
angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

می توان به کاهش نرخ بیکار ی با افزایش تولید ملی اشاره کرد ...
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سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش مورخ 91/1/20 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد اجاره بهره برداری از موارد ذيل را به مدت يكسال واگذار نمايد:
1- سالن تيراندازی ورزشگاه تختی واقع در خيابان شهيد بهشتی )مخابرات( فرعی 11 شرقی

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن

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

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

پذیرش آگهی های



چهره روزيادداشت

قطعنامه جديد علیه سوريه 
از راه رسید

 بقای سیاسی عده ای 
در تهمت و دروغگويی است

 محمدرض��ا باهنر گفت: مدت هاس��ت اف��راد مختلف��ی در حضور 
 یا با پیغ��ام، طلب حاللیت می کنند بابت ش��رکت در جلس��اتی که 
 اتهام های ناروایی علیه بنده زده ش��ده و یا ایش��ان نی��ز عامل نقل 
 آن بوده ان��د. نای��ب ریی��س مجل��س گف��ت: البته بقای سیاس��ی 
عده ای در تهم��ت، دروغگویی و غیبت اس��ت. این ک��ه در مملکت 
اس��المی ما ع��ده ای بنای خود گذاش��ته اند تا ب��ا افترا ب��ه دیگران 
 رش��د کنند و به پس��ت های دنیوی برس��ند، جای بس��ی تأسف و 

نگرانی دارد.

سکوت وزير در مورد مرتضوی
 عبدالرضا ش��یخ االس��المی صبح روز گذش��ته  در حاش��یه مراسم 
رونمایی از نسخه صفر 2 برنامه پزش��ک خانواده، در پاسخ به سؤال 
مهر در مورد وضعیت مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی هیچ اظهار 

نظری نکرد.
وی با بیان این جمله که »این موضوع را از خودش بپرس��ید« بدون 
توجه به سؤاالت مکرر خبرنگاران در مورد س��عید مرتضوی، محل 
مراسم را ترک کرد. این درحالی بود که وزیر بهداشت نیز با تأکید به 
خبرنگاران مبنی بر این که فقط س��ؤاالت مربوط به برنامه را از وزیر 

تعاون بپرسید، شیخ االسالمی را همراهی کرد.

زمان نهايي شدن پرونده بقايي
رییس دیوان عدالت اداری گفت: پرونده بقایی تا پایان سه ماهه اول 
سال به سرانجام می رسد. حجت االسالم محمد جعفر منتظری، رییس 
دیوان عدالت اداری روز گذش��ته در جمع خبرنگاران در پاس��خ به 
سؤال فارس درباره پرونده حمید رضا بقایی اظهار داشت: این پرونده 
اشکاالت اجرایی داشت که در ش��رف اتمام است و تا پایان سه ماهه 

اول سال به سرانجام می رسد.

سفیر سوئیس فراخوانده شد
در پی اظهارات مداخله جویانه معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
درباره سفر رییس جمهور به ابوموسی ، سفیر سوئیس در تهران )حافظ 
منافع آمریکا( توسط مدیرکل آمریکای شمالی وزارت خارجه جمهوری 

اسالمی ایران فراخوانده شد.

از سرگیری استیضاح وزيرکار
عضو کمیس��یون بهداش��ت در مجلس شورای اس��المی با اشاره به 
استیضاح وزیر کار گفت: در صورت عدم پذیرش استعفای مرتضوی، 
طرح اس��تیضاح وزیر کار تقدیم هیأت رییس��ه می ش��ود. مس��عود 
پزشکیان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به طرح استیضاح وزیر 
کار گفت: در صورتی که تا روز امروز با اس��تعفای مرتضوی موافقت 
نش��ود، طرح اس��تیضاح شیخ االس��الم فردا به هیأت رییسه تقدیم 

می شود.

نظر هیأت عالی حل اختالف 
گفته می شود هیأت حل اختالف قوا با اجرای مرحله دوم هدفمندی 

یارانه ها در برهه کنونی مخالفت کرده است.

آخرین باري که محمود احمدي نژاد، رییس جمهور در جلسات 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام ش��رکت کرد، به  اوایل س��ال 
1388  برمي گردد. پس از آن و به ویژه پس از انتخابات ریاست 
جمهوري دوره دهم،  محمود احمدي ن��ژاد که به لحاظ جایگاه 
ریاست جمهوري یکي از اعضاي حقوقي و ثابت مجمع تشخیص 

مصلحت نظام است، در تمام جلسات این مجمع غایب بود.
البته تا حد زیادی قابل پیش بینی بود که پس از علنی ش��دن 
اختالفات ریشه دار احمدی نژاد و رفسنجانی در جریان دهمین 
دوره انتخابات ریاس��ت جمهوري، بروز چنی��ن اتفاقی ناگزیر 
باشد، به ویژه مروری بر کارنامه رفتارهای محمود احمدی نژاد 
به خوبی نشان می دهد که او کسی نیست که اهل کوتاه آمدن 
در برخوردها و رویارویی ها باشد، بنابراین حضور احمدی نژاد 
در مجمعی که ریاست آن را هاشمی رفسنجانی به عهده دارد، 

به طور طبیعی غیر محتمل می نمود.
وقت��ی مقام معظ��م رهب��ری در نم��از جمعه مع��روف پس از 

 انتخابات دوره قبل ریاس��ت جمهوری به ذکر اختالف نظرهای 
رییس جمهورهای فعلی و اسبق کشور پرداخته و به صراحت از 
نزدیک بودن نظریات احمدی نژاد به دیدگاه های خود فرمودند؛ 
طبیعتا برای کمتر کسی تردیدی باقی ماند که دور اول بازی، به 

نفع رییس قوه مجریه کشور به پایان رسیده است.
 

دلیل حضور احمدی نژاد
در این میان و با این سابقه، اما شرکت رییس جمهور در جلسه 
اخیر مجمع تشخیص مصلحت را چگونه می توان تفسیر کرد؟ 
آیا این نش��انی از پایان اختالفات و نزدیک شدن دیدگاه ها در 
شرایط حساس کنونی کشور اس��ت یا نمادی از تقویت موضع 

هاشمی رفسنجانی در دور دوم این رویارویی؟
 حقیق��ت ام��ا این اس��ت که ب��ا نگاه��ی گذرا ب��ه گفت��ه ها و 
موضع گیری ه��ای دو طرف، به خوبی عم��ق اختالف نظرها و 

ایستادگی هر دو بر مواضعشان هویداست.

تغییرات مجمع و ابقای هاشمی
 اما آنچه ش��اید کلید حل پرس��ش اس��ت، تغیی��رات اخیر در 
ترکیب مجمع تش��خیص و آغ��از دور جدید فعالی��ت این نهاد 
اس��ت. علی رغم گمانه زنی ه��ا متعدد، مقام معظ��م رهبری، 
هاشمی رفس��نجانی را در مقام ریاس��ت مجمع ابقا کردند. این 
 ابقا حاوی پیامی روش��ن برای جریانات سیاس��ی کش��ور بود؛ 
این که در شرایط کنونی حساس کش��ور آنچه بیش از همیشه 
مورد نیاز اس��ت آرامش، همکاری و هم افزایی هم��ه نیروها و 

جریانات است.
پس از آن نی��ز در اولین دیدار اعضاي جدید مجمع تش��خیص 
 مصلحت نظام با مقام معظم رهبري که چندی پیش برگزار شد و

 احم��دي  نژاد نی��ز در آن 
حض��ور داش��ت، حضرت 
آی��ت اهلل خامن��ه اي ب��ر 
حضور فع��ال هم��ه اعضا 
 در جلس��ات مجمع تأکید 

کردند. 
 محمود احمدی ن��ژاد نیز 
به موجب حکم رهبر معظم 
انقالب و ب��ه لحاظ جایگاه 
حقوقی خود یعنی ریاست 
جمهوری، ب��ه عنوان عضو 
مجمع تشخیص مصلحت 
نظام معین ش��ده اس��ت 
و ادای ای��ن مس��ئولیت 
او و س��ایر   از وظای��ف 
اعضای مجمع تش��خیص 
 مصلحت نظام است. به نظر 
 می رسد که تحوالت اخیر

 و ب��ه وی��ژه تأکی��دات مق��ام معظ��م رهب��ری و نی��ز  
رایزن��ی ه��ای ش��خصیت ه��ای نزدی��ک ب��ه مجم��ع از 
 جمل��ه محس��ن رضای��ی دبی��ر مجم��ع، در تصمی��م گیری 
رییس جمهور برای ش��رکت در جلس��ات مجم��ع تأثیر گذار 
 بوده اس��ت. اما این وقایع آینده خواهد بود که نش��ان می دهد 
 آیا ای��ن حرکت همراه با نی��ت همکاری و همدلی و برداش��تن 
گام های عملی برای غلبه بر اختالفات است یا خیر. مسلما انتظار 
مردم این است که فرآیندها و تصمیم های مجمعی که خود به 

نام »مصلحت« نام گذاری شده است، بازتابی از این نام باشد.

مصلحت انديشی ها کارگر افتاد

حضور رییس جمهور در مجمع تشخیص، پس از سه سال

جلسه صبح ديروز مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر چه بنا به دستور جلسه و سیاق معمول  مجید 
نکته ای خبری به همراه نداشت، اما حضور يکی از اعضای آن در نشست ديروز، به شدت مورد کافی

 توجه رس�انه ها قرار گرفت. حضور محمود احمدی نژاد در مجمع تش�خیص پس از مدت ها، 
نکته ای نبود که از ديد خبرنگاران دور بماند.

ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد قطعنامه جدیدی 
 در مورد افزایش تعداد ناظران بین المللی در س��وریه از 
30 ب��ه 300 نف��ر تصویب ک��رد. الزم به ذکر اس��ت که 
 نخس��تین گروه ناظران س��ازمان ملل ش��امل 25 نفر، 
 هفته گذش��ته مأموری��ت خوی��ش در س��وریه را آغاز 
 کردن��د. در همی��ن رابط��ه روس��یه تصوی��ب ی��ک 
قطعنام��ه جدی��د در رابط��ه ب��ا مأموری��ت ناظ��ران 
 س��ازمان ملل در س��وریه را در ش��ورای امنیت ضروری 

دانسته بود.

غنی سازی را قبول داريم
 گ��ری س��یمور ک��ه ب��ه عن��وان عض��وی از هی��أت 
مذاکره کننده آمریکا در نشس��ت اس��تانبول ش��رکت 
کرده بود، ب��ه رادیو فردا گفت که آنچه ما در اس��تانبول 
 گفتی��م، ای��ن بود ک��ه پ��س از آنک��ه ای��ران نگرانی ها 
 را درباره فعالیت های هس��ته ای خود رفع کرد، حق آن 
 کش��ور در برخ��ورداری از برنام��ه صل��ح آمی��ز انرژی 
هس��ته ای را ب��ه رس��میت می شناس��یم.وی تعیی��ن 
 مص��داق ای��ن ام��ر را موض��وع گفتگوه��ای آت��ی 

دانست.

 آمريکا در پی ايجاد 
اسرائیل دوم در منطقه

 رهبر ح��زب جمهوریخ��واه خل��ق ترکی��ه در ارزیابی 
سیاس��ت های آمریکا در قب��ال منطقه تأکی��د کرد که 
واش��نگتن به دنب��ال ایج��اد اس��رائیل دوم در منطقه 
اس��ت.قلیچ داراوغل��و، رهبر ح��زب جمهوریخواه خلق 
 ترکی��ه در یک برنام��ه تلویزیون��ی در کانال ت��رک، به 
تش��ریح دیدگاه ه��ای خ��ود در زمینه اه��داف آمریکا 
 در مس��أله س��وریه و نگرش خود به موضوع اس��رائیل 

پرداخت. 
قلیچ داراوغلو اظهار داش��ت: اگر مداخله در س��وریه به 
همان گونه ای که مد نظر نظر آمریکاس��ت نتیجه دهد، 
در این صورت جدایی منطقه کردنش��ین سوریه از این 
کش��ور، اجتناب ناپذیر خواه��د بود و واش��نگتن بعد از 
 رژیم صهیونیستی، دولتی جدید که صددرصد به دولت 
 آمریکا وابس��ته باش��د را در این منطقه ایجاد می کند.

  وی اف��زود:  همگ��ی در آین��ده ش��اهد ای��ن موض��وع 
خواهیم بود.

اخبار کوتاه 

خبر بین الملل

احمدی نژاد يک پديده است 
مشاور رییس جمهور

علی اکبر  جوانفکر
بر این باورم که تصمیمات، اقدامات، اظهارات و مواضع آقای احمدی نژاد 
طی شش سال و نیم گذش��ته، او را به یک پدیده باارزش و ماندگار در 
تاریخ انقالب اسالمی تبدیل کرده است. به تجربه، اثبات شده که آقای 
 احمدی نژاد یک فرد بسیار باهوش و مسئولیت ش��ناس است. برای او 
منافع کش��ور و مصالح انقالب اولوی��ت اول را دارد و بدیهی اس��ت که 
رییس جمهور کش��وری مانند ایران، نباید قابل پیش بینی باش��د. اگر 
دش��منان بتوانند رفتار و مواضع او را پیش بینی کنند، دچار خس��ران 
خواهی��م ش��د؛ زی��را آنه��ا 
پیش��اپیش خواهند توانست 
واکنش های خود را متناسب با 
رفتار و مواضع پیش بینی شده 
رییس جمهور ایران هماهنگ 
کنن��د. در عی��ن ح��ال آقای 
احمدی نژاد در ام��وری که به 
مردم مربوط می ش��ود، بسیار 

ساده، صمیمی و صادق است.

Society,Cultural  Newspaper No. 767 | April  22,2012  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 767 |یکشنبه 3 اردیبهشت 1391 | 30 جمادی االول 1433

2
نخست وزیر عراق امروز وارد تهران می شود

نوری المالکی، نخست وزیر عراق امروز در رأس هیأتی بلند پایه به تهران سفر می کند. سفر نخست وزیر عراق به 
ایران با هدف برگزاری نشست های  دوجانبه، با موضوع  مسائل اقتصادی و روابط سیاسی و تبادل نظر و رایزنی در 

مورد مسائل منطقه ای صورت خواهد گرفت. 

 در شرايط حساس 
کنونی کشور آنچه 

بیش از همیشه مورد 
نیاز است آرامش، 

 همکاری و 
هم افزايی همه 

نیروها و جريانات 
است

تحريم ايران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات کرد

 چرا  شلوغش 
می کنید؟

شرطی برای حرام بودن 
حمايت از احمدی نژاد 

وزیر اقتصاد ایران در نشست گروه 24، نسبت به سرایت بحران 
منطقه یورو به کل جهان ابراز نگرانی کرد. حسینی در جمع 
وزرای گروه 24 در حاشیه اجالس بهاره بانک جهانی و صندوق 
بین المللی پول گفت: س��ال گذش��ته بحران اقتصادی باعث 
ایجاد بی ثباتی زیادی شد، اما اکنون آنچه باید حتی بیش از 
گذشته مورد توجه قرار گیرد، افزایش بحران در منطقه یورو و 
سرایت آن به بقیه جهان است. وی افزود:ریسک بحران بدهی 
حاکمیتی اروپا با ریسک های دیگر به ویژه بی ثباتی، کمبود 
نفت و نوسانات بازار نفت در هم آمیخته است. این وضعیت به 
دلیل مداخالت سیاسی و متأسفانه به دلیل به کار گرفتن ابزار 

اقتصادی برای مقاصد سیاسی رخ داده است. به عنوان مثال 
تحمیل تحریم های غیرمنصفانه بر نظام بانکی و صادرات نفت 
ایران، نتیجه ای جز بی ثباتی بیشتر در بازار انرژی به ارمغان 
 نیاورده اس��ت. این دغدغه به صراحت در گ��زارش صندوق 
بین المللی پول در مورد چش��م انداز اقتصاد جهانی منعکس 
شده و مناسب است گروه 24 نیز به آن توجه ویژه داشته باشد. 
حس��ینی ادامه داد: ما اکنون در وضعیتی هستیم که سهم و 
نقش کشورهای در حال توس��عه در نهادهای توسعه ای چند 
جانبه در حال افزایش است و الزم است فرآیند تصمیم گیری 
آنها بهبود پیدا کند. در این ارتباط دو موضوع مهم وجود دارد؛ 
اول این که سهم و صدای کش��ورهای در حال توسعه باید به 
سطحی برس��د که احساس مش��ارکت منصفانه ایجاد شود و 
 دوم این که همزمان با آن، الزم است این نهادها استقالل در 
تصمیم گیری ش��ان را از طری��ق تقویت تحلی��ل اجتماعی، 
اقتصادی و فنی بهبود بخشند تا بتوانند فشارهای سیاسی بر 

مدیریت خود را کاهش دهند.
وزیر اقتصاد با اشاره به  آغاز به کار فعالیت رییس جدید بانک 
جهانی گفت: م��ا عالئم فرآیند انتخاب دموکراتیک رؤس��ای 
نهادهای بین الملل��ی را ش��اهدیم و امیدواریم رییس جدید 
بانک با هم��کاری مدیران اجرایی بر اس��اس اصول حاکمیت 
شرکتی، سند همکاری های راهبردی جمهوری اسالمی ایران 
را در دستور کار قرار دهد؛ موضوعی که مدت مدیدی است به 

تعویق افتاده است.

کامران دانشجو درباره برنامه های وزارت علوم در سال تولید 
ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: کسانی که دوستان 
زیادی از خود را به مجلس فرس��تادند، نباید خوشحال باشند 
که تعداد زیادی از آنها به مجلس رفته اند یا رقیبشان نتوانسته 
افراد کمی را به مجلس بفرستد.او درباره مثال خود افزود: اگر 
احیانا در انتخابات مجلس گروهی می گفتن��د ده نفر از ما به 
مجلس رفت و خوشحال شدند که گروهی دیگر یک نفرشان 
نیز نرفت، این موضوع که ده یا صد نفر از یک گروه به مجلس 
 بروند، این فقط یک کمیت اس��ت. این که ع��ده ای با کمک 
 عده ای دیگر به مجلس رفتند مهم نیس��ت، ول��ی این که آیا 

می توانند در آنجا در راس��تای جاری و س��اری کردن احکام 
الهی حرکت کنند، این مهم اس��ت. دانشجو در بخش دیگری 
 از س��خنانش درباره اس��المی کردن دانش��گاه ه��ا گفت: ما 
نمی گوییم در حوزه علوم انسانی در مقابل اندیشه های غربی 
بیاستید و اندیشه غربی را تدریس نکنید. ما می گویید در علوم 
انسانی باید روش چگونه اندیشیدن به دانشجو یاد داده شود. 
وزیر علوم همچنین با تش��کر از دولت هایی که در گذشته در 
امور علمی و پژوهشی کار کرده اند، گفت: موفقیت های علمی 
روزافزونی که می بینیم نتیجه کار دو سال اخیر نیست. نتیجه 
 30 س��ال کار دولت های اخیر اس��ت. همه دولت ها خدمت 
کرده اند. این که امروزه دس��تاوردهای علمی ما خود را نشان 
می دهد، به برکت خون شهدای جهاد علمی است. دانشجو به 
منتقدان بازنشستگی زودهنگام اس��تادان حمله کرد و گفت: 
چرا شلوغش می کنید؟ آمار می گوید تعداد دانشیار در سال 
84، 2800 بوده و اکنون شده اند 5800  دانشیار. این افزایش، 
 بدون توجه به فضاس��ازی هایی است که می ش��ود. عده ای 
می نشینند و می گویند استادان را بازنشسته می کنند؛ خطاب 
به آنها می گویم این همه فضاس��ازی که در یک سال گذشته 
کردید، اکنون بگویید در این یکی دو ساله چند نفر استاد تمام 
شدند؟ چند نفر بازنشسته ش��دند؟ چند نفر استخدام شدند؟ 
کامران دانشجو درباره تحول در علوم انسانی گفت: شورایی را 
به نام شورای تحول در علوم انسانی درست کردیم. ما آمادگی 

داریم سالنه سالنه جلو برویم.

دبی��ر کل ح��زب مؤتلفه اس��المی که در اجالس سراس��ری 
دبیران اس��تان های حزب مؤتلفه اس��المی سخن می گفت، 
با اش��اره به انتخابات مجلس نهم اظهار داش��ت: جبهه متحد 
 اصولگرایان در سراسر کشور موفق تر از سایر جریان ها بود و در 
 مرحل��ه اول، توانس��ته اکثریت کرس��ی های مجل��س را به 

دست آورد.
حبیبی تصریح کرد: حزب مؤتلفه اس��المی نقش ویژه ای در 
موفقیت جبهه متحد اصولگرایان داش��ت. م��ا پای روحانیت 
ایستاده ایم . پیوند مؤتلفه اسالمی و روحانیت، پیوندی فصلی، 
موسمی و یا انتخاباتی نیست، بلکه با اعتقاد از ابتدای تشکیل 
در خط روحانیت و والیت عمل کرده ایم. وی در ادامه تأکید 

کرد: ما روحانیت را پیش��تاز انقالب می دانیم و به این مسأله 
 اعتقاد محکم داری��م، نه مانند حرف ه��ای فریبکارانه ای که 
 عده ای می زنن��د. منافقی��ن در اول انقالب از ام��ام)ره( دم 
می زدند و به دنبال تخریب دیگران بودند. امروز نیز می بینیم 
عده ای می گویند ما تابع مقام معظم رهبری هس��تیم، اما در 
عمل می بینیم یاران انقالب را تخریب م��ی کنند و به دنبال 

زدن بازوان والیت هستند. 
جبه��ه  ضع��ف  نق��اط  خص��وص  در  ادام��ه  در   وی 
پای��داری اظه��ار داش��ت: نق��اط ضع��ف اساس��ی در جبهه 
پایداری وجود دارد. آیت اهلل مصب��اح در خصوص قهر رییس 
 جمهور در س��ال گذش��ته فرموده بودند که اگ��ر حمایت از 
آقای احمدی نژاد مستلزم ترویج مش��ایی می شود، حمایت 
از احمدی نژاد حرام اس��ت. دبیر کل حزب مؤتلفه اس��المی 
ادامه داد: االن جبهه پایداری پش��تیبان آق��ای احمدی نژاد 
 است، س��ؤال ما از جبهه پایداری این است که مگر شما مرید 
 آی��ت اهلل مصب��اح ی��زدی نیس��تید؟ مگ��ر احمدی ن��ژاد از 
 مش��ایی حمایت نم��ی کند؟ احم��دی نژاد منهای مش��ایی 
 وجود ندارد و چرا ش��ما حمای��ت خود را پنه��ان می کنید؟

 حبیبی افزود: در طول ریاس��ت جمهوری آقای احمدی نژاد 
اگر کسی با مش��ایی زاویه پیدا کند، باید از ریاست جمهوری 
 برود و ای��ن حمایت کامل وی از مش��ایی را نش��ان می دهد. 
 دبیر کل ح��زب مؤتلفه اس��المی در پایان گفت: م��ا با تمام 
 ت��وان  از لیس��ت جبه��ه متح��د اصولگرای��ان حمای��ت 

می کنیم.
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برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی
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1- مناقصه گزار: اداره كل میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان اصفهان
2- موضوع مناقصه: مرمت كاشیكاري گنبد مسجد جامع عباسي )مسجد امام »ره«(

3- مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكي به مبلغ 14/500/000 ریال یا واریز به حساب شماره 2172620206000 بانك ملي ایران
4- برآورد اولیه: مبلغ 2/600/068/640 ریال از محل اعتبارات تملك دارایي هاي سرمایه اي بر مبناي فهرست بهاي عملیات مرمتي سال 1390

5- مدت اجراء: 4 ماه
6- تاریخ اخذ اسناد مناقصه: از تاریخ 91/02/03 لغایت تاریخ 91/02/07

7- تاریخ تحویل پاكات: تا پایان وقت اداري 91/02/17
8- تاریخ بازگشایي: رأس ساعت 10 صبح مورخ 91/02/18

9- محل دریافت اسناد مناقصه، تحویل و بازگشایي پاكات: اصفهان خ مش�تاق دوم، دفتر فني اداره كل میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان اصفهان )ساختمان شماره 3 
استانداري(
توضيحات:

- داشتن سابقه اجرایي كاشیكاري گنبد )كاشیكاري معرق( و حداقل انعقاد دو قرارداد قبلي با سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري در زمینه مرمت كاشیكاري گنبد و كاشیكاري 
معرق ابنیه تاریخي برجسته الزامي است. 

- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهادهایي كه بعد از انقضاء مدت مقرر آگهي در مناقصه واصل شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

- هزینه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.
  »http://iets.mporg.ir« :با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور، كلیه شركت كنندگان در مناقصه مي بایست در پایگاه مذكور به آدرس اینترنتي -

ثبت نام و كدكاربري دریافت و همراه پاكت هاي پیشنهادي خود تحویل نمایند.

آگهيمناقصهعمومي)يكمرحلهاي(

م الف/ 1501ادارهكلميراثفرهنگي،صنايعدستيوگردشگرياستاناصفهان

نوبت اول
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 اين هفته در تاالر شورای اسالمی 
گروه 
شهر

 
ش�هر اصفه�ان، اعضای ش�ورای 
اسالمی ش�هر گرد هم آمدند تا در 
جلسه علنی به مشکالت مردم بپردازند و با ارائه راهکار و 
پیشنهاد از سوی اين اعضا، مش�کالت هم مورد بررسی 

قرار گیرد.

ريیس شورای اسالمی شهر اصفهان :

به شعار امسال عمل کنیم 
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 ش��ورا 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 اسالمی شهر اصفهان با نهادهای 

دولتی و سازمان ها بود. در این رابطه 
عباس حاج رسولیها، رییس شورای 
 اسالمی شهر اصفهان گفت: یکی از 
مه��م تری��ن اهداف��ی که ش��ورای 
اس��المی ش��هر اصفهان در ابتدای 
سال جاری بایستی مدنظر قرار دهد، 
عمل به شعار مقام معظم رهبری در 
رابطه با تولید ملی، حمایت از کار و 
سرمایه ایرانی است که در این راستا 
باید با برقراری ارتباطی مس��تحکم 

 با نهادهای دولتی و س��ازمان ها برای محقق ش��دن این شعار 
گام های اساسی در اصفهان برداشت. وی در ادامه صحبت خود 
کاهش نرخ بیکاری را یکی از محسنات این شعار و عمل به آن 
 دانست و بیان داش��ت: از محسنات این ش��عار در سال جاری 
می توان به کاهش ن��رخ بیکار ی با افزایش تولید ملی اش��اره 
 کرد که بعضا با تولید بیش��تر و افزایش تولید داخلی، جوانان 
دیگر با بیکاری مواجه نخواهند ش��د و اکثرا ج��ذب بازار کار 

می شوند.

ريیس شورای شهر اصفهان :
از واردات بی رويه جلوگیری شود

سیدکریم داودی، نایب رییس ش��ورای اسالمی شهر اصفهان 
نیز واردات ب��ی رویه اجناس خارجی به کش��ور را عامل اصلی 
رکود بازار داخلی دانس��ت و در ادامه اف��زود: واردات بی رویه 

 اجناس و محص��والت در ای��ران، باعث افت تولی��د در داخل 
می ش��ود که بعضا این واردات غی��ر قانونی انجام می ش��ود. 
همچنین یکی از عواملی که تولید ملی را حمایت می کند، باال 
بردن تولید داخلی و جلوگیری از واردات بی رویه اس��ت و ما 
باید برای حمایت از کارخانه داران و صنایع از تأسیس کارخانه 
 جدید جلوگیری کنیم و به فکر تقوی��ت کارخانه های حاضر

 باشیم. داودی در دیگر س��خنان خود کیفیت کاالهای ایرانی 
را مورد بحث ق��رار داد و متذکر ش��د: کیفی��ت کاالی ایرانی 
نسبت به برخی از کاالهای خارجی بهتر است و می توان برای 
 حفظ این کیفیت و حتی باال ب��ردن آن، از تولید اجناس بدون 
مج��وز و غیرمرغ��وب جلوگی��ری ک��رد. در برخ��ی از موارد 
ه��م دیده م��ی ش��ود ک��ه کاالی ایران��ی ب��ا کیفیت ب��اال با 
 مارک خارجی روانه بازار می ش��ود. مس��ئوالن بای��د در نظر 

داشته باشند که نباید به متخلفان مجوزی داده شود. 
وی ادامه داد: مس��ئوالن ذیربط باید ب��رای جلوگیری از این 
معضل، از دادن جواز به این تولید کنندگان جلوگیری کنند تا 

برای صادرات محصوالت به مشکل بر نخوریم.

ريیس کمیسیون عمران و معماري شوراي شهر:

حريق و بارندگی  اصفهان را تهديد می کند
 مصطفي بهبهاني، رییس کمیس��یون عمران، شهرس��ازي و 
معماري شوراي اسالمي ش��هر اصفهان به ضرورت تهیه نقشه 
پهنه بندي خطر در خصوص س��یل، زلزله و حریق تأکید کرد 
و هشدارداد: متأسفانه بس��یاري از انبارها در مناطق مسکوني 
ایجاد ش��ده و این یك تهدید براي ش��هر اصفهان است. وي با 
اش��اره به این که این بارندگي ها ش��هر اصفهان را نیز تهدید 
مي کند، اضافه کرد: تهیه  نقش��ه پهنه بندي هاي خطر براي 
شهر اصفهان ضروري است، ولي هنوز به این موضوع پرداخته 

نشده است.

ساير مسائل مطرح شده در شورا
 در این جلس��ه نی��ز دیگر اعضای ش��ورای اس��المی ش��هر 
 اصفهان در رابطه با جایگزینی اقتص��اد تولید به جای اقتصاد 
واس��طه گری، برگزاری هفته نکوداش��ت اصفهان، بررس��ی 
وضعی��ت کنونی می��راث فرهنگی و صنایع دس��تی اصفهان، 
تولید صنایع دستی و حفظ صنایع دس��تی قدیمی با آموزش 
الزم به فرزندان و مردم، آموزش اصفهان شناس��ی برای زنده 
نگاه داشتن فرهنگ و سنت های اصفهان، تولید با کیفیت باال 
 و قیمت پایین را در سخنان پیش از دستور خود مورد بررسی

 و مشورت گذاشتند.

هشدار جدی اعضای شورای شهر به مسئوالن 

اصفهان در خطر آتش و باران 

 تهیه  نقشه 
پهنه بندي هاي 
خطر براي شهر 

اصفهان ضروري 
است، ولي هنوز 

به اين موضوع 
پرداخته نشده 

است که بايد در 
دستور کار قرار 

گیرد

با مسئوالن 
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شهرداري  کاشان بنای تاريخی را 
تخريب کرد

 حمیدرضا زیارتي، کارش��ناس حفظ و احیای اداره میراث فرهنگي، 
صنایع دستي و گردشگري شهرستان کاش��ان از تخریب یکي دیگر 
از بناهاي دوره قاجاریه در این شهرستان خبر داد. به گفته وی،گذر 
تبریزي هاي کاش��ان که جزو یکي از کوچه ها و قس��مت هاي بکر و 
بافت قدیمي این شهرستان اس��ت، متأسفانه توسط شهرداري مورد 

تخریب کامل قرار گرفت.

حکم جديد استاندار اصفهان 
گروه شهر: استاندار اصفهان طی احکام جداگانه ای، اعضای کمیته 
اجرایی برگزاری جشنواره یکصدمین سفر استانی ریاست جمهوری 

را منصوب کرد.
در این احکام، محمد مهدی اسماعیلی به عنوان رییس کمیته اجرایی 
و علیرضا موثقی، علی محمد احمدی، محسن مصلحی، محمد قطبی، 
مجید کوهی ومحمد حجازی به عنوان اعض��ای این کمیته انتخاب 
 ش��دند. همچنین آقای صفری ب��ه عنوان دبیر ای��ن کمیته انتخاب

 شد.

 شهرداري شاهین شهر 
نمونه  شد

شهرداري شاهین شهر به عنوان یکي از سه شهرداري استان اصفهان 
در میان  52 شهرداري برتر کشور در زمینه ارائه خدمات و تسهیالت 
نوروزي س��ال 1391 انتخاب ش��د. در مراس��می از خادمین ستاد 
تسهیالت سفرهاي نوروزي کش��ور با حضور رییس جمهور در تاالر 

وحدت تهران تجلیل شد. 
از استان اصفهان شهرداري هاي اصفهان، شاهین شهر و زرین شهر به 
عنوان  شهرداري هاي نمونه استان از سوي ستاد هماهنگي تسهیالت 

سفرهاي نوروزي در وزارت کشور برگزیده شده اند.

علیرضا ذاکر اصفهانی / استاندار اصفهان
 با تضمین ش��رکت چینی و تس��ریع در روند پروژه، قطار 
سریع الس��یر اصفه��ان- تهران ت��ا پایان س��ال 1392 به 
بهره برداری می رس��د. پروژه قطار سریع الس��یر اصفهان- 
ته��ران به عن��وان یک��ی از پروژه های ش��اخص طرح مهر 
ماندگار است که مورد بازدید دستیار ویژه  رییس جمهور 

قرار می گیرد. 

راه اندازی متروی اصفهان 
تکمی��ل و راه اندازی خط ش��مال - جنوب مت��رو اصفهان 
دومین طرح اولوی��ت دار مهر ماندگار در اس��تان اصفهان 
اس��ت. دولت برای تکمیل قطارش��هری چهار استان قم، 
تبریز، ش��یراز و اصفهان یکهزار میلیارد توم��ان اعتبار در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت. این میزان اعتبار، ص��رف نظر از 
تخصیص های ساالنه دولت برای مترو کالنشهرهاست. هم 
 اکنون 225 میلیارد تومان از اعتبار ویژه یکهزار میلیاردی

  به حس��اب این اس��تان ها واریز ش��ده که به اصفهان نیز 
بر اساس س��هم مصوب اختصاص می یابد.اعتبارات لحاظ 
شده برای تکمیل مترو نسبت به سال های گذشته افزایش 
یافته است و در این زمینه طی س��ال گذشته ۷۰ میلیارد 

تومان اعتبار به استان اصفهان تخصیص داده شد. 

سالن اجالس سران 
یکی دیگر از طرح های شاخص مهر ماندگار تکمیل سالن 
اجالس سران در اصفهان است. اعتباری بالغ بر صدمیلیارد 
تومان در الیح��ه بودجه 9۰ ب��رای احداث ای��ن پروژه در 
نظر گرفته ش��ده بود که تاکن��ون2۰ میلی��ارد تومان آن 
تخصیص یافته و مابقی آن در بودجه 91 لحاظ شده است. 
 تکمیل م��وزه بزرگ اصفه��ان، مصالی اصفه��ان، متروی 
 اصفه��ان- بهارس��تان و مت��روی اصفهان – فوالدش��هر 
 از دیگ��ر پروژه ه��ای ط��رح مه��ر مان��دگار در اس��تان 
اصفهان است. تکمیل کنار گذر شرق و غرب استان از دیگر 
طرح های کالن مهر ماندگار در اصفهان است وتاکنون پروژه 
کنارگذر شرق اصفهان حدود3۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته و در حال حاضر برای تکمیل این پروژه ها اعتبارات 

الزم تخصیص یافته است. 

چهره ها وخبرها 

در شهر چه می گذرد؟پیگیری /ایجاد متروی اصفهان به شهرهای اطراف چه شد؟

استاندار اصفهان خبر داد: 

2 ساعته از اصفهان  به پايتخت برويد

سالم زاينده رود

فروردين، ماه هوای پاک اصفهان شد
 امروز آغ��از هفته ه��وای پاک اس��ت. با توجه ب��ه آلودگ��ی هوا در 
سال های اخیر، خبر خوش��حال کننده ای در این رابطه در اصفهان 

اعالم شد. 
بابك صادقیان، مس��ئول آزمایشگاه محیط زیس��ت استان اصفهان 
گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان فروردین ماه، حتی یك روز آلوده 

در اصفهان گزارش نشده است. 
به گفت��ه وی، وضعی��ت ه��وای اصفه��ان در3۰ روز از فروردین ماه 
سال جاری سالم بوده اس��ت. وی تعداد روزهای دارای هوای پاک در 
اصفهان طی این مدت را یك روز اعالم کرد و بیان داشت: خوشبختانه 

از ابتدای سال جاری تا پایان 
فروردین م��اه، حتی یك روز 
آل��وده در اصفه��ان گزارش 

نشده است. 
به گفته صادقی��ان، وضعیت 
خشکسالی موجود در استان 
اصفه��ان در باالرفتن پدیده 
گرد و غبار تأثی��ر دوچندانی 

خواهد داشت.
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خبر خوش  
دانش آموزان آب را نجات می دهند 

نخستین کارگاه آموزشی طرح ملی دانش آموزی نجات آب )داناب( در اصفهان برگزار شد. دراین 
طرح ، حدود 2۰۰ هزار نفر از دانش آموزان مقطع راهنمایی در استان آموزش و فرهنگ سازی الزم 

در مورد مسائلی همچون آب در فرهنگ اسالمی را فرا  می گیرند.
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سیدمرتضی سقائیان نژاد/ شهردار اصفهان 
برنامه های هفته اصفهان 

همزمان با هفته بزرگداشت اصفهان نصب المان های صنایع 
دستی ش��اخص ش��هر در میادین و معابر اصلی، برگزاری 
مسابقه اصفهان شناسی با عنوان »شهر من، اسطوره ترین 
شهرجهان«، برپایی فضاسازی شهر با هدف تقویت و تعالي 
مباني دیني و ارزش هاي اسالمي متناسب با این ایام انجام 

شده است. 
نمایش��گاه  س��ه بع��دی آث��ار تاریخ��ی، توزی��ع 1۰ هزار 
نس��خه انیمیش��ن از بناهای تاریخ��ی  ش��هر در مدارس 
ابتدایی، برگزاری ش��ب ش��عر اصفهان با حضور ش��عرای 
 پیشکس��وت و ج��وان، برپای��ی نمایش��گاه خیابان��ی 
 صنایع دستی و توزیع 3۰ هزار بلیت رایگان جهت بازدید از 
 آثار تاریخی اصفهان با مساعدت میراث فرهنگی، از جمله 
برنامه هایی اس��ت که در هفته گرامیداش��ت اصفهان اجرا 

خواهد شد. 

نامگذاری روزهای هفته 
 روز سوم اردیبهش��ت ماه به عنوان روز اصفهان  نام دارد و 
هرس��اله ش��هرداري اصفهان برنامه هاي متنوعی را براي 
نکوداشت سالروز والدت شیخ بهایي به عنوان هفته اصفهان 

اجرا می کند.
 امسال در روز س��وم اردیبهش��ت ماه به نام اصفهان، مهد 
علما و مش��اهیر و فرزانگان، چهارم اردیبهش��ت ماه با نام 
اصفهان جلوگاه پیش��رفت، توس��عه و تولید علم و فناوری 
ایران اس��المی، پنجم اردیبهش��ت به نام اصفهان پایتخت 
فرهنگ،هنر و تمدن  ایران اس��المی ، ششم اردیبهشت به 
نام اصفهان، شهر والیت،  ایثار و شهادت، هفتم اردیبهشت 
به نام اصفهان، ش��هری زیبا با سیمایی چش��م نواز و آباد، 
هشتم اردیبهش��ت به نام اصفهان، دیار پهلوانی و قهرمانی 
ایران اس��المی و نهم اردیبهش��ت به نام اصفهان، ش��هری 
ش��هروندمدار با مدیریت مبتنی بر حکم��ت و دانایی ) روز 

شوراها( نامگذاري شده است.
همچنین پنج کتاب تاریخ اصفهان از مشروطیت تا انقالب 

اسالمی به مناسبت روز اصفهان رونمایی خواهد شد.

شهردار اصفهان برنامه های هفته اصفهان را اعالم کرد

 اصفهان گردی رايگان برای 30 هزار نفر

 گفتگو با عضو شورای شهر 
به مناسبت هفته اصفهان

اصفهانی ها از داشته های خود 
غافل هستند

این روزها اگر در ش��هر اصفهان 
پروين 
قدم بزنید، بر س��ر ه��ر پارک یا احمدی 

میدان مهم ش��هر یک��ی از آثار 
صنایع دس��تی اصفهان به عنوان نمادهایی برای هفته 
گرامیداشت اصفهان قرار داده شده است. این کار برای 
اولین بار توسط شهرداری اصفهان در این هفته صورت 
گرفته که چهره ش��هر را عوض کرده اس��ت. به همین 
مناسبت گفتگویی با علیرضا نصر اصفهانی، عضو شورای 

اسالمی شهر اصفهان انجام دادیم.
 چرا اي�ن روزه�ا در اصفهان صنايع دس�تی 

در پارک های شهر قرار داده شده است؟
س��وم اردیبهش��ت ماه به عنوان روز اصفهان محسوب 
می ش��ود، ب��ه همی��ن دلی��ل شناس��اندن و معرف��ی 
ش��اخصه های اصفهان به عن��وان پایتخ��ت فرهنگی 
ایران اس��المی، ب��ه عنوان یک��ی از نیاز ه��ای ضروری 
 موجود در جامعه به شمار می رود. در بسیاری از مواقع 
صنایع دستی اصفهان از دید خود اصفهانی ها نیز پنهان 
مانده و مردم اصفهان نسبت به داشته ها و صنایع دستی 
خود غافل و بی توجه هستند. به همین دلیل و همزمان 
با هفته اصفهان، س��ازمان صنایع دستی و گردشگری 
هنرمندان را در زمینه های مختلف برای ارائه آثار خود 

در سطح شهر تشویق کرده است.
تاکنون چنین اقدامی انجام شده بود؟

برای نخستین بار صنایع دستی اصفهان در سطح شهر 
به نمایش گذاشته می ش��ود و امیدواریم با توجه به این 
موضوع، داش��ته ها و صنایع دس��تی اصفهان به تمامی 
مردم و ب��ه ویژه مردم اصفهان شناس��نده ش��ود؛ البته 
صنایع دستی اصفهان باید به صورت دائمی در موزه ای 

به تمامی مردم ارائه شود. 

