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

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

3000625555

مؤسسه کالرپنتون)Color Panton( رنگ مد سال 2012 را نارنجی 
مايل به قرمز يا همان نارنجی به رنگ میوه نارنگی را معرفی کرده است.
واشنگتن پست در اين باره نوشته است که امسال جهان به رنگی نیاز 
دارد که از آن انگیزه، انرژی و شجاعت برای اقدام برخیزد، به همین 

جهت مؤسسه کالر پنتون بر اساس تحلیل روانشناسان خود، اين رنگ 
را به عنوان رنگ سال 2012 انتخاب کرده است؛ چون وضعیت نابسامان 

اقتصاد جهانی و ناامیدی حاکم بر جوامع، رنگی جسورانه و خشن را 
طلب  می کند.

نارنجی نه تنها رنگی زنده و عالمت انرژی است، بلکه نشانه هايی از 
قدرت و پشتکار را نیز دارد، يعنی همان چیزی که بايد امسال بین 

انسان ها طنین انداز شود. 

نام رنگ
شماره پنتون

    RGB کد 
HEX کد

رنگ سال 2012

1( چه موقع از روز بهترين و آرام ترين احساس را داريد؟
الف(صبح ب( عصر و غروب ج ( شب

2( معموالً چگونه راه می رويد؟
 الف ( نس��بتاً س��ریع، با قدم های بلند ب( نس��بتاً س��ریع، با قدم های کوتاه ولی تند و پشت سر هم 

ج ( آهسته تر، با سری صاف به روبه رو د ( آهسته و سربه زیر ه( خیلی آهسته
۳( وقتی با ديگران صحبت می کنید؛

 الف ( می ایستید و دست به س��ینه حرف می زنید ب( دس��ت ها را در هم قالب می کنید ج ( یک یا 
 هر دو دس��ت را در پهلو م��ی گذارید د ( به ش��خصی که ب��ا او صحبت م��ی کنید دس��ت می زنید  

 ه( با گوش خود بازی می کنید، به چانه تان دست می زنید یا موهایتان را صاف می کنید.
۴( وقتی آرام هستید، چگونه می نشینید؟

الف( زانوها خم و پاها تقریباً کنار هم ب( چهارزانو ج ( پای صاف و دراز به بیرون د ( یک پا زیر دیگری 
خم

۵( وقتی چیزی واقعاً برای شما جالب است، چگونه واکنش نشان می دهید؟
الف ( خنده ای بلند که نشان دهد چقدر موضوع جالب بوده ب ( خنده، اما نه بلند ج ( با پوزخند کوچک 

د ( لبخند بزرگ ه( لبخند کوچک
۶( وقتی وارد يک میهمانی يا جمع می شويد؛

 ال�ف ( با صدای بلند سالم و حرکتی که همه متوجه شما شوند، وارد می ش��وید ب ( با صدای آرام تر

  سالم می کنید و س��ریع به دنبال ش��خصی که می شناس��ید، می گردید ج ( در حد امکان آرام وارد 
می شوید، سعی می کنید به نظر سایرین نیایید.

7( سخت مش�غول کاری هس�تید و بر آن تمرکز داريد، اما ناگهان دلیلی يا شخصی آن را 
قطع می کند؛

 الف ( از وقفه ایجاد ش��ده راضی هستید و از آن اس��تقبال می کنید ب ( به سختی ناراحت می شوید 
ج( حالتی بینابین این دو حالت ایجاد می شود.

۸( کدام يک از مجموعه رنگ های زير را بیشتر دوست داريد؟
 الف( قرمز یا نارنجی ب( س��یاه ج( زرد یا آب��ی کمرنگ د( س��بز ه( آبی تیره یا ارغوانی و( س��فید

ز( قهوه ای، خاکستری، بنفش
۹( وقتی در رختخواب هستید )در ش�ب( در آخرين لحظات پیش از خواب، در چه حالتی 

دراز می کشید؟
 الف( به پش��ت ب( روی ش��کم )دمر( ج( به پهلو و کمی خم و دایره ای د( س��ر بر روی یک دس��ت

ه( سر زیر پتو یا مالفه
10( آيا شما غالباً خواب می بینید که:

 الف( از جایی می افتید ب( مش��غول جنگ و دعوا هس��تید ج( به دنبال کس��ی یا چیزی هس��تید
 د( پ��رواز می کنی��د ی��ا در آب غوطه وری��د ه( اص��اًل خواب نم��ی بینی��د و( معموالً خ��واب های

 خوش می بینید.

اگر امتیاز شما باالی ۶0 است: 
دیگران در ارتباط و رفتار با شما شدیداً مراقب و هوشیار هس��تند. آنها شما را مغرور، خودمحور و 
بی نهایت سلطه جو می دانند، گرچه شما را تحسین می کنند و به ظاهر می گویندکاش من جای 
تو بودم! اما معموالً به ش��ما اعتماد ندارند و نس��بت به ایجاد رابطه ای عمیق و دوستانه بی میل و 

فراری هستند.
 اگر از ۵1 تا ۶0 امتیاز داريد: 

بدانید دوس��تان ش��ما را تحریک پذیر می دانند، بدون فکر عمل می کنید و سریع از موضوعات 
ناخوشایند برآشفته می شوید، عالقه مند به رهبری جمع و تصمیم گیری های سریع دارید )هرچند 
اغلب درست از کار درنمی آیند!( دیگران شما را جسور و اهل مخاطره می دانند. کسی که همه چیز 
را تجربه و امتحان می کند، از ماجراجویی لذت می برد و در مجموع به دلیل ایجاد شرایط و بستر 

هیجانات توسط شما، از همراهی تان لذت می برند.
 اگر از ۴1 تا ۵0 امتیاز به دست آورديد:

 به خود امیدوار باشید، دیگران شما را بانشاط، سرزنده، سرگرم کننده و جالب و جذاب می بینند. 
شما دائماً مرکز توجه جمع و از تعادل رفتاری خوبی بهره مند هستید. فردی مهربان، مالحظه کار 
و فهمیده به نظر می رسید. قادر هستید به موقع باعث شادی و خوشی دوستانتان شوید و اسباب 
هلهله و خنده آنها را فراهم کنید و در همان شرایط و در صورت لزوم، بهترین کمک برای اعضای 

گروه هستید.
 اگر ۳1 تا ۴0 امتیاز نصیب شما شد: 

بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، مالحظه کار و اهل عمل هستید. همه می دانند شما 
باهوش و با استعدادید، اما مهم تر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگی با دیگران 
باب دوستی را باز نمی کنید، اما اگر با کسی دوست ش��وید، صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید، 
 اما انتظار بازگش��ت این صداقت و صمیمیت از طرف دوس��تانتان را دارید. گرچه سخت دوست 

می شوید، اما سخت تر دوستی ها را رها می کنید.
 از 21 تا ۳0 امتیاز : 

در نظر سایرین فردی زحمت کش هستید، اما متأسفانه گاهی اوقات ایرادگیرید. شما بسیار بسیار 
محتاط و بی نهایت مالحظه کار به نظر می رسید. زحمت کشی که در کمال آرامش و با صرف زمان 
زیاد، در جمع بار دیگران را بردوش می کشد و بدون فکر و براساس تحریک لحظه ای و آنی هرگز نظر 
نمی دهد. دیگران می دانند شما همیشه تمام جوانب کارها را می سنجید و سپس تصمیم می گیرید.

 و اگر کمتر از 21 امتیاز داشتید: 
دیگران شما را خجالتی، عصبی و آدمی شکاک و دودل می دانند؛ شخصی که همیشه سایرین به 
جای او فکر می کنند، برایش تصمیم می گیرند و از او مراقبت می کنند. کس��ی که اصاًل تمایل به 

درگیرشدن در کارهای گروهی و ارتباط با افراد دیگر را ندارد.

به این تست شک نکنید. این آخرین و استانداردترین تست شخصیت شناسی است که این روزها در اروپا بین روانشناسان در جریان است. پاسخ هایش هم اصاًل کار دشواری نیست؛ کافی است کمی 
به خودتان رجوع کنید. یک کاغذ و قلم هم کنار دستتان باشد که بتوانید امتیازهایی که گرفته اید را جمع بزنید. حاضرید؟ پس شروع کنید:

 سؤال 1 : الف)۲ امتیاز(، ب )۴ امتیاز(، ج )۶ امتیاز(
 سؤال 2 : الف )۶ امتیاز(، ب )۴ امتیاز(، ج )۷ امتیاز(، د )۲ امتیاز(، ه )۱ امتیاز(
 سؤال ۳ : الف )۴ امتیاز(، ب )۲ امتیاز(، ج )۵ امتیاز(، د )۷ امتیاز(، ه )۶ امتیاز(

 سؤال ۴ : الف )۴ امتیاز(، ب )۶ امتیاز(، ج )۲ امتیاز(، د )۱ امتیاز(
 سؤال ۵ : الف )۶ امتیاز(، ب )۴ امتیاز(، ج )۳ امتیاز(، د )۵ امتیاز(، ه )۲ ا متیاز(

 سؤال ۶ : الف )۶ امتیاز(، ب )۴ امتیاز(، ج )۲ امتیاز(
 سؤال 7 : الف )۶ امتیاز(، ب )۲ امتیاز(، ج )۴ امتیاز(

 سؤال ۸ : الف )۶ امتیاز(، ب )۷ امتیاز(، ج )۵امتیاز(، د )۴ امتیاز(، ه )۳ امتیاز( و )۲ امتیاز(، ز )۱ امتیاز(
 سؤال ۹ : الف )۷ امتیاز(، ب )۶ امتیاز(، ج )۴ امتیاز(، د )۲ امتیاز(، ه )۱ امتیاز(

سؤال 10 : الف )۴ امتیاز(، ب )۲ امتیاز(، ج )۳ امتیاز(، د )۵ امتیاز(، ه )۶ امتیاز(، و )۱ امتیاز( 

RGB 221,65,36
HEX DD4124

tangezine tango
pantone 17-1463

honeysuckle
pantone 18-2420

tuzquoise
pantone 15-5519

mimosa
pantone 14-0848

blue izis
pantone 18-3943

chili peppez
pantone 19-1557

sand dollaz
pantone 13-1106

blue tuzquoise
pantone 15-5217

tigezlily
pantone 17-1456

aqua sky
pantone 14-4811

tzue zed
pantone 19-1664

tuchsia zose
pantone 17-2031

cezulean blue
pantone 15-4020

RGB 214,80,118
HEX D65076

RGB 68,184,172
HEX 45B8AC

RGB 239,192,80
HEX EFC050

RGB 91,94,166
HEX 5B5EA6

RGB 155,35,53
HEX 9B2335

RGB 223,207,190
HEX 9B2335

RGB 85,180,176
HEX 55B4B0

RGB 225,93,68
HEX E15D44

RGB 127,205,205
HEX 7FCDCD

RGB 188,36,60
HEX BC243C

RGB 195,68,122
HEX C3447A

RGB 188,36,60
HEX BC243C20
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 از آن افراد نیستم که بگویم
 احساس تکلیف می کنم

 راه اندازی 14 کیوسک مطبوعات
 در انتظار اجازه ارشاد

محمد باقر قالیباف در چهارمین نشست هم اندیشی بسیج دانشجویی دانشگاه های 
آزاد اسالمی با اشاره به فضای حاکم سیاسی گفت: در جبهه اگر دو برادر در مقابل 

هم می ایستادند و در موردی بحث می کردند، محال بود که کسی تصور کند که 
یک نفر دروغ می گوید و چنین چیزی به فکر کسی خطور نمی کرد. در جبهه 

شاهد نبودیم کسی بگوید پاداش و ترفیع من کجاست...

امان از جذابیت فوتبال

گروه ورزش - س��ال هاس��ت که فوتبال به عنوان 
ورزش��ی پرطرفدار و البته رس��انه ای، جای خودش 
را بین مردم ب��از کرده و ب��ه همین خاطر اس��ت که 
برنامه ای مثل 90 با اجرای عادل فردوسی پور بعد از 
13 سال تداوم، هنوز هم پرطرفدارترین برنامه ورزشی 
تلویزیون شناخته می شود. جذابیت رسانه ای فوتبال 
آن قدر باالست که گاهی با حضور یک تیم فوتبال از 
یک استان در لیگ برتر،تا سال ها خاطره آن دهان به 

دهان نقل می شود...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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3
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 چرا کاله قرمزی 
دوست داشتنی است؟ 11

راهنمای مصرف بهینه لوازم برقی در منزل 8

بهینه کردن مصرف انرژی در وسایل خانگی

گ�روه ورزش : مدی��ر کل اداره ورزش و جوان��ان اس��تان در 
راستای ش��فاف س��ازی در خصوص تعطیلی پروژه نقش جهان 
اعالم کرد: ب��رای تغییر پیمان��کار پروژه نقش جه��ان و خلع ید 
اختیارات پیمان��کار قبلی و با توافق��ی که بین اس��تاندار و وزیر 
ورزش ص��ورت گرفت، این پ��روژه به صورت موقت ب��ا تعطیلی 
مواجه ش��د. رش��ید خدابخش در نشس��ت خود و معاونان اداره 
کل ورزش و جوان��ان اس��تان با اصحاب رس��انه و در راس��تای 
ارایه گ��زارش عملکرد دوس��اله خود، اظهار داش��ت: ورزش��گاه 
نقش جهان ب��ه طور حتم ب��زرگ ترین پ��روژه ورزش��ی بعد از 
 انقالب اس��المی اس��ت و بنا به گفته اف��راد نزدیک ب��ه دولت، 
پاشنه آشیل دولت دهم در اصفهان، ورزشگاه نقش جهان است.  

وی تصریح کرد: به همین منظور افتتاح و بهره برداری از این پروژه 
عظیم ورزشی در قالب یکی از 800 پروژه مهرماندگار دولت و به 
عنوان پروژه مشترک پیش��نهادی اس��تان و وزارت ورزش قرار 
گرفت. خدابخش در خصوص صحبت های اخیر مشاوراستاندار 
درخصوص کم کاری او در ورزش استان نیز گفت: ایشان و هرکس 
دیگر اگر دغدغه ورزش استان را دارند، ما این آمادگی را داریم که 
به صحبتشان گوش دهیم.خدابخش همچنین به نشست خود با 
استاندار اشاره کرد و گفت: در این جلسه استاندار محترم حمایت 
قاطع خود را از بن��ده و تیم مدیریتی ای��ن اداره اعالم کرد و این 
اطمینان را داد که در راستای پیشبرد اهداف ترسیم شده در سند 

راهبردی، حمایت الزم را خواهند داشت. 

 مردم ناژوان همچنان در 
بی توجهی مدیران 

می سوزند

حادثه ای که مریال زارعی 
را به فکر مرگ انداخت!

موج ششم انقراض تنوع 
زیستی در راه است

دشواری های ازدواج

 پرسش بچه ها راجع 
به تولد

چاه نکنده و منار دزدیده شده
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ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
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شهرداری آران و بيدگل به استناد مصوبه شماره 314 مورخ 91/02/06 شورای 
اسالمی شهر آران و بيدگل در نظر دارد نسبت به اجاره و بهره برداری يک قطعه 
پارک شادی جهت  در  واقع  اين شهرداری  به  متعلق  م.م   250 متراژ  به  زمين 
ماه  ازای هر  به  كارشناسی  پايه  قيمت  با  موتورسواری كودكان  پيست  احداث 
اجاره مبلغ 1/300/000 ريال برای مدت يک سال از طريق مزايده عمومی اقدام 
نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت به عمل می آيد تا حداكثر ظرف 
مدت ده روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی جهت اطالع از شرايط شركت 

در مزايده به شهرداری آران و بيدگل مراجعه نمايند.
ضمنًا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده است.

شرکت مناقصه گذار: شركت مخابرات استان چهارمحال و بختياری
موضوع مناقصه: خدمات امور مشتركين و متقاضيان ارتباطات سيار

مهلت ارزیابی اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی: از تاريخ 91/3/8 لغايت 91/3/17
مهلت ارائه پیشنهادات: تا ساعت 15 مورخ 91/3/23 

واريز مبلغ 50/000 ريال به حساب 0105985715009  هزینه و چگونگی دریافت اسناد مناقصه: 
بانک ملی ايران به نام شركت مخابرات استان و ارائه فيش مربوطه به همراه درخواست كتبی به 

اداره تداركات اين شركت واقع در شهركرد- خيابان ياسر- امور قراردادها
تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 9 صبح مورخ 91/3/24

هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
الزم به ذكر است شركت هايی كه در ارزيابی های سال 90 و 91 شركت نموده و امتياز الزم را كسب 

نموده اند نياز به ارزيابی مجدد ندارند.
ساير اطالعات در اسناد مناقصه درج گرديده است.

تلفن تماس: 334320-0381                                              نمابر: 0381-3335355

مهدی عموزاده - شهردار آران و بیدگل

شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری

آگهی مزایدهنوبت اول
)مرحله اول(

آگهی مناقصه یک مرحله ای 
همراه با ارزیابی کیفی پیمانکاران 91/5

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

 zayanderoud 8108 @ gmil.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

بررسی گرایش خانواده ها  به  تدریس  خصوصی فرزندانشان  به مناسبت روز معلم 

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال

شود. چندسالی هم هست 
شود، چند عکس و سخنرانی اش پخش می 

قدس که  می 

ها، او را نمی شناسیم. او آشنای 
شود. با همه این

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

ه در چند عکس خالصه شده و این عکس ها آن قدر تکرار شده که 
غریبه ای است ک

ب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لق

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

دیر نیس��ت روز هایی که پایتخ��ت فرهنگ و تمدن 

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

و همه کس��انی که می خواستند نمایشگاه بگذراند، 

ر درفت��ه دولتی مراجعه 
یا باید ب��ه گالری های زهوا

می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

در حالی که اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندس��ازی یارانه ها با 

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 
است، طی روزهای اخی

ردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 
خ

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

 ف��از دوم هدفمندسازی 
ت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای

 دول

ه بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
��ا را داد

یارانه ه

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

ح از ابت��دای خرداد را 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طر

 تقوی��ت م��ی کن��د؛ از جمل��ه ای��ن ک��ه دول��ت ای��ن روزها 

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

شاره کرد. 
2 میلیارد دالر ک��االی اساسی ا

بازار برای واردات4

ر ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی د

ویژه دولت ب��وده که ب��ه نظر می رس��د دولت در 
ز برنام��ه 

 نی

ه بازار و 
 ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��

آستانه

ی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 
 مردم، به این سیاست رو

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

ی  وزیر صنعت، معدن و 
ه ویژه این که به تازگ

خبر می دهند، ب

تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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به دو كانديدا تذكرداد
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شسان

بهرو

ببري
جي

دويچي
شسان

بهرو

میراث فرهنگی 

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

12

12

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 

را از پا درآوردن

12
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن12

در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12

12

12
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

اول به شماره 27427 مورخ 1390/11/20 و به استناد مصوبه 

تاريخ 1390/11/08 شورای اسالمی شهر آران  شماره 1479 

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

حدوداً 510 م.م با قيمت پايه كارشناسی از قرار متری 600/000 

ريال با شرايط خاص از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا 

از كليه واجدين شرايط دعوت بعمل می آيد تا جهت اطالع از 

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی به شهرداری آران 

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه  طریق  از  را  ذیل  های  عملیات  اجرای  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

به  جمهور  رئیس  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت   1388 سال  بهای  فهرست  با  و  عمومی 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید و خرید لوله PEX و اتصال ماده پوش فیت p.p را 

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

با استعانت از درگاه قادر متعال در مورخه 91/2/8 انتخابات هيئت مديره شهرک مسكونی گلستان ارم 

واقع در خيابان امام خمينی جنب بانک ملی شعبه رسالت با حضور ساكنين محترم تشكيل گرديد و 

ضمن عرض تشكر و قدردانی از ساكنين محترم در خصوص مشاركت حداكثری خود تعداد پنج نفر از 

ب با قاطعيت آراء ساكنين محترم به شرح اسامی ذيل برگزيده شدند.
ميان يازده نفر نامزدهای داوطل

1- خانم بنفشه مردانيان )افشار( فرزند منوچهر با تعداد 36 رأی از 55 رأی مأخوذه

2- آقای علی ابراهيمی دستگردی فرزند اكبر با تعداد 34 رأی از 55 رأی مأخوذه

3- آقای منصور رضائی فرزند يوسف با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه

4- آقای حمزه حمزه ای فرزند غالمرضا با تعداد 31 رأی از 55 رأی مأخوذه همگی بعنوان اعضاء هيئت 
مديره.

5- آقای علی بردبار يزدی فرزند غالمرضا با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه به عنوان رئيس هيئت 
مديره

الزم به توضیح است آئین نامه داخلی و سایر تصمیمات متخذه هیئت مدیره شهرک از 

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/23

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/24

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

اگر ذوب آهن ما را برد، خودمان 
به آنها پاداش مي دهیم 93

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

متروی اصفهان تبرئه شد
نشست  فاضالب در خیابان های اصفهان تقصیر مترو  نیست

درست بعد از یک سال فعالیت، پروسه زمانبر انتخابات که از حساسیت 
باالیی برخوردار است به اتمام رسید و تکلیف سه نماینده باقیمانده که 
سه کرسی از مجلس را به خود اختصاص  دادند مشخص شد. فوالدگر 
از شهرستان اصفهان، منصوری از شهرس��تان لنجان و سکینه عمرانی 
از شهرستان سمیرم، سه نماینده ای بودند که در دور دوم بعد از روزها 

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

بعد از هفته ه��ا انتظار، زمان برگزاری ش��هرآورد اصفهان فرارس��ید و  9
 س��رخابی های پایتخت و هواداران این دو تیم به ویژه هواداران تراکتورس��ازی 
بی صبرانه منتظر نتیجه این دیدار هستند. بی شک هواداران پرسپولیس منتظر 
خبر برد طالیی پوشان و هواداران استقالل و تراختور تحت یک ائتالف سرخابی...

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

خسرو ثقفیان چهاردهه در تئاتر اصفهان مشغول به کار 
بوده است، چه در زمینه بازیگری، چه در زمینه کارگردانی 
و چه در زمینه  نویسندگی. فعالیت های دائم او با مرحوم 
ابراهیم کریمی در دهه 60 ج��زو بهترین  حرکت های 
گروهی آن سال ها بود. ثقفیان در سال های اخیر  بیشتر 
به عنوان عضو ش��ورای تاالر هنر اصفه��ان و داوری  در 
جشنواره های مختلف فعالیت های خود را ادامه داده و ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

آغاز کار پلیس اصفهان در پرونده  ای بین المللی
فرودین ماه سال جاری مأموران پلیس آگاهی استان اصفهان 
با شکایت یکی از ش��هروندان، پیگیر پرونده ای می شوند که 
 در نهایت س��بب به دام انداختن اعضای باند بزرگ س��ارقان 
بین المللی می شود. سرهنگ حس��ین زاده در این باره اظهار 
داشت: رسیدگی به این پرونده زمانی در دستور کار پلیس قرار 
گرفت که فروردین ماه امسال شهروندی با مراجعه به پلیس از 
سرقت اموالش توسط متهمانی خبر داد که خود را مأمور پلیس 
معرفی کرده بودند. با بررسی اظهارات مالباخته، مشخص شد 
متهمان که س��وار یک خودرو مدل باال بوده ان��د، مالباخته را 

در یکی از  جاده های ش��هری متوقف کرده و از آنجا که لباس 
مأموران انتظامی را به تن داشتند، بدون هیچ گونه مقاومتی، 
موفق به س��رقت اموال راننده خودرو س��واری شدند. به گفته 
سرهنگ حسین زاده، بررس��ی عملکرد متهمان حکایت از آن 
داشت که این گروه دارای س��ابقه مجرمانه بوده اند، به طوری 
که شیوه آنها برای ارتکاب س��رقت، شبیه گروهی باسابقه بود. 
بدین ترتیب با تحقیقات گسترده و انجام عملیات چهره نگاری 
بر روی متهمان، تصاویر آنها در آرشیو پلیس کشور کشف شد.

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

اداره كل راه و شهرسازی در نظر دارد نسبت به تكميل پروژه های 
انبوه سازی نيمه تمام واقع در شهر فارسان تعداد 176 واحد از طريق 
واگذاری به انبوه سازان و سازندگان واجد شرايط و صالحيت دار و 
نامه سه جانبه  تفاهم  براساس  و شهرسازی  راه  وزارت  تأييد  مورد 
ابالغی از سوی وزارت مذكور به اتمام رساند لذا بدينوسيله از كليه 
اين  با  همكاری  به  مايل  كه  ساختمانی  های  و شركت  سازان  انبوه 
اداره كل می باشند دعوت می شود حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ 
درج آگهی جهت دريافت دستور العمل ها، شيوه نامه های مربوطه 
و شرايط اجرای پروژه و همچنين كسب اطالعات الزم به اداره كل 
راه و شهرسازی استان واقع در شهركرد بلوار آيت اله كاشانی جنب 
مراجعه  رسيدگی  و  پيمان  واحد  مسكن،  معاونت  حوزه  استانداری 

فرمائيد.

توليد  سامانه  در  درخواستی  اطالعات  كليه  تكميل  و  درج  ضمناً 
WWW.maskan.ir كنندگان مسكن و ساختمان به نشانی

كد شناسايی جهت فعاليت در پروژه های مشروحه فوق الذكر ضروری 
www.chaharmahal-maskan.ir .می باشد

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

آگهی مزایده
موضوع مزایده: واگذاری اجاره آغل های دامی كشتارگاه نجف آباد

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شركت برای عموم آزاد می باشد كه بايستی دارای كپی شناسنامه 
)شركت  باشند  تغييرات  آخرين  با  شركت  اساسنامه  معتبر  ملی  كارت  كپی  يا  و  عكسدار 

كنندگان در مزايده بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.(

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

مهلت دریافت و ارسال اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرايط دعوت می شود 
جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 
1391/02/20 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر 
تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1391/02/27 به دبيرخانه محرمانه شهرداری نجف 

آباد تحويل نمايند.

قیمت پایه ماهیانه برای اجاره آغل های دامی کشتارگاه نجف آباد: مبلغ 80/000/000 ريال

به  ملی  بانک  به حساب سيبا  واريزی  فيش  ريال طی   200/000 مزایده:  اسناد  مبلغ فروش 
شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

میزان سپرده: معادل 5 درصد كل اجاره بهای يكسال را طی فيش واريزی به حساب سپرده 
شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه بانكی ارائه نمايند.

هرگاه برنده يا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزينه انتشار اين آگهی و ساير هزينه های برگزاری مزايده به عهده برنده مزايده 
خواهد بود.

تذکر 2: شهرداری نجف آباد در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار می باشد.

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

جمع آوری 200هزارخودرو فرسوده شهرفقط در دو ماهاز حقیقت تا رویا 

 اگر نگاهی به سبقه تاریخی مصرف قلیان در ایران بیندازیم و گفته های شیرین 

مادربزرگ و پدر بزرگ هایمان را بش��نویم، به راحتی به این امر می رس��یم که 

قلیان کشیدن در بین عامه مردم ایران بیشتر یک حالت سنتی گرفته و به طور 

معمول، بزرگان فامیل به آن یک پکی می زدند. قلیان فی نفسه بد است، حتی 

اگر یک نفر در ایران و در طول زندگی یک بار از قلیان استفاده کند، خطر ناک 

آن به مرز باالیی برسد ...و هشدار دهنده است و هیچگاه نمی توان گفت که اگر تعداد مصرف کنندگان 

فردا عصر فوتبال اصفهان وارد فاز جدیدی از موفقیت های خود خواهد شد که بر مبنای  9

آن، سپاهان با رسیدن به چهارمین عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران، آقایی فوتبال اصفهان در 

سطح کشور را به اثبات می رساند. اما مهم ترین مسأله تا قبل از این بازی، باید دست کم نگرفتن تیم 

حریف باشد که اوایل همین هفته، تراکتورسازی پرمهره را متوقف کرد و اگر قرار باشد که بازیکنان 
سپاهان ساده انگارانه با این موضوع برخورد کنند...

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورداز فساد اقتصادی بیشتر است سال های سرنوشت2

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

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

 را بر پرده ببینید   هوگو و اين جا بدون من
باز هم در حد حرف ماند  ساخت دانشکده خبر 

سقوط تاريخی قیمت طال
نصیب چه کسانی شد؟ استخدام های اصفهان 

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

محترم اسالمی شهر دستگرد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 

غرفه از غرفه های ميدان ميوه تربار هر كدام به متراژ 600 مترمربع 

با كاربری خدماتی و بدون پروانه اقدام نمايد لذا كسانی كه مايل به 

خريد باشند جهت اخذ اسناد مزايده در ساعت اداری به واحد امور 

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

تحويل نمائيد.وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/27 به دبيرخانه شهرداری 

بدينوسيله شهرداری دستگرد به استناد موافقت نامه معاونت محترم برنامه ريزی استان 

اصفهان در نظر دارد عمليات پروژه های ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه در ساعات اداری به واحد 

امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت 

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

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

تاریخ انتشار نوبت دوم: 91/2/25تاریخ انتشار نوبت اول: 291/2/21- سنگ چينی ديوار مسيل شهر با اعتباری به مبلغ 400/000/000 ريال 

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

خريد، نصب و راه اندازی پوشش ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب نايين 

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

محترم اسالمی شهر دستگرد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 

غرفه از غرفه های ميدان ميوه تربار هر كدام به متراژ 600 مترمربع 

با كاربری خدماتی و بدون پروانه اقدام نمايد لذا كسانی كه مايل به 

خريد باشند جهت اخذ اسناد مزايده در ساعت اداری به واحد امور 

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

تحويل نمائيد.وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/27 به دبيرخانه شهرداری 

بدينوسيله شهرداری دستگرد به استناد موافقت نامه معاونت محترم برنامه ريزی استان 

اصفهان در نظر دارد عمليات پروژه های ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه در ساعات اداری به واحد 

امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت 

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

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

تاریخ انتشار نوبت دوم: 91/2/25تاریخ انتشار نوبت اول: 291/2/21- سنگ چينی ديوار مسيل شهر با اعتباری به مبلغ 400/000/000 ريال 

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

خريد، نصب و راه اندازی پوشش ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب نايين 

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

 رییس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور گفت: این س��ازمان خواس��تار ارایه مطالعات طرح 

دولت ب��رای انتقال آب خ��زر اس��ت و دولت مجموعه مس��تندات خ��ود را ارای��ه دهد تا 

م��ردم بدانند. به گ��زارش خبرآنالین، حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی روزگذش��ته  

در هجدهمی��ن گردهمایی مدی��ران بخ��ش آب وزارت نی��رو گفت: این که دش��ت های 

 ما به آب نیاز دارن��د قبول داریم، ام��ا خواهش می کن��م مطالعات، پیش بین��ی،  راهکار و  

اولویت بندی های این طرح برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود. سازمان بازرسی کل 

کشور می خواهد بداند که این طرح کجا مطالعه شده و چه مسیری برای اجرای آن انتخاب 

شده است؟ قرار است آب صنعتی ارایه شود یا کش��اورزی؟ قرار است با چه قیمتی این آب 

تحویل داده شود و چقدر از قیمت این آب توسط دولت ارایه می شود و چقدر توسط مردم؟ قرار 

است چقدر از بودجه ملی هزینه شود و مجوز قانونی و مصوبه مجلس و نهادهای تصمیم گیری 

تان کجاست؟ خواهش می کنم مجموعه مستندات خود را ارایه دهید تا مردم بدانند.  رییس 

سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این کارها خوب است و باید بشود، ولی به هر حال حوزه 

آب نیاز به دقت ویژه دارد. صدها سد،  کانال دسترسی و طرح های تکمیلی ناتمام داریم. اگر 

پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تکمیل کنید. برخی از این طرح ها خسارت 

می خورد. طبق برآوردهای انجام شده، برخی از طرح های وزارت نیرو 28 الی 29 سال به طول 

می انجامد تا تکمیل شود. قرار اس��ت این پروژه ها به کدام نسل برسد؟ سازمان بازرسی کل 

مدیران با برنامه را بهتر می توان نظارت کردکشور می خواهد به شما کمک کند. باید وضع روشن باشد و بدانیم اولویت های ما کجاست.

ریی��س س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور   ب��ا بی��ان این ک��ه آب مای��ه حی��ات، 

  نش��اط و زندگ��ی اس��ت، گف��ت: ب��ه رغ��م این ک��ه کش��ور در ش��رایط خش��ک و 

نیمه خش��ک قرار دارد، اما با زحمات و تالش ه��ای فراوانی که در بخش آب انجام ش��ده، 

ش��اهد وضعیت خوبی در ای��ن زمینه هس��تیم. وی ادامه داد: وظیفه س��ازمان بازرس��ی 

کل کش��ور حمایت و  پش��تیبانی در راس��تای ح��ل مش��کالت و معضالت ای��ن بخش از 

وزارت نیرو اس��ت تا بتوانی��م وضعی��ت را ارتقا دهی��م. وی با بی��ان این ک��ه مدیرانی که 

 صاحب برنامه هس��تند را الزام��ا بهتر می ت��وان نظارت کرد، خاطرنش��ان ک��رد: مدیران 

برنامه محور ناچار هستند برای نظارت، اهمیت بیشتری قائل باشند تا برنامه های خود را به 

نحو احسن پیش ببرند. هر چه نظارت قوی تر صورت بگیرد، نشان می دهد این مجموعه نظام 

پذیر تر و در اجرای برنامه ها جدی تر و در اجرای مسئولیت ها هدف دار تر است.پورمحمدی با 

تأکید بر فرهنگ نظارت پذیری و خودکنترلی گفت: یکی از شاخص های رشد و بلوغ مدیریتی، 

 شاخص نظارت پذیری است. در مدیریت ها هر چه فرهنگ نظارت تشدید شود، نشان می دهد 

آن حوزه از بلوغ بیشتری برخوردار است. وی با اشاره به اهمیت بخش آب در کشور گفت: همه 

کشور باید یک نگاه هماهنگ،  همراه با مطالعه و کارشناسی در مقوله آب پیدا کند، چرا که 
آمارها نشان می دهد در شرایط بسیار خطیری قرار گرفته ایم.

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

حدود دو سال اس��ت که اصفهان با آلودگی ش��دید هوا مواجه شده و از 
این زمان بود که طرح زوج و ف��رد در رینگ اول  ترافی��ک اصفهان اجرا 
ش��د. مش��کالت ترافیکی و به دنبال آن افزایش آلودگی هوا از مهم ترین 

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

صادر نش��دن پروانه مرمت و احیای عمارت تاریخی 
پیش��ه و هنر از طرف ش��هرداری اصفهان، باعث شد 
مشکالتی برای این بنای تاریخی و فرهنگی ارزشمند 

ایجاد شود. 
پس از تعیی��ن محدوده طرح ویژه چهارباغ عباس��ی 
که محوریت آن احی��ای خیابان چهارباغ و تبدیل آن 
به یک محور ویژه با اولویت پی��اده رو و حفظ عناصر 

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

حکایت برگزاری کنس��رت در اصفهان، قصه غریبی شده 
اس��ت.گویی برای تحلیل وقایع آن هی��چ منطق خاصی 
وجود ندارد و همه چیز س��لیقه ای انجام می ش��ود. با این 
حال، روز های گرمی در سالن های غیر استاندارد اصفهان 

برای موسیقی در جریان است. 
از میان همه، هنرسرای خورش��ید فعال تر است. هنر سرا 
پنجشنبه گذش��ته با کنس��رت همنوازی آرش خطیبی و 
کیوان قاضی، کنسرت های خود را درسال جاری آغاز کرد 
و آن طور که به نظر می رس��د، باید منتظر کنس��رت های 
بسیاری از این مرکز موسیقی وابسته به شهرداری اصفهان 
باش��یم، به طوری که فق��ط در همین هفته دوکنس��رت 

موسیقی، یکی کنسرت موس��یقی کردی گروه سیاوتک 
در 26 اردیبهشت و دیگری کنس��رتویلن و پیانو هامیک 
الکس��اندریان و س��عید همایون��ی در تاری��خ 28 و 29 

اردیبهشت ماه دراین هنر سرا برگزار می شود.
از ویژگی کنس��رت های هنرسرای خورش��ید می توان به 

هنری بودن آنها اشاره کرد.
 از این کنس��رت ها نباید انتظ��ار تعداد زی��اد مخاطب یا 
حتی پر شدن سالن را داش��ت، اما حداقل این مجال برای 
شنوندگان حرفه ای موس��یقی و هنرمندان وجود دارد که 
حس موسیقی دوس��تی خود را در جایی ارضا کنند و این 

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

سعید مرتضوي به اظهارات احمد توکلي مبني بر اتیان »قول شرف« در زمان مطرح 
شدن استیضاح وزیر کار پاسخ داد.

در جوابیه ارسالي به رسانه ها از سوي محمد اصالني، وکیل مدافع مرتضوي به نقل 
از وي، با اشاره به این که مطلب مذکور توسط چهار دستگاه صوتي ضبط شده، آمده 
است: »اینجانب از طریق یکي از وکالي دادگستري شکایتي را علیه ایشان به عنوان 
نشر اکاذیب به قصد تش��ویش اذهان عمومي تنظیم و از مرجع قضایي خواسته ام 
که آقاي توکلي نوار مورد ادعاي خ��ود را ارائه کنند. این پرونده از تاریخ 30/ 1/ 91 
تحت کالسه 910025 در شعبه 9 بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران مطرح 

رسیدگي است که تا به امروز خبري از نتیجه آن ندارم. 

قول شرف نداده ام
مرتضوي در این جوابیه، بحث »قول شرف« را سوژه اي جهت تخریب و انتقام گیري 
از خدمات گذشته اش و همچنین تدارك جنگ رواني و تبلیغاتي علیه خود دانسته 

است.
وي مي گوید: اینجانب خداوند س��بحان را ش��اهد مي گیرم که چنین لفظي )قول 
شرف( را نه در جلسه با جناب آقاي حداد عادل و نه در جلسه با آقاي توکلي به کار 

نبرده ام.
 لفظ »قول شرف« ساخته و پرداخته آقاي توکلي است که از ایشان در این خصوص 
شکایت کرده ام و درخواست دارم نوار مورد ادعاي خودش��ان را براي اطالع عموم 
ارائه کنند و متأسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد اس��تقبال رسانه هاي بیگانه و 
معاندیني قرار گرفته است که از »شرف«  و »شرافت انساني« بویي نبرده اند و تنها 
این الفاظ را براي تخریب رقیبان مي پسندند و از محتواي آن بي خبرند و با درست 
قلمداد کردن دروغ »قول شرف«، درصدد هس��تند با ایراد تهمت و افترا و انتساب 
مطالب کذب، به اهداف شوم انتقام جویانه خود برس��ند و آن را مستمسک جنگ 

تبلیغاتي خود قرار داده اند.
بدیهي است مفاهیم اخالقي داراي ارزش ویژه اي هستند که نباید آن را در منازعات 

سیاس��ي قرباني کرد. تنها قولي که من داده ام و همان روز نیز به آن عمل کرده ام، 
اعالم آمادگي براي استعفا بوده است و الغیر.

