
حسرت مرغ به دل سفره ها نشست

 80 درصد از ماهي هاي بازار 
فاسد و غير بهداشتي اند 

چندعادت 
افراد موفق

با افزایش بی سابقه قیمت
افتتاح دومین پیست 
اسکیت  در اصفهان  9

خطاطی های خانه 
7هنرمندان را ببینید 10

 15 نکته که باید 
12در مورد قهوه بدانیم

مواد مخدر و سرقت
 پیشتاز جرایم در اصفهان

صمصام و خدابخش هم رفتنی شدند 

دادستان عمومی و انقالب اصفهان با بیان این که 24 هزار و 584 اجرای 
حکم در دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان در سال گذشته انجام شده 
است، گفت: مواد مخدر، س��رقت، تصادفات، توهین و افترا، ضرب و جرح 
عمدی، اختالفات خانوادگی و صدور چک بالمحل، پرونده های دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان را شامل می شوند.

گوشت مدت ها بود که از سفره ها خداحافظی کرده و مرغ،  4
ماه مجالس و  ش��اه سفره های مردم ش��ده بود. هفته گذشته شوک 
قیمت تا پنج هزارو500 و شش هزار تومان پیش رفت، اما باز هم تورم 

رخ نمود و این بار مرغ به مرز کیلویی هفت هزار تومان رسیده است...

مجموعه ای که برای 
تلویزیون خوش یمن بود 

 بعد از مدت ها از تلویزیون سریالی پخش می شود 
که ارزش دنب��ال ک��ردن دارد. در س��ال جدید در 
 گفتگوه��ای روزانه م��ردم حرفی از س��ریال های

تلویزی��ون نب��ود؛ البت��ه در م��ورد س��ریال ه��ای 
بی کیفیت��ی گفتگو می ش��ود، اما فق��ط در همین 
 ح��د ک��ه ف��الن س��ریال خ��وب نیس��ت؛ چ��ون 

سریال ها دیگر پیگیری نمی شوند...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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احمدی نژاد؛ از ایده آلیسم تا سمبلیسم 2

 طرح های سالمت  با حضور وزیر 
بهداشت  در اصفهان کلید خورد

 مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبي  در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: 
در حالي که ش��رایط تولید و پرورش ماهي قزل آال از سال 1342 
در کشور فراهم شده اس��ت، اما هنوز این ماهي به صورت فله  اي 
و ش��کم پر در بازار مصرف عرضه مي شود. لش��کری تصریح کرد: 
بیش از 80 درصد از ماهیانی که عرضه مي ش��وند، فاسد هستند. 
به گفته وی، طبق استاندارد جهاني ماهي باید در مزرعه به صورت 
شکم خالي شده، بسته بندي، تاریخ مصرف و شناسنامه دار و پس 
از یخ گیري با یونولیت در بازار عرضه ش��ود، اما اکنون هیچ  گونه 
شناسنامه اي براي ماهیان عرضه شده در بازار مصرف وجود ندارد. 
مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبي یادآور شد: براساس استاندارد 
جهاني، زمان اس��تفاده از ماهی از زمان صید ت��ا مصرف، 14روز  
است. وي اظهار کرد: همان گونه که ماهي غذاي سالمی محسوب 
مي شود، به همان اندازه سریع الفساد است، لذا باید شرایط مناسب 

براي عرضه  بهداشتي آن فراهم ش��ود، در صورتي که اکنون انواع 
ماهي ها به صورت فله، پشت نیسان، بدون شناسنامه و تاریخ تولید 
و مصرف عرضه مي شوند که کامال با بهداشت جهاني مغایر است. 
لشکري گفت: طي چهار سال اخیر بس��ته بندي و شناسنامه دار 
شدن ماهي قزل  آال را از سازمان دامپزش��کي پیگیري کرده ایم، 
 اما این سازمان همکاري نکرده است، همچنین سازمان میادین 
میوه و تره بار نی��ز براي عرضه  محصول تازه و مس��تقیم، از تولید 
هیچ گونه حمایتي نداش��ته اس��ت. مدیرعامل اتحادیه ماهیان 
س��ردآبي اظهارک��رد: در صورت شناس��نامه دار ش��دن تولید و 
بسته بندي آن در مزرعه، حضور دامپزشک الزامي مي شود که این 
امر دوهزار فرصت شغلي دامپزشکي ایجاد مي کند. از سوي دیگر، 
بر اساس استاندارد جهاني باید هر مزرعه  پرورشي که باالي 50 تن 

تولید دارد، دامپزشک داشته باشد. 

حریم قدیمی ترین 
بنای خشتی اصفهان 

حفظ نشد

جشنواره فيلم کودک 
در محاق 

 توقف فعاليت ماهان 
در فوتسال

 احتمال احضار 
قاليباف به مجلس

افزایش 100 هزار تومانی 
حقوق بازنشستگان از 

نيمه دوم تيرماه
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صنعتگران اصفهانی را بی اعتبار نکنید

پرداخت معوقات کارمندان
 در تیر ماه 

گوشی هوشمند 
پرطرفدار بازار

در پی انتشار آمار چك های برگشتی استان اعالم شد؛
چيدمان

6 البی
نان، مردم را به سازمان 

هدفمندی كشاند  4                        7
صاحِب خانه شما 

8چه رنگيه؟

استيضاح وزير كار مجددا كليد مي خورد

صرفه جويی نكنيم 
آب اصفهان جيره بندی می شود

ــکو در مجلس شوراي  ــکیان، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اس مسعود پزش
اسالمي از کلید خوردن طرح استیضاح 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.

نتيجه مثبت نيست
تالش نكنيد 

  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، 
ــگاه» این  ــد. اما «آزمایش ــر خودتان نخندی حتی اگ
ــد و به جز چند خنده کوتاه،  انتظار را برآورده نمی کن
ــت. این  از مهم ترین وظیفه کمدی در آن خبری نیس
ــت که همزمان با این  ــایند در حالی اس اتفاق ناخوش
ــم راهی اکران  ــینمایی رضا عطاران ه فیلم، فیلم س

شده است ...

س: حميدرضا نيكومرام/ زاينده رود[
]عك
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اصفهان، برگزاركننده رالى
 كاميون سوارها9

بازتاب مذاكرات ايران و 1+5 در رسانه هاى جهان
آخرين ذخاير خوش بينى2

ــاري در  ــال ج ــدان در س ــوق کارمن ــش حق ــزان افزای می
ــزان 15 درصد  ــأت وزیران به می ــه هی 24 خردادماه در جلس
ــت برنامه ریزی و نظارت  ــروز این مصوبه به معاون تصویب و ام
راهبردی ریاست جمهوري و معاونت مدیریت و توسعه منابع 
انسانی رییس جمهور ابالغ شد. افزایش 15 درصدي حقوق ها 
باید از ابتداي سال جاري اعمال و معوقات کارمندان در تیرماه 
ــت برنامه ریزی و نظارت  ــود. معاون بودجه معاون پرداخت ش
راهبردی ریاست جمهوري اظهار کرد: ضریب حقوق برای همه 
ــمول قانون مدیریت  گروه های حقوق بگیر، چه آنهایی که مش
ــمول قانون  ــوند و چه آنهایی که مش خدمات کشوری می ش

مذکور نیستند، به میزان 15 درصد تعیین شد. 

ــگاه ها،  رحیم ممبینی گفت: حقوق اعضای هیأت علمی دانش
ــمول قانون  ــاغالن مش ــات آموزش عالی و قضات، ش مؤسس
مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارکنان مشمول قانون نظام 
هماهنگي کارکنان دولت مانند کارمندان پست هاي سیاسي 
ــوق کارکنان  ــتگان، حق ــور خارجه، حقوق بازنشس وزارت ام
شرکت هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك ها 
و بیمه ها به میزان 15 درصد در سال جاري افزایش پیدا کرد. 
وي با اعالم میزان حداقل حقوق کارمندان تصریح کرد: حداقل 
ــته 341 هزار تومان بود که در  حقوق کارمندان در سال گذش
سال جاري میزان آن به 392 هزار و 150 تومان افزایش داده 

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

 دلیل آتش سوزی بازار
 میوه اصفهان فاش شد

قیمت مسکن در اصفهان 
کنترل نمی شود

ترددبا خودروهای
 فرسوده در اصفهان

 ممنوع شد

در انتظار فینال رویایی 
آلمان و اسپانیا

خرگوشی در کاله
 شعبده باز

ويژگی ها و شناسه های شعردهه 80 
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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.

ــتان اصفهان جزییات عملیات بزرگ انهدام شبکه بزرگ   رییس پلیس آگاهی اس
هرمی گاما و دستگیری سرشاخه های اصلی این گروه را تشریح کرد. 

ــین زاده در گفتگو با مهر گفت: از ماه ها قبل تحقیقات در  ــین حس سرهنگ حس
خصوص فعالیت شرکت هرمی گاما از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی آغاز و مشخص 
شد اعضای این شبکه در استان های اصفهان و تهران فعالیت داشته و فعالیت آنها 

مخرب نظم اقتصادی کشور است.
ــام زمان )عج( و  ــربازان گمنام ام ــی با همکاری س ــزود: در عملیات همزمان وی اف
ــس اصلی این شرکت  ــبکه ها و مؤس هماهنگی قضایی در تهران و اصفهان، سرش

دستگیر و دیگر این شرکت هرمی وجود خارجی ندارد.

 سرهنگ حسین زاده ادامه داد: در بررسی ها مشخص شد گرداننده اصلی این گروه 
به همراه گرداننده سایت شرکت، با اعضای شرکت گاما در انگلیس در ارتباط بوده 
ــگاهی و خانوادگی عضو  و با عملیات متقلبانه و تبلیغات کذب در محیط های دانش

می گرفتند.
 رییس پلیس آگاهی استان اصفهان تأکید کرد: اعضای اصلی این شبکه پول های
ــالك و خودروهای  ــد دالر، طال، ام ــی مخفی مانن ــورت نقدینگ دریافتی را به ص
گرانقیمت نگهداری می کردند که تعداد زیادی خودروی گرانقیمت از جمله حامر، 

بنز، بی ام و و لکسوس از آنها توقیف شد.
 این مقام انتظامی ادامه داد: پس از ورود به سایت این شرکت، مشخص شد حدود 
83 هزار نفر در ایران عضو این شرکت هرمی شده اند که 25 نفر از اعضای رده دوم 
ــان داد، سرشاخه های این  آن شناسایی و دستگیر شدند. همچنین بررسی ها نش
شرکت حدود 30 میلیارد تومان از زیرشاخه ها دریافت کرده بودند که با عملیاتی 

گسترده، دیگر فعالیت این شرکت برای همیشه پایان یافت.
 سرهنگ حسین زاده در این خصوص هشدار داد که شهروندان از هر گونه فعالیت 
ــرکت ها را که در قالب هاست و  ــرکت های هرمی پرهیز کرده و فریب این ش در ش
دامین تورهای زیارتی و سیاحتی فعالیت می کنند، نخورند. مطالعات صورت گرفته 
نشان می دهد تنها 2 درصد از اعضای شرکت های هرمی سود می برند و منابع مالی

 98 درصد دیگر در اختیار این 2 درصد قرار می گیرد.
ــوی کارآگاهان پلیس آگاهی و اداره کل اطالعات استان  وی افزود: تحقیقات از س
ــرکت  ــات تازه ای از فعالیت اعضای این ش ــه دارد که به زودی جزیی اصفهان ادام
ــکایتی دارند،  ــه در این زمینه ش ــد، همچنین افرادی ک ــانی خواهد ش اطالع رس
ــماره 2184334-0311 تماس گرفته و یا به پلیس آگاهی استان  می توانند با ش

اصفهان مراجعه کنند. 

انهدام شبكه 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

2

3

3

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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جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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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 
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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

زاون قوکاسیان:  
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77/000/0001/618/568/367جاریخط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مينادشت(91-1-73
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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
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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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آگهی مناقصه
نظر دارد  بختیاری در  و  استان چهارمحال  )ره(  امام خمینی  امداد  اداره کل کمیته 
عملیات گازرسانی محوطه اردوگاه دانش آموزی شهید دکتر چمران واقع در سامان 
حدفاصل روستای چم عالی و چم خلیفه را با تهیه مصالح و اجرای گازرسانی از طریق 
چگونگی  از  اطالع  جهت  متقاضیان  نماید.  واگذار  شرایط  واجد  پیمانکار  به  مناقصه 
برگزاری مناقصه به نشانی اینترنتی http://iets.mporg.ir و یا به نشانی: شهرکرد، 
دروازه سامان، مجتمع ادارات، اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان، اداره 

تدارکات مراجعه و یا با شماره تلفن 2261819-0381 تماس حاصل نمایند.
الزم به ذکر است مهلت شرکت در مناقصه از تاریخ 1391/04/04 لغایت 1391/04/14 

می باشد و بازگشایی پاکات در تاریخ 1391/04/17 برگزار خواهد شد.
ضمنًا کلیه هزینه ها اعم از هزینه کارشناسی چاپ آگهی به عهده برنده 

مناقصه می باشد.
اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان چهارمحال و بختیاری

روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان

ب�ا توجه ب�ه ش�روع فص�ل تابس�تان و بمنظ�ور تأمي�ن برق 
 پاي�دار از مش�تركين محت�رم درخواس�ت م�ی گ�ردد
ب�ا صرف�ه جوي�ی مص�رف ب�رق ب�ه وي�ژه در س�اعات 
 بعدازظه�ر خادمي�ن خ�ود را در صنع�ت ب�رق اصفه�ان 

ياری نمايند.

آگهی مناقصه عمومی
سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش 
مورخ 91/1/20 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد امور نگهبانی و کنترل و 
حفاظت فیزیکی با اعتبار 1/800/000/000 ریال از محل اعتبارات سازمان رفاهی 

تفریحی به پیمانکار واجد شرایط بمدت یکسال واگذار نماید. 
جهت   91/4/8 مورخ  پنجشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  بایست  می  متقاضیان 
دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادها و تا پایان وقت اداری روز شنبه 91/4/10 
جهت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان واقع در فرعی 2 خیابان بهداری یا 
به سایت مربوطه به آدرس WWW.refahi.shaahinshahr.com مراجعه 

نمایند.
سازماندرردياقبوليکياکليهپيشنهادهامختاراست.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم نوبت اول



چهره روزیادداشت

تظاهرات شبانه مصری ها
ه��زاران نفر از مردم مص��ر با برگزاری تظاهرات ش��بانه  نس��بت به 
 هرگونه ماجراجویی ش��ورای نظامی ب��رای تغییر نتای��ج انتخابات 

ریاست جمهوری هشدار دادند.

 هر کس هر چیزی دارد
 به قوه قضائیه بدهد

علی الریجانی، رییس مجلس ش��ورای اس��امی در حاشیه مراسم 
انتخاب کتاب سال س��پاه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی 
درباره ادعای برخی س��ایت ها در مورد ب��رادران الریجانی گفت: هر 
کس��ی که هر چیزی دارد به قوه قضائیه بدهد تا رسیدگی کند. وی 
افزود: هر چیزی راهی دارد و هر کسی که هر چیزی را مصرف می کند 
نمی توانیم در مورد آن اظهار نظر کنیم. باید از راه صحیح مس��ائل را 

بررسی کرد.

حمله به ایران، خودکشی است
سفیر کشورمان در اسپانیا گفت: اگر آمریکا فکر کند با فشار و تحریم، 
تغییری در مواض��ع ایران در زمینه مذاکرات اتمی ایجاد می ش��ود، 
کاما اشتباه کرده است. اس��رائیل در صورتی به ایران حمله خواهد 
کرد که قصد داشته باشد دست به خودکشی بزند. اگر اسرائیل دست 

به چنین کاری بزند، با پاسخ قاطع ایران مواجه می شود.

 زهر چشم بشار اسد از اردوغان 
با موشک روسی

وارد شدن دو جنگنده آمریکایی ترکیه در حریم هوایی سوریه برای 
دمشق کافی بود تا با موشکی روس��ی در چند لحظه زهرچشمی از 
نخس��ت وزیر ترکیه بگیرد که تا چند س��اعت پس از سقوط اف-4 
همچنان بگوید: هنوز نمی توانیم بگوییم سوریه جنگنده ما را ساقط 
کرده اس��ت. بامداد دیروز، اندکی قبل از این که ی��ک منبع نظامی 
س��وریه در این مورد اظهار نظر کند، دفتر رج��ب طیب اردوغان در 
بیانیه ای س��رانجام اعام کرد: پس از ارزیابی اطاعاتی که نهادهای 
مسئول به دست آوردند و اطاعاتی که در قالب جستجو و نجات به 
دس��ت آمد، برای ما روشن شد س��وریه هواپیمای ما را ساقط کرده 

است.

 حجم پرونده های قضائی، زیبنده
 نظام اسالمی نیست

آیت اهلل ابراهیم امین��ی، امام جمعه قم، حج��م پرونده های موجود 
در قوه قضائیه را زیبنده نظام اسامی ندانس��ت و از مسئوالن نظام 
خواست برای رفع این مشکل اقدامات جدی صورت دهند. وی گفت: 
سفارشات دیگران و این که شخصی در فان مقام قرار دارد، نباید در 
کار قضاوت قاضی تأثیرگذار باش��د. عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام عنوان کرد: در برخی از مواقع آن قدر از س��وی افراد فش��ار به 
قضات می آید که آنها ناچار می شوند خاف واقعیت تصمیم بگیرند.

دیدار صالحی و هیگ به درخواست 
طرف انگلیسی صورت گرفت

مهمانپرست، س��خنگوی وزارت خارجه ایران گفت ماقات صالحی 
و هیگ در کابل بنا به درخواس��ت طرف انگلیسی انجام شده و ایران 
هم به دلیل نگرانی از وضعیت حقوق کنس��ولی اتباعش این ماقات 

را پذیرفته است.

 احتمال ورود مجلس به ماجرای 
واحد آکسفورد

موس��وی اصل، عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اس��امی در گفتگو با فارس، درباره واحد آکسفورد دانشگاه آزاد که 
ماهانه هزاران پوند هزینه برای این دانشگاه داشته است، اظهار داشت: 
این احتمال وجود دارد که کمیسیون آموزش به این قضیه ورود پیدا 
کند. وی ادامه داد: درحال حاضر هنوز کمیس��یون به صورت جدی 
آغاز به کار نکرده اس��ت ولی احتمال رس��یدگی به واحد آکسفورد 

دانشگاه آزاد وجود دارد.

عزت بگوویچ به تهران دعوت شد
در ماقات علی اصغر خاجی، فرس��تاده ویژه محم��ود احمدی نژاد 
و معاون اروپا و آمری��کای وزارت امور خارجه با باق��ر عزت بگوویچ، 
رییس ش��ورای ریاس��ت جمهوری بوس��نی و هرزگوین، دعوتنامه 
نشست س��ران جنبش غیرمتعهدها در تهران تس��لیم وی شد. در 
این دیدار، خاجی با اش��اره به مش��کات و چالش ه��ای موجود در 
نظ��ام بین الملل، جنب��ش غیرمتعهده��ا به عنوان دومین تش��کل 
جهانی بعد از س��ازمان ملل را فرصتی برای تقویت چندجانبه گرایی 
 در راس��تای اس��تقرار صل��ح پای��دار و هم چنی��ن گس��ترش

 همکاری های جنوب � جنوب دانست.

به طورحتم آیندگان از تیرماه س��ال 84 و نهمی��ن دوره انتخابات 
ریاست جمهوری به عنوان نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ایران یاد 
می کنند که مسیر نظام جمهوری اس��امی ایران را برای همیشه 
تغییر داد. این که در نهایت آیندگان با چه تعبیری از این نقطه عطف 
یاد می کنند، تنها به تحوالت بعدی بستگی دارد، اما به طور حتم 
محمود احمدی نژاد یکی از اصلی ترین بازیگران این نقطه تا همین 

زمان هم سرگذشت پر فراز و نشیبی را طی کرده است.

مجلس گرم سیاسی یا رییس جمهور بعدی
باید قبول کرد که احمدی نژاد س��وم تیرماه س��ال 84 که در دور 
دوم انتخابات ریاست جمهوری به قدرت رسید، پدیده ای در عالم 
سیاست ایرانی محسوب می شد که پس از دوران »سازندگی« و 
»اصاحات«، س��بک جدیدی از زمام��داری را وارد واژگان قدرت 
کرد. خرداد 1384 احمدی نژاد سیاستمدار چندان معروفی نبود؛ 
مدت نه چندان بلندی فعالیت در شهرداری تهران و البته استانداری 
اردبیل در سال های دهه هفتاد در مقابل سابقه اجرایی و سیاسی 
س��ایر کاندیدها عما چیز دندان گیری محسوب نمی شد. شاید 
بسیاری از ناظران و تحلیل گران، احمدی نژاد را به نوعی مجلس 

گرم کن عرصه انتخابات می دانستند که البته باید در مرحله آخر 
به نفع بعضی کاندیداها کنار می کش��ید. اما خ��ود احمدی نژاد 
عقیده ای غیر ازآن داشت و خود را با اطمینان در مقابل اشخاصی 
همچون علی الریجانی، محمد باقر قالیباف و هاشمی رفسنجانی 
برنده با منازع عرصه انتخابات و مهمان بعدی پاستور می دانست.

سیاستمداری با کفش های کتانی
اما احمدی نژاد سال 84 چه چیزی را دراختیار داشت که بقیه فاقد 
آن بودند؟ احمدی نژاد نمادی از ایده آلیسم انقابی بود که در طول 
سال های پس از پایان جنگ تحمیلی عما تحقق آن برای مردم 
یک آرزو باقی مانده بود. دوری از تجمل،  ارتباط نزدیک با مردم و 
البته س��امت مالی ویژگی هایی بود که احمدی نژاد را تبدیل به 
دولتمرد نمونه می کرد و البته ادعایی هم درباره ایجاد اصاحات در 
انقاب نداشت، بلکه معتقد به اجرای اصول اولیه انقابی در دولت 
خود بود. این ویژگی ها سبب شد تا نه تنها طیف انقابی جامعه بلکه 
در مرحله دوم، حتی اقشار متوسط و خاکستری جامعه نیز رأی خود 
را به کیسه احمدی نژاد بریزند و هاشمی رفسنجانی عما قافیه را 
باخته ببیند. واقعیت آن بود که احمدی نژاد برخاف تمام چیزهایی 

دوید که بقیه کاندیداها به دنب��ال آن بودند. احمدی نژاد نه دنبال 
رأی قشر خاکستری جامعه رفت و نه خود را جنتلمنی در لباس یک 
سیاستمدار نشان داد که درعرصه بین المللی بدرخشد و نه سخن 
از نظریات جدید اقتصادی به میان آورد، اما پس از مدتی تمام اینها 
دنبال احمدی نژاد دویدند. احمدی نژاد رییس جمهوری ایده آل 

با کفش های کتانی در اواسط دهه هشتاد برای مردم ایران بود.

و رویا شروع می شود
دوران چهار ساله اول احمدی نژاد با تمام فراز و نشیب ها با موفقیت 
نسبی طی ش��د. احمدی نژاد تغییرات بنیادین را در دولت شروع 
کرد و به دنبال آن چی��زی رفت که برای آن آمده بود. س��فرهای 
استانی ش��روع ش��د، تمام برنامه های قبلی برای محدود کردن 
کمک های اجتماعی برداشته شد و پول نفت که به مدد باال رفتن 
قیمت نفت دیگر حکم کیمیا را نداشت، با قدرت تمام به پروژه های 
عمرانی پمپاژ شد. تأسیسات هس��ته ای فک پلمپ شد و ایران با 
 قدرت تمام به غنی س��ازی اورانیوم پرداخت و اسراییل از سخنان 
ضد صهیونیستی احمدی نژاد به شورای امنیت سازمان ملل متحد 
 عارض ش��د. برنامه های فضایی پیش رفت و ایران اولین ماهواره 
را به فضا فرستاد، توان دفاعی کش��ور تقویت شد و حتی سازمان 
 مدیریت و برنام��ه ریزی با قدمت پنجاه س��اله نیز با یک جلس��ه 

منحل شد. 
در این بین ناکامی هایی وجود داش��ت، اما احمدی نژاد همچنان 
می توانس��ت ادعا کند همان رییس جمهور ایده آل سال 1384 
است.گرچه دیگر در اواخر این دوره کفش های کتانی را به کناری 
گذاشته شده بود و کت و شلوار رسمی اغلب به تن رییس جمهور 

ایران می نشست، هنوز احمدی نژاد یک ایده آل بود.

یک نظام پشت سر یک رییس جمهور
انتخابات س��ال 88 زورآزمایی جدی برای احمدی نژاد بود و وی 
با زیرکی هرچه تمام تر توانس��ت با تبدیل فضای انتخاباتی به یک 
فضای دو قطبی بین خود و هاشمی رفسنجانی، رقیب سرسخت 
خود را با رأی بیس��ت و چهارمیلیون��ی کنار بزن��د. التهابات پس 
 از انتخابات ریاس��ت جمهوری  س��بب ش��د نظام با تمام قدرت از 
احمدی نژاد حمایت کند؛ رییس جمه��وری که حاال به نظر دیگر 
رویین تن شده بود. اما تاریخ نشان داد که هیچ گاه از طعنه خالی 

نیست.

اولین دست انداز دولت
اولین دس��ت انداز تنها اندکی پس از انتخابات ریاست جمهوری 

سال 88 به وقوع پیوست؛ اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون 
اول رییس جمهور منصوب ش��د و مقام معظم رهبری در نامه ای 
 که بعدها رس��انه ای ش��د، نارضایتی خ��ود را از ای��ن انتصاب به 
رییس جمهور منعکس کردند. اسفندیاری که با اظهار دوستی با 
مردم اسراییل، جنجالی رسانه ای را در کش��ور ایجاد کرده بود و 
طرفداران احمدی نژاد از همان زمان دل خوشی از وی نداشتند و 
حاال هم  انتظار برکناری سریع وی را داشتند. اما احمدی نژاد تعلل 
کرد، چنان که نامه مقام معظم رهبری رسانه ای شد و کار به جنجال 
رسانه ای کشید و اولین خط بر چهره رییس جمهور ایده آل کشیده 
شد. در نهایت رحیم مشایی به دفتر رییس جمهور نقل مکان کرد 
و غائله خوابید، اما مشایی کم کم به مرد دوم دولت تبدیل می شد، 

با سمت های بیشماری که پشت هرکدام حرف و حدیثی بود.

مرثیه ای برای یک ایده آلیسم
دو سال دیگرکج دار و مریز گذشت. احمدی نژاد طرح هدفمندی 
یارانه ها را اجرا کرد و نشان داد مرد کارهای ماندگار بود، اما به نظر 
می رس��ید احمدی نژاد فکر دیگری دارد. او نمی خواست ایده آل 
باشد و آن را دراردیبهشت سال 90 نشان داد. اما این بار حساب ها 
غلط درآمد؛ برکناری مصلحی از س��مت وزارت اطاعات و حکم 
حکومتی رهبر معظم انقاب درباره بازگشت مصلحی و خانه نشینی 
یازده روزه احمدی نژاد کار وی را به عنوان یک ایده آل تمام کرد. 
احمدی نژاد هم چنان رییس جمهور بود اما دیگر ایده آل کسانی 

نبود که روزی فکر می کردند ایده آل است.

سمبلی برای آینده
نگاهی کوتاه به عملکرد سیاس��ی احمدی نژاد از سوم تیرماه سال 
84 تا سوم تیرماه سال 91 نشان می دهد وی از ایده آلیسم شروع 
کرد و در نهایت با برخ��ی عملکردهای عجیب و غریب تنها به یک 

سمبل تبدیل شد. 
ح��اال دول��ت احمدی ن��ژاد مش��کات زی��ادی دارد؛ اقتص��اد با 
دشواری های فراوانی روبه روس��ت و زمانی نیست که در بررسی 
پرونده های فساد نام یکی از یاران وی  به میان نیاید.واقعیت این 
است که احمدی نژاد سمبلی از یک ایده آلیسم است، ایده آلیسیمی 
که برای مردم همچنان عزیز است و احمدی نژاد را به عنوان نشانه 
و سمبلی از آن می شمارند که حاال از آن فاصله دارد. مدیریت به 
سبک احمدی نژاد که سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم از 
اصلی ترین مولفه های آن است، هم چنان حضور پر رنگی در صحنه 
سیاسی ایران خواهد داشت، اما بدون تردید احمدی نژاد دیگر در 

آن نقش مستقیم ندارد.

ازسوم تیر 84 تا سوم تیر 91 چه گذشت 

احمدی نژاد؛ از ایده آلیسم تا سمبلیسم

 صالحی برای آشنایی 
به مجلس می آید 

 این هفته، 3 وزیر 
به مجلس می روند

رییس کمیسیون امنیت ملی اعام کرد: کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس نهم برای آش��نایی نمایندگان عضو این کمیسیون و تبیین 
مواضع و چارچوب همکاری های خود از وزیران اطاعات، امور خارجه، دفاع و 
کشور برای حضور در این کمیسیون دعوت کرده است. وی درباره زمان حضور 
وزیر امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی گفت: به دلیل این که صالحی اکنون 
همراه رییس جمهوردر سفر آمریکای التین به س��ر می برد، احتماال هفته 
آینده در نشست کمیس��یون حضور خواهد یافت.  رییس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات سخنگوی 
این کمیسیون مبنی بر احضار وزیر امور خارجه به دلیل دیدار اخیرش با وزیر 
خارجه انگلیس گفت: در صحبتی که با س��خنگوی کمیسیون داشتم، وی 

اظهارات نقل شده از خود را در برخی سایت ها تکذیب کرد.

عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسامی از حضور وزیران نفت، آموزش 
و پرورش و مسکن و شهرس��ازی در هفته جاری در صحن علنی مجلس 
برای ارایه گزارش خبر داد. محمد حس��ین فرهنگی درباره دس��تور کار 
این هفته صحن علنی مجلس ش��ورای اس��امی گفت: هفته جاری سه 
وزیر برای ارایه گزارش های مربوط به حوزه کاری ش��ان در صحن علنی 
مجلس حضور می یابند. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسامی 
افزود: قاسمی وزیر نفت، حاج بابایی وزیر آموزش و پرورش و نیکزاد وزیر 
مسکن و شهرس��ازی هفته جاری در صحن علنی مجلس به نمایندگان 

گزارش می دهند.
وی ادامه داد: رییس دیوان محاس��بات نیز برای ارایه گزارش از عملکرد 

چهار ساله این دیوان به صحن علنی مجلس دعوت شده است.

روزگذش�ته خبرگزاری فارس در مطلبی به مناسبت فرارسیدن س�وم تیر، روز به قدرت رسیدن و ظهور محمود 
احمدی نژاد در عالم سیاست و در مسند ریاست جمهوری کشور، به روایت  این دوران از سال 84 تا سال 91 پرداخت.

روایتی که یادآور سال های تعیین کننده ای بعد از انقالب بود. 

در آستانه انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا، اقدامات 
غیرقانونی دولت آمریکا در فروش تس��لیحات نظامی به 
کارتل های مواد مخدر مکزیکی، اوباما را در معرض یک 

رسوایی بزرگ قرار داده است.
به گزارش مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، رسوایی 
معروف به »سریع و خش��مگین« در دولت باراک اوباما 
در حال تبدیل شدن به واترگیت رییس جمهور کنونی 
آمریکاست. »واترگیت«، رسوایی بزرگ ریچارد نیکسون 
)رییس جمهور آمریکا 1969-19674( بود که وی را در 
آستانه استیضاح قرار داد. این رس��وایی با کشف دزدی 
و سیس��تم ش��نود جمهوری خواهان در مرکز کمپین 
انتخاباتی حزب دموکرات در هتل واترگیت آغاز ش��د  و 
مدتی بعد پای نیکسون و بس��یاری از اطرافیان او به این 
رسوایی کشیده ش��د. در ادامه این رس��وایی، نیکسون  
برای فرار از استیضاح، از پست ریاست جمهوری آمریکا 

استعفا کرد.
دیل��ی تلگراف می نویس��د، اکنون جمه��وری خواهان 
اوباما را با نیکس��ون مقایسه می کنند اما معتقد هستند 
وضعیت اوباما بدتر است زیرا در رسوایی واترگیت کسی 
کشته نشد. دیلی تلگراف می افزاید اوباما در حال انجام 
همان اشتباهاتی است که باعث شد نیکسون مجبور به 

استعفا شود.

