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سالناجالسراچراغخاموشمیسازیم

کشتارمرغصرفهاقتصادیندارد

عجیب ترین 
رکوردهای گینس 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

مرغداران سالن های تولید را خالی گذاشتند

صحبت درباره نامزدی 
انتخابات زود است 2

 اصفهانی 
در اصفهان نخواند 58
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تشخیص هویت 
8با پرینت لب

بدحجابی بابگیر و ببند حل نمی شود

چالش شهرداری برای ایستگاه های مترو

میدان نقش جهان شوخی بردار نیست

حضرت آیت اهلل ج��وادی آملی با تقدیر از زحم��ات نیروی انتظامی در 
راستای برخورد با مظاهر بدحجابی در جامعه دینی، متذکر شد: مسأله 
بدحجابی در جامعه با بگیر و ببند حل نخواهد شد. وی برخورد انتظامی 
را  با مظاهر بدحجابی در جامعه، آخرین مرحله دانس��ت و تصریح کرد: 

کار نیروی انتظامی خوب است، اما اساس کار این نیست.

 ستون تئاتر ایران 
فرو ریخت 

تئاتر ایران وامدار کس��ی اس��ت که اعتبارش را مدیون 
 او بود و بی شک می توان گفت با اس��م او تئاتر شناخته 
می ش��د. عالقه مندان به این هن��ر او را به عن��وان پدر 
هنرهای نمایشی ایران می ش��ناختند و بیش از نیمی از 
افرادی که در این عرصه مشغول فعالیت هستند، روزگاری 
در کس��وت ش��اگردی این اس��تاد بودند و از او بزرگی را 

آموختند؛  او کسی نیست جز حمید سمندریان...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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سقف بیمارستان شهید بهشتی 
روی نوزادان فرو ریخت3

در اغلب تیم ها روزه گرفتن 
ممنوع است!6

گر چه این روزها مدت زیادی تا آغاز ماه مبارک رمضان باقی نمانده، 
ولی خبر گران شدن مرغ در کنار س��ایر اقالم چون نان، به گوش 
می رسد و موج آن خانه های مردم را به لرزه در آورده است. با این 
وجود، تولیدکنندگان مرغ با مشکالت متعددي به تولید خود ادامه 
می دهند و مسئوالن از آنها تقاضای پایین آوردن قیمت را دارند. این 
فاجعه اقتصادی که در همه جا رخ داده، در شهرضا هم سبب بروز 
نارضایتی های متعددی شده است، به حدی که پس از مشکالتی 
که اخیراً در خصوص کنترل قیمت ه��ا و جلوگیری از چند نرخی 
بودن کاالها در استان و شهرضا پیش آمده بود، طی دو روز گذشته 
مشکل عدم توزیع مرغ گرم نیز بر مشکالت شهروندان شهرضایی 
افزوده شد. این درحالی است که چندی پیش وزیر صنعت، معدن و 
تجارت دلیل افزایش قیمت مرغ را کمیاب شدن مواد اولیه دانسته 
و گفته بود که با پهلو گرفتن اولین کشتی حامل مواد اولیه به بنادر 

ایران، قیمت مرغ کاهش خواهد یافت. به همه این دالیل، مصایب 
مرغ را در شهرضا به گزارش ایسنا در اصفهان می خوانید.  

مردم و تولیدکنندگان هشیار باشند
فرماندار شهرس��تان ش��هرضا با بیان این که تحریم های موجود 
از سیاست های خاص دش��من برای فش��ار بر مردم و نظام است، 
 گفت: م��ردم و تولیدکنندگان هش��یار باش��ند و هوش��مندانه و 
با بصیرت توطئه های دشمنان نظام را خنثی کنند. سید محمدباقر 
محمدی افزود: تولیدکنندگان باید نرخ تعیین شده را مالک عمل 
خود قرار دهند؛ چراکه افزایش قیمت بی رویه مواد خوراکی و مواد 
مورد نیاز مردم جرم محسوب ش��ده و با خاطیان برخورد قاطع و 

جدی می شود.
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ازنابینایانحمایت
نمیشود

شروعپروژههایجدید
ورزشیممنوعاست
سهنرخیشدنارز

رانتزاست

واممسکنبازهم
گرانشد

شجاعباشیدوخالفهای
شهرداریراافشاکنید

خطحملهسپاهان
واقعًاخطرناکاست
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موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مهلت دریافت 

اسناد
مهلت ارائه 

پیشنهاد
91/4/2791/5/9خريدچهار رديف پوسته كارگاه ميانی نورد0834-91مناقصه1

91/4/2891/5/9خريد يک رديف دريچه كشويی پاتيل906102تجديدمناقصه2

بررسی امكان مدرنيزاسيون تجهيزات برق و 912535ارزيابی كيفی3
-91/5/7اتوماسيون كارگاه نورد 350

91/5/491/5/14خريد 25000 جفت دستكش تمام چرم910807مناقصه4

آگهی فراخوان

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

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

روابط عمومی ذوب آهن اصفهانمراجعه فرمائيد.

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

م الف/ 6747

نوبت دوم

آگهی مزایده )مرحله اول(
شهرداری آران و بیدگل به استناد مصوبات شماره 616 مورخ 91/04/21 و 1418 مورخ 
90/11/3 ش��ورای اس��امی شهر آران و بیدگل در نظر دارد نس��بت به فروش دو قطعه 
زمین به ش��رح ذیل با قیمت پایه کارشناس��ی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از 
کلی��ه متقاضیان واجد ش��رایط دعوت به عمل می آید ت��ا حداکثر ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتش��ار نوبت دوم این آگهی جهت اطاع از شرایط شرکت در مزایده به شهرداری 

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

ال�ف( یک قطعه زمین به متراژ 2454/46 م.م با قیمت پایه کارشناس��ی از قرار متری 
400/000 ریال.

ب( یک قطعه زمین به متراژ 1459 م.م با قیمت پایه کارشناسی از قرار متری 400/000 ریال.
مهدی عموزاده

شهردار آران و بیدگل

آگهی مزایده 91/1نوبت اول
مزايده گذار: سازمان همیاری شهرداری های استان چهارمحال و بختیاری

موضوع مزايده: فروش 3 قطعه زمین ویایی در دهکده س��یاحتی زاگرس 
سامان

تاريخ دريافت اسناد و مدارک مزايده: از تاریخ 91/4/25 لغایت 91/5/3
محل دريافت اس�ناد و تحويل پاكات: ش��هرکرد، میدان امام حس��ین )ع(، مجتمع 

ادارات، دبیرخانه سازمان همیاری شهرداری های استان
زمان تحويل پاكات: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 91/5/5

تاريخ بازگشايی پاكات: روز شنبه مورخ 91/5/7 می باشد و حضور شرکت کنندگان 
در جلسه بازگشایی پاکات بامانع است.

بهای فروش اسناد: مبلغ 100/000 ریال بصورت رسید بانکی واریز به حساب شماره 
0106385229008 نزد بانک ملی به نام سازمان همیاری شهرداری های استان

ش��رکت کنندگان می بایس��ت معادل 10 درصد از قیمت کارشناسی جهت هر قطعه را 
)معادل ش��صت و دو میلیون و پانصد هزار ریال( بعنوان س��پرده ش��رکت در مزایده به 
صورت واریز بانکی به ش��ماره حس��اب 0107392794005 بانک ملی یا چک تضمینی 

تحویل نمایند.
سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است.

سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
هزینه درج آگهی در روزنامه برعهده برنده مزایده می باشد.

قیمت کارشناسی متراژ هر پالکشرحردیف
هر مترمربع

2/500/000 ریال250 مترمربعپاک 124

2/500/000 ریال250 مترمربعپاک 229

2/500/000 ریال250 مترمربعپاک 330

روابط عمومی 
سازمان همیاری شهرداری های استان چهارمحال و بختیاری



چهره روزیادداشت

 حضور نیروهای ویژه دریایی سپاه 
در آب های آزاد جدی تر می شود

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: نیروهای ویژه دریایی سپاه بر روی تمام 
کشتی های ایران در آب های آزاد حضور دارند. سردار علی فدوی با اشاره به 
حضور نیروی دریایی سپاه در آب های آزاد، افزود: زمانی که ماجرای دزدان 
دریایی در خلیج عدن آغاز شد، ابتدا نیروهای ویژه نیروی دریایی سپاه به 
مدت چهار ماه و به صورت کامل در منطقه حضور داشتند. وی ادامه داد: 
پس از آن نیروهای ما در کنار نیروهای ارتش جمهوری اسللامی در این 
آب ها حضور دارند. فدوی اظهار داشت: نیروهای ویژه نیروی دریایی سپاه 
بر روی تمام کشتی های جمهوری اسامی ایران در اقیانوس هند و شرق 
و غرب آن برای جلوگیری از هرگونه تحرک حضور دارند. فرمانده نیروی 
دریایی سپاه در پایان تصریح کرد: این حضور نیروی دریایی سپاه در آب 

های آزاد گسترش پیدا خواهد کرد.

 تشکیل جلسه مجلس 
در روزهای یکشنبه و چهارشنبه

عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسامی با اشاره به جلسه هیأت رییسه 
مجلس شورای اسامی گفت: بر اساس نظر ریاست مجلس، مقرر شد برای 
افزایش فعالیت های کمیسیون ها، صحن علنی مجلس فعا تنها یکشنبه 
ها و چهارشنبه ها جلسه علنی داشته باشد.محمد حسین فرهنگی اظهار 
داشت: ریاست مجلس در آخرین جلسه هیأت رییسه اعام کردکه به طور 
موقت برای این که کمیسیون های تخصصی فرصت بررسی کارشناسانه 
طرح ها را داشته باشند، صحن علنی تنها در دو روز یکشنبه و چهارشنبه 

تشکیل جلسه دهد.

 انتصاب  دبیرکل مجمع 
تقریب مذاهب اسالمی 

 حضرت آیللت اهلل خامنه ای، رهبللر معظم انقاب اسللامی در حکمی 
حجت االسام والمسلمین محسللن اراکی را به سمت دبیرکلی مجمع 
تقریب مذاهب اسامی منصوب و حجت االسام و المسلمین محمدعلی 
تسخیری را نیز به عنوان مشاور عالی رهبری در امور جهان اسام منصوب 

کردند.

سرتیم حفاظتی رجوی پناهنده شد
به دنبال جدایی و پناهندگی مسعود دلیلی، سللرتیم حفاظتی مسعود 
رجوی سرکرده منافقین، موجی از نگرانی در سران این گروهک نسبت 
به افشای روابط درونی آنها به راه افتاده است، به گونه ای که در روزهای 
اخیر تماس های متعددی با داخل کشور جهت ورود احتمالی وی،گرفته 
شده است. دلیلی در تیم ترور منافقین در استان گیان عضویت داشت که 
جنایاتی از جمله ترور فرمانده سپاه الهیجان توسط این تیم انجام شد. وی 
در سال 63  از زندان فرار کرد و پس از خروج از کشور، به عضویت شورای 
مرکزی منافقین درآمد و سپس مسئول تیم حفاظت، اسکورت و چک و 

خنثی مسعود رجوی شد.

سن امید به زندگی در ایران 
معاون اول رییس جمهللور با بیان این کلله امید به زندگللی در ایرانیان 
افزایش پیدا کرده اسللت، گفت: بللاال رفتن امیللد به زندگللی از 50 به 
 72 سللال و در آینده ای نزدیک به 78 سللال، نشللان دهنللده باالرفتن 

شاخصه های بهداشت و درمان در کشور است.
رحیمی تأکید کرد: یکی از مخالفان اجرای طرح پزشک خانواده درآمدی 
حدود 150 تا 200 میلیون تومان دارد که با چنین درآمدی مالیات نیز 
پرداخت نمی کند. وی تصریح کرد: یکی دیگللر از کارهای بزرگ دولت 
دهم، استفاده از وزیر خانم در دولت بود. حضور خانم دستجردی در دولت 

نیز نشان دهنده شایستگی زنان ایرانی است.

مردم عربستان به دنبال ایجاد 
حکومت جمهوری اسالمی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی 
گفت: مردم عربستان با سللرنگونی آل سللعود، به دنبال ایجاد حکومت 
جمهوری اسامی در این کشور باشند. عوض حیدرپور، عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی در گفتگو با مهر 
درباره اعتراضات مردمی در عربسللتان و سللرکوب مردم از سوی رژیم 
آل سللعود، گفت: موج بیداری اسامی به عربستان سللعودی رسیده و 
خوشبختانه منشأ حرکت نیز جامعه شیعی عربستان است که راه پیامبر 

اکرم)ص( و امام علی )ع( را طی می کند.
 وی با اشاره به این که مردم عربستان خواهان حداقل آزادی ها هستند، 
بیان کرد: متأسفانه حاکمان آل سللعود چنین حقی را برای مردم قائل 
نیستند و اتفاقاتی که در کشورهای اسامی به ویژه در مصر افتاد، باعث 
شد انفجاری در بیداری اسللامی در عربستان شللکل بگیرد و مردم به 

میدان بیایند.

روزنامه لس آنجلللس تایمز آمریکا بلله تازگی به نقللل از منابع 
آگاه این کشور از اسللتقرار آب پیماهای بدون سرنشین آمریکا 
برای مقابله بللا مین در خلیج فارس خبر داده بللود. این روزنامه 
آمریکایی ادعا کللرده بود که آمریللکا ایللن آب پیماهای بدون 
 سرنشللین 48 کیلویی را که هللدف آن کشللف و منفجر کردن 
مین ها در منطقه تنگه هرمز است، در پی تهدیدهای اخیر ایران 
مبنی بر احتمال مسدود کردن مسیر آبراه تنگه هرمز در منطقه 
مستقر سللاخته اسللت. نحوه عمل این آب پیماها، خودامحایی 
است، به گونه ای که وقتی مین کشف شد، خود را به همراه مین 

منفجر می کنند.
بنابر گزارش لس آنجلس تایمز ، نخستین گروه از آب پیماهای 
بدون سرنشللین خریداری شللده از آلمان در هفته های اخیر و 
همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای 
گروه 1+5 از سوی نیروی دریایی آمریکا در منطقه خلیج فارس 
 اسللتقرار یافته اند. این روزنامه می افزاید که عاوه بر اسللتقرار 

آب پیماهای بدون سرنشین، آمریکا به تازگی چهار کشتی مین 
روب را در منطقه تنگه هرمز مستقر ساخته است. با استقرار این 
کشتی ها، تعداد کشتی های مین روب حاضر در منطقه به هشت 
کشللتی افزایش یافته اسللت. عاوه بر این ها، آمریکا چهار هلی 
کوپتر مین روب MH53 را نیز در منطقه مسللتقر کرده است. 
روزنامه نیویورک تایمز آمریکا نیز طی روزهای گذشته از افزایش 
نیروهای نظامی و ناوهای جنگی و استقرار هواپیماهای جنگنده 
 اف 22 آمریکا در منطقه بللرای مقابله با تهدیللدات منطقه ای

 احتمالی خبر داده بود.
روز گذشته فرمانده نیروی دریایی سپاه در سخنانی که واکنش 
به این اخبار رسللانه های غربی تفسیر شللده، از توان نیروهای 
نظامی ایللران برای مقابله بللا تهدیدات دشللمن و حفظ امنیت 
خلیج فارس گفت و بر توان ایران برای بسللتن تنگه هرمز تأکید 
کرد. سردار علی فدوی در حاشیه برگزاری هجدهمین همایش 
ساالنه این نیرو، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: توان موشکی 

ایران نسبت به گذشته گسترش فراوانی پیدا کرده و چیزی که 
آمریکا از توانمندی ایران می داند، خیلی کمتر از چیزی اسللت 
که نمی داند. وی افزود: دلیل ایللن که آمریکایی ها به تحریم ها و 
شللیطنت های اقتصادی روی آورده اند، این است که نمی توانند 
از فشللار نظامی بهره بگیرند. اگر استکبار و آمریکا بتواند با اقدام 

نظامی اهدافش را جلو ببرد، قطعاً همین کار را می کند.
فدوی همچنین در خصوص پیشرفت نیروی دریایی سپاه اظهار 
داشت: ما 24 سللال فرصت ذی قیمتی را در اختیار داشتیم که 
حتی 24 ساعت آن را نیز برای باال بردن توان دفاعی خود از دست 
ندادیم. وی تصریح کرد: وقتی در اواخللر جنگ ناو یک میلیارد 
دالری آمریکا و بالگردهای آن منهدم شللد، طبیعی اسللت که 

با توجلله به توانمنللدی فعلی 
نیروی دریایی سللپاه، اقتدار 
 کاملی در منطقه تنگه هرمز و 
خلیج فارس داشللته باشیم و 
تمکین از سللوی آمریکایی ها 
در خلیللج فللارس صللورت 
می گیرد. فللدوی تأکید کرد: 
اگللر آمریکایی ها بلله قوانین 
بین المللی و هشدار های سپاه 
توجلله نکنند، عواقب بسللیار 
بدی برای آنها خواهد داشت و 
ما نیز هیچ وقت عدم تمکین 
از سللوی آنها در تنگه هرمز و 

خلیج فارس نمی بینیم.
وی همچنیللن در پاسللخ به 
سللؤالی در خصللوص میزان 
امللکان درگیللری ایللران و 
آمریکا گفت: امکان درگیری 
به میللزان حماقللت غربی ها 
بستگی دارد. وی در خصوص 

توان ایران در بستن تنگه هرمز نیز تأکید کرد: توانمندی این که 
تنگه هرمز به صورت کامل در اختیللار ما قرار بگیرد و حتی یک 
قطره نفت نیز از آن عبور نکند از زمللان جنگ در اختیار نیروی 
دریایی سللپاه بوده، ولی این که این امر به کار گرفته شود، یک 
امر ثانوی است. اگر قرار باشد امنیت برای همه غیر از جمهوری 

اسامی برقرار باشد، قطعاً اوضاع به این صورت نخواهد ماند.

واکنش سپاه به افزایش حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس

ماجراجویی و آینده نگری؛ یک بستر و دو رویا

 بزرگ ترین زمین خوار
 تهران کیست؟ 

بدحجابی با بگیر و 
ببند حل نمی شود 

معاون دادسللتان تهران از جزییات پرونده زمین خواری یک افسللر نیروی 
انتظامللی در پیچیده ترین پرونللده زمین خواری پایتخت پرده برداشللت. 
 مرتضی تورک از صدور کیفرخواست برای یک افسر نیروی انتظامی به دلیل 
زمین خواری در تهران خبر داد و گفت: در این پرونللده تعدادی از مأموران 
نیروی انتظامی و وکا دستگیر شدند. وی افزود: در این پرونده، یکی از افسران 
 نیروی انتظامی به نام »ح - الف« که پیش از این در قسمت پلیس فرودگاه ها

مشغول به کار بوده و از این طریق توانسللته به فایل اطاعات افرادی که در 
دهه اول انقاب فرار کرده اند دسترسی پیدا کند، شناسایی شد. این متهم از 
 طریق این اطاعات به اراضی و خانه های این افراد دسترسی یافته و از طریق 

کانتری ها اقدام به ایجاد پرونده های سوری کرده است.

حضرت آیت اهلل جوادی آملی با تقدیر از زحمات نیروی انتظامی در راستای 
برخورد با مظاهر بدحجابی در جامعه دینی، متذکر شد: مسأله بدحجابی در 
جامعه با بگیر و ببند حل نخواهد شد. وی برخورد انتظامی را با مظاهر بدحجابی 
در جامعه آخرین مرحله دانست و تصریح کرد: کار نیروی انتظامی خوب است، 
 اما اساس کار این نیسللت. وی  با بیان این که شللهدا برای این شهید شدند تا 
ارزش های دینی در کشورمان گسترش یابد و تقویت شود، ادامه داد: اگر کسی 
در مسیر معارف دینی گام بردارد، به جای پذیرش حجاب از روی ترس و اجبار، 
از روی حیا عفاف و حجاب را حفظ می کند. وی در ادامه سخنان خود با ابراز 
تأسف از وضعیت پوشش برخی آقایان در جامعه دینی، گفت: عفت تنها برای 

زنان نیست و مردان نیز وظیفه دارند این مسأله مهم دینی را رعایت کنند.

آغاز تحریم های نفتی و در پی آن تهدید ایران برای بستن تنگه هرمز، در ماه های اخیر باعث  مجید 
افزایش تنش میان تهران-واشنگتن شده است. در این بین در حالی که رسانه های غربی از کافی

اعزام واحدهای جدیدی از نیروهای نظامی آمریکایی به منطقه خلیج فارس گزارش می دهند، 
فرمانده نیروی دریایی سپاه بار دیگر بر توان ایران برای بستن تنگه هرمز تأکید کرد.

 توهین مقامات عربستان
به محمد مرسی

سفر رییس جمهور مصر به عربسللتان با انتقادها و بحث 
و جدل های بسللیاری به دلیل رعایت نشدن پروتکل ها 
در استقبال و بدرقه محمد مرسی و بی توجهی به پرونده 
هزاران شللهروند مصری بازداشت شللده در زندان های 
سعودی، همراه شللد. درحالی که در جریان استقبال از 
محمد مرسللی در فرودگاه فقط سلللمان بن عبدالعزیز 
ولیعهد سعودی حاضر بود، مراسللم بدرقه وی در سطح 
بسیار پایین تر و با حضور عبدالعزیز بن ماجد، امیر شهر 
مدینه و سعود االحمدی، رییس پلیس این شهر برگزار 
شد. پس از این رسللوایی، مقامات سعودی اعام کردند 
که قصد توهین به مصر و یا رییس جمهور این کشللور را 
نداشتند و پادشاه به دلیل وضعیت سللامتی نتوانسته 
 بود در مراسم استقبال حاضر شللود. این مقامات اظهار 
داشللته اند که پادشللاه به همین دلیللل از هیچ کس در 
 فرودگاه استقبال نمی کند و در بسیاری از فعالیت های

 خللود از جمله ریاسللت شللورای وزیللران، با مشللکل 
روبه رو است.

روایت جدید از سرنوشت 
امام موسی صدر

وزیر دادگسللتری لیبی در گفتگو با یک شللبکه لبنانی 
 اظهار داشت: بر مبنای اطاعات موجود امام موسی صدر 
چند سللال در زندان ابوسلللیم طرابلس تحت بازداشت 
بوده، اما از سال 1997 تاکنون اطاعی از ایشان در دست 
نیست. به گزارش النشره، علی عاشور در گفتگو با شبکه 
تلویزیونی الجدید لبنان اظهار داشت: من تا حد زیادی 
معتقدم که امام موسللی صدر فوراً  پس از ناپدید شللدن 
در لیبی ترور نشللده و تحقیقات در این قضیه همچنان 
در جریان است. وزیر دادگسللتری لیبی افزود: معتقدم 
عبداهلل السنوسللی نقش بزرگی در این مسأله ایفا کرده 
اسللت. عاشللور تصریح کرد: از لباس های امام موسللی 
صدر کلله در زندان ابوسلللیم بوده، نمونه برداری شللده 
 تا کامًا مشللخص شللود که آیا این لباس هللا مربوط به 
امام موسللی صدر هسللت یا خیر. البته از برخی اجساد 
موجللود نیللز نمونلله بللرداری DNA شللده و بللرای 
آزمایشگاهی در بوسنی فرستاده شده تا نتایج اعام شود. 
علی عاشور در خاتمه طرف لیبیایی را مسئول تحقیق و 

کشف واقعیت این موضوع دانست.