جناب آقاي حداد عادل نیز همان ش��ب اس��تیضاح، مراتب را طي نامه اي کتبي به 
نمایندگان اس��تیضاح کننده اعالم می کنند و حتي متن نامه را به صورت کامل در 
نیمه شب منتشر کردند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضاي خود را پس 
گرفتند. در این نامه، ذکر هیچ گونه قولي به میان نیامده و مبناي اس��ترداد امضاها 
نیز که این نامه اس��ت، به هیچ گونه قولي اش��اره ندارد و اینجانب نیز همان نامه را 
که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبناي عمل نمایندگان بوده، قبول دارم. 

جناب آقاي حداد عادل نیز در ازاي این اعالم آمادگي براي استعفا، چندین قول به 
من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسه مشترك نیز فرمودند، 
پیگیر آن هستم و با وجود تالش جناب آقاي حداد عادل، هیچ یک از آنها تا به حال 

عملي نشده است.

حداد عادل از من توقع استعفا نداشت
جناب آقاي حداد عادل حتي در آخرین تماسي که با هم داشتیم، توقع ترك پست 
و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر ایشان این بود که به گونه اي اقدام شود 

که موجب تحریک برخي نمایندگان نشود.«
 مرتضوي، توق��ع توکلي را ت��رك محل خدم��ت و تم��رد از دس��تور و مأموریت 
مافوق دانس��ته و مي افزاید: »این امر جرم بوده و کس��ي که از مأموریت و دس��تور 
و امر قانوني مق��ام مافوق تم��رد کند، بر اس��اس قوانین مص��وب مجلس محترم 
ش��وراي اس��المي مرتکب جرم ش��ده و مس��توجب تعقیب و مجازات اس��ت؛ لذا 
این گونه توقع��ات از جای��گاه نمایندگي مجلس ش��وراي اس��المي با ه��ر انگیزه 
و نیت��ي، پذیرفته نیس��ت و فتح بابي ب��راي قانون ش��کني و نقض نظ��م و امنیت 
اداري به ش��مار مي رود؛ ل��ذا ترجیح مي ده��م قوه قضائیه نس��بت ب��ه این جرم 
 رس��یدگي و اعالم نظر کند تا افکار عمومي ب��ا این مطالب بي ارزش و س��اختگي

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

توزیع 800 سکه ثبت نامی در استان
عزرائیل این مرد را در 

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

4 آنها که امروز به بانک ها رفته بودند تا به خیال خودشان طعم 
خوش سود را مزه مزه کنند، آنچنان از کاهش نرخ سکه بی رمق بودند 
که گاهی می شنیدید به هم می گویند: یه وقت سکته نکنی ها !حتی 

گاهی به هم امید می دادند که نفروشید، گران می شود.

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

جلس��ه صبح دی��روز مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام اگر 
چه بنا به دس��تور جلس��ه و س��یاق معمول نکت��ه ای خبری 
به همراه نداش��ت، اما حضور یکی از اعضای آن در نشس��ت 
دیروز، به ش��دت مورد توجه رس��انه ها ق��رار گرفت. حضور 
 محمود احمدی نژاد در مجمع تش��خیص پ��س از مدت ها، 
نکته ای نبود ک��ه از دید خبرن��گاران دور بماند. آخرین باري 
که محمود احمدي ن��ژاد، رییس جمهور در جلس��ات مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام ش��رکت کرد، به  اوایل سال 1388 
 برمي گردد. پ��س از آن و به وی��ژه پس از انتخابات ریاس��ت 
جمهوري دوره دهم،  محمود احمدي نژاد که به لحاظ جایگاه 
ریاس��ت جمهوري یکي از اعض��اي حقوق��ي و ثابت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اس��ت، در تمام جلسات این مجمع 

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

همزمان با هفته بزرگداش��ت اصفه��ان نصب المان های صنایع دس��تی 
شاخص شهر در میادین و معابر اصلی، برگزاری مسابقه اصفهان شناسی 
با عنوان »شهر من، اسطوره ترین ش��هرجهان«، برپایی فضاسازی شهر با 
هدف تقویت و تعالي مباني دیني و ارزش هاي اس��امي متناس��ب با این 

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52

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

اصفهان در خطر آتش و باران 
هشدار جدی اعضای شورای شهر به مسئوالن

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

 این هفته در تاالر شورای اسامی شهر اصفهان، اعضای شورای اسامی 
شهر گرد هم آمدند تا در جلسه علنی به مش��کات مردم بپردازند و با 
ارائه راهکار و پیشنهاد از سوی این اعضا، مشکات هم مورد بررسی قرار 
گیرد.موضوع مهمی که در جلسه شورای شهر این هفته  به میان آمد، 
حمایت از تولید ملی و عمل به ش��عار مقام معظم رهبری بود که کلیه 
افراد شورا در نطق های خود به آن اشاره ای داشتند و آن را در محورهای 
مختلف مورد بررس��ی قرار دادند. یکی از این محورها، ارتباط شورای 
اسامی شهر اصفهان با نهادهای دولتی و سازمان ها بود. در این رابطه 
 عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: یکی از 

مه��م تری��ن اهداف��ی ک��ه ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان در 
ابتدای س��ال جاری بایس��تی مدنظر ق��رار دهد، عمل به ش��عار مقام 
معظم رهب��ری در رابطه ب��ا تولی��د ملی، حمای��ت از کار و س��رمایه 
ایرانی اس��ت که در این راس��تا باید با برقراری ارتباطی مس��تحکم با 
 نهاده��ای دولت��ی و س��ازمان ه��ا ب��رای محقق ش��دن این ش��عار 
گام ه��ای اساس��ی در اصفهان برداش��ت. وی در ادام��ه صحبت خود 
کاهش ن��رخ بی��کاری را یکی از محس��نات این ش��عار و عم��ل به آن 
 دانس��ت و بی��ان داش��ت: از محس��نات ای��ن ش��عار در س��ال جاری 

می توان به کاهش نرخ بیکار ی با افزایش تولید ملی اشاره کرد ...
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سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش مورخ 91/1/20 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد اجاره بهره برداری از موارد ذيل را به مدت يكسال واگذار نمايد:
1- سالن تيراندازی ورزشگاه تختی واقع در خيابان شهيد بهشتی )مخابرات( فرعی 11 شرقی

2- بوفه بوستان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان جانبازان
3- پيست دوچرخه س�واری بوس�تان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان 

جانبازان
متقاضيان می بايستی تا روز سه شنبه مورخ 91/2/12 جهت دريافت اسناد مزايده به امور قراردادها 
واقع در فرعی 2 بهداری يا به سايت سازمان به آدرس www.refahi.shaahinshahr.com و 
تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/13 جهت تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه سازمان 

مراجعه نمايند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

تیم سقوط  کننده مس سرچشمه در هفته سی ویکم لیگ برتر به پیروزی رسید، اما تیم های 
صبا و ملوان در خانه مقابل حریفان خود متوقف شدند. در ادامه رقابت های لیگ برتر در هفته 
سی و یکم  چهاربازی برگزار شد که در مهم ترین آنها پرسپولیس در آزادی شکست تحقیر 

آمیزی خورد. در این بازی ها نتایج زیر به دست آمد: 
مس سرچشمه یک -  فجر سپاسی صفر: گل: مسلم فیروز آبادی)57(

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.

صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

ادامه پیدا کند.
ملوان انزلی صفر - مس کرمان صفر: اخراج: هادی عزیزی)28( 

 ملوان با این تساوی 35 امتیازی و مس کرمان 36 امتیازی شدند. این دو تیم همچنان در 
منطقه خطر قرار دارند.

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 
تیم فوتبال پرسپولیس برابر سایپا شکست خورد تا سه هفته متوالی در لیگ برتر نتواند به 
پیروزی برسد. دیدار دو تیم پرسپولیس و سایپا از س��اعت 19:05 و با پنج دقیقه تأخیر در 
ورزشگاه آزادی و در حضور حدود چهار هزار تماشاگر برگزار شد که بازی با نتیجه 4 بر 2 به 
سود سایپا به پایان رسید.کریم انصاری فرد در دقیقه پنج، امین منوچهری در دقیقه هفت،  
مجید غام نژاد در دقیقه 58  و میاد غریبی در دقیقه 78 برای سایپا گلزنی کردند. ابراهیم 
شکوری در دقیقه 73 و علیرضا نورمحمدی در دقیقه 87  برای پرسپولیس گل زدند.ترکیب 
پرسپولیس در این بازی تغییرات زیادی نس��بت به دیدار با الغرافه قطر داشت و بازیکنانی 
مثل علی کریمی، محمد نوری، ایمون زاید و محمد نصرت��ی در ترکیب اولیه غایب بودند. 
سرخپوش��ان در نیمه اول، بازی پرانتقادی انجام  دادند تا دنیزلی در ابتدای نیمه دوم سه 

تعویض همزمان انجام دهد.
دنیزلی هفته گذش��ته به دلیل تولد نوه  دختری اش به ترکیه رفت و بامداد دیروز به تهران 
برگشت و سرخپوشان نتوانستند به دنیزلی پدربزرگ، هدیه خوبی بدهند. پرسپولیس در سه 
هفته متوالی لیگ برتر نتوانسته پیروز شود. آنها برابر داماش و سایپا شکست خوردند و برابر 
سپاهان هم به تساوی رسیدند. سعید مظفری زاده، داور مسابقه به محمد نوری از پرسپولیس 
و کریم انصاری فرد، اسحاق سبحانی و مجید غام نژاد از سایپا کارت زرد نشان داد. سامان 
آقازمانی در دقیقه 44 با دریافت کارت زرد دوم از میدان اخراج شد تا پرسپولیس 10 نفره 

شود. انصاری فرد با گلی که  زد 18 گله شد و در کنار فونیکه سی و رضا عنایتی در صدر گلزنان 
لیگ برتر قرار گرفت. با این شکست  پرسپولیس 39 امتیازی باقی ماند و به رده نهم سقوط 

کرد و سایپا 40 امتیازی شد و به رده هشتم صعود کرد.
ترکیب پرسپولیس

حس��ین هوش��یار، علیرضا نورمحمدی، ممدوتال، ابراهیم ش��کوری، س��امان آقازمانی، 
 امیرحسین فش��نگچی) از دقیقه 46 علی کریمی(، حس��ین بادامکی، مهدی مهدوی کیا
 ) از دقیق��ه 46 محمد نصرت��ی(، غامرض��ا رضایی، ج��واد کاظمیان و وحید هاش��میان

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

وحید مهدی خانی، مجید ایوبی، پیروز قربانی، مجید غام نژاد، مرتضی ابراهیمی، اسحاق 
سبحانی، روزبه  شاه علیدوست، سجاد ش��هباز زاده، میاد غریبی، امین منوچهری و کریم 

انصاری فرد)از دقیقه 76 علی زینالی(
تشویق کریمی در روز شکست سرخ ها 

هواداران پرسپولیس کاپیتان نیمکت نش��ین تیم را تش��ویق کردند و به بازیکنان دیگر با 
شعارهایشان کنایه زدند.

 کریمی وقتی روی نیمکت بود توپ را به بازیکنان می داد و عکس العمل های جالبی از 
خود نشان داد.

 پیش از آغاز مسابقه، کادر فنی سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت.
مراسم تجلیل از جانبازان ارتش که به مناسبت روز ارتش پیش از بازی برگزار شد، بسیار 

بی نظم و نابسامان بود، به طوری که اعتراض تماشاگران را به همراه داشت.
 روزبه شاه علی دوست از سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت و غامرضا رضایی، 
سامان آقازمانی، جواد کاظمیان و امیرحسین فشنچگی پیش از آغاز بازی به سمت نیمکت 

سایپا رفتند.
  جمشید زارع، قائم مقام باشگاه پرسپولیس، سیموئز و مارکار آقاجانیان از مربیان تیم 

ملی از جمله تماشاگران ویژه این مسابقه بودند.
 در دقیقه 18 وقتی داور به سود پرسپولیس خطا نگرفت، تماشاگران شعار دادند »داور 

عزیزم، دقت کن!«
 اثری از دوربین عنکبوتی ورزشگاه آزادی نبود.

 در پایان نیمه اول که پرسپولیس دو بر صفر از سایپا شکست خورد، هواداران با کنایه 
به بازیکنان پرسپولیس، شعار دادند: »بچه ها متشکریم!«

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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 گزارش آمانو تفاوت چندانی با گزارش های قبلی ندارد
 رییس سازمان انرژی اتمی خبر داد؛

 

فریدون عباسی، رییس س��ازمان انرژی اتمی کشورمان در حاشیه س��خنرانی در جمع 
دانشجویان دانشکده فیزیک دانش��گاه تهران در جمع خبرنگاران درباره گزارش آژانس 
انرژی اتمی درباره ایران، گفت: گزارش آمان��و تفاوت چندانی با گزارش های قبلی ندارد؛ 
بخش��ی تکرار گزارش های گذش��ته و بخش��ی مربوط به نکات مثبتی از این که آژانس 
همچنان در حال همکاری با ایران است. رییس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سؤال مهر 
در این باره که توافق ساختاری با آژانس که آمانو در گزارش خود به آن اشاره کرده است 
چیست، گفت: توافق ساختاری، فرآیندی نوشته شده است براین مبنا که می خواهیم از 
کجا شروع کنیم و به چه نتیجه ای برسیم. عباس��ی افزود: باید بدانیم که قرار است از هر 

موضوعی چه نتیجه ای حاصل شود و چگونه به پایان برسد.
وی درباره مسأله اعتمادسازی نیز گفت: موضوع اعتمادسازی نیز به این مفهوم است که 

کارشناسان صحبت ها را ادامه دهند و شفافیت وجود داشته باشد.
عباسی در این باره که در گزارش آژانس دوباره مس��أله اعتمادسازی نکردن ایران مطرح 
شده، بیان کرد: این جمله ای است که در همه گزارش ها نوشته می شود؛ چون یک سری 
اصول برای آنها وجود دارد و تا پاسخ نگیرند، این جمله را مرتبا تکرار می کنند. وی ادامه 
داد:  آمانو بهتر اس��ت راجع به توس��عه کاربرد پرتوها در زندگی مردم گزارش دهد و ذکر 

کند که ما در کشاورزی چه کارهایی انجام می دهیم و کاربرد پرتوها در صنعت چیست؟
رییس سازمان انرژی اتمی درپاسخ به سؤال دیگر مهر در این باره که آیا این گزارش آژانس 
در روند مذاکرات ایران و 1+5 تأثیر منفی نخواهد داشت، گفت: به عقیده من تأثیر بدی 
ندارد  و خیلی هم خوب است؛ چرا که هر چه اطالعات بیشتری از آژانس منتشر شود، ما 

نیز بر اساس همان محورهای کتبی، مذاکره خواهیم کرد.
وی همچنین در پاسخ به س��ؤال دیگری در مورد اصرار آژانس برای بازدید از پارچین ها 
بیان کرد: آنها به دلیل فشار برخی  کش��ورها می خواهند از پارچین بازدید کنند، اما ما 
هنوز در مورد این مسأله قانع نشده ایم. ما در پارچین سایت هسته ای نداریم که بخواهیم 
در این مورد وارد بحث شویم. باس��ی ادامه داد: آنها می خواهند پارچین را ببینند، اما ما 
باید قانع شویم که این مکان جزو مکان هایی است که باید به آژانس نشان دهیم. رییس 
سازمان انرژی اتمی در مورد غنی س��ازی 20 درصد نیز گفت: ما این غنی سازی را برای 
رفع نیاز کشورمان انجام می دهیم و در این مورد نیز از هیچ کسی اجازه نمی گیریم. وی با 
 اشاره به این که ما اهل معامله هستیم، خاطرنشان کرد: سال ها از پیروزی انقالب اسالمی 
می گذرد و آمریکایی ها از این که سوخت را در اختیار ما بگذارند امتناع کرده اند.عباسی 
ادامه داد: این سوخت جزو محصوالت همه کشورها نیس��ت و هر کشوری ملزم است که 
خط تولید خود را طراحی کند. در حال حاضر ایران خط تولید را طراحی کرده و مراحل 
تبادل UF6غنی شده به 20 درصد را گذرانده و تمام فرآیند را بررسی و سوخت را تولید 

کرده است.
به گفته رییس س��ازمان انرژی اتمی، معقوالنه نیست که کش��وری که مشکالت خود را 
برای نیاز بیماران سرطانی رفع کرده است، دچار مخاطره شود. ما اکنون جزو کشورهایی 
هستیم که می توانیم س��وخت را برای دیگران تأمین کنیم و بهتر است بقیه برای تأمین 
سوخت با ما وارد مذاکره شوند. وی همچنین درباره ادامه مذاکرات ایران و آژانس اظهار 
داشت: این مذاکرات ادامه خواهد داشت و کارشناسان در هر جا که توافق کنند؛ تهران یا 
وین، مذاکره را ادامه خواهند داد. عباسی تصریح کرد: ما به دنبال گفتگو با آژانس هستیم 
و این گفتگوها به صورت گام به گام یا هر شکل دیگری می تواند ادامه پیدا کند؛ مهم این 

است که نتیجه بخش باشد.

 انرژی هسته ای



چهره روزيادداشت

حمايت منافقان از خواننده هتاک 
اعضای گروهک منافق��ان به حمای��ت از »ش.ن«، خواننده هتاکی 
پرداختند که چندی پیش ترانه ای با مضمون جس��ارت به س��احت 
مقدس امام نقی)ع( اجرا کرده ب��ود. چندی پیش »ش.ن« خواننده 
ایرانی با س��اخت ترانه ای موه��ن، در توهین به امام دهم ش��یعیان 
با واکنش گس��ترده ای مواجه ش��د، تا جایی که برای حفظ جانش، 

پناهندگی در فلسطین اشغالی را پیگیری می کند.

امروز مجلس افتتاح می شود
مراس��م افتتاحیه مجلس نه��م  ام��روز در صحن علن��ی مجموعه 
بهارس��تان برگزار می شود.رؤس��ای قوای س��ه گانه، مقامات ارشد 
نظامی، انتظامی و لش��کری کش��ور، اعضای هیأت دولت و معاونان 
رییس جمه��ور، فقه��ا و حقوقدان��ان ش��ورای نگهب��ان، آی��ت اهلل 
هاشمی رفس��نجانی ریی��س مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظام، 
حجت االسالم و المسلمین گلپایگانی رییس دفتر رهبر معظم انقالب، 
آیت اهلل مهدوی کن��ی رییس مجلس خبرگان رهب��ری، فرماندهان 
ارتش و سپاه پاسداران اسالمی، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص 
مصلح��ت نظ��ام، محمدباقر قالیب��اف ش��هردار تهران، خان��واده و 
 همسران شهدای هس��ته ای، حجت االسالم س��ید حسن خمینی، 
آیت اهلل هاشمی ش��اهرودی، رؤس��ای دانش��گاه های سراسر کشور، 
نماین��دگان ولی فقی��ه و ائمه جمعه سراس��ر کش��ور، اس��تانداران 
 و س��فرای کش��ورهای خارج��ی و ریی��س نمایندگی ه��ای 
کش��ورهای خارجی برای حضور در مراس��م افتتاحیه مجلس نهم 

دعوت شده اند.

 آخرين وضعیت پرونده 
سعید مرتضوی در ديوان عدالت

رییس دیوان عدالت در مورد ش��کایت نمایندگان به دیوان مبنی بر 
انتصاب س��عید مرتضوی در تأمین اجتماعی، گفت: این پرونده باید 
در کمیسیون مربوطه بررسی ش��ود که پرونده وارد کمیسیون شده 
است. وقتی کمیسیون به نتیجه رس��ید، پرونده وارد هیأت عمومی 
دیوان شده تا در مورد آن تصمیم گیری شود. منتظری اظهار داشت: 
این که می گویند تنها دیوان باید در مورد پرونده س��عید مرتضوی 
تصمیم گیری کند صحیح نیست؛ زیرا تمام روند رسیدگی به پرونده 
در اختیار ما نیست و باید بین طرفین تبادل الیحه انجام شود که این 

مراحل، زمان می برد.

فعالیت اديان نوظهور دنیا در ايران
حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا مظاهری سیف، مؤسس و رییس 
مرکزمطالعات و پژوهش های اسالمی گفت: امروز در دنیا پدیده ای 
به نام ادیان جدید را داریم که تعداد آنه��ا از تمامی ادیان در دوران 
گذشته بیشتر است. مؤسسه ای در انگلستان اعالم کرده است که در 
دوران معاصر بیش از 10 هزار جنبش دینی جدید شکل گرفته که 
متأسفانه بس��یاری از این ادیان و عرفان های نوظهور وارد کشور ما 
 نیز شده اس��ت. وی ادامه داد: تمام ادیان و عرفان های نوظهور دنیا 
امروز در کش��ور م��ا فعال هس��تند که آس��یب های اعتق��ادی این 
 عرفان ها در حوزه خداشناس��ی بوده و فروپاش��ی بنی��ان خانواده را 

نیز به دنبال دارد.

اظهارنظر ريیس جمهور درباره قانون 
بودجه، فرافکنی ناحق است

رییس مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی در واکنش به 
اظهارات رییس جمهور مبنی بر اس��تحاله ش��دن الیحه بودجه 91 
توسط مجلس، با رد این ادعا، به رییس جمهور یادآور شد که مجلس 
با تغییرات مهم در الیح��ه بودجه، قوانینی که دول��ت مکررا نادیده 

گرفته بود را اصالح کرد. 
احمد توکل��ی، نماینده تهران و رییس مرک��ز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی در واکنش به ابالغیه قانون بودجه 91 توسط رییس 
جمهور که در آن قانون بودجه را استحاله ش��ده و طرح نمایندگان 
خوانده بود، نامه ای به احمدی نژاد نوش��ت. در این نامه آمده است: 
در نام��ه خودتان مجلس را مته��م کردید که »جه��ت گیری ایجاد 
محدودیت برای دولت« دارد؛ آیا معتقدید مجلس باید سوگند خود را 
بشکند و بر خالف تعهد دینی و ملی اش اجازه دهد شما بدون رعایت 
قانون اساس��ی هر طور صالح می دانید دخل و خرج کنید؟ طبیعی 

است که رعایت قانون اساسی محدودیت می آورد.

ايران از اعالم حمايت از مقاومت 
اسالمی در منطقه هیچ ابايی ندارد

سفیر جمهوری اس��المی ایران در ایتالیا در جشن پیروزی مقاومت 
اس��المی لبنان در ش��هر رم، بر موضع راهبردی جمهوری اسالمی 
ایران در حمایت از مقاومت اسالمی در لبنان و فلسطین تأکید کرد. 
حسینی در این مراسم گفت: جمهوری اسالمی ایران نه تنها از اعالم 
حمایت از مقاومت اسالمی در منطقه در برابر اشغالگری هیچ ابایی 

ندارد، بلکه به این رویکرد افتخار می کند.

تحوالتی که پ��س از اج��الس اس��تانبول 2 روی داد، به ویژه 
س��فر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران دو روز 
قبل از اج��الس بغداد و دیدارهای س��ازنده ای ک��ه با مقامات 
 ایرانی داش��ت، همچنی��ن رضای��ت طرفین ب��ر همکاری ها 
 بر اس��اس چارچوب مورد توافق، احتمال ایجاد پیشرفت های
از همیش��ه محتم��ل  عم��ده در مذاک��رات را بی��ش 

 کرده بود.
 اما به نظر می رسد اقدام کنگره آمریکا دو روز پیش از برگزاری 
اجالس بغداد مبنی بر اتخاذ مواضع جن��گ طلبانه و تصویب 
تحریم های جدید علیه ایران، اقدام برنامه ریزی شده واشنگتن 
برای تخری��ب مذاکرات بود، چ��را که انتظار م��ی رفت طرف 
ایرانی در واکنش به ای��ن رفتار آمریکا، سیاس��ت تندی را در 
 مذاکرات بغداد اتخاذ کرده و مذاکرات مسیری غیر طبیعی را 

طی کند. 
 ای��ن س��ناریو ب��ا س��فر نماین��ده آمری��کا در گ��روه 1+5 به 
سرزمین های اش��غالی بالفاصله پس از پایان اجالس بغداد به 
منظور آنچه که تبادل اطالعات با مقامات اسرائیل خوانده شده 

است، تکمیل شد. 
همین سیاس��ت ه��ا بود ک��ه فض��ای مثبت پس از نشس��ت 
اس��تانبول2 بین دو طرف را تا پیش از نشس��ت بغ��داد تغییر 
داد، به نحوی که تا ظهر روز پنجشنبه فضای گفتگوها مبهم و 
غبارآلود بود. با این حال دیداره��ای دوجانبه متعدد و به ویژه 
 تالش نمایندگان چین و روس��یه برای نزدیک کردن مواضع 

دو طرف، باعث ادامه مذاکرات شد.
 به این ترتی��ب اگرچه ایران پیش��نهاد جدی��د 1+5 را دارای 
 تضمین ه��ای الزم و اعتمادس��از نمی دان��د، اما قرار ش��د که 
دو طرف طی روزهای 29 و30 خرداد م��اه یک بار دیگر و این 

دفعه در مسکو پشت میز مذاکره بنشینند.
این که دور بعدی مذاکرات در مس��کو خواهد ب��ود را باید به 
فال نیک گرفت، زیرا از س��ویی روس��یه عضو مؤثر گروه5+1 
است و از س��وی دیگر، نسبت به کش��ورهای آمریکا، انگلیس 
و فرانسه مواضع متعادل تری نسبت به برنامه هسته ای ایران 
 داشته و بارها تالش کرده تا با ارائه راه حل هایی)از جمله طرح 
گام به گام( چالش به وجود آم��ده در روابط بین ایران و غرب 

را حل کند. انتخاب مسکو به عنوان میزبان بعدی مذاکرات را 
باید نقطه عطفی بر روند این چالش 10 ساله خواند؛ هرچند تا 
رسیدن به نقطه رضایت طرفین گام های زیادی باید برداشته 
ش��ود و این احتمال وجود دارد که مذاکرات ای��ران و 1+5 به 

مسکو خالصه نشود. 
نکته مهم دیگر نشس��ت بغداد، توافق بر دستور کار مذاکرات 
 ب��ود. در مذاکرات پیش��ین میان ای��ران و گ��روه 1+5 اصرار 
دو طرف بر مواضع پیشین به ویژه تأکیدات غربی ها بر مواضع 
غیر منطق��ی خود در قبال غنی س��ازی و موضوع��ات مرتبط 
با آن، ش��رایطی را رقم م��ی زد ک��ه دو طرف صرفا ب��ه ایراد 
س��خنرانی برای یکدیگر پرداخته و بدون دستیابی به توافقی 
 برای ت��داوم مذاکرات، به پایتخت هایش��ان باز می گش��تند، 

اما اکنون ش��اهد هس��تیم 
که طرف ه��ای مذاک��ره با 
تهران، بس��ته پیش��نهادی 
ای��ران را جدی تلق��ی کرده 
و خواستار مش��ارکت ایران 
در حل شماری از مشکالت 
منطقه ای و جهانی می شوند.

در واق��ع دیپلم��ات ه��ای 
ایرانی با حرکت در چارچوب 
 بسته ارائه شده، توانسته اند 
ب��ه تدری��ج و ب��ر اس��اس 
 دیدگاه حرکت پروس��ه ای و 
نه پروژه ای، مسأله هسته ای 
را ب��ه یک��ی از چن��د محور 
مذاک��رات تبدی��ل کنند. به 
این ترتیب مذاک��رات ایران 
و غرب اکنون ب��ه دو بخش 
هس��ته ای و غیرهس��ته ای 
ب��دل ش��ده و ط��رف های 
خارجی در ح��ال مذاکره با 
ایران، با آگاه��ی از توانایی و 
جایگاه جمهوری اس��المی 

در حل مش��کالت منطقه ای و جهانی خواس��تار ایفای نقش 
ای��ران در این ام��وری مانن��د مس��أله بحرین، م��واد مخدر، 
 دزدان دریای��ی و امنی��ت آبراهه ه��ای بین المللی هس��تند. 
همه این شرایط، امیدواری ها را برای احقاق حقوق هسته ای 

ایران در مذاکرات پیش رو بیش از پیش افزایش داده است.

نگاهی به نشست بغداد و دورنمايی از مذاکرات آتی

مسکو بدون توقف

 برنامه ای برای فازدوم 
يارانه ها نداريم

مظلو میت مردم
 بحرين

دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها اعالم کرد: با توجه به مشکالت مصوبه 
مجلس در قانون بودجه 1391، دولت فعال هیچ تصمیم و برنامه ای برای 
اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه ها ندارد. محمدرضا فرزین گفت: 
طبیعی است اطالع رس��انی این موضوع همچون روال گذشته در ستاد 
هدفمندی یارانه ها صورت خواهد گرفت و اطالعات جدید منتشر خواهد 
شد، لذا هرگونه گمانه زنی فردی وگروهی فاقد اعتبار است. فرزین افزود: 
ما از مردم م��ی خواهیم اطالعات م��ورد نظر خود را از دبیرخانه س��تاد 
هدفمندی یارانه ها و دولت دریافت کنند. دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها 
اظهارداشت: تمام قیمت های مربوط به حامل های انرژی همچنان به روال 
مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها ادامه می یابد و هیچ افزایشی در 

حال حاضر در قیمت حامل های انرژی نخواهیم داشت.

یک کارشناس مسائل استراتژیک طرح الحاق بحرین به عربستان را در قالب 
طرح تشکیل یک فدراسیون عربی با مرکزیت ریاض مطرح کرد و گفت: بحرین 
در بین کشورهایی که ش��اهد انقالب بوده، در یک مظلومیت مضاعف به سر 
می برد. این کارشناس مسائل بین الملل با تأکید بر این که مظلومیت اول مربوط 
به رژیم حاکم بر این کشور است که با انواع فشارها ملت بحرین را در مضایقه قرار 
داده، تصریح کرد: مظلومیت دوم نیز این است که در سطح بین المللی مردم 
بحرین مورد حمایت نیستند چراکه این ملت در یک وضعیت جغرافیایی قرار 
گرفته که امکان کمک به آنها بسیار دشوار است. وی در عین حال بحث الحاق 
بحرین به عربستان اشاره و اضافه کرد: عربستان، قطر، کویت، امارات، بحرین، 
عمان، اردن و مراکش هشت کشور پادشاهی جهان عرب هستند و عربستان 

سعودی تالش می کند آنها را در یک قالب مشترک درآورد.

قطار مذاکرات هس�ته ای ايران و 1+5 بعد از گذر از ژنو، تهران، پاريس، بروکسل، استانبول و  مجید 
بغداد، عازم روسیه است. تحوالت و پیشرفت های مذاکرات بغداد و گمانه زنی های رسانه ای، کافی

اين احتمال را تقويت کرده است که مسکو مهم ترين ايستگاه اين قطار خواهد بود.

عزم افغانستان در روابط 
دوستانه با ايران

رییس جمهور افغانستان با بیان این که روابط ما با ایران 
برای مدت طوالنی در بهترین س��طح قرار داشته، تأکید 
کرد که عزم و اراده ما داش��تن روابط دوس��تانه با ایران 
اس��ت. کرزی گفت: افغانس��تان تالش کرده اس��ت تا با 

برادران خود در ایران بهترین روابط را داشته باشد.

عمر سلیمان مصر را 
تهديد کرد

روزنام��ه القدس العرب��ی، چ��اپ لن��دن از تهدید عمر 
س��لیمان، رییس س��ازمان اطالع��ات رژیم مب��ارک به 
 کودت��ای نظام��ی در مص��ر در ص��ورت روی کار آمدن 

اسالم گراها خبر داد.
 روزنامه القدس العربی درسرمقاله خود نوشت: گفتگوی 
عمر سلیمان با جهاد الخازن، نویسنده و تحلیلگر عرب در 
روزنامه الحیات، ما را نگران می کند. این روزنامه افزود: 
عمر سلیمان در این گفتگو تأکید کرد که رییس جمهور 

آینده مصر نباید اسالم گرا باشد. 
به نوشته القدس العربی، عمر س��لیمان به جهاد الخازن 
گفته اس��ت اگر ملت مص��ر تصمیم بگیرد ک��ه نامزدی 
 اس��الم گرا را برگزیند، وی وقوع کودتایی نظامی را بعید 
نمی داند. عمر س��لیمان سالیان س��ال در دستگاه رژیم 
مبارک فعالیت داش��ت که آخرین آن، ریاست دستگاه 
اطالعاتی او ب��ود. وی بعد از انق��الب مردمی مصر، برای 
انتخابات ریاست جمهوری نامزد ش��د، اما صالحیت او 

براساس قانون عزل سیاسی رد شد.

غرب در مورد تحريم ايران 
سرسختی کرد

س��ایت خبری تحلیلی آنتی وار در مطلبی نشست اخیر 
گفتگوهای بغداد را شکست خورده توصیف کرد و نوشت: 
این مسأله نش��ان از فش��ار تندورهای آمریکا دارد که از 
سوی اسرائیل هدایت می شوند. این خبرگزاری  افزود: 
گفتگوهای بین ایران و آمریکا و دیگر اعضای گروه 5+1 
روز سه شنبه در بغداد با اختالفات اساسی پایان یافت و 
این، ناشی از سرسختی غرب درباره تحریم های ایران بود. 
پورتر ادامه می دهد: چشم انداز مثبتی برای توافق قبل از 
نشست مشاهده نمی شود و این به خاطر موضع غیرقابل 

انعطاف دیپلماسی آمریکاست. 

معاون اجتماعی وزارت کشور از اعمال ممنوعیت عرضه 
قلیان در رستوران ها، تاالرها و میهمانپذیرها پس از هفته 

بدون دخانیات )10 خرداد( خبر داد.
علیرضا افش��ار  گفت: 26 اردیبهش��ت ماه امسال مقرر 
ش��د که اعمال ممنوعیت عرضه قلیان در رستوران ها، 
تاالره��ا و میهمانپذیرها پس از هفته ب��دون دخانیات و 
طی دو مرحله اجرایی ش��ود. به موجب مصوبه دولت در 
آبان ماه سال گذشته، فعال قهوه خانه ها از شمول اماکن 
 عمومی مس��تثنی ش��ده اند. وی ادام��ه داد: مرحله اول 
جم��ع آوری قلی��ان ه��ا از رس��توران ه��ا،  تاالره��ا و 
میهمانپذیره��ا از طری��ق اتحادیه ه��ای صنفی صورت 
می گیرد و پ��س از آن نی��ز ناجا برخوردهای خ��ود را با 
واحدهای متخلف انجام خواهد داد؛ البته ممکن است در 
مراحل بعدی برای جم��ع آوری قلیان ها از قهوه خانه ها 
نیز برنامه های جایگزین داش��ته باش��یم، اما فعال دولت 
مصلحت دیده که قلیان ها از شمول اماکن عمومی خارج 
شوند. افشار گفت: یکی از کارگروه های شورای اجتماعی 
کشور، کارگروه کاهش اعتیاد است که در آن، در زمینه 
کاهش مصرف مواد مخدر، روان گردان ها، مش��روبات 
الکلی و کاهش استعمال دخانیات از جمله سیگار و قلیان 
فعالیت می کند. در مجموع، وزارت کشور هماهنگی میان 

دستگاه ها را بر عهده دارد.

 با دس��تور محمود احم��دی ن��ژاد کمیته ای متش��کل از 
پنج مسئول دولتی با هدف به کارگیری نمایندگان بازمانده 
از مجلس نهم در دستگاه های اجرایی و استفاده از تجربه و 
تخصص آنان تشکیل شد. پس از آنکه 196 نفر از نمایندگان 
مجلس هش��تم از ورود به مجلس نه��م بازماندند، محمود 
احمدی ن��ژاد کمیته ای را مس��ئول به کارگی��ری این عده 
در بخش های مختل��ف دولت کرد. این کمیته به ریاس��ت 
محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور تشکیل شده 
و لطف اهلل فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، 
حمید بقایی معاون اجرایی ریاست جمهوری ، ابراهیم عزیزی 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و 
حجت االس��الم محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی 
رییس جمهور اعضای آن هستند. طبق یکی از اولین مصوبات 
این کمیته، هیچ دستگاه و نهادی نمی تواند بدون هماهنگی 
و تأیید این کمیت��ه، نمایندگان بازمان��ده از مجلس نهم را 
در دس��تگاه های اجرایی به خدمت بگیرد. در همین زمینه 
حسینی، نماینده قروه و سخنگوی کمیسیون انرژی هم در 
این باره گفت: از من دعوتی به عمل نیامده، اما شنیده ام که 
برخی نمایندگان به جلسه ای دعوت شدند و فرم پر کرده اند؛ 
البته معتقدم نمایندگانی که از گذشته در دستگاه یا نهادی 

استخدام باشند دیگر نیازی به دعوت دولت ندارند.

محمد باقر قالیباف در چهارمین نشس��ت هم اندیش��ی 
بسیج دانشجویی دانش��گاه های آزاد اسالمی با اشاره به 
فضای حاکم سیاس��ی گفت: در جبهه اگ��ر دو برادر در 
مقابل هم می ایس��تادند و در موردی بح��ث می کردند، 
محال بود که کسی تصور کند که یک نفر دروغ می گوید 
و چنین چیزی به فکر کس��ی خطور نمی کرد. در جبهه 
شاهد نبودیم کس��ی بگوید پاداش و ترفیع من کجاست 
و این که اگر کسی اشتباه کرده بود هیچ کس به توهین 
و تحقیر و تضعیف ک��ردن او نمی پرداخ��ت. وی با بیان 
مطلب فوق، ادامه داد: ولی امروز متأسفانه بعضا در جامعه 
رفتارهایی اتفاق می افتد که این رفتارها هرگز در عرصه 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر اخالق اسالمی 
نیست و واقعا انسان می ماند که با برخی  از بداخالقی ها 
باید چه کند. قالیباف در ادامه در پاس��خ به س��ؤال یک 
دانشجو مبنی بر این که آیا در انتخابات ریاست جمهوری 
به عنوان یک��ی از کاندیداه��ا حضور خواهید داش��ت، 
اظهار کرد:  بن��ده در جوار بارگاه حض��رت ثامن  الحجج 
عرض می کنم که از اول انقالب تا این لحظه، برای هیچ 
مسئولیتی و در هیچ جایی و هیچ رده ای رزومه ارائه نداده 
و داوطلب نبودم و شما مطمئن باشید از آن افراد نیستم 

که بگویم احساس تکلیف می کنم.

جانش��ین فرمانده کل سپاه پاسداران با اش��اره به این که 
 شهید طهرانی مقدم صهیونیسم را تضعیف می کرد، گفت: 
 منطقه ای نیست که زیر موش��ک های الهام یافته از تفکر 
حاج حسن نباشد. سردار سالمی با بیان این که حاج حسن 
فاتح قله ها و قلب ها بود، افزود: من 20 سال پیش با سیمای 
این مرد بزرگ آشنا شدم و تا زمان شهادتش از نزدیک رفتار 
او را نظاره می کردم. ایشان همیش��ه در کالمش سخنان 
طیبه می گفت و با عمل صالحش به این کلمه ارتفاع می داد.

جانش��ین فرمانده س��پاه گفت: ش��هید طهران��ی مقدم 
 زندگی خود را از شخصیت امیرالمؤمنین )ع( الهام گرفته 
بود. غرش موشک، بخشی از شخصیت قهرمان تکرار ناپذیر 
حاج حس��ن را نش��ان می دهد، اما چیزی که بیشتر او را 
توصیف می کند، جنبه های مینیاتوری و لطیف اوست که 

دست نیافتنی اش می کند. 
وی در ادامه بیان کرد: درست اس��ت که آمریکا و غرب از 
موشک های نام آور این شهید که به غرش در می آید به خود 
می لرزند، اما چیزی که نام شهید طهرانی مقدم را جاودانه 
کرد، این بود که او هرگز از این ابتکار و خالقیت به نام خود 
چیزی را ثبت نکرد و گمنام ترین و در عین حال موفق ترین 
فرد بود. جالب این که خودش می خواست پشت موفقیت ها 
پنهان شود، همان طور که تا قبل از شهادت اسمی و عکسی 

از ایشان نبود.