عبدالرضا عزیزی در گفتگو با فارس، با اشاره به وعده های 
ش��هردار ته��ران درباره جم��ع آوری تبلیغ��ات اجناس 
و کااله��ای خارجی در س��طح ش��هر از اول تی��ر اظهار 
داش��ت: نمایندگان مجلس منتظرند مسئوالن شهری 
به وعده خود عمل کنند و چنان که این امر تحقق نیابد، 
 نمایندگان مجلس ش��هردار تهران را به مجلس دعوت 

می کنند. 
وی در مورد دعوت از ش��هردار تهران ب��ه مجلس گفت: 
دراین جلس��ه بنا داریم راهکارهای الزم را برای حمایت 
از تبلیغات اجناس داخلی بررس��ی کنیم و به یک هدف 

مشترک برسیم.
عزیزی خاطرنش��ان کرد: متأسفانه س��ه ماه از سال 91 
می گذرد، ول��ی هنوز اق��دام خاصی درب��اره حمایت از 
تولیدات داخل��ی صورت نگرفته اس��ت. امیدواریم تمام 
دستگاه ها از جمله دستگاه های دولتی و شهری اقدامات 

الزم را در این مورد انجام دهند.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسامی ادامه 
داد: یکی از اقداماتی که می توان از تولید کنندگان داخلی 
حمایت کرد، بحث تبلیغات اس��ت. مس��ئوالن شهری 
باید س��عی کنند در زمینه تبلیغات، هزین��ه کمتری از 

تولید کنندگان دریافت کنند.

به گزارش مهر، محمدرضا رویانیان، مدیرعامل باش��گاه 
پرسپولیس ) رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 
کشور( اخیرا در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره اهدای 
خودروه��ای گران قیم��ت وارداتی )لوک��س( به برخی 
بازیکنان این باشگاه گفته است: بله، به بازیکنانم ماشین 
دادم اما بخشی از قراردادهایم را به جایش ماشین دادم.  
قرار است هزار دستگاه ماشین وارد کنم. حاال هر کاری 

کنم، می گویند دارد از رانت استفاده می کند.
این روزها که ماجرای اه��دای خودروهای لوکس چون 
 ب��ی.ام. و و بنز برای جذب برخی بازیکنان سرش��ناس و 
ملی پ��وش در تیم فوتبال پرس��پولیس در رس��انه های 
ورزشی جنجال ساز شده است، بررس��ی اظهارات اخیر 
رویانی��ان از مباحث اقتص��ادی می تواند ای��ن ماجرا را 
رازگش��ایی کند. اگر فرض بگیریم هر خودروی لوکس 
وارداتی به صورت متوس��ط 100 میلیون تومان باش��د، 
 مبلغ م��ورد نیاز ب��رای واردات ه��زار دس��تگاه خودرو 

100 میلیارد تومان می شود.
باتوجه به این ک��ه خودروهای لوکس هم مش��مول ارز 
دولتی می ش��وند، حاال میزان رانتی ک��ه از محل قیمت 
آزاد و دولتی ارز حاصل می ش��ود را ب��ه راحتی می توان 

محاسبه کرد.

نایب رییس مجلس درباره آغاز فعالیت های اصاح طلبان 
برای انتخابات ریاس��ت جمه��وری آینده و ای��ن که حضور 
چه چهره ای ممکن اس��ت موجب ش��ود  اصاح طلبان با 
اقبال مردمی رو به رو شوند، گفت: البته در گذشته فعالیت 
چهره های تندرو این جریان برای تحریم انتخابات و تاش 
برای کم فروغ شدن حضور مردم،  متأسفانه به معنای مبارزه 
با نظام جمهوری اسامی و موجب خسرالدنیا و االخره شدن 
آنها شد اما اگر منظور تاش مثبت است، تکلیف در این زمینه 
روشن است؛ افرادی که می خواهند وارد این عرصه شوند و 
در معرض انتخاب قرار بگیرند، باید مشخصه های نامزدی 
را که در قانون اساسی آمده اس��ت، داشته باشند و ملتزم به 
قانون اساسی باش��ند. به گفته باهنر، رجل سیاسی بودن و 
پایبندی به اصول قانون اساسی از جمله ویژگی هایی است 
که هر چهره ای وارد این عرصه می شود، باید به آن پایبند 
باشد و آن را در عمل به اثبات رسانده باشد. دبیرکل جامعه 
اسامی مهندسان درباره این که چهره ای چون محمدرضا 
عارف چه میزان می تواند موجب اقبال مردم به اصاح طلبان 
شود، اظهار داشت: این که چه افرادی برای این عرصه مناسب 
هس��تند و در این قالب می گنجدند را باید به عهده شورای 
نگهبان بگذاریم. باهنر  گفت: آن چه مهم است آن است که 
دولت سالم فرود بیاید و  تا آخرین روزی که مأموریت ملی، 

قانون و حقوقی دارد، به وظایفش عمل کند.

مجلس رانتبین الملل  انتخابات ریاست جمهوری 

 واترگیت  اوباما 
در راه است

 احتمال احضار 
قالیباف به مجلس

رانت 103 میلیارد تومانی 
واردات 1000 دستگاه لوکس

دولت در روزهای پایانی 
سالم فرود بیاید 

اخبار کوتاه 

ورود سپاه در عرصه سازندگی 
الزم و ضروری است

 نماینده مقام معظم رهبری در سپاه 
پاسداران/ حجت االسالم علی سعیدی

ورود به عرصه س��ازندگی از کارکردهای سپاه اس��ت که با سؤاالت 
متعددی رو به رو ش��ده اس��ت، از جمله این که چرا ب��ا وجود بخش 
خصوصی، س��پاه وارد این عرصه )عرصه سازندگی( شده است و چرا 

می خواهد با بخش خصوصی رقابت کند.
 تاآن جایی که بنده در جریان هستم و از مسئوالن اطاعاتی را دریافت 
کرده ام، باید بگویم در بعضی از پروژه ها اصا بخش خصوصی توانایی 
 ورود و رقاب��ت را ن��دارد، 
اما سپاه پاسداران می تواند 
در ای��ن عرص��ه وارد صحنه 

شود.
 فعالی��ت س��پاه در عرص��ه 
س��ازندگی الزم و ض��روری 
اس��ت و ورود به این عرصه 
یکی از رس��الت های سپاه 

پاسداران است.
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مرسی با 51 درصد آراء، پیروز انتخابات ریاست جمهوری مصر

منابع آگاه قضایی مصر از پیروزی محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری مصر خبر 
دادند. این منابع افزودند: نتایج نهایی انتخابات حاکی از آن است که محمد مرسی با کسب 51 درصد آراء پیروز 
انتخابات ریاست جمهوری است. این رقم، به نتیجه اعام شده از سوی ستاد انتخاباتی محمد مرسی نزدیک است.
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رشد قارچ گونه تعداد سرعت گیرها  
در معابر شهر

درجلس��ه ای��ن هفت��ه ش��ورای ش��هر اصفهان  
 داوود 
س��ید کریم داوودی، نایب رییس ش��ورای شهر شیخ جبلی 

اصفهان در نطق پیش از دس��تور ب��ا لحن تندی 
صحبت خود را آغاز کرد و با انتقاد از قراردادن نصب سرعت گیر در معابر 
ش��هر، افزود: نصب س��رعت گیر طبق برآوردهای مهندسی گاهی در 
برخی از مناطق پر خطر که دید برای راننده وجود ندارد انجام می شود، 
ولی متأسفانه امروز می بینیم که در مناطق چهارده گانه شهر اصفهان 

در هر خیابان به وفور سرعت گیر نصب می شود. 
وی ادامه داد: معاونت حمل و نقل و ترافیک  شهرداری اگر درباره نصب 
این  موانع در معابر شهری توجیه  نداشته باشد، باید در مقابل  شورای 
شهر پاسخگو باش��د و  شهرداری نیز برای س��اماندهی  این موانع باید 

اقدامات الزم  را صورت دهد.

جذب گردشگر تنها شعار است
 نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در بخش دیگر صحبت های

خود به برنامه های ش��هر اصفهان در رابطه با جذب گردش��گر اشاره 
کرد و متذکر ش��د: بر اساس چش��م اندازهای 20 س��اله، اصفهان در 
مس��یر توس��عه گردش��گری گام بر می دارد و ش��هرداری نیز برنامه 
پنج س��اله خود را بر محور گردشگری بسته اس��ت تا از این طریق به 
تأمین منابع مالی اصفهان بپ��ردازد. وی همچنین تصریح کرد: الزمه 
 محقق شدن این امر، ایجاد  بسترهای الزم در ش��هر اصفهان است  تا 

زیرساخت های یک شهر گردشگری فراهم  شود. 
داوودی با اذعان بر این که راهبردهای گردش��گری در اصفهان تنها بر 
پایه شعار ش��کل گرفته، تصریح کرد: در اصفهان مسئوالن تنها شعار 
جذب گردشگر و شهر گردشگری را می دهند و هنوز هیچ اقدامی که 

بتوان آن را سرلوحه قرار داد، انجام نداده اند.

عدم توجه وزارت راه و شهرس�ازی ب�رای احداث رينگ 
چهارم ترافیکی

داوودی در نطق دیگر خود  به مشکالت ترافیکی شمال شهر اصفهان 
از جمله زینبیه اش��اره ک��رد و اظهار  داش��ت: چرا هن��وز وزارت راه و 
شهرس��ازی  برای احداث رینگ چهارم اقدامی صورت نداده، در حالی 
که در محدوده شمال شهر  با وضعیت ترافیک کنونی مشکالت شدت  
گرفته و از کنترل خاج ش��ده  اس��ت؟ همچنین مقدار آلودگی در این  
منطقه نیز روز به روز در حال  افزایش است.وی در پایان صحبت های  
خود تکراری بودن برنامه های سیمای  ش��هر را مورد بحث قرار داد و 
یادآور شد: با توجه به تعدد فعالیت های عمرانی و فرهنگی شهر، باید 

بخشی از این برنامه به این طرح ها اختصاص یابد.

مديريت شهر به صورت متمرکز صحیح نیست
حاج رسولیها، رییس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز  در صحبت خود 
به مدیریت کالنشهرها  اشاره کرد و متذکر شد: اداره  و هدایت شهر به 
صورت متمرکز قابل توجیه نیست. چرا هنوز نسبت به مدیریت واحد 
تصمیمی گرفته نشده تا کالنشهرها  بتوانند بدون بحث تمرکزگرایی  و 
با استناد بر تمرکز زدایی، کارهای کالنشهری را پیش ببرند؟ وی حضور 
نمایندگان مجلس را در بحث نظارت بر شورا و شهر را کمرنگ دانست 
و اذعان داشت: ش��ورای ش��هر هر هفته با برگزاری جلسات متعدد به 
مشکالت شهر رسیدگی می کنند، در حالی که مجلس شورای اسالمی 
که نقش نظارت بر ش��وراها را بر عهده دارد کاماًل ضعیف عمل کرده و 

نسبت به انجام مسئولیت های خود کوتاهی می کند. 
به گفت��ه این مق��ام مس��ئول، تنها با تحق��ق مدیریت واحد ش��هری 
می توان ب��ر مش��کالت کنونی فائ��ق آم��د و تصمیم��ات کالن را به 
مرحل��ه اجرا در آورد. رییس ش��ورای اس��المی اصفهان از خس��ارات 
۴0 درص��دی ب��ه خاطر نبود س��اختار مناس��ب ب��رای اداره کش��ور 
خبر داد و از مس��ئوالن آموزش و پ��رورش، تربیت بدنی و بهداش��ت 
و درمان خواس��ت با بررس��ی مس��ائل و مش��کالت مردم در مناطق 
مختلف شهر و پاس��خگویی به موقع به آنان به ویژه در منطقه رهنان، 
 نس��بت به حل مش��کالت بهداش��ت و درمان، آموزش و پ��رورش و 

تربیت بدنی اقدام کنند.  

واگ�ذاری مرمت و احی�ای آث�ار تاريخی و گردش�گری 
به مديريت شهری  

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان توسعه گردشگری در اصفهان را از 
وظایف مدیریت شهری دانست و ادامه داد: با توجه به ظرفیت های شهر 
اصفهان در بخش گردشگری و فرهنگی، به طور دقیق مشخص است 
که اصفهان از عمده شهرهایی اس��ت که دارای زیرساخت های جذب 
گردشگر است و در این راس��تا باید مدیریت شهری در صحنه حاضر و 
مسئولیت خود را به نحو احسن انجام دهد. وی در پایان صحبت خود 
خاطر نشان کرد: عدم توانایی س��ازمان میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی به عنوان متولی در بازسازی و مرمت آثار فرهنگی تاریخی 
اصفهان سبب می شود تا مسئولیت این مهم به مدیریت شهری برای 

حفظ و حراست از این آثار گرانبها و بی بدیل واگذار شود.

دفن غیر قانونی  اموات 
در گورستان های محلی شهر 

گروه ش�هر- ابوالفضل قربانی، س��خنگوی ش��ورای 
اسالمی شهر اصفهان در جلس��ه علنی شورای اسالمی 
 ش��هر اصفهان به احداث آرامس��تان غرب ک��ه یکی از 
درخواست های اهالی مناطق غرب و شمال غربی است  
اشاره کرد و گفت: در محور غرب به شرق نیز خیابان های 
مناسبی مانند خیابان های شمال و جنوب ایجاد نشده 
است. به گفته وی، در حال حاضر برخی از متوفیان غرب 
به صورت قانونی و غیر قانونی در قبرس��تان های محلی 

دفن می شوند.  

 غنی سازی اوقات فراغت 
۳۰۰ هزار دانش آموز اصفهانی

محمدعل��ی فتاحی، کارش��ناس مس��ئول فعالیت های 
دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
پیش بینی کرد امسال با رشد 2۵ درصدی، شاهد شرکت 
۳00 هزار دانش آموز در پایگاه های اوقات فراغت باشیم.

به گفت��ه وی،  یک ه��زار و ۳00 پایگاه اوق��ات فراغت 
دانش آموزان در استان اصفهان، دیروز  به صورت رسمی 
کار خود را آغاز کردند. فتاحی با بیان این که سال گذشته 
2۴۶ هزار دانش آموز در برنامه های تابستانی آموزش و 
پرورش شرکت کردند، متذکر شد: پیش بینی می شود 
امسال با رش��د 2۵ درصدی، شاهد ش��رکت ۳00 هزار 

دانش آموز درپایگاه های اوقات فراغت باشیم.

 ترافیك مرکزي شهر 
زير زاينده رود مي رود

مصطفی بهبهانی، رییس کمیسیون عمران، شهرسازی 
و معماری شورای اسالمی شهر اصفهان اعالم کرد: ایده 
و طرح احداث تونل در زیر رودخانه در مرحله مطالعات 
است و پس از پایان مطالعات کارشناسي، ترافیک هسته 
مرکزي شهر به زیر رودخانه مي رود. به گفته وی، توجه 
به محور تاریخ��ی محدوده پل های مارن��ان و بزرگمهر 
امکان احداث پل ب��ر روی رودخانه زاین��ده رود وجود 
ندارد. وی با اشاره به مشکالت ترافیکی حاشیه رودخانه 
زاینده رود تصریح کرد: روزانه حجم زیادي از خودروها 
از جنوب زاینده رود به شمال آن در رفت و آمد هستند، 
از این رو الزم است ارتباط طرفین رودخانه تقویت شود.

خبر شورای شهر 

 طرح  مرکز همايش های
 بین المللی را متوقف  نمی کنیم 

علیرض��ا نص��ر اصفهان��ی، عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان 
 با تأکید ب��ر این که نم��ی توان پ��روژه احداث مرک��ز همایش های 
بین المللی را متوقف کرد، اظهار داش��ت که این پروژه بودجه کالن 
 می خواهد، از این رو می طلبد که دولت به تعهدات خود در این زمینه 
 عمل  کند. ب��ه گفت��ه وی، اهتم��ام ش��هرداری برای اتم��ام مرکز 
همایش های بین المللی قابل س��تایش اس��ت، ولی مس��ئوالن رده 
باالی کشور باید بدانند احداث س��الن های همایش اعتبارات زیادی 

نیاز دارد و اگر قرار باشد تمام 
بودجه این پروژه را شهرداری 
پرداخ��ت کن��د خس��ارت 
 زیادی به شهر وارد می شود. 
نصر اصفهانی اظهار داش��ت: 
نمایندگان مردم اصفهان در 
مجلس باید این مه��م را که 
آب��رو و حیثیت نظام اس��ت، 

جدی تر پیگیری کنند.
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پیگیری 
بخشودگي جرائم ديركرد عوارض نوسازي شهروندان تا مهر

شوراي اسالمي شهر اصفهان با پیشنهاد شهرداري این کالنشهر مبني بر بخشودگي دیرکرد 
عوارض نوسازي و عمران ش��هري و بدهي هاي معوقه شهرونداني که حداکثر تا پایان مهرماه 

سال جاري قبوض خود را پرداخت کنند موافقت کرد.
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با وج��ود بحران های خشکس��الی، ع��دم تخصیص اعتب��ارات و 
ساخته نش��دن ورزش��گاه نقش جهان و مصلی اصفهان که هر از 
چند گاهی س��وژه های داغ رسانه ها می ش��وند، چند ماهی است 
که کوچ مدیران الیق با عناوین برکناری یا اس��تعفا رخ می نماید، 
به گونه ای که طی چند ماه گذشته بیش از هفت مدیر کل استان 
تغییر کرده اند که این مس��أله جای بسی تأمل دارد. این وضعیت 
در حالی است که خبر استعفای معاون عمرانی استاندار اصفهان 
که ب��ه عنوان بازویی پ��ر توان در کن��ار مدیریت اس��تان در رفع 
 بسیاری از مش��کالت و بحران ها چاره س��از بود، به گوش رسید. 
س��ید جمال الدین صمصام ش��ریعت دلی��ل این عم��ل خود را 
ناهماهنگی ها در اس��تانداری عنوان کرد و گفت: با این وضعیت 
صالح دیدم از س��متم در اس��تانداری کناره گیری کنم  و ترجیح 
می دهم به دلیل حجم زی��اد کار، مدتی اس��تراحت کنم. معاون 
عمرانی استاندار اصفهان در مورد این که آیا با استعفای وی موافقت 
شده، بیان داش��ت: در حال حاضر اطالعی از این موضوع ندارم و 

نمی دانم چه زمانی به خدمت  رسانی مشغول می شوم.

اعتراض به تصمیمات 
 پیگیری ه��ای خبرن��گار زاین��ده رود حاک��ی از این اس��ت که 
صمصام ش��ریعت به انتصاب س��ام محمدی به عنوان ش��هردار 
 فوالدش��هر و محس��ن س��عید بخش، فرمان��دار س��ابق مبارکه 
به عنوان مدیرعامل سازمان همیاری های شهرداری اصفهان بدون 
هماهنگی وی از سوی استاندار اصفهان اعتراض داشته و همین امر 

بهانه ای برای کناره گیری وی شده است.
 در این خصوص رییس شورای اسالمی شهر اصفهان به میدان آمد 
و با بیان این که استعفای معاون عمرانی استانداری اصفهان مساوی 
با ایجاد مش��کالت در پروژه های عمرانی کالنشهر اصفهان است، 
اظهار داشت: استاندار اصفهان به دلیل سوابق اجرایی و مدیریتی 
سید جمال الدین صمصام شریعت نباید با درخواست استعفای این 

مدیر اجرایی موافقت کند.

مديريت ورزش در ابهام 
در همی��ن اثنا، باز هم روز گذش��ته خبرهای غیر رس��می مبنی 
بر برکناری رش��ید خدابخ��ش، مدی��ر کل اداره ورزش و جوانان 
اس��تان اصفهان به گ��وش رس��ید و گمانه زنی ها حکای��ت از آن 
دارد که امروز  مراس��م معارفه مدی��ر کل جدی��د اداره ورزش و 
جوان��ان اس��تان اصفه��ان انج��ام می ش��ود. ظاهرا قرار اس��ت 
 محمدرض��ا محم��د جواهری ک��ه در ح��ال حاض��ر در معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس��ت جمهوری مش��غول به 
خدمت است و در سوابق ورزشی خود کارشناسی خبره در شورای 
عالی ورزش و نایب رییسی فدراس��یون کبدی را دارد، جایگزین 

وی می شود.
 در بررسی سابقه این تغییر مدیریتی باید گفت که پس از این که 
مشاور ورزشی استاندار اصفهان در نشست خبری خود از اختالف 
نظر بین استاندار و مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان 
خبر داد، گمانه زنی ها در مورد متولی آینده ورزش اصفهان قوت 
گرفت، اما پس از چند روزی که تنش بس��یاری در اطراف ورزش 
اصفهان شکل گرفت، با اعالم خدابخش مبنی بر ادامه فعالیت در 
اصفهان، بحث تغییرات در اداره کل تا ح��دودی فروکش کرد. با 
این حال طی روزهای گذش��ته مجددا بحث انتخ��اب مدیر کل 

جدید بیشتر شد.
 گفت��ه می ش��ود در صورتی که حک��م محمدجواهری از س��وی 
رسولی نژاد معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان های وزارت 
ورزش و جوانان صادر شود، وی فردا در اصفهان معارفه خواهد شد 
و به طور رسمی مس��ئولیت اداره ورزش و جوانان استان اصفهان 
را بر عهده می گیرد. با این وجود ت��ا این لحظه هنوز حکمی برای 
فرد خاصی صادر نشده، اما یکی از نمایندگان اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی با انتخاب محمدجواهری مخالفت کرده و در نظر 

دارد برای انتخاب فرد دیگری رایزنی کند.

به انتظار می نشینیم 
در هر حال قبول استعفای معاون عمرانی استاندار اصفهان و تأیید 
خبر رسمی برکناری رش��ید خدابخش، خبری است که باید در 
روزهای آینده منتظر قطعی شدن یا نش��دن آن باشیم و در این 
بین، چشم ها به س��وی علیرضا ذاکر اصفهانی است که به عنوان 
رأس مدیریتی اس��تان در آزمونی س��خت قرار گرفت��ه و در برابر 
 حجم زیاد موافقت ها و مخالفت ها با روند برکناری ها، استعفاها و 
جا به جایی های مدیریتی در اس��تان اصفهان باید تصمیم قطعی 

را اتخاذ و رسانه ها ، مردم، نمایندگان و مسئوالن را توجیه کند.

روزهای پر التهاب صندلی های مديريتی اصفهان

صمصام وخدابخش هم رفتنی شدند

اصفهان همواره به عنوان يکی از استان های حساس و استراتژيك در کشور ايران مطرح بوده و هر  راضیه 
کجا بحثی از موفقیت ها و اجرای طرح ها، رشادت ها و دلیری ها به میان آمده، اصفهانی هاپیش قراول دادخواه

ساير استان ها بوده اند. به موازات اين نقاط مثبت، هر آنچه از بحران و کمبود بودجه، آلودگی هوا 
و سختی، فشار مالیاتی و مهاجرت نیروی انسانی فعال نیز بوده، به عنوان نقاط منفی بر اصفهان تحمیل شده است.

طرح های سالمت  با حضور وزير بهداشت در اصفهان کلید خورد
در شهر چه می کذرد؟

مواد مخدر و سرقت، پیشتاز جرايم در اصفهان
دادستان عمومی و انقالب اصفهان خبر داد؛

مرضیه وحید دس�تجردی، وزير بهداش�ت، درم�ان وآموزش  گروه 
پزش�کي با حضور در اصفهان چند طرح را افتت�اح کرد. وی با شهر 

اشاره به  اين که بیش از 77 هزار تخت بیمارستاني در کشور در 
 حال س�اخت اس�ت ، گفت: 1۰ هزار تخت تا پايان امس�ال به بهره برداري مي رسد. 
وحید دستجردی يادآور ش�د: در حال حاضر 5/6 در صد از تولید ناخالص ملي سهم 
 س�المت مي ش�ود ک�ه امیدواري�م ب�ا افزاي�ش اين س�هم، هزين�ه درم�ان مردم 

کاهش يابد.
افتتاح مرکز بهداشتی امام علی)ع(

18۰ میلی�ارد ريال اعتبار ب�راي حمايت از خی�ران حوزه س�المت در بودجه وزارت 
بهداشت،درمان و آموزش پزشکي اختصاص يافته است. دستجردي در آيین افتتاح 
مرکز بهداشتي درماني امام علي)ع( منطقه شمال ش�رق اصفهان، گفت: رديفي به 

نام چهل،شصت براي حمايت از خیران حوزه سالمت در مجلس شوراي

 اس�المي تنظی�م ش�ده اس�ت.  وي اف�زود: در ط�رح چهل،ش�صت، 4۰ درص�د از 
هزينه هاي ساخت مراکز بهداش�تي و درماني را خیران و 6۰ درصد را دولت پرداخت 

مي کنند.
افتتاح 2 طرح بهداشتی در اصفهان 

دو طرح بهداش�تي درماني خیرس�از به بهره برداري رس�ید. مرکز بهداشتي درماني 
مرحومه حاجیه خانم مهربد، به همت خیر اصفهاني مصطفي مهربد با هزينه اي افزون 
بر هفت میلیارد ريال به بهره برداري  رس�ید. اين مرکز با زيربناي 999 و وسعت هزار 
و 4۰۰ مترمربع در دو طبقه و ش�امل بخش هاي داروخانه،آزمايشگاه،دندانپزشکي و 

پزشکي عمومي است.
همچنین مرکز س�المت مرحوم حاج عباس مهربد در محله الدان اصفهان راه اندازي 
شد. اين مرکز با هزينه اي افزون بر 28۰ میلیون ريال و زيربناي 44۰ مترمربع در مدت 

يك سال ساخته شده است.

دادستان عمومی و انقالب اصفهان با بیان  گروه 
این که 2۴ ه��زار و ۵8۴ اجرای حکم در شهر 

دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان در 
سال گذش��ته انجام ش��ده اس��ت، گفت: مواد مخدر، سرقت، 
تصادف��ات، توهین و افت��را، ضرب و جرح عم��دی، اختالفات 
خانوادگی و صدور چک بالمحل، پرونده های دادسرای عمومی 
و انقالب اصفهان را ش��امل می ش��وند. محمدرض��ا حبیبی، 
دادستان عمومی انقالب اصفهان در نشست مطبوعاتی خود با 
بیان این که در سال گذشته بیش از 92 هزار و ۵۳0 پرونده به 
 دادسرای اصفهان وارد ش��ده اس��ت، اعالم کرد: از این تعداد 
9۳ هزار و ۴1۵ پرونده رسیدگی و مختومه شده و این در حالی 
است که تعداد پرونده های مختومه در سال90 نسبت به تعداد 
پرونده های ورودی، 88۵ فقره بیشتر بوده است.به گفته وی، 

میزان جرایم و احتساب پرونده های ورودی در ایران نسبت به 
سایر کشورهای دنیا زیاد نیست؛ چرا که برخی از جرایم مانند 
شرب خمر و ارتباطات نامشروع که در کشور ما جرم محسوب 
می ش��ود، در دیگر کشورها جرم به حس��اب نمی آید. به گفته 
دادستان عمومی و انقالب اصفهان آمار پرونده های دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان نس��بت به جمعیت این شهرس��تان 
نگران کننده نیست و استان اصفهان وضعیت مناسبی نسبت 
به میزان جرایم در بسیاری از کشورهای جهان دارد. وی با بیان 
این که 2۴ ه��زار و ۵8۴ اجرای حکم در دادس��رای عمومی و 
انقالب اصفهان انجام شده است، ادامه داد: مواد مخدر، سرقت، 
تصادف��ات، توهین و افت��را، ضرب و جرح عم��دی، اختالفات 
خانوادگی و صدور چک بالمحل، پرونده های دادسرای عمومی 
و انقالب اصفهان را شامل می ش��وند.حبیبی تأکید کرد: مواد 

مخدر و سرقت پیش��تاز جرایم کیفری در اصفهان هستند، به 
گونه ای که 1۳ درصد از پرونده های دادسرای اصفهان را جرایم 
مربوط به مواد مخدر و همچنین 1۳ درصد را نیز پرونده های 
 مربوط به س��رقت تشکیل می دهند. وی پیش��گیری در مورد 
قمه زنی را یکی دیگر از اقدامات دستگاه های نظامی، انتظامی، 
قضایی، اطالعات و همچنین دستگاه های فرهنگی استان در 
سال 90  دانس��ت و افزود: با اقدامات پیش��گیرانه و همچنین 
فرهنگ س��ازی هایی که در این زمینه در شهر اصفهان صورت 
گرفته، شاخص قمه زنی در شهر اصفهان به صفر رسیده است.

دادگاه متهمان باغ خمینی شهر شهريور ماه برگزار 
می شود

حبیبی در پاسخ به س��ؤال خبرنگاری که از سرنوشت دادگاه 
متهمان باغ خمینی ش��هر پرس��ید، گفت: حک��م چندتن از 
مجرمان ای��ن پرونده به س��رعت و ب��ا زمان اندک��ی از وقوع 
جرم اجرا ش��د، اما در حال حاض��ر نیز پرون��ده متهمانی که 
هنوز حکمی برای آنها صادر نش��ده، در حال بررس��ی اس��ت. 
 دادستان عمومی و انقالب اصفهان از برگزاری دادگاه متهمان 
باغ خمینی شهر در شهریور ماه س��ال جاری خبر داد و افزود: 
همچنان یکی از این متهمان فراری است که در تالش هستیم 

هر چه زودتر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شود. 

رش�د 8/5 درص�دی پرونده ه�ای ورودی ب�ه 
دادگستری اصفهان 

غالمرضا انصاري، رییس کل دادگس��تري استان اصفهان  هم 
در ادامه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار ورودي پرونده ها 
در سال گذش��ته، گفت: در س��ال قبل ۵29 هزار و 288 فقره 
پرونده وارد دادگس��تري هاي استان ش��ده است که نسبت به 

سال 89 داراي 8/۵ درصد رشد بوده است. وی با اشاره به این 
که خروجي پرونده هاي دادگستري اس��تان در سال گذشته 
۵19 هزار و 99۴ پرونده است، اعالم کرد  که این بخش از رشد 

9 درصدي در مقایسه با سال 89 برخوردار است.
رییس کل دادگستري استان اصفهان افزود: ورودي پرونده ها 
به محاکم عمومي اس��تان 2۴۵ هزار و ۶۳9 پرونده در س��ال 
90ب��وده و 1۴هزار و 12۶ فق��ره می��زان ورودي پرونده ها به 
دادگاه هاي انقالب اس��تان، 229 هزار و ۶2۳ پرونده ورودي 
پرونده ها به دادس��راها و 2۳2 ه��زار و 702 پرونده، خروجي 

آن بوده است.

سرقت مستوجب تعزير با 26 هزار پرونده در صدر 
پرونده هاي کیفري استان

انصاری معتقد اس��ت که سرقت مس��توجب تعزیر با 2۶ هزار 
پرونده، در صدر پرونده هاي کیفري اس��تان قرار دارد. وی در 
ادامه عنوان کرد: ضرب و جرح عمدي با 2۵ هزار پرونده، ایراد 
صدمه بدني غیر عمدي)تصادفات( 2۴ هزار، توهین با 1۶هزار، 
نگهداري و مالکیت مواد مخدر و صدور چک بالمحل هرکدام 
1۴ هزار، تهدید11 هزار، اس��تعمال مواد مخدر و تخریب نیز 
بیش از هشت هزار مورد و خیانت در امانت با  هفت هزار مورد 

پرونده به ترتیب اولویت هاي جرم در استان هستند.