0 939****787
خواهش می کنم برای وضعیت برخی اتوبوس های واحد در شهر که 
در س��اعات پایانی کار، اقدام به عبور از خطوط بی آر تی می کنند و 
مسافران را در  ایستگاه ها به حال خود رها می کند هم گزارش تهیه 
کنید. مگر خط اتوبوس بی آر تی فق��ط متعلق به همین نوع اتوبوس 

نیست؟
---------------------------------------------------

 0913****886
من به عنوان یك عالقه مند به س��ینما چ��را باید یك فیل��م را در چند 
سینمای اصفهان شاهد باشم؟ آیا بهتر نیست که فیلم های بیشتری در 

سینماهای مختلف اکران شود؟
---------------------------------------------------

 0937****546
چر ابرخی اوقات پله های برقی که در خیابان های شهر برای جلوگیری 
از بروز تصافات قرار داده شده است، در ساعاتی از روز خاموش می شود؟ 
در بسیاری از موارد افراد س��المند نمی توانند از این پله ها عبور کنند و 

به زحمت می افتند.
------------------------------------- 

 0913****499
شهرداری امسال از نمادهای زیادی برای هفته بزرگداشت اصفهان 
استفاده کرده که درس��ت است که از صنایع دس��تی استفاده شده، 
ولی برخی از این نمادها هیچ گونه مفهوم خاصی را نمی رس��اند.آیا 
بهتر نیس��ت برای همه نمادها  فکر می شد و سپس شهرداری از آنها 

استفاده می کرد؟
------------------------------------- 

 0937****369
من یك ش��هروند اصفهانی هس��تم که بارها مجبور بوده ام نماز هایم را 
بیرون از منزل بخوانم، ولی متأسفانه بعد از تمام شدن اذان، بالفاصله در 
مساجد بسته می شود و کس��ی هم که بخواهد نماز بخواند باید نمازش 

قضا شود. این چه توجیهی دارد؟

گشتی در اخبار 

ترقه، رقص و موسیقی بلند در کاروان های عروسی جرم استمتروی اصفهان - لنجان کلید خورد
گروه شهر: قطار شهری اصفهان بعد از 1۰ سال از آغاز عملیات 
 اجرایی خود، در س��ال جاری با 9 ایس��تگاه در خط اول خود 
راه اندازی می شود، این در حالی است که در همان زمان وعده 
احداث قطار شهری به شهرهای اطراف اصفهان که مسافر باالیی 
هم داشتند مانند فوالدشهر و بهارستان داده شد.حاال  فرماندار 
لنجان خبر خوبی به مردم فوالدش��هر و زرین ش��هر داده که 
سرانجام راه اندازی خط مترو در این شهرستان آغاز شده است. 
علی کریم زاده، فرماندار شهرس��تان لنجان از آغاز مرحله اول 
عملیات اجرایی قطار شهری اصفهان، فوالدشهر و زرین شهر 

با اعتباری بالغ بر 2۰۰ میلیارد ریال خبر داد. وی در گفتگو با 
ایرنا گفت:  اجرای این طرح پس از اتمام مطالعات، به زودی آغاز 
خواهد شد. به گفته وی، جلسه هماهنگی طرح متروی اصفهان، 
فوالدشهر و زرین شهر به تازگی برگزار و مجری طرح انتخاب 
شده و در حال تجهیز کارگاه برای آغاز عملیات اجرایی احداث 
این خط مترو است. وی خاطرنش��ان کرد: برآوردهای ریالی و 
کارشناس��ی الزم درباره نحوه اجرای این پروژه انجام شده که 
گام اول عملیات اجرایی آن از اصفهان تا فوالدشهر و در مدت 

18 ماه انجام خواهد شد.

 قصه قانون ش��کنی برخی کاروان های عروسی س��ری دراز دارد؛ 
قانون شکنی هایی که کار  را به آنجا رسانده است که مثال در شهرهای 
بزرگ مانند اصفهان وقتی بزرگ ترها از دور چشمشان به یك کاروان 
عروسی می افتد، به جای دعای خوشبختی برای عروس و داماد، 
فرار را بر قرار ترجیح می دهند. حمدرضا حبیبی، دادستان عمومی 
و انقالب اصفهان نیز در این باره از ارائه دستورالعمل کلی به نیروی 
انتظامی در ارتباط با مقابله با کاروان های عروسی خبر داد و گفت: 
نیروی انتظامی با توجه به این دستورالعمل، موظف است با هرگونه 
کاروان عروسی و موارد مشابه که دارای عنوان مجرمانه است، مقابله 

کند . وی استفاده از ترقه، رقص و موس��یقی های بلند را از جمله 
عناوین مجرمانه در این کاروان ها بیان کرد و افزود: همچنین اکثر 
خانم هایی که در کاروان های عروسی هستند پوشش مناسبی ندارند 

که این نیز خود نوعی عنوان مجرمانه به حساب می آید.
دادستان عمومی و انقالب اصفهان با بیان این که حبس و جزای 
نقدی حداقل مجازات خاطیان کاروان های عروسی است، اظهار 
داشت: البته امروز نسبت به دو س��ال گذشته تعداد این کاروان ها 
در شهرهای بزرگ کاهش چشمگیری داشته و این امر بیشتر در 

شهرستان ها شایع است.

 

مصطفی بهبهانی: بسیاری از انبارها 
در مناطق مسکونی ساخته شده است.

کريم داودی: واردات بی رویه باعث 
افت تولید داخل می شود.



چهره روزيادداشت

بنزين آزاد بدون كارت سوخت 
متوقف شد

 ريي��س انجم��ن جاي��گاه داران عرض��ه  س��وخت اع��ام ک��رد: از 
۳۰ فروردين ماه کليه  کارت هاي جايگاه داران که براي عرضه  بنزين آزاد به 
خودروهاي بدون کارت سوخت مورد استفاده قرار مي گرفت، از طرف شرکت 
ملي پااليش و پخش باطل شد که به همين علت عرضه  بنزين آزاد با کمي 
اختال مواجه شد. بيژن حاج محمدرضا به ايسنا گفت: شرکت ملي پااليش 
و پخش به جايگاه داران اعام کرد که براي ارتقای امنيت اين کارت ها بايد 
رمز آنها تغيير کند، به همين دليل کارت سوخت جايگاه داران سوزانده شده 
و قرار است در مرکز توليد کارت هاي سوخت در ش��يراز، دوباره توليد و در 
اختيار جايگاه داران قرار گيرد.حاج محمدرضا در پاسخ به اين سؤال هم که 
در حال حاضر خودروهايي که به داليل مختلف فاقد کارت سوخت هستند 
بايد چگونه سوخت مورد نظر خود را تأمين کنند، اظهار کرد: اين افراد بايد 
مدتي صبر کنند. البته به گفته  وي، تعداد بسيار کمي از جايگاه داران در حال 

حاضر کارت سوخت دارند، اما بايد گشت و آنها را پيدا کرد!

برنج كيلويي ۵هزار تومان 

كمبود نداريم، اما... 
در حال��ي ک��ه آماره��اي تولي��د و واردات نش��ان مي دهند 
 کمبود برن��ج نداريم، اما قيمت اين محصول با رش��د حداقل 
۲۵ درصدي نس��بت به س��ال گذش��ته مواجه بوده اس��ت. 
هم اکنون قيمت برنج داخلي در آس��تانه کيلوي��ي پنج هزار 
تومان اس��ت. مش��اهده قيمت برنج داخلي در س��طح شهر 
 تهران نش��ان مي دهد ک��ه اين محص��ول ب��ا قيمت هاي تا 
پنج هزار تومان به دس��ت مردم مي رسد. طبق اعام سازمان 
حماي��ت مصرف کنن��دگان و توليدکنندگان،قيمت ه��اي 
 مص��وب برنج داخل��ي نيز ح��دود پنج ه��زار تومان اس��ت. 
 بر اي��ن اس��اس قيم��ت مص��وب برن��ج گلس��تان کيلويي 
 پن��ج ه��زار و۵۰ توم��ان، برن��ج هاش��مي دودي کيلوي��ي 
پنج هزار تومان، برنج طارم ممتاز کيلويي ۴۹۰۰ تومان، برنج 
طارم فريدونكنار کيلويي ۴۹۰۰ تومان، برنج طارم هاش��مي 
آس��تانه کيلويي ۴۹۰۰ تومان، برنج ص��دري ۴۹۰۰ تومان، 
برنج ايراني خوشه طايي ونوشه کيلويي ۴۴۰۰ تومان، برنج 
دم س��ياه بي نظير کيلويي ۳۸۰۰ تومان، برن��ج طارم ۳۵۰۰ 
تومان، برنج ط��ارم رمضاني دودي کيلوي��ي ۳۴۰۰ تومان و 
برنج طارم شيرودي کيلويي ۳۱۰۰ تومان است، اين در حالي 
است که در بهار سال گذش��ته برنج ايراني با کيلويي حداکثر 
چهار هزار تومان در سطح ش��هر تهران عرضه مي شد. فاصله 
هزار توماني قيمت برنج داخلي در مقطع فعلي در مقايس��ه 
با بهار سال گذشته، حاکي از رشد ۲۵ درصدي اين محصول 
اس��ت. طبق گزارش بانك مرکزي نيز قيمت برنج داخلی در 
فروردين سال گذش��ته در تهران هر کيلو ۲۱۰۰ تومان بوده 
 و در اس��فندماه اين س��ال، اين قيمت با ۲۶ درصد افزايش به 
دو هزارو۶۷۳ تومان رسيد. عاوه بر نوسان قيمت در برنج هاي 
داخلي، قيمت برنج هاي وارداتي نيز رشد خود را آغاز کرده اند. 
مشاهده در س��طح شهر نش��ان مي دهد که قيمت انواع برنج 
خارجي روند روبه رشدي را در پيش گرفته اند. طبق قيمت هاي 
مصوب س��ازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان، 
قيمت برنج دانه بلند هندي پرديس کيلويي ۲۸۰۰ تومان، برنج 
دانه بلند هندي گلستان کيلويي ۲۸۰۰ تومان، برنج پاکستاني 
کيلويي ۲۴۰۰ تومان، برنج پاکس��تاني عروس دريا کيلويي 
۱۹۰۰ تومان، برن��ج هندي جالي کيلوي��ي ۱۸۰۰ تومان و 
برنج پاکستاني همگام زاهدان کيلويي ۱۷۵۰ تومان است. اين 
رشد قيمت برنج هاي وارداتي را در آمارهاي گمرك ايران نيز 
مي توان مشاهده کرد که نشان از ۱۷درصد رشد قيمت جهانی 
برنج وارداتی دارد. اين که کمبود برنج در کشور نداريم، موضوع 
مورد تأييد مقامات وزارت صنعت،  معدن و تجارت هم هست، 
اما چرا با وجود اين، قيمت برنج روندي صعودي به خود گرفته 
است؟ اين پرسشی است که مسئوالن هم برايش جوابی ندارند.

خبر ويژه 

يادداشت
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4
رونمایی از نسل جدید کارت های سوخت

کارشناس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به رونمايی از نسل جديد کارت های هوشمند سوخت 
اعام کرد: با کارت های جديد سوخت امكان خريد ساير کاالها همچون بليت اتوبوس و مترو فراهم می شود. 

شهرام رضايی گفت: در نسل جديد کارت های هوشمند امكان خريد برخی از کاالهای غير نفتی است.
 افزايش قيمت كاالها

 غير قابل تحمل شده است
معاون سابق رییس جمهور

مهدی بذرپاش
با وجود نظارت اوليه دولت در گام نخس��ت اج��رای طرح هدفمندی 
يارانه ها، متأسفانه در ماه های اخير افزايش قيمت کاالهای گوناگون 
مصرفی مردم مشهود بوده و در بس��ياری موارد غير قابل تحمل شده 
اس��ت. به نظر می رسد با توجه به تورم احس��اس شده در گام نخست 
اجرای طرح، الزم اس��ت پي��ش از آغ��از گام بعدی، هم��ه ابزارهای 
 موجود برای کنترل س��طح قيمت ها و نيز جلوگيری از شوك تورمی 
به کار گرفته ش��ود. به عقيده اينجانب برای جلوگيری از وارد آمدن 
فشار معيشتی بر مردم، حتی 
می توان مسير باقيمانده طرح 
هدفمندی يارانه ها را با شيب 
بس��يار کمتری ادام��ه داد. 
همكاری دولت و مجلس در 
اين زمينه می تواند مشكات 
اجرايی و قانونی اين طرح را 
به کمترين سطح تقليل دهد.

خواب م��ی ديدند که پولدار ش��ده ان��د؛ مثل همان ها يك ش��به در 
بورس تهران بارشان را بس��تند. خواب می ديدند سودهای آنچنانی 
 حس��اب بانكيش��ان را پ��ر از صفر ک��رده اس��ت. چه خ��واب هايی 
می ديدند آن شب هايی که در صف بانك ملی می گذراندند تا بتوانند 
سهمی در سكه های پيش فروش شده کسب کنند. حاال نوبت آنها شده 
است. اصا خوابش��ان نمی برد. خواب که نه، اما کابوس می بينند که 
چگونه آرزوهايشان دود هوا شد و روياهايشان از رمق افتاد. البته اين 
داستان آنهايی است که سرمايه گذار نبوده اند و يك قران و دو زار را که 
عمری جمع کرده بودند به بانك سپرده بودند تا بلكه آنها هم از اين بازار 
سهمی به جيب بزنند؛ حاال آنها مانده اند و آش نخورده و دهان سوخته. 
اين شرايط را می توان با مراجعه به بانك های توزيع سكه های پيش 
فروش شده اصفهان از نزديك مشاهده کرد. عده ای نگران، راه خود را تا 
جلو باجه طی می کنند و گروهی با خيال آسوده؛ داستان مشخص است: 

سود نصيب کسانی می شود که توان اقتصادی خواب سرمايه را دارند.

روز اول؛ 800 سکه توزيع شد
توزيع س��كه های ثبت نامی چهار ماهه، از روز گذشته در سراسر 

شعب بانك ملی در اين استان آغاز شده است.
 منصور حيدرپور در گفتگو با رسانه ها اعام کرد: توزيع سكه های

 ثبت نام ش��ده ب��ا قيمت ۵۴۶ ه��زار توم��ان به ع��اوه ۵درصد 
ارزش افزوده به مبلغ ۲۷ هزار تومان آغاز شده است.

توزيع سكه های شش ماهه ثبت نام ش��ده به قيمت ۶۲۳ هزار و 
۴۰۰ تومان به عاوه ۵ درصد ارزش افزوده به مبلغ ۳۱ هزار تومان 
نيز بعد از اين دوره شروع می ش��ود. نگرانی مشتريان سكه های 
خريداری شده سبب ش��د تا حيدر پور اعام کند: عده ای که به 
دليل شكسته شدن قيمت س��كه تمام بهار آزادی در بازار آزاد از 
دريافت سكه های ثبت نام کرده خود منصرف شده اند، می توانند 
 انصراف دهند و مبالغ خود را دريافت کنند. بر اساس اين گزارش، 
همچنين اين اف��راد می توانند مبال��غ خود را به س��پرده بانكی 
 يك س��اله از زمان ثبت نام سكه در س��ال قبل با سود ۲۰ درصد

 تبديل کنند.اين گزارش حاکی از آن است که روز گذشته در کل 
استان اصفهان بالغ بر ۸۰۰ عدد سكه توزيع شد و در هيچ شعبه 
ای ازدحام و يا صف طويلی برای دريافت سكه تشكيل نشده است.

نگرانی از وضعيت قيمت سكه همچون هفته های گذشته توجه 

همگان را به نرخ س��كه در بازار جلب کرده است. روز گذشته نرخ 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادی طرح قديم در بازار مرکزی عرضه 
 طای اصفهان بدون تغيير نس��بت به پنجش��نبه هفته گذشته، 
۷۱۶ هزار تومان معامله شد. در اين بازار هر قطعه سكه تمام بهار 
 آزادی طرح جديد با دو هزار تومان افزاي��ش، ۷۰۸ هزار تومان و 
 ني��م س��كه ب��ا س��ه ه��زار توم��ان کاه��ش ۳۵۳ ه��زار تومان 
 فروخته ش��د. در اين بازار، ربع س��كه با يك هزار تومان کاهش، 

۱۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رفت. 

عکس العمل منفی به بسته پيشنهادی بانک
سكه هايی که می رفت تا ميليونی شود، در حال حاضر به زور۷۰۰ 

هزار تومان معامله می ش��ود. 
احتمال شكسته شدن بيشتر 
قيمت س��كه نه فقط دغدغه 
مردم است، بلكه خيال مديران 
بانك مرکزی را ه��م ناراحت 
کرده است. بانك مرکزی برای 
اين ک��ه قيمت س��كه در بازار 
نس��بت به نرخ جهانی کمتر 
نشود، پيش��نهادهايی را روی 
ميز منظران س��كه گذاش��ته 
است. بر اس��اس اين گزارش، 
دريافت وجه نقد، معادل ارزش 
مس��كوك پيش خريد شده به 
نرخی که روزانه از سوی بانك 
 مرک��زی ب��ه آن بان��ك اعام 
درياف��ت  ش��ود،  م��ی  

حوال��ه مس��كوك ط��ای بان��ك مرکزی ب��ه جای مس��كوك 
گواه��ی  اوراق  درياف��ت  ش��ده،  پيش خري��د   ط��ای 
 س��پرده م��دت دار وي��ژه س��رمايه گذاری )ع��ام( بان��ك مل��ی 
 اي��ران ب��ه ازای مبل��غ مش��خصی از وج��وه واري��ز ش��ده بابت 
پيش خريد مسكوك طا، بخشی از اين پيشنهادات است. گفتگو با 
مردم حكايت از نارضايتی از اوضاعی دارد که سرمايه های آنها نه به 
دست بازار، بلكه به دست دولت از رمق می افتند؛آنها با نارضايتی به 
 آينده نگاه می کنند.کاهش قيمت جهانی طا در حالی رخ داده که 
طی هفته های اخير قيمت س��كه نيز در بازار ايران س��ير نزولی 
داش��ته و پيش بينی می ش��ود با توزيع س��كه های ثبت نامی، 
 اين روند نزولی اگ��ر ادامه پيدا نكند، به دليل اش��باع بازار، مدتی 

قيمت ها  ثابت و بدون نوسان باقی بماند.

توزيع 800 سکه ثبت نامی در استان

استرس قیمت، اصفهان را سکته داد

آنها كه امروز به بانک ها رفته بودند تا به خيال خودش�ان طعم خوش س�ود را مزه مزه كنند،  شهرزاد 
آنچنان از كاهش نرخ سکه بی رمق بودند كه گاهی می شنيديد به هم می گويند: يه وقت سکته باباعلی پور 

نکنی ها !حتی گاهی به هم اميد می دادند كه نفروشيد، گران می شود.

 روز گذشته در كل 
استان اصفهان 

بالغ بر 800 عدد 
سکه توزيع شد و 

 در هيچ 
شعبه ای ازدحام 
و يا صف طويلی 

برای دريافت سکه 
تشکيل نشده 

است
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درباره شیخ بهایییادداشت

300006255

یادداشت

 روزهای ناگوار بناهای تاریخی 
در سال 90

روز اصفهان بهانه ای شد تا درباره تعدادی از آثار 
گروه 
تاریخی که در سال 90 روزهای ناخوشایندی را پرونده

پشت سر گذاشتند، بنویسیم. 
در سال گذشته شاهد بودیم تعدادی از آثار تاریخی اصفهان که قدمت آنها به 
زمان صفویه بازمی گشت، بر اثر  بی توجهی مسئوالن به مرمت بناها،کامال 
تخریب ش��دند. تعدادی دیگر به دالیل دیگر در آتش س��وختند. از طرف 
دیگر، در حریم بعضی از بناهای تاریخی ش��اهد عملیات ساخت و احداث 
هتل و ساختمان های تجاری بودیم. ازجمله آن می توان به ساخت هتل در 
حریم درجه یک آتشگاه اشاره کرد. این درحالی است که طبق گفته های 
کارشناسان، هرگونه ساخت و ساز درحریم بناهای تاریخی کامال  غیر مجاز 
است و متخلفان مجازات می شوند. بحث عبور مترو از کنار سی  سه پل نیز 
از دیگر سوژه هایی بود که بسیاری از رسانه های گروهی به آن پرداختند. 
از جمله خبرگزاری مهر نوشت: »مترو بار دیگر لرزه بر اندام سی و سه پل 
انداخت«. اما انگار گوش مسئوالن به این موضوعات بدهکار نبود، تا جایی که 

تعدادی از مسئوالن شهر می گفتند »ترک ها قدیمی است«. 
این داس��تان غمناک همچنان ادامه داش��ت تا اینکه خبر سوختن خانه 
تاریخی نواب در آتش، قلب همه دوستداران میراث فرهنگی را به درد آورد. 
این در حالی بود که گزارش های زیادی از س��وی م��ردم درباره وضعیت 
این خانه به س��ازمان میراث فرهنگی ارسال ش��ده بود که متأسفانه بر اثر 
بی توجهی مس��ئوالن به این موضوع، در اقدامی خودسرانه شاهد از بین 
رفتن این اثرارزشمند بودیم. به دنبال این اتفاقات، مدیرکل سازمان میراث 
فرهنگی استان با اشاره به اتفاقاتی که در حاشیه بناهای تاریخی اصفهان 
می افتد، گفت: به جز چند اثر شاخص در اصفهان، اکثر بناهای تاریخی در 

حال تخریب است.

کاشی های گنبد مدرسه چهارباغ اصفهان هم فرو ریخت
 در حالی که در آذر سال گذشته خبر ترک برداش��تن آسفالت پیاده روی 
سی و سه پل باز هم در بسیاری از رسانه ها پیچید. به دنبال تماس یکی از 
طلبه های مدرسه چهارباغ، ریخته شدن کاشی های گنبد مدرسه باشکوه 
چهارباغ به گوش رسید؛ بنایی که به عنوان یکی از شاهکارهای صفوی زبانزد 

بسیاری از گردشگران خارجی بود.
به دنبال این خبر تعدادی از مرمتگران و استادان دانشگاه شروع به اظهار 
نظر کردند. یکی می گفت: نفوذ باران در مرمت نیمه کاره بنا دلیل تخریب 
است، دیگری می گفت: خشکس��الی های پی در پی، عبور ایستگاه مترو 
از خیابان چهارباغ و... دلیل تخریب کاش��ی های این مدرسه  بوده است... 
غیر ازاین موضوع، بسیاری از مالکان خانه های قدیمی، به دلیل ناتوانایی 
مالی در بازسازی، خانه ها را که هر کدام به دوره ای از تاریخ برمی گردند، 
به حال خود رها کرده اند و سرنوش��ت تعدادی ازآنها، همانند خانه شیخ 

بهایی شده است.

بهاء الدین عاملی معروف به ش��یخ بهائی، در 
سمیه 
شهر بعلبک لبنان متولد شد و بعدها، ستاره  آخشی

تابناک آسمان علوم و ریاضی و نجوم و ادبیات 
و فقه و مهندسی شد.

تقسیم آب زاینده رود 
نخستین کار جالب او، تقسیم 
صحیح و مهندس��ی شده آب 
زاینده رود به محله ها و باغات 
شهر اصفهان بود. او با محاسبه 
دقیق و به دس��ت آوردن آمار 
بارندگ��ی مناط��ق مختل��ف 
اصفهان، حومه و کوهس��تان ه��ای اطراف و همچنین، سرچش��مه 
زاینده رود، طرح دقیق نهرها و شیب و مقطح آنها و سهم استفاده آب 
هر باغ و محله و منزل،  به اختالف چند ساله این منطقه پایان داد؛ این 
منطقه، تا قبل از تقسیم آب، همیشه در حال نزاع و جنگ و خونریزی 
قبیله ای برای تقس��یم آب بود و با این کار شیخ بهائی، این گرفتاری 

برای همیشه فیصله پیدا کرد.

ساخت مسجد چهار باغ روی لجنزار 
کار مهم دیگر شیخ بهائی، بنای مسجد مشهور چهار باغ است.  محلي 
که براي این بنا در نظر گرفته شده بود در مس��یر یکی از کانال های 
آب زاینده رود قرار داش��ت، در نتیجه پی ریزی س��اختمان عظیم و 
سنگی آن با اشکال مواجه می شد. ساختمان هم نمي توانست روی 
س��طح مرداب و لجن های موجود در اطراف آن قرار گیرد و احتمال 
هر خطري برای س��اختمان و به ویژه، برای دیوارهای جانبی گنبد و 
مناره ها وجود داشت. ش��یخ بهائي با زهم  دست به یک ابتکار زد؛ او 
برای اجرای صحیح این کار پیش��نهاد کرد که نخست مقدار زیادی 
زغال چوب، به ضخامت دو متر در سراسر پی ساختمان ریخته شود 
و پس از کوبیدن زغال در کف پی ها، روی  آن را با س��اروج و ش��فته 
پر کرده و پی های ساختمان را روی ساروج و شفته مذکور بنا کنند.

حمام شیخ بهائی 
 یکی دیگر از کارهای ش��یخ بهائی، س��اختن گرمابه ای است که به 
احتمال نزدیک به یقین، از روی ایده شمع خودکار احمدبن موسی بن 
شاکر خراسانی ساخته شده است. طرز کار این شمع خودکار و تهیه 
آب گرم حوضچه سربینه حمام مذکور با مراجعه به شکل و دستخط 
و ترسیم احمدبن موسی بن ش��اکر خراسانی به خوبی مشهود است. 
نسخه اصلی کتاب او فقط در موزه ها و کتابخانه های واتیکان، برلین، 

لندن و ترکیه موجود است.

محاسبات کامپیوتری 
 یکی دیگر از کارهای برجس��ته این اس��تاد بزرگ در زمینه ریاضی، 
نکته جالبی است که در کتاب »خالصه الحساب«  او آمده است. بحث 
 – 4 – 2 »Binary« درباره اعداد مزدوج )اعداد زوج ( و یا بای ناری
8 – 16 – 32 – 64 – 128 – 256 – 512 – 1024 اس��ت. عدد 2 
جذر   و 4را مال  و 8 را کعب  و مال المال = 16 و مال الکعب = 32 کعب 
الکعب = 64 مال المال الکعب = 128مال الکعب الکعب = 256 کعب 
الکعب الکب = 512 ما المال کعب الکعب = 1024 انتخاب می کند، 
سپس روی عدد 1024 متوقف ش��ده و آن را به نام »ام« ،یعنی مادر 
بکار برده اس��ت. امروز در کامپیوتر هم به همین ترتیب حساب می 
شود، با این تفاوت که به جای کلمه »ام« آن را یک »بایت« یا »بیت« 

می گویند. اغلب کامپیوترها تا 8 بیت مجهز هستند.
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برگي از تاريخ اصفهان ورق خورد
از دوره قبل از اسالم، چیزی جز بقایای آتشکده  کوه آتشگاه، اکتشافات کمي در تپه اشرف و پل 
شهرستان، مربوط به دوران ساسانیان به جا نمانده. از میان آنها، تنها پل شهرستان برپاست. 
بیشتر آثار تاریخی مربوط به دوره اسالمی است و آثار دوران سلجوقی و صفوی برجسته تر است. 

ش��هر، ظرف زندگی و ظ��رف خاطره ماس��ت و 
نوش��تن درباره خاطرات بزرگانی که در این شهر 
به دنیا آمده اند و از دیروز خاطرات زیبایی را در 
ذهنشان حک کرده اند، می تواند در شناخت الیه 
و س��ویه ای پنهان و پر اهمیت از سازو کار و سیر 

تحوالت شهر بسیار مؤثر باشد.
محمود پاکزاد یکی از اصفهان شناسان معروفی 
 اس��ت که به گفته خودش در محله باب الدشت

 در یک خانواده مذهب��ی به دنیا آم��د و اکنون، 
با وج��ود آنک��ه نزدیک ب��ه یک ق��رن از عمرش 
می گ��ذرد، بی��ش از پنج��اه جل��د کت��اب در 
زمینه های تاریخی، فلس��فی و اجتماعی از خود 
به یادگار گذاشته است و امروز به گفته خودش، 
با مطالعه کتاب های قدیم��ی اش اوقات خود را 

می گذراند.
 برای صحبت کردن ب��ا او باید س��اعت ها وقت 
گذاش��ت و با حوصل��ه گوش ب��ه صحبت هایش 
 س��پرد. ب��ا وی در حالی ک��ه هیکل نحی��ف و ا

فت��اده اش را روی ویلچ��ری انداخت��ه ب��ود، 
مصاحبه ای کوتاه و صمیمی درباره حال و هوای 

اصفهان قدیم انجام داده ایم.
امروز روز اصفهان است. به بهانه آن به 
سراغ شما آمده ایم تا از اوضاع و احوال 
اصفه�ان قدیم و بناه�ای تاریخی اش 
آگاه شویم. ازمحله قدیمی باب الدشت 

و بناهای تاریخی اش برایمان بگویید.
در س��ال 1298 در ی��ک خان��واده فرهنگ��ی و 
 مذهبی در ساختمانی در باغ زرشک که قسمتی 
از باغ هزار جریب صفویه بود، زندگی می کردم. 
 محله ای ک��ه در گذش��ته های دور ب��ه مکانی

  ب��رای حمال ه��ا و دوره گردها ش��هرت گرفته 
بود.

در حوالی این محل حمام زیبایی وجود داش��ت 
که همه روزه زنان و مردان ب��رای نظافت به آنجا 
می رفتند، اما حاال دیگر از آن حمام قدیمی و زیبا 
هیچ خبری نیس��ت و تنها متروکه ای از آن باقی 

مانده است. 
باغ هزار جریب یکی از باغات معروف 
زمان صفویه اس�ت که طبق اطالعات 
تاریخ�ی، بس�یاری از زمین های آن، 

کشاورزی بود و آب آن از جوی سیچان 
و چاه گاوهای متعدد اطراف آن تأمین 
می شد. لطفا کمی درباره گاوچاه ها و 

کاربری اصلی آن برایمان بگویید.
دقیقا به یاد ندارم گاو چاه ها در چه س��الی مورد 
استفاده کشاورزان و مردم عادی قرار می گرفت، 
اما هنوز به یاد دارم که در سال 1300 چندین چاه 
آب عمیق و بسیار قدیمی در اصفهان وجود داشت 
که یکی از آنها  در باغ ش��ریعتمدار، نزدیکی هتل 

کوثر فعلی بود.
عمق کم این چاه باعث شده بود همه مردم بتوانند 
بدون استفاده از گاوچاه، از آب آن استفاده کنند.

البته چاه های عمیق دیگری نیز وجود داش��ت 
که استفاده از آب آن تنها از طریق گاوچاه امکان 
پذیر بود. از جمله آن می توان به چاه حاج میرزا 
اش��اره کرد که صاحبان اصلی آن با اس��تفاده از 
دلوهای کوچکی ک��ه در اطراف ی��ک چرخ قرار 
می گرف��ت،آب مصرفی خ��ود را از چ��اه بیرون 

می آوردند.
از اوض�اع و احوال خیاب�ان چهارباغ و 

دروازه دولت فعلی در آن زمان برایمان 
بگویید.

دروازه دولت ک��ه خیابان ش��اه )طالقانی امروز( 
خیاب��ان چهارباغ ش��مالی )پهل��وی( و چهارباغ 
عباس��ی از جمله خیابان های پررونق و پرتردد 

شهر بود.
بس��یاری از مایحتاج مردم عمدتا از نوع مرغوب، 
در چند متری اول دروازه دولت فراهم می ش��د.

دکان هایی چون سلمانی، بریانی اعظم یا پهلوان، 
کبابی حاج اکب��ر، بقالی، پارچه فروش��ی و... در 
اطراف دروازه دولت و چهارباغ عباسی قرار گرفته 
بود. خیابان شاه )طالقانی( از دروازه دولت تا 200 
متری آن، با دو کاروانسرای تحدید و سده بسیار 
شلوغ بود که پس از گذش��ت چند سال، بین این 
دو کاروانسرا شاهد تأسیس مرکز تئاتر فردوسی 
بودیم که متأسفانه در سالیان بعد، به خاطر انواع 
ساخت و س��ازهای بی رویه در ش��هر، همه این 
س��اختمان ها و بناهای تاریخی در حریم دروازه 

دولت و طالقانی تخریب شدند.
طبق اطالعات به دست آمده، از دوران 
صفویه به بعد خیابان چهارباغ یکی از 
مراکز تفریحی و گردشگری برای مردم 
و مسافران محسوب می شد. وضعیت 

چهارباغ چگونه بود؟
همانطور که گفتی��د، محل گردش مردم ش��هر 
 در آن روزگار، غالب��ا از دروازه دولت ش��روع و به 
سی و س��ه پل ختم می ش��د. چهارباغ به خاطر 
رفت و آمد کارگران کارخانه ها ش��لوغ بود. بدنه 
ش��رقی چهارباغ به خاطر وجود تماشاخانه، قهوه 
خانه حاج ابوالقاسم، س��ینما مایاک و قهوه خانه 
گلستان که امروز دیگر هیچ نشانی از آن نیست، 

پرتردد بود.
در پیاده روی وس��ط چهارباغ که هن��وز آثاری از 
جوی و حوضچه های قدیمی را داش��ت، بیشتر 
بازنشس��تگان  دور یک حوض جمع می شدند و 

اوقات فراغت خود را به خوشی می گذراندند.
یک�ی از باغ�ات مع�روف صفوی�ه باغ 
زرش�ک بود که ارنس�ت هولتزرآن را 
بزرگ ترین خانه چهارباغ می نامد که 
منظره ای روبه سی وس�ه پل داشته و 
به بلندی مدرسه چهارباغ و عالی قاپو 
بوده است.آیا درباره این باغ اطالعاتی 

دارید؟
با این س��ؤال یاد دوران کودکی ام افتادم.در این 
که این باغ  یکی از زیباترین باغ های اصفهان بوده 

است، شکی نیست.
به یاد دارم که برای مدتی تلگرافخانه هند و اروپا 
و اداره تلگرافخانه ایران و انگلیس در خانه این باغ 
قرار داشت که در سال های بعد به چایخانه تبدیل 
ش��د و از آنجایی که در تعمی��رات و نگهداری آن 
کوتاهی کردند، کامال از بی��ن رفت و تنها نامی از 

آن به یادگار باقی ماند. 
این باغ از شمال به کارخانه صنایع پشم و باغ های 

حاشیه زاینده رود محدود می شد که در غرب آن 
باغ نازه و جوهری به چشم می خورد.

سردر ورودی این باغ از یک ساختمان چند طبقه 
تشکیل ش��ده بود که اتاق های تودرتوی زیبایی 

درآن وجود داشت.
به نظر شما کدام یک از دهه های تاریخ 
به عنوان ده�ه ای اس�تثنایی ایران و 

اصفهان محسوب می شود؟
به نظر من دهه 1320 شمسی دهه ای استثنایی 
بود. چرا ک��ه همزمان با به پایان رس��یدن جنگ 
جهانی دوم و تبعید شدن رضاشاه، جنب و جوش 
زیادی میان مردم شکل گرفت. آزادی مطبوعات، 
منتش��ر ش��دن بیش از ده روزنامه ب��ا ایده های 
مختلف و مرم��ت  و بازس��ازی تع��داد زیادی از 
بناهای تاریخی در خیابان س��په، محله دردشت، 
باب الدشت و... از جمله اتفاقات خوبی بود که در 

آن سال رخ داد.
حاال که بحث به اینجا رس�ید، وضعیت 
خیابان س�په و بناهای تاریخی موجود 

در آن چگونه بود؟
 طب��ق اس��ناد تاری��خ در پای��ان ده��ه دوم و 
 آغاز دهه س��وم، هن��وز جمعیت زی��ادی وجود 
نداش��ت وجز س��اختمان شاهنش��اهی و بناهی 
 تاریخ��ی چهلس��تون، حم��ام خس��روآقا و 
ایوان تیموری که دیوار ش��مالی اش در کنار این 
خیابان قرار گرفته ب��ود، آثار دیگری در آن وجود 

نداشت.
در جای ساختمان بانک ملی، باقی مانده چندین 
آب نما و ح��وض از دوران صفوی وجود داش��ت. 
 ایوان تیموری ک��ه در آن زمان ب��ه عنوان محل

  س��رباز گیری و باش��گاه افس��ران ب��ود یکی از 
مهم ترین آثار تاریخی محسوب می شد.

جدای از این موضوع، از جمله آثار تاریخی مورد 
 عالقه ام که ه��ر روز بعد از تعطیلی مدرس��ه به 
 آنجا می رفتم، س��ردر قیصریه بود که مقابل آن

 نه��ر آبی وجود داش��ت ک��ه محل شستش��وی 
 پش��م های رنگرزی ب��ود. در کنار آن نی��ز بازار 
 می��وه و تره بار بود که دس��ت فروش��ان با تجمع 
در آن ب��ه ش��یوه های مختلف��ی ام��رار معاش 

می کردند.
گفته می ش��ود در دوره صفوی��ه، در غرفه های 
باالی س��ردرقیصریه، دس��تگاه نقاره خانه وجود 
داش��ت که در طول روزهای هفت��ه نوازندگان به 
تقلید از سنت باستانی با استفاده از طبل و دهل و 
بوق و کرنا، زمان طلوع و غروب آفتاب را به مردم 

می رساندند.
از اوض�اع و اح�وال اصفه�ان ه�ر چه 
 بگویی�م و تعری�ف کنی�م، ب�از ک�م 
گفته ایم. سخن پایانی ش�ما به عنوان 
یک�ی از اصفه�ان شناس�ان مع�روف 

اصفهان چیست؟
اصفهان را به خاطر چهلس��تون و عالی قاپویش 

دوست دارم.  

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

روزی روزگاری اصفهان

باز روزاصفهان فرا رسید؛ اصفهانی که از گذ شته های دور تاکنون مورد توجه پادشاهان و ملوک مختلف قرار دا شته  آسیه 
است. اصفهانی که همه آن را به منارجنبان، سی و سه پل و دیگر پل ها و آثار تاریخی اش می شناسند. عسگری

 وقتی به بس�یاری از منابع تاریخی رجوع می کنیم، به اطالعات تاریخی جالبی می توان دست پیدا کرد: اینکه برای
 ا ولین بار,، پادشاه بابل تعدادی از یهودیان سرزمین اورشلیم را، برای جلوگیری از شورش و طغیان، همراه با دیگر یهودیان به این سرزمین 
)اصفهان( کوچ داد و آنها به ناچار در محله ای که بعدها به نام جوباره شناخته شد، سکنی گزیدند. پس از آن، در دوره اشکانیان از فلزات 
معادن اطراف اصفهان برای س�اخت ابزارآالت جنگی اس�تفاده ش�د و اراضی مرکزی تر و حوالی رودخانه  زاینده رود نیز برای زراعت و 

کشاورزی مورد بهره برداری قرار گرفت. 
روز اصفهان بهانه ای شد تا سراغ یکی از اصفهان شناس�ان معروفی برویم که امروز 95 سال از بهار زندگی اش می گذرد، اما هنوز دست 
از تحقیق و بررسی در زمینه های مختلف تاریخ اصفهان برنداشته و همچون گذشته، کوله بارش پر است از اطالعات تاریخی درباره آثار 

موجود در شهر گنبدهای فیروزه ای.

عجایب شیخ بهائی

مسجد جورجیر
گروه 
مس��جد حکیم اصفه��ان از جمله پرونده

بناهایی است که در خیابان حکیم 
و در انتهای بازار رنگرزان قرار دارد و در زمان سلطنت شاه 
عباس دوم به وسیله پزشک او، حکیم محمد داوود، در محلی 
که روزگاری ویرانه های مس��جد جامع دیلمی جورجیر یا 
مس��جد صاحب اس��ماعیل بن عباد، از قرن چهارم هجری 

بود، بنا شده است.
  طب��ق اس��ناد تاریخ��ی، قدم��ت کتیبه های س��ردرها و 
ایوان های مس��جد به س��ال های 106۷ ت��ا 10۷3ه ق باز 
می گردد که ی��ادگاری از محمدرضا امامی، خوش��نویس 

مشهورصفویه بوده است. 
سردر مسجد جوجیر در شمال غربی این مسجد قرار دارد.

یکی از دالیل��ی که این بن��ای تاریخی را یکی از ش��اخص 
 ترین آثار اصفهان می نامند، س��ردرقدیمی با قدمت هزار 
ساله اش اس��ت که یکی از آثار طراز اول صدر اسالم است. 
از طرف دیگر، وجود خطوط بنایی در اطراف مسجد نیز بر 

شهرت این اثر افزوده است.
 اگر امروز پا به این مکان مقدس بگذارید، آنچه در نگاه اول 
توجه همگان را به خود جذب می کند، کاش��یکاری هایی 

است که یادگاراساتید معروف زمان صفویه است.
 به گفته مورخان، این بنای تاریخی در مکان مسجدی واقع 
 ش��ده اس��ت که در دوران حکومت دیالمه آن را جورجیر

 می نامیده اند و از آنجایی که در انتهای بازاررنگرزان بوده، 
به مس��جد جامع رنگرزان نیز معروف بوده است. امروز جز 

سردر مسجد، اثری باقي نمانده است.

عصارخانه شاهی  
از دیگر بناهای ش��اخص اصفهان، عصارخانه ش��اهی است 
که امروز در بازار مخلص، نزدیکی چهارسوق شاه و مدرسه 
 مالعبداهلل واقع ش��ده  اس��ت. قدمت آن به زم��ان صفویه 

برمی گردد و به دستور شاه عباس اول ساخته شده است.
عصارخانه ش��اهی، به گفته خانواده پورعصار که سال های 
زیادی را صرف گرداندن آن کرده اند، تا حدود س��ال های 
49-48 نیز به فعالیت خود ادامه می داد. این در حالی است 
که چند س��ال قبل از آن، حاج عباس پورعصار، از مدیران 
پرکار این محل فوت کرده و پس��رانش فعالی��ت هاي او را 
ادامه دادند، اما از آن زمان به بعد، با پیش��رفت تکنولوژی، 
عصارخانه شاهی کارکرد خود را از دست داد و تعطیل شد. 
این مکان تاریخی ت��ا مدت ها بعد زباله دانی ش��ده بود که 
باالخره، با خرید آن به وسیله ش��هرداری در سال 13۷9 و 
انجام عملیات مرمت و بازسازی به وسیله سازمان نوسازی و 

بهسازی شهرداری اصفهان از نابودی نجات یافت.
هر وقت فرصت کردید، حتما از عصارخانه بازدید کنید؛ این 
بنای استثنایی شما را به فکر وامی دارد و قدرت دل کندن 

از این فضای آرام را از شما می گیرد. 

اصفهان یکی از شهرهای مبنایی 
گروه 
ایران در طول تاریخ بوده و هست. پرونده

ای��ن ش��هر از مع��دود مراک��ز 
باستانشناسی ارزش��مند جهانی است و بس��یاری از آثار 

باستانی آن، در لیست آثار بشری ثبت شده.
 اگر از تاریخ این شهر س��خن به میان آید، سرگذشت آن 
تا اعماق اساطیر و افسانه ها ریشه دارد. تاریخ این شهر از 
یک سو به سلیمان و نوح مي رسد و از سوی دیگر، پایگاه 
نهضت کاوه آهنگ��ر بر علی��ه ضحاک خونخ��وار معرفی 
می ش��ود. در این دوران جاده تجارتی که خلیج فارس را 
به ناحیه اصفهان مربوط می ساخت، به این شهر اهمیت 

خاصی می بخشید. 
یاقوت حموی، اصفهان را شهر سواران نامیده که مشتق از 
واژه های اسپهان و سپاه اس��ت. احتماال وجه تسمیه این 

شهر، به دلیل وجود پادگان نظامی در آن بوده است.
اردش��یر بابکان، بنیانگذار سلس��له ساس��انی، اصفهان را 
تصرف کرد. این ش��هر که محل فرمانروایی یکی از هفت 
خاندان بزرگ بود، با ظهور اس��الم، در زمان خلیفه دوم، 
به تصرف مس��لمانان درآمد. پس از این که اصفهان اسالم 
را پذیرفت، ب��رای مدتی جی نامیده ش��د. در قرن چهارم 
هج��ری مرداویج، بنیانگذار سلس��له زی��اری، اصفهان را 

ضمیمه تصرفات خود کرد.
رکن الدوله دیلمی دو محله مس��لمان نشین شهرستان و 

یهودیه را به همدیگر ملحق کرد.
  اصفه��ان در دوره آل بوی��ه وس��لجوقیان پایتخ��ت 
 بود. آث��اری ک��ه از دوره دیالم��ه وج��ود دارد، مبین این 
 مطلب اس��ت که در زمان این سلس��له نیز اصفهان کامال 
مورد توج��ه ب��ود. دردوره س��الجقه، به وی��ژه در مدتی 
 که خواج��ه نظام المل��ک وزیر دوت��ن از پادش��اهان این 
دوره بود، اصفهان بس��یار ترق��ی کرد. بعد از فروپاش��ی 
 س��الجقه و اس��تقرار حکومت اتابکان در نق��اط مختلف، 
 کش��ور دس��تخوش حمالت ش��د. قتل عام ه��ای دوران 
مغول و تیمور و جهانش��اه قره قویونلو تنها چند مورد آن 

هستند. 
پس از قتل عام تیمور، شهر در موقعیت بسیار آشفته ای 
قرار گرفت. باالخره در سال 1000 هجری قمری، به دستور 
ش��اه عباس اول، پایتخت صفویان از قزوی��ن به اصفهان 
 انتقال یافت. دراین زمان جمعیت اصفهان به یک میلیون

 نفر رس��ید و به ش��دت از نظر مراکز تج��اری وفرهنگی 
ترقی کرد.

