
دیپلماسی ایرانی نوشت: غربی ها از ابتدای تحریم ها علیه 
ایران از عنوانی با نام تحریم هوشمند استفاده کرده اند. در 
تعریف این عنوان، این گونه بیان شده است که هدف اصلی 
از این تحریم ها تحت فشار قرار دادن دولت ایران برای تغییر 
رفتار آنهاس��ت. به عبارت دیگر، این تحریم ها نباید هیچ 
فشاری بر مردم ایران داشته باشد. با توجه به آنچه از ابتدای 
تحریم ایران تا به امروز شاهد بودیم، این روند روزبه روز بر 
مردم ایران فشار آورده و سبب باال رفتن قیمت بسیاری از 

مایحتاج اولیه مردم شده است.
 سؤالی که در این روزها مطرح اس��ت، این است که تا چه 
اندازه این تحریم ها هوشمند عمل کرده اند و آیا در حقیقت 
به همان هدفی که مدنظر غربی ها بوده، منجر شده است 
یا خیر؟ در پاس��خ به این سؤال بس��یاری از اقتصاددان ها 
و تحلیل گران داخلی و خارجی بر ای��ن باورند که تحریم 

هوشمند دروغ امپریالستی بزرگ است.
 غربی ها همیشه و در طول تاریخ برای سرپوش گذاشتن بر 
اعمال منفی خود نام هایی برای آن انتخاب می کنند؛ عنوان 
تحریم هوشمند نیز یکی از این عناوین پرطمطراق است 
که این گونه وانمود کرده اند که تأثیر این تحریم ها تنها بر 
 دولت ایران است؛ چراکه پیاده کردن تحریم ها به این شکل 
غیرممکن بوده، به دلیل آن که اعمال تحریم ها به ش��کل 
مستقیم بر مردم ایران تأثیر داشته و تنها زمانی می توان نام 
این تحریم ها را هوشمند گذاشت که به عنوان مثال از ورود 
افراد خاصی به کشورهای غربی جلوگیری کنند و یا اجازه 
پرواز به هواپیماهای نظامی ایران داده نشود و مسائلی از این 
قبیل. بنابراین زمانی که ایران تحریم نفتی می شود که هر 
کشوری که از ایران نفت خریداری کند،  تحریم خواهد شد، 
تأثیر آن مستقیما بر اقتصادی است که مردم از آن ارتزاق 
می کنند. تنها تفس��یری که می توان از اعمال تحریم های 
آمریکا علیه ایران کرد،  این اس��ت که هدف آمریکا به زانو 
درآوردن جمهوری اسالمی ایران اس��ت. به عبارت دیگر، 
برای آمریکایی ها هی��چ چیزی بهتر از وج��ود جمهوری 

اسالمی ایران اما به شکل منزوی و ضعیف در منطقه نیست. 
این روند نیز توجیهی است برای حضور نظامی آمریکا در 
خلیج فارس و وجود ایران که تهدیدی در خاورمیانه برای 
آنها تلقی می ش��ود. آمریکایی ها از ای��ن طریق  می توانند 
تسلیحات نظامی خود را به کشورهای منطقه بفروشند و 
همچنین از س��وی دیگر درآمدهای نفتی منطقه را نیز به 

نفع خود بلوکه کنند. 
در نتیجه اهداف ژئوپولتیک آمریکا در منطقه از تحریم  ها 
علیه ایران، این موارد اس��ت. اگر قصد آن را داشته باشیم 
که رون��د تصمیم گیری های بین المللی علیه کش��وری را 
در جامعه جهانی مورد بررس��ی و یا مقایس��ه قرار دهیم 
باید در توضیح گفته شود که پس از حمله صدام به کویت 
س��ریع ترین اجماعی که در جهان علیه کش��وری گرفته 
ش��ده، تصمیم علیه ایران بوده اس��ت. در توضیح این باید 
گفت، زمانی که صدام حسین کویت را اشغال کرد، شورای 
امنیت به تفاهم برای حمله به عراق نرسید؛ بدین معنا که 
تبدیل به دس��تورالعمل و قطعنامه ای علیه عراق نشد و یا 
در مثال دیگری علیه بشار اسد که در طول 13 ماه گذشته 
کشورش شاهد کشتار گسترده ای بوده، هنوز اجازه تصویب 
قطعنامه ای علیه این دولت داده نشده است، اما می دانیم که 
تا به امروز چهار قطعنامه علیه ایران تصویب شده که حتی 
روسیه و چین )که اهمیت ایران برای آنها 10 برابر بشار اسد 

است( هم این قطعنامه ها را امضا کردند.
 

تحریم های نفتی ایران
 مس��أله تحریم ها در دنیای معاصر مسأله سه یا چهارهزار 
ساله است و حداقل می توان گفت از دوران ناپلئون به بعد 
تحریم های اقتصادی یکی از مهم ترین ابزارهای اعمال فشار 
بر کشورها بوده است. تمامی کشمکش ها میان بریتانیا و 
فرانس��ه در دوران ناپلئون بناپارت بر سر مسأله تحریم ها 
بود که دو طرف سعی بر آن داش��تند تا دیگری را تحریم 
کنند. حتی نظریات اقتصادی همچ��ون تز اقتصاد ملی و 

تولید داخلی بر اس��اس نظریات تحریم بنا شده است. اما 
تا به  حال دیده نش��ده که تحریم های اقتصادی به تنهایی 
بتواند کشوری را از پای درآورد، نه در آمریکای جنوبی و نه 
حتی در مورد عراق تحریم های اقتصادی به این اندازه موفق 
نبوده است. به نظر می رسد که تحریم  اقتصادی امری است 
که در اثر بی کفایتی در اقتصاد داخلی اتفاق می افتد، معنا 

پیدا کرده و یا تشدید می شود.
 در ای��ران نیز تحریم  نفت��ی نمی تواند مؤثر باش��د؛ بدین 
معنا که اگر ایران نتواند نفت خود را به اروپا بفروش��د، به 
کش��ورهای دیگر خواهد فروخ��ت، اما مس��أله ایران این 
است که تولید نفت ایران از سال 1384 به بعد به دلیل آن 
که س��رمایه گذاری در آن صورت نگرفته، در حال کاهش 
است. این که کاهش سرمایه گذاری و تولید نفت همزمان 
با تحریم ها شده است، بسیاری را به این فکر انداخته که به 
دلیل تحریم ها تولید نفت ایران کاهش پیدا کرده است. به 
عبارت دیگر، سرمایه گذاری  ها از سال 1384 به طور کامل 
متوقف ش��ده، به ویژه در صنعت نفت، برق بیش��تر شاهد 
چنین اتفاقی بودی��م. یکی از مقام های س��ازمان برنامه و 
بودجه ایران نیز چند روز پیش اعالم کرده است که از نیمه 
سال 1387 تا به امروز، اقتصاد ایران در رکود قرار دارد. در 
نتیجه از منظر دیگر نیز با توجه به این که ایران سال هاست 
با تحریم ها دست و پنجه نرم می کند، باید به آن خو گرفته 
باشد و اگر ش��اهد رکودی در اقتصاد ایران هستیم، نباید 
آن را صرفاً به حس��اب تحریم ها بگذاریم. مس��أله دیگری 
که به جز فقدان س��رمایه گذاری در اقتص��اد ایران مطرح 
می شود، واردات است که میزان آن دو و نیم برابر در دولت 
نهم افزایش پیدا کرده اس��ت. در نتیجه آس��یب پذیری  از 
تحریم ها به مراتب بیش��تر از گذشته ش��ده است. به این 
عبارت که اگر مصرف ارزی س��الی 25 یا 30 میلیارد دالر 
بوده، طبیعی اس��ت که تحریم ها فش��اری بر اقتصاد وارد 
نمی کرد، اما در این دوران، اقتصاد ایران به شکلی باز شده 
است که هر نوسانی در بازار جهانی مستقیما بر اقتصاد ایران 
تأثیر خواهد گذاشت، بنابراین بازهم می توان تأکید کرد این 
مسأله نیز تقصیر بالفطره تحریم ها نیست.  مثال دیگری که 
در این شرایط می توان زد، این اس��ت که سوای از افزایش 
قیمت نفت در روز گذشته که در حدود 10 دالر بوده است، 
از عید نوروز تا به امروز روزی70 میلیون دالر از درآمد نفتی 
ایران کم شده که این کاهش به دلیل کاهش قیمت جهانی 
نفت خام اس��ت. این روند ضد تحریم است، بدین معنا که 
اگر قرار بر این بود که تحریم ها اثر خ��ود را بر قیمت نفت 
بگذارد، باید نفت گران تر می شد. شاید این روند به نحوی 
نقض کننده تحلیل دو کارشناس آمریکایی هم باشد. این 
دو کارشناس در روزنامه نیویورک تایمز نظریه  ای را در قبال 
تحریم نفتی ایران مطرح کرده اند. آنها بر این باورند که اگر 
دولت اوباما نفت ایران را تحت تحریم  بین المللی قرار دهد،  
نه تنها قیمت نفت افزای��ش جهانی پیدا خواهد کرد، بلکه 
دولت ایران می تواند با فروش کمتر طالی سیاه خود درآمد 
بیشتری را هم کسب کند. در نتیجه این مصرف کنندگان 
آمریکایی هستند که باید باال رفتن قیمت نفت را در بازار 
جهانی تحمل کنند. در پایان باید گفت که در شرایط رکود 
اقتصادی ایران، تشدید تحریم ها به مرحله ای رسیده است 
که به این بحران کمک کرده و ایران را به مرحله ای رسانده 

که باید به فکر چاره ای برای گذر از این بحران باشد.

دبیر مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام با اش��اره به 
کارهای ضد اس��المی صهیونیست ها در جمهوری 
آذربایجان، اظهار کرد: کارهایی که توس��ط عوامل 
نفوذی صهیونیس��ت ها در باکو انجام می ش��ود، به 
ضرر مردم جمهوری آذربایجان ب��وده و دولتمردان 
این کش��ور نباید از چنی��ن کارهای ضد اس��المی 
حمایت کنند. محسن رضایی  افزود: مردم جمهوری 
آذربایجان پس از رهایی از سلطه شوروی می خواهند 
دین و مذهب خودشان را داش��ته باشند، ولی رژیم 
منحوس اس��رائیل این اجازه را به مردم این کش��ور 
نمی دهد و برای همین نبای��د دولتمران آذربایجان 

کورکورانه از اسرائیل تبعیت کنند. 
وی  در ادام��ه ب��ه واکنش م��ردم تبریز ب��ه برخی 
از کارهای ضد اس��المی در باکو اش��اره کرد وگفت: 
هنوز ه��م م��ردم تبریز وقت��ی می بینن��د کارهای 
ضد اس��المی حتی در بیرون از مرزهای کش��ور به 
وقوع می پیوندد، ب��ه پا می خیزند و به پاس��داری 
از اس��الم می ش��تابند؛ از جمل��ه ای��ن اقدام��ات 
 هم خیزش م��ردم ای��ن خط��ه در مقاب��ل مقاصد 
ضداس��المی س��ران جمهوری آذربایجان است که 
مردم تبریز نشان دادند در مقابل بی حرمتی به اسالم 

ساکت نمی مانند. رضایی  با بیان این که خلیج فارس 
به ایران تعلق دارد، عنوان کرد: دشمنان ایران قبل از 
این ها هم مسأله سه جزیره را مطرح کرده بودند و حاال 
هم این را مطرح می کنند و می گویند این سه جزیره 
متعلق به ایران نیست و کارشان به جایی رسیده که 
ادعا می کنند خلیج فارس هم به ایران تعلق ندارد، در 
حالی که اسناد نشان می دهد این خلیج از چند هزار 

سال قبل به این نام بوده و از آن ایرانیان بوده است.
وی ادامه داد: کشور تازه تأسیس امارات ادعا می کند 
س��ه جزیره جنوبی ایران متعلق به خودش اس��ت، 
درحالی که چندین سال قبل برای ساخت کشوری به 
نام امارات از ایران اجازه گرفتند. دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با اشاره به سهم ایران در دریای خزر، 
گفت: با این که مذاکرات ما با کشورهای حاشیه دریای 
خزر به خوبی پیش م��ی رود و روابط ما با آنها خوب 
است، ولی ما به این که 20 درصد از دریای خزر سهم 
ایران است قائل نیستیم؛ زیرا سهم ایران از این دریا 

بیش از این هاست.
وی با بیان این که ایران در بحث هس��ته ای به دنبال 
ماجراجویی نبوده و نیست، بیان کرد: ایران در مسأله 
هسته ای غنی س��ازی را می خواهد که این کار برای 

ما یک پیشرفت بزرگ است، ولی می بینیم 1+5 در 
مذاکرات کارش��کنی می کند. وی افزود: اگر نش��ان 
بدهیم که تحریم ها در ما اث��ری ندارندمی توانیم به 
هدفمان در این مذاکرات برسیم، ولی اگر خالف این 
باشد، این کشورها امتیازی به ما نخواهند داد. رضایی 
در ادامه به اهمیت وجود مدیریت قوی و حزب اللهی 
در کش��ور اش��اره کرد و گفت: اگر ما در کشور یک 
 اقتصاد قوی نداش��ته باش��یم، نمی توانیم در روابط 
بین المللی اقتدار داشته باشیم و رسیدن به اقتصاد 
قوی و پویا نیازمند مدیریت قوی و با مطالعه اس��ت. 
وی با اشاره به کاهش آب دریاچه ارومیه، عنوان کرد: 
عامل ناش��ناخته دیگری در خشکسالی این دریاچه 
نقش دارد که مسئوالن باید درباره این پدیده مطالعه 
و بررسی نموده و به آن رسیدگی کنند و آن را به مردم 

اطالع دهند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان با اشاره 
به تحریم های اقتصادی انجام شده علیه کشورمان، 
خاطر نشان کرد: امروزه اقتصاد ایران می تواند به یک 
دانشگاه بزرگ برای جوانان تبدیل شود و البته ما به 
یک جهش اقتصادی نیاز داریم تا هم بحث گرانی و 

بیکاری را حل کنیم و هم یگ گام به جلو برداریم.

تولید در اصفهان شبیه گدایی شده است
جوجه سلطان اصفهانی 
اولین فیلم 4بعدی ایران

نشست رأس س��اعتی که قرار بود، شروع شد تا جلسه رسمیت 
بیش��تری بیابد و این رس��میت درطول جلس��ه جاری باش��د.  
موض��وع نشس��ت کنفران��س خبری درب��اره نخس��تین فیلم 
4بعدی ایران ب��ود که در اصفهان س��اخته  می ش��د و به قول 
نویس��نده آن، 108 درصد عوام��ل این فیل��م اصفهانی بودند. 
دراین نشس��ت طبق روال معمول همه نشس��ت ها، میزبانان 
 در یک ضل��ع میزمنتظربودند تا هم خوش آم��د بگویند و هم 
 س��ه نف��ر از چهارنفرتالش کنن��د به همه س��ؤال ه��ا جواب  

بدهند...

گروه اقتصاد: به مناس��بت روز صنع��ت و معدن و ب��رای تعامل و 
همفکری بین صنعتکاران و مجلس، جلس��ه هم اندیش��ی با حضور 
مجمع نمایندگان اس��تان اصفه��ان و جمعی از صاحب��ان صنایع و 
اعضای اتاق بازرگانی استان اصفهان برگزار شد. در این نشست که در 
محل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، سید عبدالوهاب سهل آبادی 
با بیان این که تولید در کشور ما به خصوص در استان اصفهان شبیه 
گدایی شده است، اظهار داش��ت: صنعتگران پیش از این مشکالت 
مردم را ح��ل می کردند، اما امروز ب��ه دلیل بدهی در زندان به س��ر 
می برند و خانه صنعت، معدن و تجارت استان هم نمی تواند کار برای 
آنها انجام دهد. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
به تخصیص جای��زه ویژه تولی��د و بهره  وری به یک��ی از صنعتگران 

فعال اصفهان اشاره کرد و بیان داش��ت: این صنعتگر اکنون به دلیل 
مشکالت مالی به مدت 33 روز است با وجود بیماری العالج سرطان، 
در زندان به سر می برد و با وجود ضمانت خانه صنعت، معدن و تجارت 
استان، دادگس��تری اجازه ترخیص به او را نمی دهد. وی یادآور شد: 
صنعتگران استان اصفهان اکنون دلهره ممنوع الخروج شدن از کشور 
را دارند و حتی افرادی که ضمانت آنها را برعهده گرفته اند، در حال 
حاضر آنان نیز حق خروج از کش��ور را ندارند. سهل آبادی با انتقاد از 
این که استان اصفهان طی سال گذش��ته 4/78 از مالیات کشور را به 
خود اختصاص داده است، گفت: این اس��تان بیشترین مالیات را در 

کشور می پردازد.
5

 مرگبارترین این همه خانه و اتاق، اما تولیدکننده  بی خانمان
غذاهای دنیا

گزارشی متفاوت از جشن تولیدکنندگان جوان اصفهان
چند پیشنهاد 

سرد و خنک 8
یکی جلوی ده نمکی 

را بگیرد  54
سود بانک ها 
8حکم ربا دارد

ماتادورها و آتزوری ها 
به دنبال شکستن طلسم

تأمین 24 قلم کاالی 
اساسی توسط دولت

 کارخانه نشاسته جی 
گرفتارحریق شد

لغو سفر زائران ایرانی 
به حج عمره

 هنر سرامیک سنتی 
در سراشیبی نابودی

د[
 رو

ده
این

م/ز
مرا

کو
ا نی

رض
ید

حم
س:

عک
[

3مسجد جامع جهانی شد

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

بعد از 2 سال انتظار 

4

6

4

3

2

3

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

 یکشنبه 11 تیر  1391 |11 شعبان 1433 شماره 821  
8 صفحه |  قیمت:200 تومان

No. 821,July 1 ,2012
8 Pages

ادامه در صفحه 4

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:اهدافی که در پس فشارهای غرب مخفی شده است

تحریم ها در ما اثری ندارندتحریم هوشمند، دروغ یا واقعیت؟

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

 zayanderoud 8108 @ gmil.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

یارانه ه

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 

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

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

3

12

7

3

14

Society,Cultural 

Newspaper

روزنامه فرهنگی 

اجتماعی 

سه شنبه 12اردیبهشت   1391 |  9جمادی الثانی 

1433 شماره 773 / 16  صفحه  |    قیمت:200 تومان

No. 773, MAY 1,2012

16Pages

فرماندار تهران

به دو كانديدا تذكرداد

ببري
جي

دويچي
شسان

بهرو

ببري
جي

دويچي
شسان

بهرو

میراث فرهنگی 

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

12

12

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 

را از پا درآوردن

12
 

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

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R
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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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جيببري
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میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران

بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 
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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

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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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

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

تلفن:8-6284167                                فکس:6284166
Email: zayanderood.news paper @yahoo.com

پذیرش آگهی های

6250732-3
6265583

خط فقر، 946 هزار تومان 4

اعتراض شورایی ها به اوضاع بازار
گرانی صدای مسئوالن را هم درآورد 3



چهره روزیادداشت

 احتمال تفحص مجدد مجلس نهم 
از دانشگاه آزاد دوران جاسبی

میرقس��مت موس��وی اصل، عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص 
 دانش��گاه آزاد در زم��ان ریاس��ت عبداهلل جاس��بی اظهار داش��ت:  
احتمال کلید خ��وردن مجدد تحقیق و تفحص از دانش��گاه آزاد در 

زمان جاسبی وجود دارد. 
وی افزود: بحث هایی که در مورد دانشگاه آزاد مطرح شده اگر جدی 
باش��د و در مجلس هم مطرح ش��ود، احتمال دارد که کمیس��یون 
آموزش و تحقیق��ات وارد عم��ل ش��ود و در نهایت اگر احس��اس 
 کند که مش��کلی پیش آمده، ب��رای تحقیق و تفح��ص اقدام الزم 

را انجام دهد.

لغو سفر زائران ایرانی به حج عمره
 بس��یاری از ش��هروندان وقتی به دفاتر زیارتی و یا س��ازمان حج و 
زیارت مراجعه می کردند، با خبر تعطیل شدن عمره دو ماه شعبان 
و رمضان مواجه می شدند. ظاهرا کشور عربستان چند روزی است 
نسبت به صدور ویزا برای زائران ایرانی اقدام نمی کند تا این که روز 
گذشته رسماً س��ازمان حج و زیارت اعالم کنس��لی سفرهای زوار 

ایرانی را صادر کرد.
 طبق این گزارش، حتی عربس��تان ویزای عوامل س��ازمان حج که 

جهت خدمت به عمره مشرف می شوند را نیز صادر نکرده است.
 برخی ازتحلیل ها علت این رفتار عربس��تان را درپی شایعات مرگ 

پادشاه این کشور می دانند.

تبلیغ بهائیت به صورت علنی
یکی از مدیران شبکه های فارسی زبان ماهواره ای که مدتی است 
با هدف ترویج بهائیت در میان ایرانیان راه اندازی ش��ده اس��ت، به 
رابطین خود در ایران دستور داد تا به صورت علنی در میان نوجوانان 

و جوانان شیعه به ترویج آیین فرقه ضاله بهائیت بپردازند. 
گفتنی اس��ت، در دس��تور کار جدید رابطین بهائی در ایران تأکید 
ش��ده اس��ت مبلغان با پخش اعالمیه و کتب ضاله که معرف آیین 
بهائی اس��ت، س��عی در عضو گیری گس��ترده در ته��ران و برخی 
 ش��هرهای بزرگ کش��ور به وی��ژه در می��ان نوجوان��ان و جوانان 

داشته باشند.

اعترافات خاص جاسوسان موساد
به گزارش مشرق، اعترافات تروریست های دستگیر شده در ارتباط 
با ترور دانشمندان هسته ای نشان می دهد اکثر آنان در کازینوهای 
استانبول و باکو توسط نیروهای موس��اد به دام افتاده اند. موساد از 
تمام مراحل فساد این افراد فیلم و تصاویری تهیه کرده تا به عنوان 
اهرم فشار و باج خواهی از آنها استفاده کند که در صورت تمرد، آنها 

را روی شبکه های اجتماعی قرار دهد.

بحران های سیستمی
ملک عبداهلل، پادش��اه کهنس��ال و در آس��تانه موت عربس��تان، 
تالش زی��ادی کرد ب��ا تزریق پول ب��ه بدنه اجتم��اع و همچنین 
ب��ه برخی از ب��رادران خود مانع از س��ر ب��از ک��ردن بحران های 
سیستمی در این کش��ور ش��ود، اما تزریق پول نتوانسته از وقوع 
بحران سیس��تمی در عربس��تان جلوگی��ری کن��د.  نارضایتی و 
اعتراض به فس��اد اقتصادی و تبعیض قومیتی خاندان حاکم در 
عربس��تان که از س��ال گذش��ته میالدی و در بخش های شرقی 
این کش��ور آغاز ش��د، هر روز در حال افزایش اس��ت. از س��وی 
دیگر، بحران عقالنیت در حوزه اداری و سیاس��ی عربس��تان نیز 
در قالب بحران توزی��ع قدرت در میان خاندان آل س��عود خود را 
نش��ان داده اس��ت. این بحران توزیع قدرت بیش از آن که نشأت 
گرفته از تمایالت و خواس��ت های درونی مردم عربس��تان باشد، 

 برگرفته از جنگ قدرت در درون خاندان حاکم این کش��ور است. 
نایف ب��ن عبدالعزیز پس از مرگ س��لطان ب��ن عبدالعزیز در ماه 
اکتبر )مهر ماه( گذش��ته به عنوان ولیعهد عربستان تعیین شد و 
با توجه به شرایط جسمی ملک عبداهلل، در عمل زمام امور کشور 
را در دست گرفت، اما او به علت بیماری و کهولت سن تنها هشت 
ماه در سمت ولیعهدی عربستان باقی ماند. سلمان بن عبدالعزیز 
که وزیر دفاع آل س��عود نیز محس��وب می ش��ود، ولیعهد جدید 
عربس��تان س��عودی اس��ت. او نیز همانند دیگر فرزندان در حال 
حیات عبدالعزیز با مشکل جدی سن باال و بیماری رو به رو است. 
در همین حال، س��لمان نیز مانند ملک عبداهلل ش��رایط جسمی 
مناسبی ندارد.  انتقال قدرت از برادر به برادر، به پایان خط نزدیک 
شده است. فرزندان عبدالعزیز، بنیانگذار عربستان سعودی، برای 
کس��ب قدرت با یکدیگر و به ویژه با ملک عبداهلل، پادشاه، چالش 

آشکار پیدا کردند. اعتراض ها در درون خاندان آل سعود به ملک 
عبداهلل افزایش پی��دا کرده و این اعتراض ها حتی رس��انه ای نیز 
شده اس��ت که نمونه آش��کار آن، اعتراض های پر س��ر و صدای 
شاهزاده طالل بن عبدالعزیز اس��ت که حتی تغییرات اساسی در 
 ساختار سیاسی عربستان را خواستار شده است. اگر چه با انتخاب 
سلمان بن عبدالعزیز به س��مت ولیعهدی، به طور موقت بحران 
جانشینی حل شده، اما موضوع مهم این است که با وجود وضعیت 
وخیم جس��مانی ملک عبداهلل که روزهای اخیر نیز خبرهایی در 
خصوص ش��دت یافتن بیماری وی منتشر شد، به احتمال بسیار 

سلمان بن عبدالعزیز پادشاه بعدی عربستان خواهد بود.
 

