
تبر آلودگى بر پيكر پل هاى تاريخى اصفهان  

قيمت خريد تضمينى گندم 
چه مقدار است؟

ماهى بخوريد تا 
بيشتر عمر كنيد

آالينده هاى شيميايى يا  بى آبى زاينده رود؛ متهم كيست؟

كشاورزان به دولت گندم ندادند

ادعاى مقام آمريكايى 
درباره بمب گذارى بوستون 2

 زلزله، زنگ خطرى درجهت 
استفاده از مصالح استاندارد 36

3

گردن كلفت نيستم 
8و مريض احوالم

در شرايط كنونى تنها مسأله مهم 
اقتصاد است

5 هزار اصفهانى در صف 
انتخابات شوراها  ايستادند 

ــت و از همين موقعيت  ــخن از اقتصاد بدون نفت، سخن گزافى نيس س
ــد دهد و حتى از  ــتفاده كردن مى تواند اقتصاد ايران را رش درست اس
ــرايط كنونى در اقتصاد بهره برد. ايران  پتروشيمى مى توان بيش از ش
داراى ذخاير عظيم گازى است و اين گاز مى تواند به جاى آن كه بسوزد، 

ارزش افزوده داشته باشد و منابع ارزى ايران را به راحتى تأمين كند.

 10 دروازه بان و 126 بازى

ــتخدام دروازه بان خارجى در  در حالى كه سال ها اس
ليگ برتر ممنوع بود، با درخواست چندين باشگاه اين 
ممنوعيت در سال جارى برداشته شد. پرسپوليس كه از 
ضعف عليرضا حقيقى (بعدها حسين هوشيار ) و ميثاق 
معمارزاده ضربات زيادى را خورده بود، آودوكيچ را براى 
ــيايى به خدمت خود در آورد و عملكرد  بازى هاى آس
ــان او در ليگ قهرمانان آسيا، پرسپوليس را به  درخش
دنبال لغو قانون «جذب دروازه بان خارجى» انداخت. 
ــه داد و جذب  ــرانجام نتيج ــاى رويانيان س رايزنى ه

دروازه بان خارجى بالمانع اعالم شد تا...

س: حميدرضا نيكومرام/ زاينده رود]
[عك

2

3

مى توان هم يارانه داد و هم جلوى 
تورم و گرانى را گرفت4

شهركرد، ميزبان  مسابقات انتخابي 
تيم ملي كشتي جوانان7

در حالى كه برداشت گندم و خريد تضمينى در سه استان بوشهر،  
ــده، اما كشاورزان  ــتان و فارس دو هفته اى است آغاز ش خوزس
ــكالتى  در تحويل گندم  ــتند و مش از قيمت مصوب راضى نيس
ــدار مى دهند كه دولت با اصالح  توليدى دارند. كارشناسان هش
ــته شود كه به رغم  اين وضعيت مانع از تكرار مشكل سال گذش
ــدم تنها 2/5 ميليون تن به  توليد 12 ميليون و 850 هزار تن گن
سيلوهاى دولت وارد شد و كشور مجبور به واردات هفت ميليون 
ــته قيمت خريد تضمينى  هر كيلوگرم  تن گندم شد. سال گذش
گندم420 تومان بود و كشاورزان از همان ابتدا تمايلى به فروش 

محصول خود به دولت كه به اعتقاد آنها به بهاى ناچيزى مى خريد، 
نداشتند. از سويى، باال بودن قيمت خوراك دام و طيور در  كشور 
كه به بيش از دو برابر افزايش يافته بود، دامداران را مجبور كرد كه 
براى تغذيه دام هاى خود از گندم كه بهاى بسيار كمترى نسبت 
ــتفاده كنند. قيمت خوراك دام سويا به  به خوراك دام داشت اس
بيش از يك هزار تومان رسيده بود، اما در همان حال قيمت گندم 
ــاورزان بخش زيادى از گندم توليدى را به 420 تومان بود و كش

 دام هاى خود دادند و يا به دامداران فروختند.
4

برنده و بازنده انتخابات 
88، هر دو بازنده بودند

بازيگران زن ايران 
فيسبوك را رد كردند 

خدا يك شانس ديگر 
به ماهان داد

قهرمانان ورزشي استان 
صاحب مسكن مي شوند

راه چاره
 ازدواج هاى اجبارى
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيب بري
به روش ساندويچي

جيب بري
به روش ساندويچي

ميراث فرهنگى 
بازيچه اختالفات و فرصت طلبى ها

به روش ساندويچي 1212

ت الهى/ زاينده رود]
س: هادى نعم

[عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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در حالی که اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندس��ازی یارانه ها با 

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

اول به شماره 27427 مورخ 1390/11/20 و به استناد مصوبه 

تاريخ 1390/11/08 شورای اسالمی شهر آران  شماره 1479 

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

حدوداً 510 م.م با قيمت پايه كارشناسی از قرار متری 600/000 

ريال با شرايط خاص از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا 

از كليه واجدين شرايط دعوت بعمل می آيد تا جهت اطالع از 

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی به شهرداری آران 

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه  طریق  از  را  ذیل  های  عملیات  اجرای  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

به  جمهور  رئیس  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت   1388 سال  بهای  فهرست  با  و  عمومی 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید و خرید لوله PEX و اتصال ماده پوش فیت p.p را 

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

با استعانت از درگاه قادر متعال در مورخه 91/2/8 انتخابات هيئت مديره شهرک مسكونی گلستان ارم 

واقع در خيابان امام خمينی جنب بانک ملی شعبه رسالت با حضور ساكنين محترم تشكيل گرديد و 

ضمن عرض تشكر و قدردانی از ساكنين محترم در خصوص مشاركت حداكثری خود تعداد پنج نفر از 

ب با قاطعيت آراء ساكنين محترم به شرح اسامی ذيل برگزيده شدند.
ميان يازده نفر نامزدهای داوطل

1- خانم بنفشه مردانيان )افشار( فرزند منوچهر با تعداد 36 رأی از 55 رأی مأخوذه

2- آقای علی ابراهيمی دستگردی فرزند اكبر با تعداد 34 رأی از 55 رأی مأخوذه

3- آقای منصور رضائی فرزند يوسف با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه

4- آقای حمزه حمزه ای فرزند غالمرضا با تعداد 31 رأی از 55 رأی مأخوذه همگی بعنوان اعضاء هيئت 
مديره.

5- آقای علی بردبار يزدی فرزند غالمرضا با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه به عنوان رئيس هيئت 
مديره

الزم به توضیح است آئین نامه داخلی و سایر تصمیمات متخذه هیئت مدیره شهرک از 

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/23

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/24

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

  WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

اگر ذوب آهن ما را برد، خودمان 
به آنها پاداش مي دهیم 93

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

متروی اصفهان تبرئه شد
نشست  فاضالب در خیابان های اصفهان تقصیر مترو  نیست

درست بعد از یک سال فعالیت، پروسه زمانبر انتخابات که از حساسیت 
باالیی برخوردار است به اتمام رسید و تکلیف سه نماینده باقیمانده که 
سه کرسی از مجلس را به خود اختصاص  دادند مشخص شد. فوالدگر 
از شهرستان اصفهان، منصوری از شهرس��تان لنجان و سکینه عمرانی 
از شهرستان سمیرم، سه نماینده ای بودند که در دور دوم بعد از روزها 

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

بعد از هفته ه��ا انتظار، زمان برگزاری ش��هرآورد اصفهان فرارس��ید و  9
 س��رخابی های پایتخت و هواداران این دو تیم به ویژه هواداران تراکتورس��ازی 
بی صبرانه منتظر نتیجه این دیدار هستند. بی شک هواداران پرسپولیس منتظر 
خبر برد طالیی پوشان و هواداران استقالل و تراختور تحت یک ائتالف سرخابی...

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

خسرو ثقفیان چهاردهه در تئاتر اصفهان مشغول به کار 
بوده است، چه در زمینه بازیگری، چه در زمینه کارگردانی 
و چه در زمینه  نویسندگی. فعالیت های دائم او با مرحوم 
ابراهیم کریمی در دهه 60 ج��زو بهترین  حرکت های 
گروهی آن سال ها بود. ثقفیان در سال های اخیر  بیشتر 
به عنوان عضو ش��ورای تاالر هنر اصفه��ان و داوری  در 
جشنواره های مختلف فعالیت های خود را ادامه داده و ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

8

نابودی
4۳۰۳۰  ۳۰

آغاز کار پلیس اصفهان در پرونده  ای بین المللی
فرودین ماه سال جاری مأموران پلیس آگاهی استان اصفهان 
با شکایت یکی از ش��هروندان، پیگیر پرونده ای می شوند که 
 در نهایت س��بب به دام انداختن اعضای باند بزرگ س��ارقان 
بین المللی می شود. سرهنگ حس��ین زاده در این باره اظهار 
داشت: رسیدگی به این پرونده زمانی در دستور کار پلیس قرار 
گرفت که فروردین ماه امسال شهروندی با مراجعه به پلیس از 
سرقت اموالش توسط متهمانی خبر داد که خود را مأمور پلیس 
معرفی کرده بودند. با بررسی اظهارات مالباخته، مشخص شد 
متهمان که س��وار یک خودرو مدل باال بوده ان��د، مالباخته را 

در یکی از  جاده های ش��هری متوقف کرده و از آنجا که لباس 
مأموران انتظامی را به تن داشتند، بدون هیچ گونه مقاومتی، 
موفق به س��رقت اموال راننده خودرو س��واری شدند. به گفته 
سرهنگ حسین زاده، بررس��ی عملکرد متهمان حکایت از آن 
داشت که این گروه دارای س��ابقه مجرمانه بوده اند، به طوری 
که شیوه آنها برای ارتکاب س��رقت، شبیه گروهی باسابقه بود. 
بدین ترتیب با تحقیقات گسترده و انجام عملیات چهره نگاری 
بر روی متهمان، تصاویر آنها در آرشیو پلیس کشور کشف شد.

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

یخچال فریزر

درست بعد از یک سال فعالیت، پروسه زمانبر انتخابات که از حساسیت 
باالیی برخوردار است به اتمام رسید و تکلیف سه نماینده باقیمانده که 
سه کرسی از مجلس را به خود اختصاص  دادند مشخص شد. فوالدگر 
از شهرستان اصفهان، منصوری از شهرس��تان لنجان و سکینه عمرانی 

بی صبرانه منتظر نتیجه این دیدار هستند. بی شک هواداران پرسپولیس منتظر 
خبر برد طالیی پوشان و هواداران استقالل و تراختور تحت یک ائتالف سرخابی...

 گرانی امان  اصفهانی
برید 3

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورد

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 

12

12

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن

12  
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در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهدکهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن

12

12
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

 رییس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور گفت: این س��ازمان خواس��تار ارایه مطالعات طرح 

دولت ب��رای انتقال آب خ��زر اس��ت و دولت مجموعه مس��تندات خ��ود را ارای��ه دهد تا 

م��ردم بدانند. به گ��زارش خبرآنالین، حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی روزگذش��ته  

در هجدهمی��ن گردهمایی مدی��ران بخ��ش آب وزارت نی��رو گفت: این که دش��ت های 

 ما به آب نیاز دارن��د قبول داریم، ام��ا خواهش می کن��م مطالعات، پیش بین��ی،  راهکار و  

اولویت بندی های این طرح برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود. سازمان بازرسی کل 

کشور می خواهد بداند که این طرح کجا مطالعه شده و چه مسیری برای اجرای آن انتخاب 

شده است؟ قرار است آب صنعتی ارایه شود یا کش��اورزی؟ قرار است با چه قیمتی این آب 

تحویل داده شود و چقدر از قیمت این آب توسط دولت ارایه می شود و چقدر توسط مردم؟ قرار 

است چقدر از بودجه ملی هزینه شود و مجوز قانونی و مصوبه مجلس و نهادهای تصمیم گیری 

تان کجاست؟ خواهش می کنم مجموعه مستندات خود را ارایه دهید تا مردم بدانند.  رییس 

سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این کارها خوب است و باید بشود، ولی به هر حال حوزه 

آب نیاز به دقت ویژه دارد. صدها سد،  کانال دسترسی و طرح های تکمیلی ناتمام داریم. اگر 

پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تکمیل کنید. برخی از این طرح ها خسارت 

می خورد. طبق برآوردهای انجام شده، برخی از طرح های وزارت نیرو 28 الی 29 سال به طول 

می انجامد تا تکمیل شود. قرار اس��ت این پروژه ها به کدام نسل برسد؟ سازمان بازرسی کل 

مدیران با برنامه را بهتر می توان نظارت کردکشور می خواهد به شما کمک کند. باید وضع روشن باشد و بدانیم اولویت های ما کجاست.

ریی��س س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور   ب��ا بی��ان این ک��ه آب مای��ه حی��ات، 

  نش��اط و زندگ��ی اس��ت، گف��ت: ب��ه رغ��م این ک��ه کش��ور در ش��رایط خش��ک و 

نیمه خش��ک قرار دارد، اما با زحمات و تالش ه��ای فراوانی که در بخش آب انجام ش��ده، 

ش��اهد وضعیت خوبی در ای��ن زمینه هس��تیم. وی ادامه داد: وظیفه س��ازمان بازرس��ی 

کل کش��ور حمایت و  پش��تیبانی در راس��تای ح��ل مش��کالت و معضالت ای��ن بخش از 

وزارت نیرو اس��ت تا بتوانی��م وضعی��ت را ارتقا دهی��م. وی با بی��ان این ک��ه مدیرانی که 

 صاحب برنامه هس��تند را الزام��ا بهتر می ت��وان نظارت کرد، خاطرنش��ان ک��رد: مدیران 

برنامه محور ناچار هستند برای نظارت، اهمیت بیشتری قائل باشند تا برنامه های خود را به 

نحو احسن پیش ببرند. هر چه نظارت قوی تر صورت بگیرد، نشان می دهد این مجموعه نظام 

پذیر تر و در اجرای برنامه ها جدی تر و در اجرای مسئولیت ها هدف دار تر است.پورمحمدی با 

تأکید بر فرهنگ نظارت پذیری و خودکنترلی گفت: یکی از شاخص های رشد و بلوغ مدیریتی، 

 شاخص نظارت پذیری است. در مدیریت ها هر چه فرهنگ نظارت تشدید شود، نشان می دهد 

آن حوزه از بلوغ بیشتری برخوردار است. وی با اشاره به اهمیت بخش آب در کشور گفت: همه 

کشور باید یک نگاه هماهنگ،  همراه با مطالعه و کارشناسی در مقوله آب پیدا کند، چرا که 
آمارها نشان می دهد در شرایط بسیار خطیری قرار گرفته ایم.

 اگر پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تكمیل کنید

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

حدود دو سال اس��ت که اصفهان با آلودگی ش��دید هوا مواجه شده و از 
این زمان بود که طرح زوج و ف��رد در رینگ اول  ترافی��ک اصفهان اجرا 
ش��د. مش��کالت ترافیکی و به دنبال آن افزایش آلودگی هوا از مهم ترین 

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

صادر نش��دن پروانه مرمت و احیای عمارت تاریخی 
پیش��ه و هنر از طرف ش��هرداری اصفهان، باعث شد 
مشکالتی برای این بنای تاریخی و فرهنگی ارزشمند 

ایجاد شود. 
پس از تعیی��ن محدوده طرح ویژه چهارباغ عباس��ی 
که محوریت آن احی��ای خیابان چهارباغ و تبدیل آن 
به یک محور ویژه با اولویت پی��اده رو و حفظ عناصر 

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحتالشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

حکایت برگزاری کنس��رت در اصفهان، قصه غریبی شده 
اس��ت.گویی برای تحلیل وقایع آن هی��چ منطق خاصی 
وجود ندارد و همه چیز س��لیقه ای انجام می ش��ود. با این 
حال، روز های گرمی در سالن های غیر استاندارد اصفهان 

برای موسیقی در جریان است. 
از میان همه، هنرسرای خورش��ید فعال تر است. هنر سرا 
پنجشنبه گذش��ته با کنس��رت همنوازی آرش خطیبی و 
کیوان قاضی، کنسرت های خود را درسال جاری آغاز کرد 
و آن طور که به نظر می رس��د، باید منتظر کنس��رت های 
بسیاری از این مرکز موسیقی وابسته به شهرداری اصفهان 
باش��یم، به طوری که فق��ط در همین هفته دوکنس��رت 

موسیقی، یکی کنسرت موس��یقی کردی گروه سیاوتک 
در 26 اردیبهشت و دیگری کنس��رتویلن و پیانو هامیک 
الکس��اندریان و س��عید همایون��ی در تاری��خ 28 و 29 

اردیبهشت ماه دراین هنر سرا برگزار می شود.
از ویژگی کنس��رت های هنرسرای خورش��ید می توان به 

هنری بودن آنها اشاره کرد.
 از این کنس��رت ها نباید انتظ��ار تعداد زی��اد مخاطب یا 
حتی پر شدن سالن را داش��ت، اما حداقل این مجال برای 
شنوندگان حرفه ای موس��یقی و هنرمندان وجود دارد که 
حس موسیقی دوس��تی خود را در جایی ارضا کنند و این 

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود
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آگهی مناقصه

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

77/000/0001/618/568/367جاریخط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مينادشت(91-1-73

23/000/000448/298/349جاریاجرای عمليات توسعه شبكه فاضالب شاهين شهر91-1-74

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/3/6
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه 1391/3/7

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

شماره تلفن: 0311-6680030

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

حدود دو سال اس��ت که اصفهان با آلودگی ش��دید هوا مواجه شده و از 
این زمان بود که طرح زوج و ف��رد در رینگ اول  ترافی��ک اصفهان اجرا 
ترین 

سعید مرتضوي به اظهارات احمد توکلي مبني بر اتیان »قول شرف« در زمان مطرح 
شدن استیضاح وزیر کار پاسخ داد.

در جوابیه ارسالي به رسانه ها از سوي محمد اصالني، وکیل مدافع مرتضوي به نقل 
از وي، با اشاره به این که مطلب مذکور توسط چهار دستگاه صوتي ضبط شده، آمده 
است: »اینجانب از طریق یکي از وکالي دادگستري شکایتي را علیه ایشان به عنوان 
نشر اکاذیب به قصد تش��ویش اذهان عمومي تنظیم و از مرجع قضایي خواسته ام 
که آقاي توکلي نوار مورد ادعاي خ��ود را ارائه کنند. این پرونده از تاریخ 30/ 1/ 91 
تحت کالسه 910025 در شعبه 9 بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران مطرح 

رسیدگي است که تا به امروز خبري از نتیجه آن ندارم. 

قول شرف نداده ام
مرتضوي در این جوابیه، بحث »قول شرف« را سوژه اي جهت تخریب و انتقام گیري 
از خدمات گذشته اش و همچنین تدارك جنگ رواني و تبلیغاتي علیه خود دانسته 

است.
وي مي گوید: اینجانب خداوند س��بحان را ش��اهد مي گیرم که چنین لفظي )قول 
شرف( را نه در جلسه با جناب آقاي حداد عادل و نه در جلسه با آقاي توکلي به کار 

نبرده ام.
 لفظ »قول شرف« ساخته و پرداخته آقاي توکلي است که از ایشان در این خصوص 
شکایت کرده ام و درخواست دارم نوار مورد ادعاي خودش��ان را براي اطالع عموم 
ارائه کنند و متأسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد اس��تقبال رسانه هاي بیگانه و 
معاندیني قرار گرفته است که از »شرف«  و »شرافت انساني« بویي نبرده اند و تنها 
این الفاظ را براي تخریب رقیبان مي پسندند و از محتواي آن بي خبرند و با درست 
قلمداد کردن دروغ »قول شرف«، درصدد هس��تند با ایراد تهمت و افترا و انتساب 
مطالب کذب، به اهداف شوم انتقام جویانه خود برس��ند و آن را مستمسک جنگ 

تبلیغاتي خود قرار داده اند.
بدیهي است مفاهیم اخالقي داراي ارزش ویژه اي هستند که نباید آن را در منازعات 

سیاس��ي قرباني کرد. تنها قولي که من داده ام و همان روز نیز به آن عمل کرده ام، 
اعالم آمادگي براي استعفا بوده است و الغیر.

جناب آقاي حداد عادل نیز همان ش��ب اس��تیضاح، مراتب را طي نامه اي کتبي به 
نمایندگان اس��تیضاح کننده اعالم می کنند و حتي متن نامه را به صورت کامل در 
نیمه شب منتشر کردند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضاي خود را پس 
گرفتند. در این نامه، ذکر هیچ گونه قولي به میان نیامده و مبناي اس��ترداد امضاها 
نیز که این نامه اس��ت، به هیچ گونه قولي اش��اره ندارد و اینجانب نیز همان نامه را 
که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبناي عمل نمایندگان بوده، قبول دارم. 

جناب آقاي حداد عادل نیز در ازاي این اعالم آمادگي براي استعفا، چندین قول به 
من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسه مشترك نیز فرمودند، 
پیگیر آن هستم و با وجود تالش جناب آقاي حداد عادل، هیچ یک از آنها تا به حال 

عملي نشده است.

حداد عادل از من توقع استعفا نداشت
جناب آقاي حداد عادل حتي در آخرین تماسي که با هم داشتیم، توقع ترك پست 
و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر ایشان این بود که به گونه اي اقدام شود 

که موجب تحریک برخي نمایندگان نشود.«
 مرتضوي، توق��ع توکلي را ت��رك محل خدم��ت و تم��رد از دس��تور و مأموریت 
مافوق دانس��ته و مي افزاید: »این امر جرم بوده و کس��ي که از مأموریت و دس��تور 
و امر قانوني مق��ام مافوق تم��رد کند، بر اس��اس قوانین مص��وب مجلس محترم 
ش��وراي اس��المي مرتکب جرم ش��ده و مس��توجب تعقیب و مجازات اس��ت؛ لذا 
این گونه توقع��ات از جای��گاه نمایندگي مجلس ش��وراي اس��المي با ه��ر انگیزه 
و نیت��ي، پذیرفته نیس��ت و فتح بابي ب��راي قانون ش��کني و نقض نظ��م و امنیت 
اداري به ش��مار مي رود؛ ل��ذا ترجیح مي ده��م قوه قضائیه نس��بت ب��ه این جرم 
 رس��یدگي و اعالم نظر کند تا افکار عمومي ب��ا این مطالب بي ارزش و س��اختگي

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

توزیع 800 سکه ثبت نامی در استان
عزرائیل این مرد را در 

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

4 آنها که امروز به بانک ها رفته بودند تا به خیال خودشان طعم 
خوش سود را مزه مزه کنند، آنچنان از کاهش نرخ سکه بی رمق بودند 
که گاهی می شنیدید به هم می گویند: یه وقت سکته نکنی ها !حتی 

گاهی به هم امید می دادند که نفروشید، گران می شود.

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

جلس��ه صبح دی��روز مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام اگر 
چه بنا به دس��تور جلس��ه و س��یاق معمول نکت��ه ای خبری 
به همراه نداش��ت، اما حضور یکی از اعضای آن در نشس��ت 
دیروز، به ش��دت مورد توجه رس��انه ها ق��رار گرفت. حضور 
 محمود احمدی نژاد در مجمع تش��خیص پ��س از مدت ها، 
نکته ای نبود ک��ه از دید خبرن��گاران دور بماند. آخرین باري 
که محمود احمدي ن��ژاد، رییس جمهور در جلس��ات مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام ش��رکت کرد، به  اوایل سال 1388 
 برمي گردد. پ��س از آن و به وی��ژه پس از انتخابات ریاس��ت 
جمهوري دوره دهم،  محمود احمدي نژاد که به لحاظ جایگاه 
ریاس��ت جمهوري یکي از اعض��اي حقوق��ي و ثابت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اس��ت، در تمام جلسات این مجمع 

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

همزمان با هفته بزرگداش��ت اصفه��ان نصب المان های صنایع دس��تی 
شاخص شهر در میادین و معابر اصلی، برگزاری مسابقه اصفهان شناسی 
با عنوان »شهر من، اسطوره ترین ش��هرجهان«، برپایی فضاسازی شهر با 
هدف تقویت و تعالي مباني دیني و ارزش هاي اس��امي متناس��ب با این 

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52
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اصفهان در خطر آتش و باران 
هشدار جدی اعضای شورای شهر به مسئوالن

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

 این هفته در تاالر شورای اسامی شهر اصفهان، اعضای شورای اسامی 
شهر گرد هم آمدند تا در جلسه علنی به مش��کات مردم بپردازند و با 
ارائه راهکار و پیشنهاد از سوی این اعضا، مشکات هم مورد بررسی قرار 
گیرد.موضوع مهمی که در جلسه شورای شهر این هفته  به میان آمد، 
حمایت از تولید ملی و عمل به ش��عار مقام معظم رهبری بود که کلیه 
افراد شورا در نطق های خود به آن اشاره ای داشتند و آن را در محورهای 
مختلف مورد بررس��ی قرار دادند. یکی از این محورها، ارتباط شورای 
اسامی شهر اصفهان با نهادهای دولتی و سازمان ها بود. در این رابطه 
 عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: یکی از 

مه��م تری��ن اهداف��ی ک��ه ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان در 
ابتدای س��ال جاری بایس��تی مدنظر ق��رار دهد، عمل به ش��عار مقام 
معظم رهب��ری در رابطه ب��ا تولی��د ملی، حمای��ت از کار و س��رمایه 
ایرانی اس��ت که در این راس��تا باید با برقراری ارتباطی مس��تحکم با 
 نهاده��ای دولت��ی و س��ازمان ه��ا ب��رای محقق ش��دن این ش��عار 
گام ه��ای اساس��ی در اصفهان برداش��ت. وی در ادام��ه صحبت خود 
کاهش ن��رخ بی��کاری را یکی از محس��نات این ش��عار و عم��ل به آن 
 دانس��ت و بی��ان داش��ت: از محس��نات ای��ن ش��عار در س��ال جاری 

می توان به کاهش نرخ بیکار ی با افزایش تولید ملی اشاره کرد ...