 با توجه به ش��رایط امروزی اصفهان و وج��ود آثار و ابنیه 
بس��یار، در هر زمینه ای که توریس��ت به آن عالقه دارد، 
می توان از اصفهان به مثابه یکی از مهم ترین قطب های 
کشور دراین زمینه یاد کرد که بتوسعه و بهبود فرصت ها 
و اس��تفاده از آن، باعث توجه توریست ها به این منطقه از 

ایران می شود.

درباره اصفهان

تنها مانده هاي اصفهان  اصفهان تا اعماق افسانه ها ریشه دارد

SMS
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»گیاه درمانی قلب«
از آغاز تمدن بش��ری، گیاهان نه تنها در طبخ 

مريم 
غذاها نقش مهمی داشتند، بلکه در درمان های آريافر*

طبی هم همراه انسان بوده اند.
گیاه پزش��کی و گیاه درمانی منش��أ پیدای��ش داروهای بس��یاری از 
 جمله داروی »افدرین« بوده اس��ت که از گیاه افدرا به دست  مي آید. 
یا داروی دیگوکس��ین ک��ه از گی��اه Digitalis purpurea تولید 

شده است.
با پیشرفت های حاصل شده در امر پزشکی، طب سنتی و گیاه پزشکی 
جایگاه خود را از دست داده است، ولی در بسیاری از نقاط جهان هنوز 

اعتماد خاصی نسب به این گونه داروها وجود دارد.
متأسفانه به دلیل استفاده ناآگاهانه و خودسرانه برخی از مکمل های 
گیاهی و تداخل آنها با بس��یاری از داروها، به وی��ژه داروهای قلبی – 
عروقی عوارض جبران ناپذیری ممکن اس��ت ایجاد شود، بنابراین در 
کنار تأثیرات مفید و مثبت آنها باید از عوارض ناش��ی از تداخل آنها با 

سایر داروها هم آگاه بود.
در جهان حدود 15 میلیون نفر در معرض خطر تداخل گیاهان دارویی 
و داروهای پزشکی هستند و مصرف کنندگان این گونه داروها اطالعات 
کمی درباره تداخل داروهای گیاهی با س��ایر داروها و عوارض جانبی 

ناشی از آنها دارند.
گیاهان بس��یاری وجود دارند ک��ه دارای اثرات درمانی و پیش��گیری 
کننده از بیماری های قلبی –عروقی هستند و بر باال بودن چربی خون، 
 فش��ار خون و نارس��ایی قلبی، از طریق ایجاد اثرات آنتی اکسیدانی، 
ضد لخت��ه ای، کاه��ش دهنده فش��ار خ��ون و جلوگیری از س��خت 
ش��دن عروق، تنظیم ضربان قلب و گش��ادکنندگی عروق تأثیرگذار 
 هس��تند. داده های به دس��ت آمده از مطالعات اپیدمیولوژیک، نقش 
آنتی اکسیدان ها و فالونوئیدهای موجود در گیاهان را در بهبود سالمت 

قلب و عروق به اثبات رسانده اند.
 از طرفی گیاهان ممکن اس��ت تأثیرات منفی هم ب��ر عملکرد قلب و 
عروق داشته باشند؛ از جمله ایجاد آریتمی، فشار خون و ایجاد اثرات 
مشابه جریانات عصبی س��مپاتیک که باعث ایجاد تداخل در فعالیت 

قلب می شود.
 برای مثال برخی از گیاهان دارویی با داروه��ای ضد انعقادی تداخل 
پیدا کرده و باع��ث افزایش اث��ر دارو و ایجاد احتم��ال خونریزی می 
شوند. داروی وارفارین یکی از داروهای مورد مصرف در بیماری های 
قلبی – عروقی است که تداخل آن با گیاهان اهمیت حیاتی برای بیمار 
دارد. در زیر برخی از مکمل های گیاه��ی که با وارفارین تداخل دارند 

ذکر شده است:

زنجفیل
 زنجفیل یا زنجبیل از تشکیل لخته در خون جلوگیری 

می کند، لذا باید از مصرف آن خودداری شود.

سیر
 ثابت ش��ده اس��ت س��یر از تش��کیل لخته در خون 
جلوگیری  می کند و باعث افزایش رقت خون می شود.

بیمارانی که وارفارین مصرف می کنند، نباید بیشتر از 
یک حبه سیر در روز مصرف کنند، زیرا ممکن است باعث 

رقیق شدن بیش از حد خون و احتمال خونریزی شود.

چای سبز
 چای سبز باعث خنثی شدن اثر وارفارین می شود، بنابراین 
 افرادی ک��ه چ��ای س��بز و وارفارین مصرف م��ی کنند

، باید خون خود را مرتبا چک کنند تا اثر دارو کم نش��ده 
باشد.

گزنه
 برگ های گی��اه گزنه ویتامین K دارند و اث��ر وارفارین را 
 کاهش می دهن��د. بنابراین از مص��رف آن باید خودداری

 شود.

خیار
 پوس��ت خیار حاوی ویتامین K اس��ت. تا حد امکان خیار را 

بدون پوست مصرف کنید.

سويا
 مصرف فرآورده های لوبیای سویا و شیر سویا باعث کاهش 
 اثر ضد لخت��ه ای وارفارین و افزای��ش احتمال بروز لخته

 می ش��ود. از مصرف فرآورده های حاوی سویا خودداری 
کنید.

زردچوبه و پیاز
 زردچوبه و پیاز هم اثرات ضد لخته ای دارند و مصرف زیاد 
آنها باعث افزایش احتمال خونریزی می شود. مصرف یک 

عدد پیاز کوچک در روز منعی ندارد.

*کارشناس تغذيه، کارشناس ارشد صنايع غذايی

تأثیر میزان نور محیط کار در 
سالمت افراد

کار در محیط بسته کم نور و همچنین در فضاي پرنور، اغلب 
موجب خستگي و تحریک پذیري فرد مي شود.به گزارش 
خبرن��گار وب دا،  دفترآموزش و ارتقاي س��المت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعالم کرد: محیط کار 
از آن دسته مکان هایي است که فرد بخش زیادي از وقت 
خود را در آن سپري مي کند و بر این اساس، عوامل موجود 
در محیط کار نیز عملکرد فرد را تحت تأثیر قرار مي دهد.

بر اساس این گزارش، عوامل متعددي وجود دارند که در 
محیط کار بر سالمت افراد تأثیرگذار است. به عنوان مثال 
برخي مش��اغل در محیط باز و برخي دیگر در مکان هاي 
بس��ته قرار دارند و میزان روشنایي در محیط بسته بسیار 
حائز اهمیت اس��ت.کمي و زیادي نور م��ي تواند تأثیرات 
متضادي بر نیروي کار داشته باشد؛ برخي تأثیرات نوري 
بر بینایي و برخي دیگر بر مس��ایل رواني تأثیرگذار است 
 و افرادي که در محیط هاي بس��ته یا بسیار پر نور فعالیت 
 مي کنن��د، ب��ازده مناس��بي نخواهن��د داش��ت و اغلب 

ویژگي هاي منفي رواني از خود نشان مي دهند. 

 اعضای جوان 30 ساله، 
سه بیمار را زنده کرد

با اقدام خداپس��ندانه خانواده مرح��وم قمصور صالحی 
اعضای آن مرحوم به سه بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

مرحوم قمصور صالحی، 30 ساله، که دچار مرگ مغزي 
شده بود، پس از طی مراحل قانونی، با اقدام خداپسندانه 
خانواده  اش در مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س( تحت 

عمل جراحی برداشت اعضا قرار گرفت. 

افرادی که پوکی استخوان 
دارند، شنا نکنند

افرادی که به بیماری پوکی استخوان دچار هستند برای 
انجام حرکات ورزشی باید با متخصصان مشورت کنند. 
مهرداد نقی خانی، کارش��ناس ارش��د فیزیوتراپی اظهار 
داش��ت: یکی از راه های درمان پوکی استخوان، ورزش 
درمانی و داشتن تحرک اس��ت که این تمرینات باید در 

محدوده طبیعی مفاصل بدن و بدون درد انجام گیرد. 
طبق قانون ارش��میدس وزن افراد در آب کاهش یافته و 
تراکم استخوان کم می ش��ود که این امر می تواند پوکی 

استخوان را تشدیدکند.

سونامی تغذيه با مصرف باالی غذاهای آماده
کارشناس مسائل بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: مصرف زیاد ساندویچ 
، پیتزا و سوس��یس و کالباس  دربین گروه های مختلف، امروز س��ونامي تغذیه را در 

ایران به وجود آورده است.
س��ید مرتض��ی میرلوح��ی ب��ه خبرن��گار زاین��ده رود گف��ت: از خ��وردن 
غذاه��اي چ��رب و س��رخ ک��رده ت��ا ح��د ام��کان بای��د خ��ودداري ک��رد، 
ب��روز  احتم��ال  و  هاس��ت  بیم��اري  از  بس��یاري  تس��ریع  عام��ل   زی��را 

بیماري هاي قلبي و عروقي ، دیابت نوع 2 ، آلزایمر و سرطان و... را به دنبال دارد.
وی با اشاره به اینکه هش��دارهای س��المتی را باید جدی گرفت، ادامه داد:  نخوردن 
صبحانه، حافظه دانش آم��وزان را کم ، قدرت فکري را ضعیف، پرخاش��گري را در او 
مضاعف و او را بي حوصله مي کند، تا جایی که نمي تواند کار فکري طوالني انجام دهد.

کارشناس مسائل بهداشتی دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان تصریح کرد: نخوردن 
صبحانه آستانه تحریک براي شروع حرکات فیزیکي و تحرک داشتن و تخلیه انرژي 
در کودکان را کم مي کند.وی اظهار داشت: اس��ترس، رژیم غذایي نامناسب ازجمله 

مصرف نمک زیاد، سیگار، چاقي، اضافه وزن باال، سن باالي 50 سال، بیماري تصلب 
شراین، کم تحرکي، سابقه خانوادگي و ژنتیک، بیماري هاي کلیوي، سایر بیماري ها 

از جمله تغییرات هورموني و بیماري هاي عروقي را به همراه دارد.

ايران بیش از کشورهای اروپايی مبتال به میگرن دارد
کارشناس مسائل بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه بیش از 20 
درصد ایراني ها میگرن دارند، ادامه داد: درکشورهاي اروپایي 20 درصد مردم دچار 

میگرن هستند که این آمار در کشور ما بیشتر است .
میرلوحی گفت: درصدي از افرادي که سر درد اولیه دارند، استعداد میگرن هم دارند 
که با رژیم غذایي سالم، خواب کافي ش��بانه، ورزش کردن و تحرک داشتن و کاهش 

استرس مي توان از بروز سردرد تا حدود زیادي پیشگیري کرد .
وی تأکید کرد: حدود چه��ارده درصد کودکان و نوجوانان کش��ور دچار کمبود وزن 

هستند و حدود 5/13 درصد کودکان و نوجوانان اضافه وزن و چاقي دارند.

توجه به بهداشت روانی بیماران سرطانی به ویژه بالفاصله پس 
از تشخیص بیماریشان ضروری است

نتایج یک مطالعه جدید در سوئد نشان داد، بیماران سرطانی 
بالفاصله پس از تش��خیص بیماریشان، بیشتر در معرض خطر 

ابتال به حمله قلبی یا اقدام به خودکشی هستند.
انس��تیتو بهداش��تی کارولینس��کا در بیانیه ای منتش��ر کرد: 
مطالعات پیشین نشان داده است که بیماران سرطانی بیشتر در 
معرض ابتال به بیماری های قلب و عروق یا اقدام به خودکشی 
هس��تند. بی تردید افزایش این خطرات، ناش��ی از فش��ارهای 
احساسی و روانی مربوط به مبتال شدن به این بیماری کشنده 
 اس��ت. در این مطالعه جدید روی گروهی از بیماران سرطانی 
هم چنین مش��خص ش��د که تش��خیص س��رطان و اطالع از 
این بیم��اری نی��ز به نوب��ه خ��ود، باع��ث افزایش اس��ترس 
مبتالیان به آن می ش��ود و احتمال بروز بیماری های ناش��ی 

از ای��ن اس��ترس را در بیماران س��رطانی افزای��ش می دهد. 
 در این ارزیاب��ی ها بیش از ش��ش میلیون نفر از مردم س��وئد 
بین س��ال های 2001 تا 200۶ میالدی تح��ت مطالعه قرار 
گرفتند که در این افراد، بیش از 500 هزار مورد ابتال به سرطان 

در همین دوره شناسایی شد.

مصرف متعادل و روزانه شکالت در بهار به ویژه شکالت هایی 
که حاوی درصد باالیی کاکائو هستند، انرژی مورد نیاز بدن 
را تامین کرده و خطر بروز برخ��ی از بیماری ها را نیز کاهش 
می دهد.عماد معصوم��ی، در گفتگو گفت: ب��ا تغییر فصل از 
زمس��تان به بهار، باید برخی از عادات تغذیه ای را تغییر داد و 
در واقع شیوه های تغذیه ای جدیدی را در پیش گرفت.وی با 
بیان اینکه در فصل بهار به دلیل طوالنی شدن تدریجی روز، 
نیاز بیش��تری به تامین مناسب انرژی اس��ت، اظهار داشت: 
مواد غذایی مختلف��ی می توانند در ط��ول روز، انرژی بدن را 
برای مدت زمان قابل توجهی تامین کنند که شکالت یکی از 
آنهاست.وی گفت: بیماری های قلبی، عروقی، دیابت و فشار 
خون ، از جمله مهم ترین نارس��ایی هایی هستند که مصرف 
متعادل شکالت های حاوی درصد باالی کاکائو، می تواند خطر 
بروز آنها را کاهش دهد.این متخصص تغذیه با اشاره به اینکه 

تاثیر کاکائو در کاهش خطر بسیاری از بیماری ها و مشکالت 
جسمی به اثبات رسیده است، یادآور شد: عالوه بر بیماری ها و 
مشکالت فیزیکی، کاکائو می تواند انسان را از لحاظ روانی نیز 
در وضعیت مناسبی قرار داده و بر روی خلق و خو و رفتار انسان 

تاثیر مثبت بگذارد.

پیشنهادتوصیه

در فصل بهار هر روز يک تکه شکالت بخوريدبهداشت روان بیماران سرطانی جدی گرفته شود

بعد از اتفاقات بد، نخوابید

يادداشت

اخبار کوتاه
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رب گوجه فرنگی ، محافظ پوست در برابر اشعه های ماوراء بنفش

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه نیوکاسل و منچستر دریافتند استفاده از رب گوجه فرنگی در رژیم غذایی 
روزانه، راهکار مناسبی برای محافظت پوست در برابر اشعه های مضر ماوراء بنفش است.  روش های درمان چروک های 

پوستی چاپ شد
 کت��اب »درماتول��وژی مبتن��ی ب��ر ش��واهد، روش ه��ای 
 درمانی چ��روک ه��ای پوس��تی« ب��ا تألی��ف دکتر محم��د علی

  نیلف��روش زاده، متخص��ص بیم��اری ه��ای پوس��ت و م��و ، 
 دکتر فریب��ا جعفري، فلوش��یپ م��رور سیس��تماتیک و متاآنالیز

  از کان��ادا و دکت��ر هاجر زرکوب، پزش��ک محقق مرک��ز تحقیقات 
پوست و سالک در دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان به چاپ رسیده 

است.
 ت��الش پزش��کان، یافت��ن روش ه��ای درمان��ی ب��ا اثربخش��ی 
مطلوب و ع��وارض حداقل اس��ت. در ای��ن مقاله براس��اس  اصول 
پزش��کی مبتنی بر ش��واهد 
 و در ی��ک مرور نظ��ام مند، 
جنبه ه��ای مختلف درمانی 
 )از قبی��ل مزایا، اثربخش��ی 
و عوارض جانبی( روش های 
مختل��ف درمان چ��روک و 
جوان س��ازی پوست، جمع 

بندی و ارایه شده اند.

فدایی  هدف از ای��ن مطالعه را شناس��ایی راهکارهای پیش��گیری از 
بیماری های قلبی عروقی بیان کرد و گف��ت: یکی از مهم ترین عوامل 
خطر س��از برای بروز بیماری های قلبی عروقی، کم تحرکی و نداشتن 
فعالیت فیزیکی مناسب است که در قرن حاضر، با پیشرفت تکنولوژی 
و اختراع انواع ماشین آالت و ابزارهای صنعتی به شدت بر گستردگی 

این معضل افزوده شده است. 
محقق و پژوهشگر دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان با اشاره به اینکه  
سکته قلبي در اثر تنگي شدید و انسداد عروق تغذیه کننده عضله قلب 
)عروق کرونر( به وجود مي آید، تصریح کرد: یکي از علل اصلي و مهم 
مرگ و میر در جهان، به ویژه در کشورهاي جهان سوم و از جمله ایران، 
بیماري هاي قلبي و سکته قلبي است. وی ادامه داد: دلیل اصلي و مهم، 
تنگي و انس��داد عروق کرونر قلب، سفت و سخت ش��دن جدار عروق 

کرونر یا تصلب شرائین است.
فدایی اف��زود: ورزش و تحرک بدن��ی در تقویت قل��ب و جلوگیری از 
بیمار ش��دن آن اثرات زیادی دارد که از جمله آنها می توان به تقویت 
رگ های فرعی و مویرگ هایی که خون را به بافت های قلب می رسانند 

اشاره کرد.

 ورزش احتم�ال حمل�ه قلب�ی راچه�ار براب�ر ک�م
 مي کند

 محقق و پژوهش��گر دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان با بی��ان اینکه 
 ورزش منظم و م��داوم، باعث افزای��ش قطر عروق کرون��ر قلب، قوی 
 ش��دن عضله قل��ب و افزایش پمپ��اژ و در ص��ورت تنگ��ي در عروق 
 کرونر اصل��ي قلب، ع��روق فرعي افزایش می ش��ود، اضاف��ه کرد: در

  زمین��ه بیماری های قلب��ي عروق��ي، ورزش می تواند احتم��ال بروز 
 حمالت قلب��ي را دو تا چه��ار برابر کاه��ش دهد و با کاه��ش عوامل 
خطر س��از، از پیش��رفت پدیده تصلب شرائین پیش��گیري کند و در 
 نهایت، از بروز مرگ و میر بکاهد.این امر به طور عمده از طریق تشکیل 
 ع��روق جانب��ی و افزای��ش خ��ون رس��انی ع��روق کرون��ر ص��ورت 

می گیرد. 
فدایی گف��ت: ورزش های منظم ه��وازی )حداق��ل 45دقیقه در روز( 
همچون دوچرخه سواری و پیاده روی تند و  شنا، دو تا سه برابر ریسک 

بروز بیماری های قلبی و عروقی را 
کاهش مي دهد.

  ورزش با بهبود عملکرد
 ريوی، س�بب افزاي�ش قوا در 

بیمار می شود
عل��وم  دانش��گاه  پژوهش��گر  و  محق��ق 

پزش��کی اصفهان با اش��اره ب��ه اینک��ه ورزش و فعالیت 
فیزیک��ی مناس��ب می توان��د، س��بب بهب��ود عملکرد 
ری��وی ش��ود و احس��اس بهب��ود و افزای��ش ق��وا را 
 در بیم��ار ایجاد کن��د، تأکید ک��رد: برخ��ی از فواید آن

  افزای��ش خون رس��انی به قل��ب، ش��ریان های کرونری، 
 افزایش ق��درت عضالن��ی پمپ قلب��ی، کاه��ش تحریک
  پذیری الکتریکی قل��ب و تأخیر در  ایجاد تصلب ش��رایین

 است.
فدایی گفت: بررسی ها نشان داده است ورزش مرتب به میزان 
سه روز در هفته و  هر بار نیم ساعت، برای سالمت قلب ضروری 
اس��ت، زیرا در طی این فعالیت ورزشی، ضربان قلب به حدود 
 125-110 ضربان در دقیقه )مناسب با سن ۶0-30 سالگی( 
می رسد و می تواند حد مناسبی از فعالیت فیزیکی را برای فرد 

مهیا سازد.

 تحرک عضالنی، سالمتی قلب را به بار می آورد
فدایي اعالم کرد: انواع فعالیت های ورزش توصیه شده تمرین های 
تنفس��ی، پیاده روی تند )حدود 4 کیلومتر در هر نوبت(، پرش در 

جا، شنا، دوچرخه س��واری، دویدن، طناب زدن، اسکی و قایقرانی 
است و  تمام ورزش هایی که در آن تحرک عضالت نقش اصلی را ایفا 

می کند، می تواند مفید واقع شود .
محقق و پژوهش��گر دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان عن��وان کرد: 
بیماري هاي قلبي، عروقي از اساس��ي ترین علل مرگ و میر در جوامع 
بش��ري اس��ت و مبارزه با عوامل خطرس��از این بیماري ها مي تواند از 
اساسي ترین اقدامات سازمان هاي بهداشتي در راستای کاهش مرگ 

و میر تلقي شود.

کم تحرکی خطرناک ترين تهديد سالمتی

ورزشکاران 25 درصد كمتر سکته می كنند
کتايون  محق�ق و پژوهش�گر دانش�گاه عل�وم پزش�کی اصفه�ان گف�ت: می�زان م�رگ و میر 

در اثر سکته قلبي در میان  ورزشکاران  25 درصد کمتر از افراد غیر ورزشکار و عادي گلچهره
است.

سوس�ن فدايی در گفتگو با خبرنگار زاينده رود با اش�اره به مقاله خود در ارتباط با تعیین اثر ورزش بر 
بیماری قلبی عروقی، اظهار داشت: مطالعات نش�ان داده اند که فعالیت هاي بدني و ورزش مناسب و 

طوالني مدت، در پیشگیري از بیماري هاي قلبي دخالت دارد.

پژوهشگران علوم پزشکی در کش��ور  آمریکا می گویند نتایج 
بررسی های آنان نشان داده است خوابیدن افراد بالفاصله پس 
از وقوع یک حادث��ه دلخراش، موجب تقویت و حفظ بیش��تر 
خاطره آن می شود. آنان توصیه کرده اند هرگز بالفاصله پس از 

یک حادثه دلخراش نخوابید.
محققان دانشگاه ماساچوس��ت آمهرست، برای اولین بار اعالم 
کردند پاس��خ احساس��ی افراد پس از یک حادثه دلخراش، در 
صورتی که فرد بیدار بماند، تاحد قابل توجهی کاهش می یابد. 
در عوض زمانی که پس از وقوع رویداد احساسی منفی بخوابند، 
خاطرات این حادث��ه در مغز تقویت و با قوای بیش��تری حفظ 

می شوند.

در حقیقت، این دانشمندان نش��ان دادند که خواب، خاطرات 
غم انگیز و دلخ��راش را تثبیت و احساس��ات منف��ی را تغذیه 
می کند. بنابراین، بهتر اس��ت پ��س از رخ دادن چنین وقایعی 

فرد بیدار بماند.
به گفته نورولوژیس��ت های آمریکایی این حالت می تواند یک 
ریشه اجدادی داشته باش��د، به طوری که انس��ان ها با حفظ 
احساسات منفی و خاطرات مربوط به موقعیت های ناخوشایند 
و یا خطرناک، از وقوع موقعیت های مشابه در آینده برای خود 

و برای فرزندانشان جلوگیری می کردند.
این محققان در این مورد توضیح دادند: نتایج ما حتی برای افراد 
متأثر از اختالل پسا- آس��یبی، یک معنی مهم دارند. ما کشف 

کردیم که اگر چیز ناخوش��ایندی مثل یک تصادف می بینی و 
بعد از تو خواس��ته شود که عکس��ی از صحنه همان تصادف را 
ببینی، پاسخ احساسی، درصورتی که بالفاصله پس از تصادف 
نخوابیده باشی، تا حد قابل توجهی نسبت به زمانی که خوابیده 

باشی کاهش می یابد.
این محققان براي دستیابی به این نتایج، آزمایشی را روی ۶۸ 

زن و 3۸ مرد سالم بین 1۸ تا 30 سال انجام دادند.
در مرحله اول این آزمایش، به داوطلبان روی نمایش��گر رایانه 
یک س��ری تصاویر غمگین یا شاد نشان داده ش��د. هر یک از 
ش��رکت کنندگان باید واکنش خود را در مقیاس 1 تا ۹ نشان 
می دادند و تصاویر را با ویژگی هایی چون خنثی، منفی و مثبت 

مشخص می کردند.
12 ساعت بعد، داوطلبان ترکیبی از تصاویر قبلی و یک سری 
جدید را دیدند. در این مرحله باید تصاویر قدیمی را از تصاویر 

جدید تشخیص و سپس آنها را مورد ارزیابی قرار می دادند.
گروهی از شرکت کنندگان قبل از ورود به مرحله دوم خوابیدند 
و گروهی دیگر بیدار ماندند. به این ترتیب، دانشمندان دریافتند 
که خواب، اثرات قابل توجهی در خاطرات شرکت کنندگان و 

احساسات ناشی از این خاطرات برجای گذاشت.
افراد تصور می کنند خوابیدن می تواند تأثیرات احساسی منفی 
مربوط به یک حادثه دلخراش را تقلیل کند، این درحالی است 

که این تیم نشان داد دقیقا عکس چنین تصوری وجود دارد.



یادداشت

 ی��ک بلی��ت کش��تی تایتانیک ک��ه خریدار نخس��ت آن در س��ال 
1912میالدی در کش��تی یاد ش��ده ج��ان باخت، در ی��ک حراجی 
خریدار دیگری پیدا ک��رد، البته این خریدار ب��رای آن 56هزار دالر 

پرداخت کرد. 
در حراج��ی نیوی��ورک عالوه ب��ر این بلی��ت تاریخی، من��وی غذا و 
 چندین کاالی دیگر که از اعماق اقیانوس بیرون کش��یده ش��ده بود 
به حراج گذاشته شد. به گفته کارشناسان این حراجی، متن یک پیغام 
تلگراف شده توسط مسافران کشتی تایتانیک نیز به قیمت 27هزار 
دالر فروخته ش��د. گفتنی اس��ت در این تلگراف، یکی از مس��افران 

خب��ر برخورد کش��تی با کوه 
یخ را ارسال کرده بود. کشتي 
س��لطنتي تایتانیک، آخرین 
رویاي بزرگ یک عصر طالیي 
بود. این کشتي طراحي شده 
بود تا بزرگ ترین دس��تاورد 
عصر کامیاب��ي، خودباوري و 

تجمل باشد.

یک جراح سعودی در جریان 
عمل جراحی یک دختر جوان 
به ج��ای خارج ک��ردن لوزه، 
هموروئی��د او را تح��ت عمل 

جراحی قرار داد.
به گزارش تابن��اک، روزنامه 
الری��اض ب��ه نق��ل از عواجی 
النعمی، مدیرکل بهداش��ت 
جازان و رییس کمیته تخلفات پزش��کی، اعالم کرد: این پزشک در 
یکی از بیمارستان های خصوصی به جای خارج کردن لوزه های یک 
دختر 20 ساله، هموروئید او را عمل جراحی کرد. النعمی خاطرنشان 
کرد: این پزشک که عضو هیأت متخصصان سعودی است، هنوز مجوز 

نهایی عمل جراحی را از اداره بهداشت منطقه دریافت نکرده است.
وی افزود: اداره بهداشت جازان همچنان درحال تحقیق درباره پرونده 
این دختر است و پدر این دختر سعودی شکایتی را به اداره بهداشت 

فرستاده است.
النعمی گفت: در صورت اثبات این اشتباه، بیمارستان مذکور جریمه 
مالی و یا بسته خواهد ش��د.پدر این دختر عربستانی اعالم کرده که 
از عمل جراحی هموروئید دخترش به جای خارج کردن لوزه شوکه 
شده، زیرا بیمارستان هیچ گونه رضایتنامه ای از وی برای این عمل 

جراحی نگرفته بود.

ذره بین

دور دنیا

مکث و لبخند
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حوالی دهلران بیش از 80 بار لرزید 
مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسس��ه ژئوفیزیک دانش��گاه تهران اعالم کرد: حوالی دهلران واقع در 
 مرز بین ایران و عراق در چهار روز گذش��ته 83 بار لرزید. به گزارش مرکز لرزه نگاری کشوری، این 

زمین لرزه ها از 30 فروردین ماه گذشته تا 10:43 شنبه  به ثبت رسیده است. 
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 عمل جراحی عجیب
 پزشك عربستانی

 کارآگاهان پلیس می دانند آنچه در 
شهرزاد
 بابا علی پور

یک جرم رقم می خورد، از یک سو 
بازتاب آسیب های اجتماعی است و 
از سوی دیگر حاکی از نادیده گرفتن 
هشدارها و بروز غفلت هاست. ستون ذره بین با بررسی برخی 
جنایت ها، قصد دارد به نکاتی اشاره کند که شاید دانستن آنها 

منجر به پیشگیری از وقوع یک حادثه شود.

نوزدهم فروردین ماه، ساعت 14:30  
رأس س��اعت30 :14دقیقه، پیامکی به تلفن همراه یک مرد 
ایالمی ارس��ال می ش��ود؛ پیامک حاوی ای��ن جمالت بوده 
است:» پسرتان ربوده شده است« بالفاصله پدر نگون بخت 
امیرحسین با مدرسه محل تحصیل فرزندش تماس گرفته و 
طی صحبت با  مسئوالن مدرسه، ناباورانه به غیبت فرزندش 
پی می برد  و این درحالی اس��ت که صحت موضوع بیش از 
پیش آزارش م��ی دهد.پدر تالش می کن��د از پلیس در این 
رابطه کمک بگیرد؛ کارآگاهان با توج��ه به اهمیت موضوع، 
تحقیقات را آغاز می کنند. هر س��رنخی می تواند مهم باشد. 
نخستین نکته، زمانی است که امیر حس��ین از منزل خارج 
شده است. او در روز حادثه، در ساعت 13عصر راهی مدرسه 
راهنمایی 14 خرداد ایالم واقع در محله چالیمار شده و این در 

حالی بود که همکالسی هایش نیز همراه او بوده اند.

یافتن نخستین اشتباه 
 در س��اعت 13عص��ر  امیر حس��ین  ب��ه همراه چن��د تن از 
 همکالسی هایش راهی مدرس��ه راهنمایی 14 خرداد ایالم 
می ش��ود. دانش آموزان دی��ده اند که مردی ج��وان  به آنها 
نزدیک شده و پس از احوالپرس��ی، به امیر حسین گفته که  
عمویش فوت کرده و پدرش، این م��رد را که ظاهرا از فامیل 
بوده، به دنبالش  فرستاده تا به اتفاق سریع راهی  اسالم آباد 
شوند. مرد مدعی ش��ده که از مدرس��ه نیز برایش مرخصی 
گرفته است. دانش آموزان با خیال راحت دوستشان را بدرقه 
می کنند و شاهد هستند که چگونه او  پیاده با مردی همراه 
می شود و می رود. به گفته چند نفر از همکالسی هایش، هر 
دو به راحتی و با رضایت کامل پ��س از طی حدود 300 متر ، 
سوار بر یک خودرو سواری، از محل دور می شوند. چهره مرد 
بالفاصله شناسایی می شود. او همان کسی بوده که به گفته 
 همسایه ها از دو ساعت قبل در محله پرس��ه می زده است، 
به طوری که پرسه زدن حدود دو ساعتی این فرد با اعتراض 

برخی همسایگان نیز همراه بوده است. 

بی توجهی به پیامکی مشکوک 
نیروهای پلیس استان ایالم در حالی به بررسی پیامک های 
تلفن هم��راه پدر امیر حس��ین می پرداختن��د که مضمون 
پیامک ک��ه صبح روز ناپدید ش��دن امیر حس��ین ارس��ال 
ش��ده بود، حاوی این مطلب بود: » شما از س��وی مرکز آمار 
 ایران برنده یک دس��تگاه جارو برقی ش��ده اید«و در ادامه ،

ارسال کننده پیامک، خواسته بود که پدر امیر حسین آدرس 
دقیق محل سکونتش را از طریق پیامک اعالم کند تا سریعا 
جایزه به آدرسش ارسال شود.  ظن پلیس نسبت به موضوع 
افزایش پیدا ک��رد و بدین ترتیب ردپای��ی از آدم ربایان پیدا 
شد.کمتر از 15 س��اعت بعد،  متهم شناس��ایی، دستگیر و 
تحویل مقامات قضایی شد.گزارش پلیس حاکی از آن بود که 
فرد مورد نظر که پسر نوجوان را با خود همراه کرده بود، داماد 
دایی امیر حسین بوده است. امیر حیدرعباس زاده، فرمانده 
استان  انتظامی ایالم  در تشریح پرونده، اعالم کرد: متهم پس 
از حدود پنج روز از دستگیری، لب به اعتراف گشود و جزئیات 
این جنایت را تشریح کرده و اعتراف کرد که خود به تنهایی 
و بدون مشارکت هیچ فرد دیگری، مرتکب جنایتی هولناک 
شده و بدین ترتیب جسد نوجوان بی گناه، با نشانی های قاتل 

در نزدیکی  رودخانه پیدا شد.

حرف پول، قاتل را وسوسه کرد
قاتل که رابطه خانوادگ��ی نزدیکی با خانواده امیرحس��ین 
داشته اس��ت، در اعترافاتش مدعی ش��د: در ایام تعطیالت 
نوروزکه خان��واده این نوج��وان برای گذران��دن تعطیالت 
نوروزی به شهرس��تان اس��الم آباد غرب س��فر کردند، پدر 
 خانواده در جمع آشنایان اظهار کرده که مبلغ زیادی پول در 
اختیار دارد. بر اس��اس این گزارش، قاتل نی��ز در این جمع 
 حضور داشته و پس از شنیدن سخنان پدر مقتول، نقشه شوم 
 خود را به منظور کس��ب نامش��روع مبلغ مذک��ور، از طریق 
 آدم ربای��ی در ذهن خود ترس��یم م��ی کند. قات��ل با فریب 
امیر حسین، او را با خود همراه کرده و برای عملی کردن نقشه 
شوم خود، راهی اسالم آباد غرب می شوند. قاتل پس از عبور 
از جاده حمیل و ورود به استان کرمانشاه، در حالی که وانومود 
می کند که دارد با تلفن همراه خود صحبت می کند، پس از 
چند دقیقه به مقتول می گوید که پدرت تماس گرفته و گفته 
که همان جا پیاده شوید تا من هم به شما ملحق شوم. بدین 
ترتیب قاتل بی رحم که فرد تنومندی است، امیر حسین  را به 
 بهانه شستن دست و صورت به کنار رودخانه ای در کنار جاده 
می کشاند و در س��اعت 14:7 همان روز خفه اش می کند،  
او را به درختی در کنار رودخانه م��ی بندد و محل جنایت را 

ترک می کند.

چرا این حادثه رقم خورد؟
 بی دقتی پدر خان��واده در بیان جزئیات مال��ی و اظهار نظر 
درب��اره داش��تن 50 میلی��ون تومان پ��ول نق��د، منجر به 
 وسوسه ش��دن یکی از اعضای خانواده شد و زمینه کشیدن 
 نقشه ای شوم را فراهم کرد. بی توجهی نوجوان مبنی بر اطالع 
ندادن موضوع ب��ه خان��واده یا مراجع��ه به خان��ه و اعتماد 
 کردن بی مورد، فرصت را ب��رای وقوع جنایتی هولناک مهیا 
کرد. بی توجهی اطرافیان از همکالسی های امیرحسین گرفته 
تا همسایه ها، به وقوع این جنایت کمک کرد و بدین ترتیب 

مرگ، پایان داستان تلخ آدم ربایی شد.
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راجع به علی دایی به کنایه می گویند» دایی 
گروه 
را خدا بغل کرده است«؛ مردی که با سرعت حوادث

220 کیلومتر به ته دره می رود اما به جای 
عزرائیل، خ��دا او را در آغوش می کش��د. از ش��دت ضرب��ه لگد یک 

فوتبالیست 10 ساعت روانه اتاق جراحی می شود، اما باز هم از جا بلند 
می شود و راه می افتد؛ درست است که می گویند او را خدا بغل کرده 
است، اما بنا بر اظهارات این فوتبالیس��ت نامی، او با قوانین راه و جاده 
همراه نیس��ت، چرا که حادثه اخیر رانندگی که هنوز او را زمین گیر 
کرده است، بیش از هر چیز بیانگر گذر از مرز قوانینی است که برای این 

راننده خیلی هم معنا ندارد.
 این مصاحبه در مجله تماشاگر با آقای  عشق سرعت انجام شده است. 
مصاحبه ما با علی دایی در میانه های اسفندماه سال گذشته انجام شد. 
چیزی در حدود دوهفته قبل از تصادف علی دایی در مسیر برگشت از 
اصفهان. در مصاحبه ای که ما با دایی انجام دادیم، قصد داشتیم روی 
تصادفی وحشتناکی که وی در آلمان برایش اتفاق افتاده و جان سالم 
از آن به در برده بود، زوم کنیم که تصادف جدید وی در ایران، مزید بر 

علت شد تا اشاره ای به این موضوع کنیم. 
دایی در تصادفی که در 55کیلومتر مانده به کاش��ان برایش رخ داد، 
این بار تنها نبوده و از آسیب دیدگی هم در امان نماند. محمد دایی و 

ژلکومیاچ در خودروی پرادوی دایی همراهش بودند.

بخت آقای سرعت 
دایی که قرار بود س��اعت 3صبح 29 اس��فند به فرودگاه بین المللی 
امام خمینی)ره( برود تا با خانواده اش برای گذراندن تعطیالت نوروز 
به دوبی پرواز کند، نمی توانس��ت ریس��ک کرده و با پرواز 10ش��بی 

 که تیمش از اصفهان به تهران داش��ت بس��نده کند. به همین خاطر 
زمینی به اصفه��ان رفته بود تا پس از نشس��ت خبری بع��د از بازی، 
به س��رعت به ته��ران بازگردد. ش��هریار س��رما خ��ورده و از داروی 
س��رماخوردگی که حالت خوب آلودگی ایجاد می کند استفاده کرده 
بود. در میانه راه و در نزدیکی منطقه بادرود، به پمپ بنزین می رود و 
باک را تا آخر پر می کند! بع��د از خروج از پمپ بنزین، محمد دایی به 
علی پیشنهاد می کند که وی رانندگی کند، اما شهریار می گوید اگر 
احساس خواب آلودگی بیشتری کرد، جایش را به وی می دهد. در طول 
مسیر محمد دایی با برادرش دائما صحبت می کند تا وی خوابش نبرد. 
قدری که به مسیر خود را ادامه می دهند، محمد می بیند که در حدود 
یک دقیقه اس��ت که علی صحبت نمی کند. ناگهان ماشین به سمت 
شانه خاکی راه منحرف شده و در نهایت روی سقف برمی گردد!  یکی 
از دوستان دایی می گوید: اگر ماشین را می دیدید، متوجه می شدید 
که چقدر خدا علی را دوس��ت دارد. چیزی در حدود 50، 60متر آن 
هم با س��رعتی در حدود 160کیلومتر در ساعت، ماشین روی سقف 

کشیده می شود. 
خدا را ش��کر که علی کمربند ایمنی خود را بس��ته بود، وگرنه معلوم 
نبود چه اتفاقی برایش رخ می داد. دای��ی از ناحیه گوش و ابرو قدری 
آسیب دید و به سرعت به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شد. 
درمان های ابتدایی در آنجا انجام ش��د و صبح فردا به بیمارستان الله 
تهران انتقال می یابد. در این تص��ادف، محمد دایی هم از ناحیه پهلو 

مقداری آسیب دید، اما ژلکو میاچ آسیبی ندید.
در مورد می��اچ، یکی از نزدیکان علی دایی که خود را به بیمارس��تان 
شهید بهش��تی کاش��ان رس��انده بود، می گفت: میاچ در کل پوست 
سفیدی دارد، اما آنقدر ترسیده بود که شبیه روح شده بود! بنده خدا 
از ترس زبانش بند آمده بود. به هرحال دایی در دومین تصادف شدید 
دوران زندگی اش، یک بار دیگر جان س��الم به در برد و می توان گفت 

پس از حادثه جاده هانوفر-بیله فیلد، این بار  بخت  و اقبال، دایی را در 
جاده کاشان بغل کرد. پس از تصادف، حاال دوستان دایی به شوخی 
و کنایه به وی می گویند که احتماال کارخانه تویوتا سازنده خودروی 
پرادو به وی به خاطر چپ کردن این خودرو که معموال چپ نمی شود، 

جایزه ای را اهدا خواهد کرد!
چند جایی که خدا شما را بغل کرده، کجا بوده است؟

 در هیروشیما و بعد از لگدی که از بحرین خوردم! 10ساعت در اتاق 
عمل بودم؛ همانجا خدا را با تمام وجود حس کردم. آن ماجرا و اتفاق 
برایم درس زندگی بود و خیلی چیزها به من یاد داد که می شود راحت 
با یک لگد همه چیز را از دس��ت بدهی. بعد از هیروشیما همه گفتند 
فوتبال علی دایی تمام ش��د! فقط می توانس��تم راه بروم. کس��ی که 
22ساعت شکمش را پاره کنند فوتبالش تمام می شود، اما تازه بعد از 

آن، فوتبال من شروع شد!
مورد غیر ورزشی هم بوده که لطف خدا را در دفع خطر ببینید؟

زمانی که در بیله فیلد بودم، با س��رعت 220کیلومتر با ماشین آئودی 
داخل یک دره افت��ادم! یکی از دوس��تانم آم��ده بود و داش��تم او را 
می رساندم. در مسیر برگش��ت از هانوفر بودم. بعد از 30، 40سال در 
آلمان هوا به طرز عجیبی س��رد ش��ده بود. با 220کیلومتر در حال 
حرکت ب��ودم که به جایی رس��یدم که دیدم فالش ماش��ین ها همه 
روشن است و با س��رعت پنج کیلومتر در حال حرکت هستند! برای 
 این که به آنها برخورد نکنم، به سمت دره منحرف شدم. عین فیلم به 
گارد ری��ل برخ��ورد ک��ردم و چن��د دور چرخی��دم و ب��ه داخ��ل 
دره پرت��اب ش��دم! موبایل��م خ��رد ش��د، اما یک م��و از س��رم کم 
نش��د! ب��ا لگ��د زدم در را ب��از ک��ردم و س��الم از ماش��ین بی��رون 
آم��دم. دایی گفت��ه ب��ود : اگر خدا م��ن را بغ��ل کند به آس��مان ها 
 پرواز می کن��م، اما ب��ا توج��ه به گذران��دن ای��ن حوادث، ب��ه نظر

 می رسد او بیشتر از آغوش عزرائیل فرار کرده است.

