
صنعتگران اصفهانی را بی اعتبار نکنید

 پرداخت معوقات كارمندان
 در تیر ماه 

گوشی هوشمند 
پرطرفدار بازار

در پی انتشار آمار چک های برگشتی استان اعالم شد؛
چیدمان

6 البی
نان، مردم را به سازمان 

هدفمندی کشاند  4                        7
 صاحِب خانه شما 

8چه رنگیه؟

استیضاح وزير کار مجددا کلید مي خورد

صرفه جويی نکنیم 
آب اصفهان جیره بندی می شود

مسعود پزش��كيان، نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اس��كو در مجلس شوراي 
اسالمي از كليد خوردن طرح استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خبر 
داد و گفت:  بعد از اتمام تعطيالت مجلس كه بحث رسيدگي به اعتبارنامه ها و 
تشكيل كميسيون ها مشخص مي شود، طرح استيضاح عبدالرضا شيخ االسالم 

كليد خواهد خورد.

نتیجه مثبت نیست
تالش نکنید 

  وقتی سراغ فيلمی می رويد كه در تبليغاتش شما را 
به تماشای كمدی دعوت می كند، حداقل انتظارتان، 
شنيدن صدای خنده تماشاگران در سالن سينماست، 
حتی اگ��ر خودتان نخندي��د. اما »آزمايش��گاه« اين 
انتظار را برآورده نمی كن��د و به جز چند خنده كوتاه، 
از مهم ترين وظيفه كمدی در آن خبری نيس��ت. اين 
اتفاق ناخوش��ايند در حالی اس��ت كه همزمان با اين 
فيلم، فيلم س��ينمايی رضا عطاران ه��م راهی اكران 

شده است ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاينده رود[
]عک

2

4

3

اصفهان، برگزارکننده رالی
 کامیون سوارها9

بازتاب مذاکرات ایران و 1+5 در رسانه های جهان
آخرین ذخایر خوش بینی2

 مي��زان افزاي��ش حق��وق كارمن��دان در س��ال ج��اري در 
24 خردادماه در جلس��ه هي��أت وزيران به مي��زان 15 درصد 
تصويب و ام��روز اين مصوبه به معاون��ت برنامه ريزی و نظارت 
راهبردی رياست جمهوري و معاونت مديريت و توسعه منابع 
انسانی رييس جمهور ابالغ شد. افزايش 15 درصدي حقوق ها 
بايد از ابتداي سال جاري اعمال و معوقات كارمندان در تيرماه 
پرداخت ش��ود. معاون بودجه معاون��ت برنامه ريزی و نظارت 
راهبردی رياست جمهوري اظهار كرد: ضريب حقوق برای همه 
گروه های حقوق بگير، چه آنهايی كه مش��مول قانون مديريت 
خدمات كشوری می ش��وند و چه آنهايی كه مش��مول قانون 

مذكور نيستند، به ميزان 15 درصد تعيين شد. 

رحيم ممبينی گفت: حقوق اعضای هيأت علمی دانش��گاه ها، 
مؤسس��ات آموزش عالی و قضات، ش��اغالن مش��مول قانون 
مديريت خدمات كشوری، حقوق كاركنان مشمول قانون نظام 
هماهنگي كاركنان دولت مانند كارمندان پست هاي سياسي 
وزارت ام��ور خارجه، حقوق بازنشس��تگان، حق��وق كاركنان 
شركت هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك ها 
و بيمه ها به ميزان 15 درصد در سال جاري افزايش پيدا كرد. 
وي با اعالم ميزان حداقل حقوق كارمندان تصريح كرد: حداقل 
حقوق كارمندان در سال گذش��ته 341 هزار تومان بود كه در 
سال جاري ميزان آن به 392 هزار و 150 تومان افزايش داده 

شد كه رشد 51 هزار و 150 توماني داشته است.
4

 دلیل آتش سوزی بازار
 میوه اصفهان فاش شد

قیمت مسکن در اصفهان 
كنترل نمی شود

ترددبا خودروهای
 فرسوده در اصفهان

 ممنوع شد

در انتظار فینال رویایی 
آلمان و اسپانیا

خرگوشی در كاله
 شعبده باز

ويژگی ها و شناسه های شعردهه 80 
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

نوبت دوم

نوبت دوم

مزایده )مرحله اول(

مزایده )مرحله اول(

 شهرداری آران وبیدگل به استناد مصوبه شماره 422 مورخ 91/03/18 شورای اسالمی شهر
متراژ  به  زمین  قطعه  یک  برداری  بهره  و  اجاره  به  نسبت  دارد  نظر  در  بیدگل  و  آران    
530 م.م متعلق به این شهرداری واقع در پارک شادی جهت استقرار سالن سرپوشیده وسایل 
بازی کودکان ) شامل: گیم نت، توپ جادویی، سالئو، کافی شاپ، ترامبولین( با قیمت پایه 
کارشناسی به ازای هر ماه اجاره مبلغ 1/800/000 ریال برای مدت یک سال از طریق مزایده 
عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید تا حداکثر ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی جهت اطالع از شرایط شرکت در  مزایده به 

شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمنا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده است.

مهدی عموزاده
شهردار آران و بیدگل

مهدی عموزاده
شهردار آران و بیدگل

شهرداری آران و بیدگل به استناد مصوبه شماره1128  مورخ  89/12/18شورای اسالمی 
شهر آران و بیدگل  در  نظر دارد نسبت به فروش اقالم مازاد بر نیاز و اسقاطی از قبیل 
کیس، مانیتور، درب و پنجره آهنی – آلومینیومی – چوبی، انواع آهن آالت، سیم کابل، 
پالستیک و غیره طبق لیست موجود در شهرداری از طریق مزایده عمومی و برابر شرایط 

مالی شهرداری اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل  می آید تا حداکثر ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی جهت اطالع از شرایط شرکت در مزایده به شهرداری آران 

و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمنا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده است.

 رييس پليس آگاهی اس��تان اصفهان جزييات عمليات بزرگ انهدام شبكه بزرگ 
هرمی گاما و دستگيری سرشاخه های اصلی اين گروه را تشريح كرد. 

سرهنگ حس��ين حس��ين زاده در گفتگو با مهر گفت: از ماه ها قبل تحقيقات در 
خصوص فعاليت شركت هرمی گاما از سوی كارآگاهان پليس آگاهی آغاز و مشخص 
شد اعضای اين شبكه در استان های اصفهان و تهران فعاليت داشته و فعاليت آنها 

مخرب نظم اقتصادی كشور است.
وی اف��زود: در عمليات همزمان��ی با همكاری س��ربازان گمنام ام��ام زمان )عج( و 
هماهنگی قضايی در تهران و اصفهان، سرش��بكه ها و مؤس��س اصلی اين شركت 

دستگير و ديگر اين شركت هرمی وجود خارجی ندارد.

 سرهنگ حسين زاده ادامه داد: در بررسی ها مشخص شد گرداننده اصلی اين گروه 
به همراه گرداننده سايت شركت، با اعضای شركت گاما در انگليس در ارتباط بوده 
و با عمليات متقلبانه و تبليغات كذب در محيط های دانش��گاهی و خانوادگی عضو 

می گرفتند.
  رييس پليس آگاهی استان اصفهان تأكيد كرد: اعضای اصلی اين شبكه پول های

 دريافتی را به ص��ورت نقدينگ��ی مخفی مانن��د دالر، طال، ام��الک و خودروهای 
گرانقيمت نگهداری می كردند كه تعداد زيادی خودروی گرانقيمت از جمله حامر، 

بنز، بی ام و و لكسوس از آنها توقيف شد.
 اين مقام انتظامی ادامه داد: پس از ورود به سايت اين شركت، مشخص شد حدود 
83 هزار نفر در ايران عضو اين شركت هرمی شده اند كه 25 نفر از اعضای رده دوم 
آن شناسايی و دستگير شدند. همچنين بررسی ها نش��ان داد، سرشاخه های اين 
شركت حدود 30 ميليارد تومان از زيرشاخه ها دريافت كرده بودند كه با عملياتی 

گسترده، ديگر فعاليت اين شركت برای هميشه پايان يافت.
 سرهنگ حسين زاده در اين خصوص هشدار داد كه شهروندان از هر گونه فعاليت 
در ش��ركت های هرمی پرهيز كرده و فريب اين ش��ركت ها را كه در قالب هاست و 
دامين تورهای زيارتی و سياحتی فعاليت می كنند، نخورند. مطالعات صورت گرفته 
 نشان می دهد تنها 2 درصد از اعضای شركت های هرمی سود می برند و منابع مالی

 98 درصد ديگر در اختيار اين 2 درصد قرار می گيرد.
وی افزود: تحقيقات از س��وی كارآگاهان پليس آگاهی و اداره كل اطالعات استان 
 اصفهان ادام��ه دارد كه به زودی جزيي��ات تازه ای از فعاليت اعضای اين ش��ركت 
 اطالع رس��انی خواهد ش��د، همچنين افرادی ك��ه در اين زمينه ش��كايتی دارند، 
می توانند با ش��ماره 2184334-0311 تماس گرفته و يا به پليس آگاهی استان 

اصفهان مراجعه كنند. 

انهدام شبکه بزرگ هرمی گاما در اصفهان 

هنوز درختان  فدای  تعریض پل بزرگمهر نشده اند

دشمن باتکبر و توقعات بیجا در مقابل 
ملت ایران راه به جایی نمی برد

آشنایی با 
دورافتاده ترین 
خانه های جهان

آتش بس موقت  بین مسئوالن  شهری  و محیط زیست

رهبر معظم انقالب:

 همه سرطان هایی که 
در سیگار هست  12

کنترل جمعیت به سود 
کشور نیست 216

خودرویی که شکل 
16عوض می کند

 بعد از ریاست جمهوری حزبی 
تأسیس نمی کنم

اصفهانی ها از حاشیه زنده رود
 فراری شدند

بنده را به مدت هشت سال به عنوان رییس جمهور انتخاب کردند و پس از پایان 
این دوران، هیچ طرح سیاسی خاصی ندارم. بنده سیاستمدار هستم، ولی نه با آن 
تفسیری که در غرب وجود دارد، چنان که پیش از این دوران نیز فعالیت سیاسی 
داشته ام، اما این که بخواهم پس از پایان دوران ریاست جمهوری حزب و گروهی 

تأسیس کنم، این طور نخواهد بود.

یک گل پشت محوطه برای
 باقر صادقی کنار گذاشته ام!

در روزه��ای پرس��روصدای تیم فوتب��ال ذوب آهن 
که بازگش��ت بازیکن��ان س��ابق این تیم ب��ه کانون 
توجه رس��انه ها تبدیل ش��ده، باید نامی هم از سینا 
عش��وری، هافبک ج��وان ذوبی ها برد ک��ه در طی 
 چهار سال گذش��ته یکی از مهره های اصلی منصور 
ابراهیم زاده در ترکیب اصل��ی تیم بود و حتی فصل 
گذش��ته هم جور مصدومیت سیدمحمد حسینی را 

کشید تا عالوه بر قلب دفاع و هافبک دفاعی ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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سی وسه پل پاتوق 
معتادان نشود 3

اصفهان، امروز
 فردای نقش جهان را رقم بزند5

حضرت آیت اهلل خامن��ه ای، رهبر معظم انقالب اس��المی در 
دیدار مسئوالن نظام، سفیران و نمایندگان کشورهای اسالمی 
و جمعی از خانواده های معظم ش��هدا تأکی��د کردند: از میان 
رشته های بی شمار نور بعثت، جامعه بشری امروز به دو مسأله 
نیاز مبرم دارد: یکی »برانگیخته شدن فکر و اندیشه« و دیگری 
»تهذیب اخالق«. رهبر انقالب اس��المی با تبریک عید بزرگ 
مبعث به ملت ایران و امت اس��الم، افزودند: رویکرد پرطراوت 
 ملت های مس��لمان به دی��ن محمدی )ص( نش��ان می دهد 
 ملت ه��ا در س��ایه تجربه ه��ای متم��ادی، دریافت��ه اند که 

مکتب های مادی شرقی و غربی در برآوردن نیازهای حقیقی 
بش��ر، ناتوان و عقیمند و فقط تعالیم بعثت می تواند بشر را به 
سعادت و پیشرفت واقعی برس��اند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
ریشه مش��کالت جامعه بش��ری را دوری از دو مسأله اساسی 
بعثت، یعنی فکر و اندیشه و تزکیه نفس دانستند و بیان کردند: 
نجات انسان از گرفتاری ها و ضعف های اخالقی، هدف بزرگ 
بعثت اس��ت که تحقق آن، زمینه س��از حل مشکالت اساسی 

ملت هاست...

2

یار مهربان فقط خاک 
می خورد

از هر 4 ایرانی،   یک  نفر 
اختالل روانی  دارد
 نشانه هایی از تشدید 

ابهام در فاز دوم هدفمندی

 وام مسکن 400 هزار 
تومان گران تر شد

 1470 تخت بیمارستانی 
در استان چهارمحال و 

بختیاری فعال هستند
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اطالعیه فراخوان اعطای پروانه دفتر پیشخوان خدمات دولت 
و بخش عمومی استان اصفهان

كارگروه دفاتر پيشخوان خدمات استان اصفهان در نظر دارد به منظور توسعه و گسترش 
متوازن دفاتر پيشخوان خدمات در سطح استان اصفهان اقدام به اعطای پروانه دفتر 
از  لذا  نمايد.  استان  برخی شهرهای  در  فقط  و  به صورت محدود  پيشخوان خدمات 
 كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت به عمل می آيد به يكی از پايگاه های اينترنتی

فرم  و  مراجعه   www.ostan-es.ir يا   http://markazi.cra.ir يا   www.dpes.ir
ثبت نام در فراخوان را دريافت، تكميل و پس از مطالعه دقيق شرايط فراخوان به همراه 
كليه مدارک اعالم شده فقط از طريق پست پيشتاز از تاريخ 1391/3/27 و حداكثر 
اصفهان،  نشانی  به  كارگروه  دبيرخانه  به   1391/4/10 شنبه  روز  اداری  وقت  پايان  تا 
كاوه، كوچه ولی عصر، ساختمان 423، طبقه سوم،  ابتدای خيابان  چهارراه فاطمی، 

دبيرخانه كارگروه دفاتر پيشخوان خدمات استان اصفهان  ارسال نمايند.
بدیهی است به مدارکی که بعد از مهلت فوق تحویل پست شده باشد به هیچ 

عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد و مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد. 

شماره 
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجرامناقصه

شبكه جمع آوری و انتقال فاضالب سده 91-2-119
10/500/0001/273/316/533عمرانیلنجان )قسمت اول(

شبكه جمع آوری و انتقال فاضالب سده 91-2-120
10/000/0001/072/972/680عمرانیلنجان )قسمت دوم(

مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضالب

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/4/10
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه 1391/4/11

www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

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

نوع ردیف
مهلت دریافت موضوعشمارهفراخوان

اسناد
مهلت ارائه 

پیشنهاد

 مناقصه1
22-91بين المللی

خريد ده رديف مواد نسوز كوره بلند 
شماره 3

91/4/191/4/28

91/4/191/4/13خريد 130 عدد كالپان دود و هوا908313مناقصه2

آگهی فراخوان

سایر موارد:
1-  زمان دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت 

اسناد )مندرج در جدول(
www.esfahansteel.com 2- جهت اطالع از محل دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به آدرس 

روابط عمومی ذوب آهن اصفهانمراجعه فرمائيد.

ضمنًا لیست استعالم های مربوط به خریدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سایت 
شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

م الف/ 4979

نوبت دوم

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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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

بهروشساندويچيجيببري
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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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چهره روزيادداشت

سايت هاشمی رفسنجانی 
رفع فیلتر شد

سایت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که سال گذش��ته با دستور قضایی از 
دسترس خارج شده بود، رفع فیلتر شد. محسنی اژه ای هم در رابطه با دلیل 
فیلتر شدن سایت آیت اهلل هاشمی  رفس��نجانی گفته بود: در مهرماه این 
کارگروه موارد خالف را بررسی کرد و تذکر داده شد که پنج یا شش مورد 
مجرمانه ای را که وجود دارد، بردارند. این موارد برداشته شد، اما بعد از مدتی 
مجددا هم موارد قبلی و هم موارد جدیدی روی سایت قرار گرفت و دوباره 
نسبت به رفع آن تذکر داده شد که در این مورد اقدامی صورت نگرفت. تا 

این که این سایت در هفتم دی ماه دوباره فیلتر شد.

دلیل سفر معاون وزير خارجه به قم
معاون عربی و آفریقای وزیر خارجه در شهر قم با برخی مراجع عظام دیدار 
کرد. حسین امیر عبدالهیان دیروز طی سفری به شهر قم با برخی از مراجع 
عظام دیدار و ضمن تش��ریح تحوالت منطقه خاورمیانه، اقدامات وزارت 

خارجه را در موضوع اعدام 18 تبعه ایرانی توسط عربستان تشریح کرد.

آمريکا مسئول حل نشدن موضوع 
هسته ای ايران است

روزنامه چاینادیلی در مطلبی ضمن تشریح دالیل مخالفت آمریکا، رژیم 
صهیونیستی و کشورهای عربی با فناوری هسته ای ایران، آمریکا را مسئول 
مناقشه های به وجود آمده بر سر برنامه هسته ای ایران و حل نشدن این 
مناقشه ها دانسته است. این روزنامه می نویسد: شکی نیست که دور جدید 
گفتگوهای هسته ای در مسکو در خصوص موضوع هسته ای ایران به هیچ 
پیشرفت ملموسی دست نیافت. اگر بخواهیم صادقانه بیان کنیم، هیچ کس 
به حل موضوعی که به منافع حیاتی ایران مربوط باشد، از طریق گفتگوها 
اعتماد ندارد؛ به ویژه این که ایاالت متحده با تحریم های تجاری جدید که 

شامل چین و سنگاپور هم می شوند، تنش ها را افزایش داده است.

سوء استفاده نماينده
 ردصالحیت شده

یکی از نامزدهای رد صالحیت شده این دوره از انتخابات مجلس شورای  
اسالمی که در مجلس هش��تم از او به عنوان عضو کمیسیون اصل90 یاد 
می شد، این روزها به دلیل برخی نابسامانی ها و البته شکل نگرفتن کامل 
مجلس و برخی کمیسیون ها از جمله اصل 90 با حضور در خانه ملت به 
ادامه فعالیت های شخصی خود مشغول است. به گزارش فارس، برپایه این 
خبر، شورای نگهبان این نماینده مجلس هشتم را به دلیل شائبه های دست 

داشتن در پرونده مالی، برای انتخابات مجلس نهم رد صالحیت کرد.

 اقدام وزارت امورخارجه 
ناپسند است

حسین س��بحانی نیا، عضو هیأت رییس��ه مجلس گفت: چنان چه خبر 
درخواست وزارت امور خارجه برای ارتباط مجدد با انگلیس صحت داشته 
باش��د، اقدام وزارت امور خارجه، اقدامی ناپسند و بر خالف خواسته های 
ملت ایران است و مسئوالن دستگاه دیپلماسی پیش از انجام هر اقدامی، 

باید فضای حاکم بر جامعه را در نظر بگیرند.

بس��یاری از روزنامه های خارجی دیروز تیتر اصلی خود را به 
مذاکرات ایران و 1+5 اختص��اص داده بودند. اکثر این تیترها 
نیز نشان دهنده ناامیدی از پیشرفت مذاکرات و سرخوردگی 
از امکان دس��تیابی به راه حلی برای خروج از وضعیت کنونی 
بودند. از جمله روزنامه واشنگتن پست، در گزارش خود با تیتر 
»بن بست هسته ای ایران« نوشت: مذاکرات با ایران در مورد 
برنامه هسته ای به بن بس��ت نزدیک شد؛ نتیجه ای که نباید 
تعجب آور باش��د. این روزنامه آمریکایی در ادامه آورده است: 
این نشس��ت هم ش��اهد تأکید آمریکا و همراهانش بر مواضع 
 خود در مورد آنچه ایران برای بازنگه داشتن درهای رسیدن به 
راه ح��ل دیپلماتیک باید انج��ام دهد، بود که ام��کان به درازا 

کشیده شدن مذاکرات را فراهم می کند. 
کریستین س��اینس مانیتور، از روزنامه های دیگر آمریکایی با 
تیتر »مذاکرات هسته ای ایران: برنامه جدید به سختی شکست 
را پنهان می کند«، به مذاکرات مسکو پرداخته و نوشت: دور 
سخت و پرتنش مذاکرات هسته ای ایران در مسکو بدون توافق 

به پایان رس��ید، اما قدرت های جهانی با ت��رس از پیامدهای 
شکس��ت در مذاکرات و بدون آنکه قادر باشند توافقی اندک با 
ایران کسب کنند، برای برگزاری دور جدیدی از مذاکرات در 
ماه ژوئیه برنامه ریزی کردند. اما تعیین زمانی دیگر برای ادامه 
دادن این روند دیپلماتیک نتوانست چشم انداز تاریک رسیدن 
به توافق با ایران را پنهان کند و این امر، باعث تحریک بازارهای 
نفتی و افزای��ش احتمال ب��روز مقابله نظام��ی در خاورمیانه 
می ش��ود که همه از عناصر اصلی مطرح در مبارزات ریاس��ت 

جمهوری آمریکا هستند. 
گاردین، روزنامه معتبر انگلیسی نیز طی گزارشی با تیتر »تنزل 
سطح مذاکرات هس��ته ای ایران«، به تقابل کارشناسان فنی 
و معاونان پس از ناکامی دیپلماس��ی مقامات ارشد برای حل 
اختالفات اشاره کرده است. این روزنامه انگلیسی نوشت: ایران 
و شش کشور برای حل اختالفات در مورد آینده برنامه هسته 
ای ایران شکس��ت خوردند و حال روابط به سطح کارشناسان 
 تنزل یافته و مش��خص نیس��ت که چه حدودی از بحث فنی 

می تواند به بهبود این ش��کاف سیاسی قابل توجه کمک کند. 
گفته می شود که حتی تصمیم ها برای برگزاری جلسات فنی، 
از آن جهت صورت گرفت که از اعالم بن بست مذاکرات تحت 

نظارت دولت روسیه اجتناب شود. 
آسوش��یتدپرس هم گزارش مذاکرات دو روزه مسکو را با تیتر 
»مذاکرات هس��ته ای ایران در س��طح پایین تر ادامه خواهد 
داشت« پوشش داده و ادعا کرده است: مذاکرات مقامات ارشد 
ایران و شش کشور با شکست روبه رو شد و همین امر، فرصت 
اسرائیل برای استفاده از این شرایط و مطرح کردن این مطلب  
را که گزینه نظامی تنها راه متوقف کردن ایران از دستیابی به 

تسلیحات هسته ای است، افزایش می دهد. 
نماینده فرانسه در گروه 1+5 با اش��اره به شکاف عمیق میان 

دو ط��رف، هش��دار داد که 
تحریم ه��ا ادامه م��ی یابند 
 تا ای��ران مجبور به س��ازش 

هسته ای شود. 
اما با وجود این برخورد سرد 
رس��انه های غرب��ی، بعضی 
دیگر از طرف های مذاکره با 
ایران، نشست مسکو را موفق 
ارزیابی می کنن��د؛ از جمله 
ریابک��وف، نماینده روس��یه 
 در نشست دو روزه هسته ای

مس��کو، گف��ت: »ب��ه رغم 
اختالفاتی که هنوز در برخی 
مس��ائل باقی مانده اس��ت، 
جس��تجوی راهکارها برای 
حل و فصل سیاس��ی مسأله 
ای��ران ادامه خواهد داش��ت 
و ای��ن ام��ر در جری��ان پنج 
دور مذاکرات مس��کو مورد 
تأکی��د قرار گرف��ت.« بدین 
ترتی��ب مارات��ن مذاک��رات 
مس��کو نی��ز پای��ان یافت، 
درس��ت با هم��ان نتیجه ای 

ک��ه مذاک��رات اس��تانبول و بغ��داد پای��ان یافته ب��ود؛ ادامه 
مذاک��رات در آین��ده، ب��ا ای��ن تف��اوت ک��ه در ای��ن دور، 
 مذاکرات به س��طح فنی و تکنیک��ی و با حضور کارشناس��ان 

دو طرف منحصر خواهد بود.

بازتاب مذاکرات ايران و 1+5 در رسانه های جهان

آخرین ذخایر خوش بینی

دبیران س�رويس سیاس�ی اکثر روزنامه های دنیا در پايان روز دوم مذاک�رات ايران و 1+5 تا  مجید 
ديروقت منتظر بودند تا با خروج اخباری از اين نشست، با دست پر به استقبال اين اتفاق بروند، کافی

 اما نتاي�ج مذاکراتی ک�ه در کنفرانس خبری اش�تون و جلیلی مطرح ش�د، با برخورد س�رد 
رسانه های جهان روبه رو شد.

 مرسی در التحرير 
سوگندياد می کند

با اعالم پیروزی محمد مرسی، نامزد اسالم گرای مصری 
در انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری مصر، ح��زب عدالت و 
آزادی، شاخه سیاس��ی جماعت اخوان المسلمین اعالم 
کرد مراسم س��وگند مرس��ی در میدان التحریر برگزار 
خواهد شد. حزب عدالت و آزادی، شاخه سیاسی جماعت 
اخوان المسلمین در بیانیه ای اعالم کرد: محمد مرسی، 
نامزد اس��الم گرای مصری پس از پی��روزی در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری این کش��ور، روز جمعه با حضور در 
میدان التحریر در برابر ملت مصر سوگند خواهد خورد تا 
اعالم کند، مشروعیت از طرف مردم و نه قدرت دیگری 
صادر می شود. این بیانیه در ادامه می افزاید: قرار است، در 
این گردهمایی رهبران این حزب و برخی از سران دیگر 

احزاب این کشور حضور یابند.

 ترفند جديد آمريکا 
برای مقابله با ايران

بر اس��اس گزارش��ی که کمیته ش��ورای روابط خارجی 
س��نا ارایه داده اس��ت، ایاالت متحده در ح��ال افزایش 
بر حجم رابطه های خود با ش��ش کش��ور عضو شورای 
همکاری خلیج فارس – عربستان،کویت، بحرین، قطر، 
امارات و عمان اس��ت. در چند روز گذش��ته، عربس��تان 
 س��عودی به دنبال م��رگ ولیعه��د این کش��ور، نایف، 
س��لمان بن عبدالعزیز را ب��ر کرس��ی جایگزینی ملک 

عبداهلل نشاند. 
دولت کویت هم به دلیل اختالف ها در حوزه سیاس��ت 
داخل��ی ، پارلمان را به م��دت یک ماه ب��ه حالت تعلیق 
درآورد. تحوالت اخیر بر حجم بی ثباتی ها در خاورمیانه 
پ��س از تجرب��ه بهارعرب��ی، اف��زود. در بخش��ی از این 
گزارش آمده اس��ت: خلیج ف��ارس مادر بی��ش از نیمی 
 از نفت موجود در س��طح جهان اس��ت؛ س��رزمینی که 
یک س��وم از ذخایر گاز طبیعی را هم در خود جای داده 
اس��ت. این منطقه ای��ن روزها با چالش ه��ای امنیتی و 
سیاسی بسیار روبه رو اس��ت؛ از برنامه هسته ای ایران تا 
تهدیدهای تروریستی تندروها و البته بحران سیاسی در 
بحرین. در حال حاضر واش��نگتن در کویت سه کمپ و 
پایگاه نظامی دارد که میزبان 15 هزار س��رباز آمریکایی 
هستند. این تأسیس��ات قطب های کلیدی و مکان های 
مناسب برای حمایت های لوجستیک را در اختیار آمریکا 

در منطقه قرار می دهد.

خبر کوتاه

خبر بین الملل

حزب فراگیر تشکیل می دهیم
محمد رضا باهنر/نایب رییس مجلس

ما معتقدیم کش��ور حداقل به چند حزب شناسنامه دار در چارچوب 
قانون اساسی نیاز دارد و چه خوب است همه گرایش ها تالش کنند 
یک حزب رس��می را س��امان بدهند. حزب مؤتلفه اسالمی از جمله 
احزابی اس��ت که پوش��ش خوبی دارد، ولی این ح��زب جامع و مانع 
نیست و همه اصولگرایان با آن همکاری تشکیالتی ندارند. درکنگره 
هشتم جامعه اسالمی مهندسین مجمع به شورای مرکزی اجازه داده 
شد برای تش��کیل یک حزب فراگیر تالش کنند و خود ما هم معتقد 
به این مسأله هستیم، ولی این موضوع به داس��تان جریان فتنه 88 
خورد و شما می دانید که کار 
ماندگار سیاسی یا راه اندازی 
یک روزنامه سیاسی براساس 
تجربه در فضا های تند و تیز 
سیاس��ی محقق نمی شود و 
اگر هم این اتف��اق رخ دهد، 
مورد هجمه ق��رار می گیرد، 
ولی ما هنوز به این مس��أله 

امیدواریم.
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قلب حسنی مبارک ایستاد 

خبرگزاری مصری الشرق االوسط خبر داد که قلب مبارک ایس��تاد و پس از ایستادن قلب وی، از شوک 
الکتریکی برای احیای مجدد استفاده شد. مبارک هم اکنون دومین هفته خود را در زندان سپری می کند. 

هنوز خبری درباره وضعیت جسمانی وی پس از ایست قلبی مخابره نشده است.

دور سخت و 
پرتنش مذاکرات 

هسته ای ايران 
در مسکو بدون 
توافق به پايان 

رسید، اما قدرت 
های جهانی با 

ترس از پیامدهای 
شکست در 

مذاکرات و بدون 
آن که قادر باشند 

توافقی اندک با 
ايران کسب کنند، 

برای برگزاری 
دور جديدی از 

مذاکرات در ماه 
ژوئیه برنامه ريزی 

کردند

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل 

ژنراتور برق  KVA 750 و دو دستگاه تابلوی برق کنترل اتوماتیک در پست برق 

بیمارستان امام رضا )ع( جنب مرکز آموزشی درمانی سید الشهدا )ع(

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 

www.mui.ac.ir به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس 

بخش مناقصات و مزایده های دانشگاه مراجعه و یا با شماره تلفن 

6700199 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

م الف/ 5450

با آنها که نظام را قبول ندارند زاويه داريماز کمک به مردم سوريه دريغ نمی کنیماستیضاح وزير کار دوباره کلید مي خورد 

مس��عود پزش��کیان، نماینده مردم تبریز، آذرش��هر و اس��کو در مجلس ش��وراي 
اسالمي از کلید خوردن طرح اس��تیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي خبر داد 
و گفت:  بعد از اتمام تعطیالت مجلس که بحث رسیدگي به اعتبارنامه ها و تشکیل 
کمیسیون ها مشخص مي شود، طرح استیضاح عبدالرضا شیخ االسالم کلید خواهد 
خورد. این طراح استیضاح وزیر کار در ادامه افزود: استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعي که یکي از طرح هاي نیمه تمام مجلس هشتم بود، با همکاري نمایندگان 
امضاکننده مجلس هشتم و نمایندگان جدید مجلس نهم پیگیري خواهد شد. وي 
ابراز امیدواري کرد، طرح استیضاح عبدالرضا شیخ االسالمي وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعي زودتر به نتیجه برسد. اس��تیضاح وزیر کار اواخر اسفندماه سال گذشته 
در پي انتصاب سعید مرتضوي به سمت مدیرعاملي سازمان تأمین اجتماعي که با 

واکنش شدید برخي نمایندگان همراه بود، کلید خورد.

س��فیر جمهوری اس��المی ایران در دمش��ق تأکید ک��رد: ایران از هیچ تالش��ی 
برای رف��ع درد و رنج ملت س��وریه که ب��ا محاص��ره ناعادالنه اقتص��ادی مواجه 
 اس��ت، دریغ نخواهد کرد. محمد رئ��وف ش��یبانی در گفتگو ب��ا روزنامه البعث 
سوریه اظهار داش��ت: تمامی تصمیماتی که از سوی اتحادیه عرب اتخاذ شده، در 

راستای فشار بر ملت سوریه بوده است. 
واقعا چه کسانی از قطع مواد سوختی، کشاورزی و قطعات الزم برای کارخانجات 
آسیب می بینند؟ سفیر ایران در دمشق با اشاره به توافق تجارت آزاد میان ایران 
 و س��وریه، به تالش جمهوری اس��المی ایران برای کمک به ملت س��وریه تأکید 
 کرد و افزود: کس��ی نمی توان��د ایس��تادگی س��وریه در کنار مقاوم��ت به ویژه 
 در جری��ان جن��گ رژی��م صهیونیس��تی علیه لبن��ان را طی س��ال ه��ای اخیر 

فراموش کند.

نماینده مردم اردکان در مجلس با تأکید بر این که اصالح طلبان دلبسته به انقالب، 
 نظام، امام و رهبری و پایبند به قانون اساس��ی هس��تند، گفت: به صراحت عرض 
می کنم افرادی که اساس نظام را قبول ندارند، نقطه مقابل اصالح طلب ها هستند. 
وی ادامه داد: اما متأس��فانه امروز با وجود آنکه جامعه ما دینی اس��ت، نتوانسته 
ایم اخالق را نیز با انجام مناس��ک دینی به پیش ببریم و با کمال تأس��ف، دروغ، 
تهمت، افترا و آبروی افراد را بردن، مثل نقل و نب��ات در میان ما رواج دارد.تابش 
 عنوان کرد: واضح است که ش��یوع بداخالقی در جامعه، بنیان  های آن را متزلزل 
می س��ازد و هزینه اصالح را باال می ب��رد. وی افزود: امروز در جامع��ه ما مردم با 
مشکالت زیادی دست به گریبانند؛ گرانی بیداد می کند، اشتغال و ازدواج جوانان 
 به یک مسأله اساسی تبدیل شده، رواج فساد هم در بعد مالی و اخالقی در جامعه 

تأمل برانگیز است.

