتوای 
 بس��ته برگزار ش��ده اس��ت. 
بنا ب��ر اي��ن، دو ط��رف بايد 
بدانند كه درخواس��ت طرف 
مقابل چيس��ت. نامش��خص 
ب��ودن پيش��نهاد غرب��ی ها 
 در مقاب��ل درخواس��ت برای 
غن��ی س��ازی، ب��ه خصوص 
احتم��ال لغ��و تحري��م نفتی 

اروپايی ها در چارچوب
 تواف��ق ه��ای گام ب��ه گام، 
مذاك��رات را ب��رای اصحاب 
رس��انه همچون ه��وای اين 

روزهای بغداد تي��ره، غبارآلود و مبهم كرده اس��ت.  بنا بر چيزی 
كه تا به حال منتشر شده اس��ت جمهوری اسالمی ايران در دور 
نخس��ت مذاكرات با گروه 1+5 بس��ته ای جامع ش��امل 5 محور 
با موارد متنوع از موضوعات هس��ته ای و غير هس��ته ای به 5+1 
ارائه كرد.ايران در بس��ته خود كه به طور گام به گام تدوين شده، 
گام های عملی مش��خصی را به طرف غربی پيشنهاد كرده است.

اما آنچه كه می توان به قطع  برای اين نشس��ت گفت، اين است 
كه پيشنهادات احتمالی نامتناسب غربی ها و تالش برای ناديده 
گرفتن دستاوردهای داش��مندان ايرانی، نتيجه ای جز طوالنی 
تر شدن مذاكرات نخواهد داش��ت و چه كسی است كه نداند اين 

طوالنی شدن، بيش از همه به ضرر 1+5 است؟

آغاز مذاکرات ايران و 1+5 در بغداد

سربسته پیشنهادی

بعد از مدت ها انتظار، باالخره مذاکرات سرنوشت ساز ايران و 1+5  ديروز در بغداد کليد خورد.  مجيد
در شرايطی که اخبار دقيق و موثقی از محتوی مذاکرات و به ويژه موضع کشورهای غربی به کافی

بيرون راه پيدا نکرده است، گمانه زنی های رسانه ای جای اخبار را گرفته اند.

احمدی نژاد قانون بودجه  ۹1 را 
ابالغ کرد

ريي��س جمه��ور در نام��ه ای ب��ه معاون��ت برنامه ري��زی 
و نظارت راهب��ری رييس جمه��ور قانون بودجه س��ال 91 
كل كش��ور را كه در جلس��ه علنی س��ی ام ارديبهش��ت ماه 
 مجلس شورای اس��المی به تصويب رس��يد به منظور اجرا

 به دستگاه های اجرايی كشور ابالغ كرد. دراين نامه آمده است 
: الزم به يادآوری است كه تغييرات وسيعی كه از سوی مجلس 
شورای اس��المی در اليحه بودجه بعمل آمده است، موجب 
استحاله آن ش��ده و عماًل اليحه مذكور به طرح نمايندگان 

تبديل گرديده است.

فعال سکوت می کنم
حجت االسالم والمس��لمين حيدر مصلحی، وزير اطالعات 
در پاي��ان نشس��ت روز گذش��ته هي��أت دول��ت و در جمع 
خبرنگاران، در پاس��خ به اين كه چرا از بيان پاس��خ به سؤال 
خبرنگاران امتناع می كند، گفت: طبيعت كارهای اطالعاتی 
 سكوت است و امتناع از پاس��خ گفتن به همين دليل است.

 وی در مورد سخنان رييس جمهور پيرامون غافلگير شدن 
نيروهای اطالعاتی در باره گران شدن ناگهانی ارز و دالر، گفت: 

اجازه دهيد فعال راجع به اين مسأله صحبت نكنم.

مردم ايران زور را نمی پذيرند
 دس��تيار و مش��اور عالی فرمانده كل قوا با اش��اره به اين كه 
مردم ايران تحت هيچ ش��رايطی زير بار زور نمی روند، گفت: 
 دش��منان ايران، ملت��ی كه روحي��ه جه��ادی دارد را هرگز 
نمی توانند تسليم اراده سياسی خود كنند. سردار سر لشكر 
رحيم صفوی با اش��اره به اين كه روحيه ملت ايران جهادی 
اس��ت، افزود: در صورت تعرض آمريكا و اس��رائيل به ايران، 

جنگيدن را به سربازان آنان ياد خواهيم داد.

کسانی که در جبهه نبودند 
نبايد جزو ميراث خواران باشند

ش��هردار تهران گفت: امروز اگر به كارنامه دفاع مقدس نگاه 
كنيم، می بينيم كه نقطه ای درخشان تر از آن عرصه نداريم. 
قاليباف گفت: ام��روز و بع��د از دوران دفاع مق��دس، مايی 
 كه در جبه��ه بوده ايم حق نداريم بر كس��ی من��ت بگذاريم 

و اگر ديگران احترامی قائل هستند، از بزرگواريشان است. 
ما حق نداريم فخر فروش��ی كنيم و البته كس��انی هم كه در 
جبهه ها نبودند، حق ندارند ج��زو ميراث خواران جنگ قرار 

گيرند.

خبر ويژه

خبر کوتاه

نتيجه دادگاه فساد مالی عبرتی 
برای بقيه است

آیت اهلل آملی الریجانی
در ماه های اخير همواره و در تمام جلس��ات مسئوالن عالی 
قضايی، به موضوع برگزاری دادگاه فساد بانكی اشاره كرده ام تا كامال 
مشخص شود كه قوه قضائيه قاطعانه پيگير مبارزه و برخورد با فساد 
است و ملت ايران به زودی ش��اهد نتيجه عادالنه اين دادگاه و ديگر 
دادگاه های رسيدگی به مفاسد خواهند بود. طوالنی شدن برگزاری 
دادگاه فس��اد مالی اخير به دليل بررس��ی دقيق مستندات آن است. 
اميدوارم نتيجه اين دادگاه و دادگاه بيمه، عبرتی ماندگار برای همه 
كسانی شود كه فكر می كنند 
می توانند با سوءاس��تفاده از 
مناصب و قدرت های اجرايی 
و با رانت های مختلف، به مال 
و ثروت برسند و ملت بزرگوار 
بايد بدانند ك��ه تبعيضی در 
رسيدگی به اتهامات متهمان 
فس��اد اقتصادی در هر رده و 

مقامی كه باشند، نداريم.
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اهانت به مقدسات از ثمرات آزادی غربی است

آيت اهلل مكارم شيرازی،  از  مراجع تقليد ش��يعيان جهان با انتقاد از توجيه اهانت به امام هادی)ع( توسط 
برخی افراد در داخل كشور،  اهانت به مقدسات ديگران را از ثمرات آزادی غربی عنوان كرد. اهانت به مقدسات 

ما مانند اين است كه خنجری در دل ميليون ها انسان فرو رود  و  اين است نهايت مفهوم آزادی در غرب.

 موضوع 
 غنی سازی 

20 درصد اورانيوم 
و توقف آن توسط 

ايران، بحث 
کليدی اشتون 

و جليلی است و 
بسته پيشنهادی 
جديدی امروز به 

ايران ارايه می شود

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش

2

موضوع مناقصهردیف
شماره 
مناقصه

تاریخ برگزاری 
مناقصه

ساعت برگزاری 
مناقصه

مبلغ ضمانتنامه 
)ریال(

1
مناقصه پروژه برق رسانی به محل اسکان عشایر 
قاسملو و نورآباد از توابع بخش پادنا شهرستان 

سمیرم )کلید در دست( 
122/000/000 ریال1103/9191/03/209/30

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات موردنیاز خود به شرح ذیل را از 
طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از روز شنبه مورخ 91/03/06 لغایت 91/03/20 
در ساعات اداری در قبال فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده بحساب جاری 
سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان واریز 
نمایند و مدارک مناقصه را از امور تدارکات این شرکت واقع در اصفهان خیابان شریعتی 
دریافت و پیشنهادات خود را با توجه به مندرجات دفترچه حداکثر تا یک ساعت قبل از 

ساعت بازگشایی به دبیرخانه این شرکت تحویل نمایند.
1- خریدار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 2- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات داخلی روزنامه های همشهری و زاینده رود
بعهده برنده مناقصه می باشد.

3- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 6273011-13 
داخلی 270 واحد مناقصات تماس حاصل نمایند.

4- اسناد و مدارک کامل این مناقصات در سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس 
این  آگهی  همچنین  باشد  می  دسترسی  قابل   http://tender.tavanir.org.ir
مناقصات در سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس http://iets.mporg.ir و 
سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir قابل دسترسی 

می باشد.

شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان
امور تدارکات و انبارها

آگهی مزایدهآگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
)مرحله اول(

شهرداری آران و بیدگل به استناد مصوبه شماره 292 مورخ 91/03/03 شورای 
اسالمی شهر آران و بیدگل در نظر دارد نسبت به اجاره و بهره برداری یک 
قطعه زمین به متراژ 250 م.م متعلق به این شهرداری واقع در پارک شادی 
جهت استقرار محل سینمای 5 بعدی با قیمت پایه کارشناسی به ازای هر ماه 
اجاره مبلغ 1/800/000 ریال برای مدت یک سال از طریق مزایده عمومی اقدام 
نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید تا حداکثر 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی جهت اطالع از شرایط 

شرکت در مزایده به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده است.

مهدی عموزاده - شهردار آران و بیدگل

نوبت اول

آگهی مناقصه
شهرداری خورزوق به استناد مصوبه شماره 1823/ ش مورخ 

90/12/27 شورای اسالمی شهر خورزوق در نظر دارد جهت 

پروژه های عمرانی مقدار ده هزار تن آسفالت 019 خریداری 

مورخ  روز  اداری  وقت  آخر  تا  توانند  می  متقاضیان  نماید. 

91/3/16 جهت دریافت مدارک مناقصه به شهرداری خورزوق 

مراجعه نمایند.
یاری- شهردار خورزوق

نوبت دوم

شرکت توزیع برق استان اصفهان



يادداشت

خبر

 ابهام در زمان سفر ريیس جمهور 
به اصفهان 

محمد مهدی اسماعیلی، معاون سیاس��ی امنیتی استاندار اصفهان 
با بیان این ک��ه تمامی مقدم��ات س��فر و میزبانی از هی��أت دولت 
در اس��تان اصفهان فراهم ش��ده اس��ت، گفت: زمان س��فر استانی 
ریی��س جمهور ب��ه اصفهان مش��خص نیس��ت. وی تصری��ح کرد: 
خبرنگاران رس��انه ها از ما خواس��تند که برای چهارمین سفر هیأت 
 دولت به اصفهان زم��ان بدهیم که م��ا خردادماه را اع��ام کردیم،

 اما این که به طور دقیق چه زمانی این س��فر صورت می گیرد، اعام 
نشده است.

 15 هزار نفر از اصفهان 
به مرقد امام)ره(می روند 

فضل اهلل کفیل، فرماندار اصفهان از اعزام 15 هزار نفر از اصفهان برای 
برگزاری سالگرد رحلت امام خمینی )ره( از استان اصفهان خبر داد.

مدیریت اع��زام با مجموع��ه نواحی مقاومت بس��یج اس��ت که این 
مأموریت را بر عهده دارند.

 بدقولی دولت برای تحويل اتوبوس 
به اصفهان 

سید عباس روحانی، مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
 گفت: از۳۰۰ دس��تگاه اتوبوس درخواس��تی پس از 1۸ م��اه، تنها 

۶۰ دستگاه به این ناوگان تحویل داده شده است.
 به گفته وی، س��ال گذش��ته ش��رکت اتوبوس��رانی۲۰۰ دس��تگاه 
اتوبوس از دول��ت مطالبه کرد ک��ه از این مقدار، فقط ۶۰ دس��تگاه 
به این ش��رکت تحویل داده ش��د و قرار بر این بود که15۰دستگاه 
 اتوب��وس دیگ��ر پ��س از هدفمن��دی یاران��ه ه��ا در کوت��اه ترین

 زمان ممکن در اختیار ش��رکت واحد اتوبوس��رانی ق��رار گیرد که 
محقق نشد. 

 هزينه سنگین بیمارستان 
بیمار را ممنوع الخروج کرد

رحیم، نوجوان 15 س��اله چهارمحال و بختیاری که در بیمارستان 
 چم��ران اصفهان تحت عم��ل جراح��ی تعویض دریچ��ه قلب قرار 
گرفته ب��ود، به دلیل ع��دم توانای��ی پرداخت یک میلی��ون و ۳۰۰ 
 هزار تومان به بیمارس��تان، درِ خروج بیمارس��تان بر روی وی بسته 

شده است.
  به گزارش فارس از اصفهان، رحیم انصاری بارزی از روستای شوارز 
چهارمح��ال و بختی��اری ک��ه یک��ی از روس��تاهای مح��روم این 
اس��تان اس��ت، اجازه خ��ارج ش��دن از بیمارس��تان را ن��دارد و در 
بخش جراحی این بیمارس��تان بس��تری اس��ت. رحم��ت انصاری 
 بارزی، ب��رادر بزرگ تر وی هزینه تمام ش��ده بیمارس��تانی رحیم را

 دو و نیم میلیون عنوان کرد. 
پذی��رش بیمارس��تان چم��ران اصفه��ان و قس��مت جراح��ی این 

بیمارستان، حضور چنین بیماری را تأیید کرد.

دولت بیش از 2میلیاردتومان يارانه 
به اتوبوسرانی اصفهان پرداخت کرد 
سیدعباس روحانی، مدیرعامل ش��رکت اتوبوسرانی اصفهان گفت: 
 دولت از ابتدای اج��رای قانون هدفمندی یارانه ه��ا تاکنون بیش از 
۲/5 میلیارد تومان یارانه به بخش اتوبوس��رانی این ش��هر پرداخت 
کرده اس��ت، ای��ن در حالی اس��ت ک��ه ب��رآورد کلی این ش��رکت 
 درب��اره یارانه ه��ای حمل و نق��ل درون ش��هری اصفه��ان بالغ بر

 ۲۸ میلیارد تومان است. 

به دنبال تغییر مديريت استان 
اصفهان اعالم شد

 مديريت کمیته امداد 
مادام العمر نیست 

ش�هرزاد باباعل�ی پور- س��الن همایش های ش��هروند 
اصفهان روز گذش��ته محل برگزاری مراس��م تودیع محمد 
جواد صدق، مدیر هش��ت س��اله کمیته امداد امام خمینی 
)ره ( و معارفه مهدی مجلس آراء، مدیر کل س��ابق کمیته 
امداد هرمزگان در س��مت جدید بود. در ابتدای این مراسم 
طباطبایی، مدیر مجمع امور خیران استان اصفهان یکی از 
پایدارترین مدیریت های کش��وری را متعل��ق به مجموعه 
کمیته امداد معرفی کرد و گفت:  سیستم مدیریتی کمیته 
امداد با هیچ وزارتخانه و سازمان دیگری قابل مقایسه نبوده 
و تداوم مدیریت، رمز موفقیت این مجموعه اس��ت. محمد 
جواد صدق نیز در جلس��ه تودیع،با تش��ریح کامل اقدامات 
خود در دو دهه گذشته، اظهار کرد: وظیفه ها انتسابی است، 
اما خدمت به مردم و محرومان ماندگار و اکتسابی است . وی 
تأکید کرد: خدمت به مردم در هر سنگری، در سایه تعامل 

با مردم امکانپذیر است.

اصفهان، الگوی کمک رسانی کشور است
مهدی مجلس آراء که پیش از این مدیری��ت کمیته امداد 
امام خمینی )ره ( در اس��تان هرمزگان را بر عهده داش��ته 
است، در مراسم معارفه خود با بیان این که کمیته امداد در 
سه دهه گذشته خدمات قابل قبولی به جامعه آسیب دیده 
ارائه داده است، تأکید کرد: دهه عدالت، توسعه و پیشرفت 
باید فرصتی برای ادامه دادن موفق این عملکرد باش��د. وی 
با بیان این که اصفهان الگوی کمک رس��انی کش��ور است، 
تصریح کرد: وجود 5۰۰ خیریه فعال در این استان نشانگر 
عزم جدی مردم و مس��ئوالن در ارایه خدمت به محرومان 
است. در ادامه این مراسم حسین انواری، سرپرستی کمیته 
 امداد امام خمینی)ره( نیز با اشاره به این که در میانه جلسه 
نامه ای به دستش رسیده است، بر این مبنا که آیا این تغییر 
مدیریت توهین نیست، وقتی همگان خواهان ادامه مدیریت 
یک نفر هستند، پاسخ داد: تغییر هر مدیریت زیر نظر شورای 
مرکزی کمیته ام��داد که اعضای آن از س��وی رهبر معظم 
انقاب انتخاب می شوند، صورت می گیرد و با استدالل به 
تائید شورا می رسد. انواری خاطرنشان کرد: طبق فرمایش 
رهبر معظم انقاب برای مدیریت مدیران باید زمان تعیین 
کرد. بر این اس��اس، همه ارگان ها تحت مدیریت زمان دار 
هس��تند و مادام العمر نیس��تند و خطاب به کسانی که این 
نامه را نوشتند می گوییم این تغییر مدیریت اهانت نیست. 

آماده باش برای 
برگزاری اجالس سران

برگزاری اجالس سران 
محال است

گروه شهر: علیرضا ذاکر اصفهانی، اس��تاندار اصفهان از  برگزاری قریب 
به یقین این اجاس در اصفهان خب��ر داد و گفت: در صحبت هایی که با 
مسئول روابط بین الملل دفتر رییس جمهوری داشتم، با خبر این که شاید 
اجاس در تهران برگزار نش��ود، اظهار امیدواری می کرد که این اجاس 
در اصفهان برگزار شود. وی همچنین تصریح کرد: ممانعت برخی از افراد 
حسود که در مجلس حضور داشتند، نگذاشت بودجه این سالن ها تصویب 
شود و اظهار داشتند که باید این بودجه از محل بدهی های دولت تأمین 
شود. ذاکر اصفهانی متذکر شد: در صدد هستیم برای محقق شدن مابقی 
بودجه که ۸۰ میلیارد تومان است، فعالیت های الزم را انجام دهیم و دائما 

پیگیر این موضوع هستیم.

گروه ش�هر:وقتی در گفتگویی با رئیس ش��ورای اسامی شهر اصفهان 
حاضر شدیم و این خبر را که استاندار اصفهان اظهار امیدواری کرده است 
همایش سران اجاس غیرمتعدها در اصفهان برگزار می شود، دادیم، وی 
با قاطعیت گفت این امر محال است، زیرا پایه ریزی های برگزاری اجاس 
سران در تهران ریخته شده اس��ت و اصفهان دیگر نمی تواند میزبان آن 
باشد. وی به آماده نبودن سالن های اجاس اشاره کرد و گفت: حتی اگر 
این اجاس هم بخواهد در اصفهان برگزار ش��ود، نمی توانیم سالن ها را 
 تا ش��هریور س��ال آینده آماده کنیم. اگر هم بودجه تکمیل شود، باز هم 
نمی شود این س��الن ها را محیا کرد.حاج رس��ولیها متذکر شد: تنها در 

صورت تعویق زمان اجاس می توان امیدوار بود.

گشتی در اخبار 

تاکسي سرويس ها هماهنگ 
نیستند 

مديرعامل سازمان تاكسيراني اصفهان
عليرضا تاجمير رياحي 

مشکل اصلي دوگانگي مدیریت، نبود هماهنگي بین آژانس هاي تاکسي 
سرویس است، به طوری که تعدادي از آنها زیرمجموعه شهرداري و تعدادي 

دیگر زیر مجموعه اتحادیه صنفي اتومبیل کرایه هستند. 
در مصوبه اي که توسط دولت به ش��هرداري ها اباغ شده، آمده است که 
همگي این آژانس های تاکسی سرویس باید زیر مجموعه شهرداري باشند 

تا کنترل و نظارت مناسبی بر آنها اعمال شود. 
شهرداري حدود دو س��ال اس��ت که از طریق س��ازمان هاي مربوطه از 

جمله استانداري و تاکسیراني 
کل کش��ور پیگیر این مشکل 
 اس��ت، ام��ا ت��ا کن��ون ح��ل

 نشده است.
مدیری��ت دوگان��ه ناش��ي از 
مشکات بین اداره بازرگاني و 
شهرداري است و فقط مختص 

شهر اصفهان نیست.
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انتقاد 
فضای سبز حنا در حسرت آب 

صادق شهبازی، ش��هردار حنا از توابع شهرستان سمیرم گفت: فضای سبز این شهر با کمبود 
شدید آب مواجه است. وی افزود: سال گذشته سه حلقه چاه برای تأمین آب فضای سبز این 

شهر حفر شد که هیچ یک به آب دهی مطلوب نرسید. 

3

مسئوالن می گویند این گرد وغبار جدید دیگر به خاطرآلودگی 
هوای اصفهان نیست و منشأ آن، ریزگردهای ناشی از خشک 
ش��دن تاالب در عراق است که سال هاس��ت به خاطر خشک 
ش��دنش، گرد وغبار ناش��ی از آن به یک مس��أله  بین المللی 
تبدیل شده اس��ت. همیش��ه این موقع از س��ال که می شود 
بادها هم از س��مت عراق ش��روع ب��ه وزیدن می کن��د و گرد 
وغبار ناشی از آن مس��تقیما به شهرهای کش��ورمان می آید.

البته این گرد وغبارها به علت وضعیت نامناس��ب بهداش��تی 
کش��ور عراق، چندان هم بی خطر نیس��ت و با خ��ود موجی 
از آلودگی و بیم��اری را به هم��راه می آورد. نگاه��ی گذرا به 
بیمارس��تان ها نیز این پیش فرض را تأیید می کند. مسئوالن 
دانشگاه الزهرا)س( با تأیید این که این دو روز بیماران تنفسی 
مراجعات بیش��تری به اورژانس داش��ته اند، هشدار می دهند 
 که بیماران قلبی در دراز مدت دچار مش��کات  ناش��ی از این 

آلودگی می شوند. استنش��اق هوای آلوده به ذرات گرد و غبار 
سبب نفوذ ذرات ریز به کیس��ه های هوایی ریه ها می شود و 
 این عمل، باعث اختال در عملکرد اکس��یژن رس��انی ریه به 
بافت ها، به خصوص قلب می شود که این مسأله  بی نظمی در 
ضربان قلب و حمات قلبی در افراد دارای بیماری های قلبی را 
درپی دارد. از طرفی، در درازمدت ذارت بسیار ریز گرد و غبار 
وارد دستگاه خون شده و در جدار عروق رسوب کرده و شرایط 

را برای تصلب شرایین و تنگی عروق فراهم می کند.

ديروز گرد وغبار در اوج شدت خود بود
جعفری، کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان نیز با 
تأیید این که از روز سه شنبه این هفته توده گرد و غبار از کشور 
عراق به استان اصفهان وارد شد، می گوید: در چهارشنبه با اوج 
این ریزگردها در هوای اصفه��ان مواجه بودیم که امروز و فردا 

نیز هوای اصفه��ان متأثر از حضور این ریزگردهاس��ت. وی به 
کودکان، افراد مسن، حساس و مبتا به بیماری های تنفسی 
هم هش��دار می دهد که  از تردد غیرض��روری در فضای آزاد 

خودداری کنند.

چاره جويی ستاد مديريت بحران برای آلودگی 
در همین رابطه منصور شیشه فروش، مدیر کل ستاد مدیریت 
 بحران اس��تانداری اصفه��ان نیز ب��ا تأیید وضعی��ت بحرانی 
 هوای اصفهان، از تش��کیل جلس��ه ای برای اتخاذ تصمیمات 
الزم جهت کاهش آس��یب های ناش��ی از ای��ن آلودگی خبر 

و می گوی��د:  می ده��د 
ب��ر اس��اس هش��دارهای 
کارشناس��ان هواشناس��ی 
و محی��ط زیس��ت اس��تان 
اصفه��ان و با جم��ع بندی 
کارشناس��ان عض��و س��تاد 
آلودگ��ی ه��وای اصفه��ان 
تصمیم��ات الزم را در ای��ن 

چند روز اتخاذ کردیم.

ت�االب ه�ا منش�أ 
آلودگی شدند

 آن چ��ه در ای��ن می��ان 
نگران کننده تر هم ش��ده، 
خشک ش��دن تاالب ها در 
کشور اس��ت که در اصفهان 
 نی��ز ت��االب گاو خون��ی 

خشک ش��ده، در این ش��رایط به یک کانون فرس��ایش بادی 
تبدیل شده است. الهیجان زاده، مدیر کل سازمان حفاظت از 
محیط زیست استان اصفهان نیز تأکید دارد: چند سال است 
که هیچ آبی از طریق زاینده رود به تاالب بین المللی گاوخونی 
نرسیده و در حال حاضر تنها به سبب بارندگی هایی اخیر، این 
تاالب در برخی نقاط به حالت برکه مانند درآمده است. در حال 
حاضر نه تنها منبع رطوبتی زمین از بین رفته، بلکه تاالب بستر 
مناسبی برای تبدیل شدن به کانون گرد و غبار است و در واقع 
یک چشمه بزرگ برای بروز پدیده گرد و غبار در اصفهان تلقی 
می شود و این غبار همراه با نمک است. حال انتقال این گرد و 
غبار بر روی اراضی کشاورزی شرق اصفهان، می تواند خسارت 

و زیان برای این اراضی به همراه داشته باشد.

با ورود توده هوا از غرب کشور

 اصفهان از نفس افتاد

با الخره بعد از روزها نگرانی و اخباری که اصفهانی ها برای ورود گرد وغبار به کشور می شنیدند و  سمیه 
خدا خدا می کردند که اين آلودگی جديد به اصفهان نرسد، اتفاقی که نبايد می افتاد،افتاد و گرد و آخشی 

 غب�ار يا هم�ان ري�ز گرده�ا در عصر س�ه ش�نبه ب�ه اصفه�ان رس�ید. از هم�ان س�اعات اول،  
اصفهانی ها بدون آن که بدانند، از سر درد خود شکايت می کردند و متعجب بودند که چرا امروز اصال حال و حوصله کار 
کردن ندارند. چهارشنبه اوضاع از اين هم بدتر شد. روز گذشته از اول صبح اليه ای از گرد وخاک هوای اصفهان را پوشانده 

بود. علی رغم اين مسأله،  ادارات و مدارس تعطیل نبود و مردم ناچار بودند در اين  هوا به کار روزانه شان بپردازند.

آن چه در اين میان 
 نگران کننده تر

هم شده، خشک شدن 
تاالب ها در کشور 
است و در اصفهان 

نیز تاالب گاو خونی 
خشک شده،  در اين 
شرايط به يک کانون 

فرسايش بادی تبديل 
شده است

سهم زيباسازی اصفهان، امسال 400 طرح 

بعد از کشمکش وجنجال های تازه بر   گروه
سر س��اخت مصای اصفهان، این بار  شهر 

مسئوالن اوقاف وعده های تازه برای این 
طرح بر زمین مانده اصفهان  می دهندکه بیش��تر به وعده ای 
غیرممکن می ماند.حجت االس��ام حس��ین اژدری، مدیر کل 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اعام کرد اوقاف اصفهان طرح 
دو دهه ساخته نشده مصلی را یک ساله می سازد. البته اژدری 
هم که م��ی داند این گفته زی��اد امکان پذیر نیس��ت - چرا که 
اعتباری برای این کار وجود ندارد - شرط این کار را اختصاص 
بودجه از دولت اعام کرد. به گفته وی، چنانچه در سفر رییس 
جمهور به اصفهان، 5۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل مصلی 
اختصاص یابد، این پروژه را یک ساله تکمیل می کنند. اژدری 
گفت: این پروژه به عنوان یکی از پروژه های مهر ماندگار اصفهان 

نامگذاری شده است. وی به دور چهارم سفرهای استانی رییس 
جمهور اشاره کرد و افزود:  چنانچه 5۰ میلیارد تومان اعتبار در 
این دوره از سفرهای رییس جمهور به ساخت مصلی اختصاص 
یابد، قول می دهیم مصلی را تا یک سال آینده تحویل دهیم. مدیر 
کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به این که در حال 
حاضر همه درآمد موقوفات مصلی، همراه اعتباری که از سوی 
استانداری به ساخت مصلی اختصاص می یابد، به حساب خود 
مصلی واریز می شود، افزود: در گذش��ته اعتبارات و همچنین 
 درآمد موقوفات مصلی به حس��اب مش��ترک هی��أت امنایی و 
هیأت حقوقی مصلی واریز می شد. گفتنی است اظهارات اخیر 
معاون عمرانی استاندار اصفهان و مدیر کل اوقاف استان درباره 
 مش��کات بودج��ه ای ط��رح مصل��ی، در چند ماه گذش��ته  

جنجال های زیادی در محافل مطبوعاتی ایجاد کرده است.

 مدی��ر کل ام��ور اتب��اع و مهاج��ران خارج��ی اس��تانداری 
 اصفهان ازدواج ش��هروندان ایران��ی با اتباع خارج��ی را زنگ 
 خطری ب��رای مس��ئوالن و همچنی��ن، افزایش آم��ار طاق 
 در کش��ور عنوان کرد و اظهار داش��ت: نبود ش��ناخت کافی و 
وجود اختاف��ات فرهنگ��ی، مهم ترین مش��کات این گونه 

ازدواج هاست. 
وی هدف از آمایش را ترغیب افراد برای بازگشت به کشور خود، 
ساماندهی اتباع غیر مجاز، خارج شدن از وضعیت پناهندگی 
و روادید دانس��ت و افزود: گش��ت های ویژه ای برای شناسایی 
افراد تبعه غیر ایرانی در نظر گرفته شده است که افراد تبعه را 

شناسایی و آنها را به کشورشان می فرستد. 
مدیر کل ام��ور اتباع و مهاجران خارجی اس��تانداری اصفهان 
افزود: در طرح »خود معرف« افراد مدت زمان حضور خود را در 

کشور جمهوری اسامی اعام می کنند. 
وی با تأکید بر این که تاکنون ۷۰۰ هزار تبعه افغان در سراسر 
کشور برای صدور روادید اقدام کرده اند، تصریح کرد: برگ های 
تردد صادر شده برای اتباع و مهاجران خارجی در دو نوع مجرد 

و متأهل است. 
صمیمی با اشاره به این که حداکثر زمان صدور گذرنامه برای 
اتباع و مهاجران خارجی 15 روز است، گفت: برای جلوگیری از 

تجمع افراد، این کار به صورت دو نوبته انجام می شود. 
وی با اش��اره به این که اتباع خارجی تنها باید در مشاغلی که 
در قانون برای آنها پیش بینی ش��ده و با مجوز اداره کار و امور 
اجتماعی ش��اغل ش��وند، تصریح کرد: کارفرمایانی که اتباع 
خارجی فاقد مجوز را به کار گیرند، به ازای هر روز کاری، پنج 

برابر حداقل دستمزد جریمه می  شوند. 

