
هشت هزار تولیدکننده برای افزایش قیمت صف کشیدند

 ارتش ایران ارتشی الهی و 
در خدمت منافع ملی است

نابغه روس
+Game

از شایعه تا واقعیت گرانی در استان

فرمانده معظم کل قوا:

اصفهان  برای ساخت مرکز 
همایش ها معطل دولت نمی ماند  3

برای نوسازی یک اثر تاریخی 
گور دخمه ساسانی تخریب شد 97

سارقان سیاه دل آتشگاه 
11اصفهان در یک قدمی اعدام

گرانی های اخیر، عمدی است 

کودکان اصفهان را نقاشی کردند

 از امس��ال، برنامه واگذاری زمین به تعاونی ها در کل کشور دنبال می 
ش��ود. در نظر داریم تا یک جهش قابل توجه��ی در بخش تعاون ایجاد 
 شود. برای اش��تغالزایی در س��ال جاری نیز قرار اس��ت از ظرفیت ها و 

پتانسیل بخش کشاورزی استفاده شود.

مصاحبه ای که می شود 
چشم بسته خواند 

آدم های��ی ک��ه ص��دای مان��دگاری دارند، همیش��ه 
ماندگارترند چون به قول زیگفرید کراکر، صدا از تصویر 
جلوتر است. البته برای اثبات این قضیه خیلی هم نیازی 
به نظریه این و آن نیست، چون کم نیستند آدم هایی 
که سال هاست رفته اند، ولی صدایشان هنوز زمزمه می 

شود تا برایمان حک شود»تنها صداست که می ماند«

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

4

3

راه اندازی نخستین 4

 بورس فناوری در اصفهان

اصفهان وخواهرخوانده هایش  5

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی روزگذشته 
در جمع فرماندهان یگان های عملیات��ی و رزمی نیروی زمینی 
ارتش، مهم ترین موضوع در نیروهای مس��لح را توجه به اهتمام 
و انگیزه ناش��ی از ایمان دینی دانس��تند و تأکید کردند: باید در 
مدیریت نیروهای مسلح، تقویت انگیزه های دینی عمیق و ماندگار 

همواره مد نظر باشد و از آن، لحظه ای غفلت نشود.
 ایش��ان با تأکید بر این ک��ه ایمان ب��ه خداوند و ایم��ان به غیب 
زمینه ساز انگیزه های مس��تحکم و مؤثر اس��ت، افزودند: تأثیر 
انگیزه های عمیق و ماندگار در انس��ان های مؤمن و ش��جاع، در 
مقاطع حساس و سرنوشت س��از نمایانگر می ش��ود، همانگونه 

که رزمندگان اس��الم و نیروهای مسلح توانس��تند هشت سال 
 در مقابل ارتش بعث��ی و کامال مجهز صدام که مورد پش��تیبانی 
قدرت های بزرگ بود، مقاومت کنند و به پیروزی برسند.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای استمرار و تقویت این روحیه  مقاومت را در بدنه 
نیروهای مسلح، ضروری و بسیار مهم خواندند و خاطرنشان کردند: 
البته فرماندهان نظامی نیز باید ضمن برخورداری از علم و دانش 
و استحکام شخصیتی، دارای روحیه اخالص و دلبسته نبودن به 
دنیا باشند. رهبر انقالب اسالمی، نیروی زمینی ارتش را بخش مهم 
و محور ارتش خواندند و بر لزوم برنامه ریزی، پشتیبانی و آموزش 

در این نیرو تأکید کردند.

4

نمک ید دار ممنوع شد  

 بازیگر سینمای هند 
مثله شد 

منشوری ها به لیگ برتر 
رسیدند!

با چهارشنبه سوری و 
ماهواره پلیسی برخورد  

نشود 

 عدم استقبال  از
 گوشی های جدید نوکیا 

در اروپا

خودمانی با صدرالدین شجره به 
مناسبت روز تأسیس رادیو 
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آگهي فراخوان عمومي
 شماره 910/6001

شركت فراخواننده: شركت برق منطقه اي اصفهان

موضوع فراخوان: ارزيابي كيفي توان اجرايي عمليات كابل كشي و نصب سر كابل و مفصل پيش 
ساخته پروژه خط 63 كيلوولت كابلي چمران- شهدا بطول تقريبي 2500 متر

شرايط و الزامات ورود به فراخوان: داشتن گواهي نامه صالحيت پيمانكاري حداقل پايه 5 در 
رشته نيرو از معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري

تاريخ دريافت پرسشنامه ارزيابي كيفي: از 91/2/4 لغايت 91/2/16

محل دريافت پرسشنامه ارزيابي كيفي: تهران خيابان مطهري- بعد از تقاطع سهروردي- پالك 
82- معاونت شبكه هاي انتقال و توزيع شركت قدس نيرو- تلفن 021-82404058

مهلت تحويل پرسشنامه ارزيابي كيفي: حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1391/2/30

برق  باال- دبيرخانه شركت  اصفهان- خيابان چهارباغ  ارزيابي كيفي:  محل تحويل پرسشنامه 
منطقه اي اصفهان

نکات قابل توجه: 
1- ساير شرايط و اطالعات مربوط به فراخوان هادر پرسشنامه موجود مي باشد.

2- جهت دريافت پرسشنامه اوليه همراه داشتن معرفي نامه و مداركي دال بر دارا بودن شرط 
ورود به فراخوان الزامي مي باشد.

3- پس از بررسي اسناد و مدارك واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شركت هاي 
واجد شرايط براي دريافت اسناد و مدارك مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

4- به درخواست ها و مدارك دريافتي بعد از تاريخ هاي اعالم شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- بديهي است ارائه مدارك پرسشنامه تكميل شده هيچگونه حقي را براي متقاضيان جهت 
شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

6- شركت برق منطقه اي اصفهان مي تواند تا 2 سال آينده از نتايج اين فراخوان ها جهت اجراي 
پروژه هاي مشابه استفاده نمايد.

ضمنًا مي توانيد اين آگهي ها را در سايت هاي اينترنتي زير مشاهده كنيد.
www.tavanir.org.ir             http://iets.mporg.ir            www.erec.co.ir

قصه دعوت به عمل خواهد آمد.

روابط عمومي شرکت برق منطقه اي اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

م الف/ 1577

مديركل  بعنوان  حضرتعالی  شايسته  انتخاب 
های  شهرداری  سازمان  تداركات  و  تجهيزات 
كشور را صميمانه تبريک عرض نموده، موفقيت 

شما را از درگاه خداوند متعال خواهانيم.

مناقصات احداث ديواركشي اطراف تصفيه خانه قديم آب شاهين شهر و احداث
 مخزن وشيرخانه مدفون 1000 مترمكعبي تودشك

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجراي عمليات ذيل را از طريق
راهبردي  نظارت  و  ريزي  برنامه  معاونت   1388 سال  بهاي  فهرست  با  و  عمومي  مناقصه 

رئيس جمهور به پيمانكار داراي رتبه بندي و واجد صالحيت واگذار نمايد.

برآورد )ريال(تضمين )ريال(بودجهشرح عمليات و محل اجراشماره مناقصه

احداث ديواركشي اطراف تصفيه خانه قديم 91-1-28
35/000/000692/466/268جاريآب شاهين شهر

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 1000 91-1-29
10/300/0001/238/459/196عمرانيمترمكعبي تودشك

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13/30 شنبه مورخ 91/2/16
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8/30 صبح يكشنبه مورخ 91/2/17

WWW.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سايت اينترنتي
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

برادر ارجمند جناب آقای اسماعیل کاویانی

رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر بلداجی
یزدان آقاخانی- شهردار بلداجی

ادامه در صفحه 2



چهره روزيادداشت

رمزگشايی پهپاد جاسوسی آمريکا
فرمانده نیروی هوافضای سپاه جدیدترین اطالعات به دست آمده از 

رمزگشایی پهپاد جاسوسی آمریکا )RQ170( را اعالم کرد.
وی با بیان این ک��ه ما تمام اطالع��ات و نرم افزار ای��ن هواپیما را به 
دس��ت آورده ایم، تأکید کرد: این هواپیما همچنین در دو هفته قبل 
از کشته شدن بن الدن، در محل کشته ش��دن این فرد در پاکستان 

پرواز داشته است. 
 فرمان��ده نی��روی هوافض��ای س��پاه اع��الم ک��رد: بی��ش از 
50 س��ال فناوری آمریکایی ها چه در حوزه هواپیماهای با سرنشین 
و چ��ه هواپیماهای بدون سرنش��ین، در این هواپیمای جاسوس��ی 
)RQ170( جمع شده اس��ت. همه فناوری هایی که آمریکایی ها در 
هواپیماهای F35، بمب افکن استیلز، پورکت و غیره داشته در این 

هواپیما وجود دارد و این ها کامال زیر سؤال رفته است.

 تجمع دانشجويان 
مقابل دفتر سازمان ملل

اتحادیه های ب��زرگ دانش��جویی کش��ور، در حمای��ت از اعتصاب 
 غذای اسرای بحرینی و فلس��طینی، مقابل دفتر سازمان ملل تجمع 
می کنند. اتحادیه بزرگ دانش��جویی امروز با عنوان »همبستگی با 
اعتصاب غذای زندانیان« در اعتراض به سکوت مجامع بین المللی و 
در راستای حمایت از زندانیانی که برای دفاع از حریم آزادی اعتصاب 

غذا کرده اند، تجمع می کنند.

ازدر و ديوار می آيند!
در خالل مذاکرات مجلس، حس��ن کامران از تالش هاي دولتمردان 
براي بازپس گی��ري امضاي نمایندگان از طرح هاي اس��تیضاح وزرا 
س��خن گفت و افزود: وقتي طرح اس��تیضاحي آماده مي شود، از در 
 و دیوار مي آیند ت��ا امضاها را پس بگیرند! وقتي ب��ه امضا کنندگان 
مي گوییم که خ��وش غیرت، چرا امضایت را پ��س گرفتي، مي گوید 
دیشب آمده بودند خانه ام! همین تطمیع هاست که مانع استفاده از 

ابزارهاي نظارتي مجلس مي شود.

اهداف سفر نوری مالکی به ايران
رییس گروه دوس��تی پارلمانی ایران و ع��راق، دور بعدی مذاکرات 
ایران در بغداد، موضوعات منطق��ه ای، امنیت عراق و امضای تفاهم 
نامه های بین دو کش��ور را از موضوعات اصلی سفر نوری المالکی به 
ایران عنوان کرد. حشمت اهلل فالحت پیشه با اشاره به این که به طور 
طبیعی روابط ایران و عراق از جمله روابط دیپلماتیک خوب اس��ت، 
بیان کرد: هیچ کدام از دو کش��ور ایران و عراق نمی توانند نسبت به 

تحوالت منطقه بی تفاوت باشند.

مبارک به کما رفت  
 روزنامه مص��ری اخبارالیوم طی خبری نوش��ت: حس��نی مبارک، 
رییس جمهور س��ابق مصر از آغاز هفت��ه اخیر از اوض��اع نامطلوب 
جس��مانی رنج می برد، تا حدی که این وضعیت روز دوشنبه به اوج 
خود رسید و وی در پی ثابت نبودن فش��ار خونش، به کما رفت. این 
روزنامه افزود: حس��نی مبارک هنوز در کماست و چند روز است که 
غذا نخورده و به وی سرم زده می ش��ود، تا جایی که پزشکان معالج 
وی مجبور ش��ده اند به خاطر اوضاع نامطلوب جس��مانی اش، وی را 

ممنوع المالقات کنند.

 از امارات حمايت می کنیم
وزارت خارجه انگلیس ب��ا صدور بیانیه ای مداخل��ه جویانه ، ضمن 
انتقاد از سفر احمدی نژاد به جزیره ابوموسی، شیوه رفتاری امارات 
با این موضوع را قابل تقدیر دانست.س��خنگوی وزارت امور خارجه 
انگلیس س��فر محمود احمدی نژاد به جزیره ابوموس��ی را »بس��یار 
تأسف برانگیز« توصیف کرد. این سخنگو گفت: بریتانیا دستیابی به 
حل مسالمت آمیز و مورد پذیرش دو طرف این منازعه یعنی امارات و 
ایران بر سر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک براساس قوانین 

بین المللی را تأیید می کند.

اوباما با شعار عدالت می آيد
اوباما تالش می کند تا شعار »عدالت و بی طرفی« را به محور مرکزی 
تبلیغات انتخاباتی خ��ود تبدیل کند، اما ش��واهد موجود در آمریکا 
بیانگر آن است که این ش��عار نمی تواند مانند ش��عار تغییر در سال 
2008، کارساز باشد. به نقل از ساندی تلگراف، امید و تغییر، دو شعار 
اصلی باراک اوباما درانتخابات س��ال 2008 بودند، اما بعد از گذشت 
 نزدیک به چهار س��ال، این ش��عارها جای خود را به عبارت دیگری 
داده اس��ت و رییس جمهور آمریکا ت��الش می کند تا ب��رای تکرار 

موفقیت خود، از شعار عدالت استفاده کند.

تاکید امارات بر تقويت روابط با ايران
هنوز از جنجال رسانه ای امارات علیه سفر محمود احمدی نژاد رئیس 
جمهوری ایران به جزیره ابوموسی مدت زمانی زیادی نگذشته است 
که شورای وزیران این کشور به مسیر درس��ت بازگشت و بر تقویت 

روابط خود با ایران تاکید کرد.

اختالف از کجا شروع شد؟
اختالف بر سر اجرای هدفمندی بین دولت و مجلس از همان 
ابتدای اجرای طرح آغاز شد؛ هر چند این اختالف ها به خاطر 
بزرگ بودن اق��دام انجام ش��ده هیچ گاه آنقدر جدی نش��د و 
نمایندگان مجلس علیرغم اختالف هایی که بر سر نحوه اجرای 
آن داشتند، ترجیح دادند تا کج دار و مریز با دولت رفتار کنند 
و اختالف ها را به مواجهه تبدیل نکنند. اختالف نظرها بیشتر 
در نحوه اجرای طرح هدفمندی بود، وگرنه که در کلیات، همه 
موافق اجرای این ط��رح بودند و آن را دس��تاورد بزرگی برای 
دولت می دانستند. نحوه روبرویی دولت با بخش تولید و حذف 
بخشی از مردم در طرح هدفمندی یارانه ها، از جمله بارزترین 

این اختالفات است.

دولت فاز جديد را چگونه آغاز کرد؟
فاز دوم هدفمندی از جایی شروع شد که دولت تصمیم گرفت 
بدون جلب نظر مجلس این طرح را اجرا کند. شروع تعطیالت 
مجلس و همزمانی آن با تعطیالت نوروز، بهترین فرصت برای 

این کار بود تا مجلس هم در عمل انجام شده قرار گیرد. اوایل 
سال جدید بود که اعالم ش��د مبلغ 28 هزار تومان به حساب 
خانواده ها واریز شده، اما کس��ی حق برداشت آن را ندارد و به 

این شکل فاز دوم وارد مرحله اجرایی تری شد. 

سرنوشت طرح به کجا کشید؟
عاقبت این اختالف، کار را به جایی رس��اند ک��ه الریجانی تیر 
آخر مجلس را زد و طی نامه ای به رهبری، خواس��تار مداخله 
 ایش��ان در این قضیه ش��د. طرح هدفمندی بزرگ ترین طرح 
به اجرا درآمده اقتصادی بعد از انقالب است و به همین جهت 
الزم اس��ت تا کل نظام به وفاق حداقلی در ش��یوه اجرای آن 
برسد. شاید به همین جهت بود که الریجانی نامه نوشت تا فاز 
دوم هدفمندی در منازعات سیاسی قربانی نشود. رهبر معظم 
انقالب هم نامه الریجانی را به شورای حل اختالف قوا دادند تا 
به این شکل، در منازعه بین دولت و مجلس حکم نهایی را آنها 
بدهند. طی آخرین اخباری که چند روز پیش سایت ها اعالم 
کردند، ظاهرا این شورا با اجرای طرح در شرایط حاضرمخالفت 

کرده، اما هنوز خبر رسمی در این رابطه گفته نشده است.

اختالف ها به کجا رسید؟
بع��د از تعطی��الت نی��ز تهدیده��ای مجل��س هی��چ ک��دام 
کارس��از نیفت��اد. دول��ت اع��الم ک��رد ک��ه در اج��رای 
ف��از دوم هدفمن��دی ج��دی اس��ت. از طرف��ی هم��ه 
 ای��ن ه��ا مص��ادف ش��د ب��ا اع��الم گفتگ��وی تلویزیون��ی 
ریی��س جمهور با م��ردم . صب��ح روزی که قرار ب��ود احمدی 
 نژاد با م��ردم حرف بزند، معاون رییس جمه��ور اعالم کرد که 
احمدی نژاد قرار است در این گفتگو دس��تور اجرای فاز دوم 

هدفمندی را بدهد. 
هم��ان روز بود که ع��ده ای از چهره های سرش��ناس مجلس 

مصاحبه کردن��د و گفتند 
دول��ت نمی توان��د بدون 
جلب نظ��ر مجل��س این 
طرح را اجراکند. ساعاتی 
بع��د از آن بود ک��ه اعالم 
 ش��د گفتگوی تلویزیونی 
ریی��س جمهور لغو ش��د. 
احمدی نژاد اما بعد از آن 
هم از اجرای ط��رح کوتاه 
نیامد و در جمع استانداران 
اعالم کرد که ف��از جدید 
هدفمن��دی را ب��ا جدیت 
دنبال می کند تا ماجرای 
اخت��الف بی��ن مجلس و 
دولت ادامه داش��ته باشد. 
مجلس ظاه��را در آخرین 
روز ه��ای خ��ود بی��کار 
ننشست و در آخرین اقدام 

خود طرح دو فوریتی را برای جلوگی��ری از افزایش قیمت ها 
به تصویب رساند.

نمایندگان ترجیح دادند در آخرین روزهای کاری خود طرحی 
را با امضای کسانی چون الریجانی، باهنر و صدر تصویب کنند 
تا دس��ت دولت در تعیین قیمت های انرژی کمی تنگ شود، 
اما مسأله ای که روشن است، این است که عمر مجلس هشتم 
به اجرای فاز بع��دی هدفمندی ق��د نمی دهدو باید چش��م 
 انتظار ب��ود و دید که تعامل مجلس نهم ب��ا دولت دهم به کجا

 می رسد.

تصويب طرح دو فوريتی اصالح قانون هدفمندی

آخرین نفس های مجلس    

آب دولت و مجلس در يک جوب نمی رود؛ اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها هم نمونه ای از  گروه 
اين اختالف است که به نظر می رسد بیشتر بايد با ريش س�فیدی آن را حل کرد تا اين که به سیاست

قانون استناد کرد و دو طرف به هم چنگ و دندان نشان دهند!  

 ارتش ايران ارتشی الهی 
و در خدمت منافع ملی است

:  فرمانده کل قوا همچنین در 
جمع فرمانده��ان منتخب، درج��ه داران، دانش��جویان و 
کارمندان نیروی زمینی ارتش با اشاره با حرکت بالنده و رو 
به رشد ارتش در سه دهه گذشته تأکید کردند: امروز ارتش 
جمهوری اسالمی ایران یکی از مردمی ترین نهادهای کشور 
و ارتش��ی الهی و اس��المی و حقیقتا در خدمت منافع ملی 
است. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به ادعای قدرت 
های س��لطه گر مبنی بر تش��کیل ارتش برای حفظ منافع 
 مل��ی افزودند: این ارت��ش ها بر خالف ادع��ای قدرت های 
س��لطه گر، در خدمت ج��اه طلبی های سیاس��ی و حفظ 
قدرت های طاغوتی هس��تند و منافع ملی ب��رای آنها هیچ 
اهمیتی ندارد. ایشان خاطرنش��ان کردند: آیا ارتش آمریکا 
با کشتار مردم عراق و افغانستان و جنایت در این کشورها، 
واقعا به دنبال خدم��ت به منافع مردم آمریکاس��ت؟رهبر 
انقالب اس��المی افزودند: ارتش جمهوری اس��المی ایران 
تنها ارتش��ی اس��ت ک��ه در خدمت م��ردم و مناف��ع ملی 
اس��ت و اعتقادات و احساس��ات بدنه و فرمانده��ان آن نیز 
 همانند آح��اد م��ردم اس��ت.حضرت آی��ت اهلل خامنه ای 
شکل گیری چنین ارتشی را نتیجه حرکت رو به رشد ارتش 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی دانستند و افزودند: باید این 
حرکت مبارک در ارتش جمهوری اسالمی ایران، روز بروز 
تقویت شود.ایش��ان در تبیین جایگاه ارتش نظام اسالمی 
خاطرنش��ان کردند: امروز در دنیا، جریانی شکل گرفته که 
مخالف تقس��یم بندی کشورها به س��لطه گر و سلطه پذیر 
اس��ت که در مرکز این جریان، ایران اس��المی ق��رار دارد. 
 رهبر انقالب اس��المی علت اصلی تهدیدها، ش��اخ و شانه 
کشیدن ها و تحریم ها بر ضد نظام اسالمی را مرکزیت تپنده 
ایران در این جریان دانس��تند و تأکید کردند: این حرکت 
بسیار مهم بعد از گذشت بیش از سه دهه رسوخ در ذهن و 
جسم ملت های مسلمان، اکنون به صورت نیرویی متراکم 
بروز کرده که تحوالت مصر و برخی کشورهای دیگر نتیجه 
آن است. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به ترس شدید 
استعمارگران و نظام س��لطه از این جریان رو به گسترش، 
خاطرنش��ان کردند: علت این ترس، جوان های با اراده و با 
ایمان ایران اسالمی و معرفت و بصیرت خوب مردم، همراه 
با احساسات ملی است که در اوج خود قرار دارد و موجب باال 
رفتن قدرت تپش این جری��ان در مرکزیت آن، یعنی ایران 
شده است.ایش��ان افزودند: ارتش جمهوری اسالمی ایران، 
 بخش مهم و حساس��ی از این مجموعه اس��ت که همواره 

می بایست آمادگی های حقیقی آن حفظ و تقویت شود.

اخبار کوتاه 

خبر ويژه

در استیضاح وزير بهترين کار را 
کرديم

نایب رییس مجلس
محمدرضا باهنر

مجلس معتقد بود که مرتضوي با وجود حاشیه هایي که دارد، تخصص 
الزم را نی��ز براي این کار ن��دارد و مجلس به همین منظ��ور، تصمیم به 
استیضاح وزیر کار گرفت. مجلس، وزیر کار را یکي از وزراي خوب دولت 
مي داند، اما به این نتیجه رسید که راه دیگري ندارد. وزیر کار هم تالش 
مي کرد تفهیم کند که انتصاب مرتضوي کار او نیس��ت .در نهایت، آقاي 
مرتضوي اعالم کرد که »استعفا مي دهم، ولو این که استعفایم پذیرفته 
نشود،  سر کار نمي روم« و این 
صحبت ها ضبط شده است. با 
این مقدمات، مجلس بهترین 
کار را انج��ام داد. مجل��س 
مشکلي با شیخ االسالم نداشت 
و مشکلش با انتصاب مرتضوي 
بود. اگر مجلس بخواهد دوباره 
وزیر کار را استیضاح کند، دو، 

سه روز بیشتر فرصت ندارد.

Society,Cultural  Newspaper No. 768 | April  23,2012  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 768 |دوشنبه 4 اردیبهشت 1391 | 1 جمادی الثانی 1433

2
مملکت را از گرانی و بیکاری نجات دهید

آیت اهلل صافی گلپایگانی گفت: بنده کراراً به مسئوالن تذکر  داده و بعد هم تذکر خواهم داد. انشاء اهلل مسئوالن 
مربوطه با تدبیر و مدیریت صحیح بتوانند بیشتر به درد و غصه مردم توجه کنند و مملکت را از مشکل بزرگ گرانی 

و بیکاری نجات دهند.

 اوايل سال جديد بود 
 که اعالم شد مبلغ 
28 هزار تومان به 

حساب خانواده ها 
 واريز شده، اما 

کسی حق برداشت 
آن را ندارد و به اين 
شکل فاز دوم وارد 

مرحله اجرايی تری 
شد

به موجب مصوبه مجلس، رییس جمهور موظف است ظرف یک ماه از تاریخ 
دریافت سؤال یا سؤاالت، در جلس��ه علنی مجلس حضور یابد و به سؤال و 
سؤاالت مطروحه نمایندگان پاس��خ گوید، مگر با عذر موجه و با تشخیص 

مجلس شورای اسالمی.
مدت طرح س��ؤال یا س��ؤاالت از طرف نمایندگان منتخب سؤال کنندگان 
حداکثر 30 دقیقه و مدت پاس��خ رییس جمهور حداکثر یک ساعت است 
که طرفین می توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم کنند. در این صورت 
همه سؤاالت و پاسخ ها در بخش اول وقت هر یک از دو طرف بیان می شود 
و در بخش دوم، ابهامات سؤال کنندگان و پاسخ های رییس جمهور مطرح 
می شود. پس از این مرحله، درباره پاسخ رییس جمهور به هر یک از سؤاالت 
از نظر قانع کنن��ده بودن یا نبودن به صورت جداگانه رأی گیری می ش��ود. 
چنانچه نمایندگان حاضر در جلسه از پاس��خ رییس جمهور به سؤالی قانع 
نشده باشند و پاسخ رییس جمهور ناقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون 

باشد، آن سؤال به قوه قضائیه ارسال می شود.
همچنین در صورتی که تعداد سؤاالت ارسال شده به قوه قضائیه درباره یک 
رییس جمهور به عدد شش برسد، طرح استیضاح رییس جمهور با رعایت 
مفاد اصل 89 قانون اساسی و مواد آیین نامه داخلی، در دستور کار مجلس 

قرار می گیرد.

معاون وزیر امور خارجه از متوقف شدن حکم اعدام هشت نفر از اتباع ایرانی 
دستگیر ش��ده در عربس��تان خبر داد. حسن قش��قاویر در خصوص اخبار 
منتشر شده مبنی بر اعدام هشت ایرانی از س��وی رژیم سعودی، از متوقف 
شدن این حکم در عربستان خبر داد. وی افزود: در پی تماس تلفنی که آقای 
علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه کش��ورمان با سعود الفیصل، وزیر امور 
خارجه عربستان داشته، حکم اعدام هشت نفر اتباع ایرانی دستگیر شده در 

عربستان متوقف شده است.
 بر اس��اس این گزارش، علی اکبر صالح��ی، وزیر امور خارجه کش��ورمان 
چهارشنبه هفته گذشته نیز در حاشیه جلس��ه هیأت دولت از توقف اعدام 
اتباع ایرانی در عربستان خبر داده بود. صالحی در حاشیه هیأت دولت گفت: 
برخی از هموطنان ما که در شهر دمام زندانی هستند، محکوم به اعدام شدند 
و من در این خصوص با س��عودالفیصل، وزیر امورخارجه عربستان صحبت 
کردم و خوش��بختانه روند اجرای حکم اعدام این هموطنان متوقف ش��ده 
است. امیدوارم با مبادله توافق نامه های دوجانبه بین ایران و عربستان درباره 

تبادل زندانیان، زمینه آزادی این عزیزان فراهم شود.
اما این در حال��ی بود که با وجود اعالم این خبر از س��وی وزیر امور خارجه، 
برخی از س��ایت های عربی همچنان بر اعدام هشت نفر اتباع ایرانی در روز 

یکشنبه گذشته تأکید داشتند.

نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: در بررسی های کمیسیون 
اصل 90از نظام بانکی، آشکار شد که عده ای که به کانون های قدرت متصل 
هستند از آن سوء استفاده می کنند و در مورد دریافت تسهیالت، ضابطه مند 
عمل نشده است. حس��ین فدایی افزود: این گزارش، مطالب قابل توجهی 
داشت که به دستگاه قضایی منعکس شد و رسیدگی قوه قضائیه ابعاد این 
مطلب را روشن تر می کند و در نهایت دادگاه در این باره اعالم رأی خواهد 
کرد. وی افزود: خوشبختانه قوه قضائیه اراده جدی برای برخورد با این پرونده 
دارد و علیرغم تعدد متهمین، پیچیدگی مسأله و ماهیت آیین دادرسی که 
رسیدگی به آن را مطول می کند، دس��تگاه قضایی به طور جدی وارد این 
موضوع شده و مجازات های سنگینی در کیفرخواست ها پیش بینی کرده 
اس��ت. نماینده مردم تهران در خصوص عملکرد کمیس��یون اصل 90 در 
برخورد و کشف فساد مالی اخیر، گفت: در بررسی های کمیسیون از نظام 
بانکی، بسیاری از مسائل خود را نشان داد. در آسیب شناسی ها متوجه شدیم 
معوقات بانکی اشکال اساسی دارد و عده ای که به کانون های قدرت متصل 
هستند، از آن سوء اس��تفاده می کنند و حتی در مورد دریافت تسهیالت، 
ضابطه مند عمل نشده است. دبیر کل جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی 
نقایص سیستم بانکی را برش��مرد و گفت:  عدم ش��فافیت قانون و امکان 

برداشت های متفاوت از آن، از جمله نقایص مهم نظام بانکی است. 

در ادامه هفتمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی رسیدگی به اتهامات »م.ز« یکی 
دیگر از متهمان آغاز ش��د که متهم بعد از این که در جایگاه قرار گرفت، خطاب 
به قاضی درباره تفهیم اتهامات گفت: به هیچ عنوان اتهامات را قبول ندارم. متهم 
گفت: در شب عید که همه به مرخصی رفتند، من در زندان به غریبانه ترین وضع 
سال را تحویل کردم؛ من محرم شرکت نبودم. به من تفهیم شده بود که ما کار 
هماهنگی با بانک ها را انجام می دهیم. به من گفته شد که فقط تو می روی و افتتاح 
حساب می کنی. کارمندان بانک برای ما کارت افتتاح حساب صادرمی کردند و 
خودم شخصاً در افتتاح حساب تأثیری نداشتم. در ادامه، کیفرخواست متهم دیگر 
پرونده به نام »ش.م« که به خاطر بارداری نتوانسته بود از کیش به تهران بیاید، به 
صورت غیابی قرائت شد تا وکیل وی از او دفاع کند.وکیل متهم هم بعد از این که 
قاضی اتهام موکل وی را مشارکت در اخالل در نظام اقتصادی و همچنین پولشویی 
عنوان کرد، اعالم کرد که در دفاع از موکل الیحه خواهد داد و خواس��تار تبرئه 
موکلش شد. وکیل متهم گفت: اقدامات موکل من در قبال گستردگی گروه آریا و 
وجود مدیرانی که هر کدام اجازه تصمیم گیری داشته اند، نمی تواند مجرمانه باشد. 
وی ادامه داد: یکی از تدابیر مه آفرید استخدام زنان بوده است.50 درصد پرسنل 
مه آفرید زن بودند. ابتدا به دلیل این که زنان کمتر به مدیرانشان خیانت می کنند 
و دلیل دوم این که بیشتر، دستورات را انجام می دهند. به تعبیر یکی از دوستان، 

مدیریت خسروی مانند قذافی معدوم بوده است و زنان سهم بیشتری داشتند.

وزارت امور خارجهمجلس بانک

دادگاه

 شرايط جديد مجلس 
برای پاسخگويی ريیس جمهور

 8تبعه ايرانی در عربستان
اعدام نشده اند

 کانون های متصل به قدرت 
بی ضابطه تسهیالت بانکی گرفته اند

 مه آفريد مانند قذافی 
از زنان استفاده می کرد!  

م الف/ 1501 اداره كل میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان اصفهان

1- مناقصه گزار: اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان
2- موضوع مناقصه: مرمت کاشیکاري گنبد مسجد جامع عباسي )مسجد امام »ره«(

3- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکي به مبلغ 14/500/000 ريال يا واريز به حساب شماره 2172620206000 بانک ملي ايران
4- برآورد اولیه: مبلغ 2/600/068/640 ريال از محل اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي بر مبناي فهرست بهاي عملیات مرمتي سال 1390

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

7- تاريخ تحويل پاکات: تا پايان وقت اداري 91/02/17
8- تاريخ بازگشايي: رأس ساعت 10 صبح مورخ 91/02/18

9- محل دريافت اسناد مناقصه، تحويل و بازگشايي پاکات: اصفهان خ مشتاق دوم، دفتر فني اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان 
اصفهان )ساختمان شماره 3 استانداري(

توضیحات:
- داشتن سابقه اجرايي کاشیکاري گنبد )کاشیکاري معرق( و حداقل انعقاد دو قرارداد قبلي با سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در 

زمینه مرمت کاشیکاري گنبد و کاشیکاري معرق ابنیه تاريخي برجسته الزامي است. 
- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهادهايي که بعد از انقضاء مدت مقرر آگهي در مناقصه واصل شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- ساير اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

- با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور، کلیه شرکت کنندگان در مناقصه مي بايست در پايگاه مذکور به 
آدرس اينترنتي: »http://iets.mporg.ir«  ثبت نام و کدکاربري دريافت و همراه پاکت هاي پیشنهادي خود تحويل نمايند.

آگهي مناقصه عمومي )یك مرحله اي( نوبت دوم

 ادامه از صفحه یک



يادداشت

با مسئوالن 

علت ناهماهنگی نمادهای شهر 
حبیب اهلل تحویل پور،معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان در مورد 
ناهماهنگی المان های شهری موجود در شهر اصفهان به ویژه در برخی از 
 مناطق و مراکز شهری مانند میدان نقش جهان که مورد توجه بسیاری از 
گردش��گران داخل��ی و خارجی اس��ت، بی��ان داش��ت: در نظ��ر داریم 
 که در ای��ن می��دان تاریخ��ی ع��اوه ب��ر جلوگی��ری از ورود اتومبیل، 
 در زمین��ه کابل کش��ی ها، نیمکت ه��ای موج��ود، س��طل های زبال��ه

 و موارد موج��ود در ای��ن می��دان هماهنگی ه��ای موجود انجام ش��ود 
 ت��ا در می��دان نق��ش جه��ان ش��اهد هماهنگ��ی المان ه��ای 

شهری به منظور جذب گردشگر و زیباسازی شهر باشیم.

معلمان اصفهانی تجلیل می شوند
سعید ادیب، معاون اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان 
گفت: در هفته بزرگداشت معلم، آموزش و پرورش استثنایی استان 

اصفهان از معلمان خود تقدیر می کند.

آموزش  رايگان آشنايی با گیاهان 
داریوش فتحي، سرپرست سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري 
اصفهان گفت: آموزش ش��هروندي به منظور آشنایي مردم اصفهان 
 با گیاه��ان فضاي س��بز، زینتی، داروی��ی، صنعتی و بهداش��تی در 
دو مرحله صب��ح و بعد از ظهر در محل باغ گل ه��ا به صورت رایگان 

برگزار می شود.

 تدريس رشته اصفهان شناسی
ابوالفضل قربانی، سخنگوی شورای اسامی شهر اصفهان بر ضرورت 
 تش��کیل رش��ته اصفهان شناسی در دانش��گاه اش��اره کرد و گفت: 
دانش��گاه های این اس��تان باید برای ایجاد این رش��ته برنامه ریزی 
 کنند.به گفته وی، بسیاری از دانش آموزان اصفهان در زمان حاضر 

صنایع دستی شهر خود را هم نمی شناسند.

فعالیت گسترده زنان راننده 
تاکس��یراني  س��ازمان  مدیرعام��ل  تاجمیرریاح��ي،  علیرض��ا 
ش��هرداري اصفه��ان گفت:۱۱۵دس��تگاه تاکس��ی ب��ي س��یم بانوان 
در ش��هر اصفهان فعال اس��ت. به گفته وی، تاکس��ی های وی��ژه بانوان 
 پراید و پ��ژو روا ب��وده و مجهز ب��ه دس��تگاه GPS ومانیت��ور LCD و

تاکسی متر هستند.

عابران متخلف جريمه شوند 
یک عضو دانشگاه علوم انتظامی گفت: عابران پیاده در شهرهاي بزرگ 
 درصد قابل توجه��ي از تصادفات منجر به ف��وت را به خود اختصاص 
داده اند و بهتر اس��ت در جرائ��م راهنمایي و رانندگي ب��راي عابران 

متخلف قبض جریمه صادر شود.

47نفر در زاينده رود غرق شدند
مهرداد س��تاره، مدیرکل پزش��کی قانونی اس��تان اصفهان گفت: س��ال 
90، 6۱ نف��ر بر اثر مس��مومیت ب��ا گاز CO در اس��تان اصفهان کش��ته 
 ش��دند که این تعداد نس��بت به س��ال 89، 2۵/6 درصد کاهش داش��ته 
 اس��ت. ب��ه گفت��ه وی، همچنی��ن متوفی��ان غ��رق ش��دگی در س��ال 
 گذش��ته 47 نف��ر بودند ک��ه 38 نف��ر م��رد و 9 نف��ر زن در زاین��ده رود 

غرق شدند.

شهردار کاشان ازخود دفاع کرد 
سعید مدرس زاده، شهردار کاش��ان تخریب گذر تبریزي ها توسط 
شهرداري کاش��ان را تکذیب کرد. شهردار کاش��ان گفت: این خبر 
نسبت دادن اعمال خاف حقیقت است و این اقدام، مصداق بارز نشر 
اکاذیب بوده و ش��هرداري حق هرگونه پیگیري قضایي را براي خود 
محفوظ مي دارد. نوع تخریب اتفاق افتاده بیانگر این ادعاست که این 
گذر توسط نیروي انساني صورت نگرفته، بلکه بر اثر فرسودگي بافت 

و بي توجهي مسئوالن میراث به این بناي دوره قاجاریه بوده است.

گشتی در اخبار 

با چهارشنبه سوری و ماهواره 
پلیسی برخورد  نشود 

سرهنگ جهانگیر کریمی
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 

اصفهان 
بسیاری از مسائل و مش��کات موجود جامعه ریشه در علل و عوامل 
گوناگون دارد و نباید  برخورد پلیس��ی با آسیب های اجتماعی کرد.

موضوعاتی مانند آس��یب های عزاداری ها، چهارش��نبه آخرس��ال، 
بدپوششی، استفاده از ماهواره و حتی سرقت، آسیب های اجتماعی 
هستند که می توان با ریشه یابی علل و عوامل آن و ارائه راهکارهای 

مناسب، برخوردی در شأن و 
منزلت اجتماعی مردم استان 
انج��ام داد. پلی��س مقت��در، 
پلیسی است که بتواند بدون 
استفاده از ساح و زور و تنها با 
مشارکت مردم و به کارگیری 
ظرفیت های سایر دستگاه ها 
و نهاده��ا، امنی��ت جامعه را 

تأمین کند.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 768 | دوشنبه4 اردیبهشت  1391 | 1 جمادی الثانی  1433

چهره روز
آب هاي زيرزمیني آلوده می ماند 

محمود قهرماني، رییس اداره محیط زیست شهرستان کاشان گفت: هیچ راه و روشي براي رفع 
آلودگي آب هاي زیرزمیني وجود ندارد و مواد آالینده آب هاي زیرزمیني، نسل هاي آینده را با 

مشکل جدي تأمین آب روبرو مي کند.

3

وقتی از گذرگاهی چه به صورت پیاده 
و چه سواره عبور می کنیم، بعضا شاهد 
چاله یا گودالی هستیم که باعث ایجاد 
خسارات جانی و یا مالی شده اس��ت. در برخی موارد هم پیش 
 آمده که ب��رای پیگیری این خس��ارت، به دنب��ال مقصر ماجرا 
 بوده ایم که ش��اید چندین ارگان و نهاد را به ما معرفی کرده اند

و در آخر، چیزی دست ش��ما را نمی گیرد. از همه جالب تر این 
اس��ت که وقتی در اصفهان خیابانی احداث می شود، در مدتی 

 کوت��اه این خیابان توس��ط عوام��ل متعدد م��ورد تخریب قرار 
می گیرد، به ط��وری که دیگر اثری از تازه س��اخت بودن آن بر 
جا نمی ماند و چهره ای کهنه به خود می گیرد. یکی از عواملی 
که در تخریب خیابان نق��ش دارد، حفاری های ادارات از جمله 
گاز، آب، برق و تلفن است که اکثرا درست بعد از مراحل نهایی 
ساخت خیابان اقدام به حفاری برای تأسیسات خود می کنند. 
 این مش��کل در اصفهان به خصوص در خیاب��ان هایی از جمله 
نظرغربی تا خیابان می��ر و یا کندروهای اتوب��ان حبیب الهی و 

چمران باعث ش��د تا گفتگویی اختصاصی با ابوالفضل قربانی، 
سخنگوی شورای اسامی شهر اصفهان داشته باشیم.

