
گروه شهر -در مراس��م تودیع و معارفه فرمانده انتظامی استان اصفهان، توسط سردار 
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده انتظامی کشور، از نخستین طرح جامع پیشگیری از جرائم 
و آسیب های اجتماعی کشور در اصفهان رونمایی شد. سردار اسماعیل احمدی مقدم در

 مراسم تودیع سردار حسن کرمی و معارفه س��ردار عبد الرضا آقاخانی با اشاره به این که 
در سال 84 ، اصفهان فضای ناامنی از لحاظ س��رقت های مسلحانه داشت، گفت: اکنون 
پس از گذشت چندین سال و افزایش جمعیت بیش از 4/5 میلیون نفری در اصفهان، نرخ 
امنیت از 1/6 به 2/8درصد رسیده اس��ت که این امر حکایت از رشد دو برابری امنیت در 
اصفهان دارد. به اعتقاد وی، با همه ارتقایی که پلیس در راستای افزایش امنیتی دارد، اما 
به دلیل افزایش جمعیت و حاشیه نشینی و شهرک های اقماری در برخی از کالنشهرها 
همچنان پلیس با مشکل رو به رو است. فرمانده انتظامی کشور به کاهش چشمگیر جرائم 
در چهار ماه ابتدای سال جاری اش��اره کرد و افزود: میزان جرائم با توجه به گزارشات در 
استان اصفهان، کاهش و روند رضایت بخشی را در ایجاد امنیت داشته است.علیرضا ذاکر 
اصفهانی، اس��تاندار اصفهان نیز که در این مراس��م حضور داشت، مهم ترین خصوصیت 
فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان را خدمات صادقانه عنوان کرد و گفت: در حوزه ارتقای 
امنیت اجتماعی،کنترل حوادث چهار شنبه آخرس��ال و برخورد با کاروان های عزاداری 
در برخی از نقاط شهر، موفق عمل شده است. وی با اعتقاد به این که سردار حسن کرمی 
توانسته با طرح های فرهنگی خود به ارتقای وجهه فرهنگی اصفهان کمک قابل توجهی 

کند، تصریح کرد: هماهنگی خوبی از س��وی این فرماندهی با شورای تأمین استان برای 
اجرای برخی از مصوبات مربوطه صورت گرفت. به گفته استاندار اصفهان، کار در استانی 
همچون اصفهان با وجود اقلیت های مختلف دینی، س��بقه تاریخی فرهنگی و صنعتی 
بسیار دشوار است و به همین دلیل، فرمانده جدید انتظامی باید با توجه به نیازهای استان 
امنیت را ارتقا دهد. سردار عبدالرضا آقاخانی نیز اولویت کاری خود را در سمت فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان برخورد با ارازل و اوباش،تس��ریع در کشفیات و جرائم، مبارزه  با 
مواد مخدر و بدپوشش��ی، افزایش امنی��ت اجتماعی و جمع آوری ماه��واره عنوان کرد. 
سردار حسن کرمی در ادامه این مراس��م که اکنون فرمانده یگان ویژه کشور شده است، 
به برخی از طرح های ماندگار در اس��تان اصفهان اش��اره کرد و گفت: در استان اصفهان 
 نسبت به گذشته 2 در صد احس��اس امنیت افزایش داشته است. از مهم ترین طرح های

سردار حس��ن کرمی می توان به طرح انتظام بخش��ی بازار با هدف رضایتمندی کسبه 
بازار، راه اندازی پلیس گردشگری با هدف افزایش گردشگران و ایجاد احساس امنیت در 
بین گردشگران خارجی، طرح شکوه عفاف از سال89 و مشارکت چهارهزار نفر از بانوان 
اصفهانی، طرح ترویج حجاب در مدارس و برگزاری کالس های ویژه حجاب در مدارس 
با مش��ارکت آموزش و پرورش، طرح ضیافت تا امنیت در آدین��ه و طرح 197 خیابانی  و 
ارجاع 150 طرح انضباطی اجتماعی و طرح گش��ت انتظامی ویژه در 20 پارک معروف 

اصفهان اشاره کرد.

ضیافت گرانی ها در ماه ضیافت 

به زودی  مددجویان بهزیستی 
لبخند می زنند

توصیه های برندگان 
جوایز نوبل برای 
آینده شغلی شما  

رمضان از راه رسید اما...

با افزایش 20 درصدی مستمری

20 هزار نفر متقاضی 
خرید مرغ در اصفهان 4

حضور قالیباف در 
انتخابات تکذیب شد 23

 اصفهان خنک
8 می شود

جشن افتخار ملی
 با حضور رییس جمهور در اصفهان

افزایش 2 درصدی امنیت در اصفهان 
در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی استان اصفهان عنوان شد 

در حالی که همگان منتظر س��فر ریی��س جمهور برای برگزاری جش��ن ثبت 
جهانی مسجد جامع عتیق  به اصفهان هستند، محمود احمدی نژاد چهارشنبه 
برای برگزاری جش��ن ثبت جهانی باغ فین به کاشان می رود. باغ فین به عنوان 
 یکی از 9 باغ تاریخی ایرانی که در س��ال گذش��ته به ثبت جهانی رسید، دارای 

ویژگی های منحصر به فردی است. 

سقف قراردادها شکاف 
عمیقی برداشت

فدای س��رت اگر هر چه داری و ن��داری خرج جذب 
س��تاره های کاغذی و میلیاردی فوتبال رو به قهقهرا 
 رفت��ه ای��ران کردی...فدای س��رت اگر ب��ا همه این 
هزینه ها تیمت از آخر، سوم و چهارم شد...فدای سرت 
اگر این بازیکن فردا روز با اخم مربی، تیمت را تا گردن 
در حاشیه فرو برد...فدای سرت اگر میلیاردها تومان 

پول را صرف بازیکنانی کردی که ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

1

 حاشیه های جدید هیأت امنای دانشگاه آزاد
یک آشتی پر حاشیه2

خوابم میاد، خوابم نمی بره
ولی انگار دارم می خوابم5

رییس س��ازمان بهزیس��تی کش��ور از افزای��ش 20 درصدی 
مستمری مددجویان زیر پوشش بهزیستی از مرداد ماه جاری 
در کشور خبر داد. معلوالن، قش��ر محرومی از جامعه  هستند 
که نارضایتی کمبود امکانات در چهره اکثر آنها به وضوح دیده 
می شود. با وجود این که معلوالن توانمندی های زیادی دارند، 
اما از استعدادهای آنها به درستی استفاده نمی شود، در حالی 
که می توانیم از توانمندی های این قشر از جامعه برای پیشرفت 
کشور بهره الزم را ببریم. روز گذشته اصفهان میزبان برگزاری 
مراسمی با حضور رییس س��ازمان بهزیستی کشور بود که در 

حاشیه این مراس��م، نمایش��گاهی از توانمندی های معلوالن 
برخی از شهر ستاهای استان به نمایش گذاشته شد.همایون 
هاشمی، رییس سازمان بهزیستی کشور در مراسم طرح آفتاب 
که در تاالر شهروند اصفهان برگزار شد، در جمع خانواده های 
معلوالن اصفهانی در دیدار چهره به چهره حاضر شد، از نزدیک 
به بررسی مشکالت خانواده های دارای معلول پرداخت. وی با 
اعتقاد به این که سازمان بهزیستی کش��ور باید اساس قانون 

حداقل10درصد از خانواده مددجویان را توانمند...

3

اهمیت خوشنویسی
 در میکرون هاست 

تلویزیون هایی که 
فرهنگی نیستند

تنگه هرمز تا لغو تمام 
تحریم ها بسته می ماند

فاطمه معتمد آریا
  در اصفهان درس

 بازیگری می دهد 

باشگاه ها به غیر از
 حق پخش از کجا  

درآمدزایی کنند؟
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احراز رتبه اول بخش انتشارات
در نخستین جشنواره روابط عمومي هاي برتر وزارت صنعت، معدن و تجارت

افتخاري دیگر براي شركت نمایشگاه هاي بین المللي استان اصفهان
امور فرهنگي و ارتباطات شرکت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان

 ش��رکت بزرگ خودروس��ازی پژو-س��یتروئن در حالی در نظر دارد ط��رح اخراج 
هشت هزار کارمند خود را اجرایی کند که گزارش های موثق نشان می دهد تصمیم 
اخیر این ش��رکت به دلیل تبعات تحریم یکی از شرکت خودروس��ازی ایران اتخاذ 

شده است.
به گزارش مهر، یکی از مهم ترین سرخط های خبری رسانه های غربی در چند روز 
اخیر اعالم تصمیم شرکت پژو- سیتروئن فرانسه در اخراج حدود هشت هزار نیروی 
کار خود به دلیل کاهش چش��مگیر تولید و فروش این شرکت بزرگ خودروسازی 
بود.  این رس��انه ها به نقل از مس��ئوالن عالی رتبه پژو اعالم کردند، این خودروساز 
بزرگ فرانسوی در نظر دارد تا هشت هزار جایگاه شغلی خود را حذف کرده و یکی از 
کارخانه های خود را در پاریس تعطیل کند.  اعالم رسمی اخراج هشت هزار نیروی 
کار این شرکت، شوک بزرگی به اقتصاد فرانسه محسوب شده و موجی از اعتراضات 
و اعتصاب های احتمالی را در پی خواهد داشت، تا حدی که یک وزیر اقتصادی دولت 

اوالند را به واکنش صریح در یکی از شبکه های تلویزیونی این کشور مجبور کرد.  
وی این اقدام شرکت پژو-س��یتروئن را زلزله اقتصادی در فرانسه ارزیابی کرد و این 
موضوع را برای دولت و کارگران غیرقابل تحمل خواند. اوالند، رییس جمهور جدید 
فرانسه نیز در مصاحبه با تلویزیون این کشور گفته است که این طرح یک شوک بزرگ 
برای کارگران و خانواده های آنها و اتحادیه های کارگری است. این طرح به هیچ وجه 

قابل قبول نیست و باید مذاکرات مجددی برگزار شود.
در همین ارتباط یک منبع نزدیک به هیأت مدیره شرکت پژو به مهر اعالم کرد که 
عامل تعدیل نیروهای صورت گرفته اخیر در این شرکت، تحریم های اعمالی نسبت 
به ایران و مشخصا شرکت ایران خودرو است و بخش عمده کاهش فروش این شرکت 

به دلیل اعمال این تحریم های اجباری از سوی دولت فرانسه اتفاق افتاده است.  
این منبع نزدیک به هیأت مدیره ش��رکت پژو، می افزاید: شرکت پژو به دلیل ضرر 
و زیان هنگفتی که بابت این تحریم ها می پردازد، موافق این تحریم ها نیس��ت، اما 
فشار دولت سارکوزی در شش ماه گذشته و ادامه آن توسط دولت اوالند از یک سو 
و فشار شرکت جنرال موتورز آمریکا به عنوان یکی از سهامداران اصلی این شرکت، 
علت اصلی تمکین مدیران این شرکت خودروسازی به رغم تحمل زیان های هنگفت 

این اقدام است.  
شرکت خودروسازی پژو-سیتروئن سال گذشته طی قراردادی استراتژیک با شرکت 
جنرال موتورز، بخشی از سهام خود را به این شرکت خودروسازی آمریکایی واگذار 
کرده اس��ت. طبق اعالم قبلی ش��رکت پژو، 10 درصد تولیدات این شرکت در بازار 

جهانی مربوط به قرارداد آن با شرکت ایران خودرو است.
  پیش از این، رسانه های بین المللی خبر داده بودند که شرکت پژو، شش ماه است که 

ایران خودرو را تحریم کرده و به ایران قطعات خودروهای تولیدی نمی دهد. 

در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی استان اصفهان عنوان شدپیامد مستقیم تحریم ایران

افزایش 2 درصدی امنیت در اصفهاناخراج 8000 کارمند پژو 

عامل تعدیل 
نیروهای صورت 

گرفته اخیر در 
این شرکت، 

حریم های اعمالی 
نسبت به ایران و 
 مشخصا شرکت 

 ایران خودرو
 است 

پس از گذشت 
چندین سال و 

افزایش جمعیت 
 بیش از 

4/5 میلیون نفری 
در اصفهان، نرخ 
امنیت از 1/6 به 

2/8درصد رسیده 
است 

4   هرس��اله با نزدیک ش��دن به ماه مبارک رمضان طرح نظارتی 
قیمت  اقالم ضروری سبد خانوار آغاز می شود؛ طرحی که شامل انواع 
مواد پروتئینی، خرما، شیرینی، نان، لبنیات، برنج، روغن، شکر، زولبیا 

و بامیه، سبزیجات و میوه می شود. 



چهره روزیادداشت

احمدی نژاد به پوتین تسلیت گفت
رییس جمهور در پیامی به والدیمیر پوتین، کش��ته و زخمی شدن 
تعدادی از مردم روس��یه در پی جاری شدن س��یل در بخش های 

جنوبی این کشور را تسلیت گفت.

احزاب ایران ناقص الخلقه هستند
 دبیر کمیس��یون م��اده 10 اح��زاب با بیان ای��ن که اح��زاب ایران 
ناقص الخلقه متولد و بیمار بزرگ می ش��وند، گف��ت: احزاب ایران 
ماشین هایی بدون ترمز با یک راننده و یک بوق هستند که این بوق 

هم فقط در زمان انتخابات به صدا در می آید. 
محمود عباس زاده مشکینی با آسیب شناسی عملکرد احزاب ایران 
افزود: متأسفانه احزاب در ایران به صورت بیمار ناقص الخلقه متولد و 
بیمار بزرگ می شوند، بنابراین شاهدیم که احزاب در عرصه سیاسی 

کشور ما کارکرد مورد انتظار را ندارند.

تعیین حافظ منافع ایران در انگلیس
وزارت ام��ور خارجه جمهوری اس��امی ایران درخص��وص تعیین 
 کشور پادشاهی عمان به عنوان حافظ منافع کشورمان در انگلیس، 
بیانیه ای صادر کرد. به دنبال مصوبه مجلس شورای اسامی مبنی 
بر کاهش س��طح مناس��بات دیپلماتیک با دولت انگلیس و واکنش 
 نس��نجیده و عجوالنه لندن که منجر به تعطیلی س��فارتخانه های 
دو کشور ش��د، دولت جمهوری اس��امی ایران پس از رایزنی های 
فشرده و بر پایه روابط مودت آمیز، دولت پادشاهی عمان را به عنوان 
حافظ منافع کشورمان در انگلیس تعیین کرد که مورد موافقت طرف 

مقابل قرار گرفت.

کنترل منطقه خلیج فارس 
در دست ایران است

فرمانده نی��روی دریایی ارتش جمهوری اس��امی ای��ران بر تأمین 
 امنیت خلیج فارس توس��ط ایران تأکید کرد و گفت: کنترل منطقه 
خلیج فارس در دس��ت ایران اس��ت. امیردریادار حبیب اهلل سیاری 
در واکنش به طرح های آمریکا برای مقابله با مس��دود ش��دن تنگه 
هرمز، اظهار داشت: امنیت منطقه در زیر سایه اقتدار نظام جمهوری 
اس��امی ایران برقرار می ش��ود. وی همچنین حضور چهارمین ناو 

هواپیمابر آمریکایی را در منطقه خلیج فارس تکذیب کرد.

استکبار جهانی باعث خشکسالی 
جنوب کشور شد

رییس س��ازمان میراث فرهنگی گفت: به خشکسالی جنوب کشور 
مشکوک هستم. سید حسن موسوی گفت: احساس می کنم استعمار 
و استکبار جهانی با تکنولوژی های خود در شرایط اقلیمی ایران تأثیر 
می گذارند، بنابراین سازمان هواشناسی با ظرفیت های علمی خود 

می تواند ریشه این موضوع را پیدا کند.

 پاسخ صالحی به سؤال درباره 
نامزدی اش در انتخابات 

علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به این سؤال 
که آیا شما کاندیدای ریاس��ت جمهوری خواهید شد یا خیر، اظهار 

داشت:  آیا به من می آید که کاندیدای ریاست جمهوری شوم؟
وی افزود: کاندیداتوری برای ریاست جمهوری لیاقت می خواهد.

آمریکا در منطقه دوام چندانی ندارد
معاون ستاد کل نیروهای مسلح با بیان این که آمریکا در منطقه دوام 
چندانی ندارد، تصریح کرد: تنها در صورتی منطقه روی خوش خواهد 
دید که آمریکا مجبور به ترک آن شود و زمینه این کار، آگاهی آحاد 
مردم در منطقه است. جزایری با بیان این که آینده منطقه بر خاف 
گذشته متعلق به خود مردم اس��ت، افزود: مردم مسلمان منطقه به 
دنبال احیای مجدد اسام هس��تند و این آرمان بلند دست یافتنی 
است؛ ضمن آن که شواهد بس��یاری مبنی بر عقب نشینی اجباری 
بیگانگان از منطقه وج��ود دارد، بنابراین بای��د از این فرصت نهایت 

استفاده را کرد.

انهدام یک شبکه غیرقانونی
 انجمن حجتیه

یکی از ش��بکه های غیرقانونی انجمن منحرف حجتیه منهدم شد و 
گروهی از اعضای اصلی آن بازداشت ش��دند. این شبکه کور وابسته 
به تش��کیات غیرقانونی انجمن حجتیه، همراه با هدایت سران این 
گروهک با وارد کردن تعدادی از جوانان مس��لمان در جلسات فرقه  
ضاله بهائیت، به زعم خود در صدد مقابله با این فرقه برآمدند که این 

اقدامات غیرقانونی آنها با تبعات منفی همراه بود.

ماج��را از آنج��ا آغاز ش��د که در جلس��ه ش��ورای عال��ی انقاب 
فرهنگی که 13 تیرماه ب��ا حضور رییس جمهور و اعضای ش��ورا 
برگزار ش��د، بحث بر س��ر انتخاب جانش��ین فرهاد دانش��جو در 
هیأت امنای این دانش��گاه در میان اعضای ش��ورای عالی انقاب 
فرهنگی مطرح شد و مهدی گلش��نی، رییس سابق دانشگاه آزاد، 
یعنی عبداهلل جاس��بی را به ریی��س جمهور به عنوان جانش��ین 
فرهاد دانش��جو پیش��نهاد کرد. این پیش��نهاد ب��ا حمایت قاطع 
رییس جمه��ور روبه رو ش��د. در ادامه نیز برخی دیگ��ر از اعضای 
 ش��ورای عالی از جمل��ه احم��د احم��دی، محمدرضا ع��ارف و 
حجت االس��ام قمی از حضور دوباره جاس��بی در هی��أت امنای 
دانش��گاه آزاد حمای��ت کردن��د. با انج��ام رأی گی��ری از اعضای 
ش��ورا برای انتخاب بین جاس��بی و منصور کبگانیان که از سوی 
برخی دیگر از اعضای ش��ورا ب��ه عنوان کاندیدا مطرح ش��ده بود، 
 منص��ور کبگانیان رأی بیش��تری به دس��ت آورد. اینج��ا بود که 
حجت االس��ام قمی در ای��رادی آیین نامه ای، اع��ام کرد که بر 

اساس یکی از بندهای اساسنامه اصاح شده دانشگاه آزاد اسامی 
هیچ یک از اعضای هیأت امنا نباید منصب رسمی و دولتی داشته 
باشند که هر دو نامزد مورد نظر چنین وضعیتی داشتند. بنابراین، 
رییس جمهور به دبیرخانه شورای عالی انقاب فرهنگی مأموریت 
داد که این بند از اساسنامه دانشگاه آزاد مورد بررسی قرار گیرد و 
در صورت نیاز، یا این بند تغییر کند یا این که با تدبیر ش��ورا، یک 
نفر به عنوان عضو به هیأت امنای دانشگاه آزاد معرفی شود. به این 
ترتیب تعیین تکلیف انتخاب یک عضو برای هیأت امنای دانشگاه 
آزاد به جلس��ه بعدی ش��ورای عالی انقاب فرهنگی که قرار بود 
دیروز برگزار ش��ود موکول ش��د. تاش برای بازگرداندن جاسبی 
به دانش��گاه آزاد و به ویژه حمایت محمود احمدی نژاد از او، طی 
 روزهای گذشته ابهامات زیادی را در پی داشت؛ این که چطور این 
دو رقیب سیاس��ی که مدت ها مش��غول مقابله ب��ا یکدیگر بودند 
 باالخره در یک جبهه ق��رار گرفته اند و این که چ��را احمدی نژاد

که بارها از لزوم انجام تغییرات انقابی در دانشگاه آزاد و ریاست آن 

گفته بود، این چنین به دفاع تمام قد از ماندن عبداهلل جاسبی در 
بدنه این دانشگاه می پردازد، س��ؤال هایی است که ذهن بسیاری 
از ناظران را  به خود مشغول کرده اس��ت.یک پاسخ احتمالی آن، 
چیزی است که عباس س��لیمی نمین، منتقد همیشگی دانشگاه 
آزاد و جاس��بی به آن اعتقاد دارد. او با اشاره به انجام ماقات هایی 
محرمانه بین مشایی و جاسبی، گفته است که احمدی نژاد به دلیل 
داد و ستدهایی که جریان انحرافی با جاسبی داشته، ُمصر است که 
جاسبی را به عضویت هیأت امنا دانشگاه آزاد درآورد. وی در ادامه، 
مدعی شده اس��ت که  احمدی نژاد حتی تاش دارد جاسبی را به 
عنوان دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی جایگزین دبیر فعلی شورا 
کند که به گفته وی، »همه این ها نشان از معامله گری هایی است که 
 در گذشته مطرود بوده، اما حال مطلوب شده است«. البته دیدگاه

 واقع گرایانه تری نیز وجود دارد 
که بنابر آن، دلیل عمده تغییر 
ناگهانی موضع احمدی نژاد در 
خصوص جاسبی، نزدیکی وی 
به حجت السام و المسلمین 
هاشمی رفس��نجانی)رییس 
هیأت مؤسس دانش��گاه آزاد( 

در ماه های اخیر است.
اگر این فرض درس��ت باش��د، 
به نظر می رس��د ک��ه محمود 
احم��دی ن��ژاد ب��رای ادام��ه 
حی��ات سیاس��ی خ��ود پس 
از پای��ان ریاس��ت جمهوری، 
اس��تراتژی به کل��ی متفاوت 
با هش��ت س��ال مس��ئولیت 
در دول��ت را اتخ��اذ ک��رده 

اس��ت. او که در هر دو دوره انتخابات پیش��ین ریاست جمهوری 
در س��ال ه��ای 84 و 88، خ��ود را مخال��ف درجه یک هاش��می 
 رفس��نجانی معرف��ی ک��رده و مح��ور تبلیغ��ات سیاس��ی اش

را مقابله با اشرافی گری که در سال های گذشته در میان مسئولین 
رسوخ کرده است می دانست، اکنون به آرامی در حال خط عوض 

کردن است. 
تحوالت آینده نشان خواهد داد که ماجراهای حضور غیر منتظره او 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام و پس از آن حمایت از جاسبی، 
گام های اولیه یک راهبرد سیاسی بلند مدت است یا صرفاً اتفاقاتی 

بدون پیش زمینه و پیامد؟

حاشیه های جدید هیأت امنای دانشگاه آزاد

یک آشتی پر حاشیه

حضور قالیباف در 
انتخابات تکذیب شد

نامزد معرفی کنیم 
 خیلی ها کنار می کشند

 در حالی که مش��اور ش��هردار تهران از قطعی بودن حض��ور قالیباف در 
انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری خبر داده بود، اداره کل روابط 
عمومی و بین الملل شهرداری تهران  در اطاعیه ای اعام کرد: مطالب 
مطروحه در مصاحبه مش��اور محترم پدافند غیرعامل شهرداری تهران 
با یکی از خبرگزاری های داخلی، نظرات و عاقه مندی های ش��خصی 
مشاور محترم بوده و ارتباطی با دیدگاه های ش��هردار تهران ندارد. این 
در حالی اس��ت که محمدنبی رودکی، مشاور ش��هردار تهران گفته بود: 
حضور قالیب��اف در انتخابات یازدهمین دوره ریاس��ت جمهوری قطعی 
 خواهد بود و وی به عنوان یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 

حضور می یابد.