روایت رانندگی با سرعت 160 کیلومتر  روی سقف ماشین

عزرائیل این مرد را در آغوش نمی کشد
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نگاهی به پرونده جنایت دلخراش ایالم
هر سخن جایی و هر نکته ...

 ماجرای حراج بلیت
 کشتی تایتانیك

ش��هروندان این حادثه را در س��اعت 20:44 به آتش نش��انی 
 خب��ر داده و 20:50 مأم��وران در مح��ل حادث��ه حض��ور

 داشتند.
 بر اساس این گزارش، اجساد از زیر آوار خارج شدند و شنیده 

شده حال مجروحان نیز وخیم است. به گفته برخی مسئوالن 
آتش نشانی و شهرداری، قبال به این مالکان ساختمان اخطار 
داده بودند تا مسائل ایمنی را رعایت کنند. چاپلقی، مدیر کل 
مدیریت بحران استان تهران گفت: علت این حادثه، گودبرداری 

غیراصولی س��اختمان مجاور مس��جد و قدیمی بودن مسجد 
بوده است.

حسن عباس، مدیرروابط عمومی اورژانس تهران گفت: ساعت 
20:40 روز حادثه ریزش آوار و سقف مسجد حضرت رقیه)س( 

در خیابان شاندیز منطقه فالح به اورژانس اعالم شد.
16 دس��تگاه آمبوالن��س، ی��ک دس��تگاه    بالفاصل��ه 
 اتوبوس آمبوالنس و تیم فرماندهی عملی��ات به محل حادثه

 اعزام شدند.
 در بررسی های اولیه مشخص شد به دلیل ریزش آوار، گروهی 
زیر آوار مانده اند و با خارج کردن آنها عملیات احیا انجام شد که 
متأسفانه مؤثر نبوده و هر شش نفر جان خود را به علت شدت 

جراحات وارده از دست داده بودند.
 به گفت��ه او، در ای��ن حادث��ه دو نف��ر از اهالی مح��ل نیز که 
در حال کمک و آوار برداری بودند مجروح ش��دند که یکی از 
آنها به صورت س��رپایی مداوا و مجروح دیگر نیز که حال وی 
 مساعد گزارش شده اس��ت، با آمبوالنس به بیمارستان سینا

 منتقل شد. 
عملیات امداد تا ساعت 2:30 بامداد به طول انجامید.

اسامی فوت شدگان حادثه مسجد حضرت رقیه)س(
سازمان پزشکی قانونی کشور اسامی فوت شدگان این حادثه 

را به شرح زیر اعالم کرد:
1    خدیجه کاظمی شیخ درآبادی

2    خدیجه بذرافشان
3     خدیجه بشیری

4     صغری نجفی
5     راضیه قاسمی

6    ثنا حسنی

با وجود هشدارها نسبت به قدیمی بودن مسجدی در تهران

آوار بی توجهی مسئوالن 6 نفر را کشت

فروریختن س�اختمان قدیمی یك مس�جد در تهران، منجر به کش�ته ش�دن شش زن ش�د و دو مجروح برجای 
گذاش�ت.به گزارش خبرآنالین، بعد از نماز مغرب و عش�ا در مس�جد حضرت رقیه واقع در منطقه 17 شهرداری 
تهران، س�قف و دیوارها فرو ریخت و ش�ش زن زیر آوار جان باختند و دو نفر نیز مجروح ش�دند. این مس�جد در 
 وسط کوچه قرارداش�ته و از مس�اجد قدیمی بوده اس�ت. در س�ر این کوچه نیز یك مسجد نوس�از وجود دارد. 

به نظر می رسد زنان بعد از اتمام نماز در مسجد مانده بودند تا دعا بخوانند که یکباره مسجد فرو می ریزد. 

حادثه مس��جد قدیمی تهران در این روزها در حالی رخ داده اس��ت که پیش از این بسیاری از 
مسئوالن شهری نسبت به وقوع این حوادث هشدار داده بودند.

 یکی از اعضای  ش��ورای عالی اس��تان ها در این باره مدعی ش��ده بود: آمار حوادث ناش��ی از 
گودبرداری غیراصولی در تهران و برخی کالنش��هرها باالست و شورای ش��هر تهران نیز باید 
نظارتش را تقوی��ت کند. ابراهیم م��رادی در گفتگو با  فارس اظهارک��رد: بارندگی  های پی در 
 پی ممکن اس��ت باعث سست شدن دیوارهای فرس��وده منازل ش��ود. وی خواستار باالرفتن 
نظارت ها شد و  گفت: کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه شورای شهر تهران باید نظارت 

خود را در این زمینه تقویت کنند.

 این نماینده در شورای عالی استان ها با بیان این که آمار اینگونه حوادث در شهرهای کوچک 
و مراکز استان ها بس��یار پایین اس��ت، تصریح کرد: متأس��فانه آمار اینگونه حوادث در تهران 
و برخی دیگر از کالنش��هرها باالس��ت و مس��ئوالن مربوط از جمله اعضای ش��ورای اسالمی 
ش��هر تهران باید با توجه به این که این مس��ائل با جان مردم س��ر و کار دارد، نظارت منجسم 
و جدی داشته باشند؛ زیرا رعایت نکات و اصول صحیح فعالیت س��اختمانی، مانع از بروز این 
حوادث می ش��ود. این گزارش نشان می دهد که مدیران نهادهای وابس��ته این هشدارها را به 
 اندازه کافی جدی نگرفته اند و حوادث ناش��ی از گودبرداری هر روز خانواده ای را در پایتخت 

عزادار می کند.

زنگ خطر

چه خبر از کجا

عکس تزئینی است



چهره روزيادداشت

 تفاهم نامه دانشگاه شهركرد با 
مركز ملي تحقيقات شوري

گروه شهرس�تان : تفاهم نامه همكاری مش��ترك در زمینه انجام 
فعالیت های تحقیقاتی بین دانشكده كشاورزی دانشگاه شهركرد و 

مركز ملی تحقیقات شوری به امضا رسید. 
این تفاهم نامه، با ه��دف همكاری در فعالیت ه��ای تحقیقاتی و در 
راستای تحقق اهداف و اولویت های راهبردی بخش كشاورزی و منابع 
طبیعی و هدفمند كردن پژوهش ه��ای مقطع تحصیالت تكمیلی 
)پایان نامه ها و رساله ها( بین دانشكده كشاورزی دانشگاه شهركرد و 

مركز ملی تحقیقات شوری امضا شد. 
مسئول روابط عمومي دانشگاه ش��هركرد اظهار داشت: براساس این 
تفاهم نامه، پروژه ها و طرح های تحقیقاتی كاربردی مرتبط با موضوع 
شوری )آب- خاك- گیاه- اقلیم( و در راستای برنامه راهبردی مركز 
 ملی تحقیقات ش��وری كه منجر به حل یك یا چن��د معضل در این

 زمینه می ش��ود، به صورت مش��ترك درنقاط مختلف كش��ور اجرا 
خواهد شد. 

استفاده از امكانات تحقیقاتی و آزمایشگاه های تخصصی، انتشار نتایج 
و دستاوردهای پروژه های تحقیقاتی مش��ترك مرتبط با شوری در 
مجالت معتبر داخلی و خارجی، با اولویت مجالت دانشگاه شهركرد و 
سازمان تحقیقات وآموزش كشاورزی، بازدیدهای علمی دانشجویان 
دانشگاه شهركرد از مركز ملی تحقیقات شوری و ارایه سخنرانی های 
علمی به وسیله استادان دانشگاه شهركرد و اعضای هیأت علمی مركز 

ملی تحقیقات شوری از دیگر موارد این تفاهم نامه است. 

هفت هزارتيم پيشگيری 
دركشور فعال است

مدیركل دفتر پیش��گیری ودرمان اعتیاد سازمان بهزیستی 
كشور گفت: در حال حاضر هفت هزار تیم اجتماع محور در 
زمینه پیشگیری از س��وء مصرف مواد مخدر درسطح كشور 

فعال است. 
فرید براتی س��ده، درهمایش كشوری پیش��گیری اجتماع 
محور در شهركرد افزود: این تیم ها در محیط های مختلف 
 ش��هری و روس��تایی،  محیط كار،  محیط های آموزش��ی و

محله ها فعال است. 
وی با تأكید بر اینكه محوریت برنامه های امس��ال در زمینه 
 پیشگیری از سوء مصرف مواد اس��ت، اظهار داشت: افزایش 

تیم های اجتماع محور می تواند در این زمینه مؤثر باشد. 
وی گفت: در حال حاضر پنج میلیون و 300 هزار نفر تحت 
پوشش تیم های اجتماع محور هستند كه با توجه به اینكه 
طیف وسیعی از جمعیت كشور را جوانان و نوجوانان تشكیل 
می دهد، نیاز به آموزش در این قشر بیشتر به چشم می خورد. 
براتی سده، برنامه ریزی در زمینه آموزش خانواده ها را یكی 
دیگر از اولویت های س��ازمان بهزیستی كش��ور عنوان كرد 
وگفت: امسال پوش��ش خانواده های در معرض سوء مصرف 

مواد مخدر در اولویت برنامه هاي بهزیستی قرار دارند. 
وی در باره اعتبارات دفتر پیش��گری از اعتیاد به مواد مخدر 
اظهار داشت: پیش بینی می شود امس��ال ازمحل اعتبارات 
س��تاد مبارزه با موادمخدر كش��ور100میلیارد ری��ال و از 
 اعتبارات بهزیستی 125 میلیارد ریال به این دفتر اختصاص 

یابد. 
وی از پیش بینی دریافت 160 میلی��ارد ریال اعتبار ازمحل 
مصوبات مجلس برای یارانه درمان كمپ ها خبر داد وگفت: 
سال گذشته یك میلیون و800 هزار ریال به كمپ ها یارانه 

پرداخت شد كه امسال این میزان افزایش خواهد یافت. 
مدیركل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی كشور در 
زمینه مصرف مواد مخدر صنعتی به وی ژه مواد محركی مانند 
شیش��ه، افزود: مصرف این مواد، روند افزایشی در كشور به 

خود گرفته است. 
براتی سده افزود: براساس آمار تماس گیرندگان با خط ملی 
اعتیاد می توان گفت50 درصد پرس��ش تماس ها در زمینه 

مصرف مواد محرك مانند شیشه است. 
وی از افزایش اطالع رسانی در زمینه سوء مصرف این مواد و 
همچنین راه اندازی كمپ های درمان شیشه و تی سی شیشه 
در كشور خبر داد. همایش كشوری پیشگیری اجتماع محور 
از اعتیاد با حضور كارشنان حوزه پیشگیری بهزیستی كشور، 

به مدت سه روز در شهركرد  در حال  برگزاري است. 

خبر ويژه

گزارش
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سوخت سامان، سامان یافت

اصغر مظفری، بخشدار سامان گفت: نخستین جایگاه سوخت سی ان جی در این بخش با نام عمان سامانی 
احداث شد كه متعلق به شهرداری سامان است.  این جایگاه در زمینی به مساحت 500 متر مربع ایجاد و آماده 

ارایه خدمات به مردم این بخش است.
حمايت از توليد ملی، سرفصل 

سياست های اجرايی است
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی

رضا گنجی

شعارتولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی كه منبعث از تدبیر و درایت 
مقام معظم رهبری است، تمام ابعاد توس��عه اقتصادی را در بر می گیرد و 
اگر از منظر برنامه های توسعه متوالی و چشم انداز 20 ساله شعار امسال را 
مورد مداقه قراردهیم، می توان دریافت كه این شعار به مثابه چتری برای 
همه حوزه ها، به ویژه حوزه اقتصاد است. به همین دلیل و با توجه به آنكه 
معظم له، بخش صنعت را پیشقراول توسعه اقتصادی قلمداد فرمودند، پس 
از زاویه متناسب با چشم انداز 
20 س��اله، سیاس��ت گذاران، 
متولیان و مجریان دایره صنعت 
باید در جبهه مقدم برای تحقق 
حداكثری این ش��عار  فعالیت 
كنند، برهمین اساس این شعار، 
سرفصل سیاست های اجرایی 

امسال بخش صنعت است.

لباس های محلی چهار محال و بختی��اری در صدر گران ترین 
البس��ه های كش��ور قرار گرفته اند. هم اكنون قیمت بسیاری از 
لباس های محلی این استان به بیش از 800 هزار تومان رسیده 
است. لباس های محلی مختلف استان چهارمحال و بختیاری از 
نظر رنگ، طراحی، دوخت و تعداد اجزاي لباس، شباهت هایي 
به لباس های اس��تان های همجوار و نزدیك، مانند استان های 

خوزستان، كهكیلویه و بویر احمد و لرستان دارد.
زندگی عش��ایری  و زندگی در روس��تاها به ویژه درشهرس��تان 
لردگان، كوهرنگ و اردل موجب شده  است كه هنوز مردمان این 

مناطق و شهرستان ها از لباس محلی استفاده كنند.
لباس های مناطق مختلف چهار محال و بختیاری اعم از الر، كیار، 

میزج و گندمان، تفاوت هایي با همدیگر و لباس بختیاری دارد.

جوانان استقبال نمی كنند
در حال حاضر جوانان، با توجه به وجود لباس های جدید در بازار، 

كمتر از لباس های محلی استفاده می كنند. این در حالی است 
كه لباس محلی هر استان و منطقه نشان دهنده هویت آن منطقه 
 اس��ت. در حال حاضر جوانان از لباس های محلی در مراس��م، 

جشن ها و عروسی های خود استفاده می كنند.
لباس های بومی و منطقه ای بارزترین مظاهر فرهنگی است و با 
توجه به تفاوت های اقلیمی و فرهنگی شاهد وجود لباس های 

محلی متنوعی هستیم.
پوشش محلی زنان و مردان چهار محال بختیاری با هم متفاوت 
است؛ لچك، چارقد، پاكش، دستینه، شلیته و پیراهن، برخی از 
قسمت های مختلف پوشاك زنان چهارمحالی است و مردان این 
منطقه نیز ازكاله، پیراهن، ش��لوار دبیت، شال كمر، قبا، ارخالق 
و گیوه استفاده می كنند. لچك، مینا، پیش��انی بند، دستمال، 
روسری، شلوار، دامن و جلیقه، پوش��اك زنان بختیاری و لباس 
مردان بختیاری كاله نمد، پیراهن، چوقا، شلوار دبیت، پا پیچ و 
گیوه است. البسه محلی  مردمان این استان با مواد اولیه مرغوب 

تولید می شود.
در حال حاضر قیمت لباس های محلی چهار محال و بختیاری 
بس��یار باالس��ت؛ قیمت یك »چوقا« ب��ا كیفیت بس��یارعالی 
باالی190 هزار تومان اس��ت و ش��لوار »دبیت« نیز از100 هزار 
تومان تا 200 هزار تومان قیمت می خ��ورد. لباس های محلی 
زنان این اس��تان از قیمت های باالتری برخوردار است و از 400 
هزار تومان تا یك میلیون و200 هزار تومان و بیشتر قیمت دارد. 
كیفیت پارچه لباس ها و همچنین، اس��تفاده از سرمه دوزی و 
 اس��تفاده از طال در برخی از لباس ها، عامل اصل��ی گران بودن 

لباس های محلی این استان است.

الهام گرفته از طبيعت
سرپرس��ت معاونت صنایع دس��تی اداره كل می��راث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردش��گری اس��تان چهار محال و بختیاری با 
اشاره به اینكه لباس های محلی مردان  و زنان خطه چهار محال 
و بختیاری با هم متفاوت است، اظهار داش��ت: با توجه به بافت 
فرهنگی، لباس های محلی در این استان با یكدیگر متفاوت است.

مهرداد رییسی با اش��اره به اینكه مردمان روستانشین و عشایر، 
بیشتر از مردمان شهری در این استان لباس های محلی استفاده 
می كنند، بیان داش��ت: مردمان، بیش��تر در مراسمات شادی و 
جش��ن ها از لباس محلی اس��تفاده می كنند. رنگ لباس های 
این استان شاد و الهام گرفته از طبیعت پیرامون خودشان است.

وی با اش��اره به اینكه بیش از 400 كارگاه البس��ه محلی در این 
استان فعالیت می كنند، یاد آور ش��د: بیشترین تولیدات لباس 

های محلی در شهرستان لردگان، كوهرنگ و اردل است.
سرپرس��ت معاون��ت صنای��ع دس��تی اداره كل می��راث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان چه��ار محال 
و بختیاری با بی��ان اینكه تولی��دات لباس محل��ی بیش از 10 
درصد تولیدات صنایع دس��تی این اس��تان راخ��ود اختصاص 
داده اس��ت، عنوان ك��رد: در راس��تای معرفی البس��ه محلی به 
 گردش��گران موزه پوش��اك مردمان در »قلعه دزك« به نمایش

گذاشته شده است. وی تصریح كرد: در راستای  رونق، حمایت و 
حفظ این هنر و صنعت و فرهنگ اصیل استان تسهیالتی در این 

راستا در اختیار هنرمندان قرار داده شده است.
رییس��ی بیان داش��ت: در حال حاضر دوره های آموزش��ی در 
شهرس��تان لردگان، كوهرنگ و اردل در ترم بهاره آغاز و در ترم 
زمستانه نیز آموزش دوخت البسه محلی در سطح استان برقرار 

بوده است.

لباس های محلی چهارمحال و بختياری، گران ترين البسه كشور

یك دست لباس، یك میلیون تومان

پوشش زن و مرد ايرانی ازجمله مسايلی است كه از دوران باستان در ايران دارای اهميت بوده و در اسالم نيز برآن 
تأكيد بسيار شده است. پوشش ايرانی از ابتدای تاريخ باستانی اين كشور تاكنون، دستخوش تحوالت جدی نشده 
و مفهوم پوشش از زمان باستان تا االن در فرهنگ ايرانی حفظ شده است. بررسی پوشاك از اين لحاظ اهميت دارد 
كه می توان اطالعاتی در رابطه با سير تحول تاريخی، زيبا شناسی، اعتقادات، طبقات اجتماعی و پيشرفت صنعت، 

به ويژه نساجی و پارچه بافی يك قوم يا تمدن كسب كرد.

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ
9/710 شماره ابالغيه: 9010100351304913،  شماره پرونده: 9009980351300928، شماره بايگاني 
شعبه: 900939، خواهان بانك ملت دادخواستي به خواسته مطالبه هفتاد ميليون ريال و خسارت تأخير 
تأديه و هزينه دادرس��ي طرفيت خواندگان زهرا نادرپور دستگردي و حمداله وليان و حسين كمالي 
دولت آبادي و ناصر نظيفي تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت 
رسيدگي به شعبه سيزدهم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ ش��هيد نيكبخت ساختمان دادگستري كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 355 ارجاع و به 
كالس��ه 9009980351300928 ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن 1391/03/8 و ساعت 10:30 تعيين 
ش��ده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از 
جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آ گهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��اني كامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
 جهت رس��يدگي حاضر گردد. م الف/ 15008 منشي شعبه سيزدهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ
9/712 شماره ابالغيه: 9010100351304916، شماره پرونده: 9009980351300927، شماره بايگاني 
شعبه: 900938، خواهان بانك ملت به مديريت علي ديواندري دادخواستي به مطالبه هفتاد ميليون ريال 
و خسارت تأخير تأديه و هزينه دادرسي طرفيت خواندگان احمد كاويان و حميد آذرپرور و معصومه 
لبخن��دي و احمد آذرپرور تقديم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت 
رسيدگي به شعبه سيزدهم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ ش��هيد نيكبخت ساختمان دادگستري كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 355 ارجاع و به 
كالس��ه 9009980351300927 ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن 1391/03/8 و ساعت 11:00 تعيين 
ش��ده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از 
جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آ گهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��اني كامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
 جهت رس��يدگي حاضر گردد. م الف/ 15006 منشي شعبه سيزدهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

احضار
258 چون آقای عليرضا معينی فرزند اسداله شكايتی عليه آقای اميرحسين جعفری فرزند علی اصغر 
مبنی بر خيانت در امانت مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 891502ک121 اين دادگاه ثبت، وقت 
رسيدگی برای روز 91/3/7 ساعت 11 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد، 
لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار 
محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

م الف/1311 شعبه 121 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ 
290 ش��ماره ابالغيه: 9010100353704251. شماره پرونده: 8909980364901683. شماره بايگانی 
شعبه: 901214. آقای حميد جوزدانی فرزند عليرضا شكايتی مبنی بر تعويض شماره موتور و شاسی 
اتومبي��ل بدون اخذ مجوز قانونی و خروج آن از صورت اصلی كارخانه عليه آقای عبدالرضا اميری 
فرزند رضا تقديم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به شعبه 111 
دادگاه عمومی كيفری شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان 
دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و به كالسه 8909980364901683 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگی آن 1391/03/06 و ساعت 10:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 1310 

اديبی – مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 

ابالغ اخطاریه 
292 ش��ماره ابالغنام��ه: 9010100353202715. ش��ماره پرونده: 9009980359500787. ش��ماره 
بايگانی شعبه: 901191. مشخصات ابالغ شونده حقيقی: علی رحيمی فرزند عزيزاله نشانی مجهول 
المكان. تاريخ حضور: 1391/03/08 دوش��نبه ساعت 10:00 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ 
ش��هيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل اس��تان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 123. علت حضور در 
 خصوص شكايت بانك سپه عليه شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در اين دادگاه حاضر شويد. 

م الف: 1313 شعبه 106 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 

ابالغ 
307 شماره ابالغيه: 9010100352103158. شماره پرونده: 8909980352101762. شماره بايگانی 
شعبه: 891852. خواهان زهره فوارث دادخواستی به طرفيت خوانده حميدرضا پرويز تقديم دادگاههای 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه بيست و يكم دادگاه عمومی حقوقی 
)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری 

كل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 120 ارجاع و به كالسه 8909980352101762 ثبت گرديده كه 
وقت رسيدگی آن 1391/03/08 و ساعت 09:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 1322 شعبه بيست و 

يكم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

اخطاریه
462 ش��ماره ابالغنام��ه: 9010100353202717. ش��ماره پرونده: 9009980359500787. ش��ماره 
بايگانی شعبه: 901191. مشخصات ابالغ شونده حقيقی: حامد مستاجران فرزند حسن نشانی مجهول 
المكان تاريخ حضور: 1391/03/08 دوش��نبه س��اعت: 10:00 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 123 علت حضور در 
 خصوص شكايت بانك سپه عليه شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در اين دادگاه حاضر شويد. 

م الف: 1312 معتمدی - منشی شعبه 106 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 

ابالغ رای 
595 شماره دادنامه: 9009970351401771. شماره پرونده: 8909980351400889. شماره بايگانی 
شعبه: 890890. خواهان: آقای علی پيشقدم با وكالت آقای سيد حميد احمدی به نشانی ابتدای اتوبان 
ذوب آهن گلزار 4 تقاطع خ سلمان پالک 54 طبقه سوم واحد6. خواندگان: 1- آقای اميرحسين حكيم زاده 
2- خانم مرضيه حكيم زاده 3- خانم معصومه حكيم زاده 4- خانم فرشته حكيم زاده 5- آقای عليرضا 
حكيم زاده 6- خانم نرگس حكيم زاده 7- خانم صديقه امامی كرونی همگی به نشانی مجهول المكان. 
خواسته: الزام به انتقال مال منقول. گردشكار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم 
و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه. در خصوص دادخواست آقای علی پيشقدم 
فرزند سيف اهلل با وكالت آقای سيد حميد احمدی بطرفيت خانمها و آقايان 1- صديقه امانی كرونی فرزند 
كمال 2- عليرضا 3- اميرحسين 4- فرشته 5- معصومه 6- مرضيه 7- نرگس همگی حكيم زاده مبنی 
بر الزام خواندگان به انتقال رسمی 200 مترمربع از پالک 40/298 واقع در بخش 14 ثبتی اصفهان با اين 
توضيح كه خواهان به اتفاق آقای خاشعی نامی و طی قرارداد مورخ 87/7/23 مبادرت به خريد 200 متر 
از ملك واقع در خيابان خانه اصفهان فلكه نوبهار از آقای مصطفی كيقبادی كه وكيل آقای حكيم زاده 
رديف دوم و خوانده رديف سوم مالك متنازع و وكيل ساير خواندگان بوده است می نمايد كه سپس 
آقای خاشعی سهم خود را به خواهان واگذار می نمايد. دادگاه با توجه به محتويات پرونده، مراتب فوق 
احراز وقوع بيع و انتقال و با عنايت به اجباری بودن معامالت راجع به اموال غير منقول ادعای خواهان 
را ثابت و مسلم تشخيص و مستنداً به مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و امالک و مواد 1180 قانون آيين 
دادرسی مدنی و ماده 362 قانون مدنی، خواندگان را به انتقال 200 سهم مشاع از 520 سهم شش دانگ 
پالک 40/298 واقع در بخش 14 ثبتی اصفهان به نام خواهان محكوم می نمايد. رای صادره غيابی و 
ظرف مهلت بيست روز قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از آن ظرف بيست روز قابل اعتراض در 
دادگاه محترم تجديد نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 1384 محمدی جرقويه ای – رئيس شعبه 14 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان   

ابالغ رای
596 شماره دادنامه: 9009970350501607،  شماره پرونده: 9009980350500927، شماره بايگاني 
شعبه: 900985، خواهان: موسسه مجتمع فرهنگی مذهبی امام خمينی)ره( مصالی بزرگ اصفهان با 
مديرعاملی سعيد خادم آقا با وكالت آقای محسن شكرچی زاده به نشانی تهران – خ وليعصر – باالتر 
از چهار راه پارک وی – جنب رس��توران نايب – س��ازمان كافل – شماره 2993. خواندگان: 1- آقای 
محمد سليمان 2- آقای فرج اله دهقانی همگی به نشانی مجهول المكان. 3- شركت تجارت گستر عالی 
قاپو)در حال تصفيه( به نشانی خ مصلی روبرو آسمان نما جنب خ شهيد نيكبخت. خواسته: مطالبه طلب. 
گردشكار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
رای می نمايد. رای دادگاه. در خصوص دادخواست موسسه مجتمع فرهنگی مذهبی امام خمينی)ره( 
مصالی بزرگ اصفهان بطرفيت آقای محمد سليمان و شركت تجارت گستر عالی قاپو)در حال تصفيه( 
و آقای فرج اله دهقانی به خواسته محكوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 2/400/000/000 ريال 
وجه چك شماره 370225-80/8/29 به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه با توجه به تصاوير 
مصدق مستندات پيوستی كه مبين اشتغال ذمه خواندگان است و با عنايت به عدم حضور خواندگان 
بجز خوانده رديف دوم و عدم ايراد دفاعی مبين برائت ذمه آنان و اينكه خوانده رديف دوم نسبت به 
خواسته ايرادی ننموده دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 198 و 519 
آيين دادرسی مدنی خواندگان را به پرداخت مبلغ 2/400/000/000 ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 
141/000 ريال بابت هزينه دادرسی و همينطور به حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و همچنين خسارات 
تاخير تاديه از تاريخ 80/8/29 لغايت اجرای حكم در حق خواهان محكوم می نمايد. رای صادره نسبت 
به خوانده دوم حضوری و ظرف بيست روز پس از ابالغ در محاكم تجديد نظر قابل اعتراض می باشد 
و نسبت به دو خوانده ديگر غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ در اين دادگاه قابل واخواهی است. م 

الف/ 1386 زباندان – رئيس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای
598 شماره دادنامه: 9009970350501608،  شماره پرونده: 9009980350500928، شماره بايگاني 
شعبه: 900986، خواهان: موسسه مجتمع فرهنگی مذهبی امام خمينی)ره( مصالی بزرگ اصفهان با 

مديرعاملی سعيد خادم آقا با وكالت آقای محسن شكرچی زاده به نشانی تهران – خ وليعصر – باالتر 
از چهار راه پارک وی – جنب رستوران نايب – سازمان كافل – شماره 2993. خواندگان: 1- شركت 
تجارت گستر عالی قاپو)در حال تصفيه( به نشانی خ مصلی روبرو آسمان نما جنب خ شهيد نيكبخت. 
2- آقای محمدعلی ضيايی به نش��انی مجهول المكان. خواسته: مطالبه طلب. گردشكار: دادگاه ختم 
رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه. در خصوص دادخواست 
موسسه مجتمع فرهنگی مذهبی امام خمينی)ره( مصالی بزرگ اصفهان بطرفيت آقای محمدعلی ضيايی 
و شركت تجارت گستر عالی قاپو)در حال تصفيه( به خواسته محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ 
567/525/000 ريال وجه چك شماره 456850-81/3/18 به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه 
با توجه به تصاوير مصدق مستندات پيوستی كه مبين اشتغال ذمه خواندگان است و با عنايت به عدم 
حضور خوانده رديف اول و عدم ايراد دفاعی مبين برائت ذمه وی و با توجه به پذيرش دعوی از سوی 
خوان��ده رديف دوم دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مس��تنداً به مواد 198 و 519 
آيين دادرسی مدنی خواندگان را به پرداخت مبلغ 567/525/000 ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 
101/000 ريال بابت هزينه دادرسی و همينطور به حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و همچنين خسارات 
تاخير تاديه از تاريخ 81/3/18 لغايت اجرای حكم در حق خواهان محكوم می نمايد. رای صادره نسبت 
به خوانده اول غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ در اين دادگاه قابل واخواهی می باشد و نسبت 
به خوانده رديف دوم حضوری و ظرف بيست روز پس از ابالغ در دادگاههای تجديد نظر استان قابل 

اعتراض می باشد. م الف/ 1387 زباندان – رئيس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

مزایده 
599 اجرای احكام شعبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص پرونده 
اجرايی به كالس��ه 891045ج 12 له خانم رضوان سليميان و عليه خانم فاطمه شمس اشترجانی به 
نشانی اصفهان، خ ركن الدوله، كوچه شيرين، بن بست فرهاد، پالک 10، طبقه 2 مبنی بر مطالبه مبلغ 
146/444/242 ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 4/209/392 ريال بابت خس��ارات دادرس��ی و مبلغ 
3/050/000 ريال بابت حق االجرای دولتی و كليه هزينه های اجرايی در روز 1391/2/21 از ساعت 9 
تا 10 صبح در محل اين اجرا اتاق 319 طبقه سوم دادگستری شهيد نيكبخت جهت فروش سهم االرث 
احتمالی محكوم عليها به ميزان 11/636 سهم مشاع از 159/583 سهم مشاع از 191/5 سهم مشاع از 
پالک ثبتی شماره 15201/237 بخش 5 ثبت اصفهان با وصف كارشناسی يك باب خانه به مساحت 
عرصه 194 مترمربع و زيربنا به مساحت 240 مترمربع مركب از آجر و آهن و درب و پنجره خارجی 
فلزی و دربهای داخلی چوبی و نازک كاری داخل سنگ و موزاييك و گچ و انشعاب آب و فاضالب و 
برق و گاز كه ارزش كل ش��ش دانگ به مبلغ 1/850/000/000 ريال و ارزش سهم االرث خانم فاطمه 
شمس اشترجانی به مبلغ 112/413/000 ريال ارزيابی گرديده و نظريه وی مصون از تعرض طرفين 
واقع گرديده برگزار نمايد. لذا طالبين خريد 5 روز قبل از جلسه مزايده می توانند به نشانی اصفهان، خ 
حمزه اصفهانی، خ ركن الدوله، كوچه مشير، بن بست فرهاد مراجعه و از آن بازديد و با توديع نقدی 10 
درصد قيمت پايه در جلسه مزايده شركت نمايند پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. 

م الف: 1404 رشيدی – مدير اجرای احكام شعبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان 

ابالغ اجرائيه
605 شماره اجرائيه: 9110420351400025،  شماره پرونده: 9009980351400325، شماره بايگاني 
شعبه: 900325، بموجب درخواست اجراي حكم مربوط به ش��ماره دادنامه 9009970351401304 
محكوم عليه مهدی رحيمی دوم دوركی فرزند مرادعلی به نش��انی اصفهان – بلوار كشاورز – كوی 
قزلباش – ساختمان كيان – منزل حسين رشيدی فعال مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
76/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/570/000 ريال بابت هزينه دادرسی و همچنين خسارت 
تاخير تاديه وفق ش��اخص بانك مركزی از تاريخ 90/3/28 تا زمان وصول در حق محكوم له فروغ 
وزيری فرزند نادعلی به نشانی اصفهانك – شهرک سرو – فرعی 10- پ731 و مبلغ 3/800/000 ريال 
بابت حق االجرا در حق صندوق دولت می بايست پرداخت نمايد و رعايت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.م 
الزاميست. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالي معرفي كند كه اجرا حكم و 
استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف 
مهلت ده روز صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد 
هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم 
به بوده ايد ليكن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايي خود 
بدهيد بنحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه 
محكوم خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتي از ماده 34 اجراي احكام مدني ميباشد به مواردي 
از قانون اجراي احكام و قانون آيين دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراي 
محكوميت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگ اجرائيه درج گرديده است توجه نماييد. م الف/ 

1398 مرتضايی – مدير دفتر شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

اخطار اجرائی
634 ش��ماره: 90-290. بموجب رای ش��ماره 590 تاريخ 90/7/16 حوزه 19 ش��ورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه سيد تقی نوربخش ورنوسفادرانی فرزند سيد 
عبداله نشانی مجهول المكان محكوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند 
موتورسيكلت بهرو 125 سی سی به شماره انتظامی 5115اصفهان41 به نام محكوم له مهدی حاجيان 
فرزند احمد نشانی خ كاوه – شهرک كاوه – خ سعدی شرقی – كوی حافظ – پالک4 و پرداخت هزينه 
مبلغ سی هزار ريال بابت هزينه دادرسی در حق محكوم له صادر گرديد و نيز به پرداخت نيم عشر 

نيز محكوم گرديد. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه 
مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا 
مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند 

و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. شعبه 19 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ 
635 آگهی ابالغ موضوع ماده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی. 
مرجع رس��يدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی: بلوار اميركبير – ک109 
)آدريان( خ امام حسين جنب قرض الحسنه مهدی موعود ابتدای كوچه گلزار خانه فرهنگ ميالد. كالسه 
پرونده: 90-521 حل4. وقت رس��يدگی: س��اعت 5/30 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخه 1391/3/3. 
مشخصات خواهان: اميرحسين چيت سازی فرزند رجبعلی با وكالت آقای جواد رضايی به نشانی 
خمينی شهر – بلوار اميركبير – فرعی 109 جنب داروخانه. مشخصات خوانده مجهول المكان: بيژن 
خسروی بختياری فرزند تقی. خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حكم به الزام خوانده به حضور 
در يكی از دفاتر اسناد مبنی بر انتقال سند قطعی اتومبيل سانتافه مدل 2008 به شماره 484749ايران 
خودرو. داليل خواهان: فتوكپی قولنامه و استعالم راهنمايی و رانندگی. گردش كار: خواهان خوانده 
را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواس��ت و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر آگهی در 
يكی از روزنامه های كثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی نموده اس��ت. لذا در اجرای قانون مذكور خالصه دادخواست و مستندات يك نوبت آگهی 
می گردد. خوانده می تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت نموده 
 و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر

حصر وراثت
636 آقای مجتبی حاجی باقری دارای شناس��نامه شماره 279 به شرح دادخواست به كالسه 42/91 
ش ح7 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فاطمه 
عسگری فروشانی بشناسنامه 84 در تاريخ 1390/10/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است 1- مجتبی حاجی باقری فرزند حسن ش ش 279 )فرزند(. 2- 
عبدالحسين حاجی باقری فرزند حس��ن ش ش 427 )فرزند(. 3- فردوس حاجی باقری فرزند حسن 
ش ش 453 )فرزند( والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يكمرتبه آگهی می 
نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك 
ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/12193  شعبه هفت حقوقی شورای حل 

اختالف خمينی شهر

ابالغ 
942 شماره ابالغيه: 9010100351305832. شماره پرونده: 9009980351300927. شماره بايگانی 
شعبه: 900938. خواهان بانك ملت به مديريت علی ديواندری دادخواستی به طرفيت خواندگان احمد 
كاويان و حميد آذرپرور و معصومه لبخندی و احمد آذرپرور به خواس��ته 70/000/000 ريال تقديم 
دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه سيزدهم دادگاه عمومی 
حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری 
كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 355 ارجاع و به كالسه 9009980351300927 ثبت گرديده كه 
وقت رسيدگی آن 1391/03/08 و ساعت 11:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 18623 شعبه سيزدهم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

احضار
1217 چون آقاي عليرضا احمدی اصفهانی فرزند سهراب شكايتي عليه آقاي حميد حق گو مبنی بر 
مزاحمت مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 901401ک112 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز 
91/3/8 ساعت 12 تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آئين 
دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از 
متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 19504 خاقانی - مدير 

دفتر شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
1450 چون آقای محمد سعيدی و غيره شكايتی عليه آقای اسماعيل كريمی مبنی بر سرقت مطرح نموده 
كه پرونده آن به كالسه 901460 اين دادگاه وقت رسيدگی برای روز 91/3/8 ساعت 9/95 صبح تعيين 
شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب 
يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل 
می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی 

و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/20255 شعبه 120 دادگاه عمومی جزايی اصفهان



یادداشت

 بزرگ ترین مسأله زندگی انسان در طول تاریخ، 
مهدی 
نحوه گذر از مرحله زندگ��ی دنیوی به دنیای فقیهی

ناشناخته پس از مرگ بوده است. در این میان 
بشر به دلیل آگاهی از بقا نداشتن عمر خویش و فناپذیری دنیای مادی 
کوشیده است تا حضور و ردپای خود را در خاک باقی گذارد. به همین 
منظور از گذش��ته های دور تاکنون تفکر و نگرش او در جهت  حفظ و 
نگه داشت  پیوند خویش با دنیای خاکی  بوده است. نمونه تجلی این آرزو 
را می توان در ساخت بقعه و آرامگاه و نصب سنگ مزار بر مدفن مردگان 
مشاهده کرد، چنان که تا زمان محفوظ ماندن گور و سنگ قبر حضوری 
 ملموس از متوف��ی در بین زندگان احس��اس می ش��ود. البته همین 
سنگ مزارها نیز در دوره های مختلف، چه از نظر شکل و چه از لحاظ 
مفهوم نقاری ها و نقش و نگارها متفاوت س��اخته می شدند. بر همین 
اساس، مطالعه سنگ قبور در پژوهش های تاریخی از اهمیت ویژه ای 
 برخوردار بوده و هس��ت. مطالعه و بررس��ی کتیبه های س��نگ قبور 
زمینه ساز آگاهی از نام رجال و بزرگانی است که در برهه خاصی از زمان، 
منشأ خیرات و کارهای س��ازنده و عاملی جهت پیشبرد اجتماع خود 
بوده اند. آثار حجاری شده بر این سنگ قبور گویای فرهنگی پویا و با دوام 
است که تداوم آن بستگی به مراقبت سنگ، در موزه یا گورستان ها دارد. 
در عین حال عناصر نقش بسته بر این سنگ قبور نیز عالوه بر صیانت از 
باورهای مردم در یک برهه از زمان، تقلیدی از نقش ها و نگاره ها در ادوار 
مختلف تاریخی به شمار می آیند. بدین ترتیب سنگ قبور همانند کتابی 
سنگی و اسنادی غیر قابل تردید، تاریخ زنده مردم سرزمینی را بر دوش 
می کشند که بدون واسطه و پس از گذشت سال ها بتوانند پژوهشگران 
و عالقه مندان را از زبان و خط و اندیشه های نیاکان خویش آگاه سازد. 

در اصفهان، متأس��فانه برخالف آگاهی کنونی نسبت به مسأله حفظ 
 آثار و نگهداری دس��تاوردهای پیش��ینیان، کم و بیش ش��اهد موارد 
تأسف برانگیزی هستیم که در زمینه مورد بحث قابل مشاهده اند. سنگ 
قبور نفیسی که در گوش��ه و کنار ش��هر پراکنده اند و عالوه بر داشتن 
ویژگی های منحصر به فرد هنری، یادآور زندگی علما و بزرگانی هستند 
که در زمانی نه چندان دور سر به آستان خاک سائیده و با این شناسنامه 

سنگی با خاکیان ارتباطی کم رنگ یافته اند. 
این در حالی اس��ت که در دوره معاصر به دالیل مختلف، بس��یاری از 
سنگ قبور از جای خود کنده و در گوش��ه ای رها شده اند یا این که در 
حین جابه جایی شکسته و از میان رفته اند. نمونه های این سنگ قبور 
در بس��یاری از زیارتگاه ها، امامزاده ها و گورستان های قدیمی شهر به 

وفور یافت می شود. 
از جمله می توان به سنگ قبور نفیس  متعلق به شعرای بزرگ سیزدهم 
 )ه.ق(، همای شیرازی و فرزندش، طرب،  اشاره کرد که در صحن اصلی 
امامزاده احمد قرار داشتند  و در س��ال های اخیر، به دنبال کف سازی 
صحن از جا برداشته ش��د و به یکی از اتاق های امام زاده انتقال یافت. 
همچنین می توان از سنگ نوشته های پراکنده ای در مسجد لنبان که 
مزار ابوتراب، خطاط مشهورعصر صفوی نیز در آنجا قرار داشته است، 
س��نگ مزارهای  متعدد واقع در امامزاده درب ام��ام که چندی پیش 
تعدادی از آنها به مکان دیگر منتقل شد و سنگ قبور بقعه بابا قاسم و 
سنگ های  شکسته و آسیب دیده ای که در بقاع و تکایای تخت فوالد 

موجود است، نام برد.

نوروز و بهار ایرانی
»نوروز و بهار ایرانی« مجموعه ای اس��ت که به کوشش هوشنگ جاوید 
گردآوری شده است. 14 نفر از کسانی که به نوروزخوانی در این مجموعه 
پرداخته ان��د، از دنیا رفته و پن��ج نفر توان خواندن را از دس��ت داده اند، 
از این رو ضرورت مکتوب کردن منابع ش��فاهی بی��ش از هر زمان دیگر 

محسوس و مشهود است.
دفتر موس��یقی حوزه هنری تهران برای نخس��تین بار، آلبوم موسیقی 
نواحی ایرانی با موضوع »نوروز و بهار ایرانی« را به کوش��ش هوش��نگ 
جاوید منتش��ر کرده اس��ت.  14قطعه موس��یقایی در لوح فشرده اول 
گنجانده شده که به موس��یقی نوروز در کردستان، مازندران، کرمانشاه 

و سیس��تان و بلوچس��تان و 
همچنی��ن نورزوزخوانی مردم 
ترکمن، بختیاری، تربت جام، 

همدان و مالیر می پردازد. 
عالقه مندان به موسیقی نواحی 
می توانند در ای��ن آلبوم نوای 
س��رنا، دهل، قوپ��وز و نقاره را 

بشنوند. 