روزنامه واشنگتن پس��ت فاش کرد که آمریکا و رژیم صهیونیس��تی در 
س��اخت ویروس کامپیوتری » فلی��م« به عنوان بخش��ی از تالش برای 
 آهس��ته کردن پیش��رفت برنامه هس��ته ای ایران با یکدیگ��ر همکاری 

کردند.
خبرگزاری فرانس��ه گفت: مقامات غربی آگاه از این مسأله، اظهارکردند 
که این بدافزار پیچیده به منظورجاسوس��ی از ش��بکه های کامپیوتری 
ایران و بازپس فرس��تادن اطالعات جمع آوری ش��ده برای اس��تفاده در 
مبارزه س��ایبری با ایران طراحی شده است. واش��نگتن پست افزود که 
آژانس امنیت ملی آمریکا و آژانس اطالعات مرکزی این کش��ور )سیا( با 
نیروی نظامی رژیم صهیونیستی روی این پروژه کار کردند.تعداد زیادی 
از گزارشات خبری ویروس »فلیم« و ویروس استاکس  نت که پیش تر به 
سیس��تم های کامپیوتری ایران حمله کرده بود، به رژیم صهیونیستی و 

آمریکا نسبت داده شده است.
یک مقام عالی رتبه پیشین دس��تگاه اطالعاتی آمریکا و واشنگتن پست 
گفت: این کار برای آماده کردن زمینه برای نوع دیگری از اقدامات مخفی 
است. شرکت روسیه  کاسپرس��کی اولین منبعی بود که ویروس »فلیم« 
را کش��ف و هفته گذش��ته اعالم کرد که این بداف��زار ارتباطاتی قوی با 

استاکس نت دارد.

 س��خنگوی فراکس��یون ره��روان والیت ب��ا اع��الم موافق��ت ادام��ه فعالیت 
فراکس��یون فراگیر اصولگرایان در مجلس نهم گفت: س��ایر فراکس��یون های 
مجلس مانند رهروان و انقالب بای��د در زیر مجموعه این فراکس��یون فعالیت 
 سیاسی خود را ادامه دهند. سید رمضان شجاعی کیاسری در خصوص احتمال 
 تش��کیل فراکس��یون فراگی��ر اصولگرای��ان در مجلس نه��م اظهار داش��ت: 
در مجلس هشتم شورای اسالمی فراکس��یون فراگیر اصولگرایان وجود داشت 
و در مجلس نهم هم همان فراکس��یون به فعالیت خود ادامه می دهد. نماینده 
 مردم س��اری در مجلس ش��ورای اس��المی افزود: با ادامه فعالیت فراکس��یون 
اصولگرایان، فراکس��یون رهروان والیت،  انقالب اس��المی و س��ایر فراکسیون 
ه��ای اصولگ��رای مجل��س م��ی توانن��د در زی��ر مجموع��ه این فراکس��یون 
 فراگی��ر فعالیت سیاس��ی داش��ته باش��ند. وی در پای��ان گفت: فراکس��یون 
 ره��روان والی��ت فع��ال نظ��ر خاص��ی درب��اره ریاس��ت فراکس��یون فراگیر 

اصولگرایی ندارد.
به گزارش مهر این اظهارات در حالی بیان ش��ده که بهروز نعمتی، عضو هیأت 
مؤسس فراکس��یون رهروان مجلس ش��ورای اس��المی با تأکید بر این که این 
فراکسیون از فراکس��یون اصولگرایان منشعب نش��ده و کامال مستقل است، از 
همه نمایندگان مجلس دعوت کرده بود در این فراکسیون به عنوان بزرگ ترین 

تشکل اصولگرایی کشور عضو شوند.

سایبری مجلس
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برخوردهای جدید منکراتی  
این بار با رانندگان اتوبوس

حجت االسالم محمد زارعان، معاون تشکل های مردمی 
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان 
گفت: ستاد احیا در طرح ویژه خود، مبادی ورودی سطح 
شهر را پوشش داده و باکلیه رانندگان متخلف تورهای 
گردشگری که شللئونات اخالقی و اسللالمی را رعایت 
نکنند، برخللورد می کند. وی با بیللان این که طرح های 
تذکر لسانی ستاد احیای امربه معروف و نهی از منکر به 
صورت مشللترک با پلیس امنیت اخالقی اجرا می شود، 
 اظهار داشللت: هم اکنللون طرح های تذکر لسللانی در 
14 نقطه شهر اصفهان در حال اجراسللت. وی با تأکید 
بر ضرورت توجه به اخالق در جامعلله و مقابله جدی با 
مظاهر بی اخالقی و هنجارشللکنی، تأکیللد کرد: وقتی 
منکری در جامعه شکل می گیرد، باید به سرعت و دقت 
با آن برخورد شود. زارعان استقرار نیروهای ستاد احیا در 
مبادی ورودی شهر را از اقدامات تازه این نهاد عنوان کرد 
و بیان داشت: جامعه هدف این طرح که با همکاری پلیس 
راه اسللتان انجام شللود، اغلب اتوبوس های مسافربری 
و تورهای گردشگری اسللت. وی به پوشش محورهای 
اصفهان-شللهرکرد، اصفهان-ناییللن، اصفهان-تهران 
و اصفهان- شللیراز اشللاره کرد و بیان داشت: رانندگان 
اتوبوس موظف به توقف اتوبوس برای اقامه نماز هستند.

زارعان به عدم پخش موسیقی های غیرمجاز، ممانعت 
از نشستن خانم ها در ردیف اول اتوبوس و نصب تصاویر 
 مسللتهجن بللر روی صندلی ها اشللاره و عنللوان کرد: 
بدین وسیله با رانندگان اتوبوسی که به این موارد توجه 
نکنند، با هماهنگی پلیس راه استان برخورد خواهد شد.

به گفته وی، دفترچه هللای رانندگان متخلف توسللط 
پلیس راه اسللتان ضبط و سللپس مورد توجیه و ارشاد 

قرار می گیرند.
زارعان با بیللان این که دفترچه راننللدگان متخلف پس 
از مدت زمان اندکی به آنها بازگردانده می شللود، گفت: 

هدف اصلی ما تمرکز بر موضوع مشاوره و ارشاد است.
وی اجللرای طرح عیللون خودرویی و مقابللله با اصناف 
متخلف در سللطح شللهر را از دیگر طرح های در حال 
اجرای ستاد احیا عنوان کرد و اذعان داشت: رانندگانی 
که در سطح شهر اقدام به تولید صدای ناهنجار، پخش 
موسیقی های بلند، آزار نوامیس و سگ گردانی کنند، 
توسللط افراد مشللخص شللده و به صورت نامحسوس 
تخلفات آنان ثبت و سللپس به پلیللس امنیت اخالقی 

معرفی می شوند.

درخواست های مردم در صحنه حل شدمردم اصفهان حل  مشکالتشان را به استاندار سپردند 
 جمعی از مردم اصفهان در دیدار با اسللتاندار و مسللئوالن 
دستگاه های اسللتانی مشللکالت و مسللائل خود را مطرح 
کردند.183 نفر از مردم اسللتان در قالب 134پرونده موفق 
شللدند به صورت حضوری با علیرضا ذاکر اصفهانی و جمعی 
از مدیران کل اسللتان دیدار و گفتگو کنند و به طرح مسائل 
و مشللکالت خود بپردازنللد. در میللان مالقللات کنندگان 
اقشار مختلف شللامل کارگران، بازنشسللتگان، کارمندان، 
روحانیان،کشللاورزان، جامعه ایثارگللری و جانبازان حضور 

داشللتند. خانمی که به همراه فرزند خردسللال خود در این 
جلسه حضور داشت، گفت: همسللر من نابیناست و دغدغه 
مسللکن داریم و با حضور در این جلسلله از مسئوالن کمیته 
امداد خواستار کمک شدیم که در زمینه وام، قول هایی داده 
شد. حسین خسللروی، یکی از کشللاورزان  نیز گفت: وجود 
کوره آجرپزی در یک کیلومتری دهق، باعث بروز مشکالتی 
در زمینه آلودگی و خشللکیده شللدن درختان و محصوالت 

کشاورزی شده است.

سللیدجمال الدین صمصام شللریعت، معاون عمرانی استاندار 
اصفهان گفت: مللردم در مالقات با مسللئوالن در بخش های 
مختلفی مانند، اشتغال، وام، مسکن و زمین،صنعت، طرح های 

دولتی، معدن و کشاورزی درخواست مساعدت دارند.
 وی با بیان ایللن که حضور همه مدیللران در یک جا برای حل 
مسائل مردم مؤثر و مفید است، افزود: مشکالت اگر منع قانونی 
نداشته باشد، با دسللتور استاندار به مدیر دسللتگاه مربوط در 

مکان مالقات عمومی حل و عملیاتی می شود.

وی تأکید کرد: اگر مشللکل منع قانونی داشللته باشللد، برای 
همیشلله پرونده بسته می شللود. معاون اسللتاندار اصفهان با 
 بیان این که از نظر روحی و روانی این مالقات ها تأثیر بسزایی 
 در احسللاس رضایللت مللردم از مسللئوالن دارد، گفللت: 
حتی اگر مسائل مردم حل نشللود، این احساس رضایت وجود 

دارد.
به گفته وی، در ایللن مالقات ها بللا تماس مسللتقیم مردم با 

دستگاه مورد نظر، مشکالت بررسی و حل می شود.

طرح مشکل مردم 

سالم زاینده رود 

هزینه هوشمندسازی هرکالس 
در اصفهان؛ ۴ میلیون تومان

بهنام خشللوعی، رییس گروه فناوری اطالعات و ارتباطات اداره کل 
آموزش و پرورش اسللتان اصفهان با بیان این که در سللال تحصیلی 
جاری۲۰ درصللد از مدارس اسللتان اصفهان به امکانللات الزم برای 
اجرای این طرح تجهیز می شوند، گفت: هزار و 3۰۰ مدرسه در استان 
در مسیر هوشمندسازی قرار گرفته اند. به گفته وی، هوشمندسازی 
 مدارس و استفاده از ابزارهای کمک آموزشی می تواند دانش آموزان 
با اسللتعدادها و توانایی های مختلف را بللرای یادگیری ترغیب کند.

رییس گروه فناوری اطالعات و ارتباطات اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان با بیان این که 
در سللال تحصیلللی جللاری 
۲۰ درصد از مدارس اسللتان 
اصفهللان بلله امکانللات الزم 
برای اجرای این طرح تجهیز 
می شللوند، ادامه داد: هزینه 
هوشمندسللازی هللر کالس 
درس حللدود چهللار میلیون 

تومان برآورد شده است.
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زاینده رود اصفهان از سللال ها پیش با بحران کم آبی مواجه شده 
و به یک جسللم بی جان و روح تبدیل شللده اسللت. برای گذر از 
بحران کم آبی، تنها نباید به یک هفته به عنوان هفته صرفه جویی 
در مصرف آب بسللنده کنیم و اگللر اصفهانی هللا در مصرف آب 

صرفه جویی نکنند، با جیره بندی مواجه می شوند.

80 درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود
ابوالفضل قربانی، عضو شورای اسالمی شللهر اصفهان با اشاره به 
این که کشللور جمهوری اسللالمی ایران از چندین سال گذشته 
با خشکسللالی های پی در پللی مواجه اسللت، گفللت: البته این 
خشکسالی ها در منطقه مرکزی کشللور و به ویژه اصفهان بیشتر 
است و با توجه به این موضوع، برنامه ریزی در راستای صرفه جویی 

در مصرف آب امری ضروری تلقی می شود. 
به گفتلله وی، به صللورت معمول بیللن8۰ تا 9۰درصللد آب در 
بخش کشللاورزی مصرف می شللود و کشللاورزان باید با استفاده 
از سیسللتم های تحت فشللار و مکانیزه آبیاری، میللزان مصرف 

آب را کاهللش بدهند. وی با اشللاره بلله این که بللا صرفه جویی 
در آب مصرفللی در بخللش کشللاورزی می توانیللم نیاز هللای 
بخش های دیگللر را تأمین کنیللم، اعتقاد دارد: کشللاورزان باید 
از کاشللت محصوالتللی که به آب بسللیاری نیللاز دارنللد پرهیز 
کنند؛ زیرا در حللال حاضر کاشللت چنین محصوالتللی به هیچ 
 عنوان مقرون بلله صرفه نیسللت. به عنللوان مثللال، وارد کردن 
یک کیلوگرم برنج نسبت به کاشللت این محصول در زمین های 

خشک، ارزان تر و مقرون به صرفه تر است. 
عالوه بللر ایللن کلله  جهللاد کشللاورزی باید بلله مدیریللت در 
ایللن زمینلله بپللردازد و محصوالتللی که بلله آب کمتللری نیاز 
دارند در اصفهان کاشللته شللود. به اعتقللاد قربانللی، واحد های 
 صنعتللی نیللز بایللد بلله منظللور صرفه جویللی در مصللرف آب 
به تصفیه مجدد آب و به گللردش در آوردن آن در زمینه فعالیت 
خود ادامه بدهند، همچنین آب شللرب مصرفی نیز باید مدیریت 
شود و مصرف آب خانگی نیز  نباید سبب هدررفت آب موجود در 

دسترس شود.

مصرف بهینه تأمین آب ش�رب را با مش�کل مواجه 
نمی کند  

محمدعلی طرفه، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان 
نیز با اشللاره به این که مردم در تمام زمان ها و نلله تنها در فصل 
تابسللتان باید بلله صرفه جویللی در مصللرف آب بپردازند، گفت: 
اگر مردم در مصللرف آب صرفه جویی کنند، آب شللرب در فصل 
تابستان جیره بندی نمی شللود و اصفهانی ها نباید در این زمینه 
دغدغه ای داشته باشند. به گفته وی، شرکت آب منطقه ای استان 
اصفهان برای جلوگیری از مواجه شدن مردم با مشکل تأمین آب 
شللرب مورد نیاز در فصل تابستان، خروجی آب سللد زاینده رود 
از 15 خرداد ماه جاری کاهش یافته اسللت.طرفه با اشاره به این 
که تأمین آب شللرب مورد نیاز شللهروندان در فصل تابسللتان از 
مهم ترین دغدغه های این شرکت  است، افزود: در صورت همکاری 
کشاورزان، مردم، مسئوالن و مصرف بهینه آب، در فصل تابستان 
امسال با مشکل کمبود آب شرب در اصفهان مواجه نمی شویم. وی 
با بیان این که با وجود کم آبی و خشکسالی های شدید اصفهان طی 
سال های گذشته با پیش بینی های الزم و مصوبه های قرارگاه آب 
استان در بخش های مختلف توانسته ایم آب مورد نیاز کشاورزان 
اسللتان را تأمین کنیم، یادآور شللد: بارندگی ها در سرشاخه های 
 استان در سللال جاری نسللبت به متوسللط دراز مدت آن، حدود
3۰ درصد کاهش یافته و استان نیازمند تصحیح توزیع آب است.

صرفه جویی در مصرف آب با طرح داناب در مدارس
در حال حاضللر فرهنگ سللازی در مصرف آب بلله صورت جدی 
 انجام می شللود و اجرای طرح داناب، یکللی از مهم ترین اقدامات 
صورت گرفته در این زمینه و در راستای فرهنگ سازی صرفه جویی 
در مصرف آب در میان دانش آموزان به شمار می رود. در این طرح، 
دانش آموزان با مسائل و چالش های اصلی حوزه آب آشنا می شوند. 
طرح دانش آموزی نجات آب در مدارس راهنمایی کشور از سال 
گذشته اجرایی شللده و دانش آموزان به عنوان یکی از مهم ترین 
اقشللار تأثیرگذار در سللطح جامعه با حساسللیت های چگونگی 
مصرف آب در بخش های مختلف آشنا می شوند. صرفه جویی در 
مصرف آب با اسللتفاده از راهکار هایی همچون اصالح روش های 
 آبیاری سللطحی، اصللالح الگوی کشللت و پرهیز از کشللت های 
 پر مصرف، بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی، تسطیح و 
یکپارچه سازی اراضی، بهینه سللازی مصرف آب در بخش شرب 
و بهداشللت و دیگر اقدامات اجرایی محقق می شود. خشکسالی 
تاالب ها یکی از نتایج نامناسب ناشی از کمبود منابع آبی به شمار 
می رود و حفظ محیط زیست نیز با تأمین منابع آبی در حوزه های 

مختلف صورت می گیرد.

آغاز هفته مصرف بهینه  آب

صرفه جویی نکنیم، آب اصفهان جیره بندی می شود

از سال های گذشته، هفته نخست تیر هر سال به عنوان هفته صرفه جویی در مصرف آب نام گذاری  پروین 
شده است. کش�ور ایران و به ویژه اصفهان، با کمبود آب و محدودیت منابع آبی مواجه است و این احمدی 

 بحران در کنار بحران آلودگی هوا، س�بب افزایش نگرانی ها و دغدغه های اصفهانی ها می ش�ود.
هرساله با آغاز فصل تابستان و گرم شدن هوا، مصرف آب به عنوان مایه ای حیاتی بیشتر شود، اما هنوز صرفه جویی در 

مصرف آب در میان اصفهانی ها نهادینه نشده است. 

منصور نجفی، شهردار منطقه سه  همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار زاینده رود مبنی بر آتش سوزی بازار میوه میدان امام علی)ع( متذکر شد: اظهارات کسبه در مورد آتش سوزی اشتباه بوده و تنها برش تیر فلزی یک مغازه 
در این بازار مسبب آتش سوزی بوده است؛ البته باید متذکر شوم که در این بازار وضعیت نامساعدی از قبل وجود داشته و بارها این مکان دچار حریق شده است.

حجللم کارهللای اجرایی و طللرح های 
داوود
در حال ساخت در میدان امام علی )ع( یا  شیخ جبلی

میدان کهنه و همان عتیق سابق توسط 
شهرداری، این نهاد را موظف کرد تا برای ارایه گزارش کارکرد خود 
 و نحللوه رونللد طللرح هللای اجرایللی، طللرح بازدیللد از 
طرح ها و به دنبال آن نشست خبری با حضور خبرنگاران را برگزار 
کند. در این نشست منصور نجفی، شهردار منطقه سه اصفهان با 
اشاره به این که منطقه سه شللهراصفهان مهد حکومت سه دوره 
تاریخی ایران بوده است، گفت: شهر قدیم اصفهان در این محدوده 
واقع شده بود که از لحاظ فرهنگی و تاریخی دارای قدمت و ارزش 
باالیی اسللت، همچنین این منطقه حکومت صفوی، سلجوقی و 
 دیلمیان را بلله خود دیده و بلله عنوانی پایتخت ایران محسللوب 

می شده است.

بزرگ ترین بافت تاریخی اصفهان 
شللهردار منطقه سلله به وضعیت منطقه از لحاظ وسعت و تعداد 

افراد ساکن اشللاره کرد و متذکر شللد: تعداد افراد ساکن در این 
منطقه1۲۰ هزار نفر  است که با احتسللاب۲۰ هزار نفر جمعیت 
 شاغل در این منطقه، به 14۰ هزار نفر می رسد، همچنین با وسعت 
1۲۰۰ هکتللار، بیشللترین بافت تاریخللی را به خللود اختصاص 
داده و 3۰۰ هکتللار آن نیللز به بافت فرسللوده اختصللاص دارد. 
 وی بللا اذعان بللر این که نسللبت کارهللای عمرانی منطقه سلله

در برابر دیگر مناطق شهرداری بیشتر است، اظهار داشت: در سال 
91 مبلغی معادل۲۰۰ میلیارد تومان به منطقه سه اختصاص داده 
شده که 69 میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آن مربوط به اخذ عوارض 

منطقه و مابقی از سوی شهرداری مرکز تأمین می شود.

جور میراث فرهنگی را کشیدیم 
نجفی در ادامه طللرح های عمرانللی بزرگ این منطقلله را مورد 
 بحللث قللرار داد و گفت: میللدان امللام علللی)ع(، بدنه سللازی 
چهاربللاغ و خیابان بللاغ گلدسللته از جمله طرح هللای عمرانی 
 شللاخص در این منطقلله هسللتند. وی طللرح احیللای میدان 

امام علللی )ع( را از اهرام ثالثه مهم تر دانسللت و عنوان کرد: طی 
بررسی های نماینده یونسکو از میدان امام علی )ع(، این فرد اظهار 
داشللت که احیای میدان امام علی)ع( از اهرام ثالثه با اهمیت تر 
است و باید بیشللتر مورد توجه قرار گیرد. وی یادآور شد: سازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان از متولیان اصلی این 
طرح است، ولی به دلیل نداشتن بودجه، شهرداری مرمت و احیای 

این میدان را پذیرفته است.
 باید یادآور شوم که شهرداری در تعیین نرخ امالک و مستغالت 
 هیچ نقشللی ندارد و طبق برآوردهای کارشناسللی شللده عمل 
می کند. به گفتلله وی، باالی56۰ پالک در این طرح آزادسللازی 
و بالغ بللر 85 میلیارد تومان طی دو سللال گذشللته در آن هزینه 
 شده است. نجفی گفت: انتظار شللهرداری این است که سازمان 
میراث فرهنگی و گردشللگری در این طرح اعالم آمادگی کند و 
 باید دولللت در تأمین هزینه ها کمک کند تللا تنها مردم متحمل 
هزینه های ساخت و احیا نشوند. وی  اذعان داشت: طرح بازسازی و 
احیای میدان امام علی)ع( تنها طرحی است که تمامی دستگاه ها 

و مسئوالن روی آن اتفاق نظر دارند و درصدد تکمیل آن برآمدند.

شاکیان میدان عتیق را راضی می کنیم 
شللهردار منطقه سلله در خصوص آزادسللازی و معللوض امالک 
 متذکر شللد: شللهرداری تنهللا در راه رضللای خدا و مللردم گام 
 بر مللی دارد و در اینجا اعالم می کند تمام کسللانی که در میدان 
امام علی )ع( حضور داشللتند، می توانند در همیللن میدان نیز با 
پرداخت مبلغی مابه التفاوت معوض دریافت کنند. نجفی همچنین 
در پاسخ به سللؤال خبرنگار زاینده رود مبنی بر آتش سوزی بازار 
میوه میدان امام علی)ع( متذکر شللد: اظهارات کسللبه در مورد 
آتش سوزی اشللتباه بوده و تنها برش تیر فلزی یک مغازه در این 
بازار مسبب آتش سوزی بوده است؛ البته باید متذکر شوم که در 
این بازار وضعیت نامساعدی از قبل وجود داشته و بارها این مکان 
 دچار حریق شده است. در هر صورت به محض این که شهرداری از 
آتش سوزی مطلع شد، ناوگان آتش نشانی را در این منطقه حاضر 

کرد و به حادثه پایان داد.

0913***71۴8
 کاشللی کاری های میللدان امللام)ره( چندماهی اسللت که  بللا وجود 
جاروجنجال های زیادی که برای آن شد و قول هایی که دادند تا مرمتش 
تمام شود، هنوز در دست مرمت است و این کار پایان نیافته است. دلیل 

این همه تأخیر در اجرای طرح چیست؟
---------------------------------------------------

0913***2210
ورودی زیرگذرهای اصفهللان از جمله بزگمهر و میللدان امام علی )ع( 
طوری طراحی شده که در هنگام ورود، منطقه زیر میدان در یک سیاهی 
فرو رفته و هیچ نوری برای تعیین مسیر وجود ندارد. این موضوع باعث 
می شود تا تمرکز راننده هنگام ورود به زیرگذر به هم ریزد. از مسئوالن 

درخواست دارم که نورپردازی های این مسیر مورد بررسی قرار گیرد.
---------------------------------------------------

0913***910۴
خیابان های شهر اصفهان از مهندسی مناسبی برخوردار نیستند و این 
مسأله باعث می شللود تا در اکثر مسللیرهای رانندگی که شیوه غلطی 
برای ساخت به کار برده شده است، فرد یا وسیله وی دچار آسیب شود، 
همچنین سللاخت سللرعت گیر برای پوشللش این موضوع باعث ایجاد 

خسارت های مالی و جانی به افراد شده است.
---------------------------------------------------

0938***۴328
مدیریت شهری برای این که فضای شادی در شهر طراحی کند تا روحیه 
شللادی برای شللهروندان ایجاد گردد، اقدامی مثمر ثمر صورت نداده و 
 تنها در برخی موارد در مکان های مشخص برنامه های تفریحی برگزار 
می کند. بهتر نیسللت که شللهرداری جهت ایجاد یک فضای شللاد در 
اصفهان برنامه های بهتری پیاده کند و در این راستا از نظرات شهروندان 

هم بهره بگیرد؟
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پاسخ مسئوالن 

 توقیف 1۴3 گواهینامه
 در استان اصفهان

رییس پلیس راهور اصفهان گفت: از زمان اجرایی شدن قانون جدید 
راهنمایی و رانندگی تاکنون، تعداد 143 گواهینامه رانندگان متخلف 
براساس کسب نمره منفی در این اسللتان توقیف شده است.به گفته 
وی،  از ابتدای سللال جاری تاکنون 19 فقره گواهینامه توقیف شده 

است.
وی به ماده هفت قانون جدید راهنمایی و رانندگی اشاره کرد و گفت: 
براسللاس این قانون، اگر رانندگان برای بار اول3۰ نمره منفی کسب 
کنند، گواهینامه آنان به مدت سلله ماه بایگانی و بعد از این مدت فرد 
متخلف پس از پرداخت 4۰۰ هزار ریال جریمه، حق رانندگی خواهد 

داشت. 
سللرهنگ غالمی ادامه داد: در صورتی که راننده ای برای بار دوم ۲5 
نمره منفی دریافت کند، گواهینامه او تا شللش مللاه توقیف و پس از 
پرداخت 6۰۰هزار ریال جریمه، می توانللد گواهینامه اش را دریافت 

کند.

 تردد با خودروهای فرسوده 
در اصفهان ممنوع شد

ابوالفضل قربانی، رییس کمیسللیون محیط زیسللت شورای اسالمی 
شللهر اصفهان از اجرای طرح ممنوعیت تردد خودروهای فرسللوده 
در این کالنشللهر بنابر برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کالنشهرها 
 از امروز خبر داد و تأکیللد کرد: پلیس راهور باید اجللرای این طرح را 

جدی بگیرد.
 وی با اشللاره به اهمیت اجرای ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده 
اظهار داشللت: درحاضر بیش از ۷۰ درصد آلودگی هوا ناشی از تردد 
خودروها در درون شهرهاسللت و سللهم خودروهای فرسوده در این 

خصوص زیاد است. 
رییس کمیسیون محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان با تأکید 
برخروج خودروهای فرسوده در شهر اصفهان، اظهارداشت: ممنوعیت 
تردد خودروهای فرسللوده از ابتدای تیرمللاه در اصفهان می تواند در 

کاهش آالینده ها سهم بسزایی ایفا کند.

گشتی در اخبار  در سؤال از شهردار منطقه3 اصفهان

 دلیل آتش سوزی بازار میوه اصفهان فاش شد 
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 افزایش قیمت تخم مرغ 
برخالف وعده های کاهش 

قیمت تخم مرغ دوب��اره افزایش یافت. در حال حاض��ر قیمت تخم مرغ 
مارک دار شانه ای4500 تومان و قیمت تخم مرغ معمولی شانه ای4200 
تومان اس��ت. این در حالی اس��ت که 27 خرداد، یعنی پنج روز پیش، 
قیمت هر ش��انه تخم مرغ مارک دار4200 تا 4300 تومان و هر ش��انه 
تخم مرغ معمولی 3900 تا 4000 تومان بود. ب��ا مرور قیمت تخم مرغ 
از اسفند پارسال مشاهده می شود قیمت تخم مرغ معمولی شانه ای 25 
اسفند پارسال 5000 تومان و مارک دار آن 5500 تومان بود که در 29 
فروردین نوع معمولی آن بدون تغییر قیمت باقی ماند و نوع مارک دار آن 
به 5200 تومان رسید. این قیمت ها 25 اردیبهشت به 3700 و 3900 
تومان کاهش یافت و در هشتم خرداد با ادامه روند کاهشی به 3۶00 و 

3۸00 تومان رسید.

وقوع  1739 حادثه در واحدهای 
صنعتی استان اصفهان

1739 حادثه در واحدهای صنعتی اس��تان اصفهان اتفاق افتاده است.
معاون رواب��ط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان 
گفت: از مجموع حوادث ناش��ی از کار اس��تان اصفهان در سال گذشته 
1739 در واحدهای صنعتی اتفاق افتاده ک��ه 104 حادثه آن منجر به 

فوت شده است.

 بهار تمام شد 
نتایج سرشماری اعالم نشد

در حالی که بنا بود نتایج سرش��ماری نفوس و مس��کن سال گذشته تا 
پایان بهار اعالم شود، هنوز مرکز آمار نس��بت به انتشار این نتایج اقدام 
نکرده است. نتایج اولیه سرشماری نفوس و مس��کن اواخر آذرماه سال 
گذشته اعالم شد. عادل آذر، رییس مرکز آمار وعده داده بود نتایج نهایی 

سرشماری 1390 خرداد منتشر  شود.
سرشماری سال گذشته آبان انجام شد و بنا به اعالم مرکز آمار همکاری 
نکردن در سرشماری سال جاری زیر یک درصد بود که این رقم حتی از 

استاندارد های بین المللی باالتر است.
به گزارش ایس��نا، بنا به نتایج اولیه آمارگیری، جمعیت کشور در سال 
جاری به 74 میلیون و 9۶1 هزار و 702 نفر رسید و نسبت مردان به زنان 
در کشور 51 به 49 درصد و همچنین نسبت جمعیت شهری به روستایی 

نیز 71 به 29 درصد بوده است.

افتتاح طرح آبرسانی روستای 
مزرعه سیب شهرستان فریدونشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان، 
طرح آبرسانی به روستای مزرعه سیب شهرس��تان فریدونشهر افتتاح 
شد. مدیر آبفای فریدونشهر افزود: با افتتاح این طرح 33 خانوار به جمع 

مشترکان شرکت آبفار اصفهان افزوده شد.
تا قبل از افتتاح این طرح مردم روستای مزرعه سیب آب آشامیدنی خود 

را از چشمه های کشاورزی تأمین میکردتد.

 پرداخت معوقات کارمندان
 در تیر 

ادامه از صفح�ه یک: معاون بودج��ه معاونت برنامه ری��زی و نظارت 
راهبردی رییس جمهوری با تأکید بر این که میزان حداقل حقوق مذکور 
برای بازنشستگان نیز اعمال می شود، گفت: بر این اساس حداقل حقوق 
بازنشستگان، وظیفه بگیران، مش��ترکان صندوق  بازنشستگی کشور، 
نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابس��ته به دستگاه های دولتی در 

سال جاری 392 هزار و 150 تومان است. 
ممبینی همچنین از حذف محدودیت های پرداخت کمک های رفاهی 
مستقیم وغیرمستقیم در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: در گذشته در 
مورد مهدکودک نیز محدودیت هایی وجود داش��ت )از جمله قانون سه 
کودک( اما در سال جاری محدودیت ها برداشته شده و کارمندان خانم 
به ازای هر فرزند زیر ش��ش سال )تاکنون ش��رط پنج سال بوده است(، 
ماهانه 50 هزار تومان دریافت می کنن��د. وی از افزایش هزینه حمل و 
نقل کارمندان در س��ال جاری خبر داد و اظهار کرد:  دس��تگاه هایی که 
نمی توانند سرویس حمل و نقل ارایه دهند نیز می توانند در تهران ماهانه 
به فرد تا ۶5 هزار تومان و در ش��هرهای باالی 500 ه��زار نفر، 43 هزار 

تومان پرداخت کنند. 
وی همچنین از دو برابر ش��دن می��زان پرداخت فوق الع��اده مأموریت 
روزانه خبر داد و تصریح کرد: میزان پرداخت فوق العاده مأموریت روزانه 
 کشور برای کارمندان و دستگاه های اجرایی مشمول ضابطه آیین نامه 
فوق العاده مأموریت روزانه، در سال 91 نسبت به سال گذشته افزایش 
پیدا کرده اس��ت. در گذش��ته پرداخت فوق العاده مأموریت روزانه، یک 
بیستم حداقل حقوق و مزایا و مازاد آن به صورت یک صدم بود که االن 
یک صدم به یک پنجاهم افزایش پیدا کرده است و دستگاه ها برحسب 

اعتبارات مصوب می توانند فوق العاده مأموریت را پرداخت کنند. 

 میوه های خوشمزه ای
 که نمی توان خرید 

گروه اقتصاد- تابستان از امروز آغاز شده است؛ فصلی 
که همیش��ه پربوده از میوه های رنگارنگ. هرچه تنوع 
میوه های تابستان بیشتر است، به همان نسبت هم عدد 
 و رقم های عجی��ب و غریبی از قیمت آنه��ا وجود دارد؛ 
قیمت هایی ک��ه تا به حال در بازار ایران تجربه نش��ده و 
به خاطر همین اس��ت که این قدر تعجب آور است. موز 
1900، زردآل��و 4300، آلبالو و گیالس 5000، ش��لیل 
۶000، انب��ه، 7000، انگور  4000؛ اینه��ا همان اعداد 
عجیب و غریبی هس��تند که ای��ن روزها نم��ی گذارند 
میوه های خوش��مزه فصل به دهان مردم برس��ند. حاال 
دیگر روزگار ما ش��بیه ب��ه هم��ان بی بضاعت ها قدیم 
اس��ت؛ کارمند و کارگر و خانه دار جلوی میوه فروش��ی 
می ایس��تیم و مات و مبهوت نگاه می کنیم که درست  

خواندیم یا نه! اینها اسمشان میوه است!
این که میوه چقدر گران شده است را تا دیروز نفهمیده 
بودم؛ برای خرید مهمانی امش��ب، به ب��ازار رفته بودم. 
الحمداهلل همه چی��ز بود؛ میوه های چیده ش��ده منظم 
کنار هم و زیر نور المپ های قلمی که  انگار به آدم نگاه 
می کردند)همین هم هست دیگر شاید میوه ها هستند 

که خریداران خود را انتخاب می کنند!(.
بی توجه به قیمت روی میوه ها، هرچه الزم بود خریدم. 
کیس��ه میوه ها در دس��تم بود و من در صف رسیدن به 
صندوق و ترازو. هرکسی که میوه هایش را وزن می کرد 
و حساب می کرد، شکایت می کرد. میوه ها خوب بودند، 

اما قیمت ها نه. 
هرچه به ترازو نزدیک تر می شدم، نگران تر می شدم. 
پول های همراه خودم را چند بار شمردم؛ فرقی نداشت 

همان 35 هزار تومان بود.
به صندوق رسیده بودم. 