3

3

14

8

4

12

2

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

یکشنبه 3  اردیبهشت  1391 | 30  جمادی االول 
1433 شماره 767 / 16 صفحه | قیمت:200 تومان

No. 767,April 22,2012
16 Pages

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش مورخ 91/1/20 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد اجاره بهره برداری از موارد ذيل را به مدت يكسال واگذار نمايد:
1- سالن تيراندازی ورزشگاه تختی واقع در خيابان شهيد بهشتی )مخابرات( فرعی 11 شرقی

2- بوفه بوستان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان جانبازان
3- پيست دوچرخه س�واری بوس�تان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان 

جانبازان
متقاضيان می بايستی تا روز سه شنبه مورخ 91/2/12 جهت دريافت اسناد مزايده به امور قراردادها 
واقع در فرعی 2 بهداری يا به سايت سازمان به آدرس www.refahi.shaahinshahr.com و 
تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/13 جهت تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه سازمان 

مراجعه نمايند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ه ر

ند
 زای

م/
مرا

کو
ا نی

رض
ید

حم
س: 

عک
[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

تیم سقوط  کننده مس سرچشمه در هفته سی ویکم لیگ برتر به پیروزی رسید، اما تیم های 
صبا و ملوان در خانه مقابل حریفان خود متوقف شدند. در ادامه رقابت های لیگ برتر در هفته 
سی و یکم  چهاربازی برگزار شد که در مهم ترین آنها پرسپولیس در آزادی شکست تحقیر 

آمیزی خورد. در این بازی ها نتایج زیر به دست آمد: 
مس سرچشمه یک -  فجر سپاسی صفر: گل: مسلم فیروز آبادی)57(

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.

صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

ادامه پیدا کند.
ملوان انزلی صفر - مس کرمان صفر: اخراج: هادی عزیزی)28( 

 ملوان با این تساوی 35 امتیازی و مس کرمان 36 امتیازی شدند. این دو تیم همچنان در 
منطقه خطر قرار دارند.

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 
تیم فوتبال پرسپولیس برابر سایپا شکست خورد تا سه هفته متوالی در لیگ برتر نتواند به 
پیروزی برسد. دیدار دو تیم پرسپولیس و سایپا از س��اعت 19:05 و با پنج دقیقه تأخیر در 
ورزشگاه آزادی و در حضور حدود چهار هزار تماشاگر برگزار شد که بازی با نتیجه 4 بر 2 به 
سود سایپا به پایان رسید.کریم انصاری فرد در دقیقه پنج، امین منوچهری در دقیقه هفت،  
مجید غام نژاد در دقیقه 58  و میاد غریبی در دقیقه 78 برای سایپا گلزنی کردند. ابراهیم 
شکوری در دقیقه 73 و علیرضا نورمحمدی در دقیقه 87  برای پرسپولیس گل زدند.ترکیب 
پرسپولیس در این بازی تغییرات زیادی نس��بت به دیدار با الغرافه قطر داشت و بازیکنانی 
مثل علی کریمی، محمد نوری، ایمون زاید و محمد نصرت��ی در ترکیب اولیه غایب بودند. 
سرخپوش��ان در نیمه اول، بازی پرانتقادی انجام  دادند تا دنیزلی در ابتدای نیمه دوم سه 

تعویض همزمان انجام دهد.
دنیزلی هفته گذش��ته به دلیل تولد نوه  دختری اش به ترکیه رفت و بامداد دیروز به تهران 
برگشت و سرخپوشان نتوانستند به دنیزلی پدربزرگ، هدیه خوبی بدهند. پرسپولیس در سه 
هفته متوالی لیگ برتر نتوانسته پیروز شود. آنها برابر داماش و سایپا شکست خوردند و برابر 
سپاهان هم به تساوی رسیدند. سعید مظفری زاده، داور مسابقه به محمد نوری از پرسپولیس 
و کریم انصاری فرد، اسحاق سبحانی و مجید غام نژاد از سایپا کارت زرد نشان داد. سامان 
آقازمانی در دقیقه 44 با دریافت کارت زرد دوم از میدان اخراج شد تا پرسپولیس 10 نفره 

شود. انصاری فرد با گلی که  زد 18 گله شد و در کنار فونیکه سی و رضا عنایتی در صدر گلزنان 
لیگ برتر قرار گرفت. با این شکست  پرسپولیس 39 امتیازی باقی ماند و به رده نهم سقوط 

کرد و سایپا 40 امتیازی شد و به رده هشتم صعود کرد.
ترکیب پرسپولیس

حس��ین هوش��یار، علیرضا نورمحمدی، ممدوتال، ابراهیم ش��کوری، س��امان آقازمانی، 
 امیرحسین فش��نگچی) از دقیقه 46 علی کریمی(، حس��ین بادامکی، مهدی مهدوی کیا
 ) از دقیق��ه 46 محمد نصرت��ی(، غامرض��ا رضایی، ج��واد کاظمیان و وحید هاش��میان

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

وحید مهدی خانی، مجید ایوبی، پیروز قربانی، مجید غام نژاد، مرتضی ابراهیمی، اسحاق 
سبحانی، روزبه  شاه علیدوست، سجاد ش��هباز زاده، میاد غریبی، امین منوچهری و کریم 

انصاری فرد)از دقیقه 76 علی زینالی(
تشویق کریمی در روز شکست سرخ ها 

هواداران پرسپولیس کاپیتان نیمکت نش��ین تیم را تش��ویق کردند و به بازیکنان دیگر با 
شعارهایشان کنایه زدند.

 کریمی وقتی روی نیمکت بود توپ را به بازیکنان می داد و عکس العمل های جالبی از 
خود نشان داد.

 پیش از آغاز مسابقه، کادر فنی سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت.
مراسم تجلیل از جانبازان ارتش که به مناسبت روز ارتش پیش از بازی برگزار شد، بسیار 

بی نظم و نابسامان بود، به طوری که اعتراض تماشاگران را به همراه داشت.
 روزبه شاه علی دوست از سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت و غامرضا رضایی، 
سامان آقازمانی، جواد کاظمیان و امیرحسین فشنچگی پیش از آغاز بازی به سمت نیمکت 

سایپا رفتند.
  جمشید زارع، قائم مقام باشگاه پرسپولیس، سیموئز و مارکار آقاجانیان از مربیان تیم 

ملی از جمله تماشاگران ویژه این مسابقه بودند.
 در دقیقه 18 وقتی داور به سود پرسپولیس خطا نگرفت، تماشاگران شعار دادند »داور 

عزیزم، دقت کن!«
 اثری از دوربین عنکبوتی ورزشگاه آزادی نبود.

 در پایان نیمه اول که پرسپولیس دو بر صفر از سایپا شکست خورد، هواداران با کنایه 
به بازیکنان پرسپولیس، شعار دادند: »بچه ها متشکریم!«

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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ايثارگران فعال براى رأى آورى زاكانى 
تالش مى كند

ــان اين كه ما فعال  ــالمى با بي دبيركل جمعيت ايثارگران انقالب اس
تمام تالشمان اين است كه موج مطالبات مردمى براى آقاى زاكانى 
شكل گيرد، درباره احتمال ائتالف يا كناره گيرى زاكانى در صورت 
ــان با توجه به  ــادل، گفت: در آن زم كانديداتورى جليلى و حدادع

اقتضاى زمان اگر موردى به وجود آيد، تصميم گيرى خواهد شد.
ــاً در انتخابات  ــت ايثارگران حتم ــين فدايى اعالم كرد: جمعي حس
ــخ به سؤالى مبنى بر  آتى از زاكانى حمايت خواهد كرد. وى در پاس
ــرفت بيرون آيد شما چه  اين كه اگر آقاى حدادعادل از ائتالف پيش
ــت  ــمان اين اس تصميمى خواهيد گرفت، افزود: ما فعال تمام تالش
ــكل گيرد و براى وى  كه موج مطالبات مردمى براى آقاى زاكانى ش

رأى آورى شود.
ــخ به اين سؤال  ــالمى در پاس دبيركل جمعيت ايثارگران انقالب اس
ــا حدادعادل حاضر  كه آيا زاكانى در صورت حضور آقايان جليلى ي
ــت، افزود: در آن زمان با توجه به اقتضاى  به كنار رفتن به نفع آنهاس
ــد. فدايى  ــد، تصميم گيرى خواهد ش زمان اگر موردى به وجود آي
همچنين در پاسخ به سؤال ديگرى مبنى بر اين كه آيا ممكن است 
ــت  بين زاكانى و جليلى ائتالفى صورت گيرد، گفت: در عالم سياس

هر چيز امكان دارد.

اعتراض نماينده مجلس 
به پوشاندن لباس زنانه به مجرمان

ــه علنى روز يكشنبه  ــالمى در جلس نمايندگان مجلس شوراى اس
ــد و قلع و قمع  ــكام خلع ي ــه توقف اجراى اح ــى كليات اليح بررس

ورزشگاه ها را در دستور كار داشتند.
حامد قادر مرزى، نماينده مردم قروه كه به عنوان مخالف اين اليحه 
براى سخنرانى در صحن علنى مجلس ثبت نام كرده بود، در ابتداى 

سخنان خود نسبت به اقدام نيروى انتظامى اعتراض كرد.
ــرمانه نيروى  ــتان را به اقدام بى ش وى گفت: اعتراض مردم كردس
انتظامى مبنى بر پوشاندن لباس زنانه به يك مجرم در صحن علنى 
ــاندن لباس زنانه بر تن يكى از متهمان  مجلس اعالم مى كنم. پوش
ــيارى از  ــدن او در مالءعام، نه تنها واكنش هاى بس مريوانى و گردان
سوى مردم مريوان و استان كردستان همراه داشت، بلكه  جمعى از 
نمايندگان مجلس با امضاى نامه اى، در صدد تذكر به وزراى كشور 

و دادگسترى بر آمدند.

بروجردى به سوريه رفت
ــت  ــيون امنيت ملى و سياس ــردى، رييس كميس عالءالدين بروج

خارجى مجلس شوراى اسالمى در رأس هيأتى به سوريه سفر كرد.
ــوريه در راستاى  تقويت  بر اساس اين گزارش، سفر بروجردى به س
ــوريه و تبادل نظر درباره مسائل منطقه به  روابط پارلمانى ايران و س
خصوص وضعيت سوريه از جمله محورهاى ديدار اين گروه با مقامات 
مجلس و دولت اين كشور خواهد بود. رييس گروه دوستى پارلمانى 
ــفر با گروه هاى فلسطينى و احمد جبرئيل  ايران و سوريه در اين س
در سوريه ديدار كرد. بروجردى روز گذشته نيز با وزير امور خارجه، 
ــيون هاى سياست خارجى و  رييس مجلس سوريه، رؤساى كميس

امنيت ملى و همچنين آشتى ملى در سوريه ديدار كرد.

قصد داشتم در انتخابات 
رياست جمهورى كانديدا شوم

ــوراى  ــابق مترو تهران پس از ثبت نام در انتخابات ش مدير عامل س
ــت در انتخابات رياست  شهر با اشاره به اين كه ابتدا قصد داشته اس
جمهورى كانديدا شود، گفت: پس از اين كه ديدم تعداد كانديداهاى 
ــته، تصميم گرفتم كه در اين انتخابات  اين دوره از حد معقول گذش
ــؤال كه آيا براى  ــخ به اين س ــم. وى در پاس ــته باش فعاليتى نداش
كانديداتورى در انتخابات شوراى شهر با آيت اهللا هاشمى رفسنجانى 
مشورت كرده ايد يا خير، افزود: بله، با حاج آقا مشورت كردم و ايشان 
هم با كانديداتورى بنده در انتخابات شوراى شهر موافق بودند. فرزند 
ــاره به توصيه پدرش به وى درباره  آيت اهللا هاشمى رفسنجانى با اش
كانديداتورى، گفت: توصيه حاج آقا به من اين بود كه نبايد به شوراها 
نگاه سياسى وجود داشته باشد و تمام تمركز در اين حوزه به مسائل 

خدمات، رفاه مردم و ارتقاى جايگاه شوراها در كشور گذاشته شود.

اصالح طلبان به اجماع مى رسند
ــى گويد، اگر خاتمى  عضو كابينه خاتمى در دولت اصالح طلبان م

نيايد، من به عنوان خدمتگزار مردم در صحنه خواهم بود. 
ــت اصالح طلبان  ــن مهرعليزاده، عضو كابينه خاتمى در دول محس
اظهار داشت: حضور قطعى بنده منوط به عدم حضور آقاى خاتمى و 
اجماع اصالح طلبان است. وى در خصوص اجماع اصالح طلبان افزود: 
اصالح طلبان قطعاً به اجماع خواهند رسيد، اما در حال حاضر سعى در 

مجاب كردن آقاى خاتمى دارند.

ــران، فرزندان  ــر اي ــور آخ ــس جمه ــه ريي ــن فرزندان س در بي
هاشمى رفسنجانى سياسى ترينشان هستند، دستى بر امور اقتصاد 
ــرك مى كشند. به  دارند و در عرصه ورزش و امور اجتماعى هم س
ــر و دو دختر رييس جمهور دوران  واقع حوزه هاى فعاليت سه پس
سازندگى، بينشان تقسيم شده است. محسن كمتر سعى مى كند 
خودش را اهل حاشيه نشان دهد و بيشتر از خود چهره اى معتدل 
ــت. پيش تر رييس دفتر پدرش در مجمع  ــته اس به نمايش گذاش
ــخيص مصلحت نظام بود و صاحب همان مؤسسه انتشاراتى  تش
كه كتب خاطرات پدرش از قبل و بعد از انقالب اسالمى را منتشر 
مى كرد. مدير عامل سابق مترو اما در جريان انتخابات سال 88- اگر 
چه به بهانه پاسخ به اتهاماتى كه به خود، برادران و خواهرانش وارد 
شده بود- نامه هاى سرگشاده اى نوشت كه آن اعتدال در چهره اش 
ــيرهاى بدون جنجال خارج كرد. حتى  رنگ باخت و خود را از مس
در ازدواج دختران و پسران هاشمى هم بايد قائل به تفاوتى ظريف 
ــران ازدواج فاميلى كرده اند. گيرم حاال  اين ميان  شد. هر سه پس
ازدواج مهدى با دختر محمد هاشمى- عمويش- را بتوان در جرگه 
ازدواج هاى سياسى رديف كرد، اما محسن با دخترخاله اش ازدواج 
كرده و ياسر با دختر پسرخاله اش.  فاطمه و فائزه اگر چه با فرزندان 
حسن الهوتى ازدواج سياسى كرده اند، اما فائزه بيشتر به سياست 
عالقه نشان مى دهد تا فاطمه. فاطمه برخالف فائزه خيلى اهل قيل 
ــت، اما اين اواخر  در فرودگاه امام هنگام ورود برادرش  و قال نيس

مهدى به ايران، تنه به تنه فائزه زد. او بيشتر در كارهاى اجتماعى 
ــال 1385 مورد تقدير فدراسيون بين المللى  فعاليت دارد و در س
تاالسمى قرار گرفت. مهدى كه بعد از انتخابات 88 به بهانه تحصيل 
از ايران خارج شده و در لندن به سر مى برد، مهر ماه به تهران آمد 
و بنا به همان اتهاماتى كه بر او وارد شده بود، روانه زندان شد؛ مثل 
ــت تبليغى عليه نظام  ــه بنا به همان اتهام فعالي خواهرش فائزه ك
ــده و يك روز قبل از مهدى به زندان  شش ماه به حبس محكوم ش
ــده، به زودى  ــه به قيد وثيقه ميلياردى آزاد ش رفت. مهدى هم ك
محاكمه مى شود. ياسر در اين ميان تعلق خاطرى به سواركارى 
و پرورش اسب دارد. نامزد رياست فدارسيون سواركارى مى شود 
و مثل مهدى كه عالقه زيادى به كارهاى اقتصادى دارد و اتهامات 
نفتى ثابت نشده هم در اين زمينه متوجه اوست،  ظرايف كارهاى 

اقتصادى را خوب مى شناسد و دستى بر صادرات و واردات دارد.

فعاليت فيسبوكى عماد
ــيه هاى  ــيد محمد خاتمى حاش ــر س درباره دو دختر و يك پس
ــبوكى عماد،  ــر از فعاليت هاى فيس ــدارد.  به غي زيادى  وجود ن
ــه در حوادث پس از  ــر رييس جمهور دوران اصالحات ك تنها پس
انتخابات سال 88 شدت گرفته بود، اندك خبرى مى توان درباره 
ــور دوران اصالحات  ــدان رييس جمه ــن روزهاى فرزن فعاليت اي
ــيه هاى اندك در خروج دو دختر  ــايد دليل اين حاش پيدا كرد. ش

ــورهاى اروپايى باشد. يكى  خاتمى از ايران و زندگى شان در كش
ــال 84 هم  ــرى در انگليس. س ــا و ديگ ــد در ايتالي ــى گوين را م
ــر بزرگ  ــوه ورود ليال، دخت ــاره نح ــى درب ــث هاي حرف و حدي
سيد محمد خاتمى به دانشگاه و تحصيل او در مقطع كارشناسى 
ــد كه هم او خود، در نامه اى به آن ادعاها پاسخ  ــر ش ارشد منتش
ــال 81 دوره دكترايش را به پايان رسانده  ــت كه در س داد و نوش
ــد ندارد.  ــى ارش ــل مجدد در مقطع كارشناس و نيازى به تحصي
ــورش در ايران  ــال، هم در زمان حض نرگس، خواهر كوچك تر لي
ــيد عماد خاتمى، فرزند  بيشتر به تحصيل مشغول بود. ازدواج س
ــته خبرى  ــفند سال گذش ــيد محمد خاتمى در اس ــاله س 26 س
ــد و بعدها هم  ــى بود كه درباره اين خانواده منتشر ش غيرسياس

ــى بر آن  ــيه نگارى هاي حاش
صورت گرفت. نه عماد، نه ليال 
و نه نرگس هيچ كدام در عرصه 
سياسى وارد نشدند. ليال دختر 
ــيد محمد خاتمى  بزرگ تر س
ــاى قديمى  ــه در تصويره ك
ــت، از  ــم همراه اوس پدرش ه
دانش آموختگان شناخته شده 

رياضى كشور بود.

براى پدرم بزرگداشت 
مى گيرند

ــدى نژاد  ــا احم ــام عليرض ن
چندى پيش وقتى نوه پسرى 
ــا آمد،  ــور به دني رييس جمه
ــاد. عليرضا  ــر زبان ها افت بر س
ــر كوچك تر احمدى نژاد  پس

ــت؛ يعنى به آن اندازه كه مهدى  كمتر از مهدى شناخته شده اس
ــت، عليرضا نيست. مهدى اما  حاشيه دارد و نامش در رسانه هاس
ــابق دفتر رييس جمهور  داماد اسفنديار رحيم مشايى، رييس س
ــت كه وارد عرصه سياست شود.  ــت و همين ازدواج كافى اس اس
فارغ التحصيل دانشگاه آزاد واحد تهران مركز است. در مقطعى گفته 
مى شد كه او در بازرسى رياست جمهورى حضورى فعال دارد، اما 
حكمى به نام وى نخورده است. نقطه اشتراك مهدى و عماد را بايد 
در فعاليت هاى فيسبوكى آنها دانست. سواى حضورش در نيويورك 
و اجالس سازمان ملل و برخى سفرهاى خارجى كه با پدر مى رود، 
ــعبه دانشگاه شريف واحد  چندى پيش  ماجراى تحصيل او در ش

كيش نيز براى او دردسر ساز شد. 

در حاشيه  سياست 

ادعاى مقام آمريكايى فرزندان هاشمى، خاتمى و احمدى نژاد چه مى كنند؟
درباره بمب گذارى بوستون

يك مقام آمريكايى فاش كرد كه دولت روسيه براى تحقيق 
ــتون به سازمان اف بى آى  درباره مظنون بمب گذارى بوس

آمريكا هشدار داده بود. 
به گزارش شبكه راشاتودى، يك مقام اجراى قانون آمريكا 
ــال  ــيه در س ــرز گفت كه دولت روس ــه خبرگزارى رويت ب
2011 از پليس فدرال آمريكا (FBI) خواسته بود تا درباره 
«تيمورلنگ سارنايوف» تحقيقات كند. اف بى آى نيز پيش 
از اين اعالم كرده بود كه يك دولت خارجى از اين سازمان 
خواسته تا اطالعاتى درباره سارنايوف ارايه دهد. اف بى آى 
در وب سايت خود اعالم كرد كه اين دولت خارجى خواسته 
بود تا درباره ديدگاه هاى افراطى سارنايوف و ارتباط وى با 

گروه هاى تروريستى تحقيق شود.

رييس جمهور جديد ايتاليا 
انتخاب شد

ــس جهمور جديد ايتاليا  جورجيو نپولى تانو به عنوان ريي
توسط نمايندگان پارلمان اين كشور انتخاب شد.

ــو ناپولى تانو،  ــان ايتاليا جورجي به گزارش رويترز، پارلم
ــور را براى دومين بار به اين سمت  رييس جمهور اين كش
انتخاب كرد.در حالى كه شمارش آرا در پارلمان ايتاليا براى 
انتخاب رييس جمهورى جديد ادامه دارد، جورجيو ناپولى 
تانو حد نصاب الزم براى انتصاب در سمت رياست جمهورى 
را كسب كرد و براى دومين بار رييس جمهورى ايتاليا شد.

تظاهرات مردم تونس 
در حمايت از بشار اسد

ــوريه و  ــته نيز در حمايت از نظام س مردم تونس روز گذش
رييس جمهور اين كشور تظاهرات برگزار كردند.

ــر از مردم تونس در  ــزارش خبرگزارى آلمان، ده ها نف به گ
ــه عليه اين  ــم خود از توطئ ــوريه و ابراز خش حمايت از س
كشور، تظاهرات كردند. تونسى ها همچنين مخالفت خود 
ــوريه به ائتالف معارض سورى  بيان  را با تحويل سفارت س
ــى با تجمع در ميدان  ــتند. تظاهرات كنندگان تونس داش
حقوق بشر واقع در مركز تونس، حمايت هاى خود را از نظام 
ــدادى از فعاالن  ــوريه اعالم كردند. در اين تظاهرات تع س
ــت داشتن پرچم هاى  سياسى از احزاب مختلف با در دس

سوريه و فلسطين و پرچم حزب اهللا، شركت داشتند.

اخبار كوتاه

اخبار بين الملل

در شرايط كنونى تنها مسأله مهم 
اقتصاد است

واليتى/كانديداى انتخابات رياست 
جمهورى

ــت و از همين موقعيت  ــخن از اقتصاد بدون نفت، سخن گزافى نيس  س
ــد دهد و حتى از  ــتفاده كردن مى تواند اقتصاد ايران را رش ــت اس درس
ــرايط كنونى در اقتصاد بهره برد. ايران  ــيمى مى توان بيش از ش پتروش
داراى ذخاير عظيم گازى است و اين گاز مى تواند به جاى آن كه بسوزد، 
ــد و منابع ارزى ايران را به راحتى تأمين كند.  ــته باش ارزش افزوده داش
اقتصاد بدون نفت قابل عملياتى شدن است. آنچه بايد مورد توجه قرار 
ــرايط كنونى تنها  گيرد، در ش
ــت و اقتصاد  مسأله اقتصاد اس
هم تا زمانى كه به دست مردم 
ــود و نظارت دولت  داده مى ش
ــد امكان پيشرفت  بر آن نباش
ــت  ندارد و از طرفى بايد دانس
ــتن يك اقتصاد خوب  كه داش
بدون دارا بودن روابط خارجى 

مستحكم امكان پذير نيست.
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آيت اهللا رضوانى در امر قانونگذارى فعال و پرتحرك بود

رييس مجلس شوراى اسالمى با تسليت درگذشت آيت اهللا رضوانى، از فقهاى شوراى نگهبان، وى 
را از فقهاى فعال و پرتحرك در امر قانونگذارى خواند. على الريجانى اظهار داشت: ايشان از فقهاى 

قديمى بودند كه در طول انقالب امام (ره) را همراهى مى كردند.

در بين فرزندان سه 
رييس جمهور آخر 

ايران، فرزندان 
هاشمى رفسنجانى 

سياسى ترينشان 
هستند، دستى بر 
امور اقتصاد دارند 
و در عرصه ورزش 

و امور اجتماعى هم 
سرك مى كشند

عليرضا زاكانى:آمده ام
 تا بمانم

اجماع فراكسيون 
رهروان روى الريجانى

ــس از اعالم  ــالمى پ ــركل جمعيت رهپويان انقالب اس عليرضا زاكانى، دبي
كانديداتورى اش، درباره شعار انتخاباتى دولت متبوعش اظهار داشت: شعار 
دولت خود را در مانيفست و مرامنامه اى كه منتشر خواهد شد، اعالم مى كنم. 
وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا آمده ايد كه بمانيد يا به نفع آقاى حدادعادل 
ــى براى رفتن نمى آيد و در حال حاضر  ــيد، گفت: كس  يا جليلى كنار مى كش
نيز يك نفر از اين دو حضور دارند. زاكانى تصريح كرد: بنده آمده ام تا با همان 
ويژگى هايى كه گفتم بمانم و اگر دوستان گفتمانى هم باشند، افتخار مى كنم 
ائتالف گفتمانى تشكيل دهم. وى در پاسخ به سؤال ديگرى مبنى بر اين كه با 
توجه به قوت گرفتن حضور جليلى در انتخابات آيا احتمال ائتالف شما با وى 

وجود دارد، اظهار داشت: معتقدم ما حتما ائتالف مى كنيم.