بادامچیان قائم مقام دبیرکل حزب مؤتلفه اسامی می گوید: اطمینان داریم 
که وقتی حزب مؤتلفه نامزد ریاس��ت جمهوری اش را معرفی کرد، بسیاری از 
نامزدهای فعلی به نفع او کنار خواهند رفت. اس��داهلل بادامچیان با بیان این که 
مس��أله انتخابات اصوالً در جامعه پویا و آزاد نظام جمهوری اس��امی همواره 
وجود دارد، افزود: البته باید گفت چنین بحثی بیش��تر از سوی احزاب مؤثر و 
نه تشکل های اسمی مورد توجه قرار می گیرد.قائم مقام دبیرکل حزب مؤتلفه 
اسامی با اشاره به زمان مناسب برای مطرح شدن بحث های انتخاباتی یادآور 
شد: هم اکنون برخی رسانه ها و نشریات و افراد از این موضوع صحبت می کنند که 
چرا از سوی بعضی، فعالیت های زودهنگام انتخاباتی شروع شده، ولی این بحث ها 

بیشتر سیاسی است؛ چراکه این افراد هنوز تبلیغات رسمی را آغاز نکرده اند.

ادامه روند تعیین جانشین فرهاد دانشجو در هیأت امنای دانشگاه آزاد که با مطرح شدن امکان  مجید 
 تعیی�ن عبداهلل جاس�بی، رییس پیش�ین این دانش�گاه در این س�مت هم�راه بود و ب�ه ویژهکافی

 موضع گیری های غیرقابل پیش بینی رییس جمهور در این مورد، باعث به راه افتادن بحث های 
جدیدی در فضای سیاسی کشور شده است.

 طنطاوی برای مخالفان 
خط و نشان کشید 

طنطاوی، رییس ش��ورای عالی نظامی مصر اظهار داش��ت: 
ارتش مصر هرگز به مردم خیانت نخواهد کرد و به وظایف و 
مأموریت خود تا زمانی که مصر به ساحل آرامش برسد، ادامه 
خواهد داد. وی با بیان این مطلب افزود: شورای نظامی اجازه 
نخواهد داد مصر سقوط کند و تنها متعلق به یک گروه خاص 
باشد و گروهی خاص بر مصر سیطره پیدا کند. شورای عالی 
نظامی مصر پس از سقوط رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک 
به طور موقت اداره کشور را به دست گرفت، اما اکنون پس از 
برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری پس از انقاب 
این کشور و پیروزی محمد مرسی، در تحویل  قدرت به وی 

تعلل می کند.

 شرط آل سعود 
برای آزادی شیخ نمر

یک منبع عرب اعام کرد: رژیم عربستان آزادی شیخ النمر، 
روحانی برجس��ته ش��یعی را به تبرئه معاون فراری رییس 
جمهور عراق که متهم به حمایت از تروریسم است، مشروط 
کرده اس��ت. این منبع با بیان این مطلب افزود: عربس��تان 
سعودی دولت عراق را برای پذیرش این قرارداد تحت فشار 

گذاشته است.

 طارق الهاشمی 
حامی اصلی منا فقین

علی حس��ین نژاد، مترجم ویژه مس��عود رجوی که چندی 
پیش از گروهک منافقین جدا شد، در گفتگویی از همکاری و 
پشتیبانی برخی مقامات سیاسی و نمایندگان پارلمان عراق 
با گروهک منافقین پرده برداشت.وی طارق الهاشمی، معاون 
رییس جمهور عراق را که تح��ت پیگرد قضایی قرار دارد، به 
عنوان اصلی ترین حامی گروهک منافقی��ن معرفی کرد و 
گفت: من به عنوان قدیمی ترین مترجم مسعود رجوی، در 
بخش روابط خارجی گروهک منافقین که در واقع مأموریت 
دخالت در امور عراق را داش��ت، فعالیت می کردم. مترجم 
سابق رجوی افزود: می دانم برخی شخصیت های سیاسی، 
پارلمانی و رسانه ای عراق از جمله اعضای فهرست العراقیه و 
کسانی که با دولت نوری المالکی مخالفت داشتند، از گروهک 
منافقین به طور مستقیم و یا غیر مستقیم کمک های مالی 

هنگفت دریافت می کردند.

عب��اس س��لیمی نمین، رییس دفت��ر مطالع��ات و تدوین 
تاریخ معاص��ر ایران به تخلفی که توس��ط س��عید نجفی و 
ب��ا حمایت جاس��بی صورت گرفت، اش��اره و خاطرنش��ان 
کرد: اس��نادی را در دس��ت دارم که 400 میلی��ارد تومان 
پول م��ردم الر و گراش که در کش��ورهای جنوبی حاش��یه 
خلی��ج ف��ارس کارگ��ری می کردن��د، جم��ع آوری ش��ده 
اس��ت. وی افزود: جاس��بی این کارگ��ران زحمتکش را در 
همایش��ی در دوبی جمع کرد و س��پس طی س��خنرانی از 
 آنها دعوت کرد که در ش��رکت س��بز مطهر سرمایه گذاری

 کنند. سلیمی نمین با بیان این که س��عید نجفی که یکی 
از دستیارهای جاس��بی بود، تصریح کرد: سعید نجفی این 
پول ها را با هدایت جاسبی جمع آوری کرد و البته تا به حال 
سرنوش��ت پول های مردم روشن نشده اس��ت. رییس دفتر 
مطالعات و تدوی��ن تاریخ معاصر ایران ب��ه عدم اعام حکم 
سعید نجفی اش��اره کرد و گفت: س��عید نجفی برای اولین 
بار این چنین تخلفی را انجام ن��داده، ولی به دلیل حمایت 
جاسبی، هنوز حکمش برای مردم بیان نشده است. رییس 
دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران ب��ا بیان این که در مورد 
اختاس از م��ردم الر و گ��راش نامه ای را ب��ه آیت اهلل آملی 
الریجانی نوشتم،  تصریح کرد: تا به حال برای پرونده پول های 

مردم الر اقدامی صورت نگرفته است.

علی مطه��ری، نماینده مجلس با اش��اره به مق��دار ضرر و 
منفعت اظهار نظرهای خود برای نظام و در آستانه ریاست 
جمهوری یازدهم بیان داش��ت: یکی از نقای��ص امثال ما و 
 اصولگرایان این است که توجهی به حقوق مردم نداریم. باید 
به نوع رفتار با زندانیان سیاسی توجه کرد. چه اشکالی دارد؟  
این ها که در 22 خرداد دس��تگیر شدند و در مسائل بعدی 
تقصیری نداش��تند. این که فکر کنید دفاع از حقوق مردم، 
حتی مخالفان، مخالفت با نظام است اشتباه است. وی خاطر 
نشان کرد: نظام در خطر نیس��ت، ما در خطر هستیم. نظام 
ریشه دار است. مردم ولی فقیه و اسام را دوست دارند. مردم 
نظام را دوست دارند؛ چون می دانند روحانیت پاک تر از همه 
اقشار است. چرا همه چیز را به حساب توطئه می گذارید؟ 
بیایید واقعیت را ببینیم. اگر کسی در داخل نظام اشتباه کرد، 
اشتباه او را اعام کنیم. این به نظام کمک می کند و خطری 
برای نظام محسوب نمی شود. چند روز بعد از پیروزی انقاب، 
یک فرد کمیته ای تخلفی انجام داده بود و به شهید مطهری 
گزارش دادند. ایشان فرمودند او را محاکمه کنید. مجازاتش 
هر چه بود، به نام کمیته ای اجرا شود. نگفتند به خاطر حفظ 

نظام او مجازات نشود و بگذریم.

نماینده مردم در خانه ملت گفت: بر اساس طرح انسداد تنگه 
هرمز این تنگه تا زمان لغ��و تمامی تحریم ها علیه جمهوری 
 اس��امی ایران، بس��ته خواهد مان��د و پس از آن ب��ا رعایت 
14 شرط باز خواهد ش��د. جواد کریمی قدوسی گفت: طرح 
انس��داد تنگه هرمز تاکنون به امضای150 نفر از نمایندگان 
رس��یده و قرار اس��ت که این طرح پس از امض��ای 250 نفر 
از نمایندگان ب��ه هیأت رییس��ه مجلس تقدیم ش��ود. وی 
افزود: طبق گفته رییس س��تاد کل نیروهای مس��لح، یکی 
از طرح های روی میز کار این س��تاد طرح بستن تنگه هرمز 
است. نیروهای مس��لح ما اعم از ارتش و سپاه رزمایش های 
موفقی را در حوزه دریایی در تنگه هرمز داش��ته اند. نماینده 
مردم مش��هد در مجلس ش��ورای اس��امی اظهار داش��ت: 
بس��تن تنگه هرمز تا زمان لغ��و تمامی تحریم ه��ای اعمال 
ش��ده علیه ایران ادام��ه دارد و پس از لغ��و تمامی تحریم ها 
دولت می تواند با رعایت ش��روطی تنگه را برای عبور و مرور 
 کش��تی ها باز کند که اخذ 3 درصد از بهای نفت صادر شده

از تنگه هرمز از کشورهای واردکننده نفت منطقه خلیج فارس 
)کشورهای اروپایی و آمریکا( و واریز آن به حساب خزانه داری 

بانک مرکزی، از جمله این شرایط است.

عضو مجلس خب��رگان رهبری گف��ت: تفرقه و تضعیف 
انس��جام ملی، به نفع کش��ور نیس��ت؛ چرا که انقاب و 
 نظ��ام جمهوری اس��امی در س��ایه وحدت و انس��جام 
داخلی و رهب��ری داهیانه امام خمین��ی)ره( به پیروزی 
رسید. آیت اهلل اکبر هاش��می رفسنجانی، رییس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی از اعضای انجمن 
فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه شیراز، دانشگاه 
را موتور محرک مسائل سیاسی کشور و در جهت ارتقای 
کیفیت انتخاب مسئوالن و اداره کشور خواند و گفت: اگر 
ظرفیت و توانمندی های خدادادی میلیون ها دانشجو و 
فارغ التحصیل موجود در کشور وارد عرصه های سیاسی 
و مدیریتی کشور شود، می توانیم اطمینان حاصل کنیم 

که نظام اسامی مدبرانه و عالمانه تر اداره گردد.
آی��ت اهلل هاش��می رفس��نجانی در پاس��خ به س��ؤاالت 
حاضران، فضای سیاس��ی کنونی موجود در دانشگاه ها 
را رضایت بخش ندانست و تصریح کرد: با ارتقای کمی و 
کیفی که پس از انقاب اسامی در آموزش عالی کشور 
حاصل ش��ده، درک عمومی مردم و به خصوص نخبگان 
کشور ارتقای چشمگیری حاصل کرده و روا نیست که این 

استعداد و توان در فضای سیاسی کشور منفعل بماند.

انتقاد مجلسپول شویی وحدت

جاسبی درباره شرکت 
سبز مطهر توضیح دهد

  نظام در خطر نیست
ما در خطر هستیم

تنگه هرمز تا لغو تمام 
تحریم ها بسته می ماند 

تفرقه و تضعیف انسجام 
ملی، به نفع کشور نیست

اخبار کوتاه 

خبر بین الملل

نیروی انتظامی به جای بستن 
سینما و رستوران باید آموزش دهد

محموداحمدی نژاد

نی��روی انتظامی به جای آن که س��ینماها و رس��توران ها را ببندد، 
 باید به م��ردم حق انتخ��اب ده��د. اگر مراس��م ها، آداب، رس��وم، 
س��نت ها، غذاهای ایرانی و فرهنگ بومی و ملی م��ا در کتاب های 
دانش آموزان گنجانده ش��ود، قطعاً آنها حق انتخاب داش��ته و دیگر 
شاهد نخواهیم بود که نیروی انتظامی فان سالن غذاخوری، سینما 
و یا مراسم هایی را ببندد. چه اش��کالی دارد که آداب غذا خوردن یا 
اهمیت غذای حال در کتب 
مدارس آورده شده و به عنوان 
 بخشی از تعلیم و تربیت دیده 
شود. در چند س��ال گذشته 
 ت��اش م��ا ای��ن ب��وده که 
دانش آم��وزان را به س��مت 
کنکور و دانش��گاه بفرستیم، 
پس در این میان کمال انسان 

چه می شود؟
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معاون اجرایی مجلس شورای اسالمی ابقا شد

رییس مجلس شورای اسامی در حکمی، علی افراش��ته را به عنوان معاون اجرایی مجلس شورای 
اسامی در دوره نهم منصوب کرد. علی افراشته پیش از این نیز معاون اجرایی مجلس شورای اسامی 

در دوره هشتم بود.

ت��اش ب���رای 
بازگرداندن جاسبی 
به دانشگاه آزاد و به 
ویژه حمایت محمود 
احمدی ن�ژاد از او، 
طی روزهای گذشته 
ابهامات زیادی را در 
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 شیشه های مصالی اصفهان 
ضد گلوله نیست

مدیرعام��ل و مج��ری طرح مص��ای ب��زرگ اصفه��ان ضدگلوله 
 بودن شیش��ه های مصلی را تکذیب کرد و گفت: ش��اید استفاده از 
پیشرفته ترین شیش��ه ها در مصلی باعث شده که برخی تصور کنند 
این شیشه ها ضدگلوله است. سعید خادم آقا در پاسخ به ایمنا مبنی 
بر صحت یا عدم صحت ضدگلوله بودن شیش��ه های مصای بزرگ 
اصفهان، اظهار داشت: این شایعه ای است که متأسفانه توسط برخی 
رسانه ها و از قول مسئوالن اعام ش��د که در مورد آن عکس العمل 

خود را نشان داده ایم.

زنده رود در سراشیبی سقوط
منصور شیش��ه فروش، مدیر کل ستاد بحران اس��تانداری اصفهان 
گفت: افت فشار آب عاوه بر شهرس��تان اصفهان، در12 شهرستان 
دیگر استان نیز گزارش شده اس��ت. شیشه فروش کاهش حجم آب 
سد زاینده رود و گرمی هوا طی چند روز اخیر را علت اصلی افت فشار 
آب در سطح استان عنوان کرد و گفت: طی10 سال گذشته بیش از 
هشت بار رودخانه زاینده رود خشک شده بود، ولی طول خشکی که 
در سال جاری از سد چم آس��مان تا تاالب گاوخونی اتفاق افتاده، در 

نوع خود بی سابقه است.

 تغییر ساعت مالقات مردمی 
با  اعضای شورای اسالمی شهر 

روابط عمومی ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان از زم��ان برگزاری 
ماقات های مردمی با عنوان کمیته های نظارتی این ش��ورا در ماه 
مبارک رمضان خبر داد. برنامه ماقات مردمی شورای اسامی شهر 
 اصفهان)کمیته های نظارت��ی( در ماه مبارک رمض��ان در روزهای 
سه شنبه هر هفته از تاریخ 31 تیر ماه سال جاری به صورت همزمان 
از شهرداری های مناطق یک، 10 و 11 آغاز می شود.گفتنی است، 
برنامه ماقات مردمی رییس ش��ورای اسامی ش��هر اصفهان برای 
سایر شهروندان در اولین سه شنبه هر ماه از ساعت 16 به 14 تغییر 

یافته است.

 امسال  از ممنوعیت تردد خودرو 
در میدان امام)ره( خبری نیست 

 طرح ممنوعیت تردد خودرو در میدان ام��ام )ره( با احداث خیابان 
آیت اهلل حاج آقا نوراهلل نجفی اجرا می شود. رییس کمیسیون توسعه 
و عمران شورای اسامی ش��هر اصفهان با اعام این خبر گفت: طرح 
 حذف کام��ل تردد خودروه��ا و تبدیل می��دان ام��ام )ره( به محور 
عابرپیاده، چند سالی است که مطرح شده و در حال پیگیری است.

به گفته مصطفی بهبهانی، امید است در س��ال آینده با فراهم شدن 
بسترهای الزم، عبور خودرو از میدان امام )ره( حذف شود.

 ارتقای طرح امنیت اجتماعی 
با دستگیری هفت شرور در اصفهان

سرهنگ محمدعلی بختیاری، فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با 
اشاره به اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در اصفهان از دستگیری 
هفت شرور که با رفتارهای خشن باعث ایجاد رعب و وحشت در بین 

ساکنان محله خود شده بودند، خبر داد.

 جمعیت معلول اصفهان 
باالی۲۰۰ هزار نفر است

معاون امور توانبخش��ی اداره کل بهزیستی استان اصفهان جمعیت 
معلول اصفهان را باالی 200 هزار نفر اعام کرد و گفت: این درحالی 
است که نزدیک به ۷3 هزار نفر از معلوالن استان تحت پوشش حوزه 
توانبخشی هستند.عبدالحمید حسینی از تأسیس مراکز توانبخشی 
غیرغیریارانه ای با همکاری بخش خصوص��ی و خیرین در اصفهان 
 خبر داد و اظهار داش��ت: خدمات توانبخش��ی در س��ه محور مراکز 

شبانه روزی، مراکز مراقبت در منزل و مراکز روزانه ارایه می شود.

بیمه ها ملزم به پرداخت به موقع 
حقوق پزشکان خانواده شدند

احمدرضا ریاضیات، مدیرکل بیمه خدمات درمانی اس��تان اصفهان 
گفت: مسئوالن بیمه گر به طور جدی در طرح پزشک خانواده متعهد 

به پرداخت به موقع حقوق پزشکان خانواده شدند. 
به گفته وی، نحوه پرداخت بیمه ها به مراکز بهداش��تی و درمانی به 
دو صورت پرداخت سرانه و پل کیس اس��ت که پرداخت های سرانه 
هیچ گاه عقب نیفتاده و حتی یک ماه زودتر هم به مراکز بهداشتی و 

درمانی واریز می شود.

در حالی که همگان منتظر سفر 
سمیه 
رییس جمه��ور ب��رای برگزاری آخشی 

جشن ثبت جهانی مسجد جامع 
عتیق  به اصفهان هستند، محمود احمدی نژاد چهارشنبه 
 برای برگزاری جش��ن ثب��ت جهانی باغ فین به کاش��ان 
می رود. باغ فین به عنوان یکی از 9 باغ تاریخی ایرانی که 
در سال گذشته به ثبت جهانی رسید، دارای ویژگی های 
منحصر به فردی است. این باغ خرداد ماه سال گذشته در 
س��ی و پنجمین کمیته میراث جهانی در پاریس، توسط 
یونسکو در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید؛ البته در  
تاریخ پانزدهم آذر 1314خورش��یدی  ه��م به ثبت ملی 
رسیده بود. باغ فین، یکی از زیباترین باغ های ایرانی است 
که  قدمت آن به صد سال پیش باز می گردد، ولی در دوران 
صفویه به اوج رس��ید و بناهای��ی دیگ��ر در دوره زندیه و 
قاجاریه نیزبه آن اضافه شد. از نکات مهمی که در این باغ 
به چشم می خورد، به وجود درختان400 ساله و سیستم 
آبرسانی خاص و منحصر به فرد که مطابق با همان سیستم 
موجود در باغ های ایرانی در عصر باستان است، می توان 
نام برد. پرونده دیگری که رییس جمهور برای ثبت جهانی 
آن به کاشان سفر می کند، فرش کاشان است و با توجه به 
این که کاش��ان یکی از مراکز تولید ف��رش های ایرانی به 
ش��مار می رود، در نوع خود قابل توجه است. مهارت های 
س��نتی بافت فرش کاش��ان به عنوان یک اثر معنوی در 
فهرست یونسکو به ثبت جهانی رسیده است. قالیبافی در 
کاش��ان به طور کلی شامل شهر کاش��ان و حومه، نطنز و 
جوشقان قالی است که گس��تردگی و وسعت آن حتی تا 
بعضی از دهس��تان های گلپایگان، محات، اردس��تان و 
اصفهان نیز امتداد می یابد. اصفهان سال گذشته و امسال 
را س��ال مهمی برای میراث فرهنگی خود به ثبت رساند؛ 
چرا که پرونده های ثبت جهانی چهل س��تون، باغ فین و 
مس��جد جامع در آن اتفاق افتاد و امید است پرونده ثبت 

محور تاریخی اصفهان هم به این افتخارات اضافه شود.

 گرفتاری اورژانس 
در پاس کاری مسئوالن 

 اصفهان 
خنک  می شود

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان 
اصفهان به دنب��ال پیگیری  ایمنا در خصوص مش��کل قطعی برق  11۵،  
گفت: با وجود حساس بودن شرایط و رسالت اورژانس پیش بیمارستانی 
و با توجه واریز هزینه  بازرسی از سوی این مرکز، هنوز هیچ اقدامی جهت 
بازرسی و ارس��ال پیامک حاوی هزینه  کنتور از سوی شرکت توزیع برق 
اصفهان صورت نگرفته اس��ت. عباس عابدی افزود: پس از پرداخت مبلغ 
حق کارشناسی، با یکی از کارمندان شرکت توزیع برق تماس گرفتیم و 
واریز هزینه مذکور را به وی اطاع دادیم، اما وی در پاس��خ اعام کرد که 
تقاضای ش��ما باید به کمیسیون مربوطه ارجاع ش��ود و ممکن است این 

پروسه10 روز الی یک ماه زمان ببرد.

کارشناس مسئول پیش بینی هوای اداره کل هواشناسی استان اصفهان 
گفت: دمای هوای اصفهان به علت عبور سامانه ای ناپایدار از نواحی شمالی 
کشور در روزهای آینده بین دو تا چهار درجه سانتی گراد کاهش خواهد 
یافت. ساناز جعفری افزود: بررس��ی آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر 
وجود جوی پایدار بر روی اس��تان تا ظهر امروز است.کارشناس مسئول 
پیش بینی هوای اس��تان اصفهان ادام��ه داد: همچنی��ن احتمال بارش 
رگبارهای خفیف و پراکنده در نواحی ش��مالی و غرب استان وجود دارد.

جعفری با بیان این که ش��رایط گرد و غبار و کاهش دید نیز در روز آینده 
مهیاست، افزود: دمای هوای اصفهان طی روزهای آینده بین دو تا چهار 

درجه سانتی گراد کاهش می یابد.