- آقا دستور بدین 
- قابلی نداره 

میوه فروش کمی مکث کرد. 
استرس عجیبی داشتم ودعا می کردم نتایج محاسبات 

میوه فروش بیشتر از 35 هزار تومان نباشد.
- می شه 54 هزار و 500 تومان و قابل هم نداره.

داشتم شاخ درمی آوردم.
چش��مم به میوه ها بود. ب��ر خالف کیس��ه های خرید 
سال های گذشته، این روزها می توان میوه های داخل 

کیسه من و امثال من را شمرد...
شش تا سیب، پنج تا موز، یک هندوانه کوچک و...

نان، مردم را به سازمان 
هدفمندی کشاند

محصوالت ایران خودرو 
گران نمی شود

به گزارش ایس��نا، تعدادی از مردم برای رفع مش��کالت یارانه ای خود به 
سازمان هدفمندسازی یارانه ها مراجعه کرده اند. 

برخ��ی از این افراد با مش��کل عدم واری��ز یارانه 2۸ ه��زار تومانی که در 
اوایل س��ال به عنوان مابه التفاوت یارانه نقدی ف��از اول ودوم هدفمندی 
به حساب واریز شده بود، مواجه هس��تند و معتقدند باید یارانه 2۸ هزار 
تومانی را دریافت کنند.عده ای دیگر نس��بت به عدم واریز یارانه به دلیل 
فوت سرپرست خانوار خود به س��ازمان مراجعه کرده اند. برخی دیگر نیز 
برخالف دریافت یارانه ماهانه و همچنین مبلغ 2۸ هزار تومان، نسبت به 
دریافت پیامک سازمان هدفمندی در اوایل س��ال معترض بوده و اعالم 
می کنند به دریافت یارانه نقدی نیاز دارند. برخی دیگر نیز نسبت به قطع 

یارانه نقدی نگران هستند.

مدی��رکل دفتر نظ��ارت بر کااله��ای فلزی و معدن��ی س��ازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اخبار منتشر شده درباره افزایش قیمت 
برخی محصوالت ایران خودرو را تکذیب کرد. شهرام میرآخورلو اظهار کرد: 
اخیرا برخی رس��انه ها اعالم کردند کمیته قیمت گذاری خ��ودرو با افزایش 
 قیمت چهار محصول ای��ران خودرو از جمله، »س��وزوکی گرن��د ویتارا« و 
»پژو پارس« موافقت کرده اس��ت. چنین اخباری کذب بوده و تنها موجب 
تشویش افکار عمومی می شود. این عضو کمیته قیمت گذاری خودرو با بیان 
این که کمیته قیمت گذاری خودرو تنها یک بار در سال جاری و آن هم برای 
بررسی پیش فروش رانا تشکیل جلسه داده اس��ت، خاطرنشان کرد: اصوال 
کمیته قیمت گذاری خودرو جلسه  دیگری در س��ال جاری برگزار نکرده تا 

بخواهد قیمت جدیدی برای خودروهای داخلی تعیین کند.

طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، می��زان بدهی دولت به 
بانک مرکزی به رقم 20 هزار میلیارد تومان رس��یده است. 
مقایسه این رقم با میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 
۸۶ نشان می دهد در این سال ها این میزان بیش از 10 هزار 
و 500 میلیارد تومان افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، 
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی ای��ران مربوط به خرداد 
سال 90، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از 20 هزار 
و 309 میلیارد تومان است که این رقم نسبت به ماه مشابه 
سال قبل آن بیش از 9۶ درصد رشد داشته است. این میزان 
در اردیبهشت س��ال 90 نیز 20 هزار و هفت میلیارد تومان 
گزارش شده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل خود بیش از 
105 درصد افزایش یافته است. همچنین میزان بدهی دولت 
به بانک مرکزی در ماه نخست س��ال 90 بیش از 24 هزار و 
705 میلیارد تومان اعالم ش��ده که این میزان در مقایسه با 
فروردین ماه سال ۸9 بیش از 1۶۶ درصد رشد داشته است.

مقایس��ه این آمارها نش��ان می دهد هرچند میزان افزایش 
بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه سال 90 روند نزولی 
را در پیش گرفته است، اما همچنان این میزان بدهی حالت 
صعودی دارد. در مجموع نیز میزان بدهی فصل نخست سال 
90 همان رقم 20 هزار و 309 میلیارد تومان ذکر ش��ده که 
نسبت به فصل نخست س��ال ۸9 بیش از 17 درصد افزایش 

داشته است.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان این که قیمت 
مسکن در اصفهان و در کشور در دس��ت دولت نیست، 
اظهار داش��ت: در حال حاضر قیمت مس��کن در دست 
بازارهای معامالتی و بخش خصوصی است و تحت تأثیر 

شرایطی است که در کشور اتفاق می افتد. 
علیرضا نصر اصفهانی  با اشاره به این که نمی توان گفت 
که بر قیمت مس��کن نظارت وج��ود دارد، گفت: قیمت 
مس��کن با تغییر و تحوالت بازار و ب��اال رفتن قیمت طال 
و ارز یا پایین آمدن آن تغییر می کند و این عوامل تأثیر 
مستقیم بر قیمت مسکن دارد و نظارت چندانی روی آن 
نیست. این که مسئوالن می گویند قیمت مسکن تحت 

کنترل است، با واقعیت مطابقت ندارد. 
عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان یادآور شد: اخباری 
مبنی ب��ر کنت��رل قیمت ها منتش��ر می ش��ود که فقط 
 یک ادعاس��ت و عمال هیچ ارگانی نمی توان��د در فرایند 

قیمت گذاری دخالت و آن را کنترل کند. 
وی بیان داشت: ارگانی می تواند در کنترل قیمت دخالت 
کند که در س��ایر زمینه ها نیز نظارت داش��ته باشد، در 
کالنش��هر اصفهان نیز مسکن بسیار اس��ت اما نکته این 
جاس��ت که همه منتظر افزایش قیمت برای فروش آن 

هستند.

رییس کل بانک مرکزی گفت: قیمت ها کاذب اس��ت و 
قیمت واقعی طال و ارز این نیست. غربی ها می خواهند 

بگویند تحریم ها بر ضد ایران تأثیر گذاشته است.
رییس کل بانک مرکزی در گفتگو با پایگاه اطالع رس��انی 
دولت با بیان این که سیاست های دولت برای کنترل بازار 
ارز و سکه و طال ادامه دارد، اظهار داشت: در سال گذشته اگر 
بحث علمی، اقتصادی و کارشناس��ی وجود داشت، به طور 
غیر واقعی ش��اهد افزایش کاذب قیمت ارز و سکه و حتی 
طال نبودیم. چطور می شود قیمت طال در دنیا پایین بیاید 
و در ایران باال برود؟ وی افزود: باید درون کشور و جامعه ما 
 این مسأله روش��ن ش��ود که غربی ها می خواهند بگویند 
تحریم ها بر ضد ایران تأثیر گذاشته است. اما باید بدانیم این 
قیمت ها کاذب اس��ت و قیمت واقعی طال و ارز این نیست. 
قیمت طال در تمام دنیا مش��خص اس��ت؛ به اندازه وزن در 
همه جای دنیا طال خرید و فروش می شود و قیمت واقعی 
آن مطابق اونس جهانی اس��ت. بهمنی در ادامه تأکید کرد: 
سیاس��ت های ما برای کاه��ش قیمت ها ک��ه در چند ماه 
گذشته اعمال ش��د، به خوبی جواب داد و  این سیاست ها 
برای کنترل قیمت ها همچنان ادامه خواهد داش��ت. وی 
افزود: باید این را در نظر داش��ت ک��ه کار بانک مرکزی 

خرید و فروش سکه نیست و ما دنبال سود هم نیستیم.

اداره اطالعات ان��رژی آمریکا در تازه تری��ن گزارش خود از 
افزایش 257 میلیارد دالری درآمده��ای حاصل از فروش 
نفت خام اعضای اوپک در سال گذش��ته میالدی خبر داده 
و اعالم کرده اس��ت: درآمدهای حاص��ل از فروش نفت خام 
ایران در سال 2011 به 95 میلیارد دالر افزایش یافته است. 
افزایش قیمت ه��ای جهانی نفت خام در کنار رش��د تولید 
اعضای سازمان اوپک سبب شد درآمدهای نفتی کشورهای 
عضو این سازمان در سال 2011، حدود 257 میلیارد دالر 
افزایش یابد. درآمدهای حاصل از فروش نفت خام کشورهای 
عضو اوپک در سال 2011 به حدود یک تریلیون و 2۶ میلیارد 
دالر رسید، در حالی که در سال قبل از آن 7۶9 میلیارد دالر 
بود. درآمدهای نفت��ی حاصل از فروش نف��ت خام اعضای 
اوپک در سال 2011 بی سابقه بوده است. درآمدهای نفتی 
اعضای اوپک در سال جاری میالدی نیز از درآمدهای نفتی 
کشورهای عضو این سازمان در سال 2011، فراتر می رود 
و به یک تریلیون و 540 میلیارد دالر می رسد. ارزیابی های 
اداره اطالعات انرژی آمریکا نشان می دهد، درآمدهای نفتی 
اعضای اوپک در س��ال 2013 با افت همراه خواهد بود و به 
حدود یک تریلیون و 117 میلیارد دالر می رس��د. براساس 
ارزیابی این اداره، درآمدهای حاصل از فروش نفت خام ایران 
در س��ال 2011 به 95 میلیارد دالر افزایش یافته است؛ در 

حالی که در سال 2010، حدود 71 میلیارد دالر بود.

مسکن  بانک مرکزی بانک  انرژی 

 بانک مرکزی، طلبکار
20 هزارمیلیاردی دولت 

قیمت مسکن در اصفهان 
کنترل نمی شود

 کاربانک مرکزی خرید 
و فروش سکه نیست

درآمد نفتی ایران در سال 
2011 چقدر بود؟

اخبار کوتاه

مشاهدات عینی 

4
سهمیه بندی بنزین 5 ساله شد 

سهمیه بندی بنزین در حالی پنج ساله شد که مشخص نیست با اجرای فاز دوم هدفمندی 
یارانه ها، ادامه می یابد یا دس��ت خوش تغییرات می شود. س��همیه بندی بنزین در اوایل 

تیر سال 13۸۶ برای اولین بار با تخصیص 3۶0 لیتر فصلی )ماهانه 120 لیتر( آغاز شد.
پرداخت خسارت، بدون کروکی 

رییس کل بیمه مرکزی
سیدمحمد کریمی

برخی از شرکت های بیمه از دادن خسارت به دالیل مختلف سرپیچی 
کرده اند و حتی برخی عنوان کرده اند توان پرداخت مبالغ خس��ارت 
بدون کروک��ی را ندارن��د، اما همه ش��رکت ها موظف ب��ه پرداخت 
خسارت ها به بیمه گذاران هستند و حق ندارند این مبالغ را نگه داشته 
یا پرداخت نکنند. رسانه ها و همه بیمه گذاران، شرکت های متخلف 
را معرفی کنند. اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد و ش��رکتی خس��ارت 
پرداخت نکند ما کوتاهی کرده ایم. بنابراین از رسانه ها می خواهیم اگر 

موردی هست بگویند تا ما رسیدگی کنیم. 
هیچ ش��رکتی از پرداخت ها 

دچار ضرر نمی شوند.
اگر این گونه بود، می آمدند و 
اعالم می کردند نمی خواهند 
خدمات بیمه ش��خص ثالث 
ارای��ه دهند. ضم��ن آن که 
برخی از آنها به صورت اقساط 
ی��ا تخفی��ف، بیم��ه را ارایه 

کرده اند.
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سر و صدای یک آمار  در اصفهان      
اخبار غیر رس��می مربوط به افزایش چک های برگشتی در حالی 
منتشر می ش��ود که بانک مرکزی، آمار رس��می تعداد چک های 
برگشتی در هشت ماه ابتدای سال 90 را منتشر کرد؛ از هر هشت 
برگ چک، یک برگ در هش��ت ماه ابتدایی س��ال 90 برگش��ت 
خورده اس��ت. در واقع 12 درصد از چک های ص��ادره به هر دلیلی 
فاقد موجودی بوده اس��ت. همچنین، تازه ترین آمار نشان می دهد 
تا آبان س��ال قبل حدود 453 هزار و 500 ملی��ارد تومان چک در 
اتاق پایاپای بانکی مبادله ش��ده ک��ه از این رقم، 21 ه��زار و 900 
ملیارد تومان برگشت خورده اس��ت. افزایش چک برگشتی عالوه 
بر آن که پایین آمدن ش��اخص اعتماد در بازار را اثبات می کند، به 
معنای تعمیق رکود و نامطلوبی فضای کسب و کار قلمداد می شود. 
انتشار آماری از چک های برگشتی اصفهان در روزهای گذشته از 

 سوی نماینده صنعتگران استان اتفاقی اس��ت و این روزها موجب 
عکس العمل هایی متفاوت شده است.  

سیدعبدالوهاب سهل آبادی،رییس خانه صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان در روزهای گذشته به یکی از رسانه ها گفت: در سال 
جاری که به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری 
شده و حمایت از حقوق صنعت مطرح است، 2۸ هزار و 710 فقره 
چک برگشتی از صنعتگران استان اصفهان در دادگستری وجود دارد 

که منجر به زندانی شدن بسیاری از این افراد شده است.
وی در زمینه کمک  نکردن دولت به تولید کنندگان اس��تان اظهار 
داشت: به جرأت می توانم بگویم دولت از زمان هدفمندی یارانه ها 
تاکنون، برای کم��ک به معدن کاران و صنعتگ��ران اصفهانی هیچ 
کاری انجام نداده است. سهل آبادی در مراسم همایش تولید ملی 
حمایت از کار و سرمایه ایرانی اعالم کرد: صنعتگران استان اصفهان 

اکنون دلهره ممنوع الخروج شدن از کش��ور را دارند و حتی افرادی 
که ضمانت آنها را برعهده گرفته اند نیز، در حال حاضر حق خروج 
از کشور را ندارند. وی یادآور شد: صنعتگران پیش از این، مشکالت 
مردم را ح��ل می کردند اما ام��روز به دلیل بدهی در زندان به س��ر 
می برند و خان��ه صنعت، معدن و تجارت اس��تان هم نمی تواند کار 

برای آنها انجام دهد.

دادگستری: ما نمی دانیم
خبرنگار زاینده رود برای بررس��ی وضعیت آمار بدهکاران صنعتی 
استان به سراغ علی شایگان، مسئول روابط عمومی دادگستری رفت، 
اما وی با اظهار بی اطالعی از این موضوع اعالم کرد: چنین آماری از 

سوی  دادگستری اعالم نشده است.

اتاق بازرگانی استان : آمار را تأیید نمی کنیم
مصطفی متین راد، رییس کمیسیون تأمین مالی و سرمایه گذاری 
اتاق اصفهان نیز در گفتگو با زاین��ده رود اظهار کرد: از این موضوع 
اطالع ندارم و آمار را تأیید نمی کنم. این عضو هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانی استان اصفهان با تأکید بر این که نباید مسائل اقتصادی، 
پولی و بانکی را با درگیر مسائل احساسی کرد، تصریح کرد: ممکن 
اس��ت چک کارمند، مغازه دار و تاجر هم برگش��ت داده ش��ود، اما 
بی اعتبار کردن صنعتگران با ارایه چنین آمارهایی به صالح نیست و 
چک صنعتگران اصفهان اعتبار دارد. این کارشناس مسائل اقتصادی 
گفت: شرایط اقتصادی نامناسب، فشار وارده به واحدهای تولیدی از 
اجرای فاز نخست طرح هدفمندی یارانه ها و پرداخت نشدن سهم 
صنعت، از جمله مسائلی است که فش��ار مضاعفی را بر صنعتگران 

وارد کرده است. 
وی افزود: از یک س��و، تحریم ها و گران ش��دن حامل های انرژی 
 و از سوی دیگر، قیمت گذاری دستوری س��بب شده است هزینه 
تمام شده تولید کاال با افزایش سرسام آور هزینه ها رو به رو باشد؛ 
در حالی که این تورم در قیمت نهایی کاال لحاظ نش��ده است و در 
چنین اوضاعی طبیعی اس��ت صنعتگران نیز تحت فشار ناشی از 

نقدنگی قرار گیرند.
سیاست انقباضی بانک ها، بحران بین المللی اقتصاد، کاهش ظرفیت 
تولید بنگاه های داخلی و رکود در بازار داخلی، دالیل اصلی خراب 
شدن وضعیت داد و ستد در بازار و باال رفتن حجم چک های برگشتی 
است و آمار باالی چک های برگشتی نشان دهنده مشکلی ساختاری 
در اقتصاد ایران اس��ت و بیان آمار چک برگشتی صنعتگران هم به 
تنهایی نمی تواند راهگشا باشد، بلکه ممکن است حتی به ضرر آنها و 

چشیدن طعم بی آبرویی تمام شود.

در پی انتشار آمار چک های برگشتی استان اعالم شد

صنعتگران اصفهانی را بی اعتبار نکنید

این روزها دل همه مسئوالن برای تولید کننده و سرمایه گذار می سوزد و هر کس در هر مسندی  شهرزاد 
که هست، تالش می کند ش�اید گامی برای کارآفرینانی بردارد که هر روز از سر ناچاری سفره باباعلی پور

درآمدش را کوچک تر می کنند و کارگر بیشتری را از سر این سفره بلند می کنند. 
در این میان برخی اظهارات یا اقدامات نه تنها سنجیده نیست، بلکه بیشتر به زخم  آنها دامن می زند؛ انتشار خبر 
28 هزار چک برگشتی صنعتگران استان اصفهان یکی از آن موضوعاتی است که در روزهای گذشته از سوی رییس 
خانه صنعت، معدن و تجارت استان اعالم شده است؛ موضوعی که به نظر می رسد بیشتر از آن که بتواند از مشکالت 

بگوید، تبدیل به یک کانون بحران شده است و عکس العمل های متفاوتی داشته است.



رویدادیادداشت

میراث جهان

میراث نامه
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سازمانمللبهیاریصنعتگردشگریایرانمیآید
کارشناسان سازمان جهانی جهانگردی به تهران می آیند تا ایران را در توسعه گردشگری یاری کنند. 
این خبر را معاون گردشگری کشورداده و گفته است حتی دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی )از 

زیرمجموعه های سازمان ملل( نیز قرار است هفته گردشگری را در ایران بگذراند.

5

 چین، هنر فرش ابریشم ایران 
را هم سرقت کرد

بیش از 800 تندیس »سر انس��ان« در جزیره »ایستر« وجود دارد. کسی 
فکر نمی کرد این سر های بزرگ دارای بدن بوده و یا ادامه ای در زیر خاک 
داشته باشند. ولی گویا راز این سرهای عظیم از زیر خاک بیرون کشیده شده؛ 
راز هایی که رسانه های جهانی را تحت ش��عاع خود قرار داده است. جزیره 
ایستر واقع درجنوب اقیانوس آرام با وس��عت 64 مایل، مربع شکل است. 
شواهد باستان شناسی نشان می دهد، این جزیره به وسیله یک دریانورد 
هلندی به نام جاکوب روق��ون  Jakob Roggeveen در س��ال 1722 
کشف شد. در آن زمان نژاد های مختلفی چون سرخ پوست با موهای سرخ 
و تیره پوست در آن زندگی می کردند. این جزیره تقریبا نیمه راه میان شیلی 
و تاهیتی قرار دارد و عمدتا از سنگ های آتشفش��انی ساخته شده است. 
دانشمندان بر این باورند که راز های بیشماری در دل این جزیره خفته  است. 
سؤال های بی پاسخی که چرا حدود 4000 هزار سال پیش، ساکنان جزیره 
ناپدید شده اند؟ و این که چه بر سر ساکنان جزیره ای که تندیس های عظیم 

سنگی برای خود ساخته اند، آمده است؟
حال، یک زوج باستان ش��ناس به نام روتلیگ و یک گروه دیگر که ترجیح 
می دهند، ناشناس باقی بمانند، ش��روع به تحقیق و حفاری در این جزیره 
کردند. تحقیق و حفاری آنها منجر به کشف، بدن های این سرهای عظیم، 
تعداد بیشماری کتیبه و نوشته های باستانی، اسکلت اجساد کهن و... شد. 
برخی بر این باورند که یک سونامی باعث به پایان رسیدن تمدن این جزیره 
شده است. به نظر نمی رسد، این تندیس ها به خاک سپرده شده باشند. بلکه 
فرسایش و عوامل جغرافیایی باعث دفن آنها و ناپدید شدن ساکنانش شده 

است. هنوز جزییات بیشتری از این حفاری ارایه نشده است.

در حالی ک��ه هنرمندان صنعت ف��رش در ایران از نفوذ وس��یع چین در 
صنعت فرش ایران گالیه دارند و مس��ئوالن مرکز ف��رش ایران در حال 
پیگیری کپی رایت فرش ایران برای مقابله با فعالیت های گسترده چین 
در سرقت نام فرش ایرانی در جهان هس��تند، خبر می رسد بازار جهانی 
هنر فرش ایران همچنان در س��یطره چین اس��ت و کارخانه های تولید 
فرش در آن کشور تولیدات خود را با نام فرش ابریشم ایرانی به 45 کشور 
جهان صادر می کنند.تصاویر منتشر ش��ده در پایگاه اطالع رسانی یکی 
از کارخانه های بزرگ بافت فرش ابریش��م در آن کشور که محموله های 
بافت خود را با نام هنر فرش ایرانی به جهان عرضه می کند، نشان می دهد 
کارگران چینی پشت دار قالی نشسته اند و در حال تولید فرش دستباف 
هستند. این تصاویر در حالی منتشر می ش��ود که رییس دایره المعارف 
فرش ایران در گفتگو با روزنامه همشهری، از تولید فرش های ابریشم در 
چین با استفاده از دستگاه هایی که در یک حرکت قادر به بافتن یک رج 
از فرش ابریشم هستند خبر می دهد.تصاویر منتشر شده در سایت یکی 
از بزرگ ترین کارخانه های بافت فرش ابریشم در چین که تولید خود را با 
نام فرش ابریشم ایرانی به 45 کشور جهان صادر می کند، نشان می دهد 
طرح های فرش ایرانی در دست بافندگان چینی بر دارهای قالی کارخانه 
»یی النگ« در چین ،که خود را بزرگ ترین کارخانه بافت فرش ابریشم 
ایران به جهان معرفی کرده اس��ت، قرار دارد.پیشتر، خبرگزاری میراث 
فرهنگی اعالم کرده بود تنها در آوریل سال جاری میالدی، 53 تخته فرش 
دستباف ابریشم به نام ایرانی از بافته های کارخانه چینی از فرودگاه پکن 
روانه بازارهای آمریکا شده است. این کارخانه همچنین به صورت رسمی 
اعالم کرده است نه تنها صادرکننده فرش های ایرانی به آمریکاست، بلکه 
هم اکنون فرش های دس��تبافت ایرانی را با کیفی��ت عالی به بیش از 45 

کشور جهان صادر می کند. 
یی الن��گ ارزش فرش های صادراتی خ��ود را که به نام ف��رش ایرانی به 
بازارهای جهان سرازیر کرده است، ساالنه 12 میلیون دالر آمریکا برآورد 
کرده و این به معنای آن است که بافندگان چینی فرش که هنر ایرانی را به 
نام خود در جهان عرضه می کنند، عالوه بر سوءاستفاده از نام فرش ایران، 
میلیون ها دالر در س��ال از محل فروش بافته های بی کیفیت خود درآمد 
کسب می کنند. مشکل اش��باع بازارهای جهان از بافته های بی کیفیت 
فرش چین که به نام ایران عرضه می شود، عالوه بر آن که نام هنر شناخته 
شده ایران را خدشه دار می کند، در سال های آینده موجب می شود عالوه 
بر چین، رقبای دیگر ایران همچون هند و پاکستان نیز سهم فرش واقعی 

ایران در بازارهای جهانی را بربایند.
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دیدار از آرامگاه ابوسعید ابو الخیر
پس از وفات ابوس��عید ابو الخیر، اولین بار آرامگاهی به وسیله 
شاهان سلجوقی در  س��ال 104۹ میالدی بر مزار وی در پنج 

کیلومتری مهنه احداث شد.
بنای این آرامگاه که مطابق پالن، یک ساختمان واحد مربع 
شکل با اضالع  3/10   متر در  5/10   متر است، به سبک بناهای 

تاریخی دوران سلجوقی و اسالمی احداث شده است.
ضخامت دیوار این عمارت 5/2  تا  3   مت��ر بوده و از درون آنها 
راهروهایی می گذرند. آجرهای ب��ه کار رفته در بنای مذکور 

نیز به ابعاد 5/22  در  5/24  سانتی متر است.
بن��ای بیرون��ی آرام��گاه ابوس��عید ابوالخیر ب��ه دلیل گلی 
بودن در ح��ال فرو ریختن اس��ت. مقبره های بی��رون بنا که 
اش��عاری به زبان فارس��ی روی سنگ نوش��ته های آن حک 
 ش��ده اس��ت، بخش��ی از تاریخ ارزش��مند دوران اسالمی به

 شمار می رود.
ابوس��عید ابو الخیر جایگاهی وی��ژه در افکار عمومی کش��ور 
ترکمنستان دارد. این مسأله به گونه ای است که طواف آرامگاه 
او و زیارت آن از س��وی زنان و دختران ترکمن، جلوه های از 
اعتقادات و معنویات ترکمن ها به منه بابا )ابوسعید( را نشان 

می دهد.
از س��وی دیگر، خواندن ادعی��ه و نماز در کن��ار آرامگاه این 
عارف نام��دار ایرانی و احترام ویژه به ش��خصیت او، نش��انی 
 دیگ��ر از جای��گاه واالی او نزد مردم این همس��ایه ش��مالی

 کشورمان دارد.
در س��ال های ابت��دای اس��تقالل ترکمنس��تان هیأت های 
باستان شناسی از ایران با بازدید از آرامگاه ابوسعید ابوالخیر، 
راه های همکاری های دو کشور ایران و ترکمنستان را در امور 

مربوط به حفظ و احیای میراث فرهنگی بررسی کرده اند.در 
این بازدیدها در زمینه شناخت اثر، آسیب شناسی ضایعات 
وارده و ارایه برنامه برای مرمت و بازسازی آرامگاه ابوسعید به 

مقامات ترکمن ارایه شده است.
این بنای تاریخی به وسیله کارشناس��ان و باستان شناسان 
آمریکایی در سال  1384   شمس��ی مرمت و بازسازی شده 
است.آرامگاه ابوسعید ابو الخیر به وسیله دولت ترکمنستان 
به عنوان یک اثر تاریخی و فرهنگی به ثبت رس��یده و مورد 

حفاظت قرار دارد.
آرام��گاه دیگ��ری منس��وب ب��ه ابوس��عید ابو الخی��ر، در 
اس��تان خراس��ان رض��وی، 55 کیلومت��ری شهرس��تان 
روس��تای  م��ه والت،  شهرس��تان  حیدری��ه،   ترب��ت 

مهنه قرار دارد.

عکس یادگاری

این جا میدان امام است؛ سال ها پیش . همان موقع که زن ها 
با چادر های گل گلی  بیرون می آمدند. دومین میدان بزرگ 

و قدیمی جهان همیشه بخشی از هویت مردم اصفهان 
بوده است.

آیاآن کودکانی که آن روز کنار حوض بزرگ وسط میدان 
عکس گرفته اند، امروزکه بزرگ شده اند، با فرزندانشان  

عکس مشابهی از همین زاویه میدان در آلبوم دارند ؟

سدها امان »گمیشان« را بریده اند
گفته می شود آب تاالب »گمیش��ان« در استان گلس��تان بیش از یک 
کیلومتر عقب نشینی کرده است. در جایی که مسئوالن سازمان محیط 
زیست می گویند عقب نشینی آب تاالب بابت کاهش سطح آب دریای 
مازندران است، متخصصان محیط زیست معتقدند بیش از این، سدهای 
طاق و جفت بر رود اترک، موجب وضع بحرانی گمیش��ان شده است. در 
جایی که سدها امان تاالب گمیشان را بریده اند و پنج سد بر رود اترک 
وجود دارد، پنج سد دیگر نیز در منطقه در حال مطالعه و ساخت است. 
این پنج سد در یکی دو دهه اخیر ساخته شده اند. محمد درویش، فعال 
محیط زیست و عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع در 
مورد عوامل مؤثر بر وضعیت بحرانی حال حاضر تاالب گمیش��ان گفت: 
کاهش 70 سانتیمتری آب دریای خزر یکی از دالیل کاهش آب گمیشان 
است، اما دلیل مهم دیگر، سدهایی هستند که در باالدست رودخانه اترک 

ساخته شده و موجب نرسیدن حقابه به تاالب می شود. 
او افزود: تاالب گمیشان موجودیت خود را تنها از آب شور دریای مازندران 
نمی گیرد، بلکه تلفیق آب شور این دریا و آب شیرین اترک اکوسیستم 
بی نظیر تاالب گمیش��ان را رقم می زند. به گفته درویش، سدس��ازی 
بی رویه در گلستان، تنها بر تاالب گمیشان تأثیر نداشته بلکه بر تاالب های 
سه گانه آالگل، آجی گل و آلماگل نیز مؤثر بوده است. تا آن جا که تاالب 

آجی گل در فهرست تاالب های در خطر مونترو قرار گرفت.

راز سر های بی بدن فاش شد
معاون میراث فرهنگی در حالی نصب رایزرهای مترو را تکذیب 
کرد ک��ه کارشناس��ان میراث فرهنگ��ی اصفهان ب��ا تأیید این 
اتفاق، هرگونه س��اخت و س��ازی را در مح��دوده خالف ضوابط 
میراث فرهنگی عنوان می کنند. از سوی دیگر معاون استانداری 
اصفهان مکان های نصب رایزر را بخش های ثبت نشده ریسباف 
عنوان می کند. در پالن نقش��ه بنای تاریخی � صنعتی  ریسباف، 
نصب رایزره��ا و ورودی مت��رو  از جمله پله برق��ی،  در محوطه 
داخلی ریسباف پیش بینی شده است. با این که این نقشه  هنوز 
عملیاتی  نشده اما اظهار نظرات متفاوتی را به دنبال داشته است. 
معاون میراث فرهنگی کشور، نصب رایزر و ووردی مترو در بنا را 
کامال تکذیب می کند. در این میان اما معاون عمرانی استانداری 
اصفه��ان مکان های نصب رای��زر را بخش کارگری ثبت نش��ده 
می خواند. با این وجود، کارشناس��انی نص��ب رایزرها و پله برقی 
مترو را در حیاط کارخانه ریس��باف کامال تأیید کرده و هرگونه 
دخل و تصرفی در محدوده را غیرقانون��ی و خالف ضوابط اعالم 
می کنند. به گزارش CHN، کارخانه ریسباف به شماره 6018 
در هشتم مرداد 81 درحالی در فهرس��ت آثار ملی ایران به ثبت 
رسید. کارشناسان معتقدند  تنها مجموعه ساختمان های واقع 
در کارخانه ثبت نش��ده، بلکه کل فضا و حریم ریس��باف به ثبت 
رسیده و هر گونه تغییر در آن، طبق قانون خالف است. با این حال 
در پالن بن��ای تاریخی - صنعتی ریس��باف  نقاط��ی که با رنگ 
مشکی مشخص شده اند، محل های پیش بینی شده رایزر های 
مترو  هستند که تعدادی از آنها در داخل محدوده ریسباف قرار 

گرفته است. صمصام  شریعت، معاون عمرانی استانداری اصفهان 
در این باره  گفت: س��اختمان های کارخانه ریس��باف متشکل از 
سالن های کارخانه  اس��ت که در فهرس��ت میراث ملی هم قرار 
گرفته اند،  اما قس��متی که نصب رایزرها پیش بینی شده مربوط 
به بخ��ش کارگری و داخل مغازه ای اس��ت که ثبت ملی نش��ده 
است. وی در پاسخ به این پرس��ش که کارشناسان اعتقاد دارند 
رایزرها در محدوده ریسباف پیش بینی شده و این اتفاق خالف 
ضوابط میراث فرهنگی است، بیان کرد: نقشه ساختمان های ثبت 
ملی کامال جدا از مکانی  قرار گرفته که رایزرها نصب می ش��وند. 
ضمن آن که حتی اگ��ر رایزرها در حریم بنا واقع ش��وند، باز هم 
خالف ضوابط نبوده و حریم، به معنای انجام نشدن ساخت و ساز 
نیست، بلکه محدودیت ارتفاع را شامل می شود که رایزرها ارتفاع 
ندارند. این درحالی اس��ت که پیش از این علوی��ان صدر، معاون 
میراث فرهنگی کش��ور کامال موضوع  نصب رایزره��ای مترو را 

تکذیب کرده بود. 
اما یک کارش��ناس میراث فرهنگی اصفهان گفت: ورودی مترو 
که ش��امل پله برقی های آن اس��ت، در داخل کارخانه ریسباف 
پیش بینی شده است. به گفته وی، هرچند رایزرها در فضای باز  بنا 
پیش بینی شده اند، اما در داخل کارخانه و کامال در محدوده ثبت 
شده است. این درحالی است که هنوز مشخص نیست چه توافقاتی 
درباره این بنا درحال انجام است. اما مسأله کامال مبرهن این  است 
که این بنا ثبت ملی ش��ده و  بدون توافق معاون میراث فرهنگی 

کشور اتفاقی نخواهد افتاد.