هشدار  وعده ها 

گفته ها و نظر ها/ساخت سالن اجالس سران در اصفهان 

گزارش تصویری

مدير کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری:

ازدواج با اتباع افغانی، طالق در اصفهان  را افزايش داد
ادعای  مدير کل اوقاف استان 

مصلی را يک ساله می سازيم 
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س�وم خرداد، تکیه ش�هدای اصفهان، خیمه  داوود 
گلس�تان ش�هدا. همه جمع بودند تا به بهانه شیخ جبلی  

رونماي�ی از طرح های س�ازمان زيباس�ازی 
شهرداری اصفهان با آرمان های شهدای هشت سال دفاع مقدس 
تجديد میثاق کنند. سردار سرتیپ دوم غالمرضا سلیمانی، فرمانده 
س�پاه صاحب الزمان )عج( اس�تان اصفهان در می�ان رزمندگان، 
خادمان ش�هرداری و جمعی از کادر نیروی هوايی، در سخنانی به 
سخت ترين شرايط ايران در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: 
رزمندگان م�ا در دوران دفاع مق�دس، به ويژه فتح خرمش�هر، با 
دس�تان خالی جلوی نیروهای دش�من ايس�تادند و ب�ه جهانیان 
فهماندند که حکومت اس�المی تعیین کننده اس�ت و قدرت های 
بزرگ بايد مقابل آن سرخم کنند. وی ادامه داد: ابعاد يک حکومت 
اسالمی آن قدر وسیع است که دشمنان نمی توانند به آن نفوذ و در 

آن رخنه ايجاد کنند.

برگزاری اولین سمپوزيوم طرح ها و نقوش برجسته
محس�ن رنجبر، معاون خدمات ش�هری ش�هرداری اصفهان نیز در 
صحبت هايی به طرح های شاخص زيباسازی درسال 91 اشاره کرد و 
گفت: امسال 400 طرح زيباسازی در اصفهان اجرا می شود که طراحی 
نماد ش�هدای گمنام، طراحی و اجرای نماد میردام�اد، طراحی قیام 
عاشورا و تنديس شهدای انقالب از طرح های شاخص سال 91 است که 
سازمان زيباسازی به آن می پردازد. به گفته وی، در اين رابطه اولین 
سمپوزيوم نقوش برجسته در سازمان زيباسازی به صورت کشوری 
برگزار می شود. رنجبر همچنین تصريح کرد: طراحی نقوش برجسته 
 شهر، زيباسازی س�الن اجالس س�ران، طراحی بزرگ ترين آبنما و 
پرده آبی کش�ورو چند طرح محله محور از زمره اقدامات س�ازمان 
زيباسازی در سال 91 است. وی در پايان، اجرای اين طرح ها را خدمت 
به مردم دانست و باور داش�ت و گفت که بايستی در اصفهان بستری 

مناسب برای شهروندان از لحاظ زيباسازی پديد آيد.



چهره روزیادداشت

 مصرف سرانه انرژی ایران
پنج برابر چین است

حمید عالقه مندان در نخستین 
گروه 
جشنواره دوره ای مدیریت مصرف اقتصاد

برق اظهار داش��ت: در سال های 
گذشته هدف تنها ایجاد ش��بکه و واگذاری برق به مردم 
بود، در حالی که با پیشرفت های صورت گرفته الزم بود 
برقی که به مردم داده می ش��ود، به خوبی بهره برداری، 

نگه داری و از آسیب های آن جلوگیری شود. 
وی در مورد تعداد مش��ترکان برق تصریح کرد: در حال 
حاضر 920 هزار مش��ترک برق داریم و ب��ا توجه به این 
تع��داد، کل انرژی که ب��ه مصرف  کنندگان داده ش��ده، 
تقسیم بندی می شود. عالقه مندان با اشاره به مشترکان 
خانگی گفت: 70 درصد از مش��ترکان برق، مش��ترکان 
خانگی هس��تند و این مقدار، حدود 50 درصد از میزان 
انرژی توزیعی اصفهان را جذب می کنند. وی در ارتباط 
با س��هم انرژی مولد اضافه کرد: قصد داریم سهم انرژی 
مولد را که متعلق به بخش کش��اورزی و صنعت اس��ت، 

کاهش دهیم. 
مدیر ش��رکت توزیع برق در مورد س��رانه مصرف انرژی 
الکتریکی در دنیا گفت: در پنج س��ال گذش��ته س��رانه 
مصرف ان��رژی الکتریک��ی در دنیا 900 کیل��ووات بوده 
و در کش��ورهایی که مصرف کنندگان خوبی هس��تند، 
این میزان به ه��زار و 500 کیلووات می رس��د. مدیرکل 
استاندارد و تحقیقات صنعتی اس��تان اصفهان در ادامه 
 گف��ت: مصرف س��رانه انرژی در ای��ران ب��ه ازای هر نفر 
پنج برابر چین و چهار برابر هند اس��ت. اصغر صالح زاده 
با اش��اره به این ک��ه هدررفت ان��رژی در چه��ار بخش 
تولید، انتقال، توزیع و مصرف اس��ت، افزود: از مهم ترین 
دغدغه های این س��ازمان، اس��تاندارد کل فرآورده ها و 
فرآیندهای تولید کاال و خدمات در کشور است.  مدیرکل 
استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان بیان داشت: 
از مباحث مهمی که سازمان استاندارد در آن نقش دارد، 
تدوین استاندارد است. وی در مورد استانداردسازی بیان 
داشت: اس��تاندارد، تهیه و تدوین استانداردهای مرتبط 
با مصرف انرژی است. در مورد وس��ایل گازسوز و برقی، 
استانداردهای خوبی تهیه شده و در زمینه تولید کاال در 
حوزه صنعت که مصرف انرژی بسیاری داشت، سازمان 
استانداردسازی، اس��تانداردهای مرتبط با فرآیند تولید 

کاالهای صنعتی را تدوین کرده است. 
وی گفت: باید انرژی به دقت تولید و مصرف شود و امید 

داریم که در آینده به حداقل مصرف انرژی برق برسیم. 

اخبار کوتاه

ویژه
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طلبکارترین کشور جهان کدام است؟

ژاپن برای بیست و یکمین سال متوالی طلبکارترین کش��ور جهان نام گرفت. دولت ژاپن اعالم کرد در 
پایان سال گذشته میالدی میزان دارایی های خارجی این کشور برابر با 25۳ تریلیون ین )سه هزار و ۱90 

میلیارد دالر( بوده است. از این نظر ژاپن توانست عنوان طلبکارترین کشور جهان را حفظ کند. پاداش دولت به گندم کاران
وزیر جهاد کشاورزی

صادق خلیلیان
  از آن جایی که کش��اورزان ب��ه قیمت خری��د تضمین��ی ۳95 تومانی

 گندم امس��ال اعتراض داش��تند،  با پیگیری و مکاتبه با رییس جمهور 
 دیروز در هیأت دولت موضوع کم بودن قیمت خرید تضمینی مطرح شد

  و با حمایت وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت و موافق��ت رییس جمهور 
به اتفاق آرای هیأت دولت قیمت خرید تضمینی گندم افزایش یافت. 

قرار ش��د به ازای ه��ر یک کیلوگ��رم گندمی که کش��اورزان ب��ه دولت 
تحویل می دهند، پ��اداش 25  تومانی به آنها داده ش��ود که عمال قیمت 
گن��دم  تضمین��ی  خری��د 
را از ۳95 توم��ان ب��ه 420 
توم��ان افزای��ش می ده��د. 
 پ��اداش 25 توم��ان ب��رای

 ه��ر کیلوگرم ف��روش گندم 
ش��امل حال کش��اورزانی که 
امسال گندم خود را قبل از این 
مصوبه به دولت فروخته اند نیز 

می شود.

 مصوبه پرداخت وام به خبرنگاران 
قابل اجراست

وزیر مسکن و شهرسازی گفت: دولت مصوب کرده است 45 میلیون 
وام برای ساخت مسکن یا ۳0 میلیون وام برای خرید مسکن با سود 
۱2 درصد در اختیار خبرنگاران قرار گیرد.  علی نیکزاد با بیان این که 
در جریان نیستم که آیا ارایه این وام به خبرنگاران شرایط خاصی دارد 
یا خیر، تصریح کرد: این مصوبه قابل اجراست و خبرنگاران می توانند 
با داش��تن معرفی نامه از وزارت فرهنگ و ارش��اد به بانک هایی که 
 بانک مرکزی در این ارتباط اعالم می کند، برای دریافت وام مراجعه 

کنند.

کاهش 15درصدی قیمت حبوبات
رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: قیمت حبوبات از ابتدای 
اردیبهشت  تا به امروز به مرور ۱5 درصد کاهش داشته است.  قاسم 
علی حس��نی در رابطه با دلیل کاهش ۱5 درصدی قیمت حبوبات 
گفت: به دلیل جو روانی که حاکم ش��ده بود، م��ردم در دی و بهمن  
پارسال به اندازه یک س��ال مصرف خود حبوبات خریداری و ذخیره 
کردند. چون گم��ان می کردند قیمت ها افزای��ش خواهد یافت. این 
موضوع یک��ی از مهم ترین دالیل کاهش قیمت حبوبات محس��وب 
می شود. حسنی با بیان این که بازار مواد غذایی در حالت رکود به سر 
می برد، ادامه داد: از طرفی با توجه به این که رو به فصل گرما می رویم، 
مصرف حبوبات کمتر ش��ده و متقاضی��ان آن نیز کمتر می ش��ود.

همچنین ذخیره کافی از کلیه مواد غذایی در انبار ها وجود دارد.

1391واحد مسكن مهر در شهرضا 
تحویل مردم شده است

فرمان��دار شهرس��تان ش��هرضا گفت:۱۳9۱واحد مس��کن مهر این 
شهرس��تان تحویل متقاضیان ش��ده و صد واحد دیگر نیز ماه آینده 
آماده تحویل می ش��ود. س��یدمحمد باقرمحمدی در گفتگو با ایرنا 
افزود: براساس برنامه ریزی انجام ش��ده تعداد کل واحدهای مسکن 
 مهر در این شهرستان به چهار هزار و 79 واحد می رسد. از این تعداد، 
سه هزار و 879 واحد در ش��هرضا و 200 واحد در شهرمنظریه است. 
فرماندار شهرضا تعداد مسکن روستایی طرح مسکن مهر این شهرستان 
را  هزار و 200 واحد اعالم کرد. وی سقف تسهیالت پرداختی مسکن 
مهر روستایی را ۱0 میلیون تومان وشهری 22میلیون تومان عنوان 
کرد و افزود:تاکنون به متقاضیان مسکن مهر شهرستان شهرضا 90 

میلیارد تومان تسهیالت ویژه پرداخت شده است.

سایپا131 کمیاب شد
کمبود خودرو سایپا ۱۳۱ در نمایندگي هاي سایپا اعتراض مشتریان 
و خریداران را برانگیخته است. در ش��رایطي که بازار خودرو با رکود 
نسبي مواجه اس��ت، بعضي از محصوالت خودروسازان داخلي را به 
سختي در بازار مي توان یافت. س��ایپا ۱۳۱ مدل ارتقا یافته خودرو 
پراید صب��ا یکي از ای��ن محصوالت اس��ت که این روزه��ا حتي در 
نمایندگي هاي رس��مي س��ایپا نیز به س��ختي یافت مي شود. گفته 
مي ش��ود علت اصلي این امر باال رفتن تقاضا براي خرید این خودرو 
بوده که گویا ش��رکت س��ایپا را غافلگیر کرده و باعث برهم خوردن 

برنامه هاي تولید این محصول شده است.

نوسانات قیمتی، جدال میان 
فروشنده و خریدار

حال و روز این روزهای بازار کاالهای مصرفی و اساسی مورد نیاز مردم 
این چنین است. یکی از خریدارانی که برای خرید شیر به مغازه مراجعه 
کرده اس��ت، در جدالی لفظی با فروشنده، وعده مسئوالن را پیگیری 
می کند و می گوی��د: مگر قرار نبود قیمت ها کاهش پیدا کند؟ ش��ما 
همچنان قیمت شیر را همان ۱200 تومان می دهید. فروشنده می گوید 
در این میان مقصر نیست و براس��اس نرخ درج شده روی کاال، عمل 
می کنم. فروشنده می گوید: برخی از برندهای تولیدکننده مواد لبنی 
کاهش قیمت داده اند، اما برخی دیگر از این دستور تمکین نمی کنند و 
بارنامه ها را همچنان با قیمت دلخواه خود تعیین می کنند. این دیگر به 
فروشنده ارتباطی پیدا نمی کند و تولیدکننده است که قیمت دلخواه 

خود را روی کاال حک کرده است.

 تكمیل پایانه  صادراتی گل 
در انتظار حمایت

رئیس اتحادیه فروشندگل و تولید کنندگان گل و گیاه گفت: ارزآوری 
و اشتغا زایی در صنعت گل و گیاه نکات اساسی است که دولت باید به 
آن توجه کند. سید جالل عجایبی با توجه به نامگذاری سال جاری در 
مورد چالش های تولید در صنعت گل و گیاه، همچنین وضعیت این 
صنعت در ایران نسبت به جهان، با توجه به این که این صنعت یکی 
از صنایع پرسود در جهان است، گفت: در سال های اخیر فعالیت در 
این زمینه بیشتر شده و حتی چندی برابر مصرف تولید داشته ایم، اما 

رونق این صنعت مانند کشورهای دیگر نبوده است.

رییس اتحادیه کش��وری طال و جواهر گفت: سه پنجم تولیدات 
طال در داخل انجام می شود که دو پنجم دیگر نیاز طالی کشور 
را مصنوعات خارجی در ویترین مغازه های کشور پر کرده است. 
محمد کش��تی آرای در آئین افتتاحیه این نمایش��گاه، با اشاره 
به برپایی هش��ت  نمایشگاه طال در سطح کش��ور اظهار داشت: 
این نمایش��گاه ها باید به سه نمایش��گاه منطقه ای تبدیل شود 
و چنداس��تان به طور مشترک، نمایش��گاه های ادغام شده ای را 
برپا کنند. وی گفت: سال گذشته ۳5 درصد مصنوعات خارجی 
موجود در ویترین های طالفروش��ی ها وارداتی بود، اما در سال 

جاری این میزان به ۱0 درصد کاهش پیدا کرده است.
کش��تی آرای اظهار داش��ت: کاهش بیمه ۳0 درصدی، کاهش 
مالیات، کم کردن بیمه، کاهش عوارض شهرداری، تخفیف مبالغ 
قبض برق و دیگر اقدامات الزمه از س��وی دولت و مسئوالن امر 

در زمینه کمک رسانی به قشر فعال صنعت طالی کشور  و ایجاد 
رقابت برای صادرات محصوالت مهم است.

صنعت طالی کشور با استانداردها فاصله دارد
در ادامه رییس اتحادی��ه طال و جواهر اصفه��ان  گفت: صنعت 
طالی کش��ور هنوز با اس��تانداردهای جهانی فاصله دارد، اما با 
تالش های صورت گرفته در مس��یر رس��یدن به این استاندارد 
هستیم. هوشنگ شیش��ه بران اظهار داش��ت: امروز اصفهان را 
می توان قلب تپن��ده صنعت طالی ایران نامید. وی با اش��اره به 
این ک��ه بازار مصرف زی��ورآالت طالی کش��ور می تواند فرصت 
مناس��بی برای تولیدکنندگان برای خودکفایی ملی باشد، بیان 
داشت: صنعت طال و جواهر کشور توانایی باالیی در زمینه تولید 
زیورآالت همسان با نمونه های خارجی دارد، اما در حال حاضر 

ابزارآالت مربوط به آن را در دسترس ندارد. شیشه بران در مورد 
مشکالت صنعت طالی کشور خاطرنشان کرد: قوانین مربوط به 
صادرات و واردات، به وی��ژه در زمینه تکنولوژی ابزارآالت و مواد 
اولیه، در راستای حمایت از تولید داخلی نیست که انتظار می رود 
مسئوالن امر تدبیری ویژه برای این امر بیندیشند. وی با اشاره 
به روند پیشرفت کشور ترکیه در زمینه صنعت طال تصریح کرد: 
روند این کشور از تدوین قوانین و سیاست های حمایتی آغاز شده 
و تولیدکنندگان آن کشور نیز موفق شدند به راحتی به بازارهای 
خارجی وارد شده و جایگاه مناسبی را برای کشور خود رقم بزنند. 

سهم صادرات طال به بازارهای خارجی ناچیز است
مدیر امور نمایشگاه های شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان گف��ت: ایران ص��ادرات طالی خود را ب��ه اقالم خاصی 
محدود کرده و طبق آمار اعالم شده، تاکنون سهم بسیار ناچیزی 
از بازارهای جهانی دارد. محسن رخشان با اشاره به این که حضور 
قدرتمند فعاالن این صنعت در نمایش��گاه ها، شاخص غیرقابل 
انکاری برای سنجش توانمندی های فعاالن صنعت طال و جواهر 
کشور است، اظهار داشت: صنعت طالی ایران با پشتوانه تاریخی 
و مزیت های اقتصادی خود در شرایطی ادامه روزگار می دهد که با 
رقبایی مانند ترکیه و ایتالیا مواجه است. وی افزود: وجود هزاران 
کارگاه طالسازی در کشور و نیز ارتزاق بیش از پنج میلیون نفر 
از جمعیت کشور از طریق این حرفه، نشانگر ظرفیت ها و پویایی 

این صنعت درخشان کشور است.

برنامه های اجرایی ساخت شهرک طال اعالم می شود
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در ادامه، 
گفت: امید است اوایل تیرسال جاری و همزمان با روز صنعت و 
معدن، برنامه های اجرایی س��اخت این ش��هرک به طور رسمی 
اعالم ش��ود. مرتضی یزدخواس��تی یکی از ضعف های گذش��ته 
صنعت طال را صنفی بودن عنوان ک��رد و ادامه داد: در این حرفه 
کسانی که نتوانسته اند خود را به روز کرده و بر صنفی بودن خود 

تکیه زده اند متضرر شده اند.  
وی از راه اندازی ش��هرک ط��الی تخصصی اس��تان خبر داد و 
اضافه کرد: بالغ بر 60 درصد تولیدات طالی کش��ور در اس��تان 
اصفهان انجام می ش��ود، بنابراین راه اندازی ش��هرک تخصصی 
طال در اصفه��ان امری ض��روری اس��ت. وی بیان داش��ت: فاز 
نخست این ش��هرک ۱5 هکتار وس��عت دارد و تا 50 هکتار نیز 
 می تواند افزایش پیدا کند اما وس��عت در نظ��ر گرفته برای آن  

95 هکتار است.

دو پنجم نیاز طالی کشور را مصنوعات خارجی پر کرده است

اصفهان، قلب تپنده صنعت طالی ایران

ششمین نمایشگاه بین المللی فلزات گران بها، طال، جواهر، سنگ های قیمتی، نقره، ساعت،  زهرا 
ماشین آالت و تجهیزات وابسته، از روز گذشته آغاز به کار کرده و تا پنجم خرداد ماه در محل نوبخت

برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، واقع در پل شهرستان دایر است. از میان 
استان های اصفهان، تهران، آذربایجان شرقی، فارس و خراسان رضوی، شمالی و جنوبی که در این نمایشگاه حضور 
دارند، استان های اصفهان و تهران بیشترین مشارکت کنندگان را تشكیل می دهند. در این نمایشگاه نمایندگان 
کشورهای ایتالیا، فرانسه،ترکیه و چین نیز به ارایه فعالیت های خود می پردازند. از دیگر ویژگی های نمایشگاه سال 

جاری نسبت به سال های گذشته، افزایش غرفه طال و جواهر و راه اندازی سایت اختصاصی نمایشگاه بوده است.

ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 793  | May 24 ,2012  |  12 Pages 

میزان افزایش حقوق 
بازنشستگان

 عقب نشینی اورپا
 از تحریم نفت ایران

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مس��تمری بگیران تأمین اجتماعی گفت: 
میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی خرداد مشخص می شود. 
علی اکبر خبازها در گفتگو با مهر افزود: با گذشت سه ماه از سال هنوز میزان 
واقعی افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مشخص نشده است، اما 
براساس اعالم مسئوالن قرار است تا پایان خرداد افزایش حقوق این افراد نهایی 
و اعالم شود. وی از نظر مساعد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با افزایش 
حقوق بازنشستگان براساس نرخ تورم خبر داد و تأکید کرد: با توجه به این که 
نظر مرتضوی نیز مثبت اس��ت به همین دلیل انتظار م��ی رود میزان افزایش 
 حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم اعالم شده از سوی بانک مرکزی، یعنی 
2۱ درصد افزایش پیدا کند. وی گفت: پس از ابالغ الیحه بودجه س��ال 9۱ ، 

میزان افزایش حقوق مشخص می شود.

رویترز به نقل از مناب��ع آگاه اعالم کرد: با افزایش واردات نفت اروپا و آس��یا از 
ایران در ماه می، صادرات نفت ایران در این ماه روندی کاهشی نداشته است.

علت اصلی افزایش واردات نفت اروپا و آس��یا از ایران در ماه می نگرانی از آغاز 
تحریم های آمریکا و اروپا بر ضد ایران از ابتدای جوالی است. براساس آمارهای 
رویترز، میزان صادرات نفت ایران در ماه می به ۱/5میلیون بشکه در روز رسیده 
است. یک منبع آگاه در یک شرکت بزرگ نفت اروپا تأکید کرد، میزان صادرات 
نفت ایران در ماه می نسبت به ماه آوریل تغییر کمی داشته و میزان صادرات 
نفت ایران در سال گذشته به 2 تا 2/2 میلیون بش��که در روز رسیده و میزان 
کل تولید نفت ایران نیز سال گذش��ته به طور میانگین به ۳/5  تا ۳/6 میلیون 
 بشکه در روز رسیده است. آمارهای رسمی ایران کاهش صادرات نفت ایران به 

۱/5 میلیون بشکه در روز را تأیید نمی کنند.

معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اعالم 
این که ذخایر گوشت و مرغ کافی اس��ت، اعالم کرد: وزارت 
صنعت مکلف اس��ت با ذخیره ۱/2 میلیون ت��ن جو، ذرت و 
کنجاله قیمت ها را کنترل کند. معاونت امور تولیدات دامی 
وزارت جهاد کش��اورزی در واکنش به اظه��ارات مدیر کل 
تأمین و توزیع وزارت صنعت که گفته بود » برای ماه رمضان 
50 هزار تن مرغ نیاز داریم. وزارت جهاد برنامه ندارد«، اعالم 
کرد: ش��رایط تولید گوش��ت مرغ در وضعیت خوبی بوده و 
برنامه تولید براساس پیش بینی های صورت گرفته در حال 
انجام است و خوشبختانه با برنامه ریزی های صورت گرفته 
در ایام ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضا نیز مشکلی وجود 
نخواهد داش��ت. وزارت جهاد افزود: در این راستا مسئوالن 
تنظیم بازار با استفاده از مکانیزم های ذخیره سازی مرغ مازاد 
نیز می بایستی تمهیدات الزم را برای تأمین مرغ مورد نیاز 
اتخاذ کنند. همچنین باال رفتن قیمت گوشت قرمز، به دلیل 
کمبود تولید نیست، بلکه ناش��ی از افزایش قیمت نهاده ها، 
خوراک دام و تغییرات قیمت ارزی اس��ت که اثر مستقیمی 
روی قیمت گوشت قرمز داشته است. در توضیحات وزارت 
جهاد آمده است: ش��ایان ذکر است که مس��ئولیت کنترل 
قیمت و جلوگیری از باال رفت��ن قیمت ها در حیطه وظایف 
شرکت پشتیبانی امور دام کشور تحت نظارت وزارت صنعت، 

معدن و تجارت است.

رئیس کل بانک مرک��زی از کاهش دو درصدی نرخ س��ود 
تسهیالت ریالی  برای صادرات و یک درصدی تسهیالت ارزی  
در سال جاری خبر داد و گفت: در جلسه شورای پول و اعتبار 
مقررات جدیدی برای صدور دسته چک وضع شد. محمود 
بهمنی در مورد مصوبات شورای پول و اعتبار اظهار داشت: در 
این جلسه اعضای شورا با هدف حمایت از تولید داخلی، نرخ 
سود تسهیالت برای صادرات را کاهش دادند. بهمنی افزود: 
براساس این مصوبه نرخ تسهیالت ریالی در بخش صادرات 
دو درصد و نرخ سود تسهیالت ارزی نیز یک درصد کاهش 
یافت. وی ادامه داد: پیش از این مصوب��ه، تفاوتی میان نرخ 
سود تسهیالت صادراتی با سایر تسهیالت وجود نداشت، اما 
شورای پول و اعتبار برای کمک بیشتر در تحقق شعار سال 
جاری و حمایت از تولید داخلی، رأی به کاهش نرخ س��ود 

تسهیالت صادراتی داد. 
س��خنگوی ش��ورای پول و اعتبار درباره مصوب��ه دیگر این 
ش��ورا گفت: مصوبه دیگر شورا درمورد ش��رایط استفاده از 
حس��اب های جاری بود که در قالب مصوبه ای با ۳5 ماده و 
۱6 تبصره به بانک ها و موسس��ات اعتباری ابالغ می شود. 
بهمنی بیان کرد: براس��اس این مصوبه، از این پس اعطای 
دست چک منوط به رفع سوء اثر چک های پیشین و تعیین 
تکلیف مطالبات معوقات بانک ها از متقاضی دسته چک است.

مدی��ر اداره سیاس��ت های اقتصادی بانک مرک��زی با بیان 
این که س��ه برابر س��ال 90 و پن��ج برابر ۱0 س��ال ماقبل 
 آن، س��که پیش فروش ش��ده اس��ت،گفت: در یک ماه اول 
2/6 میلیون سکه تحویل، 2/5 میلیون گواهی سپرده و۳00 
هزار قطعه به سایر ابزار تبدیل شد. پیمان قربانی با اشاره به 
مراجعه نکردن بیش از 900 هزار نفر برای دریافت سکه های 
 پیش فروش شده، اظهارداشت: در روزهای آتی در صورتی که 
ثبت نام کنندگان مرحله اول به ش��عب مراجعه کنند، سکه 
تحویل آنها می ش��ود، اما از امروز تحویل سکه های مرحله 
 دوم پیش فروش انجام می ش��ود. وی در م��ورد مرحله دوم 
پیش فروش س��که گفت: بانک مرکزی همواره اعالم کرده 
اس��ت که درباره ایفای تعهد اولیه هیچ مش��کلی نداشته و 
برنامه ریزی کامل انجام شده بود، اما چون این میزان عرضه 
بسیار بیشتر از تقاضای سکه  در بازار بود، ابزارهای جایگزین 
برای جلوگیری از ایجاد التهاب شدید در بازار پیش بینی شد. 
قربانی با بیان این که 9 میلیون سکه پیش فروش شده بیش 
از پنج برابر عرضه سکه در ۱0 سال گذشته و سه برابر نسبت 
به سال 90 بوده است، افزود: پیش بینی ما این بود که بازار با 
اضافه عرضه  رو به رو شده و با توجه به این که در سال گذشته 
روند ثبت نام ها در برخی روزها بس��یار باال بود، احتمال افت 

قیمت شدید سکه و متضرر شدن افراد وجود داشت.

معاون اتحادیه نساجان اصفهان گفت: در صورت بی ثباتی 
قیمت دالر، با توجه به این که 70 درصد نیاز پنبه کش��ور 
وارداتی اس��ت، وضعیت صنعت نساجی وخیم تر می شود. 
مرتضی منصوری با اشاره به ضرورت حمایت دولت از صنعت 
نساجی در سال تولید ملی اظهار داشت: دولت در راستای 
اصالح کشت پنبه و حمایت از تولیدکننده داخلی، در ارایه 
سوبسید دالر ۱226 تومان می تواند اقدام موثری در عمل 
و نه شعار، انجام دهد. وی با بیان این که در حال حاضر پنبه 
بومی کشور اصالح نشده و طول الیاف آن کم است، افزود: 
گس��ترش تولید پنبه با کیفیت در کشور نیازمند حمایت 
دولت در اصالح بذر پنبه اس��ت. وی با بی��ان این که چند 
سال به دلیل مشکالت الیاف مصنوعی، مصرف جهانی پنبه 
 دوباره افزایش یافت، تصریح کرد: در پنج سال گذشته تولید 
پارچه های پنبه ای در ایران 40 درصد افزایش یافت که به 
دلیل مقرون به صرفه نبودن کشت پنبه کشاورزان ایرانی 
دیگر زیر بار کاش��ت این محصول نرفته و ایران مجبور به 
وادرات پنبه ازبکس��تان و تاجیکس��تان و نخ پنبه ای هند 
شد. منصوری به بحران های این دوره اش��اره کرد و افزود: 
با این بحران ها ایران اقدام به وادرات پنبه تاجیکس��تان با 
کیفیت و قیمت کمتر کرد که متأسفانه به دلیل نوسانات 
 دالر، قیمت پنبه ب��رای واردکنندگان صنعت نس��اجی تا 

40 درصد افزایش یافت. 

بانک مرکزی سکهجهاد کشاورزی نساجی

ذخیره گوشت و مرغ 
کافی است

 کاهش دو درصدی 
سود تسهیالت صادرات

پنج برابر عرضه 1۰سال 
سكه پیش فروش شد 

وضعیت صنعت نساجی 
هم وخیم  شده است
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ممنوعیت ورود گردشگران به سایت های طبیعی
در حالی که گروه های غیرمجاز و ناآگاه به بسیاری از مواهب طبیعی، مانند چشمه و درختان منطقه 
الیمستان آسیب زده اند،  ورود تمام تورهای مجوزدار و بدون مجوز به این سایت طبیعی ممنوع شده 

و سبب شد معدود دفاتر طبیعت گردی، تورهای خود را لغو کنند.