ــيون رهروان واليت مجلس شوراى اسالمى  كاظم جاللى، رييس فراكس
ــنيم، در مورد احتمال كانديداتورى على الريجانى براى   در گفتگو با تس
ــرايط امروز كشور و نيز  انتخابات رياست جمهورى، گفت: با توجه به ش
با توجه به توانمندى الريجانى چه در بين نخبگان و برجستگان و چه در 
بين نمايندگان مجلس، يك اتفاق نظر براساس توانمندى هاى الريجانى 
وجود دارد. وى در همين زمينه ادامه داد: اتفاق نظرى كه بر روى الريجانى 
ــور نيازمند يك فرد توانمند،  وجود دارد، اين است كه شرايط امروز كش
ــائل مربوط به امنيت  ــنا به مسائل اقتصادى، بين المللى و مس مدير و آش
ملى كشور و نيز توانمند به اداره امور كشور است و ما براى اداره كشور به 

چنين فردى نياز داريم.

ــمى  ــيد محمد خاتمى با آيت اهللا هاش ــالم س حجت االس
ــود در خصوص مهم ترين  ــنجانى در ديدار نوروزى خ رفس
ــى انتخابات پيش  ــور از جمله آرايش سياس ــائل كش مس
ــان در انتخابات و  ــالح طلب ــت و نحوه حضور اص رو، وضعي
ــى بحث  ــره حداكثرى اين جريان سياس كانديداتورى چه
ــد خاتمى به  ــيد محم ــد. در اين ديدار، س ــو كردن و گفتگ
ــنهاد كانديداتورى ارايه  ــمى رفسنجانى پيش آيت اهللا هاش
ــنهاد وى را نمى پذيرد و در  ــمى پيش مى كند و البته هاش
ــى كند. وى در  ــنهادى را به خاتمى ارايه م عين حال پيش
تشريح پيشنهاد انتخاباتى اش براى اصالح طلبان به خاتمى، 
مى افزايد: همان طور كه اصولگرايان ائتالف سه گانه را براى 
رسيدن به اجماع برگزيده و معرفى كرده اند، خوب است كه 
ــاب عالى و  ــالف 2+1 را با حضور جن ــالح طلبان هم ائت اص
ــن روحانى تشكيل دهند.  آقايان اسحاق جهانگيرى و حس
ــنهادش به خاتمى ضمن  هاشمى رفسنجانى در ادامه پيش
تأكيد بر فصل الخطاب بودن نظر خاتمى در اين ائتالف اضافه 
مى كند: اگر خروجى اين ائتالف سه نفره براى كانديداتورى 
در انتخابات رياست جمهورى آينده شما باشيد كه بهترين 
ــد، در غير  ــود خواهد آم ــالح طلبان به وج حالت براى اص
ــك نفر از بين  ــن موافقت با كانديداتورى ي اين صورت ضم

جهانگيرى و روحانى از آنها حمايت كنيد.

رييس سازمان بازرسى كل كشور نظر خود را درباره نقش 
ــنجانى در فتنه سال 88 و تأييد يا  آيت اهللا هاشمى رفس
ــايى از سوى شوراى  ــفنديار رحيم مش رد صالحيت اس

نگهبان مطرح كرد.
ــدى در جمع طالب  ــالم مصطفى پورمحم حجت االس
جوان حوزه علميه در پاسخ به سؤالى در خصوص اين كه 
آيا مشايى تأييد صالحيت مى شود، گفت: به نظر من بعيد 
است صالحيت شان تأييد شود. البته اين فقط يك نظر 
است و نظر نهايى و اصلى را شوراى نگهبان اعالم مى كند.

ــخ به اين كه آيا هاشمى در فتنه 88  پورمحمدى در پاس
ــر دخيل بودند رييس مجمع  دخيل بود، گفت: اصًال. اگ
تشخيص مصلحت نظام نمى شدند. وى در پاسخ به اين كه 
ــود، اظهار داشت:  در ائتالف شما چه كسى نامزد مى ش
ــده و همه گذاشته اند  ــور انتخاباتى نش هنوز فضاى كش
براى شب آخر و اين كار و شرايط را براى ما سخت كرده 
ــاط انتخاباتى در كشور فراهم شود،  است. اگر شور و نش
ــم. پورمحمدى  ــر مى توانيم تصميم بگيري آن وقت بهت
ــعار دولت، برنامه ها و اهداف شما  در پاسخ به اين كه ش
ــعار دولت من، «دولت قانون، توليد  ــت، گفت:  ش چيس
ــتان مروت، با  ــام انتخاباتى ام «با دوس ــتغال» و پي و اش

دشمنان مدارا» است. 

محمد سعيد كيا، وزير  سابق مسكن اظهار داشت: امسال 
از سوى رهبر معظم انقالب سال حماسه سياسى و حماسه 
ــى حضور  ــه سياس اقتصادى نام گرفته و منظور از حماس
ــت و بايد در انتخابات اتفاق  ــور مردم در انتخابات اس پرش

بيفتد. 
 وى با بيان اين كه هم اكنون فضاى انتخابات گرم نيست، 
ادامه داد: بايد فضاى انتخابات گرم شود تا حماسه سياسى 
ــد: دانشجويان در اين  اتفاق بيفتد. سعيدى كيا يادآور ش
ــالق و چالش بر انگيز  موضوع نقش مهمى دارند و فكر خ
دانشجو و كنجكاوى اش مى تواند كمك كند كه اين فضا، 
فضاى انتخاباتى شود و اگر فرصت براى دانشجويان ايجاد 
شود كه بيشتر در فضاى انتخابات قرار بگيرند و جلو آوردن 
ــيار به نفع كشور  ــكلى ايجاد نكند، اين بس امتحاناتى مش
است. وى در ادامه در جواب سؤالى مبنى بر تحليل شما در 
خصوص انتخابات سال 88 چيست، عنوان كرد: در سال 88 
در انتخابات يك حماسه آفريده شد، در حدود 40 ميليون 
ــت خود و كشورشان عالقه مند  نفر از مردم كه به سرنوش
ــا در طول انتخابات  ــركت كردند، ام بودند در انتخابات ش
اتفاقاتى افتاد كه در طول انتخابات هم برنده انتخابات و هم 
ــتباهات بزرگى كردند و طراحى كه در  بازنده انتخابات اش
خارج از كشور انجام شده بود شكل گرفت و فتنه اتفاق افتاد.

ــگاه و تحليلگر  ــان استاد دانش عماد افروغ ، از جامعه شناس
ــى  گفت:  تحقق حماسه سياسى و مشاركت  مسائل سياس
ــمى  و مشايى  ــته به حضورخاتمى ، هاش حداكثرى را وابس

نمى داند و معتقد است كه انتخابات قائل به شخص نيست. 
او شخص محورى را ترجمانى از ديكتاتورى خواند و گفت: 
ــت ، در اسالم هم شخص  در دموكراسى شخص مالك نيس
ــالم اين را نشان مى دهد. وى اضافه  مالك نبوده و تاريخ اس
كرد: انقالب اسالمى آمد كه جاى شاهنشاهى را بگيرد. قبًال 
ــد، اما با انقالب اسالمى قرار شد  هويت با شاه تعريف مى ش
هويت با اصول اسالمى تعريف شود. افروغ يكى از مشكالت 
ــخصى نگاه كردن به اين مقوله و ديد جريانى  اساسى را ش
ــخصى نگاه كردن چه با مارك و  نداشتن دانست و افزود: ش
ــتبدادى و حتى دينى و چه با مارك  نقاب شاهنشاهى و اس
ــت. وى در ادامه كانديدا شدن را حق  دموكراسى مردود اس
هركسى كه ملتزم به گفتمان انقالب و قانون اساسى است ، 
دانست و اضافه كرد: چون جامعه ما قطبى نيست ، اگر حضور 
حداكثرى را مى خواهيم بايد اجازه ورود كانديداهاى متكثر 
ــى و اقتصادى نيستيم؛ ما  ــود. ما صفر و يك سياس داده ش
ــى  ــتيم و در اين جامعه جريانات سياس جامعه طيفى هس
ــى بتوانند  ــار بايد به راحت ــود دارد وتمام اقش متنوعى وج

كانديداى خود را عرضه كنند.

انتخابات انتخاباتانتخابات انتخابات

پيشنهاد هاشمى براى 
ائتالف 2+1  اصالح طلبان

نظر پورمحمدى در مورد 
نقش هاشمى در فتنه 88 

برنده و بازنده انتخابات 
88، هر دو بازنده بودند

شخص محورى ترجمانى 
از «د يكتاتورى» است
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يادداشت

 زلزله زنگ خطرى 
در جهت استفاده از مصالح استاندارد

گروه شهر-  مديركل استاندارد استان اصفهان گفت: زلزله زنگ خطر 
ــتاندارد و رعايت  ــدارى در جهت استفاده از مصالح ساختمانى اس و هش
استانداردها در همه ابعاد يك بناى مسكونى است. غالمحسين شفيعى 
ــاختمانى يكى از عواملى است كه به  با اشاره به اين كه كيفيت مصالح س
ــاختگاهى، طراحى، اجرا، نگهدارى و تعمير، در دوام و  همراه شرايط س
آسيب ناپذيرى ساختمان ها نقش بسزايى دارد، افزود: بررسى هاى علمى 
و مستند درخصوص زلزله هاى رخ داده در ايران نشان مى دهد كه بيش از 
70 درصد از علل تخريب ساختمان ها در اين زلزله  ها، به استفاده از مصالح 

ساختمانى غيراستاندارد مربوط بوده است. 

5 هزار اصفهانى در صف 
انتخابات شوراها ايستادند 

معاون سياسى امنيتى استاندارى اصفهان گفت: تا امروز چهار هزار 
ــهر و روستا در استان  ــوراهاى اسالمى ش و 875 نفر در انتخابات ش
اصفهان ثبت نام كرده اند. اسماعيلى گفت: وفادارى به قانون اساسى، 
واليت فقيه و داشتن حداقل 25 سال سن و داشتن مدرك تحصيلى 
ــتاها و شهرها متفاوت خواهد بود،  كه البته مدرك تحصيلى در روس
ــوراها ثبت نام كرده اند بايد  از شرايطى است كه افراد در انتخابات ش

داراى آن باشند. 

گشتى در اخبار

زلزله اصفهان، هشدارى جدى 
براى مسئوالن

غالمرضا شيران/ عضو شوراى اسالمى شهر 
اصفهان 

ــورهاى تركيه و بعضى از  ــروع شده و كش اين زمين لرزه ها از چين ش
ــورهاى اروپايى را تحت تأثير قرار داده كه ايران نيز جزءكشورهاى  كش

تحت تأثير اين امر است. 
ــكالت آلودگى هاى ــئوالن بايد عالوه بر پرداختن به مسائل و مش مس

ــگيرانه الزم را به عمل  ــالى، اقدامات پيش ــت محيطى و خشكس زيس
ــت.  ارتباط  ــدارى در اين زمينه اس ــه اين زمين لرزه هش آورند؛ چرا ك

مسئوالن ذيربط با مراكز علمى 
ــام كار علمى  جهان براى انج
ــى جهت جلوگيرى  و پژوهش
از خسارات و تلفات اجتماعى 
ــرزه ها، يك  ــى از زمين ل ناش
ــت. اين امر باعث  ضرورت اس
ــهر تاريخى  مى شود مردم ش
اصفهان دستخوش غفلت هاى 

فنى و تكنيكى نشوند.
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يادداشت ياددا چهره روزاددا
اصفهان به استقبال برنامه هاى نكوداشت مى رود 

ــگرى،  ــهردارى اصفهان برگزارى تورهاى گردش ــت روابط عمومى ش هادى نباتى نژاد، سرپرس
برپايى جشن در شش نقطه از شهر و تجليل از خانواده هايى كه فرزندشان به نام متبرك حضرت 
زهرا (س) نامگذارى مى شوند را از برنامه هاى هفته نكوداشت اصفهان از سوى شهردارى دانست.

3

ــت  ــر اين اس ــواره بر س ــان، بحث هم ــن مي در اي
ــيب هاى وارد  ــى و آس ــاى تاريخ ــا پل ه ــه آي ك
ــى  ــى آب ــا ب ــتقيمى ب ــاط مس ــر آن ارتب ــده ب ش
ــده اند  ــاخته ش ــه مالتى س ــا از چ ــل ه دارد؟ پ
ــا آب و  ــى ب ــاط تنگاتنگ ــا ارتب ــالت آي ــن م و اي
بى آبى دارد؟ عده اى بر اين باورند كه پل ها از مالتى 
به نام ساروج ساخته شده اند كه بى آبى باعث آسيب 
به پيكره آنها مى شود و روند تخريبشان را سرعت 

مى بخشد!
ــاى  ــى از دودكش ه ــاك ناش ــاى خطرن آالينده ه
ــه موجب  ــردد خودروها ب ــا و ازدياد ت ــه ه كارخان
ــر رفت و آمد، نه  همجوارى آثار تاريخى با مراكز پ
ــده، بلكه  ــالمت و جان مردم شهر ش تنها بالى س
موجبات تخريب آرام و بى صداى آثار باستانى كشور 

را نيز فراهم كرده است. كارشناسان باستان شناسى 
ــق جامعى براى  ــه تاكنون تحقي معتقدند، اگر چ
ــى دقيق اثرات آالينده هاى بر ابنيه تاريخى  بررس
صورت نگرفته، اما شواهد موجود حكايت دقيقى از 
اين مسأله خطرناك دارد. نشستن دوده ها بر بناهاى 
تاريخى و جرز ديوارهاى آجرى، تميز كردن محوطه 

و بناها را مشكل مى كند.
ــون روز به روز و  ــر آلودگى هوا چ آثار جبران ناپذي
آهسته آهسته به پيش مى رود، به چشم نمى آيد،

ــاهد صدمات جبران ناپذير آن  ولى پس از مدتى ش
خواهيم بود كه كاشى هاى فيروزه فام و نماى آجرى 
بناهاى تاريخى كم كم به رنگ دود درآمده و اين دود 
و سرب چنان در بافت كاشى و آجر نفوذ مى كند كه 

بيرون كشيدن آن تقريباً ناممكن است.

منصور زيرك، كارشناس و پژوهشگر ميراث فرهنگى 
در اين رابطه گفت: مالت ساروج از ابتكارات ايرانى ها 
از دوران كهن است. اين مالت، از آهك شكفته شده، 
ــده، خاك رس، ماسه بادى و لويى  خاكستر الك ش
ــده و با آب، ورز داده  كه نوعى نى است، تركيب ش
ــود.  وى اضافه كرد: پيش از اين كه سيمان  مى ش
اختراع شود، از اين مالت در ساخت بناها استفاده 
ــتفاده   ــد كه معموالً در جاهاى مرطوب اس مى ش
ــورهاى  ــران و يا كش ــود؛ مثال در جنوب اي مى ش
ــاخت  ــالت در س ــن م ــزود: از اي ــى. وى اف عرب
آب انبارها، حوض هاى آب، سدها و پل ها  و بناهايى 
كه ارتباط مستقيم با آب داشته، استفاده مى شده 
ــگر ميراث فرهنگى در ادامه گفت:  ــت. پژوهش اس
ــاخت اين بناها به دليل  كاربرد اصلى ساروج در س

اين بوده كه آب در سطح بنا نفوذ پيدا نكند؛ چرا كه  
معموالً از ساروج به عنوان روكش استفاده مى شد.

ــتفاده سازه اى  ــاره به اين كه ازساروج اس وى با اش
ــالت به عنوان  ــت: از اين م نمى كردند، بيان داش
روكش براى نفوذناپذيرى آب در سطح بنا استفاده 
ــدت باعث  ــكى طوالنى م ــده كه البته خش مى ش
ــده، ترك بردارد و در  مى شود كه مالت خشك ش

نتيجه آب به سازه نفوذ پيدا كند.

آيا ساروج در مالت پل هاست؟
اما سؤال اصلى اينجاست كه آيا هسته مركزى پل 

هاى تاريخى از مالت ساروج تشكيل شده است؟ 
زيرك در پاسخ به اين سؤال به خبرنگار ما مى گويد: 
هيچ سند و مدرك معتبرى وجود ندارد كه هسته 
ــاخته شده  ــاروج س اصلى پل هاى تاريخى ما از س
ــل هاى ما  ــد: در صورتى كه پ ــد. وى مى افزاي باش
ــد، بى آبى اگر  ــده باش ــاروج ساخته ش از مالت س
درازمدت نشود، براى پل ها آسيبى نخواهد داشت. 
سفره هاى زيرزمينى در صورت بى آبى كوتاه مدت 
ــود كه مالت مرطوب  هنوز آب دارد و باعث مى ش
ــپر خوبى براى پل ها باشد. وى  بماند و همچنان س
ادامه داد: اما احتمال اين كه سازه هاى اصلى پل ها 
از سنگ باشد هم هست؛ همچنان كه معمارى تخت 
جمشيد از سنگ است و به وسيله سنگ در يكديگر 

قفل شده اند.
ــوالً  ــم معم ــه در قدي ــن ك ــالم اي ــا اع ــرك ب زي
ــا و صخره ها  ــنگ ه ــى را بر روى س چنين بناهاي
مى ساختند، اظهار داشت: براى مثال پل شادروان 
ــانى ها ساخته  شده و  در شوشتر كه در زمان ساس
ــيبى به اين اثر تاريخى  ــت ها و لرزش ها آس نشس

وارد نمى كند.
زيرك در پاسخ به اين سؤال كه ترك هاى ايجاد شده 
بر پيكره پل ها به چه دليل است، گفت: اين ترك ها 
معموالً آنى است و نتيجه لرزش هاى غيرمحسوس 
ــت كه گاها خود هم متوجه اين لرزش ها زمين اس
ــازه  ــيبى س ــويم و در حال حاضرهيچ آس نمى ش
پل ها را تهديد نمى كند. زيرك افزود: اما در صورتى 
ــد،  ــده باش ــاخته ش ــاروج س كه پل ها از مالت س
ــا را به  ــيب ه ــيميايى بدترين آس آلودگى هاى ش
ــرك در بنا خواهد  ــث ايجاد ت ــى زند و باع پل ها م

ــيدكربن موجود در  ــه داد: دى اكس ــد. وى ادام ش
ــى با رطوبت  ــين و كارخانجات وقت هوا، دود ماش
ــود، تبديل به اسيد خواهد شد.تركيبات  تركيب ش
سولفوركربن و تتراكلرايد كربن وقتى بر روى اليه 
ــيند، باعث ايجاد چربى بر روى اين  ساروج مى نش
ــاروج و آهك  ــود و در طول زمان س سازه ها مى ش
را تضعيف و نفوذپذيرى آب را در آن زياد مى كند، 
ضمن اين كه دى اكسيدكربن در صورتى كه دماى 

هوا باالتر برود سرعت تخريب را تسريع مى كند.
ــراث فرهنگى نقش  ــتداران مي وى ادامه داد: دوس
ــه مراتب  ــد كه ب ــده مى گيرن ــا را نادي آالينده ه

مخرب تر است و تنها از بى آبى شكايت مى كنند.

عوامل طبيعى و تخريب
ــاى طبيعى پل ها ــه تخريب ه زيرك همچنين ب
ــكى  ــود آب باعث خش ــت: نب ــرد و گف ــاره ك اش
بى حد شده و باعث مى شود تا تهويه آب به راحتى 
صورت نگيرد و دما  تعديل نشود. وى افزود: گرمى 
ــدنش در شب باعث مى شود  هوا در روز و خنك ش
ــود واين انبساط و انقباض  تا اختالف دما ايجاد ش
ــودو باز و  باعث بازى كردن مصالح وحركت آنها ش
بسته شدن آب باعث ترك و تخريب پل ها مى شود.

ــى مردم را به زير  وى ادامه داد: اما نبود آب دسترس
پل ها هم آسان مى كند و باعث مى شود تا با يادگارى 

نوشتن بر روى بدنه پل ها تخريب را تسريع كنند.

آالينده هاى شيميايى يا بى آبى زاينده رود؛ متهم كيست؟

تبر آلودگى بر پيكر پل هاى تاريخى اصفهان  

وقتى آب در بسـتر زاينده رود جارى شد، لبخند پل هاى تاريخى مان آبى تر چشـم نوازى كرد. پل هاى تاريخى و زيباى  الهه 
اصفهان چون پيكره خوش تراش زيبايى بودند كه لبخند خشكيده شان گرما نداشت، اما آبى جارى در دل اين زيبايى هاى راستين

تاريخى، زيبايى اصفهان را صد چندان كرد.

آثـار جبـران ناپذيـر آلودگـى 
هوا چـون روز به روز و آهسـته 
آهسته به پيش مى رود  به چشم 
نمـى آيد،ولـى پـس از مدتـى 
شـاهد صدمات جبـران ناپذير 
آن خواهيم بود كه كاشـى هاى

فيـروزه فـام و نمـاى آجـرى 
بناهاى تاريخى كم كـم به رنگ 
دود درآمـده و اين دود و سـرب 
چنان در بافت كاشى و آجر نفوذ 
مى كند كه بيرون كشـيدن آن 

تقريباً ناممكن است

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيب بري
به روش ساندويچي

جيب بري
به روش ساندويچي

ميراث فرهنگى 
بازيچه اختالفات و فرصت طلبى ها

به روش ساندويچي 1212

ت الهى/ زاينده رود]
س: هادى نعم
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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كهكشانى ها توفان سرخ از پا درآوردن
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آگهى مناقصه عمومى 
يك مرحله اى  ارزيابى كيفى پيمانكاران 

مناقصه گزار: شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران- منطقه چهارمحال و بختيارى
موضوع مناقصه: واگذارى خودروهاى استيجارى و اياب و ذهاب پرسنل 

تاريخ، مهلت، نشانى محل دريافت اسناد مناقصه و مهلت تحويل پاكات الف، ب، ج
الف: ارائه درخواسـت كتبى شـركت در مناقصه و معرفى نماينده جهت دريافت فرم هاى ارزيابى، 
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ب: مناقصه گران ابتدا ارزيابى كيفى شده و پس از كسب حداقل امتياز الزم در فرآيند ارزيابى كيفى 

در مراحل بعدى مناقصه شركت مى نمايند
ج: مهلت تحويل پاكت ب (فرم هاى ارزيابى) به صورت الك و مهر شـده تا تاريخ 92/2/25 به واحد 

خدمات ادارى شركت 
چ: مهلت تحويل پاكات تضمين (الف) و قيمت پيشـنهادى (ج) به صورت الك و مهر شده در پاكات 
جداگانه توسـط پيمانكاران حائز امتياز در ارزيابى در تاريخ اعالم شده در دعوتنامه به واحد برنامه 

ريزى شركت 
تاريخ گشـايش پاكات: متعاقبًا به صورت مكتوب به شـركت هايى كه در مرحله ارزيابى كيفى حداقل 

امتياز الزم را كسب نموده اند، اعالم مى گردد.
شرايط مناقصه گران:

1- تاييديه صالحيت از اداره كار و امور اجتماعى استان در سال 91
2- دارا بودن حسن سابقه اجرايى مرتبط

3- داشتن توان مالى متقاضى براى انجام كار 
4- كليه مستندات ارائه شده در مناقصه مى بايست اصل و يا برابر اصل باشد

5- تكميل فرم شماره 2 حراست الزامى مى باشد
در صورت هرگونه ابهام با شـماره تلفن 3332554 داخلى 242 و 235 واحد خدمات ادارى منطقه 

تماس حاصل نماييد.

روابط عمومى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران منطقه چهارمحال و بختيارى

(نوبت اول)

شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران
منطقه چهارمحال  و بختيارى

واحد تداركات مجتمع دخانيات استان اصفهان

آگهى تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى 
خريد كارتن سيگارت 57 و تنباكوى باب داخله 

(نوبت دوم) به شماره 1/324/164
مجتمع دخانيات اصفهان در نظر دارد كارتن سيگارت 57 و تنباكوى باب داخله خود را از طريق برگزارى مناقصه عمومى 
خريدارى نمايد. لذا از متقاضيان واجد شرايط دعوت بعمل مى آيد جهت دريافت اسناد شركت در مناقصه از تاريخ 92/1/31 
ــماعيل، مجتمع دخانيات اصفهان، واحد تداركات  ــانى اصفهان خيابان كمال اس تا پايان وقت ادارى مورخ 92/2/9 به نش

مراجعه فرمايند.
1- تعداد و نوع آنها: 70000 عدد كارتن سيگارت 57 و 30000 عدد كارتن تنباكوى باب داخله مطابق با مشخصات فنى 

و استانداردها به شرح زير:
1-2- كارتن سيگارت 57 

2- آخرين مهلت تحويل پيشنهادات تا ساعت 4 عصر روز چهارشنبه مورخ 92/2/18 مى باشد.
3- زمان بازگشايى پاكات ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه مورخ 92/2/19 در مجتمع دخانيات اصفهان مى باشد.

4- مقدار يا برآورد اوليه كارتن سيگارت 57 مبلغ 2/800/000/000 ريال و كارتن تنباكوى باب داخله 1/050/000/000 
ريال جمعاً 3/850/000/000 ريال مى باشد.

5- مدت اعتبار پيشنهادها از آخرين روز ارائه پيشنهادات به مدت 3 ماه خواهد بود.
6- تضمين شركت در مناقصه مبلغ 192/500/000 ريال واريز به حساب 0140400404003 بانك ملى شعبه خواجوى 

اصفهان و يا ضمانت نامه بانكى به همين مبلغ با اعتبار سه ماهه.
7- ساير شرايط: مشخصات كامل مناقصه به همراه مدارك و اسناد مناقصه در تاريخ ياد شده ارائه خواهد شد. 