گور دخمه »سان رستم« در 64 کیلومتری جنوب کرمانشاه 
تابلوی تبلیغاتی شده است. 

این اثر تنها گور دخمه هرمی شکل کشور است که در درون 
یک قطعه سنگ بزرگ طراحی و تعبیه شده. با این حال هیچ 
گونه حفاظتی از این اثر تاریخی بی مانند انجام نمی شود. به 
همین دلیل سطح چهار سوی این گوردخمه به محلی برای 

دیوار نویسی و تبلیغات بدل شده است.
گوردخمه سان رستم )س��نگ رس��تم(، در 64 کیلومتری 
جنوب کرمانشاه و به فاصله 11 کیلومتری روستای بوژان و 
حد فاصل روستاهای قلعه مسکره و چنار، در حاشیه رودخانه 

جزمان در منطقه جاللوند واقع شده است. 
این گوردخمه درون یک قطعه س��نگ به شکل هرم نامنظم 
به ابعاد 5/7 در 6 متر عرض و ارتفاع 5 متر اس��ت. نمای گور 
دخمه از درون به صورت اتاقی اس��ت که داخ��ل این قطعه 

سنگ بزرگ کنده شده است.  
اتاق گوردخمه دارای ورودی به عرض 75 سانتی متر، عمق 
60 س��انتی متر و ارتفاع  40/1 متر است. س��قف ورودی به 

وسیله شیارهایی تزئین شده است. 
اتاق گوردخمه نیز دارای س��قفی تقریبا قوسی شکل است. 
 این اتاق به طول 20/3 متر و ع��رض 7/1 متر و ارتفاع 2 متر 
اس��ت. کف اتاق حدود 20 س��انتیمتر پائین ت��ر از کف در 

ورودی است.
نادر چقاجردی، از فعاالن میراث فرهنگی در استان کرمانشاه 

در این باره گف��ت: این گوردخمه در ح��ال حاضر بین جاده 
 و رودخانه واقع ش��ده اس��ت و دسترسی س��اده به آن باعث 
وارد ش��دن آسیب های زیادی به آن ش��ده است. همچنین 
 نوش��تن ی��ادگاری، ش��عار و تبلیغ��ات انتخابات��ی روی 
این گوردخم��ه س��یمای آن را مخدوش کرده اس��ت. این 
 در حالی اس��ت که اس��تفاده از افش��انه های رنگ )اسپری( 
روی س��نگ، به علت نفوذ رنگ در بافت آن، قابل پاکسازی 

نیست.
 گمانه زنی ها درباره قدمت این اث��ر تاریخی قطعیت ندارد 
با این حال برخی محققان قدمت این اثر را به دوره ساسانی 

نسبت می دهند .
گوردخمه، دخمه ای است که برای خاکسپاری یا قرار دادن 
استخوان های مردگان درست می شده است. گوردخمه های 
 زیادی از دوران های باس��تانی در سراس��ر ایران یافت شده 
است. یکی از استان هایی که کوهس��ارانش گوردخمه های 
 زیادی را در دل خود جای داده اس��ت، اس��تان کرمانش��اه 

است. 
از جمله این گوردخمه ها می توان به گوردخمه اسحاق وند، 
گوردخمه سرخ ده، گوردخمه های دربند صحنه، گوردخمه 
برن��اج، گوردخمه دکان داوود، گوردخم��ه دیره، گوردخمه 
روانسر، گوردخمه برد عاشقان و گوردخمه سان رستم اشاره 
کرد. زمان ساخت این دخمه ها را در غرب کشور دوران های 

ماد و هخامنشی گمان می زنند.

نوشتن یادگاری، 
شعار و تبلیغات 
 انتخاباتی روی 
این گوردخمه 
سیمای آن را 
مخدوش کرده 
است. این در حالی 
است که استفاده 
از افشانه های رنگ 
 )اسپری( 
روی سنگ، به علت 
نفوذ رنگ در بافت 
آن، قابل پاکسازی 
نیست

معاون 
میراث فرهنگی 
کشور، نصب 
رایزر و ووردی 
مترو در بنا را کامال 
تکذیب می کند. 
در این میان اما 
معاون عمرانی 
استانداری اصفهان 
مکان های نصب 
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  بخش کارگری 
ثبت نشده 
می خواند

زخم یادگاری نویسی در میان تأیید و تکذیب مسئوالن

تخریبتنهاگوردخمههرمیشکلایرانجانماییپلهبرقیمترودرکارخانهریسباف
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مصالح به کار رفته در البی
   کف

 البی محلی اس��ت که همه افراد س��اختمان در آن در حال آمد و شد هس��تند. پس استحکام 
کف پوش آن بسیار مهم است. در بین کف پوش ها سنگ بهترین کف پوش محسوب می شود. 

زیرا دیرتر صدمه می بیند و به راحتی تمیز می شود.
    رنگ سنگ

مسلما سنگ هایی با رنگ تیره بسیار نامناسب هستند. زیرا گرد و غبار را سریعا نشان می دهند، 
به علت رفت و آمد فراوان خیلی زود کثیف می شوند و ظاهری نازیبا دارند مثل گرانیت.

    سقف ودیوارها
 رنگ س��قف ورودی را همیش��ه تیره تر از رن��گ دیوارها در نظ��ر بگیرید تا فض��ای گرم تر و 

صمیمی تری داشته باشید.
برای دیوارها هر نوع پوششی می تواند مناسب باشد، البته پوشیدن دیوارها با کاغذ دیواری یا 
رنگ روغنی قابل شستشو بسیار زیباست. اما باز هم انتخاب سنگ می تواند گزینه بهتری باشد، 
چون احتمال آسیب دیدگی دیوارها کمتر است. استفاده از سنگ های تیشه ای برای پوشش 

یک یا دو دیوار می تواند تنوع زیبایی به محیط بدهد.

گل ها را فراموش نکنید
چند گلدان کوچک یا یک درختچه می تواند فضای با طراوت و زنده را 
در ورودی شما به وجود بیاورد و این حس خوبی را به شما خواهد داد. 

البته گل های مصنوعی هم می توانند گزینه خوبی باشند.

خالقیت
با کمی خالقیت و سلیقه می توانید فضای زیبایی را در ورودی ساختمان به وجود بیاورید.

نورپردازی
نورپردازی فضا بس��یار مهم اس��ت و می تواند جلوه ای زیبا به محیط بده��د. در این فضا 
می توان یک نورپ��ردازی جدا برای روش��ن ب��ودن محیط انج��ام داد؛ ی��ک نورپردازی 
دکوراس��یونی برای فضایی که برای نش��یمن در نظر گرفته ش��ده اس��ت. برای این کار از 
لوس��ترهای آویزی، هالوژن های تو کار، چراغ های دیوارکوب، چراغ های رومیزی یا پایه 

بلند استفاده کنید.

نوع چیدمان البی
اولین صحنه ای که نظر بینن��ده را در اول 
ورودش به ساختمان جلب می کند، شرایط 
ظاهری ودکوراس��یون ورودی س��اختمان 
اس��ت. در واقع ای��ن مش��خصات ظاهری 
هویت یک ساختمان و ساکنان آن را نشان 

می دهد.
البته فقط چیدمان کافی نیست، بلکه تمیز 
و مرتب بودن ورودی ساختمان بسیار مهم 
اس��ت. البی س��اختمان فضایی اس��ت که  
فردی که قصد ورود به هر یک از واحدهای 
س��اختمان را دارد، ابتدا از این محیط عبور 
کرده و س��پس ب��ه واحد موردنظ��ر خواهد 
رفت، پس چیدمان آن بسیار مهم است. نوع 
چیدمان ورودی س��اختمان باید به صورتی 
باشد که به ش��ما در هنگام ورود و خروج از 
خانه احساس خوشایندی را القا کند، شما با 
دیدن چیدمان زیبای خود با انرژی از خانه 
خارج می شوید و هنگام بازگشت، با انرژی 

فراوان وارد خانه می شوید.

چیدمان ورودی را فراموش نکنید
شاید یکی از دوستان ش��ما تا دم در بیاید، ولی وارد 

خانه نشود.
شاید یکی از افراد فامیل یا دوست شما کارت دعوت 

می آورد و وارد خانه شما نمی شود.
و شاید کسی برای اولین بار وارد خانه شما می شود.

بنابراین برای چیدمان این فضا دقت کنید.
یک کاناپه، یک کنس��ول یا یک میز ب��ه همراه یک 
 کاپ گل ب��ا نورپردازی مناس��ب می تواند برای هر 

تازه واردی جذاب به نظر برسد.

 معنای زندگی
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پیشنهاد این هفته

 مخلوط آب میوه خنک 
در یک عصر تابستانی

من هم می دان��م که این 
ویدا
روزها هوا گرم شده است و  کوهی

ش��اید دیگر س��اعت 4 و5 
عصر جمعه بی��رون زدن از خانه، به مذاق خیلی ها 

خوش نیاید. اما با عصر کس��ل جمعه چه کنیم؟ نمی 
شود بگوییم جمعه عزیز ش��ما فعال خاصیت دلگیری عصرهایت را 
تعلیق کن تا گرمای تابستان بگذرد! باید راه چاره ای جست. شاید بد 
نباش��د خواب ظهر جمعه،  زیر کولر آبی خن��ک خانه را کمی کش 

بدهیم تا ساعت به 7 و 8 برسد، آن موقع از خانه بیرون بزنیم.
 ام��ا یادت��ان باش��د ک��ه وقت��ی از خ��واب بی��دار ش��دید، چی��ز 
زی��ادی نخوری��د چ��ون پیش��نهاد ای��ن هفته م��ن ب��رای ی��ک 
 عصر نس��بتا گرم اول تابس��تان، چیزی نیس��ت جز رفت��ن به یک 

کافی شاپ خنک و شیک.
اصال خبر دارید چند تا کافی ش��اپ جدید در ش��هرمان باز ش��ده و 
هرکدام چه منوهای خوب و متنوعی دارد؟ کافی شاپ رفتن تفریح 
مناسبی برای همه اقش��ار جامعه محسوب می ش��ود. یعنی چه با 
خانواده بخواهید بروید، چه با دوستان، چه دو نفر باشید، چه 10 نفر. 
چه جوان باشید و چه میانسال، خدا را شکر کافی شاپ های متنوعی 
در شهرمان وجود دارد. البته قبول دارم اکثر فضای کافی شاپ های 
ش��هر تاریک و کمی به اصطالح روش��نفکرانه چیده شده است. اما 

باالخره تک و توک جاهای روشن تری! هم پیدا می شوند. 
مثال مدتی است کافی شاپی به نام »شربت خانه« در جلفا شروع به 
کار کرده است که فضای مخلوط س��نتی و مدرنی دارد. چیدمانش 
این قدر قش��نگ هس��ت که به ارزش یک بار رفتنش بیارزد. برای 
بقیه س��لیقه ها هم البته کافی ش��اپ هایی هس��ت ک��ه اکثرا در 
خیابان های ش��یخ صدوق جنوب��ی و همان جلف��ا و خاقانی یافت 

می شوند. 
در م��ورد هزینه های کافی ش��اپ رفتن، نمی توان��م بگویم خیلی 
گران یا ارزان خواهد شد. اما به نس��بت هزینه های این روزها، قابل 
تحمل اس��ت. البته اگر با دوس��تانتان می روید، بی رودربایس��تی 
 هزینه ه��ا را پیکی حس��اب کنید، چون بس��یار مق��رون به صرفه 

خواهد شد.
حاال تصور کنید در گرمای یک عصر تابس��تان چ��ه لذتی دارد مثال 
س��ری به کافه میوه بزنی��د و مخلوط آب چند تا میوه خوش��مزه را 
س��فارش دهید و خنک خنک بنوشید. یا یک بس��تنی میوه ای با 
مخلفات و کیک شکالتی را با هم میل کنید. در حالی که با دوستانتان 

یا خانواده در حال گپ زدن و خندیدن هستید.
اگر عصر جمعه ای در راه است و می دانید که حوصله تان در خانه 
سر خواهد رفت. این قدر از دوس��تان و خانواده تان شکایت نکنید 
که چرا هیچ برنامه ای ندارند؛ خودتان سریع برنامه یک کافی شاپ 

دسته جمعی را هماهنگ کنید. 

براق کردن هویج به روش کالسیک 
هویج های براق شده را می توانید برای تزیین مرغ،  دور ظرف چیده 
 یا به عنوان مخلفات یا پی��ش غذا برای انواع غذاها اس��تفاده کنید.

مواد الزم : برای چهار نفر به عنوان پیش غذا
هویج پوست کنده                                                        نیم کیلو
کره بدون نمک یا مارگارین                     3-2 قاشق غذاخوری
نمک                                            یک قاشق چای خوری
آب مرغ                                                      یک سوم پیمانه
شکر                                    یک قاشق غذاخوری سرپر

طرز تهیه: 
   هویج ها را به صورت اریب برش دهید. س��عی کنید تا حد امکان 

هویج ها را یکسان برش دهید تا به طور یکنواخت بپزند.
   کره را درون تابه ای روی حرارت متوسط ذوب کرده و هویج ها را 

درون آن ریخته هم بزنید، سپس حرارت را کم کنید.
 روی هویج ها نمک ریخته و هم بزنید و 4- 3 دقیقه آنها را س��رخ 

کنید.
  شکر را اضافه کرده و مجدد هم بزنید.

  در مرحله آخ��ر، آب مرغ را اضاف��ه کرده،  درب 
ظرف را گذاش��ته و تا ح��دود 3 دقیقه دیگر 

آنها را بپزید.
 درب ظرف را برداشته، هویج ها را 
هم بزنید و صبر کنید تا اکثر 
آب درون ظرف بخار شود.

   ظ��رف را از روی 
اج��اق برداش��ته و 
آن را بچش��ید و در 
ص��ورت لزوم نم��ک و یا 

شکر بیشتر به آن اضافه کنید.

عصر جمعه

کاربردی
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6 دوس داشتن مضحک
به هر حال، همه ش مجسم می کنم که چند تا بچه کوچیک دارن 

توی دشت، یه دشت بزرگ بازی می کنن. 
هزاره��ا بچه کوچیک، و هیش��کی هم اون جا نی��س، منظورم آدم 

بزرگه، جز من. 
 من هم لبه ی��ه پرت��گاه خطرن��اک وایس��ادم و باید هر کس��ی رو 

که میاد طرف پرتگاه بگیرم.
یعنی اگه یکی داره می دوه و نمی دونه کجا داره می ره، من یه دفعه 

پیدام می شه و می گیرمش. 
تمام روز کارم همینه. یه ناتوردشتم. 

مضحک��ه،   می دون��م 
ولی فقط دوس دارم همین 

کار رو بکنم. 
 ب��ا ای��ن ک��ه می دون��م 

مضحکه.
ناتوردشت

س�لینجر/  دی.  ج�ی. 
ترجمه احمد کریمی

این خانه، خانه آرامی است، نه صدایی 
زهرا 
می آید. نه رفت و آمدی. کال خودشان ماهری

با خودش��ان حال می کنند. تلویزیون 
خانه هم گاهی روشن می شود. مثال اگر اتفاق مهمی افتاده یا 
اگر فیلم و نقدی توصیه شده باشد. گه گاهی هم به بهانه دیدن 

اخبار، صدای تلویزیون در می آید. 
این روزها اما تلویزیون این خانه از ساعت 7 روشن است؛ همان 
اتفاق مهم افتاده است. تعریف اتفاق مهم هم در این خانه خیلی 
پیچیده است؛ گاهی کشته شدن بی نظیر بوتو می شود »اتفاق 
مهم«، گاهی بازی مس��ابقات انتخابی والیبال برای المپیک و 
گاهی هم فوتبال یورو. حاال هر دو هزاری اش که باش��د. اتفاق 
مهم این روزهای این خانه  شده است دیدن فوتبال یورو دو هزار 
و دوازده؛ به همین نافرمی نوشتن عدد دو هزار و دوازده در متن! 
خانه آرام، حاال صدا ازش در می آی��د. هیجان افتاده ال به الی 
گردهای روی تلویزیون. صدای گروم��پ گرومپ پا بعد از گل 

زدن افتاده روی سرامیک های کف حال.  
حاال خان��واده باهم بیش��تر ح��رف می زنن��د. مث��ال خواهر 
 بزرگ از جل��وی تلویزیون که رد می ش��ود، پوزخند می زند. 
یا مادر خانواده عینکش را هی جا ب��ه جا می کند و می گوید: 
 فوتبال اس��ت ی��ا والیب��ال؟ پ��س کی تم��ام می ش��ود این 

مسابقات؟
خواهرهای کوچک تر ام��ا راغب ترند به دی��دن. دو زانو روی 
کاناپه روبه روی تلویزیون نشسته اند و گاهی با هر حمله ای جا 
به جا می شوند. طرفدار تیم خاصی نیستند. حداقل تا اواسط 
بازی طرفداری خاصی نمی کنند. بع��د که کمی بازی افتاد رو 
دور، هر تیمی که بهتر باشد، قلبش��ان برای همان تیم تند تند 
می زند. گاهی هم اگر توی رودربایستی هم نیافتند از روی تیپ 
بهتر بازیکنان هر تیم، تصمیم می گیرند که آن لحظه طرفدار 

کدام تیم باشند. 
با آرامش نگاه می کنند. ولی تا گلی زده می ش��ود. بعد از سر 
افتادِن گل زده یا خورده ش��ده به هوا می پرن��د. کمی »جواد 
خیابانی« وار رفتار می کنند؛ مثل این که کمی از مرحله پرت 
باشند. گاهی هم که بین بازی ها چرت شان می برد، بیخود و 
بی جهت سر یک تکل از پشت یا یک آفساید صحیح با داور از 
پش��ت تلویزیون جر و بحث می کنند و نیم نگاهی می اندازند 
به پدر  خانواده که گوش��ه یکی از مبل ها کز ک��رده و با دقت 
تلویزیون را می بیند، انگار شبکه آموزش باشد و نکته تستی 

خاصی برای کنکور سال 91 بگوید. 
این افت و خیزها همش مربوط به فوتبال های اول شب است 
که همه هم بیدارند، هم نگاهش��ان به هم است. چشم ها از هر 
نفر به نفر بعدی می افتد. اما وقتی نوبت فوتبال های س��اعت 

11/15می رس��د، فضا جور دیگری اس��ت – قبلش توضیحی 
بدهم که این خانه زود خاموش��ی می زند. تا12 بیدار ماندن، 
برایش��ان یک نوع خاطره اس��ت.-  همه چش��م هایشان کمی 
خمار است؛ روی هم افتاده و نیفتاده. می خواهند بیدار بمانند 
و نمانند. هی می روند آشپزخانه نوشیدنی می خورند و آبی به 
صورت می زنند. خودش��ان را به باحالی می زنند که نه، ما سر 

حالیم برای بازی بعدی. 
بازی که شروع می شود. فقط دو خواهر هستند. هنوز هم روی 
کاناپه. با این تفاوت که کوسن هایی زیر دست و روی پای شان 
گذاشتند و رویشان هی قیلوله می روند ! پدر خانواده هم تا مادر 
خانواده مس��واکش را بزن،د چندین بار هی می آید و می رود. 
 مزه هایی می ان��دازد که بعله! یعنی درس��ت اس��ت که بیدار 
نمی مانم، ولی عالقه بس��یار ب��ه دیدن فوتب��ال دارم! بعد که 
پدر خانواده رفت، یعنی صدای تلویزیون باید کم ش��ود. تمام 
چراغ های خانه خاموش شود و کسی هم صدا نکند. این طوری 

هم که فوتبال، دیدن ندارد. 
خواهرها هم فقط تا زمانی که خوابشان نگیرد، چراغ تلویزیون 
 را روش��ن نگ��ه می دارند و ه��ی ب��ه خودش��ان می گویند: 
 فردا ش��ب بی��دار می مانیم. م��ا می توانی��م بی��دار بمانیم. 
 یک ش��ب بیدار ماندن ک��ه کاری ن��دارد و ای��ن قصه فوتبال 
دیدن این خانواده ه��ی می چرخد و می چرخ��د و نیمه کار 

می ماند.

از جمعه ش��ب نوزدهم خرداد، که با 
بابک 
بازی لهستان و چک رقابت های جام بقایی

ملت های اروپا آغاز ش��د، هر ش��ب 
 تلویزیون سه ساعت برنامه س��رگرم کننده درجه یک دارد

 که مث��ل یک قصه خواندنی یا فیلم س��ینمایی تماش��ایی، 
 بینن��ده را پ��ای تلویزی��ون میخک��وب می کند و ت��ا انتها 
 ب��ا خ��ود هم��راه دارد؛ مث��ل ی��ک فیل��م س��ینمایی که 
 تعلی��ق و هیج��ان دارد؛ وقت��ی مث��ال س��وئد از انگلی��س 
 دو بر یک پیش افتاد و تازه ش��خصیت اصل��ی بازی، ولکات 
وارد ماجرا شد و انگلستان با دوگل دقایق آخر، بازی را سه- 

دو برد. 
 ی��ا بازی های��ی ک��ه قهرم��ان کالس��یک دارن��د، مث��ل 
 کریس رونالدوی ب��ازی پرتقال و هلند ک��ه از همان دقایق 
 اول بازی می ش��د فهمید او م��رد اول این میدان اس��ت؛ از 
 همان دقایق اولیه ک��ه بی قرارانه طلب ت��وپ می کرد و از 
زمین و هوا ب��ه دروازه می زد تا دس��ت آخر موفق ش��د، تا 
پایان بازی که با س��وت پایان فریاد پیروزی س��ر داد؛ انگار 
که گالدیاتوری از نبردی س��خت و جان گی��ر، پیروز بیرون 

آمده باشد. 
 فوتبال این شب ها مثل قصه های شب های گرم تابستان، 
س��رگرم کننده و خی��ال انگیز و آموزنده اس��ت. ب��ا همان 
مفاهیم و آموزه های��ی که مثال در »قصه ه��ای خوب برای 

 بچه های خوب« مهدی آذر یزدی هم می شد پیدا کرد؛ در 
ستایش امید و کوشش و همیاری و همدلی. 

 انگار حکای��ت گ��روه اول را از عم��د کاتبی چنان نوش��ته 
 ک��ه ب��ه جماع��ت درس امی��دواری ده��د، که چ��ک، تیم 
مغلوب بازی اول با شکست چهار بر یک،  با چرخش روزگار 
 و از پس س��ه بازی، ب��ه عنوان تیم س��رگروه صع��ود کند و 
 روس��یه قه��ار و چی��ره، از اوج ع��زت ب��ه حضی��ض ذلت 
بیفتد و آخر داستان، س��رخورده و مغموم به کشور خویش 

برگردد.
 قصه گروه دوم هم در مذمت اختالف و دودس��تگی اس��ت 
که دیدید چه بر سر هلند نایب قهرمان جهان آورد؛ حکایت 
همه آن س��تاره هایی که هر یک برای یک تیم کافی بودند، 
ولی وقتی در براب��ر آلمان هماهنگ و یکدل ق��رار گرفتند و 
چوب ها دسته شد، دیگر توان هیچ کدامشان نبود شکستن 

دسته چوب ها. 
خود آلمان ه��م که نم��اد و نتیجه نظ��م و برنام��ه ریزی و 
هماهنگی و کار اصولی اس��ت؛ بازی یکدست و سیال و روان 
آلمان برای ما در این روزگار پلشتی ها و آشفتگی ها، حدیث 
همان توصیفی است که امیر قادری از فوتبال بارسلونا ارایه 
می داد: »فوتبال بارس��لونا مثل آب انار اس��ت، خون آدم را 

تصفیه می کند.« 
بیشمار است این حکایت ها از همین چند بازی؛ قصه هایی 
که به گمانم در این روزگار که دیگر کس��ی با تمام اعتقادش 
چنین قصه هایی برای م��ردم تعریف نمی کند، تنها منفذی 
هستند که می توانند به ذهن و قلب مردم نفوذ کنند و ایمان 

آنها را به خوبی و راه درست، تازه کنند. 
اینها تازه جدای از کیفیت های بصری بازی هاس��ت؛ بازی 
ایتالیا و اس��پانیا در یک نما از باال، سبزی چمن و الجوردی 
ایتالیا و قرمزی اسپانیایی ها چنان زیبا و مسحورکننده بود 

که از هر چیز دیگر بی نیاز بود. 
تصاویر هنرمندانه و هوشمندانه تصویربرداران از تماشاگران 
هم گاه جذابیتش از خود بازی بیشتر اس��ت. اگر مسئوالن 
پخش کمی حوصله بیشتری داشتند و هر نما از تماشاچیان 
را با پخش هزار باره تصویر گل جایگزین نمی کردند، می شد 
با خیال راحت، چش��مانی پر از بیم و امید را دید که چش��م 
دوخته اند به مس��تطیل س��بز تا امیده��ا و آرزوها و هویت 
ملیشان را در آن بیابند.  چنین است که از نوزدهم خردادماه، 
هر ش��ب اعضای خانواده دور هم جمع می شوند تا نمایشی 
باشکوه ببینند از جدال راس��تین 22 نفر در مستطیل سبز؛ 
نمایش��ی تمام عیار برای ملتی که دیری است قصه ای برای 

شنیدن یا نمایشی برای دیدن ندارد. 

دو روایت از دیدن فوتبال جام ملت های اروپا

قصه شب های گرم تابستان2012 با طعم خواب شبانه

چیدمان    البی
یا چگونه البی دل نشین تری داشته باشیم؟

مکان: اتوبوس
موقعیت: هیچ کس ما را نگاه نمی کند

توصیه: همشهری عزیز خودکارت را غالف کن! خط خطی کردن صندلی های اتوبوس به عنوان اثر هنری 
شناخته نمی شود.

فقط 
زیبایی که با چشم دیده می شود 

مهم نیست، یک بوی خوب برای ورودی می تواند 
خوشامدگویی مناسبی برای میهمانان شما باشد. 
گل های تازه، عود یا شمع های معطر می توانند 

این حس خوب را هدیه دهند.

م�ورد مهم�ی که 
باید در نظر گرفته شود، جنس دکوراسیونی است که در 

البی انجام می شود. استحکام این نوع دکوراسیون بسیار مهم است، زیرا 
این دکوراسیون مورد استفاده افراد مختلف با فرهنگ های مختلف وسنین مختلف 

اس�ت و امکان صدمه دیدن آن زیاد است. برای این نوع دکوراس�یون مبل های فلزی و یا 
چوبی مخلوط با پارچه بسیار مناسب اس�ت. چرم هم می تواند گزینه خوبی باشد زیرا 

راحت قابل شستشو وتمیز کردن است. پارچه های رنگ روشن انتخاب خوبی 
نیستند، زیرا در اثر استفاده مداوم، زودتر کثیف می شوند.

ورودی ساختمان
 ورودی س��اختمان جایی اس��ت که به ش��ما هنگام ورود به خانه 

خوشامد می گوید. پس باید چیدمانی شاد و زیبا داشته باشد.
اگر قرار باشد ورودی ساختمان سرد و کم نور باشد، فرد هنگام ورود 
احساس خستگی و رخوت بیرون از خانه را با خود همراه می آورد.

حتی اگر دیگر قسمت های خانه گرم و روشن باشد، باز هم فرد در 
همان حالت باقی می ماند.

قسمت بندی ورودی ساختمان
معموال ورودی س��اختمان از دو قس��مت تش��کیل 
می شود؛ یکی نگهبانی که شامل یک میز و صندلی و 
یا یک پیشخوان است یا یک اتاق کوچک که نگهبان 
به طور دائ��م در آن زندگی می کند. قس��مت دیگر، 

نشیمن است.

چیدمان قسمت نشیمن
چیدمان این قسمت بستگی به وسعت و موقعیت فضا 
دارد؛ بعضی از البی ها فضای کافی برای یک نیم ست 
و یا حتی یک س��ت کامل مبل را دارند و در بعضی از 
البی ها قرار دادن یک کاناپه و یا حتی دو عدد صندلی 
و یک میز کافی اس��ت. در هر صورت ش��ما باید این 
موضوع را در نظر بگیرید که این جا مکانی اس��ت که 
به آن اتاق انتظار می گوین��د و نیاز به چیدمان کامل 
ندارد، زیرا برای مکث کوتاهی از آن استفاده می کنید. 
پس شاید استفاده از یک کاناپه انتظار و یک میز بتواند 

چیدمان ایده آلی باشد.

چیدمان هنری
تابلوهای نقاشی برای تزیین دیوار البی بسیار زیبا ودکوراتیو اس��ت، حتی تابلو های خوشنویسی از اشعار بزرگان روی دیوار می توانند حس صمیمیت بین 

بیننده و هنر ایجاد کنند.
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ارقام 1 ت�ا 9 را داخل مس�تطیل طوری قرار 
دهید که هر پنج تس�اوی به وجود آمده در 
پنج سطر درس�ت باشند. پاس�خ این معما 
عدد 9  رقمی اس�ت که از چپ به راس�ت با 
کنار هم قرار دادن ارق�ام به وجود می آید. 
در مثال حل ش�ده این عدد 841927536 
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7 صفحه سرگرمی روزنامه زاینده رود راهنما
صفحه س��رگرمی روزنامه زاینده رود با این رویکرد دیده شده است که 
هر روز، مجموعه ای از بازی ها و معماهای فکری را به شما ارایه کند. ما 

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

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

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

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

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

3000625555

مسائل حل نشده ریاضیات
تثلیث زاویه از مس��ائل قدیمی و حل ناش��ده ریاضی است. بزرگان 
ریاضی در طی دوران به راحتی می توانس��تند با کشیدن نیمساز، هر 
زاویه دلخواه را به دو بخش برابر قس��مت کنند، ولی در س��ه قسمت 
کردن کمان عاج��ز بودند. بنابراین تثلیث یا س��ه بخش کردن زاویه 
یکی از مسائل عهد باستان شد. با آشنایی در حد مثلثات دبیرستان، 
می شود ثابت کرد این مسأله  که جزو مسأله های طرح شده در شاخه 
س��اختمان های هندسی اس��ت، با کمک پرگار و س��تاره )خط کش 

غیرمدرج( قابل حل نیست. 
ولی با حل یک معادله درجه ۳ ساده می توانیم دریابیم که بی نهایت 
زاویه وجود دارد که با کمک ستاره و پرگار قابل تثلیث است، از جمله 
زاویه های ۹۰ درجه یا ۴۵ درجه و بی نهایت زاوی��ه وجود دارد که با 
کمک س��تاره و پرگار قابل تثلیث نیس��ت، از جمله زاویه ۶۰ درجه. 
بنابراین، زاویه۶۰ درجه را نمی توان به کمک پرگار و خط کش، به سه 
بخش برابر تقسیم کرد. تثلیث زاویه، به همراه تربیع دایره، تضعیف 
مکعب و چندضلعی های منتظم محاط در دایره از مسائل سه گانه عهد 
باستان اس��ت که در طول قرن ها حل نش��ده باقی مانده بود. با وجود 
اثبات امکان ناپذیری حل این مس��أله و مسأله های مشابه با استفاده 
از ستاره و پرگار، عده ای تالش می کنند این مسائل را حل کنند. در 
اصطالح ریاضی کاران ایرانی، این عده نوابیغ نامیده می شوند. اگر چه 
زاویه دلخواه را نمی توان با ابزارهای اقلیدسی دقیقا تثلیث کرد ولی 
ترسیم هایی با این ابزار وجود دارند که تثلیث های بسیار خوبی را به 
دست می دهند، مانند ترسیم حکاک و نقاش معروف، آلبرشت دورر.

 زاویه مف��روض AOB را به عنوان یک زاویه مرک��زی یک دایره در 
نظر بگیری��د. فرض کنی��د C آن نقطه تثلیث وتر AB باش��د که به 
B نزدیک تر اس��ت. در c عمود برAB را خارج می کنی��م تا دایره را 
در D قطع کند. به مرکز B و به ش��عاع BD، قوسی رسم می کنیم 
کهAB را در E قطع کند. فرض کنید F آن نقطه تثلیث EC باش��د 
که به E نزدیک تر اس��ت، دو باره به مرکز B به ش��عاع BF قوس��ی 
 رس��م می کنیم که دایره را در G قطع کند. آن گاه OG، یک خط 
تثلیث کننده تقریبی AOB است. خطا در این روش با افزایش زاویه 
 افزایش می یابد، ولی برای زاویه ۶۰ درجه حدود یک شس��تم زاویه 

)ثانیه ( است.

  MAZE

سودوکو

سودوکوی محاسباتی  

س��ودوکو )sudoku( به جدول اعدادی گفته می ش��ود که امروزه یکی از س��رگرمی های رایج در کشورهای 
 SUUJI WA DOKUSHIN مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو، مخفف یک عبارت ژاپنی طوالنی
NI KAGIRU به معنی »ارقام باید تنها باش��ند« اس��ت. هر چند این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل 
آمریکایی در سال ۱۹۷۹ انتشار یافت، ولی انتشار آن به طور مستمر و پیگیر برای نخستین مرتبه بر می گردد به 

ژاپن در ۱۹۸۶. در سال ۲۰۰۵ این سرگرمی به محبوبیت جهانی دست یافت.
 روش سودوکو بازی کردن :

 نوع متداول سودوکو در واقع نوعی جدول است که از ۹ ستون عمودی و ۹ ستون افقی تشکیل شده و البته کل 
جدول هم به ۹ ستون کوچکتر تقسیم می شود.

 قانون اول: در هر سطر جدول باید تمامی اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرار گیرد. 
قانون دوم: در هر ستون جدول باید تمامی اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرار گیرد. 
قانون سوم: در هر ناحیه جدول باید تمامی اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرار گیرد.

جواب:
Sudoku Puzzle
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Sudoku Solution
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بازی سودوکو یک بازی فکری مناسب است که با الگو برداری از آن می توان بازی های مختلفی را ابداع کرد. در بازی زیر 
قوانین ساده ای وجود دارد.کافی است بخوانید و دو جدول زیر را حل کنید. حتما موفق می شوید.