پیگیری 

گشتی در اخبار 

 معاونت صنایع دستی
 به تهران برگشت

با وجود آن که مسئوالن استانی اصفهان در خصوص انتقال دوباره معاونت 
صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان همواره با تردید و بدون قطعیت سخن می گفتند، اما حقیقت آن 
است که این انتقال به صورت کامل انجام گرفته و حتی محل جدید معاونت 
صنایع دستی کشور ارگ آزادی تهران مقرر شده است، تا این معاونت بیش 
از دو سال در اصفهان دوام نیاورد. کارمندان معاونت های میراث فرهنگی 
و صنایع دس��تی س��ازمان میراث فرهنگی که مجبور ب��ه پذیرش طرح 
رییس سابق سازمان میراث فرهنگی شده بودند، اکنون با اعام شکست 

این طرح، از شیراز و اصفهان به 
س��اختمان ارگ آزادی تهران 
برگش��تند.کارمندان معاونت 
می��راث فرهنگی ک��ه مهر ماه 
سال ۸9 یا طرح اجباری انتقال 
کارمندان را قب��ول کردند و از 
 ته��ران به ش��یراز رفتن��د و یا 
دور کار ش��دند و استعفا دادند، 

باز هم  به تهران برگشتند.
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خبر روز
فعالیت 14 پایگاه تابستانی  ویژه دانش آموزان استثنایی در استان  
 س��عید ادیب، معاون اداره آموزش  و  پرورش استثنایی اس��تان اصفهان گفت: در سال جاری 
14 پایگاه ویژه دانش آموزان استثنایی در استان اصفهان فعالیت می کند و 400 دانش آموز در 

این مراکز مشغول آموزش هستند.
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همایون هاشمی، رییس س��ازمان بهزیستی کش��ور در مراسم 
طرح آفتاب که در تاالر ش��هروند اصفهان برگزار ش��د، در جمع 
خانواده های معلوالن اصفهانی در دی��دار چهره به چهره حاضر 
شد و از نزدیک به بررسی مش��کات خانواده های دارای معلول 
پرداخت. وی با اعتقاد به این که س��ازمان بهزیستی کشور باید 
براساس قانون حداقل10درصد از خانواده مددجویان را توانمند 
و از چرخه خارج کند، گفت: درصدد هستیم که شرایطی را فراهم 
س��ازیم که خیران را در طرح معنوی حمایت از هم نوعان خود 
وارد عمل کنیم. رییس سازمان بهزیس��تی کشور به مهم ترین 
 اقدامات این هفته در کش��ور پرداخت و از افزایش 20درصدی

 مس��تمری مددجویان  زیر پوش��ش از مرداد ماه س��ال جاری 
خبر داد.

8هزار کودک بی سرپرست در انتظار مهر 
هاش��می با بیان این ک��ه 22 هزار ک��ودک بی سرپرس��ت در 
کشور داریم، تأکید کرد: هش��ت هزار کودک در نوبت واگذاری 
به خانواده ه��ای متقاضی فرزند هس��تند، اما قس��متی از کار 
واگذاری این کودکان بی سرپرست با سازمان بهزیستی نیست 
و مقام مجاز قضایی باید دس��تور قضایی را صادر کند. هاشمی 
در م��ورد وضعی��ت این الیح��ه در مجل��س گف��ت: الیحه ای 
 تحت عن��وان الیح��ه حمای��ت از ک��ودکان بی سرپرس��ت و 
بد سرپرست دو بار به مجلس فرستاده شده که اکنون از طریق 
مجلس به ش��ورای نگهبان رفت��ه و اگر دس��تورات این الیحه  
تصویب ش��ود، بس��یاری از مش��کات در این بخش  بر طرف 

خواهد شد.

وی در ادامه صحبت های خود در مورد بیماران مزمن و اعتبارات 
تخصیص یافته در این بخش، تصریح کرد: امس��ال رشد خوبی 
 در منابع ملی در ای��ن زمینه  داش��ته ایم، چنان ک��ه در آینده 
 پرداخت ه��ا را به صورت ب��ن کاال و ب��ن حمایت��ی اختصاص 

می دهیم. 
 رییس س��ازمان بهزیس��تی کش��ور همچنین از به��ره برداری 
پنج هزار واحد مس��کونی در کش��ور خبر داد و گفت: به صورت 
نمادین در اس��تان اصفهان 1۷4واحد مس��کونی افتتاح و مورد 
بهره ب��رداری ق��رار می گیرد. یحیی، س��خنگویی مع��اون امور 
توان بخشی بهزیستی کشور هم که در این مراسم حضور داشت، 

در مورد تأمین هزینه ایاب و 
ذهاب معلوالن زیر پوش��ش 
بهزیس��تی گفت: با توجه به 
این که در سال جاری افزایش 
اعتبار در بخ��ش هزینه های 
ایاب و ذهاب داش��تیم، طی 
پیگیری های��ی ک��ه ص��ورت 
گرفت، برای هر ی��ک از افراد 
 زیر پوش��ش در شهرستان ها

30 ه��زار توم��ان و ب��رای 
کانش��هرها ۵0 هزار تومان 
هزینه ای��اب و ذه��اب برای 
هر نفر معل��ول در نظر گرفته 
شده و استان اصفهان نیز جزو 
کانشهرها محس��وب و این  

هزینه پرداخت می شود.
ش��هریه  م��ورد  در  وی 
 دانشجویان زیر پوشش اظهار

داشت: در سال جاری هیچ دانشجوی زیر پوشش بهزیستی کشور 
به لحاظ شهریه مشکلی ندارد و هزینه  تحصیات این دانشجویان 
پرداخت می شود. محمود محمد زاده هم  وجود چنین دیدارهای 
چهر ه به چهره ای را برای عنوان کردن مشکات معلوالن و حل 
 آنها توسط مسئوالن مثمر ثمر خواند، گفت: بسیاری از معلوالن 
زیر پوش��ش این س��ازمان با خودکفایی و انجام کارهای دستی 
در کارگاه های بهزیستی اس��تان، خود اشتغالی و کسب درآمد 
 می کنند. وی ه��دف از برگزاری این نمایش��گاه را در حاش��یه 
مراسم  طرح آفتاب، گرفتن ردیف بودجه و توجه بیشتر مسئوالن 

کشوری به توانمندی قشر معلول استان اصفهان دانست.

با افزایش ۲۰ درصدی مستمری

به زودی  مددجویان بهزیستی لبخند می زنند 

رییس سازمان بهزیس�تی کش�ور از افزایش ۲۰ درصدی مس�تمری مددجویان زیر پوشش  نفیسه 
بهزیستی از مرداد ماه جاری در کشور خبر داد.راهداری 

معلوالن، قشر محرومی از جامعه  هس�تند که نارضایتی کمبود امکانات در چهره اکثر آنها به 
وضوح دیده می شود. با وجود این که معلوالن توانمندی های زیادی دارند، اما از استعدادهای آنها به درستی استفاده 
نمی شود، در حالی که می توانیم از توانمندی های این قش�ر از جامعه برای پیشرفت کشور بهره الزم را ببریم. روز 
گذشته اصفهان میزبان برگزاری مراسمی با حضور رییس سازمان بهزیستی کشور بود که در حاشیه این مراسم، 

نمایشگاهی از توانمندی های معلوالن برخی از شهر ستاهای استان به نمایش گذاشته شد.

 هزار کودکان 
پشت نوبت 

برای واگذاری 
به خانواده های 
متقاضی فرزند 

هستند اما قسمتی 
از کار واگذاری 

این کودکان 
بی سرپرست با 

سازمان بهزیستی 
نیست

تلویزیون هایی که فرهنگی نیستند 

تلویزیون های ش��هری از ابتدای سال 
پروین 
13۸6 در اصفهان با س��رمایه گذاری احمدی 

بخش خصوصی راه اندازی شده اند، اما 
ظاهرا تعریف صحیحی از این تلویزیون ها وجود ندارد و در حال 
حاضر با این تلویزیون ها همانند تلویزیون های خانگی برخورد 

می شود که این موضوع اشتباه و نادرست است. 
تلویزیون های ش��هری باید ب��ه عنوان یک رس��انه فرهنگی و 
در راس��تای ارایه خدمات فرهنگی و اجتماعی به شهروندان 
استفاده ش��وند. این تلویزیون ها می توانند ابزار مناسبی برای 
بیان هش��دار های ترافیکی و مناس��بت ها، اخب��ار، حوادث، 
رویداد های فرهنگی و سایر مباحث مورد نیاز در سطح شهر ها 
باشند، همچنین هویت تلویزیون ها باید هماهنگ با هویت و 
اصالت شهر ها باش��د، اما در حال حاضر تلویزیون های شهری 

در اصفهان تنها جایی برای تبلیغ است.

تلویزیون های شهری نباید تجاری سازی شوند
علی محمدی، یکی از فعاالن در عرصه راه اندازی تلویزیون های 
ش��هری می گوید: مش��کات ترافیکی موجود در سطح شهر 
اصفهان می تواند با اس��تفاده از ظرفیت ه��ای تلویزیون های 
شهری برطرف شود و ظرفیت های ترافیک سطح شهر باید در 

نمایشگر تلویزیون های شهری رصد شود. 
به گفته وی، سیاس��ت ها، اهداف و رویکرد های ش��هرداری و 
بخش خصوصی از راه اندازی این تلویزیون ها بیش��تر در بحث 
تبلیغات بوده و اگر چه ارایه برنامه های تبلیغاتی توس��ط این 
تلویزیون ها در سطح شهر های نقش مؤثری دارد، اما فعالیت 
این تلویزیون ها تنها نباید به ارایه تبلیغات در س��طح شهر ها 
منحصر ش��ود. این فعال فرهنگی اعتقاد دارد: تلویزیون های 
شهری مکانی مناس��ب برای ارایه تبلیغات فرهنگی از جمله 
س��ینما ها، فرهنگس��را ها، نقش رس��انه ها و اطاع رسانی در 

زمینه های مختلف هس��تند و نهادینه شدن فرهنگ عمومی 
در س��طح جامعه با اس��تفاده از ظرفیت های موج��ود در این 

تلویزیون ها محقق می شود.
وی با بیان این که مردم و مس��ئوالن نبای��د از جایگاه و نقش 
تلویزیون های ش��هری در راس��تای امر فرهنگ س��ازی غافل 
باش��ند، می افزاید: این تلویزیون ها بیش��تر بای��د  به مباحث 
فرهنگی و اطاع رسانی اختصاص داده شوند و تنها منحصر به 

فعالیت های تجاری نباشند.
به گفته محمدی، طی پنج سال گذشته سه تلویزیون شهری 
توس��ط بخش خصوصی و یک تلویزیون نیز توسط شهرداری 
در اصفهان راه اندازی ش��ده که تلویزیون ش��هری شهرداری 
 برای ارای��ه و معرفی خدمات ش��هرداری اصفه��ان در میدان

 امام حسین )ع( راه اندازی شده اس��ت. وی با تأکید بر این که 
تلویزیون های راه اندازی شده توس��ط بخش خصوصی نیز در 
میدان انقاب، فلکه بزرگمهر و میدان آزادی جانمایی شده اند، 
ادامه می دهد: افزایش تلویزیون های شهری در سطح شهر به 
 سرمایه گذاری نیاز دارد و این موضوع به سیاست های سازمان 
فرهنگی، تفریحی ش��هرداری اصفهان باز می گردد. به گفته 
محمدی، مسئوالن باید برای تلویزیون های شهری یک تعریف 
صحیحی را ارای��ه بدهند؛ چرا که ام��ور فرهنگی، اجتماعی با 

تجاری سازی تلویزیون های شهری در تعارض است.

 نگاه درآمدی به تلویزیون های شهری در اصفهان
علیرضا نصر اصفهانی، عضو ش��ورای اس��امی شهر اصفهان 
نیز تأکید م��ی کند: تلویزیون های ش��هری باید در راس��تای 
کارکرد های آموزش فرهنگ ش��هروندی فعالیت کنند و این 
تلویزیون ها با هدف آموزش و ارتقای اطاعات شهروندان در 
اصفهان راه اندازی شده اند. به گفته وی، طی سال های گذشته 
تلویزیون های ش��هری اصفهان به ابزار هایی ب��رای تبلیغات 
در س��طح ش��هر تبدیل ش��ده اند که این موضوع با اهداف و 

سیاست های اصلی راه اندازی این تلویزیون ها مغایرت دارد.

عضو شورای اسامی ش��هر اصفهان می گوید: تلویزیون های 
ش��هری در اصفهان به سمت و س��وی درآمدی حرکت کرده 
و ش��هرداری این تلویزیون ها را به بخش خصوصی اجاره داده 
است. به اعتقاد وی، نگاه درآمدی به تلویزیون های شهری در 
اصفهان ایجاد شده و با توجه به این نگاه، توسعه تلویزیون های 
شهری در سطح شهر اصفهان ضرورتی ندارد. نصر اصفهانی با 
 تأکید بر این که تلویزیون نصب شده در میدان امام حسین )ع(

نیز به معرفی خدمات ش��هرداری پرداخته اس��ت، می افزاید: 
اما ش��هرداری برای معرفی خدم��ات خود ب��ه تریبونی نیاز 
ندارد؛ زیرا فعالیت های صورت گرفته توس��ط ش��هرداری در 
 سطح نواحی چهارده گانه اصفهان برای اصفهانی ها مشهود و 

ملموس است. 
وی با بیان این که تمام اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری 
در معرض دید شهروندان قرار دارد، ادامه داد: امروزه آموزش 
فرهنگ شهروندی به ش��هروندان از نیاز های ضروری و مورد 
نیاز در سطح شهر است و ش��هرداری اصفهان باید بر روی این 

مباحث سرمایه گذاری کند.
 به اعتقاد این عضو ش��ورای اسامی ش��هر اصفهان، در حال 
حاضر توسعه مباحث فرهنگ ش��هروندی در اصفهان مغفول 
مانده و تلویزیون های شهری سبب افزیش اطاعات، نشاط و 

شادابی شهروندان می شود. 
 مری��م حس��ینی، یک��ی از ش��هروندان اصفهانی م��ی گوید:

با توجه به ای��ن که تلویزیون های ش��هری م��ی توانند نقش 
بسزایی در فرهنگ شهروندی عامه مردم جامعه داشته باشند، 
اما به واقع ش��اهد چنین امری تاکنون نبوده ای��م و صرفاً این 
مسأله را در ذهن متبادر می س��ازد که راهی برای پول سازی 
مسئوالن شهرداری اس��ت و این به و ضوح از تبلیغات پخش 
ش��ده از این تلویزیون ها مش��خص اس��ت. به گفته وی، اگر 
تلویزیون های شهری به فرهنگ شهروندی بپردازند، ترافیکی 
نیز در شهر ایجاد نمی ش��ود و باال بودن بار ترافیکی در شهر، 

ناشی از تبلیغات رنگ و وارنگ این تلویزیون هاست.

گزارش 

جشن افتخار ملی با حضور 
رییس جمهور در اصفهان
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سود سپرده های بانکی منفی است 
بررسی نرخ های سود سپرده های بانکی و تورم طی دهه اخیر، نشان 
می دهد که به دلیل این که معموالً تورم بیش��تر از نرخ س��ود بوده، 
میزان حقیقی س��ود س��پرده های بانکی منفی بوده است. آمارهای 
بانک مرکزی طی دهه اخیر نشان می دهد که به دلیل باال بودن نرخ 
تورم، کس��انی که طی این دهه در بانک ها س��پرده گذاری کرده اند، 
کمتر از تورم س��ود عایدشان ش��ده است. بر این اس��اس، طی سال 
 89 در حالی که نرخ س��ود س��پرده های بانکی به ص��ورت میانگین 
12/1 درصد ب��ود، اما به دلیل ت��ورم 12/4 درصدی این س��ال نرخ 
حقیقی س��ود س��پرده های بانکی منفی 0/3 درصد بوده است. این 
میزان تنها در سال های 84، 85 و 88 مثبت بوده است. در واقع تنها 
کسانی که طی این سه سال در بانک ها س��پرده داشته اند، بیشتر از 
تورم سود کرده اند. طی سال 88 در حالی میانگین نرخ سود سپرده ها 
13/3 درص��د بوده که ت��ورم 10/8درصد بوده و نرخ حقیقی س��ود 
سپرده های بانکی به 2/6 درصد رس��یده است. در سال 85 و 84 نیز 
به ترتیب نرخ حقیقی سود سپرده های بانکی 0/4 و 2/5 درصد بوده 
است. طی این دو سال نرخ اس��می سود سپرده های بانکی به ترتیب 
11/5 و 12/9درصد و نرخ تورم به ترتیب 11/9 و 10/4درصد بوده، 
اما طی سال های دیگر این دهه، همیشه تورم سود سپرده های بانکی 
را بلعیده است. در سال 87 در حالی که نرخ اسمی سود سپرده های 
بانکی 14/4 درصد بود، اما به دلیل تورم، 25/4درصدی نرخ حقیقی 

سود سپرده های بانکی به منفی11درصد رسید. 

بانک خاورمیانه در راه است 
یکی از مؤسسان بانک خاورمیانه با ارایه توضیحاتی در مورد جزییات این 
بانک در شرف تأسیس که پذیره نویسی آن در بورس به پایان رسیده، 
اعالم کرد: هر زمان که بورس و بانک مرکزی اجازه دهند، مجمع بانک 
خاورمیانه تشکیل خواهد شد. پرویز عقیلی کرمانی در مورد بانک در 
شرف تأسیس خاورمیانه عنوان کرد: سرمایه اولیه این بانک همان رقم 
400میلیارد تومان است که بانک مرکزی برای شروع به کار هر بانکی 
اعالم کرده است. وی ادامه داد: دو هزار تا دو هزار و 500 نفر سهام دار این 
بانک  هستند. عقیلی کرمانی در مورد زمان برگزاری مجمع این بانک، 
تصریح کرد: هر زمانی که بورس و بانک مرکزی اجازه دهد و کار ثبت 

شرکت انجام شود، مجمع بانک خاورمیانه برگزار خواهد شد.

 100 شرکت کننده در نمایشگاه 
ملی فوالد اصفهان

گروه اقتصاد - هفتمین نمایش��گاه بین المللی فوالد، متالورژی، 
ریخته گری، صنایع و معادن وابس��ته با ش��عار ارتقای صنعت فوالد 
کشور در س��ال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و با حضور 
 صد ش��رکت از اس��تان های اصفهان، تهران، یزد، خراسان رضوی، 
چهار محال و بختیاری، مازندران، البرز، خراسان شمالی و آذربایجان 
 ش��رقی، نماینده کشور فرانس��ه و حضور مستقیم ش��رکت هایی از 
دو کش��ور چین و هند، 27 تا 30 تیر ماه در اصفهان محل برگزاری 

نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان برپاست.

 کارآموزی ۶00نفر دانشجو 
در شرکت پاالیش نفت اصفهان

سرپرس��ت  اداره آموزش ش��رکت پاالیش نفت اصفهان از پذیرش  
 ح��دود600 نفر دانش��جو ب��رای گذران��دن دوره کارآم��وزی طی 
چهار دوره در طول تابس��تان  جاری  خبر داد. مسعود ترکان با بیان 
این که 215 دختر و 375 پسر دانشجوی کارآموز در این پاالیشگاه 
حضور یافته و کسب تجربه می کنند، اظهار داشت: رشته های مورد 
پذیرش توسط شرکت پاالیش نفت اصفهان برای گذراندن دوره های 
آموزشی مهندسی شیمی، مهندس��ی مکانیک، کارشناسی شیمی 
کاربردی، مهندس��ی الکترونیک، متالورژی، بازرسی فنی، ایمنی و 
حفاظت،  مهندسی صنایع،حسابداری و است. وی افزود: دانشجویان 
کارآموز از تعداد 74 دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی کشور در این 
ش��رکت حضور خواهند یافت که پس از گذران��دن دوره ها، گواهی 

کارآموزی به آنان اعطا خواهد شد. 

 تخصیص ارز مرجع 
فقط به نیمي از کاالهاي اولویت دار

براساس بخش��نامه تخصیص ارز به صورت اولویت بندي شده، فقط 
نیمي از گروه هاي کاالیي مي توانند از ارز مرجع براي واردات استفاده 
کنند.تخصیص ارز مرجع منوط به اعالم بانک مرکزي و مشروط به 
رعایت اولویت هاي متقدم فقط براي پنج گروه کاالیي قابل انتخاب 
خواهد بود. اولویت کاالها به هنگام ذخیره درخواست ثبت سفارش به 
متقاضي نشان داده خواهد شد. روش جدید ثبت سفارش به گونه اي 
طراحي شده که انتخاب ارز غیرمرجع مانند ارز متقاضي یا ارز حاصل 

از صادرات، براي پنج گروه دوم کاالیي اجباري است.

دلیل گرانی قیمت برنج 
چیست؟

برنج از راه رس��یده به تهران که از فیلتر واسطه ها و دالل ها 
می گذرد، در حالی به سقف پنج هزار تومان می رسد که خرید 
و فروش آن در شمال عماًل راکد شده است. دبیر انجمن برنج 
با اعالم این مطلب، درباره گرانی قیمت برنج گفت: قیمت برنج 
در مراکز برنج مازندران و گیالن یک ماه است که تغییر نکرده 
و یک ریال به آن اضافه نشده و خرید و فروش آن راکد است. 
جمیل علیزاده شایق افزود: خریداران منتظر ورود برنج امسال 
هستند و عماًل قیمت آن نمی تواند افزایشی داشته باشد. وی 
خاطرنشان کرد: باکیفیت ترین برنج در شمال کشور حداکثر 
سه هزار و 600 تومان قیمت دارد که میزان خردشدگی آن 
حداکثر 3 درصد است و ناخالصی ندارد. علیزاده شایق ادامه 
داد: چه اتفاقی می افتد که وقتی این برنج به تهران می رسد، 
قیمتی بین چهار هزار و 600 تا پنج ه��زار تومان دارد؟ وی 
تصریح ک��رد: هم اکنون قیمت برنج در ب��ازار مبدأ به قیمت 
واقعی خود رسیده و هزینه تولیدکنندگان را تأمین و حقوق 
مصرف کنندگان را نیز رعایت می کند. فعال بخش خصوصی 
یادآور شد: در سال گذشته دو میلیون و 300 هزار تن برنج 
تولید و یک میلیون و 520 هزار تن برنج وارد کش��ور ش��ده 
که در مقایسه با سرانه مصرف ساالنه، در کشور مازاد وجود 
دارد و از سال گذشته انواع برنج خارجی و داخلی در انبارها 
مانده است. علیزاده شایق در پایان تأکید کرد: محصول برنج 
امسال با بیماری قابل توجهی روبه رو نبوده و تنها با بیماری 
بالست در س��طح کم مواجه بود، ولی تهدید جدی به شمار 
 نیامد.گفتنی اس��ت، به دلیل نامناس��ب بودن دستگاه های 
 ش��الی کوب��ی، هرس��اله در تبدیل ش��الی به برنج س��فید 
 25 درصد به ص��ورت ضایع��ات درمی آید. در ح��ال حاضر 
100 هزار هکتار از اراضی شالیزاری به دلیل نداشتن زهکشی 
و تسطیح، شش ماه از سال در زیر آب قرار دارد. زهکشی این 
اراضی از مصوبات سفر هیأت دولت به استان بود که بر اساس 
این مصوبات، مطالعه زهکش��ی این اراضی در سال گذشته 

آغاز شده است.

چگونگی استخدام 
توسط دولت 

20 هزار نفر متقاضی 
خرید مرغ در اصفهان

 معاون نوس��ازی و تحول اداری معاونت توس��عه مدیریت و س��رمایه انسانی
 رییس جمهور در پاس��خ به این که آیا استخدام ها در س��ال جاری مغایرتی با 
کوچک شدن دولت ندارد، گفت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری به ازای 
خروج هر یک نیروی مش��اغل حاکمیتی، ورود یک نیرو را به مجموعه دولت 
خواهیم داشت. درباره مشاغل تصدی گری به ازای خروج سه نفر یک ورودی را 
خواهیم داشت که زمینه کاهش نیروی انسانی در بخش تصدی گری را فراهم 
می کند. احمد بزرگیان، معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت 
و سرمایه انس��انی گفت:  در صورت امضای تفاهم نامه بین دفاتر پیشخوان با 
دستگاه های مربوطه، امکان ارایه خدمات توس��ط این دفاتر فراهم می شود. 
به گفته وی، بسیاری از دستگاه ها خدماتش��ان را از طریق وبگاه خود یا پرتال 

iranmardom.ir  ارایه می دهند.