8- در صورت نياز جهت اطالع بيشتر با شماره تلفن 2224182-0311 واحد تداركات مجتمع اصفهان تماس حاصل فرمائيد. 

واحداستانداردمشخصات فنىرديف
ميليمتر2±458طول1
ميليمتر2±294عرض2
ميليمتر2±224ارتفاع3
-مستحكم- پنج اليه- مقاوم- بدون شكنندگىمشخصات فيزيكى5

واحداستانداردمشخصات فنىرديف
ميليمتر2±575طول1
ميليمتر2±338عرض2
ميليمتر2±228ارتفاع3
-مستحكم- سه اليه- مقاوم- بدون شكنندگىمشخصات فيزيكى4

م الف/ 918

به يك كارمنـد خانم جهت امـور ادارى- فروش
در يك شركت معتبر نيازمنديم.

تلفن تماس: 6204565-6 
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چهره روزادداياددايادداشتيادداشت

اجراى 11 طرح در ايستگاه 
تحقيقات كشاورزى گلپايگان

ــتگاه تحقيقات دامپرورى و كشاورزى گلپايگان به ايرنا  مسئول ايس
گفت: سال گذشته 11 طرح تحقيقاتى در اين ايستگاه اجرا شد. على 
آخوندى افزود: از اين طرح ها چهار مورد در زمينه گياهان دارويى، 
سه طرح زراعت، خاك و آب و چهار طرح در زمينه علوم دامى است. 
ــايى بيشتر معضالت و  وى گفت: هدف از اجراى اين طرح ها شناس
ــاورزى و دامى گلپايگان است. مسئول ايستگاه  نيازهاى بخش كش
تحقيقات دامپرورى و كشاورزى گلپايگان، ارايه راهكارهاى متناسب 
ــش را از ديگر اهداف  ــرايط توليد براى بهره برداران اين دو بخ با ش

اجراى طرح هاى تحقيقاتى در اين مركز عنوان كرد.

افزايش كرايه تاكسى 
بدون مجوز شورا قانونى نيست

ــهر اصفهان گفت: هرگونه افزايش در  سخنگوى شوراى اسالمى ش
ــى ها، بدون  ــل عمومى از جمله تاكس نرخ كرايه ناوگان حمل و نق
مصوبه شوراى اسالمى شهر وجاهت قانونى ندارد. ابوالفضل قربانى 
ــازمان تاكسيرانى اصفهان  ــاره به مصاحبه اخير مدير عامل س با اش
ــا در اصفهان، اين  ــى ه ــش40 درصدى كرايه تاكس مبنى بر افزاي
ــت و خالف قانون عنوان كرد. وى ادامه داد: تاكنون  مطلب را نادرس
ــط مسئوالن شهردارى  هيچ اليحه اى در خصوص اين افزايش توس
ــت. وى تصريح كرد: پس از  به شوراى اسالمى شهر ارسال نشده اس
ــهر اصفهان اقدام به افزايش  اين مصاحبه رانندگان تاكسى هاى ش
ــهروندان اصفهانى را  ــديد ش كرايه ها كردند كه اين امر اعتراض ش

به دنبال داشته است.

آغاز اجراى طرح انتقال آب 
خليج فارس

وزير نيرو با اعالم تصميم هيأت وزيران براى انجام20 سفر باقيمانده 
ــتانى تا پايان دولت دهم، گفت: طرح انتقال آب خليج فارس نيز  اس
ــت. مجيد نامجو با اشاره به  ــده اس ــط بخش خصوصى آغاز ش توس
ــور آفريقايى بنين، نيجر و غنا گفت:  سفر رييس جمهور به سه كش
كشورهاى بنين و نيجر كشورهايى فقير هستند و غنا به خاطر معادن 
ــتضعف  ــيار مس طال وضعيت بهترى دارد، اما در مجموع آفريقا بس
ــرو افزود: تيم  ــراى كار دارد. وزير ني ــت و زمينه فراوانى ب و بكر اس
بين المللى وزارت نيرو بايد براى حضور شركت هاى ايرانى در آفريقا 
فعال شود. به گفته وى، در كشورهاى آفريقايى شركت هاى ايرانى 
كارهاى بسيار خوبى را انجام داده اند و اين شركت ها بايد از ظرفيت 
بكر كشورهاى آفريقايى به خوبى استفاده كنند. نامجو با بيان اين كه 
ــركت هاى ايرانى ظرفيت هاى خوبى را در اين كشورها جستجو  ش
ــت يك نيروگاه 25 مگاواتى  مى كنند، تأكيد كرد: در بنين قرار اس
ساخته شود. وى ادامه داد: در غنا نيز گفتگوهايى صورت گرفت و قرار 
است به صورت تفاهم نامه توسط سفارت ايران پيگيرى و موضوعات 

مطرح شده به عنوان نتايج سفر دنبال شود. 

احداث دو بازار روز كوثر در سال 92
ــاماندهى مشاغل شهرى شهردارى  مديرعامل سازمان ميادين و س
اصفهان از احداث دو بازار روز كوثر در خيابان جى و بزرگراه چمران، 
ــيدرضا حكيم فعال  با اعالم اين خبر  ــال 92 خبر داد. س تا پايان س
گفت:  بازار روز شماره 5 به متراژ دوهزار و 600 مترمربع در خيابان 
جى - همدانيان و نيز بازار روز شماره 10 به متراژ هزار و 100مترمربع 
در  محدوده بزرگراه  چمران تا پايان امسال به بهره بردارى مى رسند. 
ــماره 8 در محله رهنان مقابل پارك  وى افزود: همچنين بازار روز ش
امام رضا(ع) و بازار روز شماره 7 در خيابان مسجد سيد سال گذشته 

احداث شد و در اختيار شهروندان اصفهانى قرار گرفت.

اخبار كوتاه

4
پلمب واحد متخلف توليد كننده لوله هاى پليكا

ــتان گلپايگان پلمب شد.  تخلف واحد  يك واحد متخلف توليدكننده لوله هاى پليكا (PVC ) در شهرس
ــتاندارد و نيز جعل عالمت استاندارد بوده كه توسط  توليدى مذكور شامل توليدات بى كيفيت و فاقد اس

بازرسين اين اداره كل كشف و خط توليد و محصوالت غير استاندارد توليد شده پلمب شد.
مى توان هم يارانه داد و هم جلوى 

تورم و گرانى را گرفت
رييس سازمان بازرسى كل كشور 

 حجت االسالم والمسلمين پورمحمدى 
معتقدم هم يارانه ها بايد افزايش پيدا كند و هم اين كه مى توان جلوى 
تورم و گرانى را گرفت. در سازمان بازرسى دو گزارش تهيه كرديم و با 
اين مدل فعلى پرداخت يارانه ها رسماً مخالفت كرديم كه اگر نياز باشد 
آن را منتشر خواهيم كرد.يارانه اقشار كم درآمد يا بى درآمد در كشور 
بايد تقويت شود و نبايد فراموش كرد بيش از 20 ميليون نفر در كشور 
ــت كنند. كمك  ــه االن مى گيرند درياف ــه اى بيش از آنچه ك بايد ياران
ــور،  به حوزه هاى علميه كش
ــتقالل،  كمك به امنيت، اس
فرهنگ و قدرت كشور است. 
ــى دارم  ــك هدف درون من ي
ــرت امام  ــش حض و آن فرماي
صادق(ع) است مبنى بر اين  
كه اى شيعيان، مايه زينت ما 
باشيد، نه باعث سرافكندگى 

ما. 
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اجراى طرح هاى 
عمرانى در روستاها

صادرات 257 ميليون 
دالرى از گمرك كاشان 

ــكن اصفهان  ــتان اصفهان گفت: بنياد مس ــكن اس مديرعامل بنياد مس
ــتاييان اقدام به  ــتر روس ــتايى و رفاه هرچه بيش ــران روس به منظور عم
ــازى بافت با ارزش روستايى، صدور  ــتاها، بهس اجراى طرح هادى روس
ــت.  ــذارى زمين كرده اس ــك و واگ ــتايى و تفكي ــناد مالكيت روس اس
اصغر مستولى زاده در گفتگو با فارس در اصفهان اظهار كرد: بنياد مسكن 
ــاخت  ــتاها در زمينه واگذارى زمين و س ــعه روس عالوه بر عمران و توس
ــتايى، تهيه طرح هاى  ــاماندهى سكونتگاه هاى روس مسكن، اقدام به س
كالبدى و اجرايى، بهسازى روستاها از قبيل خيابان كشى، احداث معابر، 
جدول گذارى، آسفالت ريزى، پل سازى و هدايت آب هاى سطحى داخل 

روستاها كرده است.

سرپرست گمرك كاشان گفت: فرش ماشينى، لوله چدنى و گالب عمده ترين 
محصوالت صادراتى اين شهرستان به كشورهاى خارجى بوده است. محمد 
ــان و آران و  ــفى آبادى گفت: توليدكنندگان شهرستان هاى كاش زارع س
ــته بالغ بر 257 ميليون دالر صادارت به كشورهاى  بيدگل طى سال گذش
آسيايى، اروپايى، آفريقايى و آمريكاى التين داشته اند. وى با اشاره به رشد 
ــزود: عمده  ــال 90 اف ــبت به س ــان نس 10 درصدى صادارت گمرك كاش
خريداران محصوالت صنايع اين منطقه كشورهاى افغانستان، عراق، امارات 
متحده عربى، پاكستان، قرقيزستان، ازبكستان، قطر، آفريقاى جنوبى، برزيل 
و تركيه بوده اند. به گفته زارع سفى آبادى، حجم اين كاالها بالغ بر 66 هزار 

و 500 تن بوده كه نسبت به سال 90 بيش از 23 درصد رشد داشته است.
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گندم خوراك دام شد
ــته قيمت خريد تضمينى  هر كيلوگرم  ــال گذش س
گندم420 تومان بود و كشاورزان از همان ابتدا تمايلى 
به فروش محصول خود به دولت كه به اعتقاد آنها به 

بهاى ناچيزى مى خريد، نداشتند.
از سويى، باال بودن قيمت خوراك دام و طيور در  كشور 
ــه بود، دامداران را  كه به بيش از دو برابر افزايش يافت
مجبور كرد كه براى تغذيه دام هاى خود از گندم كه 
ــبت به خوراك دام داشت  ــيار كمترى نس بهاى بس
ــويا به بيش از  ــتفاده كنند. قيمت خوراك دام س اس
يك هزار تومان رسيده بود، اما در همان حال قيمت 
ــاورزان بخش زيادى از  گندم 420 تومان بود و كش
گندم توليدى را به دام هاى خود دادند و يا به دامداران 

فروختند. از سوى ديگر سال گذشته نرخ ارز جهش 
ــد، صادرات يا فروش هر  زيادى داشت و باعث مى ش
ــود مناسبى داشته باشد  محصولى به هر كشورى س
ــيده  ــور به كمترين ميزان رس (زيرا ارزش پول كش
بود)، بنابراين كشاورزان كشور به ويژه در استان هاى 
ــتند گندم توليدى را به دالالنى كه  غربى تمايل داش
قيمت باال پيشنهاد مى دادند و دست به نقد هم بودند 

بفروشند تا اين محصول را به كشور عراق ببرند.

  دولت پول در جيب خارجى ها
ــزار تن توليد  ــده 12 ميليون و 850 ه باالخره پرون
گندم كه حتى فائو(سازمان خواروبار جهانى) ميزان 
توليد را 14 ميليون تن را عنوان كرد، با 2/5 ميليون 

تن خريد از سوى دولت و هفت ميليون واردات بسته 
ــور به گفته وزارت صنعت  ــد. مصرف گندم كش ش
ــراى هدفمندى  ــه بعد از اج ــون تن بود ك 10 ميلي
يارانه ها به 9 ميليون تن كاهش يافته و با اين حساب 
و كتاب سر انگشتى، انتظار مى رفت كه توليد گندم 
ــته عالوه بر تأمين نياز داخل، نزديك به  سال گذش
ــته  چهار ميليون تن هم ذخيره براى روز مبادا داش
ــد، اما نه تنها اين انتظار عملى نشد، بلكه هفت  باش
ميليون تن گندم هم وارد كشور شد. تأسف بارتر اين 
كه  گندم هاى وارداتى وقت زيادى از مسئوالن كشور 
را گرفت؛ براى واردات گندم از هند و پاكستان چندين 
بار گروه هاى كارشناسى از اين كشورها بازديد كردند، 
ــورها آلوده به نوعى  زيرا گفته مى شد گندم اين كش

ــت، در چندين نوبت گروه هايى از  قارچ سياهك اس
آن كشورها هم به كشور ما آمدند و مذاكرات فشرده 
صورت گرفت و بعد هم با همان مشكالت عديد ه اى 
كه به دليل تحريم و عدم تبادل پول نقد وجود دارد، 
ــد و در همان زمان  ــورت تهاترى گندم وارد ش به ص
منابع آگاه خبر دادند، قيمت تمام شده گندم وارداتى 

كيلويى يك هزار تومان بوده است.

دولت گنـدم را نصـف قيمتى كـه وارد 
مى كند هم نمى خرد

اين سؤال هميشه در ذهن ها ماند كه چرا دولت گندم 
را به قيمت 1200 تومان وارد مى كند، اما به نصف اين 
ــاورز خودش نمى خرد. گندم قوت  قيمت هم از كش
مردم است؛ محصول استراتژيكى كه هر كشورى كه 
ادعاى پيشرفت و استقالل دارد، بايد حداقل در اين 
ــد. تأمين گندم در  محصول كشاورزى خودكفا باش
ــور، يعنى امنيت غذايى و اين حربه اى است  هر كش
كه كشورهاى ديگر از آن به عنوان يك ابزار سياسى 

براى رسيدن به مطامع خودشان استفاده مى كنند.

آيا امسـال تجربه تلخ خريد گندم سال 
گذشته تكرار مى شود؟

اما امسال وقت آن است كه  از تجربه تلخ سال گذشته 
درس بگيريم، اما شروع كار باز هم اشتباه بود؛ اعالم 
ــد تضمينى كه  ــگام قيمت 550 تومان خري دير هن
افزايش معنى دارى نسبت به سال گذشته نداشت، 
نتوانست كشاورزان را براى كشت بيشتر اين محصول 
ترغيب كند. در سال زراعى جديد دو ميليون و 551 
ــد كه نسبت به سال  هزار هكتار گندم آبى كشت ش
قبل از آن 1/7 درصد كاهش دارد، اگرچه در مجموع 
ــت گندم افزايش  ــطح زير كش كشت آبى و ديم س
ــته، اما اين افزايش در بخش ديم  1/4 درصدى داش
اتفاق افتاده كه كشت در آن محصول گزينى نيست، 
ــدم، چيز ديگرى  ــه غير از گن بلكه در اكثر  موارد ب
ــت تعيين قيمت  نمى توانى بكارى، بنابراين سياس
مناسب خريد تضمينى براى افزايش سطح زير كشت 

از سوى دولت موفق نبوده است.

به وعده افزايش 100 تومانى هم عمل نشد
ــد تضمينى گندم  ــى نرخ خري ــش 100 تومان افزاي
كارگروه ويژه رييس جمهورى بعد از گذشت ماه ها از 
كشت اين محصول، به نوعى نوش دارو بعد از مرگ 
سهراب بود؛ زيرا در آن زمان تمام كشت گندم انجام 
شده بود و افزايش و يا كاهش نرخ خريد تضمينى در 

تصميم كشاورز براى كشت تأثيرى نداشت.

قيمت پيشنهادى 800 تومان، اما قيمت 
عملى 550 تومان

ناصر توكلى، معاون وزير جهاد كشاورزى مى گويد:
ــاورزى براى خريد  « قيمت پيشنهادى وزارت كش
ــان در هر  ــا نرخ 800 توم ــال ب تضمينى گندم امس
كيلوگرم بود و منتظر هستيم دولت تصميم خود را 
اعالم كند.» اما كمبود مراكز خريد تضمينى گندم و 
دورى از مزارع، مشكل ديگر كشاورزان براى تحويل 
گندم توليدى كشاورزان به مراكز خريد است. معاون 
سازمان جهاد كشاورزى بوشهر از تعداد اندك مراكز 
ــتان بوشهر و دور بودن  خريد تضمينى گندم در اس
ــا مزارع خبر  ــافت تا 160 كيلومتر اين مراكز ب مس
مى دهد كه اين امر زمينه خروج گندم از استان بوشهر 
را فراهم كرده است. محمدتقى منوچهرى به فارس 
مى گويد: « چهار سال است كه اداره غله استان  پنج 
ــتان  مركز خريد را براى جمع آورى گندم در اين اس

تعيين كرده است.»

سازمان تعاون روستايى در بازى نيست
به گفته منوچهرى، در سال هاى گذشته مراكز خريد 
فرعى هم مشخص مى شد و سازمان تعاون روستايى 
در اين مراكز فرعى به عنوان مباشر عمل مى كرد، اما 
دو سال است كه سازمان تعاون روستايى نيز به دليل 
ــازمان غله دارد، وارد خريد  سختگيرى هايى كه س

تضمينى نمى شود.

كشاورزان خرده پا بيشتر مشكل دارند
منوچهرى تصريح كرد: شهرستان هاى گناوه و ديلم 
ــتند، بيشترين  به خاطر اين كه ديم كار و خرده پا هس
مشكل را در اين استان دارند و به دليل مسافت زيادى 
كه با مراكز خريد تضمينى گندم دارند، انتقال محصول 
ــت و ترجيح مى دهند، به هر  براى آنها به صرفه نيس
ــر زمين هاى خودشان  شكلى گندم توليدى را در س
بفروشند و سرنوشت اين گونه فروش هم كه هميشه 

دالل هاى آماده و پاى كار دارند، مشخص است.

پيش بينى توليـد 13 ميليون تن گندم و 
امكان 9 ميليون تن ذخيره سازى

ــاورزى  ــاد كش ــر جه ــاون وزي ــال، مع ــر ح ــه ه ب
پيش بينى كرده  امسال بيش از 13 ميليون تن گندم 
ــود كه در صورت حمايت دولت  ــور توليد ش در كش
ــن آن وجود دارد.  ــازى 9 ميليون ت امكان ذخيره س
اين ميزان ذخيره سازى، يعنى خودكفايى گندم كه 
ــى در قالب تهديد غذايى را مى تواند  هر حربه سياس

ناكارآمد كند.

كشاورزان به دولت گندم ندادند

قيمت خريد تضمينى گندم چه مقدار است؟

در حالى كه برداشت گندم و خريد تضمينى در سه استان بوشهر،  خوزسـتان و فارس دو هفته اى است آغاز شده، اما  گروه 
كشاورزان از قيمت مصوب راضى نيستند و مشكالتى  در تحويل گندم توليدى دارند. كارشناسان هشدار مى دهند كه اقتصاد

دولت با اصالح اين وضعيت مانع از تكرار مشكل سال گذشته شـود كه به رغم توليد 12 ميليون و 850 هزار تن گندم 
تنها 2/5 ميليون تن به سيلوهاى دولت وارد شد و كشور مجبور به واردات هفت ميليون تن گندم شد.

گزارش تصويرى / بازار ارز همچنان نابسامان

ــراى كاهش  ــى ب ــى جريان هاى سياس ــار برخ ــى كه فش در حال
ــت  ــتانه برگزارى انتخابات رياس غيرمنطقى قيمت خودرو در آس

ــدون اطالع از  ــده اى نيز ب ــه دارد و ع ــان ادام ــورى همچن جمه
پشت پرده اين فشارها از اين موضع حمايت مى كنند، گزارش هاى

ــديد نقدينگى و  ــان مى دهد به دليل ضعف ش رسمى موجود نش
بحرانى كه طى ماه هاى گذشته دامن خودروسازان و قطعه سازان 
كشور را گرفته، خودروسازان  براى پرداخت حقوق ارديبهشت ماه 
كارگران خود همچون ماه هاى اخير به ناچار دست به دامن سيستم 
بانكى شده اند تا با دريافت وام نسبت به پرداخت حقوق اقدام كنند.

ــه مراتب  ــور ب ــازى كش ــران در دو غول بزرگ خودروس ــن بح اي
ــركت هاى قطعه سازى ــت و دومينووار به تمام ش شكننده تر اس
ــورى كه  ــت، به ط ــده اس ــل ش ــز منتق ــاز ني ــن دو خودروس اي
هم اكنون حفظ يك ميليون اشتغال فعال در اين دو خودروسازى 
وشركت هاى قطعه سازى آنها با ترديدهاى جدى مواجه شده است. 
اين در حالى است كه مسئوالن دولتى سال گذشته با جلساتى كه 
طى هشت ماه با مديران اين خودروسازى ها داشت سرانجام داليل 
آنها را مبنى بر افزايش قيمت تمام شده ناشى از رشد قيمت دالر و 
تورم داخلى قبول كرد و تصويب كرد قيمت خودرو همچون بسيارى 
ديگر از توليدات داخلى، تا سطحى منطقى افزايش يابد، اما درست 
زمانى كه قرار بود اين مصوبه اجرا شود، برخى جريان هاى سياسى 
كه طى دو سال گذشته از هرم قدرت دو خودروسازى بزرگ كشور  
كنار گذاشته شده اند، براى تسويه حساب هاى گذشته خود، ورق 
را برگرداندند، به طورى كه محمود احمدى نژاد كه به طور كامل در 

جريان تصميمات كارشناسى مربوط به قيمت خودرو قرار داشت و 
ــه برابرى نرخ دالر چه بر سر توليد  به خوبى مى دانست افزايش س
داخلى ازجمله خودروسازان آورده، تغيير موضع داد و اعالم كردكه 
ــازان نه تنها اجازه افزايش قيمت ندارند، بلكه بايد قيمت  خودروس
ــئوليت اعمال اين  ــان را كاهش دهند. احمدى نژاد مس توليداتش
فشار تازه را به شوراى رقابت سپرد؛ چرا كه وزارت صنعت بر اساس 
منطق كارشناسى، كاهش قيمت را غيرمنصفانه و زمينه ساز بروز 
يك بحران جدى در صنعت خودروسازى كشور مى دانست. اين در 
شرايطى بود كه شيفت سوم توليد دو خودروسازى كشور به دليل 
بحران قيمت ارز و مشكل نقدينگى، نيمى از سال گذشته متوقف بود.

طى ماه هاى اخير نيز دولت با فشارهاى غيركارشناسى خود براى 
ــزارى انتخابات  ــتانه برگ ــتن قيمت خودرو در آس پايين نگه داش
ــتغال يك ميليون كارگر شاغل در  رياست جمهورى، وضعيت اش
ــته به آنها را در  ــازى هاى وابس ــازى و قطعه س دو غول خودروس
معرض خطر قرار داده است. بر اساس گزارش هاى رسمى بورس، 
دو خودروساز بزرگ كشور سال گذشته  را با زيان پشت سر گذاشتند 
و مشخص نيست چرا بايد تاوان افزايش افسارگسيخته قيمت دالر و 
ناتوانى مديران دولتى در مديريت بحران ارزى، يك ميليون كارگر 

شاغل در صنعت خودروسازى كشور پرداخت كنند. 

چه كسى مسئول حفظ اشتغال در شركت هاى خودروسازى است؟

خودروسازان در لبه تيز سقوط

چرا بايد تاوان
 افزايش 

افسارگسيخته 
قيمت دالر و ناتوانى 

مديران دولتى را 
يك ميليون كارگر 

شاغل در  صنعت 
خودروسازى 
پرداخت كنند



اگر با شما سخن 
بگويم

بازيگران زن ايران 
فيسبوك را رد كردند 

«اگر با شما سخن بگويم»،گزيده اى از اشعار پابلو نرودا با ترجمه قاسم صنعوى 
ــعرهاى نرودا در اين مجموعه مضامينى  ــد. به گفته صنعوى، ش ــر ش منتش
ــعار پابلو  ــاب گزيده اى از اش ــخصى دارند. اين كت ــقانه و ش اجتماعى، عاش
ــت و به مضامين متنوعى مى پردازد. مخاطب در اشعار اين كتاب با  نرودا س
موضوعات اجتماعى، عاشقانه و شخصى روبه رو مى شود و نرودا در برخى از آنها 
اشعارى را خطاب به معشوق  خود يا درباره مسائل خانوادگى اش سروده است. 
پابلو نرودا متولد سال 1904 ديپلمات، سناتور و شاعر شيليايى و برنده جايزه 
ادبيات نوبل در 23 سپتامبر سال 1973 درگذشت. من هستم، خاطرات من، 
ــرودهاى همگان، بيست سرود عاشقانه و  ما بسياريم، اقامت بر روى زمين، س
ــنا و يادبودهاى جزيره سياه از آثار اين  يك غم آوا، آواى جهانى، تاريك و روش

شاعر هستند. 

ــران در چند روز اخير  ــينماى اي مريال زارعى و ليال حاتمى، بازيگران س
جداگانه نسبت به انتشار  حرف هايشان در فضاى مجازى واكنش نشان 
دادند. مريال زارعى با انتشار متنى اعالم كرد: «هيچ ارتباطى با صفحاتى 
ــبوك وجود دارد و يا مطالبى كه به نقل از من منتشر  كه به نامم در فيس
ــن مثبت و منفى  ــود، ندارم و مطالبى كه درباره ام و يا به نقل از م مى ش
ــه، از طريق نيروى  ــود را تأييد نمى كنم و در صورت ادام ــر مى ش منتش

انتظامى و قوه قضاييه پيگيرى خواهم كرد.» 
ــبوك يا  چندى پيش هم ليال حاتمى گفت: «من هيچ صفحه اى در فيس
هيچ سايت ديگرى در فضاى مجازى نداشته و ندارم و حق پيگرد قانونى 
ــر مى كنند را براى خود  صفحاتى كه از قول من يا به نام من مطلب منتش

محفوظ مى دانم.»