بحران های هنجاری و هویتی
 بحران های هنجاری و هویتی )بحران های مشروعیت و انگیزش( 
خطرناک تر از بحران های سیس��تمی )بحران ه��ای اقتصادی و 
عقالنیت ( هس��تند. در واقع بحران های مش��روعیت و انگیزش 
بحران هایی در ح��وزه های هنج��اری و هویتی محس��وب می 
ش��وند. یکی از مهم ترین مش��کالتی که با اعتراض های 15 ماه 
اخیر در خاورمیانه و ش��مال آفریقا آشکار شد، بحران مشروعیت 
و انگیزش برای پادشاهان و دیکتاتورهای عربی است. این بحران 
در عربس��تان با مرگ نایف بن عبدالعزیز، آش��کارا خود را نشان 
داد.  جوانان عربس��تانی به ویژه در مناطق ش��رقی این کش��ور، 
با مرگ نایف به جش��ن و پایکوب��ی پرداختند. این یک هش��دار 
صریح ب��ا پیام ه��ای خطرناک و ج��دی برای حکام س��الخورده 
عربستان سعودی بود. اکنون آل س��عود برای کسب مشروعیت 
با چالش ه��ای زیادی مواجه اس��ت. ترکیب بحران مش��روعیت 
 و بحران انگیزش در عربس��تان به گونه ای اس��ت که زمینه های

بازگش��ت مش��روعیت را با مش��کل مواجه می کند و آل سعود 
را با بح��ران هنجاری روبه رو کرده اس��ت. در گذش��ته س��نت و 
تأمین رف��اه برای ایج��اد انگیزه وف��اداری و اطاع��ت از حکومت 
کارس��از بودند، اما در جامعه پس��امدرن امروزی رش��د آموزش 
و جهان ش��مولی قواعد حقوق بش��ر موجب ش��د تا این عوامل 
کارایی چندان��ی برای ایجاد انگی��زه وفاداری و اطاعت نداش��ته 
 باش��ند. این موض��وع در جامعه عربس��تان آش��کارا ب��ه ویژه در 
زمینه های هنجاری حقوق بش��ری علی الخص��وص حقوق زنان 
دیده می شود. تفکرات افراطی روحانیون وهابی عربستانی کارکرد 
خود را از دس��ت داده اس��ت. بحران انگیزش در جامعه عربستان 
 خط پایان��ی بر تفک��رات روحانی��ون وهابی و فتواه��ای عجیب

 آنها در این کشور است.

بحرانی که با مرگ نایف بن عبدالعزیز عیان شد 

عربستان در آستانه زلزله سیاسی 

با مرگ شاهزاده نایف بن عبدالعزیز، ولیعهد هشت ماهه عربستان و برادر ناتنی ملک عبداهلل، پادشاه سعودی، خاندان حاکم 
در عربستان آشکارا بحران های سیستمی و هنجاری را به چشم دید. به لحاظ سیستماتیک وضعیت قدرت در این کشور که 
سران آن با بحران کهنسالی و بیماری مواجه هستند، پیچیده تر از هر زمان دیگری شده است. نارضایتی از فساد گسترده نزد 
خاندان آل سعود و شدت یافتن اعتراض های مردمی نیز این بحران سیستمی را شدت بخشیده است. واقعیت این است که 
خاندان آل سعود در عربستان در حال حاضر با ترکیبی از بحران های سیستمی و هنجاری با شدت و ضعف هر یک از بحران 
ها مواجه است و مرگ های پی در پی ولیعهدها و همچنین شدت یافتن بیماری پادشاه موجب افشای این بحران ها شده است.

 پادشاه بحرین به تهران 
دعوت می شود

 محمدرض��ا فرقان��ی، مدیر کل ام��ور بین المل��ل دفتر 
رییس جمهور در گفتگو با فارس در پاس��خ به این سؤال 
که آیا پادشاه جزیره بحرین به اجالس سران غیر متعدها 
دعوت خواهد ش��د، گفت: هن��وز دعوت نام��ه ای برای 
پادشاه این کشور جهت حضور در اجالس سران جنبش 
غیرمتعدها ارسال نشده، اما به لحاظ دیپلماتیک این کار 
باید انجام ش��ود. وی افزود: ما نمی توانیم کشوری را از 
لیس��ت حضور در یک اجالس بین المللی حذف کنیم.

مدیر کل امور بین الملل دفت��ر رییس جمهور ادامه داد: 
تعیین این که این کشور در چه سطحی در اجالس تهران 
شرکت کند، بر عهده آن کشور خواهد بود. اجالس سران 
غیر متعدها در اوایل شهریور ماه سال جاری در سه سطح 
کارشناسی، وزرای امورخارجه و  سران کشورها درتهران 

برگزار خواهد شد.

خالد مشعل:  انتقام می گیریم
خالد مشعل روز گذش��ته در جریان تشییع پیکر کمال 
غناجه، از رهبران حماس در عمان پایتخت اردن، تهدید 
کرد که انتقام خون کمال غناجه را خواهد گرفت. مشعل 
در ادامه گفت: جنایتکاران س��ینه غناجه را سوزاندند و 

پیش از شهادت، وی را شکنجه کردند.

 موضع آمریکا در خصوص 
سوریه تغییر کرده است

وزیر امور خارجه روسیه پس از دیدار با همتای آمریکایی 
خود اعالم کرد که در مواضع واشنگتن تغییراتی به وجود 
آمده و مسکو امیدوار است که نشست ژنو دستاوردهای 
خوبی برای پای��ان دادن به وضعیت موجود در س��وریه 
داشته باشد. وی با هشدار نس��بت به این که پیشاپیش 
درخصوص نتیجه کنفرانس ژنو اظهار نظر ش��ود، گفت: 
این گونه اقدامات باعث تأثیر منفی بر کنفرانس می شود 
و هن��وز اختالف هایی درخص��وص طرح کوف��ی عنان 
وج��ود دارد. الوروف تأکید ک��رد که ب��ه توافق هایی با 
 کلینتون درخصوص تحوالت س��وریه دس��ت یافته، اما 
تصمیم گی��ری درباره نوع دولت حاکم در این کش��ور و 
نیز توزیع مس��ئولیت ها و پست های مدیریتی در سوریه 
چیزی اس��ت که ملت س��وریه باید درب��اره آن تصمیم 

بگیرند.

محمد خزاعی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان ملل 
متحد در نیویورک تأکید کرد: جمهوری اس��المی ایران هم��واره آماده ادامه 
مذاکرات شفاف، سازنده وجدی  با گروه 1+5 بوده اس��ت، اما  هیچ گاه بر سر 
حقوق مسلم خود دست به سازش نمی زند و در مقابل فشارها ایستادگی خواهد 
کرد. سفیر و نماینده دائم کشورمان گفت: جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد 
با هدف اعتماد سازی، مشروط بر اقدام گروه 1+5 در تأمین سوخت مورد نیاز 
رآکتور تحقیقاتی تهران، لغو تحریم ها و خارج کردن پرونده ایران از ش��ورای 
 امنیت، در چارچوبی منطقی و عملگرا، درباره مس��ائل پیرامونی غنی س��ازی 
20 درصدی اورانیوم وارد بحث و مذاکره شود. محمد خزاعی با اشاره به اقدامات 
تأخیری برخی از اعضای 1+5 تصریح کرد: این کشورها  به دالیل خاص سیاسی 
تاکنون برای یافتن راه حلی مناسب، جدیت کافی نشان نداده اند. وی هشدار 
داد: اکنون نیز اگر مذاکرات پیش نرود، بن بس��ت دیگری را در روند مذاکرات 
شاهد خواهیم بود و اکنون در نقطه  حیاتی مذاکرات هستیم. محمد خزاعی با 
بیان این که آمریکا و برخی کشورهای اروپایی تشدید تحریم و فشارها برضد 
ایران را خواس��تارند، افزود: خود این امر بیانگر آن اس��ت که آنها گفتگوهای 
هدفمند و نتیجه بخش  را  دنبال نمی کنند. سفیر و نماینده دائم کشورمان در 
تشریح جزئیات مذاکرات هسته ای کشورمان به حق غنی سازی طبق موازین 
ان پی تی اشاره و تأکید کرد: حق غنی سازی اورانیوم، یکی ازموضوعات  اصلی 
مذاکرات مسکو و مذاکرات قبلی در بغداد و اس��تانبول بوده و این حقی است 
که قوانی��ن بین المللی و مفاد ان پ��ی تی بر آن تصریح دارن��د. محمد خزاعی 
 گفت: 120 عضو جنبش عدم تعهد نیز تأکید دارند که کشورهای امضاکننده 
ان پی تی در استفاده از انرژی مسالمت آمیز هسته ای و چرخه سوخت دارای 

حقوق مسلمی هستند.

حبیبی در خصوص اخب��اری مبنی بر احتم��ال کاندیداتوری عل��ی الریجانی و 
منوچهر متکی از س��وی جبهه پیروان خط امام و رهبری برای انتخابات ریاست 
جمهوری یازدهم، گفت: با توجه به مس��ئولیت بنده به عنوان مسئول تشکیالت 
جبهه پیروان خط ام��ام و رهبری و همچنین دبیر کل حزب مؤتلفه اس��المی، با 
قاطعیت عنوان می کنم که تا کنون هیچ بحثی راجع به هیچ شخصی در خصوص 
انتخابات ریاست جمهوری مطرح نشده است. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این 
که حسن غفوری فرد از اعضای حزب مؤتلفه گفته است که علی الریجانی گزینه 
نهایی اصولگرایان در انتخابات ریاس��ت جمهوری خواهد بود، افزود:  ایشان نظر 

شخصی خود را عنوان کرده است.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی در خصوص حضور اصولگرایان در انتخابات ریاست 
جمهوری آینده ادامه داد:  بنده معتقدم تشکل های سیاسی و احزاب باید از االن 
در مورد نامزدهای خود بحث و بررس��ی انجام دهند و حت��ی از هم اکنون نامزد 
داش��ته باش��ند. وی ادامه داد:  اصولگرایان اگر بعدها با یک رقابت جدی از سوی 
رقیبان جدیشان مواجه ش��وند به صورت طبیعی به هم نزدیک خواهند شد، اما 
اگر با رقابت جدی مواجه نشدند، رقابت بین خود اصولگرایان اتفاق خواهد افتاد. 
حبیبی در خصوص انتقاد از برخی تک روی ها در ح��زب مؤتلفه گفت: تک روی 
در حزب مؤتلفه وجود ندارد و ما همه سرمایه و ظرفیت مان را صرف جبهه متحد 
اصولگرایان کردیم و هیچ کار حزبی به معنای مستقل انجام ندادیم. دبیر کل حزب 
مؤتلفه اسالمی خاطرنشان کرد: ما مدعی هس��تیم که اگر قرار باشد ائتالف بین 
اصولگرایان اتفاق بیفتد و حزب مؤتلفه هم  ائتالف را بپذیرد، همانند گذشته در 
پذیرش خود صادق خواهد بود. حبیبی تصریح کرد: حزب مؤتلفه اسالمی مصلحت 
جریان اصولگرایی را به مصلحت خود ترجیح می دهد، اما گر قرار باشد در انتخابات 

آینده رقابت بین اصولگرایان باشد، ما هم یک رقیب در انتخابات خواهیم بود.

انتخاباتانرژی هسته ای

آمادگی ایران
 برای همکاری با 5+1 

جبهه پیروان هنوز هیچ کاندیدایی را 
بررسی نکرده است

خبر ویژه

بین الملل 

ایران خواستارتشکیل 
اجالس اضطراری اوپک شد

وزیر نفت/ رستم قاسمی

بر اساس توافق در اجالس اخیر اوپک، از دبیرکل خواستیم با توجه به 
 غیر منطقی ش��دن قیمت نفت جلس��ه اضطراری اوپک تشکیل شود. 
بر اس��اس تصمیم اوپک تا پیش از نشس��ت اخیر، تولی��د اعضای این 
سازمان به روزانه حدود 33 میلیون بشکه در روز رسیده بود و در اجالس 
اخیر اوپک تصمیم گرفته شد که این میزان به روزانه 30 میلیون بشکه 
برگردد که به نظر می رسد با کاهش میزان تولید نفت اعضای اوپک به 
این میزان، بازار روند منطقی 
داشته باشد. زمانی که قیمت 
نفت به زی��ر ص��د دالر در هر 
بشکه کاهش یابد، وارد منطقه 
بحرانی قیمت ها می ش��ویم 
و بر همین اس��اس، از دبیرکل 
 اوپک درخواس��ت ک��رده ایم

مقدم��ات برگ��زاری اجالس 
اضطراری اوپک را فراهم کند.
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تکذیب کاندید ا توری  روحانی

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرآنالین برخی اخبار درباره 
کاندیداتوری اش را برای انتخابات ریاست جمهوری تکذیب کرد. روحانی، نایب رییس مجلس چهارم و 

مجلس پنجم و پیش از دولت نهم دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان بوده است.

یک حزب فراگیر تشکیل شود انتقاد رهبر از تصویب  اعتبارنامه   منتخبان  بی صالحیت 
حجت االس��الم محم��د تقی رهب��ر در واکن��ش به تصوی��ب اعتبار 
نمایندگانی که سابقه محکومیت قضایی داشتند و یا با جعل عناوین 
دروغین وارد مجلس شورای اسالمی شده اند، اظهارداشت: تصویب 
اعتبارنامه نمایندگانی که اس��نادی دال بر عدم صالحیت آنان وجود 
دارد جای سؤال دارد. وی افزود: با توجه به مدارکی که بر علیه برخی 
نمایندگان وجود دارد و من نیز به عنوان یک ناظر از بیرون دفاعیات 

آن نمایندگان را شنیدم، از تصویب اعتبارنامه آنان تعجب می کنم.
رییس فراکسیون روحانیت درمجلس هشتم، تأکید کرد: انتقادی نیز  

به شورای نگهبان وارد است که چرا تحقیقات بیشتر و جامع تری در 
مورد نمایندگان نمی کند؟ در دوره گذشته هم که من در مجلس بودم 
مدارکی به دست نمایندگان می رس��ید که عدم صالحیت برخی را 
آشکار می کرد و زمانی که به شورای نگهبان ارجاع می دادیم، شورای 
نگهبان می گفت این مدارک قباًل به دست ما نرسیده بود. رهبر با بیان 
این که خانه مل��ت باید عاری از نمایندگان متخلف و دروغگو باش��د، 
خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسالمی عصاره فضایل ملت است، لذا 

باید نمایندگان در بررسی اعتبارنامه ها اجازه ندهند فردی به ناحق صندلی نمایندگی ملت شریف ایران را اشغال کند.

یک عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز با اش��اره به معایب و مشکالت 
ناشی از نبود احزاب قوی در جامعه، پیش��نهاد کرد یک حزب توانا از 
مجموع شخصیت های نامی مورد اعتماد مردم تشکیل شود. غالمرضا 
 مصباحی مق��دم اظهار داش��ت: من ش��خصا معتقدم که م��ا نیازمند 
یکی، دو حزب قوی در کشور هس��تیم که فراگیر باشند تا از فعالیت 
احزاب خرد و ریز پرهیز کنیم؛ احزابی که نمی توانند مردم را نمایندگی 
کنند. در همین راستا اگر در دو جریان سیاسی کشور، دو حزب قوی 
شکل بگیرد کافی خواهد بود. وی افزود: اگر حزب تشکیل شود، توانایی 
کادرسازی و ارایه برنامه برای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را 
خواهد داشت و می تواند پخته تر و سنجیده تر عمل کند، در صورتی که 
احزاب قوی وجود داشته باشند، ما در برابر کاندیداهایی که خودشان 
را مطرح می کنن��د منفعل نخواهیم ب��ود، بلکه کاندیداه��ا را احزاب 
معرفی می کنند که بسیار حساب شده تر است. این نماینده اصولگرای 
مجلس با بیان این که فقدان حزب مش��کالت زیادی از نظر سیاسی 
برای کشور ایجاد کرده است، گفت: پیشنهاد من این است که مجموع 

شخصیت های سیاسی نامی و مورداعتماد مردم جمع شوند و شورای مرکزی یک حزب توانا را تشکیل دهند. 

احزاب مجلس 

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش
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آگهی مناقصه عمومی

موضوع مناقصهردیف
نوع و 
شماره 
مناقصه

محل 
اجراء

مبلغ 
برآورد 
)ریال(

محل 
تأمین 
اعتبار 

مبنای 
برآورد

مدت 
اجرا 
)روز(

مبلغ سپرده 
)ریال(

واجدین شرایط
نوع 

سپرده

1
خرید لوله فوالدی، تهیه و اجرای 
پوشش و حمل تا محل پروژه طرح 
تأمین آب اراضی روستای حجت آباد

یک مرحله ای 
91/45

ملی-چادگان
برآورد 
دستگاه

4030/000/000
اشخاص حقیقی و 

حقوقی دارای صالحیت 
از مراجع ذی صالح

*

2
خرید لوله دوجداره کاروگیت و 

اتصاالت مربوطه و حمل تا محل پروژه 
طرح انتقال آب روستای چنارود

یک مرحله ای 
91/46

ملی-چادگان
برآورد 
دستگاه

4050/000/000
اشخاص حقیقی و 

حقوقی دارای صالحیت 
از مراجع ذی صالح

*

* ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب تملک داراییهای سرمایه ای )سایر منابع به شماره 2164200213001( نزد بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی 
بنام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

1- محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزارجریب، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، دبیرخانه کمیسیون مناقصات، اتاق 250 یا اتاق 251 و یا 
http://iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به نشانی

2- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 91/04/12
3- مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 91/04/13 تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 91/04/22 و زمان بازگشایی روز شنبه مورخ 91/04/24 ساعت 9 

صبح می باشد.
4- محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.

5- هزینه آگهی برعهده برندگان مناقصه می باشد. 

دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

اداره امور پیمان ها و قراردادها
م الف/ 6067

نوبت دوم
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یادداشت
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 کارخانه نشاسته جی 
گرفتارحریق شد

ساعت 11:30 روز گذشته کارخانه نشاسته شهدینه واقع در شهرک 
صنعتی جی اصفهان دچار حریق شد. خدا پناه لو، معاون برنامه ریزی 
و اقتصادی شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: یکی 
از واحدهای غذایی ش��هرک صنعتی جی دچار حریق ش��د. حریق 
بسیار ش��دید بود،  به گونه ای که نزدیک به 12 خودرو آتش نشانی 
در محل حادثه مستقر ش��دند. به گفته وی، ش��هرک صنعتی جی 
مجهز به ایستگاه آتش نشانی با دو دستگاه ماشین است که بالفاصله 
پس از وقوع حادثه ب��ه محل مراجعه کردند. مع��اون برنامه ریزی و 
 اقتصادی شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اصفهان ادامه داد: 
ایستگاه های آتش نشانی دانشگاه خوراسگان، فرودگاه و... نیز برای 
اطفاء حریق تالش کردند. خدا پناه لو گفت: خوشبختانه این حادثه 
تلفات جانی نداشته و ضرر و زیان مالی آن هنوز مشخص نشده است، 
ولی با تالش مأموران آتش نش��انی از رس��یدن آتش به سالن تولید 
کارخانه جلوگیری ش��د. مرتضی یزدخواس��تی، مدیر عامل شرکت 
شهرک صنعتی استان  هم در خصوص علت آتش سوزی در کارخانه  
گفت: به دلیل س��هل انگاری یکی از کارگران در جوشکاری در انبار 

این کارخانه، این اتفاق رخ داد.

 دوربین های نظارت تصویری 
افزایش یافت

حس��ینعلی ش��معانیان، مدیرکل حمل و نقل و پایانه های اس��تان 
اصفهان گفت: هم اکنون تعداد سامانه دوربین های نظارت تصویری 
در س��طح اس��تان به 1۴ عدد افزایش یافت. به گفت��ه وی، در حال 
حاضر محورهای تیران وک��رون، داران، نایین و اصفهان به س��امانه 
دوربین های نظارت تصویری مجهز ش��ده اند. افتتاح این سامانه در 
سال 13۸۹با نصب شش دوربین در سطح اس��تان اصفهان صورت 

می گیرد.

 پارک سوار میدان جمهوری 
احداث می شود

محمدرضا باباگلیان ،شهردار منطقه یک اصفهان گفت: در زمینی به 
مساحت دو هزار و 600 مترمربع و با ظرفیت20 اتوبوس پارک سوار 
میدان جمهوری احداث می ش��ود. وی اف��زود: از آنجایی که میدان 
جمهوری یکی از میادین پرتردد اتومبیل و محل توقف وسایل حمل  
و نقل عمومی از قبیل اتوبوس، تاکسی ویژه و تاکسی گردشی است و 
این عامل حجم بسیار باالی رفت و آمد عابران پیاده را نیز در پی دارد، 
این اقدام برای کاهش حجم ترافیک این میدان صورت گرفته است.

 دستگاه های اجرایی 
مقصر اصلی بدحجابی

حجت االسالم محمد زارعان، معاون تشکل های مردمی ستاد احیای 
امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان گفت: موازی کاری های 
دس��تگاه های اجرای��ی از آس��یب های موج��ود در زمین��ه فعالیت 
دس��تگاه های اجرایی در راس��تای مقابله با بدحجابی و بدپوششی 
به شمار می روند. وی با تأکید بر این که باید دست از موازی کاری ها 
برداریم، ادامه داد: بسیاری از فعالیت ها در راستای مقابله با بد حجابی 
و بد پوششی به دلیل وجود بی نظمی ها با چالش های بسیاری مواجه 

شده است.

آغاز دومین دوره بصیرت استانی
دومی��ن دوره بصیرت اس��تانی فرماندهان و مدیران دس��تگاه های 
انتظامی اس��تان آغاز ش��د. فرمانده انتظامی اس��تان با بیان این که 
این دوره با ه��دف افزایش س��طح آگاهی های اخالق��ی، اعتقادی 
و سیاس��ی فرمانده��ان و مدیران انتظامی اس��تان اس��ت، گفت: با 
توجه به تن��وع مأموریت ه��ای  انتظام��ی، این آموزش ه��ا الزم و 
ضروری است.س��ردار کرمی افزود: در این دوره آموزشی700  نفر از 
 فرماندهان و مدیران انتظامی به مدت یک هفته آموزش های الزم را 

فرا می گیرند. 

عملکرد شورای اسالمی شهر 
اصفهان ارزیابی می شود

رییس کمیس��یون عمران، شهرسازی و معماری ش��ورای اسالمی 
شهر اصفهان از ارزیابی عملکرد این شورا خبر داد. مصطفی بهبهانی 
گفت: بر این اساس، شاخصه های فعالیت شورا و شهرداری در برنامه 
اصفهان ۹5 با شاخص های شروع فعالیت مدیریت شهری نظرسنجی 
و ارزیابی می شود. بهبهانی با بیان این که در ابتدای فعالیت شورای 
سوم منشوری با ۸3 راهبرد تهیه و تدوین شد، اظهارداشت: هدف از 

تدوین این منشور، دستیابی سریع تر به اهداف مورد نظر بود.