سللخنگوی شللورای نگهبان در واکنش به سللؤال روزنامه 
ایران درباره هیأت نظارت تشللکیل شللده از سللوی رییس 
جمهور که از سللوی شللورای نگهبان خاف قانون اساسی 
تشللخیص داده شللد، عملکرد این روزنامه را خاف مصالح 
نظام خواند و پس از آن که خبرنگار ایرنا نسللبت به اظهارات 
وی واکنش نشللان داد، کدخدایی او را از جلسلله نشسللت 
 خبللری اخللراج کللرد. در آغللاز این نشسللت، مهللم ترین

سؤالی که از سوی خبرنگاران مطرح شد، مربوط به تشکیل 
هیأت نظارت رییس جمهور بر قانون اساسی بود. کدخدایی 
در جواب به این پرسش که آیا با توجه به این که بین شورای 
نگهبان و رییس جمهور درباره ایللن موضوع اختاف نظر به 
وجود آمده این مورد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع 
خواهد شللد یا خیر، پاسللخ داد: ما از اول بگوییم که با کسی 
اختاف نداریم. شللورای نگهبان نظر قانونی و رسمی خود را 
اعام می کند که برای همه مراجع الزم االطاعه اسللت. وی 
 افزود: نظری که شورای نگهبان داد، نظر تفسیری شورا از اصل 
113 قانون اساسللی بود. طبق روال عادی این تفسیر انجام 
شد و انشاءاهلل به آن عمل می شود. این گونه نظرات تفسیری 

شورای نگهبان به مراجع دیگر ارسال نمی شود.

دبیرکل حزب مؤتلفه با بیان این که برای انتخابات شوراها 
و ریاست جمهوری جلساتی داشته ایم، در عین حال درباره 
انسجام احزاب در کشورمان گفت که باید مجمعی برای 
انسجام احزاب شناسنامه دار جایگزین خانه احزاب شود. 
محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسامی درباره 
لزوم برنامه محوری نامزدها در انتخابات آتی، اظهار داشت: 
این مسأله بسیار مهم اسللت، اما متأسفانه در حال حاضر 
رقابت ها در انتخابات ریاست جمهوری بین الفاظ، شعارها 
و ادعاهای کلی شکل می گیرد، در حالی که در این گونه 
رقابت ها اگرچه فرد به پیروزی برسللد، اما هیچ ضمانتی 
برای تحقق شللعارهایش وجود ندارد. حبیبی با بیان این 
که حتی بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نیز 
چنین نامزدی از پشتوانه تشکیاتی و کارشناسی برخوردار 
نخواهد بود، افزود: رقابت لفظی و شعاری برای کشور مفید 
نیسللت. دبیرکل حزب مؤتلفه با تأکید بللر تبدیل رقابت 
شعاری به رقابت به برنامه محوری یادآور شد: نامزدها باید 
به جای کلی گویی برای امور مختلف کشور اعم از سیاسی، 
اجتماعی، بین الملل و اقتصادی برنامه ارایه دهند و طوری 

عمل کنند که مطابق نسخه نوشتن یک پزشک باشد.

معاون اول رییس جمهللور دولت اصاحات بللا بیان این 
 که اگر شرایط برای مشارکت فراهم شللود افرادی که در 
خود احساس تکلیف کنند و توانایی اداره کشور را داشته 
 باشللند وارد عرصه انتخابات می شللوند، درباره تصمیم 
قطعی خود بللرای کاندیداتللوری در انتخابات ریاسللت 
جمهوری گفللت: معتقدم هللم اکنون صحبللت از افراد 
زودهنللگام اسللت.  محمدرضا عللارف در گفتگللو با مهر 
درباره حضللور اصاح طلبان در انتخابات آینده ریاسللت 
جمهوری گفت: حضللور و مشللارکت در انتخابات از یک 
طرف تکلیف و وظیفه اسللت و از طللرف دیگر، حق گروه 
های سیاسی است؛ براین اساس  اصاح طلبان هم مانند 
دیگر گروه ها حق دارند در این دور از انتخابات شللرکت 
 کنند. وی ادامه داد: شرایط کشور باید به سمتی برود که 
اصاح طلبللان مانند دیگر گروه ها در تعیین سرنوشللت 
کشور مشارکت داشته باشند. معاون اول دولت اصاحات 
 با بیان این که اصاح طلبان از اصیل ترین و پر نفوذترین 
گروه های سیاسللی بوده اند، افزود: قطعاً اگر بخواهیم در 
اداره امور کشللور موفق باشللیم، هیچ راهی جز مشارکت 

جدی اصاح طلبان نداریم.

خبرگزاری فرانسلله به نقل از پاره ای از کارشناسان اعام کرد: 
حمله های سللایبری قبلی آمریکا علیه برنامه هسللته ای ایران، 
اقداماتللی آغازین بوده انللد و باید منتظر حمله های بیشللتری 
از این دسللت علیه ایللران بللود. ایللن کارشناسللان گفته اند: 
دامنه چنیللن حماتی می تواند تا آنجا گسللترده شللود که به 
انفجار در تأسیسات هسللته ای ایران منجر شللود. این گزارش 
همچنین به نقل از تحلیلگران گفته اسللت: ایران ممکن است 
برای امنیت سللایبری از کارشناسللان روسللی کمللک بگیرد. 
دیویللد آلبرایللت، مدیر مؤسسلله علللوم و امنیللت بین الملل، 
گفته اسللت ایران در برابللر حمله های رایانلله ای چندان ایمن 
نیسللت و این کشللور برای محافظت از برنامه های غنی سازی 
 خللود در برابللر نرم افزارهللای آلوده، بللا مشللکات عدیده ای 
روبه رو خواهد بود. وی با اشاره به بدافزار استاکس نت گفت که 
حمات بعدی می توانند خشن تر باشند و در تأسیسات هسته ای 
حسللاس ایران انفجارهایی ایجاد کنند. دیوید لیندال، یکی از 
پژوهشگران آژانس تحقیقات دفاعی سوئد می گوید: این احتمال 
هم وجود دارد که تیمی به تأسیسللات هسته ای ایران فرستاده 
شود تا یک سیسللتم را به نحوی دستکاری کند که آسیب پذیر 

شود و سپس از یک ساح سایبری، برای حمله استفاده شود.

انتخابات انتخابات شورای نگهبان انرزی هسته ای

انتقاد سخنگوی شورای 
نگهبان از روزنامه دولت

جلسات مؤتلفه برای 
انتخابات ریاست جمهوری

صحبت درباره نامزدی 
انتخابات زود است

جاسازی تراشه های آلوده 
در تأسیسات  ایران 

اخبار کوتاه 

خبر بین الملل 

صدا و سیما با ما همکاری می کند
سردار احمدی مقدم

اجرای اقتدار نرم زمان بر اسللت و باید ظرفیت های الزم ایجاد شللود، 
اما برخللی به قانون نیللز عمل نمی کننللد. تاکنون صدا و سللیما چند 
مسللتند در رابطه با آثار و پیامدهای اسللتفاده از ماهواره یا پرنوگرافی 
 نشللان داده اسللت. باید بتوانیم مللردم را توجیه کنیللم؛ البته برخی 
می گویند که فان قاتل یا گروگانگیر را که دستگیر کرده ایم، در صدا و 
سیما نشان دهیم، اما من مخالفت می کنم؛ چرا که این امر باعث ایجاد 
احساس ناامنی می شللود. برخی اخبار ناامن کننده هستند که باید از 
 انتشللار آنها جلوگیری کرد. رسللانه ها نیز ناانصافی می کنند و هر چه 
می گوییم تنها یک نقطه از آن 
را که به دلخواه خودشان است 
پوشللش می دهند. تهدیدات 
 نللرم دشللمن ناپیداسللت و 
هیللچ گاه دشللمن اصلللی 
مشخص نیست. تهدیدات نرم، 
 دزد اخاق و هویت ماست که 
هیچ گاه حس نمی شود و خود 

فرد با تهدید همراه می شود.
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حسین مظفر معاون نظارت مجلس نهم شد

 علی الریجانی، رییس مجلس شللورای اسللامی در حکمی حسللین مظفر، نماینده مردم تهران، ری، 
شمیرانات و اسامشهر را به عنوان معاون نظارت مجلس شورای اسامی در دوره نهم منصوب کرد. پیش 

از این محمدرضا باهنر معاون نظارت مجلس در دوره هشتم بود.

نی�روی  فرمان�ده 
س�پاه   دریای�ی 
ک�ه  س�خنانی  در 
واکنش به این اخبار 
رس�انه های غربی 
تفسیر شده، از توان 
نیروه�ای نظام�ی 
ایران برای مقابله با 
تهدیدات دشمن و 
حفظ امنیت خلیج 

فارس گفت
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اصفهانی ها شهریور ماه پزشک 
خانوادگی خود را انتخاب کنند

شاهین شیرانی، رییس دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان گفت: مردم 
اصفهان می توانند پس از تکمیل لیست پزشکان داوطلب، شهریورماه 
پزشک خانوادگی خود را انتخاب کنند. به گفته وی، مزیتی که طرح 
پزشک خانواده برای مردم دارد، پاسخگو بودن پزشک نسبت به روند 
سالمتی جسمی و روحی مراجعه کننده است در صورتی که به دلیل 
مراجعات زیاد بیمار به پزش��کان مختلف، کسی پاسخگوی عوارض 

آنها نیست.

ساخت  اتومبیلی که هوا را آلوده 
نمی کند

مبتکر اصفهانی با اختراع موتور اتومبیلی که اکسیژن هوا را به محیط 
باز می گرداند و به این ترتیب موجب آلودگی آن نمی شود، توانست 
 Dresden رتبه دوم مس��ابقات طرح ها و اختراعات برتر دانشگاه
آلم��ان را از آن خ��ود کند. مدی��ر عامل مؤسس��ه رش��د خالقیت 
 نوآوران جوان با بیان این که مس��عود عرب بیگی،  مبتکر این طرح و 
دانش آموز مقطع سوم دبیرستان از دو سال گذشته توانست موتور 
اتومبیلی را بسازد که با س��وخت هوا کار می کند، گفت: این موتور، 
 اکس��یژن هوا را می گیرد و با ترکیب آن با گاز استیلن،  انرژی تولید 
 کرده، سپس اکسیژن را به هوا تزریق می کند و در نتیجه هوا آلوده 

نمی شود.

 اصفهانی ها پول برای پارکینگ
 نمی دهند 

مصطفی نوری��ان، معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان 
 عل��ت خالی ب��ودن پارکینگ ه��ا را تف��اوت نرخ های پ��ارک های 
حاش��یه ای و دوبله پارک کردن خودروها در معابر دانست و گفت: 
متأسفانه ش��هروندان از پارکینگ های ساخته شده استقبال نکرده 
و علت آن را نرخ باالی پارک در هر س��اعت عنوان می کنند که این 
مس��أله خود باعث اتالف وقت و تش��دید ترافیک در نقاط مرکزی و 

تجاری شهر می شود.

 کسری حقوق 1/5 میلیاردی 
در استان

همایون ناطقی، مدی��رکل بودجه معاونت برنامه ریزی اس��تانداری 
اصفهان گفت: با کس��ری حدود 15میلیارد تومانی حقوق در استان 
روبه رو هس��تیم. به گفته وی، دلیل بروز چنین مشکلی تأمین تنها 
70 درصد از منابعی بود که دولت برای پرداخت اعتبار بودجه استان 
اصفهان در نظر گرفت��ه بود. وی در ادامه افزود: در س��ال گذش��ته 
 درآمدهای کش��ور 19 هزار میلیارد تومان برآورد ش��د که اصفهان 

6/7 درصد از این درآمدها را به خود اختصاص داد.
ذاکر اصفهانی :

استاندار  اصفهان هم نباشم طرح های 
انتقال آب را پیگیری می کنم 

 علیرضا ذاکر اصفهانی، اس��تاندار اصفه��ان در یکصد و هجدهمین 
جلسه شورای برنامه ریزی اس��تان اصفهان گفت: با توجه به اهمیت 
موضوع آب در کش��ور چه زمانی که در استان هس��تم و چه در دو یا 
سه سال آتی در خارج از استان، انتقال آب از خلیج فارس را به طور 
حتم پیگیری می کنم؛ چراکه این طرح شدنی است و تنها به سرمایه 
نیاز دارد، اما اگر اجرایی ش��ود، منفعت آن نه تنها برای استان بلکه 
 برای عمران کل کشور هم سودمند است. وی در ادامه به موضوع آب 
به عنوان حیاتی ترین مسأله استان اشاره کرد و ادامه داد: در صورتی 
که بتوان از برخی پروژه های عمرانی استان صرف نظر کرد، می توان 
به تسریع در اجرای طرح های آب رسانی کمک کرد. وی با بیان این 
که در صورت به بهره برداری رسیدن تونل گالب 2 آب با کیفیت آب 
معدنی در دس��ترس مردم قرار می گیرد، تصریح کرد: اگر اطالعات 
صحیح در این زمینه در اختیار مردم قرار دهیم، چه بسا خود مردم 

هم در اجرایی شدن این پروژه سهیم شوند.

با عوام گویی مخالفم 
استاندار اصفهان اضافه کرد: تأمین زیرساخت های مسکن مهر استان، 
دیگر اولویت طرح های عمرانی در اصفهان اس��ت. ذاکر اصفهانی با 
انتقاد شدید از کلی و عوام گویی ها در استان از سوی برخی مسئوالن 
اظهار کرد: مدیریت استان با این شیوه پیش نمی رود و همواره با ارایه 

اعداد و ارقام سخن گفته است.
وی  تأکید کرد: البته در این مسیر هم به احدی باج ندادیم و عده ای 
هم که به دنب��ال باج بودن��د، عقب افتادن��د، اما ما توجه��ی به این 

ذهن های فسیل شده نداریم.

ابهام در تأمین منابع حقوق  استخدامی های جدیدمشکل بوی گاز ملک شهر حل شد
تعدادی از ش��هروندان اصفهان��ی در مناطق خیاب��ان کاوه، 
ملک شهر و اطراف پاالیش��گاه در روزهای گذشته در تماس 
با واحدهای مختلف ش��هری خبر از انتشار بویی شبیه به گاز 
داده و خواستار مشخص شدن منشأ آن بودند. این شهروندان 
با تماس ب��ا اورژانس 115 و س��امانه 1۳7 ارتباطات مردمی 
ش��هرداری اصفهان اعالم کردند  که از روز پنجش��نبه، بوی 
ش��دید گاز در منطقه ملک ش��هر، خیاب��ان کاوه  و محدوده 
بیمارستان غرضی منتشر شده است. بر اساس این گزارش، 

تعداد زیادی از مردم ساکن در این مناطق دچار سرگیجه های 
شدید شده اند.

شیش��ه فروش، مدیرکل مدیری��ت بحران اس��تان اصفهان 
اعالم کرد: بوی ش��دید گاز در منطقه  ملک شهر اصفهان به 
علت تخلیه باقیمانده مش��تقات نفتی یک خودروی تانکر در 
پارکینگی روباز واق��ع در محدوده  مذکور ب��ود و این منطقه  
مورد پاک س��ازی قرار گرفت و با رانن��ده  متخلف به صورت 

قانونی برخورد شد.

علیرضا همدانیان، معاون برنامه ریزی استاندار اصفهان گفت: 
حقوق استخدامی های جدید در ادارات دولتی استان اصفهان، 

با صرفه جویی دستگاه ها تأمین شود.
وی با بیان ای��ن که فرمان��داران شهرس��تان ها ب��ا توجه به 
محدودیت بودجه، طرح های عمرانی با پیش��رفت 70 درصد 
را اجرایی کنند، اظه��ار کرد: در بند 24 قانون بودجه س��ال 
جاری، ۳۳ هزار و 500 میلی��ارد تومان برای تأمین اعتبارات 
دستگاه های اجرایی از طریق فروش اموال و اراضی آزاد دولتی 

پیش بینی شده است.
همدانی��ان تصری��ح ک��رد: از ای��ن می��زان، 95 درص��د 
ب��رای تکمیل طرح ه��ای دس��تگاه ها و 5 درصد ب��ه منظور 
 پ��اداش و هزینه ه��ای ج��اری ادارات در نظ��ر گرفت��ه 

شده است.
وی به بازنشس��ته ش��دن 566 نفر از ادارات استان خبر داد و 
افزود: به ازای هر بازنشس��ته در هر اداره، ی��ک نفر با قرارداد 

شش ماهه استخدام شود.

در نشست علنی شورای اسالمی شهر 
گروه 
اصفهان، این بار غالمرضا شیران، عضو شهر  

شورای اسالمی شهر اصفهان با گرفتن 
وقتی ب��رای صحبت، مح��ور صحبت ه��ای خود را ش��ورا و 
شهرداری قرار داد و در رابطه با عدم خدمت رسانی این دو نهاد 
گفت: چندی پیش مصوب شد تا جلسات شورای اسالمی شهر 
اصفهان به صورت مستقیم از شبکه اصفهان پخش شود، ولی 
برخالف این مصوبه، کاری انجام نشد و شهرداری به راحتی از 

کنار آن گذشت. 

فقط از شهرداری تعریف می شود
به گفته شیران،  با شروع به کار رادیو و سیمای شهر بزرگنمایی 
در رابطه با بعضی از افراد شهرداری از جمله کارهایی بود که 
شهرداری اصفهان با بی عدالتی و به دور از انصاف آن را انجام 

داد. 
در میان این بی عدالتی، ش��هروندان نیز گالیه دارند که چرا 
شهرداری در شبکه رادیویی و سیمای ش��هر تنها از چند نفر 
 خاص دعوت م��ی کند و آیا پش��ت این کار سیاس��تی نهفته 

است؟

به انتقاداتم گوش نمی دهند
این عضو شورای شهر ایام گذرانده شده خود را در شورای شهر 
سخت تر از دوران اسارتش دانست و گفت: همین جا اعتراف 
می کنم ایامی را ک��ه در کنار اعضای ش��ورا گذراندم، به نوبه 
خودم سخت تر از دوران اسارتم بوده است؛ زیرا هرگاه حرفی 
را برای پیشرفت شورا زدم، اعضا و رییس شورا از گوش دادن 

به آن خودداری کردند.

شهردار قانون گرا نداریم 
ش��یران همچنین تصریح کرد: این چه قانونی است که حرف 
عده ای خاص را به خ��ورد مردم می دهند؟  وقتی مش��کلی 
شهری و مردمی را بارها مطرح می کنیم هیچ گاه شهرداری به 
آن گوش نمی دهد و یکباره می بینید که شهردار و معاونانش 
با حضور رس��انه های ش��هرداری برای حل مش��کل و به نام 
 خود اقدام می کنند تا نام عده ای خاص در حل این مش��کل 

مطرح شود.
وی در بخش دیگر صحبت خود به عدم توجه ش��هرداری به 
حرف های شورای شهر اش��اره کرد و اظهار داشت: ای کاش 
شهرداری به حرف شورا گوش می داد و قانون را درست اجرا 
می کرد! بعد از گذشت 14 سال هنوز ش��هرداری نداریم که 

قانون گرا باشد.
وی خطاب به رییس ش��ورا عنوان کرد: اگر قرار اس��ت قانون 
محکم گرفته ش��ود، درصورت تخلف شهرداری شجاع باشید 

و با آن برخورد کنید.
این عضو معترض ش��ورا در پایان خاطر نش��ان کرد: با توجه 
 به سال هایی که در ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان خدمت 
کرده ام، بس��یار اندک دیده ام شهرداری و ش��ورا به صورت 
خودجوش به سوی مردم بروند و مشکالت آنها را بررسی کنند 
و در هر صورت نمی دانم ش��هرداری مواظب اعمال ش��ورای 
شهر است و یا این که شورا بر عملکرد شهرداری نظارت دارد؟

ورود آالین��ده ها ب��ه ش��هر اصفهان و 
 گروه 
گس��ترش نقط��ه ای آن در مقاط��ع شهر 

کارگاهی کوچک و بزرگ، مسبب اصلی 
آالیندگی در شهر اصفهان اس��ت که روز به روز در حال افزایش 
است. عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
پیرو صحبت رییس کمس��یون محیط زیست ش��ورای شهر، به 
انتقاد از این صنایع پرداخت و گفت: بدون در نظر گرفتن مصوبه 
شورای عالی انقالب در س��ال های پیش که به تصویب مجلس 
وقت نیز رس��ید، صنایع آالین��ده در اصفهان ه��ر روز در حال 
گسترش هس��تند و بدون در نظر گرفتن شعاع 50 کیلومتری، 
فعالی��ت خود را ادام��ه می دهن��د. وی ادام��ه داد: کارگاه های 
طالسازی که هر کدام دارای آالینده های سمی هستند، به نوعی 
در شهر هر روزه بر وسعتشان افزوده می شود و شهروندان نیز در 
این رابطه همیشه گالیه دارند و همچنین این موضوع  در مورد 

سنگ بری ها و پاالیشگاه اصفهان نیز صحت دارد. 
به گفته وی، شورای اسالمی شهر اصفهان به عنوان حامی حقوق 
اجتماعی و فرهنگی شهروندان، می تواند برای رسیدگی به این 
موضوع اقدام کند.حاج رس��ولیها تأکید کرد: باید برای برطرف 
کردن مشکالت صنعتی کالنش��هر اصفهان به زودی دیداری با 

مسئوالن کمیسیون شوراهای مجلس و رییس مجلس شورای 
اسالمی داشته باشیم.

همکاری شهرداری با س�ازمان تجارت برای تأمین 
ارزاق در ماه رمضان

رییس شورای شهر در بخش دیگر صحبت های خود با اشاره به 
فرار رسیدن ماه رمضان گفت: مشکالت اقتصادی در شهر بیداد 
می کند و این مسأله سبب شده تا بیش��تر ارتباطات مردم قطع 
شود، همچنین با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان بایستی برای 
بررسی و برطرف کردن این معضل اقداماتی صورت گیرد تا در این 

ماه به مردم سخت نگذرد.
حاج رسولیها در مورد حضور شورای اسالمی شهر در بازار اظهار 
داشت: شورای اسالمی شهر فعال به صورت موقت وارد میدان شده 
تا بخش��ی از مش��کالت اقتصادی مردم را مانند اوایل انقالب که 
برخی ها با تشکیل تعاونی های گوناگون سعی در کمک رسانی به 

مردم داشتند، برطرف کند.

به فکر احداث موزه برای اصفهان باشید
حاج رس��ولیها در صحبت های دیگر خود نبود موزه در اصفهان 
را یکی از معضالت اساس��ی در ش��هر تاریخی اصفهان دانس��ت 
و در ای��ن رابط��ه متذکر ش��د: معاون��ت فرهنگ��ی و اجتماعی 
ش��هرداری نیز برای بها دادن به ارزش های فاخ��ر اصفهان باید 
 همکاری س��ایر دس��تگاه ها را جلب کند که در این راس��تا مبلغ 
۳00 میلیونی برای جمع آوری ارزش های فاخر در موزه اختصاص 
داده شده است. رییس ش��ورای اسالمی شهر اصفهان در پاره ای 
از  صحبت های خود به نحوه گذراندن اوقات فراغت مردم ش��هر 
اصفهان اشاره کرد و گفت: مردم شهر اصفهان باید توجه داشته 
باشند که اصفهان نمی تواند جوابگوی نیاز تفریحی آنها  باشد و 
آنها باید برای گذراندن اوقات فراغت و تفریحی خود به شهرهای 

اطراف اصفهان از جمله فریدونشهر و یا کویرنوردی بروند.