يادداشت

روبان سفيد

يادداشت ياددا اتاق موسيقىاددا

اخبار كوتاه

«رسوايى» توقيف شد
«رسوايى»، ساخته مسعود ده نمكى با نظر او در سينماهاى شهر قم متوقف  شد.كارگردان 
فيلم براى احترام روحانيت و حوزه علميه قم و به خواسته و ديدگاه مخالفين، تصميم گرفت 

نمايش فيلم را در شهر قم متوقف كند.
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«خيال»  درموزه هنرهاى معاصر 
«خيال» عنوان نمايشگاه نقاشى از آثار 
ــت كه از امروز، دوم  يوسف پوروقار اس
ــح در  ــاعت10 صب ــت از س ارديبهش
گالرى 5 موزه هنرهاى معاصر اصفهان 

گشايش مى يابد.
يوسف پوروقار از آن دسته هنرمندانى 
است كه به دور از غوغا و هياهوى برپايى 
ــگاه هاى رنگ و وارنگ،آهسته و  نمايش
پيوسته در طول بيش از30 سال نقاشى مى كرده است. وى متولد 1342 
ــانس از دانشگاه هنر  ــته نقاشى در مقطع فوق ليس و دانش آموخته رش

تهران است. او همچنين مشق خوشنويسى هم مى كند. 
ــن هنرمند در معرض  ــى هاى اي ــگاه «خيال» 33 اثر از نقاش در نمايش
ــاوت و با تكنيك  ــدازه هاى متف ــرد. اين آثار در ان نمايش قرار مى گي
ــال  ــده اند. پوروقار 30 س رنگ روغن، اكريليك و تركيب مواد خلق ش
ــگاه ها را دارد.  ــتان ها و دانش ــابقه تدريس درآموزشگاه ها، هنرس س
نمايشگاه آثار پوروقار تا 30 ارديبهشت ماه، از ساعت 9 تا 19 (روزهاى 

تعطيل از ساعت 16 تا 19) براى بازديد عالقه مندان برپاست. 

كاريكاتور هاى اصفهانى در يزد 
خانه كاريكاتور اصفهان با همكارى حوزه 
ــز و كاريكاتور  ــريه طن هنرى يزد و نش
ــار كاريكاتور  ــگاه آث برف، اولين نمايش
ــى را در يزد  ــت هاى اصفهان كارتونيس

برگزار مى نمايد. 
ــامل 40 اثر با موضوع  اين نمايشگاه ش
ــت  ــور اصفهانى اس آزاد از 18 كاريكات
كه در قطع 50×35 از روز يكشنبه اول 
ارديبهشت ماه به مدت 10 روز در حوزه هنرى استان يزد جهت بازديد 
ــگاه با اعالم فراخوان خانه كاريكاتور  ــت. اين نمايش عموم داير شده اس
ــار اعضاى خانه  ــون به جمع آورى آث ــان در وبالگ اصفهان كارت اصفه
ــه از آن ميان آثار  ــاى اصفهانى پرداخت ك ــت ه كاريكاتور و كارتونيس
خانم ها ليال اميراحمدى، ناهيد زمانى، ريحانه كريميان، عاليه مظاهرى، 
نگين نقيه، سمانه نيسانى و آقايان مهرداد عباسى، حامد بذرافكن، پيام 
ــد، اميرضا  ــان خردمن ــدى، مجتبى حيدرپناه، احس پورفالح، على اس
خورد آزاد، محمد على خوشكام، مصطفى ستاريان، اميرمالك صالحى، 
ــگاه انتخاب  ــويى جهت حضور در اين نمايش ــعود ضيايى زردخش مس

شدند.
ــاپى با  ــگاه، ورك ش ــزارى اين نمايش ــيه برگ ــت، در حاش گفتنى اس
ــت هاى يزدى و  ــگاه و كاريكاتوريس حضور 10 نفر از منتخبين نمايش
ــت ماه در يزد برگزار  ــنبه چهارم ارديبهش عالقه مندان در روز چهارش

خواهد شد. 

نواى اصفهان
مدير واحد شعر و موسيقى مركز صدا و 
سيماى اصفهان گفت: بيش از 15 قطعه 
ــيقى مرتبط با شهر اصفهان توليد  موس
ــداى عليرضا  ــده كه 10 اثر آن با ص ش

افتخارى به اجرا در آمده است. 
ــه آثار  ــاره ب ــراد صفوى با اش مهران م
ــده درخصوص اصفهان، اظهار  توليد ش
ــون آثار  ــال 1385 تا كن ــت: از س داش
ــات مختلف مذهبى، فرهنگى،  فاخرى در زمينه اصفهان حول موضوع
اجتماعى،تاريخى و... توليد شده است. مدير واحد شعر و موسيقى مركز 
ــه عنوان پايتخت  ــيماى اصفهان گفت: از زمانى كه اصفهان ب صدا و س
ــعر و موسيقى صدا و  ــالم معرفى شد، واحد ش فرهنگ وهنر جهان اس

سيماى اصفهان به توليد آثار فراوانى با موضوع اصفهان پرداخت.

«رنگ ها» و چند قطعه
آلبوم «رنگ ها» و چند قطعه از آثار استاد فرامرز پايور و با نوازندگى 
ــرور زره گر از سوى مؤسسه ماهور راهى  سنتور بابك بوبان و ويلن س

بازار موسيقى كشور شد.
ــت كه  ــتاد فرامرز پايور اس ــامل 16 اثر از آثار اس مجموعه  حاضر ش
ــنتور با ويلن  ــه «گفتگو» كه دونوازى س ــى، يعنى قطع به غير از يك
ــده اند: 12 رنگ (راست كوك)  است، باقى همه با سنتوِر تنها اجرا ش
ــه  پيش درآمد و  ــاب مجموع ــش از كت ــتگاه و متعلقات از هفت دس

ــه قطعه از كتاب قطعات  رنگ، س
ــى و يك دونوازى با ويلن به  مجلس

نام گفتگو.
ــالوه بر  ــتاد پايور ع ــاى اس رنگ ه
ــباهت فراوان به رنگ هاى پيش  ش
ــاى  ــودش، داراى ويژگى ه از خ
ــز  ــور ني ــنتور پاي ــيقى و س موس

هست. 
ــا مجموعه  حاضر  به اين ترتيب، ب
ــام رنگ هاى فرامرز  مى توان به تم

پايور با سنتوِرِ تنها گوش داد. 

شخصيت محورى اقتصاد 
در نمايشنامه تئاتر 92

ــر تئاتر به معناى  ــه اقتصادى در زمينه هن وقوع يك حماس
ــت،  توفيق در همه عرصه ها و چرخه هاى اقتصادى آن نيس
بلكه بايد به نسبت وضعيت موجود حركتى رو به بهبود براى 

شرايط توليد و اجراهاى نمايشى حاصل شود.
بى شك، تئاتر يكى از آسيب پذير ترين عرصه هاى هنرى به 
واسطه تأمين و يا كمبود منابع اعتبارى و ريالى است. تئاتر 
ــى همچون سينما كه به مدد  برخالف ساير هنرهاى نمايش
صنعت و استفاده از فناورى تصويرى توانسته است متكى به 
ــرد، از طريق جذب حامى مالى  خود حداقل به قدر هزينه ك
ــتقبال مخاطب و پس از آن عرضه در  و يا فروش بليت و اس
ــى عمده در  ــبكه خانگى از پس مخارج برآمده و با چالش ش
زمينه اقتصادى و بازگشت سرمايه روبه رو نشود، به مصالح 
ــدن آنها  و پيش زمينه هايى نياز دارد كه تا زمان محقق نش
ــه خواهد بود،  ــادى مواج ــش عمده اقتص همچنان با چال
ــه آفرينى را در آن داشته  ــد به اين كه توقع حماس چه برس

باشيم.
جذب سرمايه از طرقى غير از فروش گيشه همچون ترغيب 
ــرمايه گذاران و حاميان مالى نسبت به  ــازى س و اعتمادس
اين مسأله كه بستر تئاتر مناسب تبليغات تجارى آنهاست، 
ترميم و تجهيز سالن هاى نمايشى كه زمينه را براى مشاركت 
فراهم مى آورد و در نتيجه به جذب سرمايه اى مازاد بر توليد و 

اجراى تئاتر از طريق جذب گردشگر منجر مى شود. 
به نظر مى رسد كه در شرايط كنونى كه ظرفيت سالن هاى 
ــى با حجم توليدات همخوانى ندارد، بايد تصميمى  نمايش
اتخاذ شود كه توليدات نمايشى محدودتر از آمار حال حاضر 
به انجام برسند تا كارى نمايشى كه حداقل دو ماه زمان صرف 
توليد آن شده است فرصت بيشترى براى اجرا و ديده شدن 
ــد و اگر قرار است حجم توليدات  بر صحنه تئاتر داشته باش
ــى سالن ها  ــى همچنان در تعارض با ظرفيت نمايش نمايش

داشته باشد، در نتيجه بايد به فكر راهكار ديگرى بود. 
ــت از چالش  ــراى برون رف ــى از راهكارها ب ــن بين يك در اي
ــاركت همه نهادها و سازمان ها در امر اجراى  فوق الذكر، مش
نمايش هاى توليدى است، به شكلى كه با توجه به اين مسأله 
كه اكنون تنها درصد ناچيزى از سالن هاى نمايشى به اجراى 
ــالن هاى ديگرى كه در  ــوند، س تئاتر اختصاص داده مى ش
ادارات و سازمان ها با وجود ويژگى و قابليت هاى الزم متروك 
مانده اند در امر اجراى تئاتر و چرخه اقتصادى آن وارد شده 
و با تبليغات مناسب و گسترده، لزوم تماشاى تئاتر در ميان 

توده مردم احساس شود.

ــم مى خورد، بازيگر است  ــا در اين گونه كارها به چش آنچه اساس
ــا آن پر كند و  ــود را ب ــد قاب تصوير خ ــازنده تالش مى كن كه س
ــخصيت هاى فرعى، زمان آن را باال ببرد تا بتواند  ــتفاده از ش با اس

حجم گسترده اى از زمان اثر خود را با اضافه گويى پر كند.
ــاخت  ــت براى س ــه، عنصرى كم رنگ وگاهى اضافه اس فيلمنام
ــر اتفاق  ــور چند بازيگ ــتر حول مح ــت و بيش ــارى از اين دس آث
ــت كه عامل پيش برنده داستان است نه  مى افتد و اين بازيگر اس
قصه يا فيلمنامه. پس مى توان عنصر اصلى در اين گونه آثار را بازيگر 
دانست كه وظيفه دارد با ايجاد لحظه هاى شاد براى بيننده به هر 

نحو و طريقى، او را در كنار خود بنشاند.
ــه حجم انبوه  ــبكه قرار گيرد ن آنچه كه بايد دغدغه اصلى اين ش
توليدات، بلكه اثرى خوش ساخت است كه به دور از تكرار مكرات 
و با رعايت اصول و قواعد، نه بر پايه كمدى دوران صامت به توليد 

نزديك شده و به شعور مخاطب خود توهين نكند.
ــده اى ندارد  ــناخته ش ــاب تصوير اصفهان جايگاه ش بازيگر در ق
ــتفاده قرار  ــكان مورد اس ــان و م ــتر به منزله پركردن زم و بيش
مى گيرد. شايد به اين خاطر است كه بازيگر به معنى تصوير نداريم 

و بيشتر هنرمندان ما از تئاتر  روبه روى دوربين قرار گرفته اند و قاب 
تصوير و بازى مقابل آن را نمى شناسند.

ــت  ــاخت آثارى از اين دس ــى در س ــد  اولويت اصل ــه باي آنچه ك
ــاس آن ــر اس ــوان ب ــه بت ــت ك ــه اى اس ــرد، فيلمنام ــرار گي ق
ــه آن انتخاب  ــت و دقيق كرد كه بر پاي ــخصيت پردازى درس ش
بازيگران صورت گيرد، نه اين كه تمام شخصيت ها را يك نفر و آن 

هم در تمامى طول فيلم با يك بيان و يك بازى انجام دهد.
ــه تعداد  ــت ك ــت، اين اس ــت اس ــز اهمي ــه حائ ــه ديگر ك نكت
سريال هايى كه در اصفهان ساخته مى شود در حال افزايش است، 
اما در اين سريال ها معموالً شأن هنرمندان اصفهانى ناديده گرفته 
مى شود. اصفهان به دليل وجود هنرمندان فراوان به شهر هنر پرور 
و هنرخيز شهره است كه هنرمندان آن توانسته اند در عرصه ملى و 
ــت يابند، اما هنرمندان عرصه  بين المللى به توفيقات فراوانى دس
ــدان پايتخت مورد ــط هنرمن ــرى در اصفهان معموالً توس بازيگ

 بى مهرى وگاهى تحقير واقع مى شوند. 
ــى فراوان  ــى و فرهنگ ــاى تاريخ ــود بناه ــه دليل وج اصفهان ب
ــا قرار  ــريال ه ــى از فيلم و س ــگان برخ ــن راي ــه عنوان لوكيش ب

ــكران اين  ــياه لش ــدان اصفهانى تنها س ــا هنرمن ــرد، ام مى گي
ــد را  ــاره ش ــه قبلى خود كه به آن اش ــوند و وظيف فيلم ها مى ش
ــت مايه  ــى هنرمندان اصفهان دس ــد و به نوع به عهده مى گيرن
پايتخت نشينان براى بهره بردن از شهر اصفهان مى شوند. متأسفانه 
هنوز مسئوالن استانى استعداد بازيگران شهرستانى را باور نكرده اند 
و اين موضوع باعث شده بسيارى از بازيگران شهرستانى از گردونه 
ــك كارگردان  ــد. زمانى كه ي ــينماعقب وگاهى دور بمانن هنر س
ــازد، اگر از بازيگران سرشناس تهرانى در كار  اصفهانى فيلم مى س
ــط تلويزيون اصفهان مورد پذيرش  خود استفاده نكند، فيلم توس

ــا مديران  ــرار نمى گيرد. آي ق
ــه خيل  ــى ب ــازمان توجه س
عظيمى از جوانان اين استان 
ــر بازيگرى  دارند كه براى هن
وارد اين عرصه شده اند وحاال 

سرگردان رها شده اند؟
ــتعداد  ــه اس ــه ب ــدون توج ب
ــد  ــا دي ــا ب ــران، تنه بازيگ
ــه آنها  ــودن ب ــتانى ب شهرس
ــام  ــود و تم ــته مى ش نگريس
ــى از ضعف  ــائل ناش اين مس
ــت؛ چرا كه اين  مديريتى اس
خود مسئوالن بخش فرهنگى 
ــتند كه به افراد  اصفهان هس
ــم  ــتان به اين چش بومى اس
ــب مى نگرند و به آنها  برچس

مى زنند.
بدنه فرهنگى فيلمسازى مهم تر از جنبه اقتصادى آن است. وضعيت 
كنونى بدون زيربناى اقتصادى مناسب به جايى نمى رسد، اما اين 
ــود نقش بخش فرهنگى را در ارتقاى اين  ــبب ش موضوع نبايد س
هنر ناديده بگيريم. فيلم سازى در اصفهان با فيلمنامه هاى سطح 
پايين آميخته شده است و اكنون فيلمنامه هاى ضعيف به راحتى 
ــت كه فيلمنامه هايى كه نياز به  مجوز مى گيرند و اين در حالى اس
ــت دارد ناديده گرفته مى شود و گاه  ــيدن براى درك درس انديش

به دليل عدم درك نامناسب رد مى شوند.
ــت، در صورتى كه  ــكالت زمانى امكان پذير اس رفع تمام اين مش
ــود و شايسته ساالرى  ــترى داده ش ــتعداد افراد بهاى بيش به اس
جاى باندبازى را در صدا وسيماى استان اصفهان بگيرد. بنابراين 
مهم ترين ضعف سينما وتلويزيون اصفهان را عدم مديريت صحيح 

و حرفه اى دانست.

گذرا درباره آنچه ضعف است، ولى عمدى است 

بازيگران اصفهانى در كنار بناهاى تاريخى

جمال آقا رشـيد،خانواده آقاى نوروزى،آقاى گرفتار و عناوينى كه اين چند سـاله درغالب سريال ها و 
فيلم هاى داستانى از شبكه اصفهان در مناسبت هاى مختلف پخش شده، سعى كرده  بيشتر در گونه  نوروز باقرى

طنز و در بيان طنز اصفهانى كه در كالم و موقعيت ايجاد مى كند، به مخاطب خود نزديك تر شود.
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هنرمند مكزيكى كه چندمليتى بود
الماس ها ابدى اند 

گروه فرهنگ - آنتونيو رودولفو اوكزاكا كوئين21 آوريل سال 1915 از پدرى ايرلندى و 
مادرى مكزيكى در مكزيك به دنيا آمد.

وى در يكى از مناطق نزديك لوس آنجلس بزرگ شده بود و مدرسه را زودتر از وقت موعود 
ترك كرد، اما قبل از اين كه هنرپيشه شود، بوكسر و نقاش بود. وى  بازيگر، نويسنده و نقاش 

مكزيكى، آمريكايى تبار و يكى از بازيگران هاليوود بوده است.
ــب  و كار  ــى  بهتر و كس ــور زندگ ــد و به  منظ ــت  بودن ــيار پرجمعي ــواده  كوئين  بس خان
پردرآمدتر به  لس آنجلس  مهاجرت  كردند و به  اين  ترتيب  آنتونى  كوئين  دوران  كودكى  خود 

را در آمريكا گذراند و خانواده  اش  در شرق  لس  آنجلس  اقامت  داشتند.
ــد و از ــغول  به  كار ش ــراى  كمك  به  خرج  خانواده  مش ــان  دوران  كودكى  ب   آنتونى  از هم
 همين  رو بسيار زود دبيرستان  را ترك  كرد. او كه  به  كارهاى  نمايش  عالقه  داشت  وارد تئاتر 
شد و تصميم  گرفت  اين  كار را دنبال  كند، اما براى  بازيگر دورگه اى  چون  او كه  چهره  بيشتر 
مكزيكى  داشت  به  دليل  آنكه  سفيد پوست  بودن  و داشتن  نژاد اروپايى  يكى  از ضرورت هاى  

پيشرفت  بود، موفقيت  در هاليوود كار دشوارى  بود.
با اين  حال،  آنتونى  كوئين  در سال  1936 توانست  نخستين  نقش  سينمايى  خود را به  دست  
ــرف»  به  كارگردانى  ليو الندرز ايفاى  نقش  كند و در همان  سال   بياورد و در فيلم  «قول  ش
ــيل .ب. دوميل  كارگردان  مشهور دوره  كالسيك  هاليوود آشنا شد و  با دختر خوانده  سيس

ازدواج  كرد.
در فاصله  بين  سا  ل هاى  1936 تا 1947 آنتونى  كوئن  در نقش هاى  درجه  دو و درجه  سه  به  
ايفاى  نقش  پرداخت  كه  هيچ  كدام  نتوانست  آن طور كه  بايد خواسته  هاى  او را برآورده  كند و 
از همين  روى  به  مدت  سه  سال  به  تئاتر برادوى  رفت  و در صحنه  تئاتر به  ايفاى  نقش  پرداخت ، 
اما در تئاتر هم  اوضاع  بهتر از سينما نبود و باز هم  آنتونى  با تبعيض  نژادى  مواجه  شد. سال  
1951 و با ايفاى  نقش  در فيلم  «نقاب  انتقام  جو» به  سينما بازگشت . بازى  در فيلم  مشهور 
«زنده  باد زاپاتا» باعث  شد تا نام  آنتونى  كوئين  بر سر زبان ها بيفتد. هر چند كه  در آن  فيلم  
مارلون  براندو بازيگر نقش  اول  بود و آنتونى  كوئين  نقش  برادر او را داشت ، اما براى  اين  فيلم  

كه  به  كارگردانى  اليا كازان  بود، او توانست  اسكار نقش  دوم  را از آن  خود كند.
پس  از اين  موفقيت،  آنتونى  توانست  در سال  1956 براى  ايفاى  نقش  در فيلم  «شور زندگى  
به  كارگردانى  وينسنت  مينه  لى  دومين  جايزه  اسكار را به  دست  آورد، البته  باز هم  براى  نقش  
دوم . اما اين  موفقيت ها باالخره  توجه  كارگردانان  و تهيه  كنندگان  مشهور سينما را به  سوى  
آنتونى  كوئين  جلب  كرد كم  كم  نقش هاى  اول  به  اين  بازيگر توانا واگذار شد. در سال  1964 
آنتونى  كوئين  در فيلم  «زورباى  يونانى»  به  كارگردانى  مايكل  كاكويانيس  ايفاى  نقش  كرد و 
اين  فيلم  باعث  شهرت  بسيار زيادى  براى  آنتونى  شد. آنتونى  كوئين  شايد به  مانند ستارگانى  
چون  جان  وين، كالرك  گيبل  و همفرى  بوگارت  همواره  بازيگر نقش  اول  نبود، اما با اين  حال  
او همواره  به  عنوان  يك  ستاره  و يك  سوپر استار در سطح  اول  هاليوود مطرح  بود و با توجه  
به  اين كه  در نقش هاى  متفاوت  با مليت هاى  متفاوت  ظاهر مى  شد، براى  بسيارى  از مردم  
كشورهاى  مختلف  نقش هايش  جالب  توجه  بود. استاد مرده، انتقام، باراباس،  توپ هاى سن 

سباستين، جاده و ... از فيلم هاى او هستند. 
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ــه  پيش درآمد و  ــاب مجموع ــش از كت ــتگاه و متعلقات از هفت دس

رفع تمام اين 
مشكالت زمانى 

امكان پذير است، 
در صورتى كه به 

استعداد افراد بهاى 
بيشترى داده شود 
و شايسته ساالرى 

جاى باندبازى را در 
صدا وسيماى استان 

اصفهان بگيرد

ــل ها در دهه60 در كشور هاى  ــتين بار اصطالح شكاف نس نخس
ــى ميان  ــات فرهنگ ــوى اختالف ــه نح ــد كه ب غربى مطرح ش
ــريح مى  كرد. در جامعه جديد تأكيد  فرزندان و والدينشان را تش
ــرفت جامعه و  ــو باعث پيش ــاى فرد گرايانه از يك س بر ارزش ه

ــى را در بر  ــواع انحرافات اجتماع ــوى ديگر تبعاتى مثل ان از س
ــر تفاوت قابل  ــال هاى اخي ــت كه طى س دارد. اين در حالى اس
توجهى ميان ارزش هاى جوانان با والدينشان مشاهده مى شود. 
صاحب نظران از ابعاد مختلف روانشناسى، جامعه شناسى، علوم 

تربيتى و ساير علوم مرتبط كه اين پديده مى توانسته در آن حوزه 
قرار گيرد، به تبيين و تحليل اين امر پرداخته اند.

ــاى تجربه براى  ــده چارچوب ه ــانه ها به عنوان فراهم كنن رس
ــير اطالعات  ــى فرهنگى  براى تفس ــان، نگرش هاى كل مخاطب
ــده اند، رسانه ها  ــط افراد جامعه در جوامع امروزى ايجاد ش توس
ــير  ــى اجتماعى آن را تفس ــراد در زندگ ــه اف ــيوه هايى ك به ش
ــم دادن به تجربه  ــان مى دهد و آن را با نظ كرده اند، واكنش نش
ــى كنند، بنابراين در جريان  ما از زندگى اجتماعى قالب ريزى م
ــى  ــانه ها نقش جامعه پذيرى كودكان و نوجوانان و جوانان، رس
ــا و هنجارهاى  ــى كه ارزش ه ــى ايفا مى كنند، بدين معن اساس
ــل جديد انتقال مى دهند و آن را  خانوادگى و اجتماعى را به نس

درونى مى كنند.
ــانه ها در حكم انتقال دهنده فرهنگ، براى انتقال اطالعات،  رس
ــل به نسل ديگر و از افراد جامعه به  ارزش ها و هنجارها از يك نس
ــترش بنيان تجربه  تازه واردها، كاربرد دارند. آنها از اين راه با گس
ــجام اجتماعى را افزايش مى دهند. مخاطبان از  ــترك، انس مش
ــب تأييد ارزش هاى شخصى، جذب الگوهاى  رسانه ها براى كس
ــدا كردن بينش راجع به  رفتارى، هم ذات پندارى با ديگران و پي

خود استفاده مى كنند.  
ــلى به  ــكاف نس ــى مفهومى ش ــب پيش  رو با الگوشناس در مطل

ــم  ــده مه ــن پدي ــاب اي ــى در بازت ــينما گران ايران ــالش س ت
فرهنگى- اجتماعى اشاره مى شود. اگرچه تلويزيون در پرداخت به 
موضوع شكاف نسل ها برترى محسوسى را نسبت به سينما دارد و 
مصداق هاى روشن ترى از اين بحث روز را در آرشيو مجموعه هاى 
تلويزيونى به صورتى پررنگ رصد كرده ايم، اما سينما نيز به سهم 

خود رويكرد مناسبى به اين موضوع داشته است.  
ــال جديد مورد  ــوان به عنوان نمونه در س قاعده تصادف را مى ت
ــاخته بهنام بهزادى در شكلى نمادگرا بازتابى  بررسى قرارداد، س
ــلى  ــت. جهان بينى نس از رويارويى دو جهان بينى متفاوت اس
ــرى از تغيير كه در  ــود و جلوگي متمايل به حفظ وضعيت موج
ــل ديگرى كه به تغيير و  ــده و نس كاراكتر پدر نگران متجلى ش
نو شدن مى انديشد و اتحادى استراتژيك را در حمايت از هم نسلى 
خود تدارك مى بيند، قاعده تصادف فيلمى درباره گفتمان هاى 
ــت كه به جاى گشودن  متضاد و سرنوشت برزخى آدم هايى اس
ــه روى هم، از ابزار  تهديد و تطميع  دريچه اى از درك و مفاهمه ب
ــت كه منازعه و رويارويى نسل ها به  بهره مى گيرند و چنين اس
ــود؛ منازعه اى  ــبات امروز بدل مى ش يك پديده غالب در مناس
برآمده از عدم درك جوان از خواسته هاى والدين و همراه نبودن 
ــرايطى كه به حمايت و مشاوره آنها  والدين با فرزندان خود در ش

نيازمند هستند. 