بعد از 2 سال انتظار 

مسجد جامع جهانی شد
بعد از دو سال انتظار از سال ۸۹    سمیه  

تاکنون، باالخره خبر خوش��ی  آخشی 
در ح��وزه می��راث فرهنگ��ی 
اصفهان به اهالی  فرهنگ دوست داده شد؛ثبت جهانی 
مسجد جامع عتبق اصفهان که یکی از مهم ترین مساجد 
جهان اسالم محسوب می شود. این خبر را یونسکو دیروز 
اعالم کرد و مردم ومس��ئوالن بعد از چند روز نفس گیر 
برای بررس��ی پروند این اث��ر، نفس راحتی کش��یدند. 
اجالس یونس��کو برای ثبت آثار می��راث جهانی،  هفته 
گذشته در س��ن پترزبورگ روسیه آغاز شده و همچنان 
 ادام��ه دارد. به گ��زارش خبرگزاری می��راث فرهنگی، 
محمد حسن طالبیان، رییس بنیاد پارسه و پاسارگاد و 
مدیر پرونده های ثبت میراث جهانی نیز به مناسبت ثبت 
مس��جد جامع اصفهان، متنی را ب��رای اعضای اجالس 
جهانی یونسکو قرائت کرده ، این در حالی است  که هنوز 
پرونده گنبد قابوس قرار اس��ت در این اجالس بررسی 
ش��ود. گنبد قابوس  نیز بزرگ ترین بنای آجری جهان 
است. در همین رابطه کارگر، مس��ئول مسجد جامع از 
سوی سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: بعد 
از بازدید مسئوالن یونسکو  در 1۹تیرماه سال گذشته، 
به مدت چندروز بررس��ی مس��جد، پرونده این بنا کلید 
خورد. ب��ه گفت��ه وی، از آن زمان تاکن��ون چندین بار 
سؤاالتی راجع به وشعیت بنا از سوی یونسکو برای ایران 

ارسال شد که مدیران پرونده به آن پاسخ دادند.
این در حالی است که سال گذشته پرونده بزرگ محور 
تاریخی اصفهان با نزدیک به ۴00 اثر تاریخی برای ثبت 
جهانی به یونسکو نرسید و از س��ال ۹0 تاکنون همواره 
اخبار نگران کننده ای درباره وضعی��ت آثار تاریخی به 

میراث دوستان رسیده است.
 هم اکنون با ثبت مس��جد جامع اصفه��ان، ایران دارای 

1۴ اثر در فهرست میراث جهانی شد.
با این امر، مس��جد جامع اصفهان به عنوان نخس��تین  
مس��جدی که ثبت جهانی می ش��ود در دنیا ش��ناخته 
خواهد شد و این در حالی اس��ت که یونسکو از این پس 
به 12 زبان زنده دنیا این مس��جد را معرفی خواهد کرد.

ناگفته نماند تا کنون مسجد ایاصوفیه در ترکیه نیز ثبت 
جهانی ش��ده بود که به اعتقاد برخی کارشناس��ان این 
مسجد چون قباًل یک کلیسا بوده، می توان مسجد جامع 

اصفهان را نخستین مسجد ثبت جهانی شده نامید.

 آزمون استخدامی بعدی 
 اصفهان در راه است  

اقرار به آمارهای غیر واقعی 
در صنایع دستی 

س��ید امیر جعفری، سرپرس��ت فرمانداری شهرس��تان اردستان گفت: 
نیمه دوم سال جاری برای دومین بار در س��ال جاری آزمون استخدامی 
دستگاه  های اجرایی برگزار می شود. وی به عزم جدی دولت برای ایجاد 
اشتغال اش��اره و افزود: برگزاری آزمون اس��تخدامی در استان ها به ویژه 
اس��تان اصفهان، به منظور اس��تخدام یک هزار و 500 نف��ر و همچنین 
برگزاری آزمونی مشابه در نیمه دوم س��ال جاری، خود گواه این مطلب 
است. وی به در دستور کار قرار دادن نظارت ویژه و همه جانبه بر تسهیالت 
پرداختی به طرح های ایجاد اشتغال به ویژه در بخش صنعت و کشاورزی 
اشاره کرد و ادامه داد: باید گزارش کامل و جامعی از تسهیالت پرداختی و 

میزان اشتغال واقعی ایجاد شده در سال ۹0 تهیه و تدوین شود. 

غالمعلی فیض اللهی، رییس اتحادیه فروش صنایع دستی استان اصفهان 
بیشتر آمارهای ارایه شده در حوزه صنایع دستی را اشتباه خواند و همین 
امر را زمینه به اش��تباه افتادن تصمیم گیران دانس��ت. وی گفت: اکنون 
عنوان می کنیم که حدود 265 نوع صنایع دستی در ایران وجود دارد، در 
حالی که این چنین نیست و تنها حدود 35 نوع از این صنایع، هنری و بقیه 
آنها زیرشاخه های صنایع دستی هنری هستند. وی تأکید کرد: در بخش 
دیگری از گفته های مسئوالن از صادرات میلیاردی صنایع دستی سخن 
به میان آمده است، در حالی که اکنون صادرات طال، جواهر و سنگ های 
تزئینی نیز در این بخش تلقی می شود و اگر این صادرات از آمار کسرشود، 

آمار واقعی صادرات صنایع دستی رقم ناچیزی است.

انتقاد وعده 

گشتی در اخبار 

 اعتراض  اتوبوسرانی اصفهان 
به دولت بی جواب ماند 

کریم نصراصفهانی، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: در حال 
حاضر سهمیه مشخص شده اتوبوسرانی استان از سوی دولت، برای 

حمل و نقل عمومی شهروندان اصفهانی متوقف شده است. 
وی با تأکید بر این که تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی شهر رضایت 
ش��هروندان اصفهانی از مدیریت ش��هری را به دنب��ال دارد، افزود: 
مدیریت ش��هری باید به موضوع حمل و نقل ش��هری توجه ویژه ای 
 داشته باشد. عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان از مجهز شدن 
۸00 دس��تگاه اتوبوس به سیس��تم ABS خبر داد و اذع��ان کرد: با 

توجه به نیاز شهروندان، خرید 
اتوبوس های جدید و حمایت 
از رانندگان اتوب��وس باید در 
دس��تور کار مدیریت شهری 
قرار گیرد. وی راه اندازی مترو 
را یکی دیگ��ر از راهکارهای 
تقویت ناوگان حم��ل و نقل 

عمومی دانست.
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مکث 
کاری برای  حفظ میراث فرهنگی نکردیم 

عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: متأسفانه اقدام مؤثری در جهت 
حفظ میراث فرهنگی و صنعت گردشگری در این استان انجام نشده است. به گفته وی، تحقق 

مدیریت واحد شهری برای پیگیری امور شهر یک اصل با اهمیت است.
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عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در جلسه 
این هفته ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان با بیان این که وضعیت 
اقتصادی کشور به صورت لجام گسیخته درآمده است، گفت: در این 
بحران قیمت ها و جهش آن، می طلبد تا مدیریت کشور و شورای 

استان ها فکری در این رابطه بکنند.
به گفته وی، بیش از سه ماه است که از پیام رهبر معظم انقالب در 
رابطه با شعار امسال می گذرد، ولی هنوز اقدامی که شایان توجه 
باشد در کشور صورت نگرفته اس��ت. رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان با اذعان بر این که در اصفهان تولید در رأس امور قرار دارد، 
متذکر ش��د: با توجه به قرار گرفتن اصفهان در رأس تولید کشور، 

باید دانست که این امر می تواند برای  استان آسیب پذیر باشد.
وی در بخش دیگر صحب��ت خود به عدم توج��ه میراث فرهنگی 
به صنعت توریسم در کش��ور اش��اره کرد و گفت: اگر این موضوع 
بخواهد ب��ه همی��ن روال پی��ش رود، بهتر اس��ت زم��ام امور به 

دست ش��هرداری س��پرده ش��ود و ما آمادگی کامل خود را برای 
ورود ب��ه این عرصه اع��الم می کنیم.حاج رس��ولیها یادآور ش��د: 
اگر مدیریت واحد ش��هری به شوراها واگذار ش��ود، تصدی گری 
 دولت کم می ش��ود و در این صورت دولت می توان��د به کارهای 
مهم تری بپردازد. وی در خصوص دادن فاکتور در قبال کار انجام 
ش��ده در ش��هرداری عنوان کرد: چرا در ش��هرداری پس از انجام 
عملیات مالی برای ارباب رجوع فاکتور صادر نمی شود تا آنها برای 
حسابرسی مالی خود سندی ارایه کنند؟ وی تأکید کرد: با توجه به 
مصوبه پیشین این مقوله در شورا، شهرداری باید نسبت به اجرای 

این قانون سریعا اقدام کند.

عمر ناوگان حمل و نقل نباید زیاد شود
س��ردار کریم نصر، رییس کمیسیون فرهنگی ش��ورای اسالمی 
شهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه کمک به بخش حمل و نقل را 

کمرنگ دانست و گفت: در بخش حمل و نقل عمومی چند وقتی 
است که کمک کمرنگ و بعضا تمام شده است. در برنامه پنج ساله 
ش��هرداری ش��عار حمل و نقل در س��رفصل کارها قرار دارد، ولی 
 متأسفانه در اتوبوس��رانی ش��اهد عمر باالی ناوگان و عدم تجهیز 
به روز هس��تیم. وی همچنین تصریح کرد: اگر بخواهیم ناوگانی 
خدمت رسان در اصفهان داشته باش��یم، باید این ناوگان همیشه 

تجهیز باشد و نباید بگذاریم عمر ناوگان زیاد شود.
وی با اعالم خبر راه اندازی فاز یک متروی اصفهان در سال جاری 
گفت: در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم شهر اصفهان، فاز یک 

قطار شهری تا پایان سال راه اندازی می شود.

نقاط ضعف از شورا و شهرداری سؤال می شود
مصطف��ی بهبهانی، رییس کمیس��یون عم��ران، شهرس��ازی و 
معماری ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان هم  در رابطه با منشور 
ش��ورا گفت: ۸3 راهبرد برای تحق��ق اهداف ش��هرداری در این 
منش��ور دیده ش��ده که اگ��ر ش��هرداری دریک س��ال باقیمانده 
عمرش��ورا و ش��هرداری در این دوره طبق این منشور عمل کند، 
 می توان��د موف��ق باش��د. وی همچنی��ن تصریح ک��رد: معاونت 
برنامه ریزی شهرداری اصفهان برای این که عملکرد خود را مورد 
بررسی و مطابقت قرار دهد، باید قراردادی در رابطه با نظر سنجی 
از  شورا و شهرداری با شاخص های شروع فعالیت مدیریت شهری 

تهیه کند تا به نقاط قوت و ضعف خود پی ببرد.
رییس کمیسیون عمران، شهرس��ازی و معماری شورای اسالمی 
 شهر اصفهان به جلب مشارکت مردم اش��اره کرد و افزود: یکی از 
بخش های منشور ش��ورا در رابطه با جلب مش��ارکت های اقشار 
مختلف جامعه خصوصا جوانان است که برای تثبیت این امر وارد 
شوراهای محلی شدیم تا ارتباطی تنگاتنگ با مردم برقرار کنیم. وی 
ادامه داد: مدیریت شهری اصفهان پیگیری زیادی در جهت تحقق 
مدیریت واحد شهری انجام داده، اما در زمینه بستر سازی اقدامی 

زیادی صورت نگرفته است. 
بهبهانی با اذعان بر این که الزم اس��ت به منظور افزایش مشارکت 
م��ردم و کاهش تصدی گ��ری ش��هرداری در اج��رای طرح ها و 
پروژه ها از توان بخش خصوصی بیش��تر اس��تفاده ش��ود، گفت: 
توان بخش خصوصی ب��رای مدیریت طرح های عمرانی بس��یار 
 مفید اس��ت و می تواند در تس��ریع ط��رح ها مؤثر باش��د.کاهش 
تصدی گری شهرداری و افزایش فعالیت شهروندان در سازمان های 
 شهرداری و عدم گسترش فضای بیمارستان فیض در میدان قدس، 

صحبت های دیگر این عضو شورا بود.

اعتراض شورایی ها به اوضاع بازار 

گرانی صدای مسئوالن را هم درآورد 

بحران اقتصادی در کشور چندی است که سیر صعودی به خود گرفته، تا جایی که هر لحظه  گروه
بایستی شاهد افزایش نرخ اجناس باشیم. می توان گفت دیگر چیزی به نام ثبات قیمت ها در شهر

کشور وجود ندارد؛ البته شاید بهتر است بگوییم که این افزایش قیمت ها شامل تمامی اجناس 
نشده است، با این حال بخش حداکثری اجناس را ش�امل می شود. بحران اقتصادی در کشور و وضعیت نامطلوب 
قیمت ها  موجی در اصفهان حاکم کرده که تبعات آن در جلسه شورای اسالمی شهر اصفهان مورد بحث قرار گرفت. 

       

صنای��ع دس��تی ای��ران ب��اارزش 
گروه 
دو هزارساله، نش��انه هویت ملی این شهر 

م��رز و ب��وم و بیانگ��ر ارزش معنوی، 
فرهنگی و هنری ایرانیان درجهان است. درقرن بیست ویکم 
که عصرروبات ها، اینترنت و دوران طالیی فن آوری اطالعات 
ارتباطات و الکترونیک است، هنوز جانشینی برای نبوغ ذاتی 
 خالقیت های ذهنی و دس��ت ه��ای آفرینش��گر هنرمندان 
صنایع دستی ایران پیدا نشده است، از این رو رشد و گسترش 
صنایع دس��تی می توان��د نتایج ارزش��مندی همچون ایجاد 
اش��تغال، توس��عه فرهنگی و اقتصادی، افزایش پتانس��یل 
صادرات��ی و ارزآوری منج��ر ش��ود و حت��ی در زمینه جذب 
گردش��گران نیز نقش ویژه ای را ایفا کند. در دامنه سرس��بز 
ومصفای رشته کوه های کرکس در شهر نطنز، کارگاه کوچک 

سرامیک سازی درکنار مسجد جامع این شهر قرار دارد. 
دراین کارگاه به ظاهرس��اده، مرد میانس��الی با دس��ت های 
آفرینش��گر خود هنر می پروراند، به گون��ه ای که هربیننده 
 درنگاه نخس��ت، لحظه ای چش��م از ابت��کار و خالقیت وی 
برنمی دارد. هنرمند خالق نطنزی با وجود همه مش��کالت، 
هنوز کمر خم نکرده اس��ت، ولی متأس��فانه چندی است که 
دیگر چراغ این کارگاه در نطنز نوری ندارد و هنر س��رامیک 

 سنتی ایران که می شود گفت تنها در این کارگاه احیا می شد، 
کم کم جام فراموشی را می نوشد.

عباس عبادی، استاد مسلم هنر ساخت سرامیک سنتی ایران 
که همراه با برادر خود در نطنز س��ال ها در کارگاه س��اخت 
کاش��ی کار می کردند و این هن��ر را از نیاکان خ��ود به ارث 
برده، متأس��فانه به دلیل ش��رایط بد مالی دیگر قادر به انجام 
این کار نیس��ت و به نوعی دیگر از تولید این محصول هنری  

بازمانده است.
این استاد در گفتگو با زاینده رود با اشاره به تخریب کوره های 
ساخت سفال این کارگاه در دهه 70  اش��اره کرد و گفت: در 
دهه70 به علت تخریب کوره های پخت نهایی شاکله کاری 
این کارگاه نابود ش��د و از آن موقع بود که دیگر نتوانستیم به 

دوران گذشته بازگردیم.
وی ادامه داد: برای این که کوره ها را بازسازی کنیم، از بانک 
وام گرفتیم و تا دو س��ال در حال پرداخت اقساط آن بودیم، 
ولی به دلیل آتش سوزی سال ۸۴ دوباره خسارت هنگفت به 

ما وارد شد که در نتیجه نتوانستیم از پس آن برآییم.
عبادی با اذعان بر این که فشارهای بانک امان ما را بریده بود، 
متذکر شد: پس از تحمل خسارت مجدد به کارگاه فشارهای 
بانک برای بازپرداخت وام شروع شد و در همان حین ما برای 
دریافت کمک به ادارات و س��ازمان ها مراجعه کردیم که در 

نتیجه ثمری برای ما به همراه نداشته است.
وی اظهار داش��ت: هم اکنون بانک برای بازپرداخت اقس��اط 
خود اقدام به مصادره کارگاه میراثی ما کرده و آن را به مزایده 

گذاشته است.
این هنرمند در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به این که دیگر 
بانک هایی که از آنها برای احیای کارگاه و جان بخشیدن به 
آن وام دریافت کرده، اقدام به مصادره دیگر قسمت های این 
کارگاه تاریخی کرده اند. از مسئوالن استان و میراث فرهنگی 
درخواست دارم که نسبت به وضع موجود از کمک به این قشر 

زحمت کش دریغ نکنند.

از آنجایی که  پزش��کی قانون��ی بازوی 
نفیسه 
کارشناسی و اهرم فنی  در اختیار مراجع راهداری 

 قضایی اس��ت و در حال حاضر بیش از 
یک چه��ارم پرونده های دادگس��تری به پزش��کی قانونی برای 
اظهارنظر کارشناسی ارجاع داده می شود، داشتن یک مرکز مجهز 
 از ملزومات اس��ت. از سوی دیگر، به گفته مس��ئوالن امر ساخت 
بزرگ ترین مرکز پزشکی قانونی کشور که در خاورمیانه بی نظیر 
 است، در اصفهان درحال ساخت است. این پروژه در کل بیش از 
11میلیارد تومان الزم دارد که تاکنون س��ه میلیارد هزینه و در 
صورت تأمین اعتبارات هشت میلیارد تومان پیش بینی شده است  
که باید تا پایان دولت دهم به پایان برسد. علی سلیمانپور، مدیر کل 
پزشکی قانونی استان اصفهان در نشس��ت خبری خود در جمع 
خبرنگاران با اشاره به مهم ترین پروژه های عمرانی پزشکی قانونی 
استان از دور نخست سفر ریاس��ت جمهوری به اصفهان، گفت: 
تاکنون پیشرفت فیزیکی این مراکز پزشکی قانونی در اصفهان، 
نجف آباد، شهرضا، داران، زرین شهر و نایین 30 الی ۴0 درصد بوده  
اس��ت. به گفته وی، مهم ترین پروژه پزش��کی قانونی استان در 
منطقه گورت اصفهان در زمینی با مس��احت بالغ بر 20 هزار متر 
مربع و در زیر بنایی بیش از۹ هزار و 30 متر در حال احداث است 
که می توان به جرأت گفت این مجموعه از لحاظ وسعت زیر بنایی 

و نیز نوع فضای آموزشی در کشور و حتی خاور میانه بی نظیر است.
سلیمانپور با تأکید بر این نکته که در صورت تأمین اعتبارات الزم 
برای ساخت این پروژه موافقت نامه هایی بین پیمانکار و مشاوران 
پروژه بسته شده است، افزود: این پروژه حداقل بین هفت تا  هشت 
میلیارد تومان دیگر بر اساس تورم روز برای تکمیل الزم دارد تا در 
 مدت یک و نیم س��ال آینده آن را به پایان برس��انیم و تا سال ۹2 
از این پروژه بهره برداری کنیم. وی اضافه کرد: محل تأمین اعتبارات 
اولیه این پروژه استانی است که با  توجه به حجم عظیم پروژه، در 
دور چهارمین سفر ریاست جمهوی به استان اصفهان جزو  پروژه 
های مهر ماندگار محسوب شده و  قرار است از محل اعتبارات ملی 

مابقی اعتبارات تأمین و  تا پایان دولت دهم تکمیل شود.

بیش از دوسوم پروندهای ارجاعی مربوط به معاینات 
است

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان70 درصد از پرونده های 
 ارجاعی به پزش��کی قانونی اصفهان را مربوط ب��ه معاینات و در 
بخش های صدمات ناشی از تصادفات، ضرب و جرح، حوادث ناشی 
از کار، نقص عضو و از کار افتادگی، تعیین سن، تحمل کیفر، بررسی 

مجوز سقط درمانی و معاینات اختصاصی زنان و مردان دانست.
وی با تأکید بر این که ۹۹درصد از اظهارنظرهای قضات بر اساس 
کارشناسی پزشکی قانونی صادرمی ش��ود، گفت: در حال حاضر 
بیش از یک چهارم پرونده های دادگستری به پزشکی قانونی برای 
اظهار نظر کارشناسی ارجاع داده می ش��وند. سلیمانپور بررسی 
پرونده های قصور پزشکی را از مهم ترین بخش های کمیسیون های 
پزشکی در سال گذشته عنوان کرد و اظهار داشت: ۹5 پرونده قصور 
پزشکی بررسی شده است که یک سوم قصور پزشکی در درمان و 
در دو سوم پرونده ها نیز نتایجی دال بر قصور پزشکی احراز نشده 
است. وی متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در کمیسیون های 
پزشکی قانونی استان را نیز 26 روز اعالم و تصریح کرد: متوسط 
رس��یدگی به این پرونده ها با توجه به استانداردهای کشوری در 

استان اصفهان بیش از آمار ارایه شده بوده  است.

از زبان مردم 

هنر سرامیک سنتی، در سراشیبی نابودی ساخت  بزرگ ترین مرکز پزشکی قانونی خاورمیانه در اصفهان 
در صورت تأمین اعتبارات 8 میلیارد تومانی
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قیمت های جدید شیر، ماست و پنیر
 سرپرس��ت معاون��ت بازرگان��ی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت از 
قیمت گذاری لبنیات خبر داد و گفت: باید ش��یر پاس��توریزه۹۰۰، 

ماست۱2۰۰ و پنیر ۴5۰ گرمی،25۰۰ تومان عرضه شود.
حسن رادمرد اظهار داشت: قیمت شیر با بار میکروبی7۰۰۰ لیتری 
63۰ تومان تعیین شده بود، اما با تفاهم صورت گرفته و با تغییر درصد 
بار میکروبی، قیمت ش��یر خام به لیتری75۰ تومان به کارخانجات 

تحویل داده می شود.
وی افزود: براین اساس قیمت شیر پاس��توریزه برای مصرف کننده 
 لیتری۹۰۰ توم��ان، قیم��ت ماس��ت۱2۰۰ تومان و قیم��ت پنیر 

یواف ۴5۰ گرمی 25۰۰ تومان تعیین شد.
بر اساس این گزارش، این توافق روز چهارشنبه در معاونت بازرگانی 
داخلی وزات صنعت، معدن و تجارت و با حضور اتحادیه دامداران و 

صنایع لبنی انجام شده است.

افزایش 20 درصدی عوارض 
آزادراه ها 

معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بی��ان این که ع��وارض آزادراه های 
کش��ور2۰ درصد افزایش یافته اس��ت، گف��ت: از یک ماه گذش��ته 
 ای��ن میزان ب��ه ن��رخ ع��وارض تم��ام آزادراه ه��ای کش��ور افزوده 

شده است.
احمد صادق��ی در خص��وص برنامه دول��ت برای افزای��ش عوارض 
آزادراه ها، اظهار داش��ت: عملیات احداث ایس��تگاه ه��ای نهاوند و 
کرمانشاه از راه آهن غرب کشور را به مناقصه گذاشتیم و پیمانکاران 

کار را شروع کردند.

کی.اف.سی ایرانی اعتبار ندارد
کان��ون انجمن های صنایع غذای��ی ایران صحت اعتب��ار نمایندگی 
نمایندگی شرکت رس��توران های زنجیره ای آمریکایی کی.اف.سی 

را در ایران تأیید نکرد.
براین اس��اس، کان��ون انجمن های صنای��ع غذایی ایران با انتش��ار 
اطالعیه ای اعالم کرد که شرکت مدعی داشتن نماینگی کی.اف.سی 

در ایران مورد تأیید این کانون نیست.
کانون انجمن های صنایع غذایی ایران همچنان مس��تندات خود را 
دراین زمینه در سایت خود منتشر کرده اس��ت.کانون انجمن های 
صنایع غذایی ایران در پایان اعالم کرد: ش��رکت کیهان افتخار سینا 
هیچگونه تأییدیه، مجوز و عضویتی از کانون نداشته و هرگونه ادعایی 

در این خصوص کذب است.

افزایش 300 درصدی 
سقف شهریه دکتری

معاون آموزشی دانش��گاه تهران با تأیید افزایش سقف شهریه نوبت 
دوم دکتری دانش��گاه، گفت: بر اس��اس اعالم در دفترچه  س��ازمان 
سنجش، سقف شهریه دوره دکتری برای رش��ته های علوم انسانی 
۴5 میلیون تومان و فنی مهندسی و علوم تجربی 55 میلیون تومان 

تعیین شده است.
 س��ید مهدی قمصری تعیین ش��هریه  دوره های ش��بانه دکتری را 
بر اس��اس تصویب هی��أت امنای دانش��گاه ها عنوان ک��رد و تأکید: 
سقف این شهریه بر اس��اس رش��ته مربوطه بین ۴5 تا 55 میلیون 
 تومان تعیین شده اس��ت. وی با بیان این که دانشگاه تهران به اندازه 
یک سوم ظرفیت دانش��جویان دکتری خود، دانش��جوی نوبت دوم 
پذیرش می کند، اظهار کرد: هزینه دوره دکتری شبانه سال گذشته 
بین ۱6 تا 2۱ درصد بوده است. این رقم تعیین شده، افزایش حدود 

3۰۰ درصدی شهریه را نشان می دهد.