روزانه  حدود70 ت��ا 100 تن مرغ در بازارهای روز به ش��هروندان عرضه 
می ش��ود که آمار مراجعه کنن��دگان ب��رای خرید مرغ در ای��ن بازارها 
به حدود 20ه��زار نفر در روز می رس��د. مدیر عامل س��ازمان میادین و 
ساماندهی مشاغل شهرداری اصفهان با اشاره به عرضه مرغ در بازارهای 
روز اصفهان اظهار داشت: هر ش��هروند حدود پنج تا شش کیلو گرم مرغ 
از این بازارها خریداری می کند. رضاحکی��م فعال به افزایش قیمت مرغ 
در ماه های اخیر و ایجاد مش��کالتی برای شهروندان اشاره و خاطر نشان 
کرد: با تالش و همکاری س��ازمان صنع��ت، معدن و تجارت و س��ازمان 
میادین ش��هرداری، عرضه مرغ با قیم��ت چهار ه��زار و 700 تومان در 
 بازاره��ای روز اصفهان انج��ام  می گیرد که با اس��تقبال م��ردم رو به رو

شده است.  

تغییرات مدیریتی نفت در هفته های گذشته حکایت از 
این نکته دارد که تغییر و تحول بزرگی در بخش بازرگانی 
و امور بین الملل نفت در حال وقوع است. به گفته رستم 
قاس��می، تغییروتحول در مدیریت صنعت نفت، الزم و 

ضروری است.
 نگاه صنعت نفت در روند فعالیت های خود باید به نگاهی 

همراه با تغییر و تحول تبدیل شود.
 برهمین اس��اس نیز هفته گذشته محمد علی خطیبی، 
نماینده ویژه ایران در هیأت عامل اوپک با حفظ سمت، 
 بر مس��ند مدیریت امور بی��ن الملل ش��رکت ملی نفت 

تکیه زد.
کارشناس��ان تأکید می کنند که در میان تمام مدیران 
ارشد نفت، در حال حاضر تنها خطیبی دارای صالحیت 

نشستن بر این مسند بوده است.
درعین حال دی��روز نیز مدیرعامل ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی در بخ��ش بازرگانی خود خانه تکانی 
کرد و محمدرضا شادمانی را به سمت سرپرستی مدیریت 

بازرگانی منصوب کرد.
براین اساس، به نظر می رسد وزیر نفت آن گونه که وعده 
داده، با عزم ج��دی در حال تغیی��ر و تحول در صنعت 

نفت کشور است.

رییس انجمن دوس��تی ای��ران و برزیل با بی��ان این که 
دس��ت های پنهان اجازه ارزان ش��دن قیمت گوش��ت را 
نمی دهد، گفت: در سود تجارت اعداد 700 تا800 میلیون 
دالر مطرح است و برخی حاضر به از دست دادن این سود 
کالن نیستند. میرقاسم مؤمنی اظهار داشت: مسئولیت 
واردات را پنج نفر که خودشان وارد کننده  هستند، به عهده 
دارند. وی افزود: چنین ش��رایطی وضعیت انحصاری در 
واردات گوشت ایجاد کرده و اجازه نمی دهد افراد دیگری 
به پروسه واردات گوشت از برزیل وارد شوند. مؤمنی گفت: 
نتیجه آن می شود که بازار بدون رقابت مانده و گوشتی که 
از برزیل وارد کشور می شود، نس��بت به کشورهای دیگر 
دوهزار و 300 دالر گران تر است. وی تأکید کرد: افرادی 
هستند که برای این که منافعش��ان به خطر نیفتد، اجازه 
پایین آمدن قیمت گوشت را نمی دهند. وی همچنین در 
مورد بازار مرغ گفت: در حال حاضر اگر اجازه واردات مرغ 
از برزیل داده شود، حدود کیلویی4500 تومان در کشور ما 
تمام می شود. رییس انجمن دوستی ایران و برزیل تصریح 
کرد: بحث منافع 700 تا 800 میلیون دالری اس��ت که 
باعث شده برخی نتوانند به راحتی از آن عبور کرده و منافع 

خود را فدای منافع مردم کنند.

علیرضا ذاکر اصفهانی، اس��تاندار اصفهان در گفتگو با ایمنا 
به گزارش��اتی مبن��ی بر این که م��رغ اصفه��ان به صورت 
 کش��تار نش��ده با قیمت پنج هزار تومان به ته��ران صادر 
می شود، اظهار داشت: این اتفاق در حالی افتاده که اکنون 
مرغ در بازار اصفهان باید زیر قیمت پنج هزار تومان عرصه 
ش��ود. وی در خصوص کاهش قیمت م��رغ، تصریح کرد: 
متأسفانه افزایش و کاهش قیمت مرغ در اختیار استان نیست 
و بخش مهمی از این موضوع، ملی و مربوط به تهران است.

ذاکراصفهانی با بیان این که در مسیر گرانی مرغ مشکالتی 
 همچون گرانی نهاده ها دخیل است، افزود: کاهش نهاده ها،

موجب افزایش قیم��ت فروش این محصول می ش��ود که 
تولیدکننده نیز به دنب��ال آن قیمت محصول نهایی خود را 
باال می برد. وی همچنین ب��ا اظهار بی اطالعی در خصوص 
انبار شدن نهاده های پیش خرید شده مرغ داران اصفهانی 
از سوی شرکت پش��تیانی، گفت: بحث احتکار نهاده ها در 
اصفهان مطرح نیس��ت، ول��ی این موضوع را باید از س��وی 
انصاری، رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
دنبال کنید. شرایط برای ذخیره سازی در این ماه مهیا شده 
و برای ورود به م��اه رمضان در خص��وص کنترل قیمت ها 

مشکلی وجود ندارد.

کمیس��یون اعتبار ش��ورای پول و اعتبار ب��ا افزایش 10 
میلیونی وام ساخت مس��کن در بافت فرس��وده موافقت 
کرد. مجید کیان پور، معاون وزیر راه و شهرس��ازی و مدیر 
عامل ش��رکت مادر تخصصی عمران و بهس��ازی شهری 
ایران، درباره افزایش10میلیونی وام س��اخت مس��کن در 
بافت فرس��وده اظهار کرد: قرار بود ای��ن موضوع در اولین 
جلسه شورای پول و اعتبار در هفته گذشته مورد ارزیابی 
قرار گیرد که این جلسه تشکیل نش��د. وی افزود: در حال 
حاضر کمیسیون اعتباری شورای پول و اعتبار افزایش10 
میلیون تومانی سقف وام ساخت و ساز بافت های فرسوده 
را مورد بررسی و کار کارشناسی قرار داده است.کیان پور با 
بیان این که این کمیسیون نتیجه را به شورای پول و اعتبار 
ارسال کرده است، گفت: در اولین جلسه شورا براساس این 
نتایج درباره افزایش یا ع��دم افزایش این وام از 20میلیون 
تومان تا سقف 30 میلیون تومان تصمیم گیری می شود. 
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری 
ایران تصریح کرد:  ما به دنبال این هس��تیم که این کار به 
صورت قطعی انجام شود. وی با تأکید بر این که کمیسیون 
اعتباری با افزایش سقف وام موافق است، بیان کرد: از این رو 
امیدواریم و تا حدودی نیز مطمئن هستیم که این افزایش 

با حمایت بانک مرکزی و کارگروه مسکن انجام می شود.

گوشت بازار مرغنفت ساخت وساز

تب تغییرات در وزارت 
نفت

 انحصار واردات گوشت 
در دست پنج نفر

 دستور  جلوگیری  از خروج 
مرغ از اصفهان صادر شد

 موافقت با افزایش 
وام ساخت مسکن

اخبار کوتاه

خبر ویژه

4
هر کیلوگرم زولبیا و بامیه ۴۵۰۰ تومان  اعالم شد

رییس اتحادیه کشوری قنادان قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه یک برای ماه رمضان را 4500 تومان اعالم 
 کرد.  محمد نصرتی  گفت: برای ماه مبارک رمضان هر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه یک، 4500 و درجه دو ، 

چهار هزار تومان خواهد بود.
افزایش 25 درصد قیمت مصالح 

ساختمانی
رییس کانون سراسری انبوه سازان

ایرج رهبر
افزایش 25 درصدی قیمت مصالح س��اختمانی در کشور مورد تأیید 
است. آهنگ افزایش قیمت مصالح ساختمانی امسال مانند سال گذشته 
نبوده، اما در نهایت قیمت ها با افزایش روبه رو شدند؛ به خصوص فوالد 
که عمده ترین مصالح در ساخت وساز به ش��مار می رود. در مجموع 
با احتس��اب هزینه و قیمت س��اخت330 هزار تومان درهرمترمربع، 
قیمت س��اخت مس��کن مهر 5 درصد افزایش داشته اس��ت. عالوه بر 
قیمت فوالد، دستمزدها هم 
افزایش پیدا کردند و در نهایت 
قیمت تمام ش��ده ب��اال رفته 
است. این افزایش قیمت فقط 
در سطح اس��کلت ساختمان 
و ف��والد اس��ت، در حالی که 
 در دیگر مصالح ساختمانی و 
ن��ازک کاری ه��م قیمت ها 

افزایش پیدا کرده اند.
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به گزارش زاینده رود، امسال  از اوایل تابستان قیمت مواد غذایی 
به ویژه مواد غذای��ی ضروری ماه رمضان چه به صورت رس��می 
و چه غیررس��می، افزایش یافته اس��ت.  اگرچه نمایشگاه های 
عرضه مستقیم کاال به همراه ارایه تخفیف های ویژه طبق روال 
سال های گذشته صورت می گیرد، اما باید پذیرفت که قیمت های 
چند برابرشده ای مانند قیمت مرغ نس��بت به چندی پیش، بر 
حساسیت های خریداران و دقت آنها برای انتخاب اقالم باکیفیت 
 و با قیمت پایین تأثیر بگذارد و وظیفه بازرس��ان را س��نگین تر

 کند. بر اساس  این گزارش،  هم اکنون این نمایشگاه ها در استان  
برپا شده است. 

وقتی مرغ با سفره رمضان خداحافظی می کند
غذاهایی که با گوشت س��فید تهیه می ش��ود، یکی از بهترین 
گزینه ها برای تدارک سفره سحر اس��ت، این در حالی است که 
این روزها بحث قیمت مرغ به یکی از مهم ترین بحث های بازار 

مواد غذایی تبدیل شده و مردم با وجود وعده و وعیدهای عرضه 
مرغ با قیمت مصوب چه��ار هزارو700تومانی، گاهی مجبورند 
مرغ کیلویی هفت هزار تومانی را در سبد غذایی خود قرار دهند. 
خرید مرغ با قیمت باال فقط قس��متی از مشکالت است؛ اکنون 
 به جای آن ک��ه مردم م��رغ را با قیم��ت کیلویی چه��ار هزار و

700تومانی تعاونی خریداری کنن��د، به دنبال پیدا کردن مرغ 
 با همان قیمت آزاد باالی 6500تومان هس��تند تا جای آن در 

سفره های سحری شان خالی نباشد. 

حلیم کیلویی4000 تومان، آش رشته ۳500تومان
با این حال روزه داران باید به فکر تغییر فضای سفره ماه مبارک 
رمضان با جایگزین های غذایی دیگر باشند، اما بر خالف انتظار 
مردم، حتی قیمت آش و حلیم هم با رش��د مواجه بوده اس��ت. 
عضو اتحادیه فروشندگان کباب و حلیم از ابالغ قیمت های ماه 
مبارک رمضان خبر داد و گفت:  در این ماه حلیم ساده کیلویی 

چهار هزارتومان و آش رشته کیلویی سه هزارو500 تومان عرضه 
می شود. علیرضا فرشیدرخ اظهار داشت: براساس مصوبه مجمع 
امورصنفی و اتحادیه فروش��ندگان کباب و حلی��م، قیمت هر 
کیلوگرم حلیم ساده چهار هزار تومان، پرس کامل حلیم دوهزار 
و500 تومان،  هر کیلوگرم آش شله قلم کار چهارهزارتومان، هر 
پرس دو هزار و500 تومان و هر کیلوگرم آش رش��ته سه هزار 
و500 تومان و هر پرس دو هزارو500 تومان قیمت گذاری شده 
است. البته رؤسای اتحادیه فروشندگان مرغ، تخم مرغ و ماهی 
اصلی ترین دلیل کاهش گوشت مرغ پس از عرضه مرغ به صورت 
تعاونی را به تقاضای باالی مردم ارتباط می دهند و اعالم می کنند 
که تأمین مرغ مورد نیاز بازار تا روزهای نخست ماه رمضان به طور 

کامل برآورده می شود. 

خرما هم به گرانی برخورد
در حالی که در  تولی��د خرما هیچ کمبودی در کش��ور نداریم، 
همزمان شدن فصل برداشت خرما با ماه رمضان و سوءاستفاده 
دالالن و واسطه ها از این شرایط، باعث افزایش قیمت خرما در 
بازار ش��ده اس��ت. دبیرکل انجمن خرمای ایران با بیان این که 
عمده خرمای موجود در بازار از تولید س��ال جاری است، ادامه 
داد: متأسفانه در حال حاضر که فصل برداشت خرماست، برخی 
واس��طه ها و دالالن محصول تولید کنندگان را با قیمت پایین 
خریداری کرده و با سوءاستفاده، در ماه رمضان با قیمت باال وارد 
بازار می کنند، این در حالی است که علی اصغر موسوی، با بیان 
این که  در کل کش��ور100 تا 150 هزار تن کمبود تولید خرما 
نسبت به سال های قبل  خواهیم داشت، گفته است: با این وجود 
نیز مش��کلی از جهت تولید خرما در کش��ور نداریم. با این حال 
هیچ ابزاری برای کنترل و مبارزه با واسطه گری ها و دالل بازی ها  
وجود ندارد و خرما هم  همزمان با رمضان راه گرانی را رفته است.

اختالف نظر در تعیین قیمت ها
با وجود این، تجربه سال های گذشته نشان می دهد که هرساله 
حتی با فرا رس��یدن ماه مبارک رمضان، قیم��ت بعضی از اقالم 
خوراکی و سنتی مانند زولبیا و بامیه از سوی تولیدکنندگان و 
فروشندگان، متفاوت با آنچه اتحادیه مربوطه اعالم کرده است 
عرضه می شود. از س��وی دیگر به رغم تمهیداتی که برای ثبات 
قیمت اجناس ویژه طرح ماه رمضان درنظر گرفته می شود، برخی 
اتحادیه ها از اختالف نظر در زمینه تعیین قیمت با وزارت صنعت، 

معدن و تجارت خبر می دهند.
 به طور نمونه س��ال گذشته رییس اتحادیه کش��وری قنادان با 
اش��اره به اختالف نظر هزارتومانی این اتحادیه و وزارت مذکور 
برسر تعیین قیمت زولبیا و بامیه در ماه رمضان، اعالم کرد: برای 
کنترل بازار اتحادیه حواله 22هزار تن شکر و 11هزار تن روغن را 
دریافت کرده ایم. حاال در چند روز مانده تا ماه رمضان، این گرانی 
است که با سایه انداختن بر روی همه مواد غذایی، از همین حاال 

به ضیافت ماه ضیافت رفته است.

رمضان از راه رسید اما...

ضیافت گرانی ها در ماه ضیافت 

هرساله با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان طرح نظارتی قیمت  اقالم ضروری سبد خانوار آغاز  گروه 
می شود؛ طرحی که شامل انواع مواد پروتئینی، خرما، شیرینی، نان، لبنیات، برنج، روغن، شکر، اقتصاد 

زولبیا و بامیه، سبزیجات و میوه می شود. با این حال، مردم از نبود نظارت مستمر و مناسب برای 
تعیین قیمت واقعی اجناس کالفه شده اند و مقصر اصلی را نه عرضه کنندگان، بلکه دولت می دانند. این امر موجب 
شده که اجرای طرح ضیافت ماه مبارک رمضان امسال با آنچه در سال های گذشته شاهد بودیم، تفاوت داشته باشد.



سینمای جوان اصفهان رتبه اول 
دریافت جایزه دنا شد

انجمن س��ینمای ج��وان اصفهان در رتبه نخس��ت رده بن��دی دریافت 
جایزه های چهل و هشتمین جشنواره فیلم و عکس منطقه ای سینمای 
جوان )دنا( قرار گرفت. سرپرست انجمن سینمای جوان اصفهان در این 
خصوص به ایمنا گفت: انجمن سینمای جوانان اصفهان در آمار دریافت 
جایزه ها بعد از تهران به مقام دوم رسید، اما در رده بندی دریافت جایزه ها با 
احتساب جوایز دریافتی سینمای جوان اصفهان و کاشان، استان اصفهان 
در مقام نخس��ت قرار گرفت. محمد طباطبایی ادامه داد: س��هم انجمن 
سینمای جوانان اصفهان از جشنواره دنا دو تندیس، دو دیپلم افتخار و یک 
لوح تقدیر بود.  وی تصریح کرد: شیرین بدرلو ، مصطفی حیدری، مسعود 

برخورداری و احم��د تیموری 
برای اصفهان افتخار آفریدند.

طباطبای��ی اضاف��ه ک��رد: در 
بخ��ش تصویرب��رداری، دیپلم 
افتخار به مجتبی اسپنانی برای 
فیلم مس��تند » عاشقی بود که 
صبحگاه دیر به مسافرخانه آمده 

بود«  از اصفهان اهدا شد.

چهره روزیادداشت

خبر ویژه

هفت

جایزه 100 هزار دالری برای تولید فیلم بلند در خلیج فارس 
پذیرش فیلم در نهمین دوره جشنواره فیلم دوبی آغاز شده و این جشنواره برای نخستین بار 
جایزه 100 هزار دالری برای تولید فیلم بلند در خلیج فارس تعیین کرده است. نهمین دوره 

این جشنواره از 9 تا 16 دسامبر 2012)18 تا 25 آذر( در سه مسابقه رسمی برگزارمی شود. 
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  اصفهان میزبان جشنواره 
فیلم های خارجی  

جش��نواره فیلم های خارجی با حضور هفت فیلم در سینماهای تهران و 
 اصفهان برگزار می ش��ود. در این جش��نواره که از 28 تیر ماه آغاز و تا 17

 مرداد ماه  ادامه خواهد داشت، هفت فیلم سینمایی خارجی در سینماهای 
آزادی، فرهنگ، برج میالد، پردیس ملت و شکوفه شهر تهران و سینماهای 
سپاهان و ساحل شهر اصفهان به نمایش درمی آید. بر اساس برنامه ریز های 
به عمل آمده از س��وی واحد پخش فارابی، فیلم ه��ای  »درخت زندگی« 
ساخته ترنس مالیک در روزهای 28 تا 31 تیر ماه، »پسرکی با دوچرخه« 
س��اخته جان پیر داردن و لوك داردن از یکم تا سوم مرداد ماه، »عقاب« 
ساخته کوین مک دونالد از چهارم تا ششم مرداد ماه، »جرم هنری« ساخته 
مالکم ون وایلی از هفتم تا هشتم مرداد ماه، »ما یک پاپ داریم« ساخته 
نانی مورتی از نهم تا 11 مرداد ماه، »النا« ساخته آندری زویاگنیتسف از 
12 تا 14 مرداد ماه و »اسب تورین« ساخته بال تار 15 تا 17 مرداد ماه در 
سینماهای ذکر ش��ده به نمایش درمی آیند. این فیلم ها به زبان اصلی، با 
صدای دالبی دیجیتال و زیرنویس فارسی نمایش داده می شوند. چنان چه 
فیلمی مورد استقبال تماشاگران قرار گیرد، زمان نمایش آن تمدید شده 
و از طریق سینماهای نمایش دهنده به اطالع عالقه مندان خواهد رسید. 
همچنین در روز 22 مرداد ماه اکران عمومی فیلم سینمایی »انسان های 

آزاد« به کارگردانی و تهیه کنندگی مهمت تانریسور  آغاز می شود. 

باجناق ها ی فراری روی میز تدوین
کارگردان سینما و تلویزیون گفت: تله فیلم »باجناق ها ی فراری« پس از 

طی مراحل تصویربرداری اکنون به مرحله تدوین رسیده است.
 حمید طالقانی که حرف هایش را به فارس می زد، اظهار کرد: تله فیلم 
90 دقیقه ای »باجناق ها ی فراری« با بی��ان طنزگونه مراحل ضبط را 
سپری کرده است. وی با اشاره به این که این تله فیلم داستانی در بخش 
خصوصی تهیه شده است، تصریح کرد: این فیلم روایتگر زندگی حاج 
احمد است که تحت تأثیر دامادهای خود حمید، هاشم و مسعود، برای 
بهبود بخشیدن به زندگی دخترانش سند خانه خود را برای گرفتن وام 

در رهن بانک می گذارد.
این بازیگر سینما و تلویزیون ادامه داد: شخصیت اصلی داستان برای سر 
و س��امان دادن زندگی دخترانش، وام را در اختیار دامادهای خود قرار 

می دهد که همین کار وی ماجراهایی را به همراه دارد.
وی با بیان ای��ن که فیلم »باجناق ه��ای فراری« در اصفهان و ش��یراز 
تصویربرداری شده است، تأکید کرد: بازیگران این فیلم که از آنها می توان 
به حسین غیابی، محمدرضا سهرابی، سعید یاردوستی، آرش شاه سنایی، 
الهام باقری، رزا حسینی، فاطمه محمودی، حمیدرضا تربتیان، شکوفه 
امین پور و سعید محقق اشاره کرد، بیشتر از بازیگران اصفهانی هستند.

 طالقانی با اش��اره به این که این کار توس��ط حس��ین غیاب��ی و ناصر 
هیئتیان اعالم تهیه شده، اضافه کرد: اصغر دهقان نویسنده، داوود فروتن 
دس��تیار اول کارگردان، رویا مس��جدی برنامه ریز، مانیا معینی منشی 
صحنه، یاسر زمانی تصویربردار و احس��ان نوروزی کار صدابرداری این 

فیلم  را بر عهده داشته اند.
وی افزود: از دیگر عواملی که در این کار ما را همراهی کرده اند، محمد 
فشارکی طراح صحنه و لباس، رضا سعیدی طراح چهره پردازی، حمید 
محمدی مدی��ر تولید، محم��د غیابی عکاس و مجید کاشی فروش��ان 
تدوین هس��تند. کارگردان فیلم » باجناق های فراری« که کارگردانی 
فیلم س��ینمایی»رهاتر از دریا« را در کارنامه خود دارد، اظهار کرد که 
هم اکنون وی در فیلم سینمایی »بدون اجازه« به کارگردانی مرتضی 

هرندی بازی کرده است. 
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 گ�روه فرهن�گ – مدیرآموزش��گاه س��ینمایی نما آوای 
جام جم گفت: فاطمه معتمدآریا جهت تدریس در یک دوره  

کارگاه چهار روزه  امروز به اصفهان می آید.
جواد بدیع صنایع با اعالم این خبر، افزود: این کالس ها در 
ادامه تدریس بحث های تخصصی سینما با اساتید مجرب 
 و با تجربه سینماس��ت که برای اجرای آنها تا پایان س��ال 
برنام��ه ریزی دقی��ق انجام گرفته و بر حس��ب اس��تقبالی 
که هنرجویان دارن��د، ادامه می یاب��د. وی همچنین ادامه 
داد: این کالس ه��ا در دو مقطع زمانی صب��ح و بعد از ظهر 

 تشکیل می شود که در نوبت صبح بانوان هنرجو و در نوبت 
بعد از ظهرآقایان آموزش خواهند دید.