اخبار شوراانتقاد 

پیگیری مشکل شهروندان 

انتقادات صریح عضو شورای شهر از مسئوالن شهری 

شجاع باشید و خالف های شهرداری را افشا کنید
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

دیدار با الریجانی برای رسیدگی به وضعیت صنعتگران

گشتی در اخبار 

سالن اجالس را چراغ خاموش 
می سازیم

نیره اخوان/ نماینده مردم اصفهان در مجلس 

 اگر چه نمایندگان مجلس الیحه ارایه تسهیالت 100 میلیارد تومانی 
را برای ساخت سالن اجالس سران در اصفهان تصویب نکرده اند، اما 
سالن اجالس سران اصفهان را چراغ خاموش می سازیم. دولت متعهد 
به پرداخت تسهیالت مشخص شده برای ساخت سالن اجالس سران 
در اصفهان است ومقرر شده که اجالس سران کشور های غیر متعهد 
در شهریور ماه جاری در کشور جمهوری اسالمی ایران برگزار شود. 
در حال حاضر سالن اجالس س��ران اصفهان هنوز آماده بهره برداری 
 نیست، اما تهران از س��النی برای برگزاری اجالس سران کشور های 
غیر متعهد برخوردار است و پیش بینی شده بود که در صورت آماده 

نبودن سالن اصفهان، این اجالس در تهران برگزار شود.
اگرچه س��الن اجالس س��ران اصفهان برای ش��هریور ماه جاری در 
اصفهان ساخته نمی شود، اما به هر حال این سالن در اصفهان ساخته 
خواهد شد. زمان برگزاری اجالس سران 116 کشور غیر متعهد جهان 

و 27 کشور عضو ناظر آن، نیمه دوم امسال است.
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وعده ها 
سقف بیمارستان شهید بهشتی روی نوزادان فرو ریخت

روز گذشته  سقف بیمارستان شهید بهشتی اصفهان روی نوزادان فرو ریخت. به گزارش فارس، 
در این حادثه که در بخش نوزادان این بیمارس��تان اتفاق افتاده است، به تعدادی مادر و نوزاد 

آسیب جدی وارد شد.
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راضیه  سرپرست س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در استان دادخواه 

اصفهان با اشاره به مشکالتی که عبور 
مترو از زیر چهارباغ به همراه داش��ت، گف��ت: در حال حاضر 
شهرداری برای ایستگاه های مترو چهارباغ دچار چالش شده 
اس��ت، ولی برای عبور مترو از زیر می��دان نقش جهان اصرار 
 دارد، ای��ن در حالی اس��ت که اث��ری که ثبت جهانی ش��ده 
شوخی بردار نیست. پس از گذش��ت چهار ماه از ابتدای سال 
جاری و با وجود اتفاق های متفاوت خوب و بدی که در حوزه 
میراث فرهنگی اصفهان به وقوع پیوسته بود، سرانجام محسن 
مصلحی، سرپرست سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان 

نشستی را با اصحاب رسانه برگزار کرد.

مطمئنا مترو از زیر نقش جهان نمی گذرد
مصلحی با اشاره به تجربه عبور مترو از میدان چهارباغ اظهار 
داشت: برای خط یک متروی اصفهان آنچه را که شاهد بودیم 
دیگر گذشته اس��ت، اما اکنون مطمئن هس��تیم مترو از زیر 

میدان نقش جهان عبور نمی کند.
مصلحی با تأکید ب��ر این که هیچ نهاد و ارگانی حق ش��وخی 
با میراث جهانی و میدان نقش جهان که یکی از آنهاس��ت را 
ندارد، تصریح کرد: در صورتی که ی��ک مجموعه تالش کند 
تا مترو را از زیر میدان نقش جهان عب��ور دهد و اتفاقی برای 
میدان نقش جهان بیفتد، این میدان از فهرس��ت آثار جهانی 

حذف می شود.

چرا می خواهند میراث را فدای توسعه کنند؟
وی با اشاره به این که عده ای همواره قصد دارند مدال افتخار 
توس��عه را بر گردن خود ببینند، گفت: چرا برخی دستگاه ها 
می خواهند میراث فرهنگی را فدای توس��عه کنند؟ باید دید 
آیا نس��ل های آینده این توس��عه را می پذیرند؟ این در حالی 
اس��ت که در تمامی دنیا توس��عه و پایداری در کنار یکدیگر 
رقم می خورد و در جایی که در تقابل با هم باش��ند، پایداری 

ارجحیت دارد.
سرپرست سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان اضافه کرد: 
باید ضمن حفظ میراث امروز، نیازهای آینده را پاسخ دهیم 
و معتقدم ش��هر اصفهان نیازمند تکنولوژی و مترو اس��ت و 
اعتقادی به اداره ترافیک شهر با مدل400 سال پیش ندارم، 

اما این توسعه نباید میراث شهر را تهدید کند.
وی با بیان ای��ن که عبور مترو از چهارباغ اش��تباه بود، افزود: 
در حال حاضر شهرداری برای ایس��تگاه های خط شمار یک 
مترو اصفهان و ریل گذاری دچار چالش شده و مشکل دارند.

مصلحی همچنین در ارتباط با س��خنانی که از جانب برخی 
مس��ئوالن اصفهانی مبنی بر مدیریت یکپارچه شهر مطرح 
می شود، گفت: هیچ جای قانون این بحث مطرح نشده است. 
از طرفی ما به تصمیم گیری همس��و اعتقاد داریم و از سویی 

دیگر در شهر اصفهان نمی توان این گونه مدیریت کرد.

عبدالحمید حس��ینی، مع��اون امور   داوود 
توانبخشی بهزیستی استان اصفهان شیخ جبلی 

تع��داد بیم��اران روان��ی مزم��ن در 
اصفهان را 9 هزار و 19 نفر دانست. وی که در  نشست خبری 
مسئوالن  سازمان بهزیستی استان اصفهان  سخن می گفت، 
اظهار داش��ت: مناسب س��ازی محیط زندگی افراد معلول و 
سالمند، مناسب سازی مبلمان شهری و مناسب سازی اماکن 
عمومی، سه محور اصلی فعالیت  این سازمان در سال جاری 
اس��ت. وی با اذعان بر این که دو هزار سالمند تحت پوشش 
مراکز توانبخش��ی این نهاد اس��ت، گفت: توس��عه خدمات 
توانبخشی از طریق ایجاد مراکز غیردولتی بدون یارانه یکی 

از برنامه های این نهاد در سال جاری است.
وی با اش��اره به بخش های ارایه خدمات به معلوالن، اذعان 
داش��ت: تا کنون 1۳4 بخش داریم که ب��ه معلوالن خدمات 
 ارایه می دهد و 4۳ واحد آن به صورت دولتی اداره می شود.

حسینی با اشاره به پوشش7۳ هزار معلول در استان اصفهان 
گفت: در س��ال جاری هش��ت هزار و 200 نف��ر از خدمات 
بهزیستی استان اصفهان استفاده کردند. وی با تأکید بر این 
که جمعیت سالمندان استان در سال های اخیر رو به افزایش 
است، تصریح کرد: تا کنون دو هزار سالمند تحت پوشش این 
س��ازمان قرار گرفته اند که به این منظور، باید مراکز روزانه 
سالمندان در شهرس��تان های اصفهان ایجاد شود. حسینی 
در پایان با بیان این که سال گذشته هزینه ایاب و ذهاب 850 

دانش آموز و دانشجو معلول از سوی این نهاد پرداخت شده 
است، افزود: تاکنون اعتباری از سوی سازمان بهزیستی کشور 
برای ایاب و ذهاب دانش آموزان و دانشجویان معلول استان 

اختصاص پیدا نکرده است. 

ایجاد اورژانس اجتماعی در 12 شهر استان 
 س��عید صادقی، معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیس��تی 
 اس��تان اصفهان ه��م  با بی��ان این ک��ه در اس��تان اصفهان 
یک هزارو 200 مهد کودک ش��هری و روستایی وجود دارد، 
بیان داشت: 50 هزار کودک سه تا ش��ش ساله در مهدهای 
کودک استان مش��غول فراگیری آموزش های الزم هستند. 
وی در ادام��ه این بحث گف��ت: هفت هزار مرب��ی و مدیر در 
مهدهای کودک اس��تان مشغول فعالیت هس��تند و توسعه 
کمی و کیفی مهدهای کودک س��بب اش��تغال زایی بیشتر 
بانوان اصفهانی می ش��ود. وی ب��ا اذعان بر ای��ن که در 12 
شهرستان اصفهان اورژانس های اجتماعی ایجاد شده است، 
افزود: مراکز مش��اوره طالق این نهاد درص��دد بازپیوند این 
 خانواده هاس��ت.صادقی با بیان این که در اس��تان اصفهان 
۳8 مرکز تحت عنوان خانه های کودک و نوجوان ایجاد شده 
 اس��ت، خاطرنش��ان کرد: 70 درصد کودکان و نوجوان این 
خانه ها دختر هستند. وی افزود: با توجه به این که  یک هزارو 
500 کودک بد سرپرست نزد اقوام خود نگهداری می شوند، 

شهر اصفهان عاری از کودکان خیابانی است.

صادقی  با اذعان بر 
 این که در 
12 شهرستان 
 اصفهان 
اورژانس های 
اجتماعی ایجاد 
 شده است، 
افزود: مراکز 
مشاوره طالق 
این نهاد، درصدد 
بازپیوند این 
خانواده هاست

چرا برخی 
دستگاه ها 
می خواهند میراث 
فرهنگی را فدای 
توسعه کنند؟ باید 
دید آیا نسل های 
آینده این توسعه 
را می پذیرند ؟ در 
تمامی دنیا توسعه 
و پایداری در کنار 
 یکدیگر رقم
 می خورد.

وعده مسئوالن بهزیستی چالش شهرداری برای ایستگاه های مترو

 مناسب سازی محیط زندگی برای معلوالنمیدان نقش جهان شوخی بردار نیست

هشدار 
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بودجه اصفهان در مقام هفتم کشور 
همدانیان ، معاون برنامه ریزی اس��تاندار اصفهان در جلسه شورای 
برنامه ریزی اس��تان اصفهان به رش��د ۲۷ درصدی بودجه سال ۹۱ 
استان اصفهان در مقایسه با میانگین متوسط کشور اشاره کرد و بیان 
داشت: در مقایسه با سال گذش��ته بودجه استان با ۳۱ درصد رشد، 
۱۰۰میلیارد تومان افزایش یافته اس��ت واصفهان در جایگاه هفتم 

کشور قرار گرفته است. 

نحوه محاسبه هزینه یک دقیقه 
مکالمه شهری تلفن ثابت 

هم اکنون یک دقیقه مکالمه با پالس های مش��خص ش��ده از سوی 
شرکت مخابرات ایران مبلغ 44/۷۰ ریال محاسبه می شود. از ساعت 
هشت تا ۱۳، زمان یک پالس مکالمه ۲/۲4دقیقه به مبلغ ۱۹/۹6ریال 

محاسبه می شود. 
اما زمان یک پالس مکالم��ه ۲/6۷ دقیقه از س��اعت ۱۳ تا ۲۱ مبلغ 
۱6/۷۰ ریال محاس��به خواهد شد. همچنین از س��اعت ۲۱ شب تا 
هشت صبح زمان یک پالس مکالمه به ۳/۲ دقیقه، مبلغ۱۳/86ریال 
است. روزهای جمعه و تعطیالت رسمی در تمام ساعات۳/۲ دقیقه 

برای یک پالس مبلغ ۱۳/86 ریال محاسبه می شود. 

سه نرخی شدن ارز، رانت زاست
معاون سابق ارزی بانک مرکزی در مورد پیشنهاد سه نرخی شدن ارز 
تصریح کرد که این موضوع رانت زا خواهد بود.سید کمال سیدعلی، در 
مورد پیشنهاد رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر سه نرخی 
شدن ارز عنوان کرد: موضوع دو نرخی بودن ارز هم مسأله است و مطرح 
شدن این چنین موضوعی، باعث افزایش رانت می شود. وی ادامه داد: 
در نهایت باید نرخی اعالم ش��ود که به دلیل فاصله زیاد نرخ رسمی با 
غیررسمی، باعث رانت نشود.سیدعلی اضافه کرد: اگر می توان ارزی را با 
قیمت۱5۰۰ تومان فروخت اما مجبور باشند که با قیمت ۱۲۲6 تومان 
هم بفروشند هم غلط است، یا این که ارز را به نرخ دو هزار تومانی بازار 

هم متصل کنند کاری اشتباه خواهد بود.

کاهش فروش کامپیوتر شخصی
فروش کامپیوترهای شخصی در جهان ۰/۱ درصد کاهش یافت. نتایج 
بررسی های انجام شده توسط مؤسسه مطالعاتی گارتنر نشان می دهد 
که در سه ماهه دوم سال جاری میالدی فروش جهانی کامپیوترهای 
شخصی )PC( با کاهش ۰/۱ درصدی مواجه بوده است، همچنین در 
سه ماهه دوم امسال فروش جهانی کامپیوترهای شخصی برای هفتمین 
فصل متوالی با نرخ رش��د یک رقم��ی مواجه بود و تقاض��ا برای نوت 
بوک های س��بک تر و نازک تر افزایش زیادی یافته است، اما این بخش 

همچنان کوچک است و تأثیر چندانی بر کل فروش نخواهد داشت.

واگذاری شرکت های گاز استانی 
از طریق بورس

معاون وزیر نفت از ادامه مطالعات واگذاری شرکت های گاز استانی 
به صورت یک هلدینگ در بورس خب��ر داد و گفت: مطالعات عرضه  
گاز در بورس کاال نیز آغاز شده اس��ت.جواد اوجی با اشاره به این که 
مطالعات کارشناسی برای واگذاری شرکت های گاز استانی به صورت 
هلدینگ در بورس ادامه دارد، ابراز امیدواری کرد که جمع بندی این 

کار هرچه سریع تر انجام شود.

تکمیل زیرساخت های کشاورزی 
نیازمند ۸ میلیارد تومان اعتبار است

رئیس سازمان جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان گفت: برای افزایش 
میزان تولیدات، ۱۱ مجمتع تولیدی کش��اورزی در اس��تان اصفهان 
برای تکمیل زیرس��اخت های خود نیازمند 8 میلی��ارد تومان اعتبار 
 هس��تند.به گ��زارش ایمن��ا محمدرضا نریمانی در جلس��ه ش��ورای 
برنامه ریزی اس��تان با اش��اره به این که در صورت موافقت استان این 
 میزان اعتبار به عنوان الزام��ات موجب افزایش تولیدات کش��اورزی

 می شود اظهار داشت: ۱۱ مجمتع تولیدی دامپروری و گلخانه ای در 
اصفهان برای افزایش تولید خود باید زیرس��اخت های خود را تکیمل 
و در ای��ن راه نیازمند هزین��ه و اعتبارات هس��تند.وی افزایش میزان 
تولیدات کشاورزی استان اصفهان در سنوات گذشته را ۱5۰ هزار تن 
عنوان کرد و افزود: قرار است طی 4 سال آینده میزان افزایش تولیدات 
کشاورزی به 5۰۰ هزار تن برسد.رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان ب��ا بیان این که اگر زیرس��اخت های این مجمت��ع ها تکمیل 
نشود بدون ش��ک قابل اس��تفاده نخواهند بود تصریح کرد: متاسفانه 
س��ال گذش��ته تعدادی از مجمتع هایی که در زمینه بذر اولیه سیب 
زمینی دچار بیماری ش��دند به دلیل نب��ود اعتب��ارات از بین رفتند.

وی یادآور ش��د: برای رفع این مش��کل در صورت موافقت استانداری 
 اختصاص ۷۰۰ میلیون تومان برای مب��ارزه با بیماری ها و آفات نباتی

 ضروری است.

کمبود و افزایش قیمت 
خرما در ماه رمضان 

 پول خوب 
شرط واگذاری فوالد

دبیر انجمن خرم��ای ای��ران پیش بینی کردکه خرمای ذخیره  ش��ده س��ال 
 گذش��ته جوابگوی تقاضا و ب��ازار مصرف ماه رمضان نباش��د و ط��ی این ماه 
پر مصرف با کمبود و افزایش قیمت خرما مواجه باشیم. علی اصغر موسوی اظهار 
کرد: طی دوسه ماه اخیر عرضه خرما در بازار مصرف کاهش یافته و قیمت آن نیز 
روند صعودی داشته و پیش بینی می شود این محصول برای ماه رمضان جوابگوی 
نیاز بازار نباشد و به تبع آن قیمتش افزایش یابد. موسوی درباره این که به منظور 
تنظیم بازار خرمای ماه رمضان صادرات این محصول متوقف شده، تصریح کرد:  
دیگر خرمایی برای صادرات باقی نمانده است. بر اساس بازرسی های انجام شده، 
اعالم شد که قیمت خرما طی خرداد روند صعودی داشته است. در حال حاضر هر 
کیلو رطب مضافتی درجه یک در سطح عمده فروشی ها 45۰۰ تومان است که 

کیلویی بیش از 55۰۰ تومان در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.

وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در حال��ی به تازگی از بخ��ش خصوصی برای 
س��رمایه گذاری در صنعت فوالد دعوت کرده، که پیش تر به طور تلویحی از 
خصوصی  نش��دن هفت طرح فوالدی تا اطالع ثانوی خب��ر داده بود. مهدی 
عضنفری از فعاالن بخش خصوصی دعوت کرده تا در چهار حلقه فوالدسازی 
س��رمایه گذاری کنند، این در حالی اس��ت که پیش تر، مرک��ز پژوهش های 
مجلس حضور بخش خصوصی در صنعت فوالدسازی کشور را ضعیف توصیف 
کرده بود. غضنفری گفته مشکل آن است که قیمتی که بخش خصوصی برای 
خرید طرح های فوالدی پیشنهاد می کند، تا حد قابل توجهی پایین تر از میزان 
هزینه ای است که در این طرح ها صورت گرفته است. به این ترتیب می توان 
نتیجه گرفت که بخش خصوصی فعال دست کم توانایی مالی الزم را برای اجرای 

پروژه های سنگین فوالدسازی ندارد.

با توجه به نوسان قیمت س��که و ارز در بازار، رییس کل 
بانک مرکزی در تازه ترین توصیه خود به خریداران سکه 
و ارز، این تغییرات را غیر واقعی دانست. بهمنی با اعالم 
این که تغییرات ناگهانی نرخ سکه و ارز غیر واقعی است، 
به مردم توصیه کرد که در خرید س��که و ارز، قیمت ها را 
بر اس��اس قیمت جهانی طال و ارزش ذاتی س��که و ارز 

محاسبه کنند. 
محم��ود بهمن��ی تغیی��رات ناگهانی قیم��ت دالر را در 
ب��ازار غیرواقعی دانس��ت و گف��ت: وقت��ی قیمت دالر 
 ناگه��ان از ۱۷۰۰ توم��ان ب��ه ۲۰۰۰ توم��ان افزایش 
می یابد و پ��س از آن ب��ه ۱۹۰۰ تومان می رس��د، این 
تغییرات واقعی نیست. بهمنی همچنین به مردم توصیه 
کرد که مردم در خرید سکه و ارز باید توجه داشته باشند 
که وقتی قیمت ها در بازار داخلی برعکس قیمت ها در 

بازار جهانی باال می رود، واقعی نیست.
رییس کل بان��ک مرکزی  از برنامه بان��ک مرکزی برای 
تعادل بخشی بیش��تر به بازار س��که خبرداد و گفت: بر 
این اس��اس، از دوم مردادماه س��ال جاری دو میلیون و 
۲۰۰ هزار قطعه سکه را وارد بازار خواهیم کرد، بنابراین 
اگر حبابی در بازار باشد، می توانیم با تزریق سکه و رفع 

نیازهای مردم، آن را از بین ببریم.

با توجه به گذش��ت حدود یک م��اه از آغاز فص��ل نقل و 
انتقاالت، شاهد افزایش قیمت خرید و فروش وام مسکن 
در بازار هس��تیم. بر این اس��اس، علی رغ��م این که گفته 
می ش��ود رکود بر بازار مس��کن س��ایه انداخت��ه، این وام 
براس��اس اظه��ارات دالالن به ط��ور میانگی��ن در حدود 
۳۰۰، 4۰۰ هزارتومان گران تر ش��ده است. در حال حاضر 
به طور میانگین قیمت هر وام ۱8 میلیون تومانی مس��کن 
دو میلیون و 4۰۰ هزار تومان و قیمت هر وام ۲۰ میلیون 
تومانی دو میلی��ون و ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان اس��ت که 
این رقم ها براس��اس تأمین ضامن از سوی دالالن افزایش 
می یابد؛ البته قیمت فروش این وام ها متغیر است؛ به طور 
 مثال قیم��ت وام ۲۰میلی��ون تومانی با ضام��ن تا حدود 
دو میلیون و ۹۰۰ ه��زار تومان نیز به چش��م می خورد. با 
وجود این که متقاضیان هم برای خرید مسکن و هم برای 
پرداخت ودیعه و اجاره بها در شرایط مالی مناسبی به سر 
نمی برن��د، ولی افزایش ن��رخ اجاره بها و قیمت مس��کن و 
همچنی��ن وام آن، این تصویر ذهن��ی را ایجاد می کند که 
مالکان افزایش قیمت ها را در این فصل یک رویه می دانند 
که هر ساله باید رخ دهد. عرضه وام های ۱8 و ۲۰ میلیون 
تومانی در خوشبینانه ترین حالت، تنها۱۰ درصد از قیمت 

مسکن را پوشش می دهد. 

اگرچه در یک هفته اخی��ر باز هم قیم��ت خودروها در 
 بازار سیر صعودی داش��ت، اما به گفته نمایشگاه داران

خودرو، ۲۰6 همچنان رکورددار افزایش قیمت در بازار 
است. فصل تابستان همیش��ه فصل پررونقی برای بازار 
خودرو بوده اس��ت؛ چه بازار خودروهای ن��و و چه بازار 
خودروهای دس��ت دوم. مردم ترجیح می دهند در این 
فصل اسباب س��فرهای تابس��تانی را فراهم کنند که به 
 طور قطع برای رفتن به سفر، نیاز به یک خودرو احساس 

می شود.
 بر اس��اس آنچه که فعاالن بازار خودرو می گویند، البته 
امسال بازار خودرو رونق سال های قبل را ندارد. فعاالن 
بازار خودرو می گویند که هم اکنون بازار خرید و فروش 
خودروهای دست دوم گرم است و مردم با چانه زنی تالش 
دارند که باالخره صاحب خودرو مدنظر خود شوند، این در 
شرایطی است که البته بسیاری از خودروهایی که در بازار 
رد و بدل می شود، از لحاظ فنی ممکن است سالم نباشند. 
در این میان، دالالن نیز در بازار خودرو همچون س��ایر 
بخش های اقتصادی فعال هستند، به نحوی که دالالن 
تالش دارند که با راضی کردن دو طرف و البته به دست 
 آوردن منافع خود، معامله را جوش دهند و هر دو طرف

را به مقصد برسانند. 

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت: مشورت 
گرفتن دولت از مدیران بخش خصوصی ضروری است.

اسداهلل عسگراوالدی در گردهمایی بین المللی نامداران 
صنعت و تجارت ایران اظهار کرد: امروز در شرایط سختی 
ق��رار گرفته ایم که محک��وم به حرکت به س��مت تولید 
هستیم. وی با بیان این که در مهار تورم موفق نشده ایم، 
افزود: تورم ۹ درصد در س��ال 8۹، به ۱8 درصد در سال 
۹۰ و امروز به ۲۳ درصد رس��یده  اس��ت. عسگر اوالدی 
ادامه داد:4۰ میلیون نفر جمعیت زیر۳۰ سال داریم که 
 به همین دلیل، س��االنه نیازمند به ایجاد یک میلیون و 
5۰۰ هزار شغل هستیم. وی تصریح کرد: ۳6 هزار میلیارد 
دالر صادرات و واردات در ایران صورت می گیرد که سهم 
ایران فقط ۱6۰ میلیارد دالر است؛ یعنی۰/45 درصد از 
اقتصاد جهان را به خود اختصاص می دهد که نسبت به 
سهم جمعیتی بسیار کم است. وی افزود: پس از ۳۳ سال 
از انقالب اسالمی و نسبت اقتصاد به جمعیت، پیشرفتی 
نکرده ایم. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در 
خصوص اجرای طرح شبنم در کشور اظهار کرد: این طرح 
برای صنعت و تجارت فسادزا و مشکل زاست و صددرصد 
با این طرح مخالف هس��تیم؛ چون ب��رای جلوگیری از 

قاچاق، راه مناسبی نیست.