5

یک جانمایی غلط دیگر

 ساخت موزه منطقه ای کویر
 در شهر صنعتی

موزه منطقه ای کویر در اس��تان یزد، به فاصله ای دور از شهر یزد و 
در نزدیکی شهر اشکذر در یک شهر صنعتی در حال ساخت است. در 
نزدیکی محل ساخت این موزه یک پایانه باربری خودروهای سنگین، 
یک کوره پزخانه ساخت سفال و آجر، یک پادگان نظامی، یک نیروگاه 

و یک مجتمع خدمات بین راهی واقع است.
 این در حالی است که موزه ها باید در محل هایی مناسب و آرام و با 
دسترسی راحت برای عالقه مندان ساخته شود. این موزه منطقه ای 
قرار است محلی برای معرفی و نمایش آثار تاریخی به دست آمده از 

هفت استان کویری کشور باشد.
براساس تعاریف سازمان میراث فرهنگی، موزه منطقه ای به موزه ای 
گفته می ش��ود که از نظر محتوا و مخاطب فراتر از مرزهای استانی 
بوده و یک منطقه فرهنگی )به لحاظ مردم شناسی، باستان شناسی، 
 هنر و...( را در ب��ر می گیرد. این موزه ها به معرفی مردم شناس��ی و 
باس��تان شناس��ی، تاریخ ش��هر، فرهنگ، تمدن و... )از نظر مادی و 

معنوی( در منطقه می پردازد.
 بر همین اساس، این س��ازمان مصوب کرد 9 موزه منطقه ای شامل 
دو موزه منطقه ای آذربایجان ویژه استان های شرقی و غربی، موزه 
منطقه ای اصفه��ان، موزه منطقه ای بزرگ خراس��ان رضوی، موزه 
منطقه ای فارس، م��وزه منطقه ای خوزس��تان، اکو موزه ش��مال، 
موزه منطقه ای هگمتانه و موزه منطقه ای کویر برای پوش��ش همه 

استان های کشور ساخته شود. 
در این میان، موزه منطقه ای کویر که قرار است محلی برای نمایش 
آثار تاریخی و فرهنگی و خصوصیات منطقه ای هفت استان کویری 
 کش��ور باش��د، در مرکز یک ش��هر صنعتی در حال س��اخت است. 
مکان یابی و آغاز س��اخت این موزه بزرگ منطقه ای در سال 88 به 
وس��یله اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
یزد انجام و نهایی ش��د. این محل درنزدیکی پل الغدیر یزد و در یک 

شهر صنعتی واقع است. 
این در حالی اس��ت که به باور کارشناس��ان، موزه ها بای��د درون یا 
نزدیک بافت های تاریخی س��اخته ش��وند تا گردش��گران، در کنار 
بازدی��د از بافت و خانه ه��ا و بناه��ای تاریخی از نزدی��ک مجموعه 
اشیای تاریخی مرتبط را نیز از نزدیک ببینند. حال به نظر می رسد 
با این مکان یابی غیرکارشناس��ی و ق��رار گرفتن این م��وزه در یک 
محل صنعتی و غیر مرتبط با بافت تاریخی، با مش��کالت خاصی که 
شهرهای صنعتی به لحاظ آالینده های صوتی و غیره دارند، باید موزه 
 منطقه ای کویر را از هم اکنون ج��زو موزه های کم بازدید و منزوی 

دانست. 
نگاهی به محل س��اخت ب��زرگ تری��ن و معروف تری��ن موزه های 
جهان نش��ان می دهد، همه این موزه ها در مرکز ش��هر و با بهترین 
دسترسی ها در نزدیکی بافت های تاریخی س��اخته شده اند. موزه 
منطقه ای کویر در اس��تان یزد ام��ا در نزدیکی ی��ک پایانه باربری 
خودروهای س��نگین، یک کوزه پزخانه س��اخت س��فال و آجر، یک 
پادگان نظامی، یک نیروگاه و یک مجتمع خدمات بین راهی ساخته 
شده اس��ت و آن گونه که مسئوالن س��ازمان میراث فرهنگی کشور 
وعده داده اند، م��وزه منطقه ای یزد با زیربن��ای 14 هزار متر مربع با 
اعتباری بالغ بر 140 میلیارد ریال در حال ساخت است تا پایان سال 

91 افتتاح می شود. 
این موزه برای معرفی اس��تان های کویری از لحاظ باستان شناسی، 
مردم شناسی و زیست محیطی و ارایه تعریف جامع از منطقه ایجاد 
می ش��ود. موزه ها فقط به عنوان فضای ارایه دهنده آثار به جا مانده 
از گذشتگان نیستند، بلکه فضایی زنده هستند که می توانند مفاهیم 
میراث فرهنگی را با تعابیر و مفاهی��م عملی وکاربردی در گروه های 

سنی و جامعه هدف مختلف معرفی می کنند.
در حال حاضر بناس��ت موزه های منطقه ای مختلفی در ایران برای 
معرفی ظرف های فرهنگی و تاریخی جای جای ایران راه اندازی شود.

اما نکته این جاس��ت که در برخی از این جانمایی ها، از تعیین محل 
مناسب این موزه ها با توجه به دسترسی آس��ان و همچنین فضای 
 مناسب موزه ها، در بافت های فرهنگی و البته ملموس تر برای موزه 

بازمانده اند. 
این روزها در اصفهان نیز بحث ایجاد موزه منطقه ای گرم اس��ت، اما 
معلوم نیست عاقبت پیرو مصوبات دولت، محل مناسب این موزه، به 

آن اختصاص می یابد یا خیر.

 کهن ترین نقش برجسته
 در خطر ریزش

حدود 76 س��ال از ثبت نقش برجس��ته  »کورانگون« در 
غربی ترین نقطه ی اس��تان ف��ارس می گ��ذرد. اثری که 
قدیمی ترین نقش برجس��ته  ایران اس��ت، ولی این روزها 
چنان وضعیت نامناس��بی دارد که هر لحظه امکان دارد 
فرو بریزد. به گزارش ایس��نا، نقش برجسته  کورانگون که 
در دو کیلومتری جنوب »بابا میدان« در بخش »رستم« 
استان فارس قرار دارد، خردادماه 1315 در فهرست آثار 

ملی ثبت شد. 
این اثر عیالمی روی س��طح یک صخره  مرتف��ع و برفراز 
رودخانه  فهلیان واقع شده است و کهن ترین نقش برجسته  

ایران شناخته می شود. 
نوروز رجبی، باستان ش��ناس درباره  این نقش برجس��ته 
بیان کرد: این اثر، صحنه  نیایش و آیین در دوره  عیالمی 
را نشان می دهد و پژوهشگران و باستان شناسان معتقدند 
 این نقش برجس��ته ب��ه دو دوره  زمانی متف��اوت مربوط 
است. قاب و صحنه  اصلی نقش برجس��ته به دوره  عیالم 
قدیم و حاش��یه  کناری آن به دوره  عیالم نو و هزاره  اول 

تعلق دارد.
 او درباره  تصاویر نقش برجس��ته نی��ز توضیح داد: صحنه  
اصلی که در مرکز نقش برجسته قرار دارد، دو نفر از ایزدان 
و ایزدبانوان عیالمی را نش��ان می دهد که فواره ای آب در 
دس��ت دارند، در حالی که روی تختی از مار چنبره زده ، 

نشسته اند. 
این دو ایزد، کاله های ش��اخ داری بر سر دارند و کاهنانی 
در کنار آنها با حالت نیایش حض��ور دارند. این کاله های 
شاخ دار نیز نش��ان و نماد خداوند بودن است که برگرفته 
از سنت سومری ها اس��ت. عالوه بر این، وجود عنصر مار 
به صورت یک تخت چنبره زده اهمیت و جایگاه آن را در 
دوره  عیالم کهن نشان می دهد، زیرا مار در آیین و مذهب 

عیالمی نماد باروری و حاصل خیزی است.
 رجب��ی در ادام��ه  گفتگوی خ��ود درب��اره  وضعیت این 
نقش برجسته اظهار کرد: از این لحاظ، در وضعیت بسیار 
اسفباری قرار دارد، به طوری که بخشی از نقش برجسته بر 
اثر رانش کوه در گذشته از قاب اصلی جدا شده و هر لحظه 

امکان دارد فرو بریزد.
هرچند عوامل تخریب آن، ش��امل عوامل طبیعی مانند 
باد، باران، گرما و سرما نیز می شود. این عوامل شرایط را 
به گونه ای پیش برده اند که سطح نقش برجسته به شدت 
متخلخل و آسیب پذیر شده اس��ت و در شرایط معمولی 

به سختی می توان جزییات نقش برجسته را دید.

دژ بسطام
دژ اورارتویی بس��طام که متعلق به هزاره  نخست پیش از میالد 
اس��ت، بر فراز کوهی در روس��تای بس��طام خوی قرار دارد. دژ 
بسطام که دارای دیوارهای استوار سنگی مشرف به دشت است، 
دارای س��ه بخش پایین دژ )جای دروازه ها، سربازان و اصطبل(، 
میان دژ )جای انب��ار آذوقه و معب��د خدای خدای��ان اورارتو( و 
 باالدژ )جای فرماندهان( بوده اس��ت. از دیگر دژ های باس��تانی 
خوی می توان ب��ه قلعه دختر )ه��زاره  اول و دوم پیش از میالد( 

اشاره کرد.

کلیسای سورپ سرکیس
به گفته  برخی از پژوهشگران، پیشینه  سورپ سرکیس به سده  
چهارم میالدی می رسد. نمای بیرونی سورپ سرکیس با دو در 
ورودی از سوی جنوب و غرب، به شکل مکعب مستطیل است. 

درون کلیسا شش ستون سنگی وجود دارد. مهراب کلیسا نیز با 
نقاش��ی های مذهبی گل و بوته دار و نقوش اسلیمی با رنگ های 

تند در انتهای شمال شرقی رخ می نماید.

کلیسای ماهلذان
در دیه  ماهلذان، کلیس��ایی به همین نام در میان مزارع زیبای 
روستا جای گرفته است. پیشینه  این کلیس��ای ارمنی، با توجه 
به س��بک معماری اش، به دوران مغول یا صفویه می رسد. به جز 
گنبد کلیسا که از آجر است، س��نگ بقیه  بخش های ساختمان 
کلیسا را تش��کیل می دهد. گفتنی اس��ت جز در مهرابه  کلیسا 
که بقایایی از نقاشی های مذهبی به چشم می خورد، تزئینات و 
نماسازی های دیگری دیده نمی شود. از دیگر کلیساهای پیرامون 
 خوی می توان به کلیس��اهای صفوی روستاهای قریس و فنایی

 اشاره کرد.

مسجد مطلب  خان
مسجد آجری مطلب خان در نزدیکی بازار قدیمی خوی قرار دارد. 
پیشینه  این مس��جد که در زمان قاجاریه بازس��ازی شده است، به 
 دوره  ایلخانیان می رسد. مسجد مطلب خان دارای شبستان بزرگ 
رو باز و مربعی شکل است که دور تا دور آن را اتاق هایی در دو طبقه و 
شاه نشین هایی رفیع و ایوانی عظیم فراگرفته است. از تزئینات مسجد 
می توان به مقرنس کاری های درشت گچی در بخش شاه نشین باالی 
محراب و ورودی شبستان اش��اره کرد. از دیگر مسجدهای خوی 
می توان به مالحس��ن، سیدالشهدا، ش��یخ، داش آغلیان، چورس و 

حجتیه که همگی قاجاری هستند، اشاره داشت.

مناره  شمس
مناره  شمس در خوی، بنای یادمانی برای ُمراد مولوی بلخی یعنی 
شمس تبریزی است که دیرینگی اش به دوره  صفویه می رسد. این 
مناره  آجری با شاخ های قوچ و بز کوهی تزئین شده است. در ورودی 
مناره، روزنه ای مستطیل شکل با پله هایی مارپیچ دیده می شود که 

می توان با باالرفتن از آن به نوک برج رسید.

خانه  کبیری
در میان بافت کهن ش��هر خوی، خانه قاجاری کبیری قرار دارد که 
از سه طرف به کوچه منتهی می ش��ود. از آن جا که این خانه از آن 
»حاجی میراسماعیل کبیری« بوده، به خانه  کبیری شهرت یافته 
است. دو ساختمان با نمایی کاه گلی در شمال و جنوب حیاط خانه 
به چشم می خورد که در دو طبقه با آجر، سنگ و خشت خام ساخته 
شده اند. در تاالر طبقه  نخست، گچ بری هایی دیده می شود. طبقه  
دوم نیز که دارای ارسی هایی زیبا با شیشه های رنگی است، سقفی با 
گچ بری  و نقاشی های گل و بوته دارد. از دیگر خانه های دیدنی خوی 

می توان به خانه  قاجاری یوسفی اشاره کرد.

دروازه  سنگی
دروازه  س��نگی که به جای مانده از حصار کهن خوی است، تاریخ 
معاصر این شهر را در دل خود جای داده است. این دروازه، در ورودی 
بازار خوی خودنمایی می کند. برخی از کارشناسان، پیشینه ی ن 
را ایلخانی و گروهی دیگر، قاجاری می دانند. بخش شمالی دروازه 
که در امتداد بازار اس��ت، آجری و دارای تاقی، جناقی است. بخش 
جنوبی دروازه نیز که زیبایی وی��ژه ای دارد، از یکی  در میان چیده 
شدن سنگ های سیاه و خاکستری، به صورت نیم دایره  ای ساخته 

شده است.

سفر به شهر از یاد رفته در خاطر گردشگری

خوی، شهری به قدمت تاریخ

در دشتی گس�ترده و در میان کوه های سر به فلک کشیده، ش�هری آرمیده است که »خوی« نام  مسعود
دارد. خوی، به دیرینگی تاریخ است، چراکه آثار دوران اورارتویی در جای جای این منطقه دیده  لقمان

می شود. به گفته  دکتر عباس زریاب خویی، نام خوی در سنگ نبشته  داریوش، شاهنشاه هخامنشی، 
 نزدیک به همین تلفظ آمده اس�ت.آب و هوای خوی، کوهستانی اس�ت و بهارانی عطرناک، تابس�تانی خنک، پاییزی 
پر نقش و نگار و رنگارنگ و زمستان هایی سخت و پربرف دارد. گفتنی است مردم خوی در کنار زبان ملی – فارسی- به 

ترکی آذربایجانی سخن می گویند.
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رقص خنجر ترکمن ها

نمایشی که داد نیایش سر می دهد
 فلس��فه رق��ص خنج��ر را بای��د در اعتق��ادات قومی 
و فرهنگ��ی ترکمن ه��ا جس��تجو ک��رد ک��ه از 
گذش��ته های دور به ی��ادگار مانده اس��ت و در واقع، 
نمایش��ی هن��ری، رزم��ی و نمایش��ی اس��ت، همراه 
 با حرکات��ی هماهنگ و م��وزون که جلوه و ش��کوهی 
خاص دارد و تماش��اگر را نیز، همچون مجریان آن، در 
حالتی رویای��ی فرو می برد. این رق��ص، به آیین پرده 

خوانی شبیه است.
 پرده خوان��ی یعنی زی��اد خواندن، هم��راه با حرکات 
نمایش��ی دس��ت و پا که یادآور شمانیس��م و کارهای 
َش��َمن ها اس��ت. ترکمن ها بنا به ش��رایط محیطی، 
همیش��ه در معرض هجوم اقوام مختلف بودند. بر این 

اساس چاره ای نداشتند جز این که همیشه در حالت 
دفاعی باش��ند و با آموزش فنون نظامی، خود را قوی، 

پرتوان و مصمم نگه دارند. 
رقص خنجر با نقش مایه های مذهبی سبب می شود 
این روحیه در آنها تقویت ش��ود. در اج��رای این هنر 
رزمی، نمایش��ی، نیایش��ی از لحاظ تع��داد مجریان، 
محدودیتی وجود ندارد ولی معموال از 5، 7، 9 و یا 11 

نفر تجاوز نمی کند. 
یکی از مجری��ان، وظیفه رهبری و غ��زل خوانی گروه 
را به عهده دارد. رهبر گروه و مجری��ان جامه ای بلند 
و قرمز می پوش��ند که جامه س��نتی ترکمن هاست 
)دون( و خنجری بر کم��ر می بندند. مجریان این هنر 

رزمی، نیایشی، نمایش��ی در دو ردیف و مقابل هم قرار 
می گیرند، آن چن��ان که قادر به دی��دن رهبر گروه و 

حرکات او باشند. 
وقتی گروه نمایش��ی در مقابل مردم قرار گرفت رهبر 
گروه، غزلی عارفانه را با صدایی گرم، شمرده و آهنگین 
می خواند، این اجرا را »دؤرما غزل/ غزل آغازین« نام 

نهاده اند. 
در ای��ن دور، همگ��ی مجری��ان، دس��ت های خود را 
در حالت نیایش به س��وی آس��مان بلن��د می کنند. 
آن��گاه در بخش��ی از غ��زل و با اش��اره رهبر گ��روه از 
 ته گل��و »ه��ووه« می گویند ک��ه در حقیق��ت همان 

»یا هو« گفتن است.

عکس یادگاری

اندر احواالت 
دروازه های چوگان 

 
دروازه های چوگان در میدان نقش جهان، اولین چیزی است که در 
این تصویرقاجاری چشم بیننده را خبر می کند. جایی که در دوران 
قاجار دیگر از چوگان و غوغاهای آن خبری نبود و تبدیل به تکیه گاه 
و دمی آساییدن در پناه تیرک ها شده بود...
اکنون دروازه های چوگان در این میدان محل پارک خودروها و محل 
آمد و شد اتومبیل های دودی شده...

سرزمین من
یکی از ترانه های زیبا و ماندگاری که هنرمندان افغان و ایرانی بارها 
اجرا کرده اند و هرگز تازگی و طروات خود را از دس��ت نداده، ترانه 
افغانی »س��رزمین من« اس��ت. این ترانه فارس��ی، زبان حال مردم 
افغان، تاجیک و ایرانی اس��ت و از یک درد مشترک تاریخی سخن 
به میان می آورد. درد مشترک »جدایی« که چاره ای جز »پیوند« 
ندارد. پیوند پاره های از هم گسسته یک سرزمین پهناور، سرزمین 
 مش��ترکی که متعلق به مردم هم ریش��ه تاجیک، ایران��ی و افغان 
 خواه��د ب��ود.  داوود س��رخوش، هنرمن��د توانمند افغان��ی، ترانه 
 »س��رزمین م��ن« را ب��ا گوی��ش افغان��ی اج��را  ک��رده اس��ت 

و ب��ا س��رود و صدایش 
و  »بی س��رودی  از 
ای��ن  بی صدای��ی« 
مش��ترک  س��رزمین 
پهن��اور در ای��ن روزها 

می خواند. 
این ترانه ماندگار را در 
فراق جگرگوش��ه های 
ایران، یعنی افغانستان 

و تاجیکستان بشنوید.



يادداشت
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 ساخت هزار  مجتمع 
بزرگ آبرسانی

مش��اور مدیرعام��ل ش��رکت آب و 
فاضالب کشور و مجری طرح های 
آبرس��انی روستایی کش��ور، اظهار 
داش��ت: س��اخت یک هزار مجتمع 
بزرگ آبرس��انی در مناطق مختلف 

کشور در دست اجراست.
س��یف اهلل باب��ا نت��اج در جری��ان 
 دیدار از پروژه های آب روس��تایی 
چهارمحال و بختیاری گفت: س��ال 
گذش��ته اعتباری بالغ بر 10 ه��زار میلی��ارد ریال برای آبرس��انی به 
روستاهای کشور در نظر گرفته شد. وی افزود: دو تغییر عمده در این 
اعتبارات نسبت به سال های گذش��ته دیده می شود؛ یکی ماده 180 
در خصوص میزان بهره مندی روستاها از آب ش��رب و دیگری ماده» 
ب ر« در خصوص مجتمع های نیمه تمام آبرس��انی به روستاهاست. 
مشاور مدیر عامل شرکت آب و فاضالب کشور تصریح کرد: با تخصیص 
اعتبار مورد نیاز طرح های آبرسانی روس��تایی کشور در سال جاری، 
 اکثر پروژه های آب روس��تایی چهارمحال و بختیاری در سال 91 به 

بهره برداری می رسد.
بابا نتاج پیش بینی کرد، اعتبارات آب و فاضالب روس��تایی در س��ال 
جاری 20 درصد افزایش یابد. وی تصریح ک��رد: اکثر پروژه های آب 
روس��تایی به صورت مجتمع اجرا می ش��ود که با توجه به توپوگرافی 
 منطقه و تعداد روس��تاها، بی��ش از پنج روس��تا دره��ر مجتمع قرار 
می گیرد. ای��ن مس��ئول وزارت نیرو، تأمین مش��کالت آبرس��انی به 
 روس��تاهای کش��ور را از برنامه ه��ای وزارت نی��رو در س��ال جاری 

عنوان کرد.

دانشگاه شهرکرد دارای 43 رشته 
گرايش دکتری است

رییس دانش��گاه ش��هرکرد گفت: 
دانشگاه ش��هرکرد دارای 43 رشته 
 گرای��ش دکت��ری تخصص��ی و 

یک رشته دکتری حرفه ای است.
اسماعیل اس��دی در این خصوص 
اظهار داشت: آموزشکده دامپروری 
شهرکرد در سال 56 در ساختمان 
اس��تیجاری با پذیرش 30 دانشجو 
در رشته دامپروری آغاز به کار کرده 
اس��ت. وی تصریح کرد: این دانشگاه در س��ال 61 با عنوان آموزشکده 
کش��اورزی ش��هرکرد در دو رش��ته کاردانی امور زراعی و امور دامی 
فعالیت خود را از سر گرفت. اسدی ادامه داد: سال 67 این دانشگاه به 
مجتمع آموزش عالی ش��هرکرد ارتقا یافت و عالوه بر دو رشته سابق، 
در سه رش��ته جدید مهندس��ی کش��اورزی، زراعت و اصالح نباتات، 
کاردان��ی منابع طبیع��ی، تکنولوژی مرت��ع و آبخی��زداری و کاردانی 
دامپزشکی دانش��جو پذیرفت. رییس دانشگاه ش��هرکرد یادآور شد: 
پس از س��فر پر برکت رهبر معظم انقالب در س��ال 71 به این استان، 
مجتمع عالی آموزش ش��هرکرد به دانش��گاه ش��هرکرد تبدیل شد و 
به س��رعت مراحل رش��د را طی کرد و همچنان در حال توسعه است.

اسدی اذعان داشت: در حال حاضر فضاهای آموزشی، کمک آموزشی 
و رفاهی دانش��گاه ش��هرکرد بالغ بر 134 هزار متر مربع بوده اس��ت. 
وی تأکید کرد: 73 ه��زار متر مربع این دانش��گاه در ح��ال مطالعه و 
 احداث اس��ت. اس��دی بیان داش��ت: در این دانش��گاه در حال حاضر

270 عضو هیأت علمی تمام وقت در هشت دانشکده مشغول پرورش 
اس��تعدادهای نزدیک به شش هزار دانش��جو در 118 رشته تحصیلی 
هستند. رییس دانشگاه ش��هرکردافزود: این دانشگاه دارای 39 رشته 
کارشناسی،50 رش��ته کارشناسی ارشد،43 رش��ته گرایش دکتری 

تخصصی و یک رشته دکتری حرفه ای است. 

 مصوبات سفر ريیس جمهور 
به استان صددرصد محقق شد 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
چهارمحال و بختیاری از تحقق صددرصدی مصوبات دور 

اول و دوم  سفر رییس جمهور به استان خبر داد.
مژگان ریاحی اعتبار مصوبات دور اول سفر رییس جمهور 
به استان را 57 هزار و 275 میلیون ریال دانست و افزود: 
مرمت قالع چالشتر، تأمین پنج هزار میلیون ریال برای 
تملک اتاق آیینه و تغییر کاربری به اداری، معرفی منطقه 
ش��یدا، س��امان، چغاخور و کوهرنگ به عن��وان مناطق 
نمونه گردشگری و مرمت قالع چالشتر، دزک و جونقان 
از مهم ترین مصوبات دور اول س��فر ریی��س جمهور به 
 استان در حوزه میراث فرهنگی است. وی اظهار داشت: 
کمک رسانی به زیرساخت های گردشگری و موزه ها در 
سطح استان، طرح انجام مطالعات مربوط به محورهای 
گردشگری کوهرنگ و گاوخونی و مرمت امامزاده فارسان 
از دیگر مصوبات دور اول س��فر رییس جمهور به استان 
 در ح��وزه میراث فرهنگی اس��ت ک��ه صددرصد تحقق

یافته اند. ریاحی با اشاره به تحقق صددرصدی مصوبات 
دور دوم  س��فر رییس جمه��ور به اس��تان، تصریح کرد: 
تجهیز ساختمان و پارک ویژه گردشگری، مرمت بناهای 
تاریخی و ساماندهی بافت های تاریخی روستایی استان، 
انجام مطالعه ایجاد ش��هرک و بازارچه صنایع دستی در 
استان،  تجهیز  موزه های سنگ چالشتر و قلعه امیرمفخم 
و بررس��ی و تدوین طرح جامع گردش��گری در استان از 

مصوبات دور دوم سفر رییس جمهور به استان است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
استان ادامه داد: تعیین و مطالعه 9 منطقه نمونه، تأمین 
 تس��هیالت یاران��ه ای جه��ت گس��ترش فعالیت های 
س��رمایه گذاری در بخش غیر دولت��ی، تجهیز مدارس 
و مراکز آم��وزش رفاهی اس��تان به منظ��ور پذیرایی از 
میهمانان در ایام تعطی��الت از مصوبات دور دوم س��فر 
رییس جمهور به اس��تان اس��ت که صددرص��د تحقق 

یافته اند.
ریاحی خاطرنشان کرد: تأمین مکان برای ایجاد موزه از 
طریق استان و تجهیز آن، تأمین سود تسهیالت بانکی تا 
سقف 4درصد به منظور اجرای  طرح ها و ایجاد تأسیسات 
گردشگری و صنایع دستی استان پس از بهره برداری و 
اختصاص مبلغ 300 میلیارد ریال تسهیالت بانکی برای 
ایجادطرح های گردش��گری، از مصوبات دور سوم سفر 
رییس جمهور به استان بوده که در حال حاضر در دست 

پیگیری است.

اخبار کوتاه

خبر ويژه

6
مجوز اجرای 12طرح كشاورزی در كوهرنگ صادر شد

یداهلل خالدی، فرماندار کوهرنگ از اعطای مجوز به اجرای 12 طرح کشاورزی در این شهرستان خبر داد و 
افزود: احداث مزرعه پرورش مرغ گوشتی، جایگاه دام، ایجاد پست تلقیح مصنوعی و احداث و اصالح باغات از 

طرح های مصوب کشاورزی در این شهرستان است.
 توجه به صنعت گردشگری 

در اولويت قرار گیرد
استاندار چهارمحال و بختیاری 

علی اصغر عنابستانی 

توجه به صنع��ت گردش��گری و چگونگ��ی مدیری��ت و بهره برداری 
مؤثر از آن، باید ج��زو اولویت ه��ای اصلی نظام اقتص��ادی اجتماعی 
کش��ورهای مترقی قرار گیرد. اس��تان چهارمحال و بختی��اری دارای 
 ظرفیت های گردشگری بسیاری اس��ت، به طوری که چشم هر بیننده

 را به خ��ود جلب می کن��د، بنابرای��ن در این اس��تان باید بیش��تر به 
گردشگری بها داد. بدون ش��ک امروزه صنعت گردش��گری به عنوان 
مهم ترین صنعت جهان، رش��د س��ریعی در توس��عه اقتصادی جهان 
داش��ته که در نتیجه افزایش 
 نرخ رش��د س��االنه در تولید 
ناخالص ملی در سطح جهان، 
ص��ادرات، تج��ارت جهانی و 
خدمات، س��هم گردشگران 
فعالی��ت  در  بین الملل��ی 
اقتصادی جهان نی��ز به طور 

مداوم باال رفته است.
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به گزارش مهر،  صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری دارای 
ویژگی، ش��رایط  و مختصاتی اس��ت که با انواع تولیدات مشابه به 
دست دیگران قابل تمیز دادن است. بخشی از این ویژگی ها عبارتند 
از: فعالیت در رشته صنایع دستی، کاری  که تمام مراحل ساخت آن 
را زنان و دختران انجام می دهند و مردان در تولید آنها هیچ نقشی 
ندارند. صنایع دستی بختیاری فقط انواع بافت ها را شامل نمی شود 

و تقریبا اغلب زنان و دختران ایلیاتی با آنها آشنایی دارند.
معموال بافندگان نقشه ای برای بافتن ندارند، مگر این که بخواهند 
محصولی ش��بیه به ف��رآورده های دیگر داش��ته باش��ند یا وقتی 
سفارشی از یک مشتری به دست آنها می رسد که نقشه خاصی دارد، 
آنها ملزم به اجرای این نقشه در کار می شوند.  تمام مواد اولیه صنایع 
دستی که عشایر می سازند، توسط خود آنها تأمین می شود، مگر 
مواقعی که این نیاز را نتوانند خود برطرف کنند و مجبور به استفاده 
از محصوالت کارخانه ای ش��وند. یکی دیگ��ر از مختصاتی که کار 
عشایر را از دیگر کارها قابل تمیز می کند، این است که این صنایع 
معموال همانند و همسان نیستند و شاید بتوان دلیل آن را همین 

نبود طرح خاص و نقشه در ایجاد این صنایع دانست.

محصوالت و صنایع دستی زنان عشایر بسیار متنوع هستند و رنگ 
در این کارها جایگاه خاصی دارد و بر غنای این کارها می افزاید. یکی 
از صنایعی که زنان عشایر آن را می بافند و معموال برای آنها نقش 

مهمی دارد، خورجین است. 
خورجین، نوعی کیسه  است که بر پشت حیوانات باری به منظور 
 ق��رار دادن بار در آن گذاش��ته می ش��ود. خورجین ه��ا معموالً از 
دو جوال تشکیل شده اند که نیمی از دهانه هر دو را به هم می دوزند. 
خورجین در حمل و نگهداری اش��یای نفیس و قیمت��ی به ویژه 
در مواقع کوچ، مورد استفاده عش��ایر قرار می گیرد و تقریباً حکم 
صندوقچه را دارد. خورجین ها جزو جهیزیه دختر عش��ایری هم 
به شمار می آیند.گونه ای از خورجین نیز در دوچرخه سواری کاربرد 

دارد که به نام خورجین دوچرخه شناخته می شود.
خورجین از دست بافت های بی گره عشایر است که توسط زنان بر 
روی دارهای افقی و معموال از نقوش سنتی انتخاب و بافته می شود.

خورجی��ن بافی با چندین تکنی��ک بافته می ش��ود؛ از جمله این 
 تکنی��ک ها س��اده بافی، س��وزنی) رندی باف��ی( و قال��ی بافی از 

تکنیک های بسیار مؤثر در بافت این کاالی منحصر به فرد است.

برای بافت باف خورجین در این اس��تان از موی بز برای چله، پشم 
بهاره گوسفندان که به وسیله دوک نخ ریسی به صورت سنتی به 
رش��ته در آمده و رنگ های کامال طبیعی و ثابت دارند، اس��تفاده 

می شود.