اعدادی که در جدول قرار می گیرد، بستگی به ابعاد جدول دارد؛ اگر جدول nدرn باشد، از اعداد یک تا N باید در جدول 
قرار گیرد. به عنوان مثال اگر جدول ۳در۳ باشد، باید از اعداد  ۱ تا ۳ برای پر کردن جدول طبق قوانین سودوکو استفاده 
کنیم. در این بازی، خانه های جدول با خط های ضخیمی حاشیه بندی شده است که راهنمایی برای جایگذاری اعداد با 
عملیات ریاضی است. به عنوان مثال وقتی در یکی از خانه های جدول، +۶  قرار گرفته به این معناست که باید در محدوده 
مشخص شده با استفاده از اعداد یک تا N و عملگر مشخص ش��ده حاصل جمع ۶ را چید. اگر محدوده دو خانه باشد و 
+۵  نوشته شده باشد، باید اعداد ۲و۳ را طبق قانون سودوکو بچینیم.  مطمئن باشید از پس حل این جدول بر می آیید.

یک سرگرمی رنگی 

 صاحِب خانه شما 
چه رنگیه؟ 

تا به حال برایتان پیش نیامده است که به محض ورود به خانه ای احساس راحتی 
و صمیمیت داشته باش�ید  یا بدون این که بدانید میزبان کیست، معذب و رسمی 
سر جایتان بنش�ینید و برای رفتن از آن خانه ثانیه شماری کنید؟!خانه شما برای 
روحتان آرامش می آورد و پناهگاه شماس�ت. رنگ صحی�ح و ترکیب های رنگی 
مناسب به آرامش شما قوت بخشیده و خانه تان را زیبا می سازد. هر رنگی، حرفی 
برای گفتن دارد. به همین دلیل رنگی که خیلی به آن عالقه دارید، شاید مناسب کل 
خانه نباشد. اگر روانشناسی رنگ ها را بدانید، راحت تر می توانید به هدف خود 
از دکور منزل برسید. البته بد نیست به مجله ها و عکس های دکوراسیون داخلی 

نیز نگاهی بیندازید.

بعضی ها عاشق رنگ های گرم و پرهیجان اند. اگر جزو این 
دسته از افراد هستید، به احتمال زیاد رنگ پویایی چون 
قرمز شما را شیفته خود می کند. قرمز رنگ شور و عشق 
است، رنگی است که نادیده گرفته نمی شود چرا که رنگ خون، 
حیات، قدرت و سرزندگی است. طیف های شفاف این رنگ مثل آلبالویی، زمانی 
که در دکوراسیون یک فضا به کار می روند، می توانند القا کننده حس جوانی، 

زندگی و انرژی باشند. 

روانشناسی قرمز: اگر قرمز رنگ مورد عالقه تان است، شما فردی با اعتماد به 
نفس باالیی هستید. افراد ثروتمند و به طور کلی کسانی که اهل ریسک کردن 
هستند، این رنگ را دوست دارند. این دس��ته عاشق هیجان و تجربه کردن هر 

چیز تازه ای هستند و خیلی زود از یکنواختی خسته می شوند. 

نارنجی ویژگی ه��ای هر دو رنگ قرم��ز و زرد را در خود دارد؛ هیج��ان و انرژی قرمز و خصوصی��ت آفتابی و گرم زرد در کن��ار هم. این رنگ 
اشتهاآورترین رنگ در بین رنگ هاست و به همین علت در لوگوی بیشتر رستوران های فست فود از آن استفاده می شود.

روانشناسی نارنجی: اگر این رنگ، رنگ محبوب شماست، به طور حتم فردی فعال، کوشا، برون گرا، دست ودلباز و خوش برخورد هستید که از  
ایده های جدید استقبال می کنید و در کار خود بسیار موفقید. ممکن است در بعضی موارد غیرقابل اعتماد به نظر برسید، چرا که هر روز دنبال تجربه ای تازه  
هستید. اگر عالقه ای به نارنجی ندارید، می توان گفت فردی درون گرا و به دور از هیاهو و زرق و برق هستید که ترجیح می دهید چند دوست صمیمی داشته 

باشید، تا تعداد بیشماری آشنا.

 نارنجی قرمز

صورتی

سبز

زرد

آبی

صورتی به عنوان یک رنگ ش��یرین، معص��وم و رمانتیک 
شناخته ش��ده اس��ت. تندی و حرارت قرمز را ندارد اما از 
خانواده قرمز هاست. صورتی بسته به میزان قرمز به کار 
رفته در آن، می تواند در رده رنگ های س��نگین و موقر یا 

رنگ های احساسی و هیجانی قرار بگیرد.

روانشناس�ی صورتی: اگر به صورتی عالقه دارید، فردی رمانتیک، لطیف و 
عاشق تمیزی هستید. شما دوست خوبی بوده و خشونت ناراحتتان می کند. 
ممکن است با اس��تعداد باش��ید ولی جاه طلب و جویای نام نیس��تید و به کم 
قانع می شوید. مردم به گرمی و خوشرویی ش��ما پاسخ می دهند، اما زندگی 
خصوصیتان را برایشان باز نمی کنید. شما هوشیار و محتاط بوده و در بسیاری 

از اوقات مشغول تفکر هستید.

سبز ترکیبی است از آرامش آبی و هیجان زرد. این رنگ 
برای چشم پرآس��ایش ترین رنگ بوده و بین همه 
رنگ ها، چشم انسان قابلیت تشخیص بیشترین 

تنوع طیف سبز را داراست.

 روانشناسی سبز: اگر به سبز عالقه دارید، فرد متعادل و محکمی هستید 
و سعی دارید از دیگران مراقبت کنید. انجام کار درست برای شما خیلی مهم 
است و یک شهروند منضبط هستید. در کارهای گروهی و اجتماعی پررنگ 
جلوه می کنید. مهربان و باگذشت هستید. باهوش و عاشق ایده های تازه اید. 

غذا خوردن را بهترین لذت دنیا می دانید و به احتمال زیاد اضافه وزن دارید.

زرد به طور کلی نمادی از خورشید و نور است. زرد و طالیی، 
مفهومی از عشق آسمانی در فرهنگ های قدیمی داشته 
اس��ت تا جایی که عروس های یونان و روم لباس زرد 
می پوشیدند. این رنگ سمبل سخاوت، نجابت و دانایی 
بوده و رنگی شاد و دوستانه اس��ت. زرد کم رنگ کودکانه، زرد 
پررنگ مهربان و گرم و زرد خالص بیان کننده هیجان، فعالیت و قدرت است.

 روانشناس�ی زرد: اگر به زرد عالقه دارید، ش��ما فرد گرم و خوش مشرب، 
خوش بین و سرشار از انرژی هستید. می خواهید خالق و هنرمند باشید، قوه 
تخیل باالیی دارید و به دنبال بهترین ها هستید. شما از مبارزه و رقابت لذت 
می برید و بسیار کنجکاو هستید. به دنبال کمال هستید اما برای رسیدن به 
آن از خوش گذرانی هایتان نمی گذرید. اگر به زرد عالقه ندارید، شما واقع گرا 

بوده، از امتحان کردن ایده های جدید می گریزید. 

رنگ آس��مان و دریا، رنگی که حاکی از ثبات و حقیقت است. 
این رنگ حس آرامش و صلح را با خود به همراه دارد؛ همان 
حسی که عمق آبی دریا نیز به شما می دهد. آبی دارای 
تأثیرات آرام بخش اس��ت، ضربان قلب و فشار خون را 
پایین آورده، باعث آرام شدن تنفس می شود. آبی های تیره تر 
نشان دهنده قدرت و رهبری است و آبی هایی که طیفی از طوسی دارند، صادق 

و صمیمی هستند. آبی های گچی و مات، لطیف و شکننده به نظر می رسند 
و در مقابل آنها، طیف های براق این رنگ جوان و پرانرژی و 

بازیگوش هستند. 

 روانشناس�ی آبی: اگر آبی رنگ مورد 
عالقه تان است، شما فردی قابل اعتماد 

هس��تید که با وجود این که ممکن اس��ت 
فردی با اعتماد به نفس به نظر برسید، ولی به 
علت اهمیت دادن به خواسته ها و نیازهای 

اطرافیانتان بسیار شکننده و حساس هستید. 
اگر کسی از اعتماد شما سوءاستفاده کند، 

بسیار آزرده می شوید. شما شخصی 
آرام، مس��ئولیت پذیر، صبور و قابل 
اعتماد هستید که ترجیح می دهید 

تعداد کمی دوست صمیمی داشته باشید 
تا دایره ای بزرگ از آنها.



يادداشت

قیمت خودرو
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قیمت روز طال،سکه و ارز 

تمام بهار آزادی)طرح جدید(
685000

قیمت خريد دالر
1795

هر مثقال طالی 17 عیار
303000

هر مثقال طالی 18 عیار
322340

هر گرم طالی 18 عیار
69950

هر مثقال طالی 24 عیار
429790

هر گرم طالی 24 عیار
93430

قیمت خريد يورو
2280

قیمت خريد پوند انگلیس
2830

قیمت خريد يکصد ين ژاپن
2210

قیمت خريدريال عربستان
482

تمام بهار آزادی)طرح قدیم(
691000

نیم  سکه
342000

ربع سکه
181000

سکه يک گرمی
106000

این روزها تب گوش��ی هاي هوشمند چنان همه گیر ش��ده که بیشتر کاربران 
 تلفن همراه، در رده هاي کاربری مختلف به اس��تفاده از این گوش��ی ها تمایل 
دارند. محبوبیت این گوشی ها در بین رده هاي سنی مختلف هم قابل مشاهده 
است، به طوری که حاال دیگر از کودکان و نوجوانان گرفته تا کاربران میانسال 

و... هم از کاربران این گوشی ها هستند.
 محبوبیت این گوش��ی ها بیش��تر به خاطر قابلیت نصب برنامه هاي کاربردی 
روی آنهاس��ت و به همین دلیل، گروه ه��اي مختلف کارب��ری عالقه و توجه 
بیش��تری به این گوش��ی ها نش��ان مي دهند تا گوش��ی هاي غیرهوش��مند. 
امروزه تنوع ن��رم افزارهای کاربردی قابل نصب روی گوش��ی هاي هوش��مند 
چه از نوع ایران��ی و چه خارجی، افزایش یافته اس��ت و کاربران گوش��ی هاي 

هوش��مند مي توانند بنا ب��ر نی��از و عالقه مندی خود ای��ن نرم افزاره��ا را در 
 ان��واع س��رگرمی، کارب��ردی، آموزش��ی و تجاری روی گوش��ی خ��ود نصب 
کنند. تجهیز به قابلیت هایی نظیر دوربین هاي قدرتمند، صفحه نمایش لمسی 
بزرگ، امکانات و پورت ه��ای ارتباطی مختلف و... از عوام��ل دیگر محبوبیت 
گوشی هاي هوشمند نزد کاربران گوشی موبایل است. به دلیل همین توجه و 
تقاضای زیاد برای گوشی هاي هوشمند است که رقابت در عرضه این گوشی ها 
بین برندها مختلف باال گرفته و هر روز شاهد عرضه محصولی جدیدتر، مبتنی 

بر تکنولوژی جدیدتر در بازار گوشی هاي هوشمند هستیم.
در این گزارش ما قصد داریم 10 گوشی هوشمند برتر را در بازار داخلی معرفی 

کنیم: 

قیمت بازارقیمت نمایندگی  نام خودرو

173000000 161870000پژو 206 تیپ2

182150000210000000پژو 206 تیپ 5

208120000248000000پژو 206 تیپ 6

پژو 206 صندوق دار 
V20

145690000 175000000

پژو 207 دنده 
اتوماتیک

227610000270000000

149220000150000000پژو 405

191420000192000000پژو پارس سال

E2 170870000176000000تندر 90 مدل

162670000167000000سمند ال ايکس

12800000001720000000پرادو

560000000740000000کروال

460000000460000000ياريس هاچ بک

128580000137000000تیبا

SX-111 101420000103000000پرايد

SX- 131 9940000093000000پرايد

132-SX 104000000 100410000پرايد

E2 171400000182000000تندر 90 مدل

804100000804300000تیانا

ماکسیما دنده 
اتوماتیک

588900000600000000

 مگان اتوماتیک 
2000 سي سي

372100000405000000

744019000900000000اسپورتیج

9834790001070000000موهاوي

365000000375000000مزدا 2

540000000605000000مزدا 3

I20403000000410000000

I30501000000520000000

9000000001060000000آزرا گرانجور

11080000001160000000جنسیس

751500000770000000سوناتا

جزئیات تعرفه های اپراتور سوم
 کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات، بر اس��اس مف��اد موافقتنامه پروانه و 
به منظور ایجاد شرایط رقابتی عادالنه، سقف تعرفه خدمات شرکت ارتباطات 

تأمین شمس نوین )رایتل( را به شرح زیر تصویب کرده است:
1  س��قف تعرفه یک دقیقه مکالمه صوتی تلفن همراه به همراه در داخل 

شبکه برای سیم کارت هاي دائمی، 5٩٩ ریال تعیین می شود.
2  س��قف تعرفه یک دقیقه مکالمه صوتی تلفن همراه با مشترکین سایر 
ش��بکه هاي تلفن همراه و ثابت برای س��یم کارت دائمی، 6٢5 ریال تعیین 

مي شود.
3  سقف تعرفه یک دقیقه مکالمه صوتی مشترکین اپراتورهای تلفن ثابت و 
مشترکین دارای سیم کارت دائمی سایر اپراتورهای تلفن همراه با مشترکین 

تلفن همراه این شبکه 6٢5 ریال تعیین مي شود.
4  سقف تعرفه یک دقیقه مکالمه تصویری تلفن همراه به همراه در داخل 

شبکه برای سیم کارت دائمی، 15٩٩ ریال تعیین مي شود.
5  تعرفه دسترسی به شبکه اینترنت برای س��یم کارت دائمی به ازای هر 

کیلو بایت 0/5 ریال تعیین مي شود.
6  برابر مفاد پروانه تعرفه خدمات سیم کارت اعتباری تلفن همراه حداکثر 
مي تواند 50 درصد باالتر از تعرفه خدمات سیم کارت دائمی باشد. سقف تعرفه 
برای خدمات پیامک )SMS( و پیامک چندرس��انه ای )MMS( بر اساس 
مصوبه جلسه شماره 85، مورخ 1387/5/14 و مصوبه جلسه شماره 45 مورخ 

1387/5/14 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.
7  سازمان پس از یک س��ال از ابالغ مصوبه نسبت به بررس��ی بازار و ارایه 

گزارش به کمیسیون اقدام خواهد کرد.

کاهش قیمت سهام نوکیا
 شرکت فنالندی نوکیا که سال ها رهبری بازار جهانی گوشی های موبایل را در 
اختیار داشت، حاال روزهای نه چندان خوبی را پشت سر می گذارد. درست به 
همین دلیل است که مسئوالن این شرکت به فکر به کارگیری استراتژی های 
جدید برای خارج شدن از این وضعیت هستند. این استراتژی های جدید، اما 

گویا واکنش های خوبی را به دنبال نداشته است.
نوکیا چن��د روز پیش از برکناری بی��ش از 10 هزار نف��ر از کارمندان و البته 
مدیرانش خبر داد و بعد از آن هم اعالم ک��رد که برند Vertu )تولید کننده 
بزرگ گوشی های موبایل لوکس( را هم به فروش رسانده است. این تغییرات، 
گویا نتوانس��ته چندان ه��م کارآمد باش��د و اولین واکنش ب��ه آنها از طرف 
سهامداران این شرکت فنالندی بوده است. در واقع این تغییرات باعث ایجاد 
ش��وکی در میان س��هامداران نوکیا و در نهایت کاهش بیش از 10 درصدی 

قیمت سهام این شرکت شده است.
نوکیا این روزها به شرایط نامساعدی گرفتار ش��ده و حتی استراتژی هایش 
برای بهبود این وضعیت هم مسیر خالف خواس��ته های مدیران این شرکت 

را طی کرده اند.

 پیشی گرفتن تبلت هاي آندرويدی 
از آی پد

شرکت اپل در چند سال گذشته توانس��ته با عرضه آی پد، جایگاه بر تر بازار 
رایانه های لوح��ی را از آن خود کن��د. آی پد تاکن��ون در حوزه های مختلف 
 از جمله در بازار کس��ب وکار ها پیش��تاز بوده، اما پژوهش های جدید نشان 
 می دهد اپ��ل در ادام��ه این روند ب��ا چالش های جدی دس��ت ب��ه گریبان 

خواهد بود.
 به گزارش وب س��ایت infoworld، مطالعه جدیدی که توس��ط ش��رکت 
 آی دی س��ی صورت گرفته، نش��ان می دهد که 44 درصد از فعاالن دنیای 
آی تی و کس��ب وکارهای تجاری ک��ه هم اکنون یک دس��تگاه آی پد دارند، 

تصمیم گرفته اند در 1٢ ماه آینده یک رایانه لوحی تحت آندروید بخرند. 
در این میان فقط ٢7 درصد از این کاربران تصمیم گرفته اند دوباره از آی پد 

استفاده کنند.
در این مطالعه س��ه هزار و 1٢4 نف��ر از فعاالن دنیای آی ت��ی و فعاالن بازار 
کس��ب و کارهای تجاری در سراس��ر جهان ش��رکت کرده اند. 71 درصد از 
این شرکت کنندگان به پژوهش��گران گفته اند هم اکنون از یک رایانه لوحی 

استفاده می کنند.
 51 درصد از آنها هم گفته اند یک رایانه لوحی آی پد دارند. نتایج این پژوهش 
حاکی از این است که اکثر فعاالن دنیای آی تی و کسب وکارهای تجاری در 
خریدهای بعدی خود، رایانه های لوحی تحت آندروید را به آی پد اپل ترجیح 
می دهند. 3 درصد از این فعاالن نیز نس��بت به خرید یک رایانه لوحی تحت 
ویندوز 8 ابراز تمایل کرده اند. یکی از یافته های جالب این پژوهش، این است 
که عالقه فعاالن کسب وکارهای تجاری به رایانه های لوحی در نقاط مختلف 

جهان تفاوت های معناداری با هم دارد. 
در آفریقا 44 درص��د از این فعاالن گفته ان��د قصد دارند ی��ک رایانه لوحی 
آندرویدی خریداری کنند. در این قاره فقط ٢1 درصد نسبت به خرید آی پد 

ابراز تمایل کرده اند. 
در کش��ورهای اروپایی نیز ٢3 درصد از فعاالن نس��بت به خرید آی پد و 4٩ 
درصد هم نسبت به خرید رایانه لوحی آندروید ابراز تمایل کرده اند. شاغالن 
آمریکای ش��مالی و زالندنو ه��م کمترین میزان عالقه ب��ه رایانه های لوحی 

آندرویدی را نشان داده اند.

موافقت با افزايش قیمت برخی 
محصوالت ايران خودرو

 اوایل اردیبهش��ت ماه س��ال جاري در حالی دبیر انجمن خودروس��ازان از 
درخواس��ت افزایش دوباره قیمت خودروهای تولیدی توسط شرکت سایپا 
خبر داد که خبرگزاری مهر با انتشار مصوبات کمیته خودرو، عنوان کرد که 
با افزایش قیمت چهار خودروی متعلق به شرکت ایران خودرو موافقت شده 
است. بنابراین به نظر می رسد که در اردیبهشت ماه سال جاری تنها شرکت 
سایپا درخواس��ت افزایش قیمت نداده، بلکه ایران خودرو نیز در این زمینه 
فعال بوده اس��ت. حال به گفته برخی منابع آگاه، ب��ا موافقت افزایش قیمت 
برخی از خودروهای ایران خودرو، به زودی قیمت جدید خودروهای سایپا نیز 
منتشر خواهد شد، اما آنچه مهر از مصوبات کمیته خودرو خبرداده، بیانگر آن 
 است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با افزایش قیمت 

چهار خودروی داخلی موافقت کرده است.
بر این اساس، قیمت جدید سوزوکی و س��ه کالس مختلف پژو پارس مورد 
تأیید قرار گرفته است. این قیمت ها که در سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان نیز به تأیید رسیده، بنا به درخواست شرکت ایران خودرو در 
کمیته خودرو، تصویب و برای اجرا به نمایندگی ها ابالغ شده است. طبق آمار 
تولید اردیبهشت ماه س��ال جاری خودرو پژو پارس در این ماه هیچ تولیدی 
نداشته که با اعالم مصوبات کمیته خودرو، به نظر می رسد که ایران خودرو در 
انتظار تصمیم سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مبنی بر 

افزایش قیمت این خودرو بوده است.
 حال بر اس��اس مصوب��ات کمیت��ه خ��ودرو، س��وزوکی ویت��ارا اتوماتیک

٢400 سی سی فول 58 میلیون و ٢74 هزار تومان، پژو پارس ELX سفارشی 
کالس پنج سفارشی رنگ پایه خاکستری متالیک رنگ سفارشی سفید، بژ و 
تیره ٢٢ میلیون و 113 هزار تومان، پژو پارس ELX سفارشی کالس شش 
رنگ پایه س��فید، ٢٢ میلیون و 366 هزار تومان و پ��ژو پارس ELX کالس 
هفت رنگ پایه سفید ٢٢ میلیون و ٩5٢ هزار تومان به فروش خواهد رسید. 

گوشی هوشمند پرطرفدار بازار

APPLE IPHONE 4S
g 140 :وزن

 inches 3.5 -pixels ٩60×640:صفحه نمايش
حافظه داخلی: 64/3٢/16 گیگابایت - غیر قابل ارتقا

VGA:دوربین: 8 مگاپیکسل- دوربین دوم
 1 Dual-core :سی پی يو

GHz Cortex-A٩
 .5 iOS :سیستم عامل

 5.1 upgradable to iOS
ظرفیت باتری در حال صحبت: 

هشت ساعت
قیمت و گارانتی: 64 گیگابایت، 

یک میلیون و 630 هزار تومان  
بدون گارانتی

1
MOTOROLA RAZR XT910

g 1٢7 :وزن
inches 4.3 -pixels ٩60 × 540:صفحه نمايش

حافظه داخلی: 16 گیگابایت قابل ارتقا به 3٢ گیگابایت
دوربین: 8 مگاپیکسل- دوربین دوم:1.3 مگاپیکسل

 1.٢ Dual-core :سی پی يوGHz Cortex-A٩
 Android OS. :سیستم عامل

Gingerbread)i( v٢.3.5
 ظرفیت باتری در حال صحبت: تا

٩ ساعت و ٢0 دقیقه
 قیمت و گارانتی: یک میلیون و 
100 هزار تومان – پرشین تلکام

2

NOKIA 808 PUREVIEW
g 16وزن: ٩

 inches 4.0 -pixels 640 × 360 :صفحه نمايش
حافظه داخلی: 16 گیگابایت قابل ارتقا به 3٢ گیگابایت

VGA:دوربین: 41 مگاپیکسل- دوربین دوم
1.3س�ی پی ي�و: GHz ARM 11و 

 Nokia :سیس�تم عامل
Belle OS

ظرفی�ت بات�ری در حال 
صحبت: تا ش��ش ساعت و 

30 دقیقه
قیمت و گارانتی: 750هزار 
تومان – 64 گیگابایت - نوکیا

8

NOKIA N9
g 135 :وزن

inches 3.٩ -pixels 854 × 480:صفحه نمايش
حافظه داخلی: 64/16 گیگابایت غیر قابل ارتقا

VGA :دوربین: 8 مگاپیکسل- دوربین دوم
 GHz Cortex :سی پی يو

A8و 1
 MeeGo :سیستم عامل
Harmattan OS. v1.٢

ظرفیت باتری در حال 
صحبت: تا 7 ساعت

قیمت و گارانتی: 750هزار 
تومان – 64 گیگابایت، نوکیا

4

SAMSUNG I9300 GALAXY S III
g 133 :وزن

 inches 4.8 -pixels 1٢80 × 7٢0:صفحه نمايش
حافظه داخلی: 64/3٢/16 گیگابایت قابل ارتقا به 64 گیگابایت

دوربین: 8 مگاپیکسل- دوربین دوم:1/٩ مگاپیکسل
GHz Cortex-A٩ 1.4 Quad-core :سی پی يو

 Android( :سیستم عامل
 Ice Cream( OS. v4.0.4

Sandwich
ظرفیت باتری در حال 

صحبت: تا 11 ساعت و 40 
دقیقه

قیمت و گارانتی: یک میلیون و 
400 هزار تومان – سامسونگ

5
HTC ONE X

g 130 :وزن
inches 4.7 -pixels 1٢80 × 7٢0:صفحه نمايش

حافظه داخلی: 3٢ گیگابایت - غیر قابل ارتقا
دوربین: 8 مگاپیکسل- دوربین دوم:3/1 مگاپیکسل

GHz 1.5 Quad-core :سی پی يو
) Android OS. v4.0.4( :سیستم عامل 

Ice Cream Sandwich
ظرفیت باتری در حال 
صحبت: مشخص نیست

 قیمت و گارانتی: 
یک میلیون و 1٩0 هزار 

تومان – پرشین تلکام

6

SONY XPERIA S
g 144 :وزن

 inches 4.3 -pixels 1٢80× 7٢0:صفحه نمايش
حافظه داخلی: 3٢ گیگابایت غیرقابل ارتقا

دوربین: 1٢ مگاپیکسل- دوربین دوم: 1/3 مگاپیکسل
GHz 1.5 Dual-core :سی پی يو

 Android OS. v٢.3 :سیستم عامل
 Gingerbread(. planned(

upgrade to v4.0
ظرفیت باتری در حال صحبت: تا 

هشت ساعت و 30 دقیقه
قیمت و گارانتی: ٩80هزار تومان 

بدون گارانتی

7

NOKIA LUMIA 800
g 14وزن: ٢

 inches 3.7 .pixels 800 ×480:صفحه نمايش
حافظه داخلی: 16 گیگابایت

دوربین: 8 مگاپیکسل- دوربین دوم: ندارد
GHz Scorpion 1.4 :سی پی يو

 Microsoft :سیستم عامل
Mango 7.5 Windows Phone

 ظرفیت باتری در حال صحبت: 
تا ٩ ساعت و 30 دقیقه

قیمت و گارانتی: 
760هزار تومان 

3

SAMSUNG I9100 GALAXY S II
g 116 :وزن

 inches 4.3 -pixels 800 × 480:صفحه نمايش
حافظه داخلی: 3٢/16 گیگابایت

دوربین: 8 مگاپیکسل- دوربین دوم:٢ مگاپیکسل
GHz Cortex-A٩ 1.٢ Dual-core :سی پی يو

 Android سیس�تم عامل: 
 Gingerbread( OS. v٢.3.4

)x.upgradable to v4
 ظرفیت باتری در حال صحبت: 

تا هشت ساعت و 40 دقیقه
قیمت و گارانتی: 800هزار تومان  

سامسونگ

9MOTOROLA MOTO XT615
g 1٢3.6 :وزن

 inches 4.0 -pixels 854 ×480:صفحه نمايش
حافظه داخلی: یک گیگابایت قابل ارتقا به 3٢ گیگابایت

دوربین: 8 مگاپیکسل
MHz 800 :سی پی يو

 ndroid OS. :سیستم عامل
)Gingerbread(i v٢.3.7

ظرفی�ت بات�ری در ح�ال 
صحبت: تا 5 ساعت

قیمت و گارانتی: 650 هزار 
تومان – پرشین تلکام

10



چهره روزیادداشت

خبر

هیأت موتورس��واری و اتومبیل رانی اس��تان 
سمیه 
مسرور

اصفهان ب��رای اولین ب��ار در کش��ور اقدام به 
برگزاری مس��ابقات رالی ویژه کامیون سوارها 
کرده است. رییس هیأت موتورسواری و اتومبیل رانی استان دراین باره 
گفت:رانندگان کامیون قشری از جامعه هس��تند که شاهرگ حیاتی 
مردم رابه واس��طه حمل کاالهای مورد نیاز جامعه در دست دارند، اما 
 کمتر به آنها توجه ش��ده و به واس��طه این که زیاد با خانواده خود وقت 
نمی گذرانند، هیأت تصمیم به برگزاری چنین مسابقه ای برای این قشر 
گرفته اس��ت. غالمرضا مصدقیان افزود: بیش��تر کامیون داران دور از 
خانواده خود هس��تند و ما با برگزاری رالی ماش��ین های سنگین، این 
فرصت را فراهم می کنیم تا رانندگان به همراه خانوادهایشان که مسئول 
نقشه خوانی مسیر مس��ابقه هس��تند، مدتی را در فضای شاد و مفرح 
درکنار یکدیگر سپری کنند. وی ادامه داد: با همکاری سازمان تبلیغات 
اسالمی نیز در دل این رالی مسابقه دیگری نیز گنجانده ایم که سؤاالتی 
 را بی��ن خان��واده ه��ا توزی��ع م��ی کنی��م و ب��ار علم��ی آنه��ا را نیز 
می سنجیم. وی با بیان این که این رالی برای اولین بار در کشور و حتی 
ش��اید بتوان گفت در خاورمیانه اجرا می شود، اظهار داشت: در صورت 
تمایل ش��هرداری و س��ازمان حمل و نقل عمومی اصفه��ان حاضر به 
برگزاری رالی برای رانندگان اتوبوس های ش��هرداری هس��تیم. رالی 
کامیون داران با همکاری هیأت موتورس��واری و اتومبیل رانی استان و 
پایانه مبارکه و بنیادشهید و جانبازان این شهرستان در سوم تیرماه از 
همین پایانه آغ��از و در سیاس��ر شهرس��تان بروجن واقع در اس��تان 
 چهارمح��ال و بختیاری خاتمه م��ی یابد. هزینه ورودی به مس��ابقات 
صد هزار تومان بوده و به نفرات اول تا دهم جوایز نقدی اهدا خواهد شد.

اسپانیا قهرمان یورو ۲۰۱۲ می شود
زالتکو کرانچار/  سرمربی سپاهان

ما بازیکن��ان باکیفیتی را از دس��ت دادیم و دوس��ت داش��تیم ترکیب 
فصل گذش��ته تیم حفظ ش��ود، اما این مس��أله اتفاق نیفت��اد. پیش از 
 سفر به کش��ورم لیس��تی از بازیکنان را به مسئوالن س��پاهان دادم که

بر اساس اولویت های خودمان بود و از خریدهای باشگاه راضی هستیم. 
من در کنار خودمان، چهار تیم لیگ برت��ری را مدعی قهرمانی می دانم. 
به نظرم اس��تقالل، پرس��پولیس،  تراکتورس��ازی و ش��اید مس کرمان 

کیفیت های خوبی دارند و در کنار سپاهان 
مدعی قهرمانی هس��تند. ما می توانیم با 
چهار بازی به فینال آس��یا برسیم و این 
برایمان اولویت اصلی اس��ت و تالشمان 
را می کنیم که مقابل االهلی به پیروزی 

برسیم. به نظر من تیم های آلمان 
 و اس��پانیا راهی فین��ال یورو 
می شوند و در این بین اسپانیا 

قهرمان خواهد شد.

9
فعالیت فیروز صفه به حالت تعلیق درآمد

با تصمیم هیأت مدیره باشگاه فیروز صفه، فعالیت تیم فوتسال این باشگاه به حالت تعلیق در آمد. علت این 
تصمیم، عدم امکان فعالیت اصولی در فضای فعلی فوتسال کشور ذکر شده است. باشگاه ماهان نیز ظرف 
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برای اولین بار درکشور
اصفهان برگزارکننده رالی کامیون سوارها

نکته جالب در م��ورد حضور این هش��ت تیم به 
سابقه قهرمانی آنها در یورو باز می گردد که به جز 
انگلستان و پرتغال، شش تیم دیگر سابقه قهرمانی 
در یورو را در کارنامه خودشان به ثبت رسانده اند 
 و به همی��ن خاطر قهرمانی پرتغال یا انگلس��تان 
می تواند س��رفصل تازه ای در تعیی��ن تیم های 
قهرمان در تاریخ یورو باش��د. مهم ترین شگفتی 
این تورنمنت را هم باید ح��ذف تیم ملی هلند به 
عنوان نایب قهرمان جام جهانی 2010 دانست که 

با سه شکست، وداعی تلخ با یورو2012 داشت.
 برگزاری 24 ب��ازی در مرحل��ه مقدماتی و ثبت 
60 گل برای این تعداد بازی، میانگین 2/5 برای 
هر بازی را به جا گذاش��ت که این مس��أله نشان 

افزایش توان هجومی تیم هاس��ت و اگر این روند 
 گلزنی در مرحله حذفی هم ادامه داش��ته باشد، 
می توان ش��اهد ثب��ت ی��ک رک��ورد جدید در 

یورو2012 بود.
بهترین خط حمل��ه در مرحله گروه��ی مطابق 
معمول نصیب تیم اسپانیا شد و ماتادورها با زدن 
شش گل در سه بازی، برای بقیه تیم های مدعی 
خط و نش��ان کش��یدند، اما بدترین خط دفاعی 
 هم نصیب تیم ایرلند ش��د که با خوردن 9 گل در 
س��ه ب��ازی و تفاض��ل گل منفی هش��ت، با جام 
خداحافظی کرد. پرگل ترین ب��ازی های مرحله 
گروهی هم فقط پن��ج گل به همراه داش��ت که 
بردچهاربریک روس��یه در مقابل چک و شکست 

س��ه بر دو دانمارک و س��وئد در مقاب��ل پرتغال 
و انگلس��تان در این لیس��ت ق��رار گرفتن��د. اما 
 در بین هش��ت تی��م صع��ود کننده ب��ه مرحله 
یک چهارم نهای��ی، فقط آلمان ها موفق ش��دند 
که با پیروزی در هر س��ه بازی مرحله مقدماتی با 
9 امتیاز صدرنش��ین گروه دوم شوند و اسپانیا در 
کنار انگلستان با هفت امتیاز و چک با شش امتیاز 
بقیه تیم های صدرنش��ین گروه ه��ای چهارگانه 

نام گرفتند. 
آلمان به غیر از این رکورد، موفق ش��د به صورت 
 مشترک در کنار اس��پانیا و انگلس��تان به عنوان 
تی��م ه��ای ب��دون شکس��ت ی��ورو 2012 تا به 
امروزبرس��د. بازی ه��ای مرحله حذفی ش��رایط 

وی��ژه ای نس��بت ب��ه مرحل��ه گروه��ی خواهد 
 داش��ت و کوچک ترین اش��تباه از جانب هر تیم، 
م��ی توان��د رویای رس��یدن ب��ه فین��ال را برای 

طرفداران پرتعدادشان بر باد دهد.
 در بین این هشت تیم، بدون شک شانس چک و 
یونان برای رسیدن به قهرمانی کمتر از بقیه است 
و باید نام قهرمان جام را در بین شش تیم مطرح 

جام جستجو کرد.
 