مسکن خودروسکه و ارز اشتغال

تازه ترین توصیه بهمنی 
به خریداران سکه و ارز

وام مسکن باز هم 
گران شد

رونق خرید و فروش 
خودروهای دست دوم

ساالنه یک میلیون و 500 
هزار شغل  می خواهیم

اخبار کوتاه

4
حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی 18 درصد افزایش یافت

خبازها، رییس کانون بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی گفت: حقوق بازنشستگان ۱8 درصد افزایش 
یافت و از ماه آینده ۱۰۰ هزار تومان علی رغم افزایش حقوق، به حساب بازنشستگان تأمین اجتماعی واریز 

می شود. وی افزود: بازنشستگان انتظار دارند که مابه التفاوت افزایش حقوق آنها ماه آینده پرداخت شود. 10 پرونده تخلف واحد های مرغی 
گزارش شد

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان

                                  محمدرضا خشنود
با گذشت ش��ش روز از اجرای طرح بازرسی اصناف اس��تان اصفهان،۱۰ 
پرونده تخلف واحدهای مرغی به اداره بازرسی استان گزارش شد. به دنبال 
این افزایش قیمت ها و برای جلوگیری از تخلفات احتمالی، بازرسی هایی در 
سطح استان از سوی اداره بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت صورت 
گرفته است. بازرس��ی ها از ۱5 تیرماه شروع شده اس��ت و از زمان شروع 
 اجرای این طرح تاکنون، تخلف 
۱۰ واحد مرغی گزارش ش��ده 
اس��ت. ب��رای همه گزارش��ات 
ارایه شده پرونده تشکیل شده 
اس��ت؛ البته تخلف��ات گزارش 
ش��ده مربوط به س��ردخانه ها، 
کش��تارگاه ها و انبارهاس��ت و 
گزارش خرده فروش��ی ها هنوز 

بررسی نشده است.
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این فاجعه اقتصادی که در هم��ه جا رخ داده، در 
شهرضا هم س��بب بروز نارضایتی های متعددی 
ش��ده اس��ت، به حدی که پس از مش��کالتی که 
اخیراً در خصوص کنترل قیمت ها و جلوگیری از 
چند نرخی بودن کاالها در استان و شهرضا پیش 
آمده بود، طی دو روز گذشته مشکل عدم توزیع 
مرغ گرم نیز بر مشکالت ش��هروندان شهرضایی 

افزوده شد.
این درحالی اس��ت که چندی پیش وزیر صنعت، 
معدن و تجارت دلیل افزایش قیمت مرغ را کمیاب 
ش��دن مواد اولیه دانس��ته و گفته بود که با پهلو 
گرفتن اولین کش��تی حامل مواد اولی��ه به بنادر 
ایران، قیمت مرغ کاهش خواهد یافت. به همه این 
دالیل، مصایب مرغ را در شهرضا به گزارش ایسنا 

در اصفهان می خوانید.  

مردم و تولیدکنندگان هشیار باشند
فرمان��دار شهرس��تان ش��هرضا با بی��ان این که 
تحریم های موجود از سیاست های خاص دشمن 
برای فش��ار به مردم و نظام اس��ت، گفت: مردم و 
 تولیدکنندگان هش��یار باشند و هوش��مندانه و 
با بصیرت توطئه های دش��منان نظ��ام را خنثی 

کنند.
س��ید محمدباقر محمدی افزود: تولیدکنندگان 
باید نرخ تعیین ش��ده را مالک عم��ل خود قرار 
دهن��د؛ چراک��ه افزایش قیم��ت بی روی��ه مواد 
خوراکی و م��واد مورد نیاز مردم جرم محس��وب 
شده و با خاطیان برخورد قاطع و جدی می شود.

مرغداران با قیم�ت اعالمی دول�ت موافق 
نیستند

همچنین رییس مجمع امور صنفی شهرضا گفت: 
یکی از دالیل عدم کشتار مرغ در شهرضا نداشتن 
صرفه اقتصادی برای مرغداران با قیمت اعالمی از 

طرف دولت است.
ابراهیم س��بزواری اظه��ار کرد: قیم��ت اعالمی 
 از ط��رف دولت ب��رای توزیع هر کیل��و مرغ گرم 
پنج ه��زار و ب��رای مصرف کنن��ده پنج ه��زار و 
4۰۰تومان است. وی با اشاره به شعار سال جاری 
تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی افزود: 
دولت باید از تولیدکنندگان حمایت کند تا تولید 

ادامه داشته باشد و آنها نیز متضرر نشوند.
رییس مجم��ع امور صنف��ی ش��هرضا ادامه داد: 

در هدفمن��دی یارانه ه��ا، یارانه  ه��ای پرداختی 
پاس��خگوی نیاز تولیدکنندگان نیست و این در 
حالی اس��ت که مرغداران عالوه بر تهیه خوراک 
مرغ، با تلفات مرغ ه��ا به دلی��ل بیماری ها و... و 

همچنین افزایش قیمت ها روبه رو هستند.
سبزواری با بیان این که در حال حاضر کشتارگاه 
ش��هرضا توزیع مرغ گرم ندارد، بی��ان کرد: باید 
امکانات خاصی ب��رای تولیدکنن��دگان از طرف 

دولت ایجاد شود.

قیمت  مرغ روزانه و برای تمام اس�تان 
اعالم می شود

رییس اتحادیه مرغ و ماهی فروش��ان ش��هرضا با 
بیان این که کش��تارگاه شهرضا پس از کشتارگاه 
اصفه��ان احداث و ش��روع ب��ه کار کرده اس��ت، 
گفت: بیش��ترین مرغ ش��هرضا پس از کشتارگاه 
ش��هرضا، از کش��تارگاه مرغ هامون مبارکه وارد 
شهرستان می شود. محمدرضا الصاق با اشاره به 
این که قیمت های اعالمی توسط انجمن صنفی 
کشتارگاه های اصفهان روزانه و برای تمام استان 
اعالم می شود، اظهار کرد: کشتارگاه شهرضا زیر 
نظر شرکت تعاونی مرغداران شهرضا با ۱4۰عضو 
فعالیت می کن��د، همچنین پنج نف��ر توزیع مرغ 

شهرستان را  بر عهده دارند.
وی با بیان این که شهرس��تان8۰ فروشنده مرغ 
دارد، تصریح کرد: دست های واسطه ای که مرغ را 
به صورت نقد و با قیمت پایین تر از قیمت واقعی از 
تولیدکننده مرغ می خرند، موجب می شود برخی 

از تولیدکنندگان مرغ ضربه بخورند.

روزانه پنج تن مرغ در شهرستان توزیع 
می شود

ریی��س اتحادیه مرغ و ماهی فروش��ان ش��هرضا 
 ادام��ه داد: در روزه��ای ع��ادی س��ال پن��ج تن
 و در روزه��ای خ��اص مانن��د م��اه رمض��ان و

 عی��د ن��وروز حدود۱۰ت��ن م��رغ در ش��هرضا 
توزیع می شود.

الصاق در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که افرادی 
که مرغ را ب��ا قیمت پایین تر توزی��ع می کنند و 
به دس��ت مصرف کنن��ده می رس��انند این مبلغ 

 پایین خ��ود را از کج��ا تأمین می کنن��د، افزود: 
توزیع کنندگان مرغ حاضرن��د ارگان خاصی کار 
خرید، کشتار و توزیع مرغ شهرستان را بر عهده 

بگیرد تا سود این کار برای آنها مشخص شود.
وی یکی از دالیل مشکالت حاضر را جوجه ریزی 
ک��م و هزینه های ب��االی تولید دانس��ت و اظهار 
داش��ت: مرغداران با ش��رایط موج��ود حاضرند 

سالن های تولید خود را خالی بگذارند.
رییس اتحادیه مرغ و ماهی فروشان شهرضا ادامه 
داد: در ه��ر دوره جوجه ری��زی حدود۱۱۰واحد 
مرغداری با حجم بیشتری اقدام به جوجه ریزی 
می کنند که این امر منج��ر به کاهش قیمت مرغ 
می شود و امیدواریم تا ۱5روز دیگر این مشکالت 
رفع شود. وی خاطر نشان کرد: در نمایشگاه هایی 
که به مناسب های خاص برگزار می شود، قرار بود 
که توزیع کنندگان مالیات پرداخت نکنند، ولی 

این امر محقق نشده است.

دولت ب�ه تعه�دات خ�ود در خصوص 
مرغداران عمل نکرده است

عضو هی��أت مدیره ش��رکت تعاون��ی مرغداران 
ش��هرضا همچنی��ن اظهارک��رد:5۰روز پی��ش 
مرغ��داران هزینه س��ویا را پرداخ��ت کردند، اما 
متأس��فانه هنوز ستاد پش��تیبانی استان سویای 

خریداری شده مرغداران را تحویل نداده است.
 عبدالرحی��م مهاج��ری ادام��ه داد: ه��ر دوره 
جوجه ریزی بین 5۰تا 6۰ روز طول می کشد، ولی 
پس از گذش��ت5۰ روز، خبری از تحویل سویای 
خریداری شده نیس��ت و این در صورتی است که 
به گفته مسئوالن و افراد آگاه، در بنادر و در استان 
سویا وجود دارد و دس��ت های واسطه ای از توزیع 
آن جلوگیری می کنند. وی قیمت هر کیلو سویا 
را یک هزار و 65۰ تا یک هزار و ۷۰۰تومان اعالم 
 کرد و گفت: ف��روش مرغ زنده هرکیل��و کمتر از 

چهار هزار تومان صرفه اقتصادی ندارد.
مهاجری اف��زود: در دو س��ال گذش��ته به علت 
تولید ک��م و بیماری های آنفوالنزا، برونش��یت و 
نیوکاس��ل مرغداران شهرس��تان متضرر شدند و 
 حتی در ش��هرهای بزرگ نیز جوجه ریزی انجام

 نشده است.

مرغداران سالن های تولید را خالی گذاشتند

کشتارمرغ صرفه اقتصادی ندارد

گروه  گر چه این روزها مدت زیادی تا آغاز ماه مبارک رمضان باقی نمانده، ولی خبر گران شدن مرغ در کنار سایر اقالم چون 
نان، به گوش می رسد و موج آن خانه های مردم را به لرزه در آورده است. با این وجود، تولیدکنندگان مرغ با مشکالت اقتصاد

متعددي به تولید خود ادامه می دهند و مسئوالن از آنها تقاضای پایین آوردن قیمت را دارند.



کافه کتابیادداشت

خبر ویژه

هفت 

امید نیاز راهی آرژانتین می شود
امید نیاز، کارگردان اصفهانی تئاترکودک و نوجوان اصفهان برای ش��رکت در س��مینار محققان 
و پژوهش��گران تئاتر کودک ونوجوان و ارایه مقاله، راهی آرژانتین می ش��ود. کارگردان هایی از 

کشورهای مختلف  همچون اسپانیا، آرژانتین، آمریکا و... در این سمینار شرکت کرده اند.
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قهرمانان شاهنامه میهمان جوانان 
خانه جوان می شوند

مدیر خان��ه جوان اصفه��ان گفت: 
همایش »نقل جوانی« با سه رویکرد 
بهداشت روانی، بهبود فرهنگ تفریح 
و تفرج و ازدواج و اش��تغال زایی در 
خانه ج��وان بر گزار می ش��ود. امیر 
فتوحی نی��ا که در این باره با ایس��نا 
حرف می زد، اظهار ک��رد: از دیگر 
اهداف خانه جوان ب��رای برگزاری 
این همایش، آن اس��ت که جوانان با پیش��ینه تاریخی ادب فارسی خود 
آشنا شوند. وی افزود: ش��اهنامه خود بحث مفصلی دارد، اما به دلیل این 
که مخاطبان خانه جوان بیشتر در سنین بین 15 تا 20ساله هستند، در 
این گردهمایی به نقل قصه های جوانان شاهنامه مانند قصه زال و رستم و 
 هفت خوان اکتفا کرده ایم. فتوحی نیا بیان کرد: اولین جلسه ای که همایش 
»نقل جوانی« در تاریخ 17تیرماه برگزار ش��د و با وجود این که تبلیغات 
بسیار کمی انجام داده بودیم، با استقبال زیاد قشر جوان مواجه شدیم. وی 
خاطرنشان کرد: این همایش از این پس هر هفته از ساعت17:30 در محل 

خانه جوان با نقالی مرشد خوشحال پور برگزار خواهد شد.

اصفهانی در اصفهان نخواند
کنسرت محمد اصفهانی که قرار بود پنجشنبه 22 و جمعه 23 تیر ماه 

در تاالر رودکی ملک شهر اصفهان برگزار شود، لغو شد.
البت��ه دلیل یا دالی��ل لغو این کنس��رت هنوز رس��ماً اعالم نش��ده و 
کنس��رت گذار نیز در این م��ورد توضیحاتی ارایه نداده اس��ت. به نظر 
می رس��د فاصله کم تبلیغات و برگزاری کنس��رت که از ابتدا به عنوان 
عاملی برای با مشکل مواجه ش��دن این کنسرت مطرح می شد، باعث 
شده که اصفهانی نتواند در زادگاهش به روی صحنه برود. هنوز به طور 
رس��می تاریخی برای برگزاری مجدد این کنسرت اعالم نشده، اما در 
یکی از شبکه های اجتماعی اعالم ش��ده که این کنسرت به بعد از ماه 

مبارک رمضان موکول شده است.

من، من، من در فرشچیان 
نمایش »من، من، من« کاری از گروه تئاتر نان و عروسک به کارگردانی 
مهدی فرشیدی س��پهر از 2۴ تا 30 تیر ماه رأس ساعت 21 در آمفی 

تئاتر مجموعه فرهنگی، هنری فرشچیان به روی صحنه می رود.
 فرش��یدی س��پهر که ح��رف های��ش را ب��ه ایمن��ا م��ی زد، گفت: 
»من، من، من« یک تئاتر کودک است. همان کاری را که همه تئاترهای 
کودک می کنند، می کند؛ البته من از آن دسته کارگردانانی هستم که 
به کار کودک سطحی نگاه نمی کنم، برای همین »من، من، من« هم 
مثل بسیاری از دیگر نمایش های من از دنیای درون حرف می زند؛ از 
مردم داری و آداب معاشرت و چیزهایی که راجع به آنها برای کودکان 
حرف زده نمی شود. چیزهایی که کودکان به عنوان انسان با آن رو به رو 
هستند، ولی برای بچه ها گفته نمی شود. وی تصریح کرد: نمایش »من، 
من، من« ترکیب چند رس��انه اس��ت، بنابراین کمدی، جدی، بازیگر، 
ویدئو و... دارد؛ مثل همان چیزی که در زندگیمان می بینیم و وابسته به 
یک جریان تصویری خاص مثل فانتزی نیست. شما وقتی نمایش تمام 
می ش��ود مجموعه زیادی از تصویر را دیده اید. آن چیزی که شاخصه 
اصلی این نوع نمایش است، این است که این ها ضد داستان هستند و 
تالش نمی کنند که داستانی را برای شما تعریف کنند. این کارگردان 
تئاتر کودک کشورمان تأکید کرد: ویژه ترین مسأله این نمایش ترکیب 
هنرمندان تهرانی و اصفهانی است؛ یعنی کنار گذاشتن رقابت و برتری 
و تمرین کار مشترک. وی ادامه می دهد: این کار در 20 روز تولید شده، 

به خاطر این که به کار مشترک دست پیدا کنیم.

 بادسار خاک پیچان 
به کتابفروشی ها آمد 

مجموعه شعر »بادسار خاک پیچان« سروده کیومرث سلوکی توسط 
انتشارات حبله رود منتشر شد. 

شاعر این مجموعه، ش��عر را گونه ای از زندگی می داند که با هر گونه 
زندگی بیگانه است. در این مجموعه، ش��عر از دید کیومرث سلوکی 

دنیایی  کام��اًل اختصاصی ام��ا متعلق به 
همه اس��ت؛ آن گونه که شاعر و 
خواننده اش یکی می شوند بدون 
این که یکی باش��ند. »بادس��ار 
خاک پیچان« به سیستانی هایی 
تقدیم ش��ده اس��ت که ب��ه قهر 
کوی��ر، زادگاهش��ان را ت��رک 
کرده اند. این کت��اب تعدادی از 
 قطعات کوتاه س��پید سلوکی را 
در بر می گیرد. »بادس��ار خاک 
پیچان« با ۴7 صفحه، شمارگان 
هزار نسخه و قیمت هزار و 500 

تومان منتشر شده است.

3000625555 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 832   | July 15 ,2012  | 8 Pages 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 832  |  یکشنبه 25تیر 1391 |25  شعبان 1433

الماس ها ابدی اند 

اکران خانگی
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حمید س��مندریان در س��ال 1310 درتهران زاده 
ش��د. فعالی��ت تئات��ری اش را حی��ن تحصیل در 
دوره متوس��طه آغاز کرد. او در کالس های تئاتر و 
هنرپیشگی حس��ین خیرخواه، ش��باویز و نصرت 
کریمی ش��رکت می کرد که زیر نظر عبدالحسین 
نوشین اداره می شد. اوهمچنین ویلون می نواخت و 
از شاگردان محمود ذوالفنون، برادر بزرگ تر جالل 
ذوالفنون بود. وی پس از اتمام دوره دبیرستان، به 
اروپا س��فر کرد و در آلمان دوره مهندس��ی شوفاژ 
سانترال را در دانش��گاه صنعتی برلین گذراند، اما 
بعد از آن به کنس��رواتور عالی موسیقی و هنرهای 
نمایشی هامبورگ وارد شد. برخورد با تئاتر آن قدر 
برایش جذاب بود که دیگر مجالی برای موس��یقی 

نمی گذاش��ت و به همی��ن دلیل برای همیش��ه از 
موسیقی خداحافظی کرد. س��مندریان طی شش 
س��ال به صورت آکادمیک تحت آم��وزش ادوارد 
مارکس که یکی از استادان برجسته تئاتر بود، اصول 
و مبانی کارگردانی و بازیگری را آموخت و همزمان 
در آلمان به صورت حرفه ای مش��غول به کار ش��د. 
وی پس از پایان این دوره، به دعوت اداره هنرهای 
نمایشی دراماتیک اداره کل هنرهای زیبای ایران 
 به کشور برگشت و به سرعت نمایشنامه »دوزخ« یا 
»در بس��ته« اثر ژان پل س��ارتر را در تاالر نوبنیاد 
همین اداره به روی صحنه برد؛ همچنین با همکاری 
مهدی فروغ به تأس��یس هنرس��تان آزاد هنرهای 
دراماتیک که وابسته به هنرهای زیبای کل کشور 

بود دست زد. 
پس از آن حمید س��مندریان ب��ه دعوت مهندس 
هوش��نگ، مهدی برکش��لی و با همکاری مهدی 
نامدار دانش��کده تئاتر دانش��گاه ته��ران را بنیان 
گذاش��تند و کار تدری��س را بدون وقفه ت��ا پایان 
عمر در دانش��گاه های تهران و کلیه دانش��گاه های 
تئات��ری ادام��ه داد. حمید س��مندریان در س��ال 
13۴2 گروه تئاتری منس��جمی به نام گروه هنری 
پاسارگاد تش��کیل داد که افراد گروه عبارت  بودند 
از: پرویز پورحس��ینی، س��عید پورصمیمی، پری 
صابری، اس��ماعیل محرابی، جمش��ید مشایخی، 
پروی��ز کاردان، محم��د حفاظی، منوچه��ر فرید، 
ثریا قاسمی، اسماعیل شنگله و مهدی فخیم زاده. 

حمید س��مندریان به دعوت پروفس��ور رگن برگ 
استاد دانشگاه مونیخ و کارگردان تئاتر، به انستیتو 
گوته دعوت ش��د و نمایشنامه های بس��یاری را با 
بازیگران آلمان��ی روی صحنه ب��رد. این همکاری 
بین س��ال های 1351تا 1357 ادامه داشت. او در 
سال1373به تأس��یس کالس های آزاد بازیگری 
و کارگردانی دس��ت زد که هنرجویان بس��یاری از 
آن جا دانش آموخته و ب��ه عرصه حرفه ای هنر وارد 
شدند که می توان به این نام ها اشاره کرد: فریبرز 
عرب نیا،پارس��ا پیروزفر، شهاب حس��ینی، حامد 
کمیلی، حام��د بهداد، فرزاد حس��نی و هزاران نام 
دیگر که که روزگاری در مکتب این اس��تاد درس 
یاد گرفتند و بزرگانی چون قط��ب الدین صادقی، 
محمد رحمانیان، سوسن تسلیمی و نام های بزرگ 
دیگری که آنها نیز درس آموز این اس��تاد بودند تا 
یاد بگیرند از او درس بزرگ��ی و دلدادگی را که این 
 مرد نسبت به این هنر داشت. سمندریان برخی از 
مهم ترین متون نمایش��ی از نویسندگان شاخص 
ادبیات نمایش��ی غرب همانند فردریش دورنمات، 
برتولت برشت، آنتوان چخوف، اوژن یونسکو، آرتور 
میلر، ماکس فریش، ژان آنوی، تنسی ویلیامز، ژان 
پل سارتر و هنریک ایبس��ن را ترجمه کرد و از این 
منظر بای��د او را یکی از کارگردانان ش��اخص تئاتر 
در تاریخ ایران به ش��مار آورد که سهمی جدی در 
آشنایی مردم و عالقه مندان  نمایش با متون و آثار 
کالس��یک و برجس��ته تاریخ تئاتر جهان داشتند. 
س��مندریان تجربه ای هم در حیطه سینما داشت 
و فیلم »تمام وسوس��ه های زمین« را در سال های 
اولیه دهه 13۶0 کارگردانی کرد، اما دیگر به سمت 
سینما نیامد؛ اگرچه همسرش، هما روستا از جمله 
بازیگران ش��اخص تئاتر و س��ینمای ایران اس��ت. 
تثبیت هویت و تش��خص تئاتر امروز ایران بی شک 
مرهون  اس��تاد حمید س��مندریان است که نقش 

پررنگ و مؤثری در این عرصه داشت.
او که امروز شاگردانش از نسل های مختلف، مبهوت 
و داغ دار غم درگذشتش هستند، عمری به درازای 
نیم قرن را ب��ه تربیت هنرجویان تئات��ر پرداخت؛ 
هنرجویانی که اکنون خود هنرمندی برجسته اند و 
به مدد اذن استاد، قدم بر صحنه تئاتر گذاشته اند. او 
به شایستگی، مسئولیت خود را در مقابل این نسل 

به پایان برد ت��ا نام خود را برای همیش��ه به عنوان 
بزرگ م��رد تئاتر ایران در تاریخ ثب��ت کند؛ مردی 
که از عمرخود فرات��ر بود و تمام��ی دوران حیات 
خویش را با عشق و شوریدگی بسیار و جوشش ها 
و کوشش های خستگی ناپذیر و تالش و تکاپوهای 
بی ش��مار در مس��یر علم، معرفت و هن��ر صرف و 

شاگردان بسیاری در این زمینه تربیت کرد. 
انوار پرفروغ دان��ش و معرفت این اس��تاد فقید در 
صحنه ه��ای تئات��ر ایران هم��واره فروزان اس��ت. 
همچنان ک��ه خیل عظیم بازیگ��ران و کارگردانان 
معاصر ای��ران مدیون تالش این آفتاب ش��ورانگیز 

تئاتر ایران است. 
راز عمیق و حرارت الهامی تئاتر با بال و پر معرفت 
و چیرگی در هنر، از او چهره ای جاودان س��اخته و 
زبانه ها و شعله های وجودش هرگز رنگ خاموشی 
به خود نخواهد گرف��ت؛ زیرا رس��م و آیین چراغ، 
خاموشی نیست. نام حمید سمندریان برای همیشه 
در آسمان بلند تئاتر ایران خواهد درخشید و انوار 
بلند آن دامنگیر ج��ان ش��یفتگان و هنرمندان و 
عاشقان حضرت دوست خواهد بود. او به راستی که 
پدر تئاتر ایران بود؛ این را می شد از نگاه مهربانش 
با جوانان دریافت و ش��اید از همین رو بود که لقب 
پدر تئاتر راگرفت. نقش این پدردوست داش��تنی 
همیشه بر تارک خیال و حافظه  تاریخی تئاتر ایران 
باقی خواهد ماند. تئاتر ایران در س��وگ این استاد 
فقید خود که یکی از چهره های فرزانه و برجس��ته  
این عرصه ب��ود، جامه س��یاه بر تن کرده  اس��ت. 
دانشمندی که علم و احس��اس را بر صحنه پیوند 
داد و آنچه خلق کرد، ما را وا می دارد تا سالیان سال 
به پاس او کاله از س��ر برداریم. بخش چشم گیری 
از دانش تئاتر در ای��ران و بازنمای��ی فرهنگی این 
دیار حاصل فعالیت های خس��تگی ناپذیر اس��تاد 
سمندریان در عرصه تدریس، کارگردانی و ترجمه 
اس��ت. اندک زمانی پیش گزافه گویی هایی در باب 
استاد س��مندریان منتش��ر ش��د، اما این را هم به 
یاد داریم و از س��ر نو ی��ادآوری می کنیم که؛ ایران 
فرزندان الیق��ش را هیچ گاه و با هی��چ ترفندی از 
خاطر نخواهد برد و بی شک استاد سمندریان یکی 

از این فرزندان بود. 
یادش جاری و سرایش در بهشت برین باقی...