چینه گران،  بافندگان خورجین  
 ب��ه بافن��دگان ماه��ر ای��ن نوع دس��ت ب��اف ب��ه زب��ان محلی 
»چینه گر« می گویند. اس��تادکاران ماهر این رش��ته از هنر های 
صنایع دستی با به کار گیری فنون، نقوش حیوانی و بهره گیری و 
الهام از طبیعت اطراف نقوش زیبا و شکس��ته ای را در این صنعت 
پدید م��ی آورند. کارش��ناس توس��عه و تروی��ج اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری 
گف��ت:  از ویژگی های این محصول دس��تباف اس��تان، جاگیری 
ابزار و وس��ایل گرانبها و حس��اس اس��ت  که به وس��یله موی بز، 
دس��تگیره ای برای نصب قفل به منظور اطمینان بیش��تر به آن 
 متصل می ش��ودکه به این محص��ول خورجین قفل��ی نیز گفته 
 م��ی ش��ود. محمدرض��ا طاهرپ��ور قدم��ت ای��ن محص��ول 
صنایع دستی استان را از ابتدای وجود زندگی عشایری و لزوم کوچ 
از مکانی به مکان دیگرکه در طول سال اتفاق می افتاده عنوان کرد 
و بیان داشت: خورجین نقش بسزایی در نحوه کوچ و انتقال وسایل 
و ابزار عش��ایر  بر روی چهارپایان داشته اس��ت. وی بیان داشت: 
 قدمت تولی��د خورجین در این اس��تان ب��ه درازای تاریخ کوچ در 

کوچ نشینان است. 

معروف ترين خورجین متعلق به طايفه اوالد حاج علی   
است

طاهرپور بیان داشت: معروف ترین و با کیفت ترین خورجین های 
 عش��ایری اس��تان متعلق به طایفه اوالد حاج علی واقع در بخش 

میان کوه اردل است.
وی با اشاره به این که در گذشته و هم اکنون خورجین یکی از اقالم 
الینفک جهیزیه دختران ایل بوده و هست، اذعان داشت: بیشترین 
بافت خورجین در مناطق عشایر نشین در شهرستان های اردل، 
کوهرنگ، کیار، لردگان و مناطق عشایری درون و برون کوچ است.

کارش��ناس آموزش و ترویج می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری چهار محال و بختیاری یادرآور شد: آموزش و به آموزی 
این رش��ته و ترغیب بافندگان این هنر صنایع دس��تی، با تعریف 
کاربردهای متنوع صورت گرفته که تولید این محصول از اقالم خود 
مصرفی عشایر خارج شود و مورد مصرف مخاطب های تمام طبقات 

جامعه قرار گیرد.

نقش زنان در صنايع دستی

خورجین، جهیزیه عروس عشایر   

گروه  خورجین، يکی از صنايع دستی کاربردی در حوزه عشاير چهار محال و بختیاری است که در 
زمره بافته های داری محسوب می شود و کاربرد اين محصول، بیشتر برای حمل و نگهداری شهرستان

اشیا و اقالم گرانبها و آسیب پذير است. 

طبیعت استان چهارمحال و بختیاری

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
از در دس��ت اجرا بودن 500 پروژه صنعتی در این استان خبر 
داد و گف��ت: هم اکنون یک ه��زار و 82 واحد تولی��دی در این 
استان فعال اس��ت. به گفته کرمی، این تعداد واحد تولیدی با 
س��رمایه گذاری بیش از 10 هزار میلیارد ریال در این اس��تان 

ایجاد شده است.

عدم ثبت مش�خصات باع�ث باطل ش�دن جواز    
می شود

رحمان کرمی اظهار داش��ت: صاحبان پروژه ه��ای نیمه تمام 
 صنعتی در این استان باید با مراجعه به سامانه آمار صنعت به 
نش��انیwww.amarsanat.mim.jov.ir  اطالع��ات 
طرح های خود را وارد کنند. وی افزود: در حال حاضر یک هزار 
و 600 جواز برای صنعتگران این استان صادر شده است که با 
برنامه ریزی صورت گرفته، این صنعتگران باید به سامانه آمار 
صنعت مراجعه و مش��خصات طرح خود را ثبت و به روز کنند 
که در غیر این صورت، جواز آنها باطل می ش��ود.کرمی تأکید 
کرد: در صورت عدم ثبت مش��خصات، جواز تأس��یس صادره 
بر اس��اس ضوابط و مقررات پس از پایان روز،20 خرداد باطل 

می ش��ود. وی تقویت و ارتقای فرصت های سرمایه گذاری در 
بخش صنعت را الزمه توس��عه بیش از پیش این استان عنوان 
کرد و گف��ت: ایجاد منطقه وی��ژه اقتصادی صنای��ع تبدیلی، 
بسته بندی و پردازش کاال، ایجاد پایانه صادراتی، احداث انبار 
 س��رد و انبار مکانیزه و ایجاد فروشگاه های بزرگ، از مهم ترین 

راهکارهای جذب سرمایه گذاری در این استان است. 

ارتقای س�طح کیف�ی تولیدات موج�ب ارزآوری    
می شود

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
در ادامه با اشاره به ضرورت ها و لوازم تحقق شعار امسال، اظهار 
داش��ت: یکی از لوازم افزایش تولید و حمایت از کار و سرمایه 
ایرانی، ارتقای سطح کیفی واحدها و محصوالت تولیدی است؛ 
چرا که ارتقای س��طح کیفی تولیدات اس��تان موجب افزایش 
سطح صادرات کاال از استان می شود که به دنبال آن، موجب 
افزایش ارزآوری برای کشور خواهد شد.کرمی از تولید کنندگان 
به عنوان جهادگران خط مقدم جبهه اقتصادی یاد کرد و گفت: 
با توجه به همه فشارها و توطئه های دشمنان، شرایط تولید و 

صادرات غیرنفتی در کشور وضعیت مطلوبی داشته و دارد. 

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: در 
س��ال تحصیلی جاری پیش بینی می شود افزون بر 15 هزار 
و 500 دانش آموز در مقطع ابتدایی در س��طح مدارس این 

استان ثبت نام کنند.
حبیب نیکخو اظهار داش��ت: بر اس��اس برنامه زمان بندی 
ثبت ن��ام در این اس��تان، 31 اردیبهش��ت آخری��ن فرصت 
برای ثبت نام پای��ه اول ابتدای��ی در نظر گرفته ش��ده بود، 
همچنی��ن پایه دوم تا شش��م ابتدای��ی تا پای��ان خردادماه 
ج��اری برای ثبت ن��ام فرصت دارن��د. وی افزود: بر اس��اس 
آخرین ب��رآورد، پیش بینی می ش��ود افزون ب��ر 15 هزار و 
500 نفر متناس��ب با ظرفیت مدارس در مقطع ابتدایی در 
سطح مدارس این استان ثبت نام دانش آموز داشته باشیم. 
نیکخو با بیان این که در س��ال تحصیلی جاری در پایه اول 
 راهنمایی از دانش آموزان ثبت نام ب��ه عمل نمی آید، گفت: 
بر اس��اس برنامه ری��زی کارشناس��ان و مس��ئوالن وزارت 
آموزش و پرورش، در س��ال تحصیلی جاری مقطع ابتدایی 
به ش��ش س��ال افزایش یافته اس��ت. مدی��رکل آموزش و 
 پ��رورش چهارمحال و بختیاری با اش��اره ب��ه حذف مقطع 
پیش دانشگاهی، گفت: از سال تحصیلی جاری دانش آموزان 

مقطع دبیرستان در چهار س��ال متوالی این مقطع را پشت 
سر خواهند گذاشت.

وی با تأکید بر این که در س��ال تحصیل��ی جاری هیچ کدام 
از مدارس این اس��تان حق گرفتن مبلغی با عنوان شهریه از 
دانش آموزان را ندارند، گفت: حق بیمه و هزینه کتب درسی 
 تنها هزینه ای اس��ت که م��دارس موظف هس��تند آن را از 

دانش آموزان دریافت کنند.
نیکخو در ادامه با اش��اره به نقش محوری انس��ان در توسعه 
و نیل به موفقیت در زمینه های گوناگ��ون، گفت: بر همین 
اس��اس، لزوم توجه تصمیم گیران و سیاستگذاران به تعلیم 
و تربیت متناسب با اهداف تعیین ش��ده بیش از پیش الزم 
و ضروری اس��ت. وی اضافه کرد: در جه��ان متغیر امروزی 
آموزش و پرورش به عنوان مؤلفه ای تأثیرگذار در اداره آینده 
کش��ور به دلیل پیچیدگی روابط و تعامالت و تغییر عوامل 
محیطی و سازمانی مستلزم رعایت مالحظات متعددی است.

مدی��رکل آموزش و پ��رورش چهارمحال و بختی��اری بیان 
داشت: ش��ناخت و آگاهی نسبت به ش��رایط آینده تعلیم و 
تربیت، نیاز اساسی سیاس��تگذاران و مدیران عالی این نهاد 

مهم ا ست.

هم اکنون يک هزار 
و 82 واحد تولیدی 
در اين استان فعال 
 است که
 حدود 20 هزار و 
709 نفر در اين 
واحدها مشغول به 
فعالیت هستند

 بر اساس 
برنامه ريزی 
کارشناسان و 
مسئوالن وزارت 
آموزش و پرورش، 
در سال تحصیلی 
جاری مقطع ابتدايی 
به شش سال 
افزايش يافته است

 500 پروژه صنعتی 
در چهارمحال و بختیاری در حال اجراست

ثبت نام بیش از 15 هزار 
دانش  آموز چهارمحال و بختیاری در مقاطع ابتدايی
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فردی اس�یر اس�ت و باید نجات پیدا کند و برای او دو مسیر فرار 
 وجود دارد. یکی نج�ات و دیگری نابودی. س�ر هرک�دام از این 
راه هایک نفر ایستاده اس�ت. یکی کامال دروغگو و دیگری کامال 
راستگو. این فرد چگونه می تواند با یک سؤال راه صحیح را پیدا 
کند؟ )فقط یک س�ؤال و فقط از ی�ک نفر - راس�تگو و دروغگو 

مشخص نیست - راه برگشتی هم نیست. (

جواب 
از یکی ازآنها،فرق نداردکدام، می پرسد: اگر از آن نگهبان دیگری بپرسم که آیا او سر راه آزادی ایستاده، چه می گوید؟

این نگهبان هرچه گفت، برعکسش راه نجات خواهدبود.
اگرگفت آره، برعکسش، یعنی آن راه نجات نیست و همینی که ایستاده درست است.

اگرگفت نه،باز هم برعکسش،یعنی آری، آن راه نجات است و راهی که ما از آن پرسیدیم راه نابودی.
این معمای زیبا از اصل ریاضی تجدید )قوانین گزاره ها( حل می شود. برای این مسأله:

p( = p~( ~،که یعنی نقیض نقیض هرگزاره هم ارز است باخود گزاره.

مسأله های جالب ریاضی
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7 صفحه سرگرمی روزنامه زاینده رود راهنما
صفحه س��رگرمی روزنامه زاینده رود با این رویکرد دیده شده است که 
هر روز، مجموعه ای از بازی ها و معماهای فکری را به شما ارایه کند. ما 

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

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

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. 

 فرض کنید: ۱۰۰ نفرآدم باهوش در یک سالن زندانی هستند.
- حداقل یک نفر و حداکثرهمه آنها یک خال روی صورتشان دارند.

- هیچ کدام از این افراد نمی دانند خال دارند یا نه.
- به آنهاگفته شده که به ازای هر آدم خال دار یک شبانه روز )نه کمتر 

و نه بیشتر( مهلت دارندکه آدم های خال دار از سالن بیرون بیایند.
- این افراد نم��ی توانند هیچ ارتباطی با افراد دیگر موجود در س��الن 

برقرار کنند.
- تنها ارتباط موجود، دیدن صورت افراد دیگر است.

- به هیچ امکانی هم دسترسی ندارندکه صورت خود را ببینند.
- خالصه پیغام وپیام و آینه و....  ممنوع است.

- تعداد افراد خالدار معلوم نیست.
سؤال: با چه روشی ممکن است که فقط افراد خالدار در پایان مهلت 

تعیین شده )n روز به ازای n خالدار( از سالن خارج شوند؟
جواب : فرض کنید یک نفر در قبیله خال داش��ته باشند. فرد خالدار 
بقیه قبیله را می بیند که هیچ کس خال دار نیست، ولی چون رییس 
قبیله گفته اس��ت این جور افراد حتما وجود دارند، نتیجه می گیرد 
فقط خودش خال دارد و همان روز اول خودش را می کشد. از طرف 
دیگر بقیه افراد بدون خال می بینند یک نفر خال دارد، ولی نمی دانند 
خودشان خال دارند یا نه. مثل باال برای خودشان استدالل می کنند 
که اگر خودشان خال نداشته باش��ند، فرد خالدار باید امروز خودش 
را بکشد و اگر خودشان خال داشته باشند، فرد دیگر امروز را منتظر 
می ماند. فرد خالدار روز اول خودش را می کش��د و بقیه می فهمند 
خودش��ان خالدار نبودند.  حاال برای دو نفر همین استدالل را تکرار 
کنید. فرض کنی��د دو نفر در قبیله خال دارند. کس��ی که خال دارد، 
می بیند یک نفر در قبیله خال دارد، ولی نمی داند خودش هم خال 
دارد یا نه. با خودش می گوید اگر من خال نداشته باشم ، فرد خالدار 
باید امروزخودش را بکشد و اگر خال داشته باشم، باید منتظر بماند. 
 فرد دیگر هم همین طور اس��تدالل می کند و ه��ردو روز اول کاری 
نمی کنند و منتظر می مانند. در نتیجه می فهمند هر دو خال دارند 
و روز دوم خودشان را می کشند. اما آنهایی که خال ندارند، می بینند 
دو نفر در قبیله خال دارند. آنها دو روز صبر می کنند تا سرنوشت این 
 دو نفر معلوم ش��ود و چون روز دوم آن دو نفر خودشان را می کشند، 

می فهمند خودشان خال نداشتند.
در نتیجه اگه n نفر خالدار باشند،تا روز n- ۱ام صبر می کنند و بقیه 
که خال ندارند تا روز nام. روزnام افراد خالدار دسته جمعی خودشان 
را می کشند و بقیه می فهمند خودشان خال ندارند. یعنی تا صبح روز

n+۱فرد خالداری در قبیله وجود نخواهد داش��ت. پس در این قبیله 
هفت نفر خالدار بودند، چون تا صبح  روز هش��تم دیگر فرد خالداری 

در قبیله نبود.
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ب��ازی »م��از« ی��ا »البیرن��ت« از 
بازی ه��ای پر طرفداری  اس��ت که 
بازیک��ن می تواند ب��ا اس��تفاده از 
یک گ��وی کوچک در ی��ک صفحه 
 پالس��تیکی ب��ه ش��کل دو بعدی و 
سه بعدی، راه های متعدد و پر پیچ 
و خمی ک��ه پیش روی اوس��ت را از 
یک نقطه آغاز کرده و با انتخاب راه 
و مسیر درس��ت و همچنین گذر از 
بعضی مس��یرهای غلط و اس��تفاده 
از تجربیات به دست آمده، به پایان 

برساند. 

ماز کودکانه

بازی اعداد مربع های شکالتی 

یکی از س��رگرمی هایی ک��ه به تقوی��ت حافظه و 
جلوگیری از فراموشی روزانه منجر می شود، بازی 
با اعداد است. در جدول رو به رو که از سه ستون و 
سه سطر تش��کیل شده اس��ت، اعداد ۰ تا 8 را باید 
طوری در سطرها و س��تون ها بچینیم که مجموع 
سطر اول و ستون اول یکس��ان، ستون دوم و سطر 
دوم یکسان و باالخره سطر و ستون سوم نیز یکسان 
باشد.بازی سختی نیست. با چینش اعداد به روابط 

جالبی پی می برید. یک بار امتحان کنید.

هشت پای نام یک بازی از دوران ساسانیان است که هنوز به طور کامل شناسایی نشده است. از متون پارسی میانه که به جای 
مانده، یکی نوشته ای است به نام »خسرو کواتان اودرتیکی« که ابومنصور ثعالبی در زمان سلطان محمود غزنوی بخش هایی 
از آن را به عربی برگردانده و در کتاب »غرر اخبار ملوک الفرس« آورده اس��ت. در این کتاب نوجوانی به نام واسپوهر در ذکر 
پیروزی های خود در زمینه های گوناگون و برتری خود از دیگران می گوید: »اود پد چترنگ اود نیوار تخشیر اود هشت پای 
کردن از هماالنفر از ترهم.« که مفهوم آن روشن است »و در شطرنج و هشت پای کردن از هماالن برترم.« از ایران شناسان 
تنها هارولد بیلی کوشش برای دریافتن این بازی به کار بسته و پیداس��ت که به نتیجه نرسیده است. شطرنج شناخته شده 
است، اما هشت پای به طور کامل شناسایی نشده است.معنی لغوی هشت پای، »هشت پا« یا »هشت پایه« است. چون این 
بازی همراه شطرنج آمده اس��ت، می توان دریافت که اگر س��واری و چوگان و آموزش فنون رزمی برای پرورش جسم به کار 
گرفته می شده است، از هشت پای همچون شطرنج برای تقویت ذهن اس��تفاده می کرده اند. هشت پای نوعی بازی دونفره 
است که از زمان ساسانیان در میان سنگسری ها مرسوم مانده اس��ت. این بازی در سنگسر تا چند دهه پیش معمول بوده و 
شاید اکنون نیز رایج باشد. از این بازی تنها برای ورزش فکری و برانگیختن ستیزه جویی در برابر بیگانگان کابرد داشته است.

چگونگی بازی
هشت پای بر صفحه ای که طرح مربوط به آن روی آن کشیده می شد، میان دو حریف انجام می گرفت و به سه نام، یعنی:

َرچی َرچ یعنی رده دربرابر رده.
َقلِی به َقلِی یعنی دژ ذر برابر دژ.

سی و شش رچه یعنی سی و شش رده، نامیده می شد.
طرح آن دژی با سه دیوار و هشت برج یا پایگاه است و هر حریف،خود را سرداری می دانست که قصد تسخیر این دژ و هشت 
پایگاه آن را دارد. ابزار کار هر حریف ۳۶ مهره بود که لشکریان او به ش��مار می آمدند. برای مهره ها از سنگریزه های هم رنگ 
به اندازه یک لوبیای درشت یا از خود لوبیا و نخود با دو رنگ متمایز برای هر حریف استفاده می شد. چون آغازگر بازی اگر از 

هوش هم بهره ای داشت همواره برنده می شد، شروع کننده را با »پشت انداز« بر می گزیدند.
بازی چنین بود که هر حریف به نوبت یک مهره بر تقاطع خطوط می گذاش��ت. هرگاه که سه مهره یک حریف در یک ردیف 
قرار می گرفت می گفت »رچ بکش« یعنی یک صف تشکیل شد، بُکش. حریف مقابل یک مهره خود را در فضای باز وسط دژ 
می گذاشت و می گفت »بکشته« یعنی کشته و با این کار یک نوبت بازی را از دست می داد. گاهی چنین می شد که با نهادن 
یک مهره، یک باره چند رچ روی می داد و طرف مقابل ناچار بود به همان تعداد مهره های کشته شده را میان دژ بگذارد و به 

همان تعداد نوبت بازی را از دست می داد.
بازی بدین ترتیب ادامه می یافت تا مهره های دس��ت، همه روی طرح بازی یا به صورت کشته در وسط قرار گیرد. آن گاه هر 
حریف به نوبت یکی از مهره های خود را به هر سمت که می خواست، به شرط این که راه باز بود، به اندازه یک بند جلو می برد 

و در این کار سه هدف را دنبال می کند:
سه مهره خود را در یک ردیف قرار دهد، یعنی رچ کند.

مانع شود که حریف او به چنین هدفی برسد.
راه ها را ببندد که مهره های حریف از حرکت آزادانه به هر سویی باز مانند.

در این حرکت ها هرگاه یکی از حریف ها رچ می کرد، یک یا چند مهره حریف را به میل خود برای رسیدن به سه هدف مذکور 
شخصا می کشت و در وسط می گذاشت. گاهی چنین می شد که مهره های حریفی زندانی می شد، یعنی راه جنبش او از هر 
سوی بسته می شد. بنابراین نوبت او را هم حریف مقابل بازی می کرد و آن قدر رچ می کرد و می کشت تا مگر راهی برای رهایی 
حریف از تنگنا گشوده شود. بازی به همین صورت پیش می رفت تا یکی از حریف ها شمار مهره هایش از سه کمتر شود که در 
آن موقع کامال شکست یافته و دژ را با هشت پایگاه به حریف س��پرده بود. رسم بر این بود که شکست یافته فرصت می یافت 

بازی را در دور بعدی آغاز کند.

معرفی یک بازی اصیل 
باستانی ایران 

در شکل زیر هفت قطعه شکالتی داریم. اگر یکی از این قطعات را شش مرتبه با چرخش های مناسب کنار 
هم قراردهیم، یک شکالت بزرگ مربعی می شود. جواب این معما را برایتان آورده ایم. اما بهتر است قبل 

از نگاه به جواب  معما کمی به فکرتان مراجعه کنید.

جواب مربع های شکالتی
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نیمه شب در اصفهان 
پیشنهاد یک جمعه  نوستالژیک

انگار ب��از ه��م ی��ک جمع��ه دیگر ب��ا یک 
ویدا 
عصرطوالنی و شاید دلگیر دیگر در انتظارمان کوهی 

است.
 جای امیدواری است که خوش��بختانه هنوز فصل بهار از پیش مان 
نرفته و وقت هس��ت که عصر جمعه های کس��ل و کش��دارمان را با 
کمکش، بهتر سپری کنیم. چیزی حدود یک ماه از فصل بهار بیشتر 
نمانده و همگی می دانیم که نزدی��ک به آخر ماه خرداد احتماال هوا 
گرم می ش��ود و باید عصرهای آفتاب دار را زیر کولر بگذرانیم. پس 

چه بهتر که از این چند هفته باقی مانده بهترین استفاده را ببریم. 
پیش��نهاد من این اس��ت ک��ه جمعه، بع��د از ای��ن که نهارت��ان را 
خوردی��د و چ��رت بع��داز ظهرت��ان را هم زدی��د، حدود س��اعت 
5 و 5:30 عص��ر از خانه بزنی��د بیرون. اگ��ر به ان��دازه کافی پارک 
و فضای س��بز رفته ای��د، این هفته محل��ه گردی کنی��د. محله ها 
زمانی معیار اساس��ی تقس��یم ش��هر در اصفهان بودن��د. طوری که 
 هرکس را با محله ای که در آن به دنیا آم��ده بود و زندگی می کرد

 می شناختند. 
پیشنهاد ویژه این هفته ما این است که به محله هایی از شهر بروید 
که بافت تاریخی دارن��د. آن جایی که  کوچه های��ش هنوز چندان 
امروزی نش��ده و ش��ما را یاد کوچه های س��ریال قصه های مجید 
می اندازد. فراموش نکنید که اگر با پدربزرگ یا مادربزرگ تان به این 
محله های قدیمی بروید، شاید خیلی حرف ها و خاطرات شنیدنی 
در مورد این محله ها برای تعریف کردن داش��ته باش��ند. اگر هم به 
محله ای که آنها در آن به دنیا آمده ان��د، بروید می توانید مطمئن 
باش��ید که خاطرات از یاد رفت��ه خانوادگی را با دی��دن کوچه های 
 قدیمی دوباره به خاطر می آورند و شما مهمان خاطره های فراموش

 شده می شوید. 
اما پیش��نهاد بهتر می تواند این باش��د که اگر دیگر در خانه دوران 
کودکی تان زندگی نمی کنید و س��ال هاست از آن جا حتی گذری 
نکرده اید، سری بزنید به محله دوران کودکی و نوجوانی تان؛ جایی 
که تمام خاطرات ش��یطنت ها و بازی های بچگی تان آن جا اتفاق 
افتاده. مطمئنا راه رفتن در کوچه ه��ای بچگی لذت خاص خودش 
را دارد. اما دقت کنید که گفتم »راه رفت��ن«. اگر راهتان خیلی دور 
نیست، اصال با ماشین نروید. چون هم یک پیاده روی عصرگاهی را 
از دست می دهید، هم مجبور می شوید در کوچه ها و خیابان های 

باریک بافت قدیمی شهر دائم دنبال جای پارک مناسب بگردید. 
حتی اگر شما اصال اصفهانی نیستید و در اصفهان به دنیا نیامده اید 
که بتوانید به محله های آبا و اجدادی تان س��ربزنید و نوستالژیک 
ش��وید، باز هم  پیش��نهاد می کنم به بافت تاریخی ش��هر بروید و 
خانه ها و مکان های بازسازی شده تاریخی را ببینید. محله بیدآباد 
با حمام علی قل��ی آقایش و محله مس��جد جامع با مس��جد عتیق 
چند صد س��اله اش حتما ب��ه دیدن چند ب��اره می ارزد. راس��تی 
کوچه های پشت میدان امام و سبزه میدان را فراموش کردم. اگر هم 
بخواهید به یک خانه سنتی سر بزنید، می توانید به خانه مشروطه 
 در خیاب��ان نش��اط بروید. چ��ون  هم خان��ه اش دیدنی اس��ت هم 
موزه اش. به نظرم آخر هفته س��نتی و نوس��تالژیکی در انتظارتان 
باش��د. از کجا معلوم؟ ش��اید هم زد و برایتان اتفاقی مثل شخصیت 
اصلی فیلم جدید وودی آلن» نیمه شب در پاریس« افتاد و رفتید به 

دوران طالیی اصفهان.

عصر جمعه

دیدم که میگم

چیزهایی که هست
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مکان: اتوبوس

موقعیت: نشسته کنار یک شخص هدفون به گوش
توصیه: هیچ عیبی ندارد تذکر دهید صدای آهنگشان را کم کنند. مهربان، شبیه خاله جان

س��ال ها پیش بود که کتاب کوچکی به دستم رسید: مجموع چند 
گفتگوی فاالچی بود با هنرمندان مختلف... از بین مصاحبه ها، چهره 
گینزبورگ برایم جذاب تر بود. فاالچی هم نیمی به طنز و نیمی به 

تحسین از او یاد کرده بود. 
 یادم اس��ت نوش��ته بود که وقتی برای اولین بار او را هنگام خواندن 
مقاله اش در یکی از جلس��ات عمومی حزبی دیده ب��ود، به نظرش 
رسیده بود ش��بیه خاله جانش اس��ت؛ مهربان و خودمانی با آن سر 
و وضع س��اده اش و نوش��ته بود که از جوانی ش��یفته آثارش بوده و 
با خواندن آنها دلش خواس��ته نویس��نده ش��ود. گینزبورگ در این 
مصاحبه برایش تعریف کرده بود که وقتی خبر مرگ ش��وهرش را، 
که همان روز قبل در زندان موسیلینی به مالقاتش رفته بود، شنید 
تمام مدت فکر می کرده که 
حتما تخم م��رغ پخته هایی 
 که برایش برده بوده اس��ت، 
فاس��د بوده ان��د و موج��ب 

مرگش شده اند.
از مقدمه فریده الشایی 

بر کتاب »نجواهای 
شبانه« ناتالیا گینزبورگ

نام : نگار
سن: بیست و پنج سال

قد :165 سانتی متر
هیکل : متوسط

جنس : مونث
تحصیالت : فوق لیسانس

بعد از کلی گش��تن و در خواس��ت و آزمون ورودی دادن و با 
یاری رساندن آشناها، یکی از دوستان فیروزه توانست مرحله 
اول اس��تخدامی را قبول و وارد مرحله دوم اس��تخدامی برای  
یک شرکت دولتی ش��ود. مرحله دوم یک مصاحبه حضوری 
بود  که در دو مرحله انجام می شد. یک قسمت برای مطالب 
تخصصی و دانش علمی بود و قس��مت دوم در مورد سؤاالت 

مذهبی و عقاید.
دوس��ت فیروزه ب��ا دیدن نامش بین اس��امی قبول ش��دگان 
مرحله اول کلی ذوق زده شد، ولی وقتی متوجه ادامه راه شد، 
تا حدودی نگران به نظر می رس��ید، به ویژه ک��ه این بار باید 

مصاحبه حضوری داشته باشد.  
برای قس��مت اول آمادگی کامل و صد درصد داش��ت و برای 
قس��مت دوم کمی مضطرب بود. از این که سؤاالت خیلی ریز 
و تخصصی از احکام بپرسند و او عاجز در پاسخ دادن باشد. از 
این رو شروع به خواندن دقیق رساله کرد و گاهی از مسائلی که 

از آن بی خبر بوده است و حاال در این سن آگاه شده، متعجب 
می شد.

آن قدر درگیر خواندن مطالب و آمادگی برای مصاحبه بود که 
یادش رفته بود برای استخدام شدن در یک اداره باید عالوه بر 
سطح علمی یک سری قواعد و ضوابط ویژه را هم رعایت کند. 
وقتی فیروزه ماجرای مصاحبه اش را فهمید، از نگار پرس��ید 

حاال چه می پوشی؟ 
 نگار گفت: نمی دانم. یک چیزی پیدا می کنم و می روم. شاید 

مثل همیشه تیپ بزنم، اما کمی خانم تر.
فیروزه گفت: نه، ای��ن نوع رفتن تو به مصاحبه و بعدا س��رکار 
درس��ت نیس��ت. تیپ های تو همیشه اس��پرت بوده است و 
برای محیط کاری باید رسمی پوشید نه اسپرت. چون یکی از 
مالک های مصاحبه حضوری بررسی نوع پوشش افراد است، 

نباید آن را دست کم بگیری.
 بعدا سر کار از همان تیپ و سبک لباس��ی باید استفاده کنی 
که در مصاحبه پوش��یده بودی. حتی در کشورهای اروپایی و 
آمریکایی پوش��ش محل کار با س��ایر مکان ها متفاوت است. 
نوع پوش��ش باید رسمی باش��د، چون یک محیط کاری است 
و ش��رایط حکم می کند. عالوه بر آن، گاهی بعضی از ادارات 
قوانین ویژه ای هم اضافه بر س��ایر مکان ه��ا می گذارند. اما 
رسمی بودن لباس و کفش هم به تنهایی کافی نیست؛ عالوه بر 

 بهترین آشپز دنیا هم که باش��ید، وقتی اسم میهمان و میهمانی
  ش��ام بیای��د، دس��ت و پایت��ان را گ��م می کنی��د و اس��ترس 
 می گیری��د که حاال چ��ه کار کنم؟ چط��وری غذا درس��ت کنم
  که باب میل میهمان ها باش��د و هنر آش��پزی ام را ب��ه رخ همه

 بکشم؟ 
در این جا چند روش س��اده اما کاربردی برای خوش طعم کردن 

غذاها داریم.