تذکرهای داده شده از س�وی شورای اسالمی شهر 
اصفهان به اين ادارات چه میزان بوده است؟

چندی پیش برای این که این موضوع حل شود، به ادارات مذکور 
تذکر داده و از آنها خواسته شد تا برای حفاری از شهرداری مجوز 
دریافت کنند. هر دس��تگاه و ی��ا اداره ای در اصفهان که بدون 
جواز اقدام به حفاری کند، متخلف اس��ت و به کار آن رسیدگی 

می شود.
اگ�ر ادارات هم دلی�ل بیاورند که ناچ�ار به حفاری 

هستند چه می کنید؟
گاهی گفته می شود که ترمیم و اصاح محل های حفاری توسط 
این ادارات مورد قبول نیس��ت و بعد از مدتی مورد تخریب قرار 
می گیرد. در این مورد باید این ادارات نسبت به تعمیرات اصولی 
اقدام کنند و در غیر این صورت ش��هرداری تم��ام هزینه های 

تعمیر را تقبل کرده و بعدا از ادارات مذکور دریافت می کند.

  حاج رس��ولیها، رییس شورای اس��امی ش��هر اصفهان اعام کرد: با توجه به 
بارش های اخیر، آب بر روي زاینده رود تا خردادماه سال جاری بسته نمی شود.

 وی با بیان این مطلب گفت: خوش��بختانه با بارش ه��ای بهاری میزان آب در 
س��طح زاینده رود افزایش یافت، لذا بر اس��اس تصمیم گیری های انجام شده 
مقرر گردید تا خردادماه آب در رودخانه جاری باش��د. رییس شورای اسامی 
ش��هر اصفهان با تأکید بر این که حل دائمی مشکل خش��کی رودخانه در گرو 
نگاه جامع تر و ریشه ای تر به مشکات این بخش است، اذعان داشت: اجراي 
پروژه آبرساني فات مرکزي، طرح اصلي نجات زاینده رود است که با عملیاتي 
 کردن طرح انتقال آب از بهش��ت آباد محقق خواهد ش��د. گفتنی است قبل از 
بارندگی های اخیر در روز 23 فروردین ماه سال جاری حاج رسولیها اعام کرده 

بود آب به روی رودخانه تا ۱۵ روز دیگر بسته شود.

گروه شهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: همزمان با هفتم 
اردیبهش��ت ماه جاری کنگره بین المللی بازیافت مواد آلی در بخش کشاورزی در 
اصفهان افتتاح می شود. الهیجان زاده اظهار داشت: جاری به عنوان هفته هوای پاك 
محسو می شود و همزمان با این هفته باید اقدامات مناسب برای کاهش آلودگی های 
زیست محیطی صورت بگیرد.به گفته وی، »زمین پاك، انسان سالم« به عنوان شعار 
روز ملی زمین پاك در سراسر کشور به شمار می رود. عاوه بر این همزمان با هفتم 
اردیبهشت ماه جاری کنگره بین المللی بازیافت مواد آلی در بخش کشاورزی افتتاح 
می شود.الهیجان زاده با اشاره به این که این کنگره با حضور محمد جواد محمدی 
زاده به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
برگزار می شود، تأکید کرد: این همایش که با حضور محققان داخلی و خارجی برگزار 

می شود و در آن رویکرد ها در زمینه بازیافت در بخش کشاورزی بررسی می شود.

 سید مرتضی س��قائیان نژاد، ش��هردار اصفهان اعام کرد: سرنوش��ت احداث مرکز 
همایش های بین المللی همانند به تعویق افتادن طرح های مترو و نقش جهان نیست 
و به هرحال مرکز همایش های بین المللی چه با کمک دولت و چه بدون مساعدت آن 
احداث می شود، چرا که س��اخت چنین مجموعه ای در شهر گنبدهای فیروزه ای و 
پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسامی به نفع کشور است. وی تمام هم و غم شهرداری 
را احداث مرکز همایش های بین المللی دانست و ادامه داد: شهرداری اصفهان با تمام 
توان این پروژه را به اتمام خواهد رس��اند، چرا که این پروژه یک فرصت برای توسعه 
اصفهان اس��ت و موجبات افزایش پتانسیل و ظرفیت این کانش��هر را فراهم خواهد 
ساخت، به طوری که همزمان به۱0هزار نفر سرویس دهی خواهد کرد. به گفته وی،  
این مجموعه با محوریت شهرداری اصفهان ساخته می شود، همچنین با کمک های 

دولتی سریع تر و در زمان کمتری مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

پیگیری مشکالت مردم/حفاری های  سطح شهر

چهره ها و خبرها 

گزارش تصویری/کودکان اصفهان را نقاشی کردند

بعد از اعالم خبر بستن رودخانه؛ 

حاج رسولیها از موضعش عقب 
نشست

با حضور معاون اول ريیس جمهور صورت می گیرد

 افتتاح کنگره بین المللی بازيافت 
مواد آلی در بخش کشاورزی

شهردار اصفهان: 

اصفهان  برای ساخت مرکز همايش ها 
معطل دولت نمی ماند  
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در اولین روز هفته بزرگداشت اصفهان33 کودک که برگزيدگان نقاشی 
در مدارس شهر اصفهان بودند جمع شدند تا  ابنیه  تاريخی را نقاشی  کنند.

اين برنام�ه با هم�کاری خانه کودک و س�ازمان فرهنگ�ی تفريحی 
شهرداری اصفهان با نام »نقش های ماندگار اصفهان« برگزار شد.

 اي�ن ک�ودکان  از س�اعت 9 تا 11صب�ح به هم�راه والدينش�ا ن به 
سی وسه پل آمدندکه استقبال مردم از اين برنامه بسیار خوب بود.

 اين کودکان نقاش�ی های خود را بر روی پارچه سفیدرنگ بزرگی 
در طول سی و سه پل، در معرض ديد قرار دادند.

در گفتگو با مدير ستاد مديريت بحران 
استان مطرح شد

اختصاص دو میلیارد تومان 
برای طرح های آبخیزداری 

هر س��اله 22 آوریل همزمان با دوم 
گروه 
اردیبهشت ماه به عنوان روز جهانی شهر 

زمین پاك نامگذاری ش��ده اس��ت. 
زمین پاك – مدیریت پسماند، زمین پاك– حمایت از بازیافت، 
زمین پاك - حفاظت از منابع آب،  زمین پاك - حفاظت از منابع 
 خاك، زمی��ن پ��اك - باوره��اي دین��ي و اخاق��ی و زمین

  پاك - مشارکت عمومي به ترتیب به عنوان روز های هفته زمین 
پاك محسوب می شود. در رابطه با اقدامات ستاد مدیریت بحران 
اس��تانداری اصفهان با منصور شیشه فروش، رییس این ستاد 

گفتگو کردیم.
چ�ه راهکار هايی ب�رای دس�تیابی ب�ه زمی�ن پاک و 

شاخصه های مورد نیاز به آن وجو دارد؟
 با توجه به این که در هفته زمین پاك هس��تیم، تش��کل های 
مردم نهاد باید همگام با مسئوالن در راستای حفظ زمین پاك 
تاش کنند و افزایش آگاهی عمومی در این زمینه نقش مؤثری 
دارد. در حال حاضر حفظ منابع آب،خاك، مراتع و سایر منابع 

خدادادی باید همواره در دستور کار تمامی مردم قرار بگیرد.
س�ال گذش�ته برای اجرای طرح های آبخیزداری چه 

بودجه ای اختصاص يافت؟
در س��ال گذش��ته دو میلیارد تومان برای اج��رای طرح های 
آبخیزداری در سطح اس��تان از سوی س��تاد مدیریت بحران 
استانداری اصفهان برای حفاظت از مراتع اختصاص یافت و با 
اجرای این طرح ها از وقوع سیل در مراتع پیشگیری و جلوگیری 
می ش��ود. طرح های آبخیزداری، حفاظت از خاك را به همراه 
دارد و در کنار اجرای این طرح ها باید کاشت گونه های گیاهی 

در مراتع افزایش یابد.
چه اقداماتی برای حفاظت از مراتع و عرصه های 

طبیعی مورد نیاز است؟
در زمینه جلوگیری از توس��عه بیابان، به راهکار های مناسب 
نیازمندیم و بیابان زدایی نیز از راهکار های مهم حفاظت از مراتع 
 و عرصه های طبیعی به ش��مار می رود. در ح��ال حاضر حدود 
30 درصد از مناطق اصفهان را بیابان ها و کویر تشکیل می دهد 
 و کاش��ت نهال برای پیشگیری از توس��عه کویر، باید افزایش 
 یابد. همچنی��ن درراس��تای کویرزدایی در س��ال گذش��ته 
۵00 میلیون تومان از سوی ستاد مدیریت بحران استانداری 
اصفه��ان برای اج��رای طرح ه��ای پیش��گیری از بیابان زایی 

اختصاص یافته است.

مدیرعامل کانون بازنشستگان فرهنگی و وظیفه بگیران استان 
اصفهان با اش��اره به این که فرهنگیان بازنشسته به دنبال اجرا 
شدن قانون در تمام زمینه ها هستند، گفت: تمامی فرهنگیان 
بازنشسته چش��م امید به اجرای کامل قانون دوخته اند و دولت 
عدالت محور نباید بی توج��ه از کنار این افراد و مش��کات آنها 

عبور کند. 

افزاي�ش ت�ورم س�فره 
بازنشستگان فرهنگی را خالی 

کرده است
مجید روستایی با اش��اره به اینکه 
دول��ت از س��ال ۱386 تاکنون به 
بازنشستگان بدهکار است، تصریح 
کرد: در ح��ال حاضر با افزایش نرخ 
ت��ورم، قدرت خرید بازنشس��تگان 
فرهنگی کاه��ش یافته اس��ت اما 
فریاد ه��ای پ��ی در پی آنه��ا برای 

اجرای قانون بی نتیجه مانده و  افزایش تورم، سفره بازنشستگان 
فرهنگی را خالی کرده اس��ت.وی با اش��اره به این که دولت از 
پنج س��ال گذش��ته تاکنون یک هزار و 830 میلیارد تومان به 
بازنشستگان بدهکار است و این افراد هر ساله به دنبال دریافت 
مطالبات خود بر می آیند و بازنشستگان فرهنگی از پنج سال 
گذش��ته تاکنون منتظر وع��ده و وعید های دولت هس��تند، 

خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر حدود830 هزار بازنشس��ته 
در سراس��ر کش��ور وجود دارد که حدود نیمی از این افراد، از 
فرهنگیان بازنشس��ته به ش��مار می رون��د. مدیرعامل کانون 
بازنشس��تگان فرهنگی و وظیفه بگیران استان اصفهان تأکید 
کرد: در سراس��ر کش��ور حدود 400 هزار فرهنگی بازنشسته 
وجود دارد که حدود ۵۵ هزار نفر از این افراد از استان اصفهان 

هستند.
 وی بیان داش��ت: دول��ت از س��ال ۱386 تاکن��ون یک هزار و

830 میلیارد توم��ان به بازنشس��تگان بدهکار اس��ت، اما در 
حال حاضر تنها حدود ۱0 درصد از این بدهی پرداخت ش��ده 
و بازنشس��تگان فرهنگی هنوز منتظر تحقق وعده های دولت 

هستند.
بازنشستگان فرهنگی عدالتی در جامعه نمی بینند

بازنشس��تگان فرهنگی خواهان اجرای قان��ون و عدالتخواهی 
هس��تند، اما این افراد عدالتی در جامعه نمی بینند و کمرنگ 
بودن رنگ عدالت، فرهنگیان بازنشسته را هر روز خمیده تر و 
شکس��ته تر از روز قبل می کند. ایران به عنوان جامعه اسامی 

باید برق امید را به چشمان این افراد بازگرداند.
روستایی با اشاره به این که دولت در ابتدای سال جاری به هر 
یک از بازنشستگان 2۵0 هزار تومان از بدهی خود را پرداخت 
کرده، یادآور ش��د: اما در بس��یاری از موارد، ای��ن تنها حدود 
۱0 درصد از مطالبات این افراد را ش��امل می ش��ود و با توجه 
به افزای��ش نرخ ت��ورم، ارزش مطالبات این اف��راد نیز کاهش 

یافته است.
دولت باقیمانده مطالبات فرهنگیان بازنشسته را هر چه 

سريع تر پرداخت کند
وی با اش��اره به این که دولت باید به تمام��ی تعهدات خود در 
مقابل سازندگان جامعه امروز جامه عمل بپوشاند، عنوان کرد: 
باقیمانده مطالبات این افراد باید هر چه سریع تر پرداخت شود 
و دولت نباید بیش از این با بی توجه��ی به این موضوع، قدرت 
خرید این افراد را کاهش بدهد و کمر بازنشستگان را در مقابل 
مش��کات خم کند.مدیرعامل کانون بازنشستگان فرهنگی و 
وظیفه بگیران اس��تان اصفهان گفت: بی توجهی به فرهنگیان 
بازنشسته و فرسودگی بیش از پیش آنها، نوعی اجحاف در حق 
این افراد بوده و جامعه امروز همواره مدیون خدمات ارزشمند 
بازنشستگان فرهنگی است. وی با اشاره به این که جامعه امروز 
نباید خدمات بازنشس��تگان فرهنگی را فراموش کند، اظهار 
داشت: نگاهی به گذشته نشانگر این است که بسیاری از مدیران 
امروز از تربیت یافتگان فرهنگیان بازنشسته هستند، اما درحال 

حاضر این موضوع در میان مردم مغفول مانده است.

به دنبال بدهی دولت به بازنشستگان

بازنشستگان فرهنگی منتظر تحقق وعده های دولت هستند

دولت از سال 
۱386 تاکنون به 

بازنشستگان بدهکار 
است، در حال 

حاضر با افزایش نرخ 
تورم، قدرت خرید 

بازنشستگان فرهنگی 
کاهش یافته، اما 

فریاد های  آنها 
بی نتیجه ماند

فرهنگیان بازنشس�ته، تربیت کنندگان مديران امروز به شمار می روند و آنها در دوران پیری  پروين 
خود نیازمند آرامش، آس�ايش و برخورداری از امکانات رفاهی و تفريحی هستند. اما جامعه احمدی 

امروز بی توجه از کن�ار اين افراد می گذرد و نقش اين افراد به عنوان س�ازندگان جامعه امروز 
ناديده گرفته شده است. دولت از سال 1386 تاکنون، يک هزار و 830 میلیارد تومان به بازنشستگان بدهکار است. 
هم اکنون تنها حدود 10 درصد از اين بدهی پرداخت شده و اين قش�ر از جامعه از پنج سال گذشته تاکنون منتظر 
تحقق وعده و وعید های دولت هستند. دولت بايد با پرداخت بدهی خود، از افزايش آسیب پذيری آنها جلوگیری 

کند.

حفاری در شهر  بدون مجوز، تخلف است
گروه 
شهر 



چهره روزيادداشت

درآمد 400 میلیاردی جرائم رانندگی 
معاون ساخت و نگهداری راه روستایی از تنظیم آیین نامه ایمنی راه های 
روس��تایی ظرف دو س��ال آینده خبر داد و گفت: س��ال گذشته از محل 
جرائم رانندگی 400 میلیارد تومان حاصل ش��د که 120 میلیارد آن به 
وزارت راه اختصاص می یابد. سید حسین میرشفیع اضافه کرد: براساس 
 قانون جدید اخذ جرائم راهنمایی و رانندگی، 60 درصد درآمد حاصل از 
جرائم برون شهری، به ایمن سازی و بهس��ازی جاده ها و 60 درصد درآمد 
حاصل از جرائم درون ش��هری، به ش��هرداری ها برای بهس��ازی راه های 
شهری اختصاص می یابد. مقداری نیز برای بهسازی و ایمن سازی راه های 
روستایی و مقداری به دهیاری ها برای ایمنی محورهای مواصالتی داخل 

روستا هزینه می شود.

  آمار بانک مرکزی زير سؤال رفت  
رقم 21/5 درصد نرخ تورم که بانک مرکزی، به مثابه یک نهاد رسمی تولید 
آمارهای کالن اقتصادی اعالم کرد، برایش دردسر س��از شد. انتشار این 
 خبر بازتاب های زیادی در پی داشت؛ در گام اول، مردم و مخاطبان عادی 
رس��انه ها و به ویژه رس��انه های فعال در اینترنت، به بازتاب این واکنش 
ها پرداختند.  از اظهار نظر خوانندگان می توان به این نتیجه رس��ید که 
 دقت آمارهای رسمی به ش��دت زیر سئوال اس��ت، اما بازتاب ها به اینجا 
ختم نمی ش��ود. نمایندگان مجلس نی��ز در این زمینه اظهار ش��گفتی 
 کردند؛ مصطفی مطورزاده، نایب رییس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس 
 گفت: با توجه به افزایش قیمت ها و گرانی های اخیر، نرخ تورم 21 درصد 

شک برانگیز است و بانک مرکزی باید درباره اعالم این نرخ پاسخ بدهد.

سود 300 هزار تومانی سیم کارت ها
محمد سلیمانی، وزیرسابق  ارتباطات می گوید: ارتباطات باید به عنوان یک 
وسیله و خدمت قلمداد شود. در این صورت، سودآوری غیر مستقیم نیز در 
پی دارد، اما برخالف لزوم توجه به این موضوع، در یکی از بررسی هایی که 
انجام داده ام، متوجه شدم حتی امروز نیز گاهی در کشور ما، جای اپراتور 
و کاربر نهایی جا به جا شده است. برای مثال ش��رکت ملی نفت با صرف 
هزینه هنگفت، برای خود شبکه خصوصی تلفن ایجاد کرده است. در شهر 
ماهشهر، اغلب مردم عادی به جای ارتباط با ش��رکت مخابرات ایران، به 

شبکه تلفن شرکت نفت، متصل هستند.

مهلت تازه به متقاضیان يارانه نقدی  
س��ازمان هدفمندی یارانه ها در اطالعیه  ای اعالم کرد: مهلت مراجعه به 
س��ایت رفاهی)www.refahi.ir( برای دریافت کنن��دگان پیامک یا 
متقاضیان 28 هزار تومان، تا 12 اردیبهش��ت است. پیامک های مبنی بر 
داشتن تمکن مالی برای تعدادی از هموطنان از سوی سازمان هدفمندی 
ارسال شده بود که از آنها خواسته شده بود، از دریافت یارانه 28 هزار تومان 
مرحله دوم هدفمندی یا کل یارانه و یا نیم یارانه یا یارانه دو مرحله انصراف 
دهند. سازمان هدفمندی یارانه قبال نیز اعالم کرده بود، مراجعه نکردن به 

سایت رفاهی، به منزله انصراف از دریافت یارانه مرحله دوم تلقی می شود.

اجاره مسکن، 12/5 درصد قد کشید 
گزارش بانک مرکزی از شاخص اجاره بهای مسکن در سطح کشور نشان از 
رشد 12 درصدی این شاخص در پاییز سال 90 دارد. در تازه ترین گزارش 
بانک مرکزی از شاخص اجاره بهای واحدهای مسکونی کشور اعالم شده در 
سه ماهه منتهی به آذرماه سال 90، نسبت به پاییز سال 89 اجاره واحدهای 
مسکونی در شهرهای بزرگ، 12/5 درصد و در شهرهای کوچک 10 درصد 
رشد کرده است. آخرین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در 
 مورد اجاره بهای واحدهای مسکونی در تابس��تان سال 90، گویای رشد 
14/2 درصدی است، اما گزارش اخیر بانک مرکزی از وضعیت اجاره بها در 

همین دوره ، رشد 9/5 درصدی را در شهر تهران نشان می دهد.

 حق نداريد انرژی را گران کنید  
دیروز طرحی در صحن علنی مجلس ارایه شد که براساس آن، دولت اجازه 
 افزایش نرخ حامل های انرژی، بیش از س��قف فوب خلیج فارس را ندارد. 
به گزارش خبرآنالین، این طرح دو فوریتی که به امضای رییس مجلس و 
نواب وی نیز رسیده بود، دومین گام مجلس برای کنترل قیمت ها و تورم 
ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها است. نمایندگان پیش از این 
مصوب کرده بودند دولت بی��ش از 20 درصد نمی تواند به افزایش قیمت 

ها بپردازد و این میزان باید در طول سال، براساس قوانین بودجه سنواتی 
انجام ش��ود و نه در ماه های پایانی س��ال، که بار تورمی زیادی را به مردم 

تحمیل کند.

شیر خام ۷20 تومان شد 
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور گفت: در استانداری تهران، 
قیمت هر کیلوگرم شیر خام ۷20 تومان تعیین شد و از امروز الزم االجرا 

است.
سعید سلطانی سروستانی اظهار داشت: قیمت پایه هر کیلوگرم شیر خام 
با چربی 2/8  و بار میکروبی 100 هزار، ۷20 تومان تعیین شد و برای هر 
یک دهم درصد افزایش چربی 10 تومان به قیمت اضافه می شود.وی افزود: 
در کنار این مساله، مرکز پشتیبانی امور دام مؤظف شد قیمت نهاده ها را 
کاهش و کل سبوس مورد نیاز دامداران به قیمت مصوب سال گذشته یعنی 

کیلویی 195 تومان عرضه کند. 

 گزارش رسمی از گرانی
 گزارش رس��می بانک مرکزی، از گرانی 18 تا 146 درصدی 
 33 کاالی اساس��ی و مواد غذایی در یک س��ال گذشته خبر 
می دهد. افزایش بی ضابطه قیمت ها صدای همه را درآورده و 
دولت هم که پیش از این گرانی ها را به گردن رسانه ها انداخته 

بود، به تازگی از برخورد جدی مسئوالن با گرانی ها خبر داد.
تا امروز اعداد و ارق��ام متفاوتی از گرانی کاالها در رس��انه ها 
منتشر شده اس��ت، ولی هیچ کدام جامعیتی در آمار نداشته 
است. بانک مرکزی که از اوایل سال گذشته، انتشار هفتگی 
قیمت کاالهای اساس��ی و مواد غذایی را متوقف کرده بود، از 
فروردین امسال انتشار این آمار را ازسر گرفت. نگاهی به آمار 
 قیمت 40 کاالی اساس��ی و مواد غذایی در تاریخ منتهی به 
26 فروردین 90 و 25 فروردین 91 نش��ان می دهد، در یک 
سال گذشته قیمت 33 کاالی اساسی و مواد غذایی از 18 تا 

146 درصد گران شده است.
 سبزيجات رکورددار گرانی

 بنابراین گ��زارش، رکورددار گرانی در یک س��ال گذش��ته 
س��بزی های برگی بوده اس��ت ک��ه با رش��د 146 درصدی 
 قیمت از کیلویی 615 تومان به 1516 تومان افزایش یافت. 
گوجه فرنگی با رشد 10۷ درصدی قیمت، در رتبه دوم است 
که از کیلویی 838 توم��ان در فروردین 90، به 1850 تومان 
در فروردین 91 رسید و خیار با رشد 90/1 درصدی قیمت و 
افزای��ش از کیلویی 982 تومان به 186۷ تومان، رتبه س��وم 
گرانی را دارد. پیاز و سیب زمینی تنها سبزیجاتی هستند که 
در یک سال گذشته دچار کاهش قیمت شدند و هر کدام به 

ترتیب 9 و 3۷ درصد افت قیمت داشته اند.
رشد 50 درصدی قیمت گوشت 

گزارش بانک مرکزی حاکی است، قیمت گوشت گوسفندی 
با استخوان از کیلویی 15هزار و 644 تومان در فروردین 90 به 
22 هزار و ۷39 تومان در فروردین 91 افزایش یافته که رشد 

45/3 درصدی را نشان می دهد. 
گوشت گاو و گوساله بی اس��تخوان نیز با رشد 50/1 درصد 
قیمت از کیلویی 11 هزار و 55۷ توم��ان، به 1۷ هزار و 354 
تومان رس��ید. قیمت گوش��ت مرغ نیز در یک سال گذشته 
39/1 درصد افزایش یافت و از کیلویی 34۷6 تومان به 4838 

تومان رسید.
گرانی روغن، قند و شکر  

گرانی 2۷/8 درصدی قند و 36/5 درصدی شکر در یک سال 
گذش��ته، ش��یرینی خود را بر کام ها تلخ کرده است و شاهد 
افزایش قیمت قند از کیلویی 1423 تومان به 1820 تومان 
و شکر از 1164 تومان به 1589 تومان بودیم. چای خارجی 
در این مدت با رشد 33 درصدی قیمت، از بسته 500 گرمی 

5264 تومان به ۷005 تومان رسید.

اخبار کوتاه 

يادداشت
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راه اندازی نخستین بورس فناوری در اصفهان

دبیر هشتمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی از راه اندازی اولین بورس عرضه و فروش فناوری در این 
جشنواره خبرداد.به گفته  سروش علیمرادي هشتمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی از 21 الی 23 

اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
عبدالرضا شیخ االسالمی

 از امس��ال، برنامه واگذاری زمین به تعاونی ها در کل کش��ور دنبال 
می ش��ود. در نظر داریم تا یک جهش قابل توجه��ی در بخش تعاون 

ایجاد شود.
  برای اش��تغالزایی در س��ال ج��اری نیز ق��رار اس��ت از ظرفیت ها و 
 پتانس��یل بخش کش��اورزی اس��تفاده ش��ود. در بخش کش��اورزی 
صفر تا صد کاره��ا در قالب تعاونی دنبال می ش��ود، همچنین ایجاد 
تعاون بازار، برنامه ای اس��ت که به صورت پایلوت در دست اجرا قرار 
 دارد. ب��ه دنبال ایجاد تعاونی ه��ای توزیعی و ف��روش کاال به صورت 
 ش��بکه ای هس��تیم چ��را 
ج��اری  س��ال  در  ک��ه 
 برخ��ی مایحت��اج م��ردم را 
بدون دلیل و ب��ه عمد، 10 تا 
30 درصدکردن��د. باید گفت 
برخی به دنبال ایجاد گرانی 

هستند.

هنوز برای هدفمندترشدن زود است
در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این اوضاع را واکنش 
اقتصاد و بازار ب��ه اجرای فاز دوم هدفمندی یاران��ه ها که به گرانی 
بیش��تر قیمت حامل های انرژی م��ی انجامد می دانن��د، مدیران 
اقتصادی معتقدند: همچنان که ف��از دوم کمترین تورم ممکن را 
همراه آورد، مرحله دوم این جراحی دردناک اقتصادی نیز با موفقیت 
انجام می ش��ود و عواقب  ناخوش��ایندی ندارد. علیرضا همدانیان، 
معاون برنامه ریزی استانداری اصفهان نیز با دفاع از این نظر می گوید: 
تغییراتی که در قیمت برخی از کاالها به وجود آمده، ناشی از تأثیر 
روانی و سودجویی برخی افراد است، چرا که هنوز اقالم مورد نظر در 

طرح هدفمندسازی یارانه افزایش نیافته است.

گرانفروشان جريمه می شوند، با گرانی چه کنیم؟
عباسعلی بصیرت، رییس مجمع امور صنفی اصفهان نیز در گفتگو 
با زاینده رود از افزایش تیم و شیفت های نظارت و بازرسی بر اصناف 

خبر داد و گفت: در شرایط کنونی که قیمت برخی از کاالها و خدمات 
افزایش یافته است، باید به دو نکته توجه کنیم؛ نخست این که گران 
شدن اقالم براساس روند طبعی و قانونی بوده و اقدامی در این زمینه 
نمی توان انجام داد و دوم این که با هرگونه سوءاستفاده، احتکار و 
گران فروشی در عرضه کاالها برخورد می شود.وی که معتقد است 
تیم های نظارت و بازرس��ی استان اصفهان در کش��ور حرف اول را 
می زنند، گفت: تمامی واحدهای صنفی و حتی مصرف کنندگان 
موظفند کاالها را با فاکتور معتبر خریداری کنند تا از قیمت تمام 
شده و س��ود قانونی خرده فروشان آگاه ش��وند. این کار، تشخیص 
کاالهایی که به دلیل افزایش هزینه های تولید و مواد اولیه گران شده 

یا با گرانفروشی میسر می کند.

درخواست تولیدکنندگان روی میز 
رییس مجمع ام��ور صنفی اصفهان با اش��اره به تأییدیه س��ازمان 
صنع��ت، تج��ارت و بازرگانی اس��تان ب��رای گران ش��دن برخی 
محص��والت تولیدکنن��دگان اصفهانی گف��ت: چند برابرش��دن 

بازرس��ی ها باعث کاهش تخلفات شده اس��ت، به عالوه بازرسان 
 مس��تقر در مجم��ع و اتحادی��ه ه��ا در ص��ورت تماس م��ردم با 
 ش��ماره های2352012 و 2352013  آمادگ��ی دارند در کمتر از 
ده دقیقه در محل حاضر شوند و موضوع را پیگیری کنند. بصیرت 
از افزایش برخورد با قاچاقچیان نیز خبر داد و گفت: در زمینه کشف 
محموله های غیر مجاز سیگار در کشور مقام اول را داریم. پوشاک 

و مواد خوراکی نیز رقم قابل توجهی از کشفیات قاچاق هستند.

کنترل نرخ شیر و گوشت 
این عضو مجمع امور صنفی اصفهان درباره گرانی شیر،گوشت مرغ 
و قرمز گفت: تعیین قیمت تمام شده این اقالم، به عهده کمیته نرخ 
گذاری استان است و ارتباطی به اصناف ندارد، اما با توجه به عضویت 
مجمع در این کمیته باید گفت این رشد نرخ، به دلیل رشد ناگهانی 
و چندبرابری قیمت علوفه و نهاده های دام بوده است. وی با اشاره به 
جهش قیمت مرغ و گوشت سفید از آغاز تعطیالت نوروز 91 گفت: 
این اقدام مرغداران به دلیل باال رفتن هزینه های تولید و تمام شده 
محصولشان بود که خوشبختانه در حال حاضر حل این مشکالت در 
دستور وزارت بازرگانی قرار گرفته و قرار است با ورود و توزیع مواد 
اولیه ارزان بین مرغداری ها، بازار به حالت ع��ادی برگردد. درباره 
گوش��ت قرمز نیز بصیرت پیش بینی کرد، بازار با توجه به دستور 
رییس جهمور به استانداران مرزی مانند سیستان و بلوچستان، به 
حالت تعادل باز گردد و افزود: جوج��ه ریزی در واحدهای تولیدی 
استان نیز به صورت وسیع در حال انجام است و به زودی قیمت این 

کاالی اساسی در سبد خانوار کاهش می یابد.

گرانی، از شايعه تا واقعیت 
رییس مجمع ام��ور صنفی اصفهان یادآور ش��د تع��دادی از 
تولیدکنندگان اس��تان درخواس��ت افزایش قیمت تمام شده 
 محصولشان را به مدیران اقتصادی اعالم کرده اند، اما کمیته 
نرخ گ��ذاری هن��وز هی��چ تصمی��م جدی��دی در ای��ن باره 
نگرفت��ه و موض��وع همچن��ان در حال بررس��ی اس��ت. وی 
با تأکی��د بر این ک��ه هنوز مرحل��ه دوم هدفمن��دی یارانه ها 
اج��را نش��ده و نم��ی ت��وان آث��ار تورم��ی آن را بهان��ه کرد، 
 گف��ت: خوش��بختانه ب��ازار نس��بت به ماه گذش��ته بس��یار 
آرام تر ش��ده و نادرس��تی بس��یاری از ش��ایعات درباره رشد 
چش��مگیر قیمت خوارو بار، از جمله برنج و روغ��ن نباتی نیز 
 ثابت ش��ده اس��ت. وی  بخش زیادی از نگرانی م��ردم درباره 
گرانی های اخیر را مربوط به جو روانی دانس��ت که در جامعه 
ایجاد شده و از مردم خواست به شایعات اهمیت ندهند و بدانند 
اوضاع تحت کنترل است و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.

از شايعه تا واقعیت گرانی در استان

هشت هزار تولیدکننده برای افزایش قیمت صف کشیدند

پس از دو سال انتظار، کاسه صبر تولیدکنندگان اصفهانی برای مدارا با گرانی انرژی، بهره های 
ناهید 
بانکی، دستگاه های قديمی و از رده خارج و زخم های کهنه ديگر  سر آمد و سال 91 با موج تازه شفیعی

و بی سابقه ای از گرانی آغاز ش�د. اين موج برخالف پیش بینی ها و اظهار نظرهای مسئوالن 
اقتصادی کشور و استان نه تنها زودگذر نبود، بلکه هر روز بزرگ تر و بزرگ تر شد.

ثبت رکوردهاي جديد 
در فوالد مبارکه 

ايجاد 250 هزار شغل 
جديد در سال گذشته 

س��میعي نژاد از ثبت رکوردهاي جدید در نواحي مختلف در فوالد مبارکه در 
فروردین سال جاري خبر داد.

 محمدمس��عود س��میعي نژاد، مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان گفت: ناحیه 
فوالدسازي و ریخته گري مداوم با تولید 4۷3 هزارتن تختال به میزان 11 هزارتن 
بیشتر از رکورد قبلي این ناحیه تولید داشته اند .وي افزود: دستیابي به این رکورد 
نشان از تالش کارکنان فوالد مبارکه در تمامي قسمت ها براي افزایش تولید و 
بهره وري بیشتر در شرکت است، بطوري که تولید فراتر از ظرفیت هاي اسمي 
پیش بیني شده در این ناحیه محقق شده است. مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: 
ناحیه فوالدسازي و نوردپیوسته )سبا( با تولید 62 هزارتن محصول، عالوه بر ثبت 
رکورد جدید تولید، موفق به عبور از ظرفیت اسمي ماهیانه این واحد شده است.

معاون سیاسی امنیتی اس��تاندار اصفهان گفت: براساس اطالعات موجود، در 
سال گذشته بیش از 250 هزار شغل در سطح استان اصفهان ایجاد شده است. 

 محمد مهدی اسماعیلی در مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان شهرضا با 
بیان این مطلب اظهار داشت: امروز کشور ما با اقتدار در مسیر پیشرفت و عدالت 
گام بر می دارد و این توفیقی اس��ت که به برکت برخورداری از نظام جمهوری 
اسالمی به دست آمده است. وی ادامه داد: دوران مسئولیت ها محدود است و 
باید تالش کنیم تا در این فرصت اندک بیشترین خدمات و  بازدهی را در راستای 
سعادت و پیشرفت کشور داشته باش��یم. وی با اشاره به لزوم توجه به وضعیت 
 اشتغال در جامعه یادآور شد: تا رس��یدن به قله های پیشرفت فاصله داریم که 

بی شک با تالش و پیگیری مداوم مسئوالن شاهد دستیابی به آن خواهیم بود.

 طی هفته گذش��ته از س��ال جاری مصرف آب در شهر 
اصفهان چه��ار میلی��ون و 9۷9 ه��زار مترمکعب بوده 
است. بر اس��اس این گزارش، مصرف آب کالنشهرهای 
ایران نزدیک به ۷ درصد افزایش یافت. به گزارش ایمنا، 
 میزان مصرف آب کالنشهرها در هفته سوم فروردین ماه، 
 ۷9 میلی��ون و 41 ه��زار مترمکع��ب گزارش ش��ده که 
6/84 درصد در مقایس��ه ب��ا هفته پی��ش از آن افزایش 
یافته اس��ت. مصرف آب کالنش��هرهای ایران در هفته 
سوم فروردین ماه جاری، نزدیک به ۷ درصد در مقایسه 
با هفته پیش از آن افزایش یافت، البته در هفته گذشته 
مصرف آب ش��هروندان قم، اصفهان، ش��یراز، مش��هد، 
خرمش��هر و آبادان ب��ه ترتی��ب 5/6۷، 10/60، 1/20، 
0/40، 2/81 و 1/40درص��د افزای��ش یافت. بر اس��اس 
این گزارش، مصرف آب ش��هرهای قم، اصفهان، شیراز، 
 مشهد، خرمش��هر و آبادان در هفته گذش��ته به ترتیب 
 دو میلی��ون و ۷58 ه��زار مترمکعب، چه��ار میلیون و 
 9۷9 هزار مترمکعب، سه میلیون و 449 هزار مترمکعب، 
ش��ش میلی��ون و 38 ه��زار مترمکع��ب، 915 ه��زار 
مترمکعب و یک میلیون و 3۷5 ه��زار مترمکعب اعالم 
ش��ده اس��ت. همچنین در هفت��ه گذش��ته مصرف آب 
ش��هروندان زاه��دان، یزد، کرمانش��اه، کرم��ان، اراک، 
ک��رج و هم��دان ب��ه ترتی��ب 3/82، 16/8۷، 0/99، 
0/66، 0/20، 4/1 و2/81 درص��د افزای��ش یاف��ت. ب��ر 
اس��اس این گ��زارش، مص��رف آب ش��هرهای زاهدان، 
یزد، کرمانش��اه، کرمان، اراک، ک��رج و همدان در هفته 
 گذش��ته به ترتیب یک میلیون و 113 هزار مترمکعب،

یک میلیون و 51۷ هزار مترمکع��ب، دو میلیون و 556 
 هزار مترمکعب، ی��ک میلیون و 225 ه��زار مترمکعب، 
 یک میلیون و 509 ه��زار مترمکعب، چه��ار میلیون و 
ش��ش ه��زار مترمکع��ب و ی��ک میلی��ون و 42۷ هزار 

مترمکعب اعالم شده است. 

رییس اتحادیه س��نگ اس��تان اصفهان با انتقاد از قوانین 
کار، درباره ش��کایات و اتالف وق��ت کارگ��ر وکار فرما در 
ادارات گفت: اس��تخدام کارگر و اخراج وي باید آزاد باشد 
و اگر دولت پنج س��ال فکر و وقت ما را از نظر ابالغ ادارات، 
دارایي، بیمه و..آزاد بگذارد، تولید س��نگ فراوري را تا پنج 
برابر افزایش می دهیم. محمد دفاعي در نشس��ت بررسي 
مشکالت صنعت سنگ اظهارکرد: حدود 150 هزار نفر از 
صنایع سنگ ارتزاق مي کنند و متأسفانه بیشتر مشکالت 
این صنعت را دولت ایجاد کرده است. رییس اتحادیه سنگ 
استان اصفهان درباره علت اعتراض وي به قوانین کار گفت: 
قوانین کار باعث اختالف بین کارگر وکارفرما ش��ده است، 
به این دلیل که کارگراني تخلفاتي را مرتکب مي ش��وندکه 
باید از مجموعه اخراج شوند، اما اداره کار، کارفرما را مجبور 
به اس��تفاده وي در این محیط مي کند که اختالفات را نیز 

بیشترکرده است. 
محم��د دفاعي دراین ب��اره تصریح کرد: براس��اس یکي از 
قوانین کار، کارگراني که اخراج ش��وند، ت��ا 18 ماه از بیمه 
بیکاري که کارفرما پرداخت کننده آن است حقوق دریافت 
مي کنند. متأسفانه در موارد زیادي کارگر در محیط کار با 
کارفرما مش��اجره مي کند که بعد از اخراج، تا مدتي بدون 

کار، تأمین شود.

 مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اصفهان با تأیید 
این موضوع ک��ه برخی از تولیدات داخل��ی به لحاظ کیفیت 
نمی توانند با مشابه خارجی رقابت کنند، گفت: تولیدکنندگان 
باید با همتی مضاعف س��طح محصوالت خ��ود را به میزان 

رضایت مشتری افزایش دهند. 
مرتضی یزدخواستی در ادامه بیان داشت: همچنین شهروندان 
با صبر و حمایت از محصوالت داخلی، باید تولیدکنندگان و 
صنعتگران را به تولید کاالهای مرغوب ترغیب کنند. به گفته 
وی، صنعتگران موظفند با تحول در تولید کاالهای خود، مردم 
را به خریداری محصوالت داخلی ترغیب کنند.یزدخواستی با 
اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ملی، حمایت از 
کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: این پیام نشان از درایت باالی 
مقام معظم رهبری دارد و در ادامه فعالیت های س��ال جهاد 

اقتصادی به مردم سفارش شده است. 
وی آغاز شکل گیری جنبش حمایت از تولید ملی را از میان 
مردم دانس��ت و افزود: تولید هر کاالی م��ورد نیاز در داخل 
کشور نقش بسزایی در تقویت اش��تغالزایی دارد و بیکاری را 
کاهش می دهد. وی با اش��اره به نقش رسانه ها در حمایت از 
تولید ملی، خاطر نشان کرد: معتقدم پیش از رسانه ای کردن 
این مسأله مهم، هر فردی باید حمایت از تولیدات داخلی را 

از خودش آغاز کند. 