خریداری بیش از 3 هزار تن گندم 
مازاد بر نیاز گندمکاران اصفهان

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۰ گفت: سه هزار 
و 5۰۰ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از گندمکاران استان اصفهان 

خریداری شد.
 مهراب اس��کندری اع��الم کرد: بیش��ترین گن��دم مازاد ب��ر نیاز از 
شهرستان های اصفهان، اردس��تان، نطنز و آران و بیدگل خریداری 
شده اس��ت. وی قیمت هر کیلوگرم گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را 
چهار هزار و 2۰۰ ریال عنوان کرد و افزود: س��یلوهای بخش دولتی 
و خصوصی استان اصفهان ظرفیت ذخیره سازی بیش از 6۰۰ هزار 
تن گندم مازاد بر نیاز کش��اورزان را دارند. مدیرعامل ش��رکت غله 
 و خدمات بازرگان��ی منطقه ۱۰ تصریح کرد: پیش بینی می ش��ود 
تا ش��هریور ماه 26۰ هزار تن گندم مازار بر نیاز کش��اورزان استان 
اصفهان خریداری ش��ود. نص��ر اصفهان��ی، معاون س��ازمان جهاد 
کشاورزی اس��تان اصفهان گفت: پیش بینی می ش��ود 36۰ هزارتن 
گندم از ۸7 ه��زار هکتار از گندم زارهای اس��تان اصفه��ان تا اوایل 

مردادماه برداشت شود.

تولید در اصفهان شبیه گدایی 
شده است

ی  و       ادامه از صفحه  یک:
داوود 
در شیخ جبلی ام��روز  ک��رد:   تأکی��د 

همایش تولیدملی،حمایت از کار و 
سرمایه ایرانی مبحث تولید و صنعت اصفهان مطرح بوده، اما 
متأسفانه وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم حضور 
نداش��ته اند. س��هل آبادی با انتق��اد از این ک��ه صنعتگران 
قطعه سازی بعد از دو س��ال هزینه های خود را از شهرداری 
دریافت نکرده ان��د، گفت: متأس��فانه 7۰ درصد صنعتگران 
استان اصفهان در خانه های اجاره ای سکونت دارند. وی با بیان 
این که امروز در همایش تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه 
ایرانی تکریم صنعتگران مطرح است اما کدام صنعتگر، تصریح 
کرد: اکنون صنعت قطعه سازی یک هزار میلیارد تومان طلبکار 
اس��ت که بخش تولید این صنایع در حال حاضر با سه هزار 

میلیارد تومان بهره  بانکی روبه رو شده است.

اذع�ان به موض�ع گی�ری مجلس علی�ه بخش 
خصوصی

حمید فوالدگر، یکی دیگر از نمایندگان اصفهان به بخش 
خصوصی اشاره کرد و متذکر شد: اگر چه بخش خصوصی 
تحت فشار است، ولی در هیچ س��الی نمایندگان و بخش 
خصوصی آن طور که امروز نمایان است با یکدیگر مرتبط 
نبودند. فوالدگر با اذع��ان بر این که موض��ع گیری هایی 
در رابط��ه با بخش خصوص��ی در مجلس هش��تم صورت 
گرفت، اظهارداشت: متأسفانه در این بخش موضع گیری 
هایی در مجلس هش��تم ص��ورت گرفت ک��ه امیدواریم 
در مجل��س نهم این موض��وع بهبود یابد. وی به تش��کیل 
کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ اش��اره 
کرد و گفت: طرح تش��کیل کمیس��یون وی��ژه حمایت از 
تولید ملی و اص��ل۴۴ تقدیم مجلس ش��ده و آنه��ا نیز از 
این طرح اس��تقبال کرده ان��د. محمدی، نماین��ده مردم 
گلپایگان در مجلس نهم به ایجاد قانون مس��اعد در رابطه 
با حرکت بخش خصوصی در کش��ور اش��اره کرد و اظهار 
داشت: باید مس��یر برای بخش خصوصی طوری مشخص 
ش��ود که در این راه با مش��کل مواجه نش��ود. اگ��ر برای 
حرکت بخ��ش خصوصی قانون خوبی نداش��ته باش��یم، 
 قطعاً موفق نخواهیم بود. وی تأکی��د کرد: مدیریت زمانی 
می تواند مثمر ثمر باشد که در مشکالت و بحران ها هدایت 
 شود؛ زیرا مدیر موفق کسی است که بتواند ارگان و یا نهاد 

زیر نظر خود را در شرایط نامطلوب به جلو پیش ببرد.

خط فقر
946 هزار تومان

تأمین 24 قلم کاالی 
اساسی توسط دولت

رییس شورای رقابت با بیان این که خانوارهای شهری با درآمد ماهانه کمتر از 
۹۴6 هزار تومان زیر خط فقر به حساب می آید، گفت: مقدار یارانه نقدی فاز 
اول توانسته اثر مثبتی در توزیع درآمد و افزایش رفاه فقرا داشته باشد و برای 
فاز دوم افزایش2۰ درصدی کافی خواهد بود. جمشید پژویان درباره خط فقر 
در سال۹۰ تصریح کرد: در مورد سال ۹۰ هنوز محاسبات انجام نشده  است، 
اما در سال ۸۹ خانوارهای شهری با درآمد ماهانه کمتر از ۹۴6 هزار تومان و 
خانوارهای روستایی با درآمد ماهانه کمتر از 5۸۰ هزار تومان زیر خط فقر به 
حساب می آیند. وی اظهار کرد: مطالعات و مشاهدات در سالگرد هدفمندی 
یارانه ها نشان داد که مقدار یارانه نقدی فاز اول توانسته اثر مثبتی در توزیع 
درآمد و افزایش رفاه فقرا داشته باشد، بنابراین اگر همان میزان یارانه فاز اول 
هدفمندی یارانه ها به طور متوسط 2۰ درصد افزایش یابد کافی خواهد بود.

معاون اول رییس جمهور با بیان این که دولت مصمم است 2۴ قلم از کاالهای 
اساسی مورد نیاز مردم را به هر طریق ممکن تأمین کند، گفت: بانک مرکزی 
برای این موضوع ارز کافی کنار گذاشته و مردم به هیچ عنوان نگران تأمین 
کاالهای اساسی مورد نیاز خود نباش��ند. محمدرضا رحیمی در مراسم روز 
ملی صنعت و معدن مهم ترین ضرورت کنونی کشور را توجه به مصالح ملی 
دانست و افزود: مصالح ملی همه بخش های کشور اعم از تولیدکننده، بانک، 
دولت و مردم را در یک جهت متحد و متفق می کند و در حقیقت در این نقطه 
است که دستان همه به یکدیگر متصل می شود. رحیمی فشار تحریم های 
قدرت های بزرگ علیه ملت ایران را تمام عیار خواند و تأکید کرد: مقاومت ما 
نیز باید تمام عیار باشد تا بتوانیم روزهای سخت تحریم را پشت سر بگذاریم. 
وی گفت: تحریمی این روزها علیه ملت ایران، در هیچ جای دنیا سابقه ندارد.

وزیر نفت درحالی کشورهای تحریم کننده نفت را تهدید 
می کند که فردا موعد آغاز تحریم های نفتی اروپاست. 
پیش از این نیز در زم��ان تصویب این تحریم در اتحادیه 
اروپا، وزارت نفت تحریم زودهنگام این بار از طرف ایران 
را برای مدتی در دستور کار قرار داد. رستم قاسمی، وزیر 
نفت دولت ده��م تأکید کرد: اگر کش��وری قصد تحریم 
ایران اس��المی را داش��ته باش��د، یقین بدانید ایران نیز 
آن کشور را تحریم می کند. قاس��می گفت: هر کشوری 
بخواهد وارد بحث تحریم علیه ما شود، بدون شک ما نیز 
آن را مورد تحریم نفتی قرار می دهیم تا آنان نیز در این 
بخش تحریم شوند.کش��ورهای اروپایی به غیر از اعمال 
این تحریم ها فش��ارهایی را به خریداران آس��یایی نفت 
ایران آورده اند تا آنها نیز به این تحریم ها پایبند بمانند؛ 
هرچند که هند، چین، ژاپن و حتی ک��ره جنوبی بدون 
توجه به این فش��ارها همچنان ب��ه واردات نفت از ایران 
ادامه می دهند.چند روز پیش که زمزمه هایی از پیوستن 
کره جنوبی به جمع کشورهای تحریم کننده نفت ایران 
به گوش رسید، با واکنش س��ختی از سوی ایران مواجه 
ش��د. س��فیر ایران در س��ئول بالفاصله از احتمال قطع 
واردات کاالهای کره ای توس��ط ایران خبر داد تا نشان 

دهد ایران در برابر این اقدامات سکوت نخواهد کرد.

بر اس��اس آمار واردات گمرک ایران در س��ال گذشته، 
دامداران و مرغداران برای تولید ش��یر، گوشت و مرغ با 
کمبود دو میلیون تنی واردات ذرت و حدود سه میلیون 
تن سویا و 36۴ هزار تنی س��بوس گندم مواجه بوده اند 
که این امر عامل افزایش قیمت این نهاده ها و به تبع آن، 

محصوالت لبنی و پروتئینی شده است.
در سال گذشته واردات پنج میلیون و ۱56 هزار تن ذرت 
دانه ای برای صنعت مرغ��داری و دامداری الزم بوده، اما 
طبق آمار گمرک تنها سه میلیون و 275 هزار تن از این 

نهاده وارد شده است.
همچنین چهار میلی��ون و ۱5۸ هزار تن کنجاله س��ویا 
به عنوان خوراک دام و طیور در س��ال گذشته باید وارد 
می شده، اما یک میلیون و 5۴7 هزار تن کنجاله و سایر 

آخال از سویا وارد کشور شد است.
کمبود نهاده ه��ای تولید، عامل گران��ی آنها و همچنین 
ایج��اد بازار س��یاه ش��ده، طوری ک��ه کنجاله س��ویا از 
کیلویی5۰۰ توم��ان به۱۸۰۰توم��ان، ذرت از کیلویی 
۴۰۰ تومان ب��ه 6۰۰ تومان و همچنین س��بوس گندم 
 از کیلویی۱۱۰ توم��ان به بی��ش از 27۰ تومان افزایش 

یافته است.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر این 
 که شبهه ربوی بودن سود و تسهیالت برخی از بانک ها

صحیح اس��ت، گفت: در ح��ال حاضر قان��ون بانکداری 
 بدون ربا داریم، اما بانک ها این قانون را به درستی اجرا 
نمی کنند. غالمرضا اس��داللهی افزود: س��ال هاست که 
در خصوص سود سپرده ها و تس��هیالت بانک ها شبهه 
ربوی بودن مطرح می شود و این مسأله به صورت یکی از 
دغدغه های مردم، روحانیون و مسئوالن درآمده است. 

 نماینده مردم  تربت جام با تأکید ب��ر این که اگر قانون 
بانک��داری  بدون ربا به درس��تی اجرا ش��ود ش��بهه به 
طور کامل رفع می ش��ود، افزود: بر اس��اس احکام عقود 
اس��المی همانند مضاربه، دو طرف معامله یعنی مردم و 
 بانک  باید در کارکردها شریک ش��وند و نمی توان سود 
 مش��خصی تعیین کرد؛ چرا که این کار حکم ربا به پول 
می دهد. اس��داللهی ادامه داد: اگر از اول معامله س��ود 
قطعی مشخص ش��ود، حکم ربا دارد و این مسأله توسط 
مراجع و علما بارها تأکید ش��ده اس��ت. وی تأکید کرد: 
قان��ون بانکداری ب��دون ربا داری��م، اما اجرا نمی ش��ود 
 و بانک ه��ا در ای��ن خصوص بای��د اهتمام ج��دی تری 

داشته باشند.

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس نه��م با انتقاد 
از عملک��رد وزارتخانه ه��ای صنعت، مع��دن و تجارت و 
جهادکش��اورزی در کنترل قیمت گوشت قرمز و سفید 
در بازار، از برخورد نمایندگان مجلس با سلطان واردات 

گوشت در آینده ای نزدیک خبر داد.
نادر قاضی پور درخصوص گرانی گوش��ت و مرغ در بازار 
اظهارداشت: براساس تکالیف برنامه چهارم توسعه، قرار 
بود وزارت جهادکشاورزی به قدری گوشت قرمز و سفید 
تولید کند که دیگر نیازی به واردات آن نداشته باشیم، اما 
درحال حاضر که دو سال از برنامه پنجم می گذرد، هنوز 

این اتفاق نیفتاده است.
وی تصریح کرد: البته برخی اوقات به دلیل شیوع بیماری  
بین دام و طیور، وزارت صنعت مجبور به واردات گوشت 
می شود تا کمبود گوشت را در بازار داخلی جبران کند، 
اما مسأله مهم تر این است که آنها گوشت قرمز و سفید 
را باالتر از قیمت جهانی به مردم عرضه می کنند! وی با 
انتقاد از وزارت صنعت نسبت به انحصاری بودن واردات 
نهاده های دام و طیور، این پرسش را مطرح کرد که چرا 
باید اساسا تنها فرد خاصی به عنوان سلطان نهاده های 
دامی به واردات این محصوالت اقدام کند و قیمت بازار را 

در دست داشته باشد؟

بازار بانکنفت مجلس

پاسخ دندان شکن به 
کشورهای تحریم کننده نفت 

آمار گمرک علت گرانی 
مرغ و شیر را لو داد

سود بانک ها 
حکم ربا دارد

برخورد مجلس با 
سلطان واردات گوشت

اخبار کوتاه

خبر ویژه
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مه آفرید 2 بازداشت شد

 روزنامه ملت ما از بازداش��ت »م.ز« که بدون ایفای تعهدات اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی بالغ بر 
6۰۰ میلیارد تومان کرده بود، خبر داد. این شخص بر خالف مصوبات شورای پول و اعتبار، عمده سهام 

یک بانک را در اختیار داشت که با ورود دستگاه های نظارتی این موضوع برمال شده است. 
ارز دولتی برای کاسبی بانک ها 

نیست
نماینده مردم اصفهان                   

حجت االسالم احمد سالک

ارز دولتی اگر در اختیار اس��ت برای کاس��بی بانک ها نیست، بلکه باید 
تولیدکننده تقویت ش��ود. هم اکنون3۰ تا ۴۰ درصد از ظرفیت تولیدی 
موجود در اس��تان اصفهان به حالت تعطیلی درآمده اند و این در حالی 
اس��ت که در بخش های مختلف انباش��ت قانون داریم و باید برای رفع 
مشکالت، پاالیش قانون اجرایی شود. ما نمی توانیم بدون تکیه بر قانون 
حرکت کنیم. اگر دستگاه های نظارتی آیین نامه را به عنوان قانون ابالغ 
کنند، مش��کالتی برای تولیدکنندگان ایجاد می شود؛ زیرا اصل موضوع 
 در دست مدیران است و  باید 
به ط��ور حتم قان��ون اجرایی 
شود.3۰ درصد از درآمد های 
اج��رای قان��ون هدفمن��دی 
یارانه ها باید به تولیدکنندگان 
تخصیص یاب��د و نمایندگان 
برای اجرای آن از تمامی همت 

خود استفاده کنند.
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نخس��تین س��خنران حامد پاک طینت، ریی��س خانه صنعت و 
معدن جوانان استان اصفهان و متولی برگزاری این همایش بود. 
پاک طینت پشت تریبون قرار گرفت و بانک مرکزی را متهم به 
 افزایش نرخ تورم و بهره بانکی کرد؛ ادعایی که از ابتدای س��ال 
آن قدر مدیران مختلف به آن پرداخته ان��د و هیچ تغییری رخ 
نداده که دیگر کلیشه ای شده است. اما وی در حین سخنانش 
نگفت: خان��ه صنعت و مع��دن جوانان اصفهان ب��ه عنوان یکی 
از ده ه��ا نماینده بخش خصوص��ی برای حمای��ت از تولید چه 
کرده اس��ت؟ آیا پول گرفتن از تولیدکنندگان ب��ه بهانه ارزیابی 
عملکرد مدیریت��ی و معرفی آنها به عن��وان مدیر برگزیده یعنی 
حمایت از تولید؟! کدام جشنواره و همایش در دنیا برای ارزیابی 
و معرفی مخاطبان خود از آنها پول می گیرد؟ مس��لم است که 
جشنواره پولی ارزیابی اش بر پایه پول دریافتی است، نه براساس 
شایستگی شرکت کنندگان! دکتر براتی از مدیران ارشد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در ادامه انگشت اتهام را به سمت بانک 
مرکزی گرفت و از اقدامات مؤث��ر وزارتخانه اش در عرصه تولید 
س��خن راند اما نگفت: این بروکراس��ی عجی��ب و غریب وزارت 

صنعت، معدن و تجارت در صدور مجوزها ناشی از چیست؟ دکتر 
براتی نگفت: این واردات بی رویه که ای��ن وزارتخانه متولی آن 

است را چه کسی باید کنترل کند؟
دکتر حس��ن کامران، میهمان دیگر این مراس��م بود که اذعان 
داش��ت طی چهار دوره حضور ش در مجل��س، دولت حتی یک 
وزیر مناسب برای وزارت صنایع انتخاب نکرده است و در ادامه به 
انتصاب ها انتقاد کرد و سپس از اقدامات و پیشنهادات مؤثر خود 
در مجلس سخن راند، اما نگفت وزرا را آیا کسی غیر از نمایندگان 
تأیید می کنند؟ دکتر کامران نگفت: مجلس در حوزه نظارتی جز 
استیضاح وزرا که هیچ اثری در مدیریت و انتصابات نداشته برای 
مردم چه کرده است؟ در پایان هم این نماینده رکورددار سابقه 
 حضور در مجلس مانند تمامی مراس��مات ک��ه حضور می یابد 
هرچه ش��ماره موبایل و تلفن و آدرس داشت در جمع حاضرین 
اعالم کرد و گفت: مش��کالت و پیش��نهادات خ��ود را به اطالع 
ما برس��انید، اما کس��ی نگف��ت این همه مش��کالتی ک��ه از آن 
مطلع هس��تید کدامش را بر طرف کرده اید که باز هم از مردم 

می خواهید با شما تماس بگیرند؟!

این همه خانه و اتاق، اما تولید کننده بی خانمان
حمیدرضا فوالدگر نیز ضمن ارایه گزارشی از اقدامات نمایندگان 
اصفهان در مجلس گفت: طرح بهبود مس��تمر کسب و کار طی 
یک سال گذش��ته تبدیل به یک قانون 2۹ ماده ای شده است، 
اما وقتی ص��دری، رییس خان��ه صنعت و مع��دن جوانان ایران 
پش��ت تریبون قرار گرفت، ب��ا نطقی پر تن��ش و عصبی خطاب 
 به فوالدگ��ر گفت: آق��ای فوالدگر ج��ای اصن��اف در آن قانون 
2۹ ماده ای که از آن دفاع کردید، کجاست؟ در ادامه نیز افزود: 
چرا بانک ها س��هم 37 درصدی صنعت را پرداخت نمی کنند؟ 
ما بیشتر از تحریم های خارجی از تحریم های داخلی بانک ها 
رنج می بریم، اما این مدیر جوان و عصبانی نگفت در این پست 
تشریفاتی که چند سالی است بر آن تکیه زده، به عنوان نماینده 
بخش خصوصی جز این بیان تن��د و تیز آیا حمایتی نیز از بخش 
خصوصی داش��ته اس��ت؟ خانه صنعت و معدن، خانه صنعت و 
معدن جوانان، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق مش��اورین، اتاق 
فکر، اتحادیه، انجم��ن و... این همه خانه و اتاق ب��ه نام نماینده 
بخش خصوصی در ای��ن مملکت به ثبت رس��یده اند و همگی 
 نیز پ��ر ادعا و منتق��د، اما همچن��ان صنعتگران در این کش��ور 

بی خانمان مانده اند!

ساختاری که نامناسب است
سخنران پایانی حاج رس��ولیها، رییس شورای شهر اصفهان بود 
که ظاهرا بیان تند و تیز و عصبانیت آقای صدری را نپسندیده و 
از طرفی ادعاهای تمامی سخنرانان دارای پست و مقام را با دقت 
شنیده بود، خیلی کوتاه حرف آخر را زد؛ مضمون گفته های وی 
این بود:» اگر مهندس صدری با این ش��یوه نطق می کند و اگر 
دکتر کامران از عدم انتخاب وزیر مناسب انتقاد دارد در حالی که 
به عنوان نماینده بر نظارتشان انتقاد وارد است، باید بپذیریم ما 
در کشور ساختار مناسبی نداریم و مشکالت ساختاری موجب 
ش��ده همه این اتفاقات رخ بدهد.« در پایان از همه برگزیدگان 
جشنواره که تمامی خبرگزاری ها و روزنامه ها از آنها نام خواهند 
برد اما در این نوشتار نامی از آنها برده نشد، عذر خواهی می کنیم 
اما امیدواریم آنها تحت تأثیر حرف ها و دعواهای این مسئوالن 
پرحرف و کم عمل قرار نگیرند. بایستی متذکر شد؛ بهتر بود به 
جای کف زدن برای سخنرانان این برنامه ، برای همت خودشان 
کف می زدند؛ چرا که مراسم دیگر تمام شده و مشکالت همچنان 
سر جای خود باقی اس��ت و مثل همیشه تنها یک چیز به کمک 
تولید کنندگان خواهد آمد و آن اراده، همت و درایت خودشان 

است و بس.

گزارشی متفاوت از جشن تولیدکنندگان جوان اصفهان

این همه خانه و اتاق، اما تولیدکننده بی خانمان

ساعت 16 پنجشنبه هشتم تیر ماه 1391؛ جشنواره تولیدکنندگان جوان استان در حالی برای چهارمین  سینا
بار به اجرا درآمد که به جای برنامه ریزی برای تقدیر از مدیران جوان اصفهان و دادن تریبون به آنها، همه  ایرانپور 

چیز فدای دعوای مدیران شد.



چهره روزیادداشت

خبر ویژه

هفت

ایرانی ها به جای جیمزباند پریدند  
یک گروه از بدل کاران ایرانی در تازه ترین فیلم جیمز باند، »skyfall« در تیم اصلی بدل کاری 
قرار دارند. گویا قرار است در قسمت دوم پرنس آو پرشیا هم نقشی داشته باشند. آرشا اقدسی، 

سرپرست گروه ایرانی است که به جای جیمزباند خطر می کند. 
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  هفت بدون جیرانی رفت
گروه فرهنگ - اولین برنامه زنده س��ینمایی »هفت«، جمعه شب بدون 
حضور فریدون جیرانی و گروهش، با اجرای محمود گبرلو و به تهیه کنندگی 
علی قانع روی آنتن شبکه سه سیما رفت. جمعه شب نهم تیرماه، باالخره 
پس از یک ماه توقف، برنامه سینمایی »هفت« به صورت زنده از شبکه سه 
سیما پخش شد. این اولین برنامه »هفت« در سال سوم تولیدش، بدون گروه 
اصلی اولیه و پدیدآورندگان آن بود. ۲۲ اردیبهشت بود که فریدون جیرانی، 
تهیه کننده و مج��ری »هفت« برای آخرین بار این برنام��ه را بر روی آنتن 
 فرستاد. وی پس از جنجال به وجود آمده در پی اظهار نظر و رویکرد جدید 
برنامه اش در قبال س��ینمای ایران، از کار برکنار شد و آتش خشم رؤسای 
سیما حتی دامن سایر عوامل برنامه را هم گرفت، تا اعالم شود »هفت« از 
یک ماه دیگر و با گروه سازنده دیگری تولید خواهد شد. البته در این میان، 
سخن از آن بود که مس��عود فراس��تی، منتقد جنجالی و ثابت برنامه تنها 
کس��ی خواهد بود که از گروه اولیه در تیم جدید نیز حضور خواهد داشت. 
در یک ماه گذشته گمانه زنی ها و اسامی مختلفی در میان رسانه ها برای 
تهیه کنندگی و مجری گری جدید »هفت« اعالم شد که در نهایت هفته 
پیش مسئوالن سیما اعالم کردند که از این پس »هفت« با اجرای محمود 
گبرلو و تهیه کنندگی علی قانع به روی آنت��ن خواهد رفت. باالخره جمعه  
ش��ب اتفاقی که همگان منتظر و کنجکاو دیدن آن بودند افتاد و »هفت« 
جدید به روی آنتن شبکه سه سیما رفت. گبرلو در همان دکور قبلی برنامه 
حضور یافت و »هفت« را اجرا کرد. همان گونه که اعالم شده بود، »هفت« 
بدون تغییر بخش های اصلی و ثابت برنام��ه و حتی با تیتراژ قبلی در حال 
پخش است و این در حالی است که تیم س��ازنده قبلی »هفت« در نامه ای 
خطاب به علی دارابی، معاون سیما خواستار آن شدند تا از عنوان و لوگوی 
برنامه »هفت« در سری جدید برنامه استفاده نشود. گبرلو در ابتدای برنامه 
از فریدون جیرانی و زحماتش تشکر کرد، این در حالی بود که در زمان نقد 
فیلم هفته، مسعود فراستی که معموالً در همه برنامه هایش پیش از شروع 
س��خنانش درباره فیلم، در مورد موضوعات مختلف و حاش��یه ای اظهار 
 نظر می کرد، در حالی که اکثر بینندگان منتظ��ر این موضوع بودند، هیچ 
اشاره ای به فریدون جیرانی، تیم قبلی برنامه و زحماتشان نکرد و گویی که 

آب از آب تکان نخورده و اصاًل اتفاقی نیفتاده است!