دولت انتخاباتاجتماعی سپاه

قلیان در اماکن عمومی 
ممنوع شد 

 مأموريت  جديد 
برای رحیمی  

از آن افراد نیستم که بگويم 
احساس تکلیف می کنم

شهید طهرانی مقدم پشت 
موفقیت هايش پنهان بود

خبر کوتاه 

خبر بین الملل

من به خدمت در سپاه مفتخرم 
علی الریجانی/رییس مجلس

من به خدمت در سپاه مفتخرم. س��پاه مثل بقیه نهادها و دستگاه ها 
نبود. اول انقالب عده ای برای صیانت از انقالب س��پاه را شکل دادند، 
بر این اساس باید گفت که س��پاه فقط برای صیانت از انقالب و دفاع 
از ملت به وج��ود آمد. در آن زمان یک س��ری مش��کالت مربوط به 
موذی گری های غرب و آمریکا وجود داشت و اقداماتی مثل تحریک 

برای تجزیه طلبی و ترور انجام می شد. 
یکی از مأموریت های س��پاه این بود که با این جریان��ات مقابله کند 
و البته افراد بزرگی از س��پاه در این راه ش��هید ش��دند. بخش دیگر 
مأموریت س��پاه مربوط به تحرک گروهک ها برای ترور شخصیت ها 
بود؛ بعد از چند ترور که گروه 
فرق��ان انج��ام داد، این گروه 
بیانی��ه ای صادر ک��رد و طی 
آن هتاکی هایی را به ش��هید 
مطهری مطرح کرد؛ من آنجا 
ح��دس زدم که نف��ر بعدی 
 برای ت��رور ش��هید مطهری

 است.
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احمدي نژاد به چين مي رود 

به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اس��المی، رییس جمهور هفته آینده برای شرکت در اجالس شانگهای به 
چین سفر می کند. وی افزود: در این اجالس همچنین نشس��ت وزرای فرهنگ کشورهای عضو اجالس 

شانگهای برگزار می شود.

اين ک�ه دور بعدی 
مذاکرات در مسکو 
خواهد بود را بايد 
به فال نیک گرفت، 
س�ويی  از  زي�را 
روسیه عضو مؤثر 
گروه 1+5 است و از 
سوی ديگر، نسبت 
کش�ورهای  ب�ه 
آمري�کا، انگلیس 
و فرانس�ه مواضع 
متعادل  تری نسبت 
به برنامه هسته ای 

ايران داشته است



یادداشت
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 خطر جیره بندی آب شرب 
در کمین اصفهان

حمیدرض��ا فوالدگ��ر، نماینده م��ردم اصفهان در مجلس ش��ورای 
اسالمی با اشاره به بسته شدن آب زاینده رود در روز ۱۴ خرداد سال 
 جاری اظهارداشت: درصورتی که اصفهانی ها در مصرف آب حداقل 

۱۵ درصد صرفه جویی کنند، آب شرب جیره بندی نمی شود.

  اسامی استخدامی های اصفهان 
دو هفته دیگر اعالم می شود

آزمون استخدامی شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری 
اصفهان با حضور بیش از ۴370 داوطلب، صبح امروز در دانشگاه آزاد 

اسالمی خمینی شهر برگزار شد. 
دکتر می��ر محمد صادق��ی رییس مجتمع آموزش��ی و پژوهش��ی 
آب و ب��رق اصفه��ان ب��ا اش��اره ب��ه برگ��زاری ای��ن آزم��ون در 
9 رش��ته ش��غلی م��ورد نیاز ای��ن ش��رکت گف��ت: نتای��ج آزمون 
 www.iheari.ir ام��روز ت��ا دو هفت��ه دیگ��ر روی س��ایت 

اعالم می شود.

مسئوالن از مهار ریز گردها عاجزند
   الهیجان زاده، مدیر کل محیط زیست استان اصفهان گفت: مهار 
پدیده گرد و غباری که از کشورهای غربی وارد کشور می شود، خارج 
از توان مسئوالن ملی است و باید کشورهای خاورمیانه در این زمینه 

اقدامات الزم را انجام دهند.

 کمک میلیاردی اصفهانی ها 
به عتبات عالیات 

حیدری، رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان گفت: 
تاکنون بیش از ۵0 میلیارد ریال  برای توسعه عتبات عالیات کمک 
کردند. این  کمک ها شامل  ارسال مصالح, تولید آثار هنری و اعزام 

نیروهای متخصص است.

 دو شهرستان به اصفهان 
اضافه می شود  

گروه ش�هر: در حال حاضر 23 شهرستان در استان اصفهان وجود 
دارد و از مدت ه��ا پیش بحث تأس��یس و راه اندازی دو شهرس��تان 
دیگر در اصفهان مطرح اس��ت »بوئین میاندش��ت« و »زنده رود« از 
شهرستان هایی هستند که قرار است در  آینده ای نزدیک به استان 

اصفهان اضافه شوند. 
علیرضا ذاکر اصفهانی، اس��تاندار اصفهان با اش��اره به این که هیأت 
دولت در آینده ای نزدیک به اصفهان سفر می کند، گفت: چهارمین 
س��فر هیأت دولت به اصفهان تنها برای مروری بر مصوبات سه سفر 
قبلی است. به گفته استاندار اصفهان، دو شهرستان بوئین میاندشت  
و منطقه باغ بهادران در قالب شهرستان زنده رود در آینده  راه اندازی 

می شود.

راه اندازی ایستگاه BRT در تقاطع شهدای غزه
گروه شهر: فاز نخس��ت خط یک بی.آر.تی اصفهان از نیمه 
دوم سال گذشته با ۴0 اتوبوس دو کابین، فعالیت خود را از 
پل یزدآباد اصفهان به سمت میدان آزادی آغاز کرده است.

در این مسیر ۱3 ایستگاه برای سوار و پیاده شدن مسافران 
اتوبوس های تندرو شهری احداث شده است اما هنوز تقاطع 
غیر همسطح شهدای غزه از یک ایستگاه برای اتوبوس های 
تندرو شهری برخوردار نیست و شهروندانی که در این مسیر 
از این اتوبوس ها اس��تفاده می کنند، به دلیل نبود گیت های 
دریافت بلیت در این مس��یر بلیت خ��ود را نمی پردازند. به 

این دلیل مس��ئوالن اجرای پ��روژه BRT تصمیم دارند که 
در آینده ای نزدیک یک ایس��تگاه در تقاطع غیرهمس��طح 
شهدای غزه راه اندازی کنند. هفت درصد مسافران بی.آر.تی 
در تقاطع شهدای غزه کرایه پرداخت نمی کنند. سید عباس 
روحانی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
گفت: به دلیل شرایط خاص تقاطع و قرار داشتن این تقاطع 
روی پل، امکان اجرای هر عملیاتی روی آن وجود ندارد، اما 
در حال حاضر ایس��تگاه تقاطع غیرهمس��طح شهدای غزه 

طراحی شده است.

 داوود شیخ جبلی: ش��روع به کار شبکه سیمای شهر که
 به نوع��ی تکمی��ل کننده چرخه رس��انه ای ش��هرداری 
محسوب می شود، اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان را 

برآن داشت تا برای مطبوعات محلی فکری کنند. 
عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
در اش��اره به حمای��ت از مطبوع��ات اظهار داش��ت: یکی 
ملزوماتی که بای��د در اصفهان صورت پذی��رد، حمایت از 
مطبوعات محلی است و یکی از مولفه های اصلی حمایت 
از مطبوعات، تهیه کاغذ به وس��یله اداره فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی اس��ت. اگر این حمای��ت نباش��د، مطبوعات در 
این بحران مالی دچار مش��کل می ش��وند.وی در ادامه به 
کیوس��ک های فروش روزنامه اش��اره ک��رد و گفت: یکی 
دیگر از ملزوماتی ک��ه در حمایت از مطبوع��ات باید به آن 
توجه ش��ود، احداث کیوس��ک های مطبوعاتی اس��ت و با 
توجه به تع��داد کمی که ه��م اکنون ش��هرداری در حال 
احداث آن اس��ت، بای��د در افزای��ش تعداد آنها بن��ا به نیاز 
 اصفهان اقدامات الزم ص��ورت گی��رد. وی در بخش دیگر 
صحبت های خود به سالن اجالس اش��اره کرد و گفت: در 
روزهای پیش��ین با حضور در دفتر عل��ی الریجانی، رییس 
مجلس شورای اسالمی این وعده را گرفتیم که بودجه این 
سالن ها تصویب شود. رییس امنیت ملی مجلس نیز بر این 
موضوع تأکید داشت. وی در ادامه گفت: پل های مکانیزه ای 
که در اصفهان تعبیه شده اند، اکثر مواقع خراب هستند و 
کار نمی کنند. با توجه به این که مردم عوارض می دهند باید 
خدمات بهتری در آنها قرار بگیرد. حاج رسولیها رسیدگی 
به مناطق 2، ۱۱، ناژوان و.... را از دیگر ملزوماتی دانست که 
باید برای رفاه حال ش��هروندان ساکن در این مناطق به آن 
رسیدگی ش��ود و در مورد این مناطق سیاست های کالن 
در نظر گرفته ش��ود. وی افزود: برای حل مش��کالت شهر 

جلسه ای مشترک با نمایندگان  مجلس خواهیم داشت.

گروه ش�هر: علیرضا نصر اصفهانی،عضو شورای اسالمی 
شهر اصفهان  به در نظر گرفتن مکانی برای مطبوعات شهر 
اصفهان اشاره کرد و متذکر شد: یکی از مشکالت مطبوعات 
محلی اصفهان بحران مالی اس��ت که هم اکنون دامنگیر 
آنها شده است که این مشکل، شامل مسئوالن این جراید 
و حتی خبرنگاران آنها می شود، زیرا خبرنگاران برای بقای 
آن نشریه به خاطر عشق و عالقه ای که به کار خود دارند 
با کمترین دستمزد به کار مشغول هستند.وی ادامه داد: 
اکثر این مطبوعات دارای مکانی اجاره ای هس��تند که به 
دلیل وضعیت مالی نامساعد از عهده اجاره آن بر نمی آیند 
و باید برای کمک به آنها در این شرایط مکانی برای آنها در 
نظر گرفته شود. وی رسیدگی به حق و حقوق مردم ساکن 
در منطقه ن��اژوان را محور صحبت خود ق��رار داد و گفت: 
هزار و ۱۶0 هکتار زمین در ناژوان به امان خدا رها ش��ده 
است و روز به روز تنگناها و مشکالت مردم در این منطقه 
بیشتر می شود. به گفته وی، مردم ساکن ناژوان اصفهان از 
اهالی شهر اصفهان هستند و نباید حق و حقوق آنها نادیده 
گرفته شود. وی افزود: کمیته ناژوان که مسئول رسیدگی 
به این امور اس��ت، نمی تواند از عهده این امور برآید و باید 
نهادی فراتر از این کمیته برای رسیدگی به مشکالت مردم 

تشکیل شود.

 س��ید کریم داوودی، نایب رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان تأکید کرد: با توجه به ترافیک سنگین ناشی از 
تردد خودروها در خیابان مشتاق، تسریع در آزاد سازی 
این خیابان حدفاصل بیمارستان چمران و پینارت الزم 

و ضروری است.
وی گفت: خیابان مش��تاق سوم در مس��یر باغ رضوان و 
میدان میوه و تره بار قرار دارد، از این رو ترافیک سنگینی 

در این محور ایجاد می شود.
وی با بیان این که در س��ال گذشته 300 میلیون تومان 
 برای آزادس��ازی تدریجی ای��ن خیاب��ان در نظر گرفته 
 ش��د اما تغییر و تحولی در این مس��یر به وج��ود نیامد، 
 افزود: ب��ا توجه ب��ه مش��کالت ترافیکی در ای��ن محور 
 الزم اس��ت رون��د آزادس��ازی خیابان مش��تاق س��وم 
به ویژه حدفاصل بیمارس��تان چمران و پینارت سرعت 

یابد.
وی  با اش��اره به راه اندازی اس��تودیو س��یمای ش��هر با 
مش��ارکت ش��هرداری و مرکز صدا و س��یمای اصفهان 
تصریح کرد: با توجه به روند توسعه فرهنگی، اقتصادی 
و عمرانی راه اندازی سیمای شهر برای اطالع رسانی به 

مردم ضرورت داشت.
داوودی با بیان این که در کشورهای توسعه یافته ایجاد 
انگیزه و باال بردن نرخ امیدواری، توسعه شهرها را شتاب 
می بخشد، خاطرنش��ان کرد: امید است سیمای شهر با 
افزایش نشاط و شادابی و ارتقای فرهنگ شهروندی گام 

مؤثری در جهت توسعه شهر بردارد.
وی با تأکید بر این که س��یمای ش��هر نبای��د به صورت 
 جزیره ای عم��ل کن��د و تنها ب��ه مباحث ش��هرداری 
بپردازد، اظهار داش��ت: الزم است به طور کلی معضالت 
و مشکالت شهر اصفهان در این برنامه تصویری بررسی 

شود.

 س��ردار کریم نص��ر اصفهانی، عضو ش��ورای اس��المی 
 ش��هر اصفهان با اش��اره به احداث مجتم��ع مطبوعاتی 
از سوی مدیریت شهری گفت: در حال حاضر سفت کاری 

طبقه سوم این ساختمان در حال انجام است.
وی  با بیان این که مطبوع��ات اصفهان، به ویژه در حوزه 
محلی مش��کالت زیادی دارند، اظهار داشت: مهم ترین 
مشکل مطبوعات، گرانی کاغذ و نبود دکه های مطبوعاتی 
مناسب برای عرضه روزنامه ها و نشریات و هفته نامه های 

محلی است.
وی افزود: در جلساتی که در کمیسیون فرهنگی شورای 
شهر پیرامون این موضوع برگزار شده است، در راستای 
بنیه اقتص��ادی مطبوعات مس��اعدت از طریق صندوق 
حمای��ت از مطبوع��ات، افزایش کمک های س��الیانه از 
سوی مدیریت شهری، برنامه ریزی جهت ایجاد خطوط 
ارتباطی بی��ن مطبوعات و مدیریت ش��هری به تصویب 

رسیده است. 
 عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان بیان داش��ت: 
 ۱۴ م��کان برای اس��تقرار دکه ه��ای روزنامه فروش��ی 
 آماده ش��ده ک��ه ب��رای واگ��ذاری نیازمند مس��اعدت 
مدیریت شهری و متولی مطبوعات اداره ارشاد اسالمی 

است.

عضو شورای شهر اصفهان:  رییس شورای شهر اصفهان: 

پیگیری /مطالبات بازنشستگان  ذوب آهن 

عضو شورای شهر اصفهان: نایب رییس شورای شهر اصفهان: 

بدون حمایت مسئوالن 
مطبوعات اصفهان فلج می شود

 مردم ناژوان همچنان در 
بی توجهی مدیران می سوزند

 تلویزیون شهر 
تریبون شهرداری نشود

راه اندازی 14 کیوسک 
مطبوعات در انتظار اجازه ارشاد 

 دریافت وجه برای کالس های 
فوق برنامه تاپایان شهریور،  ممنوع

دبیرستاد ثبت نام استان اصفهان
 سید جواد سیدمعلمی 

ثبت ن��ام دانش آموزان در م��دارس دولتی و غیردولت��ی صرفا از طریق 
س��امانه الکترونیکی انجام و زمینه های الزم ب��رای تحقق موضوع مهیا 
ش��ده اس��ت. آخرین مهلت ثبت نام دان��ش آم��وزان در دوره ابتدایی 
پایان خرداد اس��ت ودان��ش آموزان دوره ه��ای راهنمایی و متوس��طه 
 )دبیرس��تان، هنرس��تان، کاردانش( نی��ز باید ت��ا نیمه تیرم��اه برای

 ثبت نام اقدام کنند. 
دریافت وجه کالس های ف��وق برنامه، بی اطالعی از مق��ررات ثبت نام 

و رعای��ت نک��ردن مح��دوده 
ثبت ن��ام از جمل��ه تخلف��ات 
است که با پیگیری های انجام 
ش��ده، وجوه مربوطه ب��ه اولیا 
بازگردانده شد. شهروندان در 
صورت بروز مشکل می توانند 
با شماره تلفن های 222۸۸۱۱، 

2229۶۸2 تماس بگیرند.
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چهره روز
موتورسیکلتهایتوقیفیترخیصمیشود

 س��رهنگ جهانگیر کریمی، مع��اون اجتماعی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفه��ان از ارایه 
تسهیالت ویژه برای ترخیص موتورسیکلت های توقیفی به مناسبت اعیاد ماه مبارک رجب 

خبر داد.
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ماه های گذش��ته از نبود زاینده رود همیش��ه خروشان 
در اصفهان م��ی گفتیم  و باور کردیم که این ش��اهرگ 
حیاتی حق مس��لم این شهر اس��ت و نباید اجازه داد از 
ما گرفته شود. جای تعجب است که اصفهانی ها برای 
احقاق حقوق واقعی خود نیز باید آن را طلب کنند، البته  
خداوند درهای رحمتش را بیش از سال های اخیر امسال 

بر اصفهان گشود. اما با این حال این باران های رحمت 
نتوانست جبران خوبی برای خشکسالی های پی در پی 
باشد و در روزهای اخیر قرارگاه آب استان آب پاکی را بر 
روی دست همه ریخت و  حکم به قطع جریان زاینده رود 
از ۱2 خردادماه امس��ال داد. به دنب��ال این خبر، دیروز  
شاهد اعتراض کش��اورزان منطقه غرب اصفهان مقابل 

اداره آب منطقه ای اصفهان بودیم.

امکان ارایه دایمی  آب به کشاورزان وجود 
ندارد

در همین ارتباط  غالمرضا حیدرپور، معاون بهره برداری 
ش��رکت آب منطقه ای اصفه��ان به زاین��ده رود گفت: 

امسال وارد سال پنجم خشکسالی شدیم، به طوری که 
حجم مخزن سد زاینده رود ۸0 درصد کاهش داشته و 
ورودی های این سد نیز نس��بت به نرمال سال متوسط 
آن نیز ۴0 درصد کاهش پیدا کرده است. به گفته وی، 
بارندگی ها در سر ش��اخه های استان نسبت به متوسط 
دراز مدت آن حدود 30 درصد کاهش پیدا کرده است، 
به همین دلیل امکان ارایه آب به کش��اورزان به صورت 
دایمی وجود نداشته و به صورت هفتگی انجام می شود. 
علت تجمع کش��اورزان نیز ناراضی ب��ودن از حجم آب 
تخصیص یافته به آنها بود. کنت��رل آب در حال حاضر 
دچار روزمرگی و سردرگمی شده است. در همین رابطه 
خبرنگار زاینده رود با یکی از کارشناسان آب منطقه ای 
که نخواس��ت نامش فاش ش��ود، گفتگو ک��رد و دلیل 
سردرگمی در موضوع آب اس��تان اصفهان را جویا شد 
که وی در پاسخ گفت: دراین که میزان حجم آب پشت 
 سد کم است شکی نیس��ت،چرا که میزان ظرفیت سد 
زاین��ده رود یک میلی��ارد و 200 میلی��ون متر مکعب 
اس��ت، در حالی که هم اکنون این رقم به 300 میلیون 
متر مکعب کاهش یافته اس��ت. وی اف��زود: میزان آب 
مورد نیاز برای ش��رب 3۵0 میلیون متر مکعب و برای 
 کشاورزی 7۵0 میلیون متر مکعب است و در سال 90 
تا به حال، برای کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان آب 
در اختیار آنها قرار گرفت، اما قرارگاه استان عنوان کرد 
آبی برای برنج کاری کش��اورزان غرب اصفهان موجود 
نیس��ت، بنابراین باید در این بخش خسارت به موقع به 
کشاورزان پرداخت شود. وی با اشاره به این که بسیاری 
از صنایع به راحتی در غرب اصفه��ان از زاینده رود آب 
برداش��ت می کنند، گفت: در این مورد فرمانداری های 
شهرس��تان ها با یکدیگر هم��کاری الزم را ندارند. وی  
ادامه داد: در حال حاضر صنایع به صورت مستقیم آب 

برداشت می کنند. وی  ادامه داد: در حالی که هزینه های 
خسارت کشاورزان و نیروهای نظارتی بر بهره برداری از 
آب و نیز تأسیسات آبی بر عهده آب منطقه ای است، اما 
مدیریت بهره برداری از آب رودخانه خصوصی شده که 

این مشکالت زیادی را ایجاد کرده است.

آب در نیمه خرداد قطع می شود 
اما معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان نظر دیگری 
داشت و گفت: مدیریت مناسب آب در این قرارگاه باعث 
شد تا از اسفند سال گذشته تخصیص آب به کشاورزان 
شرق و قطع آب در موعد مقرر، براساس پیش بینی های 
انجام ش��ده به صورت دقیق اجرا ش��ود. محمد مهدی 
اس��ماعیلی فعالیت این قرارگاه را ابتکار استان عنوان 
کرد که نتایج مثبت��ی را به همراه داش��ت و بیان کرد: 
مدیریت استان نمی خواس��ت کشاورزان متضرر شوند. 
به همین دلیل ریسک تخصیص آب برای کشت پاییزه 
و تکمیل آبیاری راپذیرفت که خوشبختانه نتیجه داد. 
به گفت��ه وی، برخالف همه مش��کالت، از 2۴ اس��فند 
با یک طرح منطق��ی در حوزه آب منطقه ای اس��تان تا 
امروز، برنام��ه با موفقیت اجرا ش��د و در حال حاضر که 
در پایان این طرح قرار داریم، تعهدات در همه بخش ها 
 به اجرا درآمده اس��ت. حال با توجه ب��ه این که جریان 
زاینده رود دچار تالطم های تصمیم گیری های مدیران 
شده اس��ت و برنامه های اتخاذ ش��ده در این راستا 
نمی تواند مرهمی بر زخم های کشاورزان باشد، لزوم 
وارد شدن یک فرد یا مجموعه توانمند در راستای 
حکمیت بر سر مدیریت جریان زاینده رود احساس 
می ش��ود، چرا که تاکنون برنامه های اجرا ش��ده 
نتوانس��ته رضایت طیف زیادی از مردمی را که نان 

سر سفره آنها به این آب وابسته است، فراهم کند.

شمارش معکوس برای خشکی زاینده رود

اصفهان،صحنهتجمعدوبارهکشاورزانمعترض

این روزها در خبرها می خوانیم گویا مدیران شهری تصمیم گرفته اند یک بار دیگر مرز آب اصفهان را به مرزی خاکی  راضیه
تبدیل کنند. در این میان مس�ئوالن آب منطقه ای نیز تس�لیم این تصمیم مدیریتی ش�ده اند و باید همین روزها با  داد خواه

زاینده رود روان خداحافظی کنیم.

نمی توانیم همیشه به کشاوزان آب بدهیم 
غالمرض��ا حیدرپور، معاون  بهره برداری ش��رکت آب 
منطقه ای اصفهان  گفت: در س��تاد بحران آب استان 
مصوب ش��د مقداری آب در قسمت شرق استان بابت 
کشت غالت تأمین ش��ود و صنایع و شرب نیز نزدیک 
به 20 درصد کاهش پیدا کند. وی تأکید کرد: با توجه 
به میزان آب موجود در سد زاینده رود، نمی توانیم این 

امکان را به صورت همیشگی برای کشاورزان مهیا کنیم. 

قطع آب  در نیمه خرداد حتمی  است 
اسماعیلی، معاون سیاسی وامنیتی استاندار اصفهان   
با بیان این که کشت کشاورزان شرق مراحل پایانی را 
پشت سر می گذارد و حجم پشت سد هم دیگر اجازه 
جریان داشتن زاینده رود را نمی دهد، گفت: به همین 
دلیل آب ح��دودا در نیمه خرداد قطع می ش��ود تا در 
فصل گرما با همکاری مناسب مردم آب شرب مناطق 

مختلف استان تأمین شود.

پول خسارت کشورزان باید داده شود 
ی��ک  منب��ع آگاه در ش��رکت آب منطق��ه ای  گف��ت: 
کش��اورزان معترض در منطقه غرب اصفه��ان ابتدا به 
مدیری��ت بحران اس��تانداری رج��وع کرده ک��ه به آنها 
گفته ش��ده به آب منطقه ای رجوع کنید. مسئوالن آب 
منطقه ای چطور می توانند جوابگوی کشاورزان باشند؟ 
در حالی که تمهیدات باید در قرار گاه آب بررس��ی شود 

و پول خسارات کشاورزان از قبل آماده شود تا شاهد چنین صحنه هایی نباشیم.

گشتی در اخبار

سالم زاینده رود 

0913***32308
با وجود آن که مردم می دانند ک ریز گردها باعث حساسیت می شود، 
دقیقا در هم��ان روزهای آلوده بدون توجه،  نه از ماس��ک اس��تفاده 

می کنند و نه از ورزش کردن در این روزها خودداری.
---------------------------------------------------

0939***8717
به تازگی  گوش��ت هایی در برخی مغازه ها هست که قیمت کمتری 
دارند تا مشتری جذب شود ولی کیفیت آن ریاد خوب نیست. سؤال 
من این است که  این گوشت ها هم نظارتی از طرف مسئوالن ذیربط 

دارند یا خیر؟
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 ابراهیم دس��تمزد مدیرعامل کانون بازنشستگان ذوب آهن 
گفت:بازنشس��تگان  برای پرداخت مس��تمری خود از وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهان ابالغ  دستور اقدام عاجل 
در راس��تای عملیاتی ش��دن قانون انتزاع صندوق فوالد به 
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دارند.دس��تمزد گفت:

 0 ۸هزار بازنشسته صندوق فوالد مستأصل و گرفتار هستند 
و  خواهان اجابت  خواس��ته ش��ان برای حل مشکل کسری 

حقوق خود از دولت هستند. 
به گفته وی، صبر و تحمل بازنشستگان در رابطه با تأخیر در 

پرداخت مستمری ناچیز خود، تمام شده و انتظار دارند این 
مهم در یک ماه آینده عملیاتی شود.

وی افزود: البته ذکر این نکته مهم نیز نباید فراموش شود که 
بازنشستگان با وحدت و یک دلی در پی رفع مشکل خود قدم 

برداشته و از تک روی های مشکل ساز پرهیز کنند. 
گفتنی اس��ت به دلیل عدم دریافت حقوق بازنشستگان در 
مواعد معین در چند ماه گذشته شاهد اجتماع عظیمی از این 
افراد بودیم که در همین راستا با وعده های مختلف مسئوالن 

کشور رو به  رو می شدند.

بازنشستگان ذوب آهن  خواهان گوشه چشم دولتی ها
وعده ها 



چهره روزيادداشت

افزايش قیمت شیرينی 
قیمت انواع شیرینی نسبت به اسفند ماه رشد30 تا 50 درصدی داشته 
است، این در حالی است که واحدهای قنادی قیمت ها را فقط در چند 
قلم شیرینی پر مصرف ثابت نگه داشته و بقیه تولیدات را گران کرده اند. 
محمد نصرتی، رییس اتحادیه کشوری قنادان پیش از این در واکنش 
به  افزایش قیمت گندم  و برخی مواد اولیه گفته بود که به دلیل افزایش 
قیمت آرد و روغن درخواست افزایش قیمت را به کمیسیون فنی داده ایم، 
اما سازمان حمایت در نامه ای اعالم کرده بود، بدیهی است اعالم افزایش 
قیمت انواع شیرینی مورد تأیید این سازمان نبوده و واحدهای صنفی و 

قنادی ها اجازه افزایش قیمت ها  را ندارند.

ثبت نام در نمايشگاه بین المللي 
قطعات خودروي چین 

شرکت نمایش��گاه هاي بین المللي اس��تان اصفهان به عنوان نماینده 
انحصاري مرکز نمایش��گاهي چی��ن، غرفه جمهوري اس��المي ایران 
را در شش��مین نمایش��گاه بی��ن الملل��ي قطع��ات خ��ودروي چین 
CIAPE 2012 برگ��زار مي کند. ای��ن اقدام با ه��دف فراهم کردن 
بس��ترهاي الزم جهت حضور فعال تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان 
کش��ور در بازارهاي جهان��ي، تالش براي رف��ع موان��ع و چالش هاي 
موجود در زمینه تولی��د و ص��ادرات صنعت خودرو وحفظ وتوس��عه 
 برنده��اي داخل��ي در کن��ار به��ره گی��ري از دان��ش روز انج��ام 
 مي گی��رد. متقاضیان برای ش��رکت در این نمایش��گاه م��ي توانندبا 
تلفن هاي 2601683-2612557-2612559-)0311( تماس بگیرند.

رکورد شکني هاي فوالد مبارکه 
اصفهان در ارديبهشت 91

مدیر عامل فوالدمبارکه از کسب موفقیت هاي فوالدمبارکه 
اصفهان در راستاي تحقق شعار تولید ملي،  حمایت از کار 
و س��رمایه ایراني خبر داد و گفت: ف��والد مبارکه اصفهان 
موفق به رکودش��کنی های جدید در اردیبهشت ماه سال 
جاری شد. محمد مسعود سمیعي نژاد اظهار کرد: کارکنان 
فوالدمبارکه در راس��تاي تحق��ق منوی��ات رهبر معظم 
انقالب، موفق ش��دند در ادامه ثبت رکوردهای فروردین، 
 در اردیبهشت ماه سال جاري رکوردهاي جدیدی در تولید 
کالف گرم،  حمل محصول به مقصد مش��تریان و کاهش 

مصرف نسوز کسب کنند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه کس��ب ل��وح و تندی��س جش��نواره 
رواب��ط عمومی ه��ای کش��ور در بخ��ش مستندس��ازی 
 و ل��وح و تندی��س جش��نواره رواب��ط عموم��ی ه��ای

اس��تان در بخش تبلیغات و بازاریابی، اف��زود: ناحیه نورد 
گرم با تولید 464 ه��زار و 514 تن کالف گ��رم به میزان 
چهار هزار و 114 تن بیش��تر از رکورد قبلي این واحد که 
به میزان 460 هزار و 400 تن در فروردین ماه محقق شده 
بود، تولید داشته است. مدیر عامل فوالدمبارکه ادامه داد: 
ناحیه فوالدسازي و نورد پیوسته سبا نیز با تولید 62 هزار و 
645 تن به میزان 645 تن بیشتر از رکورد قبلي این واحد 
تولید داشته و براي دومین ماه پیاپي رکورد این ناحیه را 

بهبود بخشیده است. 
س��میعی نژاد اضافه کرد: فوالد مبارکه در خصوص حمل 
انواع محصوالت به مقصد مش��تریان نیز با ارس��ال بیش 
از 539 ه��زار تن، ب��ه میزان 2درصد نس��بت ب��ه رکورد 
قبلي رش��د داش��ته اس��ت، همچنین رکورد قبلي حمل 
محصول به مقصد مش��تریان به می��زان 525 هزار تن در 
فروردی��ن محقق گردی��د. وی در ادامه گف��ت: در بخش 
مصارف نس��وز نیز طي اردیبهش��ت ماه مصرف نسوز در 
قسمت هاي مختلف شرکت به 7/5 کیلوگرم بر تن مذاب 
رسید که در نوع خود رکورد بي سابقه اي در سطح جهان 
 اس��ت. مدیر عامل فوالدمبارکه خاطر نشان کرد: بیش از 
95درصد از نسوز مورد اس��تفاده در فوالدمبارکه از داخل 
کشور تأمین می شود که عالوه بر صرفه جویي در هزینه ها 
و ایجاد اش��تغال، از خ��روج میلیون ها دالر ارز از کش��ور 
جلوگیري شده اس��ت. س��میعي نژاد تصریح کرد: تکرار 
رکوردها و دستیابي به این میزان تولید،  نشان از پتانسیل 
باالي نیروي انساني کارآمد و با انگیزه و هماهنگي بسیار 
خوب تمام واحدهاي مختلف تولید، پشتیباني و ستادي 
دارد که در راس��تاي تحقق منویات رهبر انقالب صورت 

گرفته است.

اخبار کوتاه

ويژه
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4
طالی سیاه گران شد

بهای هر بشکه نفت خام در پایان معامالت جمعه، پنجم خرداد بازار نیویورک به 90 دالر و 86 سنت رسید. 
توافق ایران و اعضای گروه 1+ 5 در نشست بغداد به منظور ادامه مذاکرات درباره برنامه هسته ای تهران و 

پایان گفتگوها بدون نتیجه ای مشخص، سبب شد بهای نفت خام اندکی افزایش یابد.
میزان افزايش ها در مرحله دوم 

مشخص نیست
وزیر امور اقتصادی و دارایی

سید شمس الدین حسینی
میزان افزای��ش قیمت های آب و ب��رق در مرحله دوم اج��رای قانون 
هدفمندی یارانه ها در کش��ور هنوز مش��خص نیس��ت. بررسی های 
الزم در این خص��وص در حال انجام اس��ت. بودجه س��االنه در قالب 
ضابطه اجرایی به جریان در می آید و ه��م اکنون معاونت برنامه ریزی 
 و نظارت راهبردی ریاس��ت جمهوری در حال بررس��ی و نظرخواهی

 از دستگاه های اجرایی است.
 با توجه به قانون و دغدغه های رییس جمهور و همچنین ابالغیه ایشان، 
ضابطه اجرایی آماده ش��ده و 
کار اجرایی می ش��ود. تالش 
دولت ب��ر این بود ک��ه قانون 
بودجه در راستای برنامه پنجم 
توسعه باشد. دولت به دنبال 
 این است که تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان از نوسانات ارز 

کمترین ضرر را ببینند.

پای چین به کجاها که باز نشده است!
چندی پیش چند هزار تن عسل بی کیفیت از چین وارد شد و باعث 
شد تا عسل مرغوب کندوداران ایرانی روی دستشان بماند. درکنار 
تخم مرغ های بی مزه که از هند وارد می شود، پیاز های پاکستانی، 
اش��ک پیازکاران جنوب کرم��ان را درآورده اس��ت. هم اکنون نیز 
گوج��ه کاران در کابوس دالل ب��ازی واردات گوجه فرنگی به س��ر 
می برند. خبرهایی هم رس��یده مبنی بر این ک��ه واردات چای از 
کنیا چند برابر ش��ده؛ حال آن که ایران خود می توان��د به یکی از 
صادرکنندگان بزرگ چای در دنیا تبدیل ش��ود. از دیگر مس��ائل 
عجیب، این است که با این که ایران چهارمین کشور تولیدکننده 
گردو در جهان به شمار می رود، در ماه های اخیر ورود گردوی چینی 
به بازار تولید این محصول را خدشه دار کرده است. سیر و بادام هم 
جزو کاالهایی هس��تند که از چین وارد می ش��وند. در بازار میوه و 
صیفی جات در کنار وارد کردن خربزه از امارات، سیب را هم از شیلی 
می آورند و هلو را از ترکیه. مردم پرتقال های مصری می خرند. سال 

گذشته نیز انگور از آفریقای جنوبی آورده ش��د، گالبی از آندورا و 
زیمبابوه و موز هم از موزامبیک، سریالنکا و اندونزی. زغال اخته هم 
از امارات بود و آذربایجان. از طرف دیگر باالترین ارزش کاالهای وارد 
شده از یونان مربوط به زیتون است. امارات متحده عربی، سوئیس و 

برزیل هم سه صادرکننده بزرگ شکر به ایران هستند. 

واردات برنج وارد مرحله جديدی شد
در حالی که واردات شیرخشک همچنان ادامه دارد، گفته می شود 
پنبه نیز قربانی بعدی واردات خواهد بود. پس از چندسال واردات 
برنج هندی هم دوباره از سر گرفته شده است. به طور کلی ساالنه 
یک میلیون و 513 هزار تن برنج وارد کشور می شود. واردات گوشت 
بوفالو از هند هم تأیید شده و انواع دیگر گوشت از کشورهایی چون 
قرقیزستان، مغولستان، بالروس و برزیل به ایران می آید. مرغ هم از 
برزیل و آمریکای التین وارد می شد که تالش شد جلوی آن گرفته 
شود. داروهای بیوتکنولوژی که تولید آن در داخل هم وجود دارد، از 

آرژانتین وارد می شوند، اما بسیاری از داروهایی که در کشور تولید 
نمی شوند، واردات هم ندارند.

صنايع دستی همچنان در دست بیگانگان
در حال حاضر نیز صنایع دس��تی طرقبه نیز در انحصار بازارهای 
چینی درآمده و در کنار واردات انواع س��یگار از س��وئیس، ساعت 
مچی نیز از این کشور می آید. باقی ساعت مچی ها هم از کشور چین 
و امارات هستند. سفال های چینی در شهر اللجین هم مشکالتی 
برای شاغالن این حرفه ایجاد کرده است. جدا از بازار پوشاک که در 
تار و پود محصوالت چینی بافته شده است، نیم میلیارد دالر سود 
واردات پارچه چادر مشکی بوده که به جیب واردکنندگان سرازیر 
ش��ده اس��ت. چینی ها عالوه بر این که قرآن به ایران می فرستند، 
س��نگ قبر هم برای ایرانیان صادر می کنند. س��نگ قبرهایی که 
رویش��ان آیه قرآن به درستی حک شده اس��ت. اوج شاهکارهای 
وارداتی در س��ال های اخیر، موضوع واردات دسته بیل از اندونزی 
بود که سر و صدای زیادی هم به همراه داشت. سمعک های تقلبی، 
تیغه برف پاک کن، بطری، شبرنگ، دکمه، شلنگ پالستیکی، میخ، 
شال و دستمال گردن، چنگک کشاورزی، بند شلوار، تیغ سلمانی، 
دستکش جراحی و حبوبات از جمله دیگر واردات هستند. موناکو، 
ماالوی، آندورا، سیشل، رینیون، آمریکن ساموآ، ترینیداوتوباگو، 
کالودینا جدید، سوازیلند، تونگا، جزیره من، پورتوریکو، سرزمین 
انگلیسی اقیانوس هند و جیبوتی نیز جزو کشورهایی بوده اند که 
محصوالت خود را به ایران صادر کرده اند. ام��ارات متحده عربی، 
 چین، کره،  آلمان، ترکیه، س��وئیس، فرانس��ه، ایتالیا، ژاپن و هند 

10 کشور عمده صادرکننده کاال به ایران هستند.

واکنش عجیب دولت در برابر واردات بی رويه
در برابر اعتراض های فراوانی که درباره واردات بی رویه می ش��ود، 
گاه دولت نیز واکنش هایی نشان می دهد؛ برای مثال وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با بیان این که درخواست مجوز واردات 24 میلیارد 
دالر کاال برای صیانت از تولید ملی بوده است، حواشی پیرامون این 
مجوز را ساخته و پرداخته رسانه ها دانس��ت. رییس سابق هیأت 
امنای صندوق ذخی��ره ارزی در این زمینه گفته اس��ت: علت این 
 واردات بی رویه، این اس��ت که ما پول نفت را در اختیار داریم و با 
کوچک ترین مشکلی که برای ما به وجود می آید، بالفاصله به سراغ 
خزانه ارزی می رویم و اقدام به واردات می کنیم. در حالی که ممکن 
است با 10 درصد این هزینه ها بتوانیم مشکل تولید داخلی را حل 
کنیم و کافی است که ما فقط به تولید اهمیت بدهیم که ظاهراً کسی 

به این موضوع فکر نمی کند.