 ابه��ام در آلوده ب��ودن آب زاینده رود مدت هاس��ت بر س��ر 
زبان هاست و هر بار موج تازه ای را ایجاد می کند. بررسی ها 
نشان می دهد فاضالب ها زاینده رود را در خود غرق کرده اند. 
به گزارش مهر، ش��اهرگ حیاتی فالت مرک��زی ایران یکی 
از 163 رودخانه آلوده کش��ور اس��ت. به گفته کارشناس��ان 
سازمان حفاظت محیط زیست اس��تان اصفهان، هر دقیقه، 
36 کیلوگرم مواد آلی محلول ناش��ی از پساب های صنعتی، 
کش��اورزی و انس��انی به زاینده رود وارد می ش��ود که مواد 
آلی محلول در آب، ذرات معلق، ترکیبات شیمیایی محلول 
 و فلزات س��نگین، جزو ده نوع ماده آالین��ده موجود در آب 
زاینده رود هس��تند. این مواد پس از نمونه برداری در 11۷ 
ایس��تگاه س��نجش از س��د زاینده رود تا بات��الق گاوخونی 
شناسایی شده اند. بررسی ها نشان می دهد، زاینده رود حامل 
بار فاضالب های خانگی سطحی ناشی از بارندگی، آب های 
ناش��ی از سیس��تم های خنک کننده اس��تخرها، واحدهای 
درمانی، مجتمع های مس��کونی، هتل ه��ا، مراکز تفریحی، 
 رستوران ها، تخلیه لجن فاضالب، چاه های فاضالب، سپتیک، 
تانک های مناطقی از ش��هر که امکان دف��ع آن را ندارندف 
است. دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه 
صنعتی اصفهان، درباره نقش دستگاه های اجرایی در کاهش 
آلودگی منابع آبی کشور گفت: دستگاه های اجرایی باید به 
وظایفی که طبق قانون برای کاهش آلودگی ها به هر یک از 

دستگاه ها محول شده، توجه داشته باشند.
جهانگیر عابدی کوپایی افزود: کارشناس��انی که در این سه 
دستگاه درگیر هس��تند، غالبا دانش آموخته رشته های آب، 
آبیاری، محیط  زیس��ت و بهداشت محیط هس��تند. به نظر 
می رسد تهیه اس��تانداردهای کیفیت آب شرب، کشاورزی 
و صنعتی و مقادیر مجاز جریان های آالینده ای که به منابع 
آب س��طحی و زیرزمینی تخلیه می ش��ود، مورد تأیید این 
سه دستگاه باشد که می تواند به داشتن زبان مشترک برای 

کارشناسان مربوطه در انجام وظایف محوله کمک کند.

اشتغال صنعتمدیریت آب مدیریت آب

افزايش 10 درصدی 
مصرف آب اصفهان

 قانونی که ضد
 کار و کارگر است

رقابت تولیدات داخلی 
وخارجی در کیفیت

 زاينده رود غرق 
در فاضالب شد
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اصفهان در نگاه سیاحان 

از  دیرباز خاطرات و سفرنامه ها منابع مهم و معتبری برای پژوهشگران و محققان بوده 
است. شهر اصفهان در ادوار مختلف مورد توجه سیاحان قرار گرفته، به طوری که از قرون 

اولیه هجری، به سفرنامه ها راه یافت و پیوسته بر شهرت آن افزوده شد.
 درست است که اکثر سیاحان و جهانگردان از دوره صفویه به بعد به ایران آمده و درباره 
اصفهان که پایتخت کشور بود مطالبی به رشته تحریر درآورده اند، اما پیش از تأسیس این 
سلسله هم به سفرنامه هایی بر می خوریم که بیانگر اوضاع اجتماعی و سیاسی این شهر 
هستند.با بررسی دقیق شرح سفر گردشگران، می بینیم که برخی از آنها خالی از اشتباه 

 نیستند. سفرنامه هایی که درباره اصفهان به رشته تحریر درآمده، بسیار متنوع است که در 
نوشته های پی در پی با همین عنوان، سعی براین است تا به معرفی این اشخاص پرداخته 
و اشاره ای به سبک نگارش آنان ش��ود. در اینجا جا دارد تا بدانیم که چه کسانی بر خاک 

اصفهان قدم نهاده اند.

    سیاحان مسلمان
اولین سیاحان مسلمان که به ایران آمدند، در آثار خود راجع به اصفهان مطالبی نوشتند؛ 
از جمله: ابن حوقول بغدادی، ابودلف سیاح عرب، ناصرخسرو قبادیانی، سیاح و دانشمند 
ایرانی و ابن بطوطه جهانگرد مراکشی. این سیاحان در سفر به اصفهان به خوبی شهر را 
معرفی و سعی کرده اند نکاتی را در کتابشان ذکر کنند که برای خواننده مفید و راهگشا 

باشد.
ابو دلف جهانگرد عرب

ابودل��ف در س��ال ه��ای 301 ت��ا 355 ه .ق براب��ر ب��ا 942 ت��ا 995 می��ادی 
در ایران به س��یاحت پرداخته اس��ت. وی ش��اعری خوش قریح��ه ب��وده و در ایران با 
 صاحب ب��ن عب��اد، ادی��ب و دبیر توان��ای ق��رن چه��ارم ه . ق ماق��ات کرده اس��ت.

وی درباره اصفهان به تفصیل سخن می گوید و خاک آن را بهترین خاک روی زمین می 
داند. آثار تاریخی و بناهای باس��تانی ش��هر را نیز توصیف می کند و می نویسد: » اگر در 
اصفهان شخصی زمینی را حفر کند، ممکن است به قبری برخورد نماید که هزاران سال 
بر آن گذشته باشد.« که البته این گفته کمی اغراق آمیز به نظر می رسد. سفرنامه ابودلف 
را والدیمیر مینورسکی، شرق ش��ناس و ایران شناس مشهور روس، با تحقیقات عالمانه 

تصحیح کرده که به فارسی نیز ترجمه شده است.

ابن بطوطه مراکشی
ابوعبداهلل محمدبن عبداهلل بن محمد بن ابراهیم لواتی طبخی معروف به ابن بطوطه در 
سال 703 ه .ق در ش��هر طنجه مراکش به دنیا آمد و در س��ال 725ه . ق، به قصد حج و 
زیارت تربت حضرت رسول )ص(، از زادگاه خود بیرون آمد و از بسیاری از کشورها دیدن 
 کرد. س��فرنامه ابن بطوطه به لحاظ س��ادگی و صداقتی که در گفتار نویس��نده مشهود

 است ، از منابع مهم و قابل اعتماد محققان اس��ت. ابن بطوطه عاوه بر وضع شهرها، به 
فرهنگ و آداب و رسوم و اوضاع اجتماعی و سیاسی نیز پرداخته و مسائل مختلف شهرها 
را همچون کارشناسی آگاه، تحلیل کرده است. وی در س��ال 727 هجری وارد اصفهان 
شد. در آن هنگام از اشترجان که اش��ترگان نامیده می شد، بازدید و مسجد زیبای آن را 

توصیف کرد. 
ناصر خسرو قبادیانی

این دانشمند، شاعر و فیلسوف بلند آوازه ایرانی از ش��خصیت های علمی و مشهور قرن 
پنجم ه .ق اس��ت که س��یاحت و جهانگردی او در برابر مقام علم��ی و ادبی اش تا حدی 
کمرنگ است. البته س��فرنامه وی چنان دقیق و عالمانه اس��ت که قرن هاست محققان 
و پژوهش��گران آن را در زمره منابع دست اول به حس��اب می آورند. وی در سفر معروف 
 و طوالنی اش، در س��ال444 ه .ق برابر با 1065 میادی به اصفهان رسیده و درباره آن 
می نویسد:» شهری است بر هامون نهاده، آب و هوایی خوش دارد و هرجا ده گز چاه فرو 

برند، آبی سرد و خوش بیرون آید...«

    سیاحان اروپایی
دوسیلوای پرتغالی

فیدالکو در اصل با سمت سفیر به دربار ایران آمد تا رابطه ایران و پرتغال را بهبود بخشد. 
وی در روز اول نوامبر 1696 میادی وارد اصفهان ش��د و دوماه بعد به حضور شاه ایران 
رسید. سفرنامه او بیشتر به شرح ماقات های وی با شاه و صدراعظم و مذاکرات سیاسی 
با آنان اختصاص دارد. اما از آنجا که به سال های آخر حکومت صفویان مربوط می شود، 
از سفرنامه های جالب به شمار می رود. دوس��یلوا در دوره سلطنت شاه سلطان حسین، 

آخرین شاه صفوی به اصفهان آمد.
 قبل از آنک��ه اصفهان ب��ه پایتختی صفوی��ه انتخاب و ب��ه نصف جهان معروف ش��ود، 
تعداد معدودی س��یاح و جهانگ��رد از این ش��هر بازدید کرده و ش��رح س��فرخود را به 
رش��ته تحریر در آورده اند. پژوهش��گران می نویس��ند که از اواخر قرون وس��طی، سفر 
س��یاحان و جهانگردان به ایران آغاز ش��د و علت آن نیز وقوع جنگ ه��ای صلیبی بود. 
 اولین جهانگردی که در قرون وس��طی به ایران س��فر کرد، بنیامین تودالیی بود که در 
سال های 560 تا 569 ه .ق برابر با 1164 تا 1172 میادی به کشور ما آمد، اما در سفرنامه 

او از اصفهان مطالبی نمی بینیم.
مارکوپولوی ونیزی

مارکو پولو در سال 1254 میادی برابر با652 ه .ق در بندر ونیز ایتالیا به دنیا آمدو چون 
پدر و عموی وی تاجر بودند، به کشورهای خارجی سفر می کردند و مارکو نیز در این سفرها 
آنان را همراهی می کرد. مارکو پس از 19 س��ال اقامت در چین، سفر به سایر کشورها را 
آغاز کرد و در سفر به ایران، به اصفهان نیز آمد. مارکوپلو در سفرنامه خود اصفهان را یکی 
از هشت والیت مهم ایران برشمرده، اما متأس��فانه درباره مردم اصفهان از جاده انصاف و 
اعتدال خارج شده و حتی در بدگویی از مردم این شهر، به مبالغه نیز روی آورده است. این 

سفرنامه به فارسی ترجمه نشده است.

اصفه��ان ط��ی س��ال های گذش��ته 
سمیه 
میهمان��ان خارجی زیادی از سراس��ر آخشی 

جه��ان داش��ته که ب��ا انعق��اد خواهر 
 خواندگی ب��ا آن��ان، فرهنگش را به کش��ورهای ای��ن خواهر 

خوانده ها معرفی کرده است.
در حال حاضر   چند ش��هر از کش��ورهای دنیا از آسیا گرفته تا 
تااروپا وآمریکا خواهرخوانده های اصفهان هستندو23 سال از 

زمان نخستین عقد خواهر خواندگی اصفهان می گذرد.

مبنای خواهرخواندگی 
شهرهاي تاریخي جهان با داشتن  زمینه هاي تاریخي فرهنگي 
مش��ترک و برای حفظ و حراس��ت از آنها، با  انعقاد قراردادي 
موسوم به خواهرخواندگي، روابط خود را توسعه می دهند. بعد 
از آن با اعزام گروه هاي کارشناس��ي، از تجربیات  هم استفاده 

می کنند. 
در این میان برگزاری هفته های فرهنگی در کشورهای یکدیگر 
هم متداول است. شیان در کش��ور چین، اولین خواهر خونده 
اصفهان بود که در س��ال 1368 خواهر خواندگی خود را اعام 
کردند. پس از آن، یادداشت تفاهم دیگري با شهر کواالالمپور 

در کشور مالزي منعقد شد. 
خواهرخوانده ه��ای دیگر اصفهان ش��امل این شهرهاس��ت: 
بارسلونا- اسپانیا،  فلورانس- ایتالیا،  سن پیترزبورگ - روسیه،  
 یاش - رومان��ي، فرایب��ورگ- آلمان، ای��روان - ارمنس��تان، 
هاوانا – کوب��ا، کویت – کوی��ت ، الهور- پاکس��تان و داکار- 

سنگال. 
همچنین مذاکرات الزم براي اضافه ش��دن س��ه ش��هر بزرگ 
جهان) ش��هرهاي بعلبک لبنان، اس��تانبول ترکیه و کرباي 

عراق( انجام شده است. 
در اینجا نگاهی داریم به ویژگی برخی از این شهر ها:

۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۸چینشیان

۲ تیر ۱۳۷۶مالزیکواالالمپور

۶ آبان ۱۳۷۶آلمانفرایبورگ

۲۲ شهریور ۱۳۷۷ایتالیافلورانس

۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۸رومانییاش

۲۴ دی ۱۳۷۸اسپانیابارسلون

۸ اردیبهشت ۱۳۷۹ارمنستانایروان

۳۰ خرداد ۱۳۷۹کِویتکویت

۱۸ اسفند ۱۳۷۹کوباهاوانا

۱ مرداد ۱۳۸۳پاکستانالهور

۲۰ آبان۱۳۸۳روسیهسن پیترزبورگ

۱۳۸۸سنگالداکار

تاریخ عقد خواهر خواندگی

شیان 

دوري راه  این ش��هر بهانه اي 
ش��د ت��ا بعدها نخس��تین 
 خواهرخوان��ده ب��ه یکي 
از حاش��یه اي تری��ن 
 خواهرخوان��ده ه��ا بدل

 شود.
  شهر شیان، پایتخت ایالت 
شان شی در چین قرار دارد.

نامیده می  این شهر که در زمان باستان »چانگان« 
شده است، یکی از زادگاه های تمدن انسانی است.

  این ش��هر دارای قدمت تاریخی بیش از 3100 س��ال اس��ت 
 و از ق��رن 11 قبل از می��اد تا ق��رن دهم می��ادی، به مدت

 1152 سال پایتخت 12 سلسه از جمله ژو، کین، هان و تانگ 
بوده اس��ت، به طوری که یکی از چهار پایتخت باستانی جهان 

است. 
جالب است بدانید  جاده ابریشم که شرق و غرب را به یکدیگر 
ارتباط  می داد، از شیان شروع می ش��د و اولین مسیر تجارت 
بین المللی بوده است.  در حال حاضر ش��یان 11 شهر خواهر 

خوانده دارد.

فرایبورگ 

فرایب��ورگ از جمل��ه 
ش��هرهایي اس��ت که 
تمایل بسیار به ارتباط 
با خواهرخوانده هایش 
دارد. مس��ئوالن ای��ن 

ش��هر گاه گ��روه ه��اي 
 توریس��تي به اصفه��ان اعزام

 مي کنند. اصفهان نخستین خواهرخوانده مسلمان فرایبورگ 
است. شهر فرایبورگ در غرب آلمان و نزدیک به رودخانه راین 
و در کنار جنگل سیاه قرار دارد. از جمله ویژگي هاي منحصر به 
فرد فرایبورگ، این است که این شهر هم جلوه هایي از یک شهر 
بزرگ جهاني را در خود دارد و هم نمادهایي از شهرهاي کوچک 
قدیمي را ارئه م��ي کند.فرایبورگ تلفیق��ي از زندگي مدرن و 
زندگي نوین است. در س��ال هاي پس از جنگ و در چارچوب 
اهداف یادشده، ش��هر فرایبورگ آلمان اقدام به برقراري رابطه 
خواهرخواندگي با چندین ش��هر در اروپا ک��رده بود، اما بعدها 
یعني پس از ده��ه 80، مقامات ش��هري در فرایبورگ تصمیم 
گرفتند که با ش��هرهایي از دیگر کش��ورهاي جهان نیز رابطه 
دوس��تي و خواهرخواندگ��ي برق��رار کنند. مقامات ش��هري 
فرایبورگ تصمیم گرفتند با ش��هرهاي ماتس��ویاما در ژاپن و 
اصفهان در ایران نیز رابطه خواهرخواندگي برقرار کنند. هدف 
اصلي مقامات فرایبورگي از برق��راري رابطه خواهرخواندگي با 
اصفهان، همراهي با روند اصاحات و اس��تقرار دموکراسي در 

ایران و حمایت از این فرأیند بوده اس��ت. اصفهان 
نهمین خواهر خوانده فرایبورگ است.

فلورانس 

فلورانس زادگاه هنرمندان 
بزرگ��ي چ��ون لئوناردو 
دواینچي و دانته آلیگري 
و یک��ي از ش��هرهاي 
تاریخي و زیباي اروپاست 

و بنا ب��ه گفته آن��دره مالرو، 

ادیب فرانسوي از جمله معدود شهرهاي جهان است که از نظر 
زیبایي و غناي هنري و فرهنگي با اصفهان قابل مقایسه است.

براساس آمار منتشره از سوي یونسکو، بیش از 60 درصد آثار 
هنري جهان در ایتالیا نگهداري مي ش��وند که شهر فلورانس 

بیش از نیمي از این آثار را در خود جاي داده است.
ش��هر فلورانس مرکز ناحیه توس��کاني ایتالیاس��ت. فلورانس 
همچنین یکي از مهم ترین موزه هاي اروپا به نام اوفیتزي را در 

خود جاي داده است.
 قرارداد خواهرخواندگي اصفهان و فلورانس در جریان س��فر 
المبرتو دیني، وزیر امور خارجه وق��ت ایتالیا به تهران و هیأت 
 هم��راه در تاری��خ 22 ش��هریور 1377 به امض��اي دو طرف

 رس��ید. یکي از مهم ترین ثمرات این قرارداد تا امروز، مرمت 
کلیساي جلفاي اصفهان است.

بارسلون

خواهرخوانده اسپانیایي 
اصفه��ان در ش��مال 
ش��رقي این کشور در 
نزدیکي فرانس��ه و در 

س��احل مدیتران��ه قرار 
گرفته است. این شهر دومین 

شهر بزرگ اسپانیا پس از مادرید و بزرگ ترین بندر این کشور 
است. 

قدمت شهر بارسلون که توسط اقوام کارتاژ پایه گذاري شد، به 
قرن اول میادي بازمي گردد.

 ش��هر بارس��لون از نظر فرهنگي یکي از غني ترین ش��هرهاي 
 اسپانیاس��ت، ب��ه ط��وري ک��ه ب��ه تنهای��ي س��ه محوط��ه 
می��راث جهان��ي ای��ن کش��ور را در خ��ود ج��اي داده 
 اس��ت. ق��رارداد خواهرخواندگ��ي اصفه��ان و بارس��لون

 در تاریخ 24 دي 1378 میان ژوان کلوس اي مانتو ش��هردار 
 بارس��لون و  محم��د علي ج��وادي ش��هردار اصفه��ان امضا 

شد. 
 براس��اس ای��ن ق��رارداد، دو ش��هر اصفه��ان و بارس��لون در 
زمینه ه��اي مختلف فرهنگي، ورزش��ي و تجاري ب��ا یکدیگر 

همکاري می کنند.

داکار

تری��ن  ب��زرگ  داکار 
ش��هر و پایتخت کشور 
اس��ت ک��ه  س��نگال 
در س��احل اقیان��وس 

اطل��س واق��ع ش��ده و 
موقعی��ت آن که غرب��ی ترین 

ش��هر آفریقایی اس��ت، این ش��هر را ب��ه مرکزی ب��رای محل 
بازرگان��ی بی��ن اروپ��ا و اقیان��وس اطل��س مب��دل س��اخته 
 اس��ت،به همی��ن لح��اظ ای��ن ش��هر بن��دری  موقعیت��ی 

سوق الجیشی دارد. 
داکار یک مرکز مهم اداری اس��ت و یک انجمن ملی محسوب 
می ش��ود؛ یکی از 64 انجمن محلی س��نگال که در 17 ژوئن 
سال 1887 توس��ط سیستم اداری اس��تعمار فرانسه در داکار 

ایجاد شد. 
سیس��تم اداری داکار کامًا ش��بیه به سیس��تم اداری پاریس 
 اس��ت.از  مه��م ترین جاذب��ه های گردش��گری در این ش��هر 
 می ت��وان از بازاره��ای اصلی و مس��جد جامع داکار ن��ام برد.

خواهرخوان��ده ه��ای داکار عبارتن��د از: باک��و در آذربایجان، 
واشنگتن در ایالت متحده و اصفهان در ایران.

الهور

الهور پایتخت پاکستان 
و همس��ایه ایران است. 
زمینه تفک��ر مردم این 
ش��هر نوید ایج��اد یک 

 رابطه ق��وی ب��ا اصفهان 
می داد.

  الهور یک شهر تاریخي و دانش��گاهي و مسلمان است. زمینه 
فعالیت زیادي در این شهر موجود اس��ت، اما به واسطه برخي 
مشکات سیاسي  در پاکستان، هنوز رابطه چندان زیادی بااین 

شهر برقرار نشده است.

سن پیترزبورگ

سن پیترزبورگ در سال 
در  می��ادي   1703
شمال غربي فدراسیون 
روس��یه در مح��ل ورود 

رودخانه نوا به خلیج فناند 
توس��ط پتر کبیر بنا شد. مقبره 

پوشکین، شاعر معروف روسیه در این شهر قرار دارد.
 دیدني ه��اي دیگ��ر س��ن پیترزب��ورگ کلیس��اهاي بزرگ، 

کاخ هاي ت��زار و موزه ه��اي باش��کوه، از جمله م��وزه بزرگ 
 آرمیتاژ است که در جوار رودخانه نوا به زیبایي و عظمت شهر

 مي افزاید. 
س��ن پیترزب��ورگ همچنین ب��زرگ تری��ن مرک��ز تاریخي 
خاورشناسي روسیه به شمار مي رود. قرارداد خواهرخواندگي 
اصفهان و سن پیترزبورگ روز 12 اردیبهشت 1378 در اصفهان 

امضا شد.
پس از آن در آبان ماه 1383 قراردادتفصیلي خواهرخواندگي در 

هشت ماده به امضاي دو طرف رسید. 

هاوانا

کوب��ا، جزیره اي اس��ت 
ک��ه در مغ��رب دریاي 
کارائی��ب واق��ع ش��ده 
است. در کوبا شبه جزایر 

و خلیج هاي ف��راوان نیز 
وجود دارد.

اماکن دیدن��ي کوبا عبارتن��د از: م��زارع  توتون،کارخانه هاي 
شکرس��ازي و قصرهاي زیباي ش��هر کاماگوي.کوب��ا یکي از 
زیباترین و دیدني ترین مناطق دریاي کارائیب محس��وب مي 

شود.
  به علت این که  هاوانا در یک قاره دوردس��ت است و به همین 
دلیل امکان این که س��طح مطلوبي از ارتباط بااصفهان داشته 

باشد را از دست داده است.
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محمد مهریار 

دانشمند، متفکر و ادیب فرزانه، 
ش��اعر و عارف وارس��ته، استاد 
محمد مهریار در س��ال 1297 
شمس��ي در خانواده علم و ادب 
)خاندان نجفي اصفهان( متولد 
ش��د.  نس��ب او از ط��رف پدر و 
 مادر به آیت اهلل العظمي ش��یخ 
محم��د تق��ي رازي نجف��ي 
»هدای��ه  کت��اب  صاح��ب 

المسترش��دین« مي رس��د. وي تحصیات مقدماتي خ��ود را در مدارس 
قدیم اصفهان از ادبیات فارس��ي و عرب��ي، فقه و اصول، معان��ي و بیان بر 
 طبق روش معمول روز انجام داد، س��پس به کشور عراق س��فر کرد و در 
دو شهر نجف و بغداد مدتي مدید نزد استادان مبرز  به کسب معارف اسامي 
پرداخت و در ادب عربي و فقه و اص��ول توانا و در زمره فضاي جوان حوزه 
نجف قلمداد شد. آنگاه به اصفهان بازگش��ت و باز به تحصیل فقه و اصول 
 و فلسفه و ادب فارس��ي و عربي اش��تغال یافت و در عین حال از تحصیل 
زبان هاي خارجي )انگلیسي و فرانسه( و دانش هاي جدید نیز غافل نماند 
و به اخذ دیپلم متوس��طه علمي توفیق یافت. وی در سال 1319 شمسي 
 در ادبیات، فلسفه و علوم تربیتي از دانشسراي عالي تهران فارغ التحصیل 
شد و پس از اخذ درجه لیسانس در دبیرس��تان هاي اصفهان به تدریس 
 م��واد مختلف چ��ون ادبیات فارس��ي، زبان فرانس��ه ، تاری��خ و جغرافي، 
جبر و عل��وم تجرب��ي- نظر ب��ه توس��عه مبان��ي تحصی��ات خویش- 
مش��غول ش��د و چ��ون عل��وم مختل��ف را به خوب��ي ف��را گرفت��ه بود، 
در تدری��س ای��ن دان��ش ه��ا توفی��ق فراوان��ي یاف��ت و از دبی��ران 
 بس��یار موف��ق و خوش��نام و دانش��مند اصفه��ان ش��مرده مي ش��د.

کتاب هاي چندي از تألیف و ترجمه از استاد منتش��ر شده است.  مهریار 
در سال 1330 شمسي به آمریکا عزیمت کرد. در سال 1336 شمسي به 
دانشگاه اصفهان منتقل شد و به عنوان رییس کتابخانه دانشکده پزشکي 
اصفهان، کتابخانه آن دانشکده را تأسیس کرد و در سال 1339 شمسي به 
دانشکده ادبیات اصفهان انتقال یافت. استاد مهریار دراسفند 89 درگذشت.

دکترلطف اهلل هنرفر

لط��ف اهلل هنرف��ر درس��ال 
1298ه���.ش در محله ش��یخ 
یوس��ف )از مح��ات قدیم��ي 
اصفه��ان( متول��د ش��د. وی 
ب��راي تحصی��ات ابتدایي به 
مکت��ب امجدی��ه و س��پس به 
دبس��تان هاي نوری��ه و حکیم 
نظام��ي رف��ت و دوره اول 
متوس��طه را در دبیرس��تان 
صارمی��ه اصفه��ان ب��ه پایان 

رس��اند و درس��ال1316ه�.ش به اخذ دیپل��م ممتاز دانش س��را موفق 
گردید. در خرداد1320ه�.ش به اخذ درجه لیس��انس در رش��ته تاریخ و 
جغرافیا از دانشسراي عالي دانشگاه تهران با رتبه اول نائل شد و به همین 
مناس��بت در دي ماه س��ال1320ه�.ش افتخار دریافت مدال درجه اول 
 علمي وزارت معارف و اوقاف و صنایع مس��تظرفه ایران را به دس��ت آورد. 
اس��تاد هنرفر س��ال ها ب��ا تدریس در دبیرس��تان ه��ا و دانشس��راهاي 
اصفهان مص��در خدمات ارزن��ده فرهنگي ب��ود و در خال این س��ال ها 
توفیق اخذ فوق لیس��انس تاریخ از دانش��گاه ته��ران را نیز یاف��ت  کرد و 
در تیرم��اه س��ال1341ه�.ش ب��ه اخ��ذ دانش��نامه دکت��ري دوره 
 اول تاری��خ دانش��گاه ته��ران ب��ا درج��ه »بس��یار خ��وب« نائل ش��د. 
وي از س��ال1331 ت��ا س��ال1339ه�.ش، ضم��ن ادام��ه تدری��س، 
در اداره باس��تان شناس��ي اصفه��ان مش��غول ب��ه انج��ام خدم��ات 
 ارزن��ده اي در راس��تاي حف��ظ مواری��ث تاریخ��ي و فرهنگ��ي ب��ود. 
اس��تاد هنرفر پ��س از 26س��ال خدم��ت م��داوم در فرهن��گ اصفهان، 
درس��ال1346ه�.ش به دانش��گاه اصفهان دعوت ش��د و گ��روه تاریخ را 
در دانش��کده ادبی��ات و عل��وم انس��اني پای��ه گ��ذاري و درعی��ن حال 
نخس��تین درج��ه اس��تادي تاری��خ را در دانش��گاه اصفه��ان کس��ب 
 ک��رد. وي درس��ال1385ه�.ش در اصفه��ان ب��درود حی��ات گف��ت. 
 خدم��ات فرهنگي و برخ��ي ازتألیف��ات و تحقیقات وي به ش��رح زیرند: 
 ازاصفهان دیدن کنی��د )راهنماي ش��هر اصفهان(؛ این اث��ر چندین بار 
ازسال1340ه�.ش با عناوین مختلف به چاپ رسیده است. گنجینه آثار 
تاریخي اصفهان )بهترین کت��اب ایران درس��ال1344ه�.ش(،راهنماي 
ش��هر اصفهان)چ��اپ اول1346ه���.ش( ازانتش��ارات مؤسس��ه 
 فرانکلین، آش��نایي با ش��هر تاریخ��ي اصفهان)چ��اپ اول1372ه�.ش( 
سه فصل از کتاب سیري در صنایع دس��تي ایران، اصفهان شهر تاریخ)در 
چهار جلد(   اس��تاد حدود 40 مقاله در موضوعات مختلفي از تاریخ و آثار 
تاریخي ایران و اصفهان در مجات باستان شناسي، نشریه دانشکده ادبیات 
و علوم انساني دانش��گاه اصفهان، هنر و مردم، گسترش، میراث جاویدان، 

فصلنامه فرهنگ اصفهان و... به چاپ رساند.
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استقبال مردم ازنصب  نمادهای اصفهان 
 عباس حاج رس��ولیها، رییس ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان گف��ت: نصب الم��ان های 
صنایع دستی درمیادین اصلی و برخی از معابر شهر تاریخی اصفهان مورد استقبال گسترده 

مردم قرار گرفته است.

اصفهان شناسی

اصفهان وخواهرخوانده هایش 

SMS

مشاهیر  اصفهان 
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 زهرا جمشیدی : دو عدد بامیه متوسط را شسته و 
انتهای آنها را جدا کنید. سپس از وسط 
آن دو قطع��ه باریک، دو 
قطعه بریده شده را درون 
یک لیوان آب بیندازید و روی لیوان 
را با درپوشی بپوش��انید و در دمای طبیعی 

نگهداری��د. صبح زود پیش از ص��رف صبحانه دو اتاق در طول شب 
قطعه بامیه را از لیوان خارج کرده و آب درون لیوان را بنوشید. این کار 
را به صورت روزانه انجام دهید. پس از دو هفته شاهد کاهش چشمگیر 

و ملموس قند خونتان خواهید بود. 
 عصاره)ژل��ه( بامیه را طب��ق دس��تورالعمل به مدت 10 ت��ا 15 روز 
) صبح ها به صورت ناشتا(میل کنید و س��پس تأثیر آن را در کاهش 
قند خون خود، رفع یبوست و بعضی از بیماری های گوارشی مشاهده 

خواهید کرد. 

گیاه درمانی ديابت
برخي از ادویه ها فعالیت انسولین را تشدید مي کنند. تحقیقات ثابت 
مي کند که مصرف دارچین، میخک، گزنه، زردچوبه ) براي پیشگیري 
از گرفتگي عروق و آلزایمر نیز مفید است ( و برگ مو، فعالیت انسولین 
را تا سه برابر افزایش مي دهد که در بین آنها اثر دارچین از بقیه بیشتر 
اس��ت، به گونه ای که پاش��یدن مقدارکمي دارچی��ن روي غذاهاي 
شیرین، فعالیت انسولین را افزایش داده و مانع از افزایش قند خون مي 
شود. تخم شنبلیله از دیرباز در ایران و سایر کشورهاي مشرق زمین 
براي کنترل دیابت مورد اس��تفاده قرار مي گرفته است. اثر این ماده 
 در افراد مبتال به دیابت نوع اول بسیار چشمگیر بوده و حتي کاهش 
چربي هاي خون را هم به دنبال دارد.میزان دز پیشنهادی مصرف تخم 

آسیاب شده شنبلیله پنج گرم در روز است.
* کارشناس تغذيه

  نسخه مرکب داروی گیاهی
ضد ديابت و مرض قند

نس�خه هاي ش�ماره ي�ک- دارو: تخ��م یا تم��ام گیاه ش��نبلیله، 
مقدارمصرف: یک تا دو گرم در روز است.

 طرز تهی�ه: مقدار ف��وق را که قب��ال کوبیده ش��ده باش��د، در یک
  لی��وان آب جوش ریخت��ه به مدت نیم س��اعت باق��ی بگذارید تا دم

 بکشد، سپس آن را صاف کرده، روزی سه بار هر بار یک فنجان میل 
کنید.

نسخه شماره دو- دارو: ریزم بید گیاه )مرغ (، مقدار مصرف: پنج تا 
10 گرم در روز است. 

طرز تهیه: مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد، در یک لیوان آب 
جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد، سپس آن 

را صاف کرده، روزی سه بار، هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره سه- دارو:  برگ توت سیاه، مقدار مصرف : سه تا شش 

گرم در روز است.
طرز تهیه: مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب 
جوش ریخته، به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد، سپس آن 

را صاف کرده، روزی سه بار، هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره چهار- دارو:  برگ  اوکالیپتوس، مقدار مصرف : پنج 

تا 10 گرم در روز است.
طرز تهیه: مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب 
جوش ریخته، به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد، سپس آن 

را صاف کرده روزی سه بار، هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره پنج- دارو: پوس��ت دانه لوبیا، مقدار مصرف: هفت تا 

250 گرم در روز است.
طرز تهیه: مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب 
جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد، سپس آن را 

صاف کرده روزی سه بار، هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره 6-  دارو : برگ درخت گردو، مقدار مصرف : سه تا هفت 

گرم در روز است.
طرز تهیه: مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب 
جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد، سپس آن را 

صاف کرده روزی سه بار، هر بار یک فنجان میل کنید.
نسخه شماره 7- دارو: سیر، مقدار مصرف: سه یا شش عدد سیر تازه 

را همراه با غذا میل کنید .
طرز تهیه : 12 تا 18 گرم از س��یر خشک ش��ده را در یک لیوان آب 
جوش ریخته، به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد، سپس آن 

را صاف کرده و همراه غذا میل کنید.
نسخه شماره8  – دارو : ریش��ه بابا آدم، مقدار مصرف: روزانه پنج تا 

10 گرم است.
 ط�رز تهیه: مق��دار ف��وق را که قب��ال کوبیده ش��ده باش��د در یک 
 لی��وان آب جوش ریخته ب��ه مدت نیم س��اعت باقی بگذاری��د تا دم

بکشد، سپس آن را صاف کرده روزی س��ه بار هر بار یک فنجان میل 
کنید.

 راه اندازی 104 پايگاه اورژانس 
در شهرستان خور

 رییس مرکز مدیری��ت حوادث و فوریت های پزش��کی 
استان اصفهان گفت: یکصد و چهارمین پایگاه اورژانس 
پیش بیمارس��تانی اس��تان و چهارمین پایگاه اورژانس 
شهرس��تان خور با هزینه ای بالغ بر ی��ک میلیارد و 500 
میلیون ریال در محل س��ه راهی جندق ب��ه بهره برداری 
رسید.حمید اس��ماعیلی افزود: این واحد امداد جاده ای 
با اعتباری بالغ بر یک میلی��ارد و 500 میلیون تومان راه 
اندازی شد که در ساختمانی به صورت مشترک با پلیس 

راه و هالل احمر مستقر است.
 وی تصریح کرد: پایگاه مذکور با به کارگیری یک دستگاه 
آمبوالنس مجهز بهICU سیار، شش پرسنل تخصصی 
فوریت های پزش��کی در نوبت های کاری 24 س��اعته و 
تجهیزات مورد نیاز برای ثابت سازی و انتقال بیمار، آماده 
ارائه  خدم��ات اورژانس پیش بیمارس��تانی به مصدومان 

حوادث جاده ای است.
در يک ماه گذشته به وقوع پیوست؛

انجام 7 هزار و 299 مأموريت 
پیش بیمارستانی 

کارشناس��ان اورژانس در فروردین ماه با حضور بر بالین 
دو ه��زار و 345 بیم��ار و مصدوم به صورت س��رپایي به 
آنان خدمات رس��اني کرده و در هفت هزار و 299 مورد 
 دیگ��ر حادثه دی��دگان را ضم��ن انجام اقدام��ات پیش 
بیمارستانی، با آمبوالنس هاي 115 به بیمارستان منتقل 

کردند.
به گ��زارش روابط عمومی مرکز مدیری��ت و فوریت های 
پزش��کی اصفهان، تکنس��ین هاي مرک��ز فوریت هاي 
پزش��کي اورژانس اصفهان در فروردین م��اه با حضور بر 
بالین 10 ه��زار و941بیمار و مصدوم، ب��ه آنان خدمات 

پیش بیمارستانی  ارائه کردند.
در این مدت ی��ک ه��زار و 539 بیمار ب��ا ناراحتي هاي 
قلبي،369 نف��ر با بیماري ه��اي تنفس��ي،388 بیمار با 
 مس��مومیت هاي دارویي و غذایي از خدم��ات این مرکز 

بهره مند شدند.
کارشناسان اورژانس از تعداد مأموریت های انجام شده در 
سه هزار و 283مورد به محل حوادث رانندگي اعزام شده 
و در687 م��ورد تصادف جاده اي و دو ه��زار و 596مورد 
س��انحه رانندگي در حوزه ش��هری، به حادث��ه دیدگان 

خدمات رساني کردند.

ارثی بودن به معنای غیر قابل درمان بودن نیست
به گزارش پزش��ک آنالین، متأس��فانه این تصورغلط دراذهان 
وجود دارد که بیماری های ارثی یا ژنتیکی را نمی شود درمان 
کرد.روزانه با مراجعان بس��یاری مواجه می شوم که مثال برای 
ریزش موی خود مراجعه کرده اند. وقتی علت را جویا می شوند 
و پاسخ می ش��نوند که زمینه ارثی دارد، س��ایه ای از ناامیدی 
در چشمانش��ان دیده می شود. در موارد مش��ابه بسیاری مثل 
تیرگی دور چش��م ها، آکنه های ش��دید و حتی بیماری هایی 
مثل پس��وریازیس یا صدفک  )داداالصدف(واکنش مش��ابهی 
به چش��م می خورد.امروزه با پیش��رفت علم پزشکی، بسیاری 
از بیماری های ارثی قابل کنترل هس��تند و م��ی توان جلوی 
پیشرفت آنها را گرفت و حتی سیر بیماری را معکوس کرد، به 

عنوان مثال ریزش مو را متوق��ف کرده و حتی رویش مجدد به 
مو داد و یا در موردپس��وریازیس بیمار می تواند سال ها بدون 
ضایعات بیماری زندگی کند و پوس��ت او ظاهرا صاف باشد. در 
مورد آکنه که خوشبختانه تا 90درصد قابل درمان است و فرد 
می تواند با پوست سالم و بدون جوش زندگی کند. اگرچه میزان 
موفقیت درمان های پزشکی بس��تگی به نوع بیماری دارد، اما 
آنچه بین همه بیماری های ارثی یا ژنتیکی مشترک است، این 
اس��ت که بیماری با مراجعات مکرر که پزشک متخصص تواتر 
آن را تعیین می کند و با اقدامات طب��ی یا جراحی کنترل می 
شود، یعنی عالئم و نش��انه های بیماری به طور کامل یا نسبی 
از بین می روند. ادامه درمان نگهدارنده الزم است و اگر  درمان 

نگهدارنده قطع شود، عود رخ می دهد.نتیجه این که اگر چه باید 
سعی شود تا حد ممکن از بروز بیماری های ژنتیکی جلوگیری 
شود و بهترین اقدام در این جهت پرهیز از ازدواج های فامیلی 
است، اما در مواردی که ژن گسترده است و بیماری ظهور می 
کند، مثل ریزش مو یا آکنه ، بیمار باید با مراجعات مکرر مشکل 
خود را کنترل کند. ارثی بودن بیماری تنها به این معناست که 
بیماری ریشه کن نخواهد شد و بیمار باید اراده، دقت و هزینه 
بیشتری را صرف بیماری خود کند .این رویکرد که بیماری من 
ارثی است پس قابل درمان نیست و رها کردن بیماری، متأسفانه 
باعث بیش��رفت بیماری و عوارض بعدی خواهد شد که کنترل 

بیماری را مشکل تر خواهد ساخت.

نسخه

اخبار سالمت 
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سرطان معده دومين جايگاه را در دنيا دارد

امروز سرطان، شایع ترین علت مرگ و میر پس از بیماري قلبي و عروقي به شمار مي رود و در این میان 
سرطان معده از نظر شیوع، دومین جایگاه را در دنیا دارد. سرطان معده یک بیماري اندمیک است، یعني 

در بعضي مناطق، بروز و شیوع آن بیشتر از مناطق دیگر است.
چند کتاب برای سالمتی شما

110 پاسخ به بیماران مبتال به هپاتیت C و اطرافیان آنها
کتاب 110 پاسخ به بیماران مبتال به هپاتیت C و اطرافیان آنهابه انضمام 
بخش های حاملگی و هپاتیت C، پیوند کبد و هپاتیت C، بیماری  های 
کلیه و هپاتیت C توس��ط دکتر حمید کالنتری)دانشیار گوارش و کبد 
دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان(، دکتر زهرا شهش��هان) دانشیار زنان و 
زایمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(، دکتر مجید یاران) دکترای علوم 
آزمایشگاهی مرکز تحقیقات بیماری  های عفونی و گرمسیری( تألیف شد.
ورزش و بازتوانی بیماران سرطانی/  راهنمای عملی ورزش برای 

بازتوانی بیماران سرطانی
کتاب ورزش و بازتوانی بیماران س��رطانی، راهنمای عملی ورزش برای 
بازتوانی بیماران سرطانی توسط مترجمان آن با همکاری دکتر جهانگیر 
کریمیان، پریوش شکرچی زاده)اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان(ویراستاران علمی این کتاب با همکاری دکتر مژگان اعلم صمیمی 

و دکتر زهرا اکبری تألیف شد.
NMS  – فیزيولوژي پايه و بالیني/ پرسش و پاسخ

کتاب فیزیولوژي پایه و بالیني- پرسش و پاس��خ –  NMS با ترجمه سید 
مجتبي بني طباء بیدگلي، عضو هیأت علمي دانشگاه علوم پزشکي کاشان، 
محدثه سادات موسویان دانشجوي پزشکي، الهه میانه ساز دانشجوي پزشکي، 

همراه با ویراستاری علمی و ادبی سید مجتبي بني طباء بیدگلي تألیف شد.