چک_ پرتغال
جمهوری چک ب��ه عنوان صدرنش��ین گروه اول 
در مص��اف با تیم هایی مثل لهس��تان و روس��یه 
موفق ش��د با ش��ش امتیاز به این مرحله صعود 
کند. ش��اگردان میش��ل بیلیک هرچن��د که در 
بازی اولش��ان ب��ا چه��ار گل در مقابل روس��یه 
تحقیر ش��دند، ولی دو پی��روزی متوالی چک را 
به مرحله بعد رس��اند تا قانون نانوش��ته غیرقابل 
 پیش بین��ی ب��ودن فوتبال ب��از هم خ��ودش را

به رخ بکشد. 
در غی��اب روس��یچکی حض��ور بازیکنانی مثل 
پیترچک، میش��ل کادلچ،یاروس��الو پالس��یل، 
می��الن ب��اروش و پترجیراچک به ان��دازه کافی 
این تیم را امی��دوار کرده تا با ثبت یک ش��گفتی 
دیگر به مرحله نیمه نهایی برس��د، اما در س��وی 
مقابل، پرتغال بعد از ناکامی در فینال یورو2004 
و شکس��ت در مقابل یون��ان ، امس��ال در مرحله 
گروه��ی فقط حری��ف آلمان نش��د و ب��ا گرفتن 
 ش��ش امتیاز از دانمارک و هلند ب��ه این مرحله 

رسیده است. 

آلمان_ یونان
ژرمن ها به عن��وان مدعی اصل��ی قهرمانی جام، 
در مرحله گروهی به هیچ تیم��ی رحم نکردند و 
یواخیم لو با یک تیم هماهن��گ و تاکتیکی فقط 
و فقط به مقام قهرمانی یورو 2012 فکر می کند.

 ماری��و گومز به عن��وان یکی از بهتری��ن گلزنان 
جام تا ب��ه امروز، امی��د اصلی آلمان ه��ا در خط 
حمله اس��ت و در س��وی مقابل یون��ان که مثل 
 یورو2004 دوباره شگفتی س��از شده، با کاپیتان 
باتجربه اش، کاراگونیس، کاری سخت در مقابل 

آلمان ها خواهد داشت.

اسپانیا_ فرانسه
اس��پانیا به عنوان مدافع عنوان قهرمانی هرچند 
که بر خالف سال های گذشته اقتدار الزم را نشان 
نداده، ولی هنوز هم از ش��اگردان دل بوسکه در 
کنار آلمان به عنوان مدعی ج��دی قهرمانی یاد 
می ش��ود و فینال رویایی آلمان و اس��پانیا یکی 
 از آرزوهای ه��واداران فوتبال در سراس��ر جهان

 خواهد بود.اما فرانس��ه هم با س��تاره هایی مثل 
فران��ک ریبری و س��میر نصری تی��م خطرناکی 
نشان داده و ش��اید نبرد ریبری با همبازیانش در 
بایرن مونی��خ تبدیل به جذاب تری��ن بازی یورو 

2012 شود.

انگلستان_ ایتالیا
انگلس��تان بعد از غیبت در یورو 2008، امس��ال 
بعد از طی کردن حاشیه های فراوانش که منجر 
به خ��روج فابیو کاپلو هم ش��د، با وج��ود غیبت 
س��تاره هایش در نهایت صدرنشین گروه چهارم 
ش��د تا دیداری ج��ذاب و دیدنی را ب��ا ایتالیایی 
برگزار کند که بعد از داس��تان تبان��ی در فوتبال 
باشگاهی اش، بدون امید به این جام آمده است. 
ولی ش��اگردان چزاره پراندلی با حض��ور بوفون 
و پیرلو تیمی خطرن��اک خواهند بود که ش��اید 
 دوب��اره روی��ای قهرمانی انگلس��تان در ی��ورو را

 بر باد دهند. 
     برنامه بازی های یورو۲۰۱۲

پنجشنبه- یکم تیر، ساعت: 23:15
جمهوري چک – پرتغال 

جمعه- دوم تیر، ساعت : 23:15
آلمان – یونان

 شنبه- سوم تیر، ساعت : 23:15
اسپانیا - فرانسه 

یکشنبه- چهارم تیر، ساعت : 23:15
انگلیس – ایتالیا

چهارشنبه- هفتم تیر، ساعت: 23:15
برنده بازی یک _ برنده بازی سه

پنجشنبه- هشتم تیر، ساعت: 23:15
برنده بازی دو_ برنده بازی چهار

شش مدعی و یک جام

در انتظار فینال رویایی آلمان و اسپانیا

دور گروهی مس�ابقات یورو ۲۰۱۲ با برگزاری دو بازی دیگر در گروه چهارم این مسابقات به پایان رسید و با مشخص  مسعود 
شدن تکلیف هش�ت تیم صعود کننده به مرحله یک چهارم نهایی، از امشب نبرد تیم های مدعی جام برای صعود به افشاری

مرحله نیمه نهایی آغاز خواهد شد. هشت تیم چک، یونان، آلمان، پرتغال،اسپانیا، ایتالیا،انگلستان و فرانسه به عنوان 
مدعیان قهرمانی این جام، رقابتی سخت را برای رسیدن به فینال آغاز خواهند کرد. 
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1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

احضار
433 چ��ون آقاي محمد حاج عليزاده فرزند رضا ش��كايتي عليه آقاي 1- محس��ن جعفري 2- 
مرتضي جعفري مبني بر مش��اركت در ايراد ضرب و جرح عمدي مطرح نموده كه پرونده آن 
به كالسه 901470 ك 121 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز 91/5/3 ساعت 10 صبح 
تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی 
كيفری مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از 
متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 
حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 5329 

دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ 
 .9009980351201161 پرون��ده:  ش��ماره   .9010100351204709 ابالغي��ه:  ش��ماره   449
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 901166. خواهان ها مرتضی زارعی و طاهره زارعتی دادخواس��تی 
ب��ه طرفيت خواندگان محمدرض��ا آقاجانی و مهدی معينی و اصغر زراع��ی تقديم دادگاههای 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 321 ارجاع و به كالسه 9009980351201161 ثبت گرديده 
كه وقت رسيدگی آن 1391/05/04 و ساعت 8:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می 
ش��ود تا خواندگان مهدی معينی و محمدرضا آقاجانی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

احضار
454 چون آقای مهدی جاللی فرزند حجت ش��كايتی عليه آقای جهانش��اه كيانی سليمی مبنی بر 
فروش م��ال غير مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 901314ك104 اي��ن دادگاه ثبت، وقت 
رس��يدگی برای روز سه ش��نبه 91/5/3 ساعت 9 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول 
المكان می باش��د، لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرس��ی كيفری مراتب يک نوبت در يكی از 
روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نشر می ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد 
جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و 
دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 5330 شعبه 104 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

اخطاریه
456 شماره ابالغنامه: 9010100353203248. شماره پرونده: 9009980365100202. شماره 
بايگانی شعبه: 901470. مشخصات ابالغ شونده حقيقی: عليرضا ابوعلی نشانی مجهول المكان 
تاريخ حضور: 1391/05/03 س��ه شنبه ساعت: 9:00 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ 
ش��هيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 123 علت حضور 
در خصوص شكايت زهرا حاجيان عليه شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در اين دادگاه 

حاضر شويد. م الف/ 5331 شعبه 106 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 

اخطاریه
457 شماره ابالغنامه: 9010100353203283. شماره پرونده: 9009980359501070. شماره 
بايگانی ش��عبه: 901458. مشخصات ابالغ شونده حقيقی: حسين رفيعی نشانی مجهول المكان 
تاريخ حضور: 1391/05/07 سه شنبه ساعت: 09:00 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ 
ش��هيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 123 علت حضور 
در خصوص ش��كايت شهرام رفيعيان پور عليه شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در اين 

دادگاه حاضر شويد. م الف/ 5332 شعبه 106 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 

ابالغ وقت دادرسی 
476 كالس��ه پرونده: 90-1254ح1. وقت رسيدگی: س��ه شنبه مورخ 91/5/3 ساعت 11 صبح. 
خواه��ان: ابوالفتح نصيری با وكالت گشتاس��ب صادقی و مرجان احم��دی نژاد. خوانده: زيبا 
پارس��امنش فرزند نوروز. خواسته: مطالبه. خواهان دادخواستی تس��ليم دادگاههای عمومی 
نموده كه جهت رسيدگی به شعبه اول حقوقی ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده بعلت 
مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون 
آئين دادرس��ی مدنی مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده 
از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود 
نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور 

بهمرساند. رنجبر – مدير دفتر شعبه  اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
1169 كالس��ه پرونده: 901268، ح 7، وقت رسيدگی: 91/5/4 س��اعت 10/30 صبح، خواهان: 
س��عيد علی خاصی فرزند هوشنگ، خوانده: محمد عابد فرزند شكراله، خواسته: اعتراض ثالث 

خانم عشرت صفايی، خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسيدگی 
به ش��عبه 7 حقوقی ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين ش��ده به علت مجهول المكان بودن 

خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی 
مدنی مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاريخ 
نشر آخرين آگهی ظرف يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور به هم 

رساند. عرفان - مدير دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
1858 شماره درخواس��ت: 9010460352700092،  ش��ماره پرونده: 9009980362601874،  
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 901390، شاكي: ليال نجفي ش��كايتي برعليه محمد خليلي فرزند علي 
اكبر به اتهام تهديد و خيانت در امانت تقديم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان كه جهت 
رسيدگي به شعبه 101 دادگاه عمومي )كيفري( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 336 ارجاع و 
به كالسه پرونده 9009980362601874 ك 101 ثبت گرديده و وقت رسيدگی آن 1391/05/4 
و ساعت 9 صبح تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجويز ماده 115 قانون آيين دادرس��ی كيفري و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی 

از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ نشر 
آگهي در ش��عبه 101 حاضر و در روز جلس��ه جهت پاس��خگويي به اتهام خويش در دادگاه 
حاضر ش��وند وگرنه تصمي��م مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 20803 ش��عبه 101 دادگاه 

عمومي جزايي اصفهان

ابالغ
2126 شماره ابالغيه: 9110100350301176، شماره پرونده: 9009980350301187، شماره 
بايگانی ش��عبه: 901187، خواهان سيد احمد موسوی موركانی با وكالت آقای عليرضا مرادی 
دادخواس��تی به طرفيت خواندگان ش��هناز آگاهی نجف آبادی و علی جليل طهماسبی و حميد 
جوهری و قنبرعلی كريميان به خواس��ته الزام به تنظيم س��ند رس��می ملک تقديم دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه س��وم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت ساختمان دادگستری 
كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 305 ارجاع و به كالسه 9009980350301187 ثبت 
گرديده كه وقت رس��يدگی آن 1391/05/01 و ساعت 10:00 تعيين شده است. به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه 
ه��ای عمومی و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يک نوب��ت در يكی از جرايد 
كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
2135 شماره: 2301 آگهی ابالغ اجرائيه پرونده كالسه: 12/91-574 بدينوسيله به آقای سعيد 

ياس��ری فرزند حس��ن كه برابر گزارش مأمور مربوطه ابالغ واقعی به نامبرده ميسر نگرديده 
ابالغ می گردد كه برابر سند رهنی شماره 15270-87/8/29 تنظيمی در دفترخانه 23 بادرود، 
اجرائيه ای تحت كالس��ه فوق صادر گرديده كه برابر آن مبلغ شش ميليارد و يكصد و چهل و 
پنج ميليون ريال اصل و مبلغ ششصد و سی و پنج ميليون و دويست و هشت هزار و ششصد 
و ده ريال خس��ارت تا تاريخ 90/12/23 كه تأخير روزانه تا روز پرداخت نيز طبق مفاد س��ند 
رهنی به آن اضافه می گردد، بدهكار می باشيد. لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد اسناد 
رس��می مراتب فقط يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان جهت اطالع ش��ما درج و 
منتشر و از زمان درج، اجرائيه ابالغ شده محسوب می گردد. چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر 
در ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مكرر آن نس��بت به پرداخت 

بدهی خود اقدام ننمايد بنابر تقاضای بس��تانكار پس از ارزيابی تمامی مورد وثيقه و قطعيت 
آن حداكثر ظرف مدت 2 ماه از تاريخ قطعيت ارزيابی و با برگزاری مزايده نسبت به وصول 

مطالبات مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد شد. جز آگهی مزايده آگهی ديگری منتشر نخواهد 
شد. م الف/ 11 طويلی – رئيس ثبت بادرود

ابالغ اجرائیه
2136 ش��ماره: 2300 آگهی ابالغ اجرائيه پرونده كالس��ه 8/91-570 بدينوسيله به آقای ذبيح 
ال��ه جوانی فرزن��د عليرضا كه برابر گزارش مأم��ور مربوطه ابالغ واقعی به نامبرده ميس��ر 
نگرديده ابالغ می گردد كه برابر س��ند رهنی ش��ماره 15985-87/12/24 تنظيمی در دفترخانه 
23 بادرود، اجرائيه ای تحت كالسه فوق صادر گرديده كه برابر آن مبلغ دو ميليارد و دويست 
ميليون ريال اصل و مبلغ س��يصد و ده ميليون ريال س��ود و خس��ارت ت��ا تاريخ 90/12/23 
ك��ه تأخير روزانه تا روز پرداخت نيز طبق مفاد س��ند رهنی ب��ه آن اضافه می گردد، بدهكار 
می باش��يد. لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می مراتب فقط يک نوبت در 
روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان جهت اطالع ش��ما درج و منتش��ر و از زمان درج، اجرائيه 

ابالغ ش��ده محس��وب می گردد. چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در ماده 34 اصالحی قانون 
ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مكرر آن نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمايد بنابر 
تقاضای بس��تانكار پس از ارزيابی تمامی م��ورد وثيقه و قطعيت آن حداكثر ظرف مدت 2 ماه 
از تاري��خ قطعيت ارزيابی و با برگزاری مزايده نس��بت به وصول مطالب��ات مرتهن و حقوق 
 دولتی اقدام خواهد ش��د. جز آگهی مزايده آگهی ديگری منتش��ر نخواهد شد. م الف: 110/30 

طويلی- رئيس ثبت بادرود

تحدید حدود اختصاصی
2141 ش��ماره: 3754 چ��ون تحديد حدود شش��دانگ قطعه ب��اغ پالك ش��ماره 163 واقع در 
كچوس��نگ 15 اصل��ی دهس��تان عليای اردس��تان بخش 17 ثب��ت اصفهان كه طب��ق پرونده 
ثبت��ی به نام آقای رضا رس��تمی كچوس��نگی فرزند عل��ی و غيره در جريان ثبت می باش��د 
و تحدي��د حدود آن به عل��ت عدم مالک يا نماين��ده قانونی آنها بايد تجديد گ��ردد اينک بنا به 
درخواس��ت متقاضی و دس��تور اخير ماده 15 قانون ثبت تحديد ح��دود پالك مرقوم در روز 
چهارش��نبه مورخه 91/4/28 رأس س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و به عم��ل خواهد آمد. 
ل��ذا ب��ه موجب اين آگهی به كلي��ه مالكين مجاور اخطار می گردد كه در روز و س��اعت مقرر 
در مح��ل حضور يابن��د. اعتراضات مجاوري��ن و صاحبان امالك طبق م��اده 20 قانون ثبت 
از تاري��خ تنظيم ص��ورت مجلس تحديدی ت��ا 30 روز پذيرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 
م��اده واحده قان��ون تعيين تكليف پرونده ه��ای معترضين ثبت ظرف مدت ي��ک ماه از تاريخ 
تنظيم اعتراض به اين اداره بايس��تی باتقديم دادخواس��ت به مراج��ع ذيصالح قضايی گواهی 
 تقديم دادخواس��ت را اخذ و به اين اداره تس��ليم نمايد. م الف/ 95 فدائی- رئيس ثبت اس��ناد 

و امالك اردستان

ابالغ دادنامه
2194 كالس��ه پرونده: 553/90، ش��ماره دادنامه: 68، مرجع رسيدگی: ش��عبه 6 شورای حل 
اختالف برخوار، خواهان: جواد الماس��ی، نشانی: اصفهان خ پروين جنب بانک انصار، خوانده: 
محمد جواد ميرزايی مجهول المكان، خواسته: مطالبه، دادنامه: در خصوص دعوی آقای جواد 
الماس��ی فرزند حس��ن بطرفيت آقای محمدجواد ميرزايی فرزند نادعلی بخواسته مطالبه مبلغ 
18/150/000 ريال وجه چک شماره 710089-89/7/15 به مبلغ 4/650/000 ريال و 710090-
89/7/28 و 710091-89/8/10 و 710092-89/8/20 ه��ر كدام 4/500/000 ريال با احتس��اب 
هزينه دادرس��ی و خس��ارت تأخير تأديه نظر به مفاد دادخواس��ت تقديمی خواهان و مالحظه 
تصوير مصدق چک مس��تند دعوی و گواهی عدم پرداخ��ت آن و اين كه خوانده عليرغم ابالغ 
قانونی و انتظار كافی در شورا حاضر نگرديده و نسبت به خواسته خواهان ايراد و اعتراضی 
ننموده و دليلی بر برائت ذمه خويش ارائه ننموده لذا ادعای خواهان را وارد و ثابت تشخيص 
داده و مس��تنداً به مواد 249 قانون تجارت و 1291 و 1301 قانون مدنی و 198 و 519 و 522 
قانون آئين دادرس��ی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 18/150/000 ريال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 44/000 ريال بابت هزينه دادرسی و نيز پرداخت خسارت تأخير تأديه از تاريخ صدور 
چک تا تاريخ اجرای حكم بر مبنای نرخ تورم براساس شاخص اعالمی از سوی بانک مركزی 
كه توس��ط اجرای احكام محاسبه خواهد ش��د در حق خواهان محكوم می نمايد. رأی صادره 
غيابی اس��ت و ظرف بيس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين ش��ورا و سپس ظرف 
بيست روز قابل تجديدنظرخواهی در دادگاه عمومی دولت آباد می باشد. شعبه ششم حقوقی 

برخوار شورای حل اختالف اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
2206 ش��ماره: 2364 چون تحديد حدود شش��دانگ قطعه زمين مزروعی دشت پروند شماره 
955 فرع��ی از ش��ماره 35 اصلی واقع در بخش ثبتی ازان كه طب��ق پرونده ثبتی به نام مهدی 
مرادی فرزند علی يار در جريان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضی يا متقاضيان ثبت به 
عمل نيامده اينک بنا به دس��تور قس��مت اخير ازماده 15 قاون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده 
تحديد حدود ملک مرقوم در روز دوش��نبه مورخ 91/4/26 س��اعت 9 صبح در محل شروع و 
ب��ه عمل خواهد آمد. ل��ذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين و مالكين اخطار می ش��ود در 
روز و س��اعت مقرر در محل حض��ور يابند. اعتراضات مجاوري��ن و صاحبان امالك مطابق 
م��اده 20 قانون ثب��ت از تاريخ تنظي��م صورت مجلس تحدي��د ت��ا )30( روز پذيرفته خواهد 
ش��د و طبق تبصره 2 ماده واح��ده قانون تعيين تكليف پرونده ه��ای معترضی ثبت معترض 
ظ��رف يكماه از تاريخ تس��ليم اعتراض به اين اداره بايس��تی با تقديم دادخواس��ت به مرجع 
 ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواس��ت را اخذ و به اين اداره تس��ليم نمايد. نوروز- رئيس 

اداره ثبت اسناد و امالك ميمه

ابالغ رأی
2223 كالس��ه پرونده: 1128/90، ش��ماره دادنامه: 313، مرجع رس��يدگی: شعبه 26 حقوقی 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مصطفی آقاداود نش��انی: اصفهان س��ه راه س��يمين 
كوچه امام پالك 6، خوانده: اميد صوغانی مجهول المكان، خواس��ته: مطالبه، گردش��كار: پس 
از ارجاع پرونده به اين ش��عبه و ثبت آن به كالس��ه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه 
مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأی می 
نمايد. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواست مصطفی آقاداود عليه اميد صوغانی فرزند 

س��يفعلی دائر بر مطالبه وسايل ربوده ش��ده از اتومبيل خواهان به شماره 739/ص/26 ايران 
13 به مبلغ س��ی ميليون ريال كه خواهان مدعی اس��ت اتومبيل خود را جهت اجاره در اختيار 
خوانده قرار داده و مش��اراليه وس��ايل آن را باز نموده است با عنايت به طرح پرونده كيفری 
در اين زمينه و نظريه كارشناس��ی دادگس��تری راجع به ميزان خسارت شورا دعوی خواهان 
را ثابت تش��خيص داده و مستنداً به ماده 198 آئين دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 
سيزده ميليون و هشتصد و ده هزار ريال بابت اصل خواسته و سی هزار ريال هزينه دادرسی 
و خس��ارت تأخير تأديه برابر تعرفه بانک مرك��زی در حق خواهان محكوم می نمايد. دادنامه 
صادره غيابی و ظرف بيس��ت روز قابل واخواهی در اين شورا می باشد. در خصوص مازاد 
خواس��ته با عنايت به فقد ادله اثباتی برابر بند 4 ماده 84 قرار رد دعوی صادر می گردد. قرار 
صادره حضوری و ظرف بيس��ت روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومی اصفهان است. شعبه 

26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2224 در خص��وص پرونده كالس��ه 142/91 ش 33 خواهان خورش��يد كيفرخ��ی با وكالت 
خانم غالمی دادخواس��تی مبنی بر رفع تصرف طبق دادخواس��ت پيوس��تی به طرفيت حسن 
ماهران��ی ش��هرضا ونداي��ی تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی ب��رای روز ش��نبه مورخ 
91/4/21 س��اعت 12/30 تعيي��ن گردي��ده اس��ت، با توجه ب��ه مجهول المكان ب��ودن خوانده 
حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر ت��ا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين 
ش��عبه واقع در ابتدای خ آتش��گاه مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثان��ی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نماييد. در ص��ورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ 
 ش��ده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
2225 كالس��ه پرونده: 1624/90، مرجع رس��يدگی: شعبه 11 ش��ورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: س��يد مجيد طالكش نش��انی: اصفهان خ برازنده تقاطع دوم دفتر ساختمانی فانوس، 
وكيل: مرضيه غالمی، نش��انی: اصفهان ميدان انقالب س��اختمان امي��ن طبقه دوم پالك 31، 
خوان��ده: محمود رحمانی مجهول المكان، خواس��ته: مطالبه مبلغ بيس��ت و پن��ج ميليون ريال 
برحس��ب 5 فقره س��فته به انضمام خسارات دادرس��ی و قانونی و تأخير تأديه، گردشكار: با 
عناي��ت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم 
رس��يدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نمايد. رأی شورا: 
در خصوص دعوی س��يد مجي��د طالكش بوكالت مرضيه غالمی ب��ه طرفيت محمود رحمانی 
به خواس��ته مطالبه مبلغ 25/000/000 وجه مدركيه با توجه به فتوكپی مصدق 5 فقره س��فته 
مدركيه به ش��ماره خزان��ه داری كل 469730، 469732، 469731، 469735، 469733 به مبلغ 
25/000/000 و اينكه خوانده با اطالع در جلسه دادرسی حاضر نگرديده و از دعوی مطروحه 
و مس��تند و منس��وب به خود هيچ گونه اي��راد و دفاعی به عمل ني��اورده و دليلی بر پرداخت 
دين و برائت ذمه خويش ارائه ننموده اس��ت لذا دعوی خواهان را ثابت تشخيص داده مستنداً 
ب��ه م��واد 307 و 309 قانون تج��ارت و م��واد 198 و 519 و 522 ق.آ.د.م حكم به محكوميت 
خوان��ده به پرداخت مبلغ 25/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته و 38/000 هزينه دادرس��ی 
و خس��ارات تأخير تأديه نش��ر آگهی و حق الوكاله وكيل از تاريخ 1373/7/5 قابل محاس��به 
در واح��د اجرای اح��كام مدنی در حق خواهان صادر و اعالم م��ی نمايد. رأی صادره غيابی 
و ظ��رف 20 روز از تاري��خ ابالغ قابل واخواهی در همين ش��ورا و پ��س از آن ظرف 20 روز 
قاب��ل تجديدنظر در محاكم عمومی اصفهان می باش��د. و پس از اتم��ام مهلت واخواهی ظرف 
 20 روز قاب��ل تجديدنظر در محاكم عمومی و حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه 11 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
2226 كالس��ه پرونده: 1287/90، ش��ماره دادنامه: 139، مرجع رس��يدگی: شعبه 20 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: محمود احمدی زهرانی، نش��انی: خ ميرزا طاهر، كوچه ش��هيد 
كدخدائی )17( بن بس��ت، خوانده: قرض الحسنه اصحاب كهف با مديريت عليرضا رجايی فر، 
خواس��ته: مطالبه مبلغ 2/250/000 تومان. گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت 
آن كالسه فوق طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسيدگی 
را اعالم و به ش��رح زي��ر مبادرت به صدور رأی می نمايد. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص 
دادخواس��ت خواهان آقای محمود احمدی زهرانی به طرفيت خوانده قرض الحسنه رجايی فر 
به خواس��ته مطالبه مبلغ 22/500/000 ريال به انضمام خس��ارات دادرسی و تأخير تأديه، با 
توج��ه به جميع اوراق پرونده مفاد دادخواس��ت خواهان و با توج��ه به ارائه كپی دفترچه پس 
انداز قرض الحس��نه و نش��ر آگهی و اينكه خوانده عليرغم ابالغ در جلس��ه رسيدگی حضور 
ندارد، لذا ش��ورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانس��ته مس��تنداً به م��اده 198 ق.آ.د.م 
خوان��ده را ب��ه پرداخت مبلغ بيس��ت و دو ميليون و پانصد هزار ريال بابت اصل خواس��ته و 
س��ی هزار ريال هزينه دادرس��ی و هزينه نشر آگهی و تمبر خس��ارت تأخير و تأديه از تاريخ 
دادخواست 90/12/14 در حق خواهان محكوم و اعالم می دارد. رأی صادره غيابی ظرف 20 
روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض و واخواهی در اين شعبه می باشد. شعبه 20 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
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 با طنز فاخر هم می توان
 مردم را خنداند

یک نمایش��نامه نویس و کارگ��ردان تئاتر گفت: م��ردم اصفهان به 
طنزدوس��تی ش��هره اند و این ویژگی فرهنگی به تئاترهای کمدی 

»ارحام صدر« برمی گردد.
وحید عمرانی که این روزها نمایش »عروسی« را به روی صحنه برده 
است، به ایس��نا گفت: متن نمایشی»عروس��ی« از بین آثار نیکالی 
گوگول، به دلیل ش��باهت فرهنگی  آن با م��ردم اصفهان، نظر من را 

به خود جلب کرد.  
 وی درباره انتخاب این نمایش��نامه افزود: ش��اخصه نمایشنامه های 
کمدی روس��ی، طنز ظریفی اس��ت که در کالبد متن جریان دارد و 

لبخند خردمندانه ای بر لب تماشاچی می نشاند.
 ای��ن کارگ��ردان ادام��ه داد: اولین دلیل م��ن برای اج��رای چنین 
 اثری، نیازی اس��ت که در جامعه تئاتری اس��تان احساس می کنم، 
زیرا تئاترهایی ب��ا مضامین فکاه��ی و به اصطالح ع��ام »لودگی«، 
جایگزین تئاترهای فاخر کمدی شده اند و دومین دلیل، سردرگمی 
 جوانان جامع��ه، برای پذیرفتن مس��ئولیت های زندگ��ی اجتماعی 

است.
وی در رابطه با مت��ن نمایش اضافه کرد: تغییرات بس��یار جزیی در 
متن ایجاد شد که تماشاگر ارتباط بیشتری با شخصیت های نمایش 

برقرار کند.
عمرانی با اش��اره به مش��کالت نمایش بیان ک��رد: عوامل یک گروه 
تئاتری با تالش فراوان س��عی در زنده نگه داشتن این هنر دارند، اما 
مشکالتی مانند دستمزد بس��یار کم، ممیزی ها و مدیریت ضعیف، 

مانعی برای پیشرفت و ارتقای سطح تئاتر استان است.
 وی خاطر نش��ان کرد: متأس��فانه نبود اتحاد و همدلی اهالی تئاتر، 

معضل دیگری است که اهالی این رشته با آن دست به گریبانند.

برگزاری نمایشگاه منتخب آثار 
نقاشان معاصر اصفهان

گروه فرهنگ - خانه تجس��می حوزه هنری، نمایش��گاه منتخب 
آثار نقاش��ان معاصر اصفهان را در گالری نقش خانه واقع در مجتمع 
فرهنگی و هنری س��وره برگزار می کند. فراخوان این نمایشگاه در 
سال گذش��ته و پس از دو مرحله کارشناسی به وسیله هیأت داوران 
اعالم شد که عبارت بودند از تهمورث بهادرانی، دکتر منصور حسامی 
و خانم افس��انه ناظری و جمال صابری. پ��س از آن 34 اثر از 22نفر 
جهت ارایه در نمایشگاه انتخاب شدند که این روزها میهمان خیابان 
آمادگاه هستند. بد نیست بدانید این نمایشگاه ساعت 17 پنج شنبه، 
اول تیر با حضور اس��اتید و کارشناس��ان هنرهای تجسمی در سالن 
سوره افتتاح می شود و تا چهارشنبه 14 تیر ادامه دارد. اختتامیه این 
نمایشگاه با حضور هیأت داوران س��اعت 18، چهارشنبه 14 تیر در 

مجتمع فرهنگی هنری سوره برگزار خواهد شد.

هنرستان هنرهای زیبای دختران 
اصفهان درکشور اول شد  

گ�روه فرهنگ - هنرس��تان هنره��ای زیبای دخت��ران اصفهان 
موفق به کس��ب رتبه اول قبولی کنکور سراس��ری س��ال 91 ش��د. 
هنرس��تان هنرهای زیبای دختران اصفهان در مقطع کارشناسی، 
در بین هنرستان های تحت پوشش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
موفق به کس��ب رتبه اول قبولی در کنکور سراسری شد. با توجه به 
امتیازبندی اعالم شده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، هنرستان 
هنرهای زیبا با کسب 110 امتیاز از بین 40 هنرستان در کشور، رتبه 
نخست قبولی کنکور سراسری س��ال 91 در مقطع کارشناسی را به 

خود اختصاص داد.
هنرستان هنرهای زیبای دختران در س��ال1361 برای گسترش و 
اعتالی هر چه بیشتر فرهنگ و هنر این س��رزمین و کشف و جذب 
و ش��کوفایی اس��تعدادهای هنری و پاس��خ گویی به نیاز نوجوانان 
عالقه مند به تحصیل در رش��ته هنر تأس��یس ش��د و هم اکنون در 
رشته های هنرهای تجس��می، موس��یقی و دوره پیش دانشگاهی 

هنرجو می پذیرد.

کارشناس معماری و فضاهای ش��هری گفت: مردم نیز باید در طراحی فضاهای 
شهری سهیم باشند و باید دید نگرش مردم از فضاهای عمومی به چه شکل است. 
مجید ستوده فر در این  مورد به فارس اظهار داشت: فرهنگ و هنر معماری سنتی 
در ایران تنها به صورت ش��فاهی بر سر زبان هاس��ت و آموزش آن نیز به صورت 

شفاهی صورت می گیرد.
وی افزود: به طور معمول معماری سنتی در ایران، تنها از طریق افراد کهنه کار 
که در این زمینه اطالعات کم��ی دارند، صورت می گیرد.کارش��ناس معماری 
و فضاهای ش��هری در ادامه گفت: طبیعت نباید به عنوان یک اب��زار در اختیار 
معماران قرار گیرد که آنها به هر نحوی که خواس��تند ب��ا آن برخورد کنند. به 
همین دلیل است که در ش��هرهای مختلف، بناها هیچ نوعی سنخیتی با هویت 
ایرانی ندارند. این امر نش��ان دهنده عدم تأمل در معماری است. وی با اشاره به 
این که، بدون فکر کردن نمی توان اثر معماری استاندارد و تأثیرگذار تولید کرد، 
خاطرنشان کرد: معماری امروز ما نباید جدا از هویت باشد و این هویت، در تمام اثر معماری باید جریان داشته باشد. وی تأکید کرد: معماری 
تنها ساخت و ساز نیست، بلکه نش��أت گرفته از تفکر است که باعث ایجاد یک بنای زیبای ساختمان می ش��ود. وی تصریح کرد: در دوره 
 جدید، معماری مدرن جایگزین معماری سنتی شده است، اما تاریخ معماری نباید قربانی مدرنیته شود. هویت مسأله ای نیست که بتوان

 آن را نادیده گرفت.