واردات های باورنکردنی به کشور

تولید ملی در باتالق واردات فرو می رود

از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد؛ هر چه قابل تصور باشد وارد می شود. حکايت اين واردات  گروه 
افسارگسیخته نه ضرب المثل است، نه اغراق. نگاهی به اقالم وارداتی سال های اخیر در کشور، اقتصاد

اين حقیقت را ثابت می کند که به راستی وارداتی باورناپذير از کشورهای آشنا و ناآشنا به ايران 
اتفاق افتاده است. در سال حمايت از تولید ملی، همه جا صحبت از کاالهايی است که بی رويه وارد ايران می شوند. 
حسن اين کاالها اين اس�ت که هم بر پیکره تولید ملی ضربه می زنند و هم آن قدر بی کیفیت و حتی خطرناکند که 

برای مردم زيان های مالی و جانی فراوانی در پی دارند.

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ وقت دادرسی
1585 کالس��ه پرونده: 910081 ب 26، وقت رسیدگی: 91/4/19 ساعت 10 صبح، خواهان: 
شیوا اش��راقی فرزند سعید، خوانده: س��عید اش��راقی فرزند رحمت اله، خواسته: اذن در 
ازدواج، خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاه ه��ای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به 
ش��عبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخری��ن آگهی ظرف یک م��اه به دفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی 
حضور بهمرس��اند. چنانچه بعدأً ابالغی بوس��یله آگهی الزم ش��ود فقط یکنوبت منتش��ر 
 و م��دت آن ده روز خواه��د ب��ود. م ال��ف/ 2843 ارژن��دی- مدیردفتر ش��عبه 26 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1769 در خصوص پرونده کالس��ه 54/91 ش 23 خواهان سید مهدی هاشمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه اجرت المثل از تاریخ 85/5/20 تاکنون 91/1/23 علی الحس��اب مقوم بیست 
میلیون ریال و مطالبه خس��ارت ناش��ی از تصادف مقوم به بیس��ت میلیون ریال و هزینه 
کارشناس��ی و دادرس��ی به طرفیت حاج محمود جاوید تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای مورخ 91/4/5 س��اعت 16/30 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاش��انی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 3243 دفتر شعبه 23 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
کالس��ه پرونده: 1577/90، ش��ماره دادنامه: 172، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 33 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: جواد الماس��ی نش��انی: اصفهان خیابان پروین جنب بانک 
انصار، خوان��ده: جعفرقلی محمدی عبده وند مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده 
و نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح آتی مبادرت بصدور 
رأی می نماید.رأی قاضی ش��ورا: دعوی جواد الماس��ی بطرفی��ت جعفرقلی محمدی عبده 
وند بخواس��ته مطالبه مبل��غ 38/000/000 ریال وجه چک ش��ماره 307025-90/8/28 و 
307038-90/8/25 عه��ده بانک هر دو بانک س��په به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با 
توج��ه به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی 
بان��ک مح��ال علیه که ظهور در اش��تغال ذم��ه خوانده و اس��تحقاق خواه��ان در مطالبه 
وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حاضر 
نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این ش��عبه ارائه ننموده بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا به استناد 

م��واد 310 و 313 قان��ون تج��ارت و 198 و 519 و 522 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی 
حک��م بر محکومی��ت خوانده به پرداخت مبل��غ 38/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
چهل و ش��ش هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ 
سررس��ید تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
برعه��ده اجرای احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم م��ی نماید. رأی صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. شعبه 33 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
کالسه پرونده: 1298/90، شماره دادنامه: 1917/90، مرجع رسیدگی: شعبه هفتم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: جواد الماس��ی نش��انی: اصفه��ان خ پروین دوم جنب بانک 
انص��ار، خواندگان: 1- رضا نعم��ت بخش، 2- احمدرضا قائیدی ه��ر دو مجهول المکان، 
خواس��ته: مطالب��ه مبلغ ده میلیون ری��ال بابت وجه یک فقره چک به ش��ماره 901526 به 
سررس��ید 89/11/14. گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی 
اعضای محترم ش��ورا ضمن ختم رس��یدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی 
مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای جواد الماسی 
ب��ه طرفیت آقای��ان 1- رضا نعمت بخ��ش 2- احمدرضا قائیدی به خواس��ته مطالبه مبلغ 
ده میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به ش��ماره 901526 به سررس��ید 89/11/14 به 
عهده بانک ش��عبه خ هاتف جنوبی به انضمام مطلق خس��ارات قانونی ب��ا توجه به جمیع 
اوراق و محتویات پرونده و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 

در اش��تغال ذم��ه خواندگان)خوانده ردیف اول بعنوان صادرکنن��ده و خوانده ردیف دوم 
ظهرنویس بعنوان ضامن چک موصوف( و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن به میزان 

خواس��ته را دارد و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی )نش��ر آگهی در روزنامه زاینده 
رود به تاریخ 90/8/7( در جلس��ه دادرس��ی حاضر نگردیده و هیچگونه اعتراضی نسبت 
ب��ه دعوی مطروحه خواهان ابراز و اقامه ننم��وده بنابراین دعوی خواهان علیه خواندگان 
وارد به نظر می رس��د که مس��تنداً به مواد 249 و 313 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 
و 519 قان��ون آ.د.م حک��م به محکومی��ت تضامنی خواندگان به پرداخ��ت مبلغ ده میلیون 
ریال بعنوان اصل خواس��ته و هش��تاد و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و نش��ر 
آگهی و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )89/11/14( لغایت تاریخ 
اج��رای حکم در حق خواه��ان صادر و اعالم م��ی دارد. رأی ص��ادره غیابی و 20 روز 
پ��س از اب��الغ قابل واخواهی در این ش��عبه و 20 روز پس از آن قاب��ل تجدیدنظرخواهی 
 در محاک��م محت��رم عموم��ی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه هفتم حقوقی ش��ورای

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
ش��ماره دادنامه: 9109970354500188، شماره پرونده: 8809980358301284، شماره 

بایگانی ش��عبه: 890113، شکات: 1. آقای اصغر کاوه به نش��انی خ احمدآباد جنب مهدیه 
کوچه ش��هید ش��اهی بن بست س��پهر پ 11، 2- آقای غالمحس��ین صباغی نیا به نشانی 
س��پاهان ش��هر خ تعاون 4 مجتمع جام جم طبقه دوم، متهم: آقای به��رام- رضا ربیعی- 
مصری پور به نش��انی مجهول المکان، اتهام: ضرب و جرح عمدی، گردش��کار: دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و به ش��رح ذی��ل مبادرت بصدور رأی 
می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقایان بهرام ربیعی و رضا مصری پور دائر بر 
مشارکت در ایراد جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت آقای اصغر کاوه فرزند رمضانعلی، 
با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده، اظهارات گواهان، گواهی پزشکی قانونی، 
عدم حضور و دفاع مؤثر از ناحیه متهمین در مراحل مختلف رس��یدگی و س��ایر قرائن و 
امارات موجود در پرونده، اتهام متهمین را به ش��رح فوق محرز تش��خیص و مشارالیهما 
را به اس��تناد مواد 495، 367 بند د ماده 484، بن��د 3 ماده 480 و تبصره ماده 614 قانون 
 2
1/5 دیه کامل )بابت متالحمه ران راس��ت( و پرداخت 100

مجازات اس��المی به پرداخت 100
2 دیه کامل )بابت 

دی��ه کام��ل )بابت دامیه خلف زانوی چ��پ و زیر ناف( و پرداخ��ت 1000
7/5 دیه کامل )بابت کبودی کمر، س��اعد راست، 

1000
دامیه انگش��ت اول پای چپ( و پرداخت 

2 دیه کامل )ب��ه عنوان ارش 
بازوی راس��ت، ش��انه چپ و پوس��ت بیضه( و پرداخت 100

بریدگی ش��ریان و ورید رانی( ظرف یک س��ال از تاریخ وقوع ب��زه و هر یک را به تحمل 
ش��ش ماه حبس محکوم می نماید. رأی صادره غیابی است و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ 
 قابل واخواهی در همین دادگاه اس��ت. م الف/ 3255 رس��تم پور- رئیس شعبه 119 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

تأسیس
ش��ماره: 478/الف 91/103 آگهی تأس��یس مؤسس��ه انجمن عت��رت معصومین اصفهان. 
مؤسس��ه فوق در تاریخ 1391/02/21 تحت ش��ماره 3233 و شناسه ملی 10260651703 
در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/02/21 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده و خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 
1- موضوع مؤسس��ه: الف: کلیات- شناس��ایی و حمایت از ایتام س��ادات جهت برطرف 
کردن نیازه��ا- کمک و حمایت در زمینه ادامه تحصیل، امور فرهنگی، تأمین جهیزیه برای 
جامع��ه هدف تالش در جهت ارتق��ای آگاهی ها و تحکیم اعتقادات اس��المی- دینی گروه 
ه��دف ب: روش اج��رای هدف، 1- حمایت های مالی هیئت مؤس��س و امنا 2. ارائه برنامه 
های آموزش��ی � فرهنگی ارتباط و تعامل با دستگاه ها و نهادهای ذیربط در جهت تحقق 

اهداف 3- جلب حمایت و تقویت ارتباط با س��ایر خیریه ها و تشکل های غیردولتی استان، 
4- برگ��زاری اردوه��ا و برنامه های جمعی در راس��تای اهداف مؤسس��ه کلیه اهداف و 
ش��یوه های اجرا پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط عملی خواهد ش��د. 2- مدت مؤسسه: 
از تاریخ ثبت به مدت 2 س��ال. 3- مرکز اصلی مؤسس��ه: 1-3- اس��تان اصفهان – شهر 
اصفهان خیابان کاوه- خیابان ش��هید باهنر- مقابل تقاطع اول- س��اختمان پیامبر اعظم – 
طبقه دو و س��ه کدپستی 8138783176-تلفن: 03113390870، 4- سرمایه مؤسسه: مبلغ 
100/000/000 ریال می باش��د. 5- اولین مدیران مؤسس��ه: 1-5- آقای محمد سید حنائی 
به س��مت رئیس هیئت مدیره، 2-5- آقای بهرام راستی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، 
3-5- آقای محمد جواد صدق به س��مت عضو هیئت مدی��ره، 4-5- خانم منصوره زائری 
اصفهانی به س��مت عضو هیئت مدیره، 5-5- آقای محمود ش��ریعتی نصرآبادی به سمت 
عضو هیئت مدیره، 6-5- آقای مصطفی حجه فروش به س��مت عضو هیئت مدیره، 5-7- 

خانم ثمینه حجه فروش به سمت عضو هیئت مدیره )بعنوان عضو علی البدل(، 8-5- خانم 
منصورالس��ادات رفیعی پور علوی به سمت عضو هیئت مدیره )بعنوان عضو علی البدل(، 
9-5- آقای محمد گل احمر به سمت خزانه دار. 10-5- آقای مصطفی حجه فروش به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد 
مالی و تعهدات مؤسس��ه ب��ا امضاء مدیرعامل و خزان��ه دار و در غیاب خزانه دار رئیس 
هیئت مدیره با مهر مؤسس��ه معتبر خواهد بود. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساس��نامه. 
8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای سیدمرتضی میرلوحی به عنوان بازرس اصلی. 
2-8- خانم مریم ابوشهاب به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 3203 آذری- رئیس اداره 

ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
ش��ماره: 406/ الف 91/103 آگهی تأس��یس شرکت آریا نیک س��پنتا با مسئولیت محدود. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1391/02/16 تحت ش��ماره 47029 و شناسه ملی 10260651089 
در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/02/16 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی 
می ش��ود. 1- موضوع شرکت: مخابرات )غیر از آنچه در انحصار شرکت مخابرات ایران 
می باش��د( خرید و فروش- صادرات و واردات کلیه کااله��ای مجاز بازرگانی- تحصیل 
وام و اعتبارات بانک های خارجی و داخلی صرفًا جهت تحقق موضوع ش��رکت- ش��رکت 
در مزای��دات و مناقصات دولتی و خصوصی- اخذ و اعط��ای نمایندگی در داخل و خارج 
کش��ور و هر آنچه که با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت 
به م��دت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان – ش��هر اصفهان – 
خیابان آتش��گاه- منارجنبان- کوچه ش��هید حاج عباس نصر- کدپس��تی 8188614881. 
4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم 
خدیج��ه نصراصفهانی به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای حس��ین نصر کارالدانی 
به س��مت عضو هیئت مدیره. 3-5- آقای حس��ین نصرکارالدانی به س��مت مدیر عامل به 
م��دت نامح��دود انتخاب گردیدند. 6- دارن��دگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و 
تعه��دات ش��رکت با امض��ای مدیرعامل و مهر ش��رکت معتب��ر می باش��د. 7- اختیارات 
 مدیرعامل: طبق اساس��نامه. م الف/ 3021 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات

واحد ثبتی اصفهان

تاسیس 
ش��ماره: 363/الف91/103. آگهی تاسیس شرکت فنی و مهندس��ی موج آوا نگاره سهامی 
خ��اص. ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1391/02/11 تح��ت ش��ماره 46993 و شناس��ه ملی 
10260650814 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/02/11 از لحاظ امضاء ذیل 
دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه 
های رس��می و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: طراحی، اجرا 
و تعمیر و نگهداری تأسیس��ات برقی و مکانیکی، سیس��تم های روش��نایی، نورپردازی و 
صوتی س��اختمان های اداری فضاهای شهری و مراکز صنعتی، استخرها، موتورخانه ها 
و تصفیه خانه ها- طراحی، اجرا و نظارت ش��بکه های کامپیوتری، سیستم های صوتی و 
تصویری، حفاظتی و اعالم حریق، سیس��تم های انتقال جرم و آسانس��ور و کلیه خدمات 
مرتبط طراحی، س��اخت و نصب مبلمان ش��هری، نمادها، آب نماه��ا، لوازم و ادوات بازی 
و ورزش��ی و حرکت درمانی � طراحی و س��اخت انواع تابلوهای برق، اجرای شبکه های 
برق فش��ار متوس��ط و ضعیف، اجرا و تعمیر و نگهداری تجهیزات پست های فشار قوی 
و ضعی��ف، انجام کلیه امور خدمات ش��هری، خرید و فروش و ص��ادارت و واردات کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی 
شرکت: 1-3- استان اصفهان – ش��هر اصفهان خیابان رباط دوم- خیابان مخابرات- بن 
بس��ت الله- مجتمع سرو- پالک 3- کدپس��تی 8196873444- تلفن: 03114435279. 4- 
س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد 
یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
ش��ماره 609/68 مورخ 1391/01/30 نزد بانک رفاه شعبه چهارباغ پرداخت گردیده است 
و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای 
جمش��ید صادقی علویجه به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم اعظ��م براتی جوآباد 
به س��مت نائب رئیس هیئ��ت مدیره. 3-5- آق��ای ابراهیم التجائی به س��مت عضو هیئت 
مدیره. 4-5- آقای ابراهیم التجائی به س��مت مدیر عامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدات ش��رکت با امضای مدیرعامل 
و رئی��س هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختی��ارات مدیرعامل: 
مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 8-1- 

آقای س��ید مه��رداد میرعالئی میرآبادی به عن��وان بازرس اصل��ی. 2-8- آقای منصور 
 آقائ��ی ب��ه عنوان بازرس علی البدل. م الف: 2957/1 آذری – رئیس اداره ثبت ش��رکتها و 

موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسیس 
شماره: 356/الف91/103. آگهی تاسیس شرکت نیرو صنعت پیام زنده رود سهامی خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1391/02/11 تحت ش��ماره 47002 و شناسه ملی 10260650755 
در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/02/11 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده و خالصه اظهار نامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی 
و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: تأسیسات الکترویکی 
صنعتی و س��اختمان، خطوط انتقال ش��بکه های فش��ار ضعیف متوس��ط و فشار قوی، 
پس��ت های انتقال، الکترونیک صنعتی، اتوماسیون، ابزاردقیق، شبکه های مخابراتی و تلفن 
)غیر از آنچه در انحصار ش��رکت مخابرات ایران است( تأسیسات مکانیکی، تهویه مطبوع، 
میکروپروسررها مدارهای کنترل منطقی، نصب سیستم های اعالم و اطفا حریق و سیستم 
های حفاظتی، انرژی های جدید، ابنیه س��اختمان های مس��کونی و صنعتی، تولید و توزیع 
و خری��د و ف��روش و ص��ادارت و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگان��ی، تحصیل وام و 
اعتب��ارات، بانک ه��ای داخلی و خارجی صرفًا جهت تحقق موضوع ش��رکت، عقد قرارداد 
با اش��خاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و 
اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و هر آنچه با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- 
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان 
– ش��هر اصفهان هش��ت بهش��ت غربی- خیابان ملک جنوبی- مجتمع اداری زمرد- طبق 
اول- واحد 3- کدپستی 8154638794. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم 
به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 400/000 ریال 
توسط موسس��ین طی گواهی بانکی ش��ماره 3/3010/74 مورخ 1390/12/03 نزد بانک 
صادرات ش��عبه س��ه راه ملک پرداخت گردیده است و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان 
س��هام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای محسن سرجوقیان به سمت رئیس 
هیئت مدیره. 2-5- آقای س��ید صادق س��جادی به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 5-3- 
آقای احمد رضا حمیدی نیا به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای احمدرضا حمیدی نیا 
به س��مت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق 
و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقًا 
و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت 
مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم فرزانه قالب تراش به عنوان 
ب��ازرس اصلی. 2-8- خانم ناهید ش��یردره به عنوان بازرس عل��ی البدل. م الف: 2957/2 

آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسیس 
ش��ماره: 354/الف91/103. آگهی تاس��یس مؤسس��ه انجمن فرهنگی آموزشگاه های آزاد 
موس��یقی اس��تان اصفهان. مؤسس��ه فوق در تاریخ 1391/02/11 تحت ش��ماره 3227 و 
شناس��ه مل��ی 10260650740 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1391/02/11 از 
لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه آن به ش��رح زی��ر جهت اطالع عموم در 
روزنامه رسمی آگهی می ش��ود. 1- موضوع مؤسسه: ارتقاء سطح کیفی آموزشگاه های 
آزاد موسیقی استان اصفهان از طریق تشکیل کمیته های تخصصی و رسیدگی به مشکالت 
و موانع و تالش در ایجاد تعامل بین اعضا. 2- مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت 2 سال. 
3- مرکز اصلی موسس��ه: 1-3- اس��تان اصفهان – ش��هر اصفهان مجتمع فرهنگی استاد 
فرش��چیان اصفهان- کدپستی 8173644861- تلفن: 03116684400. 4- سرمایه موسسه: 
مبل��غ 1/000/000 ریال می باش��د. 5- اولین مدیران موسس��ه: 1-5- آقای ابراهیم علیزاد 
گوهری به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای شهریار شکرانی چهارسوقی به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای سید شهاب الدین افضل به سمت عضو هیئت مدیره. 5-4- 
آقای بهزاد جهان شاه راد به سمت عضو هیئت مدیره )بعنوان عضو علی البدل(، 5-5- آقای 
مهران قاضی اصفهانی به س��مت عضو هیئت مدیره )بعنوان عضو علی البدل(، 6-5- آقای 
کیوان عس��کری پور به س��مت منش��ی هیئت مدیره، 7-5- آقای مرتضی قاسمی به سمت 
خزانه دار، 8-5- آقای س��ید شهاب الدین افضل به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات و س��ایر مکاتبات با 
امضاء مدیرعامل و با مهر موسس��ه معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 
8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای احمد مراتب به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای 
خلیل ملکی به عنوان بازرس اصلی، 3-8- آقای سعید مزدک به عنوان بازرس علی البدل. م 

الف: 2957/3 آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 



یادداشت

5
معنای زندگی

از فیلسوف بپرس

دکترها می گویند

عشق و مرگ
 پرسیدن س��ن و س��ال دیگران خیلی سخت 

شیما 
نیست، طرف یا جواب می دهد-حقوق اش را که آبگینه

نپرسیده ایم!- یا نه، اما دانستن این که بیماری 
که روی تخت روبه رو خوابیده و فوق فوقش شش ماه دوام می آورد- از 
CT که چند لحظه پیش به همراه استاد دیده ایم- و بعد در جواب سؤال 

فوق، می گوید 22 سال، نفسم را بند می آورد.
 هم س��نیم... همین باعث می ش��ود تمام پرس��ش های حیاتی و روتین 
زندگی دوب��اره پیش چش��مم بیاید، از آخرین ش��ان: دقیقا چی ش��د 
که این طور ش��د؟، ت��ا آن اولین  ها: من اگ��ر جای دخت��ر خانم فالنی 
 ب��ودم، دختر خان��م فالنی م��ی ش��دم، اون وق��ت من کی  می ش��د؟

 و در نهای��ت نی��از مب��رم ب��ه م��رور کام��ل فلس��فه م��رگ و زندگی 
به ط��ور عملی، مجب��ورم می کند دقیق ت��ر و ریزتر ش��رح حال بگیرم، 
 معاینه اش کنم و تمام وقت پش��ت همه جواب هایش دنبال این باش��م 
که چی ش��د که این طور ش��د؟!  یک��ی دو هفته ب��رای آدم هایی مثل 
م��ن، اه��ل روزمرگی، کافی  اس��ت ک��ه عادت کنی��م به چه��ره رنگ 
پریده و موهای س��یاه چس��بیده به پیش��انی عرق ک��رده دختری که 
هر روز الغرتر می ش��ود و ه��ر روز در ج��واب این که ام��روز چطوری، 
می گوی��د بهت��رم. ش��اید ش��کایت کوچک��ی از س��ردرد.نتیجه اش 
 ب��رای م��ن می ش��ود چن��د روز دم��ق ب��ودن و بعده��ا ه��ر ب��ار به 
یادآوردنش- با خواندن مقاله ای، کتابی، نکته سرکالسی و حتی شباهت 
چهره ها- دل گرفتگی. با مرخص شدن بیمار، یا بیرون آمدنم از اتاقش، 
هیچ چیز تمام نمی شود. روپوش سفیدم را که درمی آوردم، تازه داستان 
شروع می شود. توی ذهنم موقعیت را بزرگ می کنم و داستان واره ها، مثل 
شاخه های درخت بید آویز می شوند و درخت بزرگ می شود؛ آن قدر که 
زیر سایه اش بشود نشست، قدر یک زیرانداز کوچک و آخر سر، گم شده 
البه الی ش��اخه ها برمی گردم به روزمرگی. برای ش��روع، شاید بیش از 
اندازه شاعرانه بود، برای گفتن از زندگی آدمی و آدم هایی که لقب دکتر 
را پیشاپیش-حتی از قبل کنکور- به دوش می کشند، اما از بس که این 
روزها همه چیز شبیه قصه است، از بس که بیمارستان شبیه دانشکده 
مردم شناس��ی اس��ت، از بس که لحن ها، ادبیات ها، روایت ه��ا و نگاه ها 
متفاوت است، از فرط این همه تراژدی، کمدی، انگار غریبه نمی زد این 

شاعرانگی. گاهی باید اجازه داد همه چیزمان به همه چیزمان بیاید.

پرسش بچه ها راجع به تولد
شب گذشته پسر چهار ساله ام از من پرسید: »من 

روشنک 
قبل از این که به دنیا بیایم کجا بودم )یا قبل از این موسوی

که در شکمت باشم(؟ آیا تنها بودم؟ « من باید به 
او چه بگویم؟

پاس�خ دهنده: پروفس��ور ریچارد ِهک،  استاد سابق دانش��گاه هاروارد،  
تخصص در زمینه فلسفه زبان، منطق و فلسفه ریاضی.

 کودکان یک س��ری س��ؤال های جالب می پرس��ند. م��ن تخصصی در 
روانشناسی کودک ندارم. من فقط فیلسوفی هستم که پدر نیز هست. 
پس لطفا حرف های مرا اشتباه برداشت نکنید. من قصد ندارم اینجا 
توصیه هایی برای والدین داشته باشم. چیزی که شما باید به پسرتان 
بگویید، تا حدی به عقاید مذهبی تان بستگی دارد. در برخی سنت 
ها گفته می شود پس��رتان نزد خدا منتظر تجسد )دارای جسم 

شدن( بوده است. 
برخی دیگر می گویند که پسرتان زندگی پیشینی داشته است 
که شما درباره آن اطالع چندانی ندارید. اما من حدس می زنم که 
شما متعلق به هیچ یک از این سنت ها نیستید؛ چون اگر بودید، 
جواب پرس��ش تان واضح می بود. بنابراین با فرض این که شما اعتقاد 
دارید پسرتان قبل از تولد وجود نداشته، پاسخ تان را می دهم. )توجه کنید 
که بسیاری مذاهب نیز این دیدگاه را دارند، بنابراین این یک دید غیرمذهبی 
در مقابل مذهبی نیست.(پس گفتن حقیقت به پسرتان مثل گفتن چنین 
چیزی  به وی است: ما می توانیم کلوچه درس��ت کنیم، اما قبل از این که 
کلوچه درست کنیم، کلوچه ای وجود ندارد. آرد، کره و رنده های شکالت 
داریم، اما آنها باید کلوچه را بسازند. قبل از این که کلوچه را درست کنیم، 
کلوچه ها وجود ندارند، این طور نیست؟بابا و مامان هم تو را درست کرده اند، 

اما قبل از این که ما تو را درست کنیم، تویی نبود.
 پس نه، تو تنها نبودی، درست مثل کلوچه ها که قبل از این که درستشان 
کنیم تنها نبودند و مثل کلوچه ها، قبل از این که تو را درست کنیم، ماده ای 
که تو را از آن درست کردیم، موجود بود. قسمتی از تو در مامان و قسمتی 
از تو در بابا بود. ) اگر به عقب بازگردیم، تمام این ها کامال درست نیست، اما 
زیاد موشکافانه برخورد نکنید.( ما تو را درست کنیم و واقعا خوشحالیم از 
این بابت!من فکر می کنم چیزی شبیه این برای کودکی چهار ساله قابل 
درک است و من بسیار دوست دارم بش��نوم که این مکالمه چگونه ادامه 

پیدا می کند. 
ام��ا ش��ما بای��د تش��خیص دهی��د ک��ه آی��ا فرزندت��ان ب��رای چنین 
صحبت هایی آماده اس��ت ی��ا نه.گذش��ته از عجیب و غریب ب��ودن این 
 مس��أله، نظر درباره نبودن پس از مرگ بس��یار وحش��ت زا ت��ر از نبودن

 قبل از تولد است.

سن لورنزویی ها
پنج هزار سن لورنزویی یا شاید هم بیشتر، خیره نگاه مان می کردند. 
ساکنان جزیره، نخودی رنگ و الغر بودند. یک نفر چاق هم بین آنها 

دیده نمی شد. 
هیچ کدامش��ان دندان کامل در دهان نداش��تند، چند دندانش��ان 
افتاده ب��ود. بس��یاری از پاها باد داش��تند ی��ا چنب��ری بودند. یک 
 جفت چش��م ش��فاف هم حت��ی وج��ود نداش��ت. زنان خش��ک و 
الغر و بی مقدار بودند. مردان لنگ به کمر بس��ته بودند که پوششی 
ناکافی بود. تعداد زیادی سگ وجود داشت، اما هیچ کدامشان پارس 
نمی کردند. تعداد زیادی نوزاد هم وجود داش��ت، اما هیچ کدامشان 
گریه نم��ی کردند. گه گاه کس��ی از گوش��ه و کنار س��رفه می کرد؛ 
همین و همین، تمام ش��د. 
یک دس��ته موزیک نظامی 
ب��ه ح��ال خب��ردار جلوی 
 جمعیت ایستاده بود. چیزی 

نمی زدند.
 »گهواره گرب�ه«، کورت 
وون�ه گات، عل�ی اصغر 
بهرامی، قسمت62، »چرا 

هیزل نمی ترسید؟«

مکان:  اتوبوس 
زمان:  تابستان

توصیه: راننده محترم و عزیز اتوبوس! لطفا تهویه ها و کولر اتوبوس را از ما 
روزنامه فرهنگی، اجتماعی| شماره 795 |یکشنبه 7 خرداد 1391 | 5رجب 1433دریغ نکنید.

چیدمانی به رنگ طبیعت
رنگ سبز همیشه در چیدمان، اثری شادی بخش 
و سر زنده دارد. افسردگی وخواب آلودگی را از بین 
می برد و به شما آرامش را هدیه مي دهد. وقتی به 
فضای سبز خیره می شوید، تمام غم وغصه هایتان 

را فراموش مي کنید.
 نیاز نیست که شما چیدمانی به رنگ سبز داشته 
باشید، شما باید خانه خود را به یک باغچه با صفا و 

سرسبز تبدیل کنید.

بهشت کوچک من

به راحتی می توانید گوش��ه ای از خانه خود را به 

گلستانی کوچک تبدیل کنید تا در مواقع تنهایی، 
به بهشت کوچک خود پناه ببرید و خود را با یک 
استکان چای داغ در کنار گل های زیبای بهاری 

میهمان کنید.

گل گلدون من
 ش��معدانی گل خاط��ره هاس��ت. درمی��ان 
 گل ه��ا گل ش��معدانی یک��ی از زیباتری��ن

 گل هاست.

این گل، تصوی��ری از دوران کودکی و نوجوانی را 
برای ش��ما و میهمانانتان ایجاد می کند و زیبایی 

خاصی به خانه شما می دهد.

انتخاب گلدان

 هماهنگ کردن گلدان ها باعناص��ر و لوازم اتاق،
 م��ی تواند نش��ان دهنده حس��ن س��لیقه باالی 
صاحبخانه باش��د. ش��ما می توانید برای هر اتاق 
 مناس��ب ب��ا ن��وع چیدم��ان آن، گل��دان های 
گلی را انتخاب کنید که زیبایی آن را صدچندان 
کند! برای حیاط و یا تراس شما گلدان های سفالی 

لعاب دار مناسب تر هستند.
گلدان های س��فالی فی��روزه ای ظاهری بس��یار 
 زیبا دارن��د و در کن��ار گل های زیب��ای بهاری، 
 دنیای��ی از رن��گ ه��ای زیب��ا را به ش��ما هدیه 

می دهند.

انرژی مثبت با گل

اجناس گران قیمت و لوکس نم��ی توانند انرژی 
مثب��ت را در فضا ایجاد کنند، اما ش��ما به راحتی 
بایک گلدان گل طبیعی می توانید فضای خانه را 

سرشار از انرژی مثبت کنید. 
حتی ظرفی که بسیار ارزشمند است، با قراردادن 
چند شاخه گل،  جلوه ای بی نظیر خواهد یافت. 
هرگز فراموش نکنید که نگاه کردن به گل ها باعث 
می ش��ود که اعضای خانواده ب��ا یکدیگر مهربان 

تر باشند!

جای گل ها درخانه

میز آش��پزخانه یکی از مکان هایی است که همه 
اعضای خانواده حداقل روزی یک بار دور آن جمع 
می شوند، پس مکان خوبی برای گذاشتن گلدان 
گل شماست. نزدیک در ورودی یاپشت در روی جا 
کفشی هم مکان خوبی برای قرار دادن گل هاست؛ 
چون همه اف��راد خانواده هن��گام ورود به خانه و 

یاخروج از آن، شاد و پرانرژی خواهند شد.

طبیعت را به خانه بیاورید

چیدمانی بهاری

بهار فرصت خوبی است که سری به گل فروشي ها بزنید. نگذارید زندگی در آپارتمان شما را از طبیعت دور سازد.شما  مرجان 
می توانید با میهمان کردن یک گلدان کوچک در خانه خود، گلخانه شخصی خود را داشته باشید.پورقدیری

 س�ؤال اول من این است که چه شد به 
فکر تأسیس این رستوران افتادید؟

 م��ا کار خ��ود را از 12 س��ال پی��ش و ب��ا رس��توران 
خانه هنرمندان ش��روع کردیم و بعد به اینجا رسیدیم.

آقای گلبیدی به فکر تأس��یس افتادند. ایشان تقریبا از 
25 سال پیش گیاه خوار هس��تند و دوست داشتند که 

فرهنگ گیاه خواری را نیز به ایران وارد کنند.
در واق�ع دلیل اصل�ی، ترویج فرهنگ 

گیاه خواری بوده است؟
بله، و االن مش��خص شده که گوش��ت، به خصوص 
گوش��ت قرمز، مضرات زیادی دارد. درس��ت است که 
سرشار از پروتئین است، ولی این پروتئین در بسیاری از 

گیاهان نیز وجود دارد.
موقعی که کار را ش�روع کردید،چقدر 

تبلیغات داشتید؟
در حقیقت ما تبلیغ به آن ش��کل که مثاًل در رسانه ها 
 باشد، نداشتیم. انجمن و رستوران را عمدتًا مشتری ها

ب��ه یکدیگر معرف��ی ک��رده ان��د و س��ایت اینترنتی 
 هم هس��ت که به ط��ور پیوس��ته فعالیت م��ی کند.

(www.ivegs.com)
در این مدت استقبال چطور بوده؟

 اس��تقبال بس��یار خوب اس��ت و هر روز هم به شمار 
گیاه خواران اضافه می شود. افراد بسیاری هستند که 
روزی گوشت خوار حرفه ای بوده اند و به دلیل ابتال به 
یک بیماری، به گیاه خ��واری روی آورده اند. با وجود 
این که در ایران تبلیغی برای این موضوع نیس��ت،اما 
تعداد زیادی خودش��ان در این مورد تحقیق می کنند 
و یا به آنها پیش��نهاد می ش��ود که از این رژیم غذایی 
استفاده کنند. حتی بیماران سرطانی هستند که پزشک 
معالجشان به عنوان درمان، خام گیاه خواری را به آنها 
 معرفی می کند. ای��ن افراد در م��دت 40 روز تا دو ماه 
خام گیاه خواری می کنند و دیده ش��ده که بهبود پیدا 

کرده اند.
پس مشتری های شما بیش�تر دائمی 

هستند؟
البته یک س��ری مش��تری ه��ای وفادار هس��تند که 
 به ص��ورت دائم اینجا م��ی آیند. تعدادی هس��تند که 
 گوش��ت خوارن��د و وقتی غ��ذا را م��ی خورن��د، باور 
نمی کنن��د که غذاها گیاهی باش��ند و فک��ر می کنند 

گوشت را طعم دار کرده ایم، ولی این گونه نیست.
بیشترین استقبال از سوی کدام قشر 

بوده است؟
ما همه نوع مشتری داریم؛کس��انی که گیاه خواری را 
دوس��ت دارند و به بقیه هم اینج��ا را معرفی می کنند. 
ما حتی مش��تری هایی داریم که 70،80 س��ال س��ن 
 دارند و همه هم از کیفیت و طعم غذاها راضی هستند. 

 همین طور ک��ه می بینید م��ا هم تمام تالش��مان را 
می کنیم که محیط پرنشاط باشد.

با چه مشکالتی در این راه درگیر بودید 
و هستید؟

(با خنده) مشکل ما اول تورم اس��ت، دوم تورم است، 
س��وم تورم اس��ت. قیمت مواد اولیه که م��ا باید تهیه 
کنیم هر روز افزایش پیدا می کند و چون می خواهیم 
 لیست غذا را با قیمت ثابت ارائه بدهیم، واقعاً به مشکل 
 می خوریم،ی��ا مث��ال ب��ازرس اداره تعزی��رات ایراد 
می گیرد که چرا قیم��ت ها باال و پایین می ش��ود. از 
طرفی ما حمایتی از س��وی دولت نداریم و این، کار را 

سخت تر می کند.
جدا از قیمت،ب�رای تهیه م�واد اولیه 

مشکلی وجود ندارد؟
خوش��بختانه ایران از نظر انواع گیاهان غنی اس��ت، 
فقط یک س��ری از ادویه های مخصوص است که از 

هندوستان وارد می کنیم.
سوس�یس و کالباس گیاهی که در منو 

هم هست را از کجا تهیه می کنید؟
یک کارخانه تولیدی هست، ولی خیلی بزرگ نیست.

مخالفتی هم ب�وده که دردس�ر ایجاد 
کند؟

ن��ه، این ط��وری نب��وده. در بین مش��تری ه��ای ما 
سیاستمداران هستند یا بازیگران معروف؛ چون سبک 
ما سبک خاص و جالبی اس��ت و هر کس دوست دارد 

حتی یک بار هم که شده غذای اینجا را امتحان کند.
به عن�وان مدیر انجمن گی�اه خواران، 
در مورد فعالیت ه�ای انجمن توضیح 

بدهید.
متأس��فانه به خاطر هزینه های ب��اال و چون ما قدرت 
تأمین این هزینه ها را نداری��م، در حال حاضر انجمن 
فعالیت خاصی ندارد و به فروشگاه و رستوران محدود 
شده است. یک سری کالس ها و جلسات هم بود که 
نتوانستیم دایر کنیم.تعداد زیادی هم تماس می گیرند، 
ولی نمی توانیم پاسخگو باشیم؛ چون در تالش هستیم 
که ابتدا سطح فعالیت انجمن را بیشتر کنیم. از طرفی 
انجمن گیاه خواری صرفًا یک انجمن بوده که به ثبت 
رسیده و فعالیت آنچنانی نداشته و غذاها و محصوالت 

گیاهی را در رس��توران و فروش��گاه به عرضه 
گذاشته اس��ت. هرچند تالش شده که کیفیت 
باال باشد، اما کافی نیس��ت. مسلمًا انجمن باید 
یک سری جلسه داشته باشد،عضویت بگیرد و 
همایش برگزار کند، ولی تا االن موفق نبوده ایم 
که این کارها را انجام دهیم. اما درصدد هستیم 

که فعالیت خود را گسترش بدهیم.
اگ�ر بخواهیم موض�وع را بیش�تر 

باز کنیم، به نظر ش�ما چه عاملی باعث 
می شود در ش�هرهای دیگر رستوران 
ی�ا فروش�گاه گیاهی نباش�د؟ مث�ًا در 
اصفهان افراد زیادی هستند که دغدغه 
گیاه خواری دارند،اما جایی نیست که به 

نیاز آنها پاسخ دهد.
خب، این موضوع برمی گردد ب��ه مرکزیت و این که 
متأسفانه همیشه همه چیز در تهران پیدا می شود، اما 

در سایر شهرها نه.
یعنی کس�ی مراجعه نکرده که مثاًل از 
رستوران یا فروشگاه شما شعبه ای هم 

در بقیه شهرها راه اندازی کند؟
چرا، ولی این کار هزینه بر اس��ت. برای ما هم مقدور 
نیست که این هزینه را در اختیار آنها بگذاریم. فرض 
 کنید کسی بخواهد در اصفهان یک رستوران گیاهی 

راه اندازی کند.
 ب��ا در نظر گرفت��ن م��کان و امکان��ات، باید 

بیش��تر از صد میلی��ون تومان هزین��ه کند.
آیا کس��ی هس��ت که این مقدار پول خرج 
کند؟ این یک ریس��ک اس��ت. س��رمایه 
 گذار با خ��ودش فک��ر می کند،ت��ا وقتی 
فست فود هس��ت و من می توانم مشتری 
بیش��تری داش��ته باش��م، چرا این کار را 
بکنم؟ما نیاز داریم که ای��ن فرهنگ بین 

مردم جا بیفتد.
ه�ای  ببینید،رس�توران 

خاص�ی در اصفهان وج�ود دارد؛ 
مثاًل رس�توران ایتالیایی یا ترکیه ای، 
اس�تقبال هم خوب بوده، ولی ما 
یک  حتی 

فروش�گاه که محص�والت گیاهی هم 
بفروشد نداریم.