دفاتر شعب از سیستم قضايي حذف می شوند
انصاری در پایان از حذف دفاتر ش��عب از سیس��تم قضایي در 
آینده خبر داد و گفت: ۵0درصد مراجعات مردم به دادگستري 
براي کسب اطالع از وضعیت پرونده هاست که  به همین دلیل 
در قانون برنامه پنجم توس��عه، توسعه دولت الکترونیک مورد 

توجه قرار گرفته است.



چهره روزیادداشت

افزایش 100 هزار تومانی حقوق 
بازنشستگان از نیمه دوم تیرماه

رییس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی 
گفت: از نیمه دوم تیرماه جاری صدهزار تومان به حقوق بازنشستگان 
تأمین اجتماعی افزوده می شود. علی اکبر خبازها در گفتگو با مهر 
افزود: افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی براساس تصمیم 
مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعی و هیأت مدیره س��ازمان انجام 
شده، به طوری که همزمان با هفته تأمین اجتماعی، پرداخت آن به 
بازنشستگان آغاز می شود. وی با اش��اره به این که افزایش صدهزار 
تومانی حقوق بازنشستگان ربطی به افزایش حقوق ساالنه آنها ندارد، 
گفت: امسال عالوه بر درصدی که از س��وی دولت تعیین می شود، 
به حقوق هر بازنشسته نیز صد هزار تومان افزوده خواهد شد. رییس 
کان��ون عالی بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران تأمی��ن اجتماعی 
تأکید کرد: نظر مدیرعامل و هیأت مدیره س��ازمان تأمین اجتماعی 
 برای افزای��ش حقوق بازنشس��تگان مثبت اس��ت، اما در س��ازمان 
تأمین اجتماعی و هیأت امنای این س��ازمان، برخی افراد هس��تند 
که تنگ نظرند و در مورد افزایش حقوق بازنشس��تگان بخل دارند، 
به طوری که مخالف افزای��ش حقوق این افرادن��د. خبازها در مورد 
بازنگری درصد افزایش حقوق که از سوی دولت اعالم شده نیز گفت: 
پیش��نهاد افزایش حقوق بازنشس��تگان بیش از 15 درصد به زودی 
به دولت ارایه می ش��ود و در همین خصوص، بازنشس��تگان منتظر 

خبرهای خوبی از سوی مدیرعامل سازمان باشند.

خبرویژه

قیمت مرغ 

4
پیشفروشبلیتقطاراینهفتهآغازمیشود

فروش بلیت قطارهای مس��افری داخلی، حدفاصل 11 تیر تا 31 مرداد از سه ش��نبه این هفته به صورت 
یکپارچه و یکسان از طریق سیستم اینترنتی آغاز می شود. شرکت قطارهای مسافری رجا اعالم کرد: فروش 
بلیت قطارهای مسافری مانند گذشته از طریق دفاتر فروش و سایت اینترنتی شرکت رجا صورت می گیرد.

سه میلیارد اسکناس دور ریخته 
می شود 

مدیر اداره بررسی ها و سیاست های 
بانک مرکزی

پیمان قربانی 
 بانک مرکزی برنامه کاهش اس��کناس را در پیش گرفته و با کاهش 
یک میلیاردی اس��کناس طی 9 ماه اخیر، این برنامه خود را وارد فاز 
اجرایی کرده اس��ت. هدف بانک مرکزی این است که هفت میلیارد 
 برگ اس��کناس در گردش را ب��ه حدود چهارمیلی��ارد برگ کاهش 
دهد. این اق��دام موجب می ش��ود ی��ک ظرفیت��ی در کارخانجات 
چاپ پ��ول ایجاد ش��ود که 
این ظرفیت را می توان برای 
تولید و چاپ اسکناس جدید 
به کار گرفت. م��ا باید ابتدا 
س��رانه  اس��کناس را پایین 
بیاوریم ت��ا ظرفی��ت ایجاد 
شود و سپس به برنامه هایی 
 مثل حذف صفر از پول ملی 

توجه کنیم. 
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مردم زیر فشار گرانی 
آخرین خبر حکایت از آن دارد ک��ه قیمت مرغ به مرز کیلویی 
هفت هزار تومان رس��یده است. در پی س��یر صعودی قیمت 
مرغ طی روزه��ای گذش��ته، قیمت م��رغ امروز در ب��ازار به 
کیلویی 6900 تومان رس��ید. در حال حاضر مرغ در بازار کم 
شده و فروش��ندگان دلیل آن را لغو س��فارش ها در پی گرانی 
 مرغ عنوان می کنند. یک فروش��نده به خبرن��گار زاینده رود

 گفت: طی روزهای گذشته افرادی به مغازه آمدند که نیم کیلو 
مرغ خریداری کردند و خجالت و شرمس��اری از این قیمت ها 
برای ما مانده است. خریداری که در مغازه بود، به زبان اعتراض 
اظهار کرد: آنقدر گوش��ت را گران کرده اند که توان خرید را از 
مردم گرفته اند؛ به جای گوشت س��ویا می خریم، اما ظاهرا به 
خرید مرغ هم نباید امید داشت. یکی از مرغداران اصفهانی طی 
تماس با زاینده رود از بی توجهی مسئوالن گالیه کرد و گفت: 

 از سال گذشته نگرانی برای افزایش نهاده ها، فشار هزینه های
سوخت و ده ها مسأله دیگر از س��وی مرغداران اعالم شد، اما 
 بی توجهی س��بب ش��د ده ها مرغداری اصفه��ان با ضررهای 
20 میلیون و 30 میلیون تومانی از کار کنار بکشند. وی افزود: 
همه چیز گواه این بود که از ابتدای سال جاری با افزایش قابل 
 توجه قیمت گوش��ت مرغ مواجه خواهیم بود. قیمت نهاده ها

و به ویژه کنجاله س��ویا از مش��کالتی اس��ت که حتی وزارت 
 صنع��ت، معدن و تج��ارت هم قادر ب��ه حل آن نبوده اس��ت. 
حاش��یه ها از وجود آقای »م- م«  خبر م��ی دهند؛ فردی که 
در رأس واردکنن��دگان خصوصی نهاده ه��ای طیور قرار دارد 
 و توانسته با وجود مش��کالت موجود و نبود نهاده، قیمت ها را 
آن چنان باال ببرد که رمق از مرغداران و تولیدکنندگان گرفته 
 ش��ود. بررس��ی ها حکایت از آن دارد که قیمت کنجاله سویا 
460 تومانی به 1600 تا 1700 تومان رسیده است. نهاده ذرت 

به شدت افزایش قیمت داشته و برخی از مرغداران در اصفهان 
نگران افزایش بیماری های طیور هس��تند، به طوری که همه 
این مشکالت، شرایطی را سبب شده که کنترل قیمت به طور 
کامل از دست دولت خارج شده و تقاضای بازار و نبود عرضه، 
در شرایطی که توان خرید گوشت قرمز نیز به شدت پایین آمده 
است، سبب ش��ده که نرخ گذاری تابع عرضه و تقاضا بوده و با 

سیر صعودی مواجه شود.

منتظر تغییر قیمت نباشید
مه��دی غضنفری، وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت این روزها 
تحت شدیدترین فش��ارهای ناش��ی از ناتوانی در کنترل بازار 

اس��ت. او ب��ه بهان��ه این که 
تنظیم بازار وظیفه سنگینی 
است، معاونانش را تغییر داده 
 و ط��ی تم��ام مصاحبه های

اخیر، مدعی ش��ده است که 
 ب��ه ان��دازه کاف��ی کنجاله و 
نهاده های دامی وارد کشور 
ش��ده و در بندر امام اس��ت. 
وی تنها مشکالت لجستیک 
را علت روند کن��د ورود این 
نهاده ها به بازار می داند که 
سبب ش��ده چنین شرایطی 

رقم بخورد.
اما حسن رادمرد  که از نیمه 
خ��رداد ماه با امض��ای وزیر، 

سرپرستی معاونت بازرگانی توس��عه داخلی را بر عهده گرفته 
اس��ت،  این بار اعالم کرد: نباید تا حدود یک  ماه آینده انتظار 
کاهش قیمت ها را داش��ت؛ البته معاون بازرگانی داخلی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، مس��ئولیت گرانی ها را متوجه برخی 
از ش��رکت های تولید کننده، توزیع کنندگان و فروش��ندگان 

کرده است.
این سخن در حالی ابراز ش��د که وزیر صنعت، معدن و تجارت 
وعده داده بود قیمت ها از اواخر اردیبهش��ت ماه پایین خواهد 
آمد. طی دو هفته اخیر گران فروش��ی، کم فروشی و تقلب در 
بازار مرغ صدای م��ردم را درآورده و این در حالی  اس��ت اگر 
چاره جدی برای مردم اندیشیده نشود، بسیاری با حقوق های 
متوسط 400 هزار تومان، چاره ای جز خداحافظی با مرغ از سر 

سفره هایشان ندارند.

با افزایش بی سابقه قیمت

حسرتمرغبهدلسفرههانشست

گوشت مدت ها بود که از سفره ها خداحافظی کرده و مرغ، ماه مجالس و  شاه سفره های مردم  شهرزاد 
شده بود. هفته گذشته شوک قیمت تا پنج هزارو500 و شش هزار تومان پیش رفت، اما باز هم باباعلی پور

 تورم رخ نمود و این بار مرغ به مرز کیلویی هفت هزار تومان رس�یده اس�ت. از دو س�ال قبل 
بر اساس مصوبه هیأت دولت، شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان مرتبط ترین نهاد با حوزه طیور و تأمین گوشت 
در زیر مجموعه وزارت صنعت و معدن و تج�ارت قرار گرفت، اما تمام اتفاقی که در براب�ر گرانی ها رخ داد، تغییر 

معاونت مربوطه بود که دردی هم از مردم دوا نکرد.

طی روزهای 
گذشته افرادی به 

 مغازه آمدند که 
نیم کیلو مرغ 

خریداری کردند 
و خجالت و 

شرمساری از این 
قیمت ها برای ما 

مانده است

نرخمصوبکیلوگرم

)ریال(

ناممحصول

66000 ران م�رغ ب�ا پوس�ت ب�دون 

دنبالچه، چربی و سرساق

72000 سینه مرغ سوخاری

72000 مرغ کنتاکی

95000 مغز ران  بدون پوست

89000 س�اق مرغ ب�ا پوس�ت و بدون 

سرساق

98000 س�اق م�رغ ب�دون پوس�ت و 

سرساق

80500 سینه مرغ با پوست، بدون شش، 

گردن و بال

89000 سینه مرغ بدون پوست، شش، 

گردن و بال

73000 ران و س�ینه ب�ا پوس�ت بدون 

دنبالچه، شش، گردن و بال

89000 جوجه کباب با استخوان ساده

57500
بال کبابی ساده

 )بدون نوک بال(

57500 فیله مرغ

66500 بازوی کبابی

66500 مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه )بدون 

دنبالچه، شش، گردن و بال(
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احضار
216 چون خانم رویا داودی فرزند حس��ن ش��کایتی علیه آقای محمود رمیده فرزند جواد 
مبنی بر ترک انفاق مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 901485ک119 این دادگاه ثبت، 
وقت رس��یدگی برای روز یکشنبه 91/5/8 س��اعت 11 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یک��ی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نم��ود. م الف: 20745 

جزینی- مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ 
453 ش��ماره ابالغیه: 9010100351106926. ش��ماره پرون��ده: 9009980351100376. 
شماره بایگانی ش��عبه: 900378. خواهان موسسه مالی و اعتباری قوامین به شماره ثبت 
7517 دادخواس��تی به طرفیت خوانده محمدرضا کریمی ارزنانی تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه یازده��م دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 318 ارجاع و به کالسه 9009980351100376 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/05/08 و ساعت 9:00 تعیین شده است. به علت مجهول 
الم��کان بودن خوانده و درخواس��ت خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاهه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. خزایی – مدیر دفتر شعبه یازدهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان  
 

ابالغ 
475 ش��ماره ابالغیه: 9010100350605546. ش��ماره پرون��ده: 9009980350600519. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900526. خواهان مرتضی کارگر دادخواستی به طرفیت خواندگان 
ش��رکت آرین پالس��تیک و علیرضا محمدپور )مجهول المکان( تقدی��م دادگاههای عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه شش��م دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و به کالسه 9009980350600519 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/05/09 و ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول 
الم��کان بودن خوانده و درخواس��ت خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاهه��ای عموم��ی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مرات��ب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. ش��عبه شش��م دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 
 

ابالغ
981 ش��ماره ابالغیه: 9010100351107336، ش��ماره پرون��ده: 8909980351100402، 
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 890407، خواهان ش��رکت برگ زری��ن ایلیا ب��ا مدیریت وحید 
نورالس��نا دادخواس��تي به طرفیت خوانده امیرحس��ین کامضیان ماتک تقدیم دادگاه هاي 
عمومي شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه یازدهم دادگاه 
عموم��ی )حقوقي( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 318 ارجاع و به کالسه 
8909980351100402 ثب��ت گردیده و وقت رس��یدگی آن 1391/05/10 و س��اعت 9:00 
تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد. م الف/ 

18803 خزایي- مدیر دفتر شعبه یازدهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ 
1063 ش��ماره ابالغیه: 9010100351204791. ش��ماره پرونده: 8909980351201309. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 891318. خواهان امیر عباس��ی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
محمود زارعی و حس��ین فرح بخش تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده 
که جهت رس��یدگی به ش��عبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 

اتاق شماره 321 ارجاع و به کالسه 8909980351201309 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1391/05/10 و س��اعت 11:00 تعیین ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 

و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می ش��ود تا خواندگان پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف: 19146 رش��یدی – مدیر دفتر شعبه دوازدهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ 
1165 ش��ماره ابالغیه: 9110100350600173، ش��ماره پرونده: 9009980350601142، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901156، خواهان ش��رکت لیزینگ صنعت و مع��دن به مدیریت 
عاملی مهدی جمالی دادخواس��تی ب��ه طرفیت خواندگان عباس نائینی و مجید راس��تی و 
حس��ین حاجیان الیادرانی )مجهول المکان( و مهرداد راس��تی تقدی��م دادگاههای عمومی 
شهرس��تان اصفهان – اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه ششم دادگاه عمومی 
)حقوق��ی( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان – خ چه��ار باغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 310 ارجاع و به کالسه 

9009980350601142 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/05/08 و س��اعت 9:00 
تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شعبه 

ششم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان 
 

ابالغ وقت دادرسی
1179 کالس��ه پرونده: 1288/90 ح/1، وقت رسیدگی: روز دوشنبه ساعت 10 صبح مورخ 
91/5/9، خواهان: ش��هربانو ش��رافت دارگانی فرزند قاس��معلی، خواندگان: 1- نعمت اهلل 
ش��رافت، 2- غالمعلی توکلی، 3- صدیقه توکلی، 4- طاهره توکلی، خواسته: اصالح مدارک 
اس��تخدامی و س��وابق بازنشستگی از نام خاور به ش��هربانو خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به شعبه اول دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و 
وقت رس��یدگی تعیین ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف 
یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور به هم رس��اند. مدیر 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان- رنجبر
 

ابالغ 
1183 ش��ماره ابالغیه: 9010100351005698، ش��ماره پرونده: 9009980351000761، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900761، خواهان حمید رضا اهل بوب دادخواس��تی به طرفیت 
خوانده محمد سلحش��ور تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان – اصفهان نموده 
که جهت رس��یدگی به ش��عبه دهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهار باغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
اتاق شماره 316 ارجاع و به کالسه 9009980351000761 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1391/05/08 و س��اعت 09:00 تعیین ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و 
انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 

آگه��ی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. منشی ش��عبه دهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان 

اصفهان – اطهری بروجنی 
 

ابالغ 
1255 ش��ماره ابالغیه: 9010100352103752. ش��ماره پرونده: 9009980352100956. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900997. خواهان فریبا افراس��یاب دادخواستی به طرفیت خوانده 
س��هراب بهادری تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه بیست و یکم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 1 اتاق 
ش��ماره 120 ارجاع و به کالس��ه 9009980352100956 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی 
آن 1391/05/10 و س��اعت 9:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده 

و درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و 
انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. )ضمنًا جلسه دادرسی جهت استماع شهادت شهود منعقد می 

گردد.( م الف: 19817 شعبه بیست و یکم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

احضار
1598 چون خانم نرگس عظیمی ش��کایتی علیه آقای مهرداد ش��مس آبادی مبنی بر ایراد 
ضرب و جرح عمدی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 901512ک121 این دادگاه ثبت، 
وقت رس��یدگی برای روز 91/5/10 س��اعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل 
می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه 
ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/20544 دفتر شعبه 121 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

احضار
1617 چ��ون خانم زهرا علی آبادی فرزند بهرام ش��کایتی علیه آقای محمود امیری فرزند 
باقر مبنی بر ترک انفاق مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 901504ک121 این دادگاه 
ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 91/5/10 س��اعت 8 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یک��ی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/20565 دفتر 

شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ
2285 شماره درخواست: 9010460352700095، شماره پرونده: 9009980359501069، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901441، ش��اکی فرزاد مؤمنی فرزند محمدحسن شکایتی برعلیه 
اردش��یر مرادی به اته��ام اخاذی تخریب عم��دی تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان 
اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق شماره 336 ارجاع و به کالسه پرونده 9009980359501069 ک 101 ثبت گردیده 
و وقت رس��یدگی آن 1391/05/14 و ساعت 11 صبح تعیین ش��ده است. به علت مجهول 
الم��کان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرس��ی 
کیفری و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نش��ر آگهی در ش��عبه 101 حاضر و 
در روز جلس��ه جهت پاس��خگویی به اتهام خویش در دادگاه حاضر شوند. وگرنه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 4494 دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

اخطاریه
2288 ش��ماره ابالغنامه: 9010100353203406، شماره پرونده: 9009980363301166، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901507، مشخصات ابالغ شونده حقیقی: رضا امینی پزوه مجهول 
المکان، تاریخ حضور: 1391/05/10 س��ه ش��نبه س��اعت: 11 محل حض��ور: اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 
123، علت حضور: در خصوص ش��کایت سازمان جهاد کش��اورزی استان اصفهان علیه 
ش��ما در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در این دادگاه حاضر شوید. م الف/ 4492 شعبه 

106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

احضار متهم
2290 ش��ماره ابالغیه: 9110100353500939، ش��ماره پرونده: 9009980359400362، 
شماره بایگانی ش��عبه: 901222، محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالسه 9009980359400362 برای احمدرضا ابوطالبی اصفهانی 
ب��ه اتهام کالهب��رداری و جعل و خیان��ت در امانت و تحصیل مال از طریق نامش��روع یا 
سوءاستفاده و تقلب از امتیازات تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رس��یدگی برای مورخه 1391/05/16 ساعت 9 تعیین گردیده است. با عنایت 
به مجهول المکان بودن و عدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در 

صورت عدم حضور، مطابق مقررات رس��یدگی غیاب��ی به عمل خواهد آمد.  م الف/ 4524 
احمدیان- مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

 
احضار متهم

2291 ش��ماره ابالغیه: 9110100353500938، ش��ماره پرونده: 9009980364901323، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910227، محاک��م کیفری دادگس��تری شهرس��تان اصفهان به 
موج��ب کیفرخواس��ت در پرون��ده کالس��ه 9009980364901323 برای س��عید حبیبی 
ب��ه اته��ام ایراد جرح عم��دی با چاقو و تخریب و توهین به اش��خاص ع��ادی و ضرب و 
ج��رح عمدی تقاض��ای کیفر نموده که رس��یدگی به موضوع به این ش��عبه ارجاع و وقت 
 رس��یدگی ب��رای مورخه 1391/05/17 س��اعت 8:30 تعیین گردیده اس��ت. ب��ا عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترس��ی به متهم و در اج��رای مقررات مواد 115 و 180 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در 
صورت عدم حضور، مطابق مقررات رس��یدگی غیاب��ی به عمل خواهد آمد.  م الف/ 4525 

احمدیان- مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
2298 ش��ماره دادنامه: 9109970353500289، ش��ماره پرون��ده: 9009980360000630، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900877، شاکی: آقای س��لمان رمضانی به نش��انی خوراسگان 
زردنج��ان خ ش رجایی ک ش امیری، متهمین: 1- آقای حمید غالمیان به نش��انی 24 متری 
اول ک شهیدان مطلبی و فشارکی پ 117، 2- آقای حسین قوزکی 3- آقای مرتضی مؤذنی 
4- آقای جواد غالمی 5- آقای محمد رمضانی همگی به نشانی مجهول المکان، اتهام: شرکت 
در ای��راد ضرب و جرح بدنی عمدی، گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص 
اتهام متهمین: حمید غالمیان فرزند اسماعیل و حسین قوزکی- مرتضی مؤذنی- جواد غالمی 
و محمد رمضانی )چهار نفر متهم اخیر الذکر متواری و مجهول المکان( دائر بر شرکت در 
ایراد ضرب و جرح بدنی عمدی نس��بت به س��لمان رمضانی، از توجه به مفاد کیفرخواست 
های صادره از دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان و با عنایت به شکوائیه شاکی مصدوم 
و گواهی های طول درمان ارائه ش��ده از س��وی وی و اظهارات ش��هود عینی قضیه )مهدی 
رس��تمی و محمدرضائی( و دفاعیات غیرموجه متهم حمید غالمیان در نزد بازپرس محترم 
دادسرا و اینکه سایر متهمین علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه )منتشره در روزنامه محلی زاینده 
رود به ش��ماره 678-90/9/13( در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا و علیرغم ابالغ قانونی 
وقت رس��یدگی )که آگهی احضار آنان نیز در روزنامه محلی زاینده رود به ش��ماره 750-
90/12/25 درج گردیده است( همچنین متهم حمید غالمیان در جلسه دادرسی مورخ 91/2/5 
ای��ن دادگاه حض��ور نیافته اند و الیحه ای نیز در دفاع از خ��ود تقدیم ننموده اند لذا وقوع و 
انتس��اب بزه فوق به آنان محرز و مسلم می باش��د دادگاه در اجرای ماده 217 قانون آئین 
دادرس��ی کیفری مس��تنداً ب��ه م��واد 42، 294، 367، 480، 481، 484 و 495 قانون مجازات 
اسالمی متهمین را بعلت ش��رکت در ایراد ضرب و جرح بدنی عمدی نسبت به شاکی منجر 
به بریدگی متالحمه قدام گردن وی مش��ترکًا ب��ه تأدیه 3 درصد از دیه کامل به عنوان ارش 
و منجر به ایجاد خراش��یدگی حارصه قدام الله گوش چپ وی مشترکًا به تأدیه یک درصد 
از دیه کامل و منجر به ایجاد خراشیدگی حارصه پشت گوش چپ وی نیز مشترکًا به تأدیه 
یک درصد از دیه کامل و منجر به ایجاد بریدگی دامیه در دو ناحیه از مچ دس��ت راست وی 
مشترکًا به تأدیه جمعًا دو درصد از دیه کامل و منجر به ایجاد بریدگی متالحمه بند ابتدایی 
انگش��ت شست دست راست وی مش��ترکًا به تأدیه 3 سی ام درصد از دیه کامل و منجر به 
ایجاد خراش��یدگی حارصه کف دست راست وی مشترکًا به تأدیه یک درصد از دیه کامل و 
منجر به ایجاد کبودی بند آخر انگش��تان سوم- چهارم و پنجم دست راست وی مشترکًا به 
تأدیه جمعًا 4/5 دینار دیه و منجر به ایجاد کبودی بازوی راست وی مشترکًا به تأدیه یک و 
نیم دینار دیه و منجر به ایجاد بریدگی متالحمه ریشه انگشت شست دست چپ وی مشترکًا 
ب��ه تأدیه 3 س��ی ام درصد از دیه کامل و منجر به ایجاد بریدگی دامیه مچ دس��ت چپ وی 
مشترکًا به تأدیه یک درصد از دیه کامل و منجر به ایجاد کبودی بازوی چپ وی مشترکًا به 
تأدیه یک و نیم دینار دیه و منجر به ایجاد سائیدگی حارصه بازوی چپ وی مشترکًا به تأدیه 
نیم درصد از دیه کامل و منجر به ایجاد خراشیدگی حارصه خلف کتف چپ وی مشترکًا به 
تأدیه نیم درصد از دیه کامل به عنوان ارش و منجر به ایجاد سائیدگی حارصه خلف پهلوی 
چپ وی مش��ترکًا به تأدیه نیم درصد از دیه کامل به عنوان ارش و منجر به ایجاد سائیدگی 
حارصه ش��انه چپ وی )که در گواهی طول درمان اولیه اش��تباهًا شکستگی ذکر شده بود( 
مش��ترکًا به تأدیه نیم درصد ازدیه کامل و منجر به ایجاد سائیدگی حارصه زانوی چپ وی 
مش��ترکًا به تأدیه نیم درصد از دیه کامل و منجر به ایجاد س��ائیدگی حارصه زانوی راست 
وی مش��ترکًا به تأدی��ه نیم درصد از دیه کامل در حق آن مص��دوم محکوم می نماید. رأی 
صادره نسبت به کلیه متهمین غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر 
مرکز استان است. م الف/ 4528 کلیشادی- رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
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تخریب آثار هنری ایستگاه ها به دنبال آب گرفتگی مترو
دو ماه پس از غرق شدن چند ایس��تگاه مترو تهران در ماجرای آب گرفتگی، تعدادی از آثار هنری 
نصب شده در آن ایستگاه ها به دلیل آسیب باال به صورت کامل از بین رفته و مسئوالن مترو آنها را 

از جای خود برداشتند.

5

افغانستانِ  فردین با افغانستانی که در رسانه های جهان می دید، فرق 
می کرد. این جا هم خون و مصیبت و گرفت��اری بود، اما نه به غلظتی 
که در تصویرهای منتشره از افغانس��تان می دید. این جا هم کودکی 
پابرهنه کنار جاده نشس��ته بود و به امید روزی خ��ود و خانواده اش 
چشم به دست رهگذرها دوخته بود، اما در کنار او کودکی دیگر را هم 
می ش��د دید که درون یک اتوبوس قراضه نشسته و کتاب می خواند، 
در حالی که دوستانش در محوطه مجتمع مخروبه »جنگلک« بازی 
می کنند و آن س��وتر از این ویرانه ها، س��اختمان های نوی بلندی را 
می دید که افق کابل را دگرگون کرده اند. در مشاهدات فردین، امید 
بیشتر از نومیدی بود. خواس��ت تصویر منصفانه تری از افغانستان به 
دس��ت دهد و مجموعه  عکس هایی را با نام »افغانستان امروز« تهیه 
کرد که اکنون در راهرو یکی از تاالرهای باشکوه موزه بریتانیا در لندن 

آویخته شده است.
کنس��تانس ویندام، دستیار مسئول این نمایش��گاه، در تارنگار موزه 
بریتانیا در معرفی مجموعه عکس های فردین واعظی نوشته اس��ت: 
عکس های فردین ابعادی از زندگی در افغانس��تان را نشان می دهد 
که کمتر دیده ش��ده؛ از تیم فوتبال دختران گرفته تا ماهی فروش��ی 
که بازارگرمی می کند. عکاسی، از پیشرفته ترین هنرهای دیداری در 
افغانستان است. توجه پیگیرانه رسانه ها به این کشور، برای عکاسان 
و فیلمسازان فرصت های مغتنمی برای انتشار آثارشان در رسانه های 
بین المللی پدید آورده است. معموال بیش��ترین دسترسی به مردم و 
داستان های نو را عکاسان افغان دارند و همان ها هستند که می توانند 
بدون این که ش��ناخته ش��وند، به جا های مختلف در این کشور سفر 
کنند. بازار گرم عکس ها از این کش��وردر حال گذار از سال ۲۰۰۱ به 

این سو، باعث شکوفایی عکاسی و فیلمسازی افغانستان شده است.
فردین واعظی هم ب��ا ارزیابی کنس��تانس ویندام موافق اس��ت، اما 
می افزای��د موفقیت خ��ود را در عکاس��ی حرفه ای مدیون موسس��ه 
آموزشی »آینه« است که سال ۲۰۰۱ به وس��یله رضا دقتی، عکاس 

ایرانی مقیم فرانسه، پایه گذاری شد.
فردین قبل از آن هم عکاسی می کرد. هفت سالش بود که نخستین 
عکس��ش را با دوربی��ن جعبه ای پدرش در اس��تودیوی عکاس��ی او 
برداش��ته بود. در دوره طالب��ان هم دوربی��ن جعب��ه ای بازمانده از 
اس��تودیوی س��وخته پدرش را رو به روی دروازه والیت کابل استوار 
کرده بود و عکس مدارک مردها را می گرفت. یک روز پس از سقوط 
طالبان، گذار منوچهر دقتی، یکی دیگر از عکاس��ان مشهور ایرانی، 
به آتلیه روباز فردین افتاد. با هم گپی زدند و منوچهر دقتی عکس��ی 
به یادگار گرفت و رفت. پس از مدتی رضا و منوچهر دقتی موسس��ه 
آموزشی آینه را تأسیس کردند که یک بخش آن به آموزش عکاسی 
حرفه ای اختصاص داشت. فردین واعظی در آغاز برای سه ماه مبانی 
عکاس��ی را به دانش آموزان محلی تدریس کرد و بعد از آن، خودش 
پشت میز ش��اگردی نشس��ت تا از اس��تادان بنام، عکاسی حرفه ای 
را یاد بگیرد. در کنار او در موسس��ه آموزش��ی آینه عکاسان دیگری 
چون وکیل کوهس��ار، فرزانه وحیدی، مسعود حس��ینی و گلبدین 
الهام هم حرفه را فرا گرفتند و اکنون در زمره عکاسان شناخته شده 

افغانستانند.
می گوید: هر گاه رس��انه های بین المللی از اس��تاد رضا دقتی عکس 
به خصوصی از افغانس��تان می خواس��تند، او آنها را با م��ن در ارتباط 
می گذاشت. به این ترتیب عکس های فردین به روزنامه های بانفوذی 
چون اشپیگل، فیگارو، نیویورک تایمز، خبرگزاری آسوشیتد پرس و 

شبکه تلویزیونی سی اِن اِن راه یافت.
افغانس��تان پس از س��قوط طالبان تش��نه تصویر بود. زی��را هرگونه 
تصویری از جمله فیلم و تلویزیون ممنوع بود. در رش��د هنر عکاسی 
در افغانستان افزون بر موسسه آینه، س��ازمان ها و عکاسان حرفه ای 
دیگر هم کارگاه هایی دایر کردند. از جمله در س��ال ۲۰۱۰ سایمون 
نورفوک )Simon Norfolk(، عکاس معروف بریتانیایی، در کابل 
کارگاه آموزش عکاسی حرفه ای برگزار کرد که فردین واعظی نیز از 

آن بهره برد. 
نورفوک پس از بازگشتش به لندن برای شناساندن آثار فردین واعظی 
لوح فشرده ای با عکس های او را به موزه بریتانیا ارایه کرد؛ عکس هایی 
که توجه مس��ئوالن این موزه را به خود جلب کرد تا تصمیم گرفتند 
برای مدتی، در حاشیه نمایش��گاه بزرگ »افغانستان: چهارراه جهان 

باستان« عکس های فردین واعظی را هم به نمایش بگذارند.