شكاف نسل ها در قاب سينما

اگرچه تلويزيون در 
پرداخت به موضوع 

شكاف نسل ها 
برترى محسوسى 
را نسبت به سينما 

دارد، اما سينما 
نيز به سهم خود 

رويكرد مناسبى به 
اين موضوع داشته 

است



چهره  روزادداياددايادداشتيادداشت

اخبار كوتاه

درخواست رسمى ايران براى ميزبانى 
بازى هاى كشورهاى اسالمى

ايران براى ميزبانى بازى هاى همبستگى كشورهاى اسالمى به طور 
ــتش را اعالم كرد.بازى هاى همبستگى كشورهاى  رسمى درخواس
اسالمى قرار بود اوايل خرداد در اندونزى برگزار شود كه اين رقابت ها 
به دليل آماده نبودن تجهيزات اين كشور به تعويق افتاد. با به تعويق 
ــته به طور  افتادن اين رقابت ها، كميته ملى المپيك ايران روز گذش
رسمى با ارسال نامه اى به فدراسيون اين بازى ها درخواست ميزبانى 
را كرده است. بهرام افشارزاده، دبير كل كميته ملى المپيك در گفتگو 
ــتگى به تأييد مسئوالن  با فارس در اين باره گفت: ميزبانى ايران بس
برگزارى بازى ها دارد كه به سختى قبول مى كنند، اما اميدوارم اين 
ــؤال كه آيا ايران امكانات الزم  اتفاق رخ دهد.وى در پاسخ به اين س
را براى برگزارى اين رقابت ها دارد، اظهار داشت: مى توانيم امكانات 

را فراهم كنيم. 

حاتمى: قانون حذف پنجه
اعمال نمى شود

ــران از چگونگى قانون  ــيون واليبال اي رييس كميته داوران فدراس
دريافت و كارت زرد در جام باشگاه هاى آسيا خبر داد.اميدوار حاتمى 
پس از جلسه كميته فنى مسابقات جام باشگاه هاى آسيا اظهار كرد: 
قرار شد دريافت سرويس مثل قبل انجام شود. فعال قانون حذف پنجه 
در اين مسابقات اعمال نمى شود و تنها در بازى هاى جهانى به صورت 
آزمايشى اين قانون را اجرا كرده  اند. اگر تست آن در مسابقات جهانى 
مثبت بود، براى همه كشور ها بخشنامه  مى شود.وى همچنين درباره 
ــس كارت زرد تنها به معنى  قانون اخطار با كارت زرد گفت: از اين پ
اخطار شفاهى است و هيچ امتيازى براى تيم حريف در پى ندارد. چه 
ــود فقط در  زرد تأخيرى و چه كارت زردى كه به بازيكن داده مى ش
پرونده بازيكن ثبت مى شود هيچ امتيازى براى حريف ندارد. رييس 
كميته داوران فدراسيون والبيال درباره حضور دو داور ايران در جام 
باشگاه هاى آسيا نيز گفت: مسعود قارى به عنوان داور بين المللى و 
محسن ترابى به عنوان كانديدا در اين مسابقات حضور دارند.  كشور 
اردن هم كه تيم ندارد نماينده داورى خود را به اين مسابقات فرستاد.

پاداش 15 ميليونى فدراسيون جودو 
به محجوب

فدراسيون جودو به جواد محجوب پس از كسب مدال طالى آسيا پاداش 
15 ميليونى پرداخت كرد.روز شنبه در پايان مسابقات انفرادى جودوى 
قهرمانى آسيا در تايلند بود كه جواد محجوب در وزن 100- كيلوگرم 
ــئوالن فدراسيون  مدال طال را از آن خود كرد، پس از اين موفقيت، مس
جودو مبلغ 150 ميليون ريال پرداخت كردند.تيم ملى جودوى ايران 
ــب كرد در رده بندى تيمى در مكان چهارم  با طاليى كه محجوب كس
قرار گرفت. امير قاسمى نژاد هم مدال برنز را كسب كرد، اما در رده بندى 
مسابقات، رنگ مدال مهم است.مسئوالن فدراسيون جودو پاداشى هم 

براى امير قاسمى نژاد در نظر گرفته اند، اما مبلغ آن مشخص نيست.

وقتى سرپرست زودتر از تيم 
به دوبى مى رود

سرپرست تيم فوتبال سپاهان براى انجام كارهاى سفر تيم اصفهانى 
به امارات، يك روز زودتر عازم دوبى شد. رسول خوروش، سرپرست 
ــپاهان به  ــفر تيم س ــپاهان براى انجام كارهاى مربوط به س تيم س
امارات، يك روز زودتر عازم اين كشور شد. خوروش شنبه شب، تهران 
ــفر بازيكنان تيم  را به مقصد دوبى ترك كرد تا كارهاى مربوط به س

سپاهان را انجام دهد. 

دست ايران از مدال برنز آسيا
كوتاه ماند

تيم ملى جودو ايران با شكست برابر قزاقستان در بخش تيمى رقابت هاى 
ــيدن به مدال برنز بازماند و عنوان پنجم را كسب  قهرمانى آسيا از رس
ــدار رده بندى  ــروزى به دي ــت و دو پي ــم كه با يك شكس كرد. اين تي
ــب مدال  ــيا راه پيدا كرده بود، براى كس رقابت هاى تيمى قهرمانى آس
برنز به مصاف قزاقستان رفت. در اين ديدار نورى زاده، قاسمى نژادى، 
ــود واگذار كردند، ماليى  مرادى و محجوب نتيجه را به رقباى قزاق خ
نيز حريف خود را شكست داد تا نتيجه كلى 4 بر يك به سود قزاقستان 
ثبت شود. تيم ملى كشورمان در اين بخش رقابت هاى خود را با برترى 
ــرد، آغاز كرد و  ــودوكاران مولداويايى بهره مى ب مقابل امارات كه از ج
ــان و المپيك  ــه تمامى قهرمانان جه ــپس در پيكاربا كره جنوبى ك س
ــروه بازنده ها  ــذار كرد و به گ ــت نتيجه را واگ ــود را در تركيب داش خ
ــا در اولين ديدار خود  ــورمان در گروه بازنده ه رفت.  جودوكاران كش
ــت دادند و به ديدار  به مصاف چين تايپه رفت و اين تيم را 3 بر 2 شكس
رده بندى راه يافتند. ديدار پايانى اين بخش را دو تيم ژاپن و كره جنوبى 
ــورمان در پايان رقابت هاى انفرادى بعد  برگزار مى كنند.تيم ملى كش

از سه كشور ژاپن، كره و مغولستان عنوان چهارم را كسب كرده بود. 

خدا يك شانس ديگر به ماهان داد
ملى پوش بسكتبال فوالدماهان/ جواد داورى

مصدوميتم هنوز به طور كامل برطرف نشده و در حال درمان هستم. 
ــپاهان معاينه ام كند و برنامه  شنبه شب به تهران آمدم تا پزشك س
درمانى بگيرم. هنوز در چرخش ها، كشاله ام درد مى كند و نمى توانم 
به راحتى تمرين كنم. بعد از ناكامى و بدشانسى اى كه در 
ليگ برتر داشتيم، خدا يك شانس ديگر به ماهان 
ــد و نتيجه اى كه  داد كه بتواند به موفقيت برس

حقمان نبود را جبران كنيم.
ــى و مهدى  ــواه بهرام ــور صمد نيكخ با حض
ــاط ضعفمان برطرف  كامرانى ديگر نق
ــه ليگ  ــبت ب ــده و قدرتمان نس ش
ــت. براى  ــش پيدا كرده اس افزاي
ــن بازى ها خيلى  موفقيت در اي
ــتم و بايد  ــن هس ــوش بي خ
ــهميه باشگاه هاى  بتوانيم س

آسيا را كسب كنيم. 

پيشنهاد  افتخارى 
بيشتر به شوخى شباهت دارد! 

ــگاه فوالد ماهان پيشنهاد رييس كميته   مديرعامل باش
ــند را به  ــال گيتى پس ــال براى خريد امتياز فوتس فوتس

شوخى تشبيه كرد!
سيد رضا افتخارى چند روز پيش از پيشنهادش به باشگاه 
ــال گيتى پسند نوين  ماهان براى خريد امتياز تيم فوتس
ــرده، خبر داده بود تا  كه به تازگى به ليگ برتر صعود ك
ــيارى از كارشناسان فوتسال  باشگاهى كه به عقيده بس
ــته  ــاره بتواند در اين رش ــول كرده بود، دوب را دچار تح

تيمدارى كند.
ــند و  ــگاه ماهان و گيتى پس ــبقه دو باش ــه س با توجه ب
ــبت به فوتسال،  همچنين ديدگاه مديرعامل ماهان نس
از همان ابتدا به نظر مى رسيد كه حضور فوالد ماهان در 
فوتسال از طريق پيشنهاد افتخارى بعيد باشد. محمدرضا 
ساكت، مديرعامل باشگاه فوالد ماهان در گفتگو با ايسنا 
ــتر به  ــنهاد افتخارى بيش در اين رابطه عنوان كرد: پيش
شوخى شباهت دارد! ما اصًال نمى توانيم چنين تصورى 
داشته باشيم كه از طريق خريد امتياز ماهان به ليگ برتر 
بياييم. وى ادامه داد: در حال حاضر هيچ برنامه اى براى 
تيمدارى در فوتسال نداريم و ديگر به آن فكر نمى كنيم. 
ــم برايش امتياز  ــى ندارد كه بخواهي اين كار اصًال ارزش
تيمى را خريدارى كنيم! بنابراين حضورمان در فوتسال 

به كل منتفى است.
مديرعامل فوالد ماهان درباره برنامه باشگاه براى حضور 
ــوز برنامه ريزى  ــكتبال نيز، توضيح داد: هن در ليگ بس
ــته ايم و فعال حواسمان به مسابقات  براى بسكتبال نداش

غرب آسيا جمع است.
ساكت همچنين درباره شايعه سرمربيگرى سعيد ارمغانى 
ــنا، گفت: همان طور كه  در فصل آينده بسكتبال به ايس
ــعيد  ــكتبال نداريم، اما س گفتم هنوز برنامه اى براى بس
ــابقات غرب  ارمغانى در تركيب كادر فنى ماهان در مس

آسيا حضور خواهد داشت.

يادداشت
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زندان در ورزشگاه بورسيا دورتموند

تيم فوتبال رئال مادريد اسپانيا چهارشنبه شب از مرحله نيمه نهايى ليگ قهرمانان اروپا ميهمان بوروسيا 
دورتموند آلمان است و بايد در ورزشگاه زيگنال ايندونا پارك به ميدان برود. دراين محل دو اتاق وجود دارد 

كه در يكى هواداران اخالل گر تيم ميزبان و در سلول ديگر هواداران بى نظم تيم ميهمان قرار مى گيرند.

روزنامه«تماشا» در حالى به اين مسأله اشاره كرده كه مستندات 
ــيد طالبى در دو بازى جام حذفى  خودش را بر مبناى اخراج فرش
و ليگ در مقابل استقالل، پنالتى هدر رفته احمد جمشيديان در 
ــت  ــتقالل و قرار نگرفتنش در ليس بازى جام حذفى در مقابل اس
18 نفره سپاهان براى بازى فينال گونه ليگ در مقابل آبى ها، گل 
به خودى كمر شكن محسن ايران نژاد در ثانيه هاى پايانى مسابقه 
استقالل و پنالتى مشكوك و بى مورد احسان حاج صفى در مقابل 
ــرمربى  ــرار داده تا از اين طريق عالقه اين بازيكنان به س داماش ق

استقالل و حضور در تيم فصل بعد او را توجيه كند. 
ــرده و خبرنگاران  ــذ اكتفا نك ــه به كاغ ــردبير اين روزنام البته س
ــى از گل  ــرار دادن كليپ ــازى هم با ق ــه در فضاى مج اين روزنام
ــتقالل، مدعى  ــپاهان و اس ــت س ــدرى  در بازى رف ــرو حي خس
ــرايطى عجيب در زمين ايستاد و  ــيديان در ش شده اند كه جمش
توپ را به همراه خسرو حيدرى تعقيب نكرد تا اين بازيكن تك گل 
پيروزى بخش تيمش در مقابل سپاهان را به ثمر برساند و اين بازى 

شش امتيازى را به سود امير قلعه نويى تمام كند.

اظهار نظر جنجالى جمشيديان
ماجرا در جايى پيچيده تر مى شود كه جمشيديان به عنوان يكى 
ــپاهان در نيم فصل قصد جدايى از زردها و  از بازيكنان معترض س
ــت كه اين انتقال در آخرين لحظات  ــتقالل را داش پيوستن به اس
منتفى شد و در نيم فصل دوم هم خيلى به احمد دل پيروى سابق 
بازى نرسيد تا همين چند روز قبل او در پاسخ به صحبت هاى مطرح 
ــده، امير قلعه نويى را از خيلى از مربيان شاغل در فوتبال ايران  ش
مردتر بداند و كيست كه نداند منظور هافبك سپاهان از خيلى ها 

زالتكو كرانچار بوده است. 
ــم در  ــى ه ــه نوي ــر قلع ــا و امي ــه تماش ــه روزنام ــه رابط البت
ــد از  ــوده و بع ــنه نب ــچ گاه حس ــته هي ــال گذش ــك س ــى ي ط
ــتقالل در مورد اصحاب رسانه، اين  ــرمربى اس اظهار نظرهاى س
روزنامه  و سرمربى آبى ها با يكديگر بر سر لج افتادند و حتى بر روى 
خط آمدن سردبير اين روزنامه و امير قلعه نويى در برنامه نود دو ماه 
قبل هم باعث نشد كه بين دو جبهه آشتى ايجاد شود و به همين 
ــرى از ادعاهاى اين روزنامه  خاطر است كه نمى توان خيلى سرس

گذشت و از آنجايى كه احتمال شكايت قلعه نويى و تيم رسانه اى 
ــك آنها بدون سند و  استقالل از اين روزنامه وجود دارد، بدون ش
مدرك بر روى اين مسأله مانور نداده اند؛ هرچند كه سابقه اخالقى 
خوب تعدادى از بازيكنان سپاهان مثل فرشيد طالبى باعث مى شود 

كه اين گونه اتهام ها به آنها نچسبد.
ــابقه امير قلعه نويى در اين زمينه و شايعاتى كه در مورد تبانى   س
او در سال هاى گذشته با بازيكنانى مثل رامين محرم نژاد، ابراهيم 
ــى اندوى، ميثم بائو و احمد آل نعمه  تقى پور، ابراهيم توره، عيس
وجود دارد، بزرگ ترين فرصت را براى مخالفان اين سرمربى فراهم 
ــعى در اثبات رابطه  ــده هاى قبلى س ــا با باز كردن پرون مى كند ت
ــند، آن هم در  ــرمربى آبى ها با بعضى از بازيكنان سپاهان باش س
روزهايى كه بحث تبانى در ليگ دسته  يك هم به راه افتاده و شايد 
كار را به حذف يكى از تيم هاى صعودكننده به ليگ برتر هم بكشاند.

پيامكى از ديار آبى!
ــح كرانچار در  ــاج صفى و اظهار نظر صري خطاى هند بى مورد ح

ــه بودن آن  ــاده لوحان مورد س
ــاى مثبت  ــا واكنش ه هند، ب
ــد  ــادى روبه رو ش و منفى زي
ــرمربى سپاهان  و موافقان س
اعتقاد داشتند كه رابطه خوب 
حاج صفى با قلعه نويى چه در 
ــپاهان  ــان حضورش در س زم
ــورش در  ــه در زمان حض و چ
تراكتورسازى، فضا را براى اين 
كار فراهم كرده و البته موافقان 
ــه محرم  حاج صفى من جمل
ــان هم كم  نويدكيا كه تعداش
ــت معتقدند اين انگ به  نيس
ــال اصفهان  ــوان اول فوتب ج
نمى چسبد و خستگى و فشار 
روحى روانى وارد شده بر مدافع 

چپ تيمشان مسبب اشتباهات چند بازى اخير او بوده است. 
حتى يكى از  سايت هاى خبرى مدعى شد كه متن پيامك ارسالى 
ــان حاج صفى قبل از بازى در مقابل داماش را در  ــى احس به گوش
اختيار دارد و يك شماره ايرانسل ناشناس پيامكى به اين مضمون 
را براى مدافع سپاهان ارسال كرده است:« در فصل آينده در جناح 
ــر دارد» و همين  ــتى و …. روى تو نظ چپ … بازيكن ثابت هس
مسأله باعث شده تا حاج صفى از لحاظ روحى و روانى به هم بريزد 

و اين مسأله حتى به اطالع سرپرست سپاهان هم رسيده است.
ــت و بايد ديد كه  ــايعات داغ اس ــال فعال كه بازار ش  ولى در هر ح
ــات ديگرى از  ــه موضوع ــدن نام قهرمان ليگ چ ــخص ش با مش
ــتقالل و بازيكنانشان مطرح  سوى كادر فنى دو تيم سپاهان و اس

مى شود.

اتهام كم كارى به سپاهانى ها

پيامكى از ديار آبى!

حاشيه هاى شكست سپاهان در مقابل داماش و دور شدن شاگردان كرانچار از عنوان قهرمانى  گروه
ليگ دوازدهم هر روز ابعاد تازه ترى به خود مى گيرد و صبح شنبه يكى از روزنامه هاى ورزشى ورزش

چاپ پايتخت با روى جلد بردن عكس چهار بازيكن سپاهان، به نوعى مدعى شد كه عملكرد 
اين بازيكنان در طول چند هفته گذشته به سود امير قلعه نويى و استقالل بوده و شايد در اين بين بتوان ردپايى از 

تماس مشكوك نزديكان سرمربى استقالل با اين بازيكنان را پيدا كرد.

البته رابطه روزنامه 
تماشا و قلعه نويى 

هم در طى يك سال 
گذشته  حسنه نبوده 

و حتى بر روى خط 
آمدن سردبير اين 

روزنامه و قلعه نويى 
در برنامه نود هم 

باعث نشد كه بين 
دو جبهه آشتى 

ايجاد شود
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راه خير و صالح را 
دنبال مى كنيم

گردن كلفت نيستم 
و مريض احوالم

رييس هيأت ژيمناستيك استان اصفهان گفت: در نظر داريم با تعامل صورت 
گرفته با فدراسيون ژيمناستيك و اداره ورزش و جوانان استان اصفهان، راهى 

را ادامه دهيم كه خير و صالح ژيمناستيك اصفهان در آن باشد.
اصغر نكوگل در نشست رؤساى هيأت هاى شهرستانى و كميته هاى هيأت 
ــكاران برگزار شد، اظهار  ــراى ورزش ــتيك استان اصفهان كه در س ژيمناس
ــى را پيش رو داشته و اميدواريم با  كرد: در سال جارى كشور آزمون حساس

مشاركت همه جانبه مردم، حماسه اى سياسى خلق شود.
وى با بيان اين كه از لحاظ مالى سال دشوارى را پشت سر گذاشتيم، تصريح 
ــتان اصفهان و به دنبال آن  ــته اداره ورزش و جوانان اس كرد: در سال گذش
هيأت هاى ورزشى استان با مشكالت مالى مواجه بودند، اما با همكارى جامعه 

ژيمناستيك استان توانستيم اين مشكالت را پشت سر بگذاريم. 

ــوش وزنه بردارى  ــه ملى پ ــان گفت: علي ــأت وزنه بردارى اصفه رييس هي
شكايت نامه اى را تنظيم مى كنم و وى بايد در كميته انضباطى فدراسيون در 
خصوص ادعايش توضيح بدهد. مرتضى سيف زاده در خصوص اظهارات سهراب 
ــكايت نامه اى را تنظيم  مرادى گفت: تمام اين گفته ها كذب محض است. ش
مى كنم و وى بايد در كميته انضباطى فدراسيون وزنه بردارى در اين خصوص 
توضيح بدهد. وى ادامه داد: بنده حتى حقوق هم نمى گيرم و چون بازنشسته 
دانشگاه هستم به صورت افتخارى كار مى كنم. خودم را طلبكار ورزش نمى دانم 
و اتفاقا مديون ورزش و مردم هستم؛ چون با بودجه و پول ماليات همين مردم، 
قهرمان مملكتم شدم. سيف زاده يادآور شد: طبق قانون، 5 درصد قرارداد هر 
وزنه بردار به هيأت هاى استانى مى رسد و همين مقدار از قرارداد سهراب مرادى 

هم به حساب هيأت اصفهان واريز شده است.

يورگن كلوب: دهانم را مى بندم
يورگن كلوپ پس از برترى مقابل ماينس، در واكنش به اظهارات 
ژوزه مورينيو گفت: پس مورينيو مى گويد من زياد حرف مى زنم؟ 
ــه من مى زد. پس  ــه همين حرف را ب يكى از معلم هايم هم هميش

دهانم را مى بندم. 

هوملس:  مى توانيم يقه رئال را بگيريم
ــگا  ــى ام بوندس لي ــه س ــه در هفت ــس از آن ك پ
ــيادورتموند 2 بر صفر ماينس را شكست داد،  بورس
ماتس هوملس اظهار داشت:  اگر در آن بازى بدون 

اشتباه باشيم، مى توانيم يقه رئال را بگيريم. 

داورى در براونشوايگ ماندنى شد
ــور دانيال  ــه بيلد از ادامه حض ــگاه اينترنتى روزنام پاي
ــوايگ خبر داد. اينتراخت  داورى در اينتراخت براونش
ــا راهيابى به  ــر ت ــا دو پيروزى ديگ ــوايگ تنه براونش

بوندسليگاى يك فاصله دارد. 02
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ــتخدام دروازه بان  در حالى كه سال ها اس
گروه
ــود، با ورزش ــر ممنوع ب ــگ برت ــى در لي خارج

درخواست چندين باشگاه اين ممنوعيت 
در سال جارى برداشته شد. پرسپوليس كه از ضعف عليرضا حقيقى 
(بعدها حسين هوشيار ) و ميثاق معمارزاده ضربات زيادى را خورده 
ــيايى به خدمت خود در آورد و  بود، آودوكيچ را براى بازى هاى آس
عملكرد درخشان او در ليگ قهرمانان آسيا، پرسپوليس را به دنبال 
لغو قانون «جذب دروازه بان خارجى» انداخت. رايزنى هاى رويانيان 
ــرانجام نتيجه داد و جذب دروازه بان خارجى بالمانع اعالم شد تا  س
تيم هاى ليگ برترى بار ديگر به سمت دروازه بان هاى خارجى بروند؛ 

دروازه بان هايى كه قضاوت درباره  عملكردشان را بايد به اهل فن سپرد 
و تنها به معرفى آنها مى پردازيم. از 10 دروازه بان خارجى اين فصل 
رقابت هاى ليگ برتر نيلسون از برزيل با 26 بازى بيشترين حضور و 
ــرار دارند. در ادامه  ــتقالل بدون حتى يك بازى ق ويليام ردى از اس
ــت به عملكرد دروازه بان هاى خارجى در اين فصل  نگاهى شده اس

فوتبال ايران:
ــو قانون منع  ــتين دروازه بانى كه با لغ     ماركو سـيميچ : نخس
ــيميچ ــد، او بود. س ــگ برتر آم ــى به لي ــان خارج جذب دروازه ب

ــتان و ديناموزاگرب نيز  ــاله كه دروازه بان پوكادياى صربس 26 س
ــراى نفت آبادان به  ــت و در اوايل فصل ب بوده، به نفت آبادان پيوس

ــت فسخ قرارداد  ــت زمان كاسيميرو درخواس ميدان رفت. با گذش
ــدان دروازه بان خوبى  ــت او از لحاظ فنى چن او را كرد و اعالم داش
ــان كروات در  ــدارد. اين دروازه ب ــت و از عملكردش رضايت ن نيس
ــن درحالى بود  ــخ كرد، اي نيم فصل قراردادش را با نفت آبادان فس
ــور او در آبادان در  ــگام حض ــانه اى نفت آبادان در هن كه مدير رس
ــود: « او در همين فصل  ــاره كيفيت فنى او گفته ب اظهار نظرى درب
به عنوان بهترين دروازه بان صربستان از نگاه فدراسيون اين كشور، 

ورزشى نويسان و مردم شناخته شده است.»
    ميالن مياتوويچ : اين دروازه بان مونته نگرويى با نظر قاسمپور 
ــابقه بازى در رودال  به عضويت مس كرمان درآمد. مياتوويچ كه س
ــت، در مس دروازه بان دوم محسوب مى شود  مونته نگرو را هم داش
ــهدادنژاد  و تنها مدت كوتاهى موفق به رقابت تنگاتنگ با آرمان ش
ــت اين رقابت را  ــد و در نهاي براى دروازه بان اولى در مس كرمان ش
به شهدادنژاد واگذار كرد. پيش از حضور او در ايران گفته مى شد او 
ــوده و در 33 بازى 20 گل  عضو تيم نايب قهرمان ليگ مونته نگرو ب

دريافت كرده است. 
    لوئيس فرناندو دوسانتوس: دروازه بان 30 ساله  برزيلى كه در 
13 بازى اين فصل آلومينيوم به ميدان رفته است. او بازيكن محبوبى 
براى تماشاگران بندرعباسى است و رقابت سختى با مجتبى روشنگر 

براى دروازه بان نخست شدن در اين تيم داشته است.
    گريگور مليكستيان: دروازه بان 26 ساله و اهل ارمنستان گهر 
دورود چندان با ايران غريبه نيست. او سابقه بازى در مس سرچشمه 
را دارد. او در طول فصل اخير تنها سه بار براى گهر دورود به ميدان 

رفته و دروازه بان اصلى اين تيم نبوده است.
    فابيو كارواليو دوسانتوس: دروازه بان 34 ساله و برزيلى پيكان 
در 26 بازى اين فصل پيكان به ميدان رفته است. او كه سابقه بازى 
در ايران جوان بوشهر را هم دارد، در طول اين فصل دروازه بان اول 
پيكان بوده است. پيش از آغاز فصل صحبت هايى مبنى بر جذب او به 

استقالل شنيده مى شد.
    گئورگ كاسپارف: دروازه بان ملى پوش ارمنستانى كه سال هاى 
ــابقه  بازى در كاوه تهران و  ــت در ايران حضور دارد. او س زيادى اس
راه آهن را دارد. كاسپارف 32ساله در 14 بازى اين فصل رقابت هاى 

ليگ برتر براى ذوب آهن به ميدان رفته است.
    داركو بوژويچ: ديگر دروازه بان خارجى ذوب آهن در اين فصل 
ــلوبودا پوينت صربستان به ذوب آهن  او بوده است. بوژويچ كه از اس
پيوسته، سابقه  بازى در تيم هاى تلئپتيك، سرم، الدنواك، تيمك و 
پارتيزان بلگراد را دارد. اين دروازه بان 33 ساله به دعوت توميسالو 

ساويچ (مربى دروازه بان هاى ذوب آهن) به اين تيم پيوست.
    سرگى پشنكو: او اولين دروازه بان خارجى تاريخ ملوان است. 
دليل جذب او از سوى حبيبى (مربى دروازه بان هاى ملوان ) قيمت 
ــن دروازه بان  ــد. اي ــبت به دروازه بانان ايرانى عنوان ش پايين او نس
ــاله اهل مولداوى در 19 بازى اين فصل ملوان به ميدان رفته  31 س

است.
ــداى فصل جارى به  ــتراليايى كه ابت     ليـام ردى: دروازه بان اس
ــود و هم  ــتقالل آمد تا هم رقابت براى مهدى رحمتى ايجاد ش اس
ــتقالل از مصدوميت احتمالى رحمتى راحت باشد. با اين  خيال اس
حال عملكرد نه چندان خوب «ردى» در ديدار دوستانه اين تيم برابر 
ــلم، كيفيت پايين او را به نمايش گذاشت و مربيان استقالل  ابومس
ترجيح دادند در نيم فصل قرارداد او با استقالل را فسخ كنند تا ضرر 

مالى چندانى متوجه استقالل نشود. 
ــاله و برزيلى پرسپوليس با      نيلسـون كوريا: دروازه بان 37 س
نيت دروازه بان دومى اين تيم به ايران آمد. او قرار بود ذخيره شهاب 
ــپوليس، مانوئل  ــد، ولى عملكرد ضعيف گردان در پرس گردان باش
ژوزه را مجاب ساخت تا از نيلسون استفاده كند و با تغيير سرمربى 
ــپوليس نيز در اين وضعيت تغييرى ايجاد نشد تا گردان راهى  پرس

سپاهان شود. 