 این گوین��ده و تهیه کنن��ده درخصوص س��ابقه تدریس 
معتمدآریا افزود: این هنرمند تئاتر و سینما با سابقه تدریس 
در رشته بازیگری در آموزش��گاه های آزاد و دانشگاه هایی 
همچون دانش��گاه س��پهر اصفهان، در کنار کار بازیگری، 
تجربیات این سال ها را به عالقه مندان این هنر در سراسر 
ایران انتقال می دهد. بد نیست بدانید فاطمه معتمدآریا با 
نام اصلی س��یمین معتمدآریا، متولد هفتم آبان 1340 در 
تهران اس��ت  که در فیلم های کارگردانان بزرگ سینمای 
ایران چ��ون بهرام بیضایی، محس��ن مخملباف، رخش��ان 
بنی اعتماد و بهمن فرم��ان آرا بازی کرده و ب��ازی او بارها 
موردتوجه و تحسین قرار گرفته اس��ت.  برخی از افتخارات 
او برای ویترین س��ینمای ایران عبارتن��د از : برنده جایزه 
هانری النگ لوا )بخش بازیگر زن( از جش��نواره بین المللی 
فیلم ونس��ن فرانس��ه، برنده جایزه بهتری��ن بازیگر زن از 
جشنواره بین المللی فیلم مونترال کانادا )اینجا بدون من(، 
برنده جایزه30 س��ال فعالیت در سینما از جشن منتقدین 
ونویس��ندگان ایران، دریافت جایزه چهارمین فس��تیوال 
س��االنه خانه دوست کجاس��ت س��ازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران )1386(، برنده س��یمرغ بلورین بهترین 
بازیگر نقش اول زن )همسر(، برنده سیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر نقش اول زن )هنرپیش��ه( )1371(، برنده سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن )مس��افران(، برنده 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن )برهوت( و 

چندین جایزه و افتخار دیگر. 

نویسنده و کارگردان انیمیشن گفت: ما پشتوانه های فرهنگی 
مهمی برای ساخت انیمیشن داریم؛ چرا که استفاده از تصاویر 
انیمیشنی برای نخستین بار در جهان در ظروف سفالی ایرانیان 
 به کار رفته اس��ت. علی عزیزی که در این باره با مهر س��خن 
می گفت، اظهار داشت: اگر به ظروف سفالی قدیمی بنگریم، 
بر روی برخی از آنها به طور مثال مراحل جهیدن بز کوهی در 
حالت های مختلف فریم به فریم طراحی ش��ده که با چرخش 
آن به نظر می آید در حال دویدن اس��ت و ای��ن بز در نهایت به 
شاخه درختی می رس��د و از آن تغذیه می کند. وی افزود: این 

روش طراحی از جمله اصول اولیه طراحی انیمیشن است و این 
موضوع نشان می دهد انیمیشن نیز ابتدا توسط ایرانیان ابداع 
شده است. این کارگردان و نویسنده انیمیشن با اشاره به شروع 
ساخت انیمیشن کوروش کبیر در اصفهان تصریح کرد: مدت 
چهار تا پنج سال است که در حال تحقیق بر روی این انیمیشن 
هستیم و برای ساخت این انیمیشن از 70 تا 80 منبع مختلف 
داخلی و خارجی کمک گرفته ایم و نخستین منبع ما قرآن بوده 
اس��ت. وی ادامه داد: کوروش بزرگ نزد یهودیان، زرتشتیان، 
مسیحیان و مسلمانان از جنبه آسمانی و تقدس برخوردار است 
و در کتاب تورات، اشعیا، دانیال نبی، حزقیال و ارمیای نبی از 
او به عنوان های الهی، ش��اهین خدا و نجات بخش نام می برند.

عزیزی با اشاره به این که وجوه مشترك ادیان درباره کوروش را 
در طرح اولیه فیلمنامه در نظر گرفته ایم، تأکید کرد: نظرهای 
مختلف درباره کوروش وجود دارد، ام��ا بنا بر اغلب منابع، وی 
فردی مهربان، خیرخواه و عادل بوده است. وی تصریح کرد: در 
روایات داریم که وی پس از فتح بابل، نخستین کاری که انجام 
داد، این بود که اس��را را به زادگاهش��ان بر گرداند و ویرانه های 
بیت المقدس و کاخ سلیمان را بازسازی کند. طراح فیلمنامه 
انیمیشن کوروش اضافه کرد: همچنین وی ادیان مختلف را در 
عمل به دینشان آزاد گذاشت که این موضوع از جمله ارکان دین 
اسالم نیز هست. عزیزی درباره فیلمنامه این انیمیشن اظهار 
داشت: طریقه نگارش فیلمنامه به گونه ای است که دیالوگ های 
آن فارسی روان است و هیچ واژه عربی یا وام گرفته از ملل دیگر 
در آن نیست. وی تصریح کرد: در تعامالت مختلف با دوستان 
به این نتیجه رسیدیم که کار به شکل سینمایی طراحی شود تا 

قابلیت پخش جهانی داشته باشد.

برداشت کوتاه

انیمیشن به کمک ظروف سفالی ایرانیان می رود  فاطمه معتمد آریا در اصفهان درس بازیگری می دهد 

SMS

برادران ناتنیعجیب تر از افسانهدسته ناجورهایک کمدین مؤدب و نسبتا محترم 

الماس ها ابدی اند 

 
گروه فرهنگ - جان ویلیام ، ویل فرل متولد ۱۶ جوالی ۱۹۶۷ بازیگر، کمدین، 
نویسنده و صداپیش�ه آمریکایی اس�ت. ویل فرل در ارواین ایالت کالیفرنیا 
متولد شد. پدر او یک معلم مدرس�ه بود که از ش�هر کری از کشور ایرلند به 
آمریکا مهاجرت کرده بود. فرل در رشته ورزش از دانشگاه کالفرنیای جنوبی 

فارغ التحصیل شد.
او ابتدا با بازی در برنامه »شب شنبه زنده« معروف شد و بعد از آن در فیلم های 
زیادی اعم از مدرسه قدیمی، وروجک، لگد و فریاد، نیمه حرفه ای، گام برادان 

و سرزمین فراموش شده بازی کرد.
او  جایزه  امسال مارک تواین را از آن خود کرد و بهترین کمدین آمریکا لقب 

گرفت.

»خوابم میاد« که قباًل با نام کامل تری )رضا هرگز 
نمی خوابد( اکران شده بود، نشان داد عطاران با 
وجود همه نقاط ضعف و قوتی که در کارگردانی 
 دارد، مدی��وم س��ینما و مخاطب��ش را خ��وب 
می شناسد، حتی بهتر از تلویزیون. در واقع همین 
شناخت کافی و کامل از مخاطب است که برخالف 
انتظار و مثل همه کس��انی که از خیابان جام جم 
به سینما می رسند، فیلمی تلویزیونی نمی سازد.

البته کاستی های موجود در این اثر هم آن قدرها 
اندك نیستند که نادیده گرفته شوند، ولی در هر 
حال برای یک فیلم اول��ی )حتی اگر رضا عطاران 
باش��د( درش��ت تر دیدن نکات مثبت بدیهی تر 

است. 
از طرفی ضعف های ریز و درش��ت فیلمنامه ای و 

این که فیلم دو شق کاماًل متفاوت شده که نیمی 
کمدی و نیمی پلیسی است، قبول و این که انتظار 
از عطاران، فیلمنامه چفت و بس��ت دارتری است 

هم قبول.
اما با همه نقدهای کتبی و شفاهی درباره این فیلم، 
 قریحه فیلمس��ازی عط��اران از درك زمانه اش،

وجوه س��رگرمی و حرک��ت در عم��ق الیه های 
شخصیتی رضا در فیلم و باالخره خالقیت در گذر 
از خطوط رنگی ارش��اد، مؤلفه هایی است که اگر 

تشریح نشوند، انصاف در نقد رعایت نشده است.

درک صحیح از زمانه
عطاران چه وقتی برای تلویزیون سریال می سازد 
و چه وقتی برای س��ینما، فیلم، مورد اس��تقبال 

است. این جمله جزئی یک پاسخ بیشتر ندارد و آن 
این که او از زمانه اش درك درستی دارد و می داند 
چه زمانی کدام قالب از کمدی تصویری با استقبال 
بیشتری رو به رو می شود. بی شک همین درك، او 
را در نیمه اول فیلم به نگاه پوچ گرایانه وودی آلنی 
سوق می دهد تا با بالهت ناشی از حماقت، قهرمان 

روزهای بی قهرمان سینما و مردم ایران باشد.

وجوه سرگرمی
عطاران چه بازیگر یا کارگردان س��ینما باش��د و 
چه در ماه مبارك رمضان س��ر س��فره افطار سر 
برسد، بیننده اش را سرگرم می کند؛ چون عمده 
طیف مخاطبانش را می شناسد و برای آنها قابل 
لمس اس��ت. او در همه کارهایش با همین طبقه 

متوسط کف شهر کار دارد، نه شمال شهر می رود 
که به گلزارها نیاز باش��د و نه در پس کوچه های 
 جنوب شهر دنبال ناموس، چاقو و غیرت، سگ دو

می زند. انگار عط��اران در گوش همی��ن آدم ها 
داستانی از خودش��ان برایش��ان می گوید و آنها 
در حالی که پیژامه مام��ان دوز راه راه با زیرپوش 
 آس��تین دار پوش��یده اند، زانوها را در بغل جمع 

می کنند و به رضا گوش می دهند.
همین داستان آنها، سرگرم شان می کند و در یک 
مقایسه، می توان دید س��رگرمی چندان هم کار 

ساده ای نیست.

حرکت در الیه های عمیق رضا
 ش��خصیت رض��ا ک��ه خ��ود عط��اران آن را ایفا

 می کند، گر چه شیوه آسانی را در پرداخت پیش 
گرفته )نریشین( ولی به خوبی کارکرد می یابد تا 
مخاطب را با همه ابعاد این شخصیت آشنا کند. به 
همین دلیل است که ما خیلی زود پیر پسر پخمه 
و دس��ت و پا چلفتی فیلم را با آن تیپ پارچه ای 

و سبیل نامرتب می شناسیم و قبول می کنیم.
این میزان پذیرش شخصیتی او به حدی است که 
همه می پذیریم توپ به سر رضا خورده و به جای 
دیگر. سرنخ این باورپذیری را بگیرید تا برسید به 
ابراز عش��ق او، انتظارش در کافی شاپ زیر برج، 
پاس��تیل خریدنش، منفعل بودن در قبال رفتار 
پدر، بالهت در س��رقت از فروش��گاه، صداقت و 
خلوص در پرداخت دستمزدی که بابت تدریس 
گرفته به عنوان پول دزدی، متقاعد کردن مردی 
که با ماشین آنها تصادف کرده و... این سرنخ ما را 
به خواب رضا در صندوق عقب ماشین )سرهنگ( 
می رساند تا همه موقعیت را باور کنیم و مطمئن 
ش��ویم برای یک داس��تان خوب )و نه فیلمنامه 
خوب( ش��خصیت داس��تانی الزم اس��ت و سیر 
حرکتی او. همین س��یر حرکتی رضاست که او را 
دوست داریم و درایت کارگردان است که ما با رضا 
در آسمان )و نه در سقوط( خداحافظی می کنیم.

گذر از خطوط رنگی ممیزی
 س��ینمای ای��ران س��ال هاس��ت ب��ا انعط��اف 
فیلمنامه نویسان و خالقیت کارگردان ها خودش 

را با اعوجاج خطوط قرمز ارشاد و هر ممیزی دیگر 
که این روزها مد ش��ده وفق داده تا حیات داشته 
باشد، ولی حکایت »خوابم میاد« و مادرشدن اکبر 

عبدی چیز دیگری است.
این که عب��دی نقش یک زن را ایف��ا کرده، مورد 
 عجیبی نیس��ت؛ چون آدم برف��ی را هرگز از یاد 
نمی بریم، ولی این که او مادر و همس��ر باش��د، 

اتفاق نادری اس��ت که فقط حکای��ت از خالقیت 
کارگردان دارد.

از طرفی اگر بگوییم عبدی که طی این سال ها با 
عبدی واقعی کیلومترها سال نوری فاصله گرفته، 
با این شخصیت به نوعی بازگشت رسمی خود را 
اعالم کرده اس��ت؛ فقط کافی است لب تر کردن 
او را در فیلم به یاد بیاورید. بی تردید شیوه بازی 
هنرمندانه عب��دی در نقش مادر اس��ت که ناصر 
گیتی جاه سرنخ می گیرد و رضا را باور می کنیم.

اوج ای��ن هنرنمای��ی از عب��دی را می ت��وان در 
سکانس��ی که توپ به رضا می خ��ورد و ماجرا به 
30 سال قبل باز می گردد، به وضوح دید. این گذر 
آهسته از کنار خط قرمزها را همین سال گذشته 
علی مصفا و لیلی حاتمی در پله آخر- چون با هم 
زن و ش��وهر هس��تند- تجربه کردند، ولی نه به 

اندازه پدر و مادر رضا در فیلم عطاران.

درباره فیلم اول یک آدم بانمک 

خوابم میاد، خوابم نمی بره، ولی انگار دارم می خوابم 

محمد   فیلم اول رضا عطاران با نام بامسمای »خوابم میاد«  اکران شد تا در حالی که سینمای ایران نفس های آخر را می کشید 
و خیلی ها که جمله های عزاداری را در ورودی س�ینماهای ورشکسته نصب کرده بودند، دست نگه دارند و ختم این بندرعباسی

هنر ؟ را به سوگ ننشینند.

شخصیت رضا که خود عطاران 
آن را ایف�ا م�ی کن�د، گر چه 
 ش�یوه آس�انی را در پرداخت 
پی�ش گرفته )نریش�ین( ولی 
به خوب�ی کارکرد م�ی یابد تا 
مخاطب را ب�ا همه ابع�اد این 

شخصیت آشنا کند. 
ب�ه همین دلی�ل اس�ت که ما 
خیل�ی زود پیر پس�ر پخمه و 
 دس�ت و پا چلفتی فیل�م را با 
آن تی�پ پارچه ای و س�بیل 
نامرتب می شناس�یم و قبول 

می کنیم



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

جدایی ام از باریج اسانس به نفعم شد
علیرضا بهبودی در آستانه بازگش��ت به تیم باریج اسانس است، اما 
تصمیم گیری نهایی را به بعد از بازگش��ت تیم ملی والیبال به ایران 
موکول کرد. بهبودی در این باره می گوید: صحبت هایی انجام شده، 
توافقات کلی صورت گرفته و تنها مسائل جزئی باقی مانده است. از 
تیم های دیگر هم با من صحبت ش��ده، اما در حد حرف بوده و تنها 
گزینه جدی، باریج اس��انس اس��ت.  وی در خصوص وضعیتش در 
شهرداری ارومیه گفت: آنها با سعید معروف قرارداد بستند؛ حتماً مرا 
نمی خواستند که آقای معروف را آوردند. من یک بازیکن حرفه ای 
هستم، شرایط خودم را دارم و به این مس��ائل کاری ندارم.  بهبودی 
در پاسخ به این سؤال که چرا از باریج اسانس رفتی، خاطر نشان کرد: 
در آن زمان آقای شجاعی تمایلی به کار کردن با من نداشت و من هم 

از این تیم رفتم، اما باید بگویم این جدایی در پایان به نفع من شد. 

 خداحافظی جانواریو
 از هواداران سپاهان به 3 زبان!

فابیو جانواریو یکشنبه شب با ارسال پیامی به سه زبان فارسی، انگلیسی و 
برزیلی از هواداران سپاهان خداحافظی کرد. جانواریو که به دلیل مشکالت 
با سرمربی سپاهان از این تیم کنار گذاشته شده بود، چند روز قبل با فسخ 
قرارداد خود با سپاهان، به تیم استقالل پیوس��ت. اما جانواریو خاطرات 
خوب خود در باشگاه سپاهان را فراموش نکرده و شب گذشته در صفحه 
شخصی اش، به سه زبان فارسی، انگلیسی و برزیلی از هواداران سپاهان 

خداحافظی کرد. متن این پیغام را با هم می خوانیم: 
»من معتقدم که بیشتر شما در جریان چگونگی انتقال من از تیم در این 
فصل بودید. در همین جا می خواهم بابت محبت و حمایت بی دریغ طی 
این دو سال از شما تشکر کنم. ارمغان این دو سال زندگی در یک شهر زیبا، 
موفقیت در کسب جام و شادی بود. اگر چه من بابت مشکالت به وجود 
آمده با مربی کنونی تیم را ترک کردم، اما به جایگاه باشگاه سپاهان همواره 
به دیده احترام خواهم نگریست. با وجود جدایی من از سپاهان، خاطرات و 
طرفداران آن هرگز از صفحه ذهن من پاک نخواهند شد... با تشکر از تمامی 

شما هواداران سپاهان- دوستدار شما، فابیو جانواریو«

 سوم شهریور
 قرعه کشی جام جهانی فوتسال

کمیته برگزاری هفتمین دوره مسابقات جام جهانی فوتسال در تایلند، 
زمان قرعه کشی این مسابقات را روز سوم شهریور ماه اعالم کرد. مسئوالن 
تایلندی همچنین از برگزاری دو دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتس��ال این 
کشور با تیم اس��پانیا خبر دادند. هفتمین دوره مس��ابقات جام جهانی 
 فوتس��ال، از اول تا ۱۸ ماه نوامبر )۱۱ تا ۲۸ آبان م��اه( در تایلند برگزار 
می شود. تیم ملی فوتس��ال ایران نیز به همراه تیم های ژاپن، استرالیا و 

تایلند به نمایندگی از قاره آسیا در این مسابقات حضور دارد. 

خوروش: مزاح کردم!
مدیر تیم فوتبال سپاهان  با اشاره به سخنانی که چندی پیش در کنفرانس 
خبری تیم فوتبال به نقل از وی منتشر شده بود و گفته بود وقتی که ما در 
دوبی مشغول مذاکره با خلتعبری بودیم فتح اهلل زاده و رویانیان در حال شو 
بازی کردن بودند، اظهار داشت: من آن جمله را به مزاح بیان کردم و اصاًل 
و ابداً قصد توهین به این دو مدیر را نداشتم. رسول خوروش ادامه داد: فتح 
اهلل زاده از مدیران باسابقه ورزشی در کشور و رویانیان نیز مدیری توانمند 
و قابل احترام است که برای هر دوی آنها ارزش و احترام قائلم، چنان چه 
از صحبت اخیر من دلگیر و ناراحت هستند، از آنها عذرخواهی می کنم و 

تأکید می کنم که آن جمله را به مزاح بیان کردم. 

برگزاری دیدار استقالل و آلومینیوم 
بدون سرمربی

سرمربیان تیم های فوتبال استقالل و آلومینیوم هرمزگان در هفته 
اول لیگ برتر محروم هس��تند. امی��ر قلعه نویی و اکب��ر میثاقیان، 
سرمربیان تیم های اس��تقالل و آلومینیوم هرمزگان از سوی کمیته 
انضباطی محروم هس��تند و نمی توانند در هفته اول لیگ برتر روی 
نیمکت بنشینند. لیگ برتر از پنجش��نبه هفته جاری آغاز می شود 
و تیم های اس��تقالل و آلومینیوم جمعه ساعت ۲0:45 در ورزشگاه 

آزادی به مصاف هم می روند.

 دریک اسپنسر
 شاهکار ماهان در نقل و انتقاالت

بازیکن فصل گذشته تیم بس��کتبال الریاضی لبنان فصل آینده در 
فوالد ماهان ایران بازی خوهد کرد. ف��والد ماهان در نظر دارد برای 
حضور قدرتمند در مسابقات لیگ برتر و غرب  آسیا تیم قدرتمندی 
را ببندد و به همین منظور با دریک اسپنس��ر، بازیکن فصل گذشته 

الریاضی لبنان مذاکراتی را انجام داده و به توافق رسیده است.
این بازیکن یک متر و ۱93 س��انتیمتری که فصل گذش��ته در تیم 
الریاضی لبنان بازی می کرد، با فوالد ماهان به توافق رسیده و فصل 

آینده در لیگ برتر ایران بازی خواهد کرد.

  شرایط فوتسال وخیم است
 هزار نفر سردرگم هستند!

مصطفی نظری/ دروازه بان تیم ملی 

وضعیت فوتسال هر روز بدتر می ش��ود. هم اکنون 40، 50 بازیکن 
که س��ابقه حضور در تیم ملی را دارند بیرون هستند. تکلیف برخی 

تیم ها برای حضور در لیگ هنوز مش��خص 
نیست. با توجه به این که ۱00، ۱50 نفر در 
هر مجموعه از باش��گاه نان می خورند، با این 
ش��رایط هزار نفر بیکار و س��ردرگم هستند. 
هم اکنون فوتسال به ۱5 سال پیش بازگشته 
است. هیچ چیزی نمی خواهد و فقط تعامل 
الزم است. باید دو طرف کمی کوتاه بیایند.  
تبان��ی در تصمیم گیری ام ب��رای حضور 
در گیتی پس��ند تأثیرگذار بود؛ چرا که از 
جواب دادن خسته ش��ده بودم. این تیم 

در آسیا قهرمان شد و مبارکش باشد. 

خواندنی های المپیک

المپیک مانع از جنگ نشد
یون��ان برگزارکنن��ده اولی��ن دوره بازی ه��ای المپیک 
تابس��تانی در عصر نوین بود که سال ۱۸96و به میزبانی 

آتن برگزار شد.
 از آن س��ال تاکنون، آمریکا  )چهار میزبان��ی(، بریتانیا 
و آلمان )س��ه میزبانی(، فرانس��ه و ژاپ��ن )دو میزبانی(، 
 بلژیک، هلند، فنالند، ایتالیا، مکزیک، کانادا، ش��وروی، 
کره جنوب��ی، اس��پانیا، یون��ان و چین )ی��ک میزبانی( 
کشورهایی بوده اند که امتیاز برگزاری بازی های المپیک 
به آنها داده شده است)با احتس��اب سه دوره بازی هایی 
که برگزار نش��د(؛ ضمن این که هیچ وقت با پیش��نهاد 
کش��ورهای آفریقایی و آمریکای جنوب��ی برای میزبانی 

المپیک موافقت نشد.
در مجموع ۲۱ ش��هر تا به امروز برگزارکننده بازی های 

المپیک بوده اند.
 در این میان لندن با سه میزبانی، بیشتر از دیگر شهرها 
محل رقابت ش��رکت کنندگان در المپیک بوده اس��ت؛ 
اگرچه یکی از میزبانی های این ش��هر ب��ه دلیل لغو کلی 
بازی ها به سرانجام نرسید. برخی از شهرها هم به صورت 

مشترک میزبان المپیک بوده اند.
دیگر این که  پ��س از میزبان��ی کش��ورهای آمریکایی 
و اروپای��ی، ژاپ��ن اولی��ن کش��ور آس��یایی ب��ود که به 
 عن��وان میزب��ان بازی ه��ای المپی��ک انتخ��اب ش��د. 
قرار بود ژاپنی ها سال ۱940 به صورت متوالی در ساپورو 
و توکیو المپیک زمستانی و تابستانی را برگزار کنند، اما 
هر دو بازی ها به دلیل جنگ لغو شد. البته ۲4 سال بعد 
باالخره ژاپن موفق شد بازی های المپیک را برگزار کند؛ 
آنها در توکیو هجدهمی��ن دوره این بازی ه��ا را برگزار 

کردند.
ب��ارون پی��ر ف��ردی دو کوبرت��ن ک��ه ب��ه هم��ت وی 
بازی ه��ای المپی��ک در عص��ر نوین بازگش��ایی ش��د، 
امید زیادی داش��ت که برگ��زاری این بازی ه��ا مانع از 
جنگ و خونریزی ش��ود، اما چنین نش��د؛ چون پس از 
گذش��ت پن��ج دوره از بازی های المپیک، س��ال ۱9۱6 
بازی ه��ای المپیک آلم��ان به دلیل جن��گ جهانی اول 
لغو ش��د و بعد از آن هم کش��ورهای پیروز در این جنگ 
 مان��ع از حض��ور در کش��ورهای مغل��وب در المپی��ک

 آتی شدند. 
جنگ جهانی دوم هم باعث شد این بازی ها طی دو دوره 

متوالی در سال های۱940 و ۱944 برگزار نشود.