چگونگی یافتن رودکی
سپید سیم رده بود و در و مرجان بود 

ستاره سحری بود و قطره باران بود
این مصراع ها از قصیده  »ابوعبداهلل رودکی« که در پایان 
عمر پرفراز و نشیب اش نوشته بود، پس از هزار سال یکی 
از سرنخ های دانشمندان تاجیک و روس برای پیدا کردن 

آرامگاه »آدم الشعرا« شد.
میخائیل ِگراس��یمف ، مردم ش��ناس، باستان ش��ناس و 
مجسمه ساز ش��هیر روس، قبل از این که در سال ۱۹۵۶ 
برای شناس��ایی پیکر رودکی عازم روس��تای پنج رود در 
منطقه کوهستانی زرافشان تاجیکستان شود، آثار رودکی 
را مطالعه کرد تا بتواند نشانه هایی از ظاهر شاعر را در آن 
پیدا کند. از سوی دیگر، صدرالدین عینی،  نویسنده و پدر 
ادبیات م��درن تاجیک، نیز ش��واهدی را دال بر موقعیت 
جغرافیایی زادگاه و آرامگاه رودکی گردآوری کرده و در 

اختیار گراسیمف قرار داده بود. 
در همه  مأخذه��ای ادبی و تاریخی کهن فارس��ی زادگاه 
رودکی را قری��ه  »پَن�ُج« ی��ا »بن��ج رودک« در نزدیکی 
ش��هرهای »نخش��ب« و »س��مرقند« ذک��ر کرده ان��د. 
»صدرالدین عینی« پس از کندوکاو مفصل و مس��افرت 
به روس��تاهای اطراف این دو ش��هر، گذارش به روستای 
»پنج رود« در ناحیه »پنجکنت« تاجیکس��تان می افتد 
و درمی یابد که »بنج رودک« معرب »پنج رود« فارس��ی 
بوده با مزار بزرگ��واری گمنام. عینی در س��ال ۱۹۳۹ با 
انتشار پژوهش خود ادعا می کند روستای زادگاه رودکی 
را یافته است. در سال ۱۹۵۶، در آس��تانه ۱۱۰۰ سالگی 
رودکی، حکومت تاجیکستان دستور بازگشایی قبری را 
می دهد که گمان می رفت آرامگاه رودکی باشد. تحقیقات 
بیشتر آشکار کرد رودکی نابینای مادرزاد نبوده، بلکه در 
دهه شصتم عمر چشمانش را میل کشیده و چند دنده اش 
را شکسته اند. اشیائی هم که در اطراف این گور کشف شد، 
از جمله پیراهن و قبای پش��می ای که به تن و دستاری 
که بر س��ر داش��ت، متعلق به دوران زندگ��ی ابوعبداهلل 
رودکی ب��ود. تصویری ک��ه میخائیل گراس��یمف پس از 
انج��ام تحقیقات به عن��وان چهره رودکی منتش��ر کرد، 
تصویر چهره همان پیکری بود که دانش��مندان شوروی 
در رودکی بودنش دیگر ش��کی نداش��تند. مزار رودکی 
در همان سال ۱۹۵۸ به مناسبت هزار و صدمین سالگرد 
تولدش آباد شد. س��ال ۱۹۹۹ در آستانه تجلیل از هزار و 
صدمین سالگرد تأسیس دولت سامانیان به کمک دولت 
ایران، آرامگاه آدم الشعرا بازسازی شد و برای سومین بار 

این مقبره در سال ۲۰۰۷ مرمت شد.

طبق ضوابط و مقررات مصوب سازمان میراث فرهنگی، هرگونه 
ساخت و ساز در حریم درجه یک آتش��گاه ممنوع است، لذا اگر 
پس از این تاریخ، اعضای کمیس��یون ماده پنج با هرگونه تغییر 
کاربری زمی��ن در این مح��دوده برای س��اخت مجتمع تجاری 
)هتل( موافقت کرده باش��ند، کاری خالف قانون انجام شده و از 
آن جا که میراث فرهنگی متعلق به همه ملت است و حفظ آن از 
مصادیق آشکار حقوق ملت، این تصمیم خالف قانون، هیچ گونه 
حقی برای مالک ایجاد نمی کند و اعضای کمیسیون ماده پنج اعم 
از نماینده استاندار، سازمان میراث فرهنگی، مسکن و شهرسازی، 
شهرداری، جهاد کشاورزی  باید نسبت به بازگرداندن حقوق ملت 

و جبران اشتباه گذشته اقدام کنند.
بنای خش��تی آتش��گاه به خاطر قرار گرفتن بر فراز تپه، به طور 
مداوم از هر س��و در معرض فرس��ایش عوامل جوی ق��رار دارد، 
اما متأس��فانه در حال حاضر با وجود فرسایش سریع و مداوم، به 
خاطر اقدامات حفاظتی ضعیف و مرمت دیرهنگام، روند تخریب 

شتاب یافته است.
تپه آتشگاه به خاطر چشم اندازهای زیبایش، در طول روز محل 
مراجعه کسانی است که برای دیدن این چشم اندازها بدون هیچ 
محدودیتی از تپه ب��اال می روند یا به عنوان جای��ی برای ورزش 
صبحگاهی برای تپه پیمایی مورد اس��تفاده افراد قرار می گیرد و 
این موضوع به عامل مهم دیگری در فرس��ایش تپه تبدیل شده 
است. در حقیقت درصد افرادی که برای تفریح یا ورزش از تپه باال 
می روند، بسیار بیشتر از گردش��گران میراث فرهنگی است. این 
در حالی است که هنگام بازدید گردشگران از تپه نیز هیچ راهنما 
یا ناظری از س��وی میراث فرهنگی، بازدیدکنندگان را همراهی 
نمی کند و به همین علت، امکان آسیب رسانی به بنا حتی از سوی 
گردشگران نیز وجود دارد. علیرضا جعفری زند در این مورد اظهار 
داشت: زیبایی های کوه آتشگاه از داخل محله های اطراف  بیشتر 
پیداس��ت و می توان با صراحت گفت آن نمایی ک��ه مردم از کوه 

آتشگاه می بینند، نمای پشتی این بنای تاریخی است.

 باس��تان ش��ناس میراث فرهنگی در م��ورد ثب��ت جهانی این 
بن��ای تاریخ��ی تأکی��د ک��رد: ثب��ت جهانی ی��ک اث��ر دارای 
مش��خصه های خاصی اس��ت ک��ه مهم تری��ن فاکت��ور آن، آزاد 
بودن حریم و انجام نش��دن س��اخت و س��از در مج��اورت بنای 
تاریخی اس��ت.وی ب��ه س��اختمان ۱۲ متری در حال س��اخت 
در محدود آتش��گاه اش��اره کرد و اف��زود: هیچ پرون��ده ای برای 
ثب��ت جهانی این بن��ا تاکن��ون تکمیل نش��ده و ای��ن در حالی 
اس��ت که برای ثبت جهانی باید یک س��ری فاکتور و یک سری 
مش��خصه مانند ارتفاع حریم س��اخت س��از در محور درجه در 
نظر گرفت. جعفری زند با صراحت گفت: یکس��ری موانع بر سر 
 این بنای باس��تانی وج��ود دارد که باید برای ثب��ت آن حریم ها، 
خیابان سازی و ساخت و سازها بر طرف ش��ود که البته سازمان 
میراث فرهنگی هم کاری نکرده و تا کنون چیزی در این مطرح 
هم نش��ده اس��ت. وی افزود:  برای بر طرف کردن موانع تا ثبت 
جهانی شدن و برای رفع حریم ها و ساخت و سازها در حریم درجه 

یک باید حصار کشید.
شاهین سپنتا، یکی از اعضای انجمن دوستداران اصفهان نیز در 
این مورد گفت: ضروری است که زمین چند ساختمان مسکونی و 
تجاری که از سال های قبل در حریم درجه یک آتشگاه باقی مانده 
با همکاری شهرداری و سازمان میراث فرهنگی آزادسازی و این 

حریم از وجود سازه های غیرمجاز فعلی پاک سازی شود.
وی می افزاید: ضروری است که روند صدور هرگونه مجوز ساخت 
در حریم درجه یک آتش��گاه و بیش��ه ناژوان از سوی شهرداری 
فورا متوقف شود و س��ازمان میراث فرهنگی نس��بت به اجرای 
برنامه های بازدارنده و پیشگیرانه در این مورد اقدام کند.وی ادامه 
داد: در حال حاضر بازدیدکنندگان بس��ته به سلیقه و توان خود 
از مسیرهای دلخواه به باالی تپه آتشگاه می روند که این موضوع 
باعث شده دامنه تپه در چند محور، دچار فرسایش جدی شود. در 
ضمن برخی از قسمت ها به خاطر شیب تند و وجود پرتگاه، باعث 

پایین آمدن ضریب ایمنی گردشگران می شود.
عضو انجمن دوس��تداران اصفهان همچنین به وجود یک سایت 
پدافند هوایی در دامنه تپه آتشگاه اشاره کرد و گفت: رفت و آمد 
مکرر نیرو های نظامی و خودروهای سنگین و همچنین استفاده 
احتمالی از توپ  های پدافند هوایی، می تواند آسیب های جدی به 
بنای آتشگاه وارد کند. لذا برچیدن توپ های ضد هوایی ارتش که 
در دامنه تپه مستقر شده اس��ت باید در اولین فرصت در دستور 
کار قرار گیرد و محل دیگری به جز دامنه تپه تاریخی آتشگاه به 

پدافند هوایی اختصاص یابد.

خطر فرسایش آتشگاه

حریم قدیمی ترین بنای خشتی اصفهان حفظ نشد

آتشگاه اصفهان در اثر بی توجهی مسئوالن در حفظ نکردن حریم و قرار گرفتن در معرض فرسایش عوامل جوی، 
شانس ثبت جهانی را از دست داد. به گزارش مهر، آتشگاه اصفهان به شماره 830 در فهرست آثار تاریخی کشور 
به همین نام ثبت شده و نقشه حریم درجه یک آن نیز در شش�م آذرماه 1378 مشخص شد و به تصویب سازمان 

میراث فرهنگی رسید.
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پروژه مرمت عودالجان متوقف شد

پاریس شدن، آرزوی نیمه تمام عودالجان
نزدیک ب��ه ۳۰روز از وعده س��ازمان می��راث فرهنگی برای 
س��اماندهی بازارچه عودالج��ان می گذرد. مس��ئوالن گفته 
بودند به زودی این بازارچه تبدیل به فضای موزه ای همچون 
پاریس می شود، اما اکنون این کارگاه متوقف شده و اهالی بازار 

می گویند شهرداری جلوی اجرای این پروژه را گرفته است.
  کارگاه مرم��ت بازارچ��ه عودالجان متوقف ش��د. هنوز چند 
روز از فعالیت این کارگاه و وعده مس��ئوالن میراث فرهنگی و 
شهرداری برای تبدیل شدن قلب بافت تاریخی تهران، به موزه 
پاریس نگذشته که کار کارگاه متوقف شده است. کاسب های 
عودالجان این ش��رایط را غیر قابل تحم��ل می دانند. بازارچه 
عودالجان نش��ان از توقف کار کارگاهی ک��ه چندی پیش در 
عودالجان با حضور مدیر اداره میراث فرهنگی تهران و جمعی 

از دوستداران میراث فرهنگی آغاز شد، دارد. بازار عوالجان به 
دلیل شرایط تجاری، باید با سرعت بیشتری مرمت و ساماندهی 
شود اما مغازه دارهایی که خود رضایت به ساماندهی این بازار 
دارند، اکنون از روند پیش��رفت کار شاکی هس��تند. به گفته 
مغازه دارها هنگام ش��روع کار، تنها دو کارگر مش��غول به کار 
شدند که کف بازارچه را کندند و داربست ها را زدند. بعد از آن 
چون یکی از مالکان، مغازه اش را در اختیار ش��رکت پیمانکار 
قرار داد، به ش��رط آن که مغازه اش مرمت ش��ود، کار در این 
مغازه آغاز شد. بعد هم ش��هرداری منطقه ۱۲ آمد و چون این 
مغازه مجوزی برای مرمت نگرفته بود، کل کار را متوقف کرد! 
محمد حس��ین فراهانی، مدیر اداره میراث فرهنگی تهران اما 
توقف کار در این بافت تاریخی را تکذیب کرد و به CHN گفت 

کار مرمت عودالجان در حال انجام شدن است. او به گفته ها و 
اعتراض مغازه دارها پاسخی نداد. 

از آن جایی که مدیر اداره میراث فرهنگی پاس��خ درس��تی به 
شرایط ایجاد شده در عودالجان نداد، پیگیری ها از شهرداری 
منطقه ۱۲ تهران ادامه پیدا کرد، اما علیرضا بزرگوار، شهردار 
منطقه ۱۲، چند روزی اس��ت ک��ه دیگر این س��مت را ندارد 
و فردی به نام محمدی نژاد، جانش��ین او ش��ده است که فعال 

پاسخگو نیست.  
اکن��ون بازارچه عودالجان مانده اس��ت و کارگاه��ی تعطیل. 
مغازه داره��ا و اهال��ی عودالجان به ش��دت از ش��رایط پیش 
آمده نگرانند. آنها که امیدوار ش��ده بودند ب��ه زودی این بازار 

ساماندهی می شود، اکنون نمی دانند چه باید انجام دهند.

عکس یادگاری

غم دیروز و غم امروز!
دیروز غم نداشتن و داشتن، آدم رو از پا درنمی آورد، خوش بودند و 
 زندگی می کردند. زندگی می کردند تا چند روز عمر خوش باشند 
نه این که زندگی کنند تا زندگی کرده باشند...

 پیشنهاد IUCN  براي ثبت  
4 شگفتي طبیعت در میراث جهاني

اتحادیه جهاني حفاظ��ت از طبیعت )IUCN(،  به عنوان مش��اور 
رس��مي میراث جهاني در حوزه طبیعت، چهارنمون��ه از مکان هاي 
طبیعي چش��مگیر و فوق الع��اده جه��ان را براي اضافه ش��دن به 

»فهرست میراث جهاني یونسکو«پیشنهاد کرده است. 
به گزارش ایسنا، این چهار منطقه طبیعي زیبا و شگفت انگیز شامل 
مناظر »سنگا ترینشنال« در مرز مش��ترک بین سه کشور کامرون،  
جمهوري آفریقاي مرکزي و جمه��وري کنگو، برکه هاي »اونیانگا« 
در چاد، منطقه فس��یلي »چنگ جیانگ« در چین و مرداب جنوبي 
جزیره راک در پاالئو هس��تند که همگي براي ثبت در این فهرست 

معتبر جهاني پیشنهاد شده اند.
به گزارش سایت رسمي IUCN، کنوانسیون میراث جهاني تا پایان 
ماه ژوئن سال جاري میالدي )۲۰۱۲( درباره این پیشنهاد اتحادیه 

جهاني حفاظت از طبیعت، تصمیم گیري می کند.
 در حال حاضر در این فهرست نام ۲۱۱ منطقه مختلف جهان ثبت 
شده اس��ت. اتحادیه جهاني حفاظت از طبیعت هم چنین خواستار 
اقدامات و تالش هاي بیش��تر براي حفاظت از میراث طبیعي جهان 

شد. 

افغانستان،  نگاهی پرامید
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غزل سعدی قبل از خواب
این ستون قرار است هربار تعدادی از لذت های بی بهانه زندگی را 
لیست کند. کارهایی که شاید معمولی و پیش پاافتاده به نظر برسند. 
اما می توانند به شدت در روحیه و نگاه ما به زندگی تأثیر داشته باشد. 
شما هم اگر از این دلخوش��ی ها و لذت ها س��راغ دارید، به آدرس 

ایمیل روزنامه برای ما ارسال کنید.
نگاه کردن ب��ه چهره اعض��ای خان��واده وقتی که خواب هس��تند. 
مخصوصا مادرها که با نگاه کردن بهشان، انگار تمام زندگی را به آدم 
داده اند. به حرف گرفتن بچه های سه،چهار ساله. بازی اسم فامیل 
با دوس��تان صمیمی. نگاه کردن به آدم ها در حال نماز خواندن. غذا 
دادن به نوزادها. پیاده روی و گوش دادن به موسیقی )اگر زیر باران 

باشد خیلی بهتر است(.
  آی�دا: ببی��ن م��ن ی��ک سیس��تمی دارم ت��و زندگی��م به اس��م 
راه پیمایی های طوالنی م��دت. توی ای��ن راه پیمایی های طوالنی 
مدت من همینجوری ش��روع م��ی کن��م، راه م��ی رم، راه می رم، 
اصال حرکتمو قط��ع نمی کنم، ماش��ینا ب��وق می زنن، م��ردم بهم 
متلک می گن. ماش��ین می��اد از روم رد می ش��ه، برف می��اد بارون 
میاد، ولی م��ن همچنان به راه رفت��ن ادامه می دم. االنم اگه س��وار 
ش��دم به خاطر این ب��ود که خیلی خیس ش��ده ب��ودم. حوصله راه 
 رفتن دیگه نداش��تم، خس��ته ش��ده بودم. بعد به خاطر اینم هیچی 
نمی ش��نوم. برای این که تو گوشم موس��یقیه. بعد، تمام مدت دارم 
موسیقی گوش می دم. تو چی. تو موسیقی گوش می دی؟ اون وقت 
چی گوش می دی؟ چون می دونی من آدما رو از رو موزیکی که گوش 
می دن طبقه بندی می کنم. یعنی این که واسم مهمه بدونم کسی بلوز 
گوش بده، یا جاز گوش بده یا موسیقی آلترناتیو گوش بده، یا مثل من 
فکرش باز باشه، اول باخ گوش بده، بعد موسیقی آلترناتیو گوش بده، 
بعد همه رو پشت سر هم گوش بده و دچار هیچ مشکلی هم نشه. بعد 

حاال چی گوش می دی؟
منصور: من ... گوش می دم.

آیدا: ... نکته شو گرفتم!

فیلم نفس عمیق /  پرویز شهبازی

4 تکنیک برای آشپزی بی خطر
همه دوست دارند در آرامش و بدون خطر آشپزی کنند. اتفاقات 
بد آش��پزی را بیش��تر از همه بریدن و س��وزاندن دست تشکیل 
می دهد و اگ��ر از آنها جلوگیری کنید، جل��وی خیلی از اتفاقات 
ناگوار گرفته می شود. برای یک آشپزی بی خطر این چهار تکنیک 

را استفاده کنید؛ ایمنی شما تا درصد زیادی باال می رود.

لباس مناسب بپوشید
پوشیدن کفش مناسب فقط برای محافظت پای شما از سقوط چاقو 
یا ریختن آب جوش نیست. کفش مناسب باعث می شود شما در اثر 
سر پا ایستادن کمردرد نگیرید. سعی کنید از کفشی استفاده کنید 
که کمی پاشنه داش��ته باش��د. عالوه بر این، وقتی با فر یا آب جوش 
کار می کنید بهتر است لباس آستین بلند بپوشید تا جلوی سوختن 
ساعدتان را با بخار آب بگیرد. یادتان باشد موقع آشپزی، موهای تان 

را هم ببندید.

آلودگی را محدود کنید
همیشه کنار سینک عالوه بر مایع ظرفشویی، یک صابون هم بگذارید 
و قبل از آشپزی دست های خود را بشویید. بهتر است دو تخته برای 
برش داش��ته باش��ید که یکی از آنها فقط مخصوص گوش��ت باشد. 
آلودگی از گوشت می تواند به موادی مثل سبزی ها که قرار است خام 
مصرف شوند منتقل شود. جاهایی از آشپزخانه که دست شما مدام با 
آن برخورد می کند، می توانند منبع باکتری ها باشند. مثال دستگیره 
یخچال یا دس��تگیره فر که عالوه بر تماس مس��تقیم با دست شما با 

مواد غذایی هم در ارتباط هستند. آنها را مرتب تمیز کنید.

از منطقه خطر دوری کنید
رش��د باکتری های مضر در دم��ای 4 تا 60 درجه س��انتیگراد اتفاق 
می افتد. به همین دلیل، دمای یخچالتان را کنترل کنید که حتما زیر 
4 درجه باشد. تا وقتی که شعله زیر غذا روشن است، فاسد نمی شود 
اما به ویژه حاال که تابستان است، باید بالفاصله بعد از خاموش کردن 
گاز و خنک شدن غذا آن را در یخچال بگذارید. اگر غذای شما بیشتر 
از چهار س��اعت بیرون بماند، باید نگران خراب ش��دن آن باشید. در 
ضمن ماده غذاییتان را بعد از بیرون آوردن از فریزر زود مصرف کنید.

وقتی آتش سوزی می شود
اگر چیزی در آش��پزخانه ش��ما آتش گرفت، قبل از هرکاری، هول 
نش��وید. غریزه ش��ما می گوید باید روی آتش آب بریزید اما این کار 
خطرناک است. مخلوط آب و روغن شعله ور می تواند باعث فاجعه در 
آشپزخانه شما ش��ود. به جای این کار، می توانید با یک حوله خیس 
آتش را خاموش کنید. راه دیگر اس��تفاده از ی��ک ظرف بزرگ برای 
خاموش کردن آتش است. ظرف را وارونه روی آتش بگذارید تا آتش 

خفه شده و خاموش شود.

لذت های بی بهانه

نکات
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6 آواز خوان مرده
آن ش��ب که من با پول از خانه ادگار وینکن بازگشته بودم، ماری به من 
گفته بود ما هرگز از هم جدا نخواهیم شد:»تا مرگ ما را از هم جدا سازد.« 
من هنوز نمرده بودم. خانم وینکن همیش��ه می گفت:»کس��ی که آواز 
بخواند هنوز زنده است.« و »کسی که گرسنه شود و از خوردن غذا لذت 
ببرد، هنوز از دست نرفته است.« من آواز می خواندم و گرسنه بودم. )فقط 
ماری نبود.(... آیا جدا ماری می خواست که تسوپفنر را در مراسم رسمی و 
جشن ها همراهی کند و با دستانش لک لباس رسمی تسوپفنر را بشوید؟ 
مطمئنا این مسأله ای است که به نظر و سلیقه هر آدمی مربوط می شود 
ماری، اما این کار شایسته تو نیست. بهتر است به یک دلقک بی اعتقاد 
اعتماد کنی، که تو را صبح زود از خواب بیدار می کند تا به موقع به مراسم 
دعا در کلیسا برسی یا در صورت لزوم برایت تاکسی سفارش می دهد. )تا 

به یک کشیش( حتی احتیاجی نیست بلوز آبی رنگ مرا بشویی.
عقاید یک دلقک از هاینریش بل/ محمد اس�ماعیل زاده/ نشر 

چشمه

مکان: تاکسی
موقعیت: سه نفر، فیت فیت عقب نشسته اند.

توصیه: همشهری عزیز توی ماشین خودتان ننشسته اید، کمی جمع تر بنشینید.

دعایی خوان��دم که }الله��م ارزقنا حج 
بیتک الح��رام فی عامی ه��ذا و فی کل 
عام {. خواندم و خواندم ب��ه زبان دل و 
او اجابت کرد از س��ر لطف و من مهمان شدم به ضیافتی الهی. 
به س��رزمین وحی و خانه نبوت. آن چه در این ستون می آید؛ 

مشاهداتی است از سفر به سرزمین حجاز.

گرمای خنک
 اولی��ن موضوعی ک��ه در ب��دو ورود به عربس��تان به چش��م 
همه مسافران خارجی می رس��د، ابعاد است. منظورم از ابعاد، 
حجم و وس��عت هر چیزی در عربس��تان اس��ت. انگار که همه 
چیز را در نهایتش در این کشور درس��ت کرده اند. مثال وقتی 
پا به ف��رودگاه ج��ده می گذارید، اولین چیزی که چش��متان 
را می گی��رد فضای وس��یع محوطه اش و آن س��ایه بان های 
غول آساست. می ش��ود تصور کرد که در موس��م حج، در این 
محوطه وسیع، جای سوزن انداختن نخواهد بود. یا میزان گرما 
و خشکی هوا که آن هم ابعاد وسیعی  دارد؛ به قدری که اولین 
مش��کل هر زائری می تواند چگونگی کنار آمدن با گرمای هوا 
باشد. البته در مدینه این موضوع خیلی به چشم نمی آید چون 
هم آب و هوای معتدل تری دارد و هم این که فضای شبستان ها 
و حرم، مجهز به سیس��تم سرمایشی مجهزی است. اما در مکه، 
این موضوع کامال برعکس است؛ هم راهی که به سمت  حرم باید 
طی کرد طوالنی و بدون سایه بان است و هم این که  در اطراف 
کعبه و رواق های خانه ی خدا وسیله سرمایشی جز پنکه های 
 س��قفی در کار نیس��ت. که حضور آنه��ا چندان مفی��د به نظر 
نمی رس��د. از دیگر چیزهایی که ابعاد وسیع آن در عربستان به 
چشم می آید، وسعت کوه ها و زمین های خشک آن جاست. 
و ذخایر نفتی بی پایانی که در زیر ای��ن همه زمین های بایر و 
خش��ک، ثروت های بی پایانی را نصیب این مردم کرده است. 
به طوری که ش��اید تا چند صد س��ال بی نیاز از هرگونه انرژی 

غیرفسیلی بتوانند با اسراف و بریز و بپاش زندگی کنند.

ساعت، به وقت خانه خدا
اما به نظر، این همه بزرگی و وس��عت، حاکمان این س��رزمین 
را س��یراب نکرده چون عطش به رک��ورد زدن در آنها همچنان 
پابرجاست. حتما همگی از آن ساعت بزرگی که بر فراز برجی در 
همسایگی خانه خدا ساخته شده است، خبر دارید. این ساعت 
به حدی بزرگ و بلند است که گفته می شود از هشت کیلومتری 
مکه قابل رویت است. بنابراین می توانید  ابعاد آن را در مقایسه 

با خانه خ��دا و از نزدیک تصور کنید. من قصد ن��دارم  در مورد 
صحبت هایی که از توطئه صهیونیس��ت ها  برای ساختن این 
 ساعت و جریان افتادن سایه اش بر کعبه زده می شود، موضع

 خاصی بگیرم. قضاوتش با خودتان. اما جاه طلبی امرای سعودی 
و به رخ کشیدن قدرت و عظمت آل س��عود موضوعی است که 
به راحتی می توان با دیدن این س��اعت بزرگ اس��تنباط کرد. 
انتقادی ک��ه در این مورد معم��وال مطرح می ش��ود و حداقل 
برای من قابل قبول اس��ت این که این س��اعت، چش��م ها را از 
عظمت خانه خدا به س��مت خودش معط��وف می کند. یعنی 
در فضایی ک��ه آدم باید  غ��رق درکوچکی خ��ودش و عظمت 
خدایش باش��د، مزاحمی نظاره گر به اس��م س��اعت برج وجود 
دارد که ابعاد عظیمش ش��اید مدتی زائران را به خود مش��غول 
 کند. جریان خود برج و هتل های اش��رافی اش هم به کنار، که 
 اتاق هایی با ویوی خانه خدا کرای��ه می دهد. از قیمت های 
اتاق هایش می توان فهمید کسی جز شاهزاده های سعودی و 

شیخ های کشور های عربی، ساکنانش نخواهند بود.

تمیزی در حجم های وسیع
اما این حجم های بزرگ و وس��یع در جاه��ای مفید تری هم 

به چش��م می آید. مثال در حجم تمیزی و رس��یدن به نظافت 
حرمین شریفین. این جای خوشحالی دارد که هیچ وقت هیچ 

کجای این دو حرم را کثیف 
و پر از آشغال نمی بینید. این 
تمیزی اگر با جمعیت زیادی 
که از ملیت ه��ای مختلف، 
هر روز به حرم رف��ت و آمد 
می کنند، مقایسه شود  جای 
بسی خوشحالی دارد. همین 
حرف ها را درمورد نظم قابل 
تحس��ین این دو ح��رم هم 
می توان گف��ت. وقت نماز، 
ج��ای نشس��تن، صف های 
نم��از و هم��ه چی��ز آن قدر 
مرت��ب و منظم و دلچس��ب 
اس��ت که به نظر می رس��د 
 تا دنیا دنیاس��ت، این مکان 
ام��ن ترین جای دنی��ا برای 

بودن و ماندن است.

ساختمان های غول آسا در اطراف خانه خدا

عظیم، بزرگ، غول آسا
ویدا 
کوهی

من قصد ندارم  در 
 مورد صحبت هایی 

 که از توطئه 
صهیونیست ها  

برای ساختن این 
ساعت و جریان 

افتادن سایه اش بر 
کعبه زده می شود، 

موضع خاصی بگیرم.
قضاوتش با خودتان

با تمام شدن سال تحصیلی برنامه س��فر خانواده ها آغاز می شود. تنوع گزینه های 
مختلف از ش��هرها و هزینه های الزم برای هرکدام، موضوع مهمی اس��ت که باعث 
می شود تصمیم نهایی براساس آن گرفته شود. اما موضوع مهم تر، تفاوت قیمت های 
 اعالم شده از جانب تورهای مسافرتی است که باعث سردرگمی خانواده ها می شود.

 کیش، مشهد و اصفهان سه شهر پرطرفدار برای خانواده های ایرانی است که معموال 
سفرهای تابستانی خیلی از خانواده ها به یکی از آنها انجام می شود.  برای پیشگیری 
از این س��ردرگمی و راهنمایی بیش��تر برای برنامه ریزی ها هزینه الزم برای سفر از 
راه های زمینی و هوایی این سه نقطه را برایتان جویا ش��دیم و نرخ اقامت خانواده از 
 طریق تورها و هتل ها را برایتان آورده ایم. می توانید با یک حساب و کتاب سرانگشتی، 

مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید،  ریش و قیچی دست شماست.

مشهد مقدس
برای سفر به مشهد می توانید از هواپیما، قطار 
و اتوبوس استفاده کنید که هزینه هرکدام به 
ترتیب ارزان تر از دیگری است. هزینه به روز 
تمام این سفرها و جزییات نحوه تهیه آسان 
بلیت را برایتان در آورده ایم. برای رفتن به 
مشهد با هواپیما قیمت بلیت افراد بزرگسال 
از 66 تا 80 هزار تومان است و این بلیت اگر 
برای افراد دو تا 12 سال باشد، 38 تا 43 هزار 
تومان قیمت دارد. تهیه بلیت کودکان زیر دو 
سال برای سفر به مش��هد هم 12 هزار تومان آب می خورد. نرخ بلیت اتوبوس برای 
مشهد در تعاونی های مختلف از 15 تا 25 هزار تومان است. بسته به تجهیزات اتوبوس 
 و نوع تعاونی این ن��رخ گران تر می ش��ود. بلیت های 25 ه��زار تومانی مخصوص 
اتوبوس هایی اس��ت که ش��رایط ویژه ای را برای مس��افران در نظر گرفت��ه اند. این 
اتوبوس ها کامال جدید است؛ با سیستم تهویه مناس��ب و پذیرایی از مسافران. اگر با 
دفاتر آژانس ها تماس بگیرید و زحمت تهیه بلیت را به کارکنان آن دفتر بس��پارید، 
هزینه تان سه تا پنج هزار تومان گران تر می شود اما دیگر خیال تان راحت است که 
شما تنها تاریخ سفر را مشخص کرده و در آخر هزینه را پرداخت می کنید. برای اقامت 
در مشهد نیز می توانید عاله بر آژانس های مسافرتی از همین تهران و منزل خودتان 
به فکر اقامت باشید. تلفن های زیادی در اینترنت وجود دارد که می توانید از طریق 
آنها س��وئیت، هتل آپارتمان، یا هتل رزرو کنید. برای اقامت از شبی 15 تا 100 هزار 
تومان هزینه نیاز است که این مبلغ به جیب مبارک بستگی دارد. هزینه بلیت قطار از 
تهران به مشهد از هشت هزار و 500 تومان برای واگن های اتوبوسی تا 33 هزار تومان 
برای واگن های لوکس متغیر است. اگر دوست داشته باشید که واگن مجهز به سیستم 

صوتی و تصویری باشد نیز می توانید گزینه 27 هزار تومانی را انتخاب کنید.