چندتوصیه برای خوش طعم کردن گوشت
      برای طعم دار کردن گوشت، اول از همه باید بدانید که گوشت 

را می خواهید کبابی کنید یا خورشتی یا استیک.
      بهتر است گوش��ت قرمزی را که می خواهید کباب کنید، از 
سه ساعت قبل در کیوی رنده شده، نمک، فلفل قرمز، کمی سس 

مایونز یا ماست و کره بخوابانید.
     گوشت مرغ کبابی را باید یک روز قبل در مخلوطی از آب لیمو، 
 فلفل دلمه ای، روغن زیتون، فلفل س��یاه، زعف��ران و نمک قرار

 دهید.
  برای بهت��ر پختن و طعم گرفتن گوش��ت قرم��ز کبابی پیش از 

طعم دار کردن، بافت آن را با پشت چاقو کمی باز و نرم کنید.
     ترکیب��ی از زعفران، نمک، فلفل س��یاه و س��رکه از بهترین 

طعم دهنده ها به گوشت ماهی است.
       هرگز به س��بزی هایی که قرار اس��ت پخته شوند، آب لیمو

 یا سرکه اضافه نکنید. این کار باعث تلخ و بدبو شدن آنها می شود. 
شما می توانید آب لیمو و سرکه را بعد از پخت به سبزی ها اضافه 

کنید.
      اگر می خواهید گوشت قرمز یا مرغ را بپزید، بهتر است پیش

  از ای��ن کار، آن را ب��ا پیاز، فلفل س��یاه و کم��ی زردچوبه خوب 
 س��رخ کنید و بع��د آن را بپزی��د. با ای��ن کار، هم گوش��ت طعم 
 بهت��ری پیدا می کن��د و هم از نظ��ر ظاهری بافتش را از دس��ت 

نمی دهد.
      ساقه کرفس و فلفل دلمه ای عطر بسیار خوبی به مرغ پخته 

می دهند.
      می توانید برای بهتر شدن عطر و طعم گوشت استیکی، آن را 
از روز قبل در مخلوطی از سرکه، روغن کنجد، نمک، فلفل قرمز، 
فلفل دلمه ای و برگ کرفس خ��ام و حتی کمی آب گوجه فرنگی 

بخوابانید.
      حواستان باشد گوشت قرمز را با آب سرد و مرغ را با آب گرم 
بپزید تا طعم بهتری پیدا کنند. برای پختن هر یک عدد مرغ کامل، 
یک لیوان آب کافی است و ش��ما با افزودن آب بیشتر، فقط طعم 

مرغ را از بین می برید.

چند توصیه برای خوش طعم کردن سبزی ها
      بهت��ر اس��ت برخی از س��بزی ها مانن��د هوی��ج، گل کلم، 
پیاز و گوجه فرنگی را اصال نپزید. چون این سبزی ها به صورت خام 

خوشمزه تر هستند. 

شما می توانید آنها را قطعه قطعه و با کمی آب لیمو طعم دار کنید و 
کنار ظرف غذایتان بچینید. 

اگر سفت و سختی هویج برای شما یا کودکتان قابل تحمل نیست، 
می توانید آن را رنده کنید تا خوردنش آسان تر شود.

      هیچ طعم دهنده ای مانند پودر س��یر، فلفل س��یاه و مقدار 
 بس��یار کمی نمک نمی تواند س��بزی های ش��ما را خوش طعم 
 کن��د. اف��زودن کمی ک��ره، روغ��ن زیتون ی��ا روغ��ن کنجد به 
 س��بزی های پخته ه��م می توان��د طع��م فوق العاده ای ب��ه آنها 

ببخشد.
      برای این که ویتامین ها، شکل و بافت سبزی ها از دست نروند 
و بی طعم نشوند، بهتر است به جای آب پز کردن یا جوشاندن آنها، 

از روش بخارپز استفاده کنید.
     ذرت، نخودفرنگ��ی، باق��ال و لوبیا س��بز را بالفاصل��ه بعد از

  پخت از داخ��ل ظرف خ��ارج کنید تا پوس��ت روی��ی آنها جدا 
 نش��ود و ظاهر زش��تی پی��دا نکنن��د. در ضمن، اف��زودن کمی 
 کره، نمک و آویش��ن می تواند طعم این س��بزی ها را بسیار بهتر 

کند.
     اضافه کردن کمی نمک، گردوی آس��یاب شده، کره و پونه 
خشک به سیب زمینی پخته شده، طعم فوق العاده جدیدی را به 

این خوراکی مفید می دهد.

چندتوصیه برای خوش طعم کردن برنج  
     اگر می خواهید برنج آبکش س��فید درست کنید، بهتر است 
داخل آب در حال جوش برنجتان چند عدد دانه هل یا یک چوب 
دارچین بیندازید. این طوری هم برنجتان خوش طعم می شود و 

هم رنگ نمی گیرد.
     بهتر است به جای اضافه کردن رب به لوبیاپلو یا سایر پلوهایی 
که به رب نیاز دارند، از گوجه فرنگی رنده ش��ده یا آب آن استفاده 

کنید.
     همیشه اضافه کردن روغن زیتون، روغن کنجد و کره به برنج 

می تواند طعم بهتری به آن بدهد.
     اگر می خواهید ته چین درس��ت کنید، داخل برنج در حال 
جوش کمی زردچوبه بریزید و پ��س از آبکش کردن، به برنجتان 

زعفران بزنید. 
با این روش هم طعم زعفران حفظ می شود و هم رنگ برنج زردتر 

خواهد بود.

رسمی بودن باید راحت باشی، چون ساعت زیادی را در محیط 
کار به سر می بری و باید راحت باشی تا خسته نشوی و بعدها 

هم دچار عارضه ای نشوی.
نوع کفشی که انتخاب می کنی خیلی مهم است. ساعت های 
زیادی پا در کفش است و هر کفش��ی نمی توان انتخاب کرد. 
رنگ آن نباید تند و جیغ باشد یا مدل کفش جلب توجه کند. 
همچنین نباید تزئینات زیادی داشته باشد. منظورم را از کفشی 

که در اداره ها باید پوشید فهمیدی؟
نگار که س��خت در صحبت های فیروزه ف��رو رفته بود، گفت: 
همین اس��پرت هایی که دارم مناس��ب اس��ت. رن��گ جیغ و 

زننده ندارد. راحت اس��ت و 
جل��ب توجه هم نم��ی کند. 
فی��روزه گفت اینها درس��ت 
اس��ت، اما کفش اسپرتی که 
تو می گویی، برای دانشگاه 
خوب اس��ت نه این جا. بهتر 
است بیش��تر از کفش های 
رسمی و اداری استفاده کنی 
که کمی پاشنه داشته باشند 
مث��ل کفش ه��ای معلم ها 
در دبیرس��تان. حتی پاشنه 
کفش هم نبای��د خیلی بلند 
باش��د یا این که در حین راه 
رفتن صدا دهد. برای مانتو و 
شلوار هم باید نکاتی را رعایت 
کرد. در یک محی��ط کاری 
تیپ اسپرت معنایی ندارد و 

پوشیدن شلوار لی و... اصال مناس��ب نیست. باید از شلوارهای 
پارچه ای اس��تفاده کنی و پاچه های ش��لوار نه تنگ باشد نه 
گشاد همان معمولی. مانتوهایی که برای سرکارت می پوشی 
نباید کوتاه باشد و بهتر است از زانو به پایین باشد. رنگ هایی 
 را هم که ب��رای مانتو وش��لوار در نظر می گی��ری رنگ های

 تندی نباشد. 
درست است که در کش��ور ما رنگ تیره عرف ش��ده است، اما 
 می توان آرام آرام رنگ های روش��ن را بین مردم جا انداخت. 
تو که رنگ تیره خیلی دوست نداری، می توانی از رنگ هایی 
مثل کرمی، قهوه ای روش��ن یا خاکستری روشن و... استفاده 

کنی.

در یک مصاحبه کاری باید چه بپوشیم؟

توصیه  های سرآشپز برای خوشمزه تر شدن غذا 

راحت باش و جدی

خوشمزه تر بپزید

حتی در کشورهای 
اروپایی و 

آمریکایی پوشش 
محل کار با سایر 

مکان ها متفاوت 
است. نوع پوشش 
باید رسمی باشد، 
چون یک محیط 

کاری است و 
شرایط حکم 

می کند

میخ
درص�د عواق�ب: روی دی��وار 

روشنک 
رو به رویت��ان حتما چن��د اثر از موسوی

خودشان به جا گذاشته اند.
عواقب تاریخی: میخ در تاریخ هر کشوری تأثیر نداشته 
باشد، برای ما از مؤثرترین هاست. کل تاریخ و افتخارات 
ما به همین میخ بند اس��ت. اگر میخ نب��ود و خط میخی 
اختراع نمی شد، االن منشور کوروش با آن همه عظمت 
وجود خارجی نداشت و ما هم تاریخی نداشتیم که باعث 
 افتخارمان ش��ود. تص��ورش را کنید، واقعا وحش��تناک

  اس��ت. البته این که همین خ��ط میخی با چ��ه ابزاری 
نوشته می شد، خود داستان دیگری است. هرچه هست 
به خاطر ش��باهت ای��ن خط به می��خ، ن��ام آن را میخی 

گذاشته اند. 
عواقب ناگسس�تنی: نمی دانم اول میخ اختراع شد یا 
چسب یا وصل کننده ای دیگر. البته طبق حجاری های 
موجود در غارها، گویا اجداد میخ های امروزی همزمان 
با اجداد خودمان تکامل یافته اند. پس از اس��تفاده های 
اولیه، اکنون در بسیاری جاهایی که می خواهند پیوندی 
محکم برقرار کنند، اولین انتخاب میخ اس��ت و بعدی ها 

هم فرزندانش از جمله پونز و پیچ و سوزن ته گرد.
 عواقب خارج�ی: این هم��ه از تولی��د داخلی صحبت 
می کنیم، ولی هنوز که هنوز است میخ و پونز را از چین 
وارد می کنیم. شاید هم مثل خیلی چیزهای دیگر، تولید 
آن در داخل کشور به صرفه نباشد، ولی با توجه به مصرف 
باالی میخ در کش��ور، به نظرمی رسد ش��اید تجدیدنظر 
تولیدکنندگان در مورد تولیدمحصولی  مثل میخ و پونز 

قابل تأمل باشد. 
عواقب زبانی: عالوه بر زبان نوش��تاری که��ن ما، زبان 
گفتاری امروزه مان نیز از وجود میخ گهربار ش��ده است. 
یکی از مثال هایش لفظ »میخ شدن« است. این لفظ به 
کسی که میخ ش��ده اطالق می ش��ود. یعنی مثل سیخ 
ایستاده چیزی را تماش��ا می کند یا این که نشسته اما از 
واقعه مذکور چشم برنمی دارد. در ضرب المثل ها هم که 

استعمال این واژه بسیار است.

حتی اگر خورشید کم جان باشد 
یک تجربه

مامان راست می گوید، رادیو در ماشین بهتر 
بابک 
 از ضبط صوت اس��ت. ه��ر چه ق��در هم که بقایی

سی دی مورد عالقه تان را گذاشته باشید و 
آهنگ های دوست داشتنی، باز قابل انتظار می شود و تکراری. 

رادیو را اما می توان همین جوری سرسری گوش داد و در انتظار یک 
اتفاق خوب، یک آهنگ خوب یا یک جمله خوب بود. 

 ب��رای من مث��ال این ب��وده که ی��ک عص��ر زمس��تانی رادی��و پیام
 آهنگ زمس��تان مازی��ار را پخش کن��د یا آخر ش��ب ک��ه از خانه 
 رفیق��ی بازم��ی گ��ردم، صال��ح ع��ال برای��م قص��ه ای از مثن��وی 

بخواند. 
امروز عصر اما میان آهنگ ها مجری برنامه آمد و جمله ای از برنارد 
شاو خواند: »مسأله اصلی درباره خوشبختی و بدبختی این است که 
اصال کسی آن قدر وقت داشته باشد که به این فکر کند که خوشبخت 
است یا بدبخت.«  برای این روزهای جوانی، که آدم گاهی فکر می کند 
حتما باید اتفاق متحیر العقولی در زندگ��ی اش بیفتد که »زندگی« 

کرده باشد، چنین جمله هایی بسیار آرام بخش است.
 راستی حاال که دارم در میان س��خنان برنارد شاو می گردم، به این 
جمله جالب هم رسیدم: »در زندگی دو تراژدی هست: این که به آن 

چه قلبت می خواهد نرسی و این که برسی.«

مس��ابقه بزرگ آش��پزی ب مایکروویو 
ال ج��ی ب��ا حض��ور 16 ش��رکت 
کنن��ده در قال��ب هش��ت گ��روه، 
در مجموع��ه فرهنگ��ی - رفاه��ی ش��هروند اصفه��ان برگزار 
 شد.برگزاری این مس��ابقه در ایران در چنان سطحی است که 
شرکت کنندگان در مسابقات دور بعدی )فرامنطقه ای/ جهانی( 
قادر به کس��ب رتبه در س��ال های ۲006 و ۲00۸ و همچنین 
کسب عنوان خالقیت برتر در سال ۲00۹ شدند. مدیر بازاریابی 
منطقه مرکز ال جی در ابتدای سخنان خود با اشاره به این که 
مایکروویو، وسیله ای اس��ت که در دنیای امروز کاربرد زیادی 
دارد،گفت: صرفه جویی در وقت و انرژی، ایمنی و س��هولت در 
پخت و پز، حفظ ویتامین ها و س��ایر مواد مفی��د در غذا و گرم 
کردن یکنواخت غذا از جمله مزایای این دس��تگاه محس��وب 
می شود. در ضمن مایکروویو ال جی با باالترین استانداردهای 
بین المللی بهداشت و ایمنی تولید، دارای قابلیت های خاص و 
ظرفیت ها و امکانات مختلف است. امیرمسعود اسمعیل با بیان 
این که روزانه میلیون ها نفر در سراسر دنیا از مایکروویو استفاده 
می کنند، افزود: در چند سال اخیر، استفاده از این دستگاه در 
کشور ما رو به گسترش بوده، اما الزم است با برپایی دوره های 
آموزش��ی نحوه درس��ت و اصولی اس��تفاده از آن آموزش داده 
شود. وی تصریح کرد: مؤلفه ارایه بهترین و با کیفیت ترین کاال 
برای مش��تری و خدمت به خریداران همواره مدنظر مسئوالن 
این شرکت قرار داشته اس��ت. به همین دلیل مدارس آشپزی 
را راه اندازی کردیم تا مش��تریان این محص��ول بتوانند با نحوه 
 استفاده از مایکروویو آشنا ش��وند. مدیر بازاریابی منطقه مرکز 
ال جی اظهارداش��ت: فعال سازی مدارس آش��پزی در سراسر 
کشور از جمله سیاست های جدید شرکت گلدیران است. وی 

با اش��اره به برپایی مسابقه بزرگ آش��پزی با مایکروویو ال جی 
 ادامه داد: این مسابقه با هدف حمایت از حقوق مصرف کننده، 
صرفه جویی در وقت و ان��رژی بانوان ایرانی، آم��وزش بهینه و 
صحیح از مایکروویوهای ال جی و ارای��ه امکانات نامحدود آن 
برگزار می ش��ود. او به روند برگزاری این مسابقه هم اشاره ای 
داشت و افزود: در این مسابقه که با حضور 16 نفر در قالب هشت 
تیم برگزار می شود، شرکت کنندگان بایستی در 45 دقیقه پیش 
غذا، غذای اصلی و دسر را آماده کرده و روی میزهایی که از قبل 
برای هر گروه مشخص شده، غذاهایشان را برای پذیرایی، تزئین 
و آماده کنند. اسمعیل با بیان این که در پایان زمان تعیین شده، 
غذاها مورد داوری قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: چهار داور و 
کارشناس حرفه ای آشپزی، فرهاد دانش )داور بین الملل آسیا، 
اروپا و آمریکا(، شهین کبیری )برنده مسابقه آشپزی خاورمیانه 
در سال ۲006(، سمیرا ناصری و ناهید معزز از مدرسان حرفه ای، 
امتیازدهی را برعهده داش��ته و در نهایت گ��روه برتر را معرفی 
می کنند. وی اضافه کرد: نفرات برتر به مسابقات فینال که روز 
۲7 تیرماه امسال در تهران برگزار می شود، راه پیدا می کنند. 
وی یادآور شد: این مس��ابقات به صورت مرحله ای در شهرهای 
تهران، اصفهان، شیراز، اهواز، کرج، تبریز، مشهد و بابل برگزار 
می شود .وی در پایان سخنان خود با اشاره به نحوه امتیازدهی 
به گروه ها نیز گفت: مهارت در استفاده از تکنیک های مناسب 
جهت تهیه و آماده س��ازی منوها، میزان اس��تفاه مناس��ب از 
عملکردهای متنوع مایکروویو، خالقیت بکاربرده شده در منوی 
غذایی، برنامه کاری پخت، نگهداری و به کارگیری مناسب مواد 
اولیه، حداقل اس��تفاده از مواد خوراکی مصنوعی، کلسترول و 
چربی کم غذا، استفاده مناس��ب از محصوالت دامی، کمترین 
میزان هدررفت مواد غذایی، تعامل مواد مغذی موردنیاز بدن، 
نحوه سرو و ارایه غذا و مدیریت زمان از جمله مؤلفه هایی است 
که داوران براساس آن امتیاز می دهند. در پایان مسابقه بزرگ 
آشپزی که با شور و هیجان خاصی برگزار شد، سکوی نخست 
به یک مادر و دختر به نام های افروز جیرانی و بهجت برهانیان 
تعلق گرفت که طبق قانون این مسابقه به فینال راه پیدا کردند. 
رتبه دوم به المیرا و پریس��ا ناصری اختصاص یافت و ش��هناز و 
بهناز شیخ توانستند رتبه س��وم را از آن خود کنند. در پایان از 
 فروش��ندگان برتر ال جی در اصفهان که عنوان برتری را از آن 

خود ساخته بودند، قدردانی شد.

غذا با طعم مایکروویو ال جی
آشپزهای برتر اصفهانی معرفی شدند

 گروه
 سبک زندگی



چهرهیادداشت

خبر 

 جمشیدیان که پیش از این گفته بود دوست دارم تا پایان دوران فوتبالم 
در س��پاهان بمانم، در اظهار نظر جدید خود گفته: اگر به خاطر سلیقه 
سرمربی نیمکت نشین شده باشم، بهتر است جدا شوم، اما اگر مسائل 
فنی باش��د، باید تالش کنم و به ترکیب اولیه 
برسم. من به کرانچار گفته ام من برای گرفتن 
پستم اهل جنگیدن هس��تم، ولی اگر 
شرایط غیرفنی حاکم باشد، بهتر 
است از س��پاهان جدا شوم. به هر 
حال دو، س��ه ماه آخر کمتر بازی کردم و فقط 
باید با کرانچار یک جلسه بگذارم و اگر شرایط 
فراهم بود می مانم. من گفته ام تا آخر فوتبالم 
در اصفهان می مانم، ولی اگر مش��کل خاصی 
باشد ممکن است امس��ال بروم. امسال شرایط 
تیم به گونه ای بود ک��ه کمی برای من عجیب 
بود، ولی من احساس می کنم مسائل فنی در 

نیمکت نشینی من خیلی تأثیر داشت. 

 می دانی،  چیزهایی هست
 که نمی دانی

گروه ورزش - صحبت های اخیر مشاور استاندارکه بیش از 
انتقادهای منطقی، به تخریب شخصیت مدیرکل اداره ورزش و 
جوانان شباهت داشت، این قدر تلخ، غافلگیرکننده و بی مقدمه 
بود که جامعه ورزشی استان را به یکباره با شوکی بزرگ مواجه 
کرد. جامعه ای که یکی دوسالی است کشتی پرتالطمش را در 
ساحل آرامش می بیند، با این صحبت های به اصطالح نقادانه از 
 سوی مشاور ورزشی استاندار غافلگیر شد؛ چون به غیر از افرادی 
معدودی که این روزها حس��ابی بازار خود را کساد می بینند، 
س��ایرین از جو آرام و با برنام��ه گالیه ندارن��د. صحبت های 
مش��اور محترم، نه بویی از دلسوزی داش��ت و نه حامل پیام و 
راهکاری مثبتی ب��ود برای برون رف��ت از وضعیتی که به زعم 
 آقایان نابسامان اس��ت.  اداره کل ورزش و جوانان که از حدود 
یکی دوس��ال پیش و زمانی که رش��ید خدابخش را به عنوان 
مدیرکل به خود دید، به یکباره متحول ش��د و  سند راهبردی 
تدوین کرد تا به ورزش اس��تانی که  روی��ای پایتختی ورزش 
کشور را در سر می پروراند برنامه بدهد و این استان و اهرم های 
دخیل در ورزش، بی مهابا و باری به هر جهت فعالیت نکنند. در 
این میان، بودند کسانی که در ابتدای کار در راه اجرا و پیشبرد 
 این سند، سنگ اندازی کردند و آینده آن را مبهم برشمردند، اما 
رفته رفته و با انرژی و زمانی که برای این برنامه راهبردی گذاشته 
شد، برنامه برون رفت از وضعیت ساکن ورزش استان آماده شد. 
حاال در این میان عده ای به ظاهر دلس��وز، تیشه بر داشته و بر 
نهال تازه رشد یافته - سند راهبردی- ورزش استان می زنند. 
 خیلی ها این صحبت ها را به شانتاژ رسانه ای شبیه می دانند؛ 
می گویند مشاور محترم از بل بشوی مدیریتی ذوب آهن قصد 
گرفتن ماهی بزرگ دارد و می خواهد این بار هر طوری ش��ده 
خود را به صندلی مدیریتی باشگاه ذوب آهن نزدیک کند، اما 
راه را کمی اشتباهی انتخاب کرده و برای این منظور، مدیرکل 
 اداره ورزش را ه��دف خود ق��رار داده اس��ت. آمارهای غلط، 
غرض ورزی و تخریب ش��خصیت، جبهه گیری یک سویه و 
زیرسؤال بردن اقدامات انجام شده اداره ورزش در طی دوسال 
اخیر  و قیاس مع الفارق زمان حال با زمان مدیریت مدیران کل 
قبلی، همه نشان از بی اطالعی مش��اور داشت؛ مشاوری که با 
یک جست وجوی معمولی در سایت های خبری، می توانست 
آمار دقیق مدال آوران اس��تان  در رقابت های گوانگجو را پیدا 
کند و سهم اصفهانی ها را در مجموع مدال های طالی کسب 
 ش��ده را بفهمد، فقط و فقط قصد ارائه  آمار  داشت تا درستی 
 گفته ها و ب��ی کفایت��ی مدی��ر کل را پررنگ جل��وه دهد. از 
همه  بدتر، ناآگاه��ی خبرنگاری که با مش��اور محترم گفتگو 
 کرده توی ذوق  می زد که آمار و ارقام غلط جناب مهنام را به او 

گوشزد نکرده است.

یادداشت
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حسینی و بنگر پرسپولیسی شدند

سید جالل حسیني از پیوستن به باشگاه پرس��پولیس در آینده اي نزدیک خبر داد. مدافع تیم سپاهان در 
پایان دیدار مقابل استقالل اعالم کرد: هفته گذشته صحبتي با رویانیان داشتم و درباره آمدن به پرسپولیس 

صحبت کردم. وضعیت انتقال من 90 درصد قطعي شده و من به همراه بنگر به پرسپولیس می پیوندیم.

پیروزی مقتدرانه و شیرین سپاهان در 
مسعود 
مقابل استقالل، شاگردان کرانچار را به افشاری

جمع هشت تیم برتر قاره آسیا رساند تا 
زردهای سپاهان از شهریور ماه سال جاری برای رسیدن به اولین 
عنوان قهرمانی خودشان در قاره آسیا وارد مرحله جدیدی شوند. 
هرچند که پیش بینی می ش��د اس��تقالل در مقابل س��پاهان 
 ب��ا کیفیت فن��ی بهت��ری ظاهر ش��ود، ول��ی تیم کرانچ��ار به 
گونه ای بازی کرد که در پایان هیچ حرف و حدیثی باقی نماند 
و همه استقاللی ها رأی به برتری مطلق سپاهان در این مسابقه 
دادند، ب��ه خصوص هواداران ک��م تعداد این تیم در ورزش��گاه 
فوالدشهر که با ترک ورزشگاه، شکست را پیش از به صدادرآمدن 
سوت پایان مسابقه قبول کردند. س��پاهان با حضور دو مهاجم 
دائمی اش، یعنی سزار و سوکای در همان 20 دقیقه ابتدایی با 
انجام یک بازی هجومی و هماهنگ، عرصه را بر استقالل تنگ 
کرد و گل زودهنگام س��زار هم نتیجه برتری مطلق سپاهان در 
دقایق ابتدایی بود. سپاهانی ها با استفاده از فضای خالی حاصل 
از نفوذهای خسرو حیدری و ضعف حمودی در سمت راست خط 
دفاعی استقالل، بارها و بارها از این نقطه به دروازه استقالل فشار 
آوردند تا بر روی پاس سوکای و تیز هوشی سزار در زدن ضربه 
نهایی دروازه استقالل باز شود. پرویز مظلومی هم که تیمش را 
 با سیستم 1_3_2_4 به میدان فرستاده بود تا شاید با حضور 
دو هافبک دفاعی فشار حمالت س��پاهان را کم کند، با خوردن 

این گل به نوعی غافلگیر شد. از دقیقه 10 به بعد، آشفتگی زیادی 
در نوع بازی استقاللی ها به چشم  آمد و باعث شد در طول نیمه 
 اول حتی یک موقعیت جدی هم بر روی دروازه رحمان احمدی

 ایجاد نش��ود. س��پاهان بعد از کنترل هیجان اولی��ه بازی، باز 
 هم با ی��ک ضربه ایس��تگاهی به گل دوم رس��ید ت��ا در همان 
نیمه اول به نوعی کار صعود را تمام کند. بر روی دو گل سپاهان 
باید از جواهیر س��وکای هم به صورت ویژه یاد کرد که با وجود 
خودخواهی در بعضی از موقعیت های سپاهان، دو پاس گل در 
این بازی داد و نامش را به عنوان یکی از بهترین های این بازی 

به ثبت رساند. 
در نیمه اول محرم و جانواریو با پش��تیبانی همیشگی از سوی 
ابراهیمی، به خوبی خ��ط هافبک اس��تقالل را از کار انداختند 
و حتی مجتبی جباری که ت��ا قبل از این بازی ب��ه عنوان امید 
اصلی پرویز مظلومی ش��ناخته می ش��د، هی��چ فرصتی برای 
عرض اندام پیدا نکرد و ب��ه صورت کامل در جری��ان بازی گم 
شد؛  البته نباید از بازی روانی تماشاگران سپاهان علیه مهدی 
 رحمتی هم گذش��ت ک��ه به ص��ورت زیرپوس��تی، از خجالت 
دروازه بان سابقش��ان درآمدند و کار به جایی رسید که رحمتی 
از لحاظ روحی افت کرد و حتی در اواسط نیمه اول، درخواست 

تعویض هم داشت.
 در نیم��ه دوم و ب��ر خ��الف 45 دقیق��ه ابتدای��ی، ب��ازی 
 به ط��رز محسوس��ی اف��ت ک��رد و ب��ه نظر م��ی رس��ید که 

هیچ کدام از دو تیم عالقه ای برای گل زدن ندارند، به خصوص 
آبی ها که با وجود این که دو گل عقب بودند، هرگز دست به آب 
 و آتش نزدند. تعویض های مظلومی هم در این نیمه نتیجه ای

در بر نداش��ت تا از دقیقه 70 به بعد، نتیج��ه پایانی بازی قابل 
پیش بینی باش��د. بازیکنان استقالل خودش��ان هم باور کرده 
بودند که حریف سپاهان نمی ش��وند و بازی خوب سید جالل 
در کنار بنگر، باعث ش��د مهاجمان استقالل فرصت رسیدن به 
دروازه رحمان احمدی را پیدا کنند. کرانچار هم با تعویض محرم 
و س��زار، دو بازیکن اصلی تیمش را از خطر مصدومیت دور کرد 
و با کنترل بازی، در نهایت به هدفش که همان پیروزی در این 
 مسابقه بود رسید. در این دقایق باید یادی هم از دوندگی های 

بی��ک زاده ک��رد ک��ه در 
مقاب��ل خس��رو حی��دری 
ب��ازی درخش��انی ارای��ه 
داد و حت��ی یک ب��ار هم به 
 حی��دری اج��ازه ن��داد ک��ه 
ب��ا دور زدن خ��ط دفاع��ی 
س��پاهان، س��انتر مناس��بی 
بر روی دروازه ارس��ال کند. 
پیروزی س��پاهان در حضور 
تماش��اگران پرتعدادش، به 
نوع��ی حک��م خداحافظ��ی 
سرمربی استقالل  را هم امضا 
کرد که بر طبق صحبت های 
پیش از بازی، قرار بود جواب 
س��پاهان را در زمین مسابقه 

بدهدکه به نظر می رسد با خوردن دو گل، جوابی دندان شکن 
به اظهارات خ��ودش داد! از آن طرف، کرانچار هم با رس��یدن 
 به جمع هش��ت تیم برتر قاره آس��یا حاال با خاطری آس��وده و 
روحیه ای خوب، راهی تعطیالت  می ش��ود. قرار اس��ت بعد از 
استراحتی کوتاه،  برای بستن تیمی قدرتمند برای فصل آینده 
فعالیت خود را از سربگیرد که بدون شک سرفصلی مهم در تاریخ 
باشگاه سپاهان خواهد بود.  قرعه کش��ی مرحله بعد هم اواخر 
 ماه جاری برگزار خواهد ش��د و س��پاهان حریفش را در مرحله 
یک چهارم نهایی خواهد شناخت. در دیگر بازی این مرحله هم 
االهلی به عنوان تیم دوم گروه سپاهان بعد از تساوی 3بر 3 در 
خانه الجزیره، در نهایت در ضربات پنالتی به پیروزی رسید تا هر 
دو تیم صعودکننده از گروه سوم مرحله مقدماتی راهی مرحله 

یک چهارم نهایی شوند. 

مظلومی جواب سپاهان را در زمین داد!