پزشکان در آزمایشات جدید خود دریافته اند که نوشیدن 
یک فنجان چاي در عین حال که ق��درت مغز را افزایش 
مي دهد، به کاهش خس��تگي، افزایش هوش��یاري و نیز 

بهبود عملکرد و بازده مغز نیز کمک مي کند. 
به گزارش ایسنا، متخصصان دانمارکي در این آزمایشات 
تأثیر مواد ش��یمیایي اصلي موجود در چاي را روي توان 
ذهني 44 ش��رکت کننده جوان مورد بررسي و ارزیابي 

قرار دادند. 
 روزنام��ه دیل��ي میل��ي چ��اپ انگلی��س، در گزارش��ي 
در این باره آورده اس��ت: تأثیرات این م��واد از جمله یک 
نوع اس��ید آمینه موس��وم به »ال - تئانین« که در چاي 
س��بز نیز یافت مي ش��ود و همچنی��ن کافئین 
به مقداري ک��ه معموال در ی��ک فنجان چاي 

 یافت مي ش��ود، با مواد دارونما در گروه کنترل مقایس��ه 
نشد. 

نتایج مقایس��ه ها تأیید کرد افرادي که چاي نوش��یدند 
 20 تا 70 دقیقه بع��د از مصرف این نوش��یدني در انجام
  تع��دادي از کاره��اي مهم، بهت��ر و دقیق ت��ر از افرادي

 عمل کردن��د ک��ه از نوش��یدني دارونما اس��تفاده کرده 
 بودن��د. ای��ن مطالع��ات همچنین نش��ان داد کس��اني 
 که چ��اي مي نوش��ند س��طح هوش��یاري باالت��ري نیز 

دارند. 
به گفته این متخصصان، چاي همچنین خستگي را در بین 

داوطلبان زیر40 سال کاهش مي داد. 
شرح این آزمایش��ات در مجله »نوروساینس تغذیه اي« 

منتشر شده است. 
پژوهشگران علوم پزشکی اعالم کردند مصرف میوه و سبزیجات 
حتی ظرف فقط چند هفته، می تواند رنگ پوست را بهتر کند. 
به نقل از بی بی سی ، محققان دانشگاه سن اندروز تغذیه 35 نفر 
را زیر نظر گرفتند و دریافتند که پوست کسانی که سبزیجات 

بیشتری می خورند رنگ بیشتری دارد.
سایر تحقیقات حاکی است که این تغییرات ممکن است باعث 
جذابیت فرد شود. بعضی از دانشمندان گفتند که این مطالعه 
که در نشریه پالس وان چاپ شده، ممکن است به طور کامل 
نمایانگر ارتباط میان تغذیه و ظاهر انس��ان نباش��د. از مدتی 
قبل معلوم ش��ده بود که رنگ دانه های زرد و قرمز موسوم به 
»کاروتنوید« که در بس��یاری از انواع میوه و سبزیجات یافت 
می شود، می تواند بر رنگ پوست اثر بگذارد. دانشمندان دانشگاه 
سن اندروز طی شش هفته به مطالعه 35 دانشجو که بیشتر آنها 
سفیدپوست بودند پرداختند و میزان مصرف میوه و سبزیجات 
توسط آنها را جویا شدند. در این مدت که رنگ پوست آنها زیر 

نظر گرفته شد، نتیجه حاکی بود که تغییرات در مصرف میوه 
و سبزیجات ممکن اس��ت به تغییرات در رنگ پوست مرتبط 
باشد، به طوری که مصرف بیشتر آنها به عمیق تر شدن رنگ 
 قرمز و زرد پوست کمک کند. در تحقیقات قبلی توسط این تیم 
نتیجه گیری شده بود که ارتباطی میان جذابیت ظاهری صورت 

و تغییرات حتی ناچیز در رنگ پوست وجود دارد. 
آنها نوشتند: ممکن است که حتی تغییرات ناچیزتر در تغذیه 
بتواند فواید محسوسی بر رنگ پوست به جا بگذارد. با این حال 
آنها گفتند که این تأثیر در افراد مسن ممکن است متفاوت باشد 
و این که تحقیقات بیشتری در مورد داوطلبان غیرسفیدپوست 
الزم اس��ت. دکت��ر گلنی��س جون��ز، کارش��ناس تغذی��ه در 
 دانشگاه کمبریج گفت که مس��أله دیگری که در این مطالعه 
 محس��وب نش��ده، ای��ن اس��ت ک��ه چگونگ��ی آم��اده

 کردن غذا تأثیر زیادی در می��زان کاروتنویدهایی دارد که به 
بدن می رسد.

افرادی که چای می نوشند سطح هوشياری 
باالتری دارند

در تحقیقات 
علمی 

پژوهشگران 
اثبات شد؛

سبزيجات مصرف کنيد تا پوستتان جذاب شود 

همواره یک��ی از دغدغه های اساس��ی 
کتايون 
کارشناسان مدیریت و اقتصاد بهداشت گلچهره 

در جهان اثرات متقابل سالمت بر فقر و 
فقر بر سالمت بوده اس��ت، به گونه ای که اگر فردی دارای توان 
اقتصادی کافی نباشد، امکان تغذیه مناسب، کسب آموزش کافی 
در زمینه بهداشت و در نهایت تأمین سالمت خود و خانواده خود 
را نخواهند داش��ت. نماینده اصفهان در مجم��ع عمومی نظام 
پزشکی کشور با اشاره به مقاله  خود در ارتباط با مقایسه وضعیت 
س��المت و رفاه اجتماعی در ایران و کش��ورهای جهان، اظهار 
داش��ت: با پذیرفتن این مطلب که پدیده فقر بر سالمت اثرات 
زیادی دارد، زمینه  کمک های مالی کشورهای دارا به کشورهای 
ندار به منظور تأمین کالری الزم برای نیازمندان در این کشورها 

فراهم شد.

ثروت، س�المت را افزايش 
می دهد

مس��عود جوانبخ��ت ب��ا تأکی��د بر 
این که ث��روت، س��المت را افزایش 
می دهدگف��ت: اف��راد ثروتمن��د 
دسترس��ی بیش��تری ب��ه کاالهای 
افزایش دهن��ده س��المتی دارند، اما 
آنچه از اهمیت بیش��تری برخوردار 
است همانا اثر سالمت بر کاهش فقر 
و رشد اقتصادی هر کشور است. وی 
افزود: با توجه به این که سرمایه فرد 

نیازمند همان بدن وی است، بنابراین از دست دادن سالمت فرد، 
منجر به فقر وی و در نتیجه افزایش فقر در جامعه و کاهش رشد 

اقتصادی کشور می شود.
معاون نظارت و برنامه ریزی نظام پزش��کی اصفهان ادامه داد: 
کشورهایی که افرادی آموزش دیده و سالم دارند و دارای وضعیت 
سیاسی با ثباتی هستند، از رشد اقتصادی مناسب تری برخوردار 
بوده اند. جوانبخت بیان داشت: در جهان امروز داشتن جامعه اي 
پویا و رو به رشد بدون نظام کارآمد سالمت و رفاه اجتماعي بسیار 

دشوار است. 

سالمت و رفاه اجتماعی تنها يک مسأله اجتماعی 
نیست

 نماینده اصفهان در مجمع عمومی نظام پزشکی کشور با اشاره 

به این که سالیان  متمادي دولتمردان و سیاستگذاران اغلب به 
سالمت و رفاه اجتماعي تنها به عنوان مسأله اي اجتماعي توجه 
مي کنند، افزود: با توجه به تأثیر مهم سالمت و رفاه اجتماعي بر 
بهره وري نیروي کار و سرمایه انساني در تولید جامعه و همچنین 
رابطه رشد و توسعه اقتصادي با رفاه اجتماعي و از سویي دیگر اثر 
این نظام ها بر توزیع درآمد و سالمت و رفاه جامعه، امروز دیگر 
سالمت و رفاه اجتماعي تنها یک مسأله اجتماعي صرف نیست.

جوانبخت بیان داشت: در واقع پرداختن به مقوله سالمت و رفاه 
اجتماعي در راستاي بسط و گسترش عدالت اجتماعي، به عنوان 
هدفي عمده براي دولت ها مطرح است و یکي از مسائل محوري 
در هر برنامه توس��عه اقتصادي، اجتماعي  محس��وب مي شود. 
وی با اشاره به این که این گس��تردگي به حدي است که امروز 
دولت هاي مختلف جه��ان مهم ترین خدمات خ��ود را ایجاد و 
توسعه نظام سالمت و رفاه اجتماعي قوي و کارآمد ي دانند، افزود: 
یکي از شاخص هاي محوري توسعه پایدار، سالمت است و تأمین 
سالمت جسمي، ذهني، رواني و اجتماعي شهروندان از نیازهاي 
اصلي محسوب مي شود.نماینده اصفهان در مجمع نظام پزشکی 
کشور گفت: در  تئوري هاي سرمایه انساني، وضعیت سالمتي 
انس��ان به صورت یک ذخیره در نظر گرفته مي شود و بنابراین 

سالمت، کاالیي سرمایه اي است. 

دخالت گسترده دولت در بخش سالمت 
جوانبخت با اش��اره به این که یکي از ویژگي ه��اي بارز بخش 
سالمت، دخالت گس��ترده دولت در این بازار اس��ت، افزود: دو 
دیدگاه یا الگوي متف��اوت در خصوص  دخال��ت دولت در بازار 
مراقبت سالمت وجود دارد که تئوري منافع عامه مردم و گروه 
هاي خاص، گویای آن اس��ت. وی گفت: بر اساس تئوري منافع 
عامه، دلیل دخالت دولت این است که منافع عمومي را به صورت 
یک کل واحد در نظر گرفته و سیاست هایي را اتخاذ مي کند که 
کارایي و عدالت را تقویت مي کند. وی با اشاره به این که دخالت 
دولت در تئوري منافع عامه وقتي قابل دفاع است که بازار قادر 
نباش��د منابع را به صورت کارآم��د تخصی��ص داده و یا توزیع 
درآمدها را به صورت عادالنه انجام دهد، اظهار داشت: وقتي بازار 
ناتوان باشد، دولت ها تالش می کنند که از طریق تقویت رقابت، 
 فراهم آوردن اطالعات براي مصرف کنندگان،  کاهش پیامدهاي 
خارجي مضر و یا توزیع مج��دد درآمده��ا در جامعه،کارایي و 
عدالت را بهبود ببخشند. نماینده اصفهان در مجمع نظام پزشکی 
کشور گفت: در نتیجه مدل منافع عامه، آن رفتار دولت را پیش 
بیني مي کند که قوانی��ن، مقررات و س��ایر فعالیت هاي دولت 

موجب بهبود کارایي و عدالت خواهد شد. 

در مجمع عمومی نظام پزشکی کشور مطرح شد؛

اثرات متقابل سالمت بر فقر و فقر بر سالمت

در واقع پرداختن 
به مقوله سالمت 
و رفاه اجتماعي 

در راستاي بسط و 
گسترش عدالت 

اجتماعي، به 
عنوان هدفي 

عمده براي دولت ها 
مطرح است

 با استفاده از بامیه 
قندخون خود را کاهش دهید



یادداشت

پليس هند از دس��تگيري دو متهم به آدم ربايي و قت��ل بازيگر جوان اين 
كشور خبر داد. به گفته پليس هند، اين دو آدم ربا كه از همكاران سينمايي 
»ميناكش��ي تاپار« بودند، پس از ربودن اين بازيگر، مبلغ 20 هزار دالر از 
خانواده اش درخواست كردند تا دخترش��ان را آزاد كنند، اما زماني كه اين 
مبلغ را به طور كامل دريافت نكردند دس��ت به اين جنايت زدند. به گفته 
پليس، اين دو آدم ربا كه يك زن و يك مرد بوده اند، پس از طرح دوستي با 
»ميناكشي« و به دست آوردن اطالعاتي در مورد وضعيت مالي و خانوادگي 
او، برنامه ربودن او را طراحي كردند. اين بازيگ��ر به همراه اين دو متهم به 
منطقه اي در مرز اين كشور با نپال رفته و پس از ربودن مقتول، پيغامي به 
خانواده اش فرستادند و اين مبلغ را درخواست كردند. اين دو متهم همچنين 
خانواده »ميناكش��ي« را تهديد كردند در صورت عدم پرداخت اين مبلغ، 

تصاوير هرزه نگاري از دخترشان 
تهيه و منتشر مي كنند. اما وقتي 
مبل��غ درخواس��تي را تحويل 
نگرفتند، اين بازيگر س��ينما را 
خفه كرده و س��رش را از بدنش 
جدا كردن��د. متهم��ان هنگام 
بازگشت به بمبئي بخش هايي از 
اين جسد را در جاده رها كردند. 

رفتگر درس��تكار  وقتی با يك 
كيف ك��ه داخ��ل آن اس��ناد 
ميلياردی و پنج ميليون تومان 
طال ب��ود روبرو ش��د، با كمك 
مسئول حراست ش��هرداری 
صاحب كيف را پيدا كرد. احمد 
ربانی، رفتگر41 س��اله، درباره 
جزئيات اين ماج��را گفت: در 
حدود 10 سال است كه نيروی 
خدمات شهرداری منطقه يك 
شهرستان بجنورد هستم و  به عنوان رفتگر اقدام به نظافت خيابان ها می كنم. 
ساعت دو بامداد پنجشنبه،31 فروردين ماه بود كه شيفت كاری ام شروع شد 

و در حال نظافت خيابان ها بودم. 
همه كوچه ها را تميز كرده بودم و وقتی به آخرين كوچه رسيدم، يكدفعه 
چشمم به يك كيف مشكی رنگ افتاد كه ابتدا تصور كردم كيفی كهنه است  
كه آن را كنار خيابان رها كرده اند. با اين تصور، به سمت كيف رفتم اما وقتی 
از گوشه آن ديدم كه مدارک و دسته چك و مقداری طال داخل آن است، 
متوجه شدم كه صاحب آن احتماال كيفش را گم كرده و من هر طور شده 
بايد اين كيف را به دستش برس��انم تا او را از نگرانی درآورم. وی ادامه داد: 
ساعت حدودا پنج صبح بود كه با مسئول حراست شهرداری تماس گرفتم 

و موضوع را به او اطالع دادم. 

روی خط حادثه

دور دنیا

مکث و لبخند
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گربه ای که همیشه می خندد
گربه ای در روسيه به خاطر صورت هميشه خندانی كه دارد، به بامزه ترين گربه جهان معروف شده 
است. عكس های گوناگونی از اين گربه كه نامش سنياست وجود دارد كه در آنها فقط می خندد. 

150هزار بازديد كننده فقط در يك سايت آن را به عنوان بامزه  ترين گربه جهان انتخاب كرده اند. 
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 پنج میلیون تومان طال 
رفتگر درستکار را وسوسه نکرد

علی دايی به طور رسمی از شركت بين المللی تويوتا شكايت 
می كند؛ شكايتی كه از س��وی وكيل بين المللی او به جريان 

افتاده است.
ستاره سرشناس فوتبال ايران در گفتگو با خبرآنالين تأكيد 
كرد كه به دليل باز نشدن كيس��ه هوای پرادوی سفيدش در 
تصادف شب عيد، از اين شركت معتبر خودروسازی شكايت 

می كند. 
دايی از دو هفته قب��ل به دنبال پيگيری اين اتفاق اس��ت كه 
چرا در زمان سانحه رانندگی ، كيسه های هوای خودروی او 
 باز نشده اس��ت. پيش از اين يكی از سخنگوهای اين شركت 
بين المللی اعالم كرده بود:» آنچه در اين سانحه رخ داده، شايد 
ناشی از اين باش��د كه آقای دايی دكمه فعال س��ازی پرادو را 
فعال نكرده و در اين صورت، شركت سازنده خودرو، تقصيری 
در اين سانحه ندارد.« اين جمله، اما س��بب شده تا كاپيتان 
دايی برای پيگيری شكايتش از اين شركت خودروساز ژاپنی 

مصمم تر شود.
 او در اين باره می گويد: ببينيد ، سؤال من اين است كه چرا هر 
دو كيسه هوا به صورت همزمان در اين تصادف فعال نبودند. 
جالب است كه اين آقای سخنگو كه درباره ماشين من حرف 
زده، اسمش اعالم نشده و اين برای شركت معتبری مثل تويوتا 
عجيب است كه كس��ی به عنوان منبع آگاه درباره مسائلش 
صحبت كند. او سپس درباره توضيحات اين آقای سخنگوی 
ناشناس می گويد: واقعا اين گفته ها هم عجيب است، چون 
اصال من حاضرم به اين آقا و شركت تويوتا پرادو هم جايزه بدهم 
اگر بيايند نشان بدهند كه اين دكمه ، كجای ماشين است. تا 
جايی كه من می دانم فقط ماش��ين هايی مثل 206 و سوناتا 
برای سرنشين جلو، آن هم نه برای راننده بلكه برای صندلی 
كنار راننده، دكمه ای دارد كه اگر فعالش كنی، كيسه هوای 
ماشين به كار می افتد، اما س��اير ماشين ها مثل بنز و همين 

تويوتا دكمه فعالسازی ندارند. 

 بازداشت 3 نفر در ارتباط 
با حادثه مسجد تهران

دادس��تان تهران از بازداش��ت س��ه تن در پرون��ده ريزش 
مس��جد حض��رت رقي��ه)س( در منطق��ه ف��الح ته��ران 
خب��ر داد. عب��اس جعفري دولت آب��ادي ب��ا اش��اره ب��ه 
 ري��زش س��قف و ديواره هاي مس��جد حض��رت رقيه)س( 
گفت: دو تن از مالكان و يكي از مش��اوران مرتبط با حادثه 

مسجد حضرت رقيه)س( بازداشت شده اند. 

 زنان پرونده فساد بزرگ
 در دادگاه

در هفتمين جلسه دادگاه فساد بزرگ، به اتهامات چهار متهم 
زن  پرونده  گروه آريا رسيدگی شد و خزانه دار گروه، جزئيات 
كيف های چند صد ميليونی مشكی رش��وه را تشريح كرد و 

وكيل همه اين كار ها را برای تهيه يك لقمه نان دانست! 
هفتمين جلسه دادگاه رسيدگی به پرونده فساد بزرگ مالی  
در ش��عبه اول دادگاه انقالب تهران به رياس��ت قاضی ناصر 
سراج آغاز  شد. در اين جلس��ه به اتهام چهار متهم زن پرونده 
كه تاكنون كيفرخواست آنها صادر ش��ده، از جمله »ج.الف« 
خزانه دار گروه آريا، مسئول گاوصندوق اصلی گروه، مسئول 
تهيه كيف های مشكی برای پرداخت رشوه، »م.ز« و »ع.ح« كه 
بيشترين امضاهای جعلی را در اين پرونده  به خود اختصاص 
داده است رسيدگی شد.گفتنی است با توجه به اين كه متهم 
»ش.م« در حال حاضر باردار است، قاضی پرونده حضور يا عدم 
حضور وی را در اين جلسه بر عهده خودش گذاشته بود كه وی 
در دادگاه حاضر نشد. يكی از كارمندان حسابداری گروه هم كه 
چند برابر ساير كارمندان حقوق می گرفته محاكمه شد. او در 
مقابل پرسش ها به گريه افتاد و از تحصيل در رشته انگليسی و 

نداشتن تجربه گفت و خواستار عفو شد.

انحالل سایت فساد در سینماي ایران
 دستگیري عامل مونتاژ تصاویر 

بازیگران با تصاویر مستهجن
رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات اس��تان البرز از 
دستگيري گردانندگان سايت »فساد در سينماي ايران« در 
ساوجبالغ خبرداد. سرهنگ محمد مهدي كاكوان با بيان اين 
كه مأموران فتا براي ارتقاي ضريب امنيت در فضاي مجازي 
اقدام به رصد اينترنتي سايت ها كردند، گفت: كارآگاهان در 
رصد اينترنتي به سايت با عنوان » فساد در سينماي ايران« 
روبرو ش��دند كه اين كارآگاهان دريافت كه گردانندگان اين 
سايت اقدام به انتش��ار عكس هاي خصوصي بازيگران ايراني 
مي كنند كه با توجه به حساسيت موضوع، رسيدگي به اين 
پرونده در دستور كار مأموران پليس فتا قرار گرفت. وي با بيان 
اين كه در بررسي ها آدرس گرداننده اين سايت در ساوجبالغ 
شناسايي شد، گفت: كارآگاهان در قراري صوري با گرداننده 

اين سايت، او را دستگير كردند. 
كاكوان افزود: كارآگاهان با اخذ نيابت قضايي، وارد مخفي گاه 
اين فرد شدند كه در بررسي كيس اين فرد مشخص شد كه 
او تصوير بازيگ��ران داخلي را با تصاوير مس��تهجن خارجي 
تركيب كرده و در سايت خود تحت عنوان »فساد در سينماي 
ايران« بارگذاري مي كرده اس��ت. وي با بي��ان اين كه متهم 
در بازجويي ضمن قبول بزه انتس��ابي، همدست خود را نيز 
معرفي كرد، گف��ت: همدس��ت او نيز در عملياتي پليس��ي 
دس��تگير و آنان در اعترافات خود عنوان كردند كه هر كدام 
مبلغ 120 هزار تومان از فردي ناش��ناس دريافت مي كردند 
تا نس��بت به اين عمل اق��دام كنند. كاكوان با بي��ان اين كه 
مأموران در تحقيقات دريافتند كه فردي كه به متهمان پول 
مي داده تا آنان اين س��ايت را اداره كنند با نام جعلي اقدام به 
 باز كردن حس��اب كرده اس��ت و تحقيقات براي دستگيري 

اين فرد ادامه دارد.
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پستچی وظيفه ش��ناس وقتی پاكت بی نام و نشانی پيدا كرد كه 
داخل آن پر از مدارک و چك بانكی بود، به جستجو پرداخت تا 

اين كه بعد از سه روز صاحب اصلی آن را پيدا كرد. اين پستچی 
40س��اله در روزهای پايانی س��ال در حال جمع آوری نامه های 
صندوق پستی منطقه الشتر در شهرستان سلسله واقع در استان 

لرستان بود كه يكدفعه چش��مش به يك بسته نيمه باز افتاد كه 
حاوی اسناد و مدارک ساختمانی، دسته چك و... بود. وی وقتی 
ديد هيچ آدرس و نشانی ای روی بسته نيست، به اداره پست رفت 

تا صاحب اصلی اين مدارک را پيدا كند.

شناسایی صاحب مدارک میلیاردی
علی اشرف حسنوند، پستچی درس��تكار و امانتدار در گفتگويی 
درباره جزئيات پيدا كردن صاحب اصلی مدارک، گفت: 10سال 
اس��ت كه كارمند اداره پست هستم و مس��ئوليتم نامه رسانی و 
حفظ امانت های مردم است. اواسط اسفند ماه بود كه طبق روال 
كاری ام به باز كردن صندوق های پست پرداختم تا نامه ها را در 
اختيار گيرنده هايشان قرار دهم. در بين آنها يك پاكت ديدم كه 
نيمه باز بود. وقتی بررسی كردم، داخل آن يك سند ملكی مربوط 
به يك مجتمع فرهنگی و اوراق بهادار و چك های س��فيد امضا و 
چك های حامل، يك فقره دسته چك، يك سندماشين و چندين 
قولنامه آپارتمان و خانه، چندين سند ملكی ديگر، اوراق بهادار 

و سفته ای امضا شده ديدم. چك ها هركدام به نام يك نفر بود.
 به همين خاطر به سرعت به اداره پست برگشتم تا هرچه زودتر 
صاحب آنها را پيدا كنم. مجموع اين مداركی كه پيدا كرده بودم 

بيش از يك ميليارد تومان ارزش داشت.
وی ادام��ه داد: با كم��ك و هم��كاری رييس اداره به جس��تجو 
پرداختيم تا هرچ��ه زودتر صاحب اين م��دارک را پيدا كنيم. با 
چندين نفر هم تماس گرفتيم، اما با سؤاالتی كه از آنها پرسيديم، 
متوجه شديم كه صاحب اصلی مدارک نيستند. در بين مدارک 
چند فقره چك بود، برای همين به رديابی چك ها پرداختيم اما 

باز هم نتوانستيم ردی از صاحب مدارک پيدا كنيم.
وی ادامه داد: سرانجام بع���د از جس��تجوهای فراوان، در يكی 

از قولنامه ها شماره شخصی را پيدا كرديم كه نشان می داد همه 
اين مدارک متعلق به اوست. به همين خاطر با او تماس گرفتيم 
و متوجه ش��ديم صاحب اصلی، خودش است. اطالعاتی كه او از 
مدارک می داد با واقعيت مطابقت داش��ت. ما او را بعد ازسه روز 

جستجو پيدا كرديم.
وقتی به او گفتم مداركش پيدا ش��ده، باورش نمی شد. صاحب 
اين مدارک ميلياردی در ش��هر مش��هد مقدس بود كه قرار شد 
بعد از اين كه به لرستان برگشت، مدارک را تحويلش دهم. وی 
افزود: شامگاه يكی از روزهای پايانی سال بود كه با مرد ميانسال 
قرار گذاشتم. او بازنشسته است و ش��غل آزاد دارد. وی وقتی در 
محل قرار حاضر ش��د، پاكت را نگاه كرد و با خوشحالی گفت كه 

مداركش كامل است.
اصال باورش نمی شد و توقع نداش��ت كه به اين زودی مداركش 
پيدا شود. طبق گفته خودش، چند وقت پيش دزدان به خانه  اش 
حمله كرده و گاوصندوقی كه در كمد خانه  اش پنهان كرده بوده 
را به س��رقت برده بودند كه داخل گاوصندوق پ��ول، طال و اين 
مدارک بوده است. خودش می گفت اين اسناد و مدارک برايش 
خيلی مهم تر از پ��ول و طالها بوده و مرتب از م��ن به خاطر اين 

امانتداری و جستجو برای پيدا كردنش تشكر می كرد.
اين پستچی افزود: من شغلم محافظت از اموال و امانت های مردم 
اس��ت و وقتی آنها را صحيح و س��الم به صاحبانشان می رسانم، 

احساس رضايت می كنم. 
در مدت اين س��ه روز كه به دنبال صاحب اصل��ی مدارک بودم، 
خيلی نگ��ران بودم و دلم می خواس��ت هرچه زودتر اين بس��ته 
را به صاحب��ش برس��انم و او را از نگران��ی دربياورم ك��ه خدا را 
 ش��كر با لط��ف خ��دا و كم��ك ريي��س اداره، او را پي��دا كردم 

و به آرزويم رسيدم.

 پستچی وظیفه شناس 
به نگرانی مرد ثروتمند پایان داد

پرو، مرگ ناشناخته صدها دلفین در سواحلاصفهان، جوجه تیغی میهمان ناخوانده منزلی در  احمد آبادچین، نشستن 330 هزار زنبور بر بدن یک کشاورز
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ستاره فوتبال کشور از شرکت 
تویوتا شکایت کرد

 بازیگر سینمای هند مثله شد 

جزئیات شب شوم وقوع حادثه
مريم ،40 س��اله و دختر 19 س��اله اش ش��بنم، ب��ا چهره ای 
وحشتزده به مأموران گفتند: نيمه های شب دو مرد با ورود به 
خانه، آنها را با تهديد، مورد آزار و اذيت قرار داده اند. با توجه به 
حساسيت موضوع، دو تيم از كارآگاهان مبارزه با جرائم جنايی 
و كارشناسان بررس��ی صحنه جرم با حضور در محل جنايت 
س��ياه و نمونه برداری از آثار به جا مانده در خانه به تحقيق از 

مريم – زن صاحبخانه – پرداختند.
وی گفت: كارمند يكی از ادارات اصفهان هستم كه چند سال 
قبل به خاطر اختالف های خانوادگی از ش��وهرم جدا شدم. از 
آن پس نيز همراه دخترم در اين خانه زندگی می كنيم. حدود 
 ساعت دو بامداد با ش��نيدن صدايی از خواب پريدم و ناگهان 
دو مرد نقابدار را باالی س��ر خود ديدم. آنه��ا تهديد كردند در 
صورت هر گونه سر و صدا ما را می كشند. مردان ناشناس سپس 
دس��ت، پا و دهان ما را بسته و به جس��تجوی خانه پرداختند. 
 آنها پس از جم��ع كردن لوازم با ارزش خانه، نقش��ه س��ياه و 

شيطانی ش��ان را نيز اجرا كرده و حدود ساعت پنج صبح فرار 
كردند. سرانجام وقتی با زحمت فراوان دس��ت و پايمان را باز 

كرديم، با پليس تماس گرفته و كمك خواستيم.
از سوی ديگر كارآگاهان در بازرسی خانه دريافتند دزدان خشن 
از باالی ديوار وارد شده و با سرقت دو دستگاه خودروی سواری، 
لوازم صوتی و تصويری، مقداری پول نق��د و مدارک، متواری 
شدند. همچنين به دليل حساسيت هايی كه به دنبال انتشار 
خبر اين جنايت هولناک در مردم ايجاد ش��ده بود، تحقيقات 

ويژه جنايی در اين باره ادامه يافت.

ردپای مجرمان هیچ جا نبود
در نخستين گام، مشخصات خودروهای مس��روقه در اختيار 
مأموران پليس سراسر كشور قرار گرفت، اما به دليل استفاده 
نكردن مجرمان از خودروها، رديابی ها در اين شاخه به نتيجه 
نرسيد. از سوی ديگر به دليل اين كه س��ارقان نقاب به چهره 
داشتند، چهره نگاری از آنها امكان نداشت، بنابراين تيم تحقيق 

برای كشف سرنخی، در بررسی های محلی به پسر 24 ساله ای 
به نام فرشيد مشكوک شدند. كارآگاهان كه به طور شبانه روز 
وی را تحت نظر داشتند، پس از چند روز متوجه رفت و آمدهای 
او به باغی در اطراف شهر شدند. مأموران كه به موضوع مشكوک 
بودند، به بازرسی باغ پرداخته و يكی از خودروهای سرقتی كه 
به شكل حرفه ای پنهان شده بود را كشف كردند. با اين وجود 
پس از شناسايی باقر- همدست متهم – كه از اشرار سابقه دار 
منطقه بود، سرانجام عمليات دستگيری جداگانه هر دو كليد 
خورد. مأموران برای دستگيری باقر وارد باغی شده بودند كه 
كفتار فراری با مش��اهده پلي��س پا به فرار گذاش��ت و به طور 
ناگهانی ناپديد شد. كارآگاهان كه می دانستند او از باغ خارج 
نشده، به بازرسی دقيق پرداخته و به چاه متروكه ای رسيدند. 
سپس با كمك آتش نشانان، مجرم خطرناک مجروح را از عمق 
15 متری چاه خارج كرده و به بيمارستان رساندند، اما او صدمه 
جدی نديده بود.تبهكاران نيز پس از انتقال به اداره آگاهی، در 
بازجويی ها چاره ای جز اعتراف نديدند. فرشيد به كارآگاهان 
گفت: ش��ش ماه قبل با باقر در خيابان آشنا شدم كه متأسفانه 
او مرا به اعتياد كشيد. يك روز كه در پارک نشسته بوديم، باقر 
موضوع س��رقت از خانه مادر و دختر تنها و آزار و اذيتش��ان را 
مطرح كرد. ابتدا مخالفت كردم، اما س��رانجام وسوس��ه شدم. 
از سوی ديگر بررسی ها نشان داد فرشيد، فردی تحصيلكرده 
 بوده و هيچ س��ابقه كيفری هم نداش��ته اس��ت، اما دوستی و 
رفت و آمدش با دوستان ناباب او را به مجرمی خطرناک تبديل 

كرد و به تباهی كشاند.

حکم اعدام تأیید شد
در ادامه با توجه به حساس��يت ماجرا و ايج��اد فضای رعب و 
وحشت در منطقه، رسيدگی به اين پرونده در دستور كار قضات 
دادگاه كيفری اس��تان اصفهان قرار گرفت. قاضی محمدرضا 
حبيبی، دادس��تان عمومی و انق��الب اصفه��ان، در گفتگو با 
مهر در اين ب��اره گفت: متهمان با تكمي��ل تحقيقات پای ميز 
محاكمه قرار گرفتند كه قضات دادگاه كيفری پس از محاكمه 
 دو مرد ش��يطان صفت، آنها را با توجه به اعترافاتشان، شواهد 
كشف شده در صحنه جرم و اظهارات شاكيان به اعدام محكوم 
كردند. وی افزود: با اعتراض دو متجاوز، پرونده برای بررس��ی 
حكم به ديوان عالی كشور فرستاده شد كه قضات ديوان عالی 
هم حكم را تأييد كرده و برای اج��را به اصفهان بازگرداندند. با 
انجام مقدمات اجرای حكم دو مرد ش��رور، آنها به زودی پای 

چوبه دار قرار می گيرند.

دادستان استان اعالم کرد

سارقان سیاه دل  آتشگاه اصفهان در یک قدمی اعدام  

حکم اعدام عامالن سناریوی آزار و اذیت مادر و دختر در منطقه آتشگاه اصفهان و سرقت میلیونی از خانه قربانیان، 
به تأیید قضات دیوان عالی کشور رسید و آنها به زودی پای چوبه دار می روند. 

ساعت شش صبح ش�نبه چهارم مهر سال 88 ، زنی هراس�ان با مرکز فوریت های پلیسی اصفهان تماس گرفت و 
 راز جنایت سیاه را فاش کرد. دقایقی پس از این تماس، گروهی از مأموران کالنتری 18 میرزا طاهر خود را به خانه 

مورد نظر در منطقه آتشگاه اصفهان رساندند.

چه خبر از کجا؟



چهره روزيادداشت

نمک يد دار ممنوع شد  
رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمح��ال و بختياري از 

ممنوعيت استفاده نمك يددار در پخت نان خبر داد.
رحمان كرمي در نشس��ت آرد و نان اس��تان افزود: به منظور ارتقاي 
س��امت افراد جامع��ه، افزودن آه��ن و اس��يد فوليك ب��ه آرد در 

كارخانجات استان نيز الزامي است. 
وي ادامه داد: توزيع آرد غني نش��ده در واحدهاي خبازي و صنفي 

استان نيز تخلف است و از ورود آرد غني نشده پيشگيري مي شود.
 مديرش��ركت دولتي غله و خدمات بازرگاني ايران در اس��تان نيز از 
اعام نرخ هاي مصوب خريد تضميني گندم مازاد بر نياز كشاورزان 

استان خبر داد. 
ضياي��ي اف��زود: امس��ال ه��ر كيلوگ��رم گن��دم معمول��ي 3950 
 ري��ال و ه��ر كيلوگ��رم گن��دم دروم 4100 ري��ال از كش��اورزان 
 خري��داري م��ي ش��ود. وي ادام��ه داد: امس��ال دول��ت ب��ا اعاي

 تس��هيات اعتباري خري��د گندم را ب��ه بخش خصوص��ي واگذار 
كرده اس��ت.ضيايي با اش��اره به آمادگ��ي نهاده��اي مرتبط دولتي 

ب��راي خري��د گن��دم 
مازاد بر نياز كش��اورزان 
 گفت:گندم كاران استان 
م��ي توانن��د در فص��ل 
خري��د، ب��ا مراجع��ه به 
سيلوي ش��هيد استكي 
ف��رخ ش��هر، محص��ول 
خ��ود را به ن��رخ مصوب 

تضميني بفروشند.

بهره مندی از بیمه 
 ابوالقاس��م رس��تگار، مدير كل امداد ام��ام خمينی )ره( 
چهار محال و بختياری گفت: اف��رادی كه تحت كميته 
امداد امام خمينی )ره( قرار گرفته اند، می توانند از بيمه 
پزشك خانواده استفاده كنند، اما اولويت با افرادی است 
كه بيماری خاص دارند و تحت حمايت اين نهاد هستند. 

پرداخت 200 فقره وام 
فاضلي، مدير كميته امداد شهرس��تان كوهرنگ از توابع 
چهارمحال و بختياری گفت: سال گذشته بيش از 200 
فقره وام كارگشايی به نيازمندان اين شهرستان اعطا شد. 

افزايش اشتغال مددجويان 
عليرضا محمودي منش، رييس كميته امداد شهرستان 
فارس��ان دراس��تان چهارمحال و بختياری گفت: ايجاد 
اشتغال برای مددجويان زير پوش��ش كميته امداد امام 

خمينی اين شهرستان چهار برابر افزايش يافته است. 

پرداخت کمک بالعوض
عليرض��ا اصغ��رزاده، رييس كميت��ه امداد شهرس��تان 
ش��هركرد ازپرداخت  كمك باعوض 60 ميليون ريالي 

مسكن براي افراد تحت پوشش اين نهاد خبر داد. 

دوره برای نوعروسان 
بيش از سی نفر از نوعروسان تحت حمايت كميته امداد 
بخش الران در شهرس��تان ش��هركرد در دوره آموزشی 

تشكيل خانواده  سالم شركت كردند.

جشنواره ياوران واليت 
ابوالقاس��م رس��تگار، مدي��ر كل كميت��ه امداد اس��تان 
چهارمحال و بختياري گفت: در اين جشنواره 600  نفر از 
دانش آموزان در اردوگاه هاي فرهنگي، تربيتي و آموزشي 

شركت داشتند. 

خريد سهام برای ايتام
يكی از خيران شهرستان اردل در اس��تان چهارمحال و 
بختياری برای ايتام اين شهرستان سهام بانك صادرات 
خريداری ك��رد. مدير كميت��ه امداد  شهرس��تان اردل 
گفت: اين فرد خير برای 374 نفر از ايتام اين شهرستان 
هركدام مبلغ 600 هزار ريال سهام خريداری كرد. بهرام 
صالحی اف��زود: مجموع ارزش س��هام خريداری ش��ده 
 برای ايت��ام اين شهرس��تان بي��ش از 224ميليون ريال

 برآورد شده است.

خبر ويژه

اخبار کوتاه
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ورود عشایر به استان آغاز شد

ستارفرهادی نيا، بخشدار مركزی كوهرنگ اعام كرد: ورود عشاير به استان چهار محال و بختياری آغاز شده 
است. هم اكنون، حدود پنج الی هشت درصد عشاير وارد استان چهار محال و بختياری شده اندكه بسياری از 

آنها در كوهرنگ و دامنه های زردكوه تا اردل، تنگه گزی و شوراب اقامت می كنند.
سال گذشته حجم مبادالت 
بیش از 204 میلیون دالربود 

مدیركل گمرک چهارمحال وبختیاری 
موسي محمدي گنجه

سال گذشته ميزان صادرات استان با 24 درصد رشد به بيش از 138 ميليون 
و 572 ه��زار و 252 دالر رس��يد. همچني��ن در اين مدت، مي��زان واردات، 
 با نرخ رش��د 242 درصدی به بي��ش از 66 ميليون و 13 ه��زار و 120 دالر

صعود كرد.
لوازم خانگی برقی، سيمان، موكت و بادام، بيش��ترين اقام صادراتی استان 
بوده كه به كشورهای عراق، 
افغانس��تان، هندوس��تان 
و ام��ارات متح��ده عرب��ی 
صادرشده اند. اين درحالي 
اس��ت كه گمرک استان از 
گمركات پيش��رو كشوری 
در امر صادرات لوازم خانگی 

است.

علی اصغر عنابستانی در اولين نشست ش��ورای اداری چهارمحال 
 و بختياری در س��ال 91 با تجلي��ل از تاش و مجاه��دت مديران 
دستگاه های اجرايی استان در تحقق منويات مقام معظم رهبری و 
برنامه های دولت دهم در گسترش عدالت و اظهار داشت: براساس 
آمار، ش��اخص های توسعه ای استان در س��ال 90 از رشد مطلوبی 
برخوردار بود. وی با بيان آمارهايی از برخی شاخص های عملكردی 
دستگاه های اجرايی استان در سال گذشته در مقايسه با سال 1389، 
ادامه داد: روند پيشرفت طرح مسكن مهر در كشور و استان، از رشد 
قابل دفاعی برخوردار اس��ت، به نحوی كه مق��ام معظم رهبری در 

سخنان نوروزی خود از اين روند ابراز رضايت كردند.
عنابستانی ادامه داد: روند رو به رشد طرح مسكن مهر در چهارمحال 
و بختياری از سال 89 شروع شد و با رشد 17 درصدی تعداد واحدها 
در سال گذشته، اين ميزان به 10 هزار و 326 واحد در حال ساخت در 

شهرهای باالی 25 هزار نفر چهارمحال و بختياری رسيد.
 استاندار چهارمحال و بختياری افزود: سال گذشته 138 طرح هادی 
روستايی در استان تهيه و اجرا شد كه اين ميزان در مقايسه سال قبل 

آن كه 19 طرح بود، رشد چشمگيری را نشان می دهد.

 وی افزود: اتمام تهيه و اجرای طرح های هادی روس��تايی در سال 
91، از برنامه های اولويت دار مس��ئوالن  بخ��ش اجرايی و عمرانی 

چهارمحال و بختياری است.