کیش
س��فر به جزیره کیش همیشه جذاب بوده، 
به ویژه از وقتی که نوسانات قیمت ارز باعث 
ش��د س��فرهای خارجی دیگر برایمان به 
صرفه نباشد. برای مس��افرت به این جزیره 
راه های مختلفی وجود دارد؛ قبل از هر چیز 
انتخاب یک تور مناس��ب و محاسبه قیمت 
آنهاس��ت. قبل از هر چیز بهتر اس��ت گول 
پیامک های تبلیغاتی از تورهای مختلف را 
نخوری��د و دنبال ی��ک آژانس مس��افرتی 

مناسب بگردید. اگر اهل سفر با تورهای مسافرتی نیستید، بهتر است بدانید به صرفه 
ترین راه برای آمدن به کیش و سیاحت در این جزیره، انتخاب یکی از همین تورهاست 
که دلیل��ش را مفصل خدمتت��ان عرض می کنی��م؛ قیمت بلیت یکس��ره کیش در 
پروازهای مختلف متفاوت است. این قیمت ها در هرکدام از آژانس ها با تفاوت سه، 
چهار هزار تومانی فروخته می ش��ود و صندلی ه��ای تک باقی مان��ده در پرواز در 

ساعت های پایانی با رقم های بسیار  ارزان تری به فروش می رسند.
 با وجود این بی ثباتی قیمت ها بهتر است خیلی خودتان را درگیر این ماجرا نکنید 
و یکراست از همین تورها استفاده کنید.  بلیت یکس��ره به کیش برای بزرگساالن از 
45 هزار تومان تا 103 هزار تومان عرضه می شود و همین بلیت برای افراد دو تا 12 
سال 54 هزار تومان هزینه دارد. اگر کودک زیر دو سال هم داشته باشید، مبلغ به 15 
هزار تومان می رسد. بلیت های 45 هزار تومانی از همان بلیت هایی است که با تعداد 
محدود و تنها چند ساعت به پرواز نرخشان پایین می آید. اگر قصد سفر با خانواده را 
دارید، نمی توانید روی آنها خیلی حساب باز کنید چون ممکن است برای تعداد کافی 
بلیتی با این نرخ موجود نباشد. سفر به این دوری، آن هم در فصل تابستان اصال عاقالنه 
نیست که از راه زمینی انجام شود. تورهای مسافرتی در روزهای اول هفته نرخ های 
ارزان تری دارند که مناسب ترین گزینه برای انتخاب هستند. می توانید مرخصی تان 
را طوری تنظیم کنید که یک سفر با هزینه مناسب تر در روزهای ابتدایی هفته داشته 
باشید.  برای سفر چهارشب و سه روز به جزیره کیش و اقامت در هتل سه ستاره، حدودا 
نفری 250 هزار تومان هزینه نیاز است و این مبلغ در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 
25 هزار تومان گران تر می ش��ود. برای رفتن به مشهد با هواپیما قیمت بلیت افراد 
بزرگسال از 66 تا 80 هزار تومان است و این بلیت اگر برای افراد دو تا 12 سال باشد، 

38 تا 43 هزار تومان قیمت دارد.

اصفهان
اصفهان هم یکی از ش��هرهایی اس��ت که 
همیشه توریس��ت های داخلی و خارجی 
خ��ود را دارد. معم��وال مردم ت��ا چند روز 
تعطیلی گیرشان می آید یا تصمیم به سفر 
می گیرند، این شهر هم یکی از گزینه های 
انتخابی اس��ت. فاصله تهران تا اصفهان آن 
قدر زیاد نیس��ت که تحمل مس��افرت در 
اتوبوس برای تان مشکل باشد. به ویژه اگر 
برای این سفر اتوبوس های لوکس را انتخاب 
کنید و با هزینه مناسب از امکانات ویژه ای 
نسبت به اتوبوس های قدیمی برخوردار شوید .قیمت بلیت اتوبوس های لوکس برای 
هر نفر حدود 12 هزار تومان هزینه دارد اما ای��ن مبلغ برای اتوبوس های معمولی از 

هشت هزار تومان است.
 برای اقامت هم می توانید از همین محل س��کونت تان با هتل ه��ا یا آژانس های 
مسافرتی تماس بگیرید و ش��رایط را باتوجه به هزینه و امکانات انتخاب کنید. قطار، 
گزینه دوم برای سفر به اصفهان اس��ت. تهیه یک بلیت قطار از تهران به اصفهان از 7 
هزار تومان تا 14 هزار تومان است. دست کم دو روز قبل از تا ریخ سفر آن هم در شرایط 
عادی و کم مسافر، باید برای تهیه بلیت قطار اقدام کنید. اگر درآمدتان به حدی است 
که می توانید این سفر را با هواپیما بروید و زمان کمتری را در مسیر بگذارید که باید 
به دفاتر فروش بلیت هواپیما بروید. خرید یک بلیت یکس��ره ب��ه اصفهان برای افراد 
بزرگسال حدود 58 هزار تومان هزینه دارد. این بلیت برای افراد دو تا 12 سال 32 هزار 
تومان قیمت دارد و برای کودکان زیر دو سال نیز 10 هزار تومان است. تصمیم نهایی 

با شما و کیف پولتان است.

 رنگ های خنثی در دکوراسیونسفر در تابستان 91

شناخت رنگ ها، تنوع، هارمونی و هماهنگی های رنگی مناسب، در رنگ آمیزی فضا ها و جلوه 
کردن وسایل خانه تان بسیار مؤثرند.  با صرف کمی زمان و سلیقه برای انتخاب رنگ دیوار ها 
و وسایل خانه، می توانید مطابق میل  تان، فضای آرامش بخشی برای خود و میهمانانتان فراهم 
کنید. رنگ خنثی با هر رنگ دیگری ترکیب می شود، پس آراستن سطوح اتاق با این رنگ ها 
فضایی خالی و در عین حال متنوع ایجاد می کند. رنگ های خنثی را برای اشیای بزرگ تر در 

نظر بگیرید تا نتیجه بهتری حاصل شود.

کرم 
برای بزرگ تر و روشن تر جلوه دادن یک اتاق بسیار مناسب است. این رنگ گرم ولی خنثی، 
با هر نوع دکور و سبکی همخوانی دارد.بیش��تر افراد هنگام دکوراسیون رنگ های خنثی را 
به دلیل انعطاف پذیر بودن آنها به سایر رنگ ها ترجیح می دهند. دیوارهای خنثی مانند بوم 
نقاش��ی می مانند که می توانید اطراف آن را با رنگ ها و وس��ایل دلخواه تزیین کنید. هنگام 
خرید خانه بس��یاری این رنگ را ترجیح می دهن��د، بنابر این خانه هایی ب��ا این رنگ زودتر 

فروش می  رود.

ترکیب آبی و خاکستری روشن
یکی از رنگ های خنثایی که می توانید در خانه از آن استفاده کنید، ترکیب آبی و خاکستری 
روشن اس��ت. این رنگ یادآور آسمان آبی اس��ت و می توان آن را جزو رنگ های سرد خنثی 
به حس��اب آورد. در صورتی که سایر قس��مت های خانه به رنگ گرم باش��د، ممکن است با 
آن همخوانی نداشته باش��د. اما به کار بردن بس��یاری از رنگ های تند به آن می آید و با آن 
جلوه می کند. خانه خود را با این رنگ و رنگ های تند نارنجی و قرمز در قالب وس��ایلی چون 

قاب عکس، گلدان  و کوسن های مختلف، پرجلوه و غنی نشان دهید.

بژ
رنگ بژ طیف های مختلفی دارد. بعضی کم رنگ و بعضی پررنگ آن را می پس��ندند. از جمله 
ویژگی های رنگ بژ این اس��ت که با هر نوع دکوری از قدیمی گرفته تا جدید و مدرن می آید 

و آرامش بخش است.

سبز زیتونی
سبز زیتونی روشن جزو رنگ های نرم و خنثی است. از این رنگ می توان هم در اتاق پذیرایی 
و هم در اتاق خواب اس��تفاده کرد. این رنگ با دکوراس��یون قدیمی ولی شیک یا سبک های 

رومانتیک بسیار می آید.
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در هر شبکه يک مسیر رسم کنید، به طوری که از تمام مربع هايی 
 که ش�امل نقطه س�یاه هس�تند عبور کند  و در آنها تغییر جهت 

دهد.به مثال حل شده توجه کنید.
پاسخ سؤال تعداد خانه های سفیدی است که مسیر از آنها عبور 
 نمی کند. دقت کنید مس�یر از خانه های س�یاه نمی تواند عبور 
 کن�د و از خان�ه ه�ای ديگ�ر نی�ز حداکث�ر يک ب�ار م�ی تواند 

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

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

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

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

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

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

شماره يک: اگر از بچگی به جای سیگار 
بهمون می گفتنمسواک مضره، 

االنهیچ کس دندون د ردنداشت ... !!!
 همه د ور هم جمع می شد ی��م یواشکی مسواک 

می زد یم...

ش�ماره دو : اولین سؤال د خت��را د ر شروع ترم: 
استاد منابع امتحانی چیا هست؟پسرا از استاد د ر 

شروع ترم: استاد نه ونیُم د ه می د ین؟

س�ه : هیچ لذتی باالتر از این نیس ش�ماره 
 که ی��ه تیکه از سرع��ت گیرکند ه ش��د ه باشه و 

آد م بتونه د و تا چرخش ماشینشو 
از اونج��ا رد کنه..هست 
خدای��ی؟! خدای��ا ای��ن 

لذتارواز ما نگیر..

ش�ماره چهار : تا حاال د قت کرد ین تو 
جاد ه های ایران وقتی قسمت انگلیسی 
تابلو اسم یک شهرو م��ی خونین، بهتر 

متوجه می شین تا فارسیش رو ... !

شماره پنج : یه روزایی هست که یهو قصد 
می کنی اتاقتو مرتب کنی...همه وسایلتو که 
می ریزی بیرون، تازه می فهمی چه اشتباهی 

کرد ی!

جدول شماره 5
بازی »ماز« يا »البیرنت« از بازی های پر طرفداری  اس�ت که بازيکن می تواند با استفاده از يک گوی کوچک 
در يک صفحه پالستیکی به شکل دو بعدی و س�ه بعدی، راه های متعدد و پر پیچ و خمی که پیش روی اوست 
را از يک نقطه آغاز کرده و با انتخاب راه و مسیر درس�ت و همچنین گذر از بعضی مسیرهای غلط و استفاده از 

تجربیات به دست آمده، به پايان برساند. 

  MAZE

12
3

 45

 15 نکته که باید 
در مورد قهوه 

بدانیم
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قیمت روز طال،سکه و ارز 

تمام بهار آزادی)طرح جدید(
687000

قیمت خرید دالر
1820

هر مثقال طالی 17 عیار
299240

هر مثقال طالی 18 عیار
318340

هر گرم طالی 18 عیار
69080

هر مثقال طالی 24 عیار
432620

هر گرم طالی 24 عیار
94050

قیمت خرید یورو
2312

قیمت خرید پوند انگلیس
2860

قیمت خرید یکصد ین ژاپن
2230

قیمت خریدریال عربستان
485

تمام بهار آزادی)طرح قدیم(
693000

نیم  سکه
344000

ربع سکه
181000

سکه یک گرمی
106000

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 ایکس

12800000001720000000پرادو

560000000740000000کروال

460000000460000000یاریس هاچ بک

128580000137000000تیبا

SX-111 101420000103000000پراید

SX- 131 9940000093000000پراید

132-SX 104000000 100410000پراید

E2 171400000182000000تندر 90 مدل

804100000804300000تیانا

ماکسیما دنده 
اتوماتیک

588900000600000000

 مگان اتوماتیک 
2000 سی سی

372100000405000000

744019000900000000اسپورتیج

9834790001070000000موهاوی

365000000375000000مزدا 2

540000000605000000مزدا 3

I20403000000410000000

I30501000000520000000

9000000001060000000آزرا گرانجور

11080000001160000000جنسیس

751500000770000000سوناتا

در حالی که هنوز چند ماه تا ورود »رانا« به خیابان های کش��ور باقی مانده 
و این محصول به تازگی افتتاح خط تولیدش را جش��ن گرفته است، دالالن 
زودتر از رانا به بازار آمدند و به نظر می رس��د مقدم��ات افزایش قیمت آن از 
همین حاال در حال فراهم شدن اس��ت. آن طور که خبر می رسد، هم اکنون 
فاکتورهای پیش خرید رانا با قیمت هایی باال خریدوفروش می شوند و با این 
شرایط، هیچ بعید نیست قیمت این خودرو در بازار رشدی چشمگیر را تجربه 

کند و بازاری حبابی برای آن به وجود بیاید.
به گفته فعاالن بازار، در حال حاضر برخ��ی از ثبت نام کنندگان رانا، فاکتور 
پیش خری��د آن را با قیمتی بی��ن 11/5 ت��ا 12 میلیون توم��ان به فروش 
می رس��انند، حال آن که رانا با قیمتی معادل10 میلیون تومان پیش فروش 
شده است. این نشان می دهد هنوز هم می توان خودرو را کاالیی سرمایه ای به 

حساب آورد؛ الاقل در مورد رانا و امثال رانا که این موضوع صحت دارد. این در 
حالی است که ایران خودرویی ها رانای معمولی را زیر 15 میلیون و رانای فول 
را زیر 16 میلیون تومان به فروش می رسانند. در واقع رانا هم اکنون خودرویی 
دو قیمتی به حساب می آید و شرایط تولید اس��ت که مشخص می کند این 

محصول چه قیمتی در زمان عرضه خواهد داشت.
با توجه به این که رانا هنوز نیامده دالل بازی در بازارش شکل گرفته و 1/5 تا 
دو میلیون تومان سود فروش فاکتور پیش خریدش است، باید منتظر ماند و 

دید پس آمدن به بازار، چه بالیی سر قیمت آن خواهد آمد.
به هر ح��ال رانا خودروی��ی جدید به ش��مار م��ی رود و هیچ بعید نیس��ت 
به سرنوش��ت همتایان خود دچار ش��ود و قیمتی بس��یار باالت��ر از قیمت 

کارخانه ای اش را در بازار تجربه کند. 

یک زنی ایرانی آمریکایی تبار و دوستش که در هنگام خرید از یک فروشگاه 
اپل در ایالت جورجیای آمریکا مشغول فارسی حرف زدن بودند، با عدم فروش 

جنس از سوی مسئوالن فروشگاه مواجه شدند.
به گزارش آی تی ایران، یکی از آنه��ا قصد خرید آی پد و دیگری قصد خرید 
آی فون را داشت، اما وقتی مسئول خرید متوجه زبانی شد که آنها با هم حرف 
می زدند، از فروش به آ نها خودداری کرد. س��حر ثابت، یک��ی از این خانم ها 
گفته است: واقعاً تأسف آور و منزجر کننده بود. من با گریه از فروشگاه خارج 
شدم. نکته این که، خانم ثابت 1۹ ساله شهروند ایاالت متحده و دانشجوی 
دانشگاه جورجیاست و عاش��ق آی فون اس��ت. ثابت می گوید: وقتی گفتم 
من فارسی حرف می زنم و ایرانی هستم، فروش��نده گفت که من نمی توانم 
چیزی به شما بفروشم، کشورهای ما رابطه بدی با هم دارند. زک ظفرزاده، 
دیگر ایرانی مقیم آمریکا که موردی مش��ابه برایش پیش آمده نیز می گوید 
که وقتی می خواستیم برای دوس��تم آی فون بخریم و داشتیم با هم فارسی 
حرف می زدیم، متصدی فروش��گاه اپ��ل از فروش جنس به م��ا خودداری 
کرد. ثابت می افزاید: این یک حرکت نژادپرس��تانه اس��ت. آنها حق ندارند 
از کسی بپرس��ند که کجا به دنیا آمده اس��ت! این دختر پس از آن با بخش 
 مراقبت مشتری اپل تماس گرفت و ماجرا را برای آنها گفت. متصدی از وی 
معذرت خواهی کرد و گفت او می تواند آی پد را به صورت آنالین خریداری 
کند! یک نماینده دپارتمان دولتی به WSBTV گفته اس��ت که ارس��ال 

لپ تاپ یا تلفن های ماهواره ای به ایران بدون اج��ازه ایاالت متحده ممنوع 
است، اما این ارتباطی با خرید این خانم از فروشگاه اپل ندارد. این اتفاق در 
حالی رخ داده است که محصوالت اپل در ایران از طرفداران زیادی برخوردار 
اس��ت، به طوری که هم اکنون واردات غیررس��می محصوالت این ش��رکت 
به کش��ور رو به افزایش است. گفته می ش��ود که این دو ایرانی مقیم آمریکا 
شکایت رسمی از این اقدام نژاد پرستانه اپل را در دستور کار خود قرار داده اند. 
کارشناسان در این باره می گویند این اقدام غیراخالقی فروشنده اپل مخالف 

اقتصاد و تجارت آزاد است. 

رانا، نیامده گران شد

اقدام نژادپرستانه اپل در فروش محصوالتش به ایرانی ها

پیش بینی رشد نسبی بازار جهانی کامپیوتر

گارانتیقیمت   مدل
  Nokia N9_64G750000  بدون گارانتی

Nokia N8548000  بدون گارانتی

Nokia E7720000  بدون گارانتی

Nokia C7568000  بدون گارانتی

HTC EVO-3G770000  بدون گارانتی

HTC HD7-8D560000  بدون گارانتی

HTC DESIRE HD685000  بدون گارانتی

HTC Flyer660000  بدون گارانتی

HTC LEGEND80000  بدون گارانتی

Sony  NRO-mt1558500اصلی

Sony X12-Are-S780000اصلی

 Samsung19100
 Galaxy SII

اصلی810000

 Samsung Gakaxy
 Tab P1000

اصلی920000

 Samsung 19103
 Galaxy R

اصلی820000

Samsung GAL-
  AXY  NOTE

اصلی960000

  Samsung
 19100G Galaxy

 SII

اصلی860000

OPTIMOS-3D-
p920

اصلی645000

محدوده قیمت

گارانتیقیمت   مدل
Iphone4s-16

بدون گارانتی  1250000

Iphone4s-321510000  بدون گارانتی

Iphone4s-641630000  بدون گارانتی

Nokia Oro1500000  بدون گارانتی

HTC SEN-
 STION XE

اصلی1120000

باالی یک میلیون تومان

از پانصد تا یک میلیون تومان

محدوده قیمت

در حالی که ورود تبلت های متنوع به بازار به عقیده بسیاری از کارشناسان 
تهدیدی جدی برای بازار انواع کامپیوترهای شخصی به حساب می آید، اما 
گویا جدیدترین تحقیقات انجام شده، خبر از رشد نسبتاً کم اما مثبت بازار 
جهانی کامپیوترهای شخصی دارند؛ جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی 

مؤسسه تحقیقاتی IDC این موضوع را تأیید می کند.
کارشناسان این مؤسسه انتظار دارند که بازار جهانی کامپیوترهای شخصی 
در سال 2012 رش��د س��االنه 5 درصدی را تجربه کند. به عقیده آنها با این 
که سال 2012 س��ال پررونقی برای بازار تبلت ها خواهد بود، چنین رشدی 
برای بازار کامپیوترهای شخصی می تواند آغاز روند امیدوارکننده ای باشد. 
این گزارش نشان می دهد که تا پایان س��ال 2012 نزدیک به 383 میلیون 
دستگاه کامپیوتر شخصی به سرتاسر جهان صادر می شود. تحلیلگران بازار 
معتقدند که به خاطر آشفتگی های سیاسی و اقتصادی در بعضی از مناطق 
جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه، تأثیر قابل توجهی بر روند رشد 
بازار کامپیوترهای شخصی می گذارد. در واقع به دنبال اشباع بازار کشورهای 

توسعه یافته بزرگ، نوسانات بازار در کشورهای در حال توسعه می تواند تأثیر 
زیادی بر بازار جهانی کامپیوترهای شخصی بگذارد.

با این حال، اما کارشناسان IDC انتظار دارند که معرفی و عرضه ویندوز 8 در 
سال 2012 تأثیر خوبی بر روند رشد بازار کامپیوترهای شخصی بگذارد و موج 
جدیدی از تقاضای کاربران را به دنبال داشته باشد. این گزارش پیش بینی 
می کند که این روند رشد تا س��ال 2016 هم ادامه داشته باشد و در نهایت 
میزان صادرات جهانی کامپیوترهای شخصی در سال 2016 به 528 میلیون 
دستگاه برس��د. جی چو، یکی از کارشناس��ان IDC در این مورد می گوید: 
»نتایج به دست آمده از میزان صادرات و فروش جهانی کامپیوترهای شخصی 
در فصل اول سال 2012، پیش بینی های ما را برای پایان سال تأیید کرد. از 
طرف دیگر، آغاز روند بهبود در بازار جهانی هارد درایوها بعد از سیل تایلند 
هم، تأثیر چشمگیری بر رونق بازار جهانی کامپیوترهای شخصی می گذارد. 
اولترابوک ها هم در این میان سهم قابل توجهی از تقاضا و فروش این بازار را 

در اختیار دارند و عاملی کلیدی برای رشد این بازار خواهند بود.«

معرفی پرفروش های اچ تی سی در تهران
 Desire HD، CHACHA فروشندگان گوشی های اچ تی س��ی مدل های
و SENSTION را ب��ه عن��وان پرفروش ترین های این برند تایوانی در س��طح 
بازار تلفن همراه عرضه کردن��د. از امکانات گوش��ی Desire HD می توان به 
صفحه نمایش 4/3 اینچی LCD با قابلیت نمای��ش 16 میلیون رنگ، دوربین 
عکاس��ی و فیلمبرداری هش��ت مگاپیکس��لی و قابلیت ارتق��ای حافظه اصلی 
 توس��ط مموری کارت ت��ا 32 گیگابای��ت، سیس��تم عامل آندروی��د و پردازنده 
یک گیگاهرتزی اشاره کرد، همچنین گوش��ی CHACHA اچ تی سی که با 
ظاهری متفاوت نسبت به سایر گوشی های اچ تی سی تولید و روانه بازار شده، با 

تقاضای باالیی از سوی مشتریان روبه رو شد. 

 آنتن دهی ایرانسل در هواپیماهای 
15 شرکت هواپیمایی بین المللی

با پیوس��تن هواپیماهای 13 ش��رکت بین المللی هواپیمایی دیگر به »خدمات 
 رومین��گ ایرانس��ل در آس��مان«، س��یم کارت های ایرانس��ل در پروازه��ای 

15 شرکت هواپیمایی آنتن می دهند. 
روابط عمومی ایرانس��ل اعالم کرد: امکان استفاده از س��یم کارت های ایرانسل 
در طول پروازه��ای بین المللی برای اولی��ن بار در بین اپراتوره��ای تلفن همراه 
کشور و همگام با روندهای جهانی ممکن ش��ده و در حال حاضر امکان استفاده 
از س��یم کارت های ایرانس��ل در صدها مس��یر هوای��ی بین المللی 15 ش��رکت 
هواپیمایی جهان فراهم شده است. مشترکان س��یم کارت های دایمی ایرانسل 
برای فعال سازی و اس��تفاده از سرویس رومینگ س��یم کارت خود، الزم است با 
مرکز خدمات مشترکان ایرانسل به شماره ٧00 برای تماس از خطوط ایرانسل و 
 0۹3٧٧000000 برای تماس از سایر خطوط تماس بگیرند و کلیه اطالعات الزم 

را دریافت کنند.

خبر



چهره روزیادداشت

منهای فوتبال

 افتتاح دومین پیست اسکیت
 در اصفهان 

دومین پیست اسکیت اس��تان اصفهان با حضور مسئوالن و مقامات 
اس��تان در مبارکه افتتاح شد. این پیس��ت در شهرستان مبارکه و با 
حضور ذاکر اصفهانی، اس��تاندار و معاونان وی افتتاح شد. همچنین 
در این مراسم ش��هردار مبارکه، اعضای شورای اسالمی شهرستان، 
مسئوالن اسکیت استان و جمعی از اسکیت بازان شهرستان مبارکه 
حضور داشتند. گفتنی است، این پیست در میدان بزرگ تازه تأسیس 

دفاع مقدس احداث شده است. 

 برنامه های هیأت همگانی
 در هفته جهانی المپیک

گروه ورزش- چهارم تیرماه مصادف ب��ا آغاز هفته جهانی المپیک 
اس��ت و هیأت ورزش های همگان��ی در این روز برنام��ه ویژه ای را 
برای مردم ورزش دوس��ت اصفهان دارد. به گفته رییس هیأت، قرار 
اس��ت چهارم تیر ماه در میدان نقش جهان مراسم کالسکه سواری 
 کودکان برگزار شود. نوربخش باقری در خصوص برنامه های هیأت 
ورزش های همگانی گفت: در هفته جهانی المپیک و روز یکش��نبه 
میدان نقش جه��ان را که دومین میدان بزرگ دنی��ا و نماد اصفهان 
است را برای کالسکه س��واری 50 کودک انتخاب کردیم. وی ادامه 
داد: خیلی از مردم دنیا ایران را با نام اصفهان می شناس��ند و ما نیز 
تالش کردیم با اجرای برنامه های مف��رح در هفته المپیک، این نام 

را اعتال ببخشیم. 

به سپاهان آمدم تا حقم را از این 
فوتبال بگیرم

عادل کاله کج/بازیکن جدید سپاهان

براي انتخاب سپاهان با خیلي ها مش��ورت کردم و خوشحالم در تیمي 
بازي مي کنم که تمام آسیا آن را مي شناسند. چند پیشنهاد داشتم، حتي 
 از باشگاه پرسپولیس و استقالل هم تماس هایي با من گرفته شد، ولي 
نمي توانس��تم زیاد منتظر بمانم و در نهایت، تصمیم گرفتم سپاهان را 
انتخاب کنم. در سال هاي اخیر به حقم نرسیدم و سپاهان را به این دلیل 
انتخاب کردم که در این فوتبال به حقم برسم. من از آقاي 
کرانچار و دستیارانش که براي جذب من پافشاري کردند 
تشکر مي کنم و به خاطر او و مدیران سپاهان قراردادم 
را سفید امضا کردم. من اینجا آمده ام تا همراه با سپاهان 
قهرمان ایران ش��وم و در لیگ برتر هم قهرماني با 
سپاهان را تجربه کنم. زماني که در 17 سالگي 
در تیم مل��ي بودم، با محرم آش��نا ش��دم و 

خوشحالم که در کنارش بازي خواهم کرد.

توقف فعالیت ماهان در فوتسال
با تصمیم هیأت مدیره باش��گاه فوالدماهان کلیه تیم های 
فوتسال این باشگاه منحل اعالم ش��د. جلسه هیأت مدیره 
باشگاه فوالد ماهان جمعه ش��ب برگزار شد و مسئوالن این 
باشگاه برای منحل اعالم کردن کلیه تیم های فوتسال این 
باشگاه به اتفاق نظر رسیدند.  از این پس باشگاه فوالد ماهان 
در تمامی رده های فوتس��ال فعالیتی نخواهد داشت. هفته 

پیش نیز فعالیت باشگاه فیروز صفه به حالت تعلیق درآمد. 

101 نفر در فهرست جدید 
متخلفان فوتبال ایران

در حالی که هر س��ال اس��امی جدیدی از افراد منش��وری 
فوتبال ایران در فصل نقل و انتقاالت منتش��ر می شود، اما 
تا به حال اتفاق مثبت��ی در این بازار ب��ی در و پیکر نیفتاده 
و در تازه ترین فهرس��ت، اس��امی 101 نفر به هی��أت ها و 
 باشگاه ها اعالم ش��ده است! کمیته رس��یدگی به تخلفات 
حرفه ای در فوتبال ایران که چند سالی است فعالیت خود را 
 به منظور برخورد با مفاسد فوتبال آغاز کرده و بیشتر در فصل 
نقل و انتقاالت هم فعال می ش��ود، در تازه ترین فهرس��تی 
 که در اختیار باش��گاه ها و هیأت های فوتبال قرار داده، نام 
101 منشوری دیگر را اعالم کرده است. این اسامی که در بین 
آنها برخی عوامل درگیر در فوتبال ایران از همه قشری وجود 
دارد، در اختیار هیأت ها و باش��گاه های سراسر کشور قرار 
گرفته اند تا از همکاری با آنها خودداری شود، اما برخالف این 
اعالم، افرادی که از آنها به عنوان منشوری نام برده می شود، 
در س��مت های خود با قدرت فعالیت می کنند و در همین 

فصل نقل و انتقاالت هم پرکارتر از فصول گذشته هستند.

 پیشنهاد 1/9 میلیاردی 
برای مهدی رحمتی

یک تی��م صنعتی با ارایه پیش��نهادی س��نگین ب��ه دنبال 
 جذب دروازه بان ش��ماره یک تیم ملی اس��ت، ام��ا به نظر 
می رسد این انتقال کاماًل منتفی شده و رحمتی در استقالل 
 ماندگار است. پیشنهاد این باش��گاه به دروازه بان استقالل 
یک میلیارد و 900 میلیون تومان ب��وده که در نوع خودش 
رکوردی برای بازار نقل و انتقاالت محس��وب می ش��ود، اما 
رحمتی این پیش��نهاد را رد کرده و با مبلغی بس��یار کمتر 
با اس��تقاللی ها به توافق رسیده اس��ت. گفته می شود رقم 
توافق شده میان رحمتی و باشگاه اس��تقالل850 میلیون 

تومان است.

خبر کوتاه

9
بانوان سنگ نورد اصفهان راهی رقابت های آسیایی می شوند

نایب رییس هیأت کوهنوردی استان گفت: افسانه میر احمدی و ساحلی مایلی در رقابت های سرطناب 
مازندران موفق به کسب سهمیه حضور در رقابت های آسیایی شدند. صغری حسنی همچنین از افتتاح 

سالن اختصاصی سنگ نوردی به زودی و برای نخستین بار در اصفهان خبر داد.

  یکی از این بازدیدکنندگان مدیرعامل باش��گاه سپاهان بود که 
بی آالیش و خونگرم، بین مردم حاضر شد و هم نمایشگاه را دید 
و هم به سؤاالت مردم درخصوص فصل نقل و انتقاالت پاسخ داد. 
با همه عکس یادگاری گرفت و بدون تکبر در بین مردم ایستاد. 
 از غرفه ها ب��ه دقت بازدید کرد و کناره چم��ن مصنوعی یکی از 
غرفه ها محو تماشای پا به توپ شدن نس��لی شد که قرار است 

آینده ساز فوتبال اصفهان و ایران باشند.
فرصت را برای گفتگو غنیمت می ش��ماریم و او نیز با این جمله 
که»اگر از نقل و انتقاالت نمی پرس��ید، هرسؤالی داشته باشید 

جواب می دهم« با ما به گفتگو پرداخت.
نمایش�گاه ورزش و تجهی�زات ورزش�ی را چگونه 

ارزیابی کردید؟
خیلی خوب بود. فکر نمی کردم با این کیفیت برگزار شود.

سال های قبل باشگاه ها هم در این نمایشگاه غرفه 
می گرفتند، اما امسال هیچ باشگاهی حضور نداشت. 

دلیل آن چه بود؟

باید غرفه می گرفتیم. تأس��ف می خورم چرا این کار را نکردیم. 
نمی دانستم که چنین نمایشگاهی با این کیفیت هست.