المپیک 2012
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منطقه پرواز ممنوع در دهکده المپیک

مسئوالن برگزاری مسابقات المپیک ۲0۱۲ لندن برای تأمین امنیت بیشتر سی امین دوره این بازی ها، 
بخشی از آسمان لندن را به حالت پرواز ممنوع درآوردند که در صورت مشاهده پروازی بدون هماهنگی، 

آن پرواز پس از دادن هشدارهای الزم منهدم خواهد شد. 

فصل نقل و انتقاالت با همه نوسانات، حاشیه ها و جار و جنجال و 
حرمت شکنی و دور زدن ها توس��ط مدیران باشگاه ها و بازیکنان 
باالخره به پایان رسید. فضایی که دوستداران واقعی فوتبال هر روز 
در انتظار پایان این ماراتن نفس گیر بودند تا بلکه کمتر فضای تار 
و غبارآلود فوتبال ایران را بیش��تر از این متشنج و مسموم ببینند.  
مدیران هر یک برای فراهم کردن مهره های الزم برای سرمربیان 
تیمش��ان، از اضافه کردن تع��داد صفرها مقابل رقم پیش��نهادی 
بازیکن��ان مورد نظر کوتاه��ی نکردند و هریک کوش��یدنددر این  
وانفسای بازار داغ نقل و انتقاالت، بهترین صید را کسب کند تا بلکه

 بیش از پیش به کسب عنوان قهرمانی امیدوارتر باشد؛  بازیکنانی 
که طی چند سال اخیر مدام به جهت همین بازی، هر ساله در فصل 
نقل و انتقاالت از این تیم به آن تیم منتقل می شوند و حرف اول 
و آخرشان پول است و پول - که البته دالیل خاص خودشان را هم 

دارند و  معتقدند اگر امروز که برای آنها س��ر و دس��ت می شکنند 
آتیه خود را در نظر نگیرند،  فردا روز و بعد از خداحافظی و یا با یک 
مصدومیت جدی هیچ یک از مشتریان پرو پاقرص امروز سراغی هم 
از آنها نخواهند گرفت – از این آشفته بازار نهایت استفاده را بردند و 
تا توانستند با داغ کردن بازار خود، نرخ را تا آسمان سقف قرارداد باال 

بردند تا سقف قراردادها شکاف عمیقی بردارد. 
 در این می��ان، انتق��ادی که ب��ه مدیران باش��گاه ها وارد اس��ت، 
بی توجهی آنان به اس��تفاده از بازیکنان پای��ه و عدم عالقه مندی 
نسبت به این بخش مهم از باش��گاهداری است؛ البته به استثنای 
تیم های ذوب آهن و س��پاهان که انصافا برای لیگ دوازدهم نگاه 
ویژه ای به تیم های پایه خود داشتند و با جذب پنج، شش بازیکن 
به ساختن آینده تیمشان توسط بازیکنان بومی و ترانسفر کردن 
همین بازیکنان به س��ایر تیم ها  فکر کردند، اما این داس��تان در 

مورد بقیه تیم ها به ویژه تیم های مدعی، متفاوت بود. آنها هر چه 
 داشتند برای جذب بازیکنان و گاه، ستاره هزینه کردند تا بلکه این 
سرمایه گذاری در کوران مسابقات در مقابل انگیزه بازیکنان جوان 

تیم ها به یاریشان بیاید. 
مدیران سرخابی طی این سال ها نشان داده اند که حاضر نیستند 
برای کل تیم های پایه خود مبلغ 500 میلیون تومان در سال هزینه 
 کنند،  اما حاضر می ش��وند برای جواد نکونام پا به س��ن گذاشته 
پنج یا ش��ش میلیارد تومان هزینه کنند. مدیران فوتبال ما تا چه 
زمانی می توانند به امثال مهدوی کیا، علی کریمی، جواد نکونام، 
مجتبی جباری وآندرانیک تیموریان دلخوش باشند؟ دو سال دیگر 
که این بازیکنان بزرگ کفش های خود را آویزان کردند، قرار است 
کدام ستاره فوتبال ایران به داد تیم های بزرگ باشگاهی و تیم ملی 
کشورمان برسد؟ این ها دغدغه های عالقه مندان به فوتبال است، 
اما مدیران غیر فوتبالی شاغل در فوتبال ما تنها دغدغه ای که ندارند 
همین فوتبالی است که با اعمال سیاست های غلط آنها، به قهقرا 
رفته است. پرسپولیس تمام ستاره های حاضر در فوتبال ایران را با 
مبالغ نجومی جذب کرد  و استقالل برای نکونام پابه سن گذاشته، 
حاضر ش��ده تا  پنج میلیارد تومان بپردازد، اما همین اس��تقالل 
و پرس��پولیس، تیم های بزرگ، مردمی و پرطرفدارکش��ورمان،  
 اس��تادیوم اختصاص��ی ندارن��د و در زمی��ن اج��اره ای تمری��ن 
می کنند و به لحاظ امکانات و زیر ساخت ها در سطح بسیار پایینی 
قراردارند، این درحالی اس��ت که در تیم های سپاهان و ذوب آهن 
عالوه بر این که  از همان ابتدای شروع فعالیت حرفه ای در فوتبال، 
به ایجاد و راه اندازی و حمایت همه جانبه به فوتبال پایه فکر کردند، 
با برنامه ریزی و با دست پر وارد عرصه شدند.  امثال حسین پاپی، 
احسان حاج صفی، عباس قاسمی و محسن مسلمان پرورش یافته 
همین نگاه بودند که امروز و به نمایندگی از تیم های مبدأ خود در 
فوتبال ایران آقایی می کنن��د و امثال رضا محمدی، علی کریمی، 
محمدناصری، اکبر ایمانی، علی چوپانی، محمد حسین مارادمند و 

امیر جهان آریا ها خروجی همین تفکر آینده نگری هستند. 
س��پاهان در کنار این آینده نگری به توسعه زیرساخت های خود 
هم توجه خاصی نش��ان داد و با راه اندازی و بهره برداری از کمپ 
اختصاصی فردوس و خری��داری زمین باغ دریاچ��ه گامی بزرگ 
در جهت رس��یدن به فاکتورهای الزم برای کس��ب عنوان باشگاه 
حرفه ای از نگاه AFC برداشت. باشگاه ذوب آهن هم که زودتر از 
همتای همشهری خود وارد این عرصه شده بود، با داشتن ورزشگاه 
اختصاصی و کمپ تمرینی و آکادمی، از همان ابتدا در قامت یک 

باشگاه حرفه ای ظاهر شد. 

فدای سرت اگر...

سقف قراردادها شکاف عمیقی برداشت

فدای سرت اگر هر چه داری و نداری خرج جذب ستاره های کاغذی و میلیاردی فوتبال رو به قهقهرا  نجمه 
رفته ایران کردی...فدای سرت اگر با همه این هزینه ها تیمت از آخر، سوم و چهارم شد...فدای سرت اگر کرمی

این بازیکن فردا روز با اخم مربی، تیمت را تا گردن در حاشیه فرو برد...فدای سرت اگر میلیاردها تومان 
پول را صرف بازیکنانی کردی که شاید در طول فصل سه چهار بار هم برای تیمت بازی نکردند و از طرفی همچنان اجاره نشین 
و بدون کمپ اختصاصی و ورزشگاه اختصاصی هستی...فدای سرت اگردر پایان لیگ، یک مشت جوان بی ادعا با لبخندی 

استخوان سوز جام را جلو چشمانت باال بردند و تو ماندی و ستاره هایی که در شب تارت ذره ای فروغ نداشتند.... 
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پیامک ماهان برای 
بازیکنان فوتسال

مسابقات کشوری 
سوارکاری دراصفهان

 بازیکنان تیم فوتس��ال فوالد ماهان صبح روز گذشته پیامکی را از طرف 
احمد شمس، سرپرست تیم فوتس��ال فوالد ماهان دریافت کردند با این 

مضمون که برای تسویه حساب به باشگاه مراجعه نمایند.
 یکی از بازیکنان تیم فوتسال فوالد ماهان این خبر را به ایمنا داده و این 
موضوع را متذکر شده که س��ایر بازیکنانی هم که با فوالد ماهان قرارداد 
داش��ته اند، این پیامک را از طریق سرپرست تیم فوتس��ال فوالد ماهان 
دریافت کرده اند. به نظر می رسد عزم فوالد ماهان برای کنار کشیدن از 
لیگ برتر فوتسال جدی است و شاید هم قصد تغییرات کلی در بازیکنانی 
دارد که با این باش��گاه قرارداد دارند. حاال بایس��تی منتظ��ر ماند و دید 
سرنوشت فوالد ماهان برای فصل آینده لیگ برتر فوتسال چه خواهد شد. 

رقابت های سوارکاری استقامت کشور با حضور ۱0 تیم  روز30 تیر در چادگان 
برگزار می شود. رقابت های سوارکاری استقامت کشوری جام زاینده رود، هفته 
دوم از رقابت های لیگ سواری استقامت کشوری است که با حضور صدسوارکار، 
در دو قسمت آقایان و بانوان برگزار می شود. این رقابت ها در مسافت های 40، 
60 و ۸0 کیلومتری انجام می  شود و مکان برگزاری این مسابقات دهکده تفریحی 
زاینده رود )چادگان( اس��ت. این رقابت هابه همت هیأت سوارکاری استان و 
فدراسیون، همچنین با همکاری سازمان عمران زاینده رود و استانداری برگزار 
می شود. تیم نخست این رقابت ها مبلغ سه و نیم میلیون تومان و نفرات برتر نیز 
مبلغ یک میلیون تومان به عنوان جایزه دریافت می کنند. مسابقات از ساعت 

پنج بامداد روز جمعه آغاز و تا هفت شب ادامه خواهد داشت. 

احتمال غیبت پاتو در المپیک لندن
الکساندر پاتو، س��تاره جوان و برزیلی باش��گاه میالن و درجلسه 
تمرینی تیم المپیک برزیل، از ناحیه قوزک پای راست مصدوم شد. 
مسئوالن تیم پزشکی المپیک برزیل امیدوارند تا او بتواند در بخشی 

از رقابت های فوتبال المپیک لندن حضور یابد. 

تمایل دو تیم برای جذب والکات 
تیم های لیورپول و چلس��ی خواس��تار به خدمت 
گرفتن تئو والکات ش��دند. راجرز در نظ��ر دارد با 
مبلغ ۱5 میلیون پوند، بازیکن آرسنال را به لیورپول 
منتقل کند. دی ماتئو هم این بازیکن  را می خواهد.

کمپانی کفش پله به راه افتاد
پله، اسطوره فوتبال برزیل  خط تولید کفش به راه انداخته 
است. گویا  پله تخصص خاصی در ارایه و معرفی چهره اش 
در دنیای تبلیغات دارد. چند روز پیش او با همکاری در 
طبح پیتزا و ارایه آن به مشتریان تعجب زده، خبرساز شد. 15

سرمربی پیشین تیم بسکتبال ذوب آهن با بیان این که برای 
حضور در فصل جدید مسابقات لیگ برتر هیچ پیشنهاد رسمی 
نداشته است، از این که قوانین نقل و انتقال بازیکنان یکدیگر 

را نقض می کنند، انتقاد کرد. 
فرزاد کوهیان که هدایت تیم ذوب آهن را در بدترین شرایط 
ممکن تا پایان فصل گذش��ته رقابت های لی��گ برتر برعهده 
داشت، در گفتگو با مهر در مورد شرایطش برای فصل جدید 
این مس��ابقات اظهارداش��ت: از ذوب آهن به طور کامل جدا 
شده ام، اما هنوز برای فصل آتی مسابقات هیچ پیشنهاد رسمی 
نداش��ته ام. وی تأکید کرد: در هر صورت شغل من مربیگری 
بسکتبال است و در این شغل خواهم بود، اما این که برای لیگ 
9۱ چه شرایطی داشته باشم و با چه تیمی همکاری کنم، اصاًل 
مشخص نیست. باید پیشنهاد داشته باشم تا آن را بررسی کنم 

و تصمیمم را برای همکاری بگیرم.

این مربی بس��کتبال که عالوه بر ذوب آهن تجربه مربیگری 
در تیم های کاوه، دانش��گاه آزاد، صنام و راه آهن را هم دارد، 
در پاس��خ به این س��ؤال که برای انتخاب تی��م جدیدش چه 
مالک هایی را مدنظر دارد، تصریح کرد: س��ال گذشته که در 
ذوب آهن بودم، خیلی سخت گذشت؛ چون شرایط به گونه ای 
بود که بیشتر از یک لیگ به من فشار آورد. متأسفانه دشواری 
و بحران های زیادی را داشتیم. براس��اس تجربه ای که از این 
دوره گرفتم، این که فضای کارکردن مثبت و تأثیرگذار باشد، 

مالک تصمیم گیری ام است.
کوهیان در بخشی از این گفتگو به قوانین فدراسیون بسکتبال 
برای نقل و انتقال بازیکنان و این که هر تیم لیگ برتری مجاز 
به در اختیار داشتن سه بازیکن سهمیه های ملی است، اشاره 
کرد و اظهارداشت: سهمیه بندی بازیکنان نه صددرصد خوب 
است و نه بد؛ قطعاً هر قانونی در کنار مزایا، معایبی هم دارد، اما 
 موضوع این است که قوانین نقل و انتقال بازیکنان بسکتبال 

به گونه ای است که یکدیگر را نقض می کنند.
سرمربی فصل گذشته تیم بس��کتبال ذوب آهن تأکید کرد: 
 هدف از س��همیه بن��دی بازیکنان این اس��ت ک��ه بازیکنان 
مل��ی پوش می��ان تیم ها تقس��یم ش��وند. بر همین اس��اس 
فدراس��یون به هر تیم اجازه اس��تفاده از س��ه س��همیه ملی 
داده، اما وضع کردن این قانون که اگر تیمی قرارداد دوس��اله 
با بازیکن سهمیه ملی دارد می تواند به غیر از او بازیکن جذب 

کند، اهداف سهمیه بندی بازیکنان را نقض می کند. 

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: اگر دولت اعتقاد دارد که 
باشگاه ها باید درآمدزایی کنند و مس��تقل باشند، باید حق و 
حقوق آنها را تمام و کمال بپردازد. خس��رو ابراهیمی با بیان 
این که یکی از راه های درآمدزایی باشگاه، فروش حق پخش 
تلویزیونی بازی هایش��ان اس��ت، اظهار کرد: ما معتقدیم که 
باشگاه ها باید خودکفا شوند و درآمد کسب کنند یا مادام العمر 
دولتی بمانند و از محل بودجه کش��ور و پول مردم، بازیکنان 
گران قیمت بخرند! اگر معتقدیم که باشگاه ها باید درآمدزایی 
کنند، باید شرایط الزم برای کسب درآمد برایشان فراهم شود. 
وی ادامه داد: در دنیای امروز، باش��گاه ها از طریق حق پخش 

تلویزیونی پول های هنگفتی می گیرند. 
اگر باشگاه ها بتوانند از این طریق و پرورش بازیکنان و فروش 
آنها درآمد کسب کنند، آن وقت می توانند هر بازیکن را با هر 
قیمتی که خواس��تند بخرند. آنها حت��ی می توانند بازیکنان 

مطرح بین المللی را جذب کنند و حق پخش بازی های شان را 
هم به صورت بین المللی بفروشند.

ابراهیمی همچنین با گالیه از سیستم  اداره باشگاه ها توسط 
دولت گفت: مش��کل باش��گاه های ما این اس��ت که بیش��تر 
 باشگاه ها دولتی هس��تند و با خرید چند بازیکن گران قیمت 

صدای همه در می آید.
 اگر معتقدند که باش��گاه ها بای��د درآمدزایی کنن��د، باید از 
س��وی دیگر نگاهی انتفاعی به آنها داش��ته باش��ند و حق و 
حقوقش��ان را تمام و کم��ال بپردازن��د. وی با اش��اره به  این 
 ک��ه اس��تفاده از ح��ق پخ��ش مس��ابقات در صدا و س��یما 
می تواند به درآمدزایی باش��گاه ها کمک کند، افزود: صدا و 
سیما هم که بودجه زیادی دارد و باید حق باشگاه ها را بدهد، 
ح��ال می خواهد این حق به ص��ورت نقدی یا ب��ه صورت در 
 اختیار ق��رار دادن امتیاز تبلیغات تلویزیونی پرداخت ش��ود. 
مدیر عامل باشگاه ذوب آهن همچنین گفت: ما تا چه زمانی 

می خواهیم باشگاه هایمان را دولتی اداره کنیم؟ 
این سیس��تمی که اکنون در فوتبال ما حاکم اس��ت و دولت 
 باید به همه باشگاه ها پول بدهد تا چرخ لیگ ما بچرخد، اصال

 درست نیست. اگر می خواهیم باش��گاه ها درآمدزایی کنند، 
باید بستر الزم را برایش فراهم کنیم؛ ضمن این که باید همه را 
هم به یک چشم نگاه کنیم و رنگ ها در تصمیم گیری ها مؤثر 
نباش��ند. باید این کار را انجام دهیم تا فوتبال مان را از وضعی 

که در آن گرفتار است نجات دهیم.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن: فرزاد کوهیان:

باشگاه ها به غیر از حق پخش از کجا  درآمدزایی کنند؟فدراسیون خود قوانین را نقض می کند



یادداشت

 وجود 350 گونه گیاهی بومی 
در استان 

رییس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال 
و بختیاری گفت: س��ه هزار و 500 گونه گیاه در این اس��تان وجود دارد 
که 350 گونه آن بومی استان است. محمد رضا محمدی اظهار داشت: 
مجموع مس��احت مراتع این اس��تان یک میلیون و 93 هکتار است که 
از این میزان، 31 ه��زار و 697 هکتار جزو مراتع درجه یک اس��ت. وی 
سطوح مراتع درجه دو اس��تان را 407 هزار و 609 هکتار معادل 37/3 
درصد مجموع اراضی عنوان کرد و افزود: بر اس��اس آمار موجود 59/8 
درصد از مراتع نیز در رده درجه سوم قرار می گیرد که این مسأله نشان 
می دهد که نیمی از مراتع استان جزو مراتع فقیر است. محمدی، تنوع 
گیاهی گونه های استان چهارمحال وبختیاری را بسیار متنوع دانست و 
اظهار داشت: تنوع گیاهی و تعداد گونه های این استان بسیار زیاد است، 
به طوری که در یک مرتع ممکن است دو یا چند پوشش گیاهی وجود 
داش��ته باش��د. رییس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به طرح های واگذار شده مراتع در 
این استان، تصریح کرد: تاکنون 171 طرح به مساحت 234 هزار هکتار 
به خانواده های واجد شرایط داده شده که سند خورده  است و 326 طرح 
نیز تهیه شده که مساحتی افزون بر 506 هزار هکتار است. وی با بیان این 
که 208 طرح تثبیت شده با برخورداری از مساحتی افزون بر 418 هزار 
هکتار در این استان موجود است، گفت: طرح ها ابتدا تهیه، سپس تثبیت 

شده و در نهایت واگذار می شود .

خبر ویژه

معاون امور عمرانی استاندار
محمود عیدی 

این اس��تان از جاذبه های مهم گردش��گری برخوردار اس��ت و باید 
توسعه گردشگری استان به س��مت اقتصادی شدن گام بردارد و در 
این راه حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران، می تواند به توسعه 

اقتصادی بخش گردشگری استان منجر شود. 
 در ح��ال حاض��ر زی��ر س��اخت ه��ای الزم ب��رای حض��ور 
 س��رمایه گذاران و بخش خصوصی فراهم ش��ده و در این زمینه نیز 
رایزنی هایی با بخش خصوصی و س��رمایه گذاران خارجی از کشور 
اتریش صورت گرفته اس��ت. اقتصادی ش��دن گردش��گری در این 
 اس��تان به برگزاری هرچه بیشتر جش��نواره های بزرگ و با کیفیت 

می انجامد. 
فرام��وش نکنی��م اس��تان 
چهارمح��ال وبختی��اری از 
نظر طبیعت گ��ردی به ویژه 
ب��ا محوری��ت گردش��گری 
 ورزشی، یکی از استان های

ش��اخص اس��ت و بای��د در 
 ای��ن زمین��ه تبلیغ��ات و 
اطالع رسانی کاملی صورت 

گیرد. 

گردشگری باید اقتصادی شود 

چهره روزیادداشت
سایت پروازی رخ، میزبان مسابقات هوایی 

محمود شمسی پور، مدیرکل ورزش و جوانان گفت: در این جشنواره دو روزه 70 نفر از خلبانان 
پاراگالیدر کشور در رشته های پاراموتور، پاراگالیدر، مسافت و دو نفره رقابت می کنند. سایت 

پروازی رخ با موقعیت ویژه، در ارتفاع دو هزار و 650 متری از سطح دریا قراردارد. 
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 استاندارچهارمحال و بختیاری گفت: 
گروه 
ایران متوسط سرعت پیشرفت علمی شهرستان

دنیا را دارد. 
علی اصغر عنابس��تانی  ک��ه در آیین افتتاحیه پ��ارک علم و 
فناوری چهار مح��ال و بختیاری س��خن می گف��ت، اظهار 
داشت: دش��من همه توان خود را در تحریم اقتصادی کشور 
دانسته و تالش آنها بر این است که از پیشرفت علم در ایران 

جلوگیری کنند.
وی با بیان این که ایران بدون وابس��تگی به نظام سلطه، روز 
به روز راه های پیشرفت را طی می کند، بیان داشت: با وجود 
فش��ارهای مختلفی که دش��من در عرصه اقتصادی به ایران 
 وارد کرده، ام��ا این کش��ور در حجم اقتص��ادی در رتبه 17

دنیا قرار دارد
. عنابستانی تصریح کرد: باوجود فشارهای مختلف اقتصادی 
که به این کشور وارد می شود، ایران 11 برابر متوسط سرعت 

پیشرفت علمی دنیا را دارد.
وی ادامه داد: در افق چشم انداز 1404، ایران رتبه اول علمی 
منطقه را کس��ب می کند و در صحنه های مختلف دیگر به 

همین شیوه است.
عنابس��تانی اذعان داش��ت: ایران توانایی عالم شدن، تولید 
علم، کشف ناشناخته ها و شکس��تن مرزهای دانش را دارد و 

کشوری بوده که مرجع همه کشورهای دنیاست.
 وی با اش��اره ب��ه این ک��ه از س��رعت و ن��وآوری و تحول در 
عرصه های علمی نباید بیمی داشت، عنوان کرد: علم را باید 

تبدیل به فناوری و فناوری را تبدیل به ثروت کرد.

عنابس��تانی با تأکید بر این که در عرصه علم نباید به بیراهه 
رفت خاطرنشان کرد: آنچه در عرصه علم باید به آن پرداخت، 

سؤال کردن زیاد است.
وی افزود: چرخه تولید علم صحیح، چرخه کاملی باید باشدو 

مسیر علم را باید درست و مناسب رفت.
اس��تاندار چهار محال و بختی��اری گفت: می��زان اختراعات 
ثبت شده در سال اخیر در کش��ور، دو برابر شده است و این 
 اتفاق به جوانان روحی��ه، اعتماد، خودباوری و خواس��تن را 

می دهد.
 عنابستانی اظهار داشت: در این استان با توجه به قابلیت های 

ویژه، در عرصه علمی کارهای خوبی شده است.
وی ادامه داد:50 هزار جمعیت دانشجویی و جهت گیری در 
رشته های دانش��گاهی اتفاق خوبی اس��ت که در این استان 

رخ داده است.
 عنابستانی با بیان این که برای کامل کردن حلقه علمی 88 
مرکز رشد ایجاد شده است و فعالیت خوبی انجام گرفته، بیان 
داشت: در سال 89 بنیاد نخبگان در این استان افتتاح شده و 

امروز پارک علم و فناوری افتتاح خواهد شد.
وی ادامه داد: جوانان باید از این فرصت اس��تفاده کنند و در 

معرض تولید انبوه، ثروت و تجارت قرار گیرند.
 استاندار چهارمحال و بختیاری در پایان  تأکید کرد:  جوانان 
باید از حضور در پارک علم و فناوری استفاده کنند و در آینده 
 ای نزدیک خبر خوبی از رشد و ش��کوفایی استان داده شود 
 ت��ا خ��ود ب��اوری و خ��ود کفای��ی ایران��ی را ب��ه جهانیان 

عرضه کنیم .