تئاتر ایران درغم پدر خود اپرای مرگ می نوازد 

ستون تئاتر ایران فرو ریخت 

جمال تئاتر ایران وامدار کسی اس�ت که اعتبارش را مدیون او بود و بی شک می توان گفت با اسم او تئاتر شناخته می شد. 
عالقه مندان به این هنر او را به عنوان پدر هنرهای نمایشی ایران می ش�ناختند و بیش از نیمی از افرادی که در این  نوروز باقری

عرصه مشغول فعالیت هستند، روزگاری در کسوت شاگردی این استاد بودند و از او بزرگی را آموختند؛  او کسی نیست 
جز حمید سمندریان...

 پسر  سیلوستر  
استالونه  درگذشت

 هیو جکمن 
به فضا می رود 

»سیج استالونه«، پسر بازیگر سرشناس هالیوود در سن 3۶ سالگی درگذشت. 
جسد پسر سیلوستر اس��تالونه که در فیلم »راکی 5« همبازی پدرش بود، روز 

جمعه در خانه اش کشف شد.
پس از این که خبرگزاری های مختلف از مرگ »س��یج استالونه«، پسر بازیگر 
مجموعه فیلم های »راکی« و »رمبو« خبر دادند، وکیل او کش��ف جس��د این 
جوان 3۶ س��اله را در خانه اش تأیید کرد. سیج استالونه که در فیلم »راکی 5« 
با ایفای نقش پس��ر راکی بالبوا همبازی پدرش بود،  قرار بود به زودی مراس��م 
ازدواج خود را برگزار کند. سیلوستر اس��تالونه هنگام دریافت خبر درگذشت 
پس��رش که منابع رس��می دلیل آن را مصرف بیش از حد دارو ذکر کرده اند، 
 برای تبلیغ��ات فیل��م »دورانداختنی ه��ا 2« در جش��نواره  کتاب های مصور

 حضور داشت.

 فیلم »پرسه در مه« س��اخته رضا توکلی 
گروه
درباره جوانی اس��ت که در کماست و در فرهنگ

همان حالت کما، رویا پردازی می کند.

ویژگی های فنی
اصوالً ویژگی های فنی اثر خیلی جلوتر از نکات محتوایی آن است که 

نمی توان از آنها چشم پوشی کرد. 

 از فیلمنامه خوب و شخصیت پردازی وتیپ سازی های بجا گرفته 
 تا موس��یقی عالی وصدا گذاری خوب فیلم و تدوین، بار به نسبت 
 قابل توجه��ی از جذابی��ت اثر را ب��ه دوش کش��یده و همین طور 
بازی های متوسط و رو به باالی کار، همه وهمه نوید ارایه یک فیلم 
خوب را به ما می دهد، اما متأسفانه باید گفت پای فیلم در قسمت 
محتوا به شدت لنگان اس��ت، به نحوی که می توان گفت این فیلم 

محتوای بدی دارد.

محتوا، اصالت دادن به رویا )دیریمیست( 
آیا اصالت با رویا و خیال است؟پاس��خ به این س��ؤال فلسفی بسیار 
بحث بر انگیز و دشوار اس��ت. با ذکر این نکته که برخی از مذاهب و 
ایدئولوژی ها اصالت خیال را در حد اصالت تفکر و تعقل می دانند و 
برای آن احترامی مساوی با بقیه مراتب اندیشه قائل هستند، البته 
اصالت مرتبه خیال از نظر فیلسوفان مسلمان به صورت غیر مطلق 
بیان شده، به نحوی که هم می توان خیال ممدوح داشت و هم خیال 
مذموم. گفتنی اس��ت که مرتبه توهم مطمئنا مذموم است و هیچ 

انسان اندیشمندی قائل به اصالت توهم نیست.

ام��ا مرات��ب بع��دی اندیش��ه یعن��ی تخیل،تفک��ر وتعقل)ک��ه 
فق��ط در امور مثبت ب��ه کار م��ی آید،یعنی امری که از س��ر عقل 
باش��د، هیچ وقت پ��ا به عرص��ه خطا نمی گ��ذارد( قابل بررس��ی 
اند. خی��ال ب��ه مرتب��ه ای از اندیش��ه گویند ک��ه نتیج��ه آن به 
 واقعیت��ی قابل مش��اهده)اوبژکتیو(منجر نش��ود و در حد س��وژه 
باقی بماند. نکته عینی و قابل توجه فیلم ک��ه از دقایق اول فیلم به 
نظر می آید، ارایه قصه ای است در بستر رویا وخیال با اصالت دادن 
به آن، به نحوی که حتی می توان به کل داستان هم شک داشت که 
آیا همه در خیال امین می گذرد یا ک��ه در واقعیت اتفاق افتاده و او 
فقط دارد آن خاطرات را مرور می کند و یا کمی واقعی است و کمی 
از داستان هم زاده ذهن امین است.  این سؤالی است که می تواند از 
اول فیلم در نریشن آغازین اثر مطرح و در اوایل فراموش شده و در 
انتهای فیلم دوباره برای مخاطب بیان ش��ود. اما اگر به نریشن اول 
فیلم باز گردیم، متوجه می شویم که کل این داستان وسیله ای است 
برای فرار امین از مرگ که حتی در اصل این مسأله هم شک است 
که آیا می توان در حالت کما تا این حد فراغ خاطر داشت که بتوان 

به خیال پردازی پرداخت؟

هیو جکمن، به زودی برای نمایش تازه ترین اثرش که انیمیشنی با عنوان 
»خیزش نگهبانان« اس��ت،  آماده خواهد ش��د. این فیل��م را پیتر رمزی 
کارگردانی کرده و فیلمنامه آن بر اساس رمانی از ویلیام جویس به رشته 

تحریر درآمده است. 
در این انیمیش��ن عالوه بر جکم��ن، بازیگرانی چون کریس پاین، ایس��ا 
فیش��ر، الک بالدوین و جود الو به ایفای نقش پرداخته اند. از آثار پیشین 
کارگردان این اثر می توان به س��اخت انیمیش��ینی چ��ون »هیوالها در 
 برابر بیگانگان«  اشاره کرد؛ انیمیش��نی که چندان مورد اقبال مخاطبان 
 قرار نگرفت. داستان این انیمیشن درباره گروهی از حیوانات است که در

  برابر حمل��ه فضای��ی ها و ب��ه فرمانده��ی یک خرگ��وش، ب��ه مبارزه 
می پردازند.

  دیریمیست در بستر یک زندگی فرضی

 نکته عینی و
قابل توجه فیلم که 
از دقایق اول فیلم 

به نظر می آید، ارایه 
قصه ای است در 

بستر رویا وخیال با 
اصالت دادن به آن



چهره روزیادداشت

اخبارکوتاه

سپاهان به دنبال مدافع میانی
س��پاهان قصد دارد تنها س��همیه خالی خود را صرف خرید یک دفاع 
میانی آس��یایی کند. در صورتی که انتقال اروین بولکو به تیم فوتبال 
سپاهان را قطعی بدانیم، این تیم هنوز برای یک بازیکن آسیایی جای 
خالی دارد. در چند روز پیش شایعه شده بود که محمدرضا خلعتبری 
به دلیل این که از یک تیم آس��یایی به سپاهان پیوسته است به عنوان 
سهمیه آسیایی محسوب می ش��ود، اما رسول خوروش با تکذیب این 
خبر گفت: خلعتبری به عنوان سهمیه آزاد به ما پیوسته است. خوروش 
همچنین با اعالم این خبر که تیم ها تا اول مردادماه برای جذب بازیکن 
خارجی وقت دارند، تصریح کرد: در صورتی که جدایی سزار از ما قطعی 
ش��ود، قرارداد بولکو را ثبت خواهیم کرد. همچنین بر اساس شایعات 
رسیده، س��پاهان به دنبال جذب یک مدافع میانی آسیایی است و در 
صورتی که این انتقال انجام نشود، سهمیه بازیکن آسیایی به احتمال 

زیاد در نقل و انتقاالت نیم فصل استفاده خواهد شد. 

اصفهان میزبان رقابت های انتخابی 
تیم ملی کبدی

رقابت های لیگ برتر کبدی س��النی بانوان انتخابی تیم ملی با حضور 
۱۲ تیم برتر کشور از روز ۲۷ تیرماه به مدت چهار روز به میزبانی شهر 
اصفهان برگزار خواهد ش��د. مرحله مقدماتی رقابت ه��ای لیگ برتر 
کبدی بانوان کشور در گروه»ب« از روز چهارشنبه ،۲۰ تیرماه در شهر 
مالیر همدان با حضور ۱۵ تیم به مدت سه روز و به صورت دوره ای در 
سه گروه برگزار شد که در پایان، تیم های همدان و قزوین از گروه یک، 
کرمانشاه و آذربایجان شرقی از گروه دو و فوالد ماهان اصفهان و مرکزی 
از گروه سه به مرحله نهایی رقابت های لیگ برتر راه پیدا کردند. مرحله 
نهایی رقابت های لیگ برتر کبدی س��النی بانوان انتخابی تیم ملی با 
حضور ۱۲ تیم برتر کشور از روز ۲۷ تیرماه به میزبانی اصفهان برگزار 

خواهد شد. 

قهرمانی اصفهان در مسابقات 
شمشیربازی کشور

اصفهان در مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور دررده سنی نوجوانان 
به عنوان قهرمانی دس��ت یاف��ت. در پایان رقابت های شمش��یربازی 
قهرمانی کشور در رده س��نی نوجوانان، قهرمان قهرمانان در مجموعه 
سه اسلحه مشخص ش��د. بر این اساس، اس��تان یزد در مجموعه سه 
اسلحه اپه، فلوره و سابر با کسب ۲۲۳ امتیاز اول شد و به عنوان قهرمان 
قهرمانان دست یافت. اصفهان هم با ۲۱۱ امتیاز قهرمان شد و در نهایت 

اردبیل با ۱۸۷ امتیاز عنوان سوم را به خود اختصاص داد. 

 WiFi متروهای لندن به
متصل می شوند

مسئوالن برگزاری بازی های المپیک ۲۰۱۲ لندن در نظر دارند بیش 
از۴۰ ایستگاه مترو لندن را به سیستم اینترنت WiFi متصل کنند. این 
برای نخستین بار است که رایانه ها می توانند از زیر زمین به اینترنت 
متصل شوند و مس��افران مترو می توانند به طور آنالین از اخبار بازی 
های المپیک ۲۰۱۲ لندن مطلع ش��وند. گفتنی است، قرار است این 
خدمات پ��س از المپیک نیز ادامه یابد و ۱۲۰ ایس��تگاه مترو لندن، تا 

پایان سال جاری از اینترنت بهره شوند. 

این قوی ترین استقالل تاریخ است!
در حالی که بعد از تمدید قرارداد مجتبی جباری با استقالل، بازگشت 
فرهاد مجیدی به بزرگ ترین دغدغه این تیم و هوادارانش تبدیل شده 
اس��ت، علی فتح اهلل زاده طی  گفتگویی اعالم کرد که با فرهاد مجیدی 
به صورت تلفنی به توافق رس��یده اس��ت. مدیرعامل استقالل گفت:  
با بازگش��ت فرهاد و ثبت قرارداد نکونام، دل ه��واداران بیش از پیش 
ش��اد خواهد ش��د و پس از آن تالش می کنیم تا با قهرمانی در لیگ و 
جام حذفی و موفقیت در لیگ قهرمانان آسیا، بزرگ ترین بمب فوتبالی 
را بترکانیم. این اس��تقالل، قوی ترین اس��تقالل تاریخ فوتبال ایران و 

آسیا خواهد شد. 

 مطالباتم را از راه قانونی
 از ذوب آهن می گیرم

بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: هیچ حرفی علیه باش��گاه 
ذوب آهن نزده ام، اما مطالباتم را از طریق قانونی می گیرم.  داوود حقی 
اظهار داش��ت: مصاحبه ای از قول من در یکی از روزنامه های ورزشی 
 منتش��ر ش��ده بود که من اصاًل این حرف ها را ن��زده ام. هرگز نگفتم 
صد س��ال دیگر هم به باش��گاه ذوب آهن برنمی گردم. مشکالت مالی 

داشتیم و مطالباتم را از طریق قانونی از باشگاه ذوب آهن می گیرم.
وی در مورد این که مدیرعامل ذوب آهن گفته بازیکنان سابق طلبی از 
باشگاه ندارند، گفت: مگر چنین چیزی امکان دارد؟ باشگاه ذوب آهن 
می خواهد ۲۰ درصد بازیکنان را جریمه کن��د که دلیلش را نمی دانم. 
بر فرض هم که چنین جریمه ای اعمال ش��ود، من بازهم از ذوب آهن 

طلبکارم.

می دانم که س��ه،چهار تیم مثل پرس��پولیس یارگی��ری های زیاد 
و خوبی داش��ته اند، اما ایم��ان دارم که هنوز س��پاهان بهترین تیم 
ایران است و تیم ما ابزارهای بیش��تری برای قهرمانی نسبت به آنها 
دارد. سپاهان در فصل نقل و انتقالت سه بازیکن خوبش را از دست 
داد، اما به جای آنها ش��ش،هفت بازیکن خیلی خ��وب را در اختیار 
گرفت و بازیکنان جدید س��پاهان واقعاً کیفیت باالیی دارند. قطعاً از 

آمدن بولکو به سپاهان خوشحال 
می ش��وم، ولی ه��دف اصلی من 
بردن تیم است. اگر سپاهان ببرد، 
من بیش��تر از آمدن بولک��و به تیم 
خوشحال می ش��وم. دوست دارم 
مثل سال گذشته مردم اصفهان را 
شاد و خوشحال ببینم و این شادی 
برای من بیشترین ارزش را داشت 

و دارد.

پخش مستقیم مسابقات 
فوتبال لیگ برتر در ابهام

در حالی که کمتر از یک هفته دیگر ب��ه آغاز دوازدهمین 
دوره رقابت های لیگ برتر باقی مانده است، هنوز وضعیت 
پخش مس��تقیم ب��ازی ها مش��خص نیس��ت و اختالف 
فدراس��یون فوتبال با صداوس��یما برای مبلغ حق پخش 
ادامه دارد.  علی کفاشیان، رییس فدراسیون فوتبال که در 
ماه های اخیر به واسطه مشکالت مالی این فدراسیون تحت 
فشار قرار داش��ت، برای فرار از بی پولی های موجود چاره 
را در گرفتن مبلغ بیشتری از حق پخش تلویزیونی دید و 
در ابتدا خواس��تار افزایش دریافت مبلغی از سیما شد. اما 
ظاهرا مسئوالن صدا و سیما تصمیمی برای افزایش مبلغ 
مورد توافق قبل نداشتند و مذاکرات و مکاتبات طرفین راه 
به جایی نبرد تا کفاشیان، مس��ئوالن رسانه ملی را تهدید 
کند که در صورتی که ح��ق واقعی فوتب��ال از محل حق 
 پخش را پرداخت نکنند، اجازه ورود دوربین های آنها را به 

ورزشگاه ها داده نخواهد داد.
از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال برای درآمدزایی بیشتر با 
یک شرکت خصوصی برای گرفتن حق پخش از صداوسیما 
قرارداد جدیدی بس��ت که به گفته برخی منابع آگاه، رقم 
این قرارداد حداقل۱۰ برابر رقم قبلی است. این شرکت نیز 
در مکاتبه با مسئوالن رسانه ملی، خواستار پرداخت حق 

پخش واقعی رقابت های فوتبال شد.
این شرکت نیز که همسو با فدراس��یون فوتبال خواستار 
 حق واقع��ی پخ��ش تلویزیونی ب��ه فوتبال ش��ده بود، دو 
راه حلی ک��ه قباًل فدراس��یون به رس��انه ملی پیش��نهاد 
 داده ب��ود را ارای��ه کرد که ظاه��را مورد قبول مس��ئوالن 
صدا و س��یما قرار نگرفت��ه اس��ت. راه اول پرداخت ۱۵۰ 
میلیارد تومان به فوتبال بود و راه دوم هم دادن ۱۵ دقیقه 
قبل و بعد از هر مس��ابقه فوتبال به این شرکت برای انجام 
تبلیغات بود. ظاهرا مسئوالن رسانه ملی با این دو پیشنهاد 
مخالفت کرده اند تا شرکت مزبور در نامه ای به فدراسیون 
فوتبال ضمن گالیه از وضعیت موجود، اعالم کند که در این 
شرایط حاضر نیست به قراردادش به فدراسیون ادامه دهد؛ 

چرا که صدا و سیما حاضر به همکاری نیست.
علی کفاش��یان هم که از ای��ن اتفاق راضی نیس��ت و باید 
خسارت ش��رکت خصوصی را هم در صورت فسخ قرارداد 
بپردازد، مس��ئوالن صداوس��یما را تهدید کرده که اجازه 
ورود هیچ دوربین��ی را به ورزش��گاه های محل برگزاری 
مسابقات فوتبال نخواهد داد و این تصمیم را نیز به زودی 

اعالم خواهد کرد. 

خبر ویژه

6
فتحی از ساخت مستند ناصر حجازی انصراف داد

بهناز شفیعی، همسر ناصر حجازی از انصراف حسن فتحی از ساخت مستند زندگی این ورزشکار خبر 
داد و اعالم کرد که مازیار میری به عنوان یکی از گزینه های احتمالی برای کارگردانی این فیلم مستند 

معرفی خواهد شد.

کارشناس��ان فوتبالی به تعوی��ق افتادن رقابت ه��ای لیگ و 
برگزاری آن را بعد از ماه مبارک رمضان برنمی تابند و معتقدند 
می توان پیوند این ماه مبارک و برگزاری مسابقات لیگ برتر 
فوتبال را مانند فرصتی به فال نی��ک گرفت و با برنامه ریزی و 
فرهنگ سازی مناسب، بیش از پیش به نقش ورزش و معنویت 
در جامع��ه اس��المی پرداخت، ب��دون این که خدش��ه ای بر 

اعتقادات و شعائر دینی وارد شود.
به اعتقاد آنها، ورزش به عنوان بهترین عامل در نشاط بخشی 
قش��ر نوجوان و جوان که مس��تقیما با بطن جوامع در ارتباط 
هس��تند، می تواند تأثیر ش��گرفی را با خود به همراه داش��ته 
 باشد و همزمانی ماه رحمت خدا با برگزاری مسابقات ورزشی، 
می تواند اثربخشی دو چندانی را در قشر جوان کشورمان ایجاد 
کند.  این افراد البته ناهنجاری هایی که طی سال های گذشته 
از س��وی برخی فوتبالیست ها در این ایام س��ر زده است و به 
نوعی حرمت ماه مبارک رمضان نادیده گرفته شده را هم مورد 
توجه قرار می دهند، ولی می گویند با برنامه ریزی مناسب و 
هدفمند در امر برگزاری مس��ابقات فوتبال، می توان فرصت 

را هم برای انجام فرائ��ض دینی مردم مهیا ک��رد و هم زمینه 
برای تماش��ای مس��ابقات بعد از افطار فراهم نمود. برگزاری 
مراسم های مناس��بتی در این ماه در ورزشگاه ها، به خصوص 
بین دو نیمه فوتبال که به افزایش معنویت در اس��تادیوم ها و 
میان تماش��اگران و بازیکنان کمک می کند، از پیش��نهادات 
این قش��ر برای توجیه برگ��زاری مس��ابقات فوتب��ال در ماه 
 رحمت الهی است که بدین وس��یله با برکات معنوی این ماه و 
پاک سازی فضای ورزش��ی این اماکن، از ایجاد هرگونه خطا و 

عمل ناهنجارجلوگیری می شود. 
در این میان برخی از مراجع در اس��تفتائات مختلفی خواهان 
 به تعویق افت��ادن رقابت های فوتبال در م��اه مبارک رمضان 
ش��ده اند و برای این پیش��نهاد خ��ود، به تصمیم مس��ئوالن 
فدراسیون ترکیه اش��اره دارند که برای رعایت فرائض و انجام 
واجبات دینی بازیکنانشان، لیگ فوتبال کشورشان را  با وقفه 
یک ماهه برگزار می کنند.  آنها حتی از بازیکنان خواسته اند 
که چنانچه مسئوالن فدراسیون فوتبال ایران در نهایت حکم به 
برگزاری رقابت ها در ماه مبارک رمضان دادند، با دادن بیانیه 

 از حضور در مس��ابقات کناره گیری کنند. )آخرین اظهارنظر 
آیت اهلل استادی در خطبه های این هفته نماز جمعه قم( 

و اما در این میان و با بررس��ی صحبت های طرفین، چنین به 
نظر می رس��د که برای برگزاری رقابت ه��ای لیگ دوازدهم 
بایس��تی این اختالف نظر و این س��ردرگمی و پا درهوا بودن 
تیم ها از س��وی یکی از این دو طرف ماج��را خاتمه پیدا کند. 
اصرار مراجع تقلید ب��رای تعویق بازی ها، ب��ه خاطر تأکید بر 
انجام واجبات در ماه مبارک رمضان است؛ ماهی که پیش تر 
بازیکنان با کارنامه نه چندان درخش��ان، نگرانی های امروز را 
رقم زده ان��د. از طرفی هم  نباید از کنار این نکته گذش��ت که 
برخی مربیان حتی اگر با به تعویق افت��ادن رقابت های لیگ 
موافقت شود، از روزه داری بازیکنان خود جلوگیری می کنند. 
این مربیان با این بهانه که روزه گرفتن بازیکنان موجب از دست 
رفتن انرژی آنها و در نتیجه شکست تیم و هدر رفتن هزینه ها 
)!( می شود، مانع از روزه داری بازیکنان می شوند، این درحالی 
است که در لیگ های اروپایی که مقایس��ه لیگ آنان با لیگ 
ایران قیاس مع الفارق است و کیفیت فنی و کالس بازی که در 
تک تک بازیکنان ش��اغل در لیگ های اروپایی شاهد هستیم 
ذره ای با نمونه مشابه ایرانی س��ازگاری ندارد، برای بازیکنان 
مسلمان خود ارزش و اعتباری زیادی قائلند و باوجودی که به 
گفته پزشکان تغذیه غذایی بازیکنان در ایام روزه داری به هم 
می خورد و با سایربازیکنان همخوانی ندارد، با این حال برنامه 
تمرینی و زمان مس��ابقات را ب��ا این ماه و وضعی��ت بازیکنان 

مسلمان خود سازگار می کنند.
وقتی بازیکنان مس��لمانی نظیر  کریم بن زما، مسعود اوزیل، 
نوری ش��اهین و حمی��د آلتین ت��وپ )رئال مادرید(، س��میر 
 نص��ری )منچسترس��یتی(و... و در گذش��ته بازیکن��ی مانند 
زین الدین زیدان در باالترین سطح فوتبال جهان به روزه داری 
می پردازند، آیا بهانه ای برای بازیکنان ایرانی در لیگ به مراتب 
سطح پایین تر کشورمان باقی می ماند که به روزه داری روی 
نیاورند. به نظر می رس��د بازیکنان ایرانی که فضا برای انجام 
واجبات دینی شان به مراتب فراهم تر اس��ت و به کل جامعه 
مسلمان کشورشان عمومیت پیدا می کند، برای انجام واجبات 
دینی خود در این ماه  نیازی به قانون ماده وتبصره و برخورد و 
تعویق ندارد. آنهایی که در قلب اروپا به هنگام شنیدن صدای 
اذان و ایام ماه مبارک رمضان به س��وی مقصود همه دل های 
مسلمان می ایستند و بر انجام همه واجبات خود تأکید دارند، 

هیچ زور و الزامی را باالی سر خود نمی بینند...