یکی جلوی ده نمکی را بگیرد 
در روزهایي ک��ه فیلم تازه مس��عود 
ده نمک��ي جل��وي دوربی��ن رفته و 
خبرهای��ش در رس��انه ها منتش��ر 
مي ش��ود، در برخي س��ایت ها شاهد 
اظه��ارات یک��ي از بازیگ��ران و 
سینماگران سینماي دفاع مقدس در 
انتقاد از وي هس��تیم که ماه گذشته 
ابراز شد و امیدوار بود فعالیت دیگري 
از ده نمکي در سینما شروع نشود!  رضا ایرانمنش، بازیگر سینما و تئاتر و 
تلویزیون گفت: در وضعیت روحي و جس��مي خوبي به سر نمي برم، ولي 
خدارا شکر مي کنم که از بیمارستان مرخص شدم.  وي درباره فعالیت هاي 
سینمایي گفت:  من جزو مظلومان هستم و متأس��فانه با وضعیت فعلي 
سینما هیچ گونه پیشنهادي به امثال ما نمي شود. گاهي پیشیمان مي شوم 
از این که شش سال از عمر خود را به تحصیل در هنر گذراندم و اکنون باید 
شاهد س��اختن آثار جنگي و دفاع مقدس از س��وي افرادي چون مسعود 
ده نمکي باشیم. این بازیگر ادامه داد:  او در اخراجي ها )1( به مسخره کردن 
جنگ و در س��ري دوم به دس��ت انداختن آزادگان پرداخت و اکنون هم 
مي خواهد اثري مربوط به ش��هداي گمنام بس��ازد. خیلي از ش��هداي ما 
پالك هاي خود را مخفي مي کردند که ناش��ناس بمانند، ولي ده نمکي به 
دنبال از بین بردن ارزش هاست و امیدوارم کسي پیدا شود که او را از ساخت 

هرگونه اثري در سینما منع کند.
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پدیده گیرنده دیجیتال دریچه بزرگی از 
سمیه 
مسرور 

شبکه های مختلف را پیش چشم شما 
باز می کند و باعث می ش��ود کنترل را 
دست بگیرید و از این کانال به آن کانال بزنید و در بین 16 شبکه 
موجود بچرخید. در این گردش، قطعاً س��هم بازدید از ش��بکه 
تهران به عنوان شبکه اختصاصی پایتخت نشینان بیشتر خواهد 
بود. شاید خیلی از برنامه هایی که از این شبکه پخش می شود 
تفاوت چندانی با برنامه ش��بکه اصفهان ب��ه خصوص در زمینه 
سریال و مجموعه های تلویزیونی نداشته باشد، اما در خصوص 
برنامه کودك، فضا کاماًل متفاوت اس��ت. از رنگین کمان شبکه 
 تهران ت��ا رنگی��ن کمانی ک��ه بچه ه��ای اصفهانی از ش��بکه 

استانی شان می بینند، اختالف از زمین تا آسمان است.

شاید دو برنامه گفته شده از بابت اسم ش��باهت داشته باشند، 
 ولی این تنها کپی برداری ناش��ی از بی خالقیت��ی و یا به نوعی 
گرته برداری از نام برنامه ای است که مخاطبانش به رده سنی 
خاصی محدود نمی ش��وند و از این حیث، جزو پربیننده ترین 

برنامه های شبکه تهران محسوب می شود. 
اختص��اص بی��ش از 55 دقیقه زمان ب��ه برنام��ه رنگین کمان 
در کنداکتور ش��بکه ته��ران، گواه ب��ر پرمخاطب ب��ودن این 
برنامه اس��ت. دلیل این اتفاق مه��م که در برنامه س��ازی یک 
موفقیت بزرگ محس��وب می شود، عروس��ک برنامه بوده که 
گربه ای شیطان و دوست داشتنی اس��ت که بدون محدودیت 
 س��ن و س��ال و به خاطر حیوان بودنش، آزادی ه��ای زیادی

 در اجرا دارد.

پنگول، گربه دوست داشتنی برنامه رنگین کمان شبکه تهران 
است که خیلی از بچه ها و بزرگ ترها در سراسر کشور دوستش 
دارند و حضور میهمان های شهرستانی در برنامه، این موضوع 
را تأیید می کند. این شخصیت عروسکی با صداپیشگی هومن 
حاج رحیمی، سال هاست جای خودش را بین مردم باز کرده و 
باوجود تغییرات فراوان در رویکرد برنامه، این عروسک هیچ گاه 

از رنگین کمان حذف نشده است.
این شاخص اما در برنامه کودك شبکه اصفهان هیچ گاه لحاظ 
نشد و همیشه برنامه سازان با رویکرد اخالقی و رعایت الزام ادب 
و فرهنگ و آموزش درستی ها به کودکان نصف جهانی، دست 
به خلق عروس��ک هایی زدند که جای خاص��ی در دل مخاطب 
پیدا نکرد و زود به دس��ت فراموشی  سپرده ش��دند. پسربچه، 
دختر بچه، پیرمرد، عروس��ک هایی با ش��کل های نامتعارف و 
کالغ و عروس��ک های غول پیکر، از جمله کاراکترهایی بودند 
که در برنام��ه رنگین کمان ش��بکه اصفهان آمدن��د و زودتر از 
 آنچه تصور می ش��د، از مجموعه حذف شدند. چرا ؟ چون برای 
خلق ش��ان افکار س��نجی ص��ورت نگرفت و کس��ی ب��ه ابداع 
 عروسکی دوست داشتنی و متناس��ب با دنیای فانتزی بچه ها

 اقدام نکرد. 
برعکس آن که می گوین��د ذوق و هنر در اصفهان خاس��تگاه 
وی��ژه ای دارد، این موض��وع در واقعیت به ن��وع دیگری ظهور 
می کند و برای اثبات��ش نیاز به ابزار خاص و دور از دسترس��ی 
نیست، اما برعکس رسانه تصویری و محلی اصفهان، تهرانی ها 

در این زمینه درست به خال زده اند.
 پایتخت نشینان برای برنامه کودکشان عروسکی خلق کرده اند 
که از تأثیرگذاری و نفوذ کالم باالیی در جامعه برخوردار است. 
به همین واس��طه، از آن برای آموزش و انتقال اطالعات و دادن 
آگاهی بهره می برند؛ مانند بسیاری از ارگان ها مثل شهرداری 
تهران و ن��اوگان حمل و نق��ل عمومی این کالنش��هر که برای 

 تبلیغ جش��نواره تابس��تانی برج میالد و تهیه گزارش از ارتقای 
حمل و نقل عمومی، پنگول را انتخاب می کنند.

تربیت کودکان یعنی س��اختن آینده ای مطمئ��ن برای ایران 
 اس��المی؛ مقوله ای که برنامه س��ازان تهرانی تقریباً به آن نگاه

 ویژه ای دارند و سال هاست با پنگول که برای بخش کثیری به 
یک نوس��تالژی تبدیل شده، 
درح��ال آم��وزش و آگاهی 
دادن ب��ه بچه ه��ا هس��تند. 
ول��ی این حلقه مفقود ش��ده 
در برنامه سازی اهالی شبکه 
اصفهان اس��ت و برای تربیت 
فرزن��دان اس��تان فرهن��گ 
 و هن��ر، چنی��ن برنامه ریزی 

نداشته اند.
بچه های اصفهانی نوستالژی 
از  مان��دگاری  خاط��ره   و 
برنام��ه هایش��ان ک��ه ب��ه 
اس��م آنه��ا  س��اخته  ش��ده 
ندارن��د و برای آم��دن خاله 
ش��ادونه و م��ل م��ل جلوی 
درص��دا و س��یما ب��ه همراه 
 پ��در و مادرهایش��ان ص��ف 
م��ی کش��ند، اما خودش��ان 

از داش��تن عروس��کی تأثیرگ��ذار در اج��را و تولی��د برنام��ه 
مهی��ج و ج��ذاب رنگی��ن کمان��ی محرومن��د.الزم ب��ه ذک��ر 
 اس��ت که اگر پنگول را م��الك ق��رار دادی��م و از پرداختن به 
دونه های باغ شادونه و مل مل ش��بکه دو شبکه کودك امتناع 
 کردیم، به صرف مقایسه دوشبکه استانی در برنامه سازی برای 

کودکان بود.

بچه ها گناهی ندارند 

برنامه کودک شبکه اصفهان نوستالژیک نیست

الماس ها ابدی اند 

شبکه اصفهان

مردی که موج نوی ایران را کلید زدخالق مردی از ماالرمی متولد شد 
گروه فرهنگ - سهراب شهید ثالث، متولد دهم تیرماه13۲۲فیلمساز ایرانی، به عنوان یکی از آغازگران 
 موج نو در سینمای ایران شناخته می ش��ود. فیلم های او مانند »طبیعت بی جان«، »یک اتفاق ساده« و 
»در غربت« برنده جایزه های بین المللی ش��ده اند. او فعالیت در سینما را از س��ال 1354با ساخت فیلم 
کوتاهی به نام »آیا« آغاز کرد. در فاصله س��ال های 1343 تا 1364 تحصیالت عالی خود را در مدرس��ه 
پروفسور کراوس وین در رشته س��ینما آغاز کرد و در فرانسه ادامه داد. در بازگش��ت به ایران، در وزارت 
فرهنگ و هنر مشغول به کار شد و فیلم مستند ساخت. وی کارش را به عنوان مترجم و نویسنده سینما 
بین سال های 135۲ تا 1354 ادامه داد. در سال 1355 به دنبال درخشش فیلم های اول و دومش )یک 
اتفاق ساده )135۲( و طبیعت بی جان )1354( در آلمان به آن جا مهاجرت کرد. از جمله فیلم های او در 
آلمان می توان به فیلم های »در غربت« )1354(، »قرنطینه« )1355(، »زمان بلوغ« )1355(، »آخرین 

تابستان گرابه« )1359( و »یک زندگی، چخوف« )1360( اشاره کرد.

 گروه فرهن�گ -آنتونی م��ان در 30 ژوئن س��ال 1906 میالدی در س��ن دیه گو ب��ه دنیا آمد. 
از همان کودکی رگه هایی از اس��تعداد بازیگری را بروز داد که به همین خاطر همراه پدر معلمش 
در سال 1917 میالدی وارد نیویورك شد. وی سرانجام در اوایل دهه 1930 میالدی وارد هالیوود 
شد و به ایفای نقش های کوچک پرداخت. پس از مدتی دیوید سلزنیک  او را به عنوان ستاره یاب 
برگزید و در فیلم های مطرحی همچون»برباد رفته« و»ربه کا« در این سمت به کار گرفت. آنتونی 
مان تا سال 194۲ میالدی به این کار ادامه داد و سرانجام در همین سال نخستین فیلم سینمایی 
 خود را با عنوان »مهتاب در هاوانا« کلید زد تا متنوع ترین آدم سینمای کالسیک وارد فیلمسازی 
 ش��ده باش��د. وی که عالق��ه خاصی به س��ینمای وس��ترن داش��ت، اغلب آث��ار خ��ود را در این 
 گون��ه س��ینمایی تولی��د ک��رد ک��ه از جمل��ه آنه��ا می ت��وان ب��ه فیل��م »وینچس��تر 37« و 

»مردی از الرامی«  اشاره کرد. 
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نشست رأس س��اعتی که قرار بود، ش��روع شد تا 
جلس��ه رس��میت بیش��تری بیابد و این رسمیت 

درطول جلسه جاری باشد.
 موضوع نشست کنفرانس خبری درباره نخستین 
 فیلم 4بع��دی ایران ب��ود که در اصفهان س��اخته 
می شد و به قول نویسنده آن، 108 درصد عوامل 
این فیلم اصفهانی بودند. دراین نشست طبق روال 
معمول همه نشس��ت ها، میزبان��ان در یک ضلع 
 میزمنتظربودند ت��ا هم خوش آم��د بگویند و هم 
س��ه نفر از چهارنفرتالش کنند به همه س��ؤال ها 
جواب بدهند؛ موردی که در نشس��ت های دولتی 
هرگز وجود ندارد؛ چرا ک��ه آنها ترجیح می دهند 
به هرس��ؤالی جواب ندهن��د، ولی اینج��ا حداقل 
همه یا اهل فرهنگ هس��تند و یا ادعای فرهنگی 

بودن را دارن��د، پس جواب به ان��دازه الزم و حتی 
بیشتر هست. 

بنا بر آنچه ازمیزبانان شنیده می شد، گویا فیلمی 
به صورت 4بع��دی در اصفه��ان تولید ش��ده که 
برای اکران و نمایش آن، روی همه س��ینماهایی 
که ام��کان پخش آن را دارند حس��اب ک��رده اند. 
سینماهایی که همه درش��هربازی ها و پارك های 

کودك قرار دارند، نه در سطح شهر!
   ای��ن حرف ها ک��ه با نگرش��ی واق��ع گرایانه زده 
 م��ی ش��د، ح��رف ه��ای س��یدمهدی مدنی��ان 
بود؛ روحان��ی جوانی ک��ه روی ش��ومیز جلوی او 
 نوش��ته ش��ده بود، تهی��ه کنن��ده. مدنی��ان که 
دانش آموخته تهیه کنندگی در صدا و سیماست، 
 با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری طاووس بهشت 

تهیه کنندگ��ی را انج��ام داده بود و ب��ا صداقتی 
که دربین تهیه کنن��ده ها کمتر یافت می ش��ود 
حرف م��ی زد؛ مثال می گفت ه��دف اصلی مان از 
 تولید این کار، فروش و بازگش��ت س��رمایه است. 
ارایه نسخه ایرانی و بومی به سینماهای موجود در 
پارك ها را بعد گفت و این که قرار اس��ت آن را به 
جشنواره تولیدات 3 بعدی درآمریکا بفرستند را هم 

یواشکی گفت و قرارشد ما هم نگوییم.
   ی��ا ای��ن ک��ه درب��اره هزین��ه ص��رف ش��ده، 
 گف��ت: قرارگذاش��تیم نگویی��م. ول��ی خب��ر

خوب ترامکانات و تجهیزاتی بود ک��ه برای تولید 
این کار خریداری شده بود تا نشان بدهند تولید 4 
بعدی ایرانی یک اتفاق شهاب سنگی نیست، یک 
روال جاری است به شرطی که تصمیم گیران کالن 

بخواهند و حمایت کنند. 
 این اتفاق خجس��ته ومیمون البت��ه فقط در بدنه 
بخش خصوصی قابل رخداد اس��ت؛ چرا که بخش 
دولتی س��ال هاس��ت قالده های طال را به گردن 
 انداخته و  ب��ا صنف س��ینمایی ها م��ی جنگد تا 

خانه شان را خراب کند.  
یکی دیگر از میزبانان امیر آذرس��ا نام داش��ت که 
از آدم های س��اکت و مهجورجلسه بود و برخالف 
 کارگردانان، بیش��ترگوش م��ی داد و کمترحرف 
م��ی زد. او درحوزه مخاطب شناس��ی حرف های 
جالبی زد: ما قبل ازشروع کار فیزیکی و در واقع در 
مرحله پیش از پیش تولید، فقط یک ایده داشتیم، 
آن هم ایده داستانی نبود و یک ایده تکنیکی بود؛ 
چرا که به این نتیجه رس��یده بودیم برای این که 
 مخاطب به پارك ها برود و درسالن های سینمای

4 بعدی بنش��یند، باید اثری تولید ک��رد که آن را 
لمس کند و با مؤلفه های فرهنگی، بومی و محلی 

او همجنس و مأنوس باشد.
 از طرفی، آنچ��ه در حال حاضر در این س��الن ها 
نمایش م��ی دهند، صرف��اً آمریکایی و ی��ا ژاپنی 
اس��ت که نه امکان تبلی��غ ومعرف��ی دارد و نه به 
بچه ه��ا خ��وراك فکری مطل��وب می ده��د و به 
همی��ن دلیل والدین ه��م چندان رغبت��ی به این 
فیلم ها ندارند. با این آس��یب شناس��ی، به جایی 
رس��یدیم که »جوجه سلطان« را بس��ازیم تا هم 
بچه ها و ه��م والدین س��رگرم بش��وند.  بحث به 
این مؤلفه ها که رس��ید، حجت االس��الم مدنیان 
در تکمیل حرف های کارگ��ردان فیلمش چنین 
گفت: فیلم »جوجه س��لطان« دلیل مهمی برای 
برتری نس��بت به دیگر فیلم های 4بع��دی دارد؛ 
اول این که تمام ایرانی و ملی اس��ت ک��ه با نگاه و 
برداشت از فرهنگ ایرانی ساخته شده است، دوم 
این که برخالف همه نسخ موجود، به زبان فارسی 
است و س��وم این که به همان دودلیل قبل امکان 
تبلیغ��ات وس��یع تلویزیونی و محیط��ی را دارد و 
 بدین ترتیب خانواده ها از وجود چنین امکانی در 

پارك ها مطلع می شوند. 
 حرف زبان و ایرانی صحبت کردن که شد، برخی 
میهمانان که حس بومی گرایی قوی تری دارند، به 
یاد لهجه اصفهانی افتادند و این که برای کاری که 
به قول محمد کراچیان، 108درصد اصفهانی است 

چرا با لهجه کار نکردند؟ 
بهترین گزینه برای پاس��خ به این سؤال، نویسنده 
اس��ت که گفت: بح��ث لهج��ه و گوی��ش تعابیر 

وتفس��یرهای متعددی دارد، ولی در زمان تحریر 
متن، ما به مخاطبان مان در کل ایران نگاه داشتیم 
نه به یک جغرافیای خاص؛ ضم��ن این که اعتقاد 
داریم آنچه ب��ه عنوان لهجه و گوی��ش از تولیدات 
استان ها روی آنتن می رود، تنها مایه بی اعتباری 
لهجه و گویش ش��ده و وجوهی کاریکاتوری به آن 
می دهد، نه تشخص و هویتی که دارد. عالوه براین، 
بن مایه های عمیق اخالقی و انسانی که مدنظرما 
به عنوان یک ایرانی مسلمان بوده را الزم بود بیش 
ازهرمورد دیگری مد نظرقرار بدهیم تا هم شمایل 
شعاری نداشته باشد و هم بتواند فراتر از مرزهای 

ایران ارتباط برقرارکند. 
جلس��ه هرقدر پیش می رفت به رغ��م این که یخ 
میهمانان و میزبانان آب می شد، ولی تدوینگرکار، 
مجتبی وطن خواهان اصفهانی سرگرم لپ تاپ بود 
و انگار از این که درتیررس س��ؤال وجواب نیست، 
 خیلی هم ناراضی ب��ه نظرنمی رس��ید؛ تا این که 
تهیه کنن��ده و کارگردان ازس��هم مه��م تکنیک 
 وتخص��ص بع��د ازتجهی��زات درچنی��ن اث��ری 
 ح��رف زدن��د. اینج��ا ب��ود ک��ه تدوینگ��رکار، 
سینمای 4بعدی را به یاد مرحوم علی حاتمی گره 
زد.  او گفت: م��ن از ابتدا و از وقت��ی که با تکنیک 
سینمای 3 بعدی و 4بعدی آشنا شدم، حسرت می 
خورم که چرا وقتی مرح��وم حاتمی زنده بود، آثار 
بزرگی همچون »هزاردستان« یا »مادر« و بسیاری 
از فیلم هایش را می ساخت، ما نمی توانستیم فیلم 
4 بعدی بس��ازیم که اگر امکان داش��ت، گنجینه 

تصویری بزرگی را در اختیار داشتیم.
وطن خواهان که دوس��تانش او را آقا مجتبی صدا 
می زدند، درباره تفاوت ها در این قبیل کارها گفت: 
دربحث تکنیک چندان تفاوت��ی نمی بینم.گرچه 
گاهی به نگه داش��تن صحنه یا چرخش دوربین و 
ست کردن این ها با هم نیاز هست، ولی مهم ورود 
این تکنولوژی و تخصص آن در بدنه سینمای ایران 
است و مباحث تکنیکال در ادامه تکمیل و تجربه 
و تخصص درکنارهم قرار می گیرند.   درس��کانس 
پایانی این نشست، مدنیان از لزوم و نیاز به چنین 
تولیداتی حرف زد تا بتوان فضای جامعه را از آنچه 
اکنون هس��ت رها کرد و به ش��ادی واقعی رساند 
تا ش��اید بتوان محتوای غربی وارداتی را مدیریت 
کرد و محتوای بومی را در کورس رقابت قرار داد. 
نشست بعد ازحدود دو ساعت پایان یافت، ولی یخ 
همه آب ش��ده بود، به حدی که همه یکدیگر را به 
میهمانی درخیابان پشت مطبخ دعوت می کردند. 

گام اول سینمای تکنیکال برداشته شد

جوجه سلطان اصفهانی، اولین فیلم 4بعدی ایران

محمد  روزپنجشنبه هشتم تیرماه، دفترخیریه ابوالفضل العباس واقع درخیابان استانداری که برخالف نامش محلی فرهنگی 
بندرعباسی 
-

است نه سیاسی، میزبان نشست خبری بود. این اتفاق البته برای این محل مسبوق به سابقه است، ولی برگزاری نشست 
خبری برای یک فیلم در اصفهان، تقریبًا بی سابقه اس�ت؛ چرا که همین االن که این مطلب چاپ شده، چندین گروه 

مشغول ساختن فیلم های ریزودرشت هستند وکسی اطالعی ندارد. 

بچه های اصفهانی 
نوستالژی و خاطره 

 ماندگاری از 
برنامه هایشان که 

به اسم آنها ساخته 
شده ندارند و برای 
آمدن خاله شادونه 

و مل مل، جلوی 
درصدا و سیما 
به همراه پدر و 

مادرهایشان صف 
می کشند 

فرهادی راهی آکادمی اسکار شد
 امسال آکادمی علوم وهنر س��ینمایی اسکار از176 چهره سرشناس 
سینما در رشته های گوناگون نظیرکارگردانی، بازیگری، فیلمبرداری، 
چهره پردازی، فیلمنامه نویسی، تدوین، مدیران اجرایی، آهنگسازی، 
صداب��رداری و... دعوت به عم��ل آورده که به عضوی��ت این آکادمی 
درآیند. ای��ن دعوت که س��نت هر س��اله آکادمی اس��ت، امس��ال 
 برای ما ایرانیان مهم تر از س��ال های قبل اس��ت؛ چرا ک��ه  از میان 
فیل��م س��ازان ترن��س مالی��ک؛ اصغ��ر فره��ادی،  داردن، میش��ل 
هازانویس��یوس، فیلیپ فاالردو، وونگ کاروای و... دعوت شده اند و 
از میان بازیگران متی��و مکاناهی، برنیس ی��ژو،ژان دوژادین، اکتاویا 
 اسپنس��ر، میش��ل یو،ش��ان بین،جوناه هیل،جسیکا چس��تین و... . 

گفتنی است که اصغر فرهادی 
ه��م ب��ه بخ��ش کارگردانان 
بخ��ش  ه��م  و  آکادم��ی 
 فیلمنام��ه نویس��ان دع��وت

 شده است. نام گرانت هسالو 
هم در میان دعوت ش��دگان 
 در بخش فیلمنامه نویس��ان

 به چشم می خورد.



چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه

بژوویچ دروازه بان 
تیم ذوب آهن شد

دارکو بژوویچ، دروازه بان مونته نگرویی فصل گذش��ته تیم اسلوبودیای 
صربستان با ذوب آهن قرارداد امضا کرد. بژوویچ 33 ساله مونته نگرویی 
و دروازه بان سابق تیم های اسلوبودیا و پارتیزان بلگراد صربستان، روز 
گذش��ته با حضور در هیأت فوتبال اس��تان قرارداد خود را با ذوب آهن 
به ثبت رس��اند. ذوب آهن پیش از این با مس��عود همامی نیز در پست 

دروازه بان به توافق رسیده بود. 