البته یک مق��داری هم ایراد به ما وارد هس��ت. ما هم 
باید تالش��ی بکنیم و هزینه ای صرف کنیم تا در چند 
شهر بزرگ رس��توران هایی دایر شود تا کم کم مردم 
با فرهنگ گیاه خواری آشنا ش��وند؛ چون ما حتی آمار 
دقیقی هم از تعداد گیاه خواران چه در تهران و چه در 

سایر شهرها نداریم.
وکالم آخر.

 اگ��ر در جری��ان باش��ید 
م��ی دانید ک��ه گیاه 

ب��ه   خ��واران 
چهار دس��ته 
ت  و متف��ا

 تقس��یم می شوند.
 تف��اوت عم��ده از
لبنی��ات  خ��وردن 

ناش��ی  م��رغ  تخ��م   و 
می ش��ود. م��ا س��عی کردیم که 

تنوع غذاهایمان به گونه ای باش��د که هم��ه بتوانند 
از آنه��ا اس��تفاده کنن��د، اما بای��د حمای��ت و کمکی 
 وجود داش��ته باش��د تا بتوانیم مردم را بیش از پیش با 
گیاه خ��واری آش��نا کنی��م. در دنیای ام��روز همه به 
 این س��مت حرکت می کنن��د که غذای س��الم تری

 مصرف کنند و قطعًا غذای گیاهی، یک غذای س��الم 
است.

گفتگو با یکی از رستوران داران گیاهی

سبک ما یک سبک خاص است
وقتی کسی از تو می ش�نود که گیاه خواری، با تعجب نگاهت می کند و صورتش پر از عالمت سؤال می شود.آن وقت  ناهید 

است که در جواب سؤال هایی نظیر این که مگر می شود آدم خودش را از لذت خوردن غدایی مثل کله پاچه محروم محمدطاهری
 کند، ترجیح می دهی س�کوت کنی یا لبخند بزنی؛ البته این مشکل تمام گیاه خواران اس�ت، اما این موضوع زمانی 
 پررنگ تر می شود که حتی جایی نباش�د تا بتوانی چند نفر مثل خودت را ببینی و دغدغه هایت را به اشتراک بگذاری.گذشته از انجمن 
گیاه خواران ایران که از سال 1378فعالیت خود را در تهران آغاز کرده، هدف این مصاحبه که با قاسمی، مدیر انجمن گیاه خواران صورت 
گرفت، بیشتر پی بردن به این موضوع است که چرا در شهری مانند اصفهان با وجود این که تقاضای زیادی وجود دارد، حتی یک رستوران 

گیاهی نیز دیده نمی شود.
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ساالنهیکدرصدبهمساحتبیابانهایایرانافزودهمیشود

برآوردها نشان می دهد تحت تأثیر عواملی مثل فرس��ایش خاک و نابودی پوشش گیاهی، ساالنه یک 
درصد به مساحت بیابان های ایران افزوده می ش��ود. در سی سال گذشته حدود 30 درصد به مساحت 

بیابان های ایران افزوده شده است.

خشکسالی، جاده و معدن 
عامالن مرگ يوزها

به گ��زارش همش��هری آنالی��ن، دش��ت راور یکی از 
عرصه های حیات یوز ایرانی محس��وب می ش��ود. این 
درحالی اس��ت که عوامل طبیعی و غیرطبیعی ازجمله 
15س��ال خشکس��الی پی درپی، زندگی این حیوان در 
کرمان را به ش��دت تهدید می کن��د. هم اکنون تخمین 
زده می ش��ود 70 تا 100 قالده یوزپلنگ در عرصه های 
طبیعی ایران وجود داشته باش��د که دشت راور یکی از 

مهم ترین این زیستگاه هاست.
در این زیس��تگاه، حیواناتی همچون گ��وره خر، گربه 
وحشی و یوزپلنگ آسیایی زندگی می کنند که در حال 
حاضر نسل تمامی این حیوانات در معرض خطر است. 
پیش از این، قرار بود با طرح هایی ازجمله ارتقای راور به 
منطقه حفاظت شده، حفاظت از محیط زیست یوزپلنگ 
در دشت راور در دستور کار قرار بگیرد، اما این طرح ها در 

حد وعده و شعار باقی ماند.
ارتقای زیستگاه یوز به منطقه حفاظت شده که عرصه ای 
به وس��عت یک میلیون و300هکتار را شامل می شود، 
یکی از ضروری ترین مباحث مطرح ش��ده برای حفظ 
نسل این حیوان در استان کرمان بود. اما با وجود صدها 
معدنی که در عرصه زندگی یوز ایرانی در حال فعالیت 
هستند، این امر عمال همچنان مس��کوت مانده است. 
همچنین ضروری اس��ت با اجرای طرح های مطالعاتی   
بین بومیان منطقه در این زمینه فرهنگ س��ازی شود. 
البته در این راس��تا اقداماتی ازجمله تش��کیل کارگاه 
آموزشی انجام شد اما این حرکت ها در نهایت مسکوت 

ماند.
جاده راور به یکی از مهم ترین تهدیدهای زیس��تی این 
جانور تبدیل شده تا آن جا که تاکنون چند قالده یوز در 
برخورد با خودروهای عبوری در این جاده تلف شده اند. 
به گفته کارشناس��ان، در کن��ار وجود معادن، ش��کار 
بی رویه طعمه های یوز به وسیله شکارچیان، مهم ترین 
عامل غیرطبیعی تهدید کننده ج��ان این جانور، جاده 

راور است.
محمد قربانی، فعال عرصه محیط زیست استان کرمان، 
با ابراز تأس��ف از  انجام نش��دن برنامه های جامع برای 
حفاظت از نس��ل این حیوان در اس��تان کرمان گفت: 
برای حفظ یک اکوسیستم، س��ه فاکتور امنیت، غذا و 
آب از مهم ترین عوامل پایداری محس��وب می شود که 
در دش��ت راور به گونه ای تمام این فاکتورها تحت تأثیر 

قرار گرفته است.

رويداد

ریزگرد، حج��م عظیمی از غبار اس��ت که ه��زاران متر باالتر 
می رود و هزاران کیلومتر به نقاط دورتر نقل مکان می کند. در 
حال حاضر موج این ریزگردها از دیوار چهار هزار متری زاگرس 
گذشته و در دشت های مرکزی ایران به اصفهان رسیده است.

واقعیت این است که هنوز اقلیم شناس��ان نمی دانند که اوال، 
منبع انرژی عظیمی که ریزگرد را ایجاد می کند، چیس��ت و 

دوما، این منبع در چه دوره های زمانی فعال می شود. 
درباره منش��أ داخلی آن چه از آن تحت عنوان گرد و غبار و نه 
ریزگرد یاد می ش��ود، باید گفت اصفهان در ش��عاع چند صد 
کیلومتری بیابان واقع اس��ت. این ش��هردر اقلیم خشکی قرار 
داشته که آبادانی و اقلیم سرس��بز آن به واسطه آب های روان 

و جاری است.
در شمال ش��رق اصفهان در منطقه جندق، انارک و چوپانک 
ناهمواری ها و تپه های ماس��ه ای قرار دارند؛ جایی که یکی 
از دالیل گ��رد و غبارها، به ویژه در آس��تانه فصل گرم س��ال 

هس��تند. در حال حاضر رون��د بیابانی ش��دن 15 کیلومتر از 
منطقه چوپانک گذش��ته که دلیل فزاینده ای است بر ایجاد 

گرد و غبارها.
ام��ا چیزی ک��ه برخ��ی از رس��انه ها از آن به عن��وان یکی از 
 دالیل گرد و غبارها در اصفهان یاد کرده اند، خش��کی بس��تر 
زاینده رود اس��ت؛ چیزی که در حال حاضر با توجه به پوشش 

گیاهی کرانه های زاینده رود بعید به نظر می رسد.
 با وجود روند شتابناک توسعه ای که در بخش های گوناگون، 
از صنعت و کشاورزی گرفته تا توسعه شهری که منجر به فزونی 
جمعیت در این استان خواهد شد و همچنین، نادیده گرفتن 
حقابه تاالب گاوخونی دراثر پرداختن به صنعت و کشاورزی در 
این استان، همگی به زودی اصفهان را بیش از آن چه امروز با 

آن مواجه است، درگیر می کنند.
از دیگر سو، برخی از کارشناس��ان در مورد منشأ خارجی این 
پدیده معتقدند ماجرای ریز گردها از آن جا ش��روع ش��ده که 

صدام حسین به بهانه ایجاد نهری به نام »نهر پنجم« و به وجود 
آوردن اراضی کشاورزی سبب ش��د تا تاالب »هورالعظیم« از 
بین برود؛ تاالبی که بزرگ ترین تاالب غرب آس��یا س��ت و در 
»کنوانس��یون رامس��ر« نیز اهمیت فوق العاده آن ذکر ش��ده 
است. این تاالب مرزی مانند چش��مه گیر گرد و خاک بود، اما 
اکنون بستر این تاالب خشک خود سبب ریزگردهای منطقه 

شده است.
 این کارشناس��ان معتقدند تعدد رخدادهای ریزگرد یک روند

 غیر طبیعی اس��ت و همین مس��أله نش��ان می ده��د پدیده 
 ریزگرده��ا ریش��ه انس��انی دارد؛ چی��زی ک��ه در ای��ران، 
بین النهرین، شرق س��وریه، جنوب ترکیه، عربستان و عراق، 
با بی توجهی به مالحظات بوم شناس��ی در اجرای طرح های 

توسعه طلبانه به اجرا درآمد.
ایران نیز تحت تأثیر انتقال آب رودخانه ها و ایجاد 40 س��د از 
جمله سدهای »بهمنش��یر«، »کرخه« و»کارون«، به تنهایی 
یک میلیون هکتار چشمه گیر گرد و خاک را از بین برده است. 
مهندس محمد دروی��ش، فعال محیط زیس��ت و عضو هیأت 
علمی موسس��ه جنگل ها و مراتع کش��ور درباره یکی دیگر از 
دالیل ریزگردهایی که ایران را متأثر کرده است، گفت: دولت 
ترکیه از ضعف دولت مرکزی عراق در برهه ای از زمان استفاده 
کرد و پروژه های معطل مانده س��د س��ازی خود را به اجرا در 
آورد. مطابق تعهدات بین المللی، ترکیه اجازه نداشت تمامی 
حقآبه »دجله«و »فرات« را برای خود مصرف کند، اما بیش از 
سهم خود استفاده کرد و اگر 5600 مترمکعب در ثانیه آب به 
 عراق می رسید، این رقم در حال حاضر به دو هزار مترمکعب 
در ثانیه رسیده است. از طرف دیگر سوریه نیز دو سد در مسیر 
رود »فرات« زد که سبب ش��د در عراق و در اطراف مسیر این 
رود، یعنی ح��دود 2500 کیلومتر، حدود 42 تاالب خش��ک 
شوند و بس��یاری از اراضی کش��اورزی در حدود چهارمیلیون 
هکتار عرصه های برهنه مستعد برای چشمه های تولید گرد 

و خاک به وجود آید. 
 از س��وی دیگ��ر دکترناصرکرم��ی، یک��ی دیگ��ر از فع��االن 
محیط زیست و اقلیم شناس، پدیده ریزگردها را امری طبیعی 
و متأثر از صحرای آفریقا و بیابان های عربس��تان دانس��ت و 
گفت: ریزگرد ب��ا گردوغبار فرق دارد. ریزگ��رد به هیچ عنوان 
منشأ محلی ندارد و خاستگاه آن صحرای آفریقا و بیابان های 
جنوب عربستان است. نه ما، بلکه همه جهان هم دور هم جمع 
 ش��وند، نمی توانند برای مهار ریزگرد سراسر صحرای آفریقا و 

بیابان های عربستان را درخت بکارند.

توسعه بی در و پیکر، بدهکاری اکولوژيکی زايید

گردیکهدرچشماصفهانرفت

آن چه اين روزها اصفهان را در شرايط هش�دار قرار داده، مسأله ريزگردهاست؛ معضلی که  گروه 
21 استان را درنورديده و می رود تا دامن همه استان های کشور را بگیرد.محیط زيست

آن چه در اصفهان با آن رو به رو هس�تیم، ناش�ی از دو منش�أ داخلی و خارجی است. اصوال 
ريزگرد ها منشأ محلی نداشته و خاستگاه ريزگردهايی که وارد ايران می شوند، غالبا صحرای آفريقا و بیابان های 

جنوب عربستان هستند. 

يک جشن محیط زيستی برای سبز انديشان

عروسیدربلندایسبالن

وسایل سفره عقد عروس خانم را از مشهد تا باالی کوه آورده 
بودند. زوج جوان، دوستان کوهنوردش��ان را از همه جای 

ایران دعوت ک��رده بودند و قرار ب��ود در یک جمع کوچک 
دوستانه آغاز زندگی مشترکش��ان را جشن بگیرند. با همه 
سختی های راه، جشن ازدواج زوج کوهنورد به خوبی برگزار 
شد و آنها توانس��تند بهترین خاطره زندگیشان را در جایی 

بسازند که همیشه آرزویش را داشتند.
مسلم نجفی، داماد جوانی اس��ت که »بله« عروسش را در 
ارتفاعات س��بالن گرفته اس��ت. او کوهنوردی را از پدرش 
یاد گرف��ت و حاال راهنم��ای کوهنوردانی اس��ت که برای 
کوهنوردی به ارتفاعات س��بالن می روند.در یکی از همین 
کوهنوردی ها بود که با همسرش آشنا شد: »کار اصلی ام 
کابینت سازی است، اما به خاطر این که از کودکی با پدرم 

 ب��ه ارتفاعات س��بالن می رفتم، ای��ن منطق��ه را به خوبی 
می شناس��م. برای همین کوهنوردان دیگر را هم می توانم 
راهنمایی کنم. در جریان یکی از این راهنمایی ها بود که با 

همسرم آشنا شدم.«
عروس خانم با یک گروه کوهنوردی از مشهد به اردبیل رفته 
بود: »اولین بار همسرم را در برنامه کوهنوردی در ارتفاعات 
س��بالن دیدم. بار دوم هم او را در صعود به علمکوه دیدم و 

همان جا بود که دیگر از او خواستگاری کردم.«

عروسی در ارتفاع
   زوج جوان بعد از آشنایی و انجام رسم و رسوم، عروسیشان 

را در ارتف��اع 4۸11متری در کنار دریاچه زیبای س��بالن 
برگزار کردند. البته تصور نکنید عروس خانم همه مس��یر 
را با لباس عروس طی کرده و خودش را به دریاچه رسانده 
است. او در پناهگاهی در ارتفاع حدودا سه هزار متری لباس 
عروس پوش��ید و با مهارتی که داشت، بقیه راه را تا دریاچه 
با لباس عروس باال رفت. با همه س��ختی هایی که این کار 
داش��ت، مهارت عروس کوهنورد باعث شد تا لباس آسیب 
زیادی نبیند. داماد هم با کت و شلوار، کوهنوردی می کرد 
 و  پیمودن راه کمی برایش س��خت ش��ده بود. اما همه این

سختی ها به پایان شیرین و خاطره انگیزش می ارزید. پایانی 
که برای آنها، آغاز یک زندگی مشترک بود.

هشدار موسسه زيست محیطی ديده بان جهان 

 موج ششم انقراض تنوع زيستی 
در راه است

فرود و فراز

 
ما پیوسته از آستانه های طبیعت عبور می کنیم و آنها را نمی بینیم و ضرب العجل های طبیعی را نقض می کنیم، 
بدون آن که آنها را بشناسیم. در اين بازی، وقت نگهدار طبیعت است، اما ما ساعت را نمی بینیم.«  لستر براون، يکی 
از بزرگ ترين متفکران محیط زيست جهان و ريیس موسسه تحقیقات زيست محیطی سیاست زمین و بنیانگذار 
موسسه ديده بان جهان می افزايد: » از میان ديگر روندهای زيست محیطی که آينده ما را به خطر انداخته اند، 
می توان به روند کوچک شدن مداوم جنگل ها، گسترش بیابان ها، سقوط سطح سفره های آب زير زمینی، افت 
ش�یالت، نابودی گونه ها و افزايش درجه حرارت کره زمین اش�اره کرد. افزايش درجه حرارت کره زمین با خود، 
امواج شديد گرمای نابود کننده محصوالت کش�اورزی، توفان های مخرب تر، خشکسالی های شديدتر، آتش 
سوزی بیشتر در جنگل ها و البته ذوب يخچال ها را به همراه می آورد. در سال 1992 دولت ها در نخستین اجالس 
زمین که در شهر ريو دو ژانیرو برزيل برگزار شد، يک تعهد تاريخی را امضا کردند که منجر به تحقق توسعه پايدار 
می شد – توسعه پايدار سیستمی است که هم سالمت انسان و هم سالمت اکوسیستم ها را تضمین می کند- اما 
اکنون 20 سال بعد از برگزاری اجالس ريو و ده ها اجالس جهانی ديگر، تمدن بشری به يک فروپاشی اکولوژيکی 
 نزديک ش�ده اس�ت.  بدون اغراق بايد گفت اگر اين بار هم جهان در برابر تعهداتش شکس�ت بخ�ورد، زمین به 
ناپايدار ترين وضعیت ممکن در طول تاريخ بشری دست خواهد يافت. از اين رو اجالس ريو + 20 سازمان ملل متحد، 
حرکت به سمت رفاه پايدار و سیاست های خالق و روش های نوين برای دستیابی به اين پیشرفت پايدار را در قرن 
 بیس�ت و يکم جس�تجو می کند. اين اجالس که چند روز ديگر در ريو دو ژانیرو برگزار می شود، می تواند برای 

آخرين ب�ار دولت های جهان را به تش�ريک مس�اعی برای نج�ات منابع زنده زمی�ن فراخواند ک�ه در غیر اين 
 صورت، ديگر فرصتی وجود نخواهد داش�ت. در همین حال دانشمندان هش�دار داده اند که فراتر از موضوعات 
زيست محیطی مهمی که مستقیما با حیات انسان ها سر و کار دارد، جهان با موج جديدی از انقراض رو به رو شده 
است که اگر دراجالس پیش رو سیاس�ت هايی برای توقف اين روند انديشیده نشود، موج ششم انقراض جهانی 

آغاز می شود. موسسه ورلد واچ در تازه ترين گزارش خود در سال 2012 نسبت به اين موضوع هشدار داده است.

زيست بوم

کاش  سرخ پوست بوديم

 اصوال ما آدم ها همه چیز را در فرم مکعبی و 
مرضیه 
 س��اده و منظ��م اش دوس��ت داری��م؛ ناظری

هزار هکتار  عرصه کش��اورزی کشت شده با 
یک محصول از این سر دشت تا آن سر دشت را ترجیح می دهیم به 
 یک هکتار جن��گل تو در تو ب��ا گونه گونی زیس��تی بی ح��د و مرز 
و یک آسمان خراش که صاف و بی انحنا باال رفته را ترجیح می دهیم 

به فراز و نشیب نامتعادل یک کوه. 
اصال اگر دس��ت ما بود، زمی��ن را خالصه می کردی��م در برج های 
مکعبی، مزارع مربعی، درخت های منظم در حاش��یه خیابان های 
منظ��م و کمپانی های منظم که ه��ر  26 ثانیه یک بار، بس��ته های 

مکعبی غذای آدم ها را بیرون بفرستند. 
 م��ا آدم ه��ا در مقایس��ه ب��ا پیچیدگ��ی و گون��ه گون��ی جه��ان 
نیس��تیم. بی��ش  لوح ه��ای خودخواه��ی  س��اده   طبیع��ت 

 گاهی به خودم��ان اج��ازه می دهیم با ی��ک خلیج و ی��ک دریاچه 
 چن��ان رفت��ار کنیم ک��ه ان��گار دو ظ��رف آب ان��د ک��ه می توان 
 آبش��ان را با ش��لنگی ب��ه هم وص��ل ک��رد و البت��ه برای ش��لنگ 
 س��اخته نبوغ خودم��ان ه��م یه اس��م خ��وب انتخ��اب می کنیم:  

» ایران رود«
 نگاه س��اده انگارانه م��ا به طبیعت اس��ت که باعث می ش��ود تصور 
 کنیم می توانی��م زمین را در عرص��ه ای به ط��ول 1600 کیلومتر 
 و عم��ق 500 مت��ر از خلی��ج چابه��ار ت��ا ب��م و از آن جا ت��ا کویر 
 ل��وت و کوی��ر نم��ک و طب��س و ش��اهرود و  در نهای��ت بن��در گز 
 حف��ر کنی��م و اس��مش را بگذاریم»ای��ران رود«  ک��ه قرار اس��ت

  ب��ه کمک پم��پ ه��ا، آب دریاچه خ��زر را ب��ه خلیج ف��ارس وصل 
کند.

 نگاه س��اده انگارانه ما به طبیعت است که باعث می شود تصور کنیم 
م��ی توانی��م ب��ا ص��رف 50 میلی��ارد توم��ان از درآم��د حاص��ل 
 از نف��ت خوزس��تان ب��رای انتق��ال آب از دریاچ��ه خ��زر، در

50 کیلومت��ری ته��ران ی��ک دریاچه جدید بس��ازیم و ش��عارهای 
 خ��وب و زیب��ا بدهی��م ک��ه: »دریاچه س��اوه را ب��ه نقش��ه ایران 

بازمی گردانیم.«
 نگاه س��اده انگارانه م��ا به طبیعت اس��ت که باعث می ش��ود تصور 
 کنی��م می توانی��م جا به ج��ا حاش��یه دریاه��ا و خلیج ه��ا جزیره
  مصنوع��ی بس��ازیم و برج ه��ای تجاری و س��ازه های مس��کونی

  ب��زرگ م��ان را روی مرجان ه��ا و ش��قایق های م��رده بن��ا 
کنیم. 

157 س��ال پیش »نواه س��یاتل«، رییس یکی از قبایل سرخ پوست 
آمریکا در پاس��خ ب��ه درخواس��ت فرانکلین پی��رس، رییس جمهور 
 وق��ت آمریکا ب��رای خری��د زمین ه��ای سرخ پوس��تان س��خنانی 
ایراد کرد که بعدها الهام بخش بس��یاری از فعاالن زیس��ت محیطی 
ش��د. او گفت: »چگون��ه می توان آس��مان یا گرمای یک س��رزمین 
 را خری��د ی��ا آنه��ا را فروخ��ت ، وقت��ی م��ا مال��ک ط��راوت ه��وا

 و شفافیت آبها نیستیم؟«
سیاتل گفت: »هر نقطه از خاک این سرزمین برای مردم من مقدس 
است.... رودخانه ها برادران ما هس��تند، ما را سیراب و کودکانمان را 

تغذیه می کنند. 
اگر این س��رزمین را به ش��ما فروختیم، به یاد داش��ته باش��ید و به 
 فرزندان خود نیز بیاموزید که با رودخانه ها مثل برادران خود مهربان

 باشند.« 
س��یاتل از رفتار تازه واردان به ق��اره آمریکا گله کرد: »مرد س��فید 
رفتار م��ا را درک نمی کند.  ب��رای او زمین مثل یک برادر نیس��ت، 
بلک��ه مانند دش��من اوس��ت. وقت��ی آن را تص��رف کرد، ب��ه پیش 
می رود، مزار پدران خود را پش��ت س��ر می گذارد و حق زاده ش��دن 
فرزندان خود را از یاد می ب��رد. او با طمع س��یر ی ناپذیرش زمین را 
 می بلع��د و نابود می کن��د و جز بیابانی خش��ک و بایر چی��زی از آن

 بر جای نمی گذارد.«
 متأس��فانه برخالف س��رخ پوس��ت ها »تصمیم گی��ران«  به زمین 
نمی گویند» برادر«  و نمی دانند »وقتی مالک طراوت هوا و شفافیت 
آب ها نیستی، نمی توانی آسمان را بخری یا گرمای یک سرزمین را 

بفروشی.«
 آنها از  پیچیدگی بی حد و مرز طبیعت می ترس��ند و احتماال هرگز 
به این فکر نکرده اند که  »انسان تار سرنوشت را نمی تند، بلکه خود 
رشته ای تنیده از همین تار است. هر آن چه که او بر این تار روا دارد، 

بر خود روا داشته است.«

مرگ سرزمین زنده رود آغاز 
شده است

محمد درویش 
عضو هیأت علمی موسسه  جنگل ها و مراتع ایران

 ایران برای مطالعات در حوزه میراث یکی از فقیرترین کشورهای جهان 
است و فعاالن محیط زیست نیز نتوانسته اند نقش خود را در این حوزه 
به خوبی ایفا کنند. انسان بخشی از هویت خود را از طبیعت سرزمینش 
کسب می کند و نابودی یا تغییر شکل زاد بومش می تواند به بی هویتی 
او منجر ش��ود. روزهای مرگ س��رزمین در دیار زنده رود آش��کارا آغاز 
شده است و تَرک های ایجاد شده در کهن زاد بوم ها و حتی مکان هایی 
که نس��بتا قدمت جدیدتری دارند، نش��ان می دهد میزان بهره برداری 
از مناب��ع آب زی��ر زمینی به 
مراتب بیشتر از میزانی است 
که به ص��ورت طبیعی اتفاق 
 می افتد.حاصل نشست زمین، 
مهیب ترین بالیی اس��ت که 
می تواند برای یک سرزمین رخ 
دهد، چرا که سرزمین را دچار 

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

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

3000625555

مؤسسه کالرپنتون)Color Panton( رنگ مد سال 2012 را نارنجی 
مايل به قرمز يا همان نارنجی به رنگ میوه نارنگی را معرفی کرده است.
واشنگتن پست در اين باره نوشته است که امسال جهان به رنگی نیاز 
دارد که از آن انگیزه، انرژی و شجاعت برای اقدام برخیزد، به همین 

جهت مؤسسه کالر پنتون بر اساس تحلیل روانشناسان خود، اين رنگ 
را به عنوان رنگ سال 2012 انتخاب کرده است؛ چون وضعیت نابسامان 

اقتصاد جهانی و ناامیدی حاکم بر جوامع، رنگی جسورانه و خشن را 
طلب  می کند.

نارنجی نه تنها رنگی زنده و عالمت انرژی است، بلکه نشانه هايی از 
قدرت و پشتکار را نیز دارد، يعنی همان چیزی که بايد امسال بین 

انسان ها طنین انداز شود. 

نام رنگ
شماره پنتون

    RGB کد 
HEX کد

رنگ سال 2012

1( چه موقع از روز بهترين و آرام ترين احساس را داريد؟
الف(صبح ب( عصر و غروب ج ( شب

2( معموالً چگونه راه می رويد؟
 الف ( نس��بتاً س��ریع، با قدم های بلند ب( نس��بتاً س��ریع، با قدم های کوتاه ولی تند و پشت سر هم 

ج ( آهسته تر، با سری صاف به روبه رو د ( آهسته و سربه زیر ه( خیلی آهسته
۳( وقتی با ديگران صحبت می کنید؛

 الف ( می ایستید و دست به س��ینه حرف می زنید ب( دس��ت ها را در هم قالب می کنید ج ( یک یا 
 هر دو دس��ت را در پهلو م��ی گذارید د ( به ش��خصی که ب��ا او صحبت م��ی کنید دس��ت می زنید  

 ه( با گوش خود بازی می کنید، به چانه تان دست می زنید یا موهایتان را صاف می کنید.
۴( وقتی آرام هستید، چگونه می نشینید؟

الف( زانوها خم و پاها تقریباً کنار هم ب( چهارزانو ج ( پای صاف و دراز به بیرون د ( یک پا زیر دیگری 
خم

۵( وقتی چیزی واقعاً برای شما جالب است، چگونه واکنش نشان می دهید؟
الف ( خنده ای بلند که نشان دهد چقدر موضوع جالب بوده ب ( خنده، اما نه بلند ج ( با پوزخند کوچک 

د ( لبخند بزرگ ه( لبخند کوچک
۶( وقتی وارد يک میهمانی يا جمع می شويد؛

 ال�ف ( با صدای بلند سالم و حرکتی که همه متوجه شما شوند، وارد می ش��وید ب ( با صدای آرام تر

  سالم می کنید و س��ریع به دنبال ش��خصی که می شناس��ید، می گردید ج ( در حد امکان آرام وارد 
می شوید، سعی می کنید به نظر سایرین نیایید.

7( سخت مش�غول کاری هس�تید و بر آن تمرکز داريد، اما ناگهان دلیلی يا شخصی آن را 
قطع می کند؛

 الف ( از وقفه ایجاد ش��ده راضی هستید و از آن اس��تقبال می کنید ب ( به سختی ناراحت می شوید 
ج( حالتی بینابین این دو حالت ایجاد می شود.

۸( کدام يک از مجموعه رنگ های زير را بیشتر دوست داريد؟
 الف( قرمز یا نارنجی ب( س��یاه ج( زرد یا آب��ی کمرنگ د( س��بز ه( آبی تیره یا ارغوانی و( س��فید

ز( قهوه ای، خاکستری، بنفش
۹( وقتی در رختخواب هستید )در ش�ب( در آخرين لحظات پیش از خواب، در چه حالتی 

دراز می کشید؟
 الف( به پش��ت ب( روی ش��کم )دمر( ج( به پهلو و کمی خم و دایره ای د( س��ر بر روی یک دس��ت

ه( سر زیر پتو یا مالفه
10( آيا شما غالباً خواب می بینید که:

 الف( از جایی می افتید ب( مش��غول جنگ و دعوا هس��تید ج( به دنبال کس��ی یا چیزی هس��تید
 د( پ��رواز می کنی��د ی��ا در آب غوطه وری��د ه( اص��اًل خواب نم��ی بینی��د و( معموالً خ��واب های

 خوش می بینید.

اگر امتیاز شما باالی ۶0 است: 
دیگران در ارتباط و رفتار با شما شدیداً مراقب و هوشیار هس��تند. آنها شما را مغرور، خودمحور و 
بی نهایت سلطه جو می دانند، گرچه شما را تحسین می کنند و به ظاهر می گویندکاش من جای 
تو بودم! اما معموالً به ش��ما اعتماد ندارند و نس��بت به ایجاد رابطه ای عمیق و دوستانه بی میل و 

فراری هستند.
 اگر از ۵1 تا ۶0 امتیاز داريد: 

بدانید دوس��تان ش��ما را تحریک پذیر می دانند، بدون فکر عمل می کنید و سریع از موضوعات 
ناخوشایند برآشفته می شوید، عالقه مند به رهبری جمع و تصمیم گیری های سریع دارید )هرچند 
اغلب درست از کار درنمی آیند!( دیگران شما را جسور و اهل مخاطره می دانند. کسی که همه چیز 
را تجربه و امتحان می کند، از ماجراجویی لذت می برد و در مجموع به دلیل ایجاد شرایط و بستر 

هیجانات توسط شما، از همراهی تان لذت می برند.
 اگر از ۴1 تا ۵0 امتیاز به دست آورديد:

 به خود امیدوار باشید، دیگران شما را بانشاط، سرزنده، سرگرم کننده و جالب و جذاب می بینند. 
شما دائماً مرکز توجه جمع و از تعادل رفتاری خوبی بهره مند هستید. فردی مهربان، مالحظه کار 
و فهمیده به نظر می رسید. قادر هستید به موقع باعث شادی و خوشی دوستانتان شوید و اسباب 
هلهله و خنده آنها را فراهم کنید و در همان شرایط و در صورت لزوم، بهترین کمک برای اعضای 

گروه هستید.
 اگر ۳1 تا ۴0 امتیاز نصیب شما شد: 

بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، مالحظه کار و اهل عمل هستید. همه می دانند شما 
باهوش و با استعدادید، اما مهم تر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگی با دیگران 
باب دوستی را باز نمی کنید، اما اگر با کسی دوست ش��وید، صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید، 
 اما انتظار بازگش��ت این صداقت و صمیمیت از طرف دوس��تانتان را دارید. گرچه سخت دوست 

می شوید، اما سخت تر دوستی ها را رها می کنید.
 از 21 تا ۳0 امتیاز : 

در نظر سایرین فردی زحمت کش هستید، اما متأسفانه گاهی اوقات ایرادگیرید. شما بسیار بسیار 
محتاط و بی نهایت مالحظه کار به نظر می رسید. زحمت کشی که در کمال آرامش و با صرف زمان 
زیاد، در جمع بار دیگران را بردوش می کشد و بدون فکر و براساس تحریک لحظه ای و آنی هرگز نظر 
نمی دهد. دیگران می دانند شما همیشه تمام جوانب کارها را می سنجید و سپس تصمیم می گیرید.

 و اگر کمتر از 21 امتیاز داشتید: 
دیگران شما را خجالتی، عصبی و آدمی شکاک و دودل می دانند؛ شخصی که همیشه سایرین به 
جای او فکر می کنند، برایش تصمیم می گیرند و از او مراقبت می کنند. کس��ی که اصاًل تمایل به 

درگیرشدن در کارهای گروهی و ارتباط با افراد دیگر را ندارد.

به این تست شک نکنید. این آخرین و استانداردترین تست شخصیت شناسی است که این روزها در اروپا بین روانشناسان در جریان است. پاسخ هایش هم اصاًل کار دشواری نیست؛ کافی است کمی 
به خودتان رجوع کنید. یک کاغذ و قلم هم کنار دستتان باشد که بتوانید امتیازهایی که گرفته اید را جمع بزنید. حاضرید؟ پس شروع کنید:

 سؤال 1 : الف)۲ امتیاز(، ب )۴ امتیاز(، ج )۶ امتیاز(
 سؤال 2 : الف )۶ امتیاز(، ب )۴ امتیاز(، ج )۷ امتیاز(، د )۲ امتیاز(، ه )۱ امتیاز(
 سؤال ۳ : الف )۴ امتیاز(، ب )۲ امتیاز(، ج )۵ امتیاز(، د )۷ امتیاز(، ه )۶ امتیاز(

 سؤال ۴ : الف )۴ امتیاز(، ب )۶ امتیاز(، ج )۲ امتیاز(، د )۱ امتیاز(
 سؤال ۵ : الف )۶ امتیاز(، ب )۴ امتیاز(، ج )۳ امتیاز(، د )۵ امتیاز(، ه )۲ ا متیاز(

 سؤال ۶ : الف )۶ امتیاز(، ب )۴ امتیاز(، ج )۲ امتیاز(
 سؤال 7 : الف )۶ امتیاز(، ب )۲ امتیاز(، ج )۴ امتیاز(

 سؤال ۸ : الف )۶ امتیاز(، ب )۷ امتیاز(، ج )۵امتیاز(، د )۴ امتیاز(، ه )۳ امتیاز( و )۲ امتیاز(، ز )۱ امتیاز(
 سؤال ۹ : الف )۷ امتیاز(، ب )۶ امتیاز(، ج )۴ امتیاز(، د )۲ امتیاز(، ه )۱ امتیاز(

سؤال 10 : الف )۴ امتیاز(، ب )۲ امتیاز(، ج )۳ امتیاز(، د )۵ امتیاز(، ه )۶ امتیاز(، و )۱ امتیاز( 
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یادداشت

1.120.000

650.000

250.000

2.150.000

700.000

750.000

850.000

770.000

900.000

550.000

2.120.000

KENWOOD   RC-337

DELONGHI  CTM -4023 

MOULINEX  FG-1108 

MOULINEX   MV 1000

KENWOOD  RJ-650

MOULINEX  TL 1765

FELLER   TS-1060B

FELLER   TS-1015

PHILIPS   HD -9140

لوازم برقی

لوازم برقی

مشخصات کلی :

 رنگ : استیل ضد زنگ
ظرفیت)لیتر( : 1/8
قدرت)وات(: 700

دیگ : نچسب 
جداشدنی

قابلیت ها: دارای محفظه 
بخارپز، مجهز به سیستم 

گرم نگهدارنده  اتوماتیک

مشخصات کلی :

 رنگ : سفید
قدرت)وات(: 60

ظرف مدرج )میلی لیتر(: 1000
چرخش دوطرفه: چرخش دو جهته 
موتور)حرکت ساعت و مخالف آن( 

عملکرد خودکار: دارد

مشخصات کلی :

 رنگ : فلزی
قدرت)وات(: 130

ظرف مدرج )میلی لیتر(: ندارد
چرخش دوطرفه: دارد
عملکرد خودکار: دارد

مشخصات کلی :

 رنگ : قرمز
قدرت: 1000

گنجایش: یک ردیف برای قرار دادن نان
حسگر برشتگی: قابلیت 
تنظیم میزان برشتگی از 

1 تا 60 درجه
قابلیت ها: گرم کردن 

مجدد و قطع کارکرد 
دستگاه حین انجام کار، 
دکمه باال بر تنان سینی 

جمع آوری خرده نان

مشخصات کلی :

 رنگ : مشکی
قدرت: 1600

گنجایش: 4 تکه نان
حسگر برشتگی: دارد

قابلیت ها: موقعیت باال 
آمدن اضافی، سینی 

جدا شدنی جمع آوری 
خرده نان برای تمیز 

کردن آسان

مشخصات کلی :

 رنگ : قرمز
قدرت )وات(: 1000

ظرفیت قهوه: 10 تا 15 فنجان
خامه و کف ساز: ندارد

قابلیت ها: نشانگر میزان آب، 
نگهدارنده فیلتر از جنس استیل 

ضد زنگ

مشخصات کلی :

 رنگ : سفید
ظرفیت)لیتر( : 1/8
قدرت)وات(: 800

دیگ : تفلون
قابلیت ها: منوی 

پخت فرنی، صفحه 
بخارپز،دسته های حمل 

نسوز

مشخصات کلی :

 رنگ : سفید
ظرفیت طبقات)لیتر( : دوظرف3لیتری

قدرت)وات(: 600
صفحه نمایش : ندارد

نشانگر سطح آب: دارد
قابلیت ها ی افزوده: عطر دهی غذا، 

هشدار دهنده جهت رسوب زدایی

مشخصات کلی :

 رنگ : مشکی
ظرفیت طبقات)لیتر( : به ترتیب 2/5، 

3/5 ،2/6
قدرت)وات(: 900

صفحه نمایش : دارد
نشانگر سطح آب: نشانگر ریختن 

مجدد آب
قابلیت ها ی افزوده: بخارپز با حفظ 
طعم، زمانبندی از پیش تنظیم شده

مشخصات کلی :
 رنگ : مشکی

ظرفیت کتری)لیتر( : 1/7
ظرفیت قوری)لیتر( : 1/2

قدرت)وات(:2200
قابلیت ها: گردش 360 درجه کتری، پایه هوشمند، چراغ نشانگر 

توان

مشخصات کلی :

 رنگ :استیل
ظرفیت کتری)لیتر( : 1/7
ظرفیت قوری)لیتر( : 1/2

KENWOOD JE290

KRUPS   ZX 7000
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قیمت روز طال، سکه و ارز 

تمام بهار آزادی)طرح جدید(
660000

قیمت خرید دالر
1745

هر مثقال طالی 17 عیار
290500
هر مثقال طالی 18 عیار

309040

هر گرم طالی 18 عیار
67060

هر مثقال طالی 24 عیار

412060
هر گرم طالی 24 عیار

89580

قیمت خرید یورو
2180

قیمت خرید پوند انگلیس
2720

قیمت خرید یکصد ین ژاپن

2080
قیمت خریدریال عربستان

450

تمام بهار آزادی)طرح قدیم(
670000

نیم  سکه
330000

ربع سکه

185000
سکه یک گرمی

104000

میانگین آلودگی تولید شده به وسیله یک خانه از مقدار مشابه اتومبیل بیشتر 
است.