ایران نامه

فولکور

ایران گردی

میراث نامه
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میراث فرهنگی زاهدان کشف  ظروف تاریخی را تأیید کرد
دو روز پس از تکذیب خبر کشف ظروف هزاره سوم قبل از میالد از طرف مدیر روابط 
عمومی میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان، رییس این اداره کشف14شیء را تأیید 

کرد و گفت هنوز قدمت آنها مشخص نشده است.
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 قلعه بلقیس،  برجسته ترین 
اثر تاریخی خراسان شمالی

به فرخندگی جشن اردیبهشت گان

گل مرزنگوش، نماد 
اَردیبهشت 

در گات ها )سرودهای زرتشت(، واژه 
شاهین 
»اردیبهش��ت« بیش��تر به صورت سپنتا

»اََشه« آمده است. »اشه« به معنی 
»راستی« و درستی، هنجار و سامان هستی، و یا نظم آفرینش 
است. در اوستای نو، اردیبهشت به صورت »اََشه  َوهیشَت« به 
معنی »بهترین راستی« یکی از امشاسپندان )فروزهای پاک و 

جاوید اهورامزدا( است که خاستگاهش، ِخرد اهورایی است. 
در گاهشماری ایرانی، دومین ماه سال و سومین روز هر ماه به 
نام »اَردیبهشت« است؛ از این روی در اردیبهشت روز )سومین 
روز( از اردیبهش��ت ماه، ب��ه فرخنگی این همنامی، جش��ن 

اَردیبهشت گان از جشن های آتش برگزار می شود. 
بر بنیان یک باور کهن، امشاسپند اردیبهشت، نگاهبان گیاهان 
روی زمین است و به یاری او بود که اهورامزدا هنگام آفرینش، 
گیاهان را رویانید. شاید بر این بنیان است که از اردیبهشتگان 

با نام دیگر »گلستان جشن« نیز نام برده اند.
در کتاب پهلوی »بندهش« آنجا که »درباره چگونگی گیاهان« 
سخن به میان می آید، از میان گل ها، »مرزنگوش«، گل ویژه 
اردیبهش��ت معرفی شده اس��ت،  اما پرس��ش اینجاست که 
براساس دانش گیاه شناس��ی امروز، منظور از گل مرزنگوش 

نامبرده شده در متون کهن ایرانی کدام گل است؟
درباره نام و ریخت شناسی مرزنگوش در کتاب های گیاه شناسی 
کهن نکاتی به چش��م می خورد؛ ابوریح��ان بیرونی در کتاب 
»صیدنه« واژه مرزنگوش را »گوش موش« ترجمه می کند و 
می نویسد که در زمان خسرو انوشیروان، بیخ گیاه مرزنگوش را 
از روم به ایران آوردند و پرورش دادند و سپس شاخه ای از آن را 
نزد انوشیروان بردند و انوشیروان به خاطر شباهت برگ هایش 
به گوش »موش« یا »َمرَزن« آن را »مرزنگوش« نامیده است. 
ابوریحان همچنین از »مجوسی اهوازی« مشهور به »ارجانی«، 
پزشک نامدار ایرانی زرتشتی نقل می کند که مرزنگوش برای 

رفع سردرد و گوش درد سودمند است.
به گواهی متون ادب فارسی، مولوی بلخی، نظامی گنجوی، 
ناصرخس��رو قبادیانی، ان��وری ابیوردی، اوح��دی مراغه ای، 
عبید زاکانی، فرخی سیس��تانی، عثمان مخت��اری غزنوی، 
المعی جرجانی )گرگان��ی(، امیر معزی نیش��ابوری، عمعق 
 بخارایی، ظهیر فاریابی و س��وزنی سمرقندی، در چهارگوشه 
ای��ران پهن��اور گل مرزنگ��وش را می ش��ناخته اند و در 
سروده  هایشان از مرزنگوش نام برده اند و از بوی خوش آن یاد 
کرده اند. همچنین زلف و خط خوب رویان را به گل مرزنگوش 

تشبیه کرده  اند.
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 نام این دی��ار در زم��ان هخامنش��یان »زاروند« بوده اس��ت. 
زلزل��ه  س��ال 1۳۰۹ خورش��یدی این ش��هر را ک��ه آن زمان 
»دیلَمقان« نام داش��ت، با خاک یکس��ان کرد، اما چندی بعد 
ش��هری به نام »ش��اپور« با معیاره��ای شهرس��ازی نوین، بر 
ویرانه های شهر قدیمی ساخته شد که پس از انقالب سلماس 

نام گرفت. 

سنگ نگاره  خان تختی
در س��نگ نگاره  خان تختی در کوه »پیرچاووش« دو نفر سوار 
بر اس��ب دیده می ش��وند؛ اولی که کالهی تاج دار بر سر دارد، 
احتماال »اردشیر« پادشاه بزرگ ساس��انی و دیگری »شاپور 
اول« است. دو فرد پیاده نیز دیده می شوند که آنان نیز احتماال 
پادشاه ارمنستان و وزیر او هستند. در این سنگ نگاره، اردشیر 
 حلقه ای را به نشانه  قدرت دادن، به پادش��اه محلی ارمنستان

می دهد.

دژ کوه پیر چاووش
بر بلندای ک��وه پیرچ��اووش، دژی به چش��م می خ��ورد که 
س��ازندگانش با تراش��یدن کوه، پله هایی برای آمد و ش��د به 
دژ س��اخته اند. در درون دژ چندین اتاق ب��رای گردآوری آب 
که با آهک عایق بندی شده  است، به چشم می خورد. به گفته  
باستان شناسان، این دژ در هزاره  نخست پیش از میالد و دوران 
اسالمی مورد اس��تفاده بوده اس��ت. از دیگر دژهای سلماس 

می توان به چهریق اشاره کرد.

تپه  اهرنجان
با توجه به آنچه در تپه   اهرنجان به دست آمده است، دیرینگی 
آن را می ت��وان تا دوره  نوس��نگی تصور کرد. از ای��ن تپه، ابزار 
ساخته ش��ده از اس��تخوان های حیوانات، تیغه های ابسیدین، 
سنگ ساب، هاون سنگی، سردوک های گوناگون، سفال های 

منقش به عناصر هندسی و … یافت شده است.

تپه  هفتوان
تپه  هفتوان از ه��زاره  دوم پیش از میالد تا دوران ساس��انیان، 
هشت دوره فرهنگی )ساسانی، هخامنشی، اورارتو، دوره  آهن، 
هزاره  دوم، س��وم و چهارم پیش از می��الد( را در بر می گیرد و 
دارای آثاری به جای مانده از س��نگ و خشت خام و سفال های 

نقش دار است.

گوردخمه  ُهَدر
گوردخم��ه  ه��در در روس��تایی به همی��ن ن��ام در کوه های 
»ش��وریک« قرار دارد. این گور، دو دخمه به نام های »دخمه 
دختر« و »دختر پسر« دارد. دخمه دختر با سقفی گنبدی شکل 
در فرورفتگی کوه، جای گرفته اس��ت و فضای آن به سه اتاق 
منتهی می ش��ود که گویا محل گذاش��تن مردگان بوده است. 
دخمه پسر نیز که پایین تر از دخمه دختر است، فضایی دارد که 
دور تا دور آن سکوهایی دیده می شود که گویا جایگاه ابزارهای 

گوردخمه بوده است.

کلیسای مارگیوْرگیس
کلیس��ای مارگیورگیس در روس��تای خس��روآباد س��لماس 
قرار دارد. بومی��ان منطقه بر ای��ن باورند که نام خس��روآباد، 
برگرفته از نام خس��رو پرویز، پادش��اه ساس��انی اس��ت. آنان 
هم چنین بر این عقیده اند که پیشینه  مارگیورگیس به دوران 
ساسانیان می رسد و صلیب مقدس حضرت مسیح، به وسیله 
خسرو پرویز از اورش��لیم به ایران آورده و مدتی در این کلیسا 
نگه داری شد، تا این که در زمان پادشاهی »پوران دخت« این 
 صلیب هنگام برق��راری صلح میان ای��ران و روم، به دربار روم

اهدا شد.
به گفته  دکتر رونالد توماس زاده، پژوهش��گر تاریخ آشوریان، 
»این کلیسا در س��ال 1۸4۵ میالدی بازس��ازی شده است و 
پس از آن پیروان این کلیس��ا، پیرو کلیسای کاتولیک کلدانی 

شده اند.«
مارگیورگی��س، از س��نگ های آذری��ن ت��راش دار و م��الط 
آهک و ماس��ه ساخته ش��ده اس��ت. دو لوحه به زبان ُسریانی 
 کالس��یک، یکی در بیرون در غربی و دیگری در دیوار جنوبی 

دیده می شود.
گفتنی است نام مارگیورگیس برگرفته از نام اسقف این کلیسا 
در سده   شانزدهم است. برخی این کلیسا را »وانگ« می نامند 
که اشتباه است: چرا که وانگ نامی ارمنی به معنی کلیساست، 

در حالی که این کلیسا نه ارمنی، بلکه آشوری است.

سفر به سلماس، سفر به هزاره ها

حلقه قدرت در دستان اردشیر ساسانی  می چرخد

مسعود  نام »سلماس« به باور برخی از پژوهشگران، از نام »سلم« که یکی از پسران فریدون شاه پیشدادی 
بود، گرفته شده است. بر پایه یافته های باستان شناس�ان از تپه  »بیان«، پیشینه  سلماس به دوران لقمان

مادها می رسد. سلماس یکی از شهر های قدیمی کشور در استان آذربایجان غربی است که اسکان 
بشر در آن، به دوره عصر حجر برمی گردد. مطابق آثاری که در نتیجه کاوش ها و حفاری ها از )کول تپه ( به دست آمده، 

قدمت آن حدود 9 هزار سال قبل )هفت هزار سال قبل از میالد( تخمین زده شده است.

سوز و فریاد در 
موسیقی مقامی ترکمن

 شاهنامه خوانی 
در دیار بختیاری

ترکمنان در موسیقي خود همیشه رنج ها و دردهایشان را بازگو مي کنند. 
موسیقي و ترانه هاي آنها پر از فریاد و ش��کایت و ناله هاي جانسوز است. 
آثار شاعران بزرگي چون »مختوم قلي فراغي« و »مال کمیته« نمونه بارز 

مبارزات مردم این سرزمین علیه ظلم و ستم بوده است.
موس��یقي در ترکم��ن از ریش��ه عمیق��ي، برخ��وردار اس��ت و ویژگی 
 بارز و ارزش��مند فرهنگی ترکمنی اس��ت، چن��ان که با موس��یقي زاده 
مي شوند، زندگي مي کنند و با آن جان مي سپارند. جشن ها، بازي هاي 
سنتي، س��وگواري ها، ش��ب چره ها و آئین ها، میالد پیامبر اکرم )ص(، 
 هنگام شصت و س��ه س��الگي پیر خانواده، تولد فرزندان به ویژه پسران، 

ختنه سوران و عروسي همه با موسیقي همراه است.
فولکور مردم ترکمن با فولکور س��ایر مناطق کش��ور ما متفاوت است. در 
ترکمن صحرا، نوازنده هاي محلي »باغشي« )بابا خشي یا بخشي( نامیده 
مي شوند که درتمام مراسم و اعیاد، به ویژه عروسي ها از دیر باز تا به امروز 
مردم را سرگرم مي کنند و »آیدیم« به مهم ترین بخش ادبیات شفاهي 
)ادبیات عامه تراکمه( عش��ایر ترکمن گفته مي شود که سخن موزون و 
منظوم بوده و دربردارنده عشق، قهرماني، زیبایي هاي طبیعت و ستایش 
حیوانات، به ویژه اسب است. به عبارت دیگر، سرشار از روایات، حکایات و 
داستان هاي اجتماعي و حماسي آن سامان است که باغشي ها، راویان آن 

هستند و این ترانه ها را به سبک مخصوصي مي خوانند.

شاهنامه و شاهنامه خوانی از دیرباز در س��رزمین بختیاری از جایگاه ویژه و 
اثرگذاری برخوردار بوده و در تمامی صحنه های زندگی مردم این سرزمین 
حضور دارد. برای انتخاب اسم به شاهنامه تفأل می زدند و برای فرزندانشان 
اس��امی پهلوانان را برمی گزیدند. در محافل و ش��ب نش��ینی ها، در مراسم 
س��وگواری و هنگام جنگ و حتی در تنهایی ها، بختیاری ه��ا روح خود را با 
ش��اهنامه خوانی ممزوج می کردند. از همه مهم تر این ک��ه، آن چنان روح 
 حماس��ی ش��اهنامه در روحیه بختیاری ها عجین شده اس��ت که به جرأت 
می توان گفت رشادت ها و شجاعت ها و تسلیم ناشدنی های بختیاری ها متأثر 
از دالوری های حماسی شاهنامه فردوسی بزرگ است. شاهنامه در سرزمین 
بختیاری به عنوان »هفت لشگر« معروف اس��ت و نقالی و شاهنامه خوانی از 
جایگاه سزاواری برخوردار است. حتی نام برخی مناطق جغرافیایی سرزمین 
بختیاری، از جمله رستم آباد، کوه رستم و دژسفید برگرفته از شاهنامه است و 
هفت لشکر نامی آشنا در بین اهالی این دیار است. با توجه به دیرینگی شاهنامه 
خوانی بختیاری، این مقام خوانی قابلیت ثبت در میراث معنوی را دارد. مراسم 
شاهنامه خوانی نیز هر سال نوروز با حضور بیش از سه هزار نفر از دوستداران 
فرهنگ پارسی از سراسر کشور در شهرهای خوزستان برگزار می شود. در این 
مراسم عالوه بر ش��اهنامه خوانی، فعالیت های سنتی عشایر بختیاری مانند 
پخت نان محلی، سوار کاری، رقص محلی، سرود و تک نوازی، نواختن ساز و 

دهل بختیاری، شعرخوانی، موسیقی، نقاله خوانی، نیز اجرا می شود.

عکس یادگاری

جشن گل سرخ در شهر 
گل سرخ
سخن از جلوه های زیبای بهار در شهری است که دل انگیزترین 
بهارها را در میان شهرهای ایران دارد؛ شهری با گنبدهای بزرگ 
فیروزه ای غرق در گل های پیچ در پیچ و گلدسته های تا اوج 
آسمان قدکشیده؛ باغ شهری که هنوز در گوشه گوشه اش می توان 
بازمانده های درختان کهنسال باغ های تاریخی اش را یافت؛ گلرخ 
شهری که این بخت را داشته تا زنده رود، زندگی را در آغوشش جاری 
کند و از جریان زندگانی سیرابش کند. 

گورسنگ های کهن اصفهان

»ارگ��ه« یا »قلع��ه بلقیس« 
یک��ی از برجس��ته ترین آثار 
شهرس��تان اس��فراین است.

خرابه هاي ش��هر باس��تاني 
اس��فراین که ه��م اکنون به 
ش��هر بلقیس و ناری��ن قلعه 
شهرت دارد، در فاصله حدود 
۳ کیلومتري جنوب اسفراین 
واقع ش��ده و یکي از بزرگ ترین مجموعه هاي معماري خشتي و گلي 
کشور به شمار مي رود. اگر به خراس��ان جنوبی رفتید،حتما به دیدار 
قلعه بلقیس بروید. شهر بلقیس، براس��اس اسلوب معماري ساساني 
ساخته شده و شامل سه بخش کهن دژ، رنجس و شارستان بوده و در 
شمال ارگ، محدوده شارستان قرار دارد که گرداگرد آن را حصار گلي 

بزرگي در بر مي گیرد.
 به طور عمده این حصار تدافعي در۵۰ س��ال اخیر ب��ه دلیل عوامل 
انساني تا حد زیادي تخریب شده اس��ت. این شهر براي نخستین بار 
در سال 1۳۵2 از سوي دفتر فني سازمان ملي حفاظت آثار باستاني 
خراسان به ش��کل محدود مورد گمانه زني قرار گرفت. براساس نتایج 
این کاوش ها که فقط به داخل قلعه محدودبود، آثار و بقایاي این شهر 
به دوره صفوي نسبت داده شد. متأسفانه در آن زمان به دالیلي، آثار 

خارج از قلعه مورد توجه قرار نگرفته است.
 در نزدیکي دروازه شرقي، گورستاني به مساحت 1۰ هکتار کشف شده 

که از قرون نخست اسالمي تا دوره صفوي گورستان شهر بوده است.



آدم ها و کتاب هايادداشت

 گفته می شود ما در جهان سوم 
روشنک 
زندگی می کنیم؟حاال این سوم موسوی

و چهارم بودن مهم نیس��ت. این 
سوم شدن تنها به خاطر مس��ائل اجتماعی و فرهنگی و 
اینها نیست.  بلکه یک قس��مت زیادش هم این است که 

کامال از تکنولوژی روز دنیا دور افتاده ایم. 
در آن سر دنیا شرکت اپل می ترکاند و ما عین خیالمان 
نیس��ت. نه اینکه  بی خیال تکنولوژی باشیم، خیلی هم 
خوشمان می آید، اما مسأله اینجاست که تأثیر آن چنانی 

که هیچ، تأثیر این چنانی هم در زندگی مان ندارد.
 ملت در اقصی نقاط دنیا صف می کش��ند و ش��ب را در 
صف ها ب��ه صبح م��ی رس��انند تا ب��ه ج��ای آیفون4، 
آیفون4اس داش��ته باش��ند، اما اینجا - الحمدهلل - این 
 قدر س��رعت ورود تکنولوژی پایین اس��ت که نیازی به 
صف هایی به طویلی صف شیر نداریم. قیمت هم که سر به 
فلک می زند و همان ته مانده شوق مان برای این گوشی 

هوشمند را کور می کند. 
حاال بر فرض هم که بخریم، بعد ت��ازه می فهمیم خیلی 
از این ویژگ��ی هایی که ب��ه آدم یک حال اساس��ی می 
دهند، ی��ا قابل دسترس��ی نیس��تند یا به خاط��ر اینکه 
زیربنای تکنولوژیک جهان سومی ها چنگی به دل نمی 
 زند، کار  نمی کنن��د و حالمان می گی��رد. برای همین، 
تکنولوژی های روز دنیا ب��رای ما چندان کاربرد ندارند و 
بیشتر مانند ایده آل هایی هستند که دلمان می خواهد 
به آنها برسیم.  نوشتن از آنها هم تنها فایده اش این است 
که می فهمیم دنیا در حال پیشرفت است و قند در دلمان 
آب می شود، حاال دستمان به پیشرفتش نمی رسد هم 

طوری نیست؛ اندکی صبر سحر نزدیک است. 
حاال که ما از دنیا عقبیم و تولید که پیشکش، در مصرف 
تکنولوژی هم ب��ه روز نیس��تیم، می توانیم س��رمان را 
بچرخانی��م و نگاهی به اطراف بیندازی��م. کلی محصول 
تکنولوژی قدیمی می بینیم که دیگر عادی شده و جلوه 
خاصی ندارند. مثل آیفون مان هم نیس��تند که از ترس 
خراب شدن مدام باید نازشان کرد، توی سرشان هم بزنیم 
باز کار می کنند. در اینجا هم قصد معرفی همین هاست، 
شاید از زاویه ای دیگر.  یادآوری چیزهایی که حواس مان 

بهشان نیست، از بس که با آنها سر وکار داریم. 
تنها از یک راه می توانیم اهمیتشان را بدانیم؛ فکر کنیم 
اگر نبودند چه بالهایی نازل می ش��د، تا بفهمیم درهم 

تنیدگی مان را با این تو سری خورها.

درآمد

يادداشت
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مکان:  چهارباغ عباسی10
زمان: پنج دقیقه مانده به یک جلسه  بسیار بسیار مهم

موقعیت:  منتظر تاکسی
توصیه: سوار تاکسی پیرمرد ها و آدم های عبوس نشوید!

آویهنگ روستایی کوهستانی است در 58 کیلومتری سنندج 
با جمعیتی حدود سه هزار نفر که از قوم کرد و جزو مسلمانان 
سنی اند. آویهنگ روس��تایی اس��ت با طبیعتی بکر که هنوز 
مانند ش��هرها به تکنولوژی آلوده نشده و مردمش به دامداری 

و کشاورزی مشغولند. 
تفریحات و غذاها و منش شان همچنان سنتی است، اما مسلما 
تحوالتی در طول تاریخ داشته اند که اینجا به قسمت لباسش 

می پردازیم. 
 در زم��ان قدی��م، حت��ی ن��ه خیل��ی دور، م��ردم آویهن��گ 
لباس هایش��ان را با دس��ت خود و از نخ حاصل از ریس��یدن 

پنبه، پش��م گوسفند و 
کرک مخصوص بعضی 
درس��ت ن��ات   حیوا

می کردن��د.  مردان دو 
مدل لباس داشتند: لباس کار و لباسی برای اوقات بیکاری.

 مثل همی��ن االن خودمان، آنها هم لباس کارش��ان نامنظم و 
کهنه و لباس عیدشان تازه و مرتب و خوش رنگ و لعاب بود. 

لباس اوقات فراغت، شامل ش��لوار و پیراهنی سفید با دستار، 
ش��الی دور کمر که به نش��انه گفتار و پندار و کردار نیک روی 
ناف سه گره می خورد، دستمالی سمت راست کمر که نیمش 

زیر شال بود، خنجری زیر 
شال و تس��بیحی آویزان 
به دس��ته خنجر ب��ود. در 
زمس��تان مردان میانسال 
قب��ای درازی با چاک هایی ت��ا روی زانو و ش��الگردنی باز می 

پوشیدند.
 دودی ها یا معتادان امروزی نیز کیس��ه و قلیانشان را سمت 

راست کمرشان آویزان می کردند. 
پارچه اصلی لباس زنان از پنبه و معموال رنگ شده با رنگ کبود 

بود که آن را به شکل پیراهن دراز سنتی می دوختند. 

گاهی روی آن »سوخمه« می پوشیدند که سکه های دوریالی 
و پنج ریالی س��وراخ و به ص��ورت ردیف زنجی��روار جلویش 

آویزان بود.
  روی س��وخمه ه��م قب��ای دراز س��نتی و روی آن س��ه لته 
 می پوش��یدند ک��ه روی��ش بازوبن��دی از جنس نقره بس��ته 

می شد.
 برای حمل نوزاد و اش��یا نیز از پارچه س��فید نخی چارگوش 
 اس��تفاده می کردند که یک سرش را روی س��ینه و زیر چانه 
 خود گ��ره می زدن��د و بقیه اش روی دوش و پش��ت ش��ان را 

می پوشاند.

لباس هایی ازآویهنگ 

لباس های قدیم

به جز تمیز کردن دندان ها می ش��ود حس��اب 
دیگری هم روی خمیر دندان باز کرد.

 ای��ن ه��م پان��زده م��ورد از کاربرده��ای دیگر 
خمیردندان؛

1     تس�کین تحري�ک ناش�ی از گ�زش 
حشره ها ، زخم ها و تاول ها:

ناراحتی های پوس��ت ناش��ی از گزش حش��ره 
 ها اغلب باعث خ��ارش می ش��وند. کمی خمیر 
دن��دان روی نیش حش��رات، خارش و ت��ورم را 
 کاهش م��ی ده��د. همچنین با خش��ک کردن

 زخم ه��ا و تاول ه��ا باعث درمان س��ریع تر آنها 
می شود. 

2      کم کردن سوزش سوختگی:
در س��وختگی های جزئی خمیردندان می تواند 
تسکین موقت و خنک کننده باشد. بالفاصله بعد 
از سوختگی آن را به منطقه آسیب دیده بمالید. به 

صورت موقت تسکین دهنده است.

3     کاهش اندازه لکه صورت:
می خواهید بهبود زخم ها و لکه ها سیع تر شود؟ 
قبل از خواب مقدار کمی خمیر دندان به منطقه 

آسیب دیده بمالید و صبح آن را بشویید.

4      پاک کردن ناخن ها:
دندان ه��ای م��ا از مین��ا س��اخته ش��ده اند و 

 خمیر دندان ب��رای آنها خوب اس��ت. به همین 
دلی��ل، خمیردندان ب��رای ناخن ه��ا هم خوب 

هستند. 
 برای ناخن های پاک تر و محکم تر به س��ادگی 
ناخن های خ��ود را ب��ا مس��واک و خمیردندان 

بشویید.

5      حفظ کردن حالت مو :
خمیر دندان ژله ای ح��اوی همان محلول پلیمر 
 اس��ت که بس��یاری از ژل های مو از آن ساخته 
ش��ده اند. پس اگر از ژل مو اس��تفاده می کنید، 
خمیر دن��دان ژله ای می توان��د جایگزینی برای 

آن باشد.

6      کاهش بوی بد :
 س��یر، ماهی، پی��از و خیل��ی مواد غذای��ی دیگر 
می توانند در سلول های پوست نفوذ کنند و باعث 
ایجاد بوی بد در آن شود. کمی مالش انگشتان با 

خمیردندان، بوی بد را از بین خواهد برد.

8      حذف لکه ها :
خمیر دن��دان م��ی تواند لک��ه ه��ا را در لباس و 
 فرش ناپدید کند. ب��ا کمی خمیردن��دان لباس

 را مال��ش دهید و س��پس به ص��ورت معمول با 
 آب بش��ویید. در مورد فرش با کمی خمیردندان 
و برس روی محل لکه بکش��ید و بالفاصله با آب 

بشویید.

9     پاک کردن کفش:
 خمیردن��دان ی��ک تمیزکنن��ده عال��ی ب��رای 
کفش های کثیف و همچنین برای بهبود خراش 
چرم کف��ش اس��ت. در اینج��ا هم با ی��ک برس 
خمیردندان را به طور مستقیم به قسمت کثیف یا 

خراشیده بکشید.

9     برای پاک کردن نقاشی ها:
 برای پاک کردن نقش های کشیده شده با مداد به 
وسیله کودکان روی دیوارها، باز هم خمیردندان 

می تواند یک پاک کننده عالی باشد.

10      درخشان کردن وس�ائل و جواهرات 
طاليی و نقره ای:

خمیردندان را روی جواهرات خود در شب بکشید 
و صبح با یک پارچه ن��رم آنها را تمی��ز کنید و با 
آبکشی آثار خمیردندان را پاک کنید. از این روش 
روی مروارید اس��تفاده نکنید، چون باعث صدمه 

به آن می شود.

11     حذف خش سی دی و دی وی دی :
این یک روش خوب برای حذف خراش های کم 

عمق و لکه ها است. 
 یک الی��ه ن��ازک از خمیر دن��دان را ب��ه آرامی

 روی دیسک مالش دهید و بعد با آب بشویید.

12      تمیز کردن کلیدهای پیانو :
کلیدهای پیانو در اثر تماس با پوست و جذب گرد 

و غبار کثیف می شوند. 
با ی��ک پارچ��ه مرط��وب و ب��دون پ��رز و کمی 
خمیردن��دان به آرام��ی کلیدهای پیان��و خود را 

پاک کنید.

13     از بین بردن بوی بد بطری کودک :
 اگ��ر بط��ری ک��ودک دچ��ار ب��وی ترش ش��یر 
ش��ده، با خمیردندان می توانید ای��ن بو را از بین 

ببرید.

14     حذف اليه های زنگ زده از آهن:
 ب��رای کس��انی ک��ه هن��وز از آه��ن اس��تفاده 
می کنن��د، ممکن اس��ت پس از گذش��ت زمان 
 دیده باش��ید که بخش��ی از آهن زنگ زده است. 
س��یلیکای موج��ود در خمیردندان ای��ن الیه را 

حذف می کند.

15      زد مه در عینک:
اگر مق��دار کمی خمیر دندان را به عدس��ی های 
عینک ایمنی یا ش��نای خود بمالی��د و بعد کامال 
بش��ویید، دیگر نیازی به ژل های ض��د مه گران 

قیمت ندارید. 
از مالش بی��ش از حد اجتناب کنی��د چون ماده 
ساینده در خمیردندان می تواند لنزهای عینک 

را خراش دهند.

مسواک روی پوست

 لذت های کوچک
 در دنیای بزرگ

روزنامه های ه��ر روز را که ورق می زنیم، اول از همه خبر سیاس��ی 
است و بعد اجتماعی و اقتصادی و حوادث. اخباری که معموال مورد 
خوشحال کننده ای در آنها یافت نمی ش��ود و در تمام روزنامه هاِی 

یک روز تکرار می شوند. 
بعضی صفحات در بعضی روزنامه ها هس��تند که راه دررویی از این 
اخبار به حساب می آیند. صفحاتی که مطالب ریز و درشتشان کهنه 
نمی شود و حتی اگر خوشحال مان نکند، ناراحتمان هم نمی کند و 
هدفش، دادن لحظاتی بهتر به خواننده هایش است. ما هم اینجا برای 

رسیدن به چنین هدفی در این صفحه جمع شده ایم. 
خودمان هم از این همه اخبار تکراری خسته ایم و به فکر لذت بردن 
از این دنیایی هس��تیم که خیلی وقت ها ساز مخالف می زند. به این 
نتیجه رسیدیم که هدفمان در صفحه ای با این نام می تواند محقق 
شود. حاال اصال »س��بک زندگی« یعنی چه؟ در کتاب های تاریخی 
آمده که در زمان های دور، اولین انسان های یکجانشین، کنار آب ها 
ساکن شدند. اوایل که فقط کش��اورزی می کردند و بعدتر دامداری 

هم رواج یافت.
  زنان مش��غول بچه داری و مردان مش��غول کار. دختران که بزرگ 
می شدند، جای مادرانشان را می گرفتند و پسران جایگاه پدرانشان 
را. قبل از به وجود آمدن علم و پیش��رفتش، نه مدرسه و دانشگاهی 
وجود داش��ت و نه حرفه های متنوع و بس��یار تخصصی. بچه ها به 
 مکتب می رفتند و جملگی کتب قرآن، بوستان، گلستان و چند کتاب 
از این دس��ت را م��ی آموختند. آدم ه��ا چندان تفاوتی ب��ا یکدیگر 
نداشتند؛ همه در یک محیط نسبتا کوچک که با تمامی اهالی آنجا 
آشنا بودند، رش��د می کردند و معموال تا پایان زندگیشان در همان 
ش��هر یا ده می ماندند. اگر به مکتب می رفتند، کتاب هایی یکسان 

می خواندند.
 ش��مار ش��غل ها هم از تعداد انگشت های دس��ت تجاوز نمی کرد. 
انتخاب های زی��اد و متفاوتی در زندگی افراد وجود نداش��ت که به 
 وس��یله آن زندگی افراد به طور قابل مالحظه ای از هم متمایز شود.
  زندگی به س��بک پدر و م��ادر و در کنار آنها، زیر یک س��قف، ادامه

 می یافت. همه  اینها، ویژگی زندگی ها قبل از دوران  مدرن اس��ت. 
زندگی هایی نسبتا یکسان. با پیشرفت علم و رشد تکنولوژی جهان 

ما دستخوش تغییرات بسیاری شد. مدرن شد. 
علم زیرش��اخه های متعددی پیدا کرد و متعاقبا مراکزی ایجاد شد 
برای آموزش عل��م و تربیت افراد متخصص تا علم باز هم پیش��رفت 
کند و هستی تحت سلطه و پیش بینی انس��ان درآید. انسان قوانین 
 طبیع��ت را در راس��تای تولید وس��ایلی ک��ه زندگی اش را آس��ان 
کنند، به کار گرفت. وس��ایلی متن��وع تولید ک��رد و تکنولوژی آغاز 
 شد. حال هر کس با انتخاب هایی خاص می تواند خودش را تعریف

 کند. 
انتخ��اب عقی��ده اش در میان این هم��ه مکتب فک��ری، تخصص و 
 شغلش، مدل ماشینش، مارک لباس��ش، دکور خانه اش و بسیاری 
انتخاب های دیگر به انسان مدرن ش��کل می دهد و وی را یک فرد 
متمایز می کند. اما یک مس��أله  مه��م در این بین، س��رعت باالی 
تولید محصوالت تکنولوژی اس��ت که به فرد امکان بررس��ی تمامی 

محصوالت برای انتخاب بهتر را نمی دهد.
 سعی هرکس در این است که به وس��یله تبلیغات و یا با پرس و جو 
از اف��راد دیگری که از این روش یا محصول اس��تفاده ک��رده اند، در 
 زمان کمتر به بهترین انتخاب ممکن برس��د. سبک یا روش زندگی، 
مجموعه ای از همین انتخاب هاس��ت. در این صفح��ه هم هدف ما 

بررسی و معرفی و کارهایی از این دست است.
  با افرادی از طبق��ه ها و مش��اغل مختلف به صحبت می نش��ینیم

 تا با سبک خاص زندگی اقش��ار جامعه آشنا شویم. از تأثیر تعامالت 
 و معاش��رات اجتماع��ی بر تغیی��ر در س��بک زندگی ها نی��ز غافل 
 نخواهی��م ماند. امروزه م��د در به وجود آوردن س��بک ه��ا تأثیری 
 گس��ترده دارد. مث��ال مدهای��ی ک��ه از هنرمند یا ش��خصیت های

 معروف برگرفته و در میان طرفدارانش��ان فراگیر ش��ده اند، مانند 
طرفداران یک گروه موسیقی که در س��بک لباس نیز از آنان پیروی 

می کنند.
 از این رو به عنوان ش��اخه ای از س��بک زندگی، ُمد نیاز به بررسی و 
 نیز معرفی دارد. نیاز حیات��ی ما به تکنولوژی و تأثی��ر متقابل آن بر 
زندگی مان  را نمی ت��وان نادیده گرفت. از صبح ک��ه با صدای زنگ 
س��اعت از خواب بیدار می ش��ویم، تا ش��ب که در رختخواب غلت 
می زنیم تا خوابمان ببرد، دائم در حال س��روکله زدن با محصوالت 
تکنولوژی هستیم. چون پای ثابت زندگی است، ناخودآگاه یک پای 

ثابت این صفحه نیز می شود. 
عالوه ب��ر اینهایی که گفته ش��د، پیش��نهادهایی نیز در کار اس��ت. 
 پیش��نهاد کارهایی که انجام داده ایم، موس��یقی های��ی که گوش 
کرده ایم، کت��اب هایی که خوانده ای��م، فیلم هایی ک��ه دیده ایم و 
خالصه همه آن چیزهایی که به ما لذت بخش��یده اند. تنها به امید 

زندگی هایی آرام تر و شادتر.

اگه تو بری ز پیشم
يا؛ 

ستون فناوری يکشنبه هايمان چیست؟

قسمتی از کتاب خداحافظ گری 
کوپر 

رومن گاری- سروش حبیبی )مترجم( 
بعد از سی سال خدمت میدونی حاال چه جور وقت می گذرونه؟ 
دفتر راهنمای تلفن رو می خونه، فقط برای اینکه با واقعیت و آدم های 
واقعی تماس داشته باشه. یه مجموعه مفصل از این راهنماها جمع کرده. 
از تمام دنیا، از جمله مسکو. می گه دفتر تلفن یکی از بهترین کتاب هایی 
است که نوشته شده. همه اش واقعیته، پر از آدم هایی که حقیقتا وجود 
دارن. چند صفحه از قشنگ ترین قسمت های مربوط به بخش نیویورک 
رو به صدای بلند برام خوند. حتی بعضی وقت ه��ا از تلفنچی می خواد 
که یک ش��ماره رو از بوئنوس آیرس یا ش��یکاگو براش بگیره. می خواد 
کتاب رو امتحان کن��ه و ببینه مبادا 
مطالبش من درآوردی باش��ه و این 
آدم هایی که اسم و شماره تلفنشون 
اونجا نوش��ته شده، راس��تی راستی 
وجود دارن یا نه. س��ی سال خدمت 
در دستگاه دیپلماس��ی کارش رو به 
اینجا کشونده.  بعضی وقت ها، معموال 
 نیمه شب، ش��ماره تلفن خودش رو 
می گی��ره تا مطمئن بش��ه که واقعا 
وجود داره و مشغول دروغ گفتن به 

خودش نیست.

می گویند پا قلب یا چشم دوم است. اگر 
مهنور 
پا در کف��ش اذیت باش��د و ناراحت، تا گیتی فر

مردمک چش��م یا به ق��ول قدیمی ها 
»تخم چشم« ات درد می کند و احساس می کنی االن از حدقه 
می زند بیرون. پس برای این عضو مهم بدن انتخاب یک کفش 

مناسب ضرورت دارد. 
در این جا چند نکته  را به صورت کوتاه برای انتخاب یک کفش 

توضیح می دهیم.

برای انتخاب یک کفش چند معی��ار وجود دارد که مهم ترین 
آن، راحتی است فارغ از رنگ و طرح؛ اگر قرار است ساعت های 
زیادی در روز پا در کفش باشد، باید کفشی راحت و نرم پوشید 

که سر پنجه های گرد و پاشنه های کوتاه داشته باشد.

برای مکان ه��ای اداری کفش های رس��می و چرمی با رنگ 
 تیره مناس��ب اس��ت، ام��ا اگ��ر در کل مجبور به پوش��یدن

 کفش های رسمی نیس��تید. کفش اس��پرت از موارد توصیه 
شده است.

برای زمان های طوالنی، باید از کفش های چرمی استفاده کرد 
و از جنس پالستیکی دوری کرد.

کفش های کالس��یک بهتر است که برای ش��ب و مهمانی ها 
استفاده شود.

در مورد رنگ کفش هم باید گف��ت هرچند هماهنگی رنگ با 
کیف یا لباس بسیار شیک است، اما در دنیای پیچیده و متفاوت 
مد، نبوِد هماهنگی هیچ اش��کالی ندارد و وجود تضاد در نوع 

خودش زیباست.
کفش سال

سال 91، سال رژه کفش های پاش��نه بلند است پاشنه های 
بلند و نسبتا باریک. 

  پاش��نه های��ی بلن��د با س��ر پنج��ه های گ��رد و 
ل��ژ ه��ای ک��م ارتف��اع م��د س��ال اس��ت. چه 

 کف��ش ه��ای به��اری و تابس��تانی
 ) صندل ( و چه کفش های رسمی 

و اداری.
نکته مهم تر در کفش س��ال، سلیقه  

افراد است که متفاوت اس��ت و هرکس برمبنای آن کفشی را 
می پسندد .

گاه��ی ب��رای خیل��ی از آدم ه��ا از هم��ه م��وارد مه��م تر، 
 قیم��ت کف��ش م��ی ش��ود و ب��ا توج��ه ب��ه قیم��ت کفش 

می خرند. با این حال راحتی کفش را فراموش نکنید. 

چند نکته کوتاه برای انتخاب يک کفش

پا  تو کفش بزرگ ترها !
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معمای منطقی 3 : لیوان شیر و لیوان قهوه
 ي�ک لی�وان قه�وه و ي�ک لی�وان ش�یر در اختی�ار داري�م. از
  لی�وان قه�وه ي�ک قاش�ق قه�وه برداش�ته وارد لی�وان ش�یر
 م�ی کنی�م. س�پس از مخل�وط ش�یر و قه�وه س�اخته ش�ده 
ي�ک قاش�ق برداش�ته و ب�ه لی�وان قه�وه ب�ر م�ی گردانی�م.
پ�س از اي�ن دو جابجاي�ی ش�یر و قه�وه آي�ا در لی�وان قهوه، 
 ش�یر بیش�تری وج�ود دارد ي�ا در لی�وان ش�یر، قه�وه

بیشتری؟

معمای منطقی4:  همسر صاحب خانه
پس از پايان مهمانی خانم صاحب خانه از ديگران می پرسد که هر 
يک با چند نفر دست داده است. نفر اول می گويد من با هیچ کس 
دست نداده ام. نفر بعدی می گويد با 1نفر دس�ت داده ام ، بعدی 
می گويد با 2 نفر ، بعدی 3 نفر و به همین ترتیب نفرات بعدی با 4 ، 
5،6،7 و نفر آخر هم می گويد من با 8 نفر دست داده ام. می توانید 
حدس بزنید همسر خانمی که از ديگران سؤال می کند، کدام يک 

از نفرات فوق الذکر هستند؟

معمای منطقی 5:  سه کلید و سه المپ
سه المپ رشته ای درون اتاق روی میز کار نصب شده اند. هر يک 
از آنها به وسیله مدارهای مشابه، به سه کلید مجزا در بیرون اتاق 
مرتبطند. در بیرون اتاق مجاز به قطع و وصل المپ ها به دلخواه 
هس�تیم، اما تنها يک بار مجاز به ورود به اتاق و بازبینی نزديک 
المپ ها هس�تیم. چگونه می توانیم بدون دس�تکاری مدارها، 
 رابطه کلیدها را با هر يک از س�ه المپ موجود در اتاق تشخیص

 دهیم؟

احتماال تابه حال س��ودوکو بازی کرده اید. 
امروز می خواهی��م بازی دیگری را به ش��ما 

معرفی کنیم به ن��ام »اس��تریمکو«. در این بازی 
نیز بای��د عددها را در یک ج��دول بچینید )مانند س��ودوکو( ولی با 
قانون های خاص خودش. ایده  این بازی از »مربع های التین« گرفته 
شده اس��ت. این بازی در یک مربع  nدرn انجام می ش��ود. در واقع 
بایستی این مربع را با عددهای ۱ تا n پر کنید. به جز خانه های مربع، 
مس��یرهایی به طول n نیز در این مربع قرار گرفته اند که هر مس��یر 

شامل n خانه است و تعداد مسیرها نیز n است.
قانون های بازی استريمکو:

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

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

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

بازی و رياضی
STRIMCO
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SUDOKU  1 

پرندگان در بازی پرندگان خشمگین
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به این ش��کل به دقت نگاه کنید. می خواهیم چهار سوال درباره  این 
شکل از شما بپرسیم. 

سؤال ۱( بخش سفید مربع A را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.    
 سؤال ۲( بخش سفید مربع B را به ۳ قسمت مساوی تقسیم کنید. 

سؤال ۳( بخش سفید مربع C را به 4 قسمت مساوی تقسیم کنید.    
ب��ازی »م��از« ی��ا »البیرن��ت«  سؤال 4( مربع D را به 7 قسمت مساوی تقسیم کنید.

 از ب��ازی ه��ای پ��ر طرف��داری
 اس��ت که بازیک��ن م��ی تواند با 
اس��تفاده از یک گوی کوچک در 
یک صفحه پالس��تیکی به ش��کل 
۲بعدی و ۳بعدی، راه های متعدد 
و پر پی��چ و خمی ک��ه پیش روی 
اوس��ت را از یک نقط��ه آغاز کرده 
و با انتخاب راه و مس��یر درست و 
همچنین گذر از بعضی مسیرهای 
 غل��ط و اس��تفاده از تجربی��ات 
به دست آمده، به پایان بازی برسد. 