صدرنشینی اصفهان در رقابت های 
لیگ برتر پرش با اسب

تیم جی نی اصفهان در پایان رقابت های جام خرمش��هر صدرنش��ین 
مسابقات پرش با اسب لیگ برتر شد. در ادامه مسابقات پرش با اسب جام 
فتح خرمشهر و در پایان نخستین روز، تیم پرش با اسب جی نی اصفهان 
با کس��ب 46/194 امتیاز )بدون خطا( در صدر ج��دول رده بندی این 
مسابقات قرار گرفت. تیم مجتمع تجاری ساالریه قم باکسب 23/196 
امتیاز با هش��ت خطا، دوم و تیم اس��تان البرز ب��ا 22/213 و با 9 خطا، 
 سوم شد. در این دوره از مسابقات لیگ برتر، هشت تیم پرش با اسب از 

استان های مختلف به رقابت پرداختند.

شاید ذوب آهن منحل شود
با وجود گذش��ت یک ماه، هن��وز هیچ تیم��ی برای ش��رکت  در لیگ 
برتر هندبال بانوان ثبت نام نکرده اس��ت. جلس��ه س��رمربیان تیم های 
شرکت کننده در لیگ برتر هندبال بانوان9 خرداد در محل فدراسیون 
تشکیل و به تیم های ش��رکت کنندگان مهلت داده ش��د تا 15 تیرماه 
آمادگی خود را برای حضور در لیگ اعالم کنند، اما پس از گذشت یک 
ماه هنوز هیچ تیمی اعالم آمادگی نکرده است. میترا نوری، نایب رییس 
بانوان فدراس��یون هندبال در این باره به فارس گف��ت: تیم ها معموالً 
تا آخرین لحظ��ات ثبت نام نمی کنند، اما در حال��ت کلی پیش بینی ما 
این اس��ت که ذوب آهن بخواهد انحالل تیمش را اع��الم کند، در این 
صورت باید جلسه ای برگزار و با نظر هیأت رییسه تیم های جایگزین را 
 معرفی کنیم. قرار است لیگ برتر هندبال بانوان با حضور هشت تیم از 
31 شهریور آغاز ش��ود و تیم ها باید هفت میلیون تومان به عنوان مبلغ 

ورودی پرداخت کنند. 

 نوشاد عالمیان 
راهی کمپ اشالگر اتریش شد

 نوش��اد عالمی��ان، قهرم��ان ارزنده پینگ پنگ کش��ور پس از کس��ب 
دو قهرمانی در اپن جهانی مراکش و بازگش��ت از رباط به تهران، بامداد 
روز گذش��ته به همراه مهرداد بابادیوند، مربی خود راهی کمپ اشالگر 
واقع در قلب ش��هر وین شد. پس از مس��ابقات کره جنوبی، چپ دست 
استثنایی ایران عازم مسابقات اپن جهانی مراکش شد و برای نخستین 
بار در دوران حرفه ای ورزش��ی خود صاحب دو قهرمانی  در رقابت های 
بزرگساالن و زیر 21 ساله ها ش��د تا با روحیه ای مضاعف، خود را برای 
انجام آخرین تمرینات تکنیکی و تاکتیکی تحت نظر یکی از مجرب ترین 
کادر فنی پینگ پنگ دنیا آماده کند. دارنده سهمیه المپیک کشور در 
بخش مردان، تمرینات خود را تا 18 تیر در اتریش پیگیری خواهد کرد 

و پس از آن به تهران باز می گردد.

 احضار مدیرعامل منصوری
 به کمیته انضباطی 

کریم منصوری، مدیر تیم فوتس��ال ش��هید منصوری قرچک به علت 
مصاحبه مهدی ش��یرزادی، معاون حقوقی این باشگاه مبنی بر این که 
 از نبی ش��کایت خواهد کرد، به کمیته انضباطی احضار شد. شیرزادی 
23 خرداد، زمانی که هنوز رأی کمیته استیناف ابالغ نشده بود عنوان 
کرد، در صورتی که رأی ظرف24ساعت آینده اعالم نشود از نبی، دبیرکل 
فدراسیون فوتبال شکایت خواهد کرد. همین مصاحبه باعث شد کمیته 
انضباطی فدراس��یون فوتبال، کریم منصوری را برای تاریخ  20 تیرماه 

احضار کند.

احتمال حذف کلیه سهمیه های 
ایران در لیگ قهرمانان آسیا

 رییس روابط بین الملل س��ازمان لیگ فوتبال گفت: اگر باش��گاه ها تا 
17 تیر م��اه م��دارک الزم را برای بازدی��د AFC ارای��ه ندهند، کلیه 
سهمیه های ایران در لیگ قهرمانان آس��یا حذف می شود. محمدرضا 
کسرایی در گفتگو با ایسنا با اعالم این خبر که تاکنون 9 باشگاه مدارک 
خود را برای بازدید AFC به س��ازمان لیگ ارای��ه کرده اند، گفت: بین 
مدارکی که باش��گاه ها باید برای بازدید AFC ارای��ه دهند و مدارکی 
که به منظور صدور جواز حرفه ای مورد نیاز اس��ت، تفاوت وجود دارد. 
باش��گاه ها برای بازدید AFC تنها تا 17 تیر ماه فرصت دارند مدارک 
خود را ارایه دهند، وگرنه کلیه سهمیه های ایران در لیگ قهرمانان آسیا 

حذف می شود.

در حال حاضر زیر نظر پزشک تیم ملی مش��غول یخ درمانی و فیزیوتراپی 
هستم. دستم کاماًل بهبود یافته و با تالش های پزشک تیم، تا هفته آینده 

مصدومیتی نخواهم داشت و با قدرت در المپیک حاضر می شوم. 
المپیک میدان بزرگی اس��ت و نمی توان هیچ قول��ی داد. من با تمام توان 
در المپیک حاضر می شوم و به کس��ب نتایج خوب فکر می کنم. المپیک 
جای اما و اگر نیست. شرایط تیم هم در این اردو عالی بود و همه در سطح 
خوبی از آمادگی قرار دارند.  امیدوارم مدیرکل جدید بداند ورزشکاری که به 
المپیک می رود چه چیزهایی 
الزم دارد و ش��رایط را برایش 
 فراه��م کند، نه ای��ن که فقط 
بگوی��د اصفه��ان بای��د در 
المپیک م��دال بی��اورد. اگر 
م��دال المپیک م��ی خواهند 
باید ش��رایط آن را هم فراهم 

کنند. 

 المپیک آبروی ایران است
در فاصله کمتر از یک ماه مانده تا 

گروه 
ورزش

سی امین دوره بازی های المپیک، 
ورزش ای��ران هن��وز به درس��تی 
نمی داند که باالخره در این رویداد ب��زرگ حضور خواهد 

داشت یا نه.
 البت��ه گوی��ا تهدیده��ا و نامه ن��گاری های فدراس��یون 
جهان��ی، مس��ئوالن خ��وش خی��ال ورزش م��ا را تا حد 
زیادی به عقب نش��ینی و پایی��ن آم��دن از مواضع قبلی 
وادار ک��رده ، اما با این ح��ال اضطراب و تش��ویش در این 
بره��ه زمانی حکم س��م مهل��ک را برای کاروان ورزش��ی 
ای��ران دارد. برکناری پنج رییس فدراس��یون که در میان 
آنها احم��د دنیامالی رییس فدراس��یون قایقرانی هم بود، 
تبعات زی��ادی برای ورزش ایران داش��ت که دور ش��دن 
از فضای المپیک و دردس��رهایی که فدراس��یون جهانی 
برای قایقرانی به وج��ود آورد، از جمله آنهاس��ت. در این 
 بین خطر ب��زرگ ت��ر، تعلیق کاروان ورزش��ی ای��ران در 

بازی های المپیک است.
در حالی که مسئوالن وزارت ورزش و جوانان باالخره پس 
از نامه های پرتعداد کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون 
جهانی قایقرانی پذیرفتند که خطر تعلیق ورزش کش��ور 
 جدی اس��ت، رییس کمیته ملی المپیک اب��راز امیدواری

 کرده که دنیامالی به فدراسیون قایقرانی برگردد تا مشکل 
تعلیق ورزش ایران منتفی شود.

 علی آبادی که به لندن سفر کرده، در تازه ترین اظهارات 
خود از احتمال بازگش��ت دنیامالی خبر داده است. به نظر 
می رس��د مس��ئوالن وزارت ورزش هم در راستای کمک 
 ب��ه کاروان المپی��ک ای��ران و موفقیت ورزش کش��ور در 
 بازی ه��ای المپیک، ت��الش دارند تا این مش��کل هرچه 
س��ریع تر برطرف ش��ود. هر چند ک��ه هنوز اظه��ار نظر 
رسمی از س��وی وزارت ورزش و جوانان برای بازگرداندن 
 دنیامالی صورت نگرفته، اما به نظر می رس��د که بازگشت

وی به قایقران��ی تصمی��م درس��ت وزارت ورزش پس از 
 برکن��اری پن��ج ریی��س فدراس��یون در زمان نامناس��ب 
خواهد ب��ود.  المپیک رویداد بزرگی اس��ت ک��ه همه دنیا 
چش��م به نتایج آن دارن��د و برخی از کش��ورها با نمایش 
 مقتدرانه در این رویداد بزرگ، پیام های بزرگی به جهانیان 
می دهند. برای ایران هم این رویداد بزرگ بهترین فرصت 
برای اثبات حقانیت مردم کشورمان است. در فاصله کمتر 
از یک ماه مانده به این رویداد همه باید دس��ت در دس��ت 
هم دهند تا بر آبروی ایران س��ربلند بیفزایند، نه این که با 

تصمیمات اشتباه، بر این آبرو خدشه وارد کنند.

گزارش ویژه

6
سپاهان جواهرش را از دست می دهد؟

برونو سزار، مهاجم برزیلی سپاهان که در لیگ گذشته بهترین عملکرد را در خط حمله این تیم داشت، 
به امارات رفته و گویا حاالحاالها قصد بازگشت به اردوی طالیی پوشان را ندارد. حضور سزار در امارات 

در شرایطی است که مدتی قبل اعالم شد این مهاجم قراردادش را با سپاهان تمدید کرده است. 

 دو کاپیتان که بدون ش��ک در صدر بهترین دروازه بانان جهان 
قرار گرفته اند و اگر در بازی امش��ب دوباره تکلیف تیم قهرمان 
به ضربات پنالتی بکش��د، باید هنر هر دو نفر را تحس��ین کرد. 
اسپانیا با حضور ستارگان پرشمار بارسا و رئال، به عنوان مدافع 
عنوان قهرمان��ی در حالی به فینال یورو رس��ید که در یک بازی 
پرفش��ار و تنها به لطف ضرب��ات پنالتی موفق ش��د پرتغال را با 
کریس رونالدوی معروفش شکس��ت دهد و در مقابل هم ایتالیا 
به نوعی دس��ت به ش��گفتی زد و با انجام یک بازی درخشان، با 
حذف آلمان پرامید به فینال رس��یده تا ش��اید ب��رای اولین بار 
 بتواند عنوان قهرمانی رقاب��ت های یورو را به دس��ت آورد. این 
دو تیم از لحاظ آماری هم به عنوان قهرمانان دو دوره گذش��ته 
جام جهانی هم ش��ناخته می ش��وند و این فینال را باید رقابتی 
بین قهرمان��ان جهان��ی نامید. حض��ور بازیکنان سرش��ناس و 
باتجربه در ترکی��ب دو تیم به ان��دازه کافی هیج��ان این بازی 
 را باال ب��رده وعالقه من��دان به فوتبال م��ی توانند از تماش��ای 
دوئل های تک به تک در این بازی س��یراب ش��وند. بدون شک 

نبض بازی امش��ب در اختیار دو مغز متفکر هر دو تیم در میانه 
 میدان یعن��ی ژاوی از اس��پانیا و پیرلو از ایتالی��ا خواهد بود که 
به عنوان ط��راح خط هافبک، بای��د کنترل جریان ب��ازی را در 
اختیار بگیرند و هرکدام که مرد پی��روز  خط هافبک نام بگیرد، 
تیمش را به س��وی پیروزی هدای��ت خواهد ک��رد. ایتالیایی ها 
 بعد از گذش��تن از بح��ران پیش از آغ��از یورو که حتی ش��ایعه 
کناره گیری این تیم را از جام چهاردهم بر سر زبان ها انداخت، 
 تیمی ب��ا انگی��زه نش��ان داده اند و حت��ی از لحاظ آم��اری هم 
آتزوری ها به همراه اس��پانیا یکی از بهترین تی��م های این جام 
بوده اند. اس��پانیا هم با سیس��تم معروف تیکی تاکا هرچند که 
مانند سال های گذشته مقتدرانه بازی نکرده، ولی شاگردان دل 
بوسکه اگر بتوانند در بازی امش��ب به پیروزی برسند و قهرمان 
یورو شوند، رکوردی جاودانه از خود به جا خواهند گذاشت و بعد 
از دو قهرمانی یورو 2008 و ج��ام جهانی2010 می توانند برای 
سومین بار متوالی قهرمان تورنمنت فوتبالی معتبر جهان شوند. 
چهره ویژه این ب��ازی را هم بای��د از بین مارک��و بالوتلی و ژابی 

الونس��و انتخاب کرد که به نوعی ستاره تیم هایش��ان تا قبل از 
رس��یدن به فینال بوده ان��د. بالوتلی بعد از آن ش��ب رویایی در 
مقاب��ل آلمان، حاال با س��ه گل، مدعی جدی کس��ب آقای گلی 
جام نام گرفته که فقط با زدن ی��ک گل در این بازی می تواند به 
تنهایی کفش طالی یورو 2012 را به دست آورد و البته مهاجم 
دورگ��ه ایتالیایی ها بعد از ش��عارهای نژادپرس��تانه تعدادی از 
هواداران اس��پانیا در بازی مرحله گروهی، انگیزه زیادی خواهد 
داشت تا با درخشش در این مس��ابقه، از هواداران اسپانیا انتقام 
بگیرد. اما ژابی الونس��و هم که در بازی قبلی پنالتی اول تیمش 
را از دس��ت داد، به عنوان یک هافبک دفاع��ی تخریبی باید در 
 کنار ژاوی و اینیس��تا، خط هافب��ک دونده ایتالی��ا را مهار کند. 
دل بوسکه و چزاره پراندلی در بازی های گذشته نشان داده اند 
که سرمربیانی صبور و آرام بر روی نیمکت تیم هایشان هستند 
و به خصوص آرامش سرمربی اسپانیا حتی در مواقع بحرانی هم 
می تواند به داد تیمش برسد. در سوی مقابل، پراندلی هم با آن 
تعویض های به موقع و کارسازش نش��ان داده به خوبی توانایی 
آنالیز بازی و اس��تفاده الزم از مهره هایش را دارد. این بازی یک 
 بار هم در اولین ب��ازی مرحله گروهی تکرار ش��ده که با گلزنی 
دی ناتاله و فابرگاس برای دو تیم با تس��اوی یک بر یک به پایان 
رسید، ولی بازی امشب تساوی نخواهد داشت و به همین خاطر 
هر دو تیم باید از انجام یک بازی احتیاطی مانند بازی قبلی دست 
بردارند. قضاوت این بازی هم به پدرو پروئنکای پرتغالی سپرده 
ش��ده که بعد از دیدار فینال لیگ قهرمانان اروپا بین چلس��ی و 
بایرن مونیخ، دوباره قضاوت یک فینال ب��زرگ را تجربه خواهد 
کرد. از لحاظ آماری اس��پانیا از اولین بازی خود مقابل ایتالیا در 
جریان بازی و در دیدارهای رسمی، تاکنون موفق به شکست این 
تیم نشده است )اس��پانیا در یک چهارم یورو 2008 در ضربات 
پنالتی به برتری رس��ید که ای��ن پیروزی در آمارهای رس��می، 
تساوی به حساب آمده است( و به همین خاطر به دنبال شکستن 
این طلسم خواهد بود و در طرف دیگر ایتالیا اگر بتواند همچنان 
به این روند شکس��ت ناپذیری ادامه دهد، به افتخاری بزرگ در 

فوتبال جهان خواهد رسید.

تاریخچه
اس��پانیا و ایتالیا در مجموع 30 بار مقابل ه��م قرار گرفته اند که 
سهم ماتادورها هشت پیروزی، 12 تساوی و 10 شکست بوده، 
اما آمار بازی های رسمی این دو تیم در تورنمنت های معتبر فقط 

هفت بازی بوده است.

چشم امید به کاپیتان هاست

ماتادورها و آتزوری ها به دنبال شکستن طلسم

مسعود  کاپیتان بوفون یا کاپیتان کاسیاس، کدام یک شانس باالی سر بردن جام چهاردهم یورو را در 
ورزشگاه المپیک کیف خواهند داش�ت؟ دو دروازه بانی که نقشی مهم و تأثیرگذار در صعود افشاری

تیم هایشان به فینال این جام داشته اند و بدون شک در بازی امشب هم به دنبال این خواهند 
بود تا با ادامه روند قبلی، کار ناتمام خودشان را در این جام به پایان برسانند.
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سپاهان امسال مدعی 
قهرمانی نیست

 خبر خوب
 برای بانوان ایران

سرمربی قهرمان فصل گذش��ته لیگ برتر فوتبال معتقد است تیمش در 
فصل آینده مدعی اول قهرمانی نخواهد ب��ود. زالتکو کرانچار با بیان این 
که س��پاهان در فصل آینده مدعی ش��ماره یک قهرمانی نیست، در این 
باره اظهار کرد: ما امسال مدعی ش��ماره یک قهرمانی نیستیم. تیم های 
پرسپولیس، استقالل و تراکتورسازی هم از مدعیان اصلی قهرمانی لیگ 
دوازدهم هستند. سپاهان تنها یکی از مدعیان است. ما می دانیم امسال 
همه می خواهند مبارزه کنند و همکاری انجام دهند تا س��پاهان قهرمان 
نشود، بنابراین ما نمی توانیم مدعی اصلی قهرمانی باشیم؛ هرچند سعی 
می کنیم مدعی اصلی شویم. س��پاهان در رقابت های امسال باید تالش 
کند سرنوش��ت قهرمانی به روزهای آخر بازی ها کشیده شود و آن موقع 

کار را تمام کنیم. 

رییس کمیته پزشکی فیفا از نظر خود در خصوص منع حضور بانوان با روسری 
 در مس��ابقات فوتبال عقب نش��ینی کرد. این تغییر عقیده از س��وی میشل 
دی هوژ قدمی اساسی پیش از جلسه هفته آینده مسئوالن فیفا در خصوص 
منع حضور بانوان محجبه در زوریخ خواهد بود. دی هوژ اظهار داشت: مسأله ای 
که من با روسری داش��تم دالیل پزشکی داش��ت، اما در حال حاضر مشکلی 
 با این موضوع ندارم. وی گفت: تحقیقات کمیته اش نش��ان داده که روسری 
می تواند به گردن و سر بازیکنان آسیب برساند و یا برافروختگی ایجاد کند که 
 خطرناک است، اما تحقیقات به عمل آمده نشان داد خطر خفگی وجود ندارد.

 IFAB  که چهار اتحادیه فوتبال بریتانیایی است، پنجشنبه در این خصوص 
رأی نهایی خود را اعالم می کند. این اتحادیه ها هرکدام حق یک رأی دارند و 

فیفا هم چهار رأی دارد و برای تغییر یک قانون شش رأی الزم است.

اسطوره فوتبال موزامبیک در خالل یورو 2012 پس از بازگشت 
به کشورش دچار س��کته قلبی ش��د. اوزه بیو معروف به »پلنگ 
موزامبیک« و شخصیت افسانه ای 70 ساله پرتغالی ها که از چند 
سال قبل درگیر با مشکالت جسمانی است، به علت سکته قلبی 

همچنان در مرکز درمانی به معالجه خواهد پرداخت.

اوزه  بیو سکته کرد احتمال حضور لوسیو در یوونتوس
پس از آن که باشگاه اینترمیالن لوسیو را بازیکن آزاد 
اعالم کرد، گفته می ش��ود بیانکونری برای جذب وی 

اقدام کرده است. 
از دیگ��ر تیم های��ی که لوس��یو ممکن اس��ت به آن 

بپیوندد، فنرباغچه ترکیه اعالم شده است.

وین رونی سه هفته به مرخصی رفت
باش��گاه منچس��تریونایتد به دلیل حض��ور وین 
رونی در رقابت های یورو 2012 سه هفته به این 
بازیکن استراحت داد. با این مرخصی، این بازیکن 
تور خسته کننده و بلندمدت منچستریونایتد به 

آفریقای جنوبی و چین را از دست می دهد. 

قول نمی دهم، تالش می کنم

سهراب مرادی/ وزنه بردار اصفهانی

تیم گیتی پسند تبانی کرده باش��د یا نه، حضورش در آسیا بحق 
باش��ند یا نه، نماینده فوتسال ایران در س��ومین دوره مسابقات 
فوتسال جام باش��گاه های آسیاس��ت و وظیفه اش جبران تمام 
ناکامی های اخیر فوتسال ایران اس��ت. این که چرا تیم فوتسال 
گیتی پس��ند اصفهان به نمایندگی از کش��ورمان در س��ومین 
دوره مس��ابقات فوتبال جام باش��گاه های آسیا ش��رکت خواهد 
کرد، نکته ای اس��ت که باید در تصمیم گیری های فدراس��یون 
 فوتبال، به ویژه دو کمیته انضباطی و اس��تیناف این فدراسیون 
جست وجو کرد. درحالی که دو ماه پس از پایان دوازدهمین دوره 
مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال قهرمانی تیم گیتی پس��ند در این رقابت ها را 
بدون مشکل خواند، کمیته استیناف فدراسیون یک هفته مانده 
به آغاز سومین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه های آسیا اعالم 
کرد تیم اصفهانی با پرسپولیس تبانی کرده و قهرمان واقعی لیگ 

شهید منصوری قرچک است! به همین خاطر تیم گیتی پسند با 
اما و اگر و تنها به این خاطر که زمان برای تغییر نماینده فوتسال 
ایران در مس��ابقات فوتسال جام باشگاه های آس��یا نبود، به این 

رقابت ها اعزام شد. 
 تیم گیتی پس��ند که فارغ از نتیجه دیدار پایانی فصل دوازدهم 
لیگ برتر عملکرد خوبی در این دوره از رقابت ها داشت و تا هفته 
پایانی پابه پای تیم منصوری جنگید، با ستاره هایی چون محمد 
کشاورز، افشین کاظمی، احمد اس��ماعیل پور، مسعود دانشور، 
شاپا، باتیستا و... به پیکار با حریفان آسیایی می رود؛ البته غیبت 
مصطفی نظری و وحید شمسایی که در آخرین لحظه با باشگاه 
اصفهانی برای تمدید قرارداد به توافق نرسیدند، باعث شده تا بار 
تجربه تیم علیرضا افضل کمتر از قبل شود. با این حال همچنان از 
تیم های گیتی پسند و ناگویا اوشنز ژاپن به عنوان مدعیان اصلی 
قهرمانی مسابقات یاد ش��ود. تیم گیتی پسند با هدایت علیرضا 
افضل در سومین دوره مس��ابقات فوتسال جام باشگاه های آسیا 
شرکت کرده، در گروه A این رقابت ها به مصاف تیم های الریان 
قطر، تایس��ون نام ویتنام و یرموک کویت م��ی رود. این تیم در 
صورت صدرنشینی در این گروه، در مرحله نیمه نهایی رقابت ها به 
احتمال فراوان به مصاف اردوس ازبکستان یا جی اچ بانک تایلند 
می رود و در دیدار نهایی نیز رودرروی ناگویا اوش��نز می ایستد؛ 

تیمی که عنوان قهرمانی دوره دوم مسابقات را یدک می کشد.
فوتسال ایران در یک سال گذشته ناکامی هایی را به خود دیده که 

تقریباً بی سابقه بوده است.