خانه از پای بست ویران است

در اغلب تیم ها روزه گرفتن ممنوع است!

طی چند روز اخیر همزمانی آغاز رقابت های لیگ دوازدهم فوتبال با ماه مبارک رمضان، حرف  نجمه 
و حدیث ها و واکنش های متفاوتی را  از سوی کارشناس�ان ورزشی و مراجع تقلید و بزرگان کرمی

علوم دینی به همراه داشته که قابل واکاوی است. 
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حکای��ت گرامیداش��ت جایگاه اصحاب رس��انه هم��واره طی این 
داوود
سال ها به ۱۷مردادماه و روزخبرنگار و سالروز شهادت شهید صارمی شیخ  جبلی

خالصه می ش��د، اما از س��ال ۸9 هیأت بولینگ و بیلیارد استان از 
زمانی که مس��عود داووی را به عنوان رییس به خود دید، نه فق��ط در مردادماه بلکه در ایام 
مختلفی در راستای ارج نهادن به تالش های خبرنگاران و عکاس��ان خبری استان اقدام به 
برگزاری مسابقات بولینگ و ایجاد یک فضای مفرح و پر انرژی برای اصحاب رسانه کرد که در 
نوع خود قابل تقدیر و الگو برداری است. دومین دوره رقابت های بولینگ جام اصحاب رسانه  
روز ۲۳تیرماه در سالن آریان و به همت هیأت بولینگ و بیلیارد استان و بعد از یک وقفه یک 
ساله برگزار شد که با استقبال ۱۱۵نفر از خبرنگاران اس��تان همراه شد.  هرچند بسیاری از 
دوستانی که در این رقابت ها شرکت کرده بودند از بدنه جامعه خبر و خبرنگاری نبودند و بعضا 

در پست های اجرایی از قبیل بازاریاب، حراست، بازرگانی، منشی و انفورماتیک روزنامه ها و 
خبرگزاری ها مشغول به فعالیت هستند، اما به هر شکل این رقابت با حضور همه این عزیزان 
برگزار شد و ساعات خوب و خوشی را رقم زد. در این مسابقات که ۱۵ تیم از آقایان و هشت تیم 
از بانوان شرکت داشتند، تیم چهارنفره خبرگزاری فوتبال ایرانی قهرمان شد و تیم بولینگ 
زاینده رود مدافع عنوان قهرمانی، به نایب قهرمانی ای��ن دوره از رقابت ها قناعت کرد و مقام 
سومی نیز به  باشگاه خبرنگاران جوان رس��ید. به دلیل برنامه ریزی جدید مسئوالن هیأت 
استان، بانوان از بازی در تیم های رسانه های خود محروم بودند و هر یک از بانوان جا مانده از 
رس��انه های مکتوب و دیجیتال می بایست با بانوان سایر رس��انه ها در قالب یک تیم در این 
مسابقات شرکت می کردند که بر این اساس، تیم زاینده رود)یک نفر( و خبرگزاری فارس)سه 
نفر( به صورت یک تیم و با نام خبرگزاری فارس در این رقابت ها ش��رکت کرد که در پایان 
توانس��ت عنوان قهرمانی را از خود کند و تیم  روزنامه اصفهان امروز و خبرگزاری مهر  نیز به 

ترتیب دوم و سوم شدند.

حضور اصحاب رسانه در کالس های مقدماتی بولینگ
در پایان این رقابت ها سید مس��عود داوودی، رییس هیأت بولینگ و بیلیارد استان اصفهان 
در جمع خبرنگاران و مدیران خبرگزاری ها و نشریات استان از استقبال پرشور خبرنگاران از 
این رقابت ها حرف زد و گفت: در رشته بولینگ بایستی اصولی مقدماتی را در نظر گرفت تا 
این ورزش آسیب جسمی به بدن نرساند و پیوسته برای بازیکنان و افرادی که در این رشته 
مشغولند، تبعاتی مثبت به همراه داشته باشند. با توجه به این معیارها اصحاب رسانه نیز باید 
برای یادگیری مراحل مقدماتی این رشته اقدام کنند و در این راستا درصددیم تا کالس های 
مقدماتی تئوری و عملی برای آنها برگزار کنیم. سیدمسعود داوودی که تصور چنین استقبالی 
از سوی خبرنگاران را نداشت،  قول داد که در نیمه دوم س��ال جاری نیز شاهد برگزاری این 

رقابت ها باشیم.

ورود بخش خصوصی به بولینگ بدون در نظر گرفتن منفعت
وی با اشاره به راه اندازی س��الن بولینگ آریانا که با سرمایه گذاری بخش خصوصی و توسط 
آقایان زین العابدنی و طباطبایی صورت گرفته است، اعالم کرد ورود بخش خصوصی به رشته 
بولینگ بدون درنظر گرفتن منفعت بوده؛ چرا که اگر این افراد س��رمایه خود را در کارهای 
تجاری دیگر هزینه می کردند، بیشتر به کسب درآمد می پرداختند. وی افزود: هیأت بولینگ 
از دوسال گذشته همیشه با استفاده از خرد جمعی و هم اندیشی گام برداشته و سعی داشته 
که با بهره گیری از تجربیات پیشکسوتان و باشگاه داران برنامه های خود را تنظیم و ارایه کند.

5 مربی با مدرک بین المللی داریم
رییس هیأت بولینگ و بیلیارد استان اصفهان در بخش دیگری از  صحبت های خود به کسب 
عنوان برنز مربیگری جهان توسط مربیان استان اشاره کرد و گفت: در سال جاری ۱۲ نفر در 
کشور توانستند که مدرک جهانی برنز مربیگری را در ایران کسب کنند که پنج نفر آنها از شهر 
اصفهان بودند. داوودی ادامه داد: خوش��حالیم که نیمی از شرکت کنندگان در کالس های 
مربیگری درجه برنز از ورزشکاران اصفهان بودند و این نوید را می دهیم که ورزشکاران ما برای 
تکمیل علم مربیگری و باال بردن سطح مهارتشان در شهریور ماه سال جاری به دوره جهانی 

مربیگری نقره ای می روند.

حضور بولینگ بازان اصفهان در مسابقات بین المللی قبرس
داوودی حضور سه قهرمان کشور در اصفهان را مورد بحث قرار داد و گفت: میرکاظمی و دل آرا در 
بخش آقایان و نگین کارشناس در بخش بانوان، سه قهرمانی هستند که توانستند مقام های 
اول، دوم و سوم کش��وری را در کارنامه افتخارات استان اصفهان درج کنند، همچنین نگین 
کارشناس نیز اگر مشکالت گذرنامه ای وی حل ش��ود، می تواند به عنوان نماینده ایران در 
مسابقات جهانی قبرس حضور پیدا کند. در قسمت آقایان نیز میرکاظمی و یا دل آرا می توانند 
در تیم دو نفره این مسابقات شرکت کنند. داوودی در پایان  خاطرنشان کرد: با هماهنگی که 
در جلسه هم اندیشی با مدیران و مسئوالن باشگاه های بولینگ اصفهان از جمله باشگاه آریانا، 

پردیس و صفه داشتیم، قرار شد تا ساعاتی برای تمرین اصحاب رسانه درنظر گرفته شود. 

رییس هیأت بولینگ و بیلیارد استان اصفهان خبر داد

استعدادیابی و جذب بازیکنان، شعار هیأت بولینگ در سال 91
نایب قهرمانی روزنامه زاینده رود در مسابقات جام اصحاب رسانه 

نماد المپیک، نماد 
صریح شیطان پرستی

از  نابینایان
 حمایت نمی شود

نمادهای المپیک از المپیک زمس��تانی ۱96۸ در گرنوبل فرانسه پا به عرصه 
وجود گذاش��ت. این عروس��ک غالباً حیوانی بومی مربوط به منطقه برگزاری 
یا گهگاه فیگوری انسانی است که نشان دهنده میراث فرهنگی آن سرزمین 
باش��د. اولین و مهم ترین این عروسک ها، میشاست که در س��ال ۱9۸۰ و در 
مسکو استفاده شد. میشا به دفعات بسیار زیادی در افتتاحیه ها و اختتامیه ها و 
جشن ها استفاده شد. این عروسک یک سریال انیمیشن تلویزیونی نیز داشت و 
به اشکال زیادی ساخته و فروخته شد. نماد المپیک تابستانی ۲۰۱۲ لندن یک 
عروسک تک چشم با پنج حلقه در دستانشاست؛ این حلقه ها نماد پنج حلقه 
معروف المپیک و به رنگ همان حلقه هاس��ت. ولناک )Welnock( نام این 
عروسک پر معناست و تحلیلگران بسیاری معتقدند این عروسک تک چشم، 

نماد شیطان پرستی است!

 مهدی بهارزاده که موفق ش��د در مس��ابقات پاورلیفتین��گ نابینایان و 
کم بینایان جهان دو مدال نقره کس��ب کن��د، در خصوص این رقابت ها 
گفت: نسبت به دوره های قبلی واقعاً رقابت ها سخت تر شده بود و حریفان 
قوی تری در این مسابقات حضور داش��تند. خود من نسبت به دوره های 
قبل پیشرفت خوبی داشتم، اما نتوانستم از عنوان قهرمانی خودم که در 
دوره های قبلی به دس��ت آورده بودم، دفاع کنم و این یعنی سطح کیفی 
رقابت ها رشد داشته است. وی با اشاره به صحبت های خالدان در خصوص 
عدم حمایت از ورزشکاران این رشته، گفت: از ورزشکاران معلول و نابینا 
نسبت به ورزشکاران س��الم به مراتب کمتر حمایت می شود. ما هم تمام 
وقت خود را برای تمرین و مسابقه می گذاریم و به حمایت های بیشتری 

نیاز داریم. 

آپاچی حضور در میالن را تکذیب کرد
کارلوس توز، مهاجم آرژانتینی تیم فوتبال من سیتی شایعه حضور 
در میالن را رد کرد و ابراز امیدواری ک��رد تا قهرمانی دیگری را در 
فصل آینده با قهرمان فصل گذش��ته لیگ برتر انگلیس به دست 
آورد. با این حال میالن همچنان به جذب این بازیکن  امیدوار است.

اشتباه بزرگ میالن
الساندرو نس��تا، مدافع س��ابق میالن اعتقاد دارد 
روسونری ها با فروش زالتان ابراهیموویچ و تیاگو 
سیلو اشتباه بزرگی را مرتکب می شوند، حتی اگر با 
فروش آنها چهاربازیکن خوب را به خدمت بگیرند.

نیمار فعال در حد مسی نیست
دنی آلوس، مدافع راست و برزیلی تیم فوتبال بارسلونا 
اسپانیا معتقد است نیمار در حد لیونل مسی نیست: 
نیمار پدیده ای حقیقی است، اما لیونل مسی بازیکنی 

فراتر از او است. به این ترتیب او بهتر از نیمار است.  04

خط حمله سپاهان واقعا خطرناک است
جواهیر سوکای/ مهاجم تیم سپاهان 



یادداشت

چهارمحال وبختیاری، متولی اعزام 
تاجران ایرانی به تاجیکستان 

معاون توس��عه تجارت خارجی س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
چهارمحال و بختی��اری از اعزام هیأت تجاری ایران به تاجیکس��تان 
 در س��ال جاری خبرداد و گفت: س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
استان چهارمحال و بختیاری متولی اعزام این هیأت به تاجیکستان 
اس��ت. س��یاوش نظری افزود: بیش از 20 نفر از تاجران و بازرگانان 
سراسر کشور در این هیأت حضور دارند.  وی اظهار داشت: این هیأت 
در سه ماهه چهارم امسال به کشور تاجیکستان اعزام می شود.  نظری 
مدت این سفر را چهار روزه عنوان کرد و افزود: بازدید تاجران از مراکز 
تولیدی، برگزاری نشست در سفارت ایران در تاجیکستان، بازدید از 
نمایشگاه ها و بسترسازی برای ایجاد بازار فروش محصوالت ایرانی 

در این کشور، از اهداف اعزام این هیأت تجاری است. 
معاون توس��عه تجارت خارجی س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: با توجه به ویژگی های فرهنگی 
مش��ترک تاجیکس��تان با ایران و رواج زبان فارس��ی در این کشور، 
فرصت مناس��بی برای ایجاد بازارهای اقتصادی ایران در این کشور 
فراهم اس��ت. وی ادامه داد: فراخوان ثبت ن��ام بازرگانان ایرانی برای 
 اعزام به تاجیکس��تان از مردادماه آغاز می ش��ود. در ای��ن ارتباط بد 
نیست بدانید بیش از 32 صادرکننده در استان چهارمحال و بختیاری 
 فعالیت دارن��د که محص��والت تولیدی خ��ود را به 28 کش��ور دنیا 

صادر می کنند.

بهره برداری از محور چهار خطه 
بروجن - گندمان تا پایان سال 
گروه شهرس�تان - مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان 
چهارمحال و بختیاری از تکمیل عملیات احداث چهارخطه 

بروجن - گندمان تا پایان سال جاری خبر داد. 
 عل��ی علیخان��ی ب��ا اع��ام ای��ن خب��ر ب��ه رس��انه های 
چهارمحال و بختیاری با بیان ای��ن که احداث این محور از 
سال 86 شروع شده، گفت: تاکنون 90 میلیارد ریال اعتبار 

برای احداث این پروژه عمرانی هزینه شده است. 
وی طول این مسیر را 15 کیلومتر عنوان کرد و گفت: این 
پروژه عمرانی 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.  علیخانی 
در پایان اف��زود: برای تکمیل این پ��روژه 50 میلیارد ریال 
اعتبار دیگر الزم است.  محور اتباطی بروجن - گندمان در 
جنوب ش��رقی چهارمحال و بختیاری قرار دارد و به محور 
ترانزیتی شهرکرد - اهواز و اصفهان - اهواز متصل می شود. 

سه حلقه چاه آب شرب جدید 
در شهر سامان وارد مدار شد 

گروه شهرس�تان - مع��اون بهره برداری ش��رکت آب و 
فاضاب چهارمحال و بختیاری گفت: به دنبال کمبود آب 
در شهر سامان، اکیپ حوادث و مقابله با بحران این شرکت 
سه حلقه چاه جدید آب را بازسازی و وارد مدار توزیع کرد. 
نبی اهلل پورعبداهلل  با اعام این خبر اظهار داشت: با افزایش 
11 لیتر در ثانیه به ظرفیت چاه های آب شرب شهر سامان، 

مشکل کم آبی این شهر تا حدودی رفع شد. 
وی با تش��ریح وضعیت منابع آب و تداوم خشکس��الی در 
س��امان و ش��هرهای چهارمحال و بختیاری افزود: مصرف 
سرانه آب در شهر س��امان بیش از 200 لیتر در شبانه روز 

است که باید به 150 لیتر کاهش یابد. 
پورعبداهلل تصریح کرد: شوک کم آبی در شهر به طور کامل 
برطرف نش��ده و الزم است تمامی ش��هروندان نکات الزم 
صرفه جویی را رعایت کنند.  معاون بهره برداری ش��رکت 
آب و فاض��اب چهارمح��ال و بختیاری ادام��ه داد: بخش 
زیادی از آب شرب استان در مصارف غیر آشامیدنی مصرف 
می شود که الزم است ش��هروندان به این مهم توجه کنند 
و آب شرب را صرف این گونه امور نکنند. وی از شهروندان 
خواس��ت با مدیریت مصرف آب، از جیره بن��دی و قطعی 
 آن جلوگیری کنند. ش��رکت آب و فاضاب شهری استان 
چهارمحال و بختیاری آب شرب بیش از160 هزار مشترک 

شهرهای استان را تأمین می کند.

خبر ویژه

استاندار چهارمحال و بختیاری
 علی اصغرعنابستانی 

 شروع پروژه های جدید ورزش��ی درهفت شهرستان استان ممنوع 
اس��ت؛ چرا که اکنون ای��ن کار، ه��در دادن منابع اس��ت، بنابراین 
 شروع این پروژه ها در هفت شهرس��تان ممنوع و اتمام پروژه های 
نیمه تمام در اس��تان در اولویت اس��ت و اگر ش��روع پ��روژه جدید  
ضرورت داش��ته باش��د، با توجیه، عملیاتی خواهد شد. این سال ها 
توزیع امکانات ورزشی مبتنی بر شاخص های عادالنه نبوده، این در 
حالی است که در سال های اخیر دقت در توزیع عادالنه این امکانات 
قابل توجه بوده و در ش��أن 
این نظام مقدس نیس��ت که 
بعد از 34 سال سرانه ورزشی 
شهرس��تانی کمتر از ش��ش 
س��انتیمتر باش��د، بنابراین 
تاش در راستای رفع نیازها 
باید بیش از پیش مورد توجه 

قرار گیرد.

شروع پروژه های جدید ورزشی 
ممنوع است

یادداشت

کوتاه از استان

چهره روز
بیش از 13 هزار کارآموز در فنی و حرفه ای دوره دیدند  

نوراهلل س��عیدی، مدیر کل فنی و حرفه ای چهارمحال و بختی��اری از آموزش13هزار و800 
 کارآموز در دوره های مختلف این اداره کل در س��ال جاری خبر داد و گفت: این آموزش ها در

19مرکزثابت و سیار و 56 روستای استان در قالب 163 رشته به فراگیران ارایه شد. 
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 نام قدیم این ش��هر، قهفرخ بوده  و قهفرخ برگرفته از گردنه ای 
به نام رخ در حوالی این ش��هر اس��ت که بعدها به فرخش��هر 
 تغییر نام یافت.پارک سرچش��مه فرخ شهر با مساحتی بالغ بر

 120 هزار مترمربع، دارای چشمه ای ر از آب و فضای سبز زیبا و 
چشم نواز و جنگلی است. اولین چیزی که در بدو ورود چشم 
هربیننده ای راخیره می سازد، آب نمای زیبای این پارک است 

که برروی استخرهای پارک قرار دارد.
 اس��اس آبادانی وش��کل گیری پارک سرچش��مه فرخشهر، 
چشمه ای است که در باالی پارک قرار گرفته؛ چشمه ای بسیار 
با ارزش که در مس��یر خود برکت و زیبایی و ش��کوفایی را به 
ارمغان می آورد و جاذبه های دلنشینی را به وجود آورده است.

 بخش دیگری از آب چش��مه پ��س از عبور از پارک، مس��یر 
جوی های ش��هر را طی می کن��د و لطافت و سرس��بزی را به 
درختان و گل های سطح شهر هدیه می کند.  این پارک، یکی 
از قدیمی ترین پارک ها در اس��تان چهار مح��ال و بختیاری 
اس��ت و هرس��اله در فصل بهار و تابس��تان میزبان ورود خیل 

مسافران است.

یک��ی از ویژگی ه��ای منحصر به ف��رد این پ��ارک، دارا بودن 
درختان قدیمی و کهنس��ال اس��ت که زیبایی خاصی به این 
پ��ارک داده و طراوت وی��ژه ای را به هوای این ناحیه از ش��هر 
بخش��یده اس��ت. این پارک جنگلی به ش��هر متصل اس��ت و 
به همین خاط��ر امنیت باالی��ی در آن وجود دارد که س��بب 
 می ش��ود مس��افران بتوانند از این مکان برای گذراندن شب 
اس��تفاده کنند.وجود سرویس های بهداش��تی در دو قسمت 
پ��ارک  و نزدیک��ی به فروش��گاه ب��زرگ عرص��ه محصوالت 
غذایی)فروش��گاه سیاح(، رس��توران، اغذیه فروش��ی، بانک، 
نانوایی و... از امتیازهای دیگر این پارک جنگلی است که جهت 
رفاه حال بازدیدکنندگان در پارک سرچشمه قرار گرفته است. 
در این پارک آب نماهای بس��یار زیبایی تعبیه ش��ده که شب 

ها همراه با نورپردازی، جلوه خاصی به این پارک می بخشد.
 همراه شدن رنگ های چراغ های رنگین پروژکتورها بافواره ها،

زیبایی خاصی را در ورودی این پارک در ش��ب ها ایجاد کرده 
اس��ت. نزدیکی این پارک به مرکز اس��تان نیز از ویژگی های 

ممتاز پارک سرچشمه فرخشهر است.

همچنین این پارک دارای نگهبان، ش��هربازی برای کودکان، 
جاده تندرستی)وسایل بندسازی و ورزش( موزه و... است که 
مردم می توانند عاوه بر اس��تفاده از آب و ه��وای مطبوع این 

پارک، از این امکانات تفریحی نیز استفاده کنند.
 موزه مردم شناس��ی قرار گرفت��ه در پارک، یک��ی از بهترین 
موزه های این استان است که تاریخ ونحوه زندگی مردم در این 

شهر و استان را نشان می دهد.
موزه در بهترین قس��مت پارک احداث ش��ده و دارای ظروف 
تاریخی، وسایل کشاورزی تاریخی و... است که تاریخ و هویت 

مردم شهر فرخشهر را نشان می دهد.
رییس شورای اس��امی فرخش��هر در این خصوص در گفتگو 

با مهر اظهار داش��ت: پارک 
سرچش��مه فرخشهر یکی از 
بزرگ ترین و با امکانات ترین 
پارک های استان چهارمحال 

و بختیاری است.
پرویز شاهقلیان عنوان کرد: 
پارک سرچش��مه فرخشهر 
یکی از پارک ه��ای تاریخی 
این استان است و دارا بودن 
درختان کهنسال، شهربازی، 
آب نماه��ای بس��یار زیب��ا، 
س��رویس های بهداش��تی، 
آب لوله کش��ی بهداش��تی 
مخص��وص ش��رب، ج��اده 
تندرس��تی و... از امتیازهای 

ویژه این پارک است.
وی ادام��ه داد: این پارک در 

روزهای جمعه مملو از گردشگر و مسافر می شود و در بسیاری 
از وقت ها ظرفیت پارک تکمیل می ش��ود.وی اذعان داشت: 
مسافران بسیار زیادی از اس��تان های اصفهان و خوزستان هر 
س��اله از این پارک در فصل بهار و تابس��تان دیدن می کنند و 
بسیاری از مسافران نیز هفته ها در این پارک چادر می زنند و 

از زیبایی های این پارک لذت می برند.
رییس شورای اسامی فرخشهر ادامه داد: برنامه های فراوانی 
برای توسعه پارک داریم و در آینده امکانات پارک را گسترش 

می دهیم.
 گفتن��ی ای��ن ک��ه پ��ارک سرچش��مه فرخش��هر در فاصله 

13 کیلومتری شهرکرد واقع شده است.