پیشخدمت دروغگو
کارآگاه هابز براي دیدار یکي از دوس��تانش به منزل او رفت، اما 
وقتي به آنجا رسید، مطلع شد دوستش، دکتر سام، دو شب قبل 
خودش را به دار آویخته است. کارآگاه به بازرس پلیس گفت: اصال 
باورم نمي شود او خودکشي کرده باش��د. دکتر سام از سالمت 
روحي و جسمي کاملي برخوردار بود و مشکلي نداشت که بخواهد 
خودش را بکشد. بازرس گفت: اما ما تحقیقات الزم را کرده ایم. 
پیشخدمت دکتر سام مي گوید، وقتي آن شب کمي دیر به منزل 
رسیدم، متوجه ش��دم چراغ اتاق زیر ش��یرواني روشن است. از 
ماشین پیاده شدم و دیدم پنجره آنجا باز است. وقتي بیشتر دقت 
کردم، دیدم دکتر سام مشغول گره زدن یک طناب کلفت به دور 

گردن خود است. سر دیگر طناب را به چوب باالي سقف شیرواني بست و آن وقت، چهار پایه کوچکي که زیر پایش بود را با پا 
کنار زد و دیگر تمام شد. وقتي مي خواستم وارد خانه شوم، در منزل قفل بود. به منزل همسایه رفتم و از آنجا با پلیس تماس 
گرفتم. بازرس ادامه داد: وقتي به خانه دکتر سام رسیدیم، مجبور شدیم در را بشکنیم. ولي دیگر خیلي دیر شده بود، چون او 
مرده بود. فقط یک چهار پایه کوچک روي زمین افتاده بود. کارآگاه گفت: با توجه به این چیز هایي که تعریف کرده اید، من 

مطمئنم پیشخدمت دکتر سام دروغ مي گوید. آیا مي دانید کارآگاه از کجا متوجه شد که او دروغ گفته است؟

معمای  پلیسی

در این ب��ازی انواع مختلفی از پرن��دگان وجود دارد که 
 در این جا هرکدام از آنان را ب��ه اختصار معرفی کرده و 
قابلیت های آنان را ذکر می کنیم. قابل ذکر اس��ت که 
قابلیت های پرندگان با کلیک ب��ر روی صفحه )یا زدن 

دست بر روی صفحه( بعد از پرتاب انجام می شود.
پرنده قرمز )کوچک(: این پرندگان، پرندگان معمولی 
بازی هس��تند و توانایی خاصی ندارند و با کلیک کردن 
تنها از خود صدا در می آورند. قدرت این پرندگان نسبت 
به هر نوع مانع متوسط است ولی کمی در برابر چوب و 

شیشه قوی ترند.
پرنده آبی: این پرندگان، پرندگان کوچکی هستند که 
توانایی آنها، تبدیل شدن به س��ه پرنده است که باعث 
بیشتر آسیب رس��یدن به موانع می شود. این پرندگان 
در برابر شیشه قوی بوده و در برای بقیه موانع )چوب و 

سنگ( ضعیف هستند.
پرنده زرد: این پرندگان، از پرن��دگان کاربردی بازی 
هستند که توانایی آنها، س��رعت گرفتن است. سرعت 
گرفتن قدرت تخریب آنان را باال می برد و باعث می شود 
که چند مانع را به طور سریع از بین ببرند. این پرندگان 
نس��بت به چوب قوی هستند، نس��بت به شیشه کمی 

ضعیف تر و نسبت به سنگ ضعیف هستند.
پرنده س�یاه: این پرندگان، پرندگان قوی هستند که 
قابلیت آنان منفجر شدن است )پس از برخورد با جسم یا 
کلیک بازی کننده( که این انفجار قدرت تخریب باالیی 
دارد. این پرندگان در برابر هر نوع مانع قوی هستند ولی 
معموال بیش تر قدرتشان در برخورد با اولین مانع است، 
ولی اگر موانع به هم نزدیک باشند ش��اید تا چند مانع 
را )حتی اگر سنگی باشند( از بین ببرند. قدرت تخریب 
انفجار آن ها هم هر نوع مانعی را از بین می برد و در برد 
دورتر به موانع به نسبت دور بودن، آسیب وارد می کند. 
)هر چه نزدیک تر باشد، بیشتر آس��یب وارد می کند.( 

)البته نه کل موانع صفحه!(
پرنده سفید: این پرندگان، نوعی بمب افکن هستند. 
قابلیت این پرندگان تخم مرغ های انفجاری آنان است، 
که موانع اطراف را نابود می کنن��د. نکته قابل ذکر این 
است که این پرندگان انداختن تخم مرغ، به باال پرتاب 
می شوند و معموال از صفحه خارج می شوند ولی اگر با 
دقت بمب را بیاندازید، می توانید از پرتاب ش��دن این 
پرندگان نیز استفاده کنید تا به مواضع دشمن برخورد 
کنند، که به علت س��رعت باال، قدرت باالیی در تخریب 
دارند. قدرت این پرن��دگان در هنگامی که بمب خود را 

انداخته و به باال پرتاب می شوند.

خوک ها تخم مرغ های پرندگان  را دزدی��ده اند. پرندگان، 
خشمگین ش��ده و می خواهند تخم هایش��ان را پس گرفته 
و از خوک ها انتقام بگیرند. به این ترتیب داس��تان بازی تنها 
پیش زمینه انجام بازی اس��ت. در هر مرحله شما باید خوک 
ها را نابود کنید.گرافیک بازی، یک گرافیک دو بعدی ش��اد 
و کارتونی اس��ت که البته ب��رای این عنوان کامال مناس��ب 
بوده و جزو نکات ق��وت بازی محصوب می ش��ود. این بازی 
بر پایه فیزیک ساخته شده و فیزیک بازی بسیار قوی است. 

WOW 
ANGRY BIRDS 

فیزیک بازی ب��ه این صورت 
اس��ت که با توجه به محل و 
شدت برخورد پرنده به جسم، 
محاسبات الزم را انجام داده و 
تخریب و حرکت اش��یا را در 
بازی نمای��ش می دهد. بازی 
پرن��دگان خش��مگین، یک 
بازی بس��یار زیبا و س��رگرم 
کنن��ده اس��ت ک��ه مطمئنا 
ارزش امتحان کردن را دارد 
و می توان در کل به بازی ۱0 

از ۱0 را داد. 

پاسخ جدول های سودوکو شماره يک را در اين شماره ببینید.
MazesTreasure of Classicپاسخ بازی ماز شماره يک را ببینید.

and Modern Puzzles
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The path which avoids blind alleys is shown as a blue and orange 
line in the illustration. The blue part of it shows the path from the 
entrance to the center, while the orange part - from the center to the 
exit.

The Hatfield House Maze (solution)
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  MAZE 2 

A cat may look at a king
ترجمه: »شاید که گربه به شاهی نظر کند.« 
مترادف فارسی: »به اسب شاه گفته یابو.«

A chain is no stronger than its weakest link
ترجمه: »اس��تحکام زنجیر به اندازه ضعیف ترین حلقه آن اس��ت.« ویلیام 

شکسپیر در نمایشنامه ژولیوس سزار
 A coward dies a thousand times before his death. The

valiant never taste of death but once
ترجمه: »ترس��و هزاربار پیش از مرگ می میرد. آدم نترس فقط یک بار مزه 

مرگ را می چشد.« 
مترادف فارسی: »ترس برادر مرگ است.«

ضرب المثل ها

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

برای شما برنامه های مختلفی داریم. منتظر ما و مسابقات مان باشید.
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کفاشیان حق امضا ندارد
روزنامه تماشا با اشاره به این که مجوز موقت وزیر ورزش هنوز 
به فدراسیون فوتبال نرسیده است، تیتر زده:»کفاشیان حق 

امضا ندارد« 
ایللن روزنامه همچنین به کسللب مللدال طللای عابدینی، 
شمشللیرباز تیم ذوب آهن کلله روز جمعه موفق به کسللب 
سهمیه المپیک شد اشاره داشته است. »ال کاسیکو، جایی 
در آسمان ها« عنوانی اسللت که به بازی دیشب بارسا و رئال 

اختصاص داده شده است.

بزرگ ترين نمايش روز زمین 
مهم ترین تیتر روزنامه خبر ورزشی به دیدار دنیزلی و کریمی 
قبل از بازی با سایپا در هتل آکادمی اختصاص دارد: »کریمی 
و دنیزلی به هم نزدیک می شوند«. »بزرگ ترین نمایش روز 
زمین« هم از دیگر عناوین این روزنامه است که به ال کاسیکو 
پرداخته است. عکس خوزه و گواردیوال به عنوان عکس یک 

خبر ورزشی انتخاب شده است. 

 قهرمان با پیامک 
مشخص نمی شود

قلعه نویی در گفتگو با روزنامه نود،  به قهرمانی اسللتقال در 
مسابقه پیامکی برنامه نود اشاره کرده و معتقد است: »قهرمانی 
با پیامک مشخص نمی شود.« این روزنامه همچنین عکس 
اشپیتیم آرفی، مهاجم پیشین تیم پرسپولیس را در صفحه 
نخست خود قرار داده و از قول این بازیکن تیتر زده :» برگردم 
آلمان، دیگر جواب شما را نمی دهم« این تیتر اشاره به شکایت 
این بازیکن و خطر حذف پرسپولیس  از لیگ قهرمانان آسیا 

دارد. 

آتش در گیشه نارنجی پوش
روزنامه پرسپولیس در شللماره روز شنبه خودش اختاف و 
جنگ لفظی کریمی و دنیزلی را که بافاصله بعد از بازی این 
تیم با الغرافه از مطبوعات سللردر آورد را بی اساس دانسته و 
معتقد است: از کاه کوه نسللازید. وی با تیتر »آتش در گیشه 
نارنجی پوش« به استقبال بازی پرسپولیس و سایپا رفته است. 

 جهنم  نیوکمپ
 يا بهشت مورينیو؟

روزنامه البرز ترجیللح داده تمام قد به ال کاسللیکو بپردازد 
 و با تیتر سللؤالی »جهنللم نیوکمپ یا بهشللت مورینیو؟«به 

شانس های هر دو مربی  در این بازی اشاره کرده است. 

شاید کمتر کسللی گمان می کرد روزی برسللد که یک بانو به عنوان 
آنالیزور پا به عرصه فوتبال ایران بگذارد و مسابقات را زیر ذره بین قرار 
دهد، اما با پیشللرفت علم و فرهنگ در کشورمان، این امر میسر شده 
اسللت و امروز نه تنها در بخش آنالیز که در سایر زمینه های فوتبالی 

شاهد حضور فعال بانوان این سرزمین هستیم، اما....
اصلیتی خوزسللتانی دارد و این حس فوتبال دوسللتی را هم مدیون 
همین خطه می داند که عشق به فوتبال در خون خوزستانی ها جاری 
است. متولد 8  آذرماه سال 1365 است، اما چون پدر و مادرش عاقه 
فراوانی به تسریع در علم آموزی فرزندشان داشتند، کمی زودتر برایش 
شناسنامه گرفتند و براین اساس او بر حسب شناسنامه اش شد متولد 
30 شهریورماه 1365، البته به قول خودش اگر فوتبالیست بود، شاید 

این تغییر برایش دردسرهای فراوانی ایجاد می کرد! 
در دوران کودکی به همراه خانواده و در جمعی صمیمی، فوتبال اروپا 
و البته جام جهانللی را دنبال می کرد، اما بعدها که بزرگ تر شللد، به 
فوتبال ایران هم عاقه نشان داد. در همان سنین طرفدار لیورپول بود 
و درحال حاضر نیز در کنار لیورپول، طرفدار بارسلونا و آث میان است.

می گوید وقتی 13 سللال داشللت، یک روز از طریق رسللانه متوجه 
سللرمربیگری یک خانم در لیگ دسللته 2 مردان ایتالیا می شود و از 
همان روز در رویاهای کودکللی اش روزی را می بیند که یک آنالیزور 

موفق شده و در یک تیم  بزرگ کار می کند.
حاال سللال ها از آن زمان می گذرد و به گفته این بانوی با اراده، لطف 
خداوند شامل حال وی شده و مسللیر زندگی فوتبالی او را تغییر داده 
 است. البته در کنار رشللد و شکوفایی وی، شللخصیت های شناخته 
 شللده ای چون مجید جالی و عبداهلل ویسللی حضور داشته اند که 
علی رغم  تمام  مشکات و فشللارهایی که  برای حضور یک خانم در 
دنیای فوتبال وجود داشته، او را وارد دنیای حرفه ای فوتبال کرده اند.

می خواهم با عشق به فوتبال زندگی کنم
به بهانه مصاحبه ای فوتبالی، پای صحبت ها و شاید بهتر است بگویم 
درد دل های خانم مینا امینی نشستیم. او در گفتگو با  پارس فوتبال از 

آرزوهایش گفت و از حسرت هایش و البته از ای کاش هایی که فوتبال 
ما آنها را به وجود آورده است!

جالب اسللت بدانید یکی از آرزوهای او، رفتن به استادیوم و تماشای 
مسابقه  است. وقتی این را می گوید، ناخودآگاه یاد بازی مقدماتی جام 
جهانی 2006 ایران - بحرین می افتم که هنرپیشه ها و بازیگران خانم 
سللینما در آن بازی به عنوان میهمان ویژه حاضر بودند و در جایگاه  
اختصاصی حضور داشللتند. آیا واقعا یک هنرپیشلله -که شاید دلیل 
خاصی به حضورش نباشد- در ورزشگاه جای دارد، اما جایی برای یک 

خانم آنالیزور پیدا نمی شود؟! 
جالب تر ایللن که امینی می گوید، به خاطر مشللکات و فشللارهای 
موجود چندی پیش تصمیم به خداحافظی گرفته، اما بازهم حمایت 
ها و پشتیبانی های استادش یعنی مجید جالی، باعث بازگشت او به 
عرصه فوتبال شده است.گفتگوی ما با مینا امینی ، تنها آنالیزور فوتبال 
ایران پر است از نکات جالب توجهی که شللاید از عمده ترین دغدغه 
بانوان عاقه مند به فوتبال در کشورمان باشد. پیشنهاد می کنیم این 

مصاحبه مفصل و مفید را از دست ندهید و در ادامه بخوانید.
به عن�وان اولین س�ؤال بفرمايید از چه زمان احس�اس 

کرديد به فوتبال عالقه مند هستید؟
عاقه به فوتبال از دوران کودکی وجود داشللت و این ناشی از حال و 
هوای فوتبالی خطه خوزستان و حس فوتبال دوستی مردم  این دیار 
بود. حتی قبل ازاین که اولین مدرک مربیگری را بگیرم،  فیلم خیلی 

از بازی ها را ضبط  و به تحلیل آن می پرداختم.
 مدرک ورزشی و مربیگری فعلی تان چیست؟

فارغ التحصیل کارشناسی علوم ورزش و تربیت بدنی هستم و همچنین 
مدرک مربیگری »ب« کنفدراسیون فوتبال آسیا را نیز دارم.
 چطور شد آنالیزوری فوتبال را انتخاب کرديد؟

همان طور که گفتم، فیلم بازی ها را ضبط  می کردم و بعد یک بازیکن 
خاص در یک پست مثا دفاع را تجزیه تحلیل می کردم. این که چطور 
یک  دفاع می تواند به بازی سرعت داده یا از سرعت آن بکاهد. در ادامه 

همین روند چون این کار را روی یک تیم خوزستانی انجام می دادم، 
با عبداهلل ویسی آشنا شللدم و این زمان مصادف بود با سرمربی شدن 
ایشان در تیم فوالد خوزستان. طی  صحبت هایی که  با ایشان انجام 
دادم، تحلیل های من به نظرشان جالب آمد. اولین بازی عبداهلل  ویسی 
با تیم مس کرمان بود که ایشان از من خواستند این تیم را آنالیز کنم و 
من هم این کار را انجام  دادم. از همان  موقع سعی کردم دقیق و درست 
کار کنم، چون کار کردن با یک مربی در لیگ برتر آقایان درآن زمان، 

برای من افتخار بزرگی بود.
و در ادامه چطور با مجید جاللی آشنا شديد؟

دوره مربیگری آقای ویسللی خیلی طول نکشللید، اما من از مدت ها 
قبل در اصفهان به خاطر کارهای تحقیقاتی که انجام می دادم با تیم 
سللپاهان در ارتباط  بودم و قول گرفته  بودم اگر کاس آنالیز برگزار 
کردند، من هم در این کاس ها شرکت کنم. به طور اتفاقی دو روز قبل 
از شروع این کاس متوجه تشللکیل آن شدم و در این کاس شرکت 
کردم. مربی ایللن کاس آقای جالی بودند و هنللوز مربیگری تیمی 
را نپذیرفته بودنللد. بعد از کاس، ارتباط من با ایشللان حفظ و منجر 
به انجام کارهای تحقیقاتی با کمک ایشللان شللد، تا زمانی که آقای 
جالی به اسللتقال اهواز آمدند و کار رسمی من با این مربی از همان 

جا شروع شد.
علت  تصمیم ش�ما ب�رای خداحافظی و کن�اره گیری از 

دنیای فوتبال چه مسأله ای بود؟
 وقتی یک سال یا دو سال تحت فشار باشی شاید بتوانی تحمل کنی، اما 
وقتی چهار،پنج سال تحت فشار باشی، هر چقدر هم که عاشق آن کار 
باشی تحمل شرایط  سخت می شود. من هم وقتی دیدم ادامه کار به 
نوعی با تحقیر و کوچک شدن شخصیتم همراه است، دوام نیاوردم! تا 
اوایل  این فصل از فوتبال دور بودم. االن دو هفته کاری  است که دوباره 
برگشته ام و دلیل آن هم صحبت ها و امیدواری های آقای جالی بود 

که به  قول معروف باعث ادامه کارم شدند.
به صورت حضوری برای فوالد بازی ها را آنالیز می کنید؟

خیر، من چون سللاکن شاهین شهر هسللتم، از طریق فکس آنالیزها 
 را برای ایشللان ارسللال می کنم. هر وقت نیاز باشللد بلله من اطاع 
می دهند و من هم کار را انجام می دهم. در بعضی موارد اگر احتیاج به 
 بحث بیشتری باشد یا نکته خاصی وجود داشته باشد، تلفنی صحبت 

می کنیم.
تا به حال برای آنالیز مسابقات به استاديوم رفته ايد؟

خیلی  زیاد. اکثر اوقات از در می روم و زمانی که اجازه ورود نمی دهند، 
از پنجره می روم!)با خنده تلخی این را می گوید( خیلی  مشللکات 
عدیللده ای در این راه وجود دارد و من همیشلله حسللرت این قضیه 
را می خورم. اگر شللرایطی هم بوده که حاضر شللدم، با حاشیه های 
زیادی همراه بوده و البته در بازی های خاص دوسللتانه نه بازی های 
خیلی رسمی و مهم  این اتفاق صورت گرفته است؛ بازی هایی که در 
کمپ خود تیم ها برگزار می شده است. مثا بازی سپاهان- ابومسلم، 

فجر- سپاهان و... 
و اين يعنی تأسفی بابت نديدن نمی خوريد؟

چرا، تأسف بزرگ من این است که اگر می توانستم مثل آنالیزورهای 
مرد فوتبال را در ورزشگاه ببینیم، شاید خیلی بیشتر از این ها پیشرفت 

می کردم و خیلی جلوتر از این جایی می رفتم که اآلن هستم.
کنار آمدن با اين همه مش�کل کلیدی و ادامه دادن اين 

مسیر به چه معناست؟
نشانه جسارت من است و طمع کاریم، البته از نوع مثبت. من دوست 
دارم نه در این عرصه که در هر عرصه ای که وارد می شوم بهترین باشم 
و اصا هم نمی خواهم با حضور در فوتبال خانم ها خودم را راضی کنم. 
مثا شرایط کاریم به عنوان سرمربی تیم بانوان باشگاه پاس مناسب 

نبود و بنابراین برگشتم به سراغ حرفه خودم.
پديرفته شدن در اين کار و اصال ورود به اين حیطه چقدر 

سخت بود؟
باور کنید سخت تر از آن چیزی بود که فکرش را می کنید و حسش را 
در ذهن دارید. من با حضور یک جوان به نام عبداهلل ویسی که خودش 
هم تازه سرمربی شده بود وارد این حیطه شدم و خیلی تاش کردم تا 
به اینجا برسم. حضورم هم لطف خدا بود. مایلی کهن در لیگ ششم 
از فوالد رفت، ویسی هم برای انجام کارهایش به اصفهان آمده بود تا 
عازم کاس مربیگری در پرتغال شود که از باشگاه به او زنگ زدند که 

هدایت تیم را برای چند هفته در اختیار بگیرد. من هم 
اطاعات حریف شان یعنی مس را به او دادم. گویا بعد 
از من، کربکندی به ویسی زنگ می زند تا تبریک بگوید، 
ویسی از او اطاعات مس را می خواهد و کربکندی هم 
همان حرف های من را می زند و همین، پل ورود من به 

حیطه آنالیروزی شد.
قله مینا امینی در اين شغل کجاست؟

شاید خنده دار باشد، ولی می خواهم جزو پنج 

آنالیزور اول کشور بشوم.
مگر اآلن نفر چندم هستید؟

آخرم، البته دقیقا نمی دانم چند نفر به صورت رسمی در ایران آنالیزور 
هستند، ولی آرزو می کنم باشگاه ها به این شغل دقت کنند که امروزه 
در فوتبال دنیا خیلی کلیدی است، ولی متأسفانه در ایران به آنالیزور 

به چشم یک نان خور اضافه نگاه می کنند.
تشکر اصلی تان را نثار چه کسی می کنید؟

 مجید جالی که ماننللد یک پدر از مللن حمایت کللرد در تمام این 
چهار سال و این قدر شجاعت داشللت که حضور من را به عنوان یک 

خانم اعام کند.

پیشخوان
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پیروزی موناکو با گل توره منشوری!

تیم موناکو که در این هفته از رقابت ها میزبان تیم لوهاور بود، با تک گل ابراهیم توره در دقیقه ۴8 حریف 
خود را مغلوب و به رده هشتم جدول رده بندی لیگ فرانسه صعود کرد. شکل و شمایل ابراهیم توره در این 
بازی طوری بود که شاید اگر در فوتبال ایران قصد چنین کاری را داشت، با او برخورد مدل منشوری می شد.

کتاب »نیمکت داغ: از حشللمت مهاجرانی تا الکس فرگوسن و ژوزه 
مورینیو« نوشته حمیدرضا صدر توسط نشر چشمه در نمایشگاه بین 
المللی کتاب عرضه خواهد شللد. این کتللاب در 31 فصل به توصیف 
زندگی و رویکرد حرفه ای 3۴ مربی تاریخ ساز فوتبال پرداخته است. 
انگاره اولیه نوشتن کتاب »کالبد شکافی سیر تطور تاکتیکی فوتبال« 
بوده و میان مربیان این نام های سرشناس برای نسل کنونی جلب نظر 
می کنند: سللپ هربرگر، هلنیو هررا، الف رمزی، والری لوبانوفسکی، 
ماریو زاگالو، رینوس میشل، سزار منوتی، کارلوس بیاردو، تله سانتانا، 
جووانی تراپاتونی، الکس فرگوسللن، آریگو ساچی، فابیو کاپلو، گاس 
هیدینگ، مارچلو لیپی، آرسن ونگر، اوتمار هیتسفلد، اتو رهاگل، رافا 
بنیتس، ژوزه مورینیو و پللپ گواردیوال... .یک فصللل از کتاب هم به 
حشمت مهاجرانی، مربی تیم ملی ایران در نیمه دوم دهه 1350 تعلق 
دارد. صدر نوشللته این کتاب بدون پرداختن به فوتبال ایران با حفره 
خالی روبرو می شللد و توضیح داده مهاجرانی چگونه اولین نماینده 
واقعی آسیا را راهی جام جهانی 1978 کرد. صدر کتابش را به رسول 
مدد نوعی و حسین فکری، دو مربی فقید فوتبال ایران و همین طور 
زدراکو رایکف، مربی فقید یوگساو تبار باشگاه استقال در دهه 1350 

تقدیم کرده است. قسمت هایی از کتاب را می خوانید:

سزار منوتی و کارلوس بیالردو
  Menottias در آرژانتین یا طرفدار منوتی هسللتید یا بیاردو. یا ...
هسللتید یا  Bilardistas . یا به این قطب تعلق داریللد، یا به آن. یا 
دوست منوتی هستید و دشمن بیاردو و یا دوست بیاردو و دشمن 
منوتی؛ دو مرد متعلق به یک نسل، دو مربی با مسیر حرفه ای بسیار 
مشابه و نزدیک، مثل دو خط موازی. سزار منوتی و کارلوس بیاردو؛ 
دو فاتح جللام جهانی، دو افتخار آفرین آرژانتینی؛ یکی سللال 1978 
در خانه و دیگری هشللت سللال بعد در مکزیللک 1986. دو مربی با 
دو رویکرد متفاوت. منوتی: شللیفته بازی زیبا. بیاردو: دل بستن به 
نتیجه. منوتی: روشنفکری با گرایش های چپی، اهل کتاب و سیاست، 
شاهزاده فیلسوف آرژانتینی. بیاردو: خوره فوتبال و فقط  فوتبال. مرد 
سرسختی که گام به گام مسیر سرجوخگی تا ژنرالی را پیموده و فقط 

به مالیدن پوزه دشمن به خاک می اندیشد...

الکس فرگوسن
 ... اریک کانتونا زمانی پا به یونایتد گذاشللت که تیللم به زحمت گل 
می زد: 17 گل در 16 بازی. به عاوه حللذف از جام یوفا برابر تورپیدو 
مسکو پس از دو تساوی و سللقوط در ضربه های پنالتی. کانتونا وارد 
شد؛ وارد شللد و همه چیز را از نیم فصل به بعد دگرگون کرد. چنگ 
شدن به تسللاوی 3-3 پس از دریافت سه گل از شفیلدیونایتد، نشانه 
اولیه دگرگونی بود. پیروزی 0-5 برابللر کاونتری که لیورپول را 5-1 
خرد کرده بود و 1-۴ مقابل تاتنهام، بهترین بللازی یونایتد طی یک 

دهه به شمار می رفتند. 
با ورود او، همه شکوفا شدند و نام 11 بازیکن در سیاهه گلزن ها جای 
گرفت. نسل طایی شللامل بکام، برادران نویل، اسللکولز و بات بدون 
 Can حضور کانتونا به پرواز درنمی آمد. به همین دلیل فرگوسللن را

Opener خواند:»در بازکن«...

مین�ا  امینی، تنها  بانوی آنالی�زور فوتبال کشورمان:

در ایران، آنالیزور نان خور اضافه است

سپاهان به دنبال قهرمانی و انتقام
شللاگردان کرانچار بعد از آن شکسللت تلخ ثانیه های پایانی 
در مقابل لخویا، راهی اهواز شللده اند تا با گرفتن سلله امتیاز 
این مسللابقه، همچنان به عنوان مدعی اصلی قهرمانی مطرح 

؛  شللند هرچند که اصفهانی ها در مسللیر با
لیگ برتر خاطره خوشی از فوالد قهرمانللی 

ندارند. همین سه سال قبل بود 
که مجید جالللی و تیمش در 
یک بازی تشللریفاتی برای 
خودشللان قهرمانی لیگ 
هشتم را از ذوب آهنی 
هللا گرفتنللد و حاال 
دوبللاره دیگللر تیم 
اصفهانللی در راه 
قهرمانی لیگ، به 
فوالدی رسللیده 
که دیگر شانسی 
هم برای رسیدن 
سللهمیه  بلله 
 آسللیایی ندارد و 
بلله طللور طبیعی 
نبایللد در مقابللل 
سللپاهان بلله آب و آتش 
بزند، ولی به هر حال بازی 
در آب و هوای خوزستان 
همیشلله برای تیم های 
اصفهانی مشللکل سللاز 
بوده  و سللپاهانی ها باید 
با تمام وجللود در مقابل 
فللوالد به میللدان بروند 
تا بللا گرفتللن امتیازات 
الزم از ایللن مسللابقه، 
در سلله بللازی آینللده 

و خانگی خودشللان به فکللر قهرمانللی در لیللگ یازدهم هم 
باشللند. بازی سللپاهان و فوالد یک جذابیت ویژه هم خواهد 
داشت، چون در مسابقات جام حذفی که با قهرمانی استقال 
به پایان رسللید، سللپاهان در اهواز با یللک گل مغلوب همین 
تیم فوالد شللد و از جام حذفللی خداحافظی کللرد، به همین 
خاطر می تللوان این بازی را یک مسللابقه انتقامللی برای تیم 
کرانچار هم دانست که باید آن شکسللت بدموقع را در مقابل 
فوالد جبران کنند. مشللکل اصلی سللپاهان در این مسابقه، 
 غیبت برونو سللزار اسللت و بقیه مهاجمان بایللد در این بازی 
سرنوشت ساز به خوبی جای مهاجم گلزن تیمشان را پر کنند.

  
آخرين فرصت ذوب آهن

به غیر از سپاهان، اصفهانی ها می توانند در ورزشگاه فوالدشهر 
شللاهد بازی ذوب آهن و داماش هم باشللند که از حساسیت 
کمتری نسللبت به بقیه بازی ها برخوردار اسللت و با شرایطی 
که هر دو تیم در جدول مسللابقات لیگ به دسللت آورده اند، 
شللاید این آخرین فرصت برای ابراهیم زاده و تیمش باشد تا 
با توجه به بازی مسللتقیم صبا و نفت تهران در مقابل یکدیگر، 
بتوانند با گرفتن سه امتیاز این مسللابقه دوباره به رتبه چهارم 

لیگ نزدیک شوند. 
ولی داماش 39 امتیازی هم با وجللود قرار گرفتن در رتبه نهم 
جدول، هنوز بلله صورت قطعی در لیگ ماندنی نشللده و برای 
نباختن به اصفهان آمده اسللت. ذوبی ها کلله طی چند هفته 
گذشته در بازی با استقال، شللهرداری و نفت آبادان بر روی 
نوار تساوی قرار گرفته اند، باید به خوبی این مسأله را بدانند که 
در بازی های سلله امتیازی، گرفتن یک امتیاز تفاوت چندانی 
با شکسللت ندارد و آنها باید بلله دنبال این باشللند تا حداکثر 
امتیازات مسللابقه خانگی خودشان را به دسللت آورند. البته 
ابراهیم زاده مطابق معمول با چند بازیکن مصدوم روبروست 
و بایللد ترکیب تیمش را دوباره دسللتخوش تغییللرات کند تا 
شللاید با میدان دادن به جوان ترها این بازیکنان را برای فصل 
آینده آماده کنللد؛ هرچند که همین بی تجربگللی در بازی با 
 شللهرداری تبریز کار دسللت ذوب آهن داد، ولللی به هرحال 

چاره ای نیسللت و باید که به هر طریق ممکن، این چهار بازی 
آینده هم به پایان برسد تا شاید ذوب آهن از این بن بست مالی 

و شاید هم تاکتیکی خارج شود.

آبی و قرمز در تعقیب سپاهان
البته امروز به غیللر از دو بازی نماینللدگان اصفهان، تیم های 
تعقیب کننده سللپاهان در صدر جدول منتظر کوچک ترین 

لغزش از جانب تیم کرانچار هسللتند تا 
خودشان را به سپاهان نزدیک تر کنند.
 اسللتقال در یللک بللازی سللخت و 
سنگین در بوشللهر، به دیدار شاهینی 
خواهللد رفت که همیللن ۴0 روز قبل 

در فینللال جللام حذفللی تنهللا به 
لطف ضربات پنالتی توانسللت 

شکستش دهد و بوشهری ها 
که بعد از جدایی درخشان 
و حضللور کامیللاب تیم 
بهتری نشللان داده اند، 
اگر بتوانند اسللتقال 
را در بنللدر متوقللف 
کننللد، لطللف بزرگی 
در حق سللپاهانی انجام 

داده اند که در هفته آینده 
باید در ورزشللگاه فوالدشهر 
میزبللان همین تیم باشللد. 
از نبرد جذاب قلعلله نویی و 

دایی هللم نباید گذشللت که با 
وجود حرف و حدیللث فراوان و 
شللکایت راه آهنی ها، سرانجام 
قرار اسللت که امروز در ورزشگاه 
 تختی برگزار شود و همین مسائل 
حاشیه ای پیش از بازی، جذابیت 
آن را تا حد زیللادی افزایش داده 
است، ولی در نهایت باید دید که از 
بین سه تیم مدعی کدام تیم می 
تواند در بازی خللارج از خانه اش 
موفق تر عمل کنللد که امیدواریم 
این قرعه به نام سللپاهان و زالتکو 

کرانچار بیفتد.

 آخرين فرصت ذوب آهن

دوگانه قهرمانی و انتقام در اهواز
هفته سی و يکم لیگ برتر فوتبال ايران عصر امروز با برگزاری چهاربازی به پايان خواهد رسید  مسعود 

و بايد ديد که نتايج س�ه تیم مدعی در صدر جدول چه تغییرات�ی را در پايان اين هفته ايجاد افشاری
 خواهد کرد. يک تس�اوی از جانب هر کدام از تیم های س�پاهان، اس�تقالل و تراکتورسازی 
می تواند اين تیم های مدعی را از مس�یر قهرمانی دور کند و به طور حتم، تیمی در اين هفته های پايانی موفق تر 

خواهد بود که با آرامش خاطر بیشتری در مقابل حريفانش به میدان برود.

نگاه زاينده رود به کتاب جديد حمیدرضا صدر

نیمکت داغ: از مهاجرانی تا فرگوسن

اين عکس نشان دهنده 
پايان رسمی دوران 

نامزدی اين دو است 
و حاال افشین قطبی و 

يوروم بیکمن رسما زن 
و ش�وهرند. يوروم، فیلم 

مستند زيبايی هم درباره 
چادر در ايران ساخته 

که قرار بود از شبکه اول 
پخش شود، اما اين اتفاق 

رخ نداد.

در بازی رفت بايرن و رئال 
در آلیانس آره نا، فرانک 

ريبری با روبن در رختکن 
درگیر شدند. به گفته 

منابع مطلع، هر دو بازيکن 
صبح روز بعد از بازی به 

دفتر اولی هوينس احضار 
شده و ريبری به خاطر 
رفتاری که در رختکن 
داشته، مقصر شناخته 
شده و جريمه می شود.

در شرايطی که روز گذشته 
نفت آبادان در تبريز به 

مصاف شهرداری رفته بود، 
بهترين مهاجم اين تیم 
در تهران به سر می برد! 

فونیکه سی در پايان فصل 
از نفت آبادان جدا می شود 
و حتی احتمال پیوستن او 

به پرسپولیس هم وجود 
دارد. اين در حالی است که 

مسئوالن اين تیم جنوبی 
می گويند او با نفت قرارداد 

دو ساله امضا کرده است. قطبی باالخره ازدواج کرد

اتفاقی عجیب و مشکوک

بادمجانی که ريبری پای چشم روبن کاشت 



یادداشت

یادداشت

چهره روز

     خبر
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سهراب مرادی در کاروان دوم ایران
سهراب مرادی، وزنه بردار اصفهانی، برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا  امروز عازم کره جنوبی 
می شود.  گروه دوم کاروان وزنه برداری کشورمان به فاصله دو روز بعد از گروه اول، امروز تهران را 

به مقصد پیونگ یانگ ترک می کنند. 
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ماهان، گواهی ISO گرفت
باش��گاه فوالد ماهان س��پاهان به عنوان اولین باش��گاه خصوصی 
ایران، موفق به اخذ اس��تاندارد سیستم مدیریت کیفیت از سوی 
ش��رکت SGS سوئیس شد. باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد ماهان 
س��پاهان به عنوان اولین باش��گاه خصوصی کش��ور موفق به اخذ 
اس��تاندارد مدیریت کیفیت iso 2008-2009 از س��وی شرکت 
معتبر SGS  س��وئیس شد. استاندارد iso9001:2008   آخرین 
  SGS ویرایش سیس��تم مدیریت کیفیت از س��وی شرکت معتبر
س��وئیس بوده که در راس��تای خدم��ات ورزش قهرمانی، ورزش 
همگان��ی، خدم��ات فرهنگ��ی و آم��وزش های مرتبط از س��وی 
باش��گاه فوالد ماهان سپاهان اخذ ش��ده است. با توجه به اهمیت 
ویژه، س��اختار حرفه ای و اصولی باش��گاه ها و همچنین رسیدن 
 به اس��تاندارد ه��ای بین المللی باش��گاه داری، اخ��ذ گواهینامه 
بی��ن الملل��ی ISO 9001:200 از جای��گاه و اهمی��ت خاص��ی 

برخوردار است. 

قرارداد ببند، طلبت را بگير 
فابیو جانواریو، هافبك برزیل��ي تیم فوتبال س��پاهان، مد نظر کادر 
فني اس��تقالل قرار دارد و استقاللي ها در تالش هس��تند تا بازیكن 
سابق خود را به این تیم برگردانند. استقالل در حالي خواهان جذب 
جانواریو است که بابت سال هاي گذشته به این بازیكن بدهكار است و 
هنوز طلب فابیو را پرداخت نكرده است. همین موضوع باعث ناراحتي 
این بازیكن برزیلي شده است و حتي جانواریو در مصاحبه هاي اخیر 
خود اعالم کرده که استقالل اول طلبش را بدهد، بعد به فكر مذاکره 

با او باشد. 
از باشگاه استقالل اما خبر مي رس��د که علي فتح اهلل زاده، مدیرعامل 
این باش��گاه به جانواریو پیغام داده که براي مذاکره و امضاي قرارداد 
به دفتر باشگاه برود. فتح اهلل زاده حتي به جانواریو وعده داده است که 
قبل از مذاکره طلب این بازیكن را بدهد تا خیال او راحت باشد. حاال 

باید دید جانواریو چه تصمیمي می گیرد.

جریمه نقدی برای مربی سپاهان 
براساس گزارش ناظر داوری و ناظر بازی تیم های ملوان انزلی و سپاهان در 
تاریخ 19 فروردین در انزلی، تونچی مردو، مربی سپاهان در دقیقه 84  به 
دلیل اعتراض به داور اخراج شد، اما پس از اخراج هم تخلفاتی انجام داد که 
به توبیخ کتبی و پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محكوم می شود. 

گهر، ميزبان دیدار برگشت پلی آف
تیم فوتبال گهر زاگرس میزبان دیدار برگشت پلی آف لیگ دسته اول شد.  
قرعه کشی میزبان دیدار رفت و برگشت پلی آف لیگ دسته اول بین تیم های 
ایران جوان بوشهر و گهر زاگرس برگزار شد و ایران جوان در بازی رفت در 
 بوشهر میزبان این دیدار شد. گهر نیز بازی برگشت را در لرستان میزبانی 
می کند. تاریخ این دیدار نیز تغییر کرد و در حالی  که قرار بود این دیدارها در 
تاریخ های 8  و 14 اردیبهشت برگزار شود، به روزهای 12 و 19 اردیبهشت 

سال جاری موکول شد. 

ناکامی شروین طلوعی
 در کسب سهميه المپيک

   علی یعقوبیان و ش��روین طلوعی با ناکامی در رقابت های زون آس��یا و 
اقیانوسیه از کسب س��همیه المپیك لندن بازماندند. در ادامه برگزاری 
رقابت های شمشیربازی زون آسیا و اقیانوسیه، ویژه انتخابی المپیك لندن 
در ژاپن، روز گذشته مسابقات اسلحه اپه و فلوره پی گیری شد. شروین 
طلوعی، شمشیرباز اصفهانی و نماینده کشورمان در اسلحه فلوره در مرحله 
مقدماتی با شكست شمشیربازانی از کشورهای عراق، ازبكستان و فیلیپین 
به مرحله حذفی راه یافت که در این مرحله، بازی را به حریف تایلندی خود 

واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت. 
 مسابقات شمشیربازی زون آس��یا ویژه انتخابی المپیك امروز به پایان 
 رسید که روز گذشته مجتبی عابدینی، در اسلحه س��ابر با کسب مدال 
طال این رقابت ها موفق ش��د، جواز حضور در المپی��ك 2012 لندن را 

کسب کند. 

سپاهی قهرمان 
پياده روی کشور شد

 نماینده اصفه��ان عن��وان قهرمانی م��اده پی��اده روی رقابت های 
دوومیدانی قهرمانی کش��ور را کس��ب ک��رد. در ادام��ه رقابت های 
دوومیدانی قهرمانی کش��ور و در ماده پیاده روی، وحید س��پاهی، از 
اس��تان اصفهان با ثبت رکورد 4۳ دقیقه و ۵4 ثانیه و ۷۵ صدم ثانیه 
توانست عنوان نخست را کس��ب کند. مسابقات قهرمانی دوومیدانی 

کشور از روز جمعه  در ورزشگاه حافظیه شیراز آغاز شده است. 

سهميه المپيک را باد برد
رضا قاسمی، دونده اصفهانی و رکورددار دوی سرعت ایران، دیروز در حالی 
به مدال طالی مسابقات 100 متر قهرمانی کشور رسید که فقط 2۵ صدم 
ثانیه تا کسب سهمیه المپیك لندن فاصله داشت. قاسمی وزش شدید باد را 
عامل این اتفاق می داند و امیدوار است در پایان فینال دوی 200 متر، نامش 

در بین المپیكی های دوومیدانی ایران ثبت شود.

شاید مسئوالن هم دوست ندارند 
ذوب آهن نتيجه بگيرد

حسین ماهینی، مدافع تیم ذوب آهن   

10 ماه است که فقط و فقط قول می دهند اما هیچ کاری نكرده اند. فكر 
کنم امسال در ایران تنها تیمی هستیم که حتی یك پاداش هم نگرفتیم. 
نمی دانم تیمی که برای هر بازی با پرواز چارتر س��فر می کند، چرا 
نمی تواند قبل از هر بازی حداق��ل 10 میلیون برای پاداش 
به بازیكنان کنار بگذارد. امسال مسئوالن در حق بازیكنان 
خیلی کم کاری کردند، اما ما بازیكنان برای خودمان و نام 
باشگاه هم که شده است، دوس��ت داریم نتیجه بگیریم 
و تیم را آس��یایی کنیم. اگر تیم ح��اال در این 
رتبه از جدول ق��رار دارد، فق��ط به خاطر 
غیرت و تالش بازیكنان اس��ت. هرچند 
ش��اید مدیرعامل و مسئوالن تیم 
 اصال دوس��ت نداشته باشند 
ذوب آهن نتیجه بگیرد.