 ای��ن نکته ب��ه ای��ن دلیل اس��ت ک��ه ان��رژی م��ورد اس��تفاده در خان��ه از 
نیروگاه هایی می آید که برای تولید برق از س��وزاندن س��وخت های فسیلی 
استفاه می کنند. سوزاندن سوخت فس��یلی باعث آلودگی هوا از طریق دود، 

باران اسیدی و اثر گازهای گلخانه ای می شود.

چگونه لوازم خانگی بهینه در مصرف خریداری کنیم؟
انتخاب اندازه و سبک:

 فضایی را که وسیله اشغال می کند اندازه گیری کنید تا مطمئن شوید خرید 
جدید شما با آن مطابقت دارد. بررسی کنید که فضای کافی پس از قرار دادن 
وسیله در اتاق باقی بماند. همچنین در مورد برخی وسایل باید به فضای الزم 

برای تهویه و نیز نظافت توجه شود.

در نظر گرفتن قیمت خرید و تخمین بهای انرژی مصرفی وسیله  
 زمانی که تصمیم به خرید مدل یا مارک مشخصی می گیرید، حتما عالوه بر 
توجه و در نظر گرفتن قیمت خرید اولیه وسیله، تخمینی از هزینه مصرف انرژی 
آن وسیله نیز داشته باشید. در بسیاری از موارد ممکن است با خریدن گران ترین 
وسیله که البته بهترین مدل از نظر مصرف انرژی است، بهترین صرفه جویی را 

در هزینه کرده باشید.

    توضیح برچسب انرژی
 چس��پاندن برچس��ب انرژی روی وس��ایل خانگی در ایران و س��ایر کشورها 
امری ضروری اس��ت. در اس��تاندارد FTC که مربوط به کش��ور آمریکاست، 
 این برچس��ب ش��امل تخمین می��زان مص��رف انرژی در س��ال اس��ت و به 
مصرف کننده امکان مقایسه مدل های مختلف را می دهد. در ایران برچسب 
انرژی نموداری متشکل از تعدادی خطوط افقی رنگی که روی هم قرار دارند 
 A، B، C، است. این خطوط رنگی به ترتیب از باال به پایین با حروف انگلیسی

E، F، و G مشخص می شوند.
 در این رتبه بندی، نماد A دس��تگاه با باالترین بهره انرژی را نشان می دهد 
که با نوار به رنگ سبز در باالترین مکان قرار دارد و نماد G دستگاه با کمترین 
بهره انرژی را نشان می دهد که به صورت نوار قرمز رنگ در پایین ترین مکان 

نشان داده می شود.
 انتخاب دس��تگاه با باالترین بهره انرژی نه تنها از طریق کاهش انتشار کربن 
 به محیط زیست کمک می کند، بلکه باعث کاهش هزینه های مالی شما نیز 
می شود. برچسب انرژی به صورتی طراحی شده است که تعبیر آن آسان باشد 

و حداقل به چهار بخش جدا از هم تقسیم می شود:
 1-  جزییات ویژه در مورد وسیله مانند شماره مدل

A 2-  سطح انرژی وسیله مثال سطح 
 3-  مصرف، بهره، ظرفیت و غیره براساس نوع وسیله

 4-  سطح نویز وسیله برحسب دسیبل
 تولیدکنندگان به صورت قانونی مجبور نیستند اطالعات مربوط به نویز را در 
اختیار مصرف کننده قرار دهند، ولی هرچه سطح پایین تری داشته باشد وسیله 

بی صدا تر خواهد بود. 

نکات مربوط به بهین�ه کردن مصرف ان�رژی و کاهش هزینه در 
وسایل خانگی

 1   یخچال
 یخچال به تنهایی بزرگ ترین مصرف کننده برق در بیشتر خانه هاست. در این 

قسمت چند راه ساده برای باال بردن بهره آن ارایه می شود.
 • میزان درجه ح��رارت یخچال را برای فصول مختل��ف دوباره تنظیم کنید. 
تنظیمات یخچال را می توانید با قرار دادن یک دما س��نج در ظرف آب و قرار 
دادن ظرف داخل یخچال برای مدت یک شب، آزمایش کنید. صبح روز بعد، 
دماسنج باید دمای 0 تا 4 درجه رانشان دهد.تنظیمات را در صورت نیاز دوباره 
تنظیم کنید. معموال باید در فصل زمستان دمای یخچال را پایین آورد. فریزر 

باید بین دمای17- تا 20- درجه باشد.
 • در طول فصل زمستان معموال فضای فریزر استفاده نمی شود ولی یخچال 
همچنان برای س��رد کردن فضای آن انرژی مصرف می کن��د. در این هنگام 
بطری های خالی شیر و سایر بطری های پالستیکی را از آب پر کنید و در داخل 
فریزر قرار دهید، با این کار ش��ما فضای داخل فریزر را که برای سرد کردن آن 

انرژی مصرف می شود،کاهش داده اید.
 • یخچال هایی که پاک کردن )جدا کردن قطعات اضافی یخ از سطوح فریزرو...( 
آنها به صورت دستی انجام می شود، معموال بهینه تر از مدل پاک کن اتوماتیک 
هستند، به شرطی که به درستی پاک کردن انجام شود. داخل فریزر باید از یخ 
خالی شود )با آب کردن یخ( زمانی که قطر یخ در آن به یک چهارم اینچ )حدود 

6/5 میلی متر( رسیده باشد.
 • برای آب کردن یخ غذاهای فریزر از یک شب قبل از استفاده غذا را از فریزر 
بیرون آورده و داخل یخچال قرار دهید. این کار باعث سرد شدن داخل یخچال 

می شود و باعث کاهش مصرف انرژی یخچال می شود.
 • قبل از قرار دادن غذا در یخچال اجازه دهید غذا سرد شود. 

• برای به حداکثر رساندن بازده، لوله های پشت یخچال را دو بار در سال تمیز 
کنید. 

• واشر پالس��تیکی در یخچال را هر چند وقت یک بار بررسی کنید و مطمئن 
شوید که زدگی یا شکستگی ندارد یا این که باقیمانده مواد غذایی باعث شوند 

در کامال بسته نشود.
 • یخچال را هرگز نباید کنار اجاق گاز، ماشین ظرف شویی و یا دریچه خروج 

هوای گرم قرار دهید. 
• دقت داش��ته باش��ید که یخچال در معرض نور مس��تقیم خورشید نباشد. 

همچنین نباید منافذ هوای اطراف یخچال مسدود شده باشد.
 • اگر یخچال شما س��ویچ صرفه جویی انرژی )ضد عرق کردن( دارد، باید در 

طولفصل تابستان سویچ روشن و در زمستان خاموش باشد.
  • هرگ��ز یخچال فریزر ض��د برفک را در محی��ط هایی با دم��ای پایین تر از

 15 روشن نکنید.
 • یخچال جدید خریداری می کنید؟ یک یخچال بزرگ و جادار بسیار بهینه تر 
از دو یخچال کوچک است. خود را از ش��ر یخچال قدیمیتان خالص کنید، به 
جای این که با حفظ آن، یخچال جدید و مش��ابهی )از نظر اندازه( تهیه کنید. 

به این ترتیب بزرگ ترین صرفه جویی ممکن در منزل خود را انجام داده اید.
 

 2   ماشین لباس شویی
 • مطمئن شوید لباس ها به اندازه ای کثیف هستند که نیاز به شستشو داشته 
باشند. ماشین لباس شویی استاندارد 40 گالون آب در هر بار استفاده مصرف 
می کند. ساده ترین راه برای صرفه جویی در آب و انرژی در ماشین لباسشویی 

این است که کمتر از آنها استفاده کنید! بنابراین به روش هایی توجه کنید که 
باعث می شوند حجم لباس نیازمند شستشو کمتر شود و نیز روش هایی که 
شما می توانید بین هر بار شستشو از لباس خود بیشتر استفاده کنید، در حالی 

که همچنان تمیز باشند.
 • میزان آب و درجه شستشو در ماشین لباس شویی را با توجه به میزان بار آن 
تنظیم کنید. مخزن شوینده را برای چند مورد )که کمتر از حجم نهایی ماشین 
است( پر از پودر نکنید. ماشین های جدید به صورت اتوماتیک سطح آب مورد 

نیاز را با توجه به میزان بار تنظیم می کنند.
 • از مراکز اطالعات محلی )مانند سازمان آب یا سازمان های نظارتی( تحقیق 
کنید که سختی آب مورد استفاده در منزل شما چه میزان است. میزان سختی 
آب در فرایند حل پودر لباس شویی و در نتیجه، در میزان مصرف آنها مؤثر است. 
ممکن است مجبور باشید به دلیل سختی آب تا چند برابر بیشتر از مواد شوینده 
استفاده کنید. معموال در دفترچه راهنمای دستگاه بیان می شود که برای هر 

نوع آب چه میزان مواد شونده مورد نیاز است.
 • تا حدود 90 درصد از انرژی مصرف شده به وسیله ماشین لباس شویی برای 
گرم کردن آب استفاده می شود. در حالی که برای بیشتر دستگاه های شستشو، 
شستشو با آب ولرم و آب کش��یدن با آب سرد به اندازه شستش��و با آب داغ و 
 آب کشیدن با آب ولرم، مؤثر اس��ت و در هر دو حالت ظروف یا لباس ها تمیز 
می ش��وند. دمای آبی که در مرحله آب کش��یدن لباس در ماش��ین استفاده 

می شود، روی کیفیت شستسو تأثیر ندارد.
 • از به کار بردن مقادیر بس��یار زیاد مواد شوینده خودداری کنید. از راهنمای 
دستگاه استفاده کنید. کف آب حاصل از مواد شوینده باعث می شود ماشین 

سخت تر کار کند و انرژی بیشتری مصرف کند.

 3    ماشین ظرفشویی
 • از شستشوی غیرضروری ظروف قبل از قرار دادن آنها در ماشین ظرفشویی 
خودداری کنید )تنها پاک کردن ظروف از باقیمانده غذا تنها کار ضروری است(. 
ظرف شویی های جدید بسیار بهینه هستند و چرخه نرمال معموال با آب کشی 
برای جدا کردن باقی مانده غذا شروع می شود. بنابراین نیازی نیست شما نیز 

مجدد این کار را انجان دهید.
 • تنها زمانی ماشین ظرفشویی را روشن کنید که ظرفیت آن پر شده باشد.

 • برای اطمینان از عملکرد بهینه زهکش و فیلتر ماش��ین ظرفشویی را تمیز 
کنید.

 • اگر می خواهید یک ماشین ظرفشویی نو خریداری کنید، ماشینی خریداری 
کنید که از نظر اندازه مناسب نیاز شما باشد. ماشین ظرفشویی های بزرگ تر 

گران تر هستند و مصرف آب و برق باالتری دارند.
 • از ماشین ظرفشویی با قابلیت خشک کردن به وسیله هوا استفاده کنید. در 
این مدل ها از فن های چرخشی برای خشک کردن ظروف استفاده می شود. 
این مدل نسبت به مدل هایی که از روش خش��ک کردن به وسیله هوای گرم 

استفاده می کنند، قدرت کمتری نیاز دارد.
 

 4  کولر
  قبل از بررس��ی نکات مربوط به کول��ر ابتدا توصیه می کنی��م به فکر خنک 
نگه داشتن منزل خود حتی بدون نیاز به کولر باشید. استفاده از شیشه های 
دوو جداره در پنجره ها از اتالف سرما و گرما به ترتیب در تابستان و زمستان 

جلو گیری می کند.
 می توان با استفاده از سایبان، از تابش مستقیم اشعه سوزان خورشید به داخل 

منزل جلوگیری کرد.
 • در بزرگ ترین اتاق منزل از پنکه سقفی استفاده کنید. این کار کمک می کند 
که بتوانید تنظیمات کولر خود را 3 تا 6 درجه سانتیگراد کمتر قرار دهید که 
باعث می شود در مجموع 25 درصد از هزینه انرژی سرد کردن خانه کاهش 
یابد. )فراموش نکنید جهت گردش پنکه را در زمس��تان به حالت ساعت گرد 

تغییر دهید.(
  • فیلتر کولر را ه��ر ماه تمیز کنی��د. با ای��ن کار می توانی��د در مصرف برق 

صرفه جویی کنید.
 • زمانی که کولر را روشن می کنید آن را روی س��ردترین درجه حرارت قرار 
ندهید. اجازه دهید که ابتدا کولر گرم شود و سپس تنظیم درجه را کاهش دهید. 
اتاق به همان سرعت که باید، خنک می شود و نیازی نیست بار کولر در ابتدای 

روشن شدن سنگین شود.
 • توصیه نمی شود در زمانی که منزل نیستید کولر روشن باقی بماند، اما اگر 
قصد چنی��ن کاری را دارید، تنظیم درجه حرارت را چن��د درجه باالتر ببرید. 
همچنین فراموش نکنید در صورتی که بیش از یک روز در منزل نیستید، کولر 

را خاموش کنید.
 • اگر قصد خری��د کولر جدید داری��د، مدل های کم مصرف را ک��ه اکنون با 

قیمت های باالتر در بازار موجود هستند، خریداری کنید.

 5   المپ برق
 قیمت خرید المپ کم مص��رف از المپ های حبابی یا فلورس��انت معمولی 
گران تر است، ولی با توجه به تفاوت فاحش در مصرف انرژی، خرید و استفاده از 

این المپ ها در دراز مدت باعث کاهش مصرف و هزینه برق می شود.

 6  باتری های قابل شارژ
 بهتر است از باتری های قابل شارژ در دستگاه های همراه خود مانند دوربین 
دیجیتال اس��تفاده کنید. اگرچه هزینه خرید اولیه آنها نسبت به نوع معمول 
گران تر اس��ت، ولی می توان صدها بار از آنها اس��تفاده کرد که در دراز مدت 
موجب صرفه جویی در هزینه می شود. با این کار به محیط زیست نیز که ممکن 
است قادر به تجزیه این باتری ها نباشد، کمک شایانی می شود. از آن جا که 
باتری شارژرها امروزه از هر زمانی جمع جور تر هستند، نباید نگران زمان شارژ 

باتری باشید. 

بهینه کردن مصرف انرژی در وسایل خانگی

راهنمای مصرف بهینه لوازم برقی در منزل



یادداشت چهره روز 

خبرکوتاه

همایش موتورسواران ویژه ایثارگران
به مناسبت گرامیداشت س��الروز آزادسازی خرمش��هر همایش بزرگ 
موتورسواران در شهرستان تیران وکرون برگزار شد.  هیأت موتورسواری 
شهرس��تان تیران وکرون با همکاری کانون مقاومت بسیج ورزشکاران 
شهرستان پنجشنبه همایش بزرگ موتورس��واران را از محل مجموعه 
ورزشی تختی تا گلزار شهدای تیران برگزار کردند و در پایان، غبارروبی و 

عطر افشانی مزار شهدا به وسیله موتورسواران انجام شد.

برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی
 مس��ابقات قهرمانی آمادگی جس��مانی شهرس��تان تی��ران وکرون در 
رده های سنی مختلف ویژه بانوان برگزار شد. امور ورزش بانوان شهرستان 
تیران وکرون با همکاری هیأت آمادگی جسمانی و ایروبیک شهرستان، 
مسابقات آمادگی جسمانی ویژه نونهاالن، جوانان، بزرگساالن و سالمندان 
را پنجشنبه با حضور ۸۰ نفر شرکت کننده در محل سالن ورزشی بانوان 
شهر تیران برگزارکرد. در پایان از طرف هیأت آمادگی جسمانی و ایروبیک 

شهرستان به نفرات برتر لوح و هدایایی به رسم یادبود اهدا شد. 

اصفهانی ها با نفت تهران قهرمان شدند
 تیم نف��ت ته��ران قهرم��ان مرحله نخس��ت لی��گ برت��ر دو و میدانی 
باشگاه های کشور شد. مرحله نخست لیگ برتر دو و میدانی باشگاه های 
کشور در حالی برگزار شد که بازیکنان فصل گذشته ذوب آهن با انحالل 
این تیم در ترکیب سایر تیم ها حضور داشتند. سجاد مرادی در این مرحله 
از رقابت ها ش��رکت نکرد، اما برادر او امیر در ترکیب نفت تهران حضور 
داشت. رضا قاسمی، رکوردار اصفهانی دوی سرعت ایران نیز در ترکیب 
نفت حضور داشت. او که می توانست با رسیدن به رکورد ۲۱ ثانیه و ۲۵ 

صدم ثانیه ورودی المپک را کسب کند، بازهم ناکام ماند.

قرارداد داخلی با باش��گاه س��پاهان امض��اء کرده ام و 
احتمال دارد تا دو روز آینده قراداد خود را در هیأت 
فوتبال ثبت کنم. واقعاً دوست دارم در تیم محبوب 
خود ذوب آهن باقی بمانم، اما در س��ال گذش��ته 
سختی های زیادی را کشیدیم و دروغ های زیادی 

از مس��ؤوالن ش��نیدیم.  من ذوب آهن را دوس��ت 
دارم و حاضرم حتی با نصف قرارداد س��پاهان در  این 

تیم بمانم. هن��وز درباره مبلغ قرارداد با تیم س��پاهان 
صحبتی نکرده ام، اما قراردادم دو س��اله است. حتی از 
تیم پرسپولیس نیز پیشنهاد جدی داشتم، اما سپاهان 
را ترجیح دادم. به هر حال س��پاهان تیم شهر خودمان 
اس��ت. زمانی که مصاحبه کردم و از ابراهیم زاده انتقاد 
کردم، واقعا در ش��رایط روحی بدی بودم، چون خیلی 
دوست داشتم برابر سپاهان بازی کنم که ابراهیم زاده به 
من بازی نداد و به تبع آن، آن مصاحبه تند را انجام دادم. 

جانواریو در سپاهان ماندنی شد
فابیو جانواریو چهارش��نبه ش��ب پیش از سفر به کشورش 
قراردادش را با باشگاه س��پاهان به مدت یک فصل تمدید 
کرد و فصل آینده در سپاهان بازی خواهد کرد. این بازیکن 
برزیلی سپاهان پیش از این هم از تمایلش برای ماندن در 

سپاهان خبر داده بود.

دروازه بان ذوب، سپاهانی شد
دروازه بان فصل گذشته تیم ذوب آهن به سپاهان پیوست. 
محمدباقر صادق��ی، دروازه بان فصل گذش��ته ذوب آهن 
با عقد قرارداد داخلی دوس��اله به س��پاهان پیوس��ت. این 
بازیکن هفته گذشته با مسئوالن سپاهان به توافق رسیده 

و قراردادش را امضا کرده بود.

ایران مقتدر، شمسایی ناکام
سایت کنفدراس��یون فوتبال آسیا نوش��ت: غول های آسیا 
در اولین دیدار خود در رقابت های فوتس��ال قهرمانی آسیا 

نمایشی خیره کننده مقابل کره جنوبی داشتند.
سایت رسمی کنفدراس��یون فوتبال آس��یا در گزارشی از 
رقابت های قهرمانی فوتسال آسیا به پیروزی پرگل تیم ملی 
ایران مقابل کره جنوبی پرداخت و نوشت: غول های آسیا در 
اولین دیدار خود با نتیجه ۱4 ب��ر یک کره جنوبی را در هم 
کوبیدند تا بار دیگر اعالم کنند شکس��ت ناپذیر هس��تند. 
دارنده ۱۰ عنوان قهرمانی آسیا در دیداری که دو هت تریک 
در برداشت، نمایشی خیره کننده ارایه کرد. تنها نقطه سیاه 
در پیروزی ایران، ناتوانی وحید شمسایی در گلزنی با وجود 
حضور زیاد در زمین بازی بود. در این دیدار ضربه شمسایی 
به پای مدافع کره برخورد کرد و وارد دروازه شد که برخی 

این گل را به نام شمسایی نوشتند. 

لیگ سیزدهم 16تیمی است
غالمرضا بهروان،سرپرست سازمان لیگ گفته است: اگر هر 
۱۸ باشگاه های لیگ برتری بتوانند در زمان مقرر اقدامات 
مربوط به استانداردس��ازی را انجام داده و مجوز حرفه ای 
بگیرند، لیگ برتر )لیگ دوازدهم( امس��ال ب��ا ۱۸ تیم در 
چهارم تیرماه قرعه کش��ی می ش��ود، اما لیگ سیزدهم در 
سال آینده با ۱6 تیم برگزار خواهد شد. این خبر حکایت از 
آن دارد که درپایان لیگ دوازدهم چهار تیم به دس��ته اول 
سقوط می کنند و تنها دو تیم از دس��ته یک به لیگ برتر 
راه می یابد تا لیگ ای��ران ۱6 تیمی ش��ود. البته چنانچه 
تیم های این فصل به سبب مشکالت مجوز حرفه ای کمتر 
از ۱۸تیم باشند، لیگ با همان روش قبلی ادامه می یابد و 

هر فصل سه تیم صعود و سه تیم سقوط می کنند. 

خبر کوتاه 
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باشگاه ها قبل از استخدام مربی استعالم بگیرند

دبیرخانه هیأت رسیدگی به تخلفات فوتبال از باشگاه ها خواست قبل از جذب مربی استعالم های الزم را اخذ 
کنند. بنا بر این خبر، مربیانی که فصل گذشته با اخذ تعهد مضاعف در لیگ برتر حضور داشتند نیز شامل 
این قانون می شوند و باشگاه ها باید از کمیته مبارزه با مفاسد و جرائم ورزشی استعالم های الزم را بگیرند.

قدرت و جایگاه فوتبال بین مردم باعث ش��ده تا متولیان بخش 
ورزش خصوصی با اس��تفاده از قدرت مالی خودش��ان به دنبال 
حضور در این عرصه باش��ند. در چند س��ال گذشته نمونه های 
زیادی از این دست مدیران وارد فوتبال ما شده اند که می توان 
از حسین هدایتی، مدیرعامل استیل آذین و علی انصاری، عضو 
هیأت مدیره باشگاه استقالل به عنوان مشتی از این نمونه خروار 
نام برد. استان اصفهان هم بدون شک از این قاعده جدا نیست و 
با وجود صنایع خصوصی پرق��درت و ثروتمند در عرصه ورزش،  
در کنار حضور تیم هایی مثل سپاهان و ذوب آهن هنوز نتوانسته 
در این عرصه وارد رقابت با مدعیان ش��ود. به همین خاطر اکثر 
فعالیت این باشگاه های ورزشی خصوصی محدود  به رشته های 
غیرفوتبالی شده تا شاید از این طریق،  جبران خسارت نداشتن 

تیم فوتبال انجام شود.
هم��ه می دانیم تف��اوت بین این رش��ته ها و فوتب��ال از زمین 
تا آس��مان اس��ت و هیچ رش��ته ورزش��ی نمی تواند جایگزین 

جذابیت های ورزشی مثل فوتبال شود، اما هدف از این مقدمه 
پرداختن به خبر یا شایعه خرید امتیاز یکی از دو باشگاه داماش 
گیالن یا فجر شهید سپاس��ی شیراز به وس��یله باشگاه متمول 
 فوالد ماهان اس��ت که در روزهای گذش��ته دوباره این باش��گاه 
فوتسال خیز را، بعد از داس��تان تبانی لیگ برتر، در صدر اخبار 
قرار داده اس��ت. بر اس��اس اخبار قرار اس��ت ام��روز مدیرعامل 
باشگاه ماهان در جلسه ای که با شرکت مدیران باشگاه داماش 
و مسئوالن فوتبال استان گیالن برگزار می شود، در مورد نحوه 
خرید امتیاز این تیم گیالنی به توافق برسند که در صورت وقوع، 

فصل جدیدی در فوتبال اصفهان ورق خواهد خورد. 
 باش��گاه ف��والد ماه��ان س��پاهان در چن��د س��ال گذش��ته با 
س��رمایه گذاری مناسب در رش��ته هایی مثل فوتسال، واترپلو، 
تیروکمان، بسکتبال و چند رشته دیگر، نقشی مهم و تأثیرگذار 
در ورزش خصوصی اس��تان ایفا کرده و هرچند پول های کالنی 
در این بین خرج شده اس��ت، ولی باز هم می توان عملکرد این 

 باشگاه را در عرصه ورزش اصفهان مثبت فرض کرد. رسیدن به 
مقام های آسیایی در رش��ته های غیر فوتبالی هم ماهانی ها را 
س��یراب نکرده  و مالکان این باش��گاه از همان روزهای ابتدایی 
حضورش��ان نش��ان داده اند عالقه زیادی به حضور در رش��ته 
فوتبال دارند. اگر سه سال قبل حق وتوی استاندار اصفهان نبود، 
شاید همان روزها امتیاز باشگاه سپاهان به فوالد ماهان منتقل 
شده بود، ولی در نهایت این اتفاق به سرانجامی نرسید تا برادران 
ریخته گران برای رسیدن به هدفشان سه سال صبر کنند. امسال 
با حضور محمدرضا ساکت، عزمشان را جزم کرده اند تا با خرید 
امتیاز یک تیم فوتبال لیگ برتری راه خودشان به عرصه فوتبال 
را هم باز کنند. این نقل و انتقال لیگ برتری بدون ش��ک هزینه 
زیادی روی دست این باشگاه می گذارد. با توجه به هزینه باالی 
تیمداری در فوتبال می توان پیش بینی کرد که ماهانی ها برای 
کم کردن هزینه ها خیلی زود قید تیمداری در بقیه رشته ها را 
بزنند که در این صورت، صدماتی جب��ران ناپذیر به بدنه ورزش 
اصفهان وارد می شود. اگر قرار باشد تیمداری در رشته های کم 
طرفدارتر فدای جذابیت فوتبال شود، هرگز نمی توان این انتقال 
را _حتی اگر تیم در همان شهر رش��ت هم باقی بماند_ به سود 

ورزش اصفهان دانست.
 حضور یک باشگاه با نام ماهان در یک استان دیگر همان حکایت 
انتقال یک شبه تیم ها به استانی دیگر اس��ت که از همین حاال 
هم با واکنش های منفی زیادی از جان��ب مردم گیالن  رو به رو 
شده اس��ت. البته ماهانی ها اعالم کرده اند که در صورت خرید 
امتیاز در لیگ برتر در س��ال های آینده ش��رایط را برای حضور 
تیم فوتبالش��ان در اصفهان فراه��م می کنند، ول��ی اصفهان با 
وجود حضور سپاهان و ذوب آهن، دیگر کششی برای تیم سوم 
ندارد.در شرایطی که ورزشگاه اصلی اش هنوز هم بعد از بیست 
سال به بهره برداری نرسیده است، دیگر نمی توان انتظار داشت 
س��همیه فوتبال اصفهان در لیگ برتر به سه تیم برسد، مگر این 
که تیمشان را به شهرستانی مثل کاشان منتقل کنند که آن هم 
مشکالت خاص خودش را دارد. ماهانی ها اگر این هزینه گزاف 
تیمداری در فوتبال را صرف اس��تعدادیابی در رشته هایی مثل 
فوتسال، بسکتبال، وزنه برداری، دوومیدانی، تکواندو، والیبال و 
بقیه رش��ته های پایه انجام دهند، بدون شک تأثیری بزرگ تر 
نسبت به خرید امتیاز یک تیم فوتبال در اصفهان خواهد داشت، 
به ویژه آن که بیم آن می رود که در صورت رس��یدن سرنوشت 
قهرمانی س��پاهان و یا ذوب آهن به هفته آخر لیگ، دوباره فیل 
ماهانی ها هوای هندوس��تان به س��رش بزند و این بار بازیکنان 

اصلی تیم فوتبالشان برای هواخوری راهی باغ شوند.

چاه نکنده و منار دزدیده شده

امان از جذابیت فوتبال

سال هاست که فوتبال به عنوان ورزشی پرطرفدار و البته رسانه ای، جای خودش را بین مردم  مسعود 
باز کرده و به همین خاطر است که برنامه ای مثل نود با اجرای عادل فردوسی پور بعد از سیزده افشاری

س�ال تداوم، هنوز هم پرطرفدارترین برنامه ورزشی تلویزیون ش�ناخته می شود. جذابیت 
رسانه ای فوتبال آن قدر باالست که گاهی با حضور یک تیم فوتبال از یک استان در لیگ برتر تا سال ها خاطره آن 
دهان به دهان نقل می شود. اگر همین امروز از مردم یزد و کرمانشاه در مورد فوتبال استانشان سؤال کنید، خیلی 

از آنها خاطرات زیادی در مورد شهید قندی و شیرین فراز برای شما تعریف می کنند.

از پرسپولیس هم پیشنهاد داشتم
محمد باقر صادقی، دروازه بان 

ذوب آهن
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

تصمیمات
ش��ماره: 1671/ث-1391/2/13 آگهی تصمیمات در ش��رکت مجریان رن��گ مانی نقش جهان 
س��هامی خاص، ثبت شده بشماره 30171 و شناسه ملی 10260507621. برابر صورتجلسات 
مجم��ع عمومی فوق العاده ع��ادی و هیأت مدیره مورخ 1391/2/12 تغییرات زیر در ش��رکت 
نامبرده بعمل آمده اس��ت: ندا دائی محمدی به کدملی 1818502763 و کدپستی 8189674351 
بسمت رئیس هیأت مدیره و فرزانه حمیدی به کدملی 3961723567 و کدپستی 8189674351 
بس��مت نائب رئیس هیئت مدی��ره و محمدرضا حمیدی به کدملی 3961778159 و کدپس��تی 
8168643443 بس��مت مدیرعامل برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اس��ناد 
مالی و تعهدات ش��رکت با امضاء مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت؛ ضمنًا مدیرعامل 
مجری مصوبات هیأت مدیره می باش��د و مژگان واثقی به کدملی 1285778251 و کدپس��تی 
8175955593 و م��ژگان نورمحم��دی به کدملی 0073942693 و کدپس��تی 8153814451 به 
ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه 
زاینده رود جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های ش��رکت تعیین ش��ده است ماده 33 اساسنامه 
س��هم وثیقه مدیران از ده س��هم به یک س��هم اصالح گردید و ماده دو اساس��نامه موضوع 
شرکت عبارت »اجرای خط کشی های ترافیکی در صورت لزوم پس از کسب مجوز از مراجع 
ذیص��الح« اضافه گردید: امضای ذیل ثبت در تاریخ 1391/2/13 تکمیل گردید. م الف/ 2957/4 

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

تاسیس 
شماره: 403/الف91/103. آگهی تاسیس ش��رکت دیان درمان اسپادانا سهامی خاص. شرکت 
ف��وق در تاریخ 1391/02/16 تحت ش��ماره 47023 و شناس��ه مل��ی 10260651055 در این 
اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1391/02/16 از لحاظ امضاء ذیل دفات��ر تکمیل گردیده و 
خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار 
زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: فروش تجهیزات بیمارس��تانی- پزشکی و 
آزمایش��گاهی- واردات تجهیزات پزشکی بیمارستانی و آزمایشگاهی و تعمیرات دستگاه های 
مربوطه- فروش تجهیزات اتاق عمل و لوازم مصرفی بیمارس��تانی و آزمایشگاهی- طراحی و 
مش��اوره تجهیزات پزشکی مراکز درمانی و بیمارستانی- کالیبراسیون دستگاه های پزشکی- 
واردات و فروش لنزهای چش��می و لوازم ارتوپدی و س��معک و تجهی��زات طبی و تجهیزات 
دندانپزشکی در هر مورد کسب مجوز و پروانه های الزم از وزارت بهداشت و درمان و سایر 
مراجع ذیصالح ضروری می باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز 
اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان خیابان میرداماد- مجتمع بامداد- واحد 
1- کدپس��تی 8136753581. 4- سرمایه ش��رکت: مبلغ 10/000/000 ریال منقسم به یک هزار 
سهم 10/000 ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 35/000/000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 213826 مورخ 1391/02/03 نزد بانک پارسیان شعبه خانه 
اصفهان پرداخت گردیده اس��ت. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای حسین قیومیان به سمت 
رئی��س هیئت مدیره. 2-5- خانم فاطمه فتحی به س��مت نائب رئی��س هیئت مدیره. 3-5- آقای 
فرشاد قیومیان به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای فرشاد قیومیان به سمت مدیر عامل 

با به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور 
امضای فرش��اد قیومیان و حس��ین قیومیان و با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و 
اداری با امضای فرش��اد قیومیان و با مهر شرکت معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: 
مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای 
جمشید احقاقی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای رضا احقاقی به عنوان بازرس علی البدل. 

م الف: 3025/1 آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسیس 
شماره: 325/الف91/103. آگهی تاسیس شرکت تکمیل صنعت سپاهان سهامی خاص. شرکت 
فوق در تاریخ 1391/02/09 تحت ش��ماره 46975 و شناسه ملی 10260650491 در این اداره 
به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/02/09 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
اظهار نامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده 
رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع شرکت: ش��رکت در کلیه مناقصات شرکت های برق منطقه 
ای و امور برق شهرستان ها از قبیل طراحی- ایجاد و نگهداری تابلوها و شبکه های هوایی و 
زمینی و پس��ت و نصب و نگهداری وس��ایل اندازه گیری – انجام امور مخابراتی از قبیل امور 
کابل کشی و نگهداری مراکز کم ظرفیت � مفصل بندی � تعمیر و نگهداری دستگاه های ارتباطی 
و کلیه کارهایی که ش��رکت مخابرات به بخش خصوصی واگذار می کند � طراحی � محاس��به 
� نظارت و اجرای کلیه س��اختمان های مسکونی � تجاری � صنعتی و هر گونه ابنیه با هر نوع 
کاربری و کلیه خدمات نقشه برداری و طراحی و شهرسازی � کلیه خدمات تأسیسات برقی و 
مکانیکی � کلیه خدمات کش��اورزی و زراعی و دام پروری � انجام کلیه فعالیت های بازرگانی 

از قبی��ل ص��ادرات و واردات – خرید و فروش � تولید � تهیه و توزیع کاالهای مجاز بازرگانی 
� اخذ تس��هیالت از بانک های دولتی و خصوصی صرفًا جهت تحقق اهداف ش��رکت – انجام 

امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور- مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت های 
دولتی و خصوصی � اخذ و اعطای نمایندگی از ش��رکت های دولتی و خصوصی � شرکت در 
مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی و مش��اوره در امور طراحی سیستم موارد مشروحه 
نامبرده و هر نوع اقداماتی که با موضوع ش��رکت مرتبط باشد بجز مواردی که بموجب قانون 
در  انحصار ش��رکت مخابرات ایران اس��ت. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان – ش��هر اصفهان خیابان رباط اول- خیابان 
دکتر باهنر- کوچه مس��عود- پالک 18- کدپس��تی 8138738766. 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 
1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که 
مبلغ 350/000 ریال توس��ط موسسین طی گواهی بانکی شماره 9076/36 مورخ 1391/02/05 
نزد بانک ملت ش��عبه دولت آباد پرداخت گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان 
س��هام می باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای محمدرضا مسلمی امیرانی به سمت 
رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای قاسم اسالن پور سبزکوهی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 
3-5- آقای حس��ین دست افشان به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای حسین دست افشان 
به س��مت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و 

اس��ناد مالی تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل )حس��ین دست افشان( همراه با مهر شرکت 
و اوراق ع��ادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره )محمدرضا مس��لمی امیرانی( همراه با 
مهر ش��رکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره 
می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای وحید صادقی به عنوان بازرس اصلی. 
2-8- آقای محسن محمدپور به عنوان بازرس علی البدل. م الف: 3025/2 آذری – رئیس اداره 

ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات
شماره: 389/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت آسیا رزفام پردیس سهامی خاص به شماره 
ثبت 44824 و شناس��ه ملی 10260627587. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1391/01/20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- محل ش��رکت در واح��د ثبتی اصفهان به 
آدرس شهر اصفهان – خیابان 22 بهمن- ساختمان غدیر- پالک 171- شهرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان واحد 004- کدپس��تی 8158698811 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 
فوق اصالح گردید. در تاریخ 1391/02/12 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری 
ثبت و مورد تأیید وامضاء قرار گرفت. م  الف: 3025/3 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و 

مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تاسیس 
ش��ماره: 369/الف91/103. آگهی تاس��یس ش��رکت نور ایمن س��از فرابنفش سهامی خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1391/02/12 تحت ش��ماره 46997 و شناس��ه مل��ی 10260650833 
در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1391/02/12 از لحاظ امضاء ذی��ل دفاتر تکمیل 

گردیده و خالصه اظهار نامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می و 
کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های بازرگانی 
از قبی��ل ص��ادرات و واردات- خری��د و فروش- تولی��د و تهیه و توزیع کلی��ه کاالهای مجاز 
بازرگانی- اخذ تس��هیالت از بانک های دولتی و خصوصی صرفًا جهت تحقق اهداف شرکت- 
انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کش��ور- ش��رکت در مناقصات و مزایدات 
خصوصی و دولتی- مش��ارکت وسرمایه گذاری در شرکت های دولتی و خصوصی- اخذ و 
اعطای نمایندگی از ش��رکت های دولتی و خصوص��ی- واردات و صادارت- تولید- مونتاژ- 
توزیع- خدمات- فیلتر کردن و روکش کردن کلیه المپ های فلورس��نت و کم مصرف و دیگر 

انواع المپ های روش��نایی- واردات و صادرات- تولید و بس��ته بندی و توزیع انواع سموم 
و کوده��ای کش��اورزی- واردات و صادرات- تولید و توزیع و بس��ته بن��دی خوراک دام و 
طیور- خدمات مش��اوره ای کش��اورزی- طراحی و اجرای فضای سبز و خدمات مربوط به 
درختکاری و طرح های فضای س��بز و هر گونه اموری که بنحوی با موضوع ش��رکت مرتبط 
باش��د. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان 
اصفهان – ش��هر اصفهان خیابان نظرش��رقی- پاس��اژ ناقوس- طبقه اول- واحد 4- کدپستی 
8173639314- تلفن: 03116267973. 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 
یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط 
موسس��ین طی گواهی بانکی ش��ماره 45 مورخ 1391/02/10 نزد بانک ملی ش��عبه دانشگاه 
صنعتی اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 
5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- خانم س��یاره ایرانی خرم نژاد به س��مت رئیس هیئت مدیره. 
2-5- خانم محبوبه جباری ظهیرآبادی به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای احسان 

عسکری به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای احسان عسکری به سمت مدیر عامل به مدت 
2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت 
با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات 
مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 
1-8- خانم ش��هین معینی ناغانی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای مهرداد رضاپور س��ده 
به عنوان بازرس علی البدل. م الف: 3025/4 آذری – رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات 