نگاهى به عملكرد گلرهاى خارجى ليگ ايران

 10 دروازه بان و 126 بازى

 رايزنى هاى 
رويانيان سرانجام 
نتيجه داد و جذب 
دروازه بان خارجى 
بالمانع اعالم شد تا 

تيم هاى ليگ برترى 
بار ديگر به سمت 

دروازه بان هاى 
خارجى بروند

ليگ برتر داشتيم، خدا يك شانس ديگر به ماهان 
ــد و نتيجه اى كه  داد كه بتواند به موفقيت برس

حقمان نبود را جبران كنيم.
ــى و مهدى  ــواه بهرام ــور صمد نيكخ با حض
ــاط ضعفمان برطرف  كامرانى ديگر نق
ــه ليگ  ــبت ب ــده و قدرتمان نس ش
ــت. براى  ــش پيدا كرده اس افزاي



يادداشت

معرفى 1089 متخلف جرايم 
زيست محيطى به محاكم قضايى

مديركل حفاظت محيط زيست چهارمحال و بختيارى گفت: در سال 
گذشته تعداد يك هزار و 89 نفر از متخلفين جرايم زيست محيطى 

اين استان به محاكم قضايى معرفى شدند.
ــته دوره هاى آموزشى  ــف پور اظهار كرد: در سال گذش  سعيد يوس
ــده ويژه مجموعه محيط زيست استان 9 برابر دوره هاى  برگزارى ش

برگزار شده در سال هاى پيش از آن بوده است.
ــت مديريت  ــب در مناطق تح ــورد تخري ــورد با 563 م وى از برخ
محيط زيست استان خبر داد و گفت: در سال 91 افزون بر 775 عدد 
ــف پور ادامه داد:  ــف و ضبط شد. يوس آالت متعلق به متخلفين كش
همچنين مقابله با 66 مورد شكار و صيد و برخورد با شكار غيرمجاز 
تعداد 30 رأس از پستانداران در استان از ديگر اين اقدامات محسوب 
ــت چهارمحال و بختيارى از  مى شود. مديركل حفاظت محيط زيس
تشكيل 818 فقره پرونده براى جرائم زيست محيطى در استان خبر 
ــده مختومه و مابقى  ــان كرد: از اين تعداد 600 پرون داد و خاطرنش
ــت.وى افزود: در همين راستا تعداد يك هزار و  در جريان بررسى اس
89 نفر از متخلفين جرايم زيست محيطى اين استان نيز به محاكم 
ــتفاده از يك  ــف پور در ادامه گفت: با اس قضايى معرفى شدند.يوس
ــد مواردى از قبيل  ــرزمين استان باش سند كه منطبق با آمايش س
درآمدزايى، حفظ محيط زيست، تعاريف گردشگرى در يك مجموعه 

مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

رفع روزانه شش حادثه 
آبرساني روستايي در استان

گروه شهرسـتان - مدير امور آب و فاضالب روستايي 
شهرستان شهركرد از رفع روزانه شش حادثه شكستگي 
اتصاالت و لوله هاي آبرساني روستايي توسط اكيپ رفع 
حوادث و آبداران روستايي در سال گذشته خبر داد. علي 
بشتام افزود: رفع 2190 مورد اتفاقات آبرساني، تعويض 
ــرويس 195 تابلو برق، شست وشوي  18 پمپ شناور، س
ــيار در مواقع اضطرارى،  ــني، آبرساني س شش فيلتر ش
ــبكه هاي  ــازي بيش از 10 كيلومتر از ش اصالح و بازس
ــتايي و لوله گذاري 2174 متري  فرسوده آبرساني روس
به منظور توسعه شبكه هاي آبرساني در محله هاي جديد 
ــتاها از جمله اقدامات واحد نگهداري امور در سال  روس

گذشته بوده است.

شهركرد، ميزبان  مسابقات 
انتخابي تيم ملي كشتي جوانان

ــان  ــركل ورزش و جوان گـروه شهرسـتان - مدي
ــابقات انتخابي تيم ملي  چهارمحال و بختياري گفت: مس
كشتي فرنگي جوانان از 4 ارديبهشت به ميزباني شهركرد 
ــزود: در اين رقابت ها  ــود.جهانگير خبازي اف آغاز مي ش
ــود،  ــتان برگزار مي ش ــراي اولين بار به ميزباني اس كه ب
ــور براي كسب سهميه حضور  160 كشتي گير برتر كش
ــك مي روند.وي  ــان روي تش ــتي جوان در تيم ملي كش
ــابقات قهرماني كشور  تصريح كرد: حضور نفرات اول مس
ــه همراه 160  ــي در اين رقابت ها ب ــرات برتر تيم مل و نف
كشتي گير جوان از تمامي استان هاي كشور حساسيت 

زيادي به اين رقابت ها مي دهد.

برترى هنرمندان فارسان در 
جشنواره موسيقى خليج فارس

گروه شهرستان - رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
شهرستان فارسان اظهار داشت: در اولين جشنواره ملى 
ــى خليج فارس هنرمندان شهرستان  ــيقى حماس موس

فارسان مقام سوم جشنواره را به خود اختصاص دادند.
ــتين  ــت:آيين اختتاميه نخس   فرزاد صفدرى بيان داش
ــى محلى خليج فارس  ــيقى حماس جشنواره ملى موس
در تاالر خانه شهر كرمان با معرفى وتقدير از هنرمندان 

يزدى برگزارشد.

خبر ويژه

استاندار چهارمحال و بختياري 
علي اصغر عنابستاني

ــتان  ــازي به اس ــفر وزير راه و شهرس ــن در آخرين س ــه زمي 10 قطع
ــه زودي در اختيار  ــده كه ب ــي در نظر گرفته ش ــراي قهرمانان ورزش ب
ــابقات  ــالوه بر اين  مدال آور مس ــرار مي گيرد. ع ــتان ق مدال آوران اس
ــت دريافت  ــك در اولوي ــه به المپي ــكاران راه يافت ــو و ورزش گوانگ ج
ــي متعدد در مناطق  ــاخت اماكن ورزش ــتند و  علي رغم  س زمين هس
ــتان، هنوز با كمبود فضاهاي ورزشي به خصوص در مناطق  مختلف اس
ــه  ــعه يافته مواج كمتر توس
هستيم. يكي از عوامل كشف 
استعداد و پرورش قهرمانان، 
توسعه و تكميل اماكن ورزشي 
در مناطق مختلف استان است 
و مطمئنا با افزايش اين اماكن 
شاهد درخشش استعدادهاي 

ورزشي استان خواهيم بود. 

قهرمانان ورزشي استان صاحب 
مسكن مي شوند

يادداشت

اخبار كوتاه

يادداشت ياددا چهره روزاددا
انجمن شاهنامه خوانان نوجوان فارسان فعال شد

ــئول كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان فارسان گفت: انجمن شاهنامه خوانان و  مس
نقاالن نوجوان مركز فرهنگى هنرى اين شهرستان تشكيل و فعال شد. فاطمه صالحى افزود: 

اين انجمن با حضور 15 نوجوان دختر و 10 عضو پسر فعاليت مى كند.
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ــتان  ــاورزى شهرس ــر جهادكش مدي گروه 
شهركرد، ازغير قانونى بودن هرگونه شهرستان

تغييركاربرى وساخت و ساز دراراضى 
ــمت غربى) ،تحت عنوان فناوران  ــهركرد (س حاج كهواى ش

شماره2 خبرداد.
ــى كاربرى  ــى ازاين اراض ــمت اعظم ــت: قس ناصر واحد گف
كشاورزى دارند و براى كشت انواع محصوالت زراعى استعداد 
ــه تغييركاربرى و  ــاهده هرگون ــد و درصورت مش بااليى دارن

ساخت و ساز بامتخلفين برخورد قانونى خواهد شد.
واحد اظهار كرد: درصورت كشت سيب زمينى ويونجه دراين 
اراضى  به ترتيب 4،25تن درهرهكتار برداشت خواهيم داشت.
ــهركرد،ازمردم خواست  ــاورزى شهرستان ش مديرجهادكش
همكارى الزم راجهت حفظ وصيانت ازاين اراضى كه به عنوان 

پشتوانه امنيت غذايى نسل حاضر خواهد بود داشته باشند. 

برگزارى اولين جلسـه كارگروه تخصصى پدافند 
غير عامل در حوزه جهاد كشاورزى

ــئول دبيرخانه پدافند غير عامل كارگروه تخصصى جهاد  مس
ــتان، ازبرگزارى اولين جلسه كارگروه تخصصى  كشاورزى اس

پدافند غير عامل در حوزه جهاد كشاورزى خبرداد.
طهمورث فتاحى گفت: يكى از اهداف دشمن در شرايط بحران 

ــتفاده از  ــش توليد و محصوالت غذايى با اس مختل كردن بخ
ــه حمالت بيولوژيك و نا متعارف  تكنيك هاى مختلف از جمل

است .
طهمورث فتاحى افزود : بخش كشاورزى بعنوان محور اصلى 
تأمين غذايى و بطور كلى زيست و حيات مردم را به عهده دارد 
بنابراين داشتن برنامه ريزى جامع و فراگير و شناخت ويژگى 

تهديدات در حوزه كشاورزى ضرورى است.
ــايى  ــروز به آن نيازمنديم شناس ــن كه آنچه ام وى با بيان اي
ــد اولويت ها را  ــت كه با برنامه ريزى صحيح باي تهديدات اس
ــخص كنيم و برنامه هاى عملياتى مناسب آن را طراحى  مش

و اجرا كنيم.
وى افزود: در برنامه پنجم توسعه، مهندسى پدافند غير عامل 
ــت هاى راهبردى كشور مورد توجه قرار گرفته  در متن سياس
ــت و بدين منظور در كارگروه تخصصى پدافند غير عامل  اس
تهديدات عليه بخش كشاورزى، رصد و پايش و تجزيه و تحليل 

و در نهايت متناسب با آن اقدام مى شود.
ــئول دبيرخانه پدافند غيرعامل جهاد كشاورزى، با اشاره  مس
ــروه و همكارى  ــتگاههاى عضو كارگ به اهميت همكارى دس
ــوزه تهديدات بيولوژيك و  مراكز تحقيقاتى به خصوص در ح
اگرو تروريسم را بسيار مهم تلقى كرد و گفت: تشكيل جلسات 
ــى،  ــر عامل، تهيه راهبرد علمى و پژوهش كارگروه پدافند غي

ــز توليد بر  ــطح بندى مراك ــى س برگزارى دوره هاى آموزش
ــايى نقاط آسيب پذير به  اساس اهميت آنها و مطالعه و شناس
همراه تدابير الزم براى مقابله با آسيب هادر بخش كشاورزى 

و برگزارى مانور از ضروريات بخش كشاورزى استان است.
ــاورزى را به مجموعه  فتاحى، پدافند غير عامل در بخش كش
ــع تبديلى  ــوزه دام و گياه و صناي ــگيرانه در ح اقدامات پيش
ــوان اثر تهديدات  ــد و افزود: با اجراى آن مى ت وتكميلى خوان
ــاورزى را افزايش داد و  ــيب پذيرى بخش كش را كاهش و آس
ــى از تهديدات را به  ــارات و تلفات احتمالى ناش مى توان خس

حداقل ممكن كاهش داد.

صدور 112 فقره مجوز صنايع تبديلى و تكميلى در    
استان چهار محال و بختيارى

مدير صنايع تبديلى تكميلى سازمان جهاد كشاورزى استان، 
ازصدور  112 فقره مجوز تأسيس و بهره بردارى صنايع تبديلى 

و تكميلى درسال گذشته،  در استان خبرداد.
 طهمورث فتاحى گفت: از اين تعداد ، 104فقره  جواز تأسيس 
ــتغال زايى  ــرمايه 181 ميلياردو357ميليون تومان و اش با س

دو هزار و 482 نفر است.
ــردخانه باالى صفر  وى بيان داشت: اين مجوزها در زمينه س
ــورتينگ ميوه، چيپس ميوه،  ــردخانه دو مداره، س درجه، س
درجه بندى و بسته بندى خشكبار و سبزيجات، كود بيولوژيك، 
ــك،  ــوه جات خش ــتوريزه، مي ــدى عسل،شيرپاس ــته بن بس
ــدى  ــته بن ــان ودام، بس ــوراك آبزي ــدى بذر،خ ــته بن بس
پروتئين ، ترشيجات و شوريجات،كشتارگاه دام وطيور، عرقيات 

گياهى و بسته بندى قارچ است.
ــت فقره ذكركرد  فتاحى،تعدادپروانه هاى بهره بردارى را هش
ــت 78هزارتن وباجذب  ــت: اين مجوزهاباظرفي و اظهار داش

موادخام كشاورزى صادرشده است.
ــت:تعداد22فقره از  ــاورزى استان اظهارداش مديرصنايع كش
ــارد و500ميليون   واحدهاى صنايع تبديلى به مبلغ 11ميلي
ــاورزى وصندوق  ــعه بخش كش تومان ازمحل اعتبارات توس
ــاورزى  ــعه ملى وكمك هاى فنى واعتبارى به بانك كش توس
ــه اهميت اقدامات  ــرار گرفت. وى ب معرفى و مورد تصويب ق
انجام شده درزمينه صنايع تبديلى وتكميلى اشاره كرد وگفت: 
ــالوه بر ايجاد  ــع تبديلى و تكميلى ع اجراى طرح هاى صناي
ــرآورى آن به  ــاورزى و ف ــتغال، باعث جذب مواد خام كش اش
ــاورزى و تحقق اهداف توسعه  كاهش ضايعات محصوالت كش

پايدار كشاورزى در استان مى شود. 

كوتاه از جهاد كشاورزى استان چهارمحال و بختيارى 

هرگونه تغييركاربرى دراراضى حاج كهوا ممنوع است

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

مزایده 
147 به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 31100-2/831 و به استناد سند رهنی 
ش��ماره 23627 مورخ 86/3/2 تنظیمی در دفترخانه اس��ناد رسمی شماره 32 
اصفه��ان له موسس��ه قوامین علیه مرضیه حاتمی و غیره، تمامی ش��ش دانگ 
اعیان یک دس��تگاه آپارتمان احداث��ی بر روی عرصه اولیه ب��ا قدرالحصه از 
مشاعات واقع در طبقه دوم پالک 55 فرعی از 11757 )47(  جدا شده از 11757 
)2( واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مس��احت 214/65 مترمربع که مش��اعات 
عبارتند از پارکینگ مش��اعی و راه پله مش��اعی و حیاط مشاعی که اختصاص 
دارد ب��ه کلی��ه آپارتمان ه��ای 50 و 51 و 52 فرع��ی از 11757 )47( با جمیع 
متعلق��ات آن ملکی خانم فرحناز کیوانداریان به نش��انی شهرس��تان اصفهان 
خیابان س��لمان فارس��ی )مش��تاق دوم( بلوار الله غربی کوچه نشاط دوم بن 
بس��ت میخک پالک 45 کدپس��تی 8158974983 که سند مالکیت آن در صفحه 
101 الی 107 دفتر 26 به ش��ماره 2324 و ش��ماره چاپی 014476 و 014477 
و 014478 ثبت و صادر ش��ده اس��ت با حدود آن بدین شرح می باشد شمال 
اول در 2 قس��مت که قس��مت دوم غربی اس��ت 6/80 و 1/95 متر که پنجره و 
دیواری اس��ت به فضای حیاط خلوت دوم به طول 4/20 متر دیواری اس��ت به 
فضای پالک 11757/3 ش��رق اول به طول 11/80 متر دیواری است به فضای 
پالک 11757/46 دوم که جنوبی است به طول 4/25 متر دیواری است مشترک 
با راه پله 51 فرعی س��وم انکس��ارا به طول 1/15 و 1/50 متر دیواری اس��ت 
مش��ترک با راه پله مزبور چهارم که شمالی اس��ت به طول 4/10 متر دیواری 
است مشترک با راه پله مزبور پنجم به طول 6/40 متر دیواری است به فضای 
پ��الک 11757/46 جنوب انکس��اری به ط��ول 1/08 و 1/84 و 0/84 و 1/55 و 
0/95 مت��ر پنجره و دیواری اس��ت به فضای 11757/2 غ��رب به طول 19/45 
 متر دیواری اس��ت به فضای پالک 11757/2 باقیمانده که طبق نظر کارشناس 
رس��می دادگس��تری به ش��رح ذیل توصیف گردیده محل مورد نظر یک واحد 
 آپارتم��ان مس��کونی در ی��ک مجتمع 4 واحدی با اس��کلت بتن��ی و دیوارهای 
آجری پوش��ش س��قف تیرچه و بلوک نمای خارجی کوچه سنگ بادبر و نمای 
جنوبی مجموعه آجرنما پنجره های خارجی پروفیل آلومینیوم و ش��امل س��ه 
اتاق هال پذیرایی و نش��یمن آش��پزخانه و س��رویس بهداش��تی بدنه ها اندود 
گ��چ و رنگ روغنی و اب��زار گچ بری دربهای داخلی چوب��ی با روکش و رنگ 
روغن��ی و درب ورودی چوب��ی با روکش و رنگ س��یلر و کیلر پوش��ش کف 
هال و آش��پزخانه س��رامیک و اتاقها موزائیک و موکت بدنه آشپزخانه بین دو 
کابینت زمینی و هوایی که از جنس ام دی اف است سرامیک می باشد مجموعه 

ز آپارتمانی دارای حیاط مشاعی فاقد آسانسور و رویه بدنه و کف دستگاه پله  ا
جنس س��نگ بوده سرمایش بوس��یله کولر آبی و گرمایش پکیج و رادیاتور و 
یک دس��تگاه شومینه تامین می شود و دارای انشعابات شهری آب و فاضالب 
 و گاز ب��ه صورت مش��ترک و ب��رق اختصاص��ی و قدمت س��اختمان حدود
 19 س��ال می باشد و طبق اعالم موسسه فاقد بیمه می باشد در رهن موسسه 
قوامین ش��عبه زینبیه اصفهان قرار گرفته از س��اعت 9 الی 12 روز یک ش��نبه 
م��ورخ 92/2/22 در اداره اج��رای اس��ناد رس��می اصفهان واق��ع در خیابان 
 هش��ت بهش��ت ش��رقی چهار راه حمزه اصفهانی دست چپ س��اختمان اداره 
ثب��ت اس��ناد و امالک طبقه س��وم به مزای��ده گ��ذارده می ش��ود. مزایده از 
 مبل��غ پای��ه 1953000000 ریال ش��روع و به ه��ر کس که خریدار باش��د به

 باالتری��ن قیم��ت پیش��نهادی فروخته می ش��ود. الزم به ذکر اس��ت پرداخت 
 بده��ی ه��ای مربوط به آب برق گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و
 مص��رف، بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غی��ره تا تاریخ مزایده 
 اع��م از اینک��ه رق��م قطع��ی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باش��د و در صورتی 
ک��ه مورد مزایده دارای آنها باش��د ب��ه عهده برنده مزایده اس��ت. ضمن آنکه 
 پس از مزایده در صورت وجود م��ازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق
  از مح��ل م��ازاد ب��ه برنده مس��ترد می گ��ردد. ای��ن آگهی در ی��ک نوبت در

 روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان در تاریخ 92/2/2 چاپ و منتشر خواهد شد 
و آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. صصم الف 513 اسدی-رئیس اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
171 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ قطع��ه زمین مزروع��ی در بخش نصراله 
دو رجل و س��ه قصبه و بش��ماره پ��الک 657 فرع��ی از 141- اصلی واقع در 
باغس��تان پایین طرق جزء بخش 11 ح��وزه ثبتی نطنز بنام علی فوالدی طرقی 
فرزند فتح اله در جریان ثبت می باش��د بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی 
بایستی تجدید گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای 
نامب��رده، تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 1392/3/11 در 
محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
صاحب��ان امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در 
محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظی��م صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 

خواهد شد.  م الف: 4 مجتبی شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
183 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالک شماره 1063 فرعی واقع در 
زواره شانزده اصلی دهستان گرمسیر بخش هنده ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی بنام خانم معصومه عابدینی فرزند عبداله در جریان ثبت است، بعلت عدم 
حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده اس��ت، اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قان��ون ثبت و بر طبق تقاضای نامب��رده، تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
سه شنبه مورخه 1392/2/24 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
آم��د. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و س��اعت مقرر در این آگهی، در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین 
و صاحب��ان امالک مطابق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدی��دی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبص��ره 2 ماده واحده قانون 
تعیی��ن تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض به این اداره بایس��تی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. م الف: 22 

خیراله عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره  ابالغی��ه:9110100350805591.  ش��ماره   236

9109980350801136. ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911193.خواهان بانک مهر 
اقتصاد ش��عبه تختی اصفهان دادخواستی به طرفیت خواندگان مهران صالحی 
و محمودرضا صالحی و علی رضا صالحی و ثریا صالحی به خواسته مطالبه 
طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه هشتم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 
3 ات��اق 315 ارجاع و به کالس��ه 9109980350801136 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1392/03/08 و س��اعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 

دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��د تا خوانده پس از نشر 
آگه��ی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره  ابالغی��ه:9110100350805592.  ش��ماره   237
9109980350801141. ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911198.خواهان بانک مهر 
اقتصاد ش��عبه تختی اصفهان دادخواس��تی به طرفیت خواندگان منصور متقی 

زاده و اصغر شعبانی و سید اصغر شاکری و حسین شعبانی و رسول شعبانی 
به خواس��ته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده 
که جهت رس��یدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل 
اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 ارجاع و به کالس��ه 9109980350801141 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/03/08 و س��اعت 09:00 تعیین شده 
اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور مدنی و 
دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شد تا 
خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 

ابالغ
 : ه ند پرو ه  ر ش��ما  .9110100350805585 : بالغی��ه ا ه  ر ش��ما  238
9109980350801137. ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911194.خواهان بانک مهر 
اقتصاد ش��عبه تختی اصفهان دادخواس��تی به طرفیت خواندگان اعظم شایان 
فرد و ایمان خادمی و اش��رف موس��وی و زهره کمره به خواسته مطالبه طلب 
تقدی��م دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به 
ش��عبه هشتم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 
3 ات��اق 315 ارجاع و به کالس��ه 9109980350801137 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1392/03/08 و س��اعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجوی��ز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شد تا خوانده پس از نشر 
 آگه��ی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود
 نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت و در وقت مق��رر فوق جهت 
رس��یدگی حاضر گردد. داوری- منش��ی شعبه هش��تم دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان 