سکوت فيفا در قبال 
دستاویز سياسی امارات

فدراس��یون فوتبال ام��ارات با دس��تاویز ق��رار دادن یك 
ادعای کذب سیاس��ی، به طور یك جانبه بازی دوس��تانه با 
تیم ملی ایران را لغو کرد. کنفدراس��یون فوتبال آس��یا در 
 شرایطی نسبت به این مسأله س��كوت کرده است که به هر 
بهانه ای فوتبال ایران را تهدید به تعلیق می کند. کارلوس 
کي  روش، س��رمربی تیم ملی، در راه آماده سازی تیم ملی 
براي شبیه سازي بازي تیم ملي با قطر و لبنان، تیم امارات 
 را حریف تدارکاتي براي تیم ملي ای��ران انتخاب کرد، اما از 
آن جا که فدراس��یون هاي فوتبال ایران و ام��ارات در تمام 
این سال ها رابطه خوبي با هم داش��ته  اند، قراردادي بسته 
 نش��د و دو طرف به همان توافق ش��فاهي بس��نده کردند. 
 برنام��ه ریزی ب��رای ب��ازی دوس��تانه انجام ش��ده بود که 
رییس جمهور در ادامه س��فرهاي استاني به ابوموسی سفر 
کرد. این سفر با واکنش مقامات دولتي امارات روبه رو شد. 
دولت امارات نیز به بهانه واه��ی ادعای مالكیت این جزیره، 
فدراس��یون امارات را مجبور به لغو یك جانبه بازی با ایران 
کرد.  ج��دا از اینكه این چندمین ب��ازی تدارکاتی تیم ملی 
است که به دالیل سیاسی لغو می شود، دلیل اماراتی ها برای 
لغو این بازی به هیچ عنوان برای ایرانی ها قابل قبول نیست، 
 زیرا اصوال چنی��ن ادعایی از بیخ و بن ک��ذب محض بوده و 
جو سازی های گاه و بیگاه کشورهای حوزه خلیج فارس هیچ 
سندیت تاریخی ندارد. ش��اید بد هم نباشد که فدراسیون 
فوتبال ایران در ارتباط با فدراس��یون  فوتبال کش��ورهایي 
همچون ام��ارات تجدید نظر کن��د. در این بی��ن، لغو تمام 
اردوهاي تیم هاي فوتبال در این کشور کوچك حوزه خلیج 
فارس می تواند یك راهكار باشد.  این در حالی است که در 
سال های گذش��ته کش��ور امارات به مرکز اصلی برگزاری 
اردوهای تدارکاتی تیم های ایرانی و تیم ملی تبدیل ش��ده 
و از این رهگذر درآمد زیادی نصیب اماراتی های می شود.  
از طرف دیگر، می طلبد فدراسیون فوتبال شكایت رسمی 
به کنفدراس��یون فوتبال آسیا و فدراس��یون جهانی ارسال 
 کند، زیرا ش��عار اصلی فیفا دوری از سیاست است و انتظار 
می رود برخورد محكمی با این حرک��ت اماراتی ها صورت 
گیرد. در این میان، س��كوت چند روزه AFC و فیفا در نوع 
خود جالب توجه است؛ در شرایطی که کوچك ترین اتفاق 
رخ داده در فوتبال ایران مورد رصد اس��ت و بالفاصله بحث 
دخالت دولت در فوتبال و تعلی��ق به میان می آید، در مورد 
امارات یك بهانه صددرصد سیاس��ی، حتی ب��ه اندازه تأثر 
بالتر از تصادف علی دایی نیز م��ورد توجه قرار نمی گیرد تا 
مشخص شود که حتی سازمان های بین المللی فوتبال نیز 

در قبال ایران مواضع خصمانه اتخاذ می  کنند. 
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راهی برای باالبردن کارایی بازیکن

فناوري نایک براي بهبود بينایي ورزشکار

متخصصان عرصه فن آوري دیجیتال، از آخرین یافته هاي علمي خود براي 
افزایش دید ورزشكاران رشته ي راگبي استفاده کرده اند. در برخي رشته ها 
به ویژه رشته هاي تیمي، میدان دید گس��ترده نقش زیادي در موفقیت 
ورزشكار دارد. در چنین رشته هایي به ویژه مواردي که در زمین هاي بزرگ 
بازي مي شود، یكي از خصوصیت هاي بارز بازیكنان برتر قدرت دید باال و 
همكاري خوب با هم تیمي هاس��ت. متخصصان به تكنولوژي دست پیدا 
کرده اند که با استفاده از آن، قدرت دید ورزشكاران افزایش پیدا مي کند. 
پژوهش��گران نایكي در بیورتون، فناوري جدیدي را طراحي کرده اند که 
نوعي لنز مجهز به نمایشگرهاي کریستال مایع  است. ورزشكاران راگبي 
قادرند با استفاده از این لنزها در تمرین، میدان دید خود را کاهش دهند تا 
در زمان مسابقه قدرت بینایي شان افزایش پیدا کند. تمرین به وسیله این 
فن آوري باعث افزایش کاربري ورزشكار در زمان بندي شده، حرکات او را 

سریع تر مي کند و در پردازش دید او مؤثر است. 

حسین معدنی:

 در باریج اسانس می مانم 

سرمربی فصل گذشته تیم والیبال باریج اس��انس در مورد موقعیت خود 
برای حضور در لیگ برتر 91 گفت: تا امروز پیشنهاداتی داشته ام که رسمی 
نبودند، چون افراد تماس گیرنده مس��ئول نبودند. به همین دلیل آنها را 
جدی نگرفتم. حسین معدنی که با تیم باریج اسانس، به عنوان هشتم فصل 
گذشته مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور دست یافت، اظهار 
داشت: برای ادامه همكاری با کاشانی ها مذاکرات ابتدایی داشته ام. انجام 
مذاکرات نهایی هم به نشست حضوری با مدیریت تیم موکول شده  است.

وی افزود: باریج اسانس سال گذش��ته ترکیب یكدستی داشت و جا برای 
کار کردن بیش��تر باهمین ترکیب وجود دارد. به همین دلیل در صورت 
ابقا، به ترکیب تیم خیلی دست نمی زنم، چون جوانی و انگیزه، دو فاکتور 
مهم ترکیب سال گذشته بود که به روند تیمی کمك می کرد. وی تأکید 
کرد: البته تیم باریج اسانس دو بازیكن دارد که با مشكالت سربازی مواجه 

هستند. شاید به خاطر این دو بازیكن اندک تغییراتی را ایجاد کنم.

طاهری  خیال هواداران را راحت کرد

علی افضل در  گيتی پسند می ماند

    مدیرعامل باشگاه گیتی پسند در مورد شایعات پیرامون احتمال جدایی 
علی افضل از این تیم اصفهانی گفت: علی افضل گزینه نخست سرمربیگری 
گیتی پسند برای رقابت های لیگ قهرمانان آس��یا و فصل آینده به شمار 
می رود. علی طاهری در گفتگو با ایمنا  افزود: هنوز هیچ بحثی در مورد تغییر 
سرمربی تیم مطرح نبوده است، اما ما چهار گزینه برای سرمربیگری مد نظر 
داریم که علی افضلی گزینه نخست ما برای سرمربیگری است. وی در مورد 
اظهارات مدیرعامل باش��گاه منصوری که گفته بود به فیفا و afc شكایت 
می کند، تصریح کرد: به هر حال دوران تهدید و حرف های غیر معقول به 
سر آمده و در حال حاضر حرف های کسی که از روی منطق عنوان می شود، 
خریدار بیشتری دارد. مدیرعامل باشگاه گیتی پسند در پاسخ به این سؤال 
که آیا گیتی پسند برای رقابت های جام باشگاه های آسیا به کنفدراسیون 
فوتبال آسیا معرفی ش��د یا خیر، اضافه کرد: مطمئن باشید گیتی پسند 

نماینده قدرتمندی برای ایران در آسیا خواهد بود .

نام ارسالن کاظمی 
NBA در درافت

دیدارفينال گونه 
فوالد  با سپاهان 

   نام ارسالن کاظمی، ستاره اصفهانی بسكتبال ایران و عضو تیم بسكتبال دانشگاه 
رایس، در درافت س��االنه ان.بی.ای قرار می گیرد. نام ارسالن کاظمی، فوروارد 
قدرتی تیم بسكتبال دانشگاه رایس، برای قرار گرفتن در درافت ساالنه ماه ژوئن 
لیگ ان.بی.ای به کمیته کارشناسی- مشورتی بسكتبال ملی آمریكا ارسال شد. 
ملی پوش اصفهانی بسكتبال ایران تا 20 آوریل )دهم اردیبهشت( فرصت دارد 
تا درباره حضورش در درافت ساالنه ان.بی.ای و وارد شدن به مرحله سنجش، یا 

ماندن در رایس و اتمام دوره تحصیلش تصمیم گیری کند. 
کاظمی 21 ساله که بعد از حامد حدادی، ملی پوش ایرانی و سنتر کهنه کار تیم 
بسكتبال ممفیس گریزلیز، ستاره بسكتبال ایران در جهان شناخته می شود، تا 

یك سال دیگر فرصت دارد تا برای پیوستن به ان.بی .ای تالش کند.

 مجید جاللي معتقد است دیدار مقابل سپاهان براي تیمش همچون فینالي 
در راه کسب سهمیه آسیا است. س��رمربي تیم فوتبال فوالد خوزستان درباره 
دیدار تیمش مقابل سپاهان در هفته  سي و یكم لیگ برتر اظهار کرد: ما هنوز 
امیدهاي زیادي داریم، براي این که بتوانیم در هفته  هاي باقي مانده تا پایان لیگ 
به رتبه هاي باالتر برسیم و حتي براي رس��یدن به مكان چهارم جدول تالش 
مي  کنیم. وی  با بیان این که دیدار مقابل س��پاهان براي فوالد به منزله فینالي 
براي رسیدن به سهیمه آسیایي محسوب مي شود، گفت: این که فكر کنیم دیدار 
آساني با سپاهان داریم، خیال خامي است. آنها از بازیكنان بزرگي بهره مي برند و 
ما باید خیلي هوشمندانه و با تدبیر بازي کنیم. امیدواریم بازیكنان تئوري هایي 

که براي آنها تشریح کرده ایم را در زمین پیاده کنند. 

جبران ضرر ميالن به وسيله برلوسکونی 
رییس باشگاه میالن اختالف حس��ابی که در بودجه باشگاه به وجود 
آمده بود را از دارایی های خودش جبران کرد. سود سال گذشته میالن 
2۵۳.2 میلیون یورو بوده است که در سال جاری افزایشی 1۳ میلیون 

یورویی را شاهد بوده است.

پنج سال حبس برای مهاجم شفيلد 
مهاجم تیم فوتبال ش��فیلدیونایتد انگلیس به پنج 
سال زندان محكوم شد. چد اوانز 2۳ ساله به اتهام 
تجاوز در ماه مه گذش��ته در هتلی در منطقه نورث 

ولز از سوی دادگاه محكوم شناخته شد.  

مصدوميت دوباره  دروگبا 
 مهاجم س��احل عاج��ی تیم فوتبال چلس��ی ب��ه دلیل 
آسیب دیدگی به بازی با آرسنال نمی رسد. این احتمال 
وجود دارد که دروگبا به دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی 

رقابت های لیگ قهرمانان اروپا مقابل بارسلونا هم نرسد.  05
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»اصال متوجه نمی  شوم منشوری یعنی چه؟ اگر کسی منشوری 
اس��ت، یقه  اش را بگیری��د و بیندازیدش بیرون. اص��ال خودم را 
می گویم؛ اگر ناصر حجازی ناسالم اس��ت، تكه تكه  اش کنید تا 
جامعه پاکسازی شود، نه این که یك درجه هم ارتقا دهید. آقایان 
توان مقابله با ناپاکی را ندارند. برای همین این فوتبال همین طور 
می ماند. اگر فوتبالی های مسئول، خودشان سالم باشند، به قیمت 
برکناری هم باید مقابل ناپاکی های فوتبال بایستند، نه این که با 
یك تلفن رأی شان عوض شود.« این جمالت تكان دهنده ناصر 
حجازی در مورد فساد در فوتبال در آخرین روزهای عمرش بود. 
فردی که در این فوتبال زندگی کرد. وقتی یك پیشكسوت و بزرگ 
فوتبال چنین جمالتی بر زبان می آورد، کتمان فساد در فوتبال 

ایران خنده دار خواهد بود.
نباید سرمان را زیر برف کنیم و بگوییم فوتبال ایران گل و بلبل 
اس��ت. نباید تصور کنیم در فوتبالی که گردش مالی سالیانه اش 
میلیاردها تومان است، هیچ تخلفی از سوی عده ای ناپاک صورت 
نمی گیرد. فساد در فوتبال ایران هست، مثل همه جای دنیا، اما ما 
همیشه در روزهای حساس لیگ، یاد فساد می افتیم. یا زمانی که 

روزگار فوتبال بر مراد ما نمی چرخد، از ناپاکی و آلودگی در فوتبال 
دم می زنیم، بدون س��ند و مدرک و بدون اینكه از سوی مرجعی 

این حرف ها پیگیری شود.
رسول کربكندی که زمانی س��رمربیگری برق شیراز را برعهده 
داش��ت، در همان زمان، درباره شایعه تبانی بین بعضی از تیم ها 
در روزهای پایانی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور، 
 گفت: متأسفانه فس��اد در فوتبال رخنه کرده است و در همه جا 
می تواند وجود داشته باشد. جای تأس��ف دارد که در این مدت 
 این بحث ها در فوتبال علنی شده است، اما برخورد ریشه ای با آن 
 نمی ش��ود. وی با بیان اینكه هیچ چیز جای انسانیت و شرف را 
نمی گیرد و اگر همه جامعه خالفكار باشند، مجوزی برای خالف 
فرد نیست، اضافه کرد: متأسفانه این مسائل برای آینده فوتبال ما 
خطرناک است. وقتی یك تیم می بازد، اگر مربی فكر کند »شاید 
بازیكن از عمد خطا کرده«، »شاید بازیكن عمدا اخراج شده« و یا 
»شاید داور عمدا به ضرر یك تیم قضاوت کرده است«، قطعا این 
»شایدها« سالمت فوتبال را از بین می برد و شرایطی را به وجود 

می آورد که هرکسی هر کاری می خواهد انجام دهد. 

با همه این شواهد و قرائن کمتر دیده ایم که با متخلفان برخورد 
شود. تنها برخورد نس��بتا قاطعی که با مفسدان فوتبال در ایران 
انجام شد، دس��تگیری چند روزنامه نگار و چند دالل سرشناس 
محدود بود. همان دس��تگیری ها جو نسبتا مثبتی در فوتبال به 
وجود آورد تا خیلی ها دیگر به دنبال پیش��نهادهای بی شرمانه 
به بازیكن، مربی و مدیرعامل باشگاه ها نباشند. )اگر چه همچنان 
ریشخندها به آدم هایی که سالم کار می کنند، ادامه دارد و مبارزه با 
افراد ناسالم همچون طبلی است که فقط صدا دارد و هنوز برخورد 

جدی با متخلفان نشده است(.
فس��اد در فوتبال دنیا بوده، هس��ت و خواهد بود و نباید به جای 
 ریش��ه یابی و مب��ارزه آن را کتم��ان ک��رد، اما گفت��ن جمالت 
تكان دهنده و تبعید برخی از مربیان به لیگ دسته پایین تر، چاره 
این فساد نیست. در ایتالیا تیم بزرگی چون یوونتوس به جرم تبانی 
و فساد به دسته پایین تر فرستاده می شود و با مجرمان به شدت 
برخورد می شود.در همین آس��یا از ترکیه تا چین و کره جنوبی 
به شدت با تبانی کنندگان در فوتبال برخورد می شود. متهمان 
دادگاهی و به شدت جریمه و تنبیه می شوند و هیچ اغماضی در 
کار نیست. اس��م مخففی هم نمی گویند. چهره افراد هم مقابل 
دوربین ها به نمایش درمی آید تا درس عبرتی برای دیگران باشد. 
اما در فوتبال ایران حرف از فساد و حتی برخورد و مبارزه با ناپاکی 

در فوتبال کامال مقطعی و سطحی است.
چرا وقتی م��وی بازیكنان خالف عرف جامعه اس��ت، بالفاصله 
مصاحبه می کنی��م، اما در م��ورد تغییر نتایج و پیش��نهادهای 
میلیونی برای تغییر نتایج بازی ها سكوت می شود یا حداقل اینكه 
این مسایل کمتر رسانه ای می ش��ود؟ روزی یك مربی همیشه 
معترض گفت قهرمان ها و سقوط کنندگان لیگ برتر ایران واقعی 
نیستند. شاید او راست گفته است، اما او هم آنقدر به زمین و زمان 
اعتراض کرد که حتی این حرف راستش هم کمتر شنیده شد. باید 
اعتراف کرد این فوتبال فقط یك قربانی دارد، آن هم احساسات 
 پاک هوادار و عالقه مند آن اس��ت. عالقه من��دی که بدون هیچ 
چش��م داش��تی، فقط رقم های میلیاردی رد و بدل شده را بین 
بازیكنان، مربی��ان، مدیران و غیره را می بیند و به عش��ق اینكه 
فوتبال پاک است، مسابقات را پیگیری می کند و همچنان به این 
رشته ورزشی عشق می ورزد. چرا بررسی فساد در فوتبال همیشه 
در آفساید است؟ و چرا مفسدان همیشه با خیالی آسوده فعالیت 
می کنند؟ شاید بخشی از جواب ها در این حرف مرحوم حجازی 
پنهان باشد که گفت: اگر مسئوالن فوتبال خودشان سالم باشند، 
حتی به قیمت برکناری هم باید مقابل ناپاکی ها بایستند، نه این که 

با یك تلفن رأی شان عوض شود.

پيامی به مفسدان فوتبال

خبری از دادگاه نیست، به کارتان ادامه دهید

گروه  فوتب�ال ناپاک را لم�س و حس ک�رده  ام، احتياج به دیدن نيس�ت. مربی ب�ا بازیکن صحبت
ورزش  می کند فص�ل آینده بيا پي�ش من،تا ک�م  کاری کند. برخ�ی مربيان در این ناپاکی ش�ریک  

هستند. 
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شجريان، همچنان پرکار
گروه فرهنگ- اس��تادبزرگ آواز ایران که س��الیان درازی اس��ت 
درکشورهای مختلف در قالب تور موسیقی کنسرت برگزارمی کند، 
سال نوی شمس��ی را با برگزاری مجموعه کنسرت هایش به همراه 

گروه شهناز آغازکرد.
بنا بر آنچه اعالم ش��ده است، این سری کنس��رت ها که با برنامه ای 
مدون و مش��خص پیش می رود، هر روز در یک شهر برپا می شود تا 
عالقه مندان موسیقی اصیل ایرانی، اعم ازا یرانیان یا غیرایرانیان به 

تماشا و شنیدن آواز استاد بنشینند. 
31فروردین، بوستون - اول اردیبهشت، نیویورک – نهم اردیبهشت، 
واشنگتن دی سی – دهم اردیبهشت، آتالنتا – شانزدهم اردیبهشت، 

لس آنجلس – هفدهم اردیبهشت، کویرتینو.
نکت��ه جالب ت��ر از برپایی این کنس��رت ه��ا، کارگاه ها و نشس��ت 
 هایی اس��ت که اس��تاد ش��جریان برگزار می کند و در آنه��ا درباره 
»پیشرفت های موسیقی کالسیک ایران در50 سال اخیر« صحبت 
 کند. این برنامه ها در دانش��گاه های اس��تنفورد و س��اندیگو برگزار 

می شود.
بد نیس��ت بدانید این اولین بارنیس��ت که اس��تاد، کارگاه آموزشی 
برای شناساندن موس��یقی ایرانی برگزارمی کند، چرا که بیش از هر 
فرد دیگری برای موس��یقی و آوازایران تالش کرده است و اکنون با 
گذشت شش دهه از عمر پربارش، همچنان پرکار درعرصه موسیقی 

گام بر می دارد.
 گفتن��ی ای��ن ک��ه بس��یاری از مطبوع��ات محل��ی و پای��گاه های 
اطالع رسانی اینترنتی، استقبال از این برنامه را با شکوه وصف کردند. 

در حال عب��ور ازخیابان عباس آباد  
بودم که پارچه ای ب��ا عنوان »این 
ملک به فروش می رسد« را دور و بر 

خانه استاد سید حسین کسایی دیدم.
برق از سرم پرید! باورم نمی شد خانه یک شخصیت برجسته 
جهانی و یک نوازنده بزرگ که بزرگان موس��یقی دنیا با شور 
خاص��ی از نوازندگی او م��ی گویند، درمعرض ف��روش قرار 

گرفته باشد! 
نیاز به گفتن از کسایی نیست، اهالی موسیقی وغیرموسیقی 
او را با صدای خوش نواختن نی می شناسند. با پرس و جوهای 
فراوان معلوم شد خانه استاد س��ال ها در طرح عریض کردن 
 خیابان ب��وده و خانواده ایش��ان در برابر این ط��رح مقاومت 
می کردند. ولی ظاهرا ش��هرداری به طور جدی قصد اعمال 

طرح را دارد، اما چرا ملک به فروش گذاشته شده است؟!
این اتفاق و بهتر بگوییم فاجعه، در حالی رخ می دهد که بیشتر 
کش��ورهای دنیا چنان برای بزرگان اهل عل��م و هنر ارزش و 
احترام قائل هستند که خانه های آنها را پس از فوتشان به یک 
مکان فرهنگی اعم از موزه، کتابخانه و... تبدیل می کنند تا یاد و 
خاطره آن را زنده نگاه دارند و شیوه و مسیر زندگی او را سرلوحه 
 قرار بدهند. به این ترتیب، هم نام و یادشان گرامی و جاودانه 
می شود و هم احترام شایسته ای برای بازماندگان و نسل های 
بعد از آنان است. برای مثال، محل سکونت گوته در آلمان، به 
یک مکان فرهنگی تبدیل شده است و هیچ اتومبیلی  در آن 
محل حق تردد ندارد. منزل سرآرتور کانن دویل، نویسنده ای 

که شرلوک هلمز را نوشت، هم موزه شده است.
در این گیرودار خراب کردن و نوسازی که شهرداری به از بین 
بردن نمادها و مایه های افتخار ایرانیان اهمیت نمی دهد، باید 
گفت: با کارهایی از این دس��ت، در درجه نخست به هنرمند 
و خانواده اش بی حرمتی بزرگی می ش��ود و عالمت س��ؤال 
 بزرگی در ذهن بزرگان موسیقی و حتی مردم عادی به وجود

 می آید که جایگاه هنرمندان نام آور کجاس��ت؟ چرا خانه به 
معرض فروش گذاشته شده است؟

در شرایطی که در طرح عریض شدن خیابان، قسمت اعظم 
خانه باقی می ماند و می توان آن را به یک مکان فرهنگی تبدیل 

کرد، آیا بهتر نیست جلو چنین اتفاقاتی را گرفت؟  
آیا خاندان کسایی از طرف ش��هرداری تحت فشار هستند یا 

اینکه مسائل مالی آنها را به فروش خانه ترغیب کرده است؟
نگرانی ها درباره اوضاع جسمی استاد مسلم نی ایران در حالی 
 قوت می گیرد که برخی رفتارهای بی فرهنگی که پیداست 
چه رویکردی دارد، سبب شده اس��ت اهالی موسیقی به یاد 
دوران��ی بیفتند که ناچار بودند در پس��تو بنوازن��د یا در چاه 

بخوانند. 

19 آوریل یادگرد اوکتاویو پاز بود. این شاعر و منتقد آمریکای التین آنقدر بااهمیت است که ما را بر آن داشت 
تا در متنی هر چند کوتاه - در برابر ارزش های ادبی و هنری پاز- از وی یاد کنیم.  بدون شک اوکتاویو پاز یکی 

از شاعران بزرگی است که در زمینه های گوناگون ادبی توانسته است آثار موفقی را بیافریند. 
او هم در زمینه نقد توانسته به خوبی از پس کار بربیاید و هم در آفرینش های هنری موفق عمل کند. پاز در 
سال 191۴ در مکزیکوسیتی چشم به جهان گشود. در 17 سالگی به نویسندگی و شاعری پرداخت. پدرش 
وکیل بود و پدر بزرگش، داستان نویسی سرشناس. این هر دو، در رش��د و پرورش ذوق و استعداد پاز، تأثیر 
بسزایی داشت. در حقیقت پاز توانست دو عنصر اجتماع و ادبیات را از پدر و پدربزرگش بیاموزد، چنان که سال 
ها بعد، این دو عنصر،زمینه فعالیت های سیاسی اجتماعی و ادبی او را فراهم آورد. او بین سا ل های 1932-

1931 اولین مجله  ادبی  خود را تأسیس و منتش��ر کرد که »باراندال« نام داشت. این مجله نقش مؤثری در 
ترویج آثار و نظریات نسل او و ادبیات نوین بازی کرد. در این زمان او مجله  ادبی  دیگری را نیز منتشر می کرد.  
در سال 1937، زمانی که پاز 23 سال داشت، رشته  تحصیلی  اش را که حقوق بود ترک کرد، با شهر و خانه وداع 
گفت و به منطقه  یوکاتان در جنوب شرقی  مکزیک رفت. در آنجا به همراه تنی چند از دوستانش، مدرسه ای 
را برای »کارگران پیشرو« تأسیس کرد. زندگانی سیاه و مشقت بار رعیت های سرخپوست مایایی که به کار 
بردگی در مزارع اشتغال داشتند، تأثیری بزرگ در پاز به جا گذاشت که تا زمانی که زنده بود، عشق به عدالت 

را در وجودش شعله ور نگاه داشت. 
از نظر پاز، آزادی بدون برابری و برابری بدون آزادی، محقق نمی شود و از راه عشق و دوستی است که می توان 

به هر دوی آنها دست یافت. در سال 19۸0 دانشگاه هاروارد به او دکترای افتخاری اهدا کرد و در سال 19۸1 
مهم ترین جایزه ادبی اسپانیا، یعنی جایزه سروانتس نصیب او شد. سرانجام در سال 1990 جایزه نوبل ادبیات 
به اوکتاویو پاز، شاعر سرشناس مکزیکی به پاس نیم قرن تالش در زمینه شعر و ادبیات مکزیک اهدا شد. پاز  

در20 آوریل 199۸ بر اثر بیماری سرطان درگذشت. 
از آثار او می توان به  ماه وحش��ی)1933(، عقاب یا خورش��ید) 1950(، هزار ت��وی تنهایی)1951(، جریان 

 متناوب)195۶(، کمان و بربط) 195۶(، س��نگ آفتاب) 1957( میمون دستورش��ناس)1971(،  نقشی از 
 سایه ها)197۶(، گزیده اش��عار) 19۸۴(، درختی در درون) 19۸7( و مجموعه اش��عار)1990( اشاره کرد. 
می توان گفت پاز یک روشنفکر بود، نه یک شاعر عامه پسند. با این همه، اشعارش چنان عمیق و چنان انسانی 
 اس��ت که حتی بی توجه ترین افراد را به تأمل وا می دارد.  انسانیت در شعر او چنان موج می زند که به جرأت 

می توان گفت که پاز شاعری انسان گراست. 

تنهایی انسان از دغدغه های اوس��ت که در در میان آثارش نمود زیادی دارد. پاز می گوید: »ما واقعا متفاوت 
هستیم و ما واقعا تنها هس��تیم که به طور متغیر خود را در سودازدگی و شادی، س��کوت و هیاهو، خیابان و 
 التهاب های مذهبی تأیید یا تکذیب م��ی کنیم«. پاز برای دان��ش اهمیت ویژه ای قائل ب��ود. از این رو او در 
زمینه های گوناگون دست به خلق آثاری زده است. همچنین او را می توان شاعری سیاسی نیز دانست. او سفیر 
کشورش- مکزیک- به هند بود و انتقادات وی نسبت به سیاست های گروه ها و جناح های مختلف در مکزیک، 
سبب نزاع و اختالف نظرهایی می شد، اما او همچنان انتقادهایش را ادامه می داد. زبان شعر پاز گاه نمادگونه 
است و تصویر سازی های شعر او یکی از جنبه های منحصر به فرد اوست. شعرهای مالیم او مانند دریچه قلب 
انسانی است پاک و بی آالیش که به روی انسانیت و قلمروهای ناشناخته هستی گشوده می شود. او شاعر عشق 

و دوستی هاست. پاز زندگی را به صورت شعر درآورد تا از زندگی شعر بسازد.
 او می گفت: »شعر زبان گمشده ای است که خداوند هنگام ساختن برج بابل، آن را مشدد کرد و مردم حرف 
یکدیگر را نفهمیدند. هنر و ادبیات سعی دارد آن زبان مشترک را به وجود آورد«. رمز و نماد در شعر پاز جایگاه 
ویژه ای دارد. مکاشفه های او هنگام سرودن شعر چنان است که باعث می شود او خود را با جهان یکی بداند 

که در یکی از اشعارش چنین می گوید:
نام من پیچکی که از تن درخت��ان آویخته/ نام من میمونی که بر فراز دره ای س��بز و س��یاه معلق مانده/ نام 
من، تبری که سینه آسمان را می شکافد/ س��تونی از دود که قلب ابرها را می گشاید/ نام من، صدف دریایی و 
هزارتوهای باد، طوفان و تقاطع جاده هاست/ نام من، گره مار، خوش��ه قرن ها، پیوند و گسستن چهار رنگ و 
چهار زمان است/ نام من، شب است و همچون سنگ چخماق می درخشم/ نام من، روز است و همچون عقاب، 
چشم ها را از حدقه بیرون می کشم/ نام من پلنگ است و خوشه گندم/ هر نقابی، نامی است/ هر نامی، تاریخی/ 

نام من، زمان است و همچون زنگوله ای گلی با هفت دانه درونش تکان می خورم 
می توان گفت پاز شاعری است که از ورای حرف و کلمه به عمق هر چیز می رسد و به این وسیله، به گفته خود 

او، پلی می سازد میان انسان و جهان. 

به مناسبت سالگرد درگذشت اكتاويو پاز

شاعري که بين انسان و جهان پل زد

خبر ويژه
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کتابفروشان از رییس جمهور تشکر کردند 

محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران که این روزها برای حضور در نمایشگاه کتاب 
لندن خارج از ایران به سر می برد، از رییس جمهوری برای صدور دستور معافیت مالیاتی کتابفروشان 

قدردانی کرد و این اقدام را گامی مثبت برای ارتقای وضعیت نشر و حل مشکلی ملی دانست. مادرجمعه اين هفته از شبکه سه 
پخش می شود 

 فیلم س��ینمایی »مادر« در س��ال 13۶۸ ب��ه کارگردان��ی زنده یاد
 »علی حاتمی« س��اخته ش��ده که روز جمعه -۸ اردیبهش��ت ماه- 
ساعت 11:30 از شبکه سه به روی آنتن می رود.در این فیلم سینمایی 
زنده یاد رقیه چهره آزاد، محمدعلی کشاورز، فریماه فرجامی، امین 
تارخ، اکبر عبدی، جمشید هاشم پور، حمید جبلی و... بازی کرده اند.

پیرزنی که در آسایشگاه سالمندان به سر می برد به شش فرزند خود 
اطالع می دهد که می خواهد 
در لحظات واپس��ین اعضای 
متفرقه خان��واده را در خانه 
ببین��د.  قدیم��ی پ��دری 
فرزن��دان ک��ه هر ک��دام با 
دیگری، ب��ه دلیلی، اختالف 
دارند ب��ه یکدیگر گوش��ه و 
کنایه می زنن��د، اما نصایح و 
مرگ مادر موجب می شود...

زهرا 
رجايي

کمي غيرت بد نيست

گویی مدیران ما فراموش کرده اند فرهنگ این ش��هر احتیاج 
به تیم��ار دارد. در این ماج��را، دو نهاد مهم فرهنگی اس��تان، 
یعنی اداره کل میراث فرهنگی و اداره کل فرهنگ و ارش��اد  با 
سرپرست اداره می شود.گویی کسی هم گوشش بدهکار نیست 

که در این وضعیت پا در هوا کاری از پیش نمی رود.
اگر بخواهی مطمئن شوی که اوضاع در چه حال است، کافی 
است س��ری به پروژه های مرمتی میراث فرهنگی استان بزنی 
تا ببینی که میراث تاریخ فرهنگ و تمدن ما به دالیل مختلف 
تعطیل است. پیمانکار ها مدت هاست که پولشان را نگرفته اند 
و به انتظار یک معجزه نشس��ته اند، معجزه ای که انگار هرگز 

اتفاق نمی افتد.
اوضاع نا بس��امان میراث فرهنگی به جایی رس��یده است که 
حتی پروژه های ثبت جهانی، از جمله مسجد جامع عتیق که 
تا چند ماه دیگر بازرسان یونسکو را به خود می بیند، سرنوشت 

نامشخصی دارد.
اداره ارشاد اصفهان هم اوضاعی بهتر از میراث ندارد. اداره ای 
که باید فرهنگ و هنر اصفهان را هدایت کند بیش از س��ه ماه 

است که با سرپرست اداره می شود .
باید گفت این نا بسامانی به همان میزان که به فرهنگ و میراث 
فرهنگی استان آسیب می زند، فضای اداره ای این نهاد ها را هم 
با مشکل رو به رو می کند. البته شخص استاندار، به عنوان یک 
رجل سیاسي فرهنگي و هنردوس��ت، بهتر از هر کس دیگري 

مي داند که حال فرهنگ خوب نیست.
مدیری را فرض کنید که از سرنوش��ت حتی یک س��اعت بعد 
مدیریت خود نیز آگاهی ندارد و همواره در خوف و رجای حفظ 
سمت یا از دست دادن اس��ت. آیا چنن مدیری اصال می تواند 
برنامه ریزی ها کالن برای مجموعه خود انجام دهد؟ آیا ترس 
دائمی از ترک پست باعث نمی شود که بس��یاری از طرح ها و 

خالقیت ها به فنا رود؟
نیاز به متولی برای هر کدام از این نهاد ه��ا، زمانی که در حال 
سپری کردن روز های نخستین سال هس��تیم، بیش از پیش 
ضرورت خودش را به رخ می کشد، چرا که تمام برنامه ریزی ها 
و سیاست ها، در این ماه است که به انجام می رسد. اگر بیش از 
این در انتصاب مدیران سهل انگاری شود و برای مثال در اواسط 
سال این کار انجام پذیرد، در واقع یک سال کاری از دست رفته 
اس��ت، چرا که مدیر جدید نه تنها اوضاع را در نمی یابد، بلکه 
اگر بخواهد برنامه های خود را عملی کند، زمانی که بودجه ها 
تأمین ش��ده و ردیف های کاری هم مشخص شده است، حتی 
اگر بخواهد هم نمی تواند آن چه را که می خواهد و در توان دارد 
به منصه ظه��ور بگذارد. این یعنی فرصت س��وزی، یعنی افت 
فرهنگ اصفهان یا ش��اید هم خرابی یکی دیگر اماکن و ابنیه 

میراث فرهنگی استان.
به همه این دالیل، اگر مدیران استان می خواهند شهر اصفهان، 
به معنای واقع��ی پایتخت تم��دن و فرهنگ ایران اس��المی 
ش��ود - نه این که نامش فقط بر تارک نامه های اداری اس��تان 
جا خوش کند - باید خود به میدان بیایند و  کار را در دس��ت 
بگیرند و برای استان فکری کنند. ناسازگاری یا توافق نداشتن 
با یک مسئول بلند پایه اس��تان، هر چند ممکن است به جا به 
جایی یا حذف معترض منتهی شود، اما در بسیاری از حوزه ها 
ثبات مدیریتی را به هم می زند، خالقیت مدیران را به نابودی 
می کش��د و در نهایت، جوی ایجاد می کند که هر کس در آن 
مخالفت کند به سرنوشت معترضان قبلی دچار می شود؛ یا باید 

برود یا می برندش.
باید درک کرد که حوزه فرهنگ احتی��اج به نگاهی ویژه دارد 
و اگ��ر ذره ای در آن عقب بیفتی��م، ب��ه زودی فرهنگی دیگر 
جایگزین آن می شود؛ کاری که در بس��یاری از زمینه ها آن را 
مغفول گذاش��تیم و نتیجه اش هم چیزی جز نابودی فرهنگ 

خودمان نداشت.

نکته
در کنار این نکته ها که دلس��وزي هاي اهال��ي فرهنگ و هنر 
اس��تان اصفهان  اس��ت، باید این مطلب را مدنظر داش��ت که 
تصدي گري و سرپرستي متولیان فعلي حوزه هاي فرهنگي، 
 مقبول اهال��ي فرهنگ و هنر بوده و هس��ت. ب��ه همین دلیل 
مي توان ای��ن عملکرد مثبت و قابل قب��ول را انگیزه اي جهت 

تثبیت سرپرستان در جایگاه فعلي قلمداد کرد.

در شهر گنبدهای فيروزه ای 

حال فرهنگ خوب نیست

اين روز ها به فضای شهر که نگاه می کنی، بد نيست فکر کنی چرا لقب پايتخت فرهنگ و تمدن  گروه 
ايران اسالمی را به اصفهان داده اند؟ آنچه امروز از آن به عنوان فرهنگ و تمدن ياد می کنيم و فرهنگ و هنر

شهرمان را پايتخت آن می ناميم، اين روز ها در نصف جهان به احتضار افتاده؛ فرهنگ و تمدنی 
که ميراث گذشتگان است، بدون اين که ما در آن دخل و تصرفی داشته باشيم.

شب خوب ايراني ها در دوبي
تمام آثار هنرمندان ايراني حاضر در دوازدهمين حراج کريستي در دوبي، در دومين شب اين حراج فروخته شد.

شال علي شیرازي
قيمت فروش: 16 هزار دالر

سهراب سپهري
قيمت فروش: 15 هزار دالر

فرهاد مشیري
قيمت فروش: 74 هزار دالر

بهمن محصص
قيمت فروش دو تابلو: 50 و 22 هزار دالر 
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فرهنگ اصطالحات سينمايي
از این پس، روزهای زوج می توانید در این صفحه آموخته های خود 
را از سینما مرور کنید. این بخش از صفحه با مروری بر برخی لغات 

سینمایی منتشر می شود.
آتالوناژ: به اصالح رنگ و فیلم درمرحله  پایانی تدوین می گویند 

که درآن نور و رنگ تصاویر به گونه ای همسان اصالح می شوند.
آداپته: اقتب��اس ازآثار دیگران یا ازعرصه ه��ای دیگری هنری در 
سینما را گویند. متأسفانه اقتباس یا آداپته، درسینمای ایران به شکلی 
 بس��یار غیرحرفه ای صورت می گیرد. مانند فیلم » ش��وخی« که 
می ش��ود گفت س��رقت اس��ت تا اقتباس. این فیل��م از روی فیلم 

»قهرمان«، ساخته  استیون فریزر، با بازی درخشان  داستین هافمن 
ساخته شده است.

آرک:  نوری قوی و س��فید رنگ که درصحنه های وسیع استفاده 
می شود.

آنونس : فیل��م کوتاهی که ب��رای تبلیغ و معرفی ی��ک فیلم تهیه 
می شود.

آيريس: آیری��س یا دیافراگ��م، قطعه ای تعبیه ش��ده در دوربین 
فیلمبرداری وعکاسی است که ساختمانی شبیه عنبیه چشم دارد 

و میزان نوردهی به نگاتیو را کنترل می کند.
آپرای صابونی: درآغاز، به سریال های کم ارزش تلویزیونی گفته 

می ش��د که به صورت مداوم پخش می شد. بعدها این اصطالح به 
سینما نیز راه یافت. علت استفاده از این اصطالح این بود که مخاطبان 
این آثار، زنانی بودند که حین کار درآشپزخانه آنها را می دیدند و تبلیغ 
کاالهای شوینده دراین گونه فیلم ها رایج بود. سریال »دوستان«  که 
چندین سال اس��ت از تلویزیون آمریکا پخش می شود، ازاین گونه 

فیلم هاست.
اپيزود: هرقسمت ازیک فیلم کوتاه چند قسمتی کامل که با درونمایه 
یا مضمون، به دیگر قسمت ها متصل می شود، هرچند هرقسمت 
داستان متفاوتی داشته باشد. مثل فیلم »یازده سپتامبر« که به وسیله 

یازده فیلمساز، از جمله سمیرا مخملباف ساخته شد.

مدرسه سینما

15

َکن بی َکن
با اعالم فیلم های برگزیده برای  

نمایش دربخش های مختلف 
جش��نواره فیلم ک��ن 2012، 
غیبت سینمای ایران در این رویداد سینمایی، قطعی 

شد.
این لید پس ازس��ال ه��ا، یکی ازاخبار بد س��ینمایی 
اس��ت ک��ه ش��ادی اس��کار فره��ادی را ت��ا ح��دی 
می کاه��د، چرا که عباس کیارس��تمی که همیش��ه 
 پ��ای ثاب��ت ک��ن ب��ود، امس��ال از ای��ران ش��رکت

نمی کند.
درواق��ع فیل��م »مثل یک عاش��ق« آخرین س��اخته 
»عباس کیارس��تمی« دربخش مسابقه این جشنواره 
نامزد دریافت جایزه نخل ط��الی کن 2012 خواهد 
ب��ود، ام��ا تهیه کننده ای��ن فیلم فرانس��وی اس��ت 
و کیارس��تمی فقط به نام ی��ک س��ینماگر ایرانی در 
 کن حضور دارد و نماینده  س��ینمای ایران محس��وب

نمی شود.
به گزارش هالی��وود ریپورت��ر، امس��ال 1700 فیلم 
از کش��ورهای مختل��ف، ب��رای حض��ور در ای��ن 
 فس��تیوال معتب��ر بی��ن الملل��ی متقاض��ی حضور

بوده اند.
بره نیس بژو، بازیگر فیلم »هنرمند«، اجرای مراس��م 
افتتاحیه و اختتامیه شصت و پنجمین جشنواره فیلم 
کن را به عهده دارد و نانی مورتی، کارگردان سرشناس 
ایتالیای��ی، ریی��س هی��أت داوران بخ��ش بین الملل 
ب��رای اعطای نخل طالس��ت. وی در س��ال 2001 با 
 فیلم »اتاق پس��ر«، جای��زه نخل طال و فیپرش��ی را

از کن گرفت.
 امس��ال فیل��م »قلم��روی طل��وع  م��اه« س��اخته  
وس اندرس��ون، در افتتاحیه  جش��نواره  کن نمایش 
داده مي ش��ود؛ این دومین سال اس��ت که یک فیلم 
 ساخته  کارگردان آمریکایی جش��نواره کن را افتتاح

مي کند. سال گذشته نیز فیلم »نیمه شب در پاریس«، 
س��اخته  وودی آل��ن، در افتتاحیه  این جش��نواره به 

نمایش درآمد.
 امسال پوستر رس��می جش��نواره  کن برای تقدیر از 
»مرلین مونرو«، ب��ه این بازیگر سرش��ناس هالیوود 
اختص��اص یافته اس��ت؛ تصوی��ری که روی پوس��تر 
جش��نواره ک��ن 2012 دی��ده می ش��ود، به وس��یله 
 کمپانی فرانس��وی »برونکس« و براساس عکسی که 
اوتو بتمن، از »مونرو« گرفته بود، طراحی شده است و 
این بازیگر سرشناس را درحال فوت کردن شمع تولد 

نشان می دهد.
ک��ن،  فیل��م  جش��نواره   ش��صت وپنجمین 
معتبرتری��ن روی��داد س��ینمایی جه��ان، 16 ت��ا 
 27 م��ی )27 اردیبهش��ت ت��ا 7 خ��رداد( برگ��زار

مي شود.

اکران خانگیيادداشت

300006255

روبان قرمز

خبر ويژه

هفت

اسب حيوان نجيبی است    
 پنجمین فیلم کارگردان ج��وان و خوش قریحه 
ایرانی که اسم جالبی هم دارد، روانه قفسه های 
نمایش خانگی شده  اس��ت تا برای آنها که فیلم 
را ندیدند و برای کس��انی که آن را دوس��ت دارند، فرصت دی��دن و دوباره 
 دیدن  را فراهم کند. عبدالرضا کاهانی که نویسنده کار هم هست، در ایفای 
نقش ها و خ��رده نق��ش هایش، مث��ل همیش��ه از بازیگران ش��اخصی 
اس��تفاده کرده اس��ت که عبارتند از: رضا عطاران، حبیب رضایی، پارس��ا 
 پیروزفر، مهتاب کرامتی، باران کوث��ری، کارن همایونفر، مهران احمدی. 

ماهای��ا پطروس��یان، باب��ک 
حمیدی��ان، اش��کان خطیبی، 
احمد مهران فر، محمد باغبانی 
و صدای پانته آ بهرام هم در این 
فیلم حضور دارند.  داستان از این 
قرار است که چند دوست برای 
حل کردن مشکلی، همراه یک 
پلیس راهی می شوند و ناچارند 
ش��ب را تا صبح در خیابان های 
تهران س��پری کنند. این با هم 
بودن ها، لحظات و موقعیت های 

جالبی را ایجاد می کند. 