باقری، مسئول روابط عمومی باش��گاه سپاهان در این خصوص 
گفت: باشگاه سپاهان پنجم تیر ماه در نمایشگاه صنعت و ورزش 
تهران حضور دارد و همین موضوع، یکی از دالیل عدم غرفه داری 

سپاهان در نمایشگاه ورزش اصفهان بود.
باتوجه به بازدیدی که داش�تید، فک�ر می کنید این 

نمایشگاه  برآورده کننده نیاز ورزش باشد؟
غرفه های خوبی دیدم که وس��ایل و تجهیزات��ی را که کمتر در 
دسترس و دید مردم هس��تند را عرضه کردند و این اتفاق خوبی 

است؛ چراکه مردم بیشتر با این رشته ها آشنا می شوند.
چه غرفه هایی در این نمایشگاه نظرتان را جلب کرد؟

ماهیگیری، قایق سواری و شکار از جمله ورزش هایی هستند که 
دسترسی مردم به آنها کم است و اینجا فضای خوبی برای عرضه 
ش��دن به مردم در اختیار داشتند. تمام وس��ایلی هم که در این 
غرفه ها وجود داشت همگی از مارک های خوب و استاندارد بود.

با توجه به این که از کیفیت نمایش�گاه ابراز رضایت 
می کنید، برای سال بعد در نمایشگاه ورزش اصفهان 

حضور پیدا خواهید کرد؟
حتما شرکت می کنیم. 

قصد س�ؤال پرس�یدن در خصوص این که چرا فالن 
بازیکن رفت و بهمان بازیکن تمدی�د نکرد نداریم.
 م�ی توانی�م درخصوص خ�ط دفاع�ی تی�م و جام 

باشگاه های آسیا سؤال بپرسیم؟
بفرمایید.

بازی بعدی سپاهان با االهلی عربستان است و شما 
تغییرات زیادی در خط دفاعی تیمتان داش�تید. از 
بابت ایجاد هماهنگی بی�ن آنها در این فرصت کوتاه 

نگران نیستید؟
خیر. دو نفر از خط دفاع س��پاهان رفتند و ما دونفر از ذوب آهن 
در این پس��ت جذب کردیم؛ گلرمان هم از ذوب آهن است. پس 
سه نفری جایگزین ش��دند که در تیم دیگر باهم بازی کردند و 
همدیگر را خوب می شناسند. این همبازی بودن نیز باعث ایجاد 

هماهنگی الزم می شود.
 این همه تغییرات و نقل و انتقاالت صورت گرفته در 

تیم، زیرنظر آقای کرانچار و کادر فنی بود؟
کامال. تمام تغییرات زیر نظر کادر فنی و گروه کارشناسی باشگاه 
سپاهان انجام ش��د. نقل و انتقاالت زیر نظر یک تیم کارشناسی 

هشت نفره و با خرد جمعی صورت گرفت.
خیل�ی ها ب�ه خاط�ر قان�ون س�قف ق�رارداد و باال 
 رفتن دس�تمز بازیکنان جهت مقابله ب�ا این قانون 
من درآوردی، متضرر ش�دند و پول های کالن خرج 
کردند، درحالی که اگر به آکادمی های فوتبال بیشتر 

توجه می شد شاید این اتفاق کمتر رخ می داد.
قطعا. ما امس��ال ش��ش بازیک��ن از تیم امی��د باش��گاه به تیم 
 بزرگس��االنمان آوردی��م. بازیکنان خ��وب و تأثیرگ��ذاری که 
می توانند کمک ش��ایانی به تیم بکنند. به گفته کنفدراس��یون 
فوتبال آسیا و فدراس��یون فوتبال خودمان، ما بهترین آکادمی 
فوتبال کشور را داریم و از این بابت سرمایه گذاری خوبی انجام 
دادیم. ثمره اش را هم دیدیم، به طوری که گفتم شش بازیکن از 
تیم امیدمان برای فصل آینده لیگ برتر جذب کردیم. این برای 
اولین بار اس��ت که چنین کاری صورت می گیرد. ولی ما به این 
بازیکنان اعتماد داریم و چون محصول آکادمی سپاهان هستند، 

می دانیم که می توانند به ما کمک کنند.

علیرضا رحیمی بعد از بازدید از نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی:

تأسف می خورم

نمایشگاه تجهیزات ورزشی که از پنجشنبه کارش را در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی  سمیه 
استان واقع در سالن میرداماد آغاز کرد، روز گذشته  به کار خود پایان داد. میهمان های زیادی مسرور

داشت که آمدند و بازدیدش کردند و در خصوصش حرف زدند.  
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

تأسیس
2299 ش��ماره: 2582 آگهی تأس��یس شرکت س��هامی خاص. خالصه اظهارنامه و اساسنامه 
ش��رکت مسافربری آسان پیما سمیرم )س��هامی خاص( که در تاریخ 1391/3/6 تحت شماره 
772 در دایره ثبت ش��رکت های ثبت اسناد و امالک سمیرم به ثبت رسیده و از لحاظ امضای 
ذی��ل دفاتر تکمیل گردیده جهت اطالع عموم در روزنامه کثیراالنتش��ار زاینده رود اصفهان و 
روزنامه رس��می کش��ور آگهی می گردد. 1- نام و نوع شرکت: شرکت مسافربری آسان پیما 
سمیرم )سهامی خاص( شناس��ه ملی: 14000250431، 2- موضوع شرکت: به شرح ماده دو 
اساسنامه )ارائه خدمات مسافربری درون شهری( می باشد. 3- مرکز اصلی شرکت: سمیرم، 
بلوار خلیج فارس، دانش��گاه آزاد، کدپس��تی: 8661973575، 4- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود، 5- سرمایه شرکت: یک میلیون ریال )1/000/000 ریال( منقسم به یکصد سهم 
با نام هر یک به ارزش ده هزار ریال که مبلغ 350/000 ریال آن طبق گواهی ش��ماره 155/10 
مورخ 1391/1/22 بانک کش��اورزی شعبه ش��هدا واریز گردیده و مابقی در تعهد اعضاء می 
باش��د. 6- شرکاء و مؤسسین: 1- عبدالرضا اسدی به شماره ملی 1209662752، 2- محمود 
اس��دی به شماره ملی 1209121859، 3- عباس اسدی به شماره ملی 1209663554، 4- علی 
اس��دی به ش��ماره ملی 1209094908، 7- اولین اعضای هیئت مدیره: 1- عبدالرضا اس��دی 
)مدیرعامل( 2- محمود اس��دی )رئیس هیئت مدیره(، 3- عباس اس��دی )نائب رئیس( به عنوان 
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند. 8- اش��خاصی که حق امضاء دارند: 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل) عبدالرضا اسدی( و رئیس 
هیئت مدیره )محمود اسدی( همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل 
)عبدالرضا اس��دی( همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د ضمنًا مدیرعامل ش��رکت مجری 
مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. 9- بازرسان شرکت: 1- آقای علی اسدی به سمت بازرس 
اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. م الف/ 7  موسوی- رئیس ثبت اسناد و امالک سمیرم
 

ابالغ رأی
2301 شماره دادنامه: 9109970361500302، شماره پرونده: 9009980361501773، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901841، خواهان: خانم راضیه نفیسی نیا به نشانی زینبیه ایستگاه سلمان بن 
بس��ت فردوس پالک 7، خوانده: آقای محمد نجفی درچه به نش��انی مجهول المکان، خواسته: 
صدور حکم طالق به درخواس��ت زوجه، گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. 
رأی دادگاه: در خص��وص دعوی خانم راضیه نفیس��ی نیا فرزند مهدی به طرفیت آقای محمد 
نجفی درچه فرزند خداداد )مجهول المکان( به خواس��ته صدور گواهی عدم امکان سازش، در 
این پرونده مالحظه می ش��ود خواهان در جلسه دادرسی بیان نمود که )ما حدوداً چهار سال 
اس��ت که ازدواج کردیم و دارای یک فرزند به نام مبینا 1/5 س��اله هس��تیم در ضمن اینجانب 
باردار هس��تم )پنج ماهه(... همس��رم بیش از دو س��ال اس��ت که اعتیاد به مواد مخدر دارد و 
هروئین و شیش��ه مصرف می کند، ایشان حدوداً سه ماه و پانزده روز پیش در منزل نشسته 
بود و شیش��ه مصرف می کرد و یکدفعه به کتاب مقدس توهین کرد و منزل مش��ترک را ترک 
کرد و هیچ خبری از وی نمی باش��د... ایش��ان حدوداً یکسال اس��ت که نفقه ای به من پرداخت 
نکرده است لذا تقاضای گواهی عدم امکان سازش را دارم... در ضمن در قبال طالق یک سکه 

از مهریه خود را به وی بذل می کنم... همس��رم دارای س��ابقه کیفری می باش��د...( گواهی 
ص��ادره از کانون بازپ��روری جهادگران حکایت از مصرف خوانده به مواد کراک و شیش��ه 
دارد، اس��تعالم به عمل آم��ده از زندان حکایت از محکومیت خوانده به اس��تعمال مواد مخدر 
دارد، همچنین مالحظه شد تالش دادگاه و داوران جهت حل و فصل موضوع به نتیجه نرسید، 
علی هذا دادگاه با توجه به مفاد دادخواس��ت و اظهارات خواهان در جلسه دادرسی و با توجه 
به اس��تعالم به عمل آمده از کمپ بازپروری جهادگران و با توجه به استعالم به عمل آمده از 
زندان و توجهًا نظر به عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی و عدم ارائه دفاع مؤثر جهت رد 
ادعای خواهان و با توجه به تخلف خوانده از بندهای دوم و هفتم از شروط ضمن العقد مستنداً 
به ماده 1119 قانون مدنی و ماده 9 قانون حمایت از خانواده گواهی عدم امکان سازش طرفین 
ص��ادر و اعالم می گردد. رعایت مفاد مواد 1134، 1135، 1140 و 1141 قانون مدنی حس��ب 
مورد برعهده مجری صیغه طالق می باش��د. و نظر به اینکه خواهان یک س��که طال از مهریه 
خود را در قبال طالق بذل نمود نوع طالق بائن می باش��د و مستنداً به ماده 1156 قانون مدنی 
عده طالق چهارماه و ده روز می باش��د و در راستای ماده 1169 قانون مدنی حضانت فرزند 
مشترک برعهده خواهان می باشد و خوانده مکلف به پرداخت نفقه به فرزندش می باشد، مدت 
اعتبار گواهی صادره ظرف س��ه ماه از تاریخ ابالغ رأی قطعی می باش��د. رأی صادره غیابی 
و ظرف بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل وا خواهی در این ش��عبه و ظرف بیس��ت روز پس از 
آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد. م الف/ 4480 شفیع 

زاده- رئیس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
2304 ش��ماره دادنام��ه: 9109970350300275، ش��ماره پرون��ده: 9109980350300037، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910037، خواهان: خانم نرگس مهدی خشویی به نشانی اصفهان، خ 

هزارجری��ب، کوی بهار، بلوک 6، پ 9، خواندگان: 1- خانم فخری راس��ت قدم 2- خانم مهری 
راست قدم همگی به نشانی مجهول المکان، 3- آقای سید اصغر راست قدم به نشانی اصفهان، 

خ مس��جد س��ید، پارچه فروشی سیدنا، خواس��ته: تنفیذ وصیت نامه، گردشکار: دادگاه ختم 
رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص 
دعوی خانم نرگس مهدی خشویی بطرفیت خواندگان 1- آقای سید اصغر راست قدم 2- خانم 
مهری راس��ت قدم 3- فخری راس��ت قدم مبنی بر تنفیذ وصیت نامه ع��ادی مورخ 88/6/7 و 
مطالبه خس��ارات دادرسی، دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و با توجه 
به اظهارات خوانده بشرح صورتجلسه مورخ 91/3/3 و اقرار نامبرده بشرح صورتجلسه فوق 
الذکر و با توجه به اینکه خواندگان ردیف دوم و سوم با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی 
مورخ 91/3/3 حاضر شده و در قبال خواسته خواهان دفاعی بعمل نیاورده و مستندابرازی را 
مورد تکذیب قرار نداده اند لهذا خواسته خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 
202 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و ماده 276 
ق امور حسبی و مواد 1259 و 1260 و 1275 ق مدنی ضمن حکم به تنفیذ وصیت نامه عادی 
مورخ 88/6/7 حکم به محکومیت خواندگان به صورت مساوی به پرداخت مبلغ 105/000 ریال 
به عنوان هزینه دادرس��ی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رأی صادره در خصوص 
خواندگان ردیف دوم و سوم غیابی و ظرف 20 روز پس ازابالغ قابل واخواهی در این مرجع 
می باشد و در خصوص خوانده ردیف اول حضوری و با توجه به اقرار ایشان قطعی است. 

م الف/ 4473 اسماعیلی- رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
2305 ش��ماره اجرائی��ه: 9110420350300095، ش��ماره پرون��ده: 9009980350300410، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 900410، بموجب درخواس��ت اج��رای حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090350300710 تقدیم��ی از س��وی وکیل محکوم له مژگان مقص��ودی نام پدر: جواد 
نش��انی: فلکه فیض اول فیض پ 24، و براس��اس مفاد دادنامه های )غیابی( مربوطه به شماره 
ه��ای 9009970350300823 و 9009970350301064 صادره از س��وی این دادگاه، محکوم 
علیهم��ا 1- محم��د نریمانی ن��ام پدر: اصغر نش��انی: خ زینبیه جنب مؤسس��ه قوامین پ 6  و 
2- میث��م رحیمی نام پ��در: غالمرضا مجهول المکان بصورت تضامن��ی محکومند به پرداخت 
مبل��غ 115640000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 2262800 ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
پرداخ��ت حق الوکاله وکیل براس��اس تعرفه قانونی و هم چنین پرداخت خس��ارات دیرکرد از 
تاریخ سررس��ید دین لغایت زمان پرداخت )که محاسبه آن براساس شاخص اعالمی از سوی 
بان��ک مرکزی برعهده اجرای احکام خواهد بود( در حق محکوم له مؤسس��ه قرض الحس��نه 
مهر بس��یجیان به نمایندگی مرادعلی نیکوپناه نش��انی: اصفهان پ��ل آذر ابتدای توحید بعد از 
تاالر فرش��چیان پ 3 و همچنین پرداخت مبلغ 5782000 ری��ال بابت حق االجرای دولتی )نیم 
عش��ر دولتی( که باید در حق صندوق دولت بپردازند. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائی��ه: 1- پس از اب��الغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اج��را گذارد. 2- ترتیبي 
ب��راي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن 
میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده 
روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم 

نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت 
خ��الف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر 
باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که 
قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباش��د به مواردي از قان��ون اجراي احکام و قانون 
آیین دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي 
 مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. م الف/ 4472 دادخواه- مدیر دفتر ش��عبه س��وم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2306 در خصوص پرونده کالسه 543/91 خواهان شهناز خدیور دادخواستی مبنی بر مطالبه 
مبلغ 5/000/000 ریال به انضمام مطلق خس��ارات دادرس��ی به طرفیت محس��ن گرجستانی 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 91/5/4 ساعت 8/30 تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل 
از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه دادسرای مجتمع 2- مجتمع شماره دو 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2307 در خصوص پرونده کالس��ه 2158/90 خواهان س��ید محس��ن نقیبی زاده دادخواستی 
مبنی بر مطالبه خسارت به طرفیت صدیقه چراغی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 

چهارش��نبه مورخ 91/5/18 ساعت 11 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
2308 کالس��ه پرونده: 1548/90، شماره دادنامه: 465، مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: حس��ن جعفریان قندی نش��انی: اصفهان خ فردوس��ی خ منوچهری 
روبروی س��وپر مواد غذایی س��اختمان ایران زمین طبقه اول، وکیل: مرتضی کالنتر نش��انی: 
اصفهان س��ی و س��ه پل ابتدای چهارباغ باال مجتمع باران واحد 023، خوانده: گوهر بزرگزاد 
مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اع��الم و به ش��رح زیر مبادرت بص��دور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص 
دادخواست حسن جعفریان با وکالت مرتضی کالنتر بطرفیت گوهر بزرگزاد بخواسته الزام به 
3 دانگ از ششدانگ منزل مسکونی به پالک ثبتی 

4 حضور در دفترخانه جهت انتقال رس��می 
204 بخش 2 ثبت اصفهان با خسارات وارده دادرسی با توجه به دادخواست تقدیمی از سوی 
وکیل خواهان و اظهارات در جلسه دادرسی شورا، فتوکپی مصدق بیع نامه مورخ 1350/4/23 
تنظیمی فیمابین طرفین و پاس��خ استعالم از سوی سازمان ثبت اسناد و امالک اصفهان، عدم 
حضور خوانده در جلس��ه دادرسی شورا جهت دفاع از دعوای مطروحه و توجهًا به محتویات 
پرونده دعوا محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 10، 219، 220، 224 و 225 قانون مدنی 
و 198 و 515 و 519 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومی��ت خوانده به حضور در 
3 از ششدانگ از پالک مطروحه بنام خواهان و پرداخت سی 

4 دفترخانه و انتقال رسمی سند 
و چهار هزار ریال خس��ارت دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر 
می ش��ود. رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا 
وپس از آن ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی اصفهان می باشد. شعبه 12 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

احضار متهم
2310 شماره ابالغیه: 9110100354200563، شماره پرونده: 9009980365101573، شماره 
بایگانی شعبه: 910215، محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست 
در پرونده کالس��ه 9009980365101573 برای کمال خوش��نواز به اته��ام خیانت در امانت 
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1391/05/08 ساعت 9 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
ب��ه متهم و در اجرای مق��ررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی 
غیابی به عمل خواهد آمد. م الف/ 4515 اس��ماعیلی- منش��ی شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی 

اصفهان
 

احضار
2311 چون آقای حیدر رضائی فرزند محمدحس��ین شکایتی علیه آقای رسول ابراهیمی مبنی 
ب��ر ایراد ضرب عم��دی و توهین مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 900929 ک 112 این 
دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 91/5/16 س��اعت 8/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل 
می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 
ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 4513 دفتر ش��عبه 112 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان
 

احضار
2313 چون شعبه 27 حقوقی شکایتی علیه آقای رضا حاجی باقریان فرزند حبیب اله مبنی بر 
عدم ثبت واقعه ازدواج مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910084 ک 112 این دادگاه ثبت، 
وقت رس��یدگی برای روز 91/5/9 س��اعت 8/30 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت 
رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی 
و دادگاه تصمی��م مقتض��ی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 4511 دفتر ش��عبه 112 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان

احضار
2314 چ��ون آقای س��یاوش نجفی حاجی ور فرزند اله مراد ش��کایتی علی��ه آقای حمیدرضا 
صدری مبنی بر س��رقت- تخریب مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 901344 این دادگاه 
ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 91/5/11 س��اعت 8/5 صبح تعیین ش��ده نظر ب��ه اینکه متهم 
مجهول المکان می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل 
می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 
ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م الف/ 4510 دفتر ش��عبه 120 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان
 

احضار
2315 چون آقای محمود س��رجوئی فرزند مهدی ش��کایتی علیه آق��ای رضا طاهری مبنی بر 
تحصیل مال از طریق نامش��روع مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 910082 ک 112 این 
دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز یکشنبه مورخ 91/5/8 ساعت 12 صبح تعیین شده نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت 
بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 
ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 4509  دفتر ش��عبه 112 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

احضار
2317 چون آقای غالمعلی ترکی فرزند احمدرضا شکایتی علیه 1- علی فیروزی 2- آزاده علی 
عس��گری مبنی بر مزاحمت تلفنی و فحاشی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910107 ک 
112 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 91/5/15 س��اعت 11 صبح تعیین شده نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت 
بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 
ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 4508 دفتر ش��عبه 112 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

احضار
2318 چ��ون خان��م مریم س��لمانی زاده فرزند حس��ن ش��کایتی علیه آقای مهرداد قاس��می 
خوراس��گانی مبن��ی ب��ر مزاحم��ت تلفنی مطرح نم��وده که پرون��ده آن به کالس��ه 910172 
ک 102 ای��ن دادگاه ثب��ت، وق��ت رس��یدگی ب��رای روز چهارش��نبه 91/5/11 س��اعت 9:30 
 صب��ح تعیین ش��ده نظ��ر به اینک��ه متهم مجه��ول المکان می باش��د لذا حس��ب م��اده 180 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع 
و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 4507 دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

حصر وراثت
2319 خانم اکرم عباس��ی مجیدی دارای شناسنامه ش��ماره 1 به شرح دادخواست به کالسه 
1452/91 ح/ 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان فاطمه صغرا وکیلی بشناسنامه 2312 در تاریخ 90/11/19 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- اکرم عباس��ی مجیدی 
ش ش 1 فرزند، 2- آقا س��ید حس��ین عباس��ی مجیدی ش ش 20481 همس��ر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 5347 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2324 در خصوص پرونده کالس��ه 405/91 خواهان آقای محمد استکی با وکالت آقای استکی 
 و خانم اس��ماعیلی دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال س��ند رس��می پالک ثبتی 99/1624 
بخ��ش 16 ثبت اصفه��ان به طرفیت آقای علی کاش��انی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی 
 ب��رای روز چهارش��نبه م��ورخ 91/6/1 س��اعت 10/30 صب��ح تعیی��ن گردیده، ب��ا توجه به 
مجه��ول الم��کان ب��ودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواه��ان مرات��ب در جراید منتش��ر تا 
 خوان��ده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان آتش��گاه س��اختمان ش��ماره 
دو ش��وراهای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان



گالری یادداشت

نمایشنامه نویسی، تشنه ذهن های 
خالق است 

نویس��نده و کارگ��ردان تئاتر اصفهان��ی گفت: ادبیات نمایش��ی در 
 ایران باید جای��گاه واقعی خ��ودش را پیدا کند چرا ک��ه هنر تئاتر و 
نمایشنامه نویسی در ایران، همیشه تشنه اذهان خالق و نوین است. 
رضا رهنما اظهار داشت: تئاتر و کتب ادبیات نمایشی مخاطب خاص 
خود را دارد. اکثر ناشران می خواهند با انتشار تعداد محدودی کتاب 
پراکنده، به بازده اقتصادی برسند و جایگاهی در این زمینه پیدا کنند 
که به این هدف نمی رس��ند. وی درباره چاپ آثار ادبیات نمایش��ی 
گفت: تئاتر و ادبیات نمایش��ی در ایران باید جایگاه واقعی خودش را 
پیدا کند.  به همین دلیل دق��ت و پرداختن به کیفیت و جزییات در 
کار نشر باید مورد توجه باشد. نویسنده و کارگردان تئاتر بیان داشت: 
اصل بروز آثار فاخر در ادبیات نمایشی، بازیابی جایگاه ادبیات نمایش 
است که ناشران به این امر مهم توجهی ندارند. وی با اشاره به این که 
ناشران به آثار هنرمندان و نویسندگان تازه کار توجهی ندارند، گفت: 
ناشران باید به نویسندگان تازه کار بها بدهند و به معرفی اندیشه های 
آنان بپردازند، زیرا نسل جوان پر از افکار نو و خالق است که به وسیله 
ناشران می تواند پرورانده ش��ود. رهنما با بیان این که حوزه ادبیات 
نمایشی و تئاتر بسیار حس��اس اس��ت و باید جدی به آن نگاه کرد، 
تصریح کرد: تاریخ تئاتر ایران برای ماندگاری باید مکتوب شود، اما 
اکثر ناشران به ویژه در زمینه ترجمه به دنبال نویسندگان و مترجمان 

سرشناس هستند.

خبر ویژه

10
تشکیل سازمان چاپ نیاز اصلی ماست 

امیرحسین قاسمی، دبیر انجمن چاپ دیجیتال درنشس��ت خبری نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر 
رومیزی، با اش��اره به تالش انجمن برای تش��کیل صنف چاپ دیجیتال گفت: برای برطرف کردن 

مشکالت حوزه چاپ و پوشش حوزه های مختلف، تشکیل سازمان چاپ نیاز اصلی ماست. 

نمایشگاه آثار خوشنویسی س��عید عکاف زاده در خانه هنرمندان برپا 
می شود. به گزارش ایمنا، خانه تجس��می حوزه هنری استان اصفهان 
نمکایش��گاه آثار خوشنویس��ی س��عید عکاف زاده را از ۸ تا ۱۴ تیر در 
خانه هنرمندان اصفهان برگزار می کند. در این نمایش��گاه ۳۰ تابلو در 
قطع های ۷۰×۱۰۰ و ۳۵×۵۰ از آثار نس��تعلیق )چلیپا، س��یاه مشق و 
جلی( در اولین نمایشگاه انفرادی عکاف زاده در اصفهان ارایه می شود.  
س��عید عکاف زاده متولد سال۶۳ در اصفهان اس��ت، وی خطاطی را با 
استاد سیاوش در س��ال۸۳ آغاز کرد و آموزش نستعلیق را نزد مرحوم 
معین الکت��اب ادام��ه داد و ب��ا راهنمایی های اس��تاد رحیمی موفق 
ب��ه دریافت درج��ه ممتاز در 

نستعلیق شد. 
ع��کاف زاده م��درک رتب��ه 
دو  هنری و نش��ان ملی هنر 
از س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردشگری 
و مه��ر اصالت کیفی��ت اثر از 

یونسکو دارد. 
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دراماتورژ با کارگردان، نمایش��نامه نویس، گروه و در 
مواقعی باتهیه کننده از نزدیک کار می کند. او مراقب 
تجزیه و تحلیل اصلی و ایده های به کارگرفته شده در 
اجراست و باید مطمئن شود دیدگاه های کارگردان، 
گروه و یا نویسنده از طریق طراحی صحنه، نور، صدا 
و لباس برای آن مرکز تئاتر و تماش��اگران خاصش 

مناسب بوده و به آنها منتقل می شود.  

بخش دوم 
به عقیده قطب الدین صادقی، در دراماتورژی مدرن 

راجع به این موارد بحث می شود: 
فض�ا: چطور فض��ای صحن��ه ای را ب��ه فضای 

دراماتیک تبدیل کنیم.
زمان: اصرار بر ارتباط پیوسته، تند، کند و … 

خلق چهارچ�وب: نور، ص��دا، اش��یا، اعمال 
فیزیکی: غذا خوردن و …

شخصیت ها: ویژگی هایش��ان، لباس هایشان 
شکل صدایی زبان، ریتم، موسیقی

واقع گرایی: عینا نش��ان دادن واقعیت و شکل 
دیگر آن که تنها بخشی را نشان دهیم. فاصله تاریخی، 

اجرای اثری از گذشته. 
معنا: وضوح و تفس��یر اثر. تمام اینهاس��ت که 
مصالح دراماتورژی مدرن را می س��ازد. هدف نهایی 
تمام این موارد، تأثیر نهادن بر حس و اندیش��ه های 
تماشاگر است. اینها چیزهایی نیست که همگی در 
متن آمده باش��ند، بلکه همه این م��وارد را در اجرا 
می بینی��م. در حقیق��ت دراماتورژی باید براس��اس 
»سمبولوژی«، تمام نشانه ها را در متن بیابد.  به گفته 

 صادقی: دراماتورژ حد فاصل نویس��نده  اثر اس��ت و
 مهم ترین کارش بررسی ساختار است. وی حدفاصل 

کارگردان و اجراست. 
س�اختار درونی: عناصری که جوهره موضوع 

رامی سازند. 
ساختار بیرونی: به مفاهیم شکل می پردازد، 
شیوه اجرا: دراماتورژ مغزمتفکر گروه است؛ یک 

مشاور خبره است .

 کار دراماتورژ امروزی موارد زیراست
1   در جدول برنامه سالیانه، صاحب نظر و عقیده 
 اس��ت. 2  پژوهش مدارکی درباره نویسنده و اثر

3  اقتباس یا تغییر دادن متن، ح��ذف یا افزودن 
قطعات متن 4   اس��تخراج نقاط عطف در جریان 

معنایی اثر 5   ج��ا دادن معنای کل��ی اثر در یک 
طرح کل سیاسی، اجتماعی و وارد کردن اثر به یک 
جهان بینی جدید. 6   ناظ��ری منتقد ومنتقدی 
آگاه که نگاهی ت��ازه دارد. در نهای��ت دراماتورژ در 
مفهوم نوین و امروزی، وظیفه ای ندارد جز پرسیدن 
م��داوم ی��ک واژه از تمام اعض��ای گ��روه و آن واژه، 
چیزی نیس��ت جز »چرا«؛ چرا، ای��ن نمایش را اجرا 
می کنیم؟ چ��را در این فص��ل آن را اجرامی کنیم؟ 
چرا این جا؟ چراگروه تئاترماوج��وددارد؟ چرا اصال 
ماوجودداریم؟ چرا ای��ن نمایش را در گذش��ته، به 
روی صحنه نبرده ای��م؟ چرامخاطبان م��ا به دیدن 
نمایش می  آین��د؟ چرا9۰ ت��ا 9۵ درصد م��ردم به 
دیدن آن نیامده اند؟ و هزاران ه��زار چرای دیگر که 
وظیفه اصلی دراماتورژ را معین کرده و متن غیر قابل 
 استفاده ای را به یک شاهکار جهانی تبدیل می کند. 
دراماتورژ در حال حاضر به عنوان یکی از اصلی ترین 
عناصرگروه های تئاتری محسوب می شود. او می تواند 
به واسطه بیرون کشیدن الیه های فراموش شده اثر، 
اثر جدیدی را حتی در یک ش��اهکار بیافریند؛ اثری 
که ش��اید هرگز در تصور نگارنده اولیه آن نگنجد و 
یک آفرینش و خالقیت شگفت انگیز محسوب شود. 

سیر دراماتورژی ایرانی
ش��یوه های غالب دراماتورژی ایرانی در چند سال 

اخیر به چهار دسته تقسیم می شوند:
 ال�ف( گ��روه اول: کارگردانانی که ب��رای همکاران 
کارگردان خود متون نمایش��ی را تنظیم و در برخی 
اوقات بازنویس��ی کرده اند. معنائی ک��ه این گروه از 
درامات��ورژی برگزیده ان��د این اس��ت: دراماتورژی 
 یعن��ی اجرائی ک��ردن ی��ک نمایش��نامه مکتوب. 
ش��اخص ترین چهره های این گروه در این سال ها 

آتیال پسیانی و نادر برهانی مرند بوده اند. 
ب( گ��روه دوم را نمایش��نامه نویس��انی تش��کیل 
می دهند که متون نمایش��ی را ب��رای کارگردانان 
بازنویس��ی کرده اند. از منظر این گروه دراماتورژی 
یعنی بازنویسی متن منطبق با فرم و درونمایه دلخواه 
کارگردان. از شاخص ترین افراد این گروه می توان از 

محمد چرمشیر نام برد.
 ج( گروه سوم بیشتر در میان قشر دانشجو رواج پیدا 
کرده است؛ دانش��جویانی که از پس متون نمایشی 

اغلب خارجی برنیامده و دست به دامان افراد مختلف 
با تخصص ه��ای مختلف بیشترنمایش��نامه نویس 
شده اند تا متون را برای آنها به چیزی که مد نظرشان 
بوده تبدیل کنند. شاخص ترین  چهره های این گروه 

نغمه ثمینی و میالد اکبرنژاد هستند. 
 د( گ��روه چه��ارم را بای��د در اجراه��ای اقتباس��ی 
گروه های تجربه گرا که اغلب از آثار ادبی کالسیک 
تغذیه ش��ده اند، جس��تجو کرد. این اجراها نیاز به 
متنی دارند که در واقع نسخه مکتوب دستورالعمل 
اجراس��ت و این دس��تورالعمل از توافق کارگردان با 
دراماتورژ  حاصل می شود. شاخص ترین دراماتورژ 

از این دست، نسیم احمدپور است. 
س��کون و رکود باز ایجاد ش��ده در اس��تفاده از فن 
دراماتورژی در کش��ور ما فرصت بسیار خوبی است 
جهت بازآموختن بازنگری و بهسازی. اما این سکون 
و رکود از کجا نش��أت می گی��رد؟ دو عامل در وقوع 
این پدیده دخیل هستند؛ یکی که پیشتر ذکر شد و 
همان نبود شناخت و آگاهی است و دیگری، نبودن 
فرد مناسب. چند نفر با این خصوصیات؛ تئاترشناس 
منتقد، زب��ان ش��ناس تاریخ دان،جامعه ش��ناس و 
متخصص دس��ت کم در یکی از وجوه اجرائی و ادبی 
تئاتر در تئاتر ما یافت می شوند؟ پاسخ صریح به این 
پرسش این است که معدود افرادی که در این زمینه 
 وجود دارند که به ش��مار انگش��تان یک دست هم

 نمی رسند، به هزار و یک دلیل از اجرا دورند. چیزی 
که تا به ام��روز جزو هی��چ کدام از دس��ته هایی که 
ذکر ش��د نبوده و مورد غفلت قرار گرفته این است: 
دراماتورژی به منزله تضمین کننده کیفیت و موفقیت 
همه جانبه ی��ک اجرا.طبق این تعری��ف، دراماتورژ 
هنرمند جامع االطرافی اس��ت که نیاز روز جامعه را 
شناخته، نمایشنامه نویسان مس��تعدی که توانایی 
برآورده کردن این نیاز را داشته به کارگردان معرفی 
کرده و آنها را در خلق متن مطلوب یاری رس��انده یا 
خودش متن مورد نظ��ر را یافته آن را تبدیل به متن 
اجرایی می کند، در انتخاب توجیه و هدایت عوامل 
گروه نهایت دقت و سخت گیری را بر کار کارگردان 
اعمال ک��رده و هنگام تمرینات آماده س��ازی پیش 
بینی کننده ایراداتی است که شاید منتقدان بگیرند.