حمل و نقل کاال در سال گذشته سه درصد افزايش يافت 
اس��تاندار چهارمحال و بختياری در ادامه با بيان آمارهايی از ميزان 
حمل و نقل كاال در استان، گفت: افزايش سه درصدی حمل و نقل كاال 
در استان در سال گذشته، نشان از رشد توليدات صنعتی و كشاورزی 
استان است.  عنابستانی با اش��اره به كاهش 2/78 درصدی حمل و 
نقل عمومی مسافر در درون اس��تان، ادامه داد: اين كاهش نشان از 
گسترش تعداد وسايل نقليه شخصی است كه می توان آن را به بهبود 

وضعيت اقتصادی مردم تعبير كرد.

90 پروژه نوسازی مدارس در سال گذشته تحويل شد 
نماينده عالی دول��ت در چهارمحال و بختياری با بي��ان آمارهايی 
 از ش��اخص های آموزش و پورورش و نوس��ازی مدارس در استان،

 گفت: 85 پروژه نوس��ازی مدارس در س��ال 1390تحويل ش��د و 

اين ميزان در سال گذش��ته به 95 پروژه افزايش يافت كه رشد 5/5 
درصدی در اين بخش را نشان می دهد. عنابستانی تعداد پروژه های 
در دست ساخت نوسازی مدارس در چهارمحال و بختياری در سال 
89 را 395 پروژه و در سال گذشته را 405 پروژه اعام كرد و گفت: 

اين ميزان از نظر اعتباری، رشد 12/5 درصدی را نشان می دهد.

ضريب نفوذ تلفن هم�راه در چهارمحال و بختیاری به 
74.5 درصد افزايش يافت 

عنابستانی همچنين، با بيان روند توسعه بخش ارتباطات چهارمحال 
و بختياری افزود: ضريب نفوذ تلفن همراه در سال گذشته به 74/5 
درصد افزايش يافت. اين ميزان در س��ال قبل آن، 63/3  درصد بود 
كه رشد 16 درصدی را نشان می دهد.  وی همچنين، ضريب نفوذ 
اينترنت در چهارمحال و بختياری در س��ال 89 را 38 درصد اعام 
كرد و افزود: اين ميزان در س��ال 1390 به 42 درصد افزايش يافته 
است. همچنين تعداد مدارس با قابليت دسترسی به اينترنت از 200 

مدرسه به 220 افزايش يافته است.

 مصرف فرآورده های نفت�ی چهارمحال و بختیاری در 
سال گذشته، به نحو چشمگیری کاهش يافت 

استاندار چهارمحال و بختياری با بيان دستاوردهای اجرای فاز اول 
هدفمندی يارانه ها، تصريح كرد: س��ال گذش��ته، با وجود افزايش 
 6 درص��دی جايگاه ه��ای عرضه كنن��ده بنزي��ن و 8 درصدی گاز 
سی ان جی، مصرف بنزين در استان 2/1 درصد، نفت سفيد 14/6 
درصد، نفت گاز 10/5 درصد و نفت كوره نيز 51 درصد كاهش يافت.

 عنابستانی تصريح كرد: در اين مدت، تعداد مشتركان بخش خانگی 
برق 5/2 درصد و مش��تركان برق در بخش كشاورزی 45/9 درصد 

افزايش يافت.

 338 روس�تای چهارمحال و بختیاری تحت پوشش 
خدمات گاز سراسری قرار گرفت 

استاندار چهارمحال و بختياری در ادامه با بيان خدمات دولت دهم 
در گازرسانی به مناطق مختلف اس��تان، گفت: 338 روستا از 851 
روستای استان، با وجود كوهستانی بودن استان از نعمت گاز طبيعی 
برخوردار است و 31 شهر استان نيز از نعمت گاز طبيعی برخوردار 

شده است.  
عنابستانی تصريح كرد: سال گذشته تعداد مشتركان گاز در بخش 
خانگی 105 درصد، بخش تجاری 10/5 درصد و در بخش كشاورزی 

نيز 13/3 درصد افزايش يافت.

استاندارچهارمحال و بختیاري:  

جهش شاخص های توسعه استان، جهاد اقتصادی را محقق كرد 

 اس�تاندار چهارمحال و بختی�اری با تجلیل از ت�الش مديران دس�تگاه های اجرايی اس�تان در بهب�ود و جهش 
شاخص های توسعه استان در بخش های مختلف گفت: جهش شاخص های توسعه استان در سال گذشته، نشان 

از تحقق فرمان جهاد اقتصادی رهبر معظم انقالب در استان دارد.

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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احضار متهم 
621 شماره ابالغیه: 9110100353400047. شماره پرونده: 9009980365601575. شماره بایگانی 
شعبه: 910030. در پرونده کالسه 9009980365601575 برای فرامرز حاتمی نژاد فرزند غالمرضا و 
حامد شفیعی فرزند رضا به اتهام خیانت در امانت تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این 
شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1391/03/07 ساعت 09:30 تعیین گردیده است. با عنایت 
به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهمین و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهمین جهت دفاع از 
اتهام انتس��ابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق 
 مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 1040 شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار متهم 
622 شماره ابالغیه: 9110100353400056. شماره پرونده: 9009980358101213. شماره بایگانی 
ش��عبه: 910033. در پرونده کالسه 9009980358101213 برای حسین طوسیان فرزند رجبعلی به 
اتهام مشارکت در کالهبرداری تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
رس��یدگی برای مورخه 1391/03/07 ساعت 11:00 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 

عمل خواهد آمد. م الف: 1041 شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
637 درخصوص پرونده کالس��ه 90-1089 خواهان عبداهلل تقی زاده – مژگان تقی زاده دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت سعید قاسمی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 
91/3/8 ساعت 4 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ 
بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/1515 

دفتر شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
638 درخص��وص پرونده کالس��ه 91-1774 خواهان علی قیصریان با وکالت احس��ان رفیعیان و 
حجت ش��یخی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت رضا ترمه باف شیرازی تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای مورخ 91/3/8 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف/1510 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
640 خانم سکینه نیک بخت دستجردی دارای شناسنامه شماره 161 به شرح دادخواست به کالسه 
91-140ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
نصرت ایزدی دستجردی بشناسنامه 113 در تاریخ 90/1/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 دختر به نامهای ذیل: 1- سکینه نیک بخت دستجردی 
ش ش 161 دختر متوفی. 2- مرضیه نیک بخت دستجردی ش ش 995 دختر متوفی. 3- زهرا نیک 
بخت دستجردی ش ش 911 دختر متوفی. 4- طاهره نیک بخت دستجردی ش ش 505 دختر متوفی 
و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/1516 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

احضار متهم 
641 شماره ابالغیه: 9110100353400081. شماره پرونده: 9009980352600552. شماره بایگانی 
ش��عبه: 900614. در پرونده کالس��ه 9009980352600552 برای مازیار ش��اه منصوری به اتهام 
مزاحمت از حق ملکی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخه 1391/03/08 ساعت 10:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسی به متهم در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه 
 حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد

 م الف: 1034 شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

مزایده 
678 ش��عبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده های 
اجرایی به شماره های 4627/90 و 6801/89 له مهدی منصوری حبیب آبادی و علیه بهروز سلمانی 
س��فید دشتی بخواسته مطالبه در پرونده 1- 4627/90 مبلغ 19/101/183 ریال و 2- 6801/89 مبلغ 
32/441/229 ریال که جمعاً در دو پرونده اجرایی به مبلغ 51/542/412 ریال می باشد جلسه مزایده ای 
در تاریخ 91/2/18 ساعت 10/30-9/30 در طبقه اول مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان واقع در 
خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران به منظور فروش اموال توقیفی محکوم علیه )یک دستگاه خودرو 
سواری پراید جی تی ایکس( که توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان 39/500/00 ریال ارزیابی 

گردیده است برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ آگهی فروش مبلغ 10 درصد از 
نظریه کارشناس را به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی دادگستری اصفهان واریز نموده و 
با ارائه فیش آن به این اجرا از خودرو بازدید به عمل آورده و در مزایده شرکت نمایند و مشخصات 
خودرو بدین شرح می باشد به شخص یا اشخاصی فروخته خواهد شد که باالترین پیشنهاد را ارائه 
نمایند. خودرو به شماره انتظامی 386ب75ایران13 سواری پراید جی تی ایکس رنگ مشکی مدل 83 که 
با توجه به وضعیت بدنه و اتاق و رنگ و وضعیت بازار توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان 
 39/500/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت. ش��عبه اول اجرای احکام ش��ورای حل اختالف اصفهان
 

مزایده 
679 ش��عبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده های 
اجرایی به شماره های 687/90 و 1685/90 له مهدی منصوری حبیب آبادی و علیه بهروز سلمانی 
سفید دشتی به آدرس اصفهان – خیابان سروش – پ18 بخواسته مطالبه در پرونده اجرایی به شماره 
687/90 مبلغ 18/308/392 ریال و در پرونده به شماره 1685/90 به مبلغ خواسته 10/296/868 ریال 
که جمعاً دو پرونده اجرایی به مبلغ 28/605/260 ریال جلس��ه مزایده را در تاریخ 91/2/18 س��اعت 
10/30-9/30  در طبقه اول مجتمع ش��وراهای حل اختالف واقع در خیابان محتش��م کاشانی جنب 
بیمه ایران به منظور فروش اموال توقیفی )یک دستگاه خودرو سواری پراید جی تی ایکس که توسط 
کارشناس رسمی دادگستری اصفهان 43/000/000 ریال ارزیابی گردیده است برگزار نمایند. طالبین 
خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ آگهی فروش مبلغ 10 درصد از هزینه کارشناسی را به شماره 
حساب 2171350205001 بانک ملی دادگستری اصفهان واریز نموده و با ارائه فیش آن به این اجرا 
از خودرو بازدید به عمل آورده و قیمت مزایده از پایه شروع شده و خودرو به شخص یا اشخاصی 
فروخته خواهد شد که باالترین پیشنهاد را ارائه نمایند و مشخصات خودرو بدین شرح می باشد: یک 
دستگاه سواری پراید جی تی ایکس رنگ نقره ای به شماره انتظامی 687ج31ایران13 که با توجه به 
وضعیت بدنه اتاق و شیشه جلو شکسته و رنگ و وضعیت کارشناس رسمی به مبلغ 43/000/000 

ریال ارزیابی گردیده است. شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان 

مزایده 
682 شعبه سوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی 
به ش��ماره 2916/90 شعبه سوم له زهرا تیغ سازان به وکالت مریم جهانبخش و علیه جهانگیر ابن 
شهید به آدرس اصفهان – خیابان امام خمینی بعد از عاشق آباد خیابان مینو پ38 بخواسته مطالبه 
بخشی از مهریه بمبلغ 440/000/000 ریال معادل با 57 عدد سکه تمام بهار آزادی طبق استعالم از 
صنف طالفروش��ان در تاریخ 91/2/19 می باشد در ساعت 10/30-9/30 به منظور فروش یک باب 
کارگاه تراش��کاری که توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان با توجه به اینکه این ملک طبق 
ماده 101 قانون اجرا توقیف گردیده است شش دانگ آن توسط کارشناس مبلغ 440/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده اس��ت. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ آگهی فروش مبلغ 10 درصد از 
هزینه کارشناسی را به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی دادگستری اصفهان واریز نموده 
و با ارائه فیش آن به این اجرا ارسال فرمایید و پس از آن از محل بازدید به عمل آورده و در مزایده 
شرکت نمایند و مزایده از قیمت پایه شروع شده و ملک به شخص یا اشخاص فروخته خواهد شد 
که باالترین پیش��نهاد را ارائه نمایند و مزایده ملک موصوف با مشخصات زیر می باشد: به آدرس 
اصفهان – خیابان امام خمینی – خیابان مینو –پ37 کارگاه تراشکاری محل متنازع فیه عبارت است از 
یک باب کارگاه تراشکاری دارای 184/5 مترمربع عرصه )وضعیت موجود و حدود 118/5 مترمربع 
کارگاه )به صورت سه دهانه( با مشخصات: دیوارهای باربر و سقفها تیرآهن و طاق ضربی، سطوج 
بدنه سفیدکاری دربها پروفیل فلزی ورق خور کف ها سیمان به انضمام 47/6 مترمربع سایبان در 
فضای 40 درصد حیاط با سقف ایرانیت )موقت( می باشد. همچنین دارای کاربری اراضی کشاورزی 
و وضعیت ساختمان مورخ 90/8/2 مضافاً به اینکه طبق گزارش شهرداری مورخه 90/8/2 از ضلع 
جنوب شرقی حدود 4/75 متر و در ضلع جنوب غربی حدود 5 متر از بر موجود دارای عقب نشینی 
می باشد که مساحت باقی مانده پس از رعایت عقب نشینی های مذکور حدود 126 مترمربع می باشد 
که با توجه به موارد فوق الذکر شش دانگ این کارگاه توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان 
که شامل عرصه )براساس 126 مترمربع( و اعیان و اشتراکات منصوب به مبلغ مقوم 440/000/000 
ریال ارزیابی گردیده است و ضمناً تاریخ آگهی فروش در مورخ 91/2/19 ساعت 10/30-9/30 می 

باشد. شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان 

مزایده 
690 شعبه سوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی 
به شماره 5163/90 شعبه سوم له باقر آقایی و علیه الهام معیری نیا به آدرس بهارستان – خیابان 
آزادی جنوبی- خیابان ش��هید عس��گری – پ6 پ123  بخواسته مطالبه مبلغ 18/363/425 ریال به 
منظور فروش اموال توقیفی محکوم علیه که اموال توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان جمعًا 
10/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. طالبین خرید می توانند اموال را در جلسه ای که در تاریخ 
91/2/20 س��اعت 10/30-9/30 در طبقه اول مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان 
محتشم کاشانی جنب بیمه ایران برگزار می گردد 5 روز قبل از تاریخ فروش مبلغ 10 درصد از نظریه 
کارشناس را به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی دادگستری اصفهان واریز نموده و با ارائه 
فیش آن به این اجرا از اموال بازدید و در مزایده شرکت نمایند و مزایده اموال از قیمت پایه شروع شده 
و اموال به شخص یا اشخاصی فروخته خواهد شد که باالترین پیشنهاد را ارائه نمایند. مشخصات 
اموال به این شرح می باشد که در نظریه کارشناس به شرح پیوست با مشخصات کامل می باشد. 1- 
موتور سیکلت شهاب 100 فاقد پالک انتظامی شماره بدنه SM-8125222 و موتور 34377مدل سال 
1381 در حد نو صفر کیلومتر بمبلغ 1/500/000 ریال یکصد و پنجاه هزار تومان. 2- موتورسیکلت 
شهاب 100 نقره ای رنگ فاقد پالک انتظامی شماره بدنه SM -8125080 و موتور 34818 در حد نو 
صفر کیلومتر بمبلغ 1/500/000 ریال معادل یکصد و پنجاه هزار تومان. 3- موتورسیکلت شهاب 100 
فاقد پالک انتظامی ش��ماره بدنه SM-8124645 موتور 34440 به رنگ سبز یشمی مدل سال 1381 

در حد نو صفر کیلومتر مبلغ 1/500/000 ریال یکصد و پنجاه هزار تومان. 4- موتورسیکلت شهاب 
100 طرح سوزوکی قرمز رنگ فاقد پالک انتظامی بدنه SM-8128150157 موتور 38051 در حد 
نو صفر کیلومتر بمبلغ 1/500/000 ریال معادل یکصد و پنجاه هزار تومان. 5- موتورسیکلت شهاب 
70 مش��کی رنگ پالک 618//32348 بدنه G=8851718 موتور 97100755 کارکرد 800  کیلومتر 
بمبلغ 3/000/000 ریال معادل سیصد هزار تومان. لوازم موتورسیکلت روکش باک بنزین 21 عدد، 
روکش زین 42 عدد، سبد فلزی 10 عدد و آینه بغل موتور ایرانی هیجده عدد مچی یکعدد درب لنت 
هفت عدد طلق خطر 2 عدد و الس��تیک دوچرخه کوچک 5 عدد و بزرگ 4 عدد که کلیه لوازم جمعًا 
بمبلغ 1/000/000 ریال معادل یکصد هزار تومان. الزم به توضیح اس��ت مدل موتورسیکلت سال 
1381 می باشد و عمر قانونی موتورسیکلتها برابر قوانین راهنمایی رانندگی ده سال اعالم شده است 
بهمین علت قیمتها در این مبلغ اعالم شده است. جمعاً کل موتورسیکلتها و لوازم بمبلغ 10/000/000 

ریال معادل یک میلیون تومان می باشد. شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان  

ابالغ 
693 شماره ابالغیه: 9010100351304879. شماره پرونده: 9009980351300936. شماره بایگانی 
شعبه: 900947. خواهان ها صغری روغنی و عباسعلی ستایش مهر و علیرضا روغنی و محمدعلی 
روغنی و رجبعلی روغنی و اصغر فروغی ابری دادخواستی به خواسته ابطال و انتقال سند و مطالبه 
هزینه دادرسی و حق الوکاله به طرفیت خواندگان میرزا حسن فروغی ابری و اداره ثبت اسناد و امالک 
منطقه شمال شرق اصفهان و فخرالملوک فروغی ابری تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به شعبه س��یزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
355 ارجاع و به کالس��ه 9009980351300936 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/03/07 و 
ساعت 09:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
 مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 1052 شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

مزایده 
695 اج��رای اح��کام ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کالس��ه 
900290ج2 مربوط به خواهان مهدی رضوانی فرزند اصغر و خوانده حسین زمانی علویجه فرزند 
محمد با خواسته مطالبه مبلغ 199/430/268 ریال به عنوان اصل خواسته در حق خواهان و مبلغ 
7/500/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت جمعا به مبلغ 206/930/268 ریال 
اقدام به برگزاری مزایده جهت فروش 13 حبه از 72 حبه یک واحد تجاری )مغازه( تحت پالک ثبتی 
شماره 4806/562 در روز چهارشنبه 91/2/20 ساعت 8 تا 9 صبح در محل خ نیکبخت، دادگستری 
کل اس��تان اصفهان، طبقه س��وم، اتاق 302 نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از 
مح��ل ملک واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، مجتمع تجاری پ��ارک، ورودی دوم، طبقه دوم، پالک 
562، دوزندگی زمانی بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه )ارزیابی شده توسط کارشناس( آغاز و 
برنده کسی است که حداقل 10 درصد مبلغ ارزیابی شده را در زمان مزایده به همراه داشته باشد و 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. نظر کارشناس به شرح ذیل می باشد: محل مورد بازدید به صورت 
یک باب مغازه تجاری تحت پالک ثبتی شماره 4806/562 با مشخصات کف سرامیک، بدنه دیوارها 
اندود گچ و نقاش��ی، درب شیشه سکوریت و دارای یک اشتراک برق مجزا و انشعاب آب مشترک 
و سیس��تم گرمایش و سرمایش چیلر مرکزی با مجتمع می باشد. بنابراین با توجه به شرح فوق، 
موقعیت، مساحت و در نظر گرفتن جمیع جهات و جوانب امر، ارزش شش دانگ مغازه مورد نظر 
به مساحت 16/83 مترمربع به مبلغ 1/140/000/000 ریال )برابر یکصد و چهارده میلیون تومان( 
ارزیابی و اعالم می گردد و مبلغ پایه مزایده از 206/930/268 ریال شروع می گردد. م الف: 1037 

مدیر اجرای احکام شعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان 

اخطار اجرائی
705 ش��ماره: 90-960. بموج��ب رای ش��ماره 1096 تاری��خ 90/10/28 حوزه 20 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه فضل اله بهرامی مجهول المکان 
محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 34/400/000 هزار ریال بابت اصل خواس��ته و س��ی هزار ریال 
هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه )ش��ماره چک 653746-90/7/12 به مبلغ 14/400/000 
ری��ال و چک ش��ماره 653750-90/7/20 به مبل��غ 20/000/000( لغایت اج��رای حکم و پرداخت 
نیم عش��ر ح��ق االجراء. مش��خصات محکوم علیه مهدی کریمی با وکالت خانم س��میه اش��رفی 
نش��انی کوهپای��ه – فلکه نماز – خیاب��ان امام – جنب صندوق قرض الحس��نه. م��اده 34 قانون 
اج��راي احکام: همین ک��ه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده 
روز مف��اد آن را ب��ه موقع اجرا بگ��ذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم ب��ه بدهد یا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به 
اج��راي مفاد اجرائی��ه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا 
 تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

تحدید حدود اختصاصی 
708 شماره: 376. چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه بمساحت 218 مترمربع بشماره پالک 
86 فرع��ی از 189- اصلی واقع در خالدآباد جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود که طبق پرونده ثبتی 
ب��ه نام آقای رضا رمضانی خالدی فرزند علی در جریان ثبت اس��ت بعلت عدم حضور متقاضی 
ثبت، تحدید حدود بعمل نیامده بنا بدس��تور قس��مت اخیر ماده 15 قان��ون ثبت بر طبق تقاضای 
نامب��رده تحدید ح��دود ملک مرقوم در تاریخ 1391/03/02 س��اعت 10 صبح در محل ش��روع و 
انجام خواهد ش��د و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول 
خواه��د ش��د. لذا به موجب این آگهی به کلی��ه مجاورین و مالکین اخطار می ش��ود که در روز و 

س��اعت مقرر در محل حاضر ش��وند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون 
 ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا س��ی روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتش��ار: 1391/02/04 

م الف: 110/16 طویلی – رئیس ثبت اسناد و امالک بادرود 

تحدید حدود اختصاصی
715 شماره: 203 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ قطعه زمین مزروعی سه جریبی زیر شاه 
جوب به شماره 51 فرعی واقع در مزرعه آستانه پالک 40- اصلی بخش دوازده کاشان که طبق پرونده 
ثبتی به نام آقای مرتضی تابنده فرزند حسین در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت 
به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 1391/2/24 در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی 
عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین 
اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد. لذا طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 

را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. زرگری – کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان

تحدید حدود اختصاصی
716 ش��ماره: 242 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ زمین محصور به شماره 3903 فرعی 
واقع در گیالن آباد پالک یک اصلی بخش دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای احمدرضا 
قربانی سینی فرزند حسین در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
1391/2/25 در س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز 
تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
و مالکین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی 

تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. زرگری – کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان

تحدید حدود اختصاصی
717 شماره: 201 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ قطعات زمین مزروعی دو جریبی در جنب 
باغات الزق به شماره 42 فرعی واقع در مزرعه آستانه پالک 40- اصلی بخش دوازده کاشان که طبق 
پرونده ثبتی به نام آقای مرتضی تابنده فرزند حسین در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 1391/2/24 در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز 
تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
و مالکین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی 
 تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تس��لیم نماید. زرگری – کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان

تحدید حدود اختصاصی
718 ش��ماره: 102 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ قطعات زمین مزروعی زیر شاه جوب 
شش جریب به شماره 48 فرعی واقع در مزرعه آستانه پالک 40- اصلی بخش دوازده کاشان که طبق 
پرونده ثبتی به نام آقای مرتضی تابنده فرزند حسین در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 1391/2/24 در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز 
تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
و مالکین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی 
 تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تس��لیم نماید. زرگری – کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان

تحدید حدود اختصاصی
719 شماره: 202 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ قطعات زمین مزروعی چهار جریبی زیر 
شاه جوب به شماره 32 فرعی واقع در مزرعه آستانه پالک 40- اصلی بخش دوازده کاشان که طبق 
پرونده ثبتی به نام آقای مرتضی تابنده فرزند حسین در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 1391/2/24 در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز 
تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
و مالکین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی 

تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. زرگری – کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان



یادداشت

 هش��ت م��ورد حف��اری جدید 
غیر مج��از در محوطه تاریخی 
»اوربه« و »منجنیق«  شهرستان 
باغملک در اس��تان خوزستان، 
قامت این محوطه ساس��انی - 
اس��امی را خراش��ید تا بازهم 
ش��اهد هجوم حفاران سودجو 

به یک اثر باستانی باشیم. 
اس��تان خوزس��تان، به واسطه 
وسعت آثار باستانی اش همواره مورد طمع حفاران غیرمجاز و دالالن آثار 
باستانی و عتیقه بوده و هر از چند گاهی شاهد هجوم آنها به بخشی از تاریخ 
نهفته در دل خاک این استان هستیم. این بار نیز از شهرستان باغملک خبر 
می رسد حفاران غیر مجاز به محوطه ساسانی – اسامی منجنیق و اوربه 

هجوم برده اند تا بازهم آثاری از این سرزمین به چنگال این افراد بیفتد.
باغملک با برخورداری از محوطه های تاریخی و طبیعی و تپه های باستانی 
متعدد، تنها پنج اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی دارد. کوشک دالخونی، 
سرای ارغوانی، قلعه تل، محوطه باستانی منجنیق، نقش برجسته های رودنو 

از جمله بناهای مهم تاریخی این شهر محسوب می شوند.
منجنیق، ش��هر قدیمی و اولیه باغملک بوده که هم اکن��ون خرابه هایی 
 را در برمی گی��رد که دارای آثار تاریخی برجس��ته ای همچون آس��یاب، 
کوره های س��فالگری، دیوار و پل هایی از دوره های ساسانی، سلجوقیان، 
اتابکان لر و صفویه است.در این منطقه سفال هایی با نقش و نگار متعلق به 

دوره های اسامی و قرن اول و دوم هجری دیده شده است. 

ایران پرآشوب و ناله های وطن 
در روزگار دژم

»روزگار دژم«، اثراستاد ادیب برومند است که از سوی انتشارات مدیسه در 
88 صفحه منتشر شده است. این اثر دربرگیرنده گزیده ای از سروده های 
دوران جوانی ش��اعر ملی ادیب برومند به همراه » اُپرت ایران پرآش��وب« 
و نُت های آن اس��ت که فریدون احتش��امی برای این کتاب تنظیم کرده 
اس��ت. ادیب برومند، اپ��رت زیبای ایران پرآش��وب را در بهمن ماه س��ال 
1326خورشیدی در سن 23 س��الگی نوشت. بخش دیگر کتاب »روزگار 
دژم« نیز گزیده ای از مجموعه شعر » ناله  های وطن«، یادگار نخستین دوران 

سخنوری ادیب برومند در دوران 
تحصیل در دانش��کده حقوق و 
عل��وم سیاس��ی و اقتص��ادی 
دانشگاه تهران است که همزمان 
با اشغال ایران به وسیله متفقین 
» انگلی��س و آمریکا و روس��یه 
شوروی« از سال 1320 تا 1323 

خورشیدی سروده شده است.  

نه تنها س��اختار امور گردش��گری، بلک��ه امور زمین��ی و هوایی 
جابجایی گردشگر در کش��ور نیز در روزگار پیشرفت الکترونیک 
پایش لنگ اس��ت و فرودگاه ها از هیچ گونه برنامه ریزی درستی 
ندارند. کسی نیست که از تحریم ها آگاه نباشد، ولی نبود نظم در 

برنامه ریزی  ها را می توان حل کرد .
 اصول درس��ت رانندگی ، الزمه گردش��گری در کش��ور اس��ت؛

مس��ئله ای که با غفلت رو به روبوده و هنوز ش��رایط اس��تاندارد 
حرکت در جاده های کش��ور فراهم نشده است. مسئولیت تغییر 
فرهنگ راهنمایی و رانندگی و گردش��گری و جلب جهانگرد بر 
گردن دولت هاست. لزوم این امر آنجا مشخص می شود که ایران 
بیشترین جاذبه های گردشگری را دارد و متأسفانه در امر جذب 
توریس��ت رتبه خوبی ندارد. در س��فر اخیر، به قص��د دیدن آثار 
باس��تانی در ایران، از مادرید، شهر توریس��تی اروپا به دبی، شهر 
آس��مان خراش ها و س��اختمان های مدرن پر جاذبه امروزی که 

روزانه پذیرای بسیاری از مسافران ایرانی است، وارد شدم. پرواز 
از اروپا با هواپیمایی امارات بود؛ شرکتی که در غیبت هواپیمایی 
ایران توانسته است مسافران ایرانی را در سراسر جهان جابجا کند. 
آنها برای جلب مسافر ایرانی در پرواز خود غذاهای متنوع ایرانی 

از جمله قورمه سبزی و چلوکباب سرو می دهند.

طاق بستان گویاتر از اینترنت
طبق برنامه، دیدار ما از آثار باس��تانی و س��اختمان های تاریخی 
 کرمانش��اه آغ��از ش��د. وقتی ب��ه طاق بس��تان رس��یدیم، چند 
دقیقه ای  به آن خی��ره بودم؛ مجموعه ای که همچون مش��علی 
با سنگ نبشته ها و س��نگ نگاره ها،  تاجگذاری ها و رویدادهای 
تاریخی، این سرزمین کهنس��ال را در تاریکی سده ها و هزاره ها 
روشن کرده و از کارهای ابلهانه شاهان قاجار و حکاکی چهره آنها 

در آنجا نیز پرده برمی دارد. 

طاق بستان، گویاتر از کتاب و اینترنت، سرگذشت های تاریخی را 
به صورت عینی برای فرزندان این روزگار و روزگاران آینده ایران 
بازگو می کند و  با داشتن چشمه کوه از دیر باز، گردشگاه دلپذیر 

کرمانشاهی ها  بوده است.

گردشگری چوب بی تخصصی را می خورد
شهر کرمانش��اه زیبایی خود را به  طبیعت  دلنشین، کوهستان 
داالهو، تاریخ،  فرهن��گ و مردم خوب خود مدیون اس��ت، ولی 
متأسفانه سازمان های گردشگری و فرهنگی در کرمانشاه حتی 
نتوانس��ته اند گردش��گر داخلی را نیز به س��وی کرمانشاه جذب 
کنند و این یک اش��کال فنی بزرگ در برنامه ریزی و ناکارآمدی 

مسئوالن این حوزه است.
آن س��و تر،گس��ترش ساختمان س��ازی بدون اس��لوب در قصر 
 شیرین و سر پل ذهاب، زیبایی این دو شهر را در آینده ای نزدیک 
با دردس��رهای جدی رو به رو می کند. بهتری��ن جای تفریحی 
 قصرش��یرین، بوس��تانی دلپذی��ر ب��ر ب��االی تپه اس��ت که در 
 شب، چش��م اندازی زیبا و دلنشین دارد و چش��مک چراغ های 
شهر و شهرک های پیرامون و حتی کشور همسایه عراق، دیدنی 

است.  
ولی واقعیت این است که شهرهای کرمانشاه الیق توجه بیشتری 
هس��تند، اما  بودجه کاف��ی در اختیار کس��انی که دلس��وزند و 
پرونده ای از کار درست و گذشته سالم دارند، قرار ندارد. این که 
متخصص در رشته شهرسازی و گردشگری در ایران بر سر جای 
خود نیست، لطمه های جبران ناپذیری را به این صنعت زده است.

هرکول برفراز بیستون
 در محوطه بیستون و بر بلندای کوه، سر تندیس »هرکول« را به 
یغما برده اند و سر کنونی،  بدلی از آن سر برباد رفته تاریخی است. 
رو به روی تندیس، از برکه آب بس��یار زیبایی که گفته می شود 
یادگار  روزگار ساسانی اس��ت، به دقت مواظبت نشده و به حال 

خود رها شده است. 
سنگ های دیواره برکه به درون آب فرو افتاده و مرمت در پشت 
تندیس هرکول، گور دخمه کوچک بیستون قرار دارد. در جابجای 
کرمانش��اه، گور دخمه هایی با نام های گوناگون��ي مثل »دیر« و 

»دکان داوود«، مربوط به روزگاران متفاوت وجود دارند. 
کرمانش��اه جایی اس��ت که دولت باید برای نگهداری حفاظت از 
ساختمان های تاریخی و آثار باس��تانی آن توجه ویژه ای داشته 
باشد چرا که با آخرین رمق چاه های نفت، تنها صنعت پر درآمد 

ایران همین صنعت گردشگری است. 

طاق بستان، فروغی دیگر بر تاریخ فرهنگ ایران

کالف گردشگری کرمانشاه در هم پیچیده است

کرمانشاه ساختمان های بسیار با ارزش تاریخی و آثار باستانی دارد که همگی به مرمت و نگهداری   دکتر
نیاز دارند. اگر از ویرانی ساختمان ها و آثار باستانی در کرمانشاه که مثل همه استان های کشور  محمود دهقاني

 ادامه دارد، جلوگیری نش�ود، تا چن�د دهه دیگر، هیچ اثری از آثار باس�تانی در این ش�هر باقی 
نمی ماند. کرمانشاه با آثار گران بهای باس�تانی، جام جهان نمای فرهنگ و تاریخ ایران است و از این رو گنجایش ویژه ای 
 برای گردش�گری دارد. اما تجربه ثابت کرده است که مدیران صنعت گردش�گری، با تنگ نظری و قوانین دست و پا گیر، 

نمی توانند به این صنعت در کشور رونق بدهند، مگر آن که در کار خود تجدید نظر اساسی کنند. 

میراث نامه

کافه کتاب

رویداد

برای نوسازی یک اثر تاریخی، گور دخمه ساسانی تخریب شد
گوردخمه ساسانی در سمت راست رودخانه خیرآباد، در جاده گچساران 
تخریب و با بلوک سیمانی و سرامیک نوسازی شد. به گفته اهالی، تخریب 
این بنا پیش از عید با هزینه فردی که خود را»َخِیر« اعام کرد، انجام شد. 
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حفاري غیرمجاز در تپه 
باستاني منجنیق باغملک 

نگاهی به مدارس قدیمی 
اصفهان

تعلیم و تربی��ت در ای��ران، در پیش 
و پ��س از اس��ام از اهمی��ت خاصی 
برخ��وردار بوده و هس��ت.  به همین 
دلیل در قرون اول اس��امی، درس��ت پیش از ش��کل گیری 
مدارس، از فضای مساجد برای  تعلیم و تربیت و تدریس علوم 

گوناگون بهره گیری می شد.
به تدریج  با رشد و گسترش جمعیت شهرها به فضای آموزشی  
بیشتری نیاز شد که این مهم،  با احداث مراکز آموزشی متعددی 
نظیر دارالحکمه، خزانه الحکمه بر طرف شد و مقدمه تأسیس 
مدارس بزرگ  نظامیه  را فراهم کرد.  شهر اصفهان نیز تا پیش 
از عصر س��لجوقی،  یعنی در زم��ان آل زی��ار و آل بویه کانون 
توجه دانش��مندانی چون ابن س��ینا و صاحب بن عباد بود.  به 
 همین جهت نخستین مدرس��ه در اصفهان دایر و محل درس 

ابوعلی سینا، پزشک نامدار ایراني شد .
از َمدرسی که ابن س��ینادر آن به تدریس مشغول بوده، هنوز 
گنبدی درمحله »در دشت« پابرجاست. از آن زمان به بعد، شهر 
اصفهان رشد و گسترش روز افزونی یافت و به یکی از شهرهای 
بزرگ آن روزگار تبدیل ش��د. درعصر سلجوقی با تشویق ها و 
حمایت های خواجه نظام الملک طوس��ی مدارس متعددی با 
نام »نظامیه« در شهرها و باد بزرگ اسامی نظیر ری، بغداد، 

نیشابور و جورجان دایر شد.
عاق��ه خواجه به دانش��مندان و فقه��ا و حمای��ت بی دریغ او 
از ای��ن طبقه باعث ش��د تا نظامی��ه اصفهان در ش��مار مراکز 
مهم علم��ی جه��ان آن روزگار درآی��د و کتابخان��ه بزرگ و 
نفیس آن ب��ا کتاب های بی نظی��ر، توجه طالب��ان علم و دین 
را ب��ه خود معط��وف س��ازد.  متأس��فانه در ق��رون بعدی که 
ایلخانان مغول ش��هرها را صحن��ه تاخت و ت��از خویش قرار 
 دادن��د،  بس��یاری از م��دارس  نظامیه در ش��هرهای مختلف 

 نابود شد.
با روی کار آمدن صفویان و انتخاب شهر اصفهان  به پایتختی، 
بار دیگر ساخت و س��از مدارس رونق یافت و به زودی مدارس 
بسیاری در گوشه و کنار شهر ساخته شد. این روند ادامه داشت 
تا در عصر قاجار، اولین مدرسه با ش��کل جدید، به درخواست 
ظل السلطان، از پدرش ناصرالدین ش��اه، در اصفهان دائر شد  
و  به وسیله  میرزا علی خان سرتیپ معروف به »ناظم العلوم« 
از تحصیل کرده های مدرسه »سن سیرو« فرانسه  و چند نفر 
دیگر از فارغ التحیصان دارالفنون  در رجب سال 1298)ه.ق( 

در عمارت هشت بهشت آغاز به کار کرد. 
 س��اخت این مدرسه  زمینه س��از  تأس��یس مدارس متعدد و 

مدرن تری در سال های بعد شد.  
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مهدي 
فقیهي

آشنایی با باغ شاهزاده ماهان کرمان
باغ شاهزاده یکی از زیباترین باغ های سنتی ایران محسوب می شود و 
در نیم فرسنگی ماهان، در دامنه کوه های تیگران در استان کرمان قرار 
دارد. این باغ از یادگارهای عبدالحمید میرزا فرمانفرما، حاکم کرمان 
در اواخر دوره قاجار اس��ت. زمان ساخت این باغ سال 1297 هجری 
قمری و در س��ال های پایانی دوران قاجار است و بیش از یک سده از 

پایه گذاری آن می گذرد.
در دل کویر، در استان کرمان، ش��هر ماهان، درست نزدیکی آرامگاه 
شاه نعمت اهلل ولی، باغی وجود دارد که همه آن را به نام باغ شاهزاده 

)شازده( می شناسند.
این ب��اغ در س��ال 13۵7 مرمت ش��د، ول��ی در زلزله س��ال 1360 
آسیب هایی دید که سرانجام بعد از خریداری، به وسیله اداره فرهنگ 
و هنر با شماره 1012 در فهرست آثار ملی ثبت شد و مورد بازسازی 

و ترمیم قرار گرفت.
سر در این باغ به صورت حجمی شفاف، فضای داخلی باغ را قاب گرفته 
است به طوری که وقتی در زیر طاق آن قرار می گیری، با چشم انداز 
زیبایی مواجه می شوی که باغ، کوشک اصلی و حوض ها و فواره های 

باغ، تشکیل دهنده آن هستند.
روی طاق کاشی کاری شده باغ شاهزاده جای سه قطعه کاشی خالی 
است. بنای اصلی، بنای س��ر در خانه در بخش ورودی و سایر بناهای 

خدماتی که مماس به دیوار اصلی و خارج از آن قرار دارند.
بنای سردر خانه در مدخل باغ در دو طبقه بنا شده است؛ طبقه فوقانی 
دارای اطاق هایی اس��ت که برای پذیرایی از میهمان��ان پیش بینی 
شده اند. این بنا در باالترین تخت قرار دارد و بنای سر در خانه در بخش 
ورودی و سایر بناهای خدماتی مماس به دیوار اصلی و خارج از آن واقع 
شده اند. سطح بنای باالخانه ۴87 متر مربع و فاصله اش از سر در خانه 
32۵ متر است. با این که در پشت این کوشک قسمتی از حیاط واقع 
است، اما از آنجا که حیاط، اهمیت حیاط اصلی را ندارد، این حجم از 

بنا رابطه حیاط اصلی را با حیاط پشت قطع می کند.
در باغ انواع و اقسام درختان به چشم می خورد؛ از درختان سوزنی مثل 
کاج و سرو گرفته تا درخت چنار و سپیدار. درختان میوه هم هستند 
که در کرته ها کاشته می ش��وند و به گفته افراد محلی در فصولی که 

میوه دارند، منظره جالب و رنگارنگی را به وجود می آورند.
باغ شاهزاده ماهان با درختان سر به فلک کشیده و زمزمه جویباری 
که از هر گوش��ه و کنار آن ش��نیده می ش��ود، مثل الماسی قیمتی 
بر سینه کویر می درخش��د. باغی که با سرنوش��ت صاحب اش پیوند 
 خورده تا با همه زیبایی هایش، به چش��م ناظر مس��افران، حس��رتی 
را به تماش��ا بگذارد. باغ ش��اهزاده ماهان کرمان یک��ی از نمونه باغ 
تخت های ایرانی است که از شرایط مساعد طبیعی ممتازترین بهره 

را برده است. 
وجود خاک حاصلخیز، آفتاب الزم، وزش باد مایم و نسیم و باالخره، 
دسترس��ی به آب )قنات تیگران( امکان ایجاد باغ��ی در آن مقیاس 
را در گس��تره ای خش��ک و بی آب و علف معجزه گونه فراهم ساخته 
است. منبع حیاتی باغ شاهزاده جریان آب هایی است که از کوه های 
اطراف سرچشمه گرفته است. قنات تیگران که از ارتفاعات کوه جوپار 
سرچشمه می گیرد، منبع آب این باغ است. جریان فوق از مرتفع ترین 
سطح وارد باغ شده و نظام آبیاری طراحی شده باغ را به وجود می آورد.