غیرتجاری اصفهان

تأسیس
شماره: 374/الف91/103 آگهی تأسیس شرکت آرمان طب ایریک با مسئولیت محدود. شرکت 
فوق در تاریخ 1391/02/12 تحت ش��ماره 47008 و شناسه ملی 10260650886 در این اداره 
به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/02/12 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
ش��رکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1- موضوع 
ش��رکت: تأسیس مرکز درمان س��وءمصرف مواد در ش��هر اصفهان و انجام امور بهداشتی 
درمانی و ش��رکت در مناقصات و مزایدات و عقد قراردادهای بهداشتی درمانی پس از کسب 
مجوز الزم از وزارت بهداش��ت درمان و آموزش پزش��کی )معاونت درمان(. 2- مدت شرکت: 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان 
خیابان کاشانی شمالی- کوی سرهنگ زاده پالک 799 کدپستی 8137946845 تلفن 3357735. 
4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای 
مهران س��خائی به سمت رئیس هیئت مدیره، 2-5- آقای فرش��اد پرهام به سمت عضو هیئت 
مدیره، 3-5- آقای فرش��اد پرهام به س��مت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- 
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیأت مدیره 
و با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساس��نامه. م الف: 3003/1 

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحدثبتی اصفهان 

تغییرات
ش��ماره: 443/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت بهس��از کار آرامین سهامی خاص به شماره 
ثبت 45354 و شناس��ه ملی 10260633136. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1391/02/16 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- ش��رکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم 
گردید و آقای حسین عظیمی برای مدت شش ماه به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی 
محل تصفیه اصفهان- خیابان هزارجریب- خیابان کارگر- کوی برق- کوچه میالد- کدپس��تی 
8169653951 – تلفن: 03116684043 می باشد. در تاریخ 1391/02/17 ذیل دفتر ثبت شرکت 
ه��ا و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرف��ت. م الف: 3003/2 آذری- 

رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
ش��ماره: 433/ت91/103  آگهی تغییرات شرکت آراد صنعت اس��پادانا با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 42834 و شناسه ملی 10260606670. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا 
مورخ 1391/02/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی 
خاص تبدیل گردید. 1-1- اساسنامه شرکت مشتمل بر 63 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید. 
2-1- س��رمایه شرکت مبلغ 2/000/000 ریال منقسم به دویست سهم 10/000 ریالی که تعداد 
دویست س��هم با نام می باش��د که مبلغ فوق تمامًا پرداخت گردیده است. 3-1- اعضاء هیئت 
مدیره برای مدت 2 س��ال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمیدرضا مؤید به س��مت رئیس 
هیئت مدیره، خانم مرضیه هاشم زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای نعمت اله هاشم 
زاده به س��مت عضو هیئت مدیره، آقای نعمت اله هاش��م زاده به سمت مدیرعامل، 4-1- کلیه 
اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر ش��رکت معتبر 
اس��ت. ضمنًا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 5-1- آقای عباس احمدی به 
عنوان بازرس اصلی، آقای محمد قاسم قاسمی معصوم آباد به عنوان بازرس علی البدل برای 
یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 6-1- روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های 
ش��رکت تعیین شد. در تاریخ 1391/02/17 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسسات غیرتجاری 
ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف: 3003/3 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و 

مؤسسات و احد ثبتی اصفهان

تغییرات
ش��ماره: 380/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت پرشین مبل اسپادانا سهامی خاص به شماره 
ثبت 45211 و شناس��ه ملی 10260631645 . به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1391/02/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 650/000 

ریال طی گواهی شماره 818/1 مورخ 1391/02/11 بانک صادرات شعبه چهارراه هفتم محرم 
اصفهان توس��ط صاحبان س��هام پرداخت گردیده است. در تاریخ 1391/02/12 ذیل دفتر ثبت 
ش��رکتها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و م��ورد تأیید و امضاء قرار گرف��ت. م الف: 2723/1 

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
ش��ماره: 384/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت پرشین مبل اسپادانا سهامی خاص به شماره 
ثبت 45211 و شناسه ملی 10260631645. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
م��ورخ 1391/02/11 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د: 1- خانم فاطمه عبداللهی ب��ه عنوان بازرس 
اصلی، آقای علیرضا زیانی به عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 
2- روزنامه کثیراالنتش��ار زاینده رود جهت نشر آگهی های ش��رکت انتخاب شد. در تاریخ 
1391/02/12 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء 
قرار گرفت. م الف: 2723/2 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
شماره: 404/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت جم رایان اسپادانا سهامی خاص به شماره ثبت 
41835 و شناسه ملی 10260595713. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1391/02/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر 
اصفهان بهارستان- خیابان ولیعصر- چهارراه اردیبهشت مجتمع مرجان1- ورودی 1- واحد 
1 کدپس��تی 8144176563 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
در تاریخ 1391/02/13 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید 
و امضاء قرار گرفت. م الف: 2723/3 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات واحد 

ثبتی اصفهان
 

تغییرات
ش��ماره: 398/ ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت پرشین مبل اسپادانا سهامی خاص به شماره 
ثبت 45211 و شناس��ه ملی 10260631645. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1391/02/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- سرمایه شرکت از مبلغ 1/000/000 ریال به 
مبلغ 200/000/000 ریال منقس��م به بیست هزار سهم با نام، به ارزش هر سهم 10/000 ریال 
که تمامًا از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که 
بموجب گواهی ش��ماره 818/2 مورخ 1391/02/11 بانک صادرات شعبه چهارراه هفتم محرم 
مبلغ 199/000/000 ریال پرداخت گردیده اس��ت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. در تاریخ 1391/02/13 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد 
تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف: 2723/4 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
ش��ماره: 397/الف91/103 آگهی تأس��یس ش��رکت تولیدی صنعتی ش��ایان طلوع اسپادان با 
مس��ئولیت محدود. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/02/14 تحت ش��ماره 47018 و شناسه ملی 
10260651017 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1391/02/14 از لحاظ امضاء ذیل 
دفات��ر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عم��وم در روزنامه 
رسمی آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: خرید و فروش- صادرات و واردات کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی از قبیل ابزارآالت و لوازم و دس��تگاه ها و ماش��ین آالت کشاورزی- صنعتی 
و س��اختمانی- لوازم الکتریکی و الکترونیکی- رایانه صرفًا سخت افزار و لوازم جانبی- مواد 
ش��یمیایی مجاز و مواد صنعتی و مواد اولیه موردنیاز صنایع س��بک و سنگین- مواد غذایی- 
منس��وجات- لوازم التحریر- لوازم اداری و خانگی- انواع آهن و میلگرد و ورق- ش��رکت در 
مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی- انجام فعالیت های خدماتی از قبیل طراحی و اجرای 
فضای س��بز- تأمین نیروی انس��انی موقت- جدول بندی – طب��خ و توزیع غذا- نظافت اماکن 
عمومی و هر آنچه با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان جی- روستای 
حتم آباد- کوی ش��هید جاللی- کدپستی 8164183368. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای فریدون محمدی چم یوسفعلی به سمت 
رئیس هیئت مدیره، 2-5- آقای نعمت اله کاظمی اندانی به سمت عضو هیئت مدیره، 3-5- آقای 
نعمت اله کاظمی اندانی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساس��نامه. م الف: 2723/5 آذری- رئیس اداره ثبت 

شرکت ها و مؤسسات واحدثبتی اصفهان 
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آمازون نامزدهای جایزه اش را معرفی کرد

»آمازون« سایت سفارش و فروش اینترنتی کتاب، اسامی نامزدهای راه یافته به فهرست نهایی جایزه کتاب 
2012 خود را معرفی کرد. آمازون متشکل از 500 کمپانی در سیاتل از سال 1995 شروع به کار کرده و به صورت 

آنالین به تجارت می پردازد. 
وسعت بی واژه

کتاب حاضر، مجموعه عکس هایي از مجید کورنگ بهشتي است که 
در 56 صفحه و 56 قطعه عکس سیاه و سفید به چاپ رسیده است.

 عکس هاي این مجموعه به ش��یوه انتزاعي است که مي توان تمایل 
آش��کاري را در تأکید بر تحلیل و تغییر عالمت س��اختاري و عیني 

مشاهده کرد.
 او در عکس های��ش از تمام ظرفیت دوربین خود اس��تفاده مي کند 
تا چیزي فراتر از آن چه دیده مي ش��ود، بیافرین��د. در حقیقت او با 
عکس هایش نوعي چیستان 
بصري را جلوي چشم بیننده 
مي گذارد ت��ا او را ب��ه تعمق 

وادارد.
بهش��تي همواره با دید باز و 
در نهایت حسابگري به سراغ 
موض��وع رفت��ه تا برداش��ت 
درون��ي و ذهن��ي خ��ود را از 
آلودگي ب��ه خطاهاي بصري 

و بیروني در امان نگه دارد. 
این کتاب به وسیله انتشارات 
سوره مهر به بازار آمده است. 

فراق شاعر آئینی هفت ساله شد 

محمدجواد محبت، همزمان با هفتمین سالگرد درگذشت محمدرضا 
آقاس��ی در گفتگو با خبرنگار مهر، او را شاعری اجتماعی عنوان کرد 
و گفت: او را باید ش��اعر دردهای اجتماعی بدانیم ک��ه برای روایت 
 این دردها اش��رافی خاص ب��ه دقای��ق مذهبی و عقیدتی داش��ت 
و توانس��ته بود تلفیقی میان آنها ایجاد کن��د و همین موضوع باعث 

محبوبیت او در جامعه شده بود.
وی ادامه داد: ش��اید آقایان��ی که هن��ر را برای هن��ر می خواهند و 
دوس��ت دارند با ش��عر، ش��وی هنری راه بیندازند، کار و ش��عر او را 
نپس��ندند. اما او جای��گاه مردمی خودش را کس��ب کرده ب��ود و از 
راه ش��عرش در ذهن مخاطبانش نشس��ته ب��ود و ب��ه همین دلیل 
 ه��ر ج��ا ک��ه حاض��ر ب��ود و ش��عر می خوان��د، جماع��ت زیادی

 جمع می شدند. 
آقاس��ی با این وجود، دو ایراد داش��ت؛ نخس��ت این که وقتی شعر 
می خواند، زمان از دستش خارج می شد و بس��یار با شور و حرارت و 
طوالنی شعر می خواند. این باعث شده بود بسیاری از شاعران جوانی 
که در آن جلسه می خواستند پس از او ش��عر بخوانند، از این کار باز 
بمانند و تلویحا از او دلخور شوند. مش��کل دیگر آقاسی که منجر به 
فوت او نیز شد، سیگار کشیدن بسیار بود که نمی دانم از کجا به وجود 

او نشسته بود.
وی تأکید کرد: مردم به معنای واقعی کلمه او را دوس��ت داشتند. به 
ویژه در این سال های آخر که متوجه شده بود صدای خوشی هم دارد 
و اشعارش را با ش��ور خاصی می خواند. بعد از فوت هم بر همین مبنا 
بس��یار س��عی کردند از او و صدایش تقلید کنند، اما هیچ کدامشان 

آقاسی نشدند.  
محمدرضا آقاس��ي، 24 فروردی��ن 1338 در ته��ران در خانواده اي 
مذهبي و ش��اعر متولد ش��د. وي به علت اختالف نظر با مس��ئوالن 
هنرستان تجسمي ادامه تحصیل نداد و به مدرك سیکل اکتفا کرد. 
آقاسي قبل از انقالب، در سال هاي 55 و 56 به عضویت انجمن هاي 
ادبي آن زمان درآم��د و بعد از انقالب نیز از محضر اس��اتیدي چون 

مهرداد اوستا و یوسف میرشکاك استفاده کرد.
 وي از سال 51 شروع به سرودن شعر کرد اما عمده اشعار وي متعلق 
به سال هاي 68 به بعد اس��ت. آقاسي مدتي نیز در جبهه هاي جنگ 
 در مناطق شوش دانیال و جزیره مجنون و س��ه راه جفیر و شلمچه 

بود. 
از وي که با مثنوي بلند ش��یعه در جامعه شناخته شد، اشعار زیادي 
در  مورد جبهه و اهل بیت بر جاي مانده اس��ت. محمد رضا  آقاس��ي  
بامداد سوم خرداد 84 ،در سن  46  س��الگي ، به علت عارضه قلبي دار 
فاني را وداع گفت.  پیکر وي در قطعه 25 ش��هیدان بهش��ت زهرا به 

خاك سپرده شد. 

مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

تشکیل شورای فرهنگ 
عمومی استان در اولويت است

تغییر مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی موجب شده تا 
جلسات ش��ورای فرهنگ عمومی استان به مدت چند ماه 
برگزار نش��ود ولی گویی مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان س��عی در احیای جدی این شورا 
دارد و به گفته خودش تشکیل ش��ورای فرهنگ عمومی 
اس��تان در راس برنامه های او قرار گرفته اس��ت. محمود 
ش��الویی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با بیان این مطلب 
افزود: برگزاری این شورا بس��یار مورد تاکید نماینده ولی 
فقیه در استان و استاندار اس��ت لذا برگزاری آن با جدیت 
هر چه تمام تر پیگیری می شود و هر چه سریع تر جلسات 
آن تشکیل می ش��ود.وی ادامه داد: در حال حاضر در حال 
تحقیق و پژوهش هستیم تا جلس��ات این شورا و فعالیت 
آن هر چه پر بار تر باشد.مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان تاکید کرد: شورای فرهنگ عمومی رئوس 
مس��ائل کلی فرهنگ را در برمی گیرد و ورود به جزییات و 
تصمیم گیری در این رابطه را باید به مجریان در حوزه های 
 دیگر سپرد تا وارد عمل شوند و مسائل ر ا بر اساس مصوبات

 شورای فرهنگ عمومی پیش ببرند.

 اصفهان دارای بیشترين 
 زير بنای کتابخانه های عمومی

مدیرکل کتابخانه هاي عمومي استان اصفهان اظهار کرد: 
طبق چش��م انداز 1404 به ازاي هر 100 نفر باید هشت 
متر مربع فضاي کتابخانه اي در هر اس��تان وجود داشته 
باش��د و این آمار در اصفهان دو و نیم متر است.غالمرضا 
یاوري ادامه داد: بیش��ترین تعداد کتابخانه هاي عمومي 
نهادي در این اس��تان، 245 باب است که اصفهان از این 
نظر نسبت به دیگر استان هاي کشور در رتبه نخست آمار 

نهاد کتابخانه هاي عمومي قرار دارد.

مکان در ادبیات داستانی مهم است خانه نقش، نماينده اصفهان در اکسپو ۹1

نگارخانه »خانه نقش« نماینده اصفهان در اکسپو 91 شد.
مدیر نگارخانه »خان��ه نقش« درمورد ای��ن انتخاب گفت: با 
توجه به این که خانه نقش س��ال گذش��ته یکی از پرکارترین 
 نگارخانه ه��ای اصفهان تش��خیص داده ش��د، ای��ن گالری، 
امس��ال به عنوان تنها نماینده اصفهان در اکسپو 91 حضور 
 می یابد.به��اره احم��دی تأکید ک��رد: ب��ا توجه ب��ه این که 
به هیچ وج��ه نمی توان ف��روش خوبی را ب��رای هنرمندان و 
گالری ها در ش��هر اصفهان متص��ور بود، ش��رکت کردن در 
اکسپو ها می تواند زمینه مناسبی را برای درآمد زایی گالری ها 

 و هنرمندان فراهم آورد و این یک فرصت مناس��ب و مغتنم 
است.

 وی خاطر نش��ان کرد: انتظ��ار اس��تقبال خوب��ی از آثارمان
  را در اکس��پو داریم. چرا که در بین بیس��ت اثر ارس��الی ما، 
هم کارهای م��درن هنرمن��دان اصفهانی وج��ود دارد و هم 
کار های س��نتی که همین می تواند عامل ج��ذب خریداران 

اکسپو باشد.
 مدی��ر نگارخان��ه »خان��ه نق��ش« ب��ا اش��اره ب��ه این ک��ه 
 ب��رای ف��روش آث��ار هن��ری در اصفه��ان نی��ز بای��د زمینه 
 مناس��ب فراه��م ش��ود، اظهار داش��ت: ب��ه واق��ع وضعیت 
 ف��روش آثار هنری در ش��هری ک��ه داعیه هن��ر و هنرمندی 
دارد اس��فناك اس��ت و همه باید به میدان بیایند تا به نحوی 
فرهنگ این کار ب��ه راه بیفتد تا حداقل آن��ان که توانایی اش 
را دارند، خرید آثار هنری را در س��بد خرید ماهیانه شان قرار 
 دهند.بنیاد فرهنگی، هنری رودکی اکس��پوی 91 نمایشگاه 
 فروش آث��ار هنره��ای تجس��می را 28خ��رداد ت��ا 12 تیر 
برگزار می کن��د و تاکنون بی��ش از ۷0 نگارخان��ه از تهران و 
اس��تا ن ها با بیش از هزار و ۷00 اثر در این اکس��پو ش��رکت 

کرده اند. 

احمد بیگدلی، داس��تان نویس مش��هور اصفهانی  بر اهمیت 
مکان در ادبیات داستانی تأکید کرد. 

این داس��تان نویس درباره  انع��کاس مکان ه��ای جغرافیایی 
در ادبیات داستانی گفت: اگر به داس��تان های بومی اقلیمی 
 نگاه��ی بیندازی��م، مانن��د آث��ار امین فقی��ری، ابوالقاس��م 
 فقی��ری یا یوس��ف علیخان��ی، اقلی��م روس��تا در ای��ن آثار 
آمده است و هر روس��تا دارای وضعیت اجتماعی، جغرافیایی 
و فرهنگی خاص خودش اس��ت. در داس��تان های رئالیستی 
 ای��ن چندگونگی فض��ا می آی��د تا خوانن��ده خ��ودش را در 

 آن فض��ا ح��س کن��د. در م��ورد ش��هرها ه��ر ش��هری 
 مانن��د بندرعب��اس، رش��ت ی��ا زاه��دان تفاوت ه��ای 
زیادی با هم دارند و ای��ن تفاوت ها در داس��تان ها نمود پیدا 
 می کند. او ادام��ه داد: م��کان در ادبیات رئالیس��تی یکی از 
 عناص��ر مه��م داستان نویس��ی تلق��ی می ش��ود. این ک��ه 
نویسنده بداند ش��خصیت هایش در چه مکانی درگیر ماجرا 
می شوند، این مکان باید در داس��تان ها، به ویژه داستان های 
رئالیستی چنان طرح شود که خواننده بتواند آن فضا را درك 
کند. بیگدلی همچنین افزود: نویسنده باید از مکان داستان 
خود تصور جامعی داشته باشد تا بتواند آن را چنان بپروراند که 

خواننده خودش را در همان فضا احساس کند. 
او در پاس��خ به این س��ؤال که چقدر مکان ه��ای جغرافیایی 
ای��ران و ته��ران در آثار داس��تانی ما نم��ود پی��دا کرده اند، 
گفت: اگر به آثار کس��انی چون ج��الل آل احمد، علی محمد 
افغان��ی، ص��ادق هدای��ت، به��رام صادق��ی و غالمحس��ین 
س��اعدی نگاهی بیندازی��د، دقیق��ا همه  وضعی��ت اقلیمی 
 ش��هرها را می ت��وان پی��دا ک��رد، کوچه ه��ا و پس کوچه ها،

 کوچه هایی که دارای طاق هستند و خانه هایی را که حوض و 
هشتی دارند، می توان دید. 

 متول�د1۹48 آمريکا ک�ه در رش�ته تاريخ هن�ر و علوم سیاس�ی فارغ التحصیل ش�د.
عکس های جنگ ويتنام و جنبش حقوق مدنی آمريکا، تأثیر بسزايی در تصمیم او برای 
 عکاسی داش�ت. در 1۹76 کارش را به عنوان عکاس روزنامه »نیومکزيکو« شروع کرد.
از آن ب�ه بع�د، زندگ�ی اش را وقف ثب�ت جنگ ه�ا و مس�ائل بحران�ی در نیکاراگوئه، 
گواتماال، لبن�ان، کرانه غرب�ی رود اردن و نوار غ�زه، اندونزی، تايلند، هند، س�ريالنکا، 
افغانس�تان، فیلیپی�ن، کره جنوب�ی، س�ومالی، س�ودان، روان�دا، آفريق�ای جنوبی، 
روس�یه، بوس�نی، چچن، ک�زوو، رومان�ی و برزيل ک�رد. او مش�کالتی چ�ون آلودگی 
 ه�وا و مجازات ه�ا در اروپای غرب�ی و اياالت متحده آمري�کا را نی�ز به تصوير کش�ید.
نچوی بارها در مسیر حرفه ای خود آس�یب ديد. از جمله در حمله  آمريکا به عراق برای 
اولین بار مجروح شد. کامال  بهبود نیافته بود که برای ثبت ويرانی های سونامی در دسامبر 

2004 به جنوب شرقی آسیا سفر کرد. 
خودش درباره  انگیزه اش می گويد:»جنگ همواره بوده اس�ت. جنگ سرتاسر زمین را 
به وضعیت فرسوده کنونی کش�انده و هیچ دلیل قابل توجهی برای باور به از میان رفتن 
جنگ در آينده وجود ندارد. به همان اندازه که انس�ان به س�وی تم�دن می رود، روش 
 او برای ويران کردن انس�انیِت خويش، مؤثرتر، بی رحم تر و ويران کننده تر می ش�ود.«
»بدترين چیز اين احساس است که به عنوان يک عکاس، از مصیبت فرد ديگری به دنبال 
سود و منفعت باشم. اگر جنگ تالشی است برای انهدام بشريت، عکاس می تواند نقطه 
مقابل آن باشد و اگر جنگ منفعت طلبانه به کار می رود، عکاس می تواند جزو قدرتمندی 

در جبران آن باشد.« 
نچ�وی از 1۹84 برای مجله تاي�م کار ک�رده، 1۹80 - 1۹85 برای بلک اس�تار کار کرد و 
از 1۹86 ت�ا 2001 عضو آژانس عک�س مگنوم بود، او دکت�رای افتخ�اری از کالج هنری 
ماساچوس�ت گرفت.او ده ه�ا جاي�زه دريافت ک�رد و بارهام�ورد تقدير ق�رار گرفت. 
 همچنین برای مس�تند عکاس جنگ، س�اخته  کريستین فری نامزد اس�کار 2001 شد.

نقد عکس

جیمز نچوی، عکاس ضد جنگ

خبر ويژه 

رسانه مستقل وجود ندارد 
رییس گروه ارتباطات دانشگاه پوردو کلیومت گفت: در هیچ کجای 
دنیا چیزی به نام رسانه صد  درصد مستقل وجود ندارد و تمام رسانه ها 
به نوعی برای اس��تمرار حیات خود وابس��ته ب��ه کمپانی های بزرگ 

اقتصادی و سیاستمداران هستند. 
پروفس��ور یحیی کمالی پور، مدیرمرکزمطالعات جهانی، موس��س و 
بنیانگذار و مدیر انجمن ارتباطات جهانی که  به مناس��بت رونمایی 
از کتاب زندگینامه خود با عنوان »مسافر دهکده جهانی« در ایران، 
به وطنش سفر کرده درهمین ارتباط اظهار داشت: من تردید داشتم 
 که ای��ن کار را انجام بدهم یا ندهم. نوش��تن این کتاب یک ریس��ک 
 ب��ود و البت��ه هنوزه��م تردی��د دارم و نمی توان��م به خ��ودم بگویم 
چرا ای��ن کار را ک��ردم، اما این کت��اب را هدیه کوچک��ی می دانم به 

هموطنانم.
وی ادامه داد: این کتاب تماما درس زندگی است و در سفری واقعی 
آنها را از عصر کشاورزی به عصر صنعتی و اطالعات از دیدگاه تافلر و 
عصر دیجیتال می برد. س��ردبیر مجله مدیا گلوبال همچنین تصریح 
کرد: این کتاب فقط درباره من نیس��ت و به نوعی تاریخچه کوتاهی 
از شکل گیری علم ارتباطات در ایران را براساس تجربه شخصی من 
نش��ان می دهد و در کنار آن، درباره فرهنگ ای��ران و معرفی آن در 
آمریکا هم حرف های قابل توجهی دارد. به ویژه این که این کتاب قرار 

است به انگلیسی، چینی و عربی نیز ترجمه شود.

 بی ش��ک اگ��ر بخواهی��م از بی��ن 
گروه 
پلیسی نویس��ان همه  دوران ها تنها به فرهنگ

تعداد انگشتان یک دست گزینش کنیم، 
َدشیل َهِمت یکی از آنهاست. سیمای افسانه ای و دست نیافتنی و 
نقش تأثیرگذار او در سیر تاریخی ادبیات پلیسی، از یکسو مدیون 
ارتقای کیفی و ادبی ژانر پلیسی به عنوان یک محصول ادبی  است 
)چنان که بعضی از آثار او را با رم��ان های ممتاز ادبی قابل قیاس 
می سازد( و از دیگر س��و، حاصل تأثیری که در تحول سنت های 
کالسیک ادبیات پلیسی )در مقطعی که به بن بست رسیده و در 
وادی تکرار افتاده بود( و شکل گیری سبک مدرن این ژانر تحت 

عنوان رمان سیاه یا به عبارت روشن تر، »هارد بویلد« بود.

همت متولد می شود 
دشیل همت در 2۷ مه س��ال 1894 در بخش سینت مری ایالت 
مریلند در خانواده دورگه اس��کاتلندی/ فرانس��وی ب��ه دنیا آمد. 
 کودکی و نوجوانی خ��ود را در فیالدلفیا و بالتیم��ور گذراند و در 
 14 سالگی درس و مدرسه را رها کرد و وارد بازار کار شد.چند سالی 

ش��غل های مختلف��ی را آزم��ود؛ از 
کارگ��ری در کارخانه ه��ای مختلف 
گرفته تا داللی سهام و حتی کارگری 
روزمزد. بیست ساله بود که با عنوان 
کارآگاه خصوص��ی ب��ه اس��تخدام 
»موسس��ه کارآگاه��ی پینکرتون« 
در آمد. این ش��غل برای همت جوان 
بس��یار جذاب بود، چون به نظرش، 

 حرفه ای مب��ارزه جویانه، هیج��ان انگیز، پرحادث��ه و خطرناك 
می آمد و از همه اینها گذش��ته، با خوی بذله گوی او نیز منافاتی 
نداشت. دشیل همت کارآگاه، به نقاط مختلف کشور سفر کرد، با 
شیوه ها، عادت ها و نحوه زندگی مردم آشنا شد، طبقات مختلف 
اجتماع و طرز رفتار و حتی فکر آنان را شناخت و از موقعیت های 
حساس اجتماعی س��ر در آورد. از اینها گذشته، شغل کارآگاهی 
او را با محیط های گنگستری، دس��ته های خالفکار، قماربازان، 
قاچاقچیان مواد مخدر و فس��اد حاکم بر سیس��تم های سیاسی 
 و پلیس��ی آش��نا کرد. همت هر آن چه را می دید و می ش��نید و 
می یافت، یادداش��ت می کرد و همین تجارب بود که بعدها پایه 

اصلی »رمان سیاه« را تشکیل داد.

همت، خالق رمان سیاه 
 »رم��ان س��یاه« واژه ای فرانس��وی اس��ت ک��ه ب��ه گروه��ی از 
داستان های پلیسی اطالق می شود که شیوه نگارش خاصی دارند. 
نویسندگان این گونه داستان ها از جرم و جنایت می نویسند، از 
حمله مسلحانه، سرقت های برنامه ریزی شده، آدم ربایی و از همه 

اینها گذشته، رقابت با دسته های رقیب و س��عی در نابودسازی 
 آنان. از زبان مردم کوچه و بازار اس��تفاده می کنند که این سبک 
محاوره ای و اس��تفاده فراوان از زبان اول شخص و موجز، پس از 
مدتی، دیگر به زبان معلوم و مشخص این نوع رمان ها تبدیل شد.

به طور کلی، می توان گفت دستمایه اولیه بسیاری از رمان های 
س��یاه، وقایع جنجالی و رویدادهای جنایی روز هس��تند. بحران 
اقتصادی، فقر و بیکاری، یأس و بدبینی و ه��راس و اضطراب در 
تکوین و شکل گیری رمان س��یاه یا رمان پلیسی واقعگرا، نقش 
بسزایی ایفا کرده اند. اولین داس��تان های کوتاه جنایی همت در 
سال 1923، ابتدا در مجله »اسمارت ست« و سپس به طور کامل 
و همیشگی در »بلک مسک« به چاپ رسید. در سال 1922 برای 
مجله »ماسک سیاه« به نام مستعار پیتر کالیسنون نوشتن را آغاز 
کرد. بعدها اسم دشیل همت را جایگزین اس��م مستعار کرد. در 
این مجله، سری داس��تان های کانتینال و همچنین، شخصیت 
»سام اس��پید« را پایه گذاری کرد. داس��تان های او با استقبال و 
ستایش فراوان مواجه شد، چون به نظر مخاطبان، داستان هایش 
ش��کاف بین معماهای ظریف و فکری »مکتب آرتور کانن دایل« 
 و داس��تان های سرش��ار از خون و جنایت مجالت عامه پسند را 
پر می کرد. کارآگاهان همت، همچون خود او، نگاهی بدبینانه به 
جهان اطراف دارند و با این که دست های خود را نیز چون دیگران 
آلوده می بینند، هوشیاری خود را حفظ می کنند و اغلب متوجه 
می شوند که به اس��تخدام تبهکاری درآمده اند تا گروه رقیب و یا 
دشمنان او را از میان بردارند. وی به عنوان مأمور موسسه پینکرتون 
 تخیلش را قوی کرد. وقوع حوادثی چ��ون قتل »فرانک لیتل« -

پایه گذار کارگران صنعتی جهان -  باعث شد همت فضای خشن 
آن دوران بازسازی کند و داستان خرمن سرخ را به نگارش در آورد. 
به اعتقاد »عبداهلل تربیت«، کارآگاهان همت مجریان تک و تنهای 
عدالت هستند که در دنیای س��یاه و خالی از احساس و عاطفه، از 

میان منظرهای سرد و خشک حرص و خیانت گذر می کنند.

مک کارتیسم، همت را کشت 
همت اواخ��ر 1940 عضو فع��ال کنگره حقوق مدن��ی نیویورك 
شد. در سال 1951 از دادن اسامی چهار عضو دیگر این موسسه 
که کمونیس��ت بودند اجتناب کرد. بنا به رأی دادگاه به شش ماه 
زندان محکوم شد. مشکالت بعد از رهایی از زندان به سراغش آمد؛ 
تمام درآمدش از کتاب ها و فیلم هایش به وس��یله مدعی العموم 

ضبط شد.
 در سال 1953 با ماجرای مک کارتیسم مواجه شد. به این ترتیب 
سال های آخر عمرش در فقر و بیماری گذشت. شدت بیماری به 
حدی بود که نتوانس��ت کتاب »الله« که اتوبیوگرافی از زندگی 

خودش را بود تمام کند. 

 برای تولد َدشیل َهِمت

 پدر رمان سیاه

 بحران اقتصادی، 
فقر و بیکاری، يأس 
و بدبینی و هراس و 
اضطراب در تکوين 

و شکل گیری 
رمان سیاه يا رمان 

پلیسی واقعگرا، 
نقش بسزايی ايفا 

کرده اند



یادداشت

مرجان شیرمحمدی قرار است »آذر؛ شهدخت؛ پرویز و... دیگران« را 
که نام یکی از قصه های نوشته شده اش است، به عنوان اولین تجربه 

کارگردانی اش جلوی دوربین ببرد.
 بهروز افخمی، همس��ر ش��یرمحمدی قرار اس��ت این قصه را به 
فیلمنامه تبدیل کند تا به وسیله محمدعلی حسین نژاد، به عنوان 

 تهیه کننده، برای صدور پروانه ساخت به اداره نظارت و ارزشیابی 
ارسال شود.

 حس��ین نژاد که پیش از این فیلم س��ینمایی » طهران � تهران«،
  کار مش��ترک داری��وش مهرجویی و مه��دی کرم پ��ور را تهیه 

کرده بود، این بار س��راغ تولید فیلمی بر مبنای اقتصاد ادبی رفته 
است.

ای��ن  گف��ت:  کار  تولی��د  رون��د  درب��اره  حس��ین نژاد 
 فیلمنام��ه را به��روز افخم��ی از روی رمان��ی ب��ه همی��ن ن��ام، 
نوشته خانم مرجان ش��یرمحمدی نوشته اس��ت. با آماده شدن 
مقدمات، هفته آینده درخواس��ت پروانه ساخت می کنیم. بهروز 
 افخمی در این فیلم عالوه بر فیلمنامه نویسی، مشاور کارگردان هم 

هست.
افخمی پیش از این، تجربه اقتباس از ادبیات ایران را داشته و رمان 
»گاو خونی« نوشته جعفر مدرس صادقی را به فیلمی به همین نام 
تبدیل کرد که با بازی عزت اهلل انتظامی و بهرام رادان توانست نظر 
منتقدان را به خود جلب کند. فیلم تازه او در کانادا هم براساس قصه 

کوتاه معروفی ساخته شده است.
مرجان شیرمحمدی، نویس��نده و بازیگر سینمای ایران و همسر 
افخمی پیش از این در س��ریال خانه به خانه )کیانوش عیاری( و 
فیلم های سینمایی مرسدس )مسعود کیمیایی(، پر پرواز )خسرو 
معصومی( و مالقات با طوطی )علیرضا داوودنژاد( به ایفای نقش 

پرداخته است.
 او همچنی��ن ب��رای ن��گارش مجموع��ه داس��تان کوت��اه 
 »بعد از آن ش��ب« به همراه میت��را الیاتی برنده جای��زه بهترین

  مجموعه داس��تان اول در دوره دوم جایزه هوش��نگ گلش��یری 
شد.

فیلم سینمایی »دیشب باباتو دیدم آیدا« ساخته رسول صدرعاملی 
از روی یکی از قصه های مجموعه داستان »بعد از آن شب«، نوشته 

شیرمحمدی ساخته شده است. 

کارگردان »تلفن هم��راه رییس جمهور« درب��اره مدیرکل اداره 
ارزشیابی و نظارت گفت: سجادپور همیشه طوری برخورد می کند 
که انگار مشکلی نیست و آدم را امیدوار می کند، اما در عمل اتفاق 
دیگری می افتد. در واقع او با پنبه س��ر می ب��رد. در نتیجه چنین 

سرنوشتی برای فیلم پیش می آید.

به مناس��بت هفتمین س��الگرد کان��ون فیلم و عکس دانش��گاه 
آزاد همدان، نشس��ت پرسش و پاس��خی با حضور علی عطشانی 
)کارگردان(، مهران رجبی )بازیگر(، علی وزینی )منتقد( و با اجرای 
حجت محمدی در همدان برگزار شد و عطشانی، کارگردان فیلم 
»تلفن همراه رییس جمهور« به انتقاد از ش��رایط اکران این فیلم 

پرداخت.
وی در مورد وضعیت نامعلوم اکران »تلفن همراه رییس جمهور« 
گفت: این فیلم قرار بود چند هفته قبل اکران ش��ود و س��جادپور 
)مدیرکل اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی( هم این برنامه 
را به ما اعالم کرده  بود. ما برنامه ریزی برای اکران فیلم را آغاز کردیم 
که یک دفعه ش��ب قبل از اکران گفتند فعال امکان اکران چنین 
موضوعی وجود ندارد. وی ادامه داد: به ما گفتند آقایی فیلم را دیده 
و گفته »این فیلم اکران نشود«.  به آقای سجادپور هم که گفتیم، 

همین صحبت را مطرح کرد.
عطشانی افزود: سجادپور همیشه طوری برخورد می کند که انگار 
مشکلی نیست و آدم را امیدوار می کند اما در عمل اتفاق دیگری 
می افتد. در واقع او با پنبه سر می برد. در نتیجه چنین سرنوشتی 

برای فیلم پیش می آید.
وی در بخش دیگری از این جلس��ه در پاسخ به صحبتی مبنی بر 
این که او فیلمساز دفاع مقدس است، گفت: من را فیلمساز جنگ 
نخوانید. من دغدغه س��ینمای جنگ ندارم. چون از نسل دیگری 

هستم که جنگ را لمس نکرده و به نوعی نسل سوخته بوده است.
عطشانی همچنین با بیان این که فیلم »دموکراسی تو روز روشن« 
مشکالت بسیاری برایش ایجاد کرده اس��ت، تصریح کرد: به من 
گفتند در حالی که شهدا مستقیم به بهشت می روند، چرا در این 
فیلم شهید محاکمه می ش��ود. دلیلش این است که فرخ نژاد فکر 
می کند شهید شده اما در واقع شهید نش��ده است. متأسفانه این 
موضوع سوء تفاهمات بسیاری ایجاد کرد که همچنان و با گذشت 

چند سال از تولید و اکران فیلم، برای من مشکل ساز است.

روبان سفید 

چهره روز

خبر ویژه
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محسن امیریوسفی بهتر شد      
امیریوسفی سکته مغزی کرد اما خوشبختانه پزشکان توانستند رگ های مغزی او را باز کنند. همسر 
امیر یوسفی با اعالم این مطلب گفت: محسن امیریوس��فی از روز شنبه به دلیل سکته  مغزی در 

بیمارستان بستری شده است،  اما خوشبختانه حال وی بهتر شده است.
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 بزرگداشت محمدرضا شریفی 
در جشنواره نهال 

مراسم بزرگداش��ت زنده یاد محمدرضا شریفی در شب افتتاحیه نهمین 
جشنواره دانش��جویی فیلم کوتاه »نهال« برگزار  ش��د. به گزارش پایگاه 
خبری فیلم کوتاه، زنده یاد محمدرضا ش��ریفی، مدرس سابق دانشکده 
سینماتئاتر، دانشکده هنرهای زیبا و دانشکده صدا و سیما بود که در سال 
 1390 دار فان��ی را وداع گفت. در کارنامه او مدی��ر فیلمبرداری برخی از

 مهم ترین آثار س��ینمای ایران مانند دادس��تان )بزرگمهر رفیعا(، تمام 
وسوسه های زمین )حمید سمندریان(، مسلخ عشق )کمال تبریزی(، عبور 
از غبار )پوران درخشنده( و یار در خانه )خسرو سینایی( به چشم می خورد. 
 در این مراسم همچنین فیلمی مستند ساخته محمدرضا شریفی به اکران 
 در آم��د. افتتاحیه نهمین جش��نواره دانش��جویی فیلم کوت��اه »نهال«

 7 خرداد در تاالر فارابی دانشگاه هنر )پردیس ولیعصر( برگزار  شد.گفتنی 
است نهمین جشنواره دانش��جویی فیلم کوتاه »نهال« با حمایت خبری 

پایگاه خبری فیلم کوتاه برگزار می شود. 

جیرانی سریالش را کلید زد 

مدیر تولید سریال »فصل بی پروایی« با اشاره به این که قرار بود تولید 
این مجموعه به کارگردانی فریدون جیرانی از اواخر اردیبهشت آغاز 
شود، گفت: به دلیل مش��کالت فیلمنامه تولید کمی به تأخیر افتاده 
و بعد از بازنویسی دوباره از سر گرفته می ش��ود. فریدون جیرانی که 
 تا چندی پی��ش برنامه س��ینمایی»هفت« را تهیه و اج��را می کرد، 
22 اردیبهش��ت  از ای��ن برنامه خداحافظ��ی و دلیل رفت��ن خود را 
کارگردانی مجموعه تلویزیونی »فص��ل بی پروایی« ذکر کرد. همین 
هم س��بب ش��د اخبار ضد و نقیضی درباره این پروژه منتش��ر شود. 
تینا پاکروان، مدیر تولید مجموعه تلویزیون��ی فصل بی پروایی با رد 
شایعات، با اعالم این که به درخواس��ت مدیران شبکه یک به عنوان 
سفارش دهنده این س��ریال، کار در مرحله بازنویس��ی قرار دارد، به 
خبرنگار مهر گفت: با پایان بازنویس��ی فیلمنام��ه وارد مرحله تولید 
خواهیم شد و برای سفر به ارمنستان و ترکیه نیز برنامه ریزی می کنیم. 
وی از آماده سازی لباس و دکورهای سریال که داستانش در دهه 50 

می گذرد و مربوط به گروه های مبارز آن دوران است، خبرداد.