دوشنبه، دوازدهم تیرماه آغاز لیگ آماتور 
سمیه 
پینت بال در رده س��نی نوجوانان گروه مسرور

بانوان اس��تان اصفهان است؛ اتفاقی که 
 برای اولین ب��ار در ایران صورت م��ی گیرد و تاکن��ون هیچ گاه 
 مس��ابقه ای برای این رده س��نی در ایران برگزار نشده است. این 
بازی ها زیر نظر کمیته پینت بال هیأت ورزش های همگانی در 
 باش��گاه پینت بال جوان با حضور هش��ت تیم پنج نف��ره انجام 
 می ش��ود؛ ورزش��ی مهیج که دنیای روزمرگی را از یکنواختی و 
بی رنگی خارج می کند. اینجا رنگی می شوی و با شلیک هر توپی 
دنیایت رنگ می گیرد. پینت بال ورزش پرهزینه و ناشناخته ای 
اس��ت. خیلی ها نمی شناس��ندش و عده ای هم جسته گریخته 
 درموردش شنیده اند. آنقدر که فکر نمی کنند مسابقات جهانی و 
بین المللی دارد. یک دست لباس مخصوص و تفنگ و گلوله های 
رنگی ابزار این ورزش گران است که عالقه مندانش باید با صرف 

 هزینه ش��خصی آن را تهیه کنند؛ چون به گفت��ه رییس کمیته 
پینت بال هیچ ارگان و نهادی به این رشته مهیج ورود پیدا نکرده 
و جامعه آشنایی چندانی با آن ندارد. سعید حقیقت در گفتگو با  
زاینده رود در این باره می گوید: متأسفانه خیلی از افراد جامعه این 
رشته را نمی شناسند. جدای از این، به دلیل هزینه باالیی که دارد 
بیشتر به ورزش��ی برای قش��ر تحصیلکرده و با وضع مالی خوب 
تبدیل شده است. تجهیزات کامل ورزش پینت بال برای یک نفر 
حداقل چهار میلیون هزینه برمی دارد. وی می افزاید: تجهیزات 
 وارداتی این رشته ورزش��ی دلیل اصلی گرانی آن است. تفنگ و 
توپ های رنگی که اس��اس بازی پینت بال هستند از خارج وارد 
می شود و با گران شدن قیمت دالر، به تبع این ورزش گران تر از 
پیش شده است. درحال حاضر چهار باشگاه در اصفهان مشغول به 
فعالیت در این رشته هستند و به تازگی در شهرستان های لنجان 
و شاهین شهر و میمه چند باشگاه پینت بال تأسیس شده اند  که 
این خود نوید آینده خوبی برای ترویج بیشتر رشته مهیج پینت بال 
است. حقیقت با اشاره به برنامه های کمیته پینت بال جهت ترویج 
این رشته در جامعه می گوید: ما با حضور در هشتمین نمایشگاه 
ورزش و تجهیزات ورزشی توانس��تیم این رشته را به بخش قابل 
توجهی از مردم که به عنوان بازدیدکننده به نمایشگاه آمده بودند 
معرفی کنیم. برای کالس های آموزشی که در نظر گرفتیم، نیروی 
بسیار خوبی جذب کردیم و بازدیدکنندگان زیادی فرم ثبت نام در 
دوره های آموزشی ما را پر کردند و پیش بینی می کنیم به زودی 
استعدادهای خوبی در این رشته را شناسایی کرده  و پرورش دهیم.

بازی مهیج با توپ های رنگیامید به سرخ پوشان  برای جبران ناکامی

رنگی کردن دنیایتان هزینه بر استحضور گیتی پسند در آسیا با انگ تبانی



مسئول دبیرخانه جشنواره ادبیات 
كودك و نوجوان رضوی از میزبانی 
چهارمح��ال و بختی��اری ب��رای 
هفتمی��ن س��ال پیاپ��ی در ای��ن 

جشنواره خبر داد. 
حبی��ب اهلل توفیق��ی چالش��تری  
گفت: هفتمی��ن جش��نواره ملی 
ادبیات كودك و نوج��وان رضوی 
از سری برنامه های دهمین جش��نواره بین المللی امام رضا)ع(است كه 
مهر ماه سال 91 در شهركرد برگزار می ش��ود. وی هدف از برپایی این 
 جشنواره را اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی دانست و افزود: گسترش 
فعالیت های فرهنگی مذهبی ،گرامیداشت پدیدآورندگان آثار در زمینه 
سیره امام رضا)ع( و كمك به انتشار گسترده آثار ادبی با موضوع فرهنگ 
رضوی وی��ژه كودكان و نوجوانان از دیگر اهداف این جش��نواره اس��ت. 
توفیقی ادامه داد: كودكان و نوجوانان باپرداختن به ابعاد مختلف زندگی 
امام رضا )ع( و بزرگساالن با خلق آثاری كه در زمینه معارف امام رضا)ع( 
برای رده های س��نی كودكان و نوجوانان آفریده اند، می توانند در قالب 
شعر، داستان و قطعه ادبی در این جشنواره شركت كنند. وی یادآور شد: 
آثار این جشنواره در سه مقطع سنی كودكان پنج تا12 سال، نوجوانان از 

12تا18سال و بزرگساالن از 18 سال به باال داوری خواهد شد.

کلنگ طرح صبا فوالد زاگرس 
به زمین خورد 

 ط��رح صب��ا ف��والد زاگرس در س��فید دش��ت اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاری كلنگ زنی ش��د. ای��ن طرح با 
حض��ور اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری، مدیر كل 
 صنعت، معدن و تجارت استان و دیگر مسئوالن استانی 

كلنگ زنی شد.
مدیر عامل شركت صبا فوالد زاگرس درمراسم كلنگ زنی 
این پروژه، گفت: مجوز ساخت این شركت از سال 89 با 

ظرفیت صدهزار تن گرفته شده است.
 علی محمد زمانی اظهار داشت: این شركت فعالیت های 
برنامه ریزی شده ای دارد و تولید فوالد و مقاطع تولید از 

مهم ترین فعالیت های این شركت است. 
 وی با اش��اره ب��ه این ك��ه روند پ��روژه ای ب��ه صورت 
مرحله ای انجام شده اس��ت، عنوان كرد: در حال حاضر 
مقاطع فوالدی این ش��ركت در حال نصب است. زمانی 
تصریح كرد: برای اح��داث واحد فوالد س��ازی از محل 
آمایش این استان تأییدیه و مجوزهای الزم گرفته شده 

است و این طرح  به بانك صنعت و معدن معرفی شد.
 وی ادام��ه داد: در ح��ال حاضر مش��خصات فنی واحد 
 فوالدس��ازی مورد اس��تفاده ق��رار گرفت��ه و این طرح 

اشتغال زایی 300 نفر را در پی خواهد داشت.

تولید هرتن فوالد 11 نفر اشتغال زایی دارد
رییس هیأت مدیره شركت فوالد زاگرس و نایب رییس 
انجمن تولیدكنندگان فوالد كشور گفت: اهمیت صنعت 
فوالد در كشور بسیار باالست و اشتغال زایی زیادی را به 
همراه دارد. حمیدرضاطاهری زاده با بیان این كه تولید 
فوالد به لحاظ امنیت نگاه باالیی دارد، بیان داشت: قبل 
از این، ساخت فوالد به دست دولت بود و از این پس رشد 

صنعت به بخش خصوصی سپرده می شود. 
وی تصریح كرد: چه��ار تا پنج تن تولید ف��والد به عهده 
بخش خصوصی ب��وده و پیش بینی می ش��ود در برنامه 
توسعه 1404 صنعت و تولید، به 56 میلیون تن افزایش 
 پیدا كند.  طاهری زاده ادامه داد: از 56 میلیون تن تولید، 
44 میلیون تن مصرف داخلی دارد و 12 میلیون تن جزو 

صادرات كشور خواهد بود.
 وی اذعان داشت: از نکات مهم سفیددشت برای اجرای 
این پروژه ، دسترسی بس��یار سریع به ش��بکه ریلی راه 
 آهن و راه اندازی آن به اس��تان خوزستان و آب كافی در 

چهارمحال و بختیاری است. 

خبر ویژه

استاندار چهار محال و بختیاری 
علی اصغر عنابستانی

 این اس��تان با وجود همه س��ختی ها در عرصه ه��ای صنعت، روند 
 رو به رش��دی دارد و به همین دلیل ش��رایط این اس��تان ش��رایط 
افتخ��ار آمی��زی اس��ت. ب��ا ای��ن ح��ال، بای��د در عرص��ه داخلی 
 بیش��تر به فکر بود و س��عی ش��ود همه ش��رایط تولید را به دست 
آورد؛ چرا كه شرایط كش��ور در حوزه صنعتی، شرایطی است كه به 

سمت اصالح پیش می رود. 
انرژی هس��ته ای بهانه ای برای تحریم هاس��ت؛ چرا كه دش��من از 
صالح هسته ای ما نمی ترسد، بلکه از وحدت و همبستگی این دولت 
ترس دارد ك��ه  بدون توجه 
به دش��منی غرب و آمریکا 
ایستاده و رو به جلو حركت 
می  كند. االن ایران از لحاظ 
اقتصاد در رده 17 دنیا قرار 
دارد؛ مس��أله ای ك��ه غرب 
 آن را بر نمی تاب��د و تحمل 

نمی كند.

صنعت استان رو به رشد است 

یادداشت

خبر

چهره روز
نقشه برداری شهرهای چهارمحال و بختیاری انجام شد 

مهدی هاشمی مدیر كل ثبت اسناد و امالك گفت: نقشه برداری كاداسترتمامی شهرهای این 
استان 100درصد انجام شده و وارد بانك اطالعات جامع امالك شده و اطالعات ثبتی مربوط به 

قطعات موجود بر روی نقشه ها جانمایی شده و پالك گذاری صورت پذیرفته است.
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ابالغ
1185 ش��ماره ابالغیه: 9110100351900085، ش��ماره پرونده: 9009980351900491، ش��ماره 
بایگانی ش��عبه: 900517، خواهان عزت فرهنگ س��هلوانی دادخواستی به طرفیت خوانده مرتضی 
ستوده تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان – اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 251 ارجاع و به کالسه 
9009980351900491 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/05/14 و ساعت 8:00 تعیین شده 
اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 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 ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 5758 پیرامون - مدیر دفتر شعبه نوزدهم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ 
1284 شماره ابالغیه: 9110100350400321. شماره پرونده: 9009980350401073. شماره بایگانی 
شعبه: 901087. خواهان س��ید مصطفی عدنانی ساداتی دادخواستی به طرفیت خوانده احمد طاهری 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع و به کالس��ه 9009980350401073 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1391/05/15 و ساعت 12:00 تعیین شده است. 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 کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر 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. م الف/ 5762 دفتر شعبه چهارم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
2421 ش��ماره ابالغیه: 9110100350800046، ش��ماره پرونده: 9009980350800688، ش��ماره 
بایگانی ش��عبه: 900689، خواهان مؤسس��ه مالی و اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی محمدحسین 
نظری توکلی به وکالت علی امینی دادخواس��تی به طرفیت خوانده حس��ن بدیعی تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه هش��تم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل 
اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به کالس��ه 9009980350800688 ثبت گردیده 
که وقت رس��یدگی آن 1391/05/14 و ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود 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 رس��یدگی حاضر گردد. 

داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
2458 کالسه پرونده: 44/91، شماره دادنامه: 322، مرجع رسیدگی کننده: شعبه 31 شورای حل 

اختالف اصفهان، خواهان: مس��عود شیخی نش��انی: اصفهان کوی امیریه، خ اول ف هشتم، پ 23، 
خوانده: داود کاظمیان نجف آبادی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی با استعانت از 
خداوند متعال بش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی ش��ورا: در خصوص دادخواست 
مسعود شیخی بطرفیت داود کاظمیان نجف آبادی به خواسته مطالبه مبلغ 14/466/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 543/408435-84/6/11 عهده بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسی 
و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با 
ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اش��تغال ذمه خوانده به 
خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی و مواد 310، 312 قانون تجارت حک��م به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
چهارده میلیون و چهارصد و شصت و شش هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت سی و 
هشت هزار ریال بعنوان خس��ارات دادرسی و پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ 84/6/11 
لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی درحق خواهان صادر و اعالم می 
گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��ورا و ظرف 20 
روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی خواهد بود. م الف/ 6027 ش��عبه 31 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
2461 کالسه پرونده: 1064/90، ش��ماره دادنامه: 343، مرجع رسیدگی: شعبه 26 حقوقی شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: مصطفی آقاداود مارنانی نشانی: اصفهان سه راه سیمین کوچه امام 
پالک 6، طبقه اول، خوانده: محمود ماهرانی فرزند عباس مجهول المکان، خواسته: مطالبه،گردشکار: 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 

با اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در 
خصوص دادخواست مصطفی آقاداودی مارنانی علیه محمود ماهرانی فرزند عباس دائر بر مطالبه 
تأخیر تأدیه بابت قرارداد مورخه 88/2/29 تا زمان اجرای حکم در پرونده کالسه 1314/90 شعبه 

18 حقوقی ش��ورای حل اختالف اصفهان با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک ارائه شده از 
س��وی خواهان پرونده و سایر دالیل و مدارک و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و ارسال 
الیحه به ش��ورا دعوی خواهان ثابت تش��خیص و مس��تند به ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی 
خوانده به پرداخت مبلغ 29/500/000 ریال بابت اصل خواس��ته و س��ی هزار ریال هزینه دادرسی 
در حق خواهان محکوم می نماید. دادنامه صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این 

شورا می باشد. شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
2462 ش��ماره: 526/90 به موجب رأی ش��ماره 44 تاریخ 91/1/21 حوزه 27 شورای حل اختالف 
شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهما 1- فرزانه آذری 2- محمد اسدی هر دو 
مجهول المکان محکوم هستند به: پرداخت تضامنی مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت س��ی هزار ریال به عنوان خس��ارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له صندوق قرض الحس��نه حضرت محمد به مدیریت احمد 
صابریان نشانی محل اقامت: حکیم نظامی جنب ک 33 صندوق حضرت محمد وپرداخت نیم عشر 
اجرائ��ی در حق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د 

محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اج��را بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در 
صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي 
خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 27 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
2463 شماره: 1933/90 ش 45 به موجب رأی شماره 208 تاریخ 91/2/12 حوزه شعبه 45 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه موسی اجدادی مجهول المکان 
محکوم است به: حضور در دفترخانه و انتقال سند موتورسیکلت به شماره انتظامی 2838 کرمان 
33 و پرداخت مبلغ 36/000 ریال در حق محکوم له احمد ش��ریفیان نش��انی محل اقامت: خ قائمیه 
چهارراه فضیلت، کوی سعادت آباد روبروی قلعه حاجی آباد پ 156. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به 
موق��ع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد ی��ا مالي معرفي کند که اجراي حکم و 
اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد 
صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه 
قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا 
صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده 
باش��د به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. م الف/ 5989 شعبه 

45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

احضار
2466 چون الهام پورمیری شکایتی علیه آقای امیر عباس سرندی مبنی بر ترک انفاق مطرح نموده 

که پرونده آن کالسه 901636 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 91/6/28 ساعت 9/5 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 یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 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 شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. محسنی – مدیر دفتر شعبه 

120 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

اخطار اجرایی
2474 ش��ماره: 1785/90 ش 11 به موجب رأی ش��ماره 128 تاریخ 91/2/7 حوزه 11 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه فریدون بسیم نشانی محل اقامت: 

ملک شهر خ آزادی خ کاوه کوی نشاط پ 15 محکوم است به: پرداخت مبلغ ششصد و چهل و دو 
هزار تومان بابت اصل خواس��ته و سه هزار و چهارصد تومان بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان آقای محمدرضا معمار با وکالت زهره دهقانی 
نشانی وکیل: خ خیام محله ناژوان کوی شهید فروجانی پ 111. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2487 در خص��وص پرونده کالس��ه 1869/90 ش 5 خواهان ایم��ان آروی با وکالت زهره دهقانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ سه میلیون و دویست هزار تومان بابت وجه 2 فقره چک به شماره 
های 449997-90/10/30 و 449996-90/10/25 به انضمام مطلق خس��ارات دادرسی و تأخیر در 

تأدیه به طرفیت امید صادقی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 91/5/14 ساعت 8/30 
تعیی��ن گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان آتشگاه دادسرای مجتمع 2 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان

اخطاریه
2488 ش��ماره: 972/89 ح/ 21 آقای غالمعباس حیدری کار: آزاد مجهول المکان چون همسر شما 
خانم منیره حصیری با دادنامه ش��ماره 1846 مورخه 1390/11/29 صادره از ش��عبه 21 دادگاه 
حقوقی اصفهان جهت مطلقه شدن از شما به این دفتر مراجعه نموده لطفًا پس از رؤیت این اخطاریه 
ظرف مدت پنج روز به این دفتر مراجعه فرمائید و در غیر این صورت طبق قانون عمل خواهد شد. 

شعبه 21 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
2491 کالس��ه پرونده: 2232/90، ش��ماره دادنامه: 310، مرجع رس��یدگی: شعبه 7 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: س��ید محمدرضا معم��ار قهفرخی به آدرس: اصفهان کیلومتر 5 جاده 
تهران روبروی کارخانه ش��یر پگاه خدمات فنی رنا، وکیل: زهره دهقانی ناژوانی نشانی: اصفهان 
خیابان خیام محله ناژوان کوی ش��هید فروجان��ی پ 111، خوانده: قربان کریم نژاد اصل بارانلو 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه س��ی میلیون ریال وجه فاکتور 542 مورخ 89/9/19، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مش��ورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت بصدور رأی می 
نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوای خواهان سید محمدرضا معمار قهفرخی با وکالت 
زهره دهقانی ناژوانی به طرفیت قربان کریم نژاد اصل بارانلو به خواسته مطالبه مبلغ سی میلیون 
ریال بابت بخشی از وجه فاکتور شماره 542 مورخ 89/9/19 شورا با توجه به فاکتور و قرارداد 
ابرازی که خوانده مذکور ذیل آن را امضاء نموده است و نشانه طلبکار بودن خواهان است و از 
آنجایی که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه نیز 
که برائت ذمه ایش��ان را به اثبات برس��اند ارائه ننموده است لذا مستنداً به ماده 198 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی و مطابق ماده 10 قانون مدنی رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ س��ی 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ پنجاه و سه هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 90/12/10 و حق الوکاله وکیل در حق خواهان داش��ته و اعالم 
می دارد رأی صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس 
از آن به مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی اصفهان می باش��د. ش��عبه هفتم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2492 در خصوص پرونده کالس��ه 2318/90 خواهان محمدرضا عادلی دس��تجردی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه سفته به طرفیت منصور صالحی فرزند عبدالرضا تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای مورخ 91/5/21 س��اعت 10/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2493 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 530/91 ش ح 14 خواه��ان آقای محمد فان��ی قهدریجانی 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند موتورسیکلت به طرفیت آقای علی اکبر سلیمان پور تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 91/5/24 ساعت 11 صبح تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه ساختمان شماره 2 شوراهای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2494 در خصوص پرونده کالسه 483/91 خواهان دادخواستی مبنی بر انتقال سند موتورسیکلت 
به طرفیت مرتضی کودرانی ردانی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 
91/5/31 س��اعت 12/30 تعیین گردیده اس��ت. 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 
ابتدای خ آتش��گاه مجتمع ش��ماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2495 در خصوص پرونده کالسه 548/91 خواهان امیرهوشنگ ارباب زاده اصفهانی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انجام تعهد به طرفیت علی اصغر الهیاری فرزند محمدعلی تقدیم نموده است. وقت 

رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 91/6/7 ساعت 11/15 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در ابتدای خ آتش��گاه مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 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 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2496 در خصوص پرونده کالس��ه 169/91 خواهان اصغر عباسیان دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت 1- رحمت اله مصطفایی 2- رضا س��االروند تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای 
مورخ 91/5/14 س��اعت 17 تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 17 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2497 در خصوص پرونده کالسه 614/91 ش/ 5 خواهان مصطفی خدارحمی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت بابک ملک محمدی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/5/17 ساعت 
9/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خ آتشگاه مجتمع شماره 
دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 5 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2499 در خص��وص پرونده کالس��ه 37/91 خواهان غالمعلی بینا دادخواس��تی مبنی بر مطالبه 
خس��ارت به طرفیت علی جمش��یدی فرزند صلبعلی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
سه شنبه مورخ 91/6/7 ساعت 12 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در ابتدای خ آتش��گاه مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
2500 خانم عصمت فاتحی دارای شناس��نامه ش��ماره 1034 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
1576/91 ح/ 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عرفان ذوالفقاری بشناس��نامه 7-306457-127 در تاریخ 1391/1/11 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: والدین متوفی به اسامی 
زی��ر: 1- اکبر ذوالفقاری فرزند علی ش ش 15 )پ��در متوفی(، 2- عصمت فاتحی فرزند فضل اله 
ش ش 1034 )مادر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2501 در خصوص پرونده کالس��ه 562/91 خواهان مرتضی شمس دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت رحمت اله مرادی قهدریجانی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز سه شنبه 
مورخ 91/5/10 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب 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 نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
2522 ش��ماره ابالغیه: 9110100350500701، ش��ماره پرونده: 9009980350501437، شماره 
بایگانی شعبه: 901497، خواهان حبیب اله بخشی چهارتخته دادخواستی به طرفیت خوانده حسن 
رشیدی علویجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان- اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهار باغ باال خ 
ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و به 
کالس��ه 9009980350501437 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/05/11 و ساعت 8:00 
تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 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 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 رسیدگی حاضر گردد. ناظمی- مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

برای هفتمین بار، شهرکرد میزبان 
جشنواره ادبیات کودك و نوجوان رضوی

كاه��ش دب��ی آب رودخان��ه زاین��ده رود در منطقه س��امان 
چهارمح��ال و بختیاری در حال وارد كردن خس��ارت به قطب 
باغات این استان بوده و مشکالت بسیاری برای كشاورزان این 

منطقه ایجاد كرده است. 
كم آب��ی رودخان��ه زاینده رود موجب ش��ده كه س��اعت ها و 
روزهای آبیاری باغات كش��اورزی تغییر كن��د و موجب از بین 
رفتن محصوالت كشاورزی این منطقه شود. با توجه به این كه 
بیشترین قطب كشاورزی این استان در بخش سامان و حاشیه 
زاینده رود واقع ش��ده، اما هم اكنون كش��اورزان این منطقه با 
مشکل جدی خاموشی پمپاژها در طول هفته به دلیل كاهش 
آب رودخان��ه مواجه هس��تند. قطعی مکرر پمپ��اژ طرح های 
كشاورزی، موجب می شود كه تولیدات محصوالت كشاورزی  
كاهش و خسارات زیادی برای كشاورزان این منطقه به همراه 
داشته باشد. در حاش��یه زاینده رود خاموشی  مکرر پمپاژهای 
طرح های كش��اورزی، باعث شده بیش��تر برگ و محصوالت 
درختان بادام، هلو و زردآلو زرد ش��وند و قبل از ش��روع فصل 

تابستان و گرما از بین بروند.

 دلیل كم شدن آب رودخانه زاینده رود، 
بسته و كم فشار شدن آب رودخانه 
از س��د زاینده رود اس��ت و كم آب 
ش��دن رودخانه زاینده رود موجب 
می ش��ود كه موتور پمپاژهای این 
منطقه خسارت ببیند. با گران شدن 
برق، با توجه به این كه برق مصرفی  
پمپاژها بسیار باالست، ولی تاكنون 

هیچ یارانه ای برای كشاورزان در نظر گرفته نشده است. با توجه 
به این كه محصوالت كش��اورزی با وجود كم آبی دارای بازده 
اقتصادی باالی برای كشاورز نیست، اما كشاورز باید هزینه های 
زیادی را برای باغات  و مزارع خود داشته باشد و محصول خود 
را با كمترین قیمت به فروش برس��اند كه برای كشاورزان این 

منطقه در اصل كشاورزی سود زیادی به همراه ندارد.
مشکالت كش��اورزان بعد از اجرایی ش��دن یارانه به خصوص 
در زمین��ه پرداخت قبوض برق، س��موم و كودهای ش��میایی 
افزایش داش��ته و از پس ای��ن همه هزینه بر نم��ی آید.یکی از 
كشاورزان حاش��یه زاینده رود در گفتگو با مهر با اشاره به این 
كه حاش��یه رودخانه قطب كش��اورزی در اس��تان است، بیان 
داش��ت: در حال حاضر با كم ش��دن آب رودخانه و خاموش��ی 
پمپاژ های طرح های كش��اورزی  و خرابی موتورهای پمپاژها  
تولید محصوالت كش��اورزی در این منطقه از بازدهی كمتری 
برخوردار شده اس��ت.جهانگیر كریمی با اش��اره به این كه در 
سال تولید ملی باید حمایت ویژه از تولید محصوالت كشاورزی 
صورت گیرد، اذعان داشت:  باید قشر كشاورز مورد توجه دولت 

و ارگان های ذیربط قرار گیرد. در حال حاضر پرداخت قبوض و 
خرید كودهای شیمیایی و سموم برای درختان با توجه به عدم 
پرداخت یارانه از سوی دولت، برای قشر كش��اورز در راستای 
توسعه كشاورزی بسیار سخت اس��ت؛ زیرا كه یارانه ای برای  

كشاورز در نظر گرفته نشده است.
وی اذعان داشت: در حال حاضر مش��کل عمده كشاورزان این 
منطقه  خاموش پ��ی در پی پمپاژهای طرح های كش��اورزی 
است كه موجب شده محصوالت با كیفیت كمتری تولید شوند.