درتئاتر اصفهان دراماتورژ فقط یک اسم خوش آب و 
رنگ است نه بیشتر. 

درباره واژه ای که درتئاتر اصفهان باب شده است – بخش دوم

توهم دراماتورژی در ایران 

جمال  رابطه دراماتورژی با ادبیات هنوز وجود دارد؛ در حال حاضر »دراماتورژ« به شکل گسترده به شخصی اطالق می شود 
که به عنوان مشاور ادبی در تئاتر کار می کند، در روند تمرینات شرکت می کند و »اصالت« یا روح نمایشنامه را پرورش نوروز باقری

داده و هوشیار است که این روح در فضای سرگیجه آور تمرینات و اجرا از بین نرود.

 خطاطی های خانه هنرمندان 
را ببینید 

ابالغ
181 شماره درخواس��ت: 9010460352700094، شماره پرونده: 9009980364601569، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 901436، شاكي خيراله نظري ش��كايتي برعليه فريدون تاجيك به 
اتهام ضرب و جرح عمدي تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان كه جهت رسيدگی 
به ش��عبه 101 دادگاه عمومی )كيفري( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگستری كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 336 
ارجاع و به كالس��ه پرونده 9009980364601569 ک 101 ثبت گرديده و وقت رس��يدگی 
آن 1391/5/14 ساعت 10:00 صبح تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 115 قانون آيين دادرسی كيفري و دستور دادگاه 
مراتب يك 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 مراتب را به نامبرده 
ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ نش��ر آگهي در ش��عبه 101 حاضر و در روز جلس��ه جهت 
پاس��خگويي به اتهام خويش در دادگاه حاضر شوند وگرنه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/ 20957 دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ 
447 ش��ماره ابالغيه: 9010100351204792. ش��ماره پرون��ده: 8909980351201308. 
شماره بايگانی ش��عبه: 891317. خواهان جعفر جعفری دادخواستی به طرفيت خواندگان 
عطاء اله زارعی و حس��ن فرح بخش تقديم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده 
كه جهت رس��يدگی به ش��عبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگس��تری كل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق ش��ماره 321 ارجاع و به كالس��ه 8909980351201308 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگی آن 1391/05/10 و س��اعت 9:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن 
خوانده عطاءاله زارعی و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی 
دادگاهه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از 
جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. رش��يدی – مدير دفتر شعبه دوازدهم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  
 

ابالغ
738 ش��ماره ابالغيه: 9010100350605602، ش��ماره پرون��ده: 9009980350600185،  
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 900186، خواهان س��تاد اجرايي فرمان امام )ره( دادخواستي به 
طرفيت خواندگان شهرزاد كازروني و سهيال كازروني و ثريا كازروني و فرزانه شهبازي 
)مجه��ول المكان( تقديم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت 
رس��يدگی به شعبه شش��م دادگاه عمومی )حقوقي( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگستری كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 
ش��ماره 310 ارجاع و به كالسه 9009980350600185 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 

و 1391/05/11 و س��اعت 10:30 تعيين شده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقالب 
در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می 
ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي حاضر گردد. م الف/ 17993 شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
741 ش��ماره ابالغيه: 9010100350605591، ش��ماره پرون��ده: 9009980350600184،  
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 900185، خواهان س��تاد اجرايي فرمان امام )ره( دادخواستي به 
طرفيت خواندگان سهيال كازروني و فرزانه شهبازي )مجهول المكان( و شهرزاد كازروني 
و ثري��ا كازروني تقديم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت 
رس��يدگی به شعبه شش��م دادگاه عمومی )حقوقي( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگستری كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 
ش��ماره 310 ارجاع و به كالس��ه 9009980350600184 ثبت گرديده كه وقت رس��يدگی 
آن 1391/05/11 و س��اعت 9:30 تعيي��ن ش��ده اس��ت. ب��ه عل��ت مجهول الم��كان بودن 
خوان��ده و درخواس��ت خواه��ان و به تجويز م��اده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه هاي 
عموم��ي و انق��الب در امور مدن��ي و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يك��ی از جرايد 
كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت 
 و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي حاضر گردد. م الف/ 17944 ش��عبه شش��م دادگاه 

عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ 
1286 ش��ماره ابالغيه: 9110100351300288. ش��ماره پرون��ده: 9009980351301142. 

شماره بايگانی ش��عبه: 901155. خواهان اصغر شريفيان دادخواستی به طرفيت خوانده 
مجيد ترابی به خواسته 377000000 ريال و خسارت تاخير تاديه تقديم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به شعبه س��يزدهم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری 
كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 355 ارجاع و به كالس��ه 9009980351301142 
ثبت گرديده كه وقت رس��يدگی آن 1391/05/11 و ساعت 11:00 تعيين شده است. به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی 
دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يك 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 نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. شعبه سيزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ 
1290 شماره ابالغيه: 9010100350706244. ش��ماره پرونده: 9009980350701277. 

شماره بايگانی شعبه: 901297. خواهان اسماعيل معصومی دادخواستی به طرفيت خوانده 
احمدرضا اسماعيلی تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی 
به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
ش��هيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و 
به كالسه 9009980350701277 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1391/05/10 و ساعت 
9:30 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از 
نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. 

عرفان – مدير دفتر شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ وقت رسیدگی
2325 در خصوص پرونده كالس��ه 517/91 ش 33 خواهان دادخواس��تی مبنی بر انتقال 
س��ند طبق دادخواست پيوس��تی به طرفيت محمدعلی يعقوبی نژاد تقديم نموده است. وقت 
رس��يدگی برای روز شنبه مورخ 1391/5/28 ساعت 9 صبح تعيين گرديده است، با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در ابتدای خ آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور 
وقت رس��يدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 33 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2326 در خصوص پرونده كالس��ه 336/91 ش 14 ح خواهان آقای احمدرضا خواجه كيلی 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال رسمی يك قطعه زمين به طرفيت 1- عليرضا علقاسپور 
2- ورثه مرحوم حاح محمد زارعی سودانی به نام های )بتول طالكوب، رقيه، عزت، حسين، 
حسن(، 3- ورثه مرحوم حيدر كيان زاد و مرحوم نصرت كيان زاد بنام های )منيژه پرچم، 
فره��اد، مهرداد، فتانه، افس��انه كيان زاد ورثه حيدر و مريم پرچ��م، منيژه، مهناز، محبوبه، 
منصور، مس��عود ومحمد همگی پرچم فرزندان حسين، زهرا س��پاس، بدرالملوک سپاس، 
غالمعلی و محمدسپاس فرزندان عزت آقا، بهجت حقوقی اصفهانی، عفت حقوقی اصفهانی، 
منوچهر ملكی فرزندان مونس آغا و ورثه مرحومه نصرت كيان زاد تقديم نموده است. وقت 

رس��يدگی برای روز سه ش��نبه مورخ 91/6/7 ساعت 10 صبح تعيين گرديده، با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رس��يدگی به اين شعبه واقع در خيابان آتشگاه ساختمان شماره دو شوراهای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
حضور وقت رس��يدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 14 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2327 در خصوص پرونده كالس��ه 548/91 ش/ 9 خواهان غالمعلی عش��قی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال س��ند موتورسيكلت به شماره انتظامی 2459-اصفهان 61 در يكی 
از دفاتر محضری به انضمام مطلق خس��ارات و هزينه دادرسی مقوم به 1/500/000 ريال 
به طرفيت ليال بخشی ادرگانی تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز سه شنبه مورخ 
91/5/17 س��اعت 10 صبح تعيين گرديده، با توجه به 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 خيابان آتش��گاه نرس��يده به پمپ بنزين مجتمع ش��ماره دو شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور 
وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه نهم حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
2328 ش��ماره ابالغيه: 9110100353700242، ش��ماره پرونده: 8809980353700077، 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 880534، آقای مهدی محقق فرزند نعمت اله ش��كايتی عليه آقای 
محمد قربانی تقديم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به 
ش��عبه 111 دادگاه عمومی )كيفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
ش��هيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و 
به كالسه 8809980353700077 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1391/05/10 و ساعت 
9:00 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از 
نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م 

الف/ 4505 اديبی- مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

ابالغ
2329 شماره درخواست: 9010460352700103، شماره پرونده: 9009980359501129، 
ش��ماره بايگانی شعبه: 901447، شاكی محمود ثالثی و مسعود راست قلم شكايتی برعليه 
محمد عباسی فرزند يحيی به اتهام جعل و كالهبرداری تقديم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 101 دادگاه عمومی )كيفری( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق ش��ماره 336 ارجاع و به كالس��ه 9009980359501129 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگی آن 1391/05/9 و ساعت 10 صبح تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 115 قانون آيين دادرسی كيفری و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از 
نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ نشر آگهی در شعبه 101 حاضر و در روز جلسه 
جهت پاس��خگويی به اتهام خويش در دادگاه حاضر ش��وند وگرنه تصميم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 4503  شعبه 101 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی
2330 كالس��ه پرونده: 910138 / 15، وقت رسيدگی: 91/5/7 ساعت 9/30 صبح، خواهان: 
محسن ميرطاووسی، خوانده: داوود مرشدی، خواسته: مطالبه. خواهان دادخواستی تسليم 
دادگاههای عمومی نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه 15 حقوقی ارجاع گرديده و وقت 
رسيدگی تعيين ش��ده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و بتجوي��ز ماده 73 قانون آئين دادرس��ی مدنی مراتب ي��ك نوبت در يكی از جرايد 
كثيراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يك ماه 
بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم 
را درياف��ت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رس��يدگی حضور بهمرس��اند. م الف/ 4479 

رحيمی- مدير دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
2331 ش��ماره دادنامه: 9009970351201206، ش��ماره پرونده: 8909980351201074، 
شماره بايگانی شعبه: 891080،خواهان: آقای حسين عسگری به نشانی اصفهان خ فروغی 
ک اميركبير ک شهيد سليمانی پ 25، خوانده: آقای عليرضا پدرام به نشانی مجهول المكان، 
خواس��ته: مطالبه وجه چك، گردش��كار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی 
را اعالم و بش��رح ذيل مبادرت به صدور رأی می نمايد. رأی دادگاه: دعوی آقای حس��ين 
عسگری فرزند خدابخش بطرفيت آقای عليرضا پدرام فرزند غالمرضا بخواسته مطالبه مبلغ 
136/000/000 )يكصد و سی و ش��ش ميليون( ريال وجه چك شماره 826292، 826293، 
826294، 826295 عهده بانك رفاه كارگران به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به 
بقای اصول مس��تندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانك محال 
عليه كه ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و اينكه خوانده دليلی كه حكايت از پرداخت دين يا بطالن دعوی داش��ته باشد اقامه و ابراز 
نداش��ته، بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 
522 قانون آئين دادرس��ی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 136/000/000 

ريال بابت اصل خواس��ته و دو ميليون و هش��تصد هزار ريال بابت خس��ارات دادرسی و 
همچنين خس��ارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس 
نرخ اعالمی از س��وی بانك مركزی برعهده اجرای احكام می باش��د در حق خواهان صادر 
و اع��الم می نمايد.رأی صادره غياب��ی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در اين 
دادگاه و پ��س از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعت��راض در دادگاه تجديدنظرخواهد بود. م 

الف/ 4389 حفيظی- رئيس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
2335 ش��ماره اجرائيه: 9110420350700091، ش��ماره پرونده: 9009980350700555، 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 900566، بموجب درخواس��ت اجرای حكم مربوطه به ش��ماره 
9110090350700643 و ش��ماره دادنامه مربوطه 9009970350701494 محكوم عليه 
حسين گودرزی مجهول المكان محكوم اس��ت به پرداخت مبلغ 170229680 ريال بعالوه 
345460 تومان هزينه دادرسی و خسارت تأخير تأديه از تاريخ 90/6/5 لغايت زمان اجرای 
حكم در حق محكوم له بيژن ودادی نام پدر: محمد نشانی: ملك شهر خ 17 شهريور كوچه 
بوستان پ 55. پرداخت مبلغ 8511493 ريال بابت حق االجرا نيز برعهده محكوم عليه می 
باش��د. محكوم عليه مكلف اس��ت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده 
روز مف��اد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتيب��ي براي پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالي 
معرفي كند كه اجرا حكم و اس��تيفا محكوم به از آن ميس��ر باشد و در صورتي كه خود را 
ق��ادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظ��رف مهلت ده روز صورت جامع دارايي خود را 
به قس��مت اجرا تس��ليم كند. اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد هرگاه ظرف سه سال بعد 
از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد 
ليك��ن براي فرار در پرداخت اموال خ��ود را معرفي نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايي 
خود بدهيد بنحوي كه اجراي تمام يا قس��متي از مفاد اجرائيه متعس��ر باش��د به مجازات 
حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد ش��د. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتي از ماده 
34 اجراي احكام مدني ميباشد به مواردي از قانون اجراي احكام و قانون آيين دادرسي 
مدن��ي مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نح��وه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 
10 آبان 1377 توجه نمائيد. م الف/ 4394 صادقی هاردنگی- مدير دفتر شعبه هفتم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ دادخواست تجدیدنظر
2336 شماره نامه: 9110110350500152، شماره پرونده: 8809980350500070، شماره 
بايگانی ش��عبه: 880070، آقای مهدی حسينی خوراسگانی با وكالت آقای حسن صرام از 
قسمتی از دادنامه شماره 9009970350500680-1390/5/27 در پرونده كالسه 870198 
ش��عبه پنجم دادگاه حقوقی اصفهان تقاضای تجديدنظرخواهی نموده بعلت مجهول المكان 
بودن تجديدنظرخوانده آقای رمضان خرمی و به درخواس��ت تجديدنظرخواه و به تجويز 
ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب جهت تبادل لوايح يك نوبت در يكی از روزنامه 
های كثيراالنتشار محلی آگهی می شود تا تجديدنظرخوانده از تاريخ نشر آگهی ظرف 10 
روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم آدرس كامل خود نس��خه ثانی دادخواس��ت و 
ضمائم تجديدنظر را دريافت و چنانچه پاس��خی دارد ظرف مهلت مقرر فوق ارائه نمايد. م 

الف/ 4396 ناظمی- مدير دفتر شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
2337 ش��ماره دادنامه: 91099703510001130، شماره پرونده: 9009980351000869، 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 900869، خواهان: آقای جمش��يد مرادزاده به نش��انی اصفهان 
فوالدش��هر محله b5 بلوک 78 ورودی 103 پ 214، خواندگان: 1- ش��ركت آريانا آشكار 
نقش جهان به نش��انی اصفهان، سپاهانش��هر، مجتمع عقيق 4 ط 2 واحد 7، 2- آقای حيدر 
ش��كاری به نش��انی مجهول المكان، خواسته: مطالبه طلب، گردش��كار: دادگاه با توجه به 
محتويات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت بصدور رأی می نمايد. رأی 
دادگاه: در خصوص دعوی آقای جمشيد مرادزاده به طرفيت آقای حيدر شكاری ماهرنگی 
2- ش��ركت آريانا نقش جهان به خواس��ته مطالبه مبلغ 160/000/000 ريال به موجب يك 
فقره چك به شماره 425874 مورخ 89/9/28 بانك ملی، نظر به اينكه رونوشت مصدق چك 
و گواه��ی عدم پرداخت بانك مح��ال عليه و بقاء اصول مدارک در يد خواهان مؤيد صحت 
ادعای خواهان می باش��د و خواندگان با وصف اب��الغ در محضر دادگاه حضور نيافته و 
دفاعی به عمل نياورده اند لذا دعوی خواهان ثابت تش��خيص و مستنداً به مواد 314 قانون 
تج��ارت و 198 و 515 و 519 قانون آئين دادرس��ی مدنی تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
چك خوانده به پرداخت اصل خواسته به انضمام مبلغ هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل 
و نيز پرداخت خسارت تأخير تأديه برمبنای نرخ تورم شاخص بانك مركزی از تاريخ چك 
تا وصول محكوم به در حق خواهان محكوم می نمايد. رأی صادره غيابی و ظرف بيست 
روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی اس��ت. م الف/ 4395 اصالنی- رئيس ش��عبه 10 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان



یادداشت

روبان قرمز

اکران خانگی

هفت

خبر ویژه

دو فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره اسپانیایی 
دو فیلم کوتاه ایرانی در پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه FICBUEU اسپانیا حضور 
دارند. »برای او« ساخته سیدمرتضی سبزقبا و »صدای باران« ساخته جالل ساعدپناه با فیلم هایی 

از اسپانیا، آلمان، پرو، مالزی، لهستان، فرانسه، استونی، ایتالیا و... رقابت می کنند. 
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 لطفا هفت، دیگر هفت نباشد 
تیم س��ازنده برنامه »هفت« در 
نامه ای خطاب به معاونت سیما، 
خواس��تند از عن��وان و لوگوی 
برنام��ه »هف��ت« ب��رای برنامه  

جدید استفاده نشود.
در متن این نامه که نس��خه ای 
از آن برای کافه س��ینما ارسال 
ش��ده، خطاب به دکت��ر دارابی 
آمده است: »شش هفته از وداع 
تیم س��ازنده »هفت« می گذرد 
و در جمعه ای که دیگر »هفت« نیس��ت، از جنابعالی خواهشی کوچک 
داریم و با توجه به حرفه ای بودن جنابعالی در عرصه مدیریت امیدواریم 
آن را بپذیرید. همانطور که در جریان هستید، »هفت« از شروع تا پایان 
در این دو س��ال و اندی با هدایت و حمایت مدی��ران و زحمات جمعی 
کوچک و جوان شکل گرفت و حال که این گروه کنار رفته و تیمی تازه 
نفس جایگزین شده است تا برنامه ای سینمایی با حال و هوا و محتوایی 
متفاوت روی آنتن بفرستند، شاید دور از انصاف و اصول حرفه ای باشد، 
که دوستان با همان نام و لوگو به عنوان سری جدید »هفت« برنامه خود 
را راهی آنتن کنند و حقوق معنوی گروه قبلی نادیده گرفته شود. لذا از 
جنابعالی به عنوان مدیری با تدبیر خواهشمندیم به پاس زحمات جمع 
کوچک »هفت« بگذارید این جمع زحمتش��ان با همی��ن نام در تاریخ 
تلویزیون ثبت شده و گروه جدید نیز برنامه ای با نامی جدید راهی آنتن 
کنند. پیشاپیش برای برنامه جدید سینمایی ش��بکه سه سیما آرزوی 

موفقیت کرده و از جنابعالی کمال تشکر را داریم.«

روزی برای خوشحالی زاینده رود
محمد سعید محصصی، مستندساز 
کش��ورمان تصمیم دارد وضعیت 
زاینده رود را در مستند »زنده رود، 
ی��ک روز به خصوص« ب��ه تصویر 
بکشد.  او در باره این مستند گفت: 
زاینده رود حدود چند سالی است 
که دچار خشکی فصلی می شود و 
این خش��کی که هر س��اله بیشتر 
می ش��ود، تأثیر زی��ادی بر چهره 

شهر و روحیات مردم اصفهان دارد.  
او افزود: اصفهان ب��ا زاینده رود، پل ها و فضایی که به این واس��طه ایجاد 
می شود، صفا دارد. ما در این مستند وضعیت ش��هر را از دید چند نفری 
که ارتباط مادی و معنوی با رودخانه دارن��د بیان می کنیم. مثال عکاس 
دوره گرد، مرد قوه چی، کسانی که علف های کف بستر رودخانه را جمع 
می کنند؛ افرادی که طبق یک سنت قدیمی زیر پل خواجو آواز می خوانند 
و »رضا نور بختیار« که عکاس حرفه ای اس��ت ک��ه در زمینه زاینده رود 
کتاب دارد.  بنابراین از زمانی که آب هست تا زمانی که نیست، با این افراد 
هس��تیم. از طرفی روزی که آب به رودخانه می آید حالت جشن و سرور 
همگانی برای مردم ایجاد می ش��ود و یک روز ویژه اس��ت.  او گفت: االن 
مرحله آب داشتن رودخانه انجام شده و بخشی از خشکی را هم داشتیم. 
ما همپای شخصیت ها و رودخانه پیش می رویم. به غیر از سکانس روز 
جشن که احتماال به اسفند ماه موکول می شود می توانیم حدود آذر ماه 

تدوین را آغاز کنیم. 

مقلد شیطان به بازار آمد 
مقلد ش��یطان را افش��ین صادقی کارگردانی کرده و در آن بازیگرانی 
 همچون کامبی��ز دیرباز، اصغ��ر همت، ش��قایق فراهانی، س��یروس 
ابراهیم زاده، ساره بیات، امید زندگانی، شیوا خنیاگر، نسرین صداقت، 

غزاله نظریان، علی اصغر طبسی و... حضور دارند.  
در خالصه داس��تان این فیلم آمده اس��ت: تبهکاری به نام جمش��ید 
س��یف که با دقت و حوصله از س��وژه های خود عک��س و مدارکی را 
تهیه می کند، با تهدید آنها مبنی بر برمالش��دن م��دارک مورد نظر 
همکاریش��ان را در انج��ام اعم��ال پلیدش جل��ب می کند. 
مدی��ر بازرگان��ی یک ش��رکت 
آخرین س��وژه اوس��ت. در این 
میان یک افس��ر پلی��س جوان 
نس��بت به اعمال خ��الف قانون 
مدیر بازرگانی مش��کوک 
می ش��ود. جمشید 
س��یف قص��د دارد 
پلیس جوان را نیز 
به همان ش��یوه در 
اختیار بگیرد، اما... 

نرگ�س ناظمی نیا - درحالي که س��ه ماه ب��ه روز جهاني 
ک��ودک � 16 مه��ر � باقي مانده اس��ت، هن��وز از جزییات 
برگزاري جش��نواره  ي فیلم کودک و نوجوان خبري نیست 
و حتي رییس سازمان س��ینمایي تغییر زمان برگزاري این 

جشنواره را بعید نمي داند. 
س��ال گذش��ته جش��نواره  فیلم کودک و نوجوان آبان در 
اصفهان برپا شد. پیش از جش��نواره  سیداحمد میرعالیي ، 
دبیر جشنواره ي کودک و مدیرعامل بنیاد سینمایي فارابي 
وعده داده بود: »از سال دیگر � امس��ال � جشنواره  هرساله 
در 16مهر، مصادف با روز جهاني کودک برگزار مي ش��ود.«  
اما این روزها که اولین روزهاي تیر را پشت سر مي گذاریم و 
تقریبا سه ماه به وعده  16 مهر باقي مانده است، شنیده  هایي 
مبني ب��ر تغییر تاریخ برگزاري جش��نواره  کودک ش��نیده 
مي شود و با توجه به این که فراخوان و مقررات جشنواره ، سه 
ماه پیش از برگزاري آن منتشر نشده است، این احتمال را 
قوت مي بخشد که جشنواره  کودک در مهر برگزار نشود  و به 
تعویق بیفتد.  احتمال مطرح شده را باید از حرف های جواد 
ش��مقدری حدس زدکه 2 تیر در گفتگویي با ایسنا درباره  
تغییر زمان برگزاري جشنواره  فیلم کودک گفت: »به دلیل 
گسترده کردن برگزاري جش��نواره هاي سینمایي در طول 
س��ال، موضوع انتقال یکي از این رویداد ها به اردیبهش��ت 
مطرح ش��ده و از تغییر زمان برگزاري جشنواره کودک هم 
به عنوان یک پیش��نهاد نام برده شده اس��ت.«  در بررسي 
چگونگي جشنواره  فیلم کودک و نوجوان باید به یاد بیاوریم 
که سال گذش��ته پیش از آغاز جش��نواره، دبیرخانه دائمي 
جش��نواره بین المللي فیلم کودک و نوجوان در اصفهان با 
حضور وزیر ارشاد راه اندازي ش��د و پس از برگزاري مراسم 
اختتامیه هم به طور رسمي دفتر جشنواره در اصفهان برپا 
شد. شهردار اصفهان در مراسم تأسیس دبیرخانه  جشنواره  
کودک و نوجوان گفته بود: »به طور رسمي دفتر جشنواره 
را در اصفهان تأس��یس کردیم که از هم اکنون براي برپایي 
بهتر جشنواره کودک و نوجوان در سال آینده برنامه ریزي 
شود تا مشکالت تکرار نش��ود.«  میرعالیي  هم که دبیري 
جشنواره را برعهده داشت، گفته بود: »تا زماني که دبیر دور 
بعد جشنواره کودک مشخص شود، من برنامه ها را پیگیري 

خواهم کرد.«  
حاال از همه این حرف ها که بگذریم به چند س��ؤال بدیهی 
می رسیم؛ آیا فیلم  هاي کودک و نوجواني که سال گذشته 
در جش��نواره  اکران ش��دند، فرص��ت اکران گرفتن��د؟ آیا 
س��ینمایي که در اصفهان ق��رار بود به نمای��ش فیلم هاي 
کودک اختصاص پیدا کند، فیلم کودک و نوجوان نشان داد؟

 تلویزیون تنها جنبه س��رگرمی و آموزش��ی ندارد. مدیومی برای 
تفریح و خبررسانی نیست. حاال تلویزیون برای مردم در حکم یکی 
از اعضای خانواده است، خیلی ها از راه نرسیده، تلویزیون خانه شان 

را باز می کنند.
تلویزی��ون را روش��ن می کنند ک��ه تنه��ا نباش��ند و ناگزیر در 
گفتگوهایش��ان هم در مورد فیلم یا س��ریالی که دیده اند،  حرف 
می زنند. هر چند مدتی است این اتفاق برای فیلم ها و سریال های 

تلویزیون کمتر پیش می آید. 
البته در همین سال جدید، سریال استانداردی مثل »یک لحظه 
دیرتر« ساخته راما قویدل از شبکه دو پخش شد، اما به جهت مجزا 
بودن داستان هر قسمت، مفهوم س��ریالی پیدا نمی کند و بیشتر 

جنبه مجموعه ای می یابد.
»راه طوالنی« ساخته رضا کریمی در این شب ها، برای تلویزیون 
خوش یمن بوده است. انتخاب »راه طوالنی« به عنوان سریال هر 
شبه ش��بکه یک، با زیرکی صورت گرفته است. در شب هایی که 

مسابقات فوتبال جام ملت های اروپا از تلویزیون پخش مستقیم 
 می ش��ود، مخاطبی که ب��ا تلویزیون مثل س��ابق وق��ت گذرانی 
نمی کند، در ساعت بین دو بازی، می تواند سریالی ببیند که پیش 
از آغاز پخشش، به خاطر حضور بازیگران شناخته شده اش، نیمی از 

کار جذب تماشاچی را انجام داده است. 
راه طوالنی بهانه خوبی برای مخاطب تلویزیون است که با دیدن این 
س��ریال، بعد از پایان جام ملت های اروپا هم تصور کند فیلم ها و 

سریال های خوبی خواهد می بیند.
راه طوالنی داس��تان خوبی دارد. به موضوعی می پردازد که شاید 
پیش از این هم در فیلم های سینمایی س��ریال های تلویزیونی 
به آن پرداخته شده است، اما دقت در شخصیت پردازی ها و روند 
منطقی رفتارشناسی هر شخصیت، از تصمیمات ناگزیر دراماتیک 

برای ادامه داستان جلوگیری می کند. 
اتفاقاتی که صورت می پذی��رد، خواسته نویس��نده و کارگردان 
نیست، حوادث فیلم برگرفته از میل داس��تان پرداز نیست، بلکه 

الزام شخصیت شناسی هر شخص است. هرچند فضای داستانی، 
فضای آشنایی برای مخاطب اس��ت. اما نوآوری هایی در پرداخت 

شخصیت ها دیده می شود. 
راه طوالن��ی در پی تبعی��ت از نمونه ه��ای ایرانی س��ریال های 
خانوادگی و اجتماعی نیست. روانشناس��ی شخصیت ها درست 
پیاده می شود. به عنوان نمونه، صحنه ای را به خاطر بیاورید که 
نیما در رابطه عاطفی اش شکست خورده، برنامه های مشارکتش 
برای راه اندازی تولیدی به بن بست رسیده و پدرش )امیری( سعی 
می کند از او دلجویی کند. بی حرمتی پس��ر، درونی است. داد و 
فریاد و گالیه ها، قالب داستانی و شبه دراماتیکی نمی گیرد. بلکه 

حاصل اتفاقاتی است که پیش آمده.
آخرین نقطه امید امیری، بردن پس��رش برای ش��ام است، همان 
کاری که از هر پدر و مادر دلس��وز اما غیرقاط��ع می تواند انتظار 
داشت. طبیعی است که به حالت مبتنی بر وقار، پسر قهر کند. اما 
وقتی مادر خانواده سینی ش��ام را به خواهر نیما می دهد، نیما از 
خوردن شام امتناع نمی کند. با اشتها شامش را می خورد. شاید در 
قالب فیلمنامه- فیلمنامه ای که هنوز اجرا نشده- کمی توی ذوق 
 بزند اما اتفاقا بسیار درس��ت از کار درمی آید و واقعیت این چنین 

بهانه گیری هایی هم همین است.
  نپذیرفتن پیش��نهاد پدر فقط نوعی ادای قهر اس��ت وگرنه نیما 
 در این مس��یر ثابت قدم نیس��ت. یا مث��ال اگر ش��خصیت دختر 
 کوچک خانه ب��ا بهاره، دخت��ر بزرگ ت��ر فرق می کن��د تنها به 
 این دلیل نیس��ت که یک��ی مثبت و دیگ��ری منفی جل��وه کند. 
 دختر کوچ��ک ش��رایطش ایج��اب می کن��د ک��ه راضی تر از 
دیگران باش��د. به همین که دانشجوست قانع اس��ت، چون امید 
دارد ی��ا خیال می کند که بعد از اتمام درس��ش ش��رایطش بهتر 
می شود. اما بهاره که از دانشگاه فارغ التحصیل شده است، می بیند 
 مدرک دانشگاهی اش هم چندان در بهبود شرایط اجتماعی اش

 مؤثر نیست. 
ش��اید یکی از اش��کاالتی که به فیلمنامه راه طوالنی وارد باش��د، 
نوع دیالوگ های امی��ری )با بازی کیانیان( با ع��ال )با بازی پرویز 
 پورحسینی( دوس��ت نزدیکش باش��د. در گفتگوهای این دو نفر 
نوعی نتیجه گیری از اتفاقات و آدم ه��ای قصه صورت می گیرد. 
انگار که به ناچار برای بیان مانیفست س��ازندگان فیلم ، گنجانده 

شده باشد. 
ترس از این که نکند رفتارهای جوان های فیلم نوعی حق به جانبی 
برای هم نسالنش��ان ایجاد کند، منجر به گفتگوهای ش��عارگونه 

امیری و عال می شود.