  محم��د ابراهیمی��ان، از هنرمن��دان 
محمد 
خوشنویس چهارمحال و بختیاری است بندرعباسی

که سال های جوانی و نوجوانی خود را 
درحوزه هنرخوشنویسی صرف کرده و به همین دلیل در سال 
1374 و در حالی که 23 سال بیشتر نداشت، موفق به اخذ درجه 

ممتاز شد.
 البته باید از اساتید برجس��ته او، یاد کرد؛ کسانی که چرخش و 
پیچش قلم را به او آموختند و ابراهیمیان هنوز به شاگردی آنها 
افتخار می کند و با خوشحالی می گوید: نزد استاد یداهلل کابلی، 
استاد عباس اخوین، اس��تاد محمد حیدری و استاد علی فرزانه 

تلمذ کردم و هنوز هم شاگردشان هستم. 
 ش�ما خوشنویس�ی را چقدر هن�ر می دانی�د؟ چون 
 هس�تند کس�انی ک�ه ام�روزه خوشنویس�ی را هنر 

نمی دانند.
 به قول اس��تادی که نمی توان��م نامش را بی��اورم، هیچ هنری 

سخت تر از خوشنویسی نیست. 
 این اس�تاد ک�ه نمی ش�ود نام�ش را ب�رد، پس 
نم�ی ت�وان هم ب�ه حرف�ش اس�تناد ک�رد. من 
س�ؤالم را جور دیگری می پرس�م؛ به نظر ش�ما 
ب�ا تلفی�ق و تجمی�ع برخ�ی هنره�ا و ورود 
 ابزاره�ا ب�ه هنرها هن�وز ه�م خوشنویس�ی را 

می توان هنر دانست؟ 
بله، متأس��فانه همین طور اس��ت و به قول ش��ما همین ابزارها 
تغییراتی به وجود آورده ان��د، ولی ورود خ��ط در گرافیک و نه 
گرافیک در خط، اتفاق خوبی برای خوشنویسی بود؛ چون اصالت 

هنری خوشنویسی را در کنار مدرنیسمی که گرافیک دارد حفظ 
کرد، ولی اهمیت خوشنویسی در میکرون هاست و این که کدام 
خوشنویس چقدر دقت دارد و ذوقش را در خوشنویسی به کار 

می گیرد.
 ولی هنر خوشنویس�ی که چندان قرار نیس�ت 
ذوقی باشد، بلکه تابع مکاتب خطاطی است؛ مثال 
یک استاد در مکتب میرعماد می نویسد و یکی 
در مکتب میرزا غالمرضا؛ یکی در شکسته قدیم و 

یکی در شکسته جدید؟
درست اس��ت، ولی س��لیقه و قریحه هم نقش بس��یاری دارد. 
آن بزرگان بیش��تر به واس��طه دق��ت و ذوق و بعد ه��م اصرار و 
تربیت هنرجو صاحب این مکاتب ش��دند. االن ن��رم افزارها هم 
خوشنویس��ی می کنند، ولی با چه دقتی؟  اگر دقت هم داشته 
باش��ند، روحی در آنها جاری نخواهد بود و همین هنرگونگی را 

از آنها سلب می کند. 
برای کسی که کارخوشنویسی می کند، این مفهوم ملموس تر 

است که بگویم خوشنویسی بسیار هنر ریز و دقیقی است. 
 حاال که بح�ث ورود گرافیک در خ�ط یا خط در 
گرافیک را گفتید، از هنر تازه متولد شده نقاشی 
خط بگویید؛ البته اگر با آن موافق هستید و آن را 

خط نقاشی نمی دانید؟
همان اصطالح نقاش��ی خط صحیح اس��ت؛ چون خوشنویس 
با رنگ های مختلف خوشنویس��ی می کند و ش��یوه جدیدی 
در خوشنویسی اس��ت که به نوعی هنر را به هنر مدرن نزدیک 

می کند.  

االن نرم افزارها هم 
خوشنویسی می 
کنند، ولی با چه 
دقتی؟  اگر دقت 
هم داشته باشند، 
روحی در آنها 
جاری نخواهد بود 
و همین هنرگونگی 
 را از آنها سلب 
می کند

 ایران توانایی 
عالم شدن، 
تولید علم، کشف 
 ناشناخته ها
  و شکستن 
مرزهای دانش را 
دارد و کشوری 
 بوده که مرجع 
همه کشورهای 
دنیاست

گفتگو  با هنرمند خوشنویس استاندار چهار محال و بختیاری: 

اهمیت خوشنویسی در میکرون هاست پیشرفت علمی ایران، 11برابر متوسط دنیا 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

تحدید حدود اختصاصی
2861 ش��ماره: 3465 چون تحدید حدود 8 س��هم مفروز س��مت جنوبی قطعه زمین مزروعی 
مع��روف پائین راه که فعاًل بصورت ش��ش دانگ یک قطعه باغ محصور و مش��جر بمس��احت 
9420 مترمربع درآمده و بش��ماره پالک 898 فرعی از 159- اصلی واقع در بادرود جزء بخش 
9 حوزه ثبتی بادرود که طبق پرونده ثبتی بنام آقای علی حالجی خالدآبادی فرزند حس��ین در 
جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی ثبت، تحدید حدود بعمل نیامده بنا بدستور قسمت 
اخی��ر ماده 15 قانون ثبت برطب��ق تقاضای نامبرده تحدید حدود مل��ک مرقوم در تاریخ 06 و 
1391/06/07 س��اعت 10 صبح در محل ش��روع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با 
روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد ش��د. لذا بموجب این آگهی به کلیه 
مجاورین و مالکین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا سی روز 

پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1391/04/27 م الف: 110/40 طویلی- رئیس ثبت بادرود
 

ابالغ رأی
2874 شماره دادنامه: 9109970353400281، شماره پرونده: 9009980358001012، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910023، شاکی: آقای اسماعیل صادقی به نشانی خوراسگان بلوار جی شرقی 
ک ش حس��ین مهتری ک عباس دهقانی پ 2 منزل اسماعیل صادقی، متهم: خانم سکینه زمانی 
به نشانی مجهول المکان، اتهام: فروش مال غیر، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده 
ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص 
اتهام متهم بنام خانم س��کینه زمانی فرزند عباس متولد 1334 مبنی بر فروش مال غیر حس��ب 
ش��کایت آقای اس��ماعیل صادقی و اظهارات مطلع به نام آقای مهدی حسینی و قولنامه فروش 
قسمتی از شش دانگ زمین مزروعی به مساحت سه هزار مترمربع از بیست هزار متر به مبلغ 
یکصد و بیست میلیون تومان واقع مزرعه گورت روبروی باربری ستاری و عدم دفاع از سوی 
متهم بزه انتسابی محرز و مسلم می باشد و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتش��اء اختالس و کالهبرداری متهم مذکور عالوه بر رد اصل مال )مذکور( به شاکی به تحمل 
یک س��ال حبس و به مبل��غ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دول��ت محکوم می گردد. رأی 
صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی درهمین دادگاه می باشد. 

م الف/ 5555 مرادی- رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
2901 ش��ماره دادنامه: 9109970350200085، ش��ماره پرونده: 9009980350200682، ش��ماره 
بایگانی ش��عبه: 900694، خواهان: آقای مهدی حیدری با وکالت آقای مرتضی هنرمند به نش��انی 
خمینی ش��هر، خ ش��ریعتی جنوبی، جنب بانک ملت، مجتمع آریا، طبقه دوم، خوانده: آقای علیمراد 
کرمی ورنامخواستی به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک، 2- مطالبه خسارت 
تأخیر تأدیه، گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر 
مبادرت بص��دور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی خواهان مهدی حیدری با وکالت 
آقای مرتضی هنرمند بطرفیت خوانده علیمراد کرمی ورنامخواس��تی به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد 
و پنج میلیون ریال وجه چک به شماره 297983-89/2/7 عهده بانک صادرات اصفهان با احتساب 
هزینه دادرس��ی و خسارت تأخیر تأدیه نظر به دادخواس��ت تقدیمی و فتوکپی مصدق متن و ظهر 
گواهینامه عدم پرداخت وجه چک صادره از ناحیه بانک محال علیه که اساسًا داللت بر اشتغال ذمه 

و خوان��ده در قبال خواهان به میزان مبلغ ف��وق را دارد و اینکه خوانده با اطالع از دعوی مطروحه 
جریان رس��یدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده و نسبت به دعوی دفاع مؤثری بعمل نیاورده و 
دلیلی بر پرداخت وجه سند مدرکیه اقامه نکرده است لذا دادگاه با استصحاب اشتغال ذمه خوانده، 
دعوی را وارد تش��خیص و مستنداً به مواد 310 و 311 و 312 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 
519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق یک تبصره به 
ماده 2 قانون چک و استفس��اریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت 
مبلغ )هفتاد و پنج میلیون( ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ )یک میلیون و پانصد و پنجاه و پنج 
هزار( ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت شصت درصد حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در 
مرحله بدوی و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم براساس 
شاخص تورم مربوطه در حق خواهان محکوم می نماید. اجرای احکام مکلف است خسارت تأخیر 
تأدیه را به ش��رح فوق محاس��به و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید. رأی صادره غیابی 
ب��وده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه صادرکننده رأی بوده 
و پس از 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد. 

م الف/ 5666 معقولی- دادرس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

 ابالغ نظریه کارشناسی
2902 با توجه به اینکه در پرونده کالس��ه 315/90 ح/ 1 ش��عبه اول حقوقی اصفهان موضوع 
دعوی مرتضی و بتول نصر علیه ش��ما 1- محس��ن نصر 2- ناهید نصر 3- محبوبه خرسندی 
به خواس��ته خلع ید پس از صدور قرار کارشناس��ی، کارشناس محترم دادگستری نظریه خود 
را اعالم نموده اند لذا با مطالعه نظریه چنانچه اعتراضی دارید ظرف یک هفته از انتش��ار آگهی 
کتبًا به این شعبه اعالم در غیر این صورت رسیدگی ادامه خواهد یافت. م الف/ 6015 مدیر دفتر 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
2903 کالس��ه پرون��ده: 770/90 ح/ 1، خواه��ان: محم��ود بارب��د فرزند نصرت ال��ه، خوانده: 

محمدرضا خس��رو معینی ف ابوالقاسم، خواس��ته: الزام به انتقال سند. خواهان دادخواستی 
تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور به هم رساند. م الف/ 5551 رنجبر- 

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
2904 شماره اجرائیه: 9110420350600102، شماره پرونده: 8809980350600552، شماره 
بایگانی شعبه: 880557، بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
8909970350600884900997035060020991099703506000078909970369900055 

محک��وم علیهم خانم فاطمه حمامی و خانم زهره کریم��ی و تارا رضوانی به آدرس اصفهان خ 
شیخ بهایی ک اکبر سپهرزاد، مجتمع طال، طبقه همکف و محکوم علیه ردیف دوم و سوم فعاًل 

مجهول المکان به عنوان ورثه مرحوم مصطفی رضوانی محکوم هستند به: پرداخت مبلغ پانصد 
میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
ص��دور گواهی عدم پرداخ��ت )88/2/28( لغایت اجرای حکم در حق محکوم له زهرا هاش��می 
خوزانی نام پدر: سیاوش نشانی: اصفهان خ امام خمینی ایستگاه فتوت کوی شهید احمدی کوی 
توحید کوی س��عادت مقابل مسجد ابوالفضل پ 6 و پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال به 
عنوان حق االجراء در حق صندوق دولت. در موقع وصول محکوم به هزینه دادرسی از محکوم 
به برداش��ت و به حس��اب خزانه واریز گردد. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- پ��س از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اس��تیفاء محکوم به، از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع 
دارائی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده 
اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارائی خود 
بدهید به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 
روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام 
مدنی می باش��د به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و 
همچنی��ن مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمایید.  م 

الف/ 6002  فانی- مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
2905 شماره دادنامه: 9009970350301662، شماره پرونده: 9009980350300973، شماره 
بایگانی ش��عبه: 900973، خواهان: آقای علیرضا محمدی به نش��انی اصفهان، خ هفتون، کوی 

بهار آزادی، پ 9، خوانده: آقای محسن توکلی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه طلب، 
گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی 
دادگاه: در خصوص دعوی آقای علیرضا محمدی بطرفیت آقای محسن توکلی مبنی بر مطالبه 
ش��صت میلیون و هش��تصد هزار ریال و مطالبه مطلق خسارات دادرس��ی، دادگاه از توجه به 
محتوی��ات پرونده و مس��تندات ابرازی و با توجه به مفاد دادنام��ه های 1153-88/10/9 راجع 
به پرونده کالس��ه 772-88 ح 3 با توجه به مفاد صورتجلس��ه مورخ 88/10/21 که بموجب آن 
خواه��ان اقدام به تحویل اتومبیل مورد حکم به آقای جلیل س��لمانی دهکردی احدی از محکوم 
له پرونده اس��تنادی نموده و با توجه به اینکه خوانده با وصف ابالغ در جلسه دادرسی حاضر 
نش��ده و در قبال خواس��ته خواهان دفاعی بعمل نیاورده است لهذا خواسته خواهان را مقرون 
به صحت دانس��ته مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 

390-391-392 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مس��ئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده 
ب��ه پرداخت مبلغ 60/800/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبل��غ 1221000 ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه )تاریخ تقدیم دادخواس��ت 90/9/28( لغایت 
زمان پرداخت براس��اس شاخص اعالمی صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 
20 روز پ��س از اب��الغ قابل واخواهی در این مرجع و ظ��رف 20 روز پس از آن قابل اعتراض 
در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد. م الف/ 6000 اسماعیلی- رئیس شعبه 3 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
پرون��ده: 8909980350600267،  دادنام��ه: 9109970350600313، ش��ماره  2906ش��ماره 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 890274، خواهان: خانم اعظم محمدی با وکالت خانم عاطفه غالمعلی 
به نش��انی اصفهان خ وحید نبش حس��ین آباد پاساژ عس��گریه طبقه دوم واحد 2 دفتر وکالت، 
خوانده: آقای اصغر مرادی به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه خس��ارت، گردشکار: 

دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در 
خص��وص دعوای خانم اعظم محمدی فرزند بندعلی ب��ا وکالت خانم عاطفه غالمعلی به طرفیت 
آقای اصغر مرادی فرزند علی به خواس��ته مطالبه ارش البکاره و کلیه خس��ارات دادرس��ی، از 
توجه به دادخواس��ت وکی��ل خواهان و با توجه به تصویر مصدق دادنامه ش��ماره 880-212 
م��ورخ 88/3/23 صادره از ش��عبه 16 دادگاه کیفری اس��تان اصفهان و دادنامه ش��ماره 737 
مورخ 88/5/13 صادره از شعبه 27 دیوانعالی کشور از جهت محکومیت خوانده به اتهام زنای 
غیرمحصن و با عنایت به نظریه ش��ماره 30795 مورخ 85/11/6 پزش��کی قانونی استنادی در 
آراء ص��ادره که داللت بر ازاله ب��کارت خواهان دارد و با التفات ب��ه اینکه دعوای مطروحه و 
مستندات وکیل خواهان از هر گونه ایراد و دفاع خوانده مصون مانده است و با توجه به نظریه 
کارشناسی که ارش البکاره خواهان را به میزان مهر المثل و مطابق با مبلغ 310/472/000 ریال 
برآورد نموده اس��ت و اینکه نظریه یاد ش��ده از هر گونه اعتراضی مصون مانده است دادگاه 
دعوای مطروحه را محمول بر صحت تش��خیص و مس��تنداً به اصل 167 قانون اساسی و مواد 
30 و 515 و 519 قانون آئین دادرس��ی مدنی و مس��ئله 5 از صفحه 584 کتاب تحریر الوسیله 
حضرت امام خمینی )ره( و نظریه ش��ماره 7/5926 م��ورخ 1382/7/16 اداره کل امور حقوقی 
قوه قضائیه، رأی بر محکومیت خوانده به  پرداخت ارش البکاره به میزان 310/472/000 ریال 
و پرداخت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. اجرای احکام مکلف اس��ت در زمان اجرای دادنامه به لحاظ صدور حکم اعس��ار محکوم 
لها، هزینه دادرسی را از محکوم به برداشت و به حساب خزانه واریز نماید. رأی صادره غیابی 
و از تاری��خ ابالغ ظرف مهلت بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر اس��تان 

است.  م الف/ 5999 محمدی- رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
2907 شماره دادنامه: 9109970350800041، شماره پرونده: 9009980350800830، شماره 
بایگانی ش��عبه: 900836، خواهان: بانک ملت به مدیریت عل��ی دیواندری با وکالت آقای حبیب 
محمدی به نش��انی اصفهان ابتدای خ بزرگمهر س��اختمان بهشت ط 3 واحد 34، خواندگان: 1- 
آقای حس��ین جعفری خورزوقی به نش��انی خورزوق بلوار ولیعصر ک بهجت پ 9، 2- آقای 
محمدعلی ش��هابی مطلق 3- آقای ابراهیم چهرازی همگی به نش��انی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه طلب، گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح 
ذیل مب��ادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دادخواس��ت حبیب محمدی به 
وکال��ت از بان��ک ملت به مدیریت علی دیوان��دری به طرفیت محمدعلی ش��هابی مطلق، ابراهیم 
چهرازی، حس��ین جعفری خورزوقی دایر بر مطالبه مبلغ 90/000/000 ریال وجه 5 فقره سفته 
به ش��ماره 493488-493489-493491-493490-918997 با احتساب خسارات دادرسی و 
تأخیر تأدیه، دادگاه با مالحظه مس��تندات تقدیمی پیوست ش��امل رونوشت مصدق که حکایت 
از اش��تغال ذمه خواندگان داش��ته و بقای اصل س��فته ها در ید خواهان ظهور در اس��تمرار 
مدیونی��ت نامبردگان داش��ته و از ناحیه خوان��دگان نیز دفاع و ایرادی به عم��ل نیامده، ادعای 
خواهان را وارد دانس��ته و به اس��تناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی خواندگان 
را به پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته با احتس��اب خس��ارت دادرس��ی 
)هزینه دادرس��ی و حق الوکاله( به انضمام خسارت تأخیر برمبنای قراردادهای استنادی بانک 
محک��وم و اعالم می نماید. رأی صادره نس��بت ب��ه خواندگان غیابی ب��وده و ظرف مدت 20 
 روز قاب��ل واخواهی در این مرجع می باش��د. م الف/ 5998 بهرامیان- رئیس ش��عبه 8 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

احضار
2909 نظ��ر به اینکه آقای باقر بابایی ش��کایتی علیه مصطفی جعف��ری مبنی بر کالهبرداری و 
تحصیل نامش��روع وجه مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 910304 ب 2 ثبت این ش��عبه 
و وق��ت حض��ور ظرف یک م��اه پس از انتش��ار آگهی می باش��د با توجه به مجه��ول المکان 
ب��ودن متهم حس��ب م��اده 115 قان��ون آئین دادرس��ی کیفری مرات��ب یک نوب��ت در یکی از 
روزنام��ه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می ش��ود واز متهم مذکور دعوت ب��ه عمل می آید 
جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده 
 تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. م الف/ 6007 دفتر ش��عبه دوم بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
2910 نظر به اینکه آقای عبداله علی بابایی فرزند رمضان به اتهام ایجاد مزاحمت، طلب اخاذی، 
س��لب آسایش و امنیت، ضرب و جرح عمدی حس��ب شکایت آقای غالمرضا علی بابائی فرزند 
ماندعلی از طرف این دادس��را در پرونده کالس��ه 900544 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیف��ری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه 
از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 29 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر ش��ود. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 6008 شعبه 29 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
2933 ش��ماره: 3279 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعی تقریبًا چهارده جریبی 
معروف گر راهی بشماره پالک 2970 فرعی از 159- اصلی واقع در بادرود جزء بخش 9 حوزه 
ثبت��ی بادرود که طبق پرونده ثبتی بنام آقای رمضانعل��ی زمانیان بادی وغیره در جریان ثبت 
اس��ت بعلت عدم حضور متقاضی ثبت، تحدید حدود بعمل نیامده بنا بدستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1391/6/1 ساعت 10 
صبح در محل ش��روع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید 
حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار 
می ش��ود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر ش��وند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
ام��الک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورت مجلس تحدیدی تا س��ی روز پذیرفته خواهد 

شد. تاریخ انتشار: 1391/04/27 م الف: 110/38 طویلی- رئیس ثبت بادرود
 

ابالغ وقت رسیدگی
2935 در خص��وص پرونده کالس��ه 138/91 خواهان محمود مختاری دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت س��ید صولت جعفری فرزند اس��داله تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای 
روز ش��نبه مورخ 91/7/1 س��اعت 8/30 تعیین گردیده اس��ت، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوان��ده حس��ب تقاضای خواه��ان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی 
به این ش��عبه واقع در ابتدای خ آتش��گاه مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف مراجعه و 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
 ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 12 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
2936 شماره: 2081/90 ش ح 14 به موجب رأی شماره 118 تاریخ 91/1/31 حوزه 14 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای رجبعلی حسن پناهی 
نام پدر: احمدقلی مجهول المکان محکوم اس��ت به: حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رسمی و 
انتقال رس��می خودروی سواری بنز به شماره انتظامی 96368-تهران ع و پرداخت مبلغ سی و 
شش هزار ریال )36/000 ریال( بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای حمیدرضا اخالقی 
اردکانی نام پدر: شاپور نشانی محل اقامت: اصفهان خ نیکبخت کوچه ابطحی کوچه قمری پالک 
6/15. م��اده 34 قان��ون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه 
مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود 
را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 14 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی 
2937 کالس��ه پرونده: 78/91، ش��ماره دادنامه: 531، مرجع رس��یدگی: شعبه 14 شورای حل 
اخت��الف اصفهان، خواهان: 1- عبدالحمید اعتمادی فر نش��انی: اصفهان خ طالقانی ابتدای زاهد 
خ مسجد س��ید، 2- محمدعلی اعتمادی فر نشانی: اصفهان خ مسجد سید کوچه شهید اقتداری 
ک ش��هید دامادزاده، خواندگان: 1- ایرج 2- توران 3- مهین 4- پروین همگی رستگار مجهول 
المکان، خواس��ته: الزام به انتقال سند یک باب مغازه به پالک ثبتی 168/1 بخش 2 ثبت اصفهان 
و خس��ارات دادرسی،گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم ش��ورا ضمن ختم رس��یدگی با استعانت از خداوند متعال بش��رح آتی مبادرت بصدور 
رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی خواه��ان ها 1- عبدالحمید اعتمادی فر 
2- محمدعل��ی اعتمادی فر به طرفی��ت 1- ایرج 2- توران 3- مهین 4- پروین همگی رس��تگار 
فرزندان حسین به خواسته الزام به انتقال سند یک باب مغازه به پالک ثبتی 1/168 بخش 2 ثبت 
اصفهان به شرح دادخواست تقدیمی که خواهان ها اعالم می دارند که مورث آنان مغازه مذکور 
را از خوان��دگان خری��داری نموده و خواندگان طبق س��ند وکالت به ش��ماره 121186 مورخه 
1378/6/22 دفترخان��ه 86 اصفهان را ارائه نموده که خوان��دگان وکالت در فروش و انتقال به 
مورث خواهان ها داده اند و در دفترخانه گواهی حصر وراثت به ش��ماره 426-69/4/19 اعالم 
شده است نظر به ابالغ قانونی به خواندگان نامبردگان در جلسه رسیدگی مورخه 1391/3/24 
حاضر نش��ده اند و الیح��ه ای تقدیم ننموده اند نظ��ر به ارائه گواهی انحصار وراثت توس��ط 
خواهان ها و اس��تعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالک اصفهان به شماره الیحه 20 مورخه 
1391/1/23 ک��ه مالکیت مغازه به پالک ثبتی فوق الذکر را به نام مورث خواندگان اعالم نموده 
اس��ت لذا ش��ورا دعوی خواهان ها را وارد دانسته و به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 225 و 
231 و 362 و376 قان��ون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم به 
محکومیت خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رس��می و انتقال رسمی به میزان سهم 
االرث خود از شش دانگ پالک ثبتی 1/168 بخش 2 ثبت اصفهان به نسبت سهم االرث خواهان 
ها با توجه به گواهی انحصار وراثت به شماره 5366 مورخه 1385/12/28 در حق خواهان ها 
ص��ادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و قابل واخواهی ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ در 

این شعبه می باشد. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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 امام جواد  )علیه السالم(:
کسی که راه ورود به کاری را نشناسد، راه برون شدن از آن 

درمانده اش می کند.