فرق تیم اول و دوم مشخص شد

قرار بود مظلومی 
جواب سپاهان را 
در زمین مسابقه 
 بدهد که به نظر 

می رسد با خوردن 
دو گل، جوابی 

دندان شکن به 
اظهارات خودش 

داد

جدایي دروگبا از چلسي 
  دیدی��ه دروگب��ا، مهاج��م س��احل عاج��ي چلس��ي س��رانجام پس از 
هشت س��ال زمزمه جدایي س��ر داد، اما مقصد بعدي خود را اعالم نکرد.

باشگاه چلسي اعالم کرد که جدایي دیدیه دروگبا از این تیم قطعي شده و 
این مهاجم ساحل عاجي فصل آینده را در استمفوردبریج توپ نخواهد زد. 

ابراهیم زاده سرمربی نفت تهران شد
سرمربی فصل پیش ذوب آهن با مس��ئوالن نفت تهران به توافق رسید و 
روز شنبه هفته آینده قراردادش را امضا خواهد کرد. فصل پیش، حسین 
 فرکی هدایت این تیم را برعهده داشت که در لیگ دوازدهم روی نیمکت 

فوالد خوزستان خواهد نشست. 

قرارداد خطی ممنوع!
حجت االس��الم علیرضا علیپور، دبیر هیأت رسیدگی به تخلفات فوتبال 
ایران اظهار داش��ت: به بازیکنان و مدیران عامل باشگاه های لیگ برتری 
که به صورت تصاعدی و غیر منطقی قراردادهایی را با عنوان قرارداد خطی 
امضا می کنند، هشدار می دهیم در صورتی که چنین قراردادهایی امضا 
شود، مدیرعامل متخلف باشگاه لیگ برتری را به سازمان بازرسی کل کشور 
معرفی خواهیم کرد. وی ادامه داد: طبق اطالعاتی که به ما رسیده، برخی 
بازیکنان خاص با برخی مدیران عامل باشگاه ها قراردادی به عنوان خطی 
امضا می کنند که هر خط، معنایش یک میلیارد تومان اس��ت. علیپور در 
توضیح قرارداد خطی عنوان کرد: به طور مثال در گذشته یک تومان معادل 
 هزار تومان بود، بعد از مدتی یک تومان معادل یک میلیون تومان عنوان 
می شد و پس از آن و در حال حاضر برخی یک تومان را یک میلیارد تومان 
می نامن��د. قراردادهای خطی نیز همین ش��رایط را دارد که با آنها مقابله 

می کنیم. 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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احضار
10/294 چ��ون آقاي جاوید مهدیان فرزند مصطفی ش��كایتي عليه آق��اي مصطفی مهدیان 
مبني بر خيانت در امانت مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 900453 ك 104 این دادگاه 
ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 91/4/28 ساعت 10:30 صبح تعيين شده نظر به اینكه متهم 
مجهول المكان می باش��د، لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب یک نوبت 
در یكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت 
بعمل می آید جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 
ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 15580 دفتر شعبه 104 

دادگاه عمومي جزایي اصفهان
  

ابالغ   
10/542 ش��ماره ابالغيه: 9010100351106663. ش��ماره پرونده: 9009980351101230. 
شماره بایگانی شعبه: 901232. خواهان حميد اصالنی دادخواستی به طرفيت خوانده مسعود 
ش��يروانی تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 
یازده��م دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان – خيابان چهارباغ 
باال – خيابان ش��هيد نيكبخت – س��اختمان دادگستری كل اس��تان اصفهان – طبقه 3- اتاق 
ش��ماره 318 ارجاع و به كالس��ه 9009980351101230 ثبت گردیده كه وقت رسيدگی آن 
1391/04/27 و س��اعت 11:00 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از جراید 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 دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 

گردد. م الف: 16564 خزایی – مدیر دفتر شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
  

ابالغ
10/685 شماره ابالغيه: 9010100351305430، ش��ماره پرونده: 9009980351301052،  
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 901065، خواهان جعفرقلي مرداني دادخواستي به طرفيت خوانده 
ش��يرزاد جهاندار به خواس��ته مطالبه مبل��غ 100000000 ریال تقدی��م دادگاه هاي عمومي 
شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به ش��عبه سيزدهم دادگاه عمومی 
)حقوقي( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت ساختمان 
دادگس��تری كل اس��تان اصفه��ان طبقه 3 ات��اق ش��ماره 355 ارجاع و به كالس��ه پرونده 
9009980351301052 ثب��ت گردیده و وقت رس��يدگی آن 1391/04/12 و س��اعت 11:00 
تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیين دادرس��ی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یكی از جراید 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 دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. م الف/ 17000 شعبه 

سيزدهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ
205 شماره درخواست: 9010460352700090، ش��ماره پرونده: 8809980365300733، 
شماره بایگاني شعبه: 901343، ش��اكي فریبا اسفندیارپور و مهدي قرباني شكایتي برعليه 
مجي��د كریمي به اته��ام بي احتياطي در امر رانندگي منجر به صدم��ه بدني غيرعمدي تقدیم 
دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان كه جهت رس��يدگی به ش��عبه 101 دادگاه عمومی 
)كيفري( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت ساختمان 
دادگس��تری كل اس��تان اصفه��ان طبقه 3 ات��اق ش��ماره 336 ارجاع و به كالس��ه پرونده 
8809980365300733 ك 101 ثب��ت گردیده و وقت رس��يدگی آن 1391/4/21 و س��اعت 
10 صبح تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 115 قانون آیين دادرس��ی كيفري و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی 
از جراید 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 مراتب ب��ه نامبرده ابالغ تا ظرف یكماه از 
تاریخ نش��ر آگهي در شعبه 101 حاضر و در روز جلسه جهت پاسخگویي به اتهام خویش 
در دادگاه حاضر ش��وند وگرنه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 20804 ش��عبه 

101 دادگاه عمومي  جزایي اصفهان

احضار
322 چون آقای علی اميرحاجيلو فرزند احمد ش��كایتی عليه آقای جواد الياسی وند مبنی بر 
تحصيل مال از طریق نامش��روع مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 901481ك102 این 
دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز شنبه 91/4/10 س��اعت 11 صبح تعيين شده نظر به 
اینكه متهم مجهول المكان می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب 

یک نوبت در یكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور 
دعوت بعمل می آید جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور 

احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 3675 دفتر 
شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ 
323 ش��ماره ابالغي��ه: 9010100350606303. ش��ماره پرون��ده: 9009980350601012. 
شماره بایگانی ش��عبه: 901024. خواهان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام دادخواستی به 
طرفي��ت خواندگان صدیقه كریمی و علی كاله��دوزان )مجهول المكان( و نرگس كالهدوزان 
)مجه��ول المكان( و احمدرضا كریم��ی و اصغر كریمی و فرزانه كریمی و افس��انه كریمی 
و س��يد ابوالفضل كالهدوزان )مجهول المكان( و حس��ين ش��يخ بهایی تقدی��م دادگاههای 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری 
كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و به كالسه 9009980350601012 ثبت 
گردیده كه وقت رسيدگی آن 1391/04/12 و ساعت 9:00 تعيين شده است. به علت مجهول 
الم��كان بودن خوانده و درخواس��ت خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیين دادرس��ی 

دادگاهه��ای عموم��ی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از 
جراید كثيراالنتشار 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 دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. م الف/ 3688 شعبه ششم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 

ابالغ 
325 ش��ماره ابالغي��ه: 9010100351904579. ش��ماره پرون��ده: 9009980351901221. 
شماره بایگانی شعبه: 901271. خواهان سميه احمدی دادخواستی به طرفيت خوانده آرش 
پورشكوهی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 
نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگستری كل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 251 
ارجاع و به كالسه 9009980351901221 ثبت گردیده كه وقت رسيدگی آن 1391/04/11 و 
ساعت 10:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از جراید كثيراالنتشار 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 دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف/ 

3701 پيرامون – مدیر دفتر شعبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

ابالغ وقت دادرسی 
327 كالس��ه پرونده: 900746ح/7. وقت رس��يدگی: 91/4/14 س��اعت 11 صبح. خواهان: 

عباس سليمانی. خواندگان: مصطفی فخاری – اصغر عمومی – اكبر تک – كيان نجف آور – 
اكبر ایرج پور – مرتضی نادری – محمد دوروش��ی – غالمحسين بكتاشيان – پرویز نوایی 
– كمال یاسنگی. خواسته: ابطال مزایده – ابطال سند. خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای 
عمومی نموده كه جهت رس��يدگی به شعبه 7 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسيدگی تعيين 
ش��ده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز 
ماده 73 قانون آئين دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یكی از جراید كثيراالنتش��ار آگهی 
می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 
باال جهت رس��يدگی حضور بهمرس��اند. م الف/ 3681 عرفان - مدیر دفتر ش��عبه 7 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی 
332 كالس��ه پرونده: 773/90ح1. وقت رس��يدگی: روز یكش��نبه مورخ 91/4/11 س��اعت 
8/30 صبح. خواهان: محمدرضا جعفری به وكالت از س��وی موسس��ه قرض الحسنه مهر. 
خواندگان: 1- عليرضا حسينی 2- ابوالفضل حسينی. خواسته: مطالبه. خواهان دادخواستی 
تس��ليم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان ارجاع گردیده و وقت رس��يدگی تعيين ش��ده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به 
درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یكی از جراید كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگه��ی ظرف یک م��اه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند. 

م الف/ 3704 رنجبر - مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار
342 چون آقای حس��ين آذربایجانی فرزند محمدعلی شكایتی عليه آقای ایمان شاه سالیی 
مبنی بر اخالل در نظم اقتصادی كشور مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 900637ك121 
این دادگاه ثبت، وقت رسيدگی برای روز 91/4/7 ساعت 9 صبح تعيين شده نظر به اینكه متهم 
مجهول المكان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب یک نوبت در 
یكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل 
می آید جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 
 شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 3676  دفتر شعبه 121 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

احضار
343 چون آقای محس��ن كریميان ش��كایتی علي��ه آقای مهدی جعفرخ��ان مبنی بر جعل و 
اس��تفاده از س��ند مجعول مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 900627 این دادگاه ثبت، 
وقت رس��يدگی برای روز 91/4/11 س��اعت 10 صبح تعيين شده نظر به اینكه متهم مجهول 
المكان می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب یک نوبت در یكی 
از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می 
آید جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 
شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 3700 دفتر شعبه 118 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

احضار
346 چ��ون آق��ای محمدرضا بهرامی فرزند رمضان ش��كایتی عليه آقای مهرداد س��نگيان 
فرزند محمد مبنی بر جعل و اس��تفاده از سند مجعول مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 
901401ك121 این دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز 91/4/14 س��اعت 9 صبح تعيين 
ش��ده نظر به اینكه متهم مجهول المكان می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی 
كيفری مراتب یک نوبت در یكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و 
از متهم مذكور دعوت بعمل می آید جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 

3682 دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
348 شماره درخواس��ت: 9010460354300036 ش��ماره پرونده: 9009980359500878 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901283. چون آقای حس��ن حس��ابی فرزند تقی ش��كایتی عليه 
TCHOUANCHE MEUTCHIE BLAISE  و KAMMEU MOUTCHE مبن��ی بر 
كالهب��رداری مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 901283ك117 ای��ن دادگاه ثبت وقت 
رسيدگی برای روز سه شنبه 1391/4/13 ساعت 10/30 صبح تعيين شده نظر به اینكه متهم 
مجهول المكان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب یک نوبت در 
یكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل 
می آید جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 
ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 3684 فرخنده خوی – مدیر 

دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ 
359 شماره ابالغيه: 9010100351305420. شماره پرونده: 9009980351300580. شماره 
بایگانی ش��عبه: 900585. خواهان زهره جرجانی توتونچيان دادخواستی به طرفيت خوانده 
محمدحس��ين عابدی چهل خانه به خواسته فس��خ اجاره نامه، تخليه، مطالبه اجرت المسمی 
و اج��رت المثل تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به 
ش��عبه سيزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 355 ارجاع و 
به كالس��ه 9009980351300580 ثبت گردیده كه وقت رسيدگی آن 1391/04/12 و ساعت 
10:30 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیين دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از جراید كثيراالنتشار 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 دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف/ 

3690 شعبه سيزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ اخطاریه
362 ش��ماره ابالغنامه: 9010100351005182. ش��ماره پرون��ده: 9009980351000660. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900660. مشخصات ابالغ ش��ونده حقيقی: امراله قندرهاری فرزند 

كریم نش��انی مجه��ول المكان تاریخ حضور: 1391/04/11 یكش��نبه س��اعت: 10:30 محل 
حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق ش��ماره316. علت حضور در خصوص دعوی موسسه مهر بسيجيان اصفهان 
به طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در این دادگاه حاضر شوید. م الف/ 3702 

شبعه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اخطاریه
363 ش��ماره ابالغنامه: 9010100351005171. ش��ماره پرونده: 9009980351001171. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901171. مش��خصات ابالغ ش��ونده حقيقی: علی گراميان و مهدی 
ش��اكری فرزند علی اكبر و جواد گراميان همگی به نش��انی مجه��ول المكان تاریخ حضور: 
1391/04/12 دوشنبه ساعت: 9:30 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره316. علت حضور در خصوص 
دعوی حس��ين ذوالفقاری به طرفيت ش��ما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در این دادگاه 
حاضر شوید. ضمنا به پيوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ارسال می گردد. اطهری م 

الف/ 3696 بروجنی – منشی شبعه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ 
366 ش��ماره ابالغي��ه: 9010100350406810 ش��ماره پرون��ده: 9009980350401378. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901395. خواهان ها عزت جوانمردی و امير حش��مت قهدریجانی 
دادخواس��تی به طرفيت خواندگان فلور حش��مت و فاطمه صانعی و پروین حشمت و پری 
حش��مت و پروانه حشمت و ژیال حشمت و فرنگ حشمت و شهال حشمت قهدریجانی تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه چهارم 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
س��اختمان دادگس��تری كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 308 ارجاع و به كالسه 
9009980350401378 ثبت گردیده كه وقت رس��يدگی آن 1391/04/12 و ساعت 12:00 
تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده فاطمه صانعی و درخواست خواهان 
و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیين دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از جراید كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م 

الف/ 3689 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
518 شماره ابالغيه: 9010100351305541، شماره پرونده: 9009980351301080،  شماره 
بایگاني ش��عبه: 901093، خواهان مهران س��االری عرب دادخواستي به طرفيت خواندگان 
ناصر ش��هابی و سيد محسن حس��ينی و پژمان طاهری به خواسته مطالبه 100/000/000 
ریال وجه س��فته تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفه��ان- اصفهان نموده كه جهت 
رسيدگی به شعبه سيزدهم دادگاه عمومی )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
355 ارجاع و به كالس��ه پرونده 9009980351301080 ثبت گردیده و وقت رس��يدگی آن  
1391/04/24 و س��اعت 11:30 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیين دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقالب 
در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از جراید كثيراالنتش��ار 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 دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي 

حاضر گردد. م الف/ 17182 شعبه سيزدهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ
520 ش��ماره ابالغيه: 9010100351305550، شماره پرونده: 9009980351301079،  شماره 
بایگاني ش��عبه: 901092، خواهان مهران ساالری عرب دادخواس��تي به طرفيت خوانده علی 
عس��گری به خواس��ته 80/000/000 ریال وجه س��فته تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان 
اصفه��ان- اصفهان 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 نيكبخت ساختمان دادگستری 
كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 355 ارجاع و به كالسه پرونده 9009980351301079 
ثبت گردیده و وقت رس��يدگی آن  1391/04/24 و س��اعت 10:30 تعيين ش��ده است. به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیين دادرسی 
دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از جراید 
كثيراالنتشار آگهی می شود 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 دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. م الف/ 17180 شعبه سيزدهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

بهتر است از سپاهان جدا شوم
احمد جمشیدیان، هافبک تیم فوتبال سپاهان



گالریيادداشت

افشین هاشمی میهمان اصفهان شد 
گروه فرهنگ  – افشین هاشمی، 
بازیگرتئاتر، س��ینما و تلویزیون 

دوباره میهمان اصفهانی هاست.
مدیرآموزشگاه نما آوای جام جم 
با اعالم ای��ن خبر گف��ت: در پی 
استقبال هنرجویان و هنردوستان 
ج��وان اصفهان��ی از کارگاه های 

افشین هاشمی، این بازیگراواسط خردادماه کارگاه برگار می کند. 
جواد بدیع صنایع در این خصوص ادام��ه داد: این کارگاه تخصصی 
در روزه��ای13، 14 و 15 خ��رداد م��اه جاری در محل آموزش��گاه 
 نماآوای جام جم برپاست. با توجه به این که این دومین کارگاه این 
هنرمند در اصفهان محسوب می شود، بدیع صنایع ادامه داد: تبحر، 
تخصص و تسلط این بازیگر در مباحث علمی و عملی بازیگری سبب 
 ش��د تا عالقه مندان به این کارگاه درخواس��ت ادام��ه دوره پیش یا 
دوره جدید را داش��ته باش��ند و به همین دلیل، هاش��می دوباره به 
اصفهان دعوت ش��د. ش��هریه این کالس 200 هزار توم��ان بوده و 
هنرجویان آموزش��گاه و دانش��جویان تا 25 درصد تخفیف خواهند 

گرفت. 
در همین رابطه بد نیست بدانید زمان برگزاری این کارگاه سه روزه در 
نوبت صبح از ساعت 8 الی 13 و در نوبت بعد از ظهر از ساعت 16 الی 
21 خواهد بود. عالقه مندان می توانند جهت شرکت در این کارگاه 
به آموزشگاه نما آوای جام جم واقع در ابتدای خیابان شهدای خواجو 

در چهارباغ خواجو مراجعه کنند. 

  جوان ترين رهبر 
ارکستر جهان 

 جوان ترین رهبر ارکستر جهان نوجوانی است که هدایت 
80 نوازنده و موسیقیدان را که نیمی از آنها بزرگ تر از وی 

هستند، در ارکستر کشور ونزوئال به عهده دارد.
 خوزه انجل س��االزار با داش��تن 14 سال س��ن به عنوان 
جوان ترین رهبر ارکس��تر در جهان ش��ناخته می شود. 
 نیم��ی از نوازنده های ارکس��تری ک��ه وی هدایتش را به 
عهده دارد،  مسن تر از وی هستند. او به تازگی در ارکستر 
 جوانان نوئوا اسپارتا جایگاهی به دست آورده بود و اکنون 
 به یکی از جدیدتری��ن موفقیت ه��ای El Sistema در 
کش��ور ونزوئال تبدیل شده اس��ت. س��االزار در گفتگو با 
 گاردین با فروتنی لقب جوان ترین رهبر ارکستر جهان را رد 
کرده و معتقد است شاید در گوشه ای از جهان در شهری 
 کوچ��ک موس��یقیدانی کوچک ت��ر از وی نی��ز در حال 

فعالیت باشد.
El Sistema )برنامه آموزش موسیقی در ونزوئال( پیش از 
این نیز رهبران ارکستر مشهوری از قبیل گوستاو دودامل و 

ادیسون رویز را به جهان معرفی کرده بود. 
دودامل که رهبر ارکستر فیالرمونیک لس آنجلس است، 
به عنوان یکی از صد چهره برتر تأثیرگ��ذار مجله تایم در 
 سال 2008-2009 انتخاب ش��ده بود، در حالی که رویز

 جوان ترین موسیقیدانی بود که توانست در سن 17 سالگی 
به ارکستر فیالرمونیک برلین بپیوندد.جالب این که این 
رهبر ارکستر نوجوان در خانواده ای بزرگ شده که کمتر با 

موسیقی کالسیک سروکار داشته اند. 
پدر و مادر او که هر دو معلم هستند، به همراه خوزه آموزش 
موسیقی را شروع کردند، به طوری که هم اکنون آنها نیز 
اطالعات خوبی در این زمینه دارند.خوزه می گوید: اکنون 
پدر من به راحتی درباره س��مفونی ه��ا صحبت می کند، 
در حالی که تا چهار س��ال پیش هی��چ اطالعی در زمینه 

موسیقی نداشت. 
ساالزار در سن هشت سالگی به El Sistema پیوست. وی 
به مدت یک هفته است که مقام جدیدش را برای رهبری 
 ارکس��تر ونزوئال پذیرفته،  اما به دلیل پایین بودن سنش 
بر اساس قوانین ونزوئال، اجازه دریافت دستمزد ندارد، از این 
 El Sistema .رو به بورسیه تحصیلی نیازمند خواهد بود
در حدود 37 سال پیش توسط اقتصاددان و سیاستمداری 
بازنشسته به نام »خوزه آنتونیو ابرو« که خود پیانیست و 
رهبر ارکستر بود، تأسیس شده است. الزم به ذکر است که 
این عنوان تا قبل از این، متعلق به ادیسون رویز 17 ساله، 

رهبر ارکسترفیالرمونیک برلین بود.

اخبار کوتاه

خبر داغ
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برگزاری مراسم اختتامیه مسابقه پوستر روز جهانی گرافیک

امیرمسعودحالج، مدیرخانه گرافیک حوزه هنری از پایان مسابقه روز جهانی گرافیک خبر داد و گفت: خانه 
گرافیک حوزه هنری استان اصفهان مراسم اختتامیه و اهدای جوایز مسابقه روز جهانی گرافیک را با حضور 
امیرحسین قوچی بیک و مجید کاشانی ساعت  17امروز در مجتمع فرهنگی هنری سوره برگزار می کند.

تماشای قاب چهارم را از دست ندهید 
گروه فرهن�گ - چهارمین نمایش��گاه گروهی کان��ون عکس انجمن 
س��ینمای جوانان اصفهان با همکاری خانه عکس حوزه هنری اس��تان 
اصفهان و ش��رکت کیان پالس��ت س��پاهان و با عنوان »ق��اب چهارم« 
افتتاح می ش��ود. در این نمایش��گاه 41 اثر رنگی و س��یاه و س��فید در 
ابعاد 70×50 از 21 ع��کاس عضو کان��ون با موضوع ف��رم درطبیعت و 
 پرتره به نمایش درخواهد آمد. آثار ارایه ش��ده در این نمایشگاه، نتیجه 
 پروژه های عملی عکاسی کانون عکس است که طی فرآیندی شش ماهه و 
پس از برگزاری چندین س��مینار و برنامه عملی عکاسی، به ثمر رسیده 
است.  بد نیست بدانید عکس برگزیده این نمایش��گاه، پس از فراخوان 
عمومی و از میان 578 عکس 
دریافتی، توسط هیأت داوران 
س��ه نف��ره متش��کل از عالیه 
سعادت پور، افش��ین آذریان 
و مه��دی ارس��طویی انتخاب 
ش��ده اند. گفتنی این که این 
نمایش��گاه تا 11 خردادماه از 
ساعت 9 الی 13 و 16  الی 20 
جهت بازدید عالقه مندان دایر 

است.

نیاز به حمايت و تعامل
با وجود رابطه گسترده ایران و جهان عرب، تبادل ترجمه میان 
این دو فرهنگ چندان مطلوب نیست. می توان گفت از 40 سال 
گذشته تاکنون، کمتر از 500 کتاب از ادبیات عرب به فارسی 
ترجمه شده، اما در برابر آن، وضعیت کتاب های ترجمه شده از 
زبان فارسی به عربی اصال مطلوب نیست.  موسی بیدج، مترجم 
و مدیر دفتر ادبیات ایران و عرب حوزه هنری درباره علت اصلی 
ضعف ترجمه از زبان فارس��ی به دیگر زبان ها می گوید: برای 
پاسخ این سؤال، باید مثلثی فرضی ترسیم کنیم که یک ضلع 
آن ادبیات اس��ت، ضلع دیگر آن مترجم اس��ت و ضلع سوم را 

برنامه ریزی و حمایت تشکیل می دهد.
مترجم کتاب »باد خانه من است«، ادامه می دهد: بدون هیچ 
تعارفی بای��د بگویم که ادبیات ما هیچ چی��زی کمتر از ادبیات 

عرب ندارد، به ویژه آن حس عاطفی ک��ه در ادبیات دیرینه ما 
موج می زند و امروز هم نش��انه هایش در ادبیات ما هویداست. 
ضلع دیگر این مثلث را مترجمان تش��کیل می دهند که از این 
نظر هم ما مترجمان بزرگ و پیشکسوتی داریم که بسیار توانا 
و قابل هستند. او با بیان این که اشکال کار در ضلع سوم است، 
توضیح می دهد: ضلع س��وم اتفاقاپایه ای است که آن دو ضلع 
دیگر روی آن استوار هستند. منظور من حمایت و برنامه ریزی 
است. برای این که ادبیاتمان را به جهان صادر کنیم، الزمه آن 
برنامه ریزی دقیق و حساب ش��ده است. پس اگر این امر اتفاق 

نیفتاده، نشان دهنده خللی است که در این حوزه وجود دارد.
وی ش��رط ایجاد این تقاضا را ارتباط متقابل میان دو کشور یا 
دو فرهنگ می داند و ادامه می دهد: بای��د ارتباط، پویندگی و 
دادو س��تد فرهنگی میان دو کشور برقرار باش��د. این ارتباط 

اکنون با برخی کشورها بیشتر و با برخی کمتر است و شرایط 
سیاسی نیز در این میان بسیار تأثیر می گذارد. نتیجه حاصل 
نیز این اس��ت که غیر ازکاره��ای خاورشناس��ان و برخی آثار 

مبتذل، شاهد کار جدی کمتری باشیم.

ترجمه هايی که در انزوا مانده اند
سعید پور، مترجم آثار موالنا و س��عدی می افزاید: برای ایجاد 
این بستر نیاز به معرفی و تبلیغ داریم. همه کتاب هایی که در 
سطح باالی بین المللی مطرح می شوند، از جایی معرفی و تبلیغ 

شده اند. متأسفانه ما این ابزار را در اختیار نداریم.
وی با توضیح درباره ترجمه ه��ای مبتذل و نازل از آثار بزرگان 
ادب ایران، می گوید: البته ترجمه های بسیار خوبی از آثار ایرانی 
صورت گرفته که هم مربوط به ادبیات کالس��یک است و هم 
ادبیات معاصر، اما متأس��فانه یک سری ترجمه هایی باب شده 
به ویژه درباره موالنا که بسیار نازل هستند، ولی در کشورهایی 
مانند آمریکا پرفروش��ند و در عوض ترجمه ه��ای فوق العاده 

به دلیل معرفی نشدن، در انزوا مانده اند.
موسی بیدج نیز در حوزه ترجمه آثار فارسی به عربی می گوید: 
میزان ترجمه از فارس��ی به عربی یک ده��م ترجمه عربی به 
فارسی اس��ت. نکته دردناک تر این اس��ت که این ترجمه های 
فردی و بدون حمای��ت نهادهای دولتی، البته م��ا را به جایی 

نمی برد و نمی تواند عقب ماندگی ها را جبران کند.

وضعیت ترجمه در بازار نشر
اما س��هیل س��می، مترجم رمان ماندگار »اپرای شناور«، به 
فراوانی ترجمه در بازار داخل اش��اره می کند و می گوید: دلیل 
عمده چشمگیربودن ترجمه کتاب به ویژه در حوزه ادبیات را 
می توان در نبود قانون کپی رایت و همچنین تعداد قابل توجه 

آثار درخور توجه بین المللی در این حوزه جست و جو کرد.
وی با اشاره به ترجمه های ضعیف در بازار نشر و آسیب شناسی 
آنها می افزای��د: ترجمه های ضعیف دای��ره مخاطبان کتاب را 
کاهش می دهد و آنها را که بالقوه کتابخوان هستند و به صورت 
تفننی مطالعه می کنند، دلسرد می کند. با این حال، باید بگویم 
که کیفیت ترجمه به نسبت دهه گذشته بسیار باال رفته است.

این مترجم همچنین با انتقاد از تیراژ کم کتاب در ایران و تأثیر 
منفی آن بر مترجمان حرف��ه ای، ادامه می ده��د: 10درصد 
قیمت پشت جلد برای کتابی با تیراژ 1500 نسخه ای فاجعه ای 
اس��ت که به هیچ وجه نمی تواند پاسخگوی زحمت مترجمان 

حرفه ای باشد.

حال صادرات و واردات فرهنگ خوب نیست 

ترجمه، جاده ای که همچنان یک طرفه است

بازار کتاب ايران پر است از آثار ترجمه ای که از کش�ورهای مختلف رخت زبان فارسی بر تن  گروه
کرده اند و گاه شاهديم که يک کتاب از سوی چند مترجم به فارسی ترجمه می شود. اين ترجمه ها فرهنگ

زمینه آشنايی ما با نويسندگان ديگر کشورها و تجربه های ادبی شان را فراهم می سازد، اما در 
مقابل اين واردات، ما آن گونه که شايسته ادبیاتمان است کتاب يا انديشه ای را صادر نمی کنیم، به طوری که ادبیات 
معاصر ما به ويژه در حوزه داستان نويسی، برای مخاطبان جهانی ناشناخته است. از سوی ديگر برخی نويسندگان 
معتقدند اين ترجمه ها طوری بازار نش�ر را در اختیار گرفته اند که عرصه برای ارائه آثار نويسندگان داخلی تنگ 

شده است. آنچه در ادامه می آيد، نظر برخی فعاالن ترجمه در اين باره است.
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ابالغ وقت رسیدگی
673 خان��م زهرا جوش��نی فرزند محمدظاهر دادخواس��تی به طرفيت اختر محمد جوش��نی 
فرزن��د محمدعل��ی بخواس��ته حضانت ب��ه ای��ن دادگاه تقدیم نموده اس��ت كه به كالس��ه 
9009980352200118و ب��ه ش��ماره بایگانی 910121 در ش��عبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان ثبت ش��ده و وقت رسيدگی مورخ 91/4/28 س��اعت 12:30 ظهر تعيين شده است از 
آنجا كه خوانده مجهول المكان می باش��د به دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیين 
دادرس��ی مدنی مراتب در یكی از روزنامه ها درج می گردد تا خوانده در وقت رسيدگی فوق 
حاضر و در این مدت جهت اعالم آدرس و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به دفتر 
دادگاه مراجعه نماید نتيجه عدم حضور اتخاذ تصميم قانونی خواهد بود. م الف: 1229 افغانی 

– مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
887 شماره ابالغيه: 9010100352103596. شماره پرونده: 9009980352101715. شماره 
بایگانی شعبه: 901768. خواهان منيره اسحاقيان دادخواستی به طرفيت خوانده محمد عباسی 
زاده كرامتی تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 
بيست و یكم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 120 ارجاع 
و به كالسه 9009980352101715 ثبت گردیده كه وقت رسيدگی آن 1391/04/21 و ساعت 
10:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیين دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یكی از جراید 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 دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 18546 دفتر شعبه 

بيست و یكم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

احضار
1018 چون آقاي جليل صنائي ش��كایتي عليه آقاي س��يد علي س��جادي مبني بر آدم ربایي، 
ض��رب و جرح عم��دي مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 900430 این دادگاه ثبت، وقت 
رسيدگي براي روز 1391/4/25 ساعت 11 صبح تعيين شده نظر به اینكه متهم مجهول المكان 
می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب یک نوبت در یكی از روزنامه 
های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نشر می ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آید جهت 
رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و 
دادگاه تصميم مقتض��ی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 18993 دفتر ش��عبه 118 دادگاه عمومي 

جزایي اصفهان

ابالغیه 
1034 ش��ماره ابالغنامه: 9110100351000554. ش��ماره پرون��ده: 9009980351001322. 