ایران گردی

 رطوبت، بالی جان 
خانه شیخ بهایی

 آوا و مقام 
در میان بختیاری ها

در روزهای بزرگداشت شیخ بهایی خانه و حمام وی در حال تخریب است 
و اعتراض های مالک خانه شیخ بهایی کمکی به نجات بخشی این اثر دوره 

صفویه نکرده است.
اکنون خانواده جالی در این خانه زندگی می کنند و بدون حمایت سازمان 
میراث فرهنگی، آن را مرمت و نگهداری می کنند. بروز رطوبت که به نظر 
می رسد ناشی از پس زدگی فاضاب شهری اصفهان باشد، بای جان این 

خانه و صاحبان آن شده است.
خانم جالی، درباره وضعیت این خانه تاریخی گف��ت: بارها این موضوع 
به سازمان میراث فرهنگی اطاع داده ش��ده، اما هنوز اقدامی در جهت 

نجات بخشی آن صورت نگرفته است. 
رطوبتی که از زیرخانه آغاز شده حتی به تزئینات هم رحم نکرده و بخشی 
از آنها را مورد هجوم قرار داده است. تزئینات معماری از جمله بخش های 
مهم معماری سنتی ایران است که بازگرداندن آنها هزینه و وقت زیادی را 
صرف می کند. به گفته مالک خانه، آب و فاضاب هنوز اقدامی جدی برای 
بررسی وضعیت فاضاب در محدوده خانه ش��یخ بهایی نکرده و سازمان 
میراث فرهنگی هم تحقیق برای شناس��ایی علت رطوب��ت را آغاز نکرده  
است. پیش از این، مالک خانه ش��یخ بهایی، به دلیل بی توجهی سازمان 
میراث فرهنگی به این خانه تاریخی، قصد خروج این اثر از فهرست میراث 

ملی و فروش آن را داشت که البته هنوز اقدام انجام نگرفته است. 

موسیقي و شهر در ایل بختیاري پیوند جاودانه اي با زندگي ایلي یافته است. 
مقام هاي موسیقي ایل بختیاري به نام )بیت معروف( هستند. از مشهورترین 
آنها به مقام گله داري، برزگري، ابوالقاسم خان و مقام شیرعلي مردون که تعداد 
 آنها حدود 20 تا 2۵ مقام اس��ت مي توان اش��اره کرد. »توشمال ها« مردمي 
عاشق پیشه و شاعر مسلک هستند که بیشتر وقت زندگي روزانه خود را صرف 
س��اختن ابیات، لطیفه ها، ضرب المثل ها و متل ها مي کنند. آنان در به وجود 
آوردن آثار و ادبیات عامیانه س��رزمین بختیاري سهم بس��زایي دارند. آالت 
موسیقي بختیاري ها، ساده، محدود و عمدتا ش��امل: کرنا، ساز و دهل است. 
آوازهاي محلي روس��تاهاي چهارمحال و بختیاري با لهجه هاي مخصوص به 
خودشان، به ویژه در هنگام عروسي و شادي واقعا جالب توجه است. موسیقي 
بختیاري یکي از حوزه هاي گسترده موسیقي مقامي ایران است. نام مقام ها 
بیانگر نسبت هر نغمه با موضوع و سرگذشت ابداع آنهاست و این بدان معناست 
که هر مقام اصیل موسیقي بختیاري در نسبت با مراسم، آیین ها و یا سنت هاي 
ایل بختیاري تکوین یافته است. اما مرور زمان و وسعت ارتباطات، به ویژه در 
حوزه شنیداري با گرایش هاي انتزاعي، تجریدي و گاه التقاطي سبب شده است 
تا نغمه هاي ناب این موسیقي از دسترس دور بماند و یا کم فروغ شود. نغمه هاي 
دیگر موسیقي بختیاري که بعد از موسیقي کهن این قوم شکل گرفته اند، عمدتا 
تصانیفي است که براساس لحن کلي موسیقي بختیاري و بعضا متأثر از یکي از 

مقام هاي اصلي یا نغمه هاي وابسته به آنها ساخته و اجرا مي شوند. 

عکس یادگاری

در چهارباغ، هتل جهان 
خاک می خورد

هتل جهان، روزگاری یگانه مهمانسرای مدرن اصفهان به شمار 
می رفت و پذیرای بسیاری از چهره های فرهنگی، علمی و سیاسی 
بود که به اصفهان سفر می کردند. هتل جهان در آن سال ها به یک 
پایگاه فرهنگی تبدیل شده بود و کنسرت های عارف قزوینی و 
نشست های روشنفکران و ایران شناسان بزرگی همچون پرفسور 
پوپ در آنجا برپا می شد. هدایت یکی از مهمان های سرشناس هتل 
جهان بود که هنگام سفرش در اردیبهشت ماه 1311 خورشیدی 
به اصفهان، مدتی در هتل جهان اقامت داشت و برگ هایی از 
سفرنامه اش »اصفهان نصف جهان« را در همین هتل نوشت: » ... من 
یکسر وارد مهمانخانه امریک شدم و تالفی بی خوابی شب گذشته را 
درآوردم. طرف عصر بود که به تماشای شهر رفتم...«  
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عدم استقبال
 از گوشی های جدید 

نوکیا در اروپا

 HTC عرضه گوشی جدید 
با دوربین 16 مگاپیکسلی
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قیمت موبایل قیمت موبایل

شرکت HTC در همایش��ی که با نام»Freqs« در س��یاتل آمریکا برگزار 
کرده بود، فناوری جدیدی را به نمایش گذاشت که می تواند وزن و ضخامت 
تلفن های همراه را کاهش دهد. ب��ورن کیلبورن)Born Kilburn( مدیر 
مرکز سیاست گذاری های تولیدی HTC در این کنفرانس توضیح داد که با 
مطالعات صورت گرفته روی مشتریان، آنها ترجیح می دهند که گوشی های 
باریک تر و با طول عمر بیشتر باتری را در اختیار داشته باشند. افزایش طول 

عمر باتری، یکی از مسائلی است که شرکت ها همچنان به آن توجه دارند و 
 3000mAh به دلیل استفاده از باتری One S در این میان گوشی مانند
حدود0/31 اینچ ضخامت دارد. ش��رکت اپل این روزها در تالش اس��ت تا 
مدل های جدیدتر گوشی هوش��مند آیفون را باریک تر از قبل طراحی کند 
و این در حالی است که تولیدکنندگان گوش��ی های اندرویدی نیز به دلیل 
استفاده از فناوری LTE مجبور هستند نسل جدید محصوالت خود را اندکی 
ضخیم تر تولید کنند. با این وجود، هر دو گروه محصوالت یاد شده، باتری با 
طول عمر باال ندارند و این مسأله کاربران را چندان خوشحال نمی کند. در 
این کنفرانس همچنین اعالم شد که HTC در حال تکمیل گوشی جدیدی 
موس��وم به Titan II است که ش��امل دوربین دیجیتالی 16 مگاپیکسلی 
 می شود و امکانات جدید ویژه ای را برای پخش فایل های صوتی، در خود جا 

داده است.
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  کمپانی سامس��ونگ در وب س��ایت کره ای خود اعالم کرد که این کمپانی
 بیش از پنج میلیون گوش��ی هوشمند گلکس��ی نوت )Galaxy Note( را 
به فروش رس��انده است.گوش��ی گلکس��ی نوت که می توان آن را یک تبلت 
 کوچک نیز قلم��داد کرد، با داش��تن صفحه نمایش 5/3 اینچ��ی به یک قلم 
)Stylus( و واس��ط های نرم افزاری مربوطه مجهز اس��ت و از طرف کاربران 
مورد استقبال خوبی قرارگرفته اس��ت. چندی پیش نیز کمپانی سامسونگ 
 خبر از عرض��ه مجموعه ن��رم اف��زاری جدیدی به هم��راه آپدی��ت اندروید

4/0- ملقب به س��اندویچ بستنی- برای گلکس��ی نوت در سه ماهه دوم سال 
2012 داده بود. در حالی که گوشی Streak کمپانی دل که به صفحه نمایش 
پنج اینچی مجهز است و دراواسط س��ال 2010 به بازار عرضه شد، نتوانست 
موفقیت چندانی در بازارکس��ب کند، سامس��ونگ با عرضه گوشی گلکسی 
 نوت ثابت کرد که گوش��ی ه��ای دارای صفح��ه نمایش بزرگ نی��ز با مجهز 
 ب��ودن ب��ه ن��رم افزارهای مناس��ب، م��ی توانن��د طرف��داران خ��اص خود 

را داشته باشند.

در حالی ک��ه نوکیا با عرضه گوش��ی جدی��د لومیا امی��دوار به تغییر ش��رایط 
خود در س��ال 2012 اس��ت، مشخص ش��دن زیان گس��ترده این ش��رکت در 
س��ه ماهه اول س��ال جاری میالدی، مس��ئوالن آن را ش��وکه کرد. به گزارش 
رویت��رز، نوکی��ا در س��ه ماه��ه اول س��ال 2012 بی��ش از 1/2 میلی��ارد دالر 
زی��ان داش��ته ک��ه نش��ان می ده��د هم��کاری نوکی��ا و مایکروس��افت برای 
 عرضه گوش��ی های مجهز به سیس��تم عامل ویندوز ف��ون تا به ح��ال چندان 
مثمر ثمر نبوده اس��ت. فروش کلی نوکیا در سه ماهه اول س��ال 2012 نسبت 
به مدت مشابه س��ال قبل 2۹ درصد و نسبت به س��ه ماهه قبل از آن 26 درصد 
کاهش نش��ان می دهد. عالوه بر این، میزان فروش گوش��ی های هوشمند نوکیا 
بیش از 52 درصد کاهش یافته که این امر، زنگ خطر را برای آن شرکت به صدا 
درآورده اس��ت. در حالی که نوکیا سیستم عامل س��یمبین را بازنشسته کرده، 
هنوز نتوانس��ته سیس��تم عامل تازه ویندوز فون را به عالقه مندان بشناس��اند. 
این امر خألی��ی ایجاد کرده ک��ه آینده نوکی��ا را مبهم و تیره و تار کرده اس��ت. 
 در ای��ن میان ش��رایط نوکیا به خص��وص در آمری��کا و انگلیس نگ��ران کننده 
 اس��ت.علیرغم هم��ه مش��کالت، نوکی��ا اظه��ار امی��دواری ک��رده ک��ه

 بتواند تا سه ماهه س��وم س��ال 2012 سروس��امانی به وضعیت نابسامان خود 
 بدهد. کمپان��ی سامس��ونگ در دعوتنام��ه ای ک��ه در روز 16 آوری��ل 2012 
اصح��اب  و  خبرن��گاران  برخ��ی  ب��رای   )13۹1 فروردی��ن   28  (
ب��ه ی��ک جمل��ه بس��نده ک��رد:  ارس��ال ک��رد، تنه��ا   رس��انه ه��ا 
»COME AND MEET THE NEXT GALAXY« و بدین ترتیب 

آنها را برای دیدن محصولی دیگر از خانواده گلکسی دعوت نمود.
بیش��تر کارشناس��ان بر ای��ن باورن��د که ای��ن دعوتنام��ه برای معرفی نس��ل 
 بعدی گوش��ی های هوش��مند گلکس��ی سامس��ونگ ارس��ال ش��ده، نه برای 
 نس��ل بعدی تبلت های گلکس��ی این کمپانی. مدت هاس��ت گمانه زنی هایی

 در م��ورد گوش��ی  Galaxy S III ب��ه گوش��ی م��ی خ��ورد. سامس��ونگ 
گوشی Galaxy S را در کنگره جهانی موبایل MWC( 2010 2010( معرفی 
کرد و در کنگره جهانی موبایل MWC( 2011 2011( نیز به معرفی گوش��ی 
Galaxy S II پرداخت. بدین ترتیب بسیاری انتظار داشتند که نخستین گوشی 
از نسل سوم گوشی های گلکسی سامسونگ - احتماالً با نام Galaxy S III - در 
کنگره جهانی موبایل MWC( 2012 2012( که نزدیک به دو ماه پیش برگزار 
ش��د معرفی گردد، اما این اتفاق نیفتاد و اینک باید منتظر معرفی این گوشی در 
مراسم سوم می لندن باشیم. اما چرا ش��هر لندن برای این معرفی انتخاب شده؟ 

پاسخ شاید در برگزاری بازی های المپیک تابستانی 2012 در این شهر باشد.
بیش از یک س��ال پیش - در ماه مارس س��ال 2011 - کمپانی سامس��ونگ و 
کمپانی Visa  که کارت های اعتباری آن در بسیاری از کشورهای جهان مورد 
استفاده قرار می گیرد،خبر از همکاری با یکدیگر برای راه اندازی سیستم پرداخت 
الکترونیکی از طریق ارتباطات نزدیک برد )NFC( در س��طح ش��هر لندن  که 
میزبان بازی های المپیک تابستانی 2012 اس��ت  دادند. این دو کمپانی وعده 
دادند که یک گوش��ی مجهز به فناوری NFC همراه با برنام��ه های پرداخت و 
 دیگر زیرساخت های مربوطه را برای ورزشکاران و عموم مردم هنگام برگزاری 
بازی های المپیک 2012 عرضه می کنند.در حال حاضر کمپانی Visa بیش از 
60هزار پایانه پرداخت از طریق فناوری NFC را در شهر لندن در اختیار دارد و 
قصد دارد این تعداد را تا آغاز بازی های المپیک )که نزدیک به صد روز به آن مانده( 
افزایش دهد. اما سامسونگ هنوز اطالعاتی در مورد گوشی مورد نظر ارائه نداده 
و گمانه زنی برخی از کارشناسان این است که گوشی هوشمندی که در مراسم 
س��وم می معرفی خواهد ش��د - با نام احتمالی Galaxy S III - همان گوشی 
 مجهز به فناوری NFC است که سامسونگ و Visa بیش از یک سال پیش وعده

 آن را داده اند.

 14 اردیبهشت ، معرفی گلکسی 
جدید در لندن

مشخصات کلی :

 زمان مکالمه : 14 ساعت
دوربین : 5 مگاپیکسل

سايز: 3/5 اينچ
 9.3x58.6x115.2 : ابعاد

میلیمتر

مشخصات کلی :

زمان مکالمه : 6 ساعت و 55 دقیقه
دوربین : 5 مگاپیکسل

سايز:3/7اينچ
ابعاد : 13x57x116 میلیمتر

مشخصات کلی :

زمان مکالمه : 16ساعت
دوربین : 5 مگاپیکسل

سايز: 3/5اينچ
ابعاد : 

 12.7x57.1x113.5
میلیمتر

مشخصات کلی :

زمان مکالمه : 5 ساعت 
دوربین : 5 مگاپیکسل

سايز: 2/44اينچ
  11x60x109 : ابعاد

میلیمتر

مشخصات کلی :

زمان مکالمه :6 ساعت 
و 40 دقیقه

دوربین : 5 مگاپیکسل
سايز: 2/8 اينچ

 10.5x96x115 : ابعاد
میلیمتر

مشخصات کلی :

زمان مکالمه : 13 ساعت
دوربین : 8مگاپیکسل

سايز: 3/7 اينچ
 12.1x61.2x116.5 : ابعاد

میلیمتر

مشخصات کلی :

زمان مکالمه : 14 ساعت
دوربین : 8 مگاپیکسل

سايز: 3/5 اينچ
 9.3x58.6x115.2 : ابعاد

میلیمتر

مشخصات کلی :

زمان مکالمه : 9 ساعت و 
16 دقیقه

دوربین : 8 مگاپیکسل
سايز: 4/3 اينچ

ابعاد : 
 11.3x65.4x126.1

میلیمتر

مشخصات کلی :

زمان مکالمه : 9 ساعت و 
50 دقیقه

دوربین : 5 مگاپیکسل
سايز: 3/7 اينچ

ابعاد : 
 11.6x59.8x115

میلیمتر

مشخصات کلی :

زمان مکالمه : 12 ساعت 
دوربین : 8 مگاپیکسل

سايز: 4/7 اينچ
ابعاد : 

 8.9x69.9x134.4
میلیمتر 

مشخصات کلی :

زمان مکالمه : 12 ساعت 
دوربین : 8 مگاپیکسل

سايز: 4/7اينچ
 8.9x69.9x134.4 : ابعاد

میلیمتر 

SONY ERICSSON XPERIA   NEO  V

SONY ERICSSON 
XPERIA   ARC  S

مشخصات کلی :

زمان مکالمه : 7 ساعت و 25 
دقیقه

دوربین : 8 مگاپیکسل
سايز: 4/2 اينچ

ابعاد : 8.7x63x125 میلیمتر

دو شرکت مایکروسافت و نوکیا از اخبار جدید منتشر 
شده در اروپا چندان خوشحال نش��دند. بر اساس این 
اخبار، ش��رکت های مخابراتی اروپایی اعالم کردند که 
ترکیب سیستم های سخت افزاری نوکیا با سیستم عامل 

ویندوز فون مایکروسافت چندان مورد پسند کاربران واقع 
نشده است.

 به گفته این مراکز،  گوشی های ویندوزی نوکیا از دسامبر 2011 وارد بازار 
شدند و در حالی که هم اکنون در سراسر جهان به فروش می رسند، فروش 

چندان باالیی ندارند و کاربران تمایل زیادی به خرید آنها نشان نمی دهند.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که شرکت های مخابراتی اروپایی اعالم 
کرده اند که گوشی های هوشمند نوکیا مبتنی بر سیستم عامل ویندوز فون، 

محبوبیتی نزد کاربران کسب نکرده اند.
یکی از مدی��ران این ش��رکت های مخابراتی ک��ه از ماه دس��امبر تا کنون 
گوش��ی های هوش��مند ویندوزی Lumia 800 و 710 نوکی��ا را در بازار 

به فروش می رس��اند، توضیح داد که این روزها هیچ کاربری به فروشگاه ها 
مراجعه نمی کند تا در مورد یک گوشی ویندوزی سؤالی بپرسد یا تمایل به 

خرید آن داشته باشد.
او گفت: اگر گوش��ی Lumia با همین سیس��تم س��خت افزاری مبتنی بر 
سیس��تم عامل اندروید روانه بازار می ش��د، فروش آن بس��یار آسان تر بود. 
کارشناسان مشکالت فراوانی را پیرامون ترکیب نوکیا و ویندوز فون مطرح 
می کنند و بر این باورند که با توجه به این که کارب��ران به اندروید و آیفون 
احساس نزدیکی بیشتری دارند، کمتر سراغ ویندوز فون می روند و همین 

مسأله نارضایتی شرکت های مخابراتی را نیز به دنبال داشته است.

سامسونگ
 مرز فروش 5 میلیون  گوشی گلکسی نوت را شکست
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معمای منطقی 7 :   ساعت شمعي
فرض كنيد دو ش��مع مرغوب و با كيفيت در اختي��ار داريم كه تا انتها با س��رعت ثابت 
مي سوزند و نخ آنها تا در كل طول شمع امتداد داش��ته و از سر ديگر بيرون آمده باشد.

 همچنين فرض كنيد هر ش��مع در مدت 1 ساعت كامال مي س��وزد. چگونه مي توان با 
دو شمع كامال مشابه با مش��خصات باال، زمان 45 دقيقه را اندازه گرفت؟ خالقيت، يك 
وجه مهم هوش است كه جنبه اكتس��ابي آن، بر برخي وجوه ديگر هوش غالب است و 
با تمرين »تغيير زاويه ديد به مس��ائل« و اجتناب از تكرار خطوط فكري ضبط شده در 
ذهن تقويت مي شود. تفكر به ابعاد مختلف معماي س��اده پيشرو مي تواند تمريني در 

اين جهت باشد.

معمای منطقی  6 :  نزديك ترين فاصله تا رودخانه
دو اردوگاه  الف و ب در كنار رودخانه اي واقع شده اند. فاصله اردوگاه الف تا رودخانه 500 قدم است. در اردوگاه الف يك كاميون حمل آب وجود 
دارد كه آب مورد نياز دو اردوگاه را از طريق رودخانه تأمين مي كند. ضمنا به دليل كمبود س��وخت، كاميون بايد كوتاه ترين مسيرهاي ممكن 
جهت جابجايي آب را طي كند. براي تأمين آب اردوگاه الف، نزديك ترين نقطه محل برداشت آب مشخص است و آن، همان فاصله عمودي 500 
قدمي از اردوگاه است، اما براي اردوگاه ب اين مسير مشخص نيست.  براي حل مشكل راننده كاميون و شاگردش از اردوگاه الف پياده به بهترين 
محل برداشت آب اردوگاه الف مي روند. بعد راننده كاميون از رودخانه گذشته و در همان امتداد به پيش مي رود و در نقطه اي مي ايستد. سپس 
رو به شاگرد مي گويد در امتداد رودخانه آرام به سمت اردوگاه ب حركت كن. همانطور كه شاگرد راننده در حال حركت بود، يك باره راننده فرياد 
مي زند همان جا بايست و يك عالمت كنار رودخانه بگذار. او ظاهرا موفق به كشف نزديك ترين مسير برداشت آب جهت آبرساني به اردوگاه ب 

شده است. به نظر شما راننده تيز هوش چگونه موفق به كشف بهترين نقطه برداشت آب براي اردوگاه ب شده است؟

احتماال تابه حال س��ودوكو بازی كرده ايد. 
امروز می خواهي��م بازی ديگری را به ش��ما 

معرفی كنيم به ن��ام »اس��تريمكو«. در اين بازی 
نيز باي��د عددها را در يك ج��دول بچينيد )مانند س��ودوكو( ولی با 
قانون های خاص خودش. ايده  اين بازی از »مربع های التين« گرفته 
شده اس��ت. اين بازی در يك مربع  nدرn انجام می ش��ود. در واقع 
بايستی اين مربع را با عددهای 1 تا n پر كنيد. به جز خانه های مربع، 
مس��يرهايی به طول n نيز در اين مربع قرار گرفته اند كه هر مس��ير 

شامل n خانه است و تعداد مسيرها نيز n است.
قانون های بازی استريمکو:

1. در هر سطر از جدول، هر يك از عددهای 1 تا n بايستی دقيقا در 
يك رديف قرار گيرند.

۲. در هر ستون از جدول، هر يك از عددهای 1 تا n بايستی دقيقا در 
يك رديف قرار گيرند.

۳. در هر مسير از جدول،  هر يك از عددهای 1 تا n بايستی دقيقا در 
يك رديف قرار گيرند. 
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در باره پيدايش ش��طرنج روايت و افس��انه های بس��ياری 
شنيده ش��ده اس��ت كه اكثر آنها )همانطور كه در شاهنامه 
فردوس��ی نيز آمده اس��ت( بر اين عقيده اند كه ش��طرنج 
حدود ۲500سال پيش در هندوس��تان به وسيله شخصی 
به نام سيسابن دهير ابداع  شده  است. منظور از اختراع اين 
 بازی، شبيه س��ازی صحنه های كار زار بوده و به وسيله آن 
 طرح ها و ش��يوه اجرای تاكتيك های نظامی نش��ان داده 
می ش��د. حتی در مواردی، به جای نبردی خونين،  نتيجه 
يك بازی  س��ر نوش��ت يك اخت��الف را رقم م��ی زد.گويا 
 ش��طرنج در اواخر قرن پنجم  ميالدی  به ايران آورده شد. 
پيچيدگی های ش��طرنج امروزی اين احتم��ال را كه تمام 
قوانين بازی به وس��يله يك نفر تعيين ش��ده باشد، به كلی 
منتفی  می كند. بيش��تر قابل قبول اس��ت كه ش��طرنج به 
مرور زمان از يك بازی س��اده به هنر، علم و باالخره ورزش 
فكری تبديل ش��ده است. ش��طرنج آن زمان ايران، با بازی 
كنونی ش��طرنج در چند مورد تفا وت داشت: مثال پيروزی 
هنگامی به دس��ت می آمد كه ش��اه حريف، م��ات يا بازی 
در اصطالح امروزه پات می ش��د. اگرچه مهره ش��اه، فرس 
)اس��ب( و رخ )قلعه( حركت امروزی خود را داش��تند، ولی 
هنوز گرفت��ن حين عبور و به قلع رفتن ش��اه ابداع نش��ده 
بود. فرزين )وزير( مه��ره ای ضعيف ب��ود و فقط يك خانه 
 به ص��ورت اريب حركت می ك��رد. فيل ه��م اريب حركت 
می كرد، با اين تفاوت كه از خانه اول گذشته و در خانه بعدی 
می نشست. بيدق )پياده( نمی توانست مثل امروز در حركت 
اول، دو خانه پيش��روی كند. اين قوانين با معيارهای امروز، 
بازی بس��يار محدودی را به وجود می آورد. در قرن هشتم 
ميالدی شطرنج به وسيله اعراب مسلمان به اسپانيا برده شد 
و از آنجا در سراسر اروپا )به جز روسيه(گسترش يافت. چون 
احتماال شطرنج از طريق  آسيای ميانه )و به وسيله شاهان 
 مغول( به روس��يه برده شد. ش��باهت های نام های روسی 
مهره های شرقی آنها، دليل اين ادعاست. در آن دوران بيشتر 
كوشش می شد حمله سريعی را آغاز كنند، اما بازی به علت 
محدوديت حركت وزير و فيل كند بود. در قرن س��يزدهم 
ميالدی به پياده اجازه داده ش��د تا اگر  بخواهد در حركت 
 اول دو خانه پيش��روی كند  و مهره شاه در حركت اول خود 
می توانس��ت به خانه س��وم  در جهت دلخواه پرش كند. تا 
اين كه در  دوره رنس��انس )قرن 16-15ميالدی( با اتخاذ 
قواني��ن واحدی ب��رای آن، ش��طرنج محبوبيت بيش��تری 
كس��ب كرد، پرش فيل از بين رفت و فيل می توانست )در 
 قطر ( ت��ا آنجايی كه مانع��ی وجود  نداش��ت، حركت كند. 

محدوديت های وزير بر طرف ش��د و وزير از مهره ضعيف به 
قوی ترين مهره تبديل شد كه می توانست هم حركت فيل و 
هم حركت رخ را داشته باشد و پيروزی، تنها در صورت مات 
شدن شاه حريف به دست می آمد )حالت پات پيروز نبود(. 
ارتقای پياده به سوار دلخواه )به جز شاه( امكانات جديدی را 
در آخر بازی به وجود آورد. در قرن شانزدهم ميالدی حالت 
پرش از بين رفت و حركت قلع��ه كوچك و بزرگ جايگزين 
آن شد. در طول حيات پر فراز و نشيب و متحول شطرنج و 
با گذشت زمان  و در اثر تغيير و تحوالت نوين اجتماعی و با 
توجه به شرايط  خاص و  ويژگی های  علمی و هنری، شطرنج  
از انحصار ش��اهان و در باريان خارج و در بين عوام  جايگاه 
مطلوب خويش را يافت و رش��د و تكامل بيشتر و بهتری در 
عرصه پيكار جهانی پيدا كرد. در اين ميان نوابغی هس��تند 
كه توانسته اند  نام خود را در اين بازی جاويدان كنند. نمونه 
آن، گری كاسپاروف روس است. مروری بر زندگی اين نابغه 

شطرنج داريم:
گری كيمويچ كاس��پاروف، قهرمان شطرنج جهان ) ۲000 
- 1۹۸5( در 1۳ آوري��ل 1۹6۳ در باكو از پ��دری يهودی 
و مادری ارمنی به دني��ا آمد. او در 1۹۸0 به عنوان اس��تاد 
بزرگی دست يافت، پنج س��ال بعد با غلبه بر آناتولی كارپف 
قهرمان شطرنج جهان شد و تا سال 1۹۹۳، هنگامی كه به 
دليل اختالف با فدراس��يون جهانی شطرنج )فيده( مسابقه 
فينال قهرمان��ی جهان را با نايجل ش��ورت، اس��تاد بزرگ 
انگليسی، خارج از حمايت فيده برگزار كرد، اين عنوان را در 
اختيار داش��ت. پس از آن نيز تا هنگام شكست سال ۲000 
از والديمير كرامنيك، دنيای ش��طرنج او را قهرمان واقعی 
 اي��ن ورزش می شناخت.كاس��پارف روز 10 مارس ۲005 
كناره گيری خود را از ش��طرنج حرفه ای اع��الم كرد و وارد 

فعاليت های سياسی شد.
دانستنی هايی درباره گری کاسپاروف، نابغه شطرنج 
آدم ها حريف��ش نبودند، رفت س��راغ كامپيوتره��ا. رقابت 
كاس��پاروف با پيش��رفته ترين ابركامپيوتر زمان در س��ال 
1۹۹6 ساخت IBM به اس��م »ديپ بلو« يك رقابت ساده 
ش��طرنج نبود، بلك��ه نماد آينده بش��ر در مواج��ه با هوش 
مصنوع��ی بود. چان��گ ژن ت��ان، رييس گ��روه تحقيقاتی 
ك��ه دي��پ بل��و را طراح��ی ك��رده ب��ود، گفت: »درس��ی 
ك��ه از رويارويی كاس��پاروف و دي��پ بلو در م��ورد توانايی 
كامپيوت��ر در رقاب��ت با ق��درت تجزي��ه و تحليل بش��ری 
می توان آموخ��ت، قابل تعميم به مس��ائل پيچيده ای نظير 

 مدل سازی اقتصادی و كنترل ترافيك هوايی است«. 

تركيب س��خت افزاری و نرم افزاری، ديپ بلو را قادر ساخته 
بود كه در ه��ر ثانيه 100 ميليون حرك��ت مختلف بازی را 
پيش بينی و تحليل كند. كاس��پاروف قب��ل از برگزاری اين 
رقابت گفته بود با توجه به قدرت مغزی بش��ر، بسيار دشوار 
است كه كامپيوتر بتواند بر تمام ابعاد آن غلبه كند. در حين 
هر دور بازی، طراحان برنامه مجاز نبودند پارامترهای آن را 
تغيير دهند، اما در عين حال در بي��ن بازی ها اين امكان را 
داشتند تا تغييرات مورد نظر خود را انجام دهند تا كامپيوتر 

با اس��تفاده از تاكتيك ديگری به نبرد با حري��ف برود. اما با 
وجود اين تدابير، كاسپاروف نقاط ضعف كامپيوتر را ارزيابی 
كرد و توانست برخالف س��رعت فوق العاده كامپيوتر، آن را 
مقهور خود كند. اما يك سال بعد، ديپ بلوی تقويت شده، 
هر ثانيه ۲00 ميليون حرك��ت مختلف بازی را پيش بينی و 
تحليل می كرد و كاسپاروف همان آدم قبلی بود ... فردا سهام 
IBM، دو و نيم برابر شده بود و روزنامه ها تيتر زدند: »انسان 

از ماشين باخت«

آزمون تحليل كالمي 
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مروری بر بازی های فکری. اين شماره، شطرنج 

نابغه روس 

صفحه سرگرمی روزنامه زاينده رود راهنما
صفحه س��رگرمی روزنامه زاينده رود با اين رويكرد ديده شده است كه 
هر روز، مجموعه ای از بازی ها و معماهای فكری را به شما ارايه كند. ما 

برای شما برنامه های مختلفی داريم. منتظر ما و مسابقات مان باشيد.

اين آزمون روش هاي�ي را مورد توجه قرار داده اس�ت که از 
طريق آن ، ش�ما قادر به نمايش منطقي نتايج حاصل از يك 
سري اطالعات خواهيد بود. در هر سؤال اطالعات کافي براي 
رسيدن به پاسخ صحيح به شما داده مي شود، اما بايد توجه 
داش�ته باش�يد که هرگز از اطالعات و تجارب قبلي خود در 

زمينه هاي مورد سؤال استفاده نکنيد.
سؤال اول : احمد در نقطه اي مرتفع تر از مهرداد زندگي مي كند. 
سعيد در نقطه اي مرتفع تر از احمد زندگي مي كند. كدام يك از آنها 

در نقطه مرتفع تري زندگي مي كند؟ 
 الف( احمد    ب(  مهرداد      ج(  سعيد

س�ؤال دوم : همه دخترها ورزش را دوس��ت دارند. مريم و ستاره، 
تنيس را دوس��ت دارند. در حالي كه ليال و حمي��ده، دو و ميداني را 
ترجيح مي دهند. هم ليال و هم مريم شنا را دوست دارند. كدام يك 

از اين دخترها شنا و تنيس را دوست دارد؟ 
الف(  مريم    ب(   ستاره    ج(  حميده      د( ليال

سؤال سوم :  در سؤال فوق كدام يك شنا و دو و ميداني را دوست 
دارد؟  

 الف(  مريم    ب(   ستاره    ج(  حميده      د( ليال
س�ؤال چهارم : آقايان مهدوي و صداقتي تعطيالت طوالني تري 
نسبت به آقاي حس��يني دارند. آقاي ساجدي تعطيالت كوتاه تري 
نسبت به آقاي حس��يني دارد. در حالي كه آقاي سجادي تعطيالت 
طوالني تري نس��بت به آقاي حس��يني دارد. چه كسي كوتاه ترين 

تعطيالت را دارد؟ 
 الف(  مهدوي   ب(  صداقتی   ج(  حسينی   د(  ساجدی

 س�ؤال پنجم :   س��عيد، مهرداد و احمد تعطيالت خود را به دريا 
رفتند، در حالي كه مجيد، جواد و حمي��د تعطيالت خود را در كوه 
س��پري كردند. احمد، مجيد و جواد با هواپيما س��فر كردند. جواد، 
مهرداد و حميد از تعطيالت خود لذت نبردند. چه كسي به دريا رفت 

و از تعطيالت خود لذت نبرد؟ 
 الف( سعيد   ب(  مهرداد     ج(  احمد   د(  مجيد   ه(  جواد    و(  حميد

سؤال ششم:  چه كسي با هواپيما سفر نكرده و به كوه رفت؟  
الف( سعيد   ب(  مهرداد     ج(  احمد   د(  مجيد   ه(  جواد    و(  حميد

بازی »ماز« يا »البيرن��ت« از بازی های پر طرفداری  اس��ت كه بازيك��ن می تواند با 
 استفاده از يك گوی كوچك در يك صفحه پالستيكی به شكل دو بعدی و سه بعدی، 
راه های متعدد و پر پيچ و خمی كه پيش روی اوس��ت را از يك نقط��ه آغاز كرده و با 
انتخاب راه و مسير درس��ت و همچنين، گذر از بعضی مس��يرهای غلط و استفاده از 

تجربيات به دست آمده، به پايان بازی برسد. 

در تصاوير زير تفاوت هايی وجود دارد. اگر دوس�ت داريد به دوران 
کودکی برگرديد، تفاوت هايشان را پيدا کنيد.

  MAZE 3 

معماهای كودكانه
9 نقطه و 4 خط

۹ فروند نقطه به ش��كل زير مفروض اس��ت. مي خواهي��م خط  هايي 
 بكش��يم كه از روي تم��ام نقاط عب��ور كن��د. منتهي با اين ش��رايط:

- كال ح��ق اس��تفاده از چه��ار خ��ط را داري��م! ه��ر ج��ا ك��ه 
 خط شكسته شود، يك خط به حساب مي آيد.  

- اجازه  نداريم قلم را از روي كاغذ بر داريم.

30006255

When you are in Rome , do as Romans do
خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو

All men think all men are mortal but themselves
مرگ حق است. اما فقط برای همسايه 

Better face a danger once than be always in danger
مرگ يه بار شيون هم يه بار

A burnt child dreads the fire
مار گزيده از ريسمان سياه و سفيد می ترسه

Between tow stools one falls to the ground
با يك دست نمی توان دو هندوانه برداشت
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بینوايان!
روزنانه »تماشا« شکست تحقیر آمیز پرسپولیس مقابل سایپا را با 

تیتر یک کلمه »بینوایان!« به تصویر کشیده است. 
عکس های علی کریمی در صحنه های مختل��ف بازی زیبایی 
 دوچندان��ی به صفح��ه یک ای��ن روزنام��ه داده اس��ت. »پایان 

شکست ناپذیری بارسا« دیگر عنوان این روزنامه است.

رکوردشکنی
 در اخاذی از فوتبالیست ها

اخاذی از بازیکن دسته یکی موضوعی اس��ت که روزنامه »خبر 
ورزشی« به آن پرداخت است: » رکورد کالهبرداری از بازیکنان 
در فوتبال ایران شکس��ت؛ 134 میلیون تومان از بازیکن دسته 

اولی اخاذی شد.«

پرچم مادريد
 بر فراز قلعه نوکمپ

روزنامه ورزشی »گل« با روتیتر »بارس��ا اللیگا را به رئال تقدیم 
کرد« از برافراش��ته ش��دن پرچم رئال بر فراز نوکمپ ورزشگاه 

اختصاصی آبی و اناری پوشان خبر داده است.
 بارسا در دیدار با رئال نتیجه دو بر یک واگذار کرد. گل، همچنین 
گفتگوئی با دنیزلی داش��ته  که در آن سرمربی تیم پرسپولیس 
گفته  اس��ت، اظهارنظر بازیکنان بعد از بازی با الغرافه باعث شد 
»اخراجی ها را بشناس��م«. تا بوده، شنیده ایم که »دو پادشاه در 

ایک اقلیم نگنجند«.

بچه ها متشکريم!
برو بچه های روزنامه »پرسپولیس« که گویا خودشان هم مثل 
 هواداران این تیم از شکست پرس��پولیس شوکه شده اند با تیتر
»بچه ها متشکریم!« باخت تیم محبوبشان را زیر سؤال برده اند.

 از میان صحبت های دنیزلی بعد از این باخت، این روزنامه  این 
جمله دینزلی را تیتر کرده اس��ت: »در راحت گل خوردن، الگو 

شده ایم.«

شبه کودتا
روزنامه »نود« روز شنبه میزبان بازیگران مجموعه موفق خنده 
بازار بود و عکس یک خود را هم به همین میهمانان اختصاص داد 

که گویا با حضور شان محله حافظ را به هم ریختند.
 نودی ها همچنین به گفته های علی کریمی که بار دیگر دنیزلی 
را  از نظر فنی زیر سؤال برده است، پرداختند. کریمی خطاب به 
دنیزلی جمالت قصاری را به زبان آورده است. مثال گفته: »حاال 
برو ترکیه... دوزار فوتبال بلد نیست... شبه کودتا در پرسپولیس.«

در پنج تا هف��ت دقیقه پایانی ح��س می کردم 
ضعیف ت��ر از رئال هس��تیم. متأس��فانه بازی را 
 ط��وری پیش بردی��م که آنه��ا می خواس��تند. 
پپ گواردیوال شنبه ش��ب آن شادابی همیشگی 
را نداش��ت. او که با  تیپی آش��فته، از کنار زمین 
تیمش را هدایت می کرد، دوئل مهم فصل را به 
مورینیو باخت تا به فکر دو جام دیگر باشد. پپ در 
 پایان مسابقه،  با همان اخالق خوب همیشگی به 
رئالی ها تبریک گفت: به رئ��ال مادرید به خاطر 
برد و قهرمانی تبریک می گویم. توپ هایی را در 
نیمه اول از دست دادیم، اما سعی کردیم اهمیت 
این بازی را در ذهنمان داشته باشیم. پس از گل 
اول عقب کشیدیم، در حالی که باید قبل از نیمه 
دوم گل می زدیم. س��پس روش م��ان را عوض 
 کردیم. فکر می کنم ب��ازی خوبی انجام دادیم و 
موقعیت های خوبی ایجاد کردیم. وی افزود: بازی 
را با تیو و الوس باز کردیم، هر چند که چیزهایی 
کم داش��تیم. فکر می کنم نس��بت ب��ه روزهای 
دیگر موقعیت های بیش��تری ایجاد کردیم، اما 
بازی ه��ای زیادی از آگوس��ت داش��ته ایم. این 
اتفاقات گاهی رخ می دهد. در پنج تا هفت دقیقه 
پایانی حس می کردم ضعیف تر از رئال هستیم. 

 متأس��فانه بازی را طوری پیش بردی��م که آنها 
می خواستند.

وی که با سؤاالت بس��یاری، به ویژه درباره بازی 
دادن ب��ه وینگرجوان تیمش که م��ورد اعتراض 
ه��واداران ق��رار گرفت، گفت: ش��اید ب��ا بازی 
 ندادن به ُسسک اش��تباه کرده باشم.  کسی چه 
 می داند؟ اما تیو در دفاع و حمله خیلی خوب بود. 
موقعی��ت هایی هم داش��ت. با بازیکن��ان جوان 
زیادی بازی ک��رده ایم و این خبر خوبی اس��ت. 
 اگرچه اتفاقات��ی که در لن��دن و این ج��ا افتاد 

نا امید کننده است. 
س��رمربی بارس��ا در مورد ب��ازی چمپیونزلیگ 
 گفت: ببینیم چه می ش��ود  فکر می کنم صعود 
می کنیم. فکر نمی کنم قدرتمان کم شده باشد، 
با بهترین روش هایمان بازی می کنیم و چلسی 
را شکست می دهیم تا این باخت را جبران کنیم. 
پپ در مورد پست مس��ی  و اینکه آیا او در جای 
خود بازی ک��رد گفت: او جایی بود که همیش��ه 

هست.  
یک س��ؤال مهم هم درباره نیمکت نشینی پیکه 
بود که گواردیوال گف��ت: صحبتی ندارم. اگر او را 

می گذاشتم، در مورد ماسکرانو می پرسیدید.