پارک جنگلی سرچشمه

 بهشتی از زیبایی و طراوت 

پارک جنگلی سرچشمه فرخ شهر با وسعت 120 هزار مترمربع و داش�تن امکانات خوب و مناسب و امنیت محلی 
 مناس�ب برای چادر زدن مس�افران، در اس�تان چهارمحال و بختیاری است.  فرخش�هر یکی از شهرهای استان 
چهارمحال و بختیاری است که در مسیر راه شهرکرد - اصفهان قرار دارد و سومین شهر استان از لحاظ جمعیتی است.

 اساس آبادانی 
و شکل گیری 

پارک سرچشمه 
فرخشهر، چشمه ای 

است که در باالی 
پارک قرار گرفته؛ 
چشمه ای بسیار با 
ارزش که در مسیر 

خود برکت و زیبایی 
و شکوفایی را به 
ارمغان می آورد
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مزایده
2300 اج��رای احکام ش��عبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده اجرایی کالس��ه 
78/90 ج ح 14 له بانک ملت با وکالت محس��ن یاوری و علیه 1. شرکت طال و جواهر مهر سپاهان 
ب��ه مدیریت محمد کریم گرجی به نش��انی اصفهان، خ چهارباغ باال، مجتم��ع کوثر، فاز 3، طبقه 4، 
واحد 630، 2. شرکت پرنیان گوهر اسپادانا به مدیریت خانم شهال احمدی به نشانی تهران، میدان 
ونک، برج نگار، طبقه 6، واحد 2، 3. ش��رکت ف��ن آوران پارس اهواز به مدیریت خانم مرجان علی 
اصفهانی مجهول المکان 4. نادرقلی درخش��نده فرزند محمد به نش��انی اصفهان، خ جی، ش��هرک 
فاض��ل، کوچه ارکی��ده، پ 47، 5. محمد کریم گرجی فرزند محمدرض��ا مجهول المکان، 6- مجید 
دیانت��ی فرزند محمد به نش��انی اصفهان، خ چهارب��اغ باال، مجتمع کوثر، طبق��ه 4 واحد 630، 7- 
ش��رکت پدیده تجارت اس��پادانا به مدیریت خانم نسیم احمدی به نشانی اصفهان، خ چهارباغ باال، 
مجتمع تجاری کاویان، واحد 404 مبنی بر مطالبه مبلغ 61/059/956/000 ریال بابت خس��ارت و 
مبلغ 2/400/000 ریال بابت دس��تمزد کارشناس��ی و نیز مبلغ 100/000 ریال بابت حق الدرج در 
روزنام��ه و مبل��غ 1/700/000/000 ریال بابت احق االجرای دولتی جلس��ه مزایده ای را در روز 
دوشنبه 91/5/9 ساعت 11 تا 12 صبح به منظور فروش اموال منقول زیر که کارشناسان رسمی 
دادگس��تری در نظریه ای که مصون از هرگونه ایرادی باقی مانده اعالم نموده: 1- کاال: آب سرد 
ک��ن، تعداد: 1، توضیحات: س��اخت ایران، قیم��ت )ری��ال(: 500/000، 2- کاال: کامپیوتر، تعداد: 1، 
توضیحات: پنتیوم چهار با متعلقات مربوط و اسپیکر فراسو و مانیتور 17940 مستر، قیمت )ریال(: 
1/100/000، 3- کاال: فاکس، تعداد: 1، توضیحات: پاناس��ونیک مدل 362، قیمت )ریال(: 500/000، 
4- کاال: چاپگر و اس��کنر و کپی، تعداد: 1، توضیحات: مارک MSUNO، قیمت )ریال(: 900/000، 
5- کاال: مانیت��ور، تع��داد: 1، توضیحات: مارک PROSTAR ای س��ی دی 19 اینچ، قیمت )ریال(: 
1/000/000، 6- کاال: ماش��ین ت��راش، تعداد: 7، توضیحات: دو کله رومیزی س��اخت ایران آقای 
 220V-2900 RPM-2.6 مؤمنی به صورت نصب روی چهارپایه که هر کله دارای دو عدد موتور
A-0.37 KW-TYPE-PEOROLLO بوده که به تنهایی قادر به انجام عملیات تراش��کاری می 
باش��د، قیمت )ریال(: مجموعًا 126/000/000، 7- کاال: ماشین تراش، تعداد: 5، توضیحات: یک کله 
220V- ساخت ایران آقای مؤمنی بصورت نصب روی چهارپایه هر دستگاه دارای دو عدد موتور

RPM-2.6 A-0.37 KW-TYPE-PEOROLLO 2900 که قادر به انجام عملیات تراش��کاری 
می باش��د. دو دس��تگاه از تراش های فوق الذکر دارای سیستم برنامه ریزی و انتخاب می باشد ، 
قیمت )ریال(: مجموعًا 40/000/000، 8- کاال: ماشین تراش، تعداد: 3، توضیحات: ترنا، یک دستگاه 
س��اخت صالحی، یک دستگاه س��اخت افزار، یک دستگاه ساخت چاوشی بصورت رومیزی جهت 
 TYPE TC 95 S-2-6.6 کارهای تراش��کاری داخل و خارج النگو، هر دستگاه دارای موتور تیپ
A-2850 RPM-1 HP، قیم��ت )ریال(: مجموعًا 27/000/000، 9- کاال: ماش��ین تراش، تعداد: 1، 
توضیحات: سی ان سی، با سیستم کامپیوتری و قابل برنامه ریزی ساخت صالحی، مجهز به انواع 
موتورهای حرکت افقی، عمودی و چرخشی با قابلیت حرکت زاویه ای، این مجموعه درون محفظه 
شیش��ه به ابعاد 80×80×200 سانتیمتر نصب و جاس��ازی گردیده، قیمت )ریال(: 130/000/000، 
STR- 10- کاال: ماشین تراش، تعداد: 1، توضیحات: رومیزی سی ان سی، ساخت مؤمنی با تابلو
400 دارای انواع موتور حرکت افقی، عمودی و زاویه ای با سیس��تم مونیتوری و انتخاب برنامه، 
 SMARK- 500- ،قیمت )ری��ال(: 40/000/000، 11- کاال: لیزر، تعداد: 1، توضیح��ات: اتوماتیک
CASER SISMA 500 س��اخت ایتالیا مجهز به سیس��تم کامپیوتر و برنامه ریزی جهت اجرای 
ط��رح های روی النگو و قطعات طال، قیم��ت )ریال(: 350/000/000، 12- کاال: دس��تگاه پرداخت، 
 تعداد: 1، توضیحات: TOP- ITAL. CO دو طرفه، ساخت صالحی، دارای دو عدد موتور محرک
TYPE- ML 80122800RPM –1HP- 5 15 A دارای دو سیس��تم پرداخ��ت ک��ه همزمان 

قادر به پرداخت دو قطعه مختلف می باش��د، قیمت )ریال(: 12/000/000، 13- کاال: دس��تگاه نورد 
س��رد طال، تعداد: 1، توضیحات: به صورت دو طرفه با سیس��تم غلطکی زیر و رو به ابعاد حدود 
80×200 میلیمتر با موتور و گیربکس حدود 18 اسب، محرک غلطک ها و تجهیزات، قیمت )ریال(: 
35/000/000، 14- کاال: بخارشوی، تعداد: 1، توضیحات: ساخت اروپا، دارای سیستم شستشوی 
آب داغ با فش��ار که به صورت نازل پاشش توسط پدال زیر پا کنترل می شود. به شماره سریال 
S-8245 V، قیم��ت )ریال(: 7/000/000، 15- کاال: دس��تگاه پرس، تعداد: 1، توضیحات: پنوماتیک 
چهارقس��متی ساخت ایران ش��رکت افزار که توسط چهارعدد پمپ پنوماتیک متصل به چهار عدد 
ش��اتون توسط هوای فشرده به س��مت پایین هدایت و قطعات درون قالب را شکل می دهد، قیمت 
)ریال(: 9/000/000، 16- کاال: خش��ک ک��ن، تعداد: 1، توضیحات: المنت��ی طبقاتی به ابعاد حدود 
60×80×100 س��انتیمتر که با استفاده از سیس��تم المنت الکتریکی حرارت موردنیاز خشک کردن 
قطعات را فراهم می آورد، قیمت )ریال(: 5/000/000، 17- کاال: الکتراسونیک، تعداد: 1، توضیحات: 
س��اخت ترکیه، به ظرفیت ده لیتر که با اس��تفاده از آب و مایع ظرفشویی و تجهیزات تولید امواج 
قطع��ات طال را چربی زدایی می نماید، قیمت )ریال(: 6/000/000، 18- کاال: کوره ذوب طال، تعداد: 
 OPDEL-VULLANO 1، توضیحات: با بوته سیس��تم القایی به ظرفیت حدود 5 کیلوگرم تیپ
WEN 5000 مجهز به سیس��تم اوپراتور خنک کننده گازی، قیمت )ریال(: 90/000/000، جمع کل: 
877/000/000. در محل اجرای شعبه 14 دادگاه حقوقی واقع در خ نیکبخت، ساختمان دادگستری، 
طبقه س��وم، اتاق 324 برگزار نماید. طالبین خرید می توانن��د 5 روز قبل از تاریخ مزایده از اموال 
مذکور واقع در اصفهان، خ هش��ت بهش��ت غربی، نبش چهارراه گلزار، س��اختمان آس��یا، طبقه 
زیرزمی��ن، آقای علیرضا احمدی فرزن��د محمد )حافظ اموال( بازدید نمایند و کس��انی می توانند 
در مزایده ش��رکت کنندکه حداقل 10 درصد مبلغ موضوع فروش را نقداً به همراه داش��ته باشند. 
مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده فرد یا افرادی می باشند که باالترین قیمت را از نظریه 

کارشناس پیشنهاد نماید. م الف/ 4483 مدیر اجرای احکام شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان
 

تاسیس 
2818 شماره: 591/الف 91/103. آگهی تاسیس شرکت اصفهان نور پرتو سهامی خاص. شرکت 

فوق در تاریخ 1391/03/01 تحت ش��ماره 47173 و شناسه ملی 10260652571 در این اداره به 
ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/03/01 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهار 
نامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی 
می شود. 1- موضوع شرکت: اجرای نورپردازی ال ای دی، ساخت انواع تابلوها و المپ های ال ای 
دی، تولید و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، تحصیل 
وام و اعتب��ارات، بانک های داخلی و خارجی صرفًا جهت تحقق موضوع ش��رکت، عقد قرارداد با 
اش��خاص حقیقی و حقوقی، ش��رکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای 
نمایندگی در داخل و خارج از کش��ور و هر آنچه که با موضوع ش��رکت مرتبط باشد. عنداللزوم 
کس��ب مجوز از مراجع ذیصالح ضروری است. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان – ش��هر اصفهان – خیابان رباط 2، ضلع غربی 
پارک گل محمدی، کوی نس��ترن 2، مجتمع هما، طبقه اول، کدپس��تی 8194800000. 4- س��رمایه 
ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با 
نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط موسس��ین طی گواهی بانکی شماره 4487 مورخ 

1390/12/7 نزد بانک اقتصاد نوین ش��عبه نجف آباد پرداخت گردیده اس��ت و الباقی سرمایه در 
تعهد صاحبان س��هام می باشد. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای بهادر شهریاری به سمت 
رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم الله ش��هریاری به س��مت نائب رئیس هیئ��ت مدیره. 3-5- آقای 
احس��ان شهریاری شورابی به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای احسان شهریاری شورابی 
به س��مت مدیر عامل به مدت 2 س��ال انتخ��اب گردیدند. 6- دارندگان حق امض��اء: کلیه اوراق و 
اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 7- 
اختی��ارات مدیرعام��ل: مدیرعامل مجری مصوب��ات هیئت مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و 
علی الب��دل: 1-8- آقای محمدرضا احمدی به عنوان بازرس اصل��ی. 2-8- آقای مهران کروندی 
 حس��ین آب��ادی به عنوان بازرس علی الب��دل. م الف/ 4063 آذری – رئیس اداره ثبت ش��رکتها و 

موسسات واحد ثبتی اصفهان 
 

تاسیس 
2819 ش��ماره: 615/الف 91/103. آگهی تاس��یس ش��رکت مهرگرد نیروی آپادانا سهامی خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1391/03/03 تحت ش��ماره 47190 و شناسه ملی 10260652761 در این 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/03/03 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
اظهار نامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده 
رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: اتوماس��یون صنعتی، انجام کلیه پروژه های برقی و 
صنعت��ی، نصب و تجهیز تابلوهای صنعت��ی، انجام پروژه های س��اختمانهای الکترونیکی، تولید 
و توزی��ع و خرید و ف��روش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مج��از بازرگانی، تحصیل وام و 
اعتبارات بانک های داخلی و خارجی صرفًا جهت تحقق موضوع شرکت، عقد قرارداد با اشخاص 
حقیقی و حقوقی، ش��رکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوص��ی، اخذ و اعطای نمایندگی 
در داخل و خارج از کش��ور و هر آنچه که با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. 2- مدت شرکت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان – ش��هر اصفهان 

– خیابان امام خمینی کوچه ش��هید عبدالهی بن بست طالقانی درب آخر کدپستی 8139633871- 
تلفن: 03113361556. 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 
ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانکی شماره 92312/57 مورخ 1391/01/24 نزد بانک ملت شعبه میدان جمهوری پرداخت گردیده 
اس��ت و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای 
حمیدرضا فالح مهرجردی به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای اکبر فالح مهرجردی به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای علیرضا فالح مهرجردی به س��مت عضو هیئت مدیره. 5-4- 
آقای علیرضا فالح مهرجردی به س��مت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدات ش��رکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

معتبر می باش��د. 7- اختی��ارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 
8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای روزبه اس��ماعیلی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای 
 احس��ان س��راهیان به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 4098 آذری – رئیس اداره ثبت ش��رکتها 

و موسسات واحد ثبتی اصفهان 
 

تغییرات
2820 ش��ماره: 606/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت بین المللی خرد پژوه نقش جهان سهامی 
خاص به شماره ثبت 44702 و شناسه ملی 10260626212. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1391/02/12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل 
اعالم گردید و مهرداد ارجمندپور برای مدت 6 ماه به س��مت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نش��انی 
محل تصفیه اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، حدفاصل ملک و نشاط کوچه 10 ساختمان 12 
کدپس��تی 8154643941 می باش��د. در تاریخ 1391/2/31 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسسات 
غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف: 3894/1 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت 

ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تاسیس 
2821 شماره: 589/الف 91/103. آگهی تاسیس شرکت داتیس ایرانیان صفه سهامی خاص. شرکت 
فوق در تاریخ 1391/03/01 تحت ش��ماره 47171 و شناس��ه ملی 10260652567 در این اداره به 
ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/03/01 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهار 
نامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی 
می شود. 1- موضوع شرکت: تهیه و اجرای طرح و اداره واحدتولیدی در زمینه تولید یبو ایمپلنتها 
و آلوگرافتها، تولید فیکولول مو و بافت پوس��ت، فعالیت در زمینه مهندس��ی، بافت با اس��تفاده از 
س��رمایه، نیروی کار و مهارت و تخصص اعضا و فروش محصوالت تولیدی کلیه فنون و تکنیک 
های مهندسی بافت برای تولید محصول، بهره برداری بهینه از امکانات و تسهیالت در امور خدمات 
تحقیقاتی، تولید و عرضه محصوالت دانش محور از طریق توسعه و بکارگیری فناوری پیشرفته، 
خدمات تحقیق، خدمات پژوهش و خدمات تحقیق، تأمین و ارائه خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و 
نمایشگاهی، شرکت در نمایشگاه ها و همایش ها، در مورد سلول های بنیادی و استفاده از آن در 
امور درمانی و پزشکی و نگهداری و بند ناف در هر مورد اخذ مجوز و پروانه های الزم از وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع ذیصالح الزامی است. 2- مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان – امیرحمزه، 
خیابان شش��م، فرعی 3، پالک 47، کدپس��تی 8174956483، تلفن: 09137390757. 4- س��رمایه 
ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام 
می باش��د که مبلغ 400/000 ریال توسط موسس��ین طی گواهی بانکی شماره 216-9210 مورخ 
1390/11/16 نزد بانک ملت ش��عبه دانش��گاه اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در 
تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای سیدحسین حجازی دهاقانی 
به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای رضا قربانی جرقویه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 
3-5- آقای محمدرضا روس��تا به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای رضا قربانی جرقویه به 
س��مت مدیر عامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد 
مالی تعهدآور ش��رکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره متفقًا و با مهر ش��رکت معتبر 
است. 7- اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیئت مدیره است. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 
1-8- خانم الهام فالحت به عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم شهین مهیاری دهقی به عنوان بازرس 

علی البدل. م الف: 3894/2 آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 
 

تغییرات
2822 ش��ماره: 1979/ث-1391/2/28 آگه��ی تغیی��رات در مؤسس��ه آموزش��ی ابابصیر ثبت 
ش��ده بش��ماره 85 و شناس��ه مل��ی 10260024567. بموجب نام��ه ش��ماره 1414/516/1/21 
م��ورخ 1391/2/12 فرمانده��ی انتظامی اس��تان اصفهان و برابر صورتجلس��ات هی��أت امناء و 
هی��أت مدیره م��ورخ 1391/2/12 آقای مهدی مظاهری صالحی به ش��ماره ملی 1280772867 و 
کدپس��تی 8133834611 بس��مت رئیس، آقای محسن س��اوج به ش��ماره ملی 1285580443 و 
کدپستی 8133834611 بس��مت نائب رئیس، آقای محمدحسین بصیری اصفهانی به شماره ملی 
1284498328 و کدپستی 8133834611 بسمت مدیرعامل، آقای سیدعلی قاضی عسگر به شماره 
ملی 1280351322 و کدپس��تی 8133834611 بسمت قائم مقام مدیرعامل، آقای رسول روغنیان 
به شماره ملی 1285465121 و کدپستی 8133834611 بسمت منشی، آقای سیدعبدالرسول علوی 
به ش��ماره ملی 1282226061 و کدپس��تی 8133834611 بسمت خزانه دار، آقای مصطفی یراقی 
به ش��ماره ملی 1284357767  و کدپس��تی 8133834611 بسمت عضو اصلی هیأت مدیره برای 
مدت دو س��ال انتخاب ش��دند و آقایان مهدی بصیری به ش��ماره ملی 1284381651 و کدپستی 
8133834611 و سید حسین مرتضوی به شماره ملی 12843772723 و کدپستی 8133834611 
به ترتیب به س��مت بازرس��ان اصلی و علی البدل مؤسسه برای مدت یکسال انتخاب شدند و کلیه 
اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات مؤسس��ه با امضای دو نفر از اعضای ذی��ل رئیس هیأت مدیره، 
مدیرعامل، نایب رئیس هیأت مدیره و خزانه دار و با مهر مؤسس��ه معتبر اس��ت. اساسنامه جدید 
مؤسس��ه مشتمل بر س��ه فصل و 42 ماده و 21 تبصره به تصویب رس��ید، امضای ذیل ثبت در 
 تاریخ 1391/2/28 تکمیل گردید. م الف: 3894/3 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسسات 

واحد ثبتی اصفهان
 

اخطار اجرایی
2836 ش��ماره: 765/90 ش ح/ 26 به موجب رأی ش��ماره 172 تاریخ 91/2/24 حوزه 26 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد یزدانی مجهول المکان 
محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ بیس��ت و هفت میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و 30/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و هفتصد هزار ریال هزینه کارشناس��ی به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ تقدیم دادخواس��ت مورخ 91/9/27 تا زمان اجرای دادنامه در حق محکوم له محسن رئیسی 
روحانی نش��انی محل اقامت: اصفهان، خ حکیم نظامی محتشم کاشانی پشت هنرستان اشرفی بن 
بس��ت میخک پالک 219. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د 
محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا 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 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 26 حقوقی شورای 
حل اختالف اصفهان

 
ابالغ رأی

2847 کالس��ه پرون��ده: 93/91، ش��ماره دادنام��ه: 488، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 14 ش��ورای 
ح��ل اخت��الف اصفه��ان، خواه��ان: محمدرض��ا ش��اه زمان��ی، نش��انی: اصفهان، خ محتش��م 
کاش��انی، کوچه س��یروس جنوبی، پ 75، خوان��ده: داوود فنای��ی فرزند یداله مجه��ول المکان، 
خواس��ته: مطالب��ه مبلغ س��ی و ش��ش میلی��ون ری��ال وج��ه دو فقره چ��ک با احتس��اب کلیه 
 خس��ارات دادرس��ی و خس��ارات تأخیر و تأدی��ه از تاریخ ص��دور لغایت زمان اج��رای حکم، 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای محمدرضا شاه 
زمانی فرزند حسن به طرفیت آقای داوود فنایی فرزند یداله به خواسته مطالبه مبلغ 36/000/000 
ریال وجه حواله چک به ش��ماره های 456496 بانک س��په مورخ��ه 89/2/10 و 40884 به عهده 
قرض الحسنه ثامن االئمه به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مس��تندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلس��ه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام 
اعتراض نس��بت به دعوی خواه��ان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دع��وی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رس��د که مس��تنداً به م��واد 310 و 313 قانون تج��ارت و 198، 515، 519، 522 
قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 36/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
40/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)89/2/10( ت��ا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان ص��ادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض 
 در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. م الف/ 6875 ش��عبه 14 حقوقی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
2854 ش��ماره دادنامه: 9009970350601511، ش��ماره پرونده: 8909980350601279، شماره 
بایگان��ی ش��عبه: 891295، خواهان: آقای محمدرضا کریمیان به نش��انی می��دان قدس خ مدرس 
سرچشمه پوریای ولی بعد از تربیت معلم بن بست پروین پ 2، خوانده: آقای قدرت اله کریمی به 
نش��انی اصفهان آپادانا اول بن بست مسجد بهشت پالک 65 تلفن: 6615212 )فعاًل زندان مرکزی 
اصفهان(، خواس��ته ها: 1- مطالبه وجه چک، 2- تأمین خواس��ته، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی 
را اعالم و بش��رح زیر مبادرت بص��دور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص دعوای آقای 
محمدرضا کریمیان فرزند حسین به طرفیت آقای قدرت اله کریمی فرزند رضا به خواسته مطالبه 
وجه دو فقره چک به ش��ماره ه��ای 178876-89/6/4، 178877-89/6/4 عهده بانک ملت جمعًا به 
مبلغ 125/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، از توجه به 
دادخواس��ت تقدیمی خواهان و با عنایت به تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره 
از ناحی��ه بانک مح��ال علیه به تاریخ 90/6/8 و ب��ا عنایت به اینکه دعوای مطروحه و مس��تندات 
خواه��ان از هر گونه ایراد و دفاع خوانده مصون مانده اس��ت و ادعای امانی بودن چک به لحاظ 
فقد دلیل کافی اثباتی وارد نیست دادگاه دعوای مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً 
ب��ه م��واد 249 و 313 قانون تجارت و مواد 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی، رأی 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواس��ته و پرداخت هزینه دادرسی برابر تعرفه و پرداخت 
خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور گواهینامه ع��دم پرداخت لغایت اجرای دادنامه که از ناحیه 
اجرای احکام برابر نرخ شاخص قیمت ها محاسبه و وصول و ایصال خواهد شد. در حق خواهان 
ص��ادر و اعالم می نمای��د. رأی صادره حضوری و از تاریخ ابالغ ظرف مهلت بیس��ت روز قابل 
 تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. م الف/ 7083  محمدی- رئیس شعبه 6 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

اعالم مفقودی
2853 کارت سبز پراید به ش��ماره پالک ایران 44-868 ن 19 ش شاسی S1412289175904 ش 

موتور 3450048 مفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشد. 
 