ش��ماره بایگانی شعبه: 901322. مشخصات ابالغ ش��ونده حقيقی: مرضيه سورانی فرزند 
محس��ن نش��انی اصفهان – خ مسجد لنبان – كوچه پور گل افش��ان – پ37- نبش بن بست 
روغنی. تاریخ حضور: 1391/04/11 یكش��نبه ساعت: 9:30 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ 
باال خ ش��هيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 316. علت 
حضور در خصوص دعوی منصور امين الرعایی به طرفيت ش��ما در وقت مقرر فوق جهت 
رس��يدگی در این دادگاه حاضر ش��وید. م الف/ 3703 اطهری بروجنی – منش��ی شعبه دهم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
1036 شماره ابالغيه: 9110100351400512. شماره پرونده: 9009980351401188. شماره 
بایگانی ش��عبه: 901188. خواهان ها محمدحس��ن وفایی نایين��ی و فضل اله پرك و رضوان 
الس��ادات س��يادت نایينی و فریدون كيوانی دادخواستی به طرفيت خواندگان حميدرضا حاج 
عليزاده و ایران جعفری دس��تجردی و س��يد مجتبی مصطفوی و اداره ثبت اس��ناد و امالك 
منطقه جنوب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 
چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد 
نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 322 ارجاع و به كالسه 
9009980351401188 ثبت گردیده كه وقت رسيدگی آن 1391/04/13 و ساعت 10:00 تعيين 
ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یكی از جراید 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 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.)ضمنًا خواهان خواسته خود را به 

ابطال وكالتنامه محضری ش��ماره 14387 مورخ 87/01/29 دفتر 137 اصفهان افزایش داده 
است(. م الف/ 3685 منشی شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان    

 
ابالغ 

1055 ش��ماره ابالغي��ه: 9110100350200398، ش��ماره پرون��ده: 9009980350200945، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900960، خواهان مسعود اعرابی دادخواستی به طرفيت خوانده سيد 
مهدی مهماندوس��ت چوبه به خواسته مطالبه وجه سفته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگستری كل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 304 ارجاع و به كالسه 9009980350200945 ثبت گردیده كه 
وقت رس��يدگی آن 1391/04/11 و ساعت 8 تعيين ش��ده است. به علت مجهول المكان بودن 
خوانده آقای سيد مهدی مهماندوست چوبه و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یكی از جراید 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 دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف/ 3699 قربانی- مدیر شعبه دوم دادگاه 

عمومی )حقوقی( اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
1077 خانم عصمت استكی بارده فرزند بيک محمد دادخواستی به طرفيت ورثه مرحوم احمد 
نوفليان بنام های، 1- ایمان، علی، اميد، آسيه همگی توفليان فرزندان احمد به خواسته مطالبه 
مهریه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، قرار تامين خواسته به این دادگاه تقدیم نموده است 
كه به كالسه 9009980352201670 و به شماره بایگانی 901739 در شعبه 22 دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان ثبت ش��ده و وقت رس��يدگی مورخ 91/4/14 ساعت 9/30 صبح تعيين شده 
است از آنجا كه خوانده مجهول المكان می باشد به دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون 
آیين دادرس��ی مدنی مراتب در یكی از روزنامه ها درج می گردد تا خوانده در وقت رسيدگی 
فوق حاضر و در این مدت جهت اعالم آدرس و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به 
دفت��ر دادگاه مراجعه نماید نتيجه عدم حضور اتخاذ تصميم قانونی خواهد بود. م الف/ 3679 

افغانی- مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
1083 ش��ماره ابالغي��ه: 9010100350504878، ش��ماره پرون��ده: 9009980350500473، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900531، خواهان بان��ک انصار اصالتًا و وكالتًا از طرف مؤسس��ه 
صن��دوق پس انداز و قرض الحس��نه انص��ار المجاهدین دادخواس��تی به طرفي��ت خوانده 
عل��ی كش��انی فرزند اكبر بخواس��ته مطالب��ه مبل��غ 84/000/000 ریال وجه چک ش��ماره 

 369473-89/9/21 عه��ده بان��ک ص��ادرات ش��عبه ملک ش��هر تقدیم دادگاهه��ای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگستری كل استان 
اصفهان طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و به كالسه 9009980350500473 ثبت گردیده كه 
وقت رسيدگی آن 1391/04/12 و ساعت 8:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیين دادرس��ی دادگاههای عمومی 
و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از جراید كثيراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریاف��ت و در وقت مقرر 
 فوق جهت رس��يدگی حاضر گ��ردد. م ال��ف/ 3687 ناظمی- مدیر دفتر ش��عبه پنجم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
1084 ش��ماره ابالغي��ه: 9010100350504921، ش��ماره پرون��ده: 9009980350501610، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 901672، خواهان ش��هرام هاش��ميان و آال هاش��ميان و هنگامه 
هاش��ميان و ع��زت خوش خلقی و س��االر هاش��ميان دادخواس��تی به طرفي��ت خواندگان 
ش��هاب مظاهری فرزند محمود و ش��كيبا مظاهری فرزند محمود و مونس آقاش��يخ و بتول 
)ع��ذرا( صدوق��ی صفا فرزن��د محمدابراهيم و ش��نتيا مظاهری فرزند محمود به خواس��ته 
ال��زام ب��ه فک رهن و انتقال رس��می س��ند مالكيت 10 حب��ه از 72 حبه 6 دان��گ پالك ثبتی 
2848/43 بخ��ش 5 ح��وزه ثبتی اصفه��ان تقدیم دادگاهه��ای عمومی شهرس��تان اصفهان 

 نم��وده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه پنج��م دادگاه عموم��ی حقوقی شهرس��تان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگستری كل استان اصفهان 
طبقه یک اتاق ش��ماره 105 ارجاع و به كالس��ه 9009980350501610 ثبت گردیده كه وقت 
رس��يدگی آن 1391/04/14 و س��اعت 8:00 تعيين شده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن 
خوان��دگان و درخواس��ت خواه��ان و به تجویز م��اده 73 قانون آیين دادرس��ی دادگاههای 
 عموم��ی و انق��الب در امور مدن��ی و دس��تور دادگاه مراتب ی��ک نوبت در یك��ی از جراید 
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 دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف/ 3678 ناظمی- مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
 

ابالغ
1088 شماره ابالغيه: 9110100350800138، شماره پرونده: 9009980350801213، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901227، خواهان امير رضائی دادخواس��تی به طرفيت خوانده احمد لش��گر 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه هشتم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان 
دادگس��تری كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 ارجاع و به كالسه 9009980350801213 
ثبت گردیده كه وقت رس��يدگی آن 1391/04/13 و س��اعت 9:00 تعيين ش��ده است. به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیين دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از جراید 
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 دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. م الف/ 3686 داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ
1089 شماره ابالغيه: 9110100350800271، شماره پرونده: 9009980350800794، شماره 
بایگانی شعبه: 900798، خواهان تعاونی اعتباری ثامن االئمه با وكالت علی امينی دادخواستی 
به طرفيت خواندگان حسين سياوش��ی و اقدس فوالدی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگستری كل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق 315 ارجاع و به كالس��ه 9009980350800794 ثبت گردیده كه وقت رس��يدگی 
آن 1391/04/14 و س��اعت 9:00 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از جراید 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 دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. 

م الف/ 3677 داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1098 ش��ماره درخواست: 9110460351600003، ش��ماره پرونده: 9009980351601849، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901918، چون خانم گلناز كریمی فرزند حبيب دادخواستی به طرفيت 
آقای شریف حسينی فرزند محمد حسين به خواسته اثبات رابطه زوجيت به این دادگاه تقدیم 
نموده است كه به كالسه 9009980351601849 و به شماره ردیف بایگانی 901918 در شعبه 
16 دادگاه حقوقی اصفهان ثبت ش��ده و وقت رس��يدگی مورخ 1391/04/11 ساعت 11 صبح 
تعيين شده است از آنجا كه خوانده مجهول المكان می باشد به دستور دادگاه و با تجویز ماده 
73 قانون آیين دادرسی مدنی مراتب در یكی از روزنامه ها درج می گردد تا خوانده در وقت 
رس��يدگی فوق حاضر و در این مدت جهت اعالم آدرس و دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم به دفت��ر دادگاه مراجعه نماید نتيجه عدم حضور اتخاذ تصميم قانونی خواهد بود. م 

الف/ 3697 شریعتی- مدیر دفتر شعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ 
1101 ش��ماره ابالغنامه: 9110100351000629، ش��ماره پرون��ده: 9009980351001319، 
شماره بایگانی ش��عبه: 901319، مشخصات ابالغ شونده: س��عيد فدایی به نشانی اصفهان، 
خ مس��جد لنبان، كوچه پور گل افش��ان 23 – نبش بن بس��ت روغنی، پ 37، تاریخ حضور: 
1391/04/11 یكش��نبه س��اعت 10 ، محل حضور: اصفهان، خ چهار باغ باال خ شهيد نيكبخت 
ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 316. در خصوص دعوی منصور 

امين الرعایی به طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در این دادگاه حاضر شوید. م 
الف/ 3698 دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

 
احضار

1109 چون آقاي محمدكریم- محس��ن رزاق دوست نيكخواه شكایتي عليه آقاي جبار تركمن 
فرزند رضا مبني بر سرقت مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 901397 ك 119 این دادگاه 
ثبت، وقت رسيدگي براي روز دوشنبه 91/4/19 ساعت 11 صبح تعيين شده نظر به اینكه متهم 
مجهول المكان مي باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آیين دادرسي كيفري مراتب یک نوبت در 
یكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت به عمل 
مي آید جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 
ش��ده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 19233 جزیني- مدیر دفتر 

شعبه 119 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

آگهی احضار 
1115 چون خانم س��ودابه شيرانی فرزند داریوش شكایتی عليه خانم نسرین غفوریان مبنی 
بر ایراد ضرب عمدی مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 910105 ك 102 این دادگاه ثبت، 
وقت رسيدگی برای روز دوشنبه 91/4/26 ساعت ده و نيم صبح تعيين شده نظر به اینكه متهم 
مجهول المكان می باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آیين دادرسی كيفری مراتب یک نوبت 
در یكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت به 
عمل می آید جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 
ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م / الف 2102 دفتر ش��عبه 102 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
1166 چون آقاي فرزاد اكبری و غيره ش��كایتي عليه آقایان علی طباطبایی – حس��ن نكویی 
مبني بر فروش مال غير – تعهد معارض از طریق رهن گذاش��تن اموال غير مطرح نموده كه 
پرونده آن به كالس��ه 901394 ك119 این دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز چهارشنبه 
91/4/21 س��اعت 9 صبح تعيين ش��ده نظر به اینكه متهم مجهول المكان می باشد، لذا حسب 
ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب یک نوبت در یكی از روزنامه های كثيراالنتشار 
محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از مته��م مذكور دع��وت بعمل می آید جهت رس��يدگی در 
وق��ت مق��رر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه 
 تصمي��م مقتضی اتخ��اذ خواهد نمود. م الف: 19492 جزینی - مدیر دفتر ش��عبه 119 دادگاه 

عمومي جزایي اصفهان

احضار
1173 چ��ون آموزش فنی و حرفه ای اصفهان ش��كایتي عليه آقاي رس��ول زارعان مبني بر 
كالهب��رداری مط��رح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 900611ك121 ای��ن دادگاه ثبت، وقت 
رسيدگي براي روز 91/4/26 ساعت 9 صبح تعيين شده نظر به اینكه متهم مجهول المكان می 
باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب یک نوبت در یكی از روزنامه 
های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نشر می ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آید جهت 
رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و 
دادگاه تصمي��م مقتضی اتخ��اذ خواهد نمود. م الف: 19513 دفتر ش��عبه 121 دادگاه عمومي 

جزایي اصفهان

ابالغ 
1182 شماره ابالغيه: 9010100351904769، شماره پرونده: 9009980351901999، شماره 
بایگانی ش��عبه: 902073، خواهان زهرا س��ليمی دادخواستی به طرفيت خوانده حسن بنكدار 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان – اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به شعبه 
نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال 
خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 251 ارجاع و به 
كالسه 9009980351901999 ثبت گردیده كه وقت رسيدگی آن 1391/04/14 و ساعت 8:30 
تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیين دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یكی از جراید 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 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف/ 3680 پيرامون- مدیر دفتر 

شعبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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درخشش حوزه هنری اصفهان در هوستون 
فیلم »تنگ« تهیه ش��ده در حوزه هنری اصفهان و به کارگردانی کریم عظیمی، در جشنواره 
جهانی هوس��تون آمریکا در میان 4300 فیلم برنده تندیس نقره ای شد.این فیلم همچنین 

موفق به دریافت جایزه نخل نقره ای جشنواره جهانی مکزیک در سال 2012 شده است.

11

آخر هفته دیدنی تاالر هنر 
تاالر هنر این هفته در برنامه های سینمایی 

گروه 
خود دو فیلم »بیداری رویاها« و »تعمیرکار، فرهنگ

خیاط، سرباز، جاسوس« را پخش می کند. 
در بخش نخست که برنامه سینمای هنری است و ساعت 10 شروع 
می شود، س��ینمایی »تعمیرکار، خیاط، س��رباز، جاسوس« ساخته 
توماس آلفردس��ون پخش می ش��ود و پس از نمایش فیلم، س��عید 

عقیقی، منتقد و فیلمنامه نویس به نقد و بررسی آن می پردازد. 
 عقیقی متولد 134۹ و فیلمنامه نوی��س، مدرس، منتقد و کارگردان 
سینماس��ت که به خاطر مقاله ه��ای صریح و تندش ش��هرت دارد. 
فیلمنامه های »هفت پرده«، »شب های روشن« و »صداها« از جمله 
کارهای اوست. وی برای نگارش فیلمنامه »شب های روشن« نامزد 

بهترین فیلمنامه در هفتمین جشن خانه سینما شد. 
در بخ��ش دوم فیلم س��ینمایی »بی��داری رویاها« ب��ه کارگردانی 
محمد علی باش��ه آهنگر نمایش داده می شود. در این فیلم ملودرام، 
بازیگرانی همچ��ون امین حیای��ی، هنگامه قاضیانی، امیرحس��ین 
آرم��ان، س��ارا خوئینی ه��ا، رز رض��وی، حبی��ب دهقان نس��ب، 
امیرحس��ین آذرنگ و حمید فرخ ن��ژاد به ایفای نق��ش می پردازند.

 خانواده های عالقه مند جهت تماش��ای این فیل��م می توانند جمعه، 
۵ خرداد، ساعت 1۶ به تاالر هنر واقع در میدان الله، جنب فروشگاه 
رفاه مراجعه کنند و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۵۶۶0۸۸1 
تماس بگیرند یا به سایت www.esfahanfarhang.ir مراجعه 

کنند.

چک به سینما کشیده شد
فیلم س��ینمایی »چک« این روزها بر پرده سینماهاس��ت؛ فیلمی که 
توانسته  است با بی ادعایی کامل، حرف های مهمی برای گفتن داشته 

باشد، اگر به سرنوشت گشت ارشاد دچار نشود. 
کارگردان��ی چ��ک را کاظ��م راس��ت گفتارانج��ام داده اس��ت و 
فرهاد آئیش، ش��اهرخ اس��تخری، م��ژگان بیات، همایون ارش��ادی، 
 حس��ن ش��کوهی، مریم س��عادت، نفیس��ه روش��ن، ف��رخ نعمتی، 
س��پند امیرس��لیمانی، جش��مید مش��ایخی و... در آن ایف��ای 
 نق��ش ک��رده ان��د.  بن��ا ب��ر آن چ��ه دیده و ش��نیده ش��ده اس��ت،

 فیلم برشی از اجتماع و واقعیت 
شهر تهران به لحاظ جغرافیایی 
و انس��انی در س��ال 13۸۹ 

است....
 چک پس از »زنان ونوسی، مرد 
مریخی« جدیدترین س��اخته 
کاظم راس��ت گفت��ار در مقام 

کارگردان است. 
در ح��ال حاضر ای��ن فیلم در 
اصفهان اک��ران اس��ت، پس 

تماشای آن را از دست ندهید.

فارس در این باره نوش��ت: در پی انتشار برخی اخبار 
به نقل از دی��وان عدالت اداری، مبنی ب��ر ایراد وارده 
به صدور دس��تور انحالل خانه س��ینما، دبیر هیأت 
رسیدگی به امور مراکز فرهنگی اعالم کرد: در صورت 
وصول ابالغ رس��می قضای��ی، این هی��أت در اولین 
فرصت نسبت به تشکیل جلسه هیأت رسیدگی به 
امور مراکز فرهنگی هنری اق��دام و طرح ایراد وارده 
را بررسی می کند. علی اسماعیلی خاطر نشان کرد: 
صدور دستور انحالل خانه سینما تا اعالم قطعی نظر 
هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی هنری، به قوت 

خود باقی است. 
در سوی دیگر ماجرا و در پی اعالم رأی دیوان عدالت 
اداری مبنی بر نقض دس��تور انحالل خانه س��ینما، 
مدیرعامل و هیأت مدیره خانه س��ینما در بیانیه ای 

اعالم کردند: بار دیگر بر اعتقاد خ��ود بر بهره گیری 
از ظرفیت های قانونی به عنوان راه حل و گره گشایی 

بسیاری از مسائل و مشکالت تأکید می کنیم.
خانه س��ینما همچنین اع��الم کرد: خانه س��ینما 
فعالیت های رس��می خود را از روز س��وم خ��رداد از 

سر می گیرد.
این اظهارنظرطبق معمول هم��ه واکنش های آنی 
و س��ریع اهالی ارش��اد، با پاس��خ تندی همراه بود؛ 
سیدعلیرضا سجادپور با اشاره به نقض حکم وزارت 
ارشاد در ارتباط با انحالل خانه سینما تصریح کرد: از 
نظر ما هنوز »تعطیلی« خانه سینما برقرار و قطعی 

است.
مدیر کل نظارت ارزش��یابی س��ازمان سینمایی که 
ح��رف هایش را ب��ه ایس��نا زد، گفت: اگ��ر در اصل 

مصاحبه دقت کنید، می بینید از حکم انحالل خانه 
س��ینما یک اشکال ش��کلی گرفته ش��ده و طبیعی 
است که با رفع آن اشکال، حکم »انحالل« می تواند 
همچنان برقرار باش��د. اما هیأت مدیره و مدیرعامل 
خانه س��ینما در پی رأی دیوان عدالت اداری مبنی 
بر »نقض تصمیم وزارت  ارش��اد در »انحالل« خانه 

سینما« متنی را منتشر کرد. 
در بخش  هایی از این متن که در اختیار ایسنا گذاشته 
ش��ده اس��ت،آمده اس��ت:» در پی اعالم رأی دیوان 
عدالت اداری مبنی ب��ر نقض دس��تور انحالل خانه 
سینما، با تبریک به اهالی صبور و عزیز جامعه  اصناف 
سینمای ایران،  بار دیگر بر اعتقاد خود بر بهره گیری 
از ظرفیت های قانونی به عنوان راه حل و گره گشای 

بسیاری از مسائل و مشکالت تأکید می کنیم.«

در ادامه، با سپاس از دیوان عدالت اداری در مورد رفع 
سوء تفاهمات از سوی هیأت مدیره و مدیرعامل خانه 
سینما اعالم شده است که فعالیت های رسمی  خانه 

سینما را از روز سوم خرداد از سر می گیرند.
این شبه بیانیه آقای وزیر را خوش نیامد؛ سید محمد 
حسینی در حاشیه  سمینار بررسی مسائل مطبوعات 
ایران گفت: آن چه تاکنون مطرح شده، ایرادی شکلی 
بوده است که این موضوع، مجدد در هیأت رسیدگی 
وزارت ارشاد مورد بررسی قرار می گیرد و کار دنبال 

می شود.
 ارش��ادی ها ب��ه همی��ن اکتف��ا نکردن��د. آنها هم 
بیانیه ای را به ایسنا فرستادندکه در متن صادر شده 
از سوی وزارت ارشاد آمده است: »در پی انتشار برخی 
اخبار به نقل از دیوان عدالت اداری مبنی بر ایراد وارده 
به صدور دس��تور انحالل خانه س��ینما، دبیر هیأت 
رس��یدگی به امور مراکز فرهنگی اعالم کرده است: 
در صورت وصول ابالغ رسمی قضائی، این هیأت در 
اولین فرصت نسبت به تشکیل جلسه هیأت رسیدگی 
به امور مراکز فرهنگی هنری اقدام و طرح ایراد وارده 

را بررسی می کند.«
جالب تر این که سایت وزارت ارش��اد در مطلبی به 
نقل از رییس حوزه  ریاست دیوان عدالت اداری اعالم 
کرد، رأی دیوان عدالت اداری مجوزی برای برقراری 

فعالیت مجدد خانه سینما نیست.
این در حالی اس��ت که علی اصغر بختیاری، رییس 
حوزه  ریاست دیوان عدالت اداری   در توضیح گفته  
خود تصریح کرد: وقتی دیوان تصمیم نهادی را نقض 
می کند، وضعیت به همان حالت سابق بازمی گردد تا 

دوباره در دستگاه مربوطه بررسی شود.
بابک خانیان، مشاور اجرایی رییس سازمان سینمایی 
و رییس دبیرخانه شورای عالی سینما هم درباره حکم 
دیوان عدالت اداری به فارس گفت: مس��أله انحالل 
تشکیالت موسوم به خانه س��ینما تصمیماتی است 
که در مرجع قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گرفته شده است و وزارتخانه متبوع، ناظر بر تکالیف 
قانونی ک��ه برعه��ده اش گمارده ش��ده، عمل کرده 
اس��ت. این قوانین در کتاب قانون اه��داف و وظایف 
وزارت ارشاد ذکر شده و نیز مصوبات متعدد شورای 
عالی انقالب فرهنگی در ادوار مختلف به آن اش��اره 

داشته است. 

وی در خاتمه افزود: عالوه بر دس��تور انحالل وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، ش��ورای فرهنگ عمومی 
 ش��ورای عالی انق��الب فرهنگ��ی نی��ز غیرقانونی 
 بودن تش��کیالت موس��وم به خانه س��ینما را اعالم 
کرده است و با توجه به استفساریه حضرت امام )ره( 
درباره شأن مصوبات ش��ورای عالی انقالب فرهنگی، 
 قطع��ا مصوبه ف��وق الزم االج��را و در حک��م قانون 

است.
این حرف های قطع��ی و به ظاهر محک��م را فرهاد 
توحیدی،رییس هیأت مدیره و سخنگوی خانه سینما 
در خبرآنالین پاسخ داد: مقارن با سالروز آزادسازی 
خرمش��هر و در دیدار با جانبازان هش��ت سال دفاع 
مقدس در ساختمان خانه سینما، فعالیت های رسمی 

این خانه از سر گرفته می شود. 
او درادامه افزود: با احترام به دوس��تان وزارت ارشاد، 
از این دوس��تان دعوت می کنم همه ب��ه رأی صادر 
شده احترام بگذاریم. این دوس��تان اگر اعتراضی به 
رأی صادر شده از س��وی دیوان عدالت اداری دارند، 
می توانن��د از طرق قانونی و مج��رای اداری و قانونی 
اعتراض خود را پیگیری کنند. در بیانیه منتشر شده 
از سوی خانه س��ینما همه موارد را روشن کرده ایم و 
هفته آینده نیز یک نشست مطبوعاتی درباره آغاز به 

کار خانه سینما برگزار می کنیم.

تیتراژ پایانی 
جمع��ی از اهال��ی س��ینما، همزم��ان ب��ا س��الروز 
فتح خرمش��هر � 3 خ��رداد �  به عی��ادت جانبازان 
 هش��ت س��ال دفاع مق��دس در مرکز توانبخش��ی 

امام خمینی )ره( رفتند. 
محمد مهدی عسگرپور،  مدیرعامل خانه سینما  در 
حاش��یه این دیدار در جمع خبرنگاران و در پاسخ به 
این س��ؤال که آیا قرار نبود امروز جلسه ای به عنوان 
آغاز به کار رسمی خانه س��ینما برگزار شود، گفت: 
نمی خواس��تیم با این کار حاش��یه هایی را به وجود 
آوریم. در واقع ما اصال مایل نبودیم که در روز عزیز و 
بزرگی مانند سوم خرداد که یک نماد ملی است، به 
مسائل حاشیه ای دامن بزنیم. به همین دلیل ترجیح 
دادیم جلسه را به روزهای آینده موکول کرده و امروز 
مانند س��ال های قبل همراه با س��ینماگران در کنار 

جانبازان عزیز باشیم. 

دعوا دوباره باال گرفت 

بی خیال َکن، خانه سینما را بچسب  

گروه   با صدور رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض حکم صادر شده از سوی وزارت ارشاد مبنی بر تعطیلی خانه سینما، 
موج دیگری از جنجال ها و اظهار نظرهای متضاد آغاز شد تا مقامات و مسئوالن مختلفی درباره این حکم اظهار نظر فرهنگ

کنند. 
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احضار
1243 چون ش��كایتي عليه آقاي  امين س��اروهی مبنی بر عضویت در ش��ركتهای هرمی مطرح 
نموده كه پرونده آن به كالسه 890783ك121، 891577 و 891574ك121 این دادگاه ثبت، وقت 
رس��يدگي براي روز 91/4/31 س��اعت 8 صبح تعيين شده نظر به اینكه متهم مجهول المكان می 
باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب یک نوبت در یكی از روزنامه های 
كثيراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آید جهت رسيدگی 
در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 19722 دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

احضار
1349 چون خانم آزاده آذری ش��هرضایی ش��كایتي عليه آقاي محمد رفتگان زاده فرزند عباس 
مبني بر ترك انفاق مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 901451ك119 این دادگاه ثبت، وقت 
رس��يدگي براي روز شنبه 91/4/31 ساعت 9:30 صبح تعيين ش��ده نظر به اینكه متهم مجهول 
المكان می باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب یک نوبت در یكی از 
روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نشر می ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آید 
جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و 
دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 20028 جزینی - مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه 

عمومي جزایي اصفهان
 

احضار
1358 چ��ون آق��ای اميرمهدی جلوانی اصفهانی فرزند احمد ش��كایتی عليه خانم ش��بنم 
باطن��ی مبنی بر تحصيل مال از طریق نامش��روع مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 
910002ك112 این دادگاه ثبت، وقت رسيدگی برای روز 91/4/21 ساعت 10 صبح تعيين 
شده نظر به اینكه متهم مجهول المكان می باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی 
كيفری مراتب یک نوبت در یكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود 
و از متهم مذكور دعوت بعمل می آید جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/1833 خاقانی - مدیر دفتر شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار متهم 
1359 ش��ماره ابالغيه: 9110100354200323. ش��ماره پرونده: 8909980363200894. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900366. محاكم كيفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
كيفرخواس��ت پرونده كالسه 8909980363200894 برای عباس منتظری سفيد دشتی به 
اتهام خيانت در امانت تقاضای كيفر نموده كه رسيدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و 
وقت رس��يدگی برای مورخه 1391/04/24 س��اعت 9:00 تعيين گردیده است. با عنایت به 
مجهول المكان بودن و عدم دسترسی به متهم در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون 
آیين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا 

متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در 
صورت عدم حضور، مطابق مقررات رس��يدگی غيابی ب��ه عمل خواهد آمد. م الف: 1834 

اسماعيلی – منشی شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

احضار متهم 
1360 ش��ماره ابالغيه: 9110100354200319. ش��ماره پرونده: 8909980359500426. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 890715. محاكم كيفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
كيفرخواست در پرونده كالسه 8909980359500426 برای رضا ظاهری و زهرا ظاهری 
ب��ه اتهام كالهبرداری و درخواس��ت ح��ل اختالف تقاضای كيفر نموده كه رس��يدگی به 
موضوع به این ش��عبه ارجاع و وقت رس��يدگی برای مورخه 1391/04/20 ساعت 9:30 
تعيين گردیده است. با عنایت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسی به متهم در اجرای 
مقررات مواد 115 و 180 قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفری 
مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد 

آمد. م الف: 1835 اسماعيلی – منشی شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

احضار
1361 چون ش��هرداری منطقه 9 شكایتی عليه آقای محسن اسحاقی فرزند مصطفی مبنی 
بر تخليه زباله مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 901223ك112 این دادگاه ثبت، وقت 
رس��يدگی برای روز 91/4/27 س��اعت 9/30 صبح تعيين شده نظر به اینكه متهم مجهول 

المكان می باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب یک نوبت در یكی 
از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل 

می آید جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 
ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/1836 خاقانی - مدیر 

دفتر شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
1363 چ��ون گزارش معاون مدی��ركل امور بين الملل قوه قضائيه از س��وی خانم زهره 
مرعشی شكایتی عليه آقای مهران الماسی مبنی بر ممانعت از مالقات فرزند مشترك بنام 
نيكان مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891675 این دادگاه ثبت، وقت رسيدگی برای 
روز 91/4/19 س��اعت 9/5 صبح تعيين ش��ده نظر به اینكه متهم مجهول المكان می باشد، 
لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب یک نوبت در یكی از روزنامه های 
كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آید جهت رسيدگی 
در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه 
 تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/1838 محس��نی – مدیر دفتر شعبه 120 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

احضار
1364 چون آقای امير زمانی ش��كایتی عليه آقای سيد جليل هاشمی مبنی بر خيانت در 
امانت مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 910021 این دادگاه ثبت، وقت رسيدگی برای 
روز 91/4/19 ساعت 10/5 صبح تعيين شده نظر به اینكه متهم مجهول المكان می باشد، 
لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرس��ی كيفری مراتب یک نوبت در یكی از روزنامه 
های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آید جهت 
رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی 
و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/1839 محس��نی – مدیر دفتر ش��عبه 