کارشناس انیمیشین سازی گفت: س��رگرمی در بازی های رایانه ای جای 
خود را به س��رنگونی داده و ارمغانی مخرب برای ک��ودکان و نوجوانان به 
وجود آورده اس��ت. میترا واسعی به مهر اظهارداش��ت: صنعت بازی های 
رایانه ای رو به رشد است، این بازی ها در ابتدای ورود با برچسب سرگرمی 
بی خطر وارد بازار شدند. وی افزود: در حقیقت این عنوان به دلیل نگرانی 
والدین کودک به این بازی ها داده شد و توانس��ت در این ورطه نیز موفق 
باش��د و خیال خانواده ها را راحت کند. اما در حال حاضر با روند صعودی 
بازی های رایانه ای و جهت دهی منفی برخی از بازی ها و نگرانی مسئوالن، 
روانشناسان و خانواده ها در سراسر دنیا بیشتر شده است. وی با بیان این که 
در حال حاضر ساخت بازی های رایانه ای سرگرمی نیست و سرنگونی است، 
گفت: ساخت بازی های رایانه ای هدفدار شده و به وسیله کشورهایی که 
پیشرفت های بی نظیری در تکنولوژی دارند برای سرکوب دولت ها  استفاده 

می شود. واسعی گفت: دولت های غربی با هدف سرنگونی فرهنگ کشورها بهترین گزینه یعنی تولید بازی های رایانه ای را انتخاب 
کرده اند که در این زمینه موفقیت های زیادی نیز داشته اند. وی در ادامه با تببین سایر آثار مخرب بازی های رایانه ای، تصریح کرد: 
بسیاری از روانشناسان معتقدند خشونت های مجازی و واقعی با هم ارتباط دارند و بیشترین قشری که در این زمینه آسیب پذیر 

و بی دفاعند، کودکان و نوجوانان هستند.

ویژه

خبر کوتاه
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خالق شازده کوچولو درگذشت 

ویکتور اسپینتی، بازیگر فیلم های کمدی و همچنین مورخ فیلم »شازده کوچولو« روز 
گذشته در سن 82 سالگی درگذش��ت. وی در کمدی های زیادی بازی می کرد که به 

کمدی های »بیتلز« معروف شده بودند.  جامعه غارتگر را  بشناسید  
کتاب »جامعه غارتگر« تالیف پل بلومبرگ با ترجمه گروه مترجمان 
مؤسسه خط ممتد اندیشه، از سوی انتشارات امیرکبیر منتشر شد. 

گویا متون انتقادی غرب از تازه ترین مجموعه  کتاب های موسس��ه 
انتشارات امیرکبیر به ش��مار می رود که در رویکرد تازه این موسسه 
به نقد تمدن غرب با موضوع بررسی ساختارهای سیاسی و اجتماعی 
جامعه غ��رب می پ��ردازد. بلومبرگ کت��اب خود را ب��ا روایت هایی 
درباره جامعه شناسی بلش��ویکی آغاز می کند و در ادامه به موضوع 
بخش نهان ب��ازار در جهان و ب��ه معرفی انواع تقلب ه��ای مجود در 
بازار برای ف��روش می پردازد.

کمبود، فسادپذیری و آلودگی 
از دیگر مضوعات مطرح ش��ده 
در این کتاب است که در ادامه 
با موض��وع حیله ه��ای خرده 
بورژوایی نیز همراه شده است.

دو فصل پایان��ی این کتاب نیز 
به موضوع صداقت و اخالق در 
بازار کتاب می پ��ردازد. کتاب 
»جامع��ه غارتگ��ر« ب��ا قیمت 
6500 تومان عرضه شده است.
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»ابوالفضل پاشا«، شعر این دهه را ادامه شعردهه 
70 می دان��د و معتق��د اس��ت: لزومی ن��دارد در 
هردوره ای، ش��عر دچارتغییر وتحول شود و برای 

دوره پیش ازخود شاخ و شانه بکشد. 
تعریف عمومی از تغییر و تح��ول الزاما به معنای 
شاخ و شانه کشیدن نیس��ت وحرکت رو به جلو و 
ش��اخص در هر دوره، ناقض حرک��ت های خوب 

دوره های ماقبل خود نخواهد بود.  
»شمس لنگرودی« بحث ساده نویسی را در این 
دوره مطرح کرد، ولی هرگ��ز معیار ومولفه های 
روش��نی برای آن تعریف نش��د و چی��زی میان 
 ساده نویس��ی و س��اده پنداری و س��هل انگاری

 باقی ماند.

 از دوره های قبل چهره های��ی همچون علیرضا 
پنجه ای با شعرتوگراف و مهرداد فالح با خواندنی 
نیز دوباره مطرح شدند که بیشتر رویکرد فرمی و 

ساختاری داشتند. 
»علیرضا نوری« هم اعتقاد دارد که حتی شاعران 
دهه هفتاد هم خود در این سال ها رفتار جدی و 
حضورمستمری نداشتند: از براهنی و شاگردانش 
که خب��ری نیس��ت. »باباچاه��ی« هرچند فعال 
اس��ت، اما همچنان کاله متفاوت نویس��ی بر سر 
گذاشته  اس��ت. علی عبدالرضایی روز به روز در 
سانتی مانتالیسم سطحی غرق می شود، شمس 
لنگرودی بعد از » باغبان جهنم « ش��عر را دست 
کم می گیرد، احمد رضا احم��دی به تولید انبوه 

می پردازد. رزا جمالی همچنان با فضای » برای 
ادامه این ماجرای پلیس��ی... « نفس می کش��د، 
هیوا مس��یح ش��طحیات می نویس��د. سید علی 
صالحی ب��ا مجموعه ه��ای اخیرش، هم��ه را نا 

امید کرد... 
باید دید این اظهارنظرها براساس چه مستنداتی 
شکل گرفته و کسانی که تنها با تکیه بر ارایه های 
بازار نش��ر به این نتایج می رسند، اساسا ازحضور 
گروه دیگری از شاعران که فارغ از بده بستان های 
رایج و جایزه های ادبی و غیره، به شکلی متفاوت 
به عرضه آثار خود می پردازند، آگاهی و شناخت 
 کافی دارند یا آنها را نیز با چوب نگاه دم دس��تی 
 به ش��عرو برچس��ب فعالی��ت محفل��ی، از خود 

می رانند؟
»خرگوش فری��اد زد: خانم ها؛ آقایان! ما وس��ط 
زمین و هوا معلقیم... همه ما...کس��ی به او اعتنا 
نکرد. همه در گوش هم می گفتند: شعبده باز جز 
این خرگوش س��خنگو چه چیز دیگری در کاله 

خود دارد؟« 
این روزها بار ب��زرگ عرضه آثار ادب��ی و به ویژه 
شعر بر دوش وبالگ هایی است که کم کم جای 
خالی کتاب و نشریا ت تخصصی ادبی را پر کرده 
 و فضایی ب��ا امکانات برابر را برای کس��انی فراهم 
آورده  اند که در هر گوش��ه از دنیا دغدغه ش��عر 

دارند و در این زمینه قلم می زند. 
بر خالف فضای نس��بتا مس��اعد دهه هفتاد که 
کمک کرد شاعران در آن دوره بتوانند ارایه های 
خوبی از آثارش��ان در قالب کتاب داشته باشند، 
شعر دهه هشتاد در شرایطی پا به عرصه گذاشت 
که بازار نش��ر آثار ادب��ی به بدتری��ن دوران خود 

رسیده بود. 
ناشران بیشتر به انتش��ار تألیفات داستانی روی 
آوردند که به اعتقاد خودش��ان از اقبال بیشتری 
در میان متقاضیان برخ��وردار بود و حتی در این 
 زمینه ه��م ضعیف عم��ل کردن��د. در حالی که 
سطحی ترین آثار داستانی امکان حضور در بازار 
کتاب را پیدا می کرد، شعر بیش از هر زمان دیگر 

محجور و مغبون مانده بود. 
گاهی چند اثر از ش��اعران صاحب نام گذشته که 
 انتشار آثارش��ان برای ناشر ریس��کی به حساب 
 نم��ی آم��د، اتف��اق ش��عری محس��وب ش��د و 
گاهی کس��انی که توانایی پرداخت هزینه های 
چاپ ش��خصی را داش��تند، آزم��ون و خطاهای 
 ش��اعرانه خود را ب��ه ن��ام کت��اب روان��ه ب��ازار 

کردند.
 درچنین دورانی بود که کم کم محافل اینترنتی 
پیرامون ش��عر پدید آمد. حلقه هایی از ش��اعران 
و مخاطبان حرفه ای ش��کل گرفت و فضای نقد 
و خوانش و پرسش و پاس��خ در میان وبالگ ها و 

سایت های ادبی ظهور پیدا کرد.
»خرگوش از س��وراخ خودش خزید بیرون و فکر 
کرد که چه خوب شد از ش��ر کاله و شعبده باز و 
تماش��اچی ها راحت ش��ده. حاال می توانست به 

راحتی گوش��ه و کنار باغ بچرخد و ب��ا آدم هایی 
حرف بزن��د که مالقات با یک خرگوش س��خنگو 
را به خوردن اس��تکانی چای در خانه های گرم و 

نرمشان ترجیح داده بودند.«
فعالی��ت درفضای س��ایبری از چن��د منظر قابل 
توجه و بررسی است؛ نخست آن که داشتن ابزار 
تبلیغاتی دیگر این اجازه را به هیچ کس نمی داد 
که خود را به عنوان شاعر طراز اول جا بزند یا خود 

را برجسته و موجه نشان دهد. 
وجود فضای مساعد برای نقد و بررسی آثار چاپ 
شده و چاپ نش��ده به میزان برابر، به کسانی که 
امکان عرضه آثار خود را در بیرون از نت نداشتند، 
این زمین��ه را فراهم می کرد تا شایس��تگی های 
خود را به نمای��ش در آورده و در کن��ار صاحبان 

کتاب عرض اندام کنند.
 ایج��اد حلقه های نخب��ه گرا و تخصص��ی اجازه 
می داد هر گ��روه از فعاالن ادب��ی، هم گروه های 
خود را یافته و در کنار آنها ب��ه فعالیت بپردازند. 
مثل غزل س��رایان پس��ت مدرن یا داعیه داران 

آوانگارد شعر سپید. 
ش��عر دهه هش��تاد، ش��عری برآمده از زیس��ت 
اجتماعی شاعر است و همزمان از اندیشه فلسفی 
و درون گرایان��ه، عدم قطعیت و کاربس��ت های 
 روانشناس��ی متأثر می ش��ود و از فربگی فضای 
نقد ادبی س��ود می برد. تندروی ه��ا و رفتارهای 
 اغ��راق آمیز ده��ه هفتادی ه��ا  با زب��ان را کنار 
 گذاش��ته و ف��ارغ از مولفه ه��ای س��مبولیک و 
ذهنیت گرا، به کش��ف و ش��هود در فضای متنی 

می پردازد. 
 ش��اید بس��یاری از فع��االن حقیق��ی ای��ن دهه 
آن قدرها نام آشنا نباشند. ش��اید اسم مهرداد و 
مازیار عارفانی هیچ وقت توی لیست جایزه های 
ادبی نبوده یا مثال مهدی حسین زاده، ابوالفضل 
 حس��نی و خیلی ه��ای دیگ��ر... ش��اید حتی به 
نام بعضی هاش��ان کتاب��ی در کتابخانه ای یافت 
نش��ود. ولی دهه هش��تادی ها همچنان زنده و 
فعالند و شعر را به سمت آینده درخشانی هدایت 

می کنند. 
»خرگوش نفس راحتی کش��ید. شعبده باز کاله 

خالی را برداشت و از صحنه بیرون رفت... «

ویژگی ها و شناسه های شعردهه هشتاد 

خرگوشی در کاله شعبده باز

» برای شنیدن این داستان، کتاب ها را ببندید و ازکتابخانه ها فاصله بگیرید«.... خرگوش این را گفت و دوباره خزید  نسترن 
توی کاله شعبده باز. جمعیت برایش دست زدند و گمان کردند این هم قسمتی از نمایش است.مکارمی

درباره ویژگی ها و شناسه های شعر دهه هشتاد با اظهارنظرهای گوناگون ومتفاوتی روبه روهستیم.آیا واقعا شعراین  
دوره ازلحاظ روند رشد وجریان سازی به سطحی رسیده است که قابلیت ارزش گذاری و واکاوی شاخصه ها را داشته باشد؟ 

چه کسی محکوم است؟
این عکس، ش��اهکار دیگری از »جیمز نچوی« اس��ت. پتوی ن��وزاد تازه به دنیا آمده باف��ت زیبایی به 
پس زمینه  عکس داده است. درعکس، تمام خاکستری های بین سیاه تا سفید را می بینیم. کنتراست 
نسبتا شدیدی بین س��یاهی سمت راس��ت تصویر)سمت بزرگس��ال تصویر( و روش��نی های سمت 
چپ)سمتی که نوزاد قرار دارد(  به چشم می خورد. انگار کودک از دنیایی سراسر نور به دنیای سیاه و 
پررنج پدرانش وارد شده است. ما در دنیای این عکس هیچ رنگی را نمی بینیم، انگار این نوزاد در دنیایی 
یک سر سیاه و س��فید به دنیا آمده است. دست بزرگسال تصویر که احتماال دس��ت یکی از والدین این 
کودک است، نشانه هایی از فقر و بدبختی دارد، مچ دست آن چنان ضعیف و الغر است که با صراحت از 
سوءهاضمه و قحطی سخن می گوید. دست بزرگسال نشان دهنده  آینده  محتوم این کودک است؛ انگار 
این نوزاد به محض آن که پا به دنیا  گذاشته، دست روی سرنوشتش گذاشته است، اما چه کسی سرنوشت 
را برای این نوزاد این گونه سیاه نوشته؟ همین پدر یا مادری که نوزاد را به دنیا آورده اند؟ قدرتمندانی 
که ثروت را برای خودشان برداش��تند و بدبختی را قس��مت این مردم کردند؟ جالب این که اگر کمی 
بیشترفکر کنی، برای گزینه  آخر به خودت نیز می اندیشی و به یاد اسراف ها و بریز و بپاش های خودت 
هم می افتی، شاید همان موادغذایی و آب آشامیدنی که تو اسراف کردی، سهم امثال او بوده است؟ زبان 

تصویر گاهی از هر دادگاهی بهتر حکم می دهد. به راستی چه کسی محکوم است؟!
از همه  این حرف ها که بگذریم، می توانیم به پیامی مخفی تر که در این عکس نهفته گوش دهیم؛ این 
کودک به همراه نور و سپیدی پا به دنیای سیاه ما گذاشته، شاید او همان کسی است که می تواند نور را 
به دنیای ما برگرداند. به هر حال این دنیا هرچقدر هم که سیاه باشد، حاال نوزادی جدیدی را به خود راه 
داده، به قول تولستوی:»هر کودکی با این پیام به دنیا می آید که خداوند هنوز از انسان ناامید نیست.«
فاطمه شیر سپهر

نقد عکس

کارشناس معماری و فضاهای شهری:

 معماری نباید قربانی مدرنیته شود
کارشناس انیمیشین سازی:

بازی های رایانه ای ارمغانی مخرب برای نوجوانان دارد 



یادداشت

روبان سفید

اکران خانگی

خبر ویژه

 فراخوان جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی کودکان اصفهان
دومین جشنواره بین المللی هنرهای تجس��می کودک و نوجوان برگزار می شود. 
کودکان و نوجوانان می توانند آثار خود را در قطع A۴ و با فرمت JPG،تا ۳۱ تیر به 

سایت جشنواره به نشانی www.festivalart.ir ارسال کنند. 
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یازده قطعه از آثار منتشر نشده 
استاد کسایی منتشر می شود

مدی��رکل صدا و س��یمای مرکز 
اصفهان گف��ت: ی��ازده قطعه از 
آثار منتشر نش��ده استاد حسن 
کس��ایی که ب��ه وس��یله واحد 
موسیقی صدا و س��یمای مرکز 
اصفهان ضبط ش��ده اس��ت، به 
زودی منتش��ر می ش��ود. علی 
کلباس��ی به ایمنا اظهارداشت: 
این قطعات با عنوان کلی »نسیم 
خوش خبر« زمستان ۸۷ ضبط شده و ضبط آنها را فرناد شاهزیدی 

بر عهده داشته است.
 وی ادامه داد: در این قطعات عالوه بر استاد کسایی که وظیفه نواختن 
نی را بر عهده داشته اند، ش��هرام میر جاللی نوازنده تار و عود است و 
محمد افشارپور نیز نواختن دایره را بر عهده گرفته و مینا تقی زاده نیز 

اشعار قطعات را دکلمه کرده است.
مدیرکل صدا و س��یمای مرکز اصفهان تأکید ک��رد: این قطعات در 
ش��ورای نظارت واحد موس��یقی صدا و س��یما مورد ارزیابی و تأیید 
قرار گرفته و تا به آن ح��د از ارزش واالی هنری برخ��وردار بوده که 
کارشناسان مرکز موسیقی نمره ای باال تر از حداکثر نمره ای را که در 

این مرکز به آثار موسیقایی می دهند، به آن داده اند.

 زنان ونوسی، مردان مریخی
 به شبکه نمایش خانگی آمد

فیلم سینمایی »زنان ونوس��ی، مردان مریخی« به کارگردانی کاظم 
راست گفتار وارد شبکه نمایش خانگی ش��د. »زنان ونوسی، مردان 
مریخی« از سی ام خرداد م از سوی ش��رکت گلرنگ پخش و شرکت 
فیلمس��ازان جوان در ش��بکه نمایش خانگی عرضه ش��د. این فیلم 
پنجمین فیلم کاظم راس��ت گفتار در مقام کارگردان است، که سید 

محمدرضا مفیدی تهیه کنندگی آن را بر عهده داشته است. 
امین حیای��ی، به��اره رهنما، 
ش��یال خداداد، غالمحس��ین 
لطف��ی، اکرم محم��دی، الیکا 
عبدالرزاق��ی، س��حر ذکری��ا، 
امیرحسین رس��تمی و یوسف 
صی��ادی از جمل��ه بازیگران 
ای��ن فیلم هس��تند. حس��ین 
مثقالی و ش��عله نی��ک روش 
فیلمنام��ه نویس��ان »زن��ان 
 ونوس��ی، م��ردان مریخ��ی«

 بوده اند. 

پارامونت پیکچرز100ساله شد 

پارامون��ت پیکچرز، قدیمی ترین ش��رکت فیلمس��ازی 
آمریکاس��ت که در س��ال ۱۹۱۲ تأسیس ش��ده است. 
امسال مصادف است با صدمین سال تولد پارامونت و به 
همین خاطر این شرکت در اقدام جالب تصویری، ۱۱۶ 
هنرمندی که در طول س��ال ها با این ش��رکت همکاری 

داشته اند را کنار هم منتشر کرده است.
 بد نیست بدانید آدولف زوکر، پایه گذار پارامونت است؛ 
یک یهودی مجارستانی که اواخر قرن ۱۹ به آمریکا آمد. 
با شرکای خود پس از تأس��یس یک شرکت فیلمسازی 
فرانسوی، پایه های تأسیس پارامونت را به همراه جسی 
السکی و برادران فورمن بنا کرد و در سال های فعالیتش 
بین ۱۹۱۵ تا ۱۹۴۶، حدود ۹۵ فیلم تولید کرد که عمدتا 
تهیه کننده ارشد آنها بود. او تا ۱۰۳ سالگی عنوان ریاست 
افتخاری پارامونت را به عهده داشت تا این که سال ۱۹۷۶ 

در ۱۰۳ سالگی درگذشت.
کوه باش��کوهی که در لوگوی این ش��رکت فیلمس��ازی 
دیده می ش��ود، نخس��تین بار به وسیله ش��خصی به نام 
»هاکینس��ون« در جریان مالقاتی که با زوکر داش��ت، 
طراحی شد. او کوه » بن لموند« را که در زادگاهش یوتا 
قرار داشت، مدل خود قرار داده بود؛کوهی که ۲۹۶۰ متر 
ارتفاع دارد. در جریان این مالقات، او طرح اولیه اش را در 

یک دستمال سفره کشید. 
اما کوهی که بعدا الهام بخ��ش، طراحی لوگوی پارامونت 
شد، کوهی واقع در پرو به نام Artesonraju است. این 
کوه نزدیک به ش��ش هزار متر ارتفاع دارد و نخستین بار 
ش��خصی در س��ال ۱۹۳۲ موفق به فتح آن شد. لوگوی 
اولیه پارامونت ۲۴ س��تاره داشت، که نشان دهنده تعداد 
بازیگرانی ب��ود که با این ش��رکت قرارداد بس��ته بودند، 
لوگوی کنونی پارامونت ۲۲ ستاره دارد و مشخص نیست 

چرا دو تا از ستاره ها کم شده اند.
کمپانی پارامون��ت در حال حاضر ط��وری برنامه ریزی 
می کند که بتواند هر ساله در تمام جوایز سینمایی حضور 
داشته باشد و اگر نتواند به جایزه ای برسد، دست کم به 

نامزدی های جوایز دست یابد.

انتظاری که برآورده نشد
»آزمایش��گاه« کمدی رمانتیکی اس��ت که نه کمدی اس��ت و نه 
رمانتیک. رفت و آمدی اس��ت میان این دو که ن��ه به این نزدیک 
می ش��ود و نه آن. برخالف رس��م معمول چنی��ن فیلم هایی که 
ش��خصیت  هایش��ان چه مثبت و چه منفی، جذابیت های الزم را 
 برای همراهی مخاطب دارند، ش��خصیت های »آزمایش��گاه« نه

 دوست داشتنی از کار درآمده اند و نه جذاب و در مواردی مثل پدر 
و مادر اشکان، در حد تیپ هایی بی ظرافت باقی می مانند. آنها فقط 
با ریتمی تند و حرکاتی نمایشی از جلوی دوربین می گذرند؛ یا مثل 
قهرمان )افشین هاشمی( به در و دیوار می خورند یا مثل کامیاب 
)امیر میرآقا( با تغییر میمیک صورت سعی در خلق شخصیت های 

کمدی دارند. 
هر چند هیچ یک از آنها اصراری بر خنداندن مخاطب با استفاده 
از لودگی ندارند، اما در ش��کل فعلی، حداقل های الزم برای ایجاد 
یک موقعیت یا فضای کمیک را هم ندارند. همه چیز در فیلم سریع 

اتفاق می افتد و همین ریتم تند تا حدودی به ضعف داس��تان آن 
کمک کرده است. فرصتی برای درگیر شدن با سکانس ها نیست، 
چون همه چی��ز در لحظه  ای اتف��اق می افتد و به س��رعت تمام 
 می شود. فیلم شبیه صحنه تئاتری اس��ت که بازیگران از یک سو

 به آن وارد و از سوی دیگر خارج می شوند و هر حرکت در لحظه ای 
اتفاق می افتد که مخاطب انتظارش را دارد. انتظاری که تا حدودی 
از فیلم اول حمید امجد با پیشینه تئاتری اش داشتیم، هر چند این 
انتظار فرا تر از آوردن حس و لحن اجرای تئا تر به پرده سینما بود. 

داستانی تکراری 
» آزمایشگاه« داستان تازه  و بدیعی ندارد؛ جوان فقیر شهرستانی 
که عاشق دختری پولدار می شود، آدم های بدجنس تازه به دوران 
رسیده که از هیچ تالشی برای کارشکنی فروگذار نیستند، پدری 
که به احساس��ات دخترش اهمیتی نمی دهد و... شخصیت های 
تکراری که ش��کل و ش��مایل امروزی هم تغییری در آنها ایجاد 

نک��رده و همچنان به   همان اندازه س��طحی هس��تند و در   همان 
سطح معمول این جور شخصیت ها باقی می مانند. چون سعی در 
غافلگیری مخاطب و ارایه وجه تازه ای از این دس��ته شخصیت ها 
ندارن��د. ورود خانواده قهرمان ب��ه فیلم نه تنها ب��ه تلطیف فضا و 
وجه رمانتیک فیلم کمکی نمی کند، بلکه فیلم را در سکانسی که 

قهرمان و پ��درش در بالکن با 
هم صحبت می کنن��د تا مرز 
شعار هم پیش می برد. تأکید 
بر این که خانواده قهرمان در 
وضع مناس��بی نیستند و آب 
و غ��ذای آل��وده و ماجراهایی 
از این دست، بیش��تر فیلم را 
ب��ه تک��رار می ان��دازد و چیز 
تازه ای به آن اضافه نمی کند.  
س��کانس هایی از فیلم هست 
که لحظ��ات کم��دی خوبی 
خل��ق می کنن��د؛ نمون��ه اش 
سکانس سخنرانی پدر نیلوفر 
)رضا کیانیان( و بازی افشین 

هاشمی با سیم میکروفن است که   همان طور که مهمانان جشن را 
 می خنداند، بر تماشاچیان این سوی پرده نیز تأثیر خوبی می گذارد. 
 با وجود این که بیش��تر زمان فیلم در فضای بس��ته بیمارستان و 
 رستوارن می گذرد، اما به واسطه طراحی صحنه خوب امیر اثباتی

 خسته کننده و تکراری نمی شود. بیمارستان که لوکیشن اصلی 
است به واسطه استفاده از درهای متعدد، فضاهایی که به یکدیگر 
راه دارند، پنج��ره کوچکی که ارتباط اصلی آزمایش��گاه با فضای 
بیرون است، در طول فیلم برای مخاطب تکراری نمی شود. پایان 
فیلم   همانی اس��ت که مخاطب انتظارش را دارد؛ دس��ت سپهر و 
دوستانش رو می شود، نیلوفر سراغ قهرمان می رود و قهرمان که در 
طول فیلم اصرار داشته اسمش فرهاد باشد، اسمش را می پذیرد و 
به وضعیت گذشته اش برمی گردد و همه چیز به خوبی و خوشی به 
پایان می رسد. » آزمایشگاه« نخستین فیلم حمید امجد در مقام 
کارگردان به آن چه باید نرسیده، اما تالشش را برای ایجاد فضایی 

متفاوت در میان کمدی های این روزهای سینما کرده است.

باید امیدوار بود 
در هر حال و با وجود این که از امج��د باید بیش از این می دیدیم 
ولی در این وانفسا، ورود یک آدم تئاتری به سینما اتفاق خوبی است 

که باید به ادامه و استمرار آن امیدوار بود. 

نگاهی به فیلم »آزمایشگاه«  به انگیزه اکران در اصفهان

نتیجه مثبت نیست، تالش نکنید 

 گروه   وقتی سراغ فیلمی می روید که در تبلیغاتش شما را به تماشای کمدی دعوت می کند، حداقل 
انتظارتان، شنیدن صدای خنده تماشاگران در سالن سینماست، حتی اگر خودتان نخندید. فرهنگ

اما »آزمایشگاه« این انتظار را برآورده نمی کند و به جز چند خنده کوتاه، از مهم ترین وظیفه 
کمدی در آن خبری نیست. این اتفاق ناخوشایند در حالی است که همزمان با این فیلم، فیلم سینمایی رضا عطاران 
هم راهی اکران شده است تا به راحتی بتوان مقایسه کرد و سره را از ناسره تشخیص داد؛ تمییز و تفاوتی که نه منتقد 

متخصص می خواهد و نه....
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فرصتی برای 
درگیر شدن با 

سکانس ها نیست، 
چون همه چیز 

در لحظه ای اتفاق 
می افتد و به سرعت 

تمام می شود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی
2227 در خصوص پرونده كالسه 519/90 ش 9 خواهان احمد بابايی باغبهادرانی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال موتورس��يكلت رايكا 125 مدل 1384 به شماره انتظامی 4375 اصفهان 
54 به انضمام خس��ارات دادرسی مقوم به 3/500/000 ريال به طرفيت حاج اسماعيل جعفری 
تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای روز شنبه مورخ 91/5/14 س��اعت 10 صبح تعيين 
گردي��ده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در جرايد 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين شعبه واقع در خيابان آتشگاه نرسيده به پمپ 
بنزين مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می 

شود. م الف/ 5333 دفتر شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
2239 كالس��ه پرونده: 71/91، شماره دادنامه: 392، مرجع رس��يدگی: شعبه 11 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: زينب نويدپور نش��انی: اصفهان شهرك رسالت كوی گلبرگ منزل 
هفتم، وكيل: س��ميه عليدوس��تی، نش��انی: خانه اصفهان ميدان ماه فرخی ابتدای خ رزمندگان 
جنب رس��توران عصر يخی، خوانده: محمدجواد اقبالی مجهول المكان، خواس��ته: مطالبه وجه 
يک فقره چک به انضمام كليه خس��ارات وارده اعم از هزينه دادرس��ی تأخير تأديه حق الوكاله 
وكيل و هزينه نش��ر آگهی، با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش��ورتی اعضا شورا 
ختم رس��يدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نمايد. رأی قاضی شورا: در 
خصوص دعوی خانم زينب نويدپور با وكالت س��ميه عليدوس��تی به طرفيت آقای محمدجواد 
اقبالی به خواس��ته مطالبه مبلغ 6/000/000 ريال وجه چک به ش��ماره 638324 به عهده بانک 
اقتصاد نوين به انضمام مطلق خس��ارت قانونی، با توج��ه به محتويات پرونده و بقای اصول 
مس��تندات در يد خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال عليه كه ظهور در 
اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد، و اين كه خوانده علی رغم 
نش��ر آگهی در جلسه حضور ندارند و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندی در 
مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائ��ه ننموده لذا دعوی خواهان عليه 
خوانده ثابت به نظر می رسد كه مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 
522 قان��ون آ.د.م حكم به محكومي��ت خوانده به پرداخت مبل��غ 6/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و 34/000 ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تأخير در تأديه هزينه نشر آگهی از تاريخ سررسيد چک موصوف )89/10/10( تا تاريخ اجرای 
حكم در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد. رأی صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قاب��ل واخواه��ی در همين مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قاب��ل اعتراض در محاكم محترم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف/ 5218 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2240 در خصوص پرونده كالس��ه 491/91 ش ح 14 خواهان آقای كورش صداقت با وكالت 
آق��ای زارع دادخواس��تی مبنی ب��ر الزام به انتق��ال امتياز به طرفيت آق��ای محمود نوربخش 
حبيب آبادی تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای روز سه ش��نبه مورخ 91/5/31 ساعت 
9 صب��ح تعيين گرديده، ب��ا توجه به مجهول الم��كان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان آتشگاه 

س��اختمان شماره 2 ش��وراهای حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف/ 5156 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ اخطاریه
2241 شماره: 1538 راجع به پرونده اجرايی كالسه 4/1632 عليه شركت تعاونی معدنی عقيق 
اردس��تان و سيد س��عيد مير واقفی له بانک ملی اردستان، تمامت ششدانگ پالك 1103 فرعی 
از 51 اصلی واقع در بخش 9 حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز، متعلق به س��يد س��عيد مير واقفی 
در قبال طلب بانک ملی اردس��تان توسط كارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 601/000/000 
ريال ارزيابی گرديده، لذا برابر ماده 98 آئين نامه اجرائی بدينوسيله به متعهد اخطار می شود 
ك��ه پس از رؤيت اين آگه��ی اخطار به فاصله 5 روز چنانچه اعت��راض دارد اعتراض خود را 
به ضميمه مبلغ 2/000/000 ريال هزينه جهت تجديد ارزيابی ارس��ال دارد واال به همان قيمت 

آگهی مزايده تنظيم خواهد شد. فدايی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

فقدان سند مالكیت
2242 نظر به اينكه آقاي حسين آرام فرزندابوالقاسم باارائه دو برگ استشهادمحلي كه هويت 
وامضاءشهود رس��مًاگواهي شده مدعي مفقود شدن س��ند مالكيت دودانگ ازششدانگ پالك  
4521 / 3 ش��ده كه س��ندمذكور دردفتر283 صفحه 232 بنام حس��ين آرام ثبت وسندصادر 
گردي��ده  اينک نامبرده تقاضاي صدورس��ندمالكيت المثني نموده اس��ت ل��ذا دراجراي ماده 
120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهي مي ش��ود كه هر كس نسبت به ملک 
مورد آگهي معامله اي كرده كه در آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود 
مي باشد مي بايست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي 
خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت يا س��ند معامله تس��ليم نمايد واگ��ر ظرف مهلت مقرر 

اعتراضي نرس��دويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت 
المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��ليم خواهد كرد .در صورت ارائه س��ند مالكيت 
يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويک نسخه 

آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. مير محمدي - رئيس ثبت 
اسناد وامالك شهرضا 

فقدان سند مالكیت
2243 نظر به اينكه خانم اش��رف السادات اهلي فرزندسيدقاسم باارائه دو برگ استشهادمحلي 
كه هويت وامضاءش��هود رس��مًاگواهي ش��ده مدعي مفقود ش��دن س��ند مالكيت چهاردانگ 
ازششدانگ پالك  4521 / 3 شده كه سندمذكور دردفتر288 صفحه 289 بنام اشرف السادات 
اهلي ثبت وسندصادر گرديده  اينک نامبرده تقاضاي صدورسندمالكيت المثني نموده است لذا 
دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهي مي ش��ود كه هر كس 
نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي كرده كه در آن اش��اره اي نشده ويا مدعي وجود سند 
مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل 
مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضي نرس��دويا در صورت اعتراض اصل س��ند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت 
س��ند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه 

سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم 
ويک نس��خه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. مير محمدي - 

رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا 

ابالغ وقت رسیدگی
2244 در خصوص پرونده كالسه 207/91 خواهان بيژن خانجانی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
وجه به طرفيت بهرام س��هرابی تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای مورخ 91/5/18 ساعت 
3/30 عص��ر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان آتشگاه 
نرس��يده به پمپ بنزين مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ شده تلقی و 
تصميم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف/ 12471 ش��عبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2245 در خصوص پرونده كالس��ه 405/91 ش 22 خواهان بيژن خانجانی دادخواس��تی مبنی 
بر مطالبه به طرفيت كريم تقی نسب تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز يكشنبه مورخ 
91/5/8 س��اعت 4/30 عصر تعيي��ن گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در 
خيابان محتش��م كاشانی جنب بيمه ايران- مجتمع ش��ماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ شده تلقی و 
تصميم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف/ 12498 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره يک شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2246 در خص��وص پرونده كالس��ه 199/91 خواه��ان بيژن خانجانی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفيت نصراله شكرالهی تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز سه شنبه 
مورخ 91/4/20 س��اعت 3/30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در 
خيابان محتش��م كاشانی جنب بيمه ايران- مجتمع ش��ماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ شده تلقی و 
تصميم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف/ 12472 ش��عبه 24 حقوقی مجتمع شماره يک شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ اجرائیه
2247 اب��الغ مف��اد اجرائيه در كالس��ه پرون��ده 1326/89 ح/ 9 محكوم له حس��ن اختريان به 
نش��انی اصفه��ان، اتوبان ش��هيد چم��ران، خيابان آل محم��د)ص( كوچه گلب��رگ- پالك 10 
محكوم عليه عباس قاس��م زاده فرزن��د محمدباقر، مجهول المكان به موجب دادنامه ش��ماره 
8909980350901326-1390/2/22 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ شصت ميليون 
ريال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ يک ميليون و س��يصد و ده هزار ريال بابت هزينه 
دادرسی و پرداخت خسارات تأخير تأديه تا زمان اجرا در حق محكوم له . بعالوه پرداخت مبلغ 
سه ميليون ريال بابت حق االجراء، مفاد اجرائيه مستنداً به ماده 9 قانون اجرای احكام برای يک 
نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی درج و منتشر می گردد تا محكوم عليه در 
فرجه قانونی ضمن اعالم آدرس از حق قانونی خود استفاده نمايد. م الف/ 5180 رئيس شعبه 

نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
2248 شماره ابالغيه: 9110100352401716، شماره پرونده: 9109980352400237، شماره 
بايگانی ش��عبه: 910240، خواهان بانک ملت با مديريت آقای علی ديواندری دادخواس��تی به 
طرفيت خواندگان مريم ابراهيمی فر و عباس بيگدلی و محمد احمدی به خواس��ته مطالبه طلب 
تقديم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه بيست و 
چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد 
نيكبخت س��اختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به كالسه 
9109980352400237 ثبت گرديده كه وقت رس��يدگی آن 1391/5/4 و س��اعت 10:30 تعيين 
ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن احد از خواندگان بنام محمد احمدی و درخواس��ت 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. ميرطالبی- 

منشی شعبه بيست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2249 در خصوص پرونده كالس��ه 488/91 خواهان مجتبی رحيم زاده خراسانی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال موتورسيكلت به طرفيت اكبر كشانی سرخسی تقديم نموده است. وقت 
رس��يدگی برای روز سه ش��نبه مورخ 91/5/31 س��اعت 11/30 تعيين گرديده است، با توجه 
ب��ه مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده 
قبل از وقت رس��يدگی به اين شعبه واقع در ابتدای خ آتش��گاه مجتمع شماره دو شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.  شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
2250 كالس��ه پرونده: 1330/90، شماره دادنامه: 272، مرجع رسيدگی: شعبه 22 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: مؤسس��ه مهر بس��يجيان با وكالت نجمه محمدی نش��انی: اصفهان 
بوستان سعدی روبروی صدا و سيما مجتمع زاينده رود طبقه 2 واحد 4، خواندگان: 1- محمد 
ك��رم زاده 2- بهروز روان بخش هر دو مجهول المكان، با عنايت به محتويات پرونده و نظريه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می نمايد. رأی 
قاضی شورا: دعوی مؤسسه مهر بسيجيان با وكالت نجمه محمدی بطرفيت 1- محمد كرم زاده 
2- بهروز روان بخش بخواس��ته مطالبه مبلغ چهل ميليون ريال وجه چک شماره 140597/32 
مورخ 90/7/16 عهده بانک ملت به انضمام مطلق خس��ارات قانون��ی- با توجه به بقای اصول 
مس��تندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال عليه كه ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خواندگان با توجه 
به ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه ای به اين شعبه ارائه ننموده 
بر ش��ورا ثابت است لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون 
آئين دادرس��ی مدنی حكم بر محكوميت خواندگان متضامنًا به پرداخت مبلغ چهل ميليون ريال 
بابت اصل خواسته و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و هزينه نشر آگهی و چهل هزار ريال بابت 
هزينه دادرسی و همچنين خسارت تأخير و تأديه از تاريخ سرسيد 90/7/16 تا تاريخ وصول كه 
محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مركزی برعهده اجرای احكام می باشد در حق 
خواه��ان ص��ادر و اعالم می نمايد. رأی صادره غيابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در اين شعبه می باشد. شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
2251 ش��ماره: 20/91 ش/ 24، كالس��ه پرونده: 904/90 ش ح / 24، مرجع رسيدگی: شعبه 24 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سيد مهدی سيد حس��ينی به نشانی: اصفهان خ پروين 
عس��كريه دوم فروشگاه سوپر لبنيات، با وكالت نجمه محمدی به نشانی: بوستان سعدی مقابل 
صدا و سيما جنب پيتزا پيزا مجتمع زاينده رود ط 2 واحد 4، خوانده: بهزاد افكار مجهول المكان، 
خواسته: مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت بخشی از سفته مدركيه، به تاريخ 91/2/24 شعبه 
24 ش��ورای حل اختالف به تصدی امضاءكننده زير تش��كيل پرونده كالسه 904/90 ش ح/ 24 
مفتوح اس��ت با مالحظه اوراق پرونده، شورا با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت 
بصدور رأی می نمايد.رأی ش��ورا: در خصوص دعوی سيد مهدی سيد حسينی با وكالت نجمه 
محمدی به طرفيت بهزاد افكار به خواسته مطالبه پنجاه ميليون ريال بابت بخشی از سفته مدركيه 
به شماره خزانه داری كل 825277 )سری/ ث( به انضمام تأخير تأديه وخسارات دادرسی نظر 
به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان كه داللت بر استقراردين و اشتغال ذمه خوانده دارد و اينكه 
خوانده مجهول المكان اعالم ش��ده كه علی رغم ابالغ نشر آگهی در جلسه شورا حاضر نشده و 
هي��چ گونه ايراد و دف��اع موجهی در خصوص دعوای مطروحه و مبنی بر پرداخت دين و برائت 
ذمه خويش به عمل نياورده اند لذا ش��ورا دعوی خواهان را وارد تش��خيص داده و به اس��تناد 
م��واد 198، 519، 515، 522 ق.آ.د.م ومواد 313 و 310 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواس��ته به انضمام هزينه دادرس��ی و خسارت 
تأخير تأديه براساس شاخص بانک مركزی از تاريخ سررسيد مورخه 90/10/6 تا زمان وصول 

در ح��ق خواهان ص��ادر و اعالم می نمايد. رأی صادره غيابی و ظ��رف 20 روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهی در همين شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2252 در خصوص پرونده كالس��ه 481/91 خواهان محمدحسن آقادادی دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال س��ند يک دستگاه موتورسيكلت هوندا به طرفيت مجيد حسين پور تقديم نموده 
است. وقت رسيدگی برای روز پنج شنبه مورخ 91/6/2 ساعت 9 تعيين گرديده است، با توجه 
ب��ه مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده 
قبل از وقت رس��يدگی به اين شعبه واقع در ابتدای خ آتش��گاه مجتمع شماره دو شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.  شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
2253 كالس��ه پرونده: 2097/90 ش ح/ 33، ش��ماره دادنامه: 378، مرجع رسيدگی: شعبه سی و 
سوم ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: خانم اعظم زارع سودانی، نشانی: اصفهان خيابان 
زينبيه روبروی پارك باغ قوش��خانه كوی سلمان فارسی پالك 25 طبقه پائين، وكيل: آقای مجيد 
ضيغم زاده نشانی: اصفهان ميدان بزرگمهر ابتدای خ بزرگمهر نبش كوی معراج ساختمان سجاد 
طبقه سوم، خوانده: خانم زهرا ايروان مجهول المكان، خواسته: الزام خوانده به انتقال رسمی 2/5 
س��هم مشاع از 420 سهم شش��دانگ پالك ثبتی 14915/70 واقع در بخش 5 ثبتی اصفهان مقوم 
به 11/000/000 ريال. گردش��كار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش��ورتی اعضای 
محترم شورا ضمن ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی 
می نمايد. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دع��وی آقای مجيد ضيغم زاده به وكالت خانم اعظم 
زارع س��ودانی فرزند وهاب به طرفيت خانم زهرا ايروان فرزند حسين به خواسته الزام به انتقال 
رسمی 2/5 سهم مشاع از 420 سهم ششدانگ پالك ثبتی 14915/70 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
مقوم به 11/000/000 ريال و با توجه به قولنامه عادی مورخ 1358/2/20 ارائه ش��ده توس��ط 
وكيل خواهان كه امضاء خوانده نيز در ذيل آن وجود دارد و س��ند قطعی ش��ماره 23449 مورخ 
53/12/14 ثبت شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره 82 حوزه ثبتی اصفهان و اظهارات وكيل 
خواهان در جلس��ه رسيدگی مبنی بر خريد موكل از خوانده و پرداخت كامل ثمن معامله و پاسخ 
اس��تعالم انجام شده از اداره كل ثبت اس��ناد و امالك اصفهان طی نامه شماره 91/1869 مورخ 
91/3/4 كه داللت بر مالكيت خوانده دارد و اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی 
حضور نيافته و اليحه ای نيز به ش��ورا ارائه ننموده و مصون ماندن مدارك ابرازی خواهان از 
اعتراض لذا شورا دعوی مطروحه را مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 
قانون مدنی حكم بر محكوميت خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سندرسمی 
2/5 سهم مشاع از 420 سهم ششدانگ پالك ثبتی 14915/70 واقع در بخش 5 ثبتی اصفهان به نام 
خواهان صادر و اعالم می نمايد. رأی صادره غيابی است و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در همين شعبه می باشد. شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
2254 كالسه پرونده: 62/91 ش 14، شماره دادنامه: 309، مرجع رسيدگی: شعبه 14 شورای 
حل اختالف، خواهان: نازی حاتمی نش��انی: اصفهان رباط اول كوچه توحيد پالك 6، خوانده: 
عل��ی طاهری مجهول المكان، خواس��ته: ص��دور حكم مبنی بر اثبات مالكي��ت و تنفيذ تماميت 
شش��دانگ پالك ثبتی 119/14458 از بخش 5 اصفهان مقوم به 50/000/000 ريال. گردشكار: 
پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه 
مش��ورتی اعضا قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و بش��رح زير مبادرت بصدور رأی می 
نمايد. رأی قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان خانم نازی حاتمی به طرفيت علی طاهری 
به خواس��ته اثبات مالكيت مورد معامله مورخه 90/12/1 به شرح دادخواست تقديمی خواهان 
اعالم می دارد كه منزل مسكونی را از خوانده خريداری كرده و ثمن معامله را پرداخت و مورد 
معامله در تصرف وی می باش��د خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلس��ه رس��يدگی مورخه 
1391/2/30 حاضر نشده و اليحه ای نيز تقديم ننموده است نظر به اينكه خواهان قولنامه های 
بين خوانده و ايادی را ارائه نموده و دليل و مدركی مبنی بر بی اعتباری قولنامه ها ارائه نشده 
اس��ت و امتيازات آب، برق، گاز آن در دفاتر اس��ناد رسمی ثبت گرديده است لذا شورا دعوی 
خواهان را وارد دانس��ته و به اس��تناد مواد 10 و 29 و 140 و 231 و 362 قانون مدنی و ماده 
569 رأی وحدت رويه مورخه 1370/10/10 حكم بر اثبات مالكيت خواهان به تمامت ششدانگ 
منزل مس��كونی واقع در اصفهان خ رباط اول، كوچه توحيد، پالك 6 در حق خواهان صادر و 
اعالم می نمايد. رأی صادره غيابی كه ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه 

می باشد.  شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

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

اعتبار ساقط است.
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امام صادق )ع( :
هر کس از دوستان ما باشد، به همسرش بیشتر اظهار محبت می کند.

 

انگشتر

باغ هوشمند

خودمان را گول نزنیم!
اسالم می گوید اذان را بر پش��ت بام خانه ها بگویید،  در کجای اسالم 
است که اذان را باالی مناره ۹۰ متری بگویند؟ در نهج البالغه ویژگی 
محراب را بیان می کند که ساده باشد،   حال کجا محراب های ما ساده 
اس��ت!؟ این که از طریق موس��یقی می خواهند به خدا برسند، کجا 
اسالم این را می گوید! در کشور ما ۲۰ سال است قاریان بین المللی را 
دعوت و مسابقه برگزار می کنند، در حالی که در قرآن تدبر را در کنار 
تالوت بیان می کند،   حال با این همه بودجه ای که صرف برگزاری آن 

شده است، چه مقدار صرف تدبر قرآن شده است؟!
این که کسی آیه الکرسی را روی دانه برنج می نویسد، یا این که کسی 
دیگر قرآن ۴۰ تُنی را نوشته است، در کجای اسالم است؟ آیا واقعا این 
کار دعوت و تدبر به قرآن است؟ در شکل خوشبینانه ۲۰۰ نفر از هزار 
کارمند سازمان به نماز اول وقت و جماعت اهمیت می دهند و ۸۰۰ 
نفر باقیمانده نسبت به اذان بی اعتنا هستند. در این حال که شما به 
نماز اهمیت نمی دهید،   چگونه می خواهید اسالم را در جهان صادر 

کنید؟ نباید اوقات ارزشمند را بیهوده صرف کرد.  
در روز قیامت از وقت و پول هزینه شده، سؤال خواهد شد،  اگر روزی 
یک برنج دور ریخته ش��ود و آن را در ۷۰ میلیون نفر ضرب کنیم، در 
یک سال چه مقدار برنج در ایران به هدر خواهد رفت! اکثر شما مقلد 
امام هستید، امام خمینی در فتوای خود می فرماید: دور ریختن نصف 
لیوان آب، اسراف است، اس��راف گناه کبیر است و گناه کبیره، عدل 
را فاسد می کند. پس اگر امام جماعتی بیش از نصف آب لیوان وضو 

گرفت، نماز او اشکال دارد، چون از عدالت خارج شده است.
دلتان را به بودجه خوش نکنید، این که بودجه صرف نمایشگاه قرآن 
یا فالن کاش��یکاری که خط آن را هیچ جّنی نمی تواند بخواند، شود، 

چه بهر ه ای برای اسالم دارد؟! 
من خودم را مثال می زنم تا به کسی بر نخورد، اگر قرار باشد به نماز 
جماعتی ب��روم و در این حین عمامه ام در ج��وی بیفتد، فوری زنگ 
می زنم که مش��کلی برایم پی��ش آمده و نمی توانم ب��ه نماز جماعت 
بروم! مگر ای��ن نیم کیلو پنبه چه ارزش��ی دارد که نم��از جماعت را 

کنسل کنیم؟

جوانی که گناهی کرده بود، به دست ذوالنون مصری )یکی از عارفان 
بزرگ( توبه کرد. او از ش��ادی این توفیق، دویس��ت دینار زر سرخ به 
مریدان شیخ نفقه )خرجی( داد، اما چندان که خدمت ذوالنون کرد، 
از او التفاتی ندید. روزی از نهایت آزردگی شکایت این محرومیت به 
چند تن از یاران کرد. ش��یخ را خبر ش��د. وی را طلبید، انگشتریش 
 را که پربها بود ب��ه ج��وان داد و گفت: این ب��ه بازار بر. ب��ر مقومان 
)قیمت گذاران( عرضه کن و بفروش. جوان انگشتری را گرفت، به بازار 
برد و به بعضی از کفشگران و گازران )لباسشویان( و پاره دوزان و خرده 

فروشان و بقاالن نشان داد. 
هیچ یک از آنان زیاده از ده درم بها نکرد. نزد ش��یخ بازگش��ت و آن 
چه رفته بود، تقریر کرد. ذوالنون فرمود: انگش��تری را به چه کسانی 
نشان دادی؟ گفت: به تنی چند از کفش��گران و گازران و پاره دوزان 
و خرده فروش��ان و بقاالن. شیخ انگش��تری را از او گرفت؛. به یکی از 
مریدانش داد و گفت: این به بازار ب��ر و بفروش. مرید آن را گرفت. به 
 بازار گوهرفروش��ان برد و به دویس��ت دینار زر بفروخت و )وجه آن(

 به ذوالنون داد. شیخ آن همه را به جوان داد و گفت: این دویست دینار 
زر سرخی که به مریدان من انفاق کردی، برگیر و برو که قابلیت تو در 
معرفت اهل معرفت به قدر استعداد تو در فروختن انگشتری است که 
به نااهالن عرضه داشتی و قیمت آن شکست. تو قدر وارستگان و اهل 

تعرف کی شناسی و کی توانی؟

طراحان ایده های مختلفی برای ایجاد باغچه های کوچک متناسب با 
فضای محدود آپارتمان ها و مناطق شهری ارایه کرده اند که سیستم 
مفهومی Plant-In City نیز نمونه ای از یک باغ هوشمند کوچک 

است.
کالنشهرها با کمبود ش��دید فضا برای احداث پارک مواجه هستند 
و ایجاد باغچه ه��ای کوچک بر فراز برج های مس��کونی واداری نیز 
نتوانس��ته نیاز به فضای س��بز را مرتفع کند. این سیستم هوشمند 
مجهز به مجموعه ای از المپ ه��ای LED، تجهیزات اندازه گیری 
رطوبت و آبیاری و حسگرهای کنترل الکترونیکی است که درون یک 
قاب قرار می گیرند. کاربر می تواند ب��ا قرار دادن قاب های مختلف 
در کنار یکدیگر، باغچه مورد نظر را در اشکال مختلف طراحی کند.

سیستم سخت افزاری باغچه هوشمند از طریق حسگرهای مختلف، 
وضعیت آب، رطوبت و نور مجموعه را تحت کنترل دارد و س��المت 
گیاهان به صورت مس��تمر مورد بررس��ی قرار می گیرد. همچنین 
امکان افزودن حسگرهای اضافی برای بررسی سایر فاکتورها در نظر 

گرفته شده است.

براس��اس آم��ار موج��ود، نزدیک ب��ه یک س��وم و یا 
حتی بیش��تر از زمان بی��داری خ��ود را در محل کار 
می گذرانیم. ش��غلی که م��ا انتخاب ک��رده و به آن 
می پردازیم، بخش بسیار مهمی از زندگی ماست که 
شکل دهنده روابط اجتماعی و آینده زندگی ما خواهد 
بود. اما چه خواهد شد اگر ما از شغل خود راضی نبوده 
یا حتی از آن متنفر باشیم؟ آیا تا به حال به این موضوع 
فکر کرده اید که آیا از ش��غل خود راضی هس��تید یا 
خیر؟ در این مطلب ما شما را با نشانه هایی که نشانگر 
این اس��ت که شما از ش��غل خود راضی نیستید آشنا 

می کنیم.

تغییر شغل و مشکالت مالی
ش��ما به هیچ عنوان از ش��غل خود راضی نیستید اما 
به دلیل مش��کالت مالی یا این که نم��ی توانید بدون 
ای��ن کار از پس مخارج خ��ود بربیایید در این ش��غل 
باقی مانده اید. دائما به خ��ود می گویید اگر به خاطر 
مس��ائل مالی نبود، حتی یک لحظه هم در این شغل 
نمی مانده و آن را ترک می کردم. البته در این جا یک 
مسأله وجود دارد و آن هم این است که حضور در یک 
شغل نامناس��ب می تواند ضررهای روحی و جسمی 
طوالنی مدتی را روی شما داشته باشد. آن وقت باید 
پول بسیار بیشتری را صرف درمان خود کنید. مسائل 
مالی همیشه رابطه مستقیمی با رضایت شغلی دارد و 

استثنا پذیر هم نیست.

تغییر شغل و انتخاب شغل بعدی
ش��ما به این مس��أله فکر می کنید که ش��غل خود را 
تغییر دهید و به خود می گویید: اگر می دانستم بعد 
از خروج از این کار باید به سراغ چه شغلی بروم و چه 
کاری از دست من برمی آید، همین امروز شغل خود 
را عوض می کردم. این مسأله نشان دهنده این مطلب 
است که ترس از آینده، شما را در شغل فعلی که از آن 

رضایت ندارید نگاه داشته است.

آخر هفته های پر استرس
زمانی ک��ه صبح جمع��ه از خواب برم��ی خیزید و به 
جای لذت بردن از روز تعطیل خود به این مسأله فکر 
می کنید که فردا هم یک روز شنبه و به عبارتی آغاز 
یک هفته طوالنی و خسته کننده دیگر در شغلی است 
که به آن عالق��ه ای ندارید و در کل لحظه ش��ماری 
می کنید برای این ک��ه تعطیالت فرا برس��د و از زیر 

کار در بروید. 

همکار نامناسب
داشتن مشکالت کاری با روسا و همکاران در سطوح 
مختلف کارهای اداری یک حقیقت غیر قابل کتمان 
اس��ت. اما زمانی می رسد که ش��ما نمی توانید حتی 
حضور این افراد را تحمل کنید. زمانی را تصور کنید که 
همکار مورد نظر شما به دفتر وارد شده و شما با دیدن 
او حال بدی پیدا می کنید. کارشناسان معتقد هستند 
که در این شرایط محیط کاری برای شما »مسموم« 
شده است. مهم نیست که درآمد شما چقدر است. این 

شغل را ترک کنید.

شغل و تغییر شخصیت ما
بعد از مدتی فشار کار روی شما به قدری اثر می گزارد 
که دیگر خود را نمی شناس��ید. تمام احساسات شما 
و نوع رفتار ش��ما از زمانی که به این شغل وارد شدید، 
تغییر کرده اس��ت. زمانی که ش��ما به گذشته نگاهی 
می اندازید به این نتیجه می رسید که کال تغییر کرده 

و تبدیل به انسان دیگری شده اید.
 در این زمان توصیه اکید ما به ش��ما این است که این 
ش��غل را ترک کنید! بعضی از ش��غل ها هس��تند که 
تناسبی با ش��خصیت افراد ندارند و انتخاب نادرست 
آن شغل باعث می شود که بعد از مدتی تعادل زندگی 
فرد به هم بخورد و در نتیجه رضایت ش��غلی کاهش 

پیدا کند.

شغل و تأثیر روی سالمت
در صورتی که شما دارای شغلی نامناسب باشید، پس 
از مدتی عوارض آن روی روح و جس��متان مش��خص 
می شود؛ اس��ترس، بی خوابی، س��ردردهای شدید 
و طوالنی، ضع��ف کلی بدن و عصبی ش��دن از جمله 
معمول ترین ع��وارض کار در یک محیط نامناس��ب 

است. 
باید به این نکته توجه کنید که هیچ چیز، پر ارزش تر 
از سالمتی ش��ما نیس��ت و زمانی که از کار مورد نظر 
خارج ش��وید، خواهید فهمید که چه فشاری از روی 
دوش ش��ما برداشته شده اس��ت و از آن به بعد چقدر 

آرام تر هستید.

حتی پول هم برای شما مهم نیست
این نش��انه، مهم ترین نکت��ه برای نش��ان دادن این 
مسأله است که شما برای این شغل مناسب نیستید. 
هر چه تالش کرده و مش��کالت و سختی ها را تحمل 
می کنید، برای شما ارزشی ندارد و حتی دستمزدی 

که هم می گیرید، برای شما تفاوتی ندارد. 
این یکی از مهم ترین نش��انه هایی اس��ت که به شما 
می گوید باید از این کار خارج ش��ده و به دنبال شغل 

مورد عالقه خود بگردید.

7 نشانه برای تغییر شغل
+16+32
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

خواندنی

هزار و یک شب

فناوری

مهرزاد دانش

نود و سومین ش��ماره فصلنامه »نگاه نو« با مطالبی از 
محمدعلی موحد، نادر انتخابی، آیزایا برلین، فخرالدین 
عظیمی، محمدرحیم اخوت، بلقیس سلیمانی، محمد 

دهقانی و حسن میرعابدینی به روی دکه آمد.
این شماره از »نگاه نو« با مقاله »شرایط آزاداندیشی« 
آغاز می شود به قلم عبدی کالنتری و سپس گفتگوی 
سردبیر نگاه نو با دکتر مسعود نیلی )اقتصاددان و استاد 
دانش��گاه( آمده اس��ت با عنوان »هدف گ��ذاری های 

درست در برابر سیاست گذاری های نادرست«.
محمدعلی موحد در این ش��ماره »نگاه نو« مقاله ای با 
عنوان »جزایر س��ه گانه، طبق بلندبانگ و میان تهی 
دعوی ش��یوخ« دارد با مضمون بی پایه بودن ادعاهای 
مقامات امارات متحده عرب��ی درباره مالکیت بر جزایر 
ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک. در ادامه مقاله ای 
از نادر انتخابی با عنوان »بنیادهای نظری و پیامدهای 
عملی سیاس��ت خارجی جدید ترکی��ه« و مطلبی از 

فرش��ته مولوی با عنوان »س��فرنامه نگاری: همگامی 
نویسنده و مسافر« آمده است.

بخش »نقد و نظر« این شماره نگاه نو با مقاله »اوسیپ 
ماندلشتام: ادیب بزرگ روس« نوش��ته آیزایا برلین با 
ترجمه رضا رضایی آغاز می شود و در ادامه مقاله ای از 
فخرالدین عظیمی با عنوان »جالل ذوالفنون و سخنی 

در فرهنگ تاریخی موسیقی در ایران« آمده است.
در این شماره در آس��تانه 13 تیر س��الروز درگذشت 
صادق چوبک، مقاله ای به همین مناسبت از محمدرضا 
رهبریان با عنوان »بر خاکستر ققنوس«  منتشر شده 
است. نوشته ای به قلم علی امینی نجفی با عنوان »نادر 
و سیمین در پیش��گاه داوری« نیز در این بخش آمده 
اس��ت. مطالب این بخش با نوشته ای از مهری بهفر در 
پاس��خ به علی صلح جو و پاس��خ تازه علی صلح جو به 

نوشته مهری بهفر، به پایان می رسد.
بخ��ش »چهره ها«ی این ش��ماره نگاه نو ب��ه زنده یاد 

سیمین دانشور اختصاص داده شده است.
در بخش »ادبی��ات و هنر« ه��م مقال��ه ای از یوگنی 
برتلس، خاورشناس بزرگ روس، آمده است. در ادامه 
ترجمه ای پرویز دوایی، داس��تانی از شیوا ارسطویی و 
نوش��ته ای با عنوان »6۰ س��الگی« از جوزف اپستاین 
آمده است.  شماره ۹3 مجله »نگاه نو« در 1۴۰ صفحه 

به بهای 6۰۰۰ تومان به روی دکه آمده است.

»نگاه نو« به نود و سومین شماره خود رسید

عکس نوشت

محققان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی موفق به طراحی 
رباتی ش��دند که در شناس��ایی طیف گس��ترده ای از 
مواد طبیعی، براس��اس بافت آنها بهتر از انسان عمل 
می کند. ربات س��اخته ش��ده مجهز به نوع جدیدی 
از حس��گر المس��ه برای تقلید عملکرد نوک انگشت 
است. این حسگر همچنین از الگوریتم جدیدی برای 
تصمیم گیری درباره چگونگی تفحص دنیای خارج با 
تقلید از استراتژی های انسان استفاده می کند. حسگر 
مزبور قادر به تشخیص مکان و جهت اعمال نیروها به 
نوک انگشت و حتی خواص حرارتی شیء لمس ش��ده است. سنسور طراحی شده درست 

مانند انگشت انسان دارای پوستی نرم و انعطاف پذیر است.
 این پوست حتی دارای اثر انگشت بر روی سطحش بوده که این امر حساسیت آن به رعشه 
را افزایش می دهد. هنگامی که انگشت روی یک سطح بافت می لغزد، پوست رعشه را تجربه 
می کند. این رعش��ه ها به وسیله یک هیدروفون در درون هس��ته استخوانی شکل انگشت 
شناسایی می شوند. انگشت انس��ان از لرزش های مشابه برای تش��خیص بافت ها استفاده 
می کند اما انگشت ربات حساس تر است. هنگامی که انسان در تالش برای شناسایی یک 
شیء از طریق المسه است، از طیف گس��ترده ای از حرکت های اکتشافی براساس تجربه 

اولیه با اشیا مشابه بهره می برد.
این رب��ات متخصص برای تش��خیص 11۷ م��اده معمول جم��ع آوری ش��ده از انبارهای 

سخت افزار، لوازم التحریری و پارچه آموزش داده شداست.

گروهی متشکل از چند شرکت چک یک موتور سیکلت 
پرنده را ب��ا چهار پروانه برای بلند ش��دن و ثبات طراحی 
کرده اند که قرار است ساخت آن را آغاز کرده است. این 
موتور س��یکلت پرنده یا )FBike( ت��الش جمعی چند 
شرکت چک اس��ت که هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار 
دارد اما این طرح باید با چند پروانه الکترونیکی و دو چرخ 
همراه باش��د تا به خلبان اجازه دهد از ترافیک بلند شده 
و تا زمانی ک��ه باتری اجازه دهد پرواز کن��د. پروژه موتور 
س��یکلت پرنده در پایی��ز ۲۰11 با پیش��نهاد تولید یک 

موتورسیکلت الکترونیکی آغاز شد. طراحان با الهام از داستان های ژول ورن و یک نویسنده چک 
که سه گانه ای درباره یک موتور پرنده نوش��ته بود، این پروژه را با طراحی های سه بعدی آغاز 
کردند تا طرح اولیه یک دوچرخه هلیکوپتری را به موتور سیکلت پرنده تبدیل کنند. این موتور 
سیکلت قرار است روی زمین درست مثل یک موتور سیکلت معمولی عمل کند اما از توانایی بلند 
شدن و فرود مثل یک پرواز حقیقی برخوردار است. طراحی اولیه این اتومبیل دربرگیرنده هشت 
پروانه بود که روی این موتور سیکلت سوار شده است اما طراحان مجبور شدند تعداد پروانه ها را 
به چهار پروانه کاهش دهند تا وزن وسیله نقلیه کاهش یابد. بررسی های مهندسان موتور سیکلت 
پرنده نشان می دهد چهار موتور الکترونیکی 1۰ کیلوواتی برای پروانه های جلو و عقب به قطر 
13۰ سانتیمتر و دو موتور 3/5 کیلواتی نیز برای پره های 65 سانتی اطراف موتور به کار گرفته 
می شوند. موتور سیکلت پرنده وقتی روی زمین است، از تمام ویژگی های موتورهایی که روزانه 

مالحظه می کنیم برخوردار است.

موتور سیکلت پرندهالمسه ربات  بر انسان  غلبه کرد

سازه ای زیبا ساخته شده از بطری در 
ریودوژانیرو برزیل

تصمیم کبری دست انداز
باالخره انتظار به س��ر رسید و 

مجید 
شغل های پر درآمد در کشور کافی

اعالم ش��د. آی بیکاره��ا! آی 
نارضیان شغلی! آی تحصیلکرده های بیکار! بشتابید! 
بشتابید که غفلت موجب پشیمانی است. بله، دوستان 
نشسته اند بررسی کرده اند و فهمیده اند که نصف عمر 
حقیر و امثال حقیر و اگر ریا نشود، عرض کنم که کل و 
یوم عمرمان بر فناست. پس اگر تا حاال شغلی انتخاب 
نکرده اید و انگش��ت به دهان مانده بودید که به کدام 
مش��اغل افتخار نزول اج��الل بدهید، این ش��ما و این 

فهرست مشاغل پر درآمد در کشور:
1- مربی و بازیکن فوتبال

۲- بازیگر سینما و تلویزیون
3- وکیل خانواده

۴- متخصص و جراح زیبایی
5- متخصص کامپیوتر

 ش��غل ش��ما تویش نبود؟! خوب ای��رادی ن��دارد، از 

طنز نویس مطبوعاتی هم در این فهرست خبری نیست. 
حاال می شود دو کار کرد؛ یا این که ما سوته دالن گرد 
هم آییم و بعد از یک گریه مفص��ل و دلداری دادن به 
همدیگر برگردیم سر ش��غل های مزخرف خودمان و 
ببنیم چه خاکی باید توی س��رمان بکنیم. راه دیگر اما 
این است که قید ش��غل خودمان را بزنیم و بچسبیم به 
یکی از همین مش��اغل  میلیاردی. این گوی و این هم 

میدان. 
بنده ش��خصا عالق��ه مند به ش��غل ش��ریف جراحی 
پالس��تیک و زیبایی هستم. واقعا چه س��عادتی از این 
باالتر یک بانوی جوان دراز بکش��د زیر دستت و بعد از 
انجام عمل زیباتر از قبل ش��ده باشد؟ واقعا کیف دارد. 
دیدم که می گم! واقعا کی��ف دارد. بعد هم جیب پدر 
بدبختش را خالی می کنیم و اگر نداش��ت، مجبورش 
می کنیم ف��رش زیر پای��ش را بفروش��د و خرج عمل 
را بدهد. البته هی��چ جای نگرانی و قلمبه ش��دن رگ 
انسانیت و درس��تکاری هم نیس��ت. چون آن خانواده 

محترم حتما قصد دارند با تغیی��ر ویترین مذکور یک 
فقره شوهر پولدار تور کنند دیگر وگرنه مردم خوشگل 
نمی کنند که هی مادرشان بهشان بگوید الهی قربونت 
برم، چه ناز شدی! مادرها که همش این را می گویند؛ 
نخیر، دوس��تان فک�ر بعدش را می کنند. لذا مس��أله 
حالت سرمایه گذاری پیدا می کند و خانواده مذکور بعد 
از جاری ش��دن خطبه و در اولین فرصت، به حد کافی 
داماد جدید را می چاپند که دیگر نیازی به سوگواری ما 
هم نباشد. اگر هم دلتان برای داماد بدبخت می سوزد، 
بهتر اس��ت نس��وزد چون کس��ی که مالک ازدواجش 
دماغ س��رباال و لپ ورقلمبیده اس��ت، هم��ان بهتر که 
الی کار قرار بگیرد. توجه فرمودید، رابطه برد- برد که 
می گویند همین اس��ت دیگر؛ همه راضی و خوشحال 
پایکوبی می کنند و در یقه هم گل می ریزند. خوب من 
که ش��غل مورد نظرم را انتخاب کردم و از شنبه دیگر 
این ستون به حول و قوه الهی تعطیل می شود. شما هم 

بشتابید که غفلت موجب پشیمانی است.

چهره

حجت االسالم والمسلمین قرائتی
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