 خزاعی تهیه کنندگی هفت 
را نپذیرفت

محمد خزاعی

پس از برگزاری جلسات متعدد و صحبت دوستان با بنده برای پذیرفتن 
مسئولیت تهیه کنندگی برنامه تلویزیونی »هفت«، به دلیل مشغله های 
فراوانی که داشتم، اعالم کردم نمی توانم این مسئولیت را بپذیرم. امیدوارم 
این برنامه با داشتن هر تهیه کننده و مجری بتواند در مسیر صحیح خودش 
گام بردارد چرا که »هفت« برنامه بسیاری مهمی است که می تواند بسیار 
تأثیرگذار باش��د. این برنامه دست هر کسی که باش��د، باید برای اعتالی 
سینمای ارزشی ایران گام های اساس��ی بردارد. برنامه »هفت« در طول 
این دو س��ال با حضور آقای جیرانی تأثیرگذار و جریان ساز بود و توانست 

پایگاهی ایجاد کند که مشکالت 
س��ینمای ایران بررس��ی شود. 
امیدوارم دوستانی که مسئولیت 
تهیه  و اجرای ای��ن برنامه را به 
عهده می گیرن��د، آزادی عمل 
داشته باشند تا بتوانند براساس 
گفتگو و چال��ش، فضای خوبی 
برای سینمای ایران ایجاد کنند.

 چرا کاله قرمزی دوست 
داشتنی است؟ 

 درحالی ک��ه حال س��ینما اصال 
گروه 
خوب نیست وحتی خانه ای روی فرهنگ

آب هم ندارد، خبر اکران نس��خه 
جدید کاله قرمزی برای تابس��تان شاید بهترین تصمیم 

بهارامسال باشد.
همه م��ا کاله قرم��زی را دوس��ت داریم، چ��ون درواقع 
کاله قرمزي بی��ش از آن که عروس��ک محب��وب بچه ها 
باشد، بین بزرگ ترها وپدرومادرها طرفدار دارد. فراموش 
نکنیم خیلی از پدرها و مادره��ای االن همان نوجوانانی 
بودند که با دیدن کاله قرمزی و پسرخاله شاد می شدند 
و می خندیدند وحاال همان خنده ها را با فرزندان ش��ان 
تجرب��ه می کنن��د. حاال دیگ��ر از دیدن ای��ن صحنه که 
یک عده آدم ج��وان و نوج��وان و پیرم��رد و پیرزن پاي 
تلویزیون میخکوب شده اند و دارند به شیرین کاري هاي 
کاله قرم��زي مي خندند تعج��ب نمي کنیم. ش��اید این 
تجربه را باره��ا از س��رگذرانده اید ک��ه در مهماني هاي 
مختلف بزرگ ترها از بچه ها خواه��ش کرده اند که کمي 
آرام تر باش��ند تا آنها بتوانند با خیال راحت کاله قرمزي 
را تماش��ا کنند.اگربگوییم که هیچ کس مجموعه ای در 
تولیدات ایرانی )برای هر مخاطب س��نی( نتوانس��ته به 
 این درجه ازمقبولیت و محبوبیت برسد، حرفی به گزاف 
نگفته  ایم. کاله قرمزی و تیم سازنده اش می توانند در این 
خصوصیت الگو باش��ند. ازطرفی باید بپذیریم استفاده از 
دو عنصرسادگی و صمیمیت، امتیاز اصلی »کاله قرمزی« 
است، چرا که  این دو عنصر در کنار توانمندی یک گروه 
حرفه ای، دالیل موفقیت این گروه بود و باعث ش��د مورد 
توجه مخاطبان قراربگیرد؛ این هم��ان حلقه مفقوده ای 
است که درسینما و تلویزیون هیچ کس دنبال آن نیست. 
در واقع ای��ن دو فصل، کلید واژه هایی هس��تند که باعث 
شد مردم ش��یفته دیدن این برنامه ش��وند چرا که مردم 
دنبال این فضاها هستند و از فضاهای پیچیده دراماتیک 
دوری می کنن��د، البته اگربرخی ازس��ریال ها آمار باالی 
مخاطب داش��ته باش��ند، دلیلش کیفیت س��اختاری یا 
محتوایی مجموعه نیس��ت، بلکه فقدان اثری بهتر و برتر 
است. مخاطب ایرانی در اوضاع امروزی به دنبال آرامش  
است و شاید به همین دلیل باشد که کمدی های سخیف 
 هم نمی فروش��د، ولی درعوض مخاطب ایرانی در فضای 
 برنام��ه ای مث��ل کاله قرم��زی  ش��اد م��ی ش��ود و 
نگون بختی های روزانه اش را به کناری می گذارید و سوار 
بر بال کودکی می خندد تا نداشته هایش را فراموش کند.

تا دلتان بخواهد در خالیوود سینمای ایران، بازیگر و کارگردان 
از خود راضی وجود دارد که کار هم بلد نیس��تند، ولی به لطف 
همین رفتارش��ان مورد پس��ند مردم قرار می گیرند که اگر این 
گونه نب��ود، برخی برای حامد بهداد و دیوانه  بازی هایش س��ر و 
دست نمی شکستند. اما اکنون درباره نارسیسیسم در جامعه و 
سینمای ایران  مجال سخن نیست که این رشته سر دراز دارد و 

شاید ناگفتنش بهتر از بیانش باشد.
سیب و سلما هم نمود بارز یکی از خودشیفتگی های موجود در 
سینمای ایران است. خودشیفتگی  که س��ال هاست سینمای 
 مذهبی م��ا را به فن��ا می کش��د و نتیج��ه اش ه��م فیلم های 
کم فروشی می شود که به لطف بلیت رایگان هم کسی حاضر به 

دیدنشان نیست. 
این خودشیفتگی ناش��ی از چیس��ت و از کجا برمی خیزد؟ در 
یک کالم، مأخذ این نوشابه باز کردن ها برای خود، از نرفتن به 
سمت س��ینمای روز دنیا و حتی ندیدن فیلم های ژانر روحانی 
در دنیا برمی خیزد. به یقین با برخی از فیلم های سینمایی که 
سال هاست در این حوزه از س��ینمای ایران دیده ایم، می توان 
گفت کارگردان های این آثار ش��اید تاکنون یک فیلم خارجی 

یا هالیوودی را هم در این سطح ندیده باشند، چرا که اگر دیده 
بودند، درکشان از این سینما باالتر می رفت.

شیوه روایت در سینمای روحانی ما همان شیوه از تاریخ گذشته، 
پوس��یده و رنگ و رو رفته س��ینمای جهان، یعنی شیوه روایت 
خطی است؛ شیوه ای که از آغاز تا پایان یک داستان به ساده ترین 
نحو موجود روایت می شود و بالفاصله بعد از گره افکنی، مخاطب 
آخر فیلم را می خواند؛ بدون هیچ تنشی، بدون هیچ دلهره ای و 

حتی بدون هیچ گونه کششی برای نشستن در سالن سینما.
ش��یوه روایت خطی یک چالش و مشکل بس��یار بزرگ دارد و 
آن این  که هر چی��ز بدی، راحت ب��ه آن راه می   یابد مگر این که 
کارگردان توانمندی روایتش کند که خوشبختانه یا متأسفانه 
چنین کارگردانی در کشور ما اندک بوده و مصداق »گشتم نبود، 

نگرد نیست« است.
»سیب و س��لما« دقیقا به همین آفت های روایت خطی دچار 
شده است. شعارزدگی این فیلم تا به آن حد مسخره است و تا    آن 
جا در ذوق مخاطب می زند که در نهایت  اگر به ترک سالن منجر 
نشود، یک خشم سرکوب شده را در وجود او به ودعیه می گذارد 

که جایی هم برای مجال بروزش وجود ندارد.

در تمام طول فیلم برایم سئوال بود که چرا مصداق آدم درستکار 
در فیلم باید یک روحانی جوان روستایی باشد و راه گم کرده نیز 
دختری باشد که در ش��هر زندگی می کند، بینی عمل کرده ای 
دارد و ماشین موقری سوار می  ش��ود؟ مگر این کلیشه ها بارها 
در سینمای ما تکرار نش��ده و جواب نگرفته اس��ت؟ چرا باز در 
سینمای دهه 90 به کلیشه های سابقمان بازگشته ایم و چیزی 

را می سازیم که می دانیم مخاطب از آن حمایت نمی کند؟
اگر فیلمی مثل »مسیر سبز« با وجود تم روحانی و رنگ بسیار 
نامفهوم دینی مورد توجه تمامی سینما دوس��تان قرار می گیرد 
و حتی برخ��ی )از جمله نگارن��ده( را تا به آن حد بر س��ر ذوق 
می آورد که بیش از 10 بار این فیلم را تماشا می کنند، به خاطر 

آن نیست که روایتی از ماورا 
و تأثیر خداون��د در دنیا دارد. 
چرا که چه بس��ا این فیلم ها 
برای الییک ترین اف��راد نیز 
جذاب باش��د، بلکه به خاطر 
پرداخت و روایتی اس��ت که 
در سراس��ر طول این فیلم از 
آغاز تا پایان به چشم می آید 
و سکانس اعدام »جان کافی« 
را چنان تأثیرگذار می کند که 
مخاطبان دل نازک اشکشان 
جاری می ش��ود و بیشترین 
میزان همزاد پن��داری را در 
آنها برمی انگیزد. سینما یعنی 
این؛ در س��ینما روایت مهم 
است، اما چگونه روایت کردن 

مهم تر است. کارگردان سیب و س��لما راست می گوید، فیلمی 
ارزشی ساخته ولی فیلم ارزشی هم تابع مولفه های سینماست. 
نمی توان به بهانه ارایه یک فیلم ارزشی تمام ساختار ها را به هم 
ریخت، حتی تکنیک را درست رعایت نکرد و بعد گفت فیلم من 
به خاطر این که پیام انسانی و دینی دارد، فیلم خوبی است. فیلم 
خوب متشکل از یک مجموعه خوب است، اگر فیلمی مثل »رنگ 
خد« یا »زیر نور م��اه« یا حتی »طال و م��س« جز بهترین های 
سینمای دینی ایران قرار می گیرند، به خاطر این است که همه 
چیز در آنها خوب است؛ از فیلمنامه گرفته تا نورپردازی و دکوپاژ 
و صداگذاری و صدابرداری. شاید بهتر باشد خودشیفتگی را کنار 
بگذاریم و به جایی نرسیم که سینمای جهان به یک طرف دیگر 

برود و ما راه خودمان را برویم. 

نگاهی به فیلم سینمایی سیب و سلما

یک به اصطالح سینمای روحانی

 کسری  ما ایرانی ها چشممان نزنند، کمی، فقط کمی زیاد خودمان را قبول داریم و این هم فقط به یک 
عرصه محدود نمی شود. در تمام عرصه ها این چنین رویه ای استیال دارد. یکی از این عرصه ها محتشم 

هم سینماست.

سجادپور با پنبه سر می بُرد!همسر افخمی کارگردان شد 
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الماس ها ابدی اند

گروه فرهنگ- امیر نادری متولد ۷ خرداد 1۳۲۴ 
خورشیدی در ش�هر آبادان، کارگردان شاخص 
ایرانی است که سال هاست با ایران، سینمایش 
و منتقدان ایرانی قهر کرده  و از1۳۶۹ در ایاالت 

متحده آمریکا زندگی می کند.
در ابتدا ب�ه عنوان ع�کاس در چن�د فیلم مهم 
س�ینمای ایران کار ک�رد. در س�ال 1۳۵۰ اولین 
فیلمش »خداحافظ رفی�ق« را کارگردانی کرد. 
توجه جش�نواره های جهانی با فیلم های دونده 
و آب، باد، خاک به او جلب ش�د.  اما برخوردها و 
بی مهری هایی که با او شد، امیرنادری را از ایران 
دلگیر کرد و او برای همیش�ه از ای�ران رفت.  از 
دیگر فیلم های او می توان به جستجو )1۳۵۹(،  
س�اخت ایران )1۳۵۷(،مرثیه )1۳۵۶(،تنگسیر 
)1۳۵۲(،تنگن�ا )1۳۵۲(، س�ازدهنی )1۳۵۲( و 

خداحافظ رفیق )1۳۵۰( اشاره کرد.  

امی�ر هوش�نگ کاووس�ی ب�ه س�ال 1۳۰1 و در 
هفتمین روز خرداد متولد شد. او در سال 1۳۲۵ 
برای ادامه تحصیل در رش�ته حقوق به فرانسه 
رفت. ولی به دلیل عالقه به سینما، حقوق را رها 
کرد و با راهنمایی یکی از دوستانش وارد رشته 
فیلمسازی شد و در دانشکده سینمایی تحصیل 

را از سرگرفت.
 وی پس از ف�ارغ التحصیلی از تهی�ه کنندگی، 
وارد دانشکده ادبیات س�وربن شده و در مقطع 

دکترای رشته فیلمولوژی تحصیل کرد.
 تیزبین�ی، دق�ت و دوری از مصلحت اندیش�ی 
 در مس�ائل مرب�وط ب�ه حرف�ه فیلمس�ازی، او
 را از س�ینماگران ه�م دوره اش، متمای�ز کرده 
است.  دقت، آگاهی و تس�لط بر کار فیلمسازی 
به او صراحت لهجه و بی پروایی خاصی را در نقد 

سینمایی داده است.

جوزپ�ه تورنات�وره متول�د ۲۷ م�ه 1۹۵۶ در 
سیسیل، کارگردان سرش�ناس ایتالیایی است. 
آغ�از فعالیت س�ینمایی او ب�ه س�ال 1۹8۶ بر 
می گردد؛ زمانی که اولین فیلمش را تحت عنوان 
»پروفس�ور« ب�ا فیلمنامه ای از خ�ودش جلوی 
دوربین ب�رد. اما ای�ن فیلم در می�ان آثار بعدی 
تورنات�وره و حتی در زم�ان اکران�ش مهجور و 
ناشناخته ماند. سه سال بعد تورناتوره با ساخت 
فیل�م »س�ینما پارادی�زو«، توجه تماش�اگران 
هموط�ن و بع�د، تماش�اگران بین الملل�ی را به 
س�وی خود جلب کرد. تورناتوره در سال 1۹۹۴ 
فیلم »صرفا برای رعایت تش�ریفات س�اده« را 
روی پرده سینما برد. »ستاره س�از« و »افسانه 
1۹۰۰«، فیلم های بعدی وی هستند که در فاصله 
سال های 1۹۹۵تا 1۹۹8 به نمایش درآمدند تا این 

که فیلم »مالنا« در سال ۲۰۰۰ به نمایش درآمد. 

جوزپه تورناتوره هوشنگ کاووسی امیر نادری 

شعارزدگی این فیلم 
تا به آن حد مسخره 

است و تا    آن جا در 
ذوق مخاطب می زند 

که در نهایت  اگر به 
ترک سالن منجر 
نشود، یک خشم 

سرکوب شده را در 
وجود او به ودعیه 

می گذارد
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 حادثه ای که مریال زارعی 
را به فکر مرگ انداخت!

 برنامه تلویزیونی »گپ« که پنجش��نبه شب ها از ش��بکه تلویزیونی 
Ifilm به کارگردانی رامبد جوان روی آنتن می رود، هر هفته میزبان 

یکی از چهر ه های سینما تئا تر و تلویزیون است.
پنجشنبه شب، چهارم خرداد این برنامه  میزبان مریال زارعی، بازیگر 

سینما، تئا تر و تلویزیون بود.
محل ضبط این برنامه به انتخاب مریال زارعی بهشت زهرا در نظر گرفته 
شده بود و زارعی دلیل این انتخاب را حس آرامشی توصیف کرد که هر 

بار بعد از رفتن به بهشت زهرا پیدا می کند.
در ابتدای برنامه، زارعی با اش��اره به این که نگاه مردم نسبت به حرفه 
بازیگری بس��یار خاص اس��ت، گفت: ش��اید مردم از زندگی شخصی 
هنرمندان تخیالت عجیب وغریبی داشته باش��ند و عموم مردم فکر 

کنند ما آدم های سرخوشی هستیم.
او ادامه داد: ما هم باید قبول کنیم که تمام حرکات ما چه در کار  و چه 
در زندگی شخصی، به نوعی برای مردم الگو تلقی می شود و ناخواسته 

مردم ما را بیشتر نگاه می کنند.
زارعی در پاسخ به این سؤال رامبد جوان که اگر قرار باشد تا سه هفته 
دیگر از این دنیا بروید چه کار خواهید کرد، گفت: من تا چند سال پیش 
زیاد شعار می دادم که این دنیا ارزشی ندارد و اگر قرار باشد از این دنیا 
بروم با آغوش باز می پذیرم، اما طی یک سال گذشته اتفاقات عجیبی 

در زندگی من افتاد.
 زارع��ی در ادام��ه گفت: من ب��رای ب��ازی در یک فیل��م رژیم الغری 
س��نگینی گرفت��ه ب��ودم ودر نتیج��ه، ی��ک فاکت��وری در خون��م 
به ش��دت باال رفت��ه بود ک��ه ممکن ب��ود من س��کته کن��م و وقتی 
به بیمارس��تان منتقل ش��دم، دکتر با ی��ک حال��ت ناامیدکننده ای 
گفت»خان��م زارع��ی ش��ما ی��ا کب��د و ی��ا کلیه ت��ون رو از دس��ت 
 می دی��د« و م��ن   هم��ان موق��ع فک��ر ک��ردم که دنی��ا روی س��رم 
خراب شد و با خودم گفتم آن ش��عارهایی که می دادی چی شد؟ االن 
 به این موضوع فکر می کنم که اگر به من بگویند که تا سه هفته دیگر 
 بیش��تر زنده نیس��تم، س��عی می کنم از زندگی لذت ببرم و همیشه

 فکر می کنم با آدم ها طوری رفتار کنم که اگر آخرین دیدارمان باشد، 
با یک خاطره خوش از هم جدا شویم.

او در ادامه افزود: از بعد از آن ماجرا بیشتر در بهشت زهرا چرخ می زنم، 
خصوصا قطعه شهدا و قطعه هنرمندان.

بازیگر فیلم سینمایی »جدایی نادر از سیمین« گفت: اگر به من بگویند 
تا سه هفته دیگر بیشتر زنده نیستم، اولین کاری که می کنم این است 
که خانواده ام از این موضوع با خبر نش��وند و بع��د فکر می کنم چقدر 

لحظات را در زندگی ارزان از دست دادم.
 او در ادامه چنین گف��ت: ما هنرمندان زی��ادی را از خانه س��ینما به 
بهشت زهرا بدرقه کردیم و همیش��ه فکر می کردم خودم صاحب عزا 
هستم و همیشه فکر می کنم اگر من بمیرم، چقدر آدم های دور و برم 
متأثر می شوند و برای خاکسپاری من می آیند و چقدر توانسته ام دوست 
و همراه برای خودم در این سال ها نگه دارم که اگر خبر فوت مرا شنیدند 

از این خبر متأثر شوند؟
در بخشی دیگر از این مصاحبه، رامبد جوان به همراه مریال زارعی و سحر 
دولتشاهی به قطعه هنرمندان بهشت زهرا رفتند و زارعی با دیدن مزار 
همکارانش گفت: من به خانواده ام وصیتی کرده ام و گفتم هر زمان که 

من فوت کردم، من را دفن کنید و بعد بگویید مریال مرد.
او در ادامه افزود: این را از این جهت می گویم که فکر می کنم هنرمندان 
وقتی فوت می کنند هم متعلق به مردمشان هستند و خانواده های درجه 

یک آنها وقت کمی برای خداحافظی یا بدرقه آنها دارند.
زارعی بیان داشت: من هفت سال است که عضو شورای انجمن بازیگران 
 س��ینمای ایران هس��تم ودر این مدت هنرمندان زیادی را به سمت 
 قطعه هنرمن��دان بدرقه کرده ایم و متأس��فم ک��ه این عزی��زان را از 

دست دادیم.
بازیگر فیلم س��ینمایی »خروس جنگی« به ذکر خاطره ای از زنده یاد 
پوپک گلدره پرداخت وگفت: باوری هست که می گویند برخی از کسانی 
 که فوت می کنند موقع تش��ییع جنازه خیلی سنگین به سمت محل 
دفن حرک��ت می کنند که ب��ه اصط��الح می گویند هنوز دلش��ان به 
 این دنیاس��ت و برخی دیگر بر عکس خیلی س��ریع دفن می ش��وند و 
 زنده یاد پوپک گلدره از جمله هنرمندانی بود که زمان خاکسپاری روی 
دس��ت مردم به س��مت محل دفن می دوید و خیلی س��ریع به خاک 

سپرده شد.
او در ادامه گفت: من همیشه فکر می کردم که در یک فیلم سینمایی 
باید پالنی داشته باشم که موقع خبر فوتم آن را پخش کنند؛ مثل این 
که چمدانی به دست داشته باشم و به سمت مقصدی حرکت کنم، اما 
حاال فکر می کنم شما باید از این برنامه خیلی مراقبت کنید که لحظه 

مرگم آن را پخش کنید.

هرکسی می خواهد ازدواج کند، باید به یک حداقل هایی 
 در زمینه های مختلف شخصیتی رسیده باشد. ازدواج 
بچه بازی نیست و اگر به اندازه کافی در این زمینه ها به 
بلوغ نرسیده باشیم، حتما یک جای کارمان می لنگد. 
رس��یدن به این بلوغ های ش��ش گانه، همان درست 
بزرگ ش��دن اس��ت. با توجه به ش��رایط اجتماعی و 
خانوادگی، پس��رهای ایرانی معموال تا 28،27 سالگی 
 به این بلوغ های ش��ش گانه نمی رس��ند، پس خانم ها 
 بای��د حواسش��ان ب��ه س��ن و س��ال همس��ر آینده 

هم باشد.

بلوغ جنسی  
آمار باالی طالق به دلیل مش��کالت جنس��ی، میزان 
اهمیت این بلوغ را نش��ان می دهد، اما هرطور ش��ده 
باید رودربایس��تی را با خودتان بگذارید کنار و رک و 
رو راست نیازهای جسمی تان را بشناسید. سلیقه های 
خودتان را پیدا کنید و موقع انتخاب همسر، حواستان 
به این چیزها هم باشد. قبل از ازدواج باید تکلیفتان را 
با نیازهای روحی و جسمی تان مشخص کرده باشید. 
س��واد و کفایت مدیریت روابط جنسی، از قبل ازدواج 

شروع می شود.

بلوغ شخصیتی   
 بلوغ ش��خصیتی ابعاد مختلفی دارد. قب��ل از ازدواج 
حتم��ا باید یک س��ری اخت��الالت ش��خصیتی را در 
 خودتان و طرف مقابل بررس��ی کنید. اختالالتی مثل 
خود کم بین��ی، تأییدطلبی، کمال گرایی، ش��کاکیت 
)پارانویا(، توجه طلب��ی، مهرطلبی، بیماری دوقطبی، 
اعتیاد ها و وسواس. افرادی که به این اختالالت مبتال 
 هس��تندتا وقتی که درمان نش��ده اند، به درد ازدواج 

نمی خورند.

بلوغ عاطفی  
بعضی ها با این که ازدواج هم کرده اند، هنوز درس��ت 
 نمی دانند که از چه تیپ و شخصیتی خوششان می آید. 
این ها هنوز به بلوغ عاطفی نرسیده اند و با احساسات 
و عواطف خودشان آشنا نیستند. باید سهم رابطه های 
قبلی تان را در دوست داش��تن فعلی مشخص کنید و 
همین طور این که تا چه می��زان  هنوز تحت تأثیر آنها 
هستید. متوجه باشید که چقدر آگاهانه دوست دارید و 
چقدر ناآگاهانه. باید این واقعیت را قبول کنیم که بعد از 
ازدواج هم ممکن است از کسی خوشمان بیاید، اما اگر 
به بلوغ عاطفی رسیده باشیم، می توانیم از این مسأله 

بگذریم و تمام زندگی مان را خراب نکنیم.

  بلوغ اجتماعی
سؤال » شما مش��غول چه کاری هس��تید؟ «، یکی از 
اولین سؤال هایی است که در هر مراسم خواستگاری 
تکرار می ش��ود. ش��غل و موقعیت اجتماعی هر کس، 
تقریبا میزان بلوغ اجتماعی او را مشخص می کند؛ مثال 
خانم ها باید بدانند که خواستگار حول و حوش آینده 
کاری خودش را در کجا می بیند و چق��در می تواند با 

شرایط تطابق پیدا کند.
 قطعا کسی که هنوز سربازی نرفته و مرتب شغل عوض 
کرده، هنوز به بلوغ اجتماعی نرسیده است. البته شغل 
عوض کردن اگر همراه با پیشرفت باشد، مطمئنا خوب 
است؛ مثال اگر پس��ری اول جایی ش��اگرد بوده و بعد 
رفته یک جای دیگر صاحب کار ش��ده و  ترقی کرده، 
موقعیتش فرق می کند.  پسر ها هم باید برنامه همسر 
آینده شان را بپرس��ند. باید ببینند که زن زندگی شان 

چقدر بلوغ اجتماعی دارد.

بلوغ مالی    
کس��ی که هنوز حس��اب دخل و خرج��ش را ندارد، 
نمی تواند همس��ر قابل اعتم��ادی هم باش��د. قبل از 
ازدواج باید توقعات و خواسته های مالی طرفین معلوم 
باش��د. یکی به فکر زندگی در کاخ نباشد و دیگری به 
یک زندگی متوس��ط قانع. ب��رآوردی از هزینه هایتان 
داشته باشید، راجع به چیزهایی که برایشان پول خرج 
می کنید با هم حرف بزنید. ممکن است طرف مقابلتان 
اهل خرید مجله و کتاب باشد و ش��ما این خریدها را 
پول ه��در دادن بدانید. در مورد س��طح رف��اه زندگی 
 آینده تان هم باید به تفاهم برسید تا بعدا سر برنامه های 

بلند مدت زندگی به مشکل برنخورید.

بلوغ معنوی   
س��ؤال های کلی موق��ع خواس��تگاری و مالقات های 
اولیه همیشه می تواند دردسرس��از باشد. در خصوص 
مس��ائل اعتق��ادی و دینی ه��م این ابهامات بیش��تر 
می شود؛ مثال یک نفر دینداری را فقط در اعتقاد به خدا 
می داند و همین قدر برای��ش کفایت می کند. دیگری 
اما برایش مهم اس��ت که همس��رش به تم��ام احکام 
دین مؤمن و معتقد باش��د. در ی��ک کالم باید جنس 
 دینداریتان با هم یکی باشد و هر دو قرائت مشابهی از

 دین داشته باشید.
 افرادی که ش��دیدا تحت تأثیر نوس��انات فلس��فی و 
عرفانی هس��تند، برای ازدواج مناسب نیستند؛ چون 
 هر آن ممکن است همسرتان برای پیدا کردن خودش

 سر به کوه و بیابان بگذارد!  به طور کلی فردی به بلوغ 
معنوی رس��یده که تا حدی جایگاه خود را در هستی 
پیدا کرده باشد و درگیر مسائل فلسفی پیچیده نباشد.

دشواری های ازدواج
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خواندنی 

خبر

عکس نوشت

فن آوری

 هواپیمای ساخت س��وئیس که از انرژی خورشیدی تغذیه 
می کند، جمعه پنجم خرداد ماه وارد مادرید شد و فردا وارد 
رباط می ش��ود تا نخس��تین پرواز بین قاره ای خود را بدون 

استفاده از یک قطره سوخت انجام دهد.
آندری بورشبرگ، خلبان این هوایپما پرواز موفقیت آمیزی را 
از پیرنه در غرب سوئیس داشت و صبح روز جمعه به مادرید 
رسید تا پس از آن در روز دوش��نبه با تعویض خلبان، مسیر 

مادرید- رباط را در پیش بگیرد.
این هواپیمای خورش��یدی فرود موفقیت آمیزی در مادرید 
داشت و با تعویض خلبان در مادرید اس��پانیا دومین مسیر 
از س��فر2500 کیلومتری این هواپیما از مادرید به پایتخت 

مراکش آغاز می شود.

این س��فر در صورت اتم��ام موفقیت آمی��ز، طوالنی ترین 
مسافتی است که تاکنون یک هواپیمای بدون سوخت طی 
کرده است. سال گذشته این هواپیما نخستین پرواز خود را 

در مسیر پاریس و بروکسل انجام داد.
این هواپیما با فناوری پیشرفته، از یک اتومبیل بیشتر وزن 
ندارد و 12 هزار سلول خورش��یدی آن، انرژی چهار موتور 

الکتریکی اش را تأمین می کند.
این پرواز در حقیقت آزمایش��ی برای پ��رواز دور دنیای این 

هواپیماست که برای سال2014 برنامه ریزی شده است.
 این هواپیما در پ��رواز قبلی خود 26 س��اعت و 10 دقیقه و 
19 ثانی��ه پرواز کرده و ب��ا ارتفاع 9ه��زار و 235 متر دارای 

رکورد پرواز در بیشترین ارتفاع است.

هواپیمایی که بدون سوخت به مقصد رسید

هیچ کس نمی تواند تأثیری را که جابز 
نه تنها بر دنیای فن آوری اطالعات، 
بلکه روی کل جهان گذاش��ت انکار 
کند. حقیقت این اس��ت که چه شما 
طرفدار محصوالت اپل باشید یا خیر، 
استیو جابز نقش عمده ای در تحول 
بسیاری از جنبه های مهم زندگی ما 
ایفا کرده اس��ت: از راه و روش گوش 
دادن به موسیقی)آی پاد و آی تونز( 
تا دسترسی به وب، تحولی در زمینه 
اسمارت فون ها با ارایه آی فون و در 
نهایت توسعه و اش��اعه دستگاه های 
هوشمند و راهی که تعامل ما را با آنها 
س��اده تر کند)آی پد، آی فون(. اما اگر اس��تیو جابز یکی دیگر از جنبه های زندگی ما را 
می توانست متحول کند، شما دوست داشتید چه باشد؟ خوب البته اتومبیل! بر هیچ کس 
پوش��یده نیس��ت که ذهن خالق جابز خیلی فرات��ر از عرصه فن آوری اطالع��ات و تولید 
محصوالتی این چنینی عمل کرد، اما امروز ما پی برده ایم که این جاه طلبی او حتی به حوزه 
وس��ایل نقلیه چهار چرخی که هر روز ما را جابه جا می کند هم رس��یده بوده اس��ت. در 
کنفرانس Fast Company’s Innovation Uncensored، جی کرو، مدیر عامل 
و عضو هیأت مدیره اپل با گفتن این جمله که »رویای جابز پیش از مرگش طراحی خورویی 
با نام iCar بوده است«، بر ش��ایعات فراوانی که درباره امکان ورود این کمپانی به صنعت 

خودرو وجود داشت، مهر تأیید نهاد.
 بله، یک iCar. شاید به خاطر بیاورید که قباًل هم یکی دوبار در مورد این ماشین چیزهایی 
ش��نیده بودید. حتی یک بار جابز و رییس کارخانه فولکس واگ��ن، مارتین وینترکورن، با 
همدیگر مالقاتی هم در زمینه این ایده داش��ته اند که منجر به چاپ عکس در یک نشریه 

آلمانی شد.
متأسفانه مرگ به جابز فرصت تحقق رویایش را نداد و ما را در این فکر که چنین خودرویی 
چگونه می توانست باشد، باقی گذاشت، اما همیشه امیدی هست. کسی چه می داند؛ شاید 
یک ذهن توانمند و یک طراح شجاع در اپل بتواند این ایده را به تحقق برساند. اما تا قبل از 

آن، ما هم باید مانند جابز در رویای iCar بمانیم.

سرنگ بدون سوزن می تواند صد مگا پاسکال دارو را در یک هزارم ثانیه تزریق کند، همچنین 
با تغییر جریان برق، سرعت تزریق را تغییر دهد. از دیگر مزایای ابزار تازه ابداع شده محققان 
MIT این است که این روش انتقال دارو می تواند برای انجام تزریقات زیر جلدی مؤثر باشد، 
چرا که با استفاده از این دستگاه، خطر احتمالی س��وزن سرنگ در این نوع تزریق ها کاهش 

می یابد.
محققان مؤسس��ه فن آوری ماساچوس��ت برای افرادی که از س��وزن س��رنگ برای تزریق 
دارو وحش��ت دارند، س��رنگی بدون س��وزنی را طراحی کردن��د که کمترین وحش��تی به 
دنبال نخواهد داش��ت. این ابزار جدید طراحی ش��ده توس��ط محققان مؤسس��ه فن آوری 
"MIT با استفاده از محرک نیروی لورنتس یک جهش فش��ار باالی قابل تنظیمی را ایجاد 
می کند که داروی دهانه این ابزار که به کوچکی خرطوم مکنده پش��ه ها بوده، وارد پوست 
می ش��ود، اما میزان ورود دارو به بدن توس��ط این ابزار به دقت کنترل ش��ده و وارد اعماق 
مختلف بدن خواهد ش��د. س��رنگ های جهش��ی طی دهه های متمادی وجود داش��ته و 
آنها عمدتا از هوای فش��رده ش��ده یا گاز کارتریج اس��تفاده می کردند، ام��ا محرک نیروی 
لورنتس آهن ربای کوچک و قدرتمندی اس��ت که اطراف آن را که یک حلقه سیم پوشانده 
 که به پیس��تون داخل آمپول دارو متصل اس��ت و ق��درت آن از طریق جری��ان برق تأمین 
می شود. این گروه تحقیقاتی در مؤسسه فن آوری ماساچوست برای تنظیم سرعت یک تزریق 
حاالت مختلف فشار را فراهم کرده است که این حاالت دربرگیرنده دو فاز اصلی است؛ یکی 
فاز رسیدن دارو به پوست و دیگری فاز عمق نفوذ دارو به داخل بدن که در پی آن، یک فشار 
اندک برای جذب دارو توس��ط بافت های اطراف نیز وجود دارد. این فشارها را می توان برای 
انطباق با انواع مختلف پوست ها تنظیم کرد. کاترین هوگان، دانشمند محقق گروه مهندسی 
مکانیک مؤسسه فناوری ماساچوست گفت: اگر می خواهیم به کودکی واکسن تزریق کنیم، 
به فشاری مشابه تزریق به فرد بزرگسال نیاز نداریم. می توانیم میزان فشار را تنظیم کنیم که 
این امر، ویژگی مهم این ابزار است. هوگان اظهار داشت: اگر از سوزن وحشت دارید یا این که 
باید تزریق های مرتبی داشته باشید، این دستگاه می تواند بسیار مؤثر باشد. ما اعتقاد داریم که 
این نوع فن آوری ها می توانند برخی از هراس های مردم را نسبت به سوزن از بین ببرد. مراکز 
کنترل و پیشگیری بیماری ها تخمین زده اند که حدود 385 هزار رویداد ناشی از صدمات 
سوزن سرنگ ساالنه در مراکز درمانی بهداشتی آمریکا رخ می دهد. عالوه بر این که افرادی که 
از تزریق وحشت دارند، می توانند از این ابزار سود ببرند. محققان MIT اظهار داشتند که این 
ابزار به طور خاص برای افرادی که باید به طور مرتب تزریق داشته باشند کاربرد دارد. نتایج 

این تحقیقات در مجله مهندسی و فیزیک پزشکی منتشر شده است.

iCar ابداع سرنگ بدون سوزن رویای جابز: طراحی

کیوسک های عجیب تلفن در شهر 
سائوپائولو برزیل

می��زان و حج��م ای��ن مذاکرات 
مجید 
کافی

 هس��ته ای ای��ران و غرب��ی ه��ا 
 ی��واش ی��واش دارد از مثن��وی 
هفتاد من کاغذ هم پیشی می گیرد. دوستان جمع می شوند 
دور هم، مذاکره می کنند و به توافق می رس��ند که دوباره 
مذاکره کنند، بعد در مذاکرات به توافق نمی رسند، دوباره 
کمی بعد مذاکره می کنند و به توافق می رسند که مذاکره 
کنند و الی آخر... . این هم خوب برای خودش روشی است. 
ما که از دیپلماسی و این دست معقوالت سر رشته نداریم، 

حتما راهش همین است! 
اما از حق نگذریم، این مذاکرات هیچ فایده ای اگر نداشته 
باشد، دست کم یک جهانگردی مجانی برای خیلی ها دارد. 
از ژنو به استانبول، از استانبول به تهران، از تهران به بغداد، 
از بغداد به مسکو و البد بعدتر به جاهای کمتر شناخته شده 

 جهان مثل نایروبی و کینش��ازا. خطاب به دوستان عرض 
می کنم که حاال حاالها پایتخت در دنیا هس��ت، با خیال 

راحت مشغول باشید.
اما از این گذش��ته، داس��تان گزارش های آژان��س بعد از 
مذاکرات ایران و غربی ها از آن ماجراهای عبرت آموز است. 
نقل است که طرف پش��ت بنز آخرین مدلش نشسته و در 
خیابان مشغول رانندگی بود که رسید به چراغ قرمز، ترمز 
کرد و ایستاد که ماشینی از پشت به شدت به بنزش برخورد 
کرد. پیاده ش��د و دید ماش��ین عقبی ژیانی بیش نیست. 
راننده ژیان پیاده شد و با عذر خواهی شدید و با ابراز تأسف 

و ننه من غریبم بازی، خواهش کرد که خسارت ندهد. 
راننده بنز هم که دلش س��وخته بود گذش��ت کرد و سوار 

ماشین شد و راه افتاد.
 س��ر چهار راه بعد وقتی بنز ایس��تاد، دوباره ماش��ینی از 

پش��ت ب��ا ش��دت ب��ه عق��ب ماش��ین کوبی��د. رانن��ده 
عصبانی برگش��ت ببیند چه خبر ش��ده که رانن��ده ژیان 
 را دی��د درحال��ی ک��ه از همانج��ا پش��ت فرم��ان داد 

می زد: برو داداش، منم!
 رسم آژانس هم طی این س��ال ها این بود که وقتی گمان 
می رفت که ایران و غرب بر س��ر پرونده هسته ای به توافق 
نزدیک می ش��وند، یک خبر جنجالی از کشف یک چیزی 
اعالم کند و در گزارشی آتشین، به اصطالح دنیا را بترساند. 
این دفعه ه��م آژانس که م��ی دید فضایی از خوش��بینی 
مذاکرات بغداد را فرا گرفته، مش��غول تهی��ه گزارش خود 
بود. منتهی دوستان دیگر صبر نکردند که ببینند مذاکرات 
بی نتیجه بوده، طبق عادت، گزارش خود را منتشر کردند. 
حقیقتا دارم می بینم که جلیلی برگشته یوکیو آمانو را نگاه 

می کند و آمانو هم می گوید: برو داداش، منم!

یک تصادف کوچک دست انداز

امام رضا علیه السالم : 
دوست هر كس عقل او، و دشمنش جهل اوست


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