120 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

اخطاریه 
1366 شماره ابالغنامه: 9110100353200008. شماره پرونده: 8909980365601181. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900126. مش��خصات ابالغ ش��ونده حقيقی: عليرضا كشاورز 
هفتانی فرزند حس��ين نش��انی مجهول المكان – متواری. تاری��خ حضور: 1391/04/25 
یكشنبه ساعت: 10:30 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان 
دادگس��تری كل اس��تان اصفهان طبقه 1 اتاق ش��ماره 123. علت حضور در خصوص 
ش��كایت گزارش شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان عليه شما در وقت مقرر فوق 
جهت رس��يدگی در این دادگاه حاضر شوید. م الف: 1841 معتمدی – منشی شعبه 106 

دادگاه عمومی كيفری اصفهان 

احضار
1367 چون آقای محمدرضا خاتم س��ازان فرزند منوچهر شكایتی عليه آقای نورسعيد 
عزیزی مبنی بر تخریب عمدی مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 910002ك102 این 
دادگاه ثبت، وقت رسيدگی برای روز سه شنبه 91/4/20 ساعت 9 صبح تعيين شده نظر 
به اینكه متهم مجهول المكان می باش��د، لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری 
مراتب یک نوبت در یكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از 
متهم مذكور دعوت بعمل می آید جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م 

الف/1842 دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ 
1370 شماره درخواست: 9010460352700093. شماره پرونده: 9009980364601721. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901402. شاكی محسن شيرانی شكایتی بر عليه منصور زارعی 
فرزند حس��ن به اته��ام خيانت در امانت تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان 
كه جهت رس��يدگی به ش��عبه 101 دادگاه عمومی )كيفری( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق شماره 336 ارجاع و به كالسه پرونده 9009980364601721ك101 ثبت گردیده 
و وقت رس��يدگی آن 91/4/27 ساعت 11 صبح تعيين شده است. به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 115 قانون آیين دادرسی كيفری 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از جراید كثيراالنتشار آگهی می شود تا متهم 

پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یكماه از تاریخ نش��ر آگهی در ش��عبه 101 حاضر و در 
جلس��ه جهت پاسخگویی به اتهام خویش در دادگاه حاضر شوند وگرنه تصميم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود. م الف: 1845 شعبه 101 دادگاه عمومی كيفری اصفهان 

ابالغ 
1371 شماره درخواست: 9010460352700091. شماره پرونده: 9009980364601277. 
شماره بایگانی شعبه: 901357. شاكی علی شهبازی پور شكایتی بر عليه محمدرضایی 
آذریان��ی یا آدریانی به اتهام فحاش��ی و تهدی��د و ضرب و جرح عم��دی تقدیم دادگاه 
ه��ای عمومی شهرس��تان اصفه��ان كه جهت رس��يدگی به ش��عبه 101 دادگاه عمومی 
)كيفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان 
دادگس��تری كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 336 ارجاع و به كالس��ه پرونده 
9009980364601277ك101 ثبت گردیده و وقت رسيدگی آن 91/4/24 ساعت 9 صبح 
تعيين ش��ده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست شاكی و به تجویز 
ماده 115 قانون آیين دادرس��ی كيفری و دس��تور دادگاه مراتب ی��ک نوبت در یكی از 
جراید كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یكماه از 
تاریخ نشر آگهی در شعبه 101 حاضر و در جلسه جهت پاسخگویی به اتهام خویش در 
دادگاه حاضر شوند وگرنه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 1846 دفتر شعبه 

101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

احضار متهم 
1436 ش��ماره ابالغيه: 9110100353500456. شماره پرونده: 9009980365601746. 
شماره بایگانی شعبه: 910073. محاكم كيفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
كيفرخواست در پرونده كالس��ه 9009980365601746 برای رسول شيروانی به اتهام 
ف��روش مال غير تقاضای كيفر نموده كه رس��يدگی به موضوع به این ش��عبه ارجاع و 
وقت رس��يدگی برای مورخه 1391/04/24 ساعت 9:30 تعيين گردیده است. با عنایت به 
مجهول المكان بودن و عدم دسترسی به متهم در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون 
آیين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در 
صورت عدم حضور، مطابق مقررات رس��يدگی غيابی به عمل خواهد آمد. م الف: 2428 

احمدیان – مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان  

ابالغ
1586 شماره درخواست: 9010460352700087. شماره پرونده: 9009980364800621. 
شماره بایگانی شعبه: 900854. شاكی زهره آقاطاهری شكایتی بر عليه فاطمه زمردیان 
فرزند علی نقی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان 
اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه 101 دادگاه عمومی )كيفری( شهرس��تان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگس��تری كل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 336 ارجاع و به كالسه 9009980364800621ك101 
ثبت گردیده و وقت رسيدگی آن 1391/4/26 و ساعت 9 صبح تعيين شده است. به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و ب��ه تجویز ماده 115 قانون آیين 
دادرس��ی كيفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از جراید كثيراالنتشار 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 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یكماه از تاریخ نش��ر آگهی در 
ش��عبه 101 حاضر و در روز جلسه جهت پاسخگویی به اتهام خویش در دادگاه حاضر 
ش��وند وگرنه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 20155 دفتر شعبه 101 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان 

حصر وراثت
1719خانم محبوبه بختيار با وكالت س��عيد تيموری دارای شناس��نامه ش��ماره 640 به 
ش��رح دادخواس��ت به كالس��ه 1051/91 ح/ 10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش��ادروان محمد مدبر صدری بشناسنامه 1464 
در تاری��خ 90/8/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: سه نفر خواهر و یک عيال دائمی كه اسامی آنان به شرح ذیل می باشد: 
1- نصرت صدری ب��ه ش ش 2106 خواهر متوفی، 2- مهين دخت مدبر صدری به ش 
ش 18056 خواه��ر متوفی، 3- مهریدخت مدبر صدری به ش ش 18057 خواهر متوفی، 

4- محبوبه بختيار به ش ش 640 )عيال دائمی متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را یكمرتبه آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ دادخواست تجدیدنظروضمائم
1720 بدینوس��يله به خانم صغري قاسمي فرزندابوالحسن فعاًل مجهول المكان ابالغ مي 
گرددكه آقاي ش��هریارمهجور به نشاني ش��هرضا ميدان مفتح ابتداي خيابان پاسداران 
دادخواستي بخواستة تجدیدنظرازدادنامه شماره 9109973647100308 – 18 / 2 / 91  
به این دفتر تس��ليم كه به كالسه91 / 34 تجدیدنظراین ش��عبه ثبت گردیده اینک مراتب 
ازطریق جرایدكثيراالنتشارآگهي مي شودتا ظرف مدت ده روز بامراجعه به دفترشعبه 
واخذ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم هرگونه پاسخي داریدظرف مدت ده روز كتبًا به 

این دفتراعالم نمایيد. مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرضا  

ابالغ دادخواست وضمائم
1721 بدینوسيله به آقاي 1- احمدكشاورز فرزندقربان 2- الهام احمدي فرزندهادي فعاًل 
مجهول المكان ابالغ مي گرددكه آقاي محمدابراهيم هژبري به نشاني فارس – الرستان 
– روس��تاي دامچه دادخواس��تي باوكالت آقاي روح اله نظري بخواس��تة اعتراض ثالث 
نسبت به ضبط خودرو به این دادگاه تسليم كه به كالسه901954 د . انقالب  ثبت و وقت 
رس��يدگي براي روزشنبه مورخ 7 / 5 / 1391 ساعت 8 صبح تعيين گردیده اینک حسب 
درخواست خواهان و به تجویز ماده73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریكي از جراید 
كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ودتا ازتاریخ انتش��ارظرف یک ماه بامراجعه به دفتردادگاه 
واخذ نس��خه ثاني دادخواست و ضمائم ،آدرس كامل خودرااعالم وهردفاعي داریدبيان 
نمایيدوبراي جلس��ه رس��يدگي فوق ني��زدر دادگاه حاضرش��ویدواگربعداً احتياج به 
نشرآگهي باش��د یک نوبت منتشرخواهدشدومدت آن ده روزخواهدبود0 ضمنًا چنانچه 
كس��ي ازنامبرده اط��الع داردآدرس دقيق نامبرده رابه این دفتراع��الم نماید. مدیردفتر 

دادگاه انقالب شهرضا  

ابالغ دادنامه
1722 خواهان : خانم مرضيه حس��يني بنش��اني خميني آباد ك قشقایي پ 35، بشماره 
دادنامه 9009973647102215 � 2 / 12 / 1390 وشماره پرونده 9009983647101252 
، خوانده : آقاي اميرحس��يني، خواس��ته : اذن درازدواج، گردش��كار: دادگاه باتوجه به 
محتویات پرونده ،ختم رس��يدگي رااعالم وبهشرح ذیل مبادرت به صدوررآي مي نماید. 
درخصوص دعوي سيدمرضيه حسيني فرزندسيدامير بطرفيت پدرخودسيداميرحسيني 
فرزندسيدجوادبه خواسته اجازه ازدواج به دليل عدم دسترسي به خوانده بدین توضيح 
كه خواهان مرقوم داش��ته » حدود 8 سال است كه پدرومادرم ازهم جداشده اندوهمان 
موقع پدرم خانه راترك كردوتادوس��ال تلفني ازوي خبرداشتم ولي شش سال است كه 
دیگرازوي خبري ندارم ونمي دانم كجاست ، نزدعمه ام زندگي مي كنم و.... « فلذاباتوجه 
ب��ه مراتب فوق ونظرب��ه تحقيقات انجام ش��ده ونظرب��ه اینكه خواه��ان نامزدانتخابي 
خودراباش��رایط ومهریه معلوم به دادگاه معرفي نموده اس��ت ؛ دادگاه مستنداً به ماده 
1044 قان��ون مدني حكم به اذدواج خواهان باآقاي باقرجمالي باش��رایط ومهریه مندرج 
درعقدنام��ه ع��ادي م��ورخ 25 / 4 / 90 صادرواع��الم مي گردد .  راي ص��ادره غيابي 
وظرف بيست روز قابل واخواهي درهمين مرجع وسپس ظرف بيست روز قابل اعتراض 
درمحاكم محترم تجدیدنظراستان مي باشد. اسماعيل عسگري – رئيس شعبه اول دادگاه 

عمومي حقوقي شهرستان شهرضا 

ابالغ وقت رسیدگی
1723 خانم شيدا رستگار فرزند منوچهر با وكالت آقای هوشنگ اسماعيليان دادخواستی 
ب��ه طرفيت آقای مصطفی زارعی فرزند محمود به خواس��ته ط��الق به این دادگاه تقدیم 
نموده اس��ت كه به كالس��ه 9109980352300064 و به شماره ردیف بایگانی 910064 
ح 23 در دفتر ش��عبه 23 داگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت شده است و وقت رسيدگی 
روز شنبه مورخه 1391/4/10 ساعت 11/30 صبح تعيين شده است. از آنجا كه خوانده 
مجهول المكان می باشد با دستور دادگاه و با تجویز ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی 
مرات��ب در یكی از روزنامه ها درج می گردد تا خوانده در وقت رس��يدگی فوق حاضر 
و در این مدت جهت اعالم آدرس و دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم به دفتر 
دادگاه مراجعه نماید. نتيجه عدم حضور اتخاذ تصميم قانونی اس��ت. نيازی ش��هركی- 

مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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امام هادی )علیه السالم(:
  حسد موجب نابودی ارزش و ثواب حسنات می شود و تکبر و خودخواهی 
جذب کننده دشمنی و عداوت افراد است و ُعجب و خودبینی مانع تحصیل 

علم ، در نتیجه شخص را در پَستی و نادانی نگه می دارد.

به مناسبت شهادت امام علی النقی الهادی 
علیه السالم

هادی اهل بیت

امام ابوالحسن علی النقی هادی )علیه السالم(، ملقب به امام هادی، 
دهمین پیشوای شیعیان درنیمه ذیحجه سال 212 هجری در اطراف 
مدینه در محلی به نام »صریا« متولد شد. امام هادی )علیه السالم( 
به لقب هایی مانند: نقی، عالم، فقیه، امین و طیب ش��هرت داشت و 
كنیه مبارك ایشان ابوالحسن اس��ت. از آن جا كه كنیه امام موسی 
كاظم و امام رضا )علیهما السالم( نیز ابوالحسن بود، لذا برای اجتناب 
از اش��تباه، ابوالحس��ن اول به امام كاظم )علیه الس��الم(، ابوالحسن 
 ثانی به امام رضا )علیه السالم( و ابوالحس��ن ثالث به حضرت هادی 
)علیه الس��الم( اختصاص یافته اس��ت. پ��در بزرگ��وارش امام جواد 
)ع( و م��ادرش بانوی گرامی س��مانه اس��ت كه بانویی ب��ا فضیلت و 
با تق��وا بود. امام هادی )ع( در س��ن 6 یا 8 س��الگی، یعنی در س��ال 
220 هجری، پس از ش��هادت امام جواد )ع( به امامت رسید. مدت 
33 س��اله امامت امام هادی )ع( ب��ا خلفای معتصم، واث��ق، توكل، 
منتصر، مس��تعن و معتز معاصر بود. عظمت ش��خصیت امام هادی 
)ع( به قدری زیاد اس��ت كه دوست و دش��من را به اعتراف واداشته 
است. قسمتی از این اعترافات مبنی بر ش��خصیت آن امام به لحاظ 
اخالقی و بخش��ی دیگر ناش��ی از ابعاد علمی آن حضرت و شمه ای، 
نتیجه كراماتی است كه از آن بزرگوار صادر شده است. فضل و دانش 
امام دهم ش��یعیان بر اوج قلل بلند پایه عالم بشریت نقش بسته بود 
و رشته های مشعش��ع آن بر اختران آسمان س��ر می سایید. نیكی 
ها و اخالق پسندیده او را نمی توان در ش��مار عدد ذكر كرد. اما می 
ش��ود به افتخارآمیزترین آنها كه موجب حیرت است بسنده كرد.  او 
جمیع صفات نیک و مفاخر معنوی را یک جا در وجود داش��ت. ابعاد 
وس��یع و منبع فیاض حكمت و دانش او بر لوح سرشتش ثبت شده 
 و بدین س��بب او از ناشایس��ته ها و آالیش ها به دور و بركنار است. 
امام ه��ادی )ع( دارای نفس زكیه و عزمی راس��خ و همتی عالی بود 
كه هرگز احدی از مردم را نمی توان در مقایس��ه با او همتا و همسان 
دانست. در وجود مقدس امام هادی )ع( ویژگی های اخالقی پسندیده 
می درخشید. امامت، كمال و دانش و فضیلت و سرشت و اخالق نیک 

از فرازهای اخالقی این امام همام است. 
خداوند ب��ه قدرت ب��ی منتها و دانش وس��یع خ��ود، گنجینه هایی 
از دان��ش خ��ود را بر خان��دان رس��الت افاض��ه و موهب��ت فرموده 
و ایش��ان را ب��ه زی��ور دان��ش آراس��ته اس��ت. ای��ن گنجین��ه ها، 
مجموعه اس��رار علوم و معارف اس��ت ك��ه خداون��د آن را دراختیار 
امامان ش��یعه كه راهبران حقیقی بش��ر هس��تند، قرار داده است.  
 امام دهم در حالی كه هش��ت س��ال و پن��ج ماه از عمر شریفش��ان 
می گذش��ت، به مقام امامت نایل شدند و پس از س��ی و سه سال به 

شهادت رسیدند و در سامرا دفن شدند.

همه ما از این كه در برخی عكس ها بد عكس هستیم، 
گله داریم. با نگاهی به موارد زیرمی توانید از این به بعد 

در تمام عكس هایتان خوش عكس باشید.

به سمت راست نگاه کنید
طبق مطالعات اخیر محققان دانش��گاه ویک فورست 
آمریكا، نیم رخ چپ صورت نس��بت به نیمرخ راست 
جذابیت بیشتری دارد. این موضوع به این دلیل است 
كه این بخش از صورت احساسات شخص را بهتر بروز 
می دهد. برای این كه عكس پروفایلتان عالی باش��د، 
صورت خود را كمی به سمت راس��ت بچرخانید. این 
ترفند باعث می ش��ود افرادی ب��ا صورت های گرد، 

الغرتر به نظر برسند.

مهم ترین ویژگی ظاهری خود را برجسته 
کنید

 ب��رای این ك��ه خ��وش عكس باش��ید، س��عی كنید 
مهم ترین ویژگ��ی ظاهری خود را برجس��ته كنید تا 

زیباتر به نظر برسید.

به لنز دوربین نگاه نکنید
هیچ كس نم��ی خواهد در عكس��ی كه هم��ه در آن 
خوب افتاده اند، با چش��مانی قرمز دیده ش��ود. برای 
این كه چنین اتفاقی نیفتد، مس��تقیم به لنز دوربین 
نگاه نكنید. كمی باالتر یا پایین تر از لنز را نگاه كنید. 
 نگاه مستقیم به لنز باعث می شود نور پس از برخورد 
با شبكیه چش��م منعكس ش��ود و در نتیجه چشم در 
عكس به رنگ قرم��ز درمی آید. اگر فاصل��ه خود را با 
دوربین حفظ كنی��د، از خطر چش��مک زدن هم در 

امان هستید.

جلوگیری از قرمزی چشم در عکس
دلیل این كه چشمان ش��ما در عكس قرمز می شود، 
انعكاس ن��ور خیلی كمی از پش��ت پلک ش��ما به لنز 
دوربین است. افرادی كه چشمان درشتی دارند بیشتر 

از سایران از این موضوع ناراحت هستند. 
اگر با ن��گاه نك��ردن به لن��ز دوربین نتوانس��تید این 
مشكل را حل كنید، ما ترفند دیگری را به شما معرفی 
می كنیم. برای جلوگیری از داش��تن چشمانی قرمز 
در عكس، مطمئن ش��وید محیط عكاسی از نور كافی 
برخوردار است. یا این كه می توانید تنها چند لحظه 
قبل از این كه عكاس عكس بگی��رد، به یک منبع نور 
كه روش��نایی كمی دارد، نگاه كنید تا مردمک های 

چشم تان كوچک تر دیده شوند.

غبغب را حذف کنید
هیچ چیز بدتر از این نیست كه در عكسی غبغب شما 
كامال مشخص باشد. اما متأس��فانه این مشكل برای 
همه ما پیش آمده اس��ت. برای این كه این مشكل در 
عكس هایتان به وجود نیاید، مطمئن ش��وید دوربین 
 كمی باالتر یا هم س��طح چش��مان تان قرار داش��ته 

باشد. 
همچنین س��عی كنید س��رتان را كمی به سمت باال 
نگه دارید و فک تان را كمی به س��مت بیرون بدهید. 
بهتر است ابتدا این شیوه را جلوی آینه تمرین كنید و 

ببینید كه طبیعی به نظر می رسد یا خیر.

از نور مستقیم دوری کنید
شاید همیشه این امكان وجود نداشته باشد كه عكاس 
ش��رایط نوری مناس��بی را فراهم آورد. بهتر است به 
خاطر بسپارید كه نور مس��تقیم از باال می تواند روی 
صورت شما سایه بیندازد و س��ایه های زیر چشمان 
شما را برجس��ته تر كند، در نتیجه، س��یاهی پایین 
چشمانتان در عكس بیشتر می ش��ود. مكان هایی با 

نورهای مالیم را برای عكاسی انتخاب كنید.

چگونه خوش عکس باشیم؟ +12+30

+3+23
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براساس آخرین داده های س��رویس تجزیه و تحلیل 
دیجیتال، مرورگر كروم گوگل با پش��ت س��ر نهادن 
اینترنت اكسپلورر مایكروسافت به اولین مرورگر جهان 
تبدیل ش��ده اس��ت. با این كه كروم بارها، البته برای 
مدت اندك، تا مرز IE هم رسیده بود اما هفته گذشته 
اولین بار بود ك��ه كروم برای مدتی پای��دار به جایگاه 
 ،StatCounter نخست رسید. براس��اس اطالعات
در این مدت 31/88 درصد ترافیک وب مختص كروم 
بوده در حالی كه IE ب��ا 31/47 درصد خیلی نزدیک 
به كروم اما در رتبه دوم ایس��تاده است. تفاوت اندك 
است، اما مسأله این اس��ت كه كروم بر خالف IE كه روند نزولی داشته، همواره رو به رشد 
بوده است. IE هنوز در بس��یار از مناطق جهان مانند آمریكای شمالی مرورگر شماره اول 

است اما كروم مرورگر محبوب هند و امریكای جنوبی است.
IE هنوز در بس��یاری از مناطق، س��لطان مرورگرهای جهان اس��ت اما دلی��ل اصلی اش 
می تواند این باشد كه مرورگر مفروض ویندوز IE است و در حال حاضر بیش از 90 درصد 
كامپیوترهای جهان از ویندوز اس��تفاده می كنند. معموال كارب��ران حرفه ای تر، كروم را 
ترجیح می دهند. پیش بینی می شود این روند صعودی كروم تا زمان عرضه IE10 یعنی تا 
اواخر امسال ادامه داشته باشد. IE 10 مخصوص ویندوز 8 طراحی شده است. از آن جایی 
كه قرار است نسخه دسكتاپ ویندوز 8 مرورگرهای نسل سوم را پشتیبانی كند، چند سؤال 
 10 IE پیش می آید كه آیا ویندوزهای خاص تبلت، كاربرانش��ان را به استفاده از مرورگر

مجبور می كنند یا قابلیت های خود را محدود نمی كنند؟

این روزها منتش��ر ش��دن عكس های درس خواندن 
گروهی از  محصل های چینی حسابی روی هم نوع های 
خودشان در دیگر كشورهای جهان تأثیر گذاشته است.

در میان محصل ه��ای چینی ضرب المث��ل »این قدر 
درس بخوان تا بیفتی« حسابی معروف است. به تازگی 
عكس هایی منتشر شده كه نشان می دهد دانش آموزان 
چینی كه برای شركت در امتحان ورودی دانشگاه های 
این كشور آماده می شوند، با ِسرم درس می خوانند تا از 
هوش نروند! در این تصاویر تعداد زیادی سرم از سقف 
محل درس خواندن این دانش آموزان آویزان ش��ده تا  

همه بتوانند خودشان را س��رپا نگه دارند. در چین كنكور ورود به دانشگاه به نام »گائو كائو« 
شناخته می شود و با جمعیت زیاد این كشور موفقیت در آن برای دانش آموزان  بسیار سخت 
و طاقت فرساست. با رسانه  ای شدن این عكس ها یكی از مقام های آموزشی چین اعالم كرده 
دانش آموزان با نظارت مسئوالن از سرم های آمینو اسید برای تقویت خود و حفظ سالمتی شان 
اس��تفاده می كنند به گفته رییس دپارتمان امور آموزش��ی چین، دولت این كشور برای هر 
دانش آموز كنكوری این كشور 10یوآن یارانه سرم آمینو تخصیص داده است و هر محصلی كه 
احساس كند موقع درس خواندن حال و روزش خوب نیست، می تواند از مسئوالن تزریق سرم 
را درخواست كند.به گفته این مقام چینی، به خاطر این كه در وقت دانش آموزان صرفه جویی 
شود، تصمیم گرفته شده تزریق سرم  در محل درس خواندن انجام شود تا دانش آموزان نیاز به 
درمانگاه رفتن نداشته باشند!كنكور برای دانش آموزان چینی حكم مرگ و زندگی را دارد و 

می تواند آینده  آنها را به طور كامل عوض كند.

بلندترین برنج جه��ان و بزرگ ترین 
نماد جدید ژاپن در توكیو، پایتخت 
 این كش��ور، براي عموم مردم افتتاح 

شد.
به گزارش ایسنا، توكیو اسكاي تري 
 با 634 متر ارتفاع از سوي ركوردهاي 
 جهان����ي گین����س ب��ه عن��وان 
بلندترین برج جهان ش��ناخته شده 
 و ركورد برج كانت��ون در چین را كه 
600 متر ارتفاع دارد، شكسته است.

بلندترین بناي جه��ان، برج خلیفه 
دوبي اس��ت كه 828 متر ارتفاع دارد، اما در دس��ته متفاوتي جاي مي گیرد زیرا یک 
آسمانخراش است نه برج. این آسمانخراش در حال س��اخته شدن است و احتماال به 

زودی به بهره برداری می رسد.
 اس��كاي تري ب��ه عن��وان ی��ک ب��رج برادكس��ت ب��راي تلویزی��ون و رادی��و مورد 
 اس��تفاده ق��رار خواهد گرف��ت و در كن��ار آن ی��ک جاذبه گردش��گري نی��ز خواهد

 بود. 
این برج جایگزین برج 333 متري توكیو تاور مي شود كه به عنوان یک برج برادكست، 

از سال 19۵8 نماد پایتخت ژاپن بوده است.

درس خواندن چینی ها زیر ِسُرم محبوب ترین مرورگر جهان کدام است؟

افتتاح بلندترین برج جهان در توکیو

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

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

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

خواندنی

سالبه به چی چی؟! دست انداز
من نمی دانم چه اصراری است كه 

مجید 
همه در این مملكت دوست دارند به کافی

هر طریقی كه ش��ده توی كاس��ه 
دولت بگذارند؟! آن از مجلس كه هر چه دولت آقاوار الیحه 
تقدیم می كند، بر می دارند بالكل طرح را س��ر و ته كرده و 
تصویب می كنند و تحویل دولت می دهند و می گویند حاال 
برو اجرا كن! آن از قوه قضاییه كه گوش خوابانده ببیند كدام 
یكی از اعضای دولت پایش را یک خورده كج می گذارد كه 
فی الفور بكشدش به دادگاه. نمونه اخیرش هم همین معاون 
وزیر صنایع كه در پرونده اختالس عظما متهم به اختالس و 
ارتشا ش��ده و لباس زندان در كف و دمپایی به پا هر روز در 
دادگاه حاضر می شود و شب فیلمش را در تلویزیون نشان 
می دهند )بماند كه برای اولین بار، هم طرف را ش��طرنجی 

می كنند و هم از پس كله نشانش می دهند، یعنی در یک 
محكم كاری بی س��ابقه و اعجاب انگیز پ��س كله طرف را 
ش��طرنجی می كنند! كه هر گونه امكان شناسایی را از بین 
ببرند( عرض می كردم، مجلس و قوه قضاییه كم بود، حاال 
دیوان عدالت اداری هم اضافه ش��ده است. وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی كلی نشس��ته، فكر كرده، امعان نظر به خرج 
داده، سر در جیب تفكر فرو برده، تعمق دونبش كرده، تفحص 
شدیدالحن كرده تا باالخره به این نتیجه رسیده كه: آها! برای 
بهتر شده وضع سینما باید خانه سینما را منحل كند. حاال 
دیوان عدالت اداری از راه رسیده و گفته است: وزارت فرهنگ 
 جون بابات جوك نگو! )تقریبا ی��ک همچین چیزی...(. من

 نمی دانم پس كی قرار است در این كشور به كار كارشناسی 
بها داده شود؟! اجازه بدهید برای روشن شدن اذهان همگان 

و به ویژه دیوان محترم عدال��ت اداری لختی در باب تصمیم 
وزارت فرهنگ داد س��خن برانم! اساس��ا در برخ��ورد با هر 
پدی��ده ای دو روش كلی وج��ود دارد؛ اول، اصالح معایب و 
تقویت نقاط قوت و دوم، از ریشه زدن موضوع و منتفی كردن 
آن. همانطور كه بر همه واضح و مبرهن است، روش دوم بهتر 
از روش اول است، چرا كه از اتالف وقت جلوگیری می كند. 
حاال كی بیاد بررس��ی كنه، نقاط قوت پیدا كنه، ضعف پیدا 
كنه، بعد اون یكی بیاد، تقویت كنه، فالن كنه، بهمان كنه... 
اوووووووووووه! تا بیاد این كارا انجام بشه كه شب می شه! در 
عوض كل قضیه را اگر به قول حكما سالبه به انتفاع موضوع 
كنیم)حذف كنیم( بهتر نیس��ت؟! الحق و االنصاف كه بهتر 
اس��ت. لذا ما حمایت خود را از وزارت فرهنگ اعالم كرده و 
خواستار بازنگری دیوان عدالت اداری در تصمیم خود هستیم.

سریع ترین خودروی جاده ها

شركت خودروسازی پورش��ه كه به تولید خودروهای بسیار لوكس 
 918 Porsche و مجلل ش��هرت دارد، اتومبیل جدیدی را با ن��ام
"Spyder تولی��د ك��رد كه مص��رف بنزی��ن آن حتی از س��بزترین 

اتومبیل ها چون تویوتا پریوس نیز اقتصادی تر است.
این اتومبیل در هر كیلومتر 33/1 لیتر مصرف بنزین دارد، درحالی 
كه برای مثال فورد فیس��تا 33/۵ لیتر در هر كیلومتر بنزین مصرف 

می كند.
اتومبیل Spyder 918 پورشه درسه ثانیه به سرعت 100 كیلومتر 

می رسد.
پورش��ه در فناوری تازه خود كه در این اتومبیل به نمایش گذاشته 
است، میزان كاركرد موتور را در نتیجه سیستم جدید هیبریدی خود 
به شكلی بسیار اقتصادی مدیریت كرده تا انرژی از طریق دو موتور 
الكتریكی به موتور هشت سیلندر منتقل شود و قدرتی معادل ۵70 

اسب بخار تولید كند.
 براس��اس گزارش ارث تكینگ، ق��درت این موتوره��ای الكتریكی 
می توانند تا 770 اسب بخار تولید كنند كه این امر موجب می شود 

پورشه از باالترین سرعت برخوردار شود.
این اتومبیل آلمانی سپتامبر)شهریور( س��ال آینده تولید می شود 
درحالی كه قیمت بس��یار گ��زاف 1/۵ میلیون دالر ب��رای آن اعالم 

شده است.

یادداشتیادداشت
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شماره 
نوع بودجهموضوع مناقصهمناقصه

مبلغ تضمین 
)ریال(

خرید، نصب و راه اندازی سیستم گندزدایی آب به روش الکترولیز نمک طعام به 91-1-87
65/000/000عمرانیظرفیت مجموع 100 لیتر در ثانیه جهت آبفا منطقه نطنز )حداقل دو دستگاه(

خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 400 میلیمتر جهت آبفا 91-1-88
800/000/000عمرانیگلپایگان و نائین

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خریدهای ذیل را مطابق 
جدول زیر از فروشندگان ذیصالح انجام دهد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز سه شنبه مورخ 91/3/16
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز چهارشنبه 91/03/17

WWW.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی
WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصه عمومی

عکس نوشت

 بزرگ ترین استخر شنای دنیا 
با هشت هکتار مساحت در شیلی.
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