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره  ابالغی��ه:9110100350805583.  ش��ماره   239
9109980350801140. ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911197.خواهان بانک مهر 
اقتصاد ش��عبه تختی اصفهان دادخواس��تی به طرفیت خواندگان حمید کاروان 
پ��ور و فرزاد خرم زاده و زهرا هادی به خواس��ته مطالبه طل��ب تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه هشتم 
دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 
ارج��اع و ب��ه کالس��ه 9109980350801140 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی 
آن 1392/03/08 و س��اعت 09:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه ه��ای عموم��ی و انق��الب در امور مدن��ی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
 نوب��ت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��د تا خوانده پس از نش��ر 
آگه��ی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریاف��ت و در وقت مق��رر فوق جهت 
 رس��یدگی حاضر گردد. داوری- منش��ی شعبه هش��تم دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان 
 

 اخطار اجرایی
372 ش��ماره: 744/91 به موجب رأی شماره 1135 تاریخ 91/11/21 شعبه 26 

ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
حمیدرضا یزدانی نام پدر: الیاس شغل: آزاد نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سی 
و هش��ت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواس��ت 91/7/12 لغایت زمان وصول در حق محکوم له امید 
مس��تاجران نام پدر: احمد شغل: دانشجو نشانی محل اقامت: اصفهان- خیابان 
آتش��گاه-خیابان قدس-کوچه آزادان-پالک39. م��اده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده 
روز مف��اده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیب��ی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورت��ی که خود را قادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزیور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 

صریحًا اعالم نماید. م الف:970 شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   .9109970352200658 دادنام��ه:  ش��ماره   375
9009980352201670. شماره بایگانی شعبه: 901739. خواهان: خانم عصمت 
استکی به نشانی اصفهان خ زینبیه دارک ک جماران بن بست فرهنگی درب آخر 
سمت راس��ت. خواندگان: 1-آقای ایمان نوفلیان 2- آقای علی نوفلیان 3-آقای 
امیر نوفلیان 4- خانم آس��یه نوفلیان همگی به نش��انی مجه��ول المکان )الیحه 
910064-91/1/15( 5- خانم اقدس پروینیان با وکالت آقای سید مهدی حسینی 
به نش��انی اصفهان خ آمادگاه مجتمع گلدی��س ورودی 3 طبقه 3 واحد 336. 
خواسته ها: 1- مطالبه مهریه 2- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی. گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به اصدار رأی می نماید. 
رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان خانم عصمت اس��تکی فرزند بیک محمد به طرفیت 
وراثین مرحوم احمد نوفلیان آقایان ایمان – علی – امیر و خانمها آسیه نوفلیان 
)فرزندان( و اقدس پروینیان فرزند باقر با وکالت آقای مهدی حسینی بخواسته 
مطالبه مهریه به نرخ روز و بدواً اعسار از هزینه دادرسی نظر به اینکه خواهان 
خانه دار و فاقد درآمد می باش��د و مفاد استشهادیه محلی پیوست دادخواست 
ک��ه حکایت از ع��دم تمکن مالی وی جهت پرداخت هزینه دادرس��ی دارد لذا به 
اس��تناد ماده 4 از قانون حمایت خانواده خواهان از پرداخت هزینه دادرس��ی 
معاف می گردد و نس��بت به اصل خواس��ته نظر به شرح دادخواست تقدیمی 
خواهان و اظهارات وی در جلس��ه دادرسی و عدم ایراد و دفاع موثر از ناحیه 
خوان��دگان با مالحظه مفاد س��ند رس��می ش��ماره 9479-75/2/29 دفترخانه 
ش��ماره 7 و 172 اصفهان که تصویر مصدق آن پیوست دادخواست می باشد 
و احراز علقه زوجیت و اینکه به مجرد وقوع عقد نکاح زن مالک مهر می ش��ود 
و م��ی تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید دعوی خواهان را ثابت دانس��ته و 
مس��تنداً به ماده 1082-1102-1118 قانون مدنی و تبصره الحاقی آن و مواد 
198-199 از قانون آیین دادرس��ی مدنی مص��وب 1379 و مواد 225-226 از 
قانون امور حس��بی خوان��دگان را به پرداخت عین 25 قطعه س��که طالی تمام 
بهار آزادی و میزان ده مثقال طالی ساخته شده 18 عیار و مبلغ 90/115/689 
ریال بابت وجوه نقد مندرج در س��ند رس��می ازدواج فوق الذکر که براس��اس 
ش��اخص اعالمی از س��وی بانک مرکزی به نرخ روز محاس��به شده از اموال 
مورث )مرحوم احم��د نوفلیان( در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره 
نسبت به خواندگان ردیفهای اول و پنجم حضوری و نسبت به مابقی خواندگان 
غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز از ابالغ قابل اعتراض در محاکم همین مرجع 
 و نس��بت به خواندگان حضوری و پس از انقض��اء مدت واخواهی ظرف مدت 
 بیس��ت روز قاب��ل تجدید نظرخواه��ی در محاک��م تجدید نظر مرکز اس��تان 
 اصفه��ان م��ی باش��د. محم��ود ش��ریفی- رئی��س ش��عبه 22 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
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 پيامبر اكرم(ص) :
 هيچ ملتى با هم مشورت نكردند، مگر آن كه راه درست خود 

را پيدا كردند.

عجيب ترين درمان هاى پوست 

ــد كه عده اى در دنيا هستند كه از  ــخت باش ــايد باورش كمى س ش
ــتفاده  ــان اس ــيدن به پوستش فضوالت پرندگان براى طراوت بخش
ــت  ــا يك مورد از عجيب ترين درمان هاى پوس مى كنند و اين تنه
ــى از بدن كه اولين نقطه ارتباطى با دنيا خارج به  است. پوست بخش
حساب مى آيد، از اهميتى باال برخوردار است، به طورى كه بسيارى 
ــتى لطيف براى خودشان  از مردم حاضرند به هر ترتيب ممكن پوس
ــك هاى مختلف و عجيب يكى از اين  ــتفاده از ماس ايجاد كنند. اس

راه هاى درمانى است: 

 صورت آتشين 
ــت صورت را مى توانيد   يكى از روش هاى عجيب و نوى درمان پوس
ــكى از مواد مختلف روى صورت  در چين ببينيد. در اين روش ماس
ــكل را روى آن  ــته به ال ــپس پارچه اى آغش ــود س قرار داده مى ش
مى گذارند. افرادى كه اين كار را انجام مى دهند اعتقاد دارند با آتش 
زدن پارچه، ماسك بهتر جذب پوست مى شود. دراين روش پوست 
ــود اما بايد خطراتى مانند سوختگى  ــفاف مى ش به طرز عجيبى ش

ناگهانى را به تن بخريد. 

سيلى درمانى 
ــغلى جديد براى خودشان دست و پا   يك زوج تايلندى به تازگى ش
ــى از منطقه سنتى پايتخت اين كشور به طور  كرده اند. آنها در بخش
حرفه اى سيلى درمانى مى كنند. آنها براى هر 15 دقيقه 350 دالر 
ــيارى به مغازه آنها مى روند تا  هزينه مى گيرند و اين روزها افراد بس

بتوانند چين و چروك ها را كمى از بين ببرند. 

صورت خون آشام   
ــت كه يك روش درمانى در آمريكا شروع به كار كرده   چند سالى اس
ــود. در اين  كه طبق آن خون از بازو گرفته و به صورت تزريق مى ش
روش، از آنجايى كه صورت بسيار زخمى مى شود، به روش خون آشام 
معروف شده است. بسيارى از هنرپيشه هاى تلويزيونى از اين روش 
براى شفاف كردن صورت استفاده مى كنند، اما خيلى كم اين روش 

بازخورد خوبى داشته است. 

درمان با فضوالت پرنده   
 بدبوترين روش درمان پوست را مى توانيد در ژاپن ببينيد؛ جايى كه 
مردم پوست خودشان را به دست افرادى مى سپارند كه با فضوالت 
ــته فضوالت را با برنج و  پرندگان كار مى كنند. متخصصين اين رش
ــن و چروك روى  ــبوس تركيب مى كنند و براى از بين بردن چي س
پوست مى مالند. برخى اعتقاد دارند اين روش حتى مى تواند طراوت  

پوست را بيشتر كند. 

 ماسك هاى طال 
ــران ترين روش درمان  ــن و عجيب ترين، نوبت به گ  پس از بدبوتري
ــهر فلوريدا آمريكا برخى از ثروتمندان با  ــيم. در ش ــت مى رس پوس
ــت خودشان را لطافت  ــك هاى طالى 24 عيار پوس استفاده از ماس
ــك هاى عادى تركيب ــند. در اين روش، كمى طال با ماس مى بخش
ــتر گردد. البته همه كسانى كه  ــت بيش ــفافيت پوس  مى شود تا ش
ــه در درمان  ــد آن را تقريباً بى نتيج ــرده ان ــتفاده ك از اين روش اس

مى دانند.

پيچيده ترين خودرو آينده

ــى كند همه  ــركتى كه هر بار يك طرح را ارايه م ــدس بنز، ش مرس
ــركت همه  ــوك خاصى فرو مى برد. خودروهاى اين ش را در يك ش

آينده بينانه و متفاوت هستند. 
 «TET» خودرويى است كه به تازگى از آن در يك جلسه با حضور 

اعضاى بنز رونمايى شده است.
از بدنه اگر شروع كنيم مى بينيم كه خودرو با ديگر طرح هاى ارايه 
ــيار پيچيده تر است. همچنين اين  شده براى آينده حمل و نقل بس
خودرو مى تواند كابرد شخصى اش را به ناگهان تبديل به يك خودرو 

عمومى كند. 
 قابليت جابه جايى در بيشتر بخش هاى «TET» ديده مى شود، به 
طورى كه با حركت كردن يك سقف تمام سيستم آن عوض شده و 

تبديل به يك اتوبوس يا تاكسى مى شود.

ــه باعث افزايش مهر فرد  انجام كارها و فعاليت هايى ك
مقابل (نامزد) در دلتان مى شود: به نامزدتان ابراز عالقه 
ــتش داريد. اين جمله هم  كنيد. به او بگوييد كه دوس
در دل خود شما اثر مى كند و هم دل نامزدتان را پر از 

محبت شما مى گرداند.
ــنتى، هنوز هم  ــا وجود ازدواج هاى غيرس اين روزها ب
كسانى هستند كه با فشار اطرافيان مجبور به انتخاب 
ــاس مى كنند  ــوند اما مدتى بعد، احس و ازدواج مى ش
ــته اند با فرد جديد ارتباط عاطفى خوبى  هنوز نتوانس
برقرار كنند، بنابراين براى اين موضوع راهكارهايى ارائه 

مى شود تا بتوانيد با اين مسأله كنار بياييد.
 مسئوليت پذير باشيد. يكى از معيارهاى همسر مناسب 
ــرايط ازدواج موفق «دوست داشتن» فرد  و يكى از ش
ــيد اگر دچار اين مشكل  مقابل است. توجه داشته باش
ــيد. فرد وظيفه شناس و  هستيد،  مسئوليت پذير باش
ــئوليت كارها و اشتباهات خود را  مسئوليت پذير، مس
مى پذيرد و اجازه نمى دهد ديگرى به خاطر اشتباه وى 

دچار خسران و زيان گردد.
ــردى را انتخاب  ــان ابتدا بايد ف ــان ديگر يا از هم به بي
مى كرديد كه عالوه بر اين كه تمام معيارهاى خوب را 
ــت و يا اين كه اگر در  دارا بود،  به دل شما هم مى نشس
ابتدا به اين مطلب مهم توجه نكرده ايد، نبايد زندگى را 

به سادگى از هم بپاشيد.
در اين وضعيت فرد مقابل به اندازه شما در اين زندگى 
ــتباهتان وى را نيز درگير  ــما با اش ــت و ش سهيم اس
مشكالت عديده اى كرده ايد. در اين وضعيت بهترين و 
درست ترين حالت اين است كه تمام سعى و تالشتان را 
براى عشق ورزى و مورد محبت قرار دادن نامزدتان قرار 

دهيد تا مهر و محبت وى به دلتان ورود يابد.

چطور محبت ايجاد كنيم؟
1     انجام كارها و فعاليت هايى كه باعث افزايش مهر 
فرد مقابل (نامزد) در دلتان مى شود: به نامزدتان ابراز 
عالقه كنيد. به او بگوييد كه دوستش داريد. اين جمله 
ــما اثر مى كند و هم دل نامزدتان را  هم در دل خود ش
ــما مى گرداند.  محبت به طور طبيعى  پر از محبت ش
ــما ابراز عالقه و  محبت مى آفريند. اگر نامزدتان به ش

محبت كرد،  اين لطف او را بى پاسخ نگذاريد.

2     توجه بيشتر به ويژگى هاى مثبتى كه نامزدتان 
دارد، مى تواند محبت او را در دلتان عميق تر كند.

ــت نيز يكى از  ــوان را ببينيد. در اين وضعي نيمه پر لي
ــا و اخالقيات مثبت  ــه به ويژگى ه كارهاى مهم توج
ــود نكات مثبت و  نامزدتان است. اين امر باعث مى ش
ــتر از نكات منفى وى به چشمتان  خوب نامزدتان بيش

بيايد و عالقه تان به وى بيشتر و بيشتر شود.

ــبت به خود را باور كرده و  3      عشق و عالقه او نس
براى اين عشق احترام قائل باشيد. فرد مقابل به اندازه 
ــما با اشتباهتان  ــما در اين زندگى سهيم است و ش ش
ــكالت عديده اى كرده ايد. در اين  وى را نيز درگير مش
وضعيت بهترين و درست ترين حالت اين است كه تمام 
ــق ورزى و مورد محبت  ــتان را براى عش سعى و تالش
ــا مهر و محبت وى به  قرار دادن نامزدتان قرار دهيد ت

دلتان ورود يابد.

4      روى آينده متمركز شويد و سعى كنيد زندگى 
ــداف و برنامه هاى  ــا او تصور كنيد. اه آينده خود را ب
مشترك براى زندگى مشتركتان در نظر بگيريد و روى 
ــويد، نه  ــويد تا به هم نزديك ش اجراى آنها متمركز ش
احساسى كه به او داريد و ميانتان فاصله مى اندازد. ما 
ــترك داريم، احساس نزديكى  با كسانى كه اهداف مش
ــا آنها روى  ــترى مى كنيم. مثل همكارانى كه ب بيش
يك پروژه كار مى كنيم يا همكالسى دانشگاه كه يك 

تحقيق مشترك داريم. 
ــائل اصلى زندگى ميان  پس اگر اين اشتراكات در مس
شما و همسرتان ايجاد شود، احساس عالقه و نزديكى 

بيشترى به او خواهيد داشت.
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اخبار كوتاه

عكس نوشت

در اين عصر كه وجود سروصداى فراوان از گوشه و كنار باعث آزار و خستگى روحى خيلى ها  
شده و آنها را واردار كرده تا دنبال جايى آرام براى زندگى بگردند، رسانه  ها با پخش كردن 
ــان را به آن  ــام آرام ترين محل زندگى جه ــك رودخانه، ن ــط ي عكس هاى خانه اى در وس

داده اند.
ــتان ساخته شده را  ــط رودخانه اى در صربس براى اولين بار عكس هاى اين خانه را كه وس
عكاسى به نام ايرن بكر گرفت و حاال اين خانه حسابى در جهان مشهور شده است. اين خانه 
نزديك به 40 سال پيش روى صخره اى در رودخانه درينا ساخته شده و صاحب آن مى گويد 

براى داشتن آن زحمت زيادى كشيده است.
ــى اش بوده به كمك  ــرگرمى  هاى دوران بچگ ــنا در رودخانه از س  صاحب اين خانه كه ش
دوستانش در سال 1968 تصميم گرفته خانه اى براى استراحت در اين نقطه درست كند. 
انتقال مصالح به اين صخره بسيار سخت بوده، اما صاحب اين خانه سرانجام موفق به تمام 
كردن كار شده است. اين خانه تاكنون در چند توفان شديد سالم باقى مانده و با منتشر شدن 

عكس هايش خيلى از گردشگران را راهى اين منطقه كرده است.

بررسى هاى اخير محققان آمريكايى نشان مى دهد مصرف ماهى مى تواند به افراد كمك 
كند تا دست كم دو سال بيشتر زنده بمانند.

ــى 16 ساله  ــنگتن با بررس ــگاه واش ــالمت عمومى هاروارد و دانش ــگاه س محققان دانش
ــيدهاى چرب خون آنها در  ــيدند افرادى كه سطح اس 2700 آمريكايى، به اين نتيجه رس
باالترين سطح قرار دارد به طور متوسط 2/2 سال بيشتر از افرادى كه اسيدهاى چرب خون 

آنها در پايين ترين سطح است عمر مى كنند.
 همچنين افرادى كه سطح اسيدهاى چرب خون آنها باالتر است تا يك سوم با خطر مرگ 
ــى مدت ها به عنوان بخش  ــتند. اگرچه خوردن ماه بر اثر بيمارى هاى قلبى رو به رو هس
ــده، اما تا كنون تحقيقات كمى رابطه سطح  ــالمت در نظر گرفته ش مهمى از يك رژيم س
امگا 3 بدن و افزايش طول عمر را بررسى كرده است. خوردن ماهى اسيدهاى چرب امگا 3 
بدن را تأمين مى كند كه براى رشد مغز حياتى است و مى تواند ورم مغز را كاهش دهد و با 
بهبود سيستم قلبى، حتى از بروز مرگ زودرس جلوگيرى كند.  مصرف مداوم ماهى هاى 

چرب مثل تن، سالمون، ساروين بسيار مفيد است.  

ــه در جنوب غربى  ــايت پاموكل ــان فعال در س باستان شناس
تركيه، دروازه جهنم را با رديابى مسير چشمه هاى آب گرم در 
اين منطقه كشف كرده اند. قرن ها پيش اينجا پر از مه سمى 

اسرارآميزى بوده كه حيوانات را از پاى درمى آورده است.
ــان  ــد بودند خدايانش ــتان و روم معتق ــان يونان باس مردم
ــان در  ــى را بدزدند، به پيروزى پيروانش ــتند كس مى توانس
ــفا دهند و  جنگ ها كمك كنند، بيمارى هاى متعددى را ش
حتى قهرمانانى را در جهان پس از مرگ به حضور بپذيرند. 
ــان مى گويند دروازه اين جهان مردگان را كه  باستان شناس
ــده و پيش از اين  توسط روميان باستان پلوتو ناميده مى ش
ــتانى يونانيان) ساخته شده، در  ــهر باس در هيراپوليس (ش

جنوب غربى تركيه امروزى كشف كرده اند.
اما ببينيم چطور مى شود به اين جهان پا گذاشت؟ اگر از كوه 
المپ يا المپوس كه در يونان واقع شده باال برويد و بعد از آن 
به قدر كافى به سمت آتشفشان هاى فعال منطقه مديترانه 
ــد كه  حركت كنيد، با دهانه هاى كوچكى مواجه خواهيد ش
ــم اندازى بسيارشبيه به  ــود؛ چش گوگرد از آنها خارج مى ش
چيزى كه در افسانه ها ورودى دروازه جهنم يا جهان مردگان 

ناميده شده است.

باستان شناسان ايتاليايى كه در اين سايت قديمى متعلق به 
يونان باستان (كه امروزه پاموكله ناميده مى شود و در تركيه 
امروزى واقع شده)، مشغول حفارى هستند، مى گويند دروازه 
شهر هيراپوليس به جهان مردگان را كشف كرده اند. اين شهر 
در قرن ها پيش مقدس بوده و زائران براى عبادت معبد آن و 
شستشو در چشمه هاى آب گرم به هيراپوليس مى آمده اند.

اين معبد در باالى كوهى واقع شده كه چشمه هاى آب گرم 
ــان ايتاليايى به رهبرى  از آن مى جوشيده اند. باستان شناس
ــالنتو، هنگام رديابى ادامه  فرانسيسكو داندريا از دانشگاه س
ــن دروازه  ــمه هاى آب گرم به اي ــير يكى از همين چش مس

رسيده اند. شواهد و حكاكى ها نشان مى دهد اين دروازه بايد 
ورودى جهنم افسانه اى يونانيان باشد.

ــترابو، جغرافيدان يونانى كه در  اين كشف با نوشته هاى اس
ــرح  ــالد زندگى مى كرده و ش ــال هاى قبل از مي آخرين س
ــياى صغير را نوشته است نيز همخوانى  سفرهاى خود به آس
دارد. او در مورد اين دروازه مى نويسد: «آنقدر فضاى ورودى 
بزرگ است كه يك مرد بتواند وارد آن شود، اما بايد به اعماق 
ــنگين و سمى آن را احاطه  پايين برود و در فضايى كه مه س
ــى گاوها نمى توانند از اين  كرده، حركت كند. حيوانات، حت
ــالم به در ببرند. من خودم گنجشك ها  ــمى جان س بخار س
ــدن بى جان آنها  ــردم و بالفاصله با ب ــكان رها ك را در اين م

مواجه شدم».
ــات قدرت خود از  ــان اين معبد براى اثب قرن ها پيش خادم
ــاالً با حبس نفس خود و  اين مدخل عبور مى كردند و احتم
ــده بيرون مى آمدند، اما  آگاهى از جريان هوا در غار از آن زن
پرنده ها اين شانس را نداشتند. كشف اجساد اين پرندگان در 
ــان ايتاليايى به  حفارى هاى امروزى اطمينان باستان شناس
ــتر كرده است. آنها حفارى  پيدا كردن دروازه جهنم را بيش

آتى را به معبد عظيم پلوتو اختصاص خواهند داد. 

ماهى بخوريد تا بيشتر عمر كنيد آرام ترين خانه دنيا را ببينيد 

اينجا دروازه جهنم است؛ ورودى جهان مردگان

مرغدارى در پنسيلوانيا 
آمريكا

پژوهش هاى صورت گرفته توسط محققان استراليايى نشان 
مى دهد، بازيگران، خوانندگان و ورزشكاران 7/5 سال زودتر 

از ساير افراد مى ميرند. 
ــامل  ــى يك هزار فرد موفق زنده و مرده ش  محققان با بررس

ــتمداران و افراد  ــكاران، سياس خوانندگان، بازيگران، ورزش
نظامى دريافته اند كه افراد مشهور زودتر از سايرين جان خود 

را از دست مى دهند. 
ــهرت براى بازيگران و خوانندگان 7/5 سال مرگ   تبعات ش
ــال  ــت س ــت، درحالى كه درجه داران نظامى هش زودتر اس
بيشتر از اين گروه عمر مى كنند.  محققان استراليايى در اين 
مطالعه با بررسى آگهى هاى ترحيم منتشر شده در روزنامه 
ــا 2011  ــاى 2009 ت ــال ه ــى س ــز ط ــورك تايم نيوي
ــى  ــراد را بررس ــغل اف ــرگ و ش ــت م ــن، عل ــالدى، س مي
ــم در اين  ــى ترحي ــاالى آگه ــه قيمت ب ــا توجه ب كردند. ب
ــران، خوانندگان،  ــه بازيگ ــن آگهى ها ب ــتر اي روزنامه، بيش
ــاص  ــه اختص ــناس جامع ــراد سرش ف ــكاران و ا ورزش

ــده  ــنى بازيگران و خوانندگان فوت ش ــت. ميانگين س داش
ــروه مخالف افراد  ــال و يك ماه بود، درحالى كه در گ 77 س
ــت ماه قرار داشتند؛  نظامى با ميانگين سنى 84 سال و هش
ــال و پنج ماه بود كه در  ميانگين سنى ورزشكاران نيز 77 س
ــتمداران با ميانگين سنى 80  گروه مخالف تاجران و سياس
سال قرار داشتند.  تصادف، ابتال به عفونت و سرطان از جمله 

علل اصلى مرگ اين افراد مشهور عنوان شده است. 
ــتاين» از بيمارستان سنت وينسنت   پروفسور «ريچارد اپش
سيدنى خاطرنشان مى كند: «موفقيت و ورزش نقش مهمى 
در لذت از زندگى ايفا مى كند، اما شهرت باعث بى توجهى به 
ــالم در زندگى و منجر به كوتاهى عمر اين افراد  رفتارهاى س

مى شود.»

مشهورها زودتر مى ميرند!

ماساژ چشم با چاقو 
گاهى اوقات چشمانمان نيازمند استراحت و كمى ماساژ 
هستند كه به همين سبب آنها را با دست ماساژ مى دهيم، 
ــى خطرناك و عجيب براى ماساژ چشم  اما در چين روش
ــيدن به آرامش هاى  وجود دارد. ماساژ يكى از انواع رس
نسبى و همچنين از بين بردن خستگى به كار مى رود. از 
آنجايى كه چين واقعاً كشور عجايب است باز هم حركتى 
جالب در يكى از شهر هاى آن به نام «سيچوآن» رخ داده 
است كه تعجب بسيارى را به خود جلب كرده است.  اين 
ــم با چاقوى تيز است كه در يك  حركت ماساژ دادن چش
آرايشگاه انجام مى شود. صاحب اين آرايشگاه با استفاده 
ــم را ماساژ مى دهد، بدون آنكه  از چاقوهاى تيز كره چش
حتى خراشى روى چشم ايجاد شود. به گفته صاحب اين 
ــاژ دادن آن با چاقو به چين  آرايشگاه، تميز كردن و ماس

باستان باز مى گردد و حركتى ثابت شده است. 

خوب،بد،زشت
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