نگاهی به سریال راه طوالنی، به کارگردانی رضا کریمی

مجموعه ای که برای تلویزیون خوش یمن بود 

گروه  بعد از مدت ها از تلویزیون سریالی پخش می شود، که ارزش دنبال کردن دارد. در سال جدید 
در گفتگوهای روزانه مردم حرفی از س�ریال های تلویزیون نبود. البته در مورد سریال های فرهنگ

 بی کیفیت�ی گفتگو می ش�ود، اما فق�ط در همین حد که فالن س�ریال خوب نیس�ت. چون 
سریال ها پیگیری نمی شود، طبیعی است گفتگوها در همین حد می ماند.
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خبر تصویری

کلوزآپ
باور کنید قسمت دوم گاو خشمگین در مرحله فیلمبرداری است پردرآمدترین بازیگر زن 2011 هالیوودآنجلینا جولی شاخدار 

یکی از فیلم هایی که سینمادوس��تان 
به ش��دت منتظ��ر آن هس��تند، ادای 
دین دیزنی به یکی از ش��خصیت های 
بدجنس محصول خ��ودش در فیلمی 
به نام »شریر« اس��ت. فیلم قرار است 
سال 2013 به نمایش درآید، اما امروز 
خبر قطعی حضور آنجلینا جولی در آن 

منتشر شد.
گویا فیل��م در اس��کاتلند فیلمبرداری 
می ش��ود و جول��ی مش��غول ضب��ط 
صحنه های کوهس��تانی ش��ریرترین 

شخصیت تاریخ کمپانی دیزنی است. 
 فیلم همان داستان کالسیک »زیبای خفته« به سال 1959 را به تصویر خواهد 
کشید. داستان حوادثی را نشان می دهد که قلب سخت یک آدم شرور یک کودک 

را نفرین می کند و...
پیش تر آنجلینا جولی در فستیوال بین المللی فیلم برلین اعالم کرده بود در پروژه 
جدید دیزنی حضور خواهد داشت.جولی در صحبت هایش گفته بود: دو سال است 
هیچ بازی نداشته ام به جز پروژه »سرزمین خون و عسل«، اما پروژه بعدی که من 

به دنبالش هستم، فیلمی از کمپانی دیزنی است.
پ��روژه »زیب��ای خفته«  ب��ه وس��یله راب��رت اس��ترومبرگ  که اولی��ن تجربه 
 کارگردانی اوست، کارگردانی می شود. او پیش تر طراح تولید فیلم هایی چون 
»آواتار« و »آلیس در سرزمین عجایب« بوده است که تجربه جایزه اسکار را نیز 

دارد.
از بازیگران این فیلم می توان به بازی اِلی فانینگ در نقش آئورا و شارلتو کوپلی در 
نقش استفان، یک کاراکتر نیمه انسان نیمه افسانه ای که پسر یک پادشاه است، 
اشاره کرد. همچنین جونو تمپل، ایمیلدا استانتون و لیسلی مانویل نیز نقش سه 

پری جن را برعهده دارند.
بنا بر اخبار منتش��ره  »زیبای خفته« قرار اس��ت 14 مارچ 2014 به صورت سه 

بعدی اکران شود.

طبق مطالع��ات مجله فوربس، س��ال 
گذشته در صنعت س��ینما، کریستین 
اس��توارت گرانقیمت تری��ن بازیگر زن 

جهان بوده است. 
این س��تاره 22 س��اله فیلم »افس��انه 
گرگ ومی��ش« حس��اب بانک��ی اش 
را ب��ا پذیرفت��ن نقش��ی در فیل��م 
اکشن»س��فیدبرفی و ش��کارچیان« 
همچنان پر و پیمان نگهداش��ته است. 
روی هم رفته استوارت برای فیلم هایش 
چی��زی مع��ادل 5/ 34 میلی��ون دالر 
دس��تمزد گرفته که حدود نیم میلیون 

دالر بیش از کامرون دیاز اس��ت که در رتبه بعدی وی قرار گرفته است. دیاز با فیلم 
»معلم بد« در گیشه ها خیلی خوب عمل کرده است. ساندرا بوالک و آنجلینا جولی 
در باشگاه 20 میلیون دالری ها قرار دارند. چارلیز ترون همبازی استوارت در فیلم 
»سفید برفی و شکارچیان« هم با دستمزدی معادل 18 میلیون دالر در رتبه پنجم 
قرار دارد. در حقیقت نام هایی که در فهرس��ت ده بازیگر زن گرانقیمت هالیوود در 
سال گذش��ته قرار دارند، همگی آشنا هستند و س��ال های پیش هم در این لیست 
حضور داشته اند. تنها تازه وارد، کریس��تین ویگ است که جای ریس ویترسپون را 
در این فهرست گرفته اس��ت. نام و دس��تمزد ده بازیگر زن گرانقیمت هالیوود را با 
هم می خوانیم: کریستین اس��توارت 5/ 34 میلیون دالر، کامرون دیاز 34 میلیون 
دالر، ساندرا بوالک 25 میلیون دالر، آنجلینا جولی 20 میلیون دالر، چارلیز ترون 
18 میلیون دالر، جولیا رابرتز 16 میلیون دالر، سارا جسیکا پارکر 15 میلیون دالر، 
مریل استریپ 12 میلیون دالر، کریستین ویگ 12 میلیون دالر، جنیفر آنیستون 
11میلیون دالر.  دسامبر گذشته مجله فوربس فهرست دیگری از بازیگرانی منتشر 
کرده بود که در گیشه موفق تر هستند و باز هم کریستین استوارت در صدر بود. رتبه 
دوم در اختیار آن هاتاوی بود که در هیچ فهرست دیگری دیده نشد. البته احتماال 
با حضور فیلم هایی چون »بینوایان« و »ش��والیه تاریکی برمی خیزد« سال آینده 

وضعیت هاتاوی تغییر خواهد کرد. 

باورش سخت اس��ت، اما بهتر است باور 
کنی��م. قس��مت دوم گاو خش��مگین، 
شاهکار مارتین اسکورسیزی، در حال 

فیلمبرداری است.
دیگر خبری از اسکورسیس��ی و دنیرو و 
حتی پل شریدر فیلمنامه نویس نیست. 
کارگردان فیل��م، مارتی��ن گوئیگوی، 
کارگردانی گمنام است که فیلمنامه را 
با همکاری روستام برانامان نوشته است. 
فیلم »پریکوئل/ س��کوئلی« بر ساخته 
اسکورسیزی است و دوران قبل و بعد از 

نسخه اصلی را به تصویر می کشد.
به گزارش ورایتی، ویلیام فورسایت در نقش پیری »جیک الماتا« و موجین آریا، 
بازیگری تازه کار، در نقش نوجوانی این قهرمان میان وزن بوکس، ظاهر خواهند 

شد. 
بازیگران کهنه کاری هم در فهرست مکمل به چشم می خورند که عبارتند از: تام 
سایزمور، پنه لوپه آن میلر، جو مونتنا، ناتاش��ا هنستریج، ری وایز و جیمز روسو. 
فیلمبرداری در لس آنجلس ادامه دارد و ظاهرا همه چیز به س��رعت برق و باد به 
پیش می رود. فیلم بر خالف نسخه اصلی، رنگی است و دو عکسی که تاکنون از 
 آن منتشر شده، بسیار نومید کننده است. گویی با فیلمی کم بودجه و درجه دو 
رو به رو هستیم. خالصه ای که از داستان این فیلم منتشر شده، به قرار زیر است:

 این فیلم می تواند عطش س��یری ناپذیر سینمادوستان حرفه ای را که دوست 
دارند از این اسطوره بوکس جهان بیشتر و بیش��تر بدانند، فرو نشاند. فیلم برای 
مخاطبان عادی هم جذابیت های خود را خواهد داش��ت و آنه��ا با اثری مواجه 
خواهند شد که نشان می دهد چگونه انگیزه درونی یک مرد او را قادر می سازد 
تا بر مش��کالت زندگی فائق آید. » گاو خش��مگین 2«، حفره ها را پر می کند و 
 مواد الزم برای شناخت هر چه بیشتر جیک الماتا را فراهم می سازد. در فیلم به 
سؤال های مختلفی پاسخ داده می شود، این که باالخره بر سر جیک چه آمد یا 

دوران جوانی او چگونه و بر چه منوالی گذشت.

روزنامه فرهنگی، اجتماعی | شماره 815  |  یکشنبه 4 تیر 1391 | 4 شعبان 1433

مجموعه تلویزیونی »کارآگاه رشید« از دیروز روی آنتن شبکه »شما« رفت

جشنواره فیلم کودک در محاق 
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امام صادق )ع( :
همانا پروردگار بنده اش را به دلیل زیادی مهرورزی نسبت 

به کودک خود می بخشاید.

کاله فروش

 چطوری کلمات سرچ شده 
در گوگل را پاک کنیم؟

 باکیفیت ترین خودروهای 
آمریکا رابشناسید

کاله فروش��ی روزی از جنگلی 
می گذشت. تصمیم گرفت زیر 
درخت مدتی استراحت کند. لذا 
کاله ه��ا را کن��ار گذاش��ت و 
خوابید. وقتی بیدار شد متوجه 
شد کاله ها نیست. باالی سرش 
را نگاه کرد. تع��دادی میمون را 
دید که کاله ها را برداشته اند. 
فکر کرد چگونه کاله ها را پس 
بگیرد. در حال فکر کردن سرش را خاراند و دید میمون ها همین کار 
را کردند. او کاله را از سرش برداشت و دید میمون ها هم از او تقلید 
کردند. به فکرش رسید که کاله خود را روی زمین پرت کند. لذا این 
کار را کرد. میمون ها هم کاله ها را به طرف زمین پرت کردند. او همه 

کاله ها را جمع کرد و روانه شهر شد.
س��ال ها بعد نوه او هم کاله فروش ش��د. پدر بزرگ این داس��تان را 
برای نوه اش تعریف کرد و تأکید کرد اگر چنین وضعی برایش پیش 
آمد چگونه برخورد کند. یک روز که او از همان جنگل گذش��ت، زیر 
درختی استراحت کرد و همان قضیه برایش اتفاق افتاد و او شروع به 
خاراندن سرش کرد. میمون ها هم همان کار را کردند. او کالهش را 
برداشت، میمون ها هم این کار را کردند. در نهایت کالهش را روی 
زمین انداخت. ولی میمون ها این کار را نکردند. یکی از میمون ها از 
درخت پایین آمد و کاله را از روی زمین برداشت و سیلی محکمی به 

او زد و گفت : فکر می کنی فقط تو پدر بزرگ داری؟!

شاید برای ش��ما هم این سؤال 
 پیش آمده باش��د ک��ه چطور 
می ش��ود history گوگل را 

حذف و غیرفعال کرد؟
البت��ه ای��ن کار ب��ه تنظیمات 

مرورگر شما بستگی دارد.
ب��رای ای��ن کار در مرورگ��ر 
Internet Explorer وارد 
 Internet و بعد tools منوی

Options شوید.
در پنجره ای که باز ش��ده وارد تب content ش��وید. در این تب از 
بخش AutoComplete روی Setting کلیک کنید و در پنجره 
باز شده روی دکمه Delete AutoComplete History کلیک 
کرده تا کلیه مطالب ذخیره شده پاک شود. همچنین اگر تیک کنار 
forms را بردارید، اطالعات بیش��تری درآینده ذخیره نمی ش��ود. 

کلید ok را فشار دهید تا تغییرات انجام شده ذخیره شود.

براساس تحقیقات صورت گرفته، لکسوس به عنوان با کیفیت ترین خودرو 
در آمریکا شناخته و مش��خص ش��د صاحبان این خودرو کمترین میزان 
مشکالت کیفی را داشته اند.  نکته  جالب تر این که براساس تحقیقات صورت 
گرفته در سال 2012 میالدی مشخص شده است که عالوه بر لکسوس، دو 
خودرو دیگری که به وسیله شرکت سازنده  این خودرو ساخته شده اند هم 
رتبه های دوم و سوم جدول کیفیت را به خود اختصاص داده اند؛  خودروهای 
جگوار و پورشه در رده های بعد از لکسوس قرار دارند.  کادیالک و هوندا هم 
رتبه های چهارم و پنجم این جدول را از آن خود کرده اند و فیات ایتالیا نیز کم 
کیفیت ترین خودرو ش��ناخته شده در این بررس��ی ها معرفی شده است.  
هم چنین براساس این بررسی ها، فورد و لکس��وس هریک در سه زمینه و 
خودروهای اینفینیتی، نیسان و تویوتا هر یک در دو زمینه به عنوان بهترین 
مدل ها شناخته شدند.  نکته جالب تر این که خودرو جگوار سال گذشته در 
بررس��ی های کیفی رتبه ی 21 را به خود اختصاص داده بود، اما امسال به 
دومین جایگاه این جدول صعود کرده است.  فورد هم به دلیل ادامه  یافتن 
مش��کالتش در زمینه  صفحه نمایش لمس��ی و گیربکس های اتوماتیک، 
هم چنان در حال صدمه دیدن است و به همین دلیل از میان 34 برندی که 
در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند، رتبه  27 را به خود اختصاص داده 
است. این درحالی است که این خودرو در س��ال 2010 در رتبه  پنجم این 
جدول قرار داشت.  بنا به گزارش آسوشیتدپرس، از زمانی که در سال 1987 
میالدی مطالعات کیفی روی خودروها آغاز شد، سازندگان این کشور تمام 
تالش خود را به کار گرفتند تا بهترین کیفیت ها را ارایه کنند، چرا که آنها 
دریافته اند که در زمینه  کیفیت رقابت شدیدی بین سازندگان خودرو ایجاد 

شده است.

همیشه هدف را در ذهن داشته باشید
همه چیز با هدفی که می خواهید به آن برس��ید ش��روع 
می ش��ود. اگر ندانید هدفتان چیس��ت، هیچ راهی برای 

رسیدن به آن وجود ندارد. 
تصور کنید وارد یک تاکس��ی می ش��ود، اولین کاری که 
می کنید چیست؟ شاید اول به راننده سالم کنید اما بعد 
چه؟ به راننده می گویید کجا می خواهید بروید تا او بتواند 

شما را به آن جا برساند. 
ب��ه همین ترتی��ب بای��د بدانید جای��ی ک��ه در زندگی 
می خواهی��د به آن برس��ید کجاس��ت. به همی��ن دلیل 
خیلی مهم است که هدف های مشخص از چیزهایی که 
می خواهید برای خودتان ایجاد کنید. چه می خواهید؟ 

اهداف و رویاهای شخصیتان چیست؟ 
کنار تختت��ان کاغ��ذی بچس��بانید و روی آن اهداف و 
رویاهایتان را بنویس��ید. ای��ن اهداف به ش��ما یادآوری 
می کنند دقیقا چه می خواهید و هر روز شما را به سمت 

آنها حرکت می دهد.

کاری را بکنید که دوست دارید
وقتی کاری را انج��ام دهید که دوس��ت دارید، مثل این 
می ماند که سوختی نامحدود دارید که شما را همیشه در 

حرکت نگه می دارد. 
عطش ش��ما برای موفقیت در آن کار خیلی بیشتر از هر 
کار دیگری خواهد بود. اگر مطمئن نیستید که کار مورد 
عالقه تان چیست، ببینید نسبت به چه چیزی االن بیشتر 

مشتاق هستید؟
 اگر قدرت انتخاب داشته باشید که هر کاری که دوست 
داشتید انتخاب کنید، آن چه خواهد بود؟ عشق و عالقه 
شما به یک کار سوختی است که شما را به سمت برتری 

می رساند.

سخت تر از بقیه کار کنید
کسی را نمی شناس��م که بدون زحمت کشیدن توانسته 

باشد در چیزی موفق شود. 
یکی از مه��م ترین اج��زا و مولفه های برت��ری، تالش و 
کوشش است. می توانیم اس��تراتژی ها و گام های مؤثری 
برداریم اما بدون تالش و کوش��ش میس��ر نخواهد بود. 
خوش��بختانه اگر قدم دوم را اجرا کرده باشید و کاری را 
انجام می دهید که دوست دارید، کار چندان هم برایتان 

کار نیست.

 از تمام لحظه ها استفاده کنید
همه لحظات ارزش��مندند. افراد فوق العاده می دانند که 

زمان ارزش زیادی دارد. 
جمله ای از دونالد ترامپ در یکی از کتاب هایش خواندم 
که می گفت، ارزش وقت خیلی بیش��تر از پول است زیرا 
پول را می توان دوباره به دست آورد اما زمان را هیچ وقت 

نمی توانید به عقب برگردانید. 
دقت کنید که این عادت به این معنی نیست که باید 24 
ساعت شبانه روز کار کنید. استفاده بردن از تمام لحظات 
زندگی به معنی زمان اس��تراحت و بازسازی هم هست 
زیرا کمکت��ان می کند راه طوالنی به س��مت موفقیت را 

راحت تر سپری کنید.

 برای به دست آوردن نتیجه دلخواه وارد عمل 
شوید

داشتن زندگی موفق به این معنی است که باید اهل عمل 
باشید. کارهایی که می کنیم یا نمی کنیم تعیین  کننده 
میزان رشد و پیش��رفت ما هس��تند. اگر بخواهیم نتایج 
خوبی در زندگی به دست آوریم باید برای رسیدن به آنها 

اقدام و عمل متناسب انجام دهیم.

به طور مداوم خودتان را به روز کنید
باید یاد بگیرید هیچ وقت عقب ننش��ینید. همیشه برای 
بهتر شدن کاری هست که می توانید انجام دهید. ممکن 
اس��ت امروز توانایی ها و مهارت های زیاد و عالی داشته 
باش��یم اما باوجود خوب بودن آنه��ا، مهارت های ما باید 

مداوم رشد کند. 
آدم های فوق العاده و موفق همیش��ه در حال یادگیری، 
مطالعه و رشد دادن خودشان هستند. پس برای رسیدن 

به موفقیت باید همیشه سطح خودمان را باال بکشانیم.

 فیدبک بخواهید
مهم نیست چقدر باید پیشرفت کنیم، مهم این است که 

نقاط کوری خواهیم داشت. 
نقاط کور چیزهایی درمورد ما هستند که اطالعی از آنها 
نداریم و هیچوق��ت نمی توانیم چیزهایی که نس��بت به 
آن کور هستیم را رشد دهیم. خواس��تن نظر و بازخورد 
دیگران س��اده ترین، س��ریع ترین و مؤثرترین راه برای 

ارتقای فردی است.

سعی کنید در هر کاری اول شوید
 صب��ر کنید، فک��ر کردید ع��ادات الزم برای دس��تیابی 
به موفقیت و برتری فقط هفت مورد اس��ت؟یک عادت 
دیگر هم هس��ت که مخصوص اف��راد فوق العاده و موفق 
است و آن این که س��عی کنید در هر کاری همیشه اول 

شوید. 
کسی که دنبال رتبه متوسط است هیچ وقت فوق  العاده 
نخواهد ش��د. برای فوق  الع��اده بودن باید س��عی کنید 
همیشه باالترین باش��ید. فقط زمانی می توانید بهترین 
نتایج را به دست آورید که اس��تانداردهای زندگیتان را 

باال ببرید.

چندعادت افراد موفق
+17+36

+12+30
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خواندنی

دانستنی

خوب، بد، زشت

مهرزاد دانش

بیست و ششمین ماهنامه مدیریت ارتباطات به همراه 
گفتگو با یونس شکرخواه، اس��تاد دانشکده مطالعات 
جهان دانش��گاه تهران، با موضوع دغدغه های زندگی 
دیجیتال��ی در دنیای معاصر منتش��ر ش��د. بیس��ت و 
شش��مین ش��ماره ماهنامه »مدیری��ت ارتباطات« به 
مناس��بت در پیش بودن هفته بهزیس��تی در تیرماه، 
پرونده ویژ  ه ای با عنوان »معلولیت و رسانه« را منتشر 
کرده اس��ت. در این پرونده نگین حسینی به بازنمایی 
معلولیت در رس��انه های آمری��کا در قالب گزارش��ی 
پرداخته و درکن��ارآن محمد رضا دش��تی نیز نگاهی 
به دو ده��ه فعالیت روزنامه اطالع��ات در قالب صفحه 
 »با معلوالن« پرداخته اس��ت. بازتعریف کلیش��ه های 
75 ساله، نوشته استیو ناپر از روزنامه والستریت ژورنال 
با ترجمه زهرا بیک وگفتگو با فیلیپ فرگوسن، استاد 
کالج مطالعات آموزش��ی دانش��گاه چپمن و »بت ای. 
هلر«، استاد ژورنالیسم رس��انه های جدید نیز از دیگر 
بخش های ای��ن پرونده به ش��مار م��ی رود. همچنین 
حسین بش��یر نیز در این ش��ماره از این ماهنامه و در 
بخش یادداشت آن به بررسی نظریه مدیریت اضطراب/ 
عدم قطعیت پرداخته و از موض��ع این نظریه، موضوع 
پرونده هس��ته ای ایران را مورد توجه قرار داده اس��ت. 
گفتگوی ویژه این ش��ماره از این ماهنامه نیز با یونس 
شکرخواه انجام شده که وی در آن تأکید داشته است 

دغدغه زندگی دیجیتال بر دغدغه های فرهنگی اولویت 
دارد. گزارش��ی تحلیلی از »چهارمین سمینار بررسی 
مس��ائل مطبوعات ایران؛ چالش ها و چش��م اندازها«با 
 عنوان »تصاوی��ر زیبایی که در ق��اب مطبوعات جای 
نمی گیرند« نیز در این ش��ماره از ماهنامه قرار گرفته 
اس��ت. در این گزارش ع��الوه ب��ر درج بخش هایی از 
نظرات س��ید محمد حس��ینی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و محمد جعفر محمدزاده، معاونت مطبوعاتی 
و اطالع رسانی وی، قسمت هایی از مطالب مطرح شده 
به وس��یله پروفس��ور کاظم معتمد نژاد، فرید قاسمی، 
محمد مه��دی فرقانی، امید علی مس��عودی، مرتضی 
نبوی، علی اصغر محکی، احم��د میرعابدینی، علیرضا 
 دهقان، یونس ش��کرخواه، فری��دون صدیقی، مهدی 
محس��نیان راد، مهدی منتظرقائم، حسام الدین آشنا، 

بیژن مقدم و  امیر محبیان نیز درج شده است.
نگاهی به موضوع روابط عمومی در تئاتر ایران و »تلفن 
همراه؛ اب��زاری ارتباطی ی��ا ضد ارتباط« نی��ز از دیگر 

بخش های این شماره از این ماهنامه به شمار می رود.
»کتاب؛ مهجورترین رسانه کشور ما« نیز عنوان پرونده 
کتاب این شماره از ماهنامه مدیریت ارتباطات است که 
در آن با نگاهی به نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران 
به موضوع نگاه رس��انه ای به کتاب در کشو توجه شده 
است و در آن مصاحبه هایی با محمدرضا جوادی یگانه 

و محس��ن حکیم معانی و امید علی مس��عودی و  نیز 
یادداشت هایی از جعفر فریدزاده و یحیی کمالی پور به 
چشم می خورد. این ماهنامه همچنین بخش نوزدهم 
ترجمه کتاب نگارش در روابط عمومی نوش��ته تامس.

اچ.بیوینز و ترجمه علیرضا باستانی با عنوان »گزارشات 
سالیانه و مس��ئولیت اجتماعی« را منتشر کرده است. 
مدیریت ارتباطات با صاحب امتیازی و مدیرمس��ئولی 
امیر عباس تقی پور و سردبیری امیر لعلی در 84 صفحه، 

رنگی و با قیمت 3 هزار تومان منتشر شده است.

دغدغه های دیجیتالی یونس شکرخواه

داستان

عکس نوشت

خبر ویژه

ستاره شناس��ان دانش��گاه واش��نگتن و هاروارد موفق به 
شناسایی یک نمونه بزرگ تر از زمین، درون یک مدار جنگی 
با سیاره بزرگ تر از نپتون شدند که در فاصله 1200 سال 

نوری در محدوده بسیار نزدیکی به یکدیگر می چرخند.
این س��یارات تقریبا یک مدار هوایی مشابه را اشغال کرده 
و در نزدیک تری��ن رویکرد به هم، به ح��دود 1/9 میلیون 
کیلومتری، یعنی حدود پنج برابر فاصله ماه تا زمین و 20 
برابر نزدیک تر از هر دو س��یاره به یکدیگر در کل منظومه 
 شمسی می رس��ند. اما زمان بندی مدار آنها باعث شده تا 
هیچ گاه ب��ا یکدیگ��ر برخورد نداش��ته باش��ند. به گفته 

دانشمندان این دو سیاره،  نزدیک ترین اجسام شناخته شده تا کنون به یکدیگر هستند.
این سیارات در صورت فلکی ماکیان در منظومه موسوم به کپلر-36a قرار دارند که دو سیاره آن به 
کپلر-36b و -36c شناخته شده هستند. کپلر-36b یک سیاره خاکی مانند زمین و حدود 4/5 
عظیم تر با شعاع 1/5 برابر اس��ت. کپلر-36c که احتماال مانند مشتری به شکل گاز یا مایع است، 
8/1 برابر زمین با ش��عاع 3/7 برابر است. سیاره بزرگ تر ابتدا با اس��تفاده از اطالعات ماهواره کپلر 
ناسا کشف شد که از ابزاری موسوم به نورسنج برای اندازه گیری نور اجسام کیهانی دور و شناسایی 
سیارات در حال گذر از برابر س��تاره میزبان استفاده می کند. این محققان با استفاده از الگوریتمی 
 موسوم به شناسایی پالس شبه تناوبی موفق به کشف این سیارات شده اند. به گفته محققان، سیاره 
کوچک تر از حدود 30 درصد آهن، کمتر از یک درصد هیدروژن جوی و هلیوم و احتماال کمتر از 
15 درصد آب برخوردار است. با این وجود سیاره دیگر احتماال از یک هسته صخره ای با میزان کافی 
هیدروژن و هلیوم برخوردار است. طبق محاسبات دانشمندان، ستاره کپلر-36a از جرم مشابه با 
خورشید اما تنها 25 درصد چگالی آن برخوردار بوده و همچنین کمی داغ تر با میزان فلز کمتر است.

نوعی عینک  خودتنظیم گر جدید برای تعیین نمره چشم 
بدون مراجعه به بینایی سنج طراحی شد.

هر فردی ب��رای تعیین نمره مناس��ب عین��ک به مرکز 
بینایی سنجی مراجعه می کند اما در بسیاری از کشورهای 

در حال توسعه این امر امکان پذیر نیست.
ی��ک کمپان��ی انگلیس��ی نوع��ی عین��ک ارزان و 
خودتنظیم کننده به نام Eyejusters طراحی کرده است.

تیم چهارنفره س��ازنده این عینک از نوع��ی فناوری لنز 
خودتنظیم کننده به نام SlideLens استفاده کرده اند. 
عینک جدید دارای دو لنز است که با یکدیگر برای تنظیم 

میزان بینایی یک فرد عمل می کنند. با لغزیدن یکی از لنزها روی دیگری، از سمت چپ به راست، 
نمره چشم تا زمان به دست آمدن عدد درست تغییر می کند. دو نوع SlideLens مختلف وجود 
دارد: نیروی مثبت برای افراد دوربین  و نیروی منفی برای اشخاص نزدیک بین. طیف لنزهای با 
قدرت مثبت از +4/5 تا 0 دیوپتر بوده در حالی که طیف نیروی منفی از 0 تا – 5/0 است. این طیف 
بخش اعظمی از موارد رایج نمره چشم را تشکیل می دهد. بهای عینک  جدید برای هر فرد خریدار 
39 دالر و 95 س��نت بوده با این حال هدف اصلی این شرکت توزیع این عینک ها در کشورهای 
در حال توسعه عنوان شده اس��ت. این فناوری نخستین عینک های خودتنظیم گر نیست و نوع 
دیگری ازعینک های Eyecare Adaptive نیز پیشتر به وسیله پروفسور »جاشوا سیلور« به 
همین منظور ابداع شده بودند. تالش های قبلی از نوعی لنز مملو از مایع برای تنظیم نمره چشم 
استفاده می کردند اما روش به کاربرده شده در عینک جدید آن را ارزان تر و شیک تر کرده است.

گفته می شود، 670 میلیون نفر در سراسر جهان به عینک نیاز داشته اما از داشتن آن محرومند 
و نزدیک به 95 درصد از این تعداد در کشورهای پایین تر از صحرای آفریقا زندگی می کنند.

عینکی که نمره چشم تعیین می کندکشف نزدیک ترین سیارات همسایه جهان

سازه ای خودرویی 
در لندن!

نشریه اقتصادی فوربس در تازه ترین گزارش خود ثروتمندترین 
سیاس��تمداران جهان را معرفی کرد. در فهرس��ت منتشر شده 
مایکل بلومبرگ که از س��ال 2002 تاکنون ش��هرداری ش��هر 

نیویورک آمریکا را بر عهده دارد، با 22 میلیارد دالر ثروتمندترین 
سیاستمدار جهان معرفی شده است. میخاییل پروخروف، رقیب 
والدیمیر پوتین در انتخابات ریاس��ت جمهوری روسیه با 13/2 
میلیارد دالر عنوان دومین سیاس��تمدار ثروتمند جهان را از آن 
خود کرده است. بیدزینا ایوانیشویلی ، از نامزدهای نخست وزیری 
گرجستان که نامش کمتر شناخته شده نیز با 6/4 میلیارد دالر 
سومین سیاستمدار ثروتمند جهان محس��وب می شود.  ارزش 
ثروت وی معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی گرجستان است. 
سیلویو برلوسکنی )نخست وزیر سابق ایتالیا( با 5/9 میلیارد دالر، 
س��ر هنری راس پروت )دو بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا( ب��ا 3/5 میلیارد دالر، آندری گوریف )س��ناتور ش��ورای 
فدراسیون روسیه( با 3/5 میلیارد دالر، نقیب سواریس )بنیان گذار 

حزب آزاد مصر( با 3/1 میلیارد دالر، نجیب میقاتی )نخست وزیر 
لبنان( با س��ه میلیارد دالر، سباس��تین پینرا )رییس جمهوری 
شیلی( با 2/4 میلیارد دالر، جف گرین )سناتور آمریکایی حزب 
دموکرات( با 2/1 میلیارد دالر، دیمیتری آنانیف )نماینده شورای 
فدرال روسیه( با 1/8 میلیارد دالر، س��عد حریری )نخست وزیر 
سابق لبنان( با 1/7 میلیارد دالر، تام گولیسانو )نامزد فرمانداری 
ایالت نیویورک و از بنیان گذاران حزب استقالل نیویورک( با 1/5 
میلیارد دالر، م��گ وایتمن )کاندیدای فرمان��داری کالیفرنیا( با 
1/4 میلیارد دالر، لرد دیوید جان سنس��بوری )وزیر سابق علوم 
و فناوری بریتانیا( با 1/1 میلیارد دالر و الکس��اندر لبدف )متحد 
سیاسی میخاییل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی( 

با 1.1 میلیارد دالر دیگر سیاستمداران ثروتمند جهان هستند.

ثروتمندترین سیاستمداران جهان معرفي شدند
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