س��تاره پرتغالی معتقداس��ت که تیمش 
االن در ش��رایط راحتی است.کریستیانو 
رونالدو در بازی شنبه شب نه تنها شاهد 
برد و برتری 7 امتی��ازی تیمش مقابل 
بارس��ا بود، بلکه با ثمر رس��اندن 
ی��ک گل در جریان 
ب��ازی، از لیونل 
رقیب   مس��ی، 
دیرین��ه اش در 
کس��ب عنوان »پِی چی چی اللیگا« نیز پیش��ی 
گرفت. رونال��دو در پایان این دی��دار گفت: گل 
مهمی زدم ولی مهم ت��ر از آن، بردتیم بود. االن 
تنها چهار بازی دیگر باقی مانده است، ولی فاصله 
7 امتیازی ما را در شرایط راحتی قرار داده است. 
راضی و خوش��حالم؛ در س��ه بازی اخیری که در 
 نوکمپ برگزار ک��رده ام، به گل رس��یده ام. ولی 
 مه��م تری��ن نکته ب��رای م��ن تیمم اس��ت و به 

هم تیمی هایم تبریک می گویم. 
وی می داند که فصل هنوز تمام نش��ده اس��ت. 
در ادام��ه صحبت ه��ای او ک��ه در وب س��ایت 
روزنامه مارکا بازت��اب یافت، م��ی خوانیم: ما از 
اینکه توانس��تیم در نوکمپ به پیروزی برسیم و 

رکوردگلزنی تیم را بشکنیم، خوشحالیم. االن باید 
همین روند را مقابل بایرن ادامه دهیم.

  م��ا مقاب��ل هوادارانم��ان ب��ازی م��ی کنی��م و 
انگیزه های زیادی برای کسب نتیجه مطلوب در 

بازی چهارشنبه شب داریم.
 رونالدو از هواداران رئال درخواست کرد در بازی با 
بایرن برای حمایت از تیمشان به ورزشگاه بیایند: 
ما از مرحل��ه حذفی صعود می کنی��م و امیدوارم 
هوادارانم��ان از ابتدا تا انتها با ما باش��ند. ما با هم 

می توانیم مجوز صعود به فینال را کسب کنیم. 

پیشخوان
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رکورد استثنایی گلر  پرسپولیس 

  حسین هوش��یار در 5 بازی برای پرس��پولیس ، 10 گل خورده اس��ت. بازیکنی که رضایتنامه اش تنها
 125 میلیون تومان برای رؤیانیان آب خورده است، حاال در 5 بازی ، 10 گل خورده و رکوردی استثنایی 

دارد. نکونام، فصل بعد در استانبول
پیش��نهاد وسوس��ه انگیز تیم سرش��ناس ترکیه ای س��بب ش��ده 
اس��ت کاپیتان تی��م ملی ب��ه فکر نزدیک ش��دن هرچه بیش��تر به 
تهران باش��د.جواد نکونام ک��ه به دالیل��ی  تمای��ل دارد در حوالی 
ای��ران باش��د و فوتبال��ش را همی��ن نزدیکی ه��ا دنب��ال کند، در 
مرز 33 س��الگی با پیش��نهاد تیمی از لیگ ترکیه وسوس��ه ش��ده 
اس��ت تا فاصل��ه ش��ش س��اعته اش از ته��ران را به س��ه س��اعت 
 کاه��ش ده��د و از فص��ل بع��د در اس��تانبول فوتبال ب��ازی کند؛

 در یکی از تیم های سرش��ناس فوتبال ترکیه که در لیگ قهرمانان 
اروپا هم حضور دارد. 

کاپیتان تی��م ملی که ش��رایط خیلی خوب��ی در اوساس��ونا دارد و 
هوادارانش در پامپلونا او را یکی از اسطوره های تیم شان می دانند، 
اخیرا با پیشنهادی از ترکیه رو به رو شده است. پیشنهاد قراردادی 

چهار ساله با رقمی وسوسه انگیز. 

25 هزار گل سرخ
 در ورزشگاه نیوکمپ 

همزمان با روز  »س��نت جرج« یا به زبان کاتاالن »سانت جوردی«، 
در روز دیدار  ال کالسیکو در ورزشگاه نیوکمپ، 25 هزار شاخه گل 

سرخ میان هواداران بارسلونا توزیع شد.
 این دومین بار اس��ت که باش��گاه بارسلونا به مناس��بت روز سانت 
 جوردی در نیوکمپ جشن می گیرد. جشن ملی ایالت کاتاالن در روز 
سانت جوردی، دو روز بعد از زمان دیدار ال کالسیکو است. به همین 
مناسبت 25هزار شاخه گل رز میان هواداران زن بارسلونا و 30 هزار 
روبان قرمز میان هواداران مرد این باش��گاه ک��ه در نیوکمپ حضور 
داشتند، توزیع شد. ساندرو روِسلر، رییس باشگاه بارسلونا خود این 
 گل ها و روبان ها را میان هواداران بارسلونا توزیع کرد. عالوه بر این، 
90 هزار تماش��اچی پیش از آن که بر صندلی های خود درنیوکمپ 
بنش��ینند؛ نس��خه ای از کتاب »پیراهن جادویی« نوش��ته ویکتور 

پانیسلو را دریافت کردند.
 هدف از توزیع این کتاب، ترویج ادبیات کاتاالن، به ویژه میان جوانان 

این ایالت بود.

 فونیکه سی 
با تیم خارجی قرارداد بست 

براساس مدارک، قرارداد فونیکه سی بس��ته شده است. مدیرعامل 
باشگاه نفت آبادان گفت: ش��واهدی به دستمان رس��یده که نشان 

می دهد فونیکه سی با یک تیم خارجی قرارداد بسته است. 
 علی حکمت در این باره گفت: از حاال فقط به اندوخته های خودمان 
فکر می کنیم و دیگر فونیکه س��ی را فراموش کردی��م. ما به بازیکن 
خارجی بی انضباط نیازی نداریم. پول مجانی به کسی نمی دهیم و 
هر بازیکن به اندازه پولی که گرفته اس��ت، باید برای باشگاه زحمت 
بکش��د. حقمان را از این بازیکن که 60 درصد ق��راردادش را گرفته 

است، می گیریم.
 وی در پاسخ به این سؤال که برای فصل آینده کاستا حفظ می شود 
یا خیر، گفت: ش��رایط کادر فنی را بررسی و س��پس تصمیم گیری 

می کنیم.

گوارديوال: 

باید چلسی را قربانی کنیم

رونالدو: 

گل مهمی زدم ولی مهم تر، برد تیم بود

کريس رونالدو در دربی 
اسپانیا يک تنه بار تیمش 

را به دوش کشید. 
کريس حاال آقای گلزنان 

اللیگا و فوتبال جهان 
است و رکورد خود را 

شکسته است.
او زننده گل پیروزی بخش 

تیمش بود.

در يک بازی در لیگ آلمان 
مهدوی کیا می توانست گل 
بزند، ولی پاس داد تا »روی 
پريگر« هت تريک کند. او 
پای مهدی کیا را به خاطر 

 پاسی که به او داده 
 می بوسد. 

عشق است موشک! ما 
چنین اسطوره هايی داريم 
که جلويشتن زانو می زنند 

و پاهايشان را می بوسند. 

 با وجود حاشیه هايی که 
برای شیث رضايی و محمد 

نصرتی ايجاد شد، اين دو 
بازيکن هنوز هم رابطه 
خوبی با يکديگر دارند.

 رفاقت اين دو بعد از 
آن حرکت تاريخی به 
قدری بیشتر شده که 

کمتر کسی پیش از اين 
ديده بود!

ستاره ای در نیوکمپ

رفاقت پابرجاست

قدردان اسطوره ها باشیم

فوتبال جهان

عکس نوشت

لیگ دس��ته اول در بین مطبوعات با لقب »شهر هرت« شناخته 
می شود چون پوشش رس��انه ای کاملی روی مسابقات آن انجام 
نمی شود و روزنامه ها تنها به پوشش نتایج مسابقات لیگ دسته 

اول بسنده می کنند. 
حتی در برنامه سه ساعته نود هم با وجود بررسی کامل مسابقات 
 لیگ برت��ر، فقط ح��دود پن��ج دقیقه ب��رای نمای��ش گل های 
 تیم ه��ای دس��ته اول��ی زم��ان داده م��ی ش��ود. در حالی که 
حاشیه ها و اشتباهات داوری در لیگ دسته اول بسیار بیشتر از 
 لیگ برتر است و به راحتی می توان در یک برنامه مشابه با برنامه 

فردوسی پور به آن پرداخت. 
مس��ابقات امس��ال در دو گروه چهارده تیمی قرعه کش��ی شد 
 که در گروه الف تیم ه��ای صاحب نامی مثل پیکان، ابومس��لم، 
استیل آذین، مس رفس��نجان و ایرانجوان بوشهر حضور داشتند 
 و در گروه دوم هم تیم های آلومینیوم هرمزگان، ماشین سازی، 
 گه��ر زاگرس،پ��اس همدان، نس��اجی مازن��دران، ش��هرداری 
یاسوج، ش��یرین فراز و برق شیراز ش��انس صعود به لیگ برتر را 

داشتند.

پیکان تهران
در گروه اول، تیم پیکان که بازگش��تی مجدد از قزوین به تهران 
داشت، با حضور فرهاد کاظمی و ستاره های سابق فوتبال ایران 
عملکرد درخشانی از خود به جا گذاش��ت و در رقابتی حساس با 
ایرانجوان بوش��هر، در فاصله یک هفته به پایان لیگ صعودش را 
به لیگ برتر قطعی کرد. در ترکیب تیم پیکان هم بازیکنانی مثل 
محسن ارزانی، داود سید عباسی، محمدرضا طهماسبی، بهشاد 

یاورزاده و علیرضا نیکبخت واحدی حضور داشتند.

 آلومینیوم هرمزگان
آلومینیوم با حضور اکبر میثاقیان که دو سال قبل هم با شهرداری 
تبریز صعودی تاریخی به لیگ برتر داش��ت، روزهای خوش��ی را 
در گروه دوم س��پری کرد و در فاصله چهار هفت��ه به پایان لیگ 
صعودش را به لی��گ برتر قطعی ک��رد. حضور تیمی از اس��تان 
هرمزگان، پراکندگی تیم های لیگ برتر در فصل آینده را بیشتر 
می کند و اس��تان هرمزگان، برای اولین بار در تاریخ لیگ برتر، 

صاحب تیمی در سطح اول فوتبال ایران شده است.

آلومینیوم نس��بت به پیکان، س��تاره های کمت��ری در ترکیب 
 داشت که مجید نورمحمدی، بابک حاتمی و بهمن طهماسبی از 
معروف ترین این بازیکنان بودند. طهماسبی با سیزده گل زده به 

عنوان آقای گلی در مجموع دو گروه رسید. 

گهر زاگرس، ايرانجوان بوشهر
تکلیف تیم س��وم صعود کنن��ده به لی��گ برتر بع��د از دوبازی 
رفت و برگش��ت بین گهر زاگرس و ایرانجوان بوش��هر مشخص 
می ش��ود که به ط��ور حتم رقابتی ج��ذاب اس��ت؛ از یک طرف 
ایرانجوان، باش��گاه قدیمی و با سابقه بوش��هر حضور دارد که با 
هدایت عبدالرحیم خرمزی، بعد از پی��کان به عنوان دومی گروه 
الف رس��ید و با توجه به س��قوط احتمالی ش��اهین، بوشهری ها 
عالقه دارند فصل آینده، با ایرانجوان مس��ابقات لی��گ برتر را از 
نزدیک ببینند. نکته جال��ب در ترکیب تی��م ایرانجوان، حضور 
 بازیکنان سابق سپاهان نوین، یعنی یاسر میرفندرسکی و جمال 
حق شناس است که پنج سال قبل هم با تیم چرخابی راهی لیگ 
برتر شدند و حاال این شانس را دارند که دوباره به باالترین سطح 
فوتبال ایران برسند. فابیو کاروالیو، دروازه بان ایرانجوان و محمد 
فعال، بازیکن سابق استقالل اهواز هم از دیگر ستاره های این تیم 
هستند. دیگر تیم حاضر در پلی اف، یعنی گهر زاگرس خاطرات 
خوش »خیبر«، تیم قدیمی لرس��تان را در فوتب��ال ایران زنده 
کرده اس��ت. گهر درود که تا میانه های فصل هیچ شانسی برای 
صعود نداشت، با حضور داود مهابادی روی نیمکتش متحول شد 
 و در نهایت هم با گل دقیقه 92 در آخرین بازی، جواز حضور در 
پلی اف را پی��دا کرد.گهر در بازی های خانگی اش، از پتانس��یل 
حضور تماش��اگران پرتعدادش به خوبی اس��تفاده م��ی کند و با 
توجه به شانس��ی که در میزبانی بازی برگشت پلی آف به دست 
آورده است، لرستانی ها امیدوارند پس از سال ها دوباره به فوتبال 
ایران بازگردند. ش��ایعه مهمی که در هفته های گذشته در مورد 
گهر ش��نیده می ش��د، حمایت محمدرضا س��اکت، مدیرعامل 
باش��گاه فوالد ماهان از این تیم است. گفته می ش��د ماهانی ها 
قصد دارند امتی��از تیم گه��ر را، در صورت صعود ب��ه لیگ برتر، 
خریداری کنند. باید منتظر مان��د و دید که درآینده چه اتفاقاتی 
می افتد. در تی��م گه��ر بازیکنانی مث��ل علی قربان��ی و محمد 
غالمی از بقیه ش��ناخته ش��ده تر هس��تند. اما باید یادی هم از 
 چهار تیم سقوط کننده به لیگ دس��ته دوم داشته باشیم. از بین 
تیم های پیام مخابرات ش��یراز، صنعت ساری، برق شیراز و کاوه 
تهران، س��قوط برق، تیم پرس��ابقه و قدیمی فوتبال ایران خیلی 

عجیب و دور از ذهن بود.

دوئل گهر با  ايرانجوان 

منشوری ها به لیگ برتر رسیدند!

درس�ت در روزهايی ک�ه حساس�یت در لی�گ برتر فوتب�ال اي�ران به اوج خود رس�یده اس�ت،  مسعود 
بازی های لیگ دسته اول به پايان رسید تا تکلیف دو تیم از سه تیم صعود کننده به لیگ برتر مشخص افشاری

شود. تیم آخر هم دو هفته ديگر، از بین دو تیم ايرانجوان بوشهر و گهر زاگرس مشخص می شود. 



یادداشت

   کره جنوبی به عنوان نخستین حریف تیم ملی والیبال ایران 
در مسابقات انتخابی توکیو معرفی شد.

 مس��ابقات انتخابی المپیک ۲۰۱۲ لندن از ۱۲ خردادماه در 
توکیو پایتخت ژاپن آغاز می شود و به مدت ۱۰ روز ادامه دارد. 
تیم ملی والیبال کش��ورمان که جای��گاه دوازدهم رده بندی 
جهانی این رشته ورزشی را در اختیار دارد، در نخستین بازی 
خود به مصاف کره جنوبی خواهد رفت که در جایگاه بیستم 

جهان قرار دارد. 
ملی پوشان کشورمان در دومین دیدار خود نیز به مصاف چین 
می روند که این تیم دو پل��ه باالتر از ای��ران، در جایگاه دهم 

رده بندی جهانی قرار دارد.
 اس��ترالیا که در جایگاه بیس��ت و دوم این رده بندی اس��ت، 
س��ومین حریف تیم ملی والیبال کش��ورمان در مس��ابقات 

انتخابی المپیک ۲۰۱۲ لندن است. 
یکی از ن��کات جال��ب برنام��ه ای��ن رقابت ه��ا، دی��دار دو 

 تی��م ژاپ��ن و ای��ران در آخری��ن روز این مس��ابقات اس��ت 
که خولیو والس��کو، س��رمربی تیم ملی والیبال کش��ورمان 
 نی��ز قب��ا ای��ن موض��وع را پیش بینی ک��رده بود، چ��را که 
 امکان دارد این بازی سرنوش��ت نهایی تیم های صعودکننده 
را تعیین کند. مسابقات والیبال انتخابی المپیک ۲۰۱۲ لندن 
با حضور هش��ت تیم در توکیو برگزار خواهد شد که تا کنون 
 حضور پنج کش��ور ایران، چین، کره جنوبی، اس��ترالیا و ژاپن 
 در این رقابت ها مسجل شده و سه نماینده دیگر نیز تا آغاز این 
 رقاب��ت ه��ا ب��ه قی��د قرع��ه توس��ط فدراس��یون جهان��ی 

والیبال مشخص خواهد شد. 
قهرمان و بهترین تیم آس��یایی این رقابت ها، جواز حضور در 
المپیک ۲۰۱۲ لندن را به دس��ت خواهند آورد. برنامه کامل 
مس��ابقات والیبال انتخابی المپیک ۲۰۱۲ لندن در توکیو به 

شرح زیر است: 
جمعه ۱۲ خرداد: ایران - کره جنوبی 

شنبه ۱۳ خرداد: چین - ایران 
سه شنبه ۱۶ خرداد: ایران - استرالیا 

چهارشنبه ۱۷ خرداد: تیم سوم قرعه - ایران 
پنجشنبه ۱۸ خرداد: ایران - تیم دوم قرعه 

شنبه ۲۰ خرداد: ایران - تیم اول قرعه 
یکشنبه ۲۱ خرداد: ژاپن - ایران 

تیم های اول، دوم و س��وم قرعه به انتخاب و قرعه فدراسیون 
جهانی والیبال در روزهای آینده تعیین و معرفی می شوند. 

گزارش

چهره

خبر

روزنامه فرهنگی، اجتماعی | شماره 768 |دوشنبه4 اردیبهشت1391 | 1 جمادی الثانی 1433

دفاع پرسپولیس چیزی شبیه پنیر سوئیسی! 
پرس��پولیس یازدهمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر را در ش��رایطی به پایان می رساند که 
عملکرد مدافعان این تیم در رقابت های لیگ و جام حذفی چیزی نزدیک به »فاجعه« اس��ت، به 

طوری که سرخپوشان در 34 بازی 5۱ گل خورده اند. 

۱۳

سپاهان از دست استقالل فرارکرد
گ�روه ورزش: تیم فوتب��ال س��پاهان با برت��ری دو بر ی��ک مقابل 
 فوالدخوزس��تان، فاصل��ه امتی��ازی خ��ود را ب��ا نزدیک تری��ن تیم 
تعقیب کننده در راه قهرمانی به چهار امتیاز رساند. سپاهان در حالی 
به مصاف ش��اگردان مجید کامپیوتر رفت که برای تکرار قهرمانی در 
لیگ یازدهم نیاز مبرمی به هر س��ه امتیاز این دیدار داش��ت. در این 
دیدار سید مهدی سیدصالحی و جواهیر س��وکای در دقایق 8 و 88 
برای سپاهان گلزنی کردند و تک گل فوالد خوزستان را آرش افشین 
به ثمر رساند. سید صالحی و حسن اشجاری از داور این مسابقه کارت 

زرد دریافت کردند. 
در دیگر دیدار امروز تیم استقال در بوش��هر به مصاف شاهین رفت 
 که در پایان با نتیجه یک بر یک متوقف ش��د. اس��تقال در حالی به 
تک امتیاز این دیدار رس��ید که تا دقیقه 6۱ تیم ش��اهین با تک گل  
امجد شکوه مقام جلو افتاده بود. گل تساوی تیم آبی پوشان را گوران 

یورکویچ به ثمر رساند. 
نکته جالب در هر دو دیدار گلزنی بازیکنان خارجی هر دو تیم بود که 
یکی باعث پیروزی تیم و فرار از تساوی تیمش شد و دیگری  تیم خود 

را از شکست حتمی نجات نداد.
تیم تراکتورسازی، دیگر تیم تش��کیل دهنده در مثلث قهرمانی این 
دوره از رقابت های با نتیجه یک بر صفر از س��د راه آهن گذش��ت و با 

رسیدن به رده دوم جدول رده بندی، استقال را پشت سر گذاشت.
بدین ترتیب تیم س��پاهان با 6۲ امتیاز همچنان در صدر قرار دارد و 
تیم های تراکتورسازی و استقال با 59 و 58 امتیاز در رده های دوم 

و سوم جدول جای گرفتند.

تیم گیتی پسند ناقص به آسیا رفت
نایب رییس بانوان فدراسیون والیبال در خصوص عدم همراهی آنالیزور 
با تیم گیتی پسند گفت: متأسفانه تیم، ناقص به مسابقات آمده است. 
باید فدراسیون با باشگاه ها ارتباط بیشتری داشته باشد. لیا محمدیان 
افزود: مشکل از من نیزهس��ت، چرا که باید بیشتر به اردوها سرکشی 
می کردم. پس از بازگشت از مسابقات مشکات را بررسی خواهیم کرد. 
امیدوارم در آینده بانوان با قدرت بیشتری در رقابت های برون مرزی 

حاضر شوند. نبود آنالیزور این تیم را ناقص کرده است. 

 گیتی پسند روحیه گرفت
تیم والیبال بانوان گیتی پسند اصفهان در نخستین دیدار خود در جام 
باشگاه های آسیا برابر تیم آس��یا ورلد میانمار پیروز شد. تیم والیبال 
بانوان گیتی پسند ایران در نخستین دیدار خود در رقابت های آسیایی 
دقایقی پیش به مصاف تیم آسیا ورلد میانمار رفت و موفق به شکست 
حریف خود ش��د. این دیدار با نتیجه سه بر صفر به س��ود تیم گیتی 
 پسند به ثبت رسید. این تیم امروز در دومین دیدار خود به مصاف تیم 
تورای آروز ژاپن می رود. این دیدار حساس به نوعی می تواند سرنوشت 
تیم والیبال بانوان گیتی پسند را رقم بزند که در صورت پیروزی در این 
دیدار، می تواند به حضور در جمع تیم های برتر مسابقات امیدوار باشد. 

 دوومیدانی کاران اصفهان 
نایب قهرمان کشور شدند

تیم اصفهان در مس��ابقات دوومیدانی قهرمانی کش��ور که در شیراز 
برگزار شد با کس��ب ۷8 امتیاز به مقام نایب قهرمانی رسید. اصفهان 
در پایان این مس��ابقات بعد از تی��م میزبان که با کس��ب ۱۰3 امتیاز 
قهرمان ش��د، عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد. اصفهان با کسب 
چهار مدال طا توس��ط تیم ماده چهار در 4۰۰ متر، رضا قاسمی در 
 مواد ۱۰۰ متر و ۲۰۰ متر و وحید پاش��ایی در ماده پیاده روی عنوان 

نایب قهرمانی این رقابت ها را به خود اختصاص داد. 

 شهربانو منصوریان
 تست دوپینگ می دهد

فدراسیون ووشو به دنبال درخواس��ت فدراسیون جهانی ووشو مبنی 
بر معرف��ی قهرمانان هر کش��ور جهت کنترل دوپینگ، مش��خصات 
ش��ش نفر را برای IWUF ارسال کرد. از س��وی فدراسیون ووشوی 
ایران اس��امی حمیدرضا قلی پور، محس��ن محمد س��یفی، س��جاد 
 عباسی، ش��هربانو منصوریان، ملیحه فضلی و مریم هاشمی به عنوان 
 ش��ش نفری که در رقابت ه��ای جهان��ی ترکیه صاح��ب مدال طا 
شده اند، برای فدراسیون جهانی ووشو ارسال شد. این ورزشکاران مهر 
سال گذشته در رقابت های قهرمانی جهان حضور داشتند و موفق به 

کسب مدال شدند. 

دیدار تدارکاتی ایران با سوریه
فدراسیون فوتبال سوریه از موافقت خود با درخواست فدراسیون فوتبال 
ایران براي برگزاري یک بازي دوستانه در آزادي خبر داد. سایت کوره به 
نقل از سایت سوریا خبر داد که فدراسیون فوتبال سوریه با درخواست 
فدراسیون فوتبال ایران براي برگزاري یک بازي دوستانه در تاریخ چهارم 
سپتامبر در ورزشگاه آزادي موافقت کرد. فدراسیون سوریه پیش از این 

از بازي با ازبکستان به علت عدم آمادگي این تیم انصراف داده بود.

صادق گودرزي، ملي پوش وزن 
74 كيلوگرم

در رقابت هاي آس��یایي با کسب طا توانس��تم خودم را یک محک جدي 
بزنم، البته محک جدي تر براي من رقابت هاي جام جهاني است. متأسفانه 
امکاناتي که براي تیم ملي کش��تي آزاد که قصد رفتن به المپیک دارد، در 
حد امکانات براي کشتي گیران آماتور اس��ت. جدا از بحث امکانات، جوایز 

مختل��ف کس��ب کشتي گیران که در دو سال اخیر در رقابت هاي 
است. مسئوالن ش��ده هنوز پرداخت نش��ده 
سوم را مشخص جوای��ز نف��ر اول، دوم و 
روس ها کرده اند.کنند، همانند کاري که 
در المپیک قبلي براي مثال س��ایتي اف 

پول نقد دریافت یک میلیارد تومان 
کرده و حتي جایگاه 
شغلي او بعد از دوران 
حرفه اي نیز مشخص شده 
و مانند ما بیکار نخواهد بود، اما در ایران بچه ها به 

خاطر دل خودشان کشتي مي گیرند.

آشتی شبکه سه
 با مخاطبان پرشمار  فوتبالی اش

 ای کاش تلویزی��ون همیش��ه برای بینندگان��ش اینگونه 
احترام قائل بود. مطمئنا س��یما با محترم ش��مردن ذائقه 
بیننده اش ضرر نخواهد کرد. به گ��زارش گل، تلویزیون ما 
نشان داده استاد غافلگیر کردن بینندگانش است. روزی در 
اوج مسابقات حساس اروپایی ترجیح می دهد در فوتبال را 
تخته کند و بینندگان مشتاق میلیونی اش را حسرت به دل 
بگذارد تا س��ریال های طنزش را به نمایش بگذارد و روزی 
دیگر کلکس��یونی از فوتبال ها را برایمان اکران می کند تا 
همه سلیقه های فوتبالی را سیراب کند.شبکه سوم سیما 
در حالی این هفته برنامه پخش مستقیم بازی های فوتبال را 
اعام کرده که به نظر می رسد قصد بازگشت به دوران طایی 

گذشته را دارد. 

بازگشت به جزیره
شبکه سوم سیما اول هفته با پخش بازی آرسنال و چلسی 
به استقبال هفته شلوغ فوتبالی رفت. این برای بینندگانی 
که کم کم داشتند پخش فوتبال لیگ جزیره را به فراموشی 
می سپردند، می تواند خبر خوشی باش��د. سپس هواداران 
فوتبال وطنی به تماشای بازی پرسپولیس و سایپا نشستند. 
اما این پایان شنبه فوتبالی نبود. ال کاسیکوی اسپانیا در راه 
بود تا عاقه مندان فوتبال در ایران نیز به مانند همه آنهایی 
که در پنج قاره جهان به تماشای ال کاسیکو می نشینند، 

آن را نظاره کنند.

جبران همه آن بی وفایی ها
بعد از یک روز استراحت، سه شنبه و چهارشنبه تلویزیون 
باز هم به سراغ فوتبال خواهد رفت تا میان هفته داغ فوتبالی 
را برای بینندگانش به ارمغان بیاورد. بازی برگش��ت لیگ 
قهرمانان اروپا روز سه ش��نبه با بازی بارسلونا- چلسی آغاز 
می شود. چهارش��نبه نیز بازی رئال مادرید و بایرن مونیخ 
پخش خواهد شد تا فوتبال دوستان سیراب شوند. شبکه 
س��وم در روزهایی که لی��گ قهرمان��ان را پخش نمی کرد 

انتقادات فراوانی را به جان خرید.

آخر هفته با آقامصطفی و پرویزخان
اما آخر هفته متعلق به عاقه مندان لیگ برتر ایران است تا 

به تماشای تیم های محبوب شان بنشینند. 
بازی تراکتورسازی و پرسپولیس در روز پنجشنبه و بازی 
اس��تقال با ش��هرداری تبریز در روز جمعه از شبکه سوم 
پخش خواهد شد تا هفته داغ فوتبالی اینگونه پرده آخر خود 

را پشت سر بگذارد.
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هادی عقیلی
 دوباره مصدوم شد

 گواردیوال در اصفهان 
چه می کند؟

مدافع ملی پوش تیم فوتبال العربی قطر دیدار این تیم مقابل السیلیه را از دست 
داد. هادی عقیلی، مدافع ملی پوش تیم فوتبال العربی قطر که در جریان رقابت 
این تیم مقابل پاختاکور ازبکس��تان از هفته چهارم رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا از ناحیه عضله پای چپ دچار مصدومیت شد، به دلیل شدت مصدومیت 
دیدارهای آینده تیمش در رقابت های امیر کاپ قطر را از دست داد. عقیلی که 
قرار بود تا کمتر از یک ماه دیگر تیم ملی فوتبال ایران را در اردوی تر کیه همراهی 
کند، باید ۱۰ روزی را به استراحت بپردازد. بر همین اساس عقیلی که امسال 
بازوبند کاپیتانی العربی را هم بر بازو می بندد، دیدار امشب تیمش از مرحله دوم 

امیرکاپ قطر را از دست داد. 
پیش از این عقیلی در میانه های فصل لیگ قطر از ناحیه کتف دچار مصدومیت 

شده و چند دیدار العربی را از دست داده بود. 

   سرمربی تیم فوتبال صبای قم روز گذش��ته به اصفهان و با حضور در باشگاه 
گیتی پسند با رسول کربکندی هم دیدار کرد. عبداهلل ویسی برای دیدن دیدار 
تیم های ذوب آهن اصفهان و داماش گیان راهی اصفهان شد. تیم صبا در هفته 
آینده مس��ابقات لیگ برتر به مصاف داماش گیان می رود و با توجه به این که 
بازی های هفته های باقیمانده از لیگ برای صبا خیلی حس��اس است، ویسی 
ترجیح داد که برای تماشای بازی تیم های ذوب آهن و داماش شخصاً به اصفهان 
بیاید. ویسی در حاشیه حضور خود در اصفهان به باشگاه گیتی پسند رفت و به 
رسول کربکندی هم سری زد؛ او همچنین از این فرصت استفاده کرده و به حمید 
ندیمیان، مربی سابق خود نیز سر زد و جویای احوال او شد.گواردیوالایرانی  شنبه 
شب با تس��اوی مقابل نفت تهران ترمز دو تیم مدعی کسب سهمیه آسیایی را 

برای ذوب آهن کشید.

تالش دي ماتئو براي ماندن دروگبا 
س��رمربي موقت تیم فوتبال چلس��ي تاش خود را براي مجاب کردن 
مسئوالن باشگاه و تمدید قرارداد مهاجم ساحل عاجي این تیم آغاز کرد. 
در حالي که قرارداد دروگبا در پایان فصل به اتمام مي رسد، دي ماتئو اعام 

کرد نهایت تاش خود را خواهد کرد تا دروگبا را در این تیم حفظ کند. 

گل خدیرا آفساید نبود
یک روزنامه چاپ اسپانیا نوشت: گل اول رئال مادرید 
در موقعیت آفساید به ثمر نرسیده و سالم بوده است.  
بعد از دربی ال کاس��یکو  و  با بازبینی فیلم دیدار، 

احتمال آفساید بودن این گل از بین رفت.

عصبانیت فرگوسن از دعوت رونی
فرگوسن انتخاب رونی را در ترکیب تیم امید انگلیس برای 
شرکت در المپیک، مضحک و مسخره خواند. این در حالی 
است که این بازیکن در رقابت های یورو ۲۰۱۲ برای تیم 

ملی انگلیس به میدان برود.  01
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شاگردان محس��ن صادق زاده که در مرحله یک چهارم نهایی با 
خوش اقبالی جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را کسب کردند، 
امروز میزبان یاران مهران ش��اهین طبع، مرد جدی و بداخاق 

بسکتبال ایران هستند.
 ماهان ب��رای این دیدار ب��ا اندکی تغییر وارد میدان می ش��ود و 
 می توان ترکی��ب احتمالی این تی��م در بازی ام��روز را اینطور 
پیش بینی کرد: بابک نظافت، جواد داوری، مجید قاس��م زاده، 

راشاد اندرسون و لیدر ساوالس ترنس.
به احتمال زیاد لیدر ترنس، بازیکن س��ابق تیم س��اجس لبنان 
که سابقه حضور در لیگ بسکتبال کره جنوبی را نیز در کارنامه 
خود دارد، در بازی امروز به عنوان یار ثابت در پست چهار یا پنج 
برای ماهانی ها بازی می کند، البته عدم هماهنگی این بازیکن و 
ناآشنابودن او با شرایط، نگرانی هایی را برای سرمربی تیمش به 
وجود آورده است، با این حال صادق زاده امیدوار است درجریان 

مسابقه، وی کارایی بهتری پیدا کند. 
 صادق زاده، س��رمربی تی��م ماهان البته تجربه پتروش��یمی در 
نیمه نهایی را یکی از مزیت های این تیم می داند و معتقد است 
آنها به لحاظ تجربه از ماهان باالتر هستند و تنها چیزی که ما در 
سال اول حضور درلیگ به آن فکر می کنیم، کسب موفقیت و ارائه 

بازی های خوب و با کیفیت است.
البته این گفته او عدم تمایل ماهانی ها برای حضور درفینال را رد 
نمی کند. آنها با وجود تجربه کم، تا این جای کار با عبور از س��د 
حریفان تا مرحله نیمه نهایی پیش آمده اند و امیدوارند که کار 
پتروشیمی را هم در اصفهان یکسره کنند تا با خیالی آسوده تر 

هفته آینده راهی ماهشهر شوند. 
نیمه نهایی رقابت های این فصل تفاوت زیادی با س��ال گذشته 
دارد و به غیر از مهرام وپتروش��یمی، دو تیم دیگر اولین بار است 
که حضور در این س��طح را تجربه می کنند. س��ال گذشته تیم 
پتروش��یمی بندرامام، ذوب آهن اصفهان را در پیش روی خود 
داش��ت و مهرام با توزین الکتریک، دیگر نماینده اصفهان برای 
رس��یدن به فینال می جنگید. اما امس��ال تیم دانش��گاه آزاد با 
 عبور از ذوب آه��ن، در برابر مهرام مدافع عن��وان قهرمانی قرار 
می گیرد- که با وجود همه تمهیداتی که برای این بازی اندیشیده، 

از کمتر شانس��ی در برابر این تیم برخوردار اس��ت و شاید تنها 
خارجی های دوتیم به ویژه آندره اسمیت و نیکاس و شاید هم 
پپ سو تقابل دیدنی داشته باشند- و تیم ماهان به جای توزین 

به مصاف پترو می رود.
 در مرب��ع قدرت ش��کل گرفت��ه در ای��ن مرحله بع��د از مهرام 
تیم های پترو و ماهان هر دو برای حضور در فینال از شانس برابری 
برخوردارند؛ پترو که به لحاظ تجرب��ه و برخورداری از بازیکنان 
نامی و جویای نام برتری زیادی  نس��بت به ماهان دارد، بیش از 
هر چیز نگران روشن شدن موتور گلزنی راشاد اندرسون و لیدر 
ترنس برای ماهان است و کمی از تجربه نظافت و جواد داوری که 

هر دو بازی در فینال های زیادی را تجربه کرده اند هراس دارد.
حضور مه��رداد آتش��ی و س��عید داورپناه در 

پس��ت دو، آیدین کبیر، علی جمش��یدی 
 و صال��ح فروت��ن در پس��ت س��ه و حامد 

س��هراب نژاد در پس��ت چهار و همین طور حضور 
فورته و مارکوس در پست  های یک و پنج، شرایط 
تعویضی ایده آل��ی را برای ش��اهین طبع فراهم 
کرده و این درحالی اس��ت که دس��ت صادق زاده 

برای تعویض در این بازی حساس بسیار بسته است. 
ی در ای��ن ب��ازی اگ��ر جواد  ر و ا د
و ب��ه واس��طه مصدومیت 
به یا پن��ج خطا ش��دن قادر 

همراه��ی تیمش نباش��د، 
صادق زاده، بازیکن تخصصی برای 

این پس��ت ندارد، در حالی که پترو 
در حال حاضر چهار بازیکن دست به 

ی��ا نقد برای این پس��ت روی نیمکت دارد  و 
اگر این اتفاق برای نظاف��ت که عما کار مدیریت تیم 

در زمین را برعهده دارد تکرار ش��ود، چه کس��ی 
جایگزین مطمئنی برای او خواهد بود؛ مجید 

 قاسم زاده، بهنام توکلی یا محمد فاضلی؟در 
پست های چهار و پنج هم به همین ترتیب 

این نگرانی برای کادرفنی ماهان وجود 

دارد، اما با این حال می توان تا حدی و با استفاده از شرایط میزبانی 
و ایجاد یک جهنم فوالدی در سالن شهدای مخابرات شرایط را 
برای موفقیت این تیم فراهم کرد. عبور از تنگه ماهشهر سخت 
ولی ممکن است، فقط دقت،تمرکز و فرصت طلبی سفیدپوشان 

اصفهانی را می طلبد.
 پ�ی نوش�ت: ب��ا ح��ذف تل��خ ذوب آه��ن در مرحل��ه 

ی��ک چه��ارم نهای��ی و و داع زودهنگام ب��ا جام و 
از طرفی کناره گی��ری تیم توزی��ن الکتریک 
کاش��ان از ابتدای فصل، همه امید بسکتبال 

دوس��تان اصفهان��ی ب��ه درخش��ش 
ه��ای  آس��مانخراش 

ماه��ان اس��ت ک��ه با 
مصاف جانانه خود 
عاوه ب��ر دفاع از 
آبروی بسکتبال 

ای��ن خط��ه، نامی 
بزرگ از خ��ود برجای 

گذارن��د. حض��ور در فینال، 
کمترین خواس��ته ای است 

ک��ه اصفهان��ی ه��ا از 
ماهان انتظار دارند، 
 چون ب��ه بزرگی و 
داشته های این تیم 
برای رسیدن به این 

حداقل، ایمان دارند.

نمایش جوانی و تجربه در اصفهان

راند اول از هنرنمایی ماهان در مربع قدرت
راند اول از پنج راند ممکن در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال که میان مربع قدرت شکل  نجمه 

گرفته، در این مرحله از امروز با دیدار تیم های ماهان و پتروشیمی بندر امام در سالن شهدای کرمی
مخابرات اصفهان و دیدار تیم های مهرام و دانشگاه آزاد در تهران آغاز می شود. این مسابقات 
که در چارچوب رقابت های مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال برگزار می شود، از حساسیت باالیی برخوردار 

است و هر بازی برای هر دو تیم حکم فینالی نفس گیر را دارد.

بعد از س��قوط تیم فوتبال فوالدنطنز به رقابت های دس��ته 
 دوم کش��ور و عدم حضور تیمی از اصفه��ان در فصل جاری 
رقابت های دس��ته اول، ام��روز باید منتظر س��قوط یکی از 
نمایندگان فوتبال اصفهان از دسته دوم به دسته سوم باشیم.

 به گزارش ایمن��ا، ذوب آهن نوین در ح��ال حاضر در جایگاه 
سیزدهم جدول رده بندی لیگ دسته دوم باشگاه های کشور 
با ۲9 امتیاز قرار دارد و در صورت پیروزی با اختاف بیش از 
یک گل در بازی امروز و شکست تیم دوازدهم جدول رده بندی 
یعنی تیم نفت محمودآباد، می تواند به جایگاه دوازدهم جدول 

رده بندی لیگ برتر صعود کند. 
 ذوب آهن نوی��ن  امروز در حالی در مش��هد ب��ه مصاف تیم 
سیاه جامگان خراسان می رود که این تیم مشهدی، در جایگاه 
چهارم جدول رده بندی قرار دارد و پیروزی مقابل ذوب آهن 

نوین تأثیر چندانی بر جایگاه این تیم نخواهد گذاشت.
  تیم نف��ت محمودآب��اد هم که در ح��ال حاض��ر در جایگاه 

دوازده��م ج��دول رده بن��دی ق��رار دارد، ام��روز در اه��واز 
ب��ه مص��اف اس��تقال اه��واز م��ی رود و ب��ا توجه ب��ه این 
که اس��تقال اه��واز قهرمانی خود را مس��جل کرده اس��ت، 
با انگیزه چندان��ی با این تیم ب��ازی نخواهد ک��رد.  اگر نفت 
محمودآب��اد در ب��ازی ام��روز حت��ی ی��ک تس��اوی بگیرد، 
ذوب آه��ن نوین از لیگ دس��ته دوم س��قوط خواه��د کرد، 
اما اگر نفت شکس��ت بخ��ورد و ذوب آهن نوین ب��ه پیروزی 
 برس��د، می تواند به مرحل��ه پل��ی آف ای��ن دوره از رقابت ها

 راه یابد. 
البته با توجه به این که تیم دوازده��م جدول گروه الف لیگ 
دسته دوم در مرحله پلی آف رقابت ها با تیم دوازدهم جدول 
گروه ب ب��ازی خواهد کرد، ذوب آهن نوی��ن حتی در صورت 
ش��رکت در مرحله پلی آف کار س��ختی مقابل پیام مش��هد 

خواهد داشت. 
بای��د دید بعد از س��ناریوی تک��راری فروش امتیاز، س��قوط 
تیم ها و انح��ال آنها، ق��رار اس��ت در فصل ج��اری فوتبال 
اصفه��ان به چه سرنوش��تی دچار ش��ود و آیا جوان��ان بومی 
 اصفهان دیگر جایگاهی برای درخشش خود خواهند داشت

 یا خیر؟
 گیتی پسند، دیگر تیم اصفهانی لیگ دسته دوم که امسال با 
سر و صدای زیادی وارد این رقابت ها شد نیز در فصل جاری 
عملکرد چندان مناسبی نداشت و در حال حاضر در فاصله یک 
هفته مانده به پایان رقابت ها، در جایگاه نهم جدور رده بندی 

قرار گرفت. 