بوی کباب مستأجر
 مردی با تس��لیم ش��کوائیه ای

به قاضی ش��ورای حل اختالف 
گفت: چندی قبل خانه محقر و 
مخروبه ای را در چند کیلومتری 
حاش��یه یکی از ش��هرک های 
مشهد خریدم، اما چون وضعیت 
مالی مناسبی نداشتم، اتاقی را 
که گوشه حیاط بود اجاره دادم. 
مدتی از اجاره منزل نگذش��ته 
بود که احس��اس می کردم فرزندان خردسالم دچار افسردگی شده اند. 
وقتی از سرکار به خانه می آمدم، آنها از من طلب »کباب« می کردند و 
من که توان خرید »گوشت« را نداشتم، هر بار با بهانه ای آنها را دست به 
سر می کردم. تا این که متوجه ش��دم هر چند روز یک بار از اتاقی که به 
اجاره واگذار کرده ام »بوی کباب« می آید و همین موضوع باعث شده 
تا فرزندانم از من تقاضای کباب بکنند. شاکی این پرونده ادامه داد: دیگر 
طاقتم طاق شده بود؛ هرچه سعی کردم برای فرزندانم کباب تهیه کنم، 
نش��د و این در حالی بود که بوی کباب های مستأجرم مرا آزار می داد. 
به همین دلیل از محضر دادگاه می خواه��م رأی به تخلیه محل اجاره 
بدهد تا بیش از این خانواده ام در عذاب نباشند. قاضی باتجربه شورای 
حل اختالف که سال هاست به امر قضاوت اش��تغال دارد، هنگامی که 
این ماجرا را می شنید، اشک در چشمانش حلقه زد و گفت: پس از اعالم 
شکایت صاحبخانه، مس��تأجر او را احضار کردم و شکایت صاحبخانه را 
برایش خواندم. مستأجر که با شنیدن این جمالت بغض کرده بود، گفت: 
آقای قاضی! کاماًل احساس صاحبخانه را درک می کنم و می دانم او در 
این مدت چه کشیده است، اما من فکر نمی کردم که فرزندان او چنین 
تقاضایی را از پدرشان داشته باش��ند. او ادامه داد: چندی قبل وقتی به 
همراه خانواده ام از مقابل یک کباب فروشی عبور می کردیم، فرزندانم از 
من تقاضای خرید کباب کردند، اما چون پولی برای خرید نداشتم به آنها 
قول دادم که برایشان کباب درست می کنم. این قول باعث شد تا آنها هر 
روز که از سر کار برمی گردم، شادی کنان خود را در آغوشم بیفکنند به 
این امید که من برایشان کباب درست کنم، اما من توان خرید گوشت را 
نداشتم. تا این که روزی فکری به ذهنم رسید. یک روز که کنار مغازه مرغ 
فروشی ایستاده بودم، مردی چند عدد مرغ خرید و از فروشنده خواست 
تا مرغ ها را خرد کرده و پوس��ت آنها را نیز جدا کند. به همین دلیل به 
 همان مرغ فروش��ی رفتم و به او گفتم، اگر کس��ی پوس��ت مرغ هایش

را نخواس��ت آنه��ا را ب��ه م��ن بده��د. روز بع��د از هم��ان م��رغ 
فروش��ی مق��داری پوس��ت م��رغ پرچرب��ی گرفت��م و آنه��ا 
 را ب��ه س��یخ کش��یدم. فرزندان��م با ل��ذت وص��ف ناش��دنی آنه��ا را
  می خوردن��د و م��ن از دیدن ای��ن صحنه ل��ذت می بردم. م��ن برای

 ش��اد کردن فرزندانم تصمیم گرفتم هر چند روز یک ب��ار از این کباب 
ها به آنها بدهم، اما نمی دانس��تم که ممکن اس��ت این کار من موجب 
آزار صاحبخانه ام ش��ود. قاضی ش��ورای ح��ل اخت��الف در حالی که 
بغض گلویش را می فش��رد، ادامه داد: وقتی مس��تأجر این جمالت را 
بر زبان می راند، صاحبخانه هم به آرامی اش��ک م��ی ریخت، تا این که 
 ناگه��ان از جایش بلند ش��د و در حالی ک��ه مس��تأجرش را به آغوش 

می کشید گفت: دیگر نگو! شرمنده ام؛ من از شکایتم گذشتم.
این داستان واقعی است

چطور بدون رژیم الغر شوید؟
بدون شک برای ش��ما هم پیش 
آمده ک��ه تصمیم به ک��م کردن 
وزن خ��ود گرفته ای��د و بهترین 
نوع رژیم را انتخاب کرده اید، اما 
پس از گذشت چند روز، گرسنگی 
و خس��تگی مانع ادامه دادن این 
روی��ه ش��ده اس��ت. متخصصان 
تغذیه و س��المت می گویند اگر 
می خواهید به شیوه ای سالم و بدون درد و ناراحتی وزن خود راکاهش 
دهید، راه کارهای زیر را دنبال کنید. این راه کارها به شما نمی گویند چه 

بخورید، بلکه می آموزند که چگونه بخورید.
    لقمه های کوچک بردارید، اما مدت بیشتری غذا را بجوید.

   هرگز روز را بدون صبحانه آغاز نکنید.
هنگام غذا خوردن فقط غذا بخورید و همزمان کار دیگری انجام ندهید؛ 
چون تمرکز مغزت��ان از غذا خ��وردن منحرف می ش��ود و زی��اد از حد 

می خورید.
   غذا را زیاد نپزی��د؛ چون ارزش غذایی و ریزمغذی هایش را از دس��ت 
می دهد و اگر بدنتان به اندازه کافی ریزمغذی ها را دریافت نکند، احساس 
س��یری نخواهید کرد؛ در نتیجه حجم زیادی غذای ک��م ویتامین وارد 

بدنتان می کنید.
   30دقیقه قبل از هر وعده غذای��ی اصلی میوه بخورید. خوردن میوه با 
معده خالی سیستم گوارشی شما را س��م زدایی می کند که در نتیجه به 

بدن شما انرژی زیادی برای کم کردن وزن می رسد.
   حجم وعده غذایی را کم، اما تعداد آنه��ا را افزایش دهید. این اقدام در 

جلوگیری از پرخوری در وعده های غذایی اصلی مؤثر است.
   از ساعت هشت شب به بعد چیزی نخورید. اگر این کار برایتان سخت 
است، تا قبل از خواب چای گیاهی بنوشید و یا بالفاصله بعد از شام ساعت 

هشت، مسواک بزنید تا فکر خوردن از ذهنتان خارج شود.
   وسط غذا خوردن آب ننوش��ید؛ چون وجود مایعات در معده بین غذا 
خوردن، روند جذب مواد غذایی را کند می کند و در نتیجه ریزمغذی ها 
خوب جذب بدن نمی ش��وند. برای جلوگیری از نوشیدن آب وسط غذا 
15دقیقه قبل یا بعد از غذا آب بنوش��ید یا اگر نیاز دارید وس��ط غذا آب 

بخورید، حتما مقدار آن را به حداقل برسانید.

کسانی که علم را به عنوان زمینه کاری خود انتخاب 
می کنند، معموالً توصیه های افراد موفق را س��رلوحه 
کار خ��ود ق��رار می دهن��د، بنابراین نصای��ح افرادی 
همچون برندگان جایزه نوبل، می تواند بسیار راهگشا 

و ارزشمند باشد.
یک هفته در س��ال، ش��هر کوچک و زیبای لینداو در 
آلمان میزب��ان برن��دگان جایزه نوب��ل و حدود 600 
دانشجوی جوان اس��ت؛ مش��تاقانی که آرزو دارند تا 
در آینده جایی در میان این برندگان داش��ته باشند. 
به گزارش نیوساینتیست، هر س��ال موضوع جلسات 
مربوط به یکی از چهار زمینه مختلف جایزه نوبل است. 
گردهمایی امسال نوبت فیزیک است و طبیعی است 
که جلس��ات تحت تأثیر یافته های اخیر بوزون هیگز 
قرار داشته باش��د، اما هدف اصلی جلسات این است 
تا به نسل بعدی محققان –که اغلب آنها دانشجویان 
دکترا و کارشناس��ی ارش��د هس��تند- فرصتی برای 
معاشرت با برجسته ترین فارغ التحصیالن رشته خود 

داده شود.
     توصیه های  برندگان جایزه نوبل 

 در مورد نحوه کار کردن دستگاه ها اشتیاق 
زیاد داشته باشید

 داگالس آش��رفورد، برن��ده نوب��ل فیزی��ک س��ال 
1996 / 1375 ب��رای تحقیقات در خصوص خاصیت 
ابرسیالی ایزوتوپ هلیم می  گوید: من از مدت ها قبل 
می دانس��تم که عالقه و اش��تیاق من در زمینه دانش 

کاربردی است. 
وی می گوید: زمانی که به دبیرستان می رفتم، مادرم 
به من اعتماد کرد و اجازه داد تا با ماشین وی به سیاتل 
بروم -نزدیک ترین ش��هر بزرگی که در نزدیکی محل 
زندگی ما بود- تا با عده ای از تأمین کنندگان ابزارهای 
پزشکی مالقات کنم. من به آنها گفتم که می خواهم 
برای یک پروژه علمی یک دستگاه اشعه ایکس بسازم 
و با یک ماشین پر از وس��ایل به خانه بازگشتم. برای 
من خیلی آسان بود که این وسایل را کنار هم بگذارم 
و خیلی زود داشتم هر چیزی را با اشعه ایکس بررسی 

می کردم.

  اهمیت استاد
جان ماتر، برن��ده نوبل فیزیک س��ال 2006 / 1385 
برای اندازه گیری تابش زمین��ه کیهانی، اولین تابش 
منتشرش��ده پس از مهبانگ می گوید: مردم همیشه 
از یک اس��تاد بهره می برند، اما یک استاد نباید بگوید 
»این کار را این طور انجام بده«. وی باید آنجا باشد تا 
بگوید »می توانی ای��ن کار را انجام دهی؛ تالش کن«. 
اگر شما بخواهید یک کار واقعاً نو را انجام دهید، یک 
اس��تاد احتماالً نمی داند چطور باید ای��ن کار را انجام 

دهید.

  به استقبال خطر بروید 
جان ماتر هنوز یک دانش��مند جوان ب��ود که رهبری 
مأموریت COBE )کاوش��گر تابش زمینه کیهانی( 
را در ناس��ا ب��ر عه��ده گرف��ت؛ نخس��تین مأموریت 
اختصاصی ک��ه به مطالعه منش��أ جه��ان اختصاص 
داش��ت. وی می گوید: من 28 س��اله ب��ودم که ایده 
س��اخت آش��کارگری برای اندازه گیری تابش زمینه 
امواج مایکروویو کیهانی به ذهن ما رسید. هیچ کس به 
شما نمی گوید که چطور چنین پروژه ای را رهبری یا 
سازماندهی کنید. ناگهان شما از نقطه »بیایید امروز 
برویم سر کار« به نقطه »بیایید جاه طلبانه ترین پروژه 
کیهان شناسی را تا به امروز پیشنهاد دهیم« می روید، 
اما همه چیزی که می توانید انجام دهید تازه ش��روع 

کار است.
 

 کمی فروتنی و تواضع بد نیست
جان ماتر در ادامه توصیه هایش می گوید: بزرگ ترین 
قدم ها در دانش، آنهایی هس��تند که کمترین قابلیت 
توضیح را دارند. بسیاری از مردم فکر می کنند: »من 
یک فیزیکدان هس��تم، من می دانم که ه��ر کاری را 
چطور انجام دهم«، اما کار ما به عنوان فیزیکدان این 
است که بر روی چیزهایی کار کنیم که چیزی از آنها 

نمی دانیم.

  حتی برندگان نوبل نمی توانند همه کارها 
را به تنهایی انجام دهند

اروین نیهر، زیست فیزیکدان برنده نوبل پزشکی سال 
1991 / 1370 برای مطالعاتش درباره کانال های یونی 
رش��ته های عصبی می گوید: زمانی من فکر می کردم 
که می توانم از نردبان دانش باال بروم و به مدل سازی 
شبکه های عصبی و همانند آن بپردازم، اما نتیجه ای 
که گرفتم این بود که ش��ما نمی توانی��د در خصوص 
توانایی های خود و محدوده تخصصی تان اغراق کنید.

 
 عالیق خود را دنبال کنید

نیهر می گوید: دلبس��تگی های خ��ود را دنبال کنید. 
تالش کنید تا چی��زی ر اپیدا کنید که حقیقتا ش��ما 
را شیفته خود می کند. مهارت هایتان را توسعه دهید 
ت��ا در داده های خ��ود چیزهایی را مش��اهده کنید و 

ساختارهایی را کشف کنید که غیرعادی هستند.

توصیه های برندگان جوایز 
نوبل برای آینده شغلی شما  
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تصویر شکار شده توسط فضانوردان ایستگاه بین المللی فضایی، نوعی پدیده جوی مرموز 
موسوم به »روح سرخ معلق در هوا« است که درست بر فراز یک جرقه شفاف آذرخش طی 

توفان رعد و برق در میانمار شکار شده است.
ارواح سرخ نخستین بار توسط تصویری در سال 1989 مستند شدند. آنها جرقه های بسیار 
کوتاه فعالیت نوری هس��تند که با تخلیه آذرخش قوی در توفان ها مرتبط اند. با این حال 

مکانیزم دقیق این پدیده هنوز ناشناخته است.
این ارواح که به دلیل ماهیت گریزپایشان چنین عنوانی به خود گرفته اند، در قسمت فوقانی 

توفان های رعد و برق روی می دهند و مشاهده آنها از روی زمین بسیار دشوار است.
دهه هاست که خلبانان مشاهده چنین جرقه هایی را در قس��مت فوقانی توفان ها گزارش 

کرده اند، اما در دهه1990 بود که توسط دوربین به طور واضح شکار شدند.
ارواح به نوعی چندین خوشه پیچک قرمز رنگ هستند که از ناحیه جرقه آذرخش به نواحی 

باالتر می رسند و گاهی تا ارتفاع 90 کیلومتر به درون جو نیز گسترش می یابند.
درخشان ترین ناحیه یک روح معموالً در ارتفاع 65 تا 75 کیلومتری آن مشاهده می شود.

این پدیده ها که فقط سه تا 10 میلی ثانیه دوام می آورند، می توانند همچون فعالیت متعادل 
شفق های قطبی درخشان باشند. ارواح همچنین انتشاردهنده اصوات رادیویی اند.

این پدیده مرموز از ماهیت پیچیده محی��ط الکتریکی زمین حکایت دارد و این که چگونه 
توفان ها و اثرات آب و هوایی با آن تعامل دارند.

 گفته می شود که جس��ت وجوی فعالیت آنها در س��یارات دیگر در شناسایی محیط های 
ختم شونده به حیات، کمک شایانی می کند.

نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد، فصل تولد نوزاد اثر علمی قابل اندازه گیری بر طول 
عمر فرد داشته و متولدان پاییز شانس بیشتری برای رسیدن به 100 سالگی دارند.

لئونید گاریلوف و ناتالیا گاوریلوا، از محققان دانشگاه شیکاگو رابطه تاریخ تولد و طول عمر 
افراد را مورد بررسی قرار داده و دریافته اند که محیط، دما و ماه تولد نقش بسزایی بر رفتار، 

خصوصیات ژنتیکی و طول عمر افراد ایفا می کند.
محققان در این پژوهش یک هزار و 500 فرد 100 ساله که بین سال های 1880 و 1895 

میالدی به دنیا آمده بودند را مورد برسی قرار دادند.
نتایج این مطالعه نش��ان می دهد، افرادی که طی ماه های سپتامبر تا نوامبر )مهر تا اوایل 

آذر( به دنیا آمده بودند، بیش از سایر افراد به سن 100 سالگی رسیده اند.
همچنین افراد متولد ماه های مارس، می و جوالی )فروردین، اردیبهشت و تیر( کمتر از 

سایرین شانس رسیدن به 100 سالگی را دارند.
در تحقیقات قبلی در خصوص رابطه طول عمر و ماه تولد نیز مشخص شده بود که متولدین 

پاییز از شانس بیشتری برای طول عمر برخوردار هستند.
 فرضی��ه ای که در خص��وص طول عمر بیش��تر متولدی��ن پاییز مطرح می ش��ود، به نوع 

بیماری های این فصل ارتباط دارد.
به گفته محققان، سرماخوردگی متداول در نخستین ماه های زندگی نوزاد می تواند بدن 

و سیستم ایمنی را در مقابل سایر بیماری ها مقاوم کند.
تغییرات هورمونی فصلی نیز از دیگر عواملی اس��ت که می تواند در افزایش سن متولدین 

پاییز نقش داشته باشد.

پاییز متولد شوید تا 100 سال عمر کنید!تصویری از ارواح سرخ معلق 

 معماری ابتکاری 
کتابخانه شهر کانزاس آمریکا

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

پیش از این عرض کرده بودم که 
مجید 
ما طاقت دوری دادگاه اختالس کافی

عظم��ا را نداری��م و همین طور 
انگشت به  دهان و محزون مانده ایم که وقتی این دادگاه 
تمام شد، دیگر به چه امیدی اخبار را پیگیری کنیم، حاال 
شاهد از غیب رسید. در جلسه آخر دادگاه اتفاقی افتاد که 
باعث ش��د این بغض المص��ب ما بترک��د و در حالی که 
 سرمان را روی ش��انه فراخ س��ردبیر گذاش��ته بودیم، 

های های گریه کنیم. 
 در این جلس��ه »ع- ب« یکی از متهمان پرونده فس��اد 
س��ه هزار میلیارد تومانی پس از ارای��ه آخرین دفاعیات 
خود، گفت: من مطمئن هس��تم به خاطر استغفاری که 
به درگاه خداوند کرده ام بخشیده ش��ده ام؛ هر چند که 
گناهی هم مرتکب نش��ده بودم. وی در ادامه خطاب به 
قاضی سراج گفت: هر حکمی خواستی صادر کن، نگران 

ما هم نباش! پس از آخرین دفاعیات متهم، قاضی سراج 
]که اشک در چشمانش حلقه زده بود و صدایش از شدت 

تأثر می لرزید[ ختم دادرسی را اعالم کرد.
در طول تاریخ بشر بعید می دانم هیچ کس چنین الیحه 
دفاعیه ای که ایش��ان تنظیم کرده اند را دیده و شنیده 
باشد. بی خود نیست که این آقایان توانسته اند به راحتی 
آب خوردن س��ه هزار میلیارد تومان پ��ول بیت المال را 
هاپولی کنند و آب هم از آب تکان نخورد. قدیم ها به این 
جور افراد می گفتند»هفت خط«؛ حاال انصافا خطوط در 
مقابل این همه زرنگی کم می آورد و رس��ماً ایشان یک 

دفتر صد برگ خط خطی هستند. 
اول که گفته اس��ت من از خدای متعال به زاری و گریه 
طلب عفو کرده و بر در بارگاه الهی بس��اط استغفار پهن 
نموده ام و با توجه به اخب��اری که دریافت کرده ام )البد 
در عرش کبریایی هم آدم دارند دیگ��ر( خداوند هم مرا 

 بخش��یده اس��ت. بعد ماهرانه گام بعدی را بر می دارد و 
می گوید که البت��ه بنده که گناهی ن��دارم، کدام خطا؟ 
کدام خالف؟! خبری جایی نبوده که! و بعد ضربه نهایی را 
وارد می کند و می گوید، البته شما اصاًل خودشو ناراحت 
نکن، این مظلومیت از ازل همزاد من بوده، ش��ما راحت 

حکم اعدام را بچسبان، گور بابای ما!
الحق که اگر بنده جای قاضی بودم، همانجا لباس قضاوت 
 را از تن در م��ی کردم )البت��ه به مقدار لزوم��ش را نگه 
می داشتم ها!( و می رفتم یک جفت ماچ آبدار از دو لپ 
 گل انداخت��ه عزیزمان »ع- ب« می ک��ردم و می گفتم: 
ع- ب! وقتی اوم��دی نمی دونس��تم کی اوم��ده، حاال 
که داری م��ی ری می فهمم ک��ی داره م��ی ره! خیلی 
مردی! بیا این حکم برائتت، ش��ب هم بیا خونه می گم 
 خانومم برات ژیگو با سس تارتار درست کنه که دوست

داری.

الوداع و الوداع و الوداع دست انداز

با کمک جلوه های ویژه سینمای چهار بعدی 
قادر خواهید بود حس ش��خصیت های یک 

فیلم را در صحنه های مختلف تجربه کنید.
شرکت کره ای »CJ Group « کار طراحی و 
تجهیز سالن های سینما به فناوری سینمای 
چهار بعدی را بر عهده دارد و تاکنون چندین 
سالن را در کره جنوبی، چین، تایلند، برزیل و 
مکزیک به جلوه های ویژه مجهز کرده است.

در سیستم س��ینمای چهار بعدی 4DX از 

انواع مختلف جلوه های ویژه فیزیکی و حسی 
برای القای بهتر صحنه استفاده می شود.

این سیس��تم مجهز به صندل��ی متحرک با 
فناوری بس��یار پیشرفته اس��ت که قابلیت 
سینک ش��دن و همگام س��ازی با صحنه در 

حال پخش را دارد.
 سیس��تم وزش باد و ایجاد م��ه، تابش نور، 
آب پاش، حباب ساز و دستگاهی برای انتشار 
بوی متناسب با هر سکانس از دیگر امکاناتی 

است که در سینما چهار بعدی 4DX  مورد 
استفاده قرار می گیرد.

این ش��رکت قصد دارد طی پنج سال آینده 
بیش از 200 س��الن س��ینما را در آمریکا به 
سیستم سینمای چهار بعدی 4DX  مجهز 

کند.
به گفته طراحان این سیس��تم، قیمت بلیت 
سینمای چهار بعدی اختالف اندکی با سینما 

سه بعدی خواهد داشت.

با سینمای 4 بعدی بوی فیلم ها را استشمام کنید!
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