 فيلمساز اصفهاني 
در هيأت اسالمی هنرمندان

گروه سينما-  با گذشت بیش از دو ماه از پایان سی امین جشنواره 
بین المللی فیلم فجر، هیأت اس��المی هنرمندان قصد دارد با داوری 
آثار این جش��نواره، فیلم های قابل تقدیر را انتخاب و در مراسمی از 

پدید آورندگان این آثار قدردانی کند.
در همین راس��تا اعالم ش��د حس��ن علیرضایی، بازیگر و فیلمس��از 

اصفهانی، یکی از داوران انتخاب آثار قابل تقدیر است.
وی با تأیید این مطلب افزود: آثار جشنواره فیلم فجر از نظر ساختار، 
محتوا و همچنین، میزان توانایی فیلمس��از در موفقیت یا شکس��ت 
در بیان پیام فیلم، بررس��ي مي ش��وند و در نهایت، فیل��م هایی که 
قابلیت تقدیر دارند، ب��ه مرحله نهایی راه یافت��ه و در پایان، چند اثر 
برگزیده معرفی مي شوند.  حسن علیرضایی، متولد اصفهان، از سال 

78 فعالیت حرفه ای خود را 
آغاز  ک��رد و تاکنون در بیش 
از شصت پروژه س��ینمایی و 
تلویزیونی، از جمله یوس��ف 
پیامب��ر )ع(، مختارنام��ه، در 
مس��یر زاین��ده رود، آزاد راه، 
پشیمان، قطعه گمشده و...در 
مقام بازیگر و فیلمساز حضور 

داشته است. 
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شبکهگردشگریراهاندازیمیشود
رییس س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری در مراس��م تجلیل ازخادمان ستاد تسهیالت 
سفرهای کشور اعالم کرد، راه اندازی شبکه  رادیو و تلویزیونی »گردشگری« در دستور کار قرار 

گرفته است و به زودی راه اندازی می شود. 

سر کار بوديم
»انته��ای خیاب��ان هش��تم« آخری��ن اث��ری اس��ت ک��ه از 
علیرض��ا امینی اکران می ش��ود. ای��ن فیلم دو س��الی درگیر 
 ب��ه دس��ت آوردن پروانه اک��ران ب��ود. در نهایت ب��ا ممیزی 
چهار دقیقه حس��اس فیلم بود که اجازه اکران گرفت. همین 
 چهار دقیقه هم باعث ش��د س��یر اصلی داس��تان فیلم به هم 

 بریزد.
 محسن از همان سینما رو های جوانی است که انتهای خیابان 
هش��تم را دو بار دیده اس��ت؛ یک ب��ار قبل از ای��ن که بفهمد 
 بخش ه��ای اصلی فیلم سانس��ور ش��ده و یک بار بع��د از آن: 
 »تا به ح��ال این ق��در ممیزی اذیت��م نکرده ب��ود. دفعه اولی 
که با بچه ها به تماشای این فیلم رفتیم، فکر کردیم پایان فیلم 
باز است و عده ای از بچه ها هم اعتقاد داشتند که چنین نیست. 
در هر حال چند ساعتی در این باره بحث کردیم و مثل همیشه 
 به نتیجه نرس��یدیم، ولی ش��بی که کارگردان فیلم به برنامه 
هفت آمد و گف��ت پایان فیل��م ممیزی خورده  اس��ت و فیلم 
 پایان داش��ته، آه از نهادم بلند شد که چند س��اعت از وقتمان 
برای موضوعی صرف ش��د که هم��ه درباره اش اش��تباه فکر 

می کردیم.«

ژانر سينمای ديه
انتهای خیابان هش��تم داس��تان دختری را روایت می کند که 
برای به دست آوردن دیه پس��ری که برادرش را کشته است، 
دس��ت به هر کاری می زند و نامزد و دوس��تان ب��رادرش هم 
در این راه به او کم��ک می کنند، اما پ��س از این که نمی تواند 
مبلغ مورد نظر را مهیا کند، مجبور به تن فروش��ی می ش��ود 
و حس��ین، که خ��ودش را یک بچ��ه حزب الله��ی می داند، از 
همین ناراح��ت اس��ت: »چند وقت��ی اس��ت کارگردان ها به 
س��راغ موضوعاتی می روند که کمی شک برانگیز است. جالب 
این که وزارت ارش��اد هم اصال توجهی  به آنها ن��دارد. یکی از 
نمونه هایش ه��م همین فیل��م »انتهای خیابان هش��تم« که 
همه اتفاقات فیلم، از کتک خوردن حامد بهداد تا تن فروشی 
نیلوفر )ترانه علیدوس��تی( را به گردن دیه می اندازد و همین 
باعث می شود مردم نس��بت به یک حکم الهی با بدبینی نگاه 
کنند، در صورتی که اگر برادر نیلوفر کس��ی را نمی کشت، این 
اتفاقات هم پیش نمی آمد. در ضمن بسیاری هم هستند که با 
وجود شرایط مشابه حاضر نیس��تند دست به این کارها بزنند، 
 ولی این فیلم ای��ن طور القا می کند که هم��ه چیز تقصیر دیه 

است«

عاشق بازی صابر ابر هستم
مونا دختر 20 ساله اي است که چهار س��الی می شود تئاتر کار 
می کند و بازی صابر ابر در »انتهای خیابان هشتم« را یک شاهکار 
در بازیگری می داند: »تمام بازیگران فیلم خوب بازی کردند، حتی 
حامد بهداد نیز چون خودش بود و دیوانه بازی های معمولی که 
همیشه، از این به قول خودش مارلون براندوی ایران، سراغ داریم 
را به راحتی به نمایش گذاشت، خوب بود، اما فکر می کنم بازی 
صابر ابر در این فیلم بهتر ازدیگران بود. س��کانس آخری که ابر 
 بازی داشت و گریه ای که مشخص است از ته دل برمی آید، بازی 
 او را واقعا محش��ر می کند. به نظرم ابر با این بازی فوق العاده اش 
 که از تئاتر هم ریش��ه می گیرد، جای رشد بس��یار زیادی دارد.

فیلم هم به نظر من فیلم خوش ساختی است که بد موقع اکران 
شده است«.

شخصيت های فيلم ناپخته اند
حمید که تمام فیلم های بر پرده را می بیند، مثل مسعود فراستی 
اعتقاد دارد که ش��خصیت های فیلم ناپخته ان��د و در نیامده اند: 
»کارگردان تالش کرده بود روایتی را بیان کند، ولی شخصیت ها 
خوب پرداخت نش��ده بودند. همه از یک جا وارد می شدند و بعد 
 هم همان طور ک��ه آمده بودند، حذف می ش��دند و این، موجب 
س��ردرگمی مخاطب می ش��د. در مجموع فیلم خوبی بود، ولی 

می توانست بهتر باشد و جذاب تر شود.«

چرا اين قدر بد موقع؟ 
یک گروه از بچه های رش��ته سینمای دانشگاه س��پهر با هم به 
تماشای این فیلم آمده اند و هر کدام هم نظری در مورد »انتهای 
خیابان هش��تم« دارند، ولی همه متفق القولند که زمان اکران 
این فیلم، آن ه��م در اولین فصل اکران و در ای��ام نوروز، بدترین 
زمان اکران اس��ت. نورپور، صاحب س��ینما ق��دس، هم همین 
اعتقاد را دارد: »می خواستیم این فیلم را بعد از عید نوروز  اکران 
کنیم و قراردادش هم برای همان موق��ع بود، ولی چون دو فیلم 
»خصوصی« و »گشت ارشاد« را پایین کشیدند، چاره ای جز این 
نداشتیم که »انتهای خیابان هشتم« را نمایش بدهیم. اگر این کار 
را نمي کردیم، هر دو سالن مان خالی می ماند. آن وقت، در اولین 

فصل اکران هم سالن هایمان خالی بود، هم ضرر می کردیم.«
از در س��ینما بیرون می آیم. س��لیقه ها متفاوت است، ولی همه 
کسانی که با آنها گفتگو کردم نظرشان این بود که حداقل از دیدن 
»انتهای خیابان هش��تم« مغموم و شکست خورده نمی شوند و 

این، حداقل چیزی است که می توان از یک فیلم انتظار داشت.
باران تند شده اس��ت. تصمیم می گیرم چتر  را ببندم و کمی با 
خودم زیر باران خلوت کنم. من هم احساس خوبی دارم. فیلمی 
که دیده ام این قدر خوب بود که به دوستانم بگویم فیلم خوبی 

دیده ام.

چند کالمی با مخاطبان فيلم انتهای خيابان هشتم

خیابانهشتم،انتهانداشت

قطره های کوچک باران بهاری دانه دانه به صورتم می خورد. هوا کمی سرد است، ولی خنکای فصل بهار  گروه فرهنگ 
ارزش خيلی کار ها را دارد، حتی سرما خوردن.و هنر

 به پل آذر که می رسم، نيم نگاهی هم به سر در سينما قدس می اندازم تا ببينم چه خبر است. به لطف 
برداشتن دو فيلم »خصوصی« و »گشت ارشاد« از اين سينما، فيلم های »قالده های طال« و »انتهای خيابان هشتم« جايگزين 
شده اند، پس بليتی که االن ديگر 3 هزارتومان شده است را تهيه می کنم و به سالن اول سينما قدس می روم تا »انتهای خيابان 

هشتم« را ببينم.

در هفت چه گذشت؟ 

 سينمايی که راهکار نمی دهد
مشکالت خانواده ها را نشان ندهد

سومین برنامه از برنامه هفت، بر خالف دو برنامه قبلي، سرد و راکد بود و به 
قول سینمایی ها درام نداشت.

عمده بحث ها، گفتگوي تلفنی با اعضاي مجمع س��ینما، خانه س��ینما، 
فارابی و امثالهم درباره خانه سینماي منحل شده و سازمان سینمایي تازه 
تأس��یس بود، ولی نمي توان برخی از حرف های مهم که مسعود اطیابی 

زد را انعکاس نداد. 
مسعود اطیابی، درباره چگونگی تصویر کردن خانواده های ایرانی در آثار 
سینمایی اظهار داشت: در مقاطعی، تصاویر درست و خوبی از خانواده های 
ایران در فیلم ها ارایه می ش��د. می توان گفت در دهه 60  و نیمه اول دهه 
70 فیلم های خانوادگی خوبی ساخته شد، اما با غرب زده شدن سینما 

وضعیت برگشت.
او ادامه داد: تبلیغ رسانه ها درباره جشنواره های خارجی و بزرگ نمایی در 
مورد برخی فیلم ها در محافل غربی باعث شد توجه فیلمسازان به سینمای 
غرب جلب ش��ود و در نتیجه، آنچه به نام خان��واده در فیلم ها به نمایش 
گذاشته می شود، از شکل ایرانی خارج شود و خانواده های ایرانی به شکل 

تقلیدی از غربی ها دربیایند.
اطیابی شروع ایجاد انحراف در نمایش تصویر خانواده های ایرانی را چنین 
تشریح کرد: ابتدا شک در مورد مردها در فیلم ها ترویج شد و فیلم هایی 
که به این موضوع پرداختند، در غرب و ایران مورد توجه قرار گرفتند. در 
این میان، فضای موجود در کشورهای اسالمی نادیده گرفته شد و بدبینی 
نسبت به مردها در فیلم ها رواج پیدا کرد. این فیلمساز اظهار داشت: البته 
همچنان فیلم هایی داریم ک��ه خانواده های ایرانی را به درس��تی تصویر 
می کند، اما مسأله این است که این گروه از فیلم ها چندان مورد استقبال 
رس��انه ها قرار نگرفت و آن چه در رسانه ها بیش��تر نمود پیدا کرد و مورد 
توجه قرار گرفت، فیلم هایی بود که خانواده های از هم گسیخته به نمایش 
می گذاشت. او گفت: اصول و قواعد در میان خانواده های شرقی و مسلمان 
روشن اس��ت. باید این نکته را بپذیریم که بهترین گونه سینمای ملی ما 
می تواند فیلم های خانوادگی، با نگاهی درست به خانواده های ایرانی باشد.

اطیابی ادامه داد: اکنون فیلم های سینمایی ما کانون خانواده را در ایران 
مورد شک و تردید نش��ان می دهند. وقتی فیلمی در جشنواره فیلم فجر 
به نمایش در می آید و پدر خانواده در آن خائن اس��ت و در عین حال این 
فیلم مورد تقدیر قرار می گیرد و رسانه ها و جشنواره به آن توجه می کنند، 
طبیعی است این روند ادامه داشته باشد و در نهایت به فیلم هایی برسیم که 
این روزها در مورد خانواده ها و تصویر کردن خیانت در آنها می پردازند، که 

این مسأله اصال برای سینما و جامعه ما خوب نیست.
این کارگردان سخنان خود را چنین پایان داد: اگر آمار طالق در جامعه 
باالست یا مشکالتی در خانواده ها وجود دارد، نباید بدون ارایه راهکار به 
صورت عیان چنین مسائلی مطرح ش��ود. مهم ترین مسأله این است که 
نباید بی اعتمادی را در میان خانواده ه��ا ترویج کنیم، بلکه باید با تصویر 
کردن گذشت و ایثار در فیلم ها، این فرهنگ را در جامعه رواج دهیم. اگر 
یک فیلم به صورت عریان مشکالت موجود در خانواده ها را نشان می دهد، 
باید 10 فیلم دیگر داشته باشیم که آنها تصویری مانند آن چه اشاره کردم، 

از خانواده ها نشان دهند.

گروه 
سينما

گروه 
فرهنگ

رقبای اصلی کيارستمی

فیلم سینمایی »مثل یک عاشق« به کارگردانی عباس کیارستمی یکی 
از 22 فیلم بخش مسابقه اصلی ش��صت و پنجمین دوره جشنواره فیلم 
کن است. داس��تان این فیلم که قبال »پایان« نام داش��ت، در ژاپن اتفاق 
می افتد و رین تاکاناش��ی و تاداش��ی اوکونو در آن بازی می کنند. »مثل 
یک عاشق« تولید ژاپن و فرانس��ه و زبان آن ژاپنی است. نام فیلم جدید 
کیارستمی از ترانه ای در فیلم، با صدای »ااِل فیتزجرالد« گرفته شده است. 
فیلم کیارستمی با فیلم های ژاک اودیار )زنگار واستخوان(، والتر سالس 
 )درجاده(، میشائیل هانکه )عش��ق(، دیوید کراننبرگ )کاسموپلیس( و 

کن لوچ )»سهم فرشتگان( رقابت مي کند.
شصت و پنجمین جشنواره فیلم کن 16 مه )27 اردیبهشت( با نمایش 
فیلم آمریکایی »قلمرو طلوع ماه« به کارگردانی وس اندرسن آغاز می شود 
و 27 مه )7 خرداد( با نمای��ش درام »ترز د« ب��ه کارگردانی کلود میلر، 

فیلمساز فقید فرانسوی به پایان می رسد.
نانی مورتی، فیلمساز ایتالیایی، ریاست هیأت داوران بخش مسابقه اصلی 
شصت و پنجمین جشنواره فیلم کن را به عهده دارد. بره نیس بژو، بازیگر 
فیلم برنده اسکار »هنرمند« مجری مراسم افتتاحیه و اختتامیه این دوره 

جشنواره کن است. 

انجمن هميشه مهجور است

 سرپرست انجمن سینمای جوانان اصفهان درباره امکاناتی که برای 
ساخت فیلم در اختیار هنرجویان قرار می گیرد، بیان کرد: ما با تمام 
توان  از هنرجویان حمایت می کنیم، اما در زمینه مالی و مادی بسیار 
در تنگنا هس��تیم. البته ما از افرادی که فیلم های فاخر می س��ازند، 
حمایت مال��ی می کنیم، ام��ا هنرجویان و اعض��ای انجمن حمایت 
ویژه ای در س��طح گس��ترده می خواهند که باید به وسیله مسئوالن 

شهر صورت گیرد.
سید محمد طباطبایی نژاد به ایسنا گفت: در انجمن چند شهر دیگر 
نیز که فیلم های ساخته شده جوایز جشنواره ها را از آن خود کرده اند، 
استانداری ها و مسئوالن شهر به  آنها کمک کرده اند، اما در اصفهان 

این کمک ها وجود ندارد و تنها شعارها را می بینیم.
وی افزود: شنیده می ش��ود در اصفهان فیلم هایی با کیفیت های نه 
چندان باال، با بودجه های چندصدمیلیون تومانی ساخته می شود، اما 
دریغ از 10 یا 20 میلیون تومان که به انجمن سینمای جوانان کمک 
شود. خوشبختانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان از 
نظر فضا و مقدار کمی کمک مالی، از انجمن سینمای جوانان اصفهان 

پشتیبانی کرده است. 

آپادانا، ميزبان آثار فتو رئال

 نمایشگاه آثار فتورئال علی خالقی از اول تا ششم اردیبهشت سال جاری در 
گالری آپادانای اصفهان برگزار می شود.

خالقی درباره این نمایشگاه به ایمنا گفت: آثار این نمایشگاه با موضوع هایی 
منسجم درباره گل، میوه و اشیاي بی جان است که با رنگ و روغن و با کاردک 

کار شده اند و در آنها بیشتر روی تکنیک مانور داده شده است.
 وی با بیان این که 18 س��ال اس��ت در عرصه هنر های تجس��می فعالیت 
مي کند، درباره سبک آثار ارایه شده در این نمایشگاه اظهارداشت: آثار این 
نمایشگاه با سبک فتورئال کار شده اس��ت. فتورئال سبکی از نقاشی است 
که هنرمندان در آن دقت می کنند تا نقاشی هایش��ان بیش از پیش شبیه 
عکس باش��د و حس طبیعی بودن را القا کند. این نقاش با بیان این که آثار 
این نمایشگاه با کاردک رنگ آمیزی شده است، اظهار داشت: کار با کاردک، 
سخت تر از کار کردن با قلم است، زیرا قلم، آزادی حرکت بیشتری دارد، اما 
کاردک این طور نیست و اگر اشتباهی صورت گیرد، تصحیح آن بسیار سخت 

است، از همین رو کار با کاردک تبحر و مهارت بیشتری می طلبد.
این نمایشگاه در تاریخ اعالم شده، از ساعت 10 تا 1۳ و 17 تا 20 در گالری 
آپادانا، واقع در خیابان 1۵ خرداد )خیابان آپادانا دوم(، کوچه الله، نبش کوچه 

گل پرنسس، پالک 2۵ پذیرای عالقه مندان به هنر نقاشی است. 

تجسميسینماي جوانجشنواره
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
بهترین صدق��ه آموختن دان��ش و تعلیم آن به ب��رادر دینی 

است.

ما بدون شعر چه هستیم؟ پاسخ به این سؤال، عظمت شعر سعدی را 
بیشتر آشکار می کند، چراکه سعدی برای ما یک تفنن نیست. سعدی 

در تاریخ ما ادامه پیدا کرده و ادامه خواهد یافت.
سعدی ادیبی است که با ادبیات فارس��ی و عربی به خوبی آشناست. 

او تاریخ می داند و آثار دینی و معارف اسالمی را مطالعه کرده است.
 سعدی تحصیلکرده و در واقع برای من توجیه پذیر نیست که بدانم 
اگر س��عدی و حافظ و نظامی و غزالی و هر کدام از شاعران در تاریخ 

نبودند چه می شد؟ در واقع فقدان آنها جبران ناپذیر است. 
اگر س��عدی نبود ما نمی توانس��تیم تصور کنیم که چه کس��ی و در 
کجا بودیم. س��عدی تجدید یک عهد و دوران اس��ت. وقتی مغول ها 
به ایران آمدند و تا ش��رق ای��ران را نابود کردند، س��عدی چه کرد؟ 
اینجا س��عدی پرچم دار و احیاکننده اس��ت و کاری مشابه فردوسی 
کرد.سعدی معارف اسالمی ایرانی را می ش��ناخته و معلم و آموزگار 
این معارف است. س��عدی معلم ادب و اخالق بود و با شعر، نگهبان و 
نگه دارنده  زبان و فرهنگ ما ش��د و همین طور ای��ن نگاهبانی ادامه 
 دارد. او آغاز و زمان ش��روع عصر خودش است و تکرارکننده  گذشته 
 نیس��ت. انس��ان هایی ک��ه تاریخ می س��ازند مان��دگار می ش��وند. 
 همه  انس��ان ها اهل تفک��ر هس��تند، ولی اف��رادی در ص��در تاریخ 

قرار دارند. 
شاعران و متفکران آغازکننده  عهدها و پیمان های تاریخی هستند. 
مراد این است که آنها س��خنی می آورند که س��خن همه می شود و 
همه از آن به��ره ای می برند. این نفوذ یعن��ی جاودانگی و ماندگاری 
و ش��اعر ماندگار می ش��ود، زیرا زمان را دریافته است.کسی در قرن 
هفتم هجری قمری در بدترین اعصار تاریخی کشور زندگی می کند 
و تمام آثارش زنده می ماند، در واقع او عین زمان است. سعدی زبان 
ماست و هیچ گاه فراموش نمی ش��ود. سعدی در ما و با ما حضور دارد 
و چیزی از وجود ما متعلق به اوست. او هنگامی که مرثیه  »المعتصم 
 باهلل« را گف��ت، عصر جدیدی آغاز ش��د؛ عص��ر دیگ��ری در تاریخ 

اجتماعی - فرهنگی و نه فقط در تاریخ شعر ما.

ذکاوت شاگرد خراساني
 »س��ال ها قبل علي اصغر حکمت، وزی��ر نامدار عصر پهلوي به خراس��ان

  رفته ب��ود و در آنجا به همراه ش��وکت المل��وك، امیر بیرجن��د و قائنات 
 براي بازرس��ي به یکي از مدارس خراس��ان رفتن��د و این مدرس��ه به نام 

ابن یمین، شاعر معروف عصر سربداران، نامیده شده بود.
 در کالس درس، بچه ه��ا ب��ه س��ؤال وزی��ر و امی��ر پاس��خ مي دادن��د. 
 امیر شوکت الملوك به ش��وخي از یکي از بچه ها می پرس��د: آیا مي تواني
  بگویي چه حکمتي بوده که این مدرس��ه را به نام ابن یمین نام گذارده اند

  و ف��ي المثل ب��ه نام م��ن یا آق��اي حکم��ت، وزی��ر مع��ارف نامگذاري 
نکرده اند؟

شاگرد جواب داد: بله، براي این که ابن یمین شاعر معروفي بوده است.
آقاي حکمت ضمن اشاره اي به شرح احوال ابن یمین، رو به شاگرد کرده و 
با مالیمت به او مي گوید: محصل عزیز، آیا هیچ شعري از ابن یمین از حفظ 

داري که براي ما بخواني؟
شاگرد خراس��اني بالتأمل این قطعه را با صداي رسا و بلند شروع مي کند 

به خواندن:
اگر دو گاو به دست آوري و مزرعه اي                یکي امی�ر و یکي را وزیر ن�ام کني
و گر کفاف معاشت نمي شود حاصل                  روي و شام شبي از جهود وام کني
ه�زار ب�ار از آن به که بام�داد پ��گاه           کمر ببندي و بر چو خودي سالم کني

سکوت، حاضران را فراگرفت. امیر شوکت الملوك در حالي که لبخند مي زد 
رو به آقاي حکمت کرد و گفت: بر امیر که حکمت این نامگذاري روشن شد، 

جناب وزیر خود دانند.
و سپس حاضران لبخندزنان از کالس خارج شدند.

 یک میلیون بار ویرایش 
اطالعات ویکیپدیا

جاستین نپ، فردی است که در طول 
هفت س��ال فعالیتش در دانش��نامه 
ویکیپدی��ا، ی��ک میلیون نوش��ته را 

ویرایش کرده است.
 ب��ه گ��زارش خبرآنالین، ای��ن مرد

30 س��اله آمریکای��ی دارای مدرك 
فلس��فه و علوم سیاس��ی از دانشگاه 
ایندیاناست و از سال 2005 مشغول 
ویرایش مطالب در این دانشنامه آنالین است. تا قبل از سال 2007 

سردبیری مطالب ویکیپدیا داوطلبانه بود.
ویکیپدیا در حدود 90هزار ویرایش��گر دارد که به طور منظم به آن 

رسیدگی می کنند.

وقتی به چیزی فکر می کنید، در واقع برایش کارت دعوت 
می فرستید. آیا هرگز برایتان پیش آمده که به دوستی که 
مدت ها از او بی خبر بوده اید فکر کنید و او ناگهان پس از 

سال ها، به شما تلفن بزند؟
ش��ما با کالم خود می توانید روند حوادث را تغییر دهید. 
 آیا هیچ وقت به این موضوع فکر کرده اید که اراده ش��ما، 
تولیدکننده افکارتان اس��ت، نه اتفاقات روزمره؟ افکار و 
تصاویر ذهنی خود را کنترل کنی��د و اراده خود را بر آنها 
تحمیل کنید. هرگز اجازه ندهید فردی یا موضوعی افکار 
شما را دستخوش نوسان کند یا تصویر ذهنی نامطلوبی 
برای شما بسازد. به جای تصاویر درهم و منفی، تصاویری 
زیبا از ذهنتان بسازید؛ آنگاه خواهید دید که ذهن شما چه 

پیشگوی قابلی است.

آینده را تصاویر ذهنی انسان می سازد
آیا هرگز برایتان پیش آمده که به دوس��تی که مدت ها از 
او بی خبر بوده اید فکر کنید و او ناگهان پس از سال ها، به 
شما تلفن بزند؟ آیا می دانید این اتفاق چگونه رخ می دهد؟ 
فکر شما امواجی تولید می کند که باعث جذب ذهن و فکر 
دوست شما می شود و او با شما تماس می گیرد. در مورد 
آینده نیز همین قانون صدق می کند. وقتی شما شرایطی 
را برای آینده در نظر می گیرید و به آن فکر می کنید، امکان 

وقوع آن را به طرز چشم گیری قطعی می کنید.

تصاویر ذهنی شما به سوی شما باز می گردند
زندگی مانند آینه ای است که همیشه تصویر ذهن خودتان 
را منعکس می کند. افراد مثبت، مهربان، شاد و باگذشت، 
دنیا را مانند خودشان شاد و دلنشین می بینند و افراد منفی، 
غمگین، ناراضی و کینه جو، تصاویر سخت و تاریکی در آن 

خواهند دید.

 همیش�ه انتظار بهترین رویدادها را داش�ته 
باشید

امیدوار باش��ید ) امید، همان ایمان اس��ت. ( امید یکی از 
زیباترین وجوه ذهن شماس��ت و ناامیدی بدترین جنبه 
آن است. هنگامی که از رویدادی ناامید می شوید، در واقع 
درهای ارتباط خود را با خداوند می بندید، در حالی که وقتی 
به آینده امیدوارید و دعا می کنید، رحمت خداوند را به سوی 

خود می کشید.
اگر می خواهید در این آینه کروی آنچه به سویتان می آید 

زیبا و شادی بخش باشد، همان طور بیندیشید
اگر انتظارات منفی و بدبینانه داش��ته باش��ید، به طرف 
بدبختی و اتفاقات نامطلوب خواهید رفت، ولی اگر انتظار 
بهترین ها را داشته باشید و ذهن خود را مملو از تصاویر و 
اتفاقات مثبت و زیبا از آینده کنید، برای شما همان اتفاق 

مثبت رخ خواهد داد.
ناامیدی، دیواری است محکم که پش��ت آن یک پرتگاه 
اس��ت. امید، جاده ای است روش��ن که به مقصود نهایی، 

منتهی می شود.
درباره آینده صحبت کنید. س��عی کنید در اس��تفاده از 
کلمات، آنهایی را انتخاب کنید که در آن عالمتی از تحقق 
آرزوهای شما وجود داش��ته باشد. سعی کنید قالب های 
فکری نادرست کلمات منفی را درون خود ویران کنید و 
هنگام سخن گفتن، از قدرت نفوذ کالم خود نهایت بهره را 
ببرید. با کلمات امیدوار کننده، در خود شور و شوق ایجاد 
کنید. ش��ما هم حتماً در اطراف خود به افرادی برخورد 
کرده اید که معروف به منفی بافی هستند؟ آیا هرگز دقت 
کرده اید که همین افراد تا چه میزان ) نسبت به دیگران ( 
بیشتر دچار بد شانسی و بد بیاری می شوند؟ فکر می کنید 
علت چیست؟ مسلماً علت این امر، منفی بافی درونی خود 
آنهاست. در گذش��ته وقتی قصد انجام کاری را داشتند 
می گفتند: نفوس بد نزنی��د یا نفوس خ��وب بزنید. این 
اصطالح نیز دقیقاً به همین اصل باز می گردد که ش��ما با 

کالم خود می توانید روند حوادث را تغییر دهید.

هوای سرد
 از این شماره در ستون ستون ثابتی به اسم 

زیر آسمان اصفهان به معرفی واژگان و کلمات 
اصیل اصفهانی می پردازیم . این ستون و مطالب 
آن، فرصتی است برای آشنایی بیشتر با فرهنگ 

شفاهی مردم اصفهان
تک�ی ه�وا شیکس�ن )ت�ک ه�وا شکس�تن(: 
صعوب��ت و س��ختی ه��وای س��رد، مالی��م ترش��دن 
 ی��ک روز صب��ح برف��ی در حال��ی ک��ه م��ی لرزی��دم و 
دن��دان های��م از ش��دت س��رما به ه��م می خ��ورد، در 
 خیابان نشاط س��وار تاکسی ش��دم. داخل تاکسی گرم و 
بخاری اش روشن بود و راننده که پیراهن آستین کوتاهی 

به تن داشت، نیم نگاهی به من کرد  و گفت:
- اما تکی هوام شیکِس� سا! ) اما تک هوا هم شکسته است 

ها!- هوا گرم شده است!(
ُخُنک، خنکون: در هوای خنک، هنگام خنکی هوا

خنکون، روز ببر: در هنگام خنکای یک روز گرم
سوز: باد سرد و گزنده

 سوم چوم: س��رمای تیز و گزنده بهاری که سرشاخه ها
را می زند

نفسی آشکارا کشیدن )زمین(: وقتی هوا در نیمه دوم 
شهریور رو به خنکی می رود گفته می شود.
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دست انداز

عکس نوشت

محققان با اله��ام از بافت بدن انس��ان، موفق به تولید 
پوس��ت دوم و جلیقه ه��اي زیس��تي ش��ده اند. نري 
 MIT اوکس��مان، مدیر گروه تحقیقات آزمایش��گاه
اعالم کرد: در بسیاري از الگوهاي موجود در طبیعت 
 مانند تار عنکبوت، منطقي وج��ود دارد که مي تواند 
به عنوان مدل محاسباتي مورد اس��تفاده قرار  گیرد.

 محققان ب��راي طراحي جلیقه پوس��تي از سیس��تم 
واکنش – انتشار )RD(  استفاده کردند.

با تهیه چندین بیت مپ، امکان تعیین محل و مقدار  
استفاده از مواد کامپوزیتي موسوم به فتوپلیمر فراهم 
شده است. در قسمت جلو جلیقه حفره هاي موجود براي فیلتر کردن هوا، بزرگ تر در نظر گرفته 

و بر عکس در قسمت پشت، براي ایجاد یک سد حفاظتي حفره ها کوچک تر طراحي شدند.

کمیته امنیتی عربس��تان برای مبارزه با تکدی گری، 
به پلیس شهر الریاض دستور بازداشت کوتاه قدترین 
 گدای ش��هر ک��ه پ��درش وی را ه��ر روز در یکی از 

خیابان های رها می کند، صادر کرد.
 دی نیوزبه نقل از روزنامه الریاض نوش��ت: این دختر

25 ساله، 50 سانتیمتر قد دارد.
کمیته امنیتی عربس��تان درباره علت دستگیری این 
دختر چنین گفت: بسیاری از مردم به دلیل کوتاهی 
قد وی، به او ترحم کرده و به او کم��ک می کنند و او 

بدین ترتیب جیب آنها را خالی می کند.
 تحقیقات این کمیته نش��ان می دهد ک��ه در برخی روزه��ا این دختر کوت��اه قد بیش از 
30 میلیون تومان در ماه درآمد دارد. به اعتراف خود این دختر، یک شهروند عربستانی در 

یک روز 500 هزار تومان به وی کمک کرده است.

دبیر علمی همایش »نظریه بیداری اسالمی در اندیشه سیاسی 
حضرت امام خمینی )ره( و حض��رت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
گفت: این همایش با حضور اندیش��مندان و صاحب نظران، 2۴ 
اردیبهشت ماه سال جاری در سالن همایش های سازمان صدا و 

سیما برگزار می شود.
دکتر موسی نجفی افزود: این همایش قرار بود در بهمن ماه سال 
گذشته برگزار شود، اما به دلیل استقبال از فراخوان، این همایش 
در سطح کشور و حجم زیاد مقاله هایی که از مجامع مختلف علمی 
به دبیرخانه این همایش رسید، بررسی دقیق و ارائه  علمی کتاب ها 
و مجموعه  مقاالت در زمان اعالم شده میسر نشد و از این رو، زمان 

برگزاری همایش تغییر یافت.
دبیر علمی همایش نظریه بیداری اس��المی تصریح کرد: بیشتر 

مباحث مطرح شده در این همایش، حول موضوع فلسفه بیداری 
اسالمی است، همچنین موضوعاتی از جمله تاریخ تحوالت بیداری 
 اس��المی و نقش انقالب اس��المی ایران خصوصاً نقش حضرت 
امام خمین��ی )ره( در تحوالت و نهضت هایی که در کش��ورهای 
اسالمی در حال شکل گرفتن است، در این همایش مورد بررسی 

قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون در مجامع علمی غربی این روش در 
پیش گرفته شده که کوچک ترین تحرکات موج بیداری اسالمی را 
زیر نظر داشته باشند و با توجیهات مختلف از این تحوالت، تأییدی 
برای اندیشه غربی لیبرال دموکراسی تعبیرکنند. بر همین اساس 
نیز جنگ نظریه پردازی پنهانی بین نظام جمهوری اس��المی و 
دنیای غرب در عرصه های علمی و آکادمیک شکل گرفته و چشم 

امید جامعه نخبگان در بسیاری از کشورهای عربی و اسالمی به 
اقدامات ایران است.

 محقق��ان دانش��گاه پاریس جنوب��ي در جری��ان تحقیقات 
خود س��ه گروه موش را بررس��ي کردند؛ گ��روه اول داراي 
 تغذیه معمولي بود، گروه دوم با روغن زیتون و گروه س��وم با 
 ترکی��ب روغ��ن زیت��ون ب��ا 0/8 میل��ي گ��رم فول��رن 

تغذیه شد.
 تحقیق��ات جدی��د انج��ام ش��ده روي م��وش ه��ا نش��ان 
 مي ده��د، مولک��ول هاي فول��رن م��ي تواند ط��ول عمر را 
تا دو برابر افزایش دهد. به گزارش ایس��نا، مولکول »فولرن« 
موس��وم به buckeyball که از 60 اتم کربن ساخته شده، 
داراي خواص بیولوژیکي وی��ژه اي مانند کارب��رد بالقوه در 
درمان س��رطان، متوقف کردن ویروس HIV و شکس��تن 

DNA است.
نتایج به دست آمده باعث ش��گفتي دانشمندان شده است؛ 
گروه اول با تغذیه معمولي 22 ماه، گروه دوم با تغذیه روغن 
زیتون 26 ماه و گروه س��وم با تغذیه روغ��ن زیتون و فولرن 
بیش از ۴2 م��اه عمر کردند ک��ه حدود دو براب��ر طول عمر 

گروه اول است.
 محقق��ان معتقدن��د، عل��ت افزای��ش ط��ول عم��ر گ��روه 
 س��وم میانجیگري فولرن در کاهش اس��ترس اکس��یداتیو 
 اس��ت. اس��ترس اکس��یداتیو باعث برهم خ��وردن تعادل 
بین تولید و ظه��ور رادیکال هاي آزاد و یک��ي از عوامل مهم 
پیري است.بنا بر این آزمایش ها، روغن زیتون باید در غذای 

روزانه مورد استفاده قرار گیرد.تحقیقات بیشتر در این باره و 
تاثیر آن در انسان ادامه دارد.

خدا اموات همه شما و ما را غریق رحمت 
مجید
کند. پدربزرگی داشتم که ظهرها وقتی کافی

از قدم زدن و خرید بر می گشت، روزنامه 
به دست، وارد خانه می شد. هنوز کت و شلوار فاستونی راه راه را 
در نیاورده و کاله شاپو از سر برنداش��ته، می نشست و مشغول 
خواندن روزنامه می شد، اما روزنامه خواندن این پدر بزرگ ما که 
از باسودهای مکتبی)مکتب دیده منظور است، وگرنه مکتبی که 
همه انشااهلل هستیم( و کارمندهای قدیمی شهر بود، آداب خاصی 
داشت. پیرمرد اصال کاری به اخبار و اتفاقات سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و ورزشی نداشت. عراق، کویت را اشغال می کرد، قیمت 
دالر باال می رفت یا ایران به جام جهانی فوتبال صعود می کرد، 
هیچ کدام برایش اهمیتی نداشت. می گفت: »آدم عاقل به چیزی 
که نمی تونه عوضش کنه نه فکر می کنه و نه غصه اشو می خوره!«

وقتی متکا را پشتش درست تنظیم می کرد، می نشست  شروع 
می کرد به خواندن صفحه آخر؛ بعد هم که کارش تمام می شد 
روزنامه را می بست و می گذاش��ت کنار و  چای تازه دمش را که 
در این فاصله مشغول خنک شدن بود سر می کشید. فقط و فقط 

عاشق خواندن طنز صفحه های آخر روزنامه بود.
 من که ی��ادم نمی آید، اما ش��نیده بودم ک��ه از دوره »دو کلمه 
 حرف حس��اب« ه��ای روزنامه اطالعات، ش��ده بود مش��تری 
ستون های طنز مطبوعاتی. توی تمام این سال ها این عادت را 
حفظ کرده بود، طوری که حتی می شد حال و هوای ستون های 
طنز را هم از تعداد روزنامه هایی که می گرفت و  نیش��خندهای 
موقع خواندنش ح��دس زد. چه طنز نویس های��ی که آمدند و 
 رفتند و پیرمرد همچنان مش��تری مطبوعات ماند. بعضی از آن 
نویسنده ها حاال دیگه پیش پدربزرگ ما هستند و خدا می داند؛ 
شاید هنوز هم برای هم گل می گویند و گل می شنوند. بعضی 
 از آن طنز نویس ها خیلی وقت اس��ت که نمی نویس��ند و اسم 

بعضی ها را هم که اصال نمی شود آورد.
 خالصه که به اعتق��اد پدر بزرگ ما، روزنامه بدون س��تون طنز 
 مثل زنبور بی عسل بود که سهل است، چه بسا مثل زنبور گاوی 
می ماند و می دانم که کم نیستند کسانی که مثل آن خدا بیامرز 
فکر می کنند و با در آمدن هر روزنامه جدید، از این ستون به آن 

ستون در به در دنبال بخش طنزش می گردند.

به جای این شخم زدن خاطرات و نوستالژی بازی، البته می شد 
صاف و پوست کنده خبر داد که از این پس به میمنت و مبارکی، 

همین جا هر روز ستون طنز خواهیم داشت. 
حتی می شد از دیدگاهی علمی و ژرف و جدی از لزوم وجود طنز 
در روزنامه و محاسن و مزایای طنز مکتوب و رسالت و فلسفه طنز 
مطبوعاتی و همینطور از تأکیدات و تکلیفات سردبیر گرانقدر هم 
گفت، اما از خدا که پنهان نیس��ت از شما چه پنهان، برای حقیر 
که سنگ اندازی های این مسیر و بی عنایت بودن آن مخدومین 
و کش��ک بودن آن تحلیل های علمی و ژرف و عمیق را بیش از 
 این بارها دیده ام، همان خاطره ک��ه گفتم، حجتی مبرهن تر و 

انگیزه ای گرامی تر است برای این شروع تازه. 
هر چه باشد، گوش دادن به حرف بزرگ ترها واجب است حتی 
اگر پدربزرگ درگذشته ای باشد که وقتی صبح هر عیدی با سر 
و تیپ آب و جارو کرده و لباس نو به خدمتش می رس��یدیم به 
نیت عیدی گرفتن، به عید بعدی حواله می داد که: امروز که عید 
نیست، عید اصلی عید بعدی است! ... خدا اموات همه شما و ما را 

غریق رحمت کند.

درآمد 30 میلیونی گدای نیم متریتولید پوست پوشیدني 

برگزاري همایش نظریه بیداری اسالمی

چطور عمرخود را دو برابر کنیم؟

کمی نوستالژی در توجیه خبط اخیر

چهلمین نمایشگاه 
اختراعات و ابتکارات ژنو
چهلمین نمایشگاه اختراعات و ابتکارات 
در ژنو سوئیس برگزار شد و مخترعان از 
سراسر دنیا، آخرین اختراعات خود در 
زمینه های مختلف را به نمایش گذاشتند. 
تصویر روبرو   یکی از اختراعات به نمایش 
درآمده  دراین نمایشگاه است و چتری را 
نشان می دهد که   احتیاجی نیست آن را 
دست  بگیریم.

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

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

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

دور دنيا در 6 ساعت!

طراحان دست يه ساخت يك طرح مفهومي حمل و نقل عمومي زده اند كه مي تواند در آينده طي 45 دقيقه، مسافران را از لندن به نيويورك منتقل كند.

طرح »حمل ونقل از طريق لوله داراي خأل« )ETT(،  يك شيوه بدون هوا و بدون اصطكاك است كه به گفته طراحان آن بسيار ايمن تر، ارزانتر و بي صداتر از قطارها و هواپيماهاي امروزي است.

اين خودروهاي مسافربري 183 كيلوگرمي با استفاده از لوله هاي خأل بدون هوا مي توانند به سرعت 6500 كيلومتر در ساعت دست يافته و از انرژي بسيار كمتري نسبت به شيوه هاي حمل ونقل كنوني استفاده مي كند.

طراحان انگليسي ادعا كرده اند كه مسافران مي توانند با اين سرعت، مسير بين نيويورك و لس آنجلس را در 45 دقيقه، از نيويورك تا چين را در دو ساعت و دور دنيا را در شش ساعت بپيمايند.

آنها براين باورند كه سيستم طراحي شده مي تواند با حذف هوا يا مقاومت نورد به 50 برابر حمل و نقل در هر كيلووات بر ساعت بيشتر از خودروهاي الكتريكي يا قطارها دست يابد.

محققان انتظار دارند كه بتوان از اين سيستم به عنوان يك شكل انتقال سريع شخصي استفاده كرد و بر همين اساس براي آنها شبكه هايي مانند بزرگراهها با دستگاههايي به اندازه خودرو ايجاد كرد كه به طور خودكار مانند ترافيك اينترنتي مسيريابي كنند.

به ادعاي اين طراحان، ساخت چنين طرحي ارزان و تنها يك چهارم هزينه بزرگراه ها و يك دهم هزينه راه آهن خواهد بود.

جالب اين كه به گفته آنها، با وجود سرعت بسيار باالي اين خودروها، مسافران با حداقل نيروهاي گرانشي روبرو خواهند بود. البته فيزيك پشت اين ادعا هنوز مشخص نيست.

                        

چهره

رضا  داوری اردکانی

سعدی زبان ماست 
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