كریمی بیان داشت: خاموشی پی در پی پمپاژها به دلیل كاهش 
آب رودخان��ه زاینده رود اس��ت كه باید این موض��وع از طریق 

مسئوالن مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

بسته ش�دن آب رودخانه زاینده رود بدون اطالع 
به کشاورزان حاشیه رودخانه 

رییس خانه كش��اورز اس��تان چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به كاهش س��طح آب رودخانه زاینده رود، اظهار داشت: بسته 
ش��دن آب رودخانه زاینده رود بدون اطالع قبلی به كشاورزان 
حاشیه رودخانه  از سوی آب منطقه ای استان اصفهان صورت 
گرفته است. س��ید طاهر نوربخش با بیان این كه بسته شدن و 
كاهش سطح آب رودخانه زاینده رود موجب شده كه پمپاژهای 
طرح های كشاورزی این منطقه آس��یب ببینند، بیان داشت:  
پمپاژهای آب حاش��یه رودخانه زاینده رود بر اساس سطح آب 
احداث شده اند و كاهش سطح آب زاینده رود موجب به وجود 

آمدن مشکالتی برای كشاورزان این منطقه شده است.
نوربخش با اشاره به این كه با تأخیرهای به وجود آمده در تعمیر 
پمپاژهای باغات حاش��یه زاینده رود نظام آبیاری باغات برهم 
خورده، اظهار داش��ت: بی نظمی های سیس��تم های آبیاری  
باغات  موجب خشك ش��دن درختان بادام و محصوالت باغی 
شده و كشاورزان این منطقه خسارت زیادی را به دلیل كاهش 

سطح آب رودخانه زاینده رود متحمل شده اند.
وی با بیان این كه تا كنون بیش از 20 مورد از پمپاژهای منطقه 
دچار آس��یب ش��ده اند، گفت: در راستای خس��ارت وارده به 
كشاورزان منطقه، كشاورزان خواستار پرداخت خسارت خرابی  

پمپاژها از آب منطقه ای اصفهان و وزارت نیرو هستند.
نوربخش با اشاره به این كه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
قیمت قبوض برق بسیار باالست و سرمازدگی و خرابی پمپاژها 
و... همه و همه در كاهش محصوالت  و كاهش درآمد كشاورزان 
این منطقه تأثیر داشته است، بیان داش��ت: كشاورزان از اداره 
برق استان خواستار بخشودگی دو دوره قبوض برق طرح های  

باغات كشاورزان هستند.

 با کاهش آب زاینده رود 

باغات سامان درحال نابودی

 با گران شدن برق، 
با توجه به این 

که برق مصرفی  
پمپاژها بسیار 
باالست، ولی 
 تاکنون هیچ 

یارانه ای برای 
کشاورزان در نظر 
گرفته نشده است
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امام رضا )ع( :
بخیل را آسایشی نیس��ت و حسود را خوش��ی و لّذتی نیست 
و زمامدار را وفایی نیس��ت و دروغگو را م��رّوت و مردانگی 

نیست.

چشمه

در باغی چش��مه ای بود و دیوارهای بلند گرداگرد آن باغ. تش��نه ای 
دردمند باالی دیوار با حسرت به آب نگاه می کرد، ناگهان خشتی از 
دیوار کند و در چشمه افکند. صدای آب مثل صدای یار، شیرین و زیبا 
به گوش��ش آمد. مرد آنقدر از ص��دای آب لذت می ب��رد که تند تند 

خشت ها را می کند و در آب می افکند.
آب فریاد زد: های، چرا خشت می زنی؟ از این خشت زدن بر من چه 

فایده ای می بری؟...
تشنه گفت: ای آب ش��یرین! در این کار دو فایده است؛ اول این که 
شنیدن صدای آب برای تشنه مثل ش��نیدن صدای موسیقی است. 
نوای آن حیات بخش اس��ت و مرده را زنده می کند. مثل صدای رعد 
و برق بهاری برای باغ سبزه و س��نبل می آورد. صدای آب مثل هدیه 
برای فقیر است. پیام آزادی برای زندانی است و بوی یوسف لطیف و 

زیباست که از پیراهِن یوسف به پدرش یعقوب می رسید.
فایده دوم این که: من هر خشتی که برکنم، به آب شیرین نزدیک تر 

می شوم و دیوار کوتاه تر می شود.
خم شدن و س��جده در برابر خدا، مثل کندن خشت است. هر بار که 
خش��تی از غرور خود بکنی، دیوار غرور تو کوتاه تر می شود و به آب 
حیات و حقیقت نزدیک تر می ش��وی. هر که تش��نه تر باشد، تندتر 
خش��ت ها را می کند. هر که آواز آب را عاش��ق تر باش��د، خشت های 

بزرگ تری برمی دارد.

چند پیشنهاد سرد و خنک

دمای هوا در بسیاری از شهرها از مرز ۳۰درجه هم گذشته است. در این 
مطلب چند پیشنهاد سرد و خنک برای گذراندن تابستان گرم امسال را به 
شما پیشنهاد می کنیم. جلوی بستنی و آب میوه فروشی ها شلوغ است، 
مردم نوشیدنی خنکی می نوشند تا کمی از گزند گرمای هوا راحت شوند 

و کارهای روزانه خود را انجام دهند.
 واقعاً گرما فرساینده است و به نظر می رسد که روی بیشتر افراد، اثر منفی 
می گذارد. اگر شما هم از گرمای هوا کالفه شده اید، در محل خنک تری 
بنشینید، تا آرام ش��وید و در مورد گرما و آثار آن روی روان افراد بخوانید. 
گرمای هوا تحمل همه را کاهش می دهد، ام��ا باید با مدیریت صحیح از 
چنین شرایطی بهتر استفاده کرد؛ مثال به بدن مایعات کافی برسانید. اگر 
 در هوای گرم کار می کنید، باید مایعات خنک همراه داشته باشید تا هر 

چندوقت یک بار بنوشید. 
تا حد امکان از غذاهای س��بک و متناس��ب با فصل گرما استفاده کنید. 
مصرف میوه نیز بسیار مفید است. بهتر اس��ت غذاهای چرب و سنگین 
نخورید. یکی از نوشیدنی های مفید در این فصل، دوغ است که هم نمک 
دارد و هم کلس��یم و هم آب. به این ترتیب آب و امالح از دست رفته بدن 

را جبران می کند.  
ی��ک متخص��ص تغذی��ه در این ب��اره م��ی گوی��د: ب��ا توجه ب��ه این 
 ک��ه فص��ل تابس��تان گ��رم اس��ت و ب��دن آب زی��ادی را از دس��ت 
می دهد، استفاده از غذاهایی با طبع س��رد، مثل شیر و ماست و یا آبدوغ 
خیار و شیربرنج توصیه می شود. میوه و سبزی هم در فصل تابستان برای 
تأمین آب بدن مناسب است، ولی جای غذای اصلی را نمی توانند بگیرند.

 فصل تابستان گرم اس��ت و اس��تفاده از غذاهایی که طبع سرد دارند، به 
کاهش حرارت بدن کمک می کند. سکنجبین، نان و پنیر به همراه طالبی 
یا خیار و هندوانه در تابستان بسیار مناسب است و خوردن غذاهای سرخ 

کردنی و خشک توصیه نمی شود.
  برخی کودکان از یخمک، پاس��تیل، نوشابه و س��ایر خوراکی هایی که 
رنگ های مصنوعی در آن به کار برده شده استفاده می کنند که در نهایت، 
میزان رنگ های مجاز خوراکی ممکن اس��ت در بدن کودک باالتر از حد 

مجاز شود و برای کودک مضر باشد. 
ای��ن متخص��ص تغذی��ه در م��ورد مص��رف برخ��ی دس��رها مانن��د 
 ژل��ه ه��م توصی��ه م��ی کن��د و م��ی گوی��د: ب��ا توج��ه ب��ه ای��ن که 
۹۰ درصد ژل��ه حاوی آب اس��ت، مص��رف متع��ادل آن خوب اس��ت، 
ولی ب��ه دلیل اس��تفاده از رنگ های خوراک��ی در ژله برای گروه س��نی 
 کودکان ک��ه موادغذایی اث��ر بیش��تری روی آنها دارد، چن��دان توصیه 

نمی شود.
  لب��اس ه��ای گش��اد و روش��ن از جن��س پنب��ه ی��ا ن��خ بپوش��ید و 
 لباس های تنگ ب��ا پارچه های نایلونی را کنار بگذاری��د. تا حد امکان از 
محیط های پرآفتاب دوری کنید و در س��ایه بمانید تا این فصل زیبا را با 

خاطرات خوش به پایان برسانید.

بعضی از لذیذترین میوه ها ی��ا غذاهای جهان اگر با دقت 
کافی تهیه یا جویده نشود، می تواند مرگبار باشد.

 یکی از لذت های س��فر، تجربه غذاهای ت��ازه، میوه ها و 
قارچ های ناشناخته است، اما بعضی از لذیذترین میوه ها 
یا غذاهای جهان اگر با دقت کافی تهیه یا جویده نش��ود، 

می تواند مرگبار باشد و سفر شما را به کابوس بدل کند.

صدف خوراکی  
 اگر از آن دس��ته آدم هایی هستید که سالمت غذایی که 
میل می کنید برایتان اهمیت بس��یاری دارد، بهتر است 
برای همیش��ه دور صدف خوراکی خام را خط بکش��ید. 
س��ازمان غذا و داروی آمریکا )FDA( این ماده غذایی را 
به دلیل مسمومیت های بسیاری که تاکنون ایجاد کرده 
و تعداد قربانیان مصرف آن، یک��ی از مخاطره آمیزترین 
غذاه��ای روی زمی��ن اع��الم ک��رده اس��ت. در می��ان 
میکروارگانیسم هایی که می توانند با مصرف صدف خام 
فرد را دچار مش��کالت حاد در دس��تگاه گوارش کنند، 
 نورو ویروس و ویبریو از اهمیت بیشتری برخوردار است. 
نورو ویروس می تواند عامل التهاب ویروسی معده و روده در 
فرد باشد و ویبریو که نمونه هایی از آن عامل وباست، فرد را 
دچار تب، شوک عفونی، ضایعات پوستی و در بعضی موارد 

حتی مبتال به عفونت خونی مرگبار خواهد کرد.

آکی، جامائیکا   
 خوردن بی موقع این میوه خوش��مزه و مغذی که بومی 
جامائیکاست و به مغز سبزیجات معروف است، می تواند 
سفر به این کشور را به کابوس گردشگردان ناآگاه تبدیل 
کند. آنها کافی است تنها یک تکه از پوسته گالبی شکل 
این گیاه آفریقایی را پیش از رسیدن کامل آن بخورند تا 
دچار بیماری استفراغ جامائیکایی و تشنج شوند و مرگ 
به سراغ آنها بیاید.  برای چشیدن این میوه مقوی، باید تا 
زمان رسیدن کامل آن یعنی زمانی که پوست آن به رنگ 
قرمز روشن دربیاید و بافت اسفنجی آن از دانه های سیاه 
سمی داخل جدا شود، صبر کنید. میوه رسیده این درخت 
زمانی که از دانه های سمی آن جدا و جوشانده شود، همراه 
با ماهی نمک سودشده غذای ملی مردم جامائیکا را تشکیل 
می دهد. ماده سمی درون این میوه هیپوگلیسین است که 
در میوه و دانه های سیاه میانی آن وجود دارد. این ماده پس 
از ورود به بدن، به متیلن سیکلوپروپیل استیک اس��ید یا 
MCPA تبدیل می شود که می تواند عملکرد آنزیم های 

حیاتی متعددی را مختل کند.

خوراک هشت پا  
 بازوی بچه هشت پاها چیزی نیست که در فهرست غذایی 
کشورهای متعدد بتوانید آن را پیدا کنید؛ به ویژه اگر قرار 
باشد زنده زنده سرو شود! این غذا که به صورت خام و همراه 
با روغن کنجد و دانه های آن دررستوران های کره عرضه 
می شود و مشتریان بسیاری دارد، می تواند تهدیدی جدی 
برای کسانی باشد که به خوردن بازوهای زنده ای که هنوز 
تقال می کنند، عالقه مندند.  بادکش های روی این بازوها 
که هنوز مشغول مکش هس��تند، می تواند به بخش های 
داخلی گلوی فرد بچسبد و او را خفه کند. بهترین راه برای 
اجتناب از خفه شدن به وسیله این غذا، صد بار جویدن آن 

پیش از قورت دادن و البته با دهان پر حرف نزدن است!

  کنسرو ماهی تن
 آلودگی آب ب��ه وس��یله فاضالب های صنعت��ی، باعث 
 ش��ده اس��ت بیماری های ناش��ی از متیل جی��وه مانند 
نارسایی های رشد در کودکان افزایش پیدا کند. به همین 
دلیل است که فیله و کنسرو ماهی هایی مانند ماهی تن 
نیز به فهرست غذاهایی که نباید خورده شود، به ویژه در 
منوی غذای کودکان اضافه شده است.  عالوه بر این، عوامل 
بیماری زایی مانند اسکومبروتروکسین که ناشی از شرایط 
نگهداری بد ماهی پس از صید است، می تواند مشکالت 
متعددی را برای مصرف کنندگان ایجاد کند. مسمومیت 
با مصرف این ماهی ها که بخش هایی از بافت آنها فاس��د 
شده، به دلیل تولید حجم باالیی از هیستامین که در بدن 
ماهی ایجاد شده است، اغلب با حساس��یت غذایی با آن 
اشتباه گرفته می شود. عالیم این مسمومیت که دومین 
مسمومیت بزرگ غذایی ناشی از مصرف آبزیان در سطح 
جهان اس��ت، می تواند شامل سردرد، اس��هال و حتی در 

مواردی از دست دادن بینایی باشد.

   بادبادک ماهی
 یک��ی از لذیذتری��ن و گران قیمت ترین غذاه��ای ژاپنی 
است، اما اگر با نهایت دقت و مهارت تهیه نشود می تواند 
به ش��ام آخر گردش��گران و ژاپنی هایی تبدیل شود که 
ش��جاعت خوردن آن را داش��ته اند. این ماهی با این که 
توسط سرآشپزهایی که سال های س��ال مهارت دارند و 
از چاقوهایی فوق العاده تیز برای تمیز کردن آن استفاده 
می کنند تهیه می شود، باز هم ساالنه یک دوجین قربانی 
می گیرد. رحم این ماهی، کبد و روده های آن حاوی ماده 
سمی تترودوتوکسین است که حتی یک قطره از زهرابه 

آن هم کشنده است. 
این سم اثر خود را با بی حس کردن زبان، اطراف دهان و 
دیگر بخش های بدن فرد آغاز می کن��د و در نهایت با از 
کار انداختن ش��ش ها، به زندگی فرد پایان می دهد. اگر 
می خواهید این غذای لذیذ ژاپن��ی آخرین وعده غذایی 
نباشد که میل می کنید، بهتر است رستوران های گران تری 
را برای ص��رف آن انتخاب کنید یا به س��راغ آش��پزهای 

باتجربه تری بروید.

مرگ بارترین غذاهای دنیا
+19+37

+9+16
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خبر ویژه

عکس نوشت

ناش��ران آرژانتینی در چاپ کتاب ها از جوهری اس��تفاده خواهند کرد که در معرض هوا و 
نور خورشید طی دو ماه ناپدید می شوند. انجمن ناشران مستقل آرژانتین به همراه آژانس 
تبلیغاتی DRAFTFCB Buenos Aires به دنبال تدبیر راهکاری برای مجاب کردن 

خوانندگان به مطالعه کتاب های خریداری شده هستند. 
اجرایی کردن این تفکر، مخاطبان کافی برای ارباب قلم به ویژه نویسندگان جوان را فراهم 
می کند. نویسندگان جدید قادر به جذب خریدار کتاب هایشان هس��تند، با این حال قانع 
کردن آنها به خواندن آثار، روندی چالش برانگیز اس��ت. عدم خوان��دن این کتاب ها مانع از 

انتشار دوباره آنها می شود.

نوعی برنامه iPhone ترجمه گفتار جدید به منظور اس��تفاده میلیون ه��ا جهانگرد حاضر در 
المپیک 2۰12 لن��دن به بازار می آی��د. این برنامه موس��وم ب��ه VoiceTra4U-M به افراد 
امکان مکالمه ب��ا خارجی ها را به زبان خودش��ان می دهد. فناوری نوین توس��ط کنسرس��یوم 
بین المللی برای تحقیقات پیش��رفته ترجم��ه گفتاری متش��کل از 2۳ محقق از کش��ورهای 
 مختلف طراحی ش��ده و از ترجمه صوت��ی کامل برای 1۳ زب��ان متعدد و ترجم��ه متنی برای 
2۳ زبان حمایت می کند. کاربران می توانند با استفاده از این برنامه در یک iPhone منفرد برای 
مکالمات رودررو یا مکالمات تلفنی سهیم شوند. فرآیند ترجمه با سرورهای از راه دور رخ داده و 

تأخیری جزئی در مکالمات را به دنبال دارد.

با 13 زبان دنیا صحبت کنید!چاپ کتاب هایی که غیب می شوند!

بزرگ ترین آینه 
طبیعی دنیا

بزرگ ترین سطح نمکی دنیا با وسعت ۶۵3۶ 
کیلومتر مربع که در جنوب غربی بولیوی قرار 
دارد.

دانشمندان به این پرسش که چرا دلفین ها 
قادر به شناسایی خودشان در آینه هستند، 
پاس��خ دادن��د. دلفین ه��ا باه��وش متولد 
می ش��وند و در بس��یاری از ژن ها با انسان 
س��هیم اند؛ مطالع��ات جدی��د در خصوص 
ژنوم دلفین »پوزه کوتاه« بر این ادعا صحه 
می گذارند. ای��ن یافته ه��ا می توانند کلید 
پاسخ به این پرس��ش باش��ند که چرا مغز 

دلفین ها بزرگ است. این موجودات قادر به 
شناسایی خودشان در آینه و فهم مفاهیمی 
چون صفر هستند؛ توانایی هایی که فقط به 
پستاندارانی از قبیل شامپانزه ها و انسان ها 

محدود می شود.
مغ��ز ای��ن آبزی��ان دارای سیم کش��ی 
کاماًل متفاوت از پس��تانداران ب��ه ویژه در 
نئوکورتکس ب��وده که در اج��رای اعمالی 

چون استدالل و تفکر آگاهانه نقش اساسی 
ایفا می کند.

آنها در اجداد دور با انسان ها خویشاوند بوده 
و گفته می شود حدود ۹5 میلیون سال قبل 
دارای یک جد مش��ترک با ما بوده اند و در 
مورد هوش، رفتار و ارتباطات اجتماعی نیز 

تا حد میمون ها به انسان نزدیک می شوند.
مای��کل مک گ��وون از مدرس��ه پزش��کی 
میش��یگان و همکارانش این موضوع را که 
چ��ه عواملی س��بب خلق یک مغ��ز بزرگ 
می ش��ود، از منظر مولکولی مورد بررس��ی 

قرار دادند. 
آنها ژن ه��ای موجود در ژن��وم دلفین را به 
منظور یافتن تش��ابهات ژنی ک��ه در اصل 
و نسب دلفین ها دس��تخوش تغییر شده و 
آنهایی که در اصل و نسب پستانداران تغییر 
کرده مطالعه کردن��د و دریافتند که تعداد 
228 توالی ژنی در دلفین ها نسبت به سایر 
پستانداران همچون گاوها، سگ ها، اسب ها 
و انس��ان ها دچار تغییر ش��ده اند. یک دهم 
این ژن ها بر سیس��تم عصبی اثر گذاشته و 

می تواند در آگاهی یافت��ن از قدرت ذهنی 
این موجودات نقش کلیدی ایفا کند.

دلفین ها مغ��ز و توانایی ش��ناختی باالیی 
دارند. آنها مفاهیمی چ��ون صفر و مفاهیم 
انتزاعی را می دانن��د و می توانند هر آن چه 
را که شامپانزه ها و بابون ها قادر به انجام آن 
هستند، انجام دهند. آنها بسیار متفاوت از 
انسان ها بوده و در عین حال بسیار شبیه اند. 
ب��ه گفته محقق��ان، مغ��ز دلفین ه��ا هیچ 
شباهتی به مغز انسان ها ندارد، اما مطالعات 
دقیق حاکی از آن اس��ت که آنها توانایی و 
مشخصه هایی را که ما به هنگام فکر کردن 
به یک ش��خص به آن فکر می کنی��م، دارا 
هس��تند. این پس��تانداران خود را در آینه 
ش��ناخته و دارای هویت اجتماعی هستند. 
آنها نه  تنه��ا در مورد هویت خ��ود  آگاهی 
دارند، بلکه از هویت و مکان گروه هایش��ان 
نیز مطلع اند. این پس��تانداران س��المت و 
احساس س��ایر دلفین ها را به قدری سریع 
درک می کنند که گویی به ط��ور آنالین با 

آنها در تعامل اند.

چرا دلفین ها خود را در آینه می شناسند؟
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صرفاً جهت رفع تکلیف دست انداز
امروز قصد داش��تم در رابطه با 

مجید 
این مس��أله که مدتی اس��ت کافی

هرچه ما صبر و استقامت پیشه 
می کنیم غول تورم و گرانی با پشتکار بیشتری به کار 
خود ادامه می دهد، لختی داد سخن بدهم که حقیقتش 
االن حس می کنم بی فایده است. تجربه نشان داده که 
اساس��ا هیچ چیز در این کش��ور ارزان نمی شود؛ پس 
گرانی حتمی است و فقط سرعت و زورش است که محل 

اختالف دوستان است. 
مثال بعضی از دوس��تان فکر می کنند که دیگر وقتش 
 ش��ده که مردم زیر ب��ار گران��ی »آخ« بگوین��د، ولی 
بعضی ها می گوین��د نه خیر هنوز زود اس��ت. لذا فکر 
کردم که کم��ی در این باب به ش��وخی بپردازیم، بلکه 
جای س��وزش تورم را برای مدتی هرچند کوتاه از یاد 
ببریم. منتها خوب که فکر کردم، دیدم این کار نشدنی 
است. ببینید عزیزان، شما که غریبه نیستید، طنز نویس 

جماعت هم باالخره عضوی از همین جامعه است. وقتی 
که المصب )غول گرانی را عرض می کنم( هی فش��ار 
می دهد، چه انبساط خاطری برای آدم باقی می ماند 
که بخواهد بقیه را هم در آن ش��ریک کن��د؟ بنابراین 
تصمیم گرفت��م کال بی خی��ال موضوع گران��ی اقالم 
مصرفی شوم. بعد دیدم با توجه به شروع فصل تابستان 
و آغاز بره کشی صاحبخانه ها و معامالتی های مسکن، 

راجع به این قضیه هم می شود نوشت. 
اما خوب، این هم ایرادات خودش را دارد. غیر از این که 
دل و دماغش نیس��ت، هرچه هم که در مورد باالرفتن 
افسار گسیخته و بی منطق اجاره ها بنویسم بی تردید 
در دس��ت صاحبخانه عزیزتر از جان و دوست داشتنی 
من که عاشق لبخندهای ژوکوندش هستم، به سندی 
 در ب��اب محکومیت خ��ودم به باالبردن اج��اره تبدیل 
خواهد ش��د، لذا از خیر این چوب دو س��ر سوخته هم 

گذشتیم. 

خالصه دیدم امروز دست و دلم به کار نمی رود، گفتم 
دور هم چند تا جوک بگوییم بلکه حال و هوایمان عوض 
شود، ولی همان طور که اس��تحضار دارید جوک های 
خنده دار را که نمی شود اینجا چاپ کرد! چون خانواده 
نشس��ته اس��ت و جوک هایی را هم که می شود اینجا 
چاپ کرد، تنها فایده اش این است که اسباب فحش و 

لعنت می شود نثار به درگذشتگان نویسنده. 
از خیر این هم گذش��تیم و در نتیجه عجالتا این من و 
این هم چنته خالی. دیده اید این گداهایی را که ضمن 
گدایی یک کارهای به اصطالح هنری هم از خودشان 
باال می آورند؛ س��ازی می زنند، آوازی می خوانند و... 
حکایت ما در این چند وقت، ماجرای آنها بود. امروز اما 
دست از کار کشیده ام و در گوش��ه ای از پیاده رو فقط 
به استراحت می پردازم. من که شخصا به این گداهایی 
 که تکلیفش��ان با خودش��ان روشن اس��ت بیشتر پول

 می دهم تا ببنیم کرم دوستان چقدر است.
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