احضار
2926 ش��ماره ابالغیه 9110100353501288، ش��ماره بایگانی ش��عبه : 870768 محاکم کیفری 
دادگس��تری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 8709980365901092 
برای اصغر احمدی و محمد نادری به اتهام فروش مال غیر تقاضای کیفر نموده که رس��یدگی به 
موضوع به این ش��عبه ارحاع و وقت رس��یدگی برای مورخه 91/05/25 ساعت 10 تعیین گردیده 
اس��ت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 
و 180 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت 
عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی 

شهرستان اصفهان م الف/6994
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امام جواد )علیه السالم( :
انجام دهنده ظلم، کمک دهنده ظلم و کسی که راضی به ظلم 

باشد، هر سه شریک خواهند بود.

یک ساعت کار
 مردی دیروقت، خسته و عصبانی از سر کار به خانه بازگشت. دم در، پسر 

پنج ساله اش را دید که در انتظار او بود.
- بابا! یک سؤال از شما بپرسم؟

- بله حتماً. چه سؤالی؟
- بابا شما برای هر ساعت کار چقدر پول می گیرید؟

مرد با عصبانیت پاس��خ داد:  این به ت��و ربطی نداره. چرا چنین س��ؤالی 
می پرسی؟

- فقط می خواهم بدانم. بگویید برای هر ساعت کار چقدر پول می گیرید؟
- اگر باید بدانی می گویم. ۲۰ دالر.

- پسر کوچک در حالی که سرش پایین بود، آه کشید. بعد به مرد نگاه کرد و 
گفت: می شود لطفا ۱۰ دالر به من قرض بدهید؟

مرد بیشتر عصبانی شد و گفت :  اگر دلیلت برای پرسیدن این سؤال فقط این 
بود که پولی برای خرید اسباب بازی از من بگیری، سریع به اتاقت برو و فکر 
کن که چرا این قدر خودخواه هستی. من هر روز کار می کنم و برای چنین 

رفتارهای کودکانه ای وقت ندارم.
 پسر کوچک آرام به اتاقش رفت و در را بست. مرد نشست و باز هم عصبانی تر

ش��د. بعد از حدود یک ساعت مرد آرام تر ش��د و فکر کرد که شاید با پسر 
کوچکش خیلی خشن رفتار کرده است.

شاید واقعاً او به ۱۰ دالر برای خرید چیزی نیاز داشته،  به خصوص این که 
خیلی کم پیش می آمد پسرک از پدرش پول درخواست کند.

مرد به سمت اتاق پسر رفت و در را باز کرد.
- خواب هستی پسرم؟

- نه پدر بیدارم.
- من فکر کردم با تو خشن رفتار کرده ام. امروز کارم سخت و طوالنی بود و 
ناراحتی هایم را سر تو خالی کردم. بیا این هم ۱۰ دالری که خواسته بودی.

پسر کوچولو نشست خندید و فریاد زد : متشکرم بابا!
بعد دستش را زیر بالشش برد و از آن زیر چند اسکناس مچاله بیرون آورد.

مرد وقتی دید پسر کوچولو خودش هم پول داشته، دوباره عصبانی شد و 
گفت :  با این که خودت پول داشتی چرا دوباره تقاضای پول کردی ؟

پسرک به پدرش گفت: برای این که پولم کافی نبود، ولی االن هست. حاال 
من ۲۰ دالر دارم. آیا می توانم یک ساعت از کار شما را بخرم تا فردا زودتر به 

خانه بیایید؟ چون دوست دارم با شما شام بخورم...

عجیب ترین زبان های دنیا

زبان، یکی از بخش های جدا ناشدنی از انسان است و به سختی می شود آن 
را تغییر داد؛ چرا که مردم بسیاری با آن سخن می گویند و اعتقادات خاصی 
نیز به زبانشان دارند. در دنیا زبان های زیادی وجود دارند، مانند: فارسی، 
انگلیسی، فرانسوی و بسیاری زبان های دیگر، اما گاهی اوقات برخی سعی 
کرده اند تا زبان های جدیدی را نیز بسازند. در ادامه به برخی از این زبان ها 

اشاره می کنیم.

گویش تازه
این نام یک زبان اس��ت که توسط جرج اورول ایجادش��د. او از این زبانش 
در یک کتاب که در س��ال ۱984 چاپ شد استفاده کرد. کتاب او به نوعی 
دیکتاتوری را رواج می داد و زبانش نیز همین گونه بود و او می خواست تا 
زبان انگلیسی را نابود کند. در کتاب او لغتی به نام آزادی وجود نداشت؛  البته 
این کتاب تأثیراتش را گذاشت و اکنون برخی از لغات آن در زبان انگلیسی 

استفاده می شود.

Enochian
این زبان در قرن ۱6 میالدی برای اولین بار س��اخته شد و در کتاب های 
مختلفی نیز از آن استفاده شده است. این زبان تا حدودی به مانند زبان عبری 
است و البته ریشه هایی نیز در زبان انگلیسی دارد. این زبان در قرن ۲۰ نیز بار 
دیگر رواج یافت و هم اکنون برخی از کتاب ها به این زبان در دنیا وجود دارد.

E-Prime
این زبان نیز یکی از زیر ش��اخه های زبان انگلیس��ی ش��ناخته می شود. 
در س��ال ۱933 این زبان ابداع ش��د و البته همچنان نیز از آن در برخی از 
کشورها استفاده می شود. هدف این زبان شفاف سازی جمالت انگلیسی 
بود. این زبان توسط فردی به نام آلفرد کورزیبسکی ساخته شد و اهدافی 

فلسفی داشت.

Esperanto
این زبان را می توان به عنوان موفق ترین زبان من در آوردی در دنیا شناخت؛ 
چرا که در مدت کوتاهی توانست جمعیت بسیار زیادی را به خودش بکشاند. 
هدف از س��اخت این زبان ایجاد یک زبان برای تمام دنیا بود؛ البته جنگ 

جهانی دوم باعث شد تا این زبان تقریباً به طور کامل نابود شود.

Klingon
این زبان را می توانیم به عنوان مشهورترین زبان در میان این زبان ها بدانیم. 
این زبان برای فیلم جنگ ستارگان ساخته شد و اساس آن خیلی سخت 
نیست، اما در آن لغت های جدید بس��یاری وجود دارد و البته باید صدای 
خاصی نیز برای صحبت کردن آن داشته باشید تا بیشتر به فضایی ها شبیه 
شوید. هنوز هم افرادی هستندکه از این زبان برای ارتباط استفاده می کنند.

این اولین بار نیس��ت که یک نفر برای ثبت نام خود در 
میان ترین ها خود را در این اندازه به زحمت می اندازد. 
کتاب رکوردهای گینس که به نوعی، ترین های جهان 
 را در خود ثبت می کند، پیش از این نیز باعث شده بود تا 
بس��یاری برای ترین ش��دن، تالش و زحم��ت فراوانی 
متحمل شوند. گفته می شود مسئوالن ثبت رکوردهای 
جهانی گینس این عنوان را در سال ۲۰۰8 میالدی برای 
»باجپایی« که طول موهای گوش��ش به ۱3 سانتیمتر 
می رس��د، در نظر گرفتند. در حالی که بسیاری از افراد 
تمایل ندارند ش��رایط این مرد هن��دی را تجربه کنند و 
این وضعیت آنان را ش��رمنده می کند، اما »باجپایی« از 
به دست آوردن این عنوان افتخار می کند و مراقب است 
تا موهای گوشش آسیبی نبیند. با این حال »باجپایی« 
در این رابطه به رس��انه ها گفت: »ثب��ت نامم در کتاب 
رکوردهای جهانی گینس یک فرص��ت ویژه برای من و 

خانواده ام است«.
در زیر به تعداد دیگری از رکوردداران گینس که از همه 
عجیب تر به نظر می رسند نگاهی می اندازیم. در سایت 

گینس می توانید دیگر رکوردداران را مشاهده کنید.
    فرانسیس��کو دومینگو ژاکیوم،۲۰ ساله اهل آنگوال 
توانست در مسابقه پهن 
ترین ده��ان جهان در 
رم ب��ا گذاش��تن یک 
قوط��ی کوکاک��وال در 
ده��ان خ��ود ب��ا ۱۷ 
سانتیمتر پهنا، رکورد 
پهن ترین دهان جهان 
را بشکند.  در مسابقه برگزار شده در رم همه با استفاده 
از فنجان قهوه و چیزهای دیگر سعی کردند عنوان پهن 
ترین دهان جه��ان را از آن خود کنن��د، ولی هیچ کس 
نتوانست مانند فرانسیس��کو که از نظر هیبت مانند یک 
فک آنگوالیی است یک بطری کوکا کوال را در دهان خود 

جای دهد.
    کوچک ترین اتومبیل جهان تنها ۱۰4/۱4 سانتیمتر 
بلندا،۱۲9/54 س��انتیمتر طول و 66/4 سانتیمتر پهنا 
دارد.این اتومبی��ل کوچک را مخت��رع بریتانیایی پری 
واتکین��ز )Perry Watkins ( س��اخته که در کتاب 

گینس به عنوان کوچک ترین اتومبیل جهان درج شد.
     دانش��جویان دانش��گاه آلبرتادر کانادا توانستند بار 

دیگر رکورد بزرگ ترین بازی وسطی جهان را بشکنند.
     فن ویپنگ از چی��ن،۱۰۲ کاس��ه را در یک برنامه 
تلویزیونی در میالن ایتالیا با یک انگشت در یک دقیقه 
در ۱۱ آوریل ۲۰۰9 شکس��ت و این رکورد را از آن خود 

کرد.
      Kiran Harpa از هلن��د ب��ا نگ��ه داش��تن 
توپ در حال چرخش 
بس��کتبال ب��ه مدت 
6/43 ثانیه، توانس��ت 
رک��ورد طوالنی ترین 
زم��ان چرخ��ش توپ 
 بس��کتبال ب��ر روی

 بین��ی را از آن خ��ود  
کند.

      ملوین بوث، دارنده درازترین ناخن های انگش��ت 
یک جفت دس��ت بود. هنگامی ک��ه در 3۰ می ۲۰۰9  
ناخن های وی در ش��هر تروی ایالت میشیگان آمریکا 
اندازه گیری شد، درازای آنها 9 متر و 58 سانتیمتر بود.

      ش��انل تیپر، دخت��ر دانش آموز اه��ل کالیفرنیای 
آمریکا، ب��ا زبان��ی ب��ه درازای 9/۷5س��انتیمتر دارای 

درازترین زبان در جهان است.
       س��نگین ترین موتورس��یکلت جهان ه��ازر بایک 
 اشمید  نام دارد که به دس��ت تیلو و ولفرد نیبل از آلمان 
ساخته شد و هنگامی که در ۲3 نوامبر ۲۰۰۷ وزن شد، 

4/۷49 تن بود.
      بزرگ ترین ش��اخ گاو در جهان ب��ا محیط 95/۲5 
سانتیمتر متعلق به یک 
گاو واتوسی آفریقایی 
به ن��ام الرچ ب��ود که 
توس��ط جینیس ولف 
آمریکایی در گاسویل 
آرکان��زاس  یال��ت  ا

نگهداری می شد.
       بزرگ تری��ن تفنگ گلوله زنی جه��ان که کار هم 
می کن��د، دارای ۱۰/۱8متر درازاس��ت ک��ه متعلق به 

جیمز ای دی کین است.
      دختر تایلندی، س��وپاترا ساس��وفان، ب��ا توجه به 
روش اندازه گیری ب��رای هیرسوتیس��م در چهار مارچ 
س��ال ۲۰۱۰ در یک برنامه رکورد در ایتالیا، پرمو ترین 

نوجوان جهان شد.
      تونی جمیجنانی توانس��ت5۰۰ گ��رم خمیر پیتزا 
را به م��دت دو دقیقه 
بچرخان��د. پهنای این 
خمیر 83 س��انتیمتر 
اندازه گیری شد.  وی 
در را  کار   ای��ن 

مرکز خرید آمریکا در 
مینیاپولی��س، مین��ه 
س��وتا در خالل یک فیلمب��رداری رکورده��ای جهانی 
گینس برای کانال جهانی خ��وراک در۲۰ آوریل۲۰۰6 

انجام داد.
      جین س��ونگائو، مرد چینی در س��ه ژانویه ۲۰۱۱ 
 در هون آن با دو س��اعت ماندن در یخ، توانس��ت رکورد 

طوالنی  ترین حمام یخ را بشکند.
      رامجیت راگهو یک، پیرمرد 94 س��اله هندی که با 
همسر 59 س��اله خود در ایالت هاریانا زندگی می کند، 
با به دنیا آمدن نوزاد پس��ر خود، پیرترین پ��در دنیا به 

شمار می رود.

عجیب ترین رکوردهای 
گینس 

+19+38

+13+35
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دانستنی

مهرزاد دانش

داستان

اخبار ویژه

عکس نوشت

خورد و خوراک از جمله مهم ترین کارهای زندگی انسان اس��ت، اما گاهی اوقات عده ای دست به 
خوردن چیزهای غیر عادی از فلزات تا تیغ و سنگ می زنند.

خانم 45 ساله ای که از اهالی کشور امریکاست، غذای اصلی خودش را سنگ ها خوشمزه می داند.
این خانم از سن ۲۰ سالگی شروع به خوردن س��نگ کرده و تا به حال بیش از هزار و 36۰ کیلوگرم 

سنگ را خورده است و ادعا دارد سنگ ها به او  آرامش می دهند.
او می گوید که در داخل کابینت های آشپزخانه سنگ های خوشمزه اش را نگاه می دارد و در بعضی از 

شرایط، اصالً نمی تواند چیزی جز سنگ بخورد و هیچ چیز مانند آن به او  آرامش نمی دهد.
نکته اصلی این اس��ت که او به هیچ عنوان در این مدت مریض نشده و هیچ مشکلی برای معده اش 

پیش نیامده است!

ویرجینا کاس��تا و اینس کالداس، از دانش��گاه پورتو در مقاله ای 
عنوان کردند ک��ه دانش��مندان الگوهای لب مردم جه��ان را به 

گروه های استاندارد دس��ته بندی کردند.   آنها همچنین در این 
مقاله چگونگی تغییر طرح لب پس از مرگ را مطرح کردند. 

 تعداد اندکی از اجساد دارای نمونه چاپ ش��ده لب قبل و بعد از 
مرگ هستند که این امر انجام مطالعات تطبیقی را با چالش مواجه 
کرده است. جرزی کاسپراک از مدرسه پلیس نظامی لهستان در 
سال ۱99۰، این پرس��ش را مطرح کرد که آیا هر یک از ساکنان 
کره زمین و اجدادش��ان دارای طرح لب منحصر به فرد هستند؟ 
وی در مقاله خود می نویسد که مطالعات محققان ژاپنی بر روی 
یک هزار و 364 لب نشان می دهد که آرایه خطوط بر روی بخش 
قرمز رنگ لب منحصر به هر فرد است.  در سال ۲۰۰9 نیز گروهی 
از دانشمندان هندی وجود یا عدم وجود تمایز بین الگوی چاپی 

لب زنان و مردان را با استفاده از نوار سلوفان، عدسی بزرگنمایی 
و تعدادی از وسایل آرایشی مورد بررس��ی قرار دادند و توانستند 
جنس��یت ۱۷ زن را از۲۰ زن حاضر و همچنین ۱۷ مرد را از ۲۰ 
مرد تشخیص دهند و بنابراین تحقیقات آنها حاکی از وجود این 
تمایز بود. طبق مطالعات دانشمندان اسپانیایی در سال ۲۰۰۲ نیز 
پیشرفت های قابل توجه در صنایع آرایشی در تولید مواد آرایشی 
ماندگار مختص لب و اخالل در نس��خه چاپی واضح این عضو از 
بدن، نیروهای پلیس را بر آن داشت که پیشرفت هایی را در زمینه 
 تشخیص هویت از طریق نس��خه چاپی لب افراد صورت دهند.  
هم اکنون طرح لب به یک موض��وع تحقیقاتی در حوزه ای کاماًل 
جدید تحت عنوان لب نگاری )cheiloscopy( تبدیل شده است.

برخالف تص��ور برخی افراد مبن��ی بر بیهوده ب��ودن این کار، 
انج��ام   Safe Remove فوای��د بس��یاری دارد. وقت��ی یک 
فلش USB را ب��ه رایانه متص��ل و روی آن چی��زی کپی می 
کنید، در واقع ممکن اس��ت قس��متی از اطالع��ات مربوط به 
این نقل و انتقال داده ها روی RAM رایانه ذخیره ش��ود که 
با Safe to Remove کردن، درواقع به سیس��تم می گویید 
دیگر نی��ازی به اطالعات روی RAM نیس��ت و سیس��تم با 
پاک کردن ای��ن اطالعات، اجازه م��ی دهد فل��ش را از رایانه 
 جدا کنید. ممکن اس��ت در ویندوز۷ یا ویندوز ویس��تا چراغ 
چشمک زن فلش خاموش نشود. در صورتی که اغلب در ویندوز 

XP با Safe to Remove کردن، این چراغ خاموش می شود. 
این چراغ اگر در حال چشمک زدن باشد، نشان دهنده این است 
که سیستم در حال خواندن یا کپی اطالعات روی فلش است و 
چراغ ثابت نشان دهنده این است که هیچ اطالعاتی بین فلش 
و سیستم رد و بدل نمی شود.پس اگر دیدید که چراغ فلش در 
حال چشمک زدن است، به هیچ وجه آن را از رایانه جدا نکنید.

البته می توان تنظیماتی را انج��ام داد تا برای جداکردن فلش 
از رایانه، نیازی به Safe to Remove نباش��د. با اجرای این 
 ترفند، با بیرون کشیدن فلش، خود ویندوز آن را به طور خودکار

ای��ن کار  ب��رای  Safe to Remove م��ی کن��د.   

My Computer را ب��از و روی آیک��ن فل��ش راس��ت 
کلی��ک کنی��د و وارد Properties ش��وید. در ت��ب 
Hardware، روی Change Settings کلی��ک کنی��د 
 ت��ا وارد پنجره دیگ��ری ش��وید. در این قس��مت اگ��ر تیک 
Enable write caching on the device را برداری��د، 
 Safe to دیگر ب��رای جداکردن فل��ش از رایان��ه، نیازی ب��ه
Remove کردن آن نیس��ت. با این کار در حقیقت نوشتن و 
خواندن اطالعات روی فلش با کارآیی پایین تری انجام خواهد 
شد، ولی این افت کیفیت به قدری نامحسوس است که می توان 

آن را نادیده گرفت.

شرکت های خودروسازی به دنبال آن هس��تند که از یکدیگر عقب نمانند، از همین رو طرح هایی 
بسیاری نیز ارایه می دهند. یکی از این شرکت ها آئودی است. معضل سوخت های فسیلی باعث شده 
تا بسیاری از کارخانه های خودروسازی به سراغ تولید خودروهای برقی بروند. در این بین شرکت 
بزرگ آئودی نیز بیکار نبوده و طرح هایی برای خودرو برقی اش ارایه کرده است. این ماشین که با نام 
طرح »O« شناخته می شود، قرار بود در سال ۲۰۰8 تولید شود، اما همچنان بر روی آن کار می شود. 
این خودرو دارای یک موتور دیزلی و هیبریدی است و البته طرح بدنه آن بسیار فراتر از یک ماشین 
 معمولی رفته است. یکی از جالب ترین امکانات این ماشین، سیستم ارتباطی آن است. این خودرو 
می تواند با دیگر خودروهای هم مدلش ارتباط برقرار کند و افراد داخل این ماشین ها می توانند به 

یک موسیقی در سطح بسیار بزرگ گوش دهند و یا با یکدیگر صحبت کنند.

زن سنگ خوار 

تشخیص هویت با پرینت لب

نکته ای مهم در نگهداری از فلش مموری

منتظر آئودی برقی باشید 

نمایی زیبا از
 شهر ونیز
ونیز جزیره ای است در شمال ایتالیا که در 
میان دریای آدریاتیک قرار گرفته است 
و به صورت جزیره های کوچک است که 
این جزیره ها به وسیله کانال هایی از هم 
جدا شده اند و تردد در شهر به وسیله قایق 
صورت می گیرد.

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

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

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

دست انداز عذر تقصیر
 در مطلب روز گذشته با دوست 

مجید 
جدید و عزیز من »خوابیده در کافی

سس«، تنها باقیمانده از قبیله 
سرخپوست »ش��ایان« آشنا ش��دید. در این شماره به 
انتقاداتی که او در نامه اخی��رش از حقیر به عمل آورده 

است، در حد شعور خود پاسخ خواهم داد.
اولین موضوعی که خوابیده در س��س به آن پرداخته، 
 این است که چرا شما چشمتان را به روی جنایت های 
 آمری��کا و اع��وان و انص��ارش بس��ته و روی خ��ود را 
برگردانده اید؟ مگر این پدر سوخته ها کم پدرسوختگی 
 درآورده اند؟ آیا کشتار پدران من به نحوی که بیچاره ها

دون به دون شده و یک دانه دیگر ازش��ان باقی نمانده 
 که من بروم حالی ازش��ان بپرس��م و باق��ی ماجراها... 
 کم جنایتی اس��ت که ش��ما این قضیه را ول می کنید 

می روید سراغ دستمزد بازیکنان فوتبال؟

عرض کنم که در رسانه های مملکت ما یک تقسیم کار 
بسیار دقیقی رعایت می ش��ود. به این ترتیب که صدا 
و س��یما و کاًل رسانه های دولتی مس��ئول پرداختن به 
مش��کالت اقصی نقاط جهان از جزایر سیشیل تا گینه 
کوناکری هس��تند و بقیه رسانه ها مس��ئول پرداختن 
به مش��کالت مردم ایران. در این زمینه بنده حق را به 
ش��ما می دهم، رس��انه های دولتی واقعاً در این زمینه 
کم کاری کرده اند.  مگر خون گری اس��پید)مربی تیم 
المپیک انگلیس که ام آی سیکس به علت مخالفتش 
با تشکیل تیم واحد بریتانیا او را حلق آویز کرد( از خون 
 پدران سرخپوست شما رنگین تر است؟! فقط مسأله ای

که هس��ت، جهت حصول نتیجه مذاک��رات را با همان 
دوستان در رس��انه هایی که پول بیت المال می گیرند 
ادامه دهید. دیگر این که، نوشته اند چرا مطالبتان بعضا 
 بی مزه اس��ت یا یهو وس��ط جمله، مطلب فید تو بلک 

 می ش��ود یا بع��ض جمله ه��ا س��ر و تهش��ان به هم 
نمی خورد؟ عرض کنم که واهلل وقتی من پشت میز کارم 
می نشینم و می نویسم، سر و تهشان به هم می خورد، 
حتی می توانم به جرأت ادعا کنم که بامزه هم هستند. 
منتها از آن چیزی که من اینجا می نویسم تا آن چیزی 
که شما آنجا می خوانید، صد گز رسن فرقش است.  به 
عینه س��ردبیر محترم را می بینم که یک دست قیچی 
و یک دس��ت ماله به جان مطلب افتاده اند و می کنند 
 آنچه باید)حاال چطور پیرهنشان را عوض می کنند، من 
نمی دان��م!( خالصه کنم ک��ه حقیر گویا بع��د از چند 
 س��ال طنزنویس��ی، هنوز از محل دقیق خطوط قرمز 
بی اطالعم و حتما باید یک نفر هر روز یادم بیندازد؛ لذا 
این انتقاد هم وارد است، اما ایضا جهت حصول نتیجه، 
با بقیه دوس��تان مذاکرات را ادامه دهید.اگر عمری بود 

بقیه انتقادات را هم در فرصتی دیگر پاسخ خواهم داد.

خواندنی
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