والیبالفوتبال 
برگ زرین دیگری در کارنامه فوتبال اصفهان

خطر سقوط بیخ گوش ذوب آهن نوین
پیش بینی والسکو درست از آب درآمد

کره ، نخستین حریف ایران در راه رسیدن به المپیک

امکاناتمان در حد آماتورهاست 
نه المپیکي ها
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شکايت فارس از دولت
سیدنظام موسوی، مدیرعامل خبرگزاری فارس، درباره مصوبه جدید دولت 
با عنوان »مقررات مربوط به خبرگزاری ها به عنوان فصل پنجم به آیین نامه 
اجرایی قانون مطبوعات الحاق می شود« گفت: در ماده 38 این ابالغیه آمده 
اس��ت که »خبرگزاری ها موظفند مطالب خود را به طور مستمر و با درج 
شماره و زمان جداگانه منتشر کنند. درج منابع اخبار در خبرگزاری الزامی 

است« که این مسأله با روح قانون منافات دارد. 
موسوی افزود: این یعنی اینکه دیگر مطالب انتقادی منتشر نشود و همه 
گزارش ها و خبرها باید از منابع رسمی نقل شود، در حالی که در بسیاری از 
گزارش ها و خبرها از سوی خبرنگاران تهیه می شود و آنها خودشان منبع 

خبر هستند که شامل مشاهدات و شنیده ها و اسنادشان است.  
وی با تأکید بر اینکه رس��انه ها نباید روابط عمومی نهادها و س��ازمان ها 
باش��ند، عنوان کرد: وقتی خبرنگاران از اطالعاتی که دستش��ان هست 
 مطمئن هستند، لزومی ندارد آن را به نقل قول از نهادی بزنند. اگر خبری 
کذب باشد و یا حقوق کس��ی را تضییع کند، راهکارهای قانونی خودش 
را دارد و می توان از رسانه ش��کایت کرد یا حتی مدعی العموم اقدام کند. 
آنچه امروز اتفاق افتاده اس��ت، با روح قانون مغایرت دارد و محدود کردن 

کار رسانه است.  
 مدیرعامل خبرگزاری فارس در پایان اشاره کرد:  کسانی که پشت صحنه 
این مصوبه هستند، کار سیاسی انجام داده اند تا با منتقدان بخش هایی از 
دولت برخورد کرده و با اس��تفاده از این حربه راه رسانه های منتقد را سد 
کنند. این مصوبه که قابل تفسیر و تأویل هم هس��ت، با روح قانون مغایر 
اس��ت. معتقدم مجلس به زودی ورود پیدا می کند تا با این تخلف بزرگ 

برخورد شود.

خبر ويژه

14
سختگیری های ارشاد برای مجوز کتاب زیاد است

آیت  اهلل علی ش��فیعی، نماینده مردم درمجلس خبرگان رهبری گفت: سختگیری های وزارت ارشاد 
برای صدور مجوز کتاب زیاد است و باید در این مورد تجدید نظر اساسی صورت بگیرد. بهتر است هیأتی 

برای صدور مجوز وجود داشته باشد. حرف اول قیصر در حرف آخر 
عشق 

همزمان با زادروز قیصر امین پور، کتاب »حرف آخر عشق«، تلفیق شعر 
و عکس های منتشر نشده این شاعر معاصر که از سوی سوره مهر منتشر 
شده، به عالقه مندان شعر فارسی معرفی می شود.»حرف آخر عشق« 
عنوان کتابی در قالب تلفیق ش��عر و عکس از زنده یاد قیصر امین پور 
است که تعدادی از تصاویر این کتاب تاکنون منتشر نشده است. انتخاب 
شعرها بیشتر براساس حال و هوای سروده ها بوده است. در این کتاب 
با تصویرهای نابی از قیصر امین پور روبه رو می ش��ویم که در ترکیب با 

شعرها کاری نو ایجاد کرده است.
تلفیق ش��عر و عکس مهم ترین ویژگی این کتاب است. این کتاب که 
از نظر گرافیک دارای اهمیت اس��ت، به وس��یله فرزاد ادیبی طراحی و 
اجرا شده است. کتاب »حرف 
آخر عش��ق«، گزیده شعرها 
و تصویره��ای قیصر امین پور 
تولید ح��وزه هنری اس��تان 
تهران است که در 98 صفحه و 
در تیراژ 2500 جلد و با قیمت 
8300 تومان به وسیله سوره 

مهر منتشر شده است.
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ما و روز جهانی كتاب و حق  مؤلف و قاف كه حرف آخر عشق بود يک تئاتری كه قله سینما را فتح كرد

 امس��ال از آن س��ال هاس��ت و این اتفاق هم از آن اتفاق ها که در روز جهانی کتاب و حق مؤلف، اج��ازه ورود و 
غرفه داری به یک انتشاراتی مهم ندهند، انتشاراتی که بیش از دیگر دفاتر نشر جوان گرایی و تجربه گرایی را در 

سرلوحه خود قرار داه است. 
از سال 1995 به این سو، سازمان یونسکو، روز 23 آوریل )چهارم اردیبهشت( را روز جهانی کتاب و حق التألیف 
نام نهاده است و در سال هایی که از این نامگذاری گذشته است،  هر سال شهری از یک کشور این توفیق  را پیدا 
می کند که پایتخت جهانی کتاب شود. در این سال ها برخی شهرهای کشورهای آسیایی از جمله، دهلی نو از هند 
و بیروت از لبنان این توفیق را داشتند که پایتخت جهانی کتاب شوند. امسال هم آن گونه که از خبرهای برمی آید، 

بوینوس آیرس آرژانتین برای این کار انتخاب شده و سال بعد هم شهر ایروان ارمنستان.
 در این سال ها برخی مدیران فرهنگی و سیاسی در ایران تالش کردند تهران را پایتخت جهانی کتاب کنند و چند 
بار هم نامزد این کار شدند، اما در عمل این کار میسر نشد و هم چنان پشت خط یونسکو مانده ایم. مسأله مهم و 
قابل توجه این است که در ایران، در چنین روزی، کمتر تحرکی را شاهد بوده ایم که مسئولی دولتی و یا نهادی 
دولتی یا حتی خصوصی، برنامه ای را برای این روز تدارک ببیند. نمایندگان یونسکو در ایران هم که ناکار آمدتر از 
گذشته  عمل می کنند و تنها کاری که از آنها بر می آید، ترجمه و انتشار پیام دبیرکل یونسکو روی سایت شان است.

 در کشورهای دیگر اما این گونه نیست؛ برای نمونه در انگلیس و به ابتکار  نخست وزیر وقت انگلیس، در چنین روزی 
به چندین میلیون کودک انگلیسی کتاب یک پوندی هدیه داده می شود. یا در فرانسه، مردم در روز جهانی کتاب 

24 ساعت بی وقفه رمان بینوایان ویکتور هوگو را مطالعه می کنند.
در ایران اما تاکنون مراسم خاصی برای چنین روزی تدارک دیده نشده است و این پرسش مطرح است که چرا 
مدیران امور فرهنگی در ایران برای چنین روزی تدارک نمی بینند و با مقوله ای به نام کتاب، همانند دیگر روزهایی 
 که یونسکو برای مشاهیر ایران،  همانند مولوی و سعدی و ... نامگذاری کرده است، برخورد یکسانی نمی کنند؟

 برای گسترش هر امری، تبلیغ درست و نه افراطی و شعارزده، می تواند مؤثر باش��د و افراد را به آن سمت و سو 
سوق دهد. سیاستگذاران فرهنگی مترصد چنین بهانه هایی هستند تا بتوانند بخشی از فرهنگ خواندن را در 
شهروندانشان نهادینه کنند.  نکته قابل اعتنا در این ماجرا، بحث کپی رایت و حق مؤلف است که در ایران تقریبا در 
نقطه صفر یا منفی آن قرار داریم؛ سال هاست که حقوق ناشران و اهل قلم و فرهنگ و هنر از سوی نهادها و افراد 
خصوصی و دولتی تضییع می شود، اما کسی نمی گوید که این جماعت نیاز به حمایت و پشتیبانی دارند و حتی 
قوانین 40 سال پیش هم اجرا نمی شود. شاید یکی از دالیل ناکامی ایران در کسب پایتختی کتاب جهان، وضعیت 
نه چندان مناسب رعایت حق مؤلف باشدکه قوانین آن در ایران چندان شفاف نیست و روزی نیست که نشنویم و 

نخوانیم برخی رندان، به غارت و چپاول سرمایه های معنوی اهل قلم و فرهنگ روی آورده اند.
 در س��ال های اخیر تالش هایی از سوی برخی ناش��ران بخش خصوصی صورت گرفت که با مذاکره با ناشران و 
نویسندگان خارجی، رضایت آنها را در چاپ و ترجمه کتابشان جلب کنند، اما بیش از 95 درصد کتاب هایی که در 
ایران ترجمه می شود، بدون رعایت حقوق مؤلف است و این، آسیبی جدی است برای اعتبار کشوری که بر تارک 

آن نام بزرگانی چون سعدی و حافظ و فردوسی و عطار می درخشد. 

گروه فرهنگ - قصیر امین پور همیشه مرد شعر بود تا حرف، شاید هم به همین دلیل قیصر امین پور 
»دستور زبان عشق« را سرود و از دنیا رفت.

قیصر امین پور، متولد دوم اردیبهشت 1338 دزفول است که تحصیالت ابتدایی و متوسطه خود را در 
گتوند و دزفول به پایان برد. س��پس به تهران آمد و دکترای خود را در رش��ته زبان و ادبیات فارسی از 

دانشگاه تهران گرفت. 
او آخرین مجموعه  شعرش را مردادماه به دس��ت عالقه مندان رساند. این آخری ها، کارهای چاپ نشده  
سیدحسن حسینی را به سرانجام رس��اند و هنوز قرار بود کلیات حسینی فقید زیر نظر او منتشر شود، 

اما...
درهمان س��ال ابتدایی ورود به تهران، در ش��کل گیری حلقه  هنر و اندیش��ه  اس��المی با افرادی چون 
سیدحسن  حسینی، س��لمان هراتی، محس��ن مخملباف، حسام الدین س��راج، محمدعلی محمدی، 
یوسفعلی میرشکاک، حسین خسروجردی و... همکاری داش��ت )گروهی که بنیانگذاران جوان حوزه  
هنری نام گرفتند و بعدترها چهره هایی چون سهیل محمودی، ساعد باقری، محمدرضا عبدالملکیان، 

عبدالجبار کاکایی، فاطمه راکعی و علیرضا قزوه نیز به آنان پیوستند(.
 البته هشت سال بعد، یعنی در سال 1366، به همراه بسیاری از هم دوره ای هایش، از حوزه  هنری خارج 
شد.  از دیگر نهادهایی که قیصر امین پور در شکل گیری آنها نقش داشت، می توان به تشکیل دفتر شعر 

جوان در سال 1368 اشاره کرد.
او در سال 1363 مجددا رش��ته  تحصیلی خود را تغییر داد و در رش��ته  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
تهران به تحصیل مشغول شد، تا این که در سال 1369 تحصیل در دوره  دکترای این رشته را آغاز کرد 
و دفاع از رساله پایان نامه اش � با راهنمایی دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی و همکاری دکتر اسماعیل 
حاکمی و دکتر تقی پورنامداریان � با عنوان »سنت  و نوآوری در شعر معاصر« در سال 1376 انجام شد.

دکتر امین پور که تجربه  تدریس در مقطع راهنمایی را در فاصله  سال های 1360 تا 1362 در کارنامه  
خود داشت، از سال 1367 نیز به تدریس در دانشگاه الزهرا )س( پرداخت. شروع تدریس او در دانشگاه 
تهران به سال 1370 برمی گردد. عالوه بر این موارد؛ مدتی نیز به فعالیت های مطبوعاتی اشتغال داشت.

آثار قیصر امین پور
»دس��تور زبان عش��ق« )1386(، »تنفس صبح« و »در کوچه  آفتاب« )1363(، »آینه های ناگهان« 
)1372( و »گل ها همه آفتابگردانند« )1380( از مجموعه های شعر این شاعر برای بزرگساالن هستند. 

»گزینه  اشعار« او هم در سال 1378 منتشر شد.
همچنین »توفان در پرانتز« )نثر ادبی( و »منظومه  ظهر روز ده��م« )برای نوجوانان( )1365(، »مثل 
چشمه، مثل رود« )برای نوجوانان( )1368(، »بی بال پریدن« )نثر ادبی برای نوجوانان( و »گفتگوهای 
بی گفتگو« )1370(، »به قول پرس��تو« )برای نوجوانان( )1375(، و »سنت و نوآوری در شعر معاصر« 

)1383( از دیگر آثار امین پور هستند.

گروه فرهنگ – اگر از تأثیر بکت و برشت بر سینما بنویسیم، بر هنرمندان تئاتر به شدت سخت می آید و اگر 
زماني از تأثیر دیکنز بر فضاهاي سینماي کالسیک انگلستان و سینماي سورئال آلمان و همچنین، انقالبي که 
مؤثران تولستوي و آناکارنیناي محبوبش بر سینماي روماني تحمیل کردند، سخن به میان آوریم، اهالي ادبیات 
به شدت برخواهند آشفت. ولي شکسپیر شاید تنها نویسنده ای باش��د که بدون اغراق او را مي توان متعلق به 

هفت هنر دانست. 
در واقع سینماي داستاني از آغاز تولد در هر جاي جهان، بیشترین توجه خود را به ادبیات بومي آن منطقه معطوف 
کرده است، به گونه اي که نخستین آثار روایتگر تاریخ سینما برگرفته از ادبیات فولکلور منطقه است، )در ایران 
شیرین و فرهاد و لیلي و مجنون، اولین فیلم هاي داستان پرداز سینما هستند(. ولی شکسپیر یک نویسنده جهاني 
است و متعلق به یک برهه زماني و مکاني خاص نیست. به همین دلیل در سینماي اروپا و امریکا نقش مهمي را 
ایفا مي کند.  اما اوج گیري اقتباس از نوشته هاي وي به وسیله اورسن ولز، با اقتباس موفق از دو نمایشنامه مشهور 
مکبث و اتللو آغاز مي شود. »مکبث « و »اتللو« براي ولز هرچند بازسازي تئاترهایي است که مردم مو به مو و 
دیالوگ به دیالوگ آن را از حفظ شده اند و در سینما نیز - چه سینماي صامت و چه ناطق - نسخه هاي ضعیف و 

متوسط فراواني از آن دیده بودند، ولیکن حرکت جدیدي بود.
 او از تبحر خاص خود در استفاده از فضاي ثابت ، نماهاي طوالني و دکور قدرتمند استفاده کرد و شاهکارهایي را 
پدید آورد که شاید محکم ترین گام در سینماي اقتباسي تا آن موقع به شمار رود و این پیام را بدهد که هیچ گاه 
نمي توان آثار کالسیک قدرتمندي همچون نوشته هاي شکسپیر را وابسته به زمان و تاریخ مصرف دار دانست. 
دراصل، حرکت »ولز« آغازگر جنبشي بزرگ در سینماي اقتباسي، به ویژه سینماي اقتباسي وابسته به شکسپیر 
 محسوب مي ش��ود. حرکتي که بعدها با تأخیر حداکثر یک دهه تکرار شد. »رام کردن زن سرکش « در همان 

سال ها با نگاهي به سبک »ولز« بازسازي مي شود که مورد توجه شدید منتقدان قرار مي گیرد.
»هملت « نیز بارها به گونه هاي متفاوت بازس��ازي ش��د که هر یک به واسطه داس��تان محبوب خود با اقبال 
تماشاگران مواجه شد، اما مهم ترین اقتباس از آثار شکسپیر شاید اقتباس آزاد »کوروساوا« از »شاه لیر« او  باشد.

 »شاه لیر« و »رومئو  و  ژولیت « به حق، سینمایي ترین نمایشنامه هاي شکسپیر به شمار مي آیند. شاید همین 
امر باعث شده است تا بیشترین آثار اقتباسي سینمایي در میان آثار شکسپیر، همین دو اثر  باشند.

 در این میان کوروساوا با نگاه متفاوت تري اصل داستان شکسپیر را به دست گرفته است و به میان سنت ها و 
 رسوم سامورایي ها مي کشاند. این نوع نگاه هرچند موجب رویکرد سینماگران به برداشت آزاد از آثار شکسپیر 
مي شود، ولي هیچ یک، موفقیتي را که کوروساوا به دست آورد،تکرار نمي کنند. به گونه اي که »اینگمار برگمن« 
وقتي مي خواهد براي فیلمش از هملت الگوبرداري کند، به گفته خودش مجبور است از نمایشنامه فاصله بگیرد 

تا زبان خودش را حفظ کند.
ازاواسط دهه 90، با رویکرد سینما به سمت جلوه هاي ویژه، داستان هاي کالسیک به آرامي رونق خود را از دست 
مي دهند. دو بازسازي فیلم هملت و نسخه هالیوود رومئو و ژولیت خوب نمي فروشد و استقبال تهیه کنندگان از 
این گونه بازسازي ها به شدت کاهش مي یابد. پایان دهه نود اما با موفقیت فیلم »شکسپیر عاشق« باز هم به نفع 

شکسپیر رقم مي خورد و ادامه این مسیر موفق را آثاری مثل »تاجر ونیزي« یا »شیرشاه« می روند. 

کتاب یادبود یادبود

روزه�ای خال�ی ت�االر را ب�ه حداقل 
می رسانیم 

رئیس س��ازمان رفاهی تفریحی  ش��هر اصفهان 
درابتدای این مراسم روی صحنه رفت و ده سال 
تداوم حرکت تاالر هنر را با کمک هنرمندان تئاتر 
این شهر تبریک گفت و افزود : تاالر هنر به عنوان 
یک فضای تأثیرگ��ذاردر تئاتر اصفهان، به کمک 

هنرمندان این شهر احتیاج دارد. 
محمد بیک افزود: امیدواریم این راه ادامه داشته 
 باش��د و چیزی که امروز به عن��وان یک خاطره 
ده ساله  در حال بررس��ی است، با کیفیت و توان 
بهتر ادامه یابد.  بیک با اش��اره به جشنواره طنز 
وکمدی که در س��ال گذش��ته گفت: دوره دوم 

این جش��نواره با موفقیت برگزار شد. امیدواریم 
دوره بعدی آن هم به عن��وان یک نقطه عطف در 
تاالر هنر ادامه یابد تا ب��ا کمک مدیران تاالر هنر 
و س��ازمان فرهنگی وتفریحی و هنرمندان تئاتر 
اصفهان، تقریبا روزهای خالی از اجرای تئاتر در 

تاالر هنر را به حداقل برسانیم.
 در ادام��ه مراس��م، م��روری تصویری ش��د  بر  
تئاترهای اجرا شده در ده س��ال گذشته که این 

امر با تشویق حضار مواجه شد. 

مرحوم ارحام، رونق تئاتر اصفهان بود 
س��خنران بعدی رییس ش��ورای اس��المی شهر 
اصفهان بود که روی صحنه رفت و سخنان خود 

را با سیاست های فرهنگی  ش��هرداری اصفهان 
آغاز کرد که در راس��تای فرهنگ س��ازی برای 

شهروندان اصفهانی است. 
حاج رسولیها در ادامه سخنانش افزود: اصفهان 
پیش از انقالب، به یاری هنرمندان بزرگی از جمله 
ارحام صدر توانسته بود رونقی به تئاتر این شهر 
بدهد، ایش��ان توانسته بود مش��کالت اجتماعی 

مردم را با زبان هنر به مردم القا کند. 
حاج رسولیها با اش��اره به این که در این ده سال 
گذشته در وزارت ارشاد اصفهان متأسفانه کمتر 
همکاری شده و در معدود اتفاقاتی، با این نهاد  که 
دغدغه فرهنگی  دارد همکاری کرده است، بیان 
داشت: ارشاد همیش��ه دنبال مدیریت متمرکز 

خود در وادی هنراست. در حالی که شهر اصفهان  
از لحاظ  فرهنگی، هنری و اجتماعی شهری غنی 
است با هنرمندانی بزرگ که موفقیت های بزرگی 

را، در همه ابعاد  داشته اند.
وی در پایان به مقول��ه  مهم آموزش در هنرتئاتر 
ودیگر هنرها اش��اره کرد و افزود: قطعا اگر روی 
این نکته سرمایه گذاری کرده بودیم،  االن  وضع 
بهتری را در بحث آم��وزش و پروَرش هنرمندان 
داش��تیم. امیدواری��م تئات��ر اصفه��ان در بحث 
شهروندی بتواند برای نسل جدید و مردمان شهر 

اصفهان  فرهنگ غنی تری ایجاد کند. 

يک دهه كه با افتخار گذشت 
بعد از این تقدیر، نوبت به مدیرسابق تاالر رسید. 
محمد علی مغروری گفت: در این ده سال گذشته 
بی��ش از 100 نفر پرس��نل و بی��ش از 500 نفر 
هنرمن��د، زندگی و عمرخ��ود را در این را هزینه 
کردند و بی انصافی است اگر نام محمد بکتاشیان 

را نبریم.
مغروری با توجه به گروه هایی که درسال گذشته 
توانستند به جش��نواره فرایبورگ راه پیدا کنند، 
افزود: عالوه بر حض��ور فرا م��رزی تئاتری های 
اصفهان، یکی از این گروه ها توانست بعد از چند 
سال در جشنواره کشوری فجر هم بدرخشد که 
قابل تقدیر است. می توان گفت این دهه، دهه ای 
پرافتخار در تئاتر می شود که همه به آن ببالند. 

شهرداری، جدی ترين حامی هنر است 
 درادام��ه میث��م بکتاش��یان، مدیرجدی��د تاالر 
 هنر، روی صحنه رف��ت تا برنامه ه��ای جدید و 

سیاست های جدید تاالر هنر را اعالم کند . 
بکتاشیان گفت: اهداف و موضوعاتی که دراولویت 
تولیدات تاالر هنر هستند، عبارتند از موضوعات 
شهروندی، ارتباطات اجتماعی و بهداشت روان، 
مباحث مذهب��ی و ارزش ها، نش��اط و ش��ادی 
ش��هروندان. اولویتی که در این آثارباید مد نظر 
قرار گیرد، تولید ملی اس��ت  که الزمه اصلی آن 
اس��ت.  وی ادامه داد: برنامه های آتی تاالر هنر، 
ثبت بانک اطالعات هنرمندان و باشگاه مخاطبان 
است. نقد و بررسی هر تئاتر در آخرین شب اجرای 
هر اثر صورت می گیرد، که با حضور نویس��نده و 

کارگردان اثر برگزار می شود.
مدیر ت��االر هنر اضافه کرد: برای ارتباط بیش��تر 
 ب��ا ش��هروندان اصفهان��ی تصمیم ب��ه برگزاری 
دوره ه��ای تخصصی خبرن��گاری تئات��ر داریم 
ت��ا درحوزه ه��ای اج����رای���ی تئاترش��هر هم 

نن����د  ا بت��و
همکاری کنند.
همچ��نی��ن 

برنامه سینمای 
و  هن�����ری 

سینم��ای
خان����واده، از 
برنام��ه ه��ای 
آت��ی هس��تند 
که در تاالر هنر 
ادامه می یابند.

وی همچنی��ن 
در پایان تصریح 
ک��رد: تاالرهنر 
س��ال  ده  در 
گذش��ته، ب��ه 

پشتوانه شهرداری هنر دوست اصفهان توانسته 
چراغ کم سوی هنر تئاتر را در اصفهان روشن نگاه 
دارد و این امر از خیلی جهات حائز اهمیت است. 
در اکثر ش��هرهای بزرگ و متم��دن دنیا این امر 
اتفاق می افتد و شهرداری ها پشتیبان هنرمندان 
تئاتر خود هستند، در حالی که  تاالر هنر در یک 
دهه فعالیت خود، ت��ا حدودی به ای��ن امر قائل 
شده است و امیدواریم این جریان همچنان ادامه 

داشته باشد. 
 برگزارکنن��دگان ای��ن مراس��م در می��ان 
س��خنرانی های مدی��ران، بخش های��ی را برای 
تقدیر و تشکر از کس��انی که در این دهه با تاالر 
همکاری کردند، تدارک دیده بود و این بهانه ای 
 شد تا از کسانی مثل  هوشنگ حریرچیان، احمد 
ش��اهین ف��ر، جمش��ید خانی��ان، هوش��نگ 
جمشیدیان، خس��رو ثقفیان، رس��ول هنرمند، 
فریدون س��ورانی، دکت��ر مس��جدی،  مهندس 
کاظم��ی، مریم موحدی��ان، احمد رض��ا رافعی،  
سعید محسنی، اسماعیل موحدی،  یادی شود و 

این افراد روی سن بروند.

در شب ده سالگی تاالر هنر چه گذشت؟ 

شهرداری دلسوزترین و پرکارترین متولی تئاتر بوده است 

ارديبهشت  تئاتراصفهان با گردهمايی هنرمندان تئاتر در تاالرهنراصفهان شروع شد. 
جمعه، اول ارديبهشت، تاالر هنر میزبان جمعی از هنرمندان تئاتر بود تا ده سالگی خود را جشن گرفته باشد. تاالرهنر 
كه حرفه ای ترين و تخصصی ترين  تاالر اجرای تئاتر در اصفهان به ش�مار می رود، فعال ترين سالن در ده سال اخیر 

اصفهان است و اگربگويیم بیش از ديگر سالن های تئاتر چراغ تئاتر را روشن نگاه داشته، راهی به گزاف نرفته ايم.

 تاالرهنر در
  ده سال گذشته، به 
پشتوانه شهرداری 

هنر دوست 
اصفهان توانسته 

 چراغ 
 كم سوی هنر 

تئاتر را در اصفهان 
 روشن نگاه 

دارد 

میثم 
كیان 

س: میعا د سلیمانی / زاينده رود[
]عک
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خبر ویژه

رادیو با مخاطب زنده است 
معاون صدا در آستانه سالگرد راديو 

محمدحسین صوفی 

 نامگذاری س��ال های اخیربه وس��یله مق��ام معظم رهب��ری که با 
محوریت مس��ائل اقتصادی صورت گرفته اس��ت، نشان از اهمیت 
این موضوع دارد .در این میان احس��اس، تکلیف و وظیفه رس��انه 
 این اس��ت که بیانات معظم له را زمینه س��از اج��رای فعالیت های 

خود کند.
در این مدت ش��بکه های مختلف رادیویی در قالب گفتگو با وزرا، 
نماین��دگان مجلس، رؤس��ای س��ازمان ها و کارشناس��ان مرتبط 
با امر اقتصاد، توس��عه، بازرگان��ی، صنعت و اش��تغال، برنامه های 

متنوع و متع��ددی را تولید 
و پخش کردند. الزم اس��ت 
رادیو ممل��و از ای��ده های 
نو باش��د و بتوان��د همواره 
محت��وا را تحلی��ل کند تا 
دید روش��نی به مخاطبان 
 بدهد و مدیران را در اتخاذ 
تصمیم ه��ا و انتخ��اب ها 

کمک کند. 

به مناسبت نكوداشت هفته اصفهان

۴۰ برنامه فرهنگي برگزار مي شود
معاون فرهنگي اجتماعي ش��هرداري اصفهان از برگزاري ۴۰ برنامه 
از سوي مدیریت شهري براي نکوداشت س��الروز والدت شیخ بهایي 
به عنوان هفت��ه اصفهان خب��ر داد و اعالم کرد: ای��ن برنامه در قالب 
پنچ محور معرفي مشاهیر، علما، اندیش��مندان، آثارتاریخي، صنایع 
دستي، شاخص هاي شهر اصفهان و برنامه هاي فرهنگي، تفریحي و 

هنري برپا مي شود.
حبی��ب اهلل تحوی��ل پ��ور ب��ا اش��اره ب��ه معرف��ي مش��اهیر، علما، 
اندیش��مندان اصفهان ب��ه عنوان س��رمایه فرهنگ��ي و معنوي این 
ش��هر اف��زود: در ط��ول ای��ن هفت��ه ش��خصیت، آث��ار، تألیفات و 
 دستاوردهاي مش��اهیر، علما و اندیشمندان ش��هر اصفهان معرفی

مي شود.
وي با بیان این ک��ه در طول محور خیابان ش��یخ بهای��ي به معرفي 
ش��خصیت، آثار و دس��تاوردهاي عالمه ش��یخ بهایي پرداخته شده 
 است، تصریح کرد: ش��خصیت و دس��تاوردهاي آیت اهلل خادمي در 
محور خیابان جامي و ویژگي ش��خصیتي و تألیف��ات آیت اهلل دکتر 
بهش��تي نیز در محدوده منزل وي و خیابان ش��هید بهشتي معرفي 

شده است.
 تحویل پ��ور معرفي آث��ار تاریخي ش��هر اصفه��ان را بخ��ش دیگر

 برنامه هاي هفته اصفهان عنوان کرد و اظهار داشت: اصفهان بیشترین 
آثار تاریخي را دارد و از آن جایي که بسیاري از شهروندان آثار تاریخي 
 شهرشان را ندیده اند، برگزاري تورهاي اصفهان گردي در دستور کار 

قرار دارد.
 معاون فرهنگي اجتماعي ش��هرداري اصفهان ادامه داد: پیش بیني 
مي شود ۱۰۰ هزار نفر از آثار تاریخي و اماکن تفریحي و گردشگري 

شهر اصفهان بازدید کنند.
تحویل پور معرفي صنایع دستي شهر اصفهان را از دیگر برنامه هاي 
هفته اصفهان عنوان کرد و گفت: با توجه به این که اصفهان به عنوان 
پایتخت صنایع دستي کشور محسوب مي شود، ۱۳ ابرنما از صنایع 
دستي این شهر در میادین اصلي شهر همچون میدان هاي امام)ره( ، 
انقالب، شهدا، ۲۵ آبان، سي و سه پل و زیرگذر امام علي)ع( به نمایش 

گذاشته شده است.
معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري اصفهان پرداختن به شاخص هاي 
اصلي شهر اصفهان در هفته اصفهان را از دیگر محورهاي برنامه هاي 
هفته اصفهان دانست و تصریح کرد: روز س��وم اردیبهشت ماه به نام 
اصفهان، مهد علما، مشاهیر و فرزانگان، چهارم اردیبهشت ماه با نام 
اصفهان جلوگاه پیشرفت، توسعه و تولید علم و فناوری ایران اسالمی، 
پنجم اردیبهش��ت به نام اصفه��ان پایتخت فرهنگ، هن��ر و تمدن 
ایران اسالمی، شش اردیبهشت به نام اصفهان ش��هر والیت، ایثار و 
شهادت، هفت اردیبهش��ت به نام اصفهان، ش��هری زیبا با سیمایی 
چش��م نواز و آباد، هش��ت اردیبهش��ت به نام اصفهان، دیار پهلوانی 
 و قهرمانی ایران اس��المی و 9 اردیبهش��ت به نام اصفهان، ش��هری 
ش��هروند مدار با مدیریت مبتنی بر حکمت و دانایی )روز ش��ورا ها(

نامگذاري شده است.
تحویل پ��ور با اش��اره به دیگ��ر برنامه ه��اي ویژه نکوداش��ت هفته 
اصفهان خاطرنش��ان ک��رد: مس��ابقه اصفهان شناس��ی ب��ا عنوان 
»ش��هر من، اس��طوره ترین ش��هرجهان« از طرف کمیت��ه فرهنگ 
ش��هروندي به صورت اینترنت��ي برگزار مي ش��ود و عالق��ه مندان 
 م��ي توانن��د ب��ه س��ایت www.shahrvandi.net مراجع��ه

کنند.
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تابلوی فروش رفته سهراب در حراج کریستی تقلبی است
پروانه سپهري، خواهر سهراب سپهری معتقد است تابلوی فروش رفته به نام سهراب سپهری در 
حراج کریستی امسال تقلبی است و این حرکت برای خانواده هنر ایران یک رسوایی است، چرا که در 
کمال وقاحت عده ای کاری را از سهراب به یکی از حراج ها فرستادند و آبروی هنر معاصر ایران را بردند.

رسانه ای که صداقت محض است رادیو؛ مهربان، دوست داشتنی و ماندگار

 رادی��و  رس��انه تصوی��ری نیس��ت.
 نوش��تاری ه��م نیس��ت. مخاطب

تو را نمی بیند،  یا نوش��ته هایت را نمی خواند، اما صدایت را 
می ش��نود. همین صداها اگر از عمق جانت برآید، اثرگذاری 
آن تا بی نهایت م��ی رود و نقش خاطره می زن��د و.... دراین 
روزگار، اینترنت و رس��انه های دیگر، بدون ش��ک انتظارات 
رابرآورده ک��رده اند، اما جای��گاه رادیو راکمرن��گ نکرده اند. 
ش��اید دلیل اصلی آن را بتوان هویت این رس��انه شنیداری 
دانس��ت. رادیو رس��انه مهربانی اس��ت. حداقل درکشورمان 
نمی ت��وان خاطره رادی��و را از اذه��ان پاک ک��رد. کوچک و 

بزرگ این مرز و ب��وم  خاطرات��ی را از رادی��و در ذهن دارند 
که این رس��انه را همچنان بین مردم محبوب نگاه داش��ته 
اس��ت. اکنون رادیو در ایران هفتاد و دو ساله شده و عاشقان 
خود را از دس��ت نداده اس��ت. رادیو ماندگار است و عشق به 
 رادیو درکالبد اهالی این رس��انه می تواند به بقای بیشتر، پر

دوام تر و با تأثیرگذاری بیش��تر کمک کند. فعالیت در رادیو 
عشق می خواهد. عشقی که دل ها را از طریق امواج به مخاطب 
منتقل می کند. مخاطب تو را نمی بیند، اما برای ارتباط خوب 
و به یادماندنی، حتما نباید دیده شوی. چه بسا در رادیو با قلبت 
بتوانی بیش��تر به مردم مهر بورزی و محبت کنی و در یادها 
بمانی. رادیو یک رسانه است، اما شاید برای رادیویی ها یک 
دنیا باشد؛ دنیای واقعی از ارتباط دلی با مردم. نمی توانم پیش 
از این رادیو را وصف کنم. رادیو پیوند عمیق 7۲ ساله با مردم 
دارد. پیوندی که بازهم به وسعت دل های اهالی آن و مخاطبان 
ادامه خواهد داشت. رادیو ماندنی است، چون عشق ومحبت در 
صدا قابل درک است. صدا می ماند و ماندگاری را برای رادیو به 
ارمغان آورده است. درود به همت واالی پیشکسوتانی که رادیو 
ایران و اصفهان را عاشقانه به مردم تقدیم کردند. درود برآنها که 
عاشقانه با رادیو زیستند و مخاطبان را غرق در شادی، آگاهی، 
تفکر، تعقل و... کردند. موهایشان نقره ای شده، شاید نفسشان 
دیگرچاق نباشد، اما آنها پیشکسوتند .گنجینه گرانبهای رسانه 

مهربان من و مردم ایرانند.درود.درود.

رادیو رسانه ای است پر از سختی  
و مشکل و مشقت، ولی اصال نمی 

توان از آن گذشت. 
این را فقط کسانی می دانند که رادیویی باشند و اهل صدا 

و اهل رادیو. چون اگر نباشند، دوام نمی آورند.
من از س��ال 6۰  به رادیو آمدم و ده سال برای برنامه های 
مختلف نوشتم. سال هایی که سخت بود و آموزنده. از سال 
 7۰ وارد حرفه تهیه کنندگی در رادیو شدم و مطمئنم تا

 زنده ام در رادیو هستم. چون فقط صداست و صدا ماندگار 
است و آدم رادیویی باید صادق باشد.

 صداقت در رادیو و اجراهای رادیویی حرف اول را می زند، 

چرا که آنجا مخاطب با تمام حس می نشیند و به تو گوش 
می دهد و اگر به حرفی که می زنی، اعتقاد نداشته باشی 
یا باورت نسبت به آنچه می گویی کم باشد، مخاطب رادیو 

زود می فهمد. 
در این سال ها از زمانی که خودم به رادیو آمدم، خیلی ها 
آمدند و رفتند، ولی آن کسی می ماند که عاشق مخاطب 
و رادیو باش��د. چون رادیو رس��انه ثروتمندی هم نیست 
 که کس��ی به طمع پول و دس��تمزد آن چنان��ی وارد آن

شود.
ش��ک نکنید اگر صداقت محض رادیو نبود، در دهه های 
اخی��ر ایج��اد تکنولوژی ه��ای ن��وی ارتباط��ی همچون 
ش��بکه های تارگس��تر، ماهواره ه��ا و سیس��تم های 
اطالع رس��انی س��یار نقش این رس��انه ارتباط��ی را کم 
رنگ م��ی کردن��د،  اما رادی��و با نگه داش��تن ه��واداران 
قدیم��ی خ��ود، ب��ا س��ازگار ک��ردن تکنولوژی ه��ای 
 نوی��ن تولی��د و پخ��ش ب��ر تع��داد ش��نوندگان خ��ود

افزوده است.
این شیوه برخورد با رسانه های رقیب  پویایی و زنده بودن 
رادیو است: هم برای مخاطبان و هم برای اهالی که در آن 

کار می کنند و از طریق آن ارتزاق می کنند.
همه اینه��ا مجموع دالیلی اس��ت که من 9 س��ال بعد از 

بازنشستگی، هنوز هم با افتخار در رادیو هستم. 

تهيه كننده راديوگوينده راديو
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شغل ش�ما در واقع صداس�ت، ولی قبال گفته بودید واژه 
صداپیشگی را نمی پسندید؟ 

بله هنوز هم نمی پسندم.

چرا؟ 
ببینید اگر این جور به قضیه نگاه کنی��م، هر روحانی و معممی 
که روی منبر می رود صدا پیشه اس��ت، چون با صدایش پول در 

می آورد.

پس دوبلورها؟ 
 من حتی دوبلور ها که صدا پیشه به آنها اطالق می شود را بازیگر 
می دانم. پس صدا پیشگی را بگذاریم کنار. به من بگویید گوینده. 

پس، از اوضاع گویندگی ش�روع کنی�م؟ البته گویندگی 
در اصفهان و کالس های ش�ما که انگار با استقبال همراه 

بوده است؟ 
با شما موافقم، چون اصفهان پر از اس��تعداد است. ولی مهم این 
اس��ت که برای بالفعل شدن این اس��تعداد بالقوه چه می کنیم؟ 
صدای خوب همه جا هس��ت، ولی وقتی کسی که صدای خوب 
دارد، با اصول و مبانی فن بیان آشنا نباشد، نمی تواند از آن استفاده 
کند. این صدا باید بر چه نقاله ای سوار شود که خوب انتقال پیدا 

کند؟ این خیلی مهم است.

 و این فن بی�ان و تكنیک همان ن�وار نقاله ای اس�ت که 
می گویید؟

دقیقا.

پس فكر کنم همه با این نوار نقاله مشكل دارند؟ 
متأس��فانه هم در ای��ران و ه��م در اصفه��ان، این نقال��ه را کم 
می شناس��یم. خیلی هم به آن توجه نداریم، چون بعضا اصول و 
مبانی اش را نمی دانیم. قصد من در تمام سفرهای آموزشی ام آن 
است که صدا های خوب را کش��ف کنم، کار کنم تا بیان خوبی را 

بر این صدا سوار کنم.

پس کالس های شما مثل برخی از استادان جنبه کشفی 
دارد؟ 

بله، باور کنی��د جنبه مالی قضیه، ال اقل ب��رای من در رتبه های 
بعدی قرار می گیرد. 

گفتید در اینجا صداها و استعدادهای خوبی داریم؟ 
بله البته. ولی بچه ها باید تالش کنن��د. اینکه یک آدم با صدای 
خوب در چه رتبه و مرتبه ای قرار می گیرد به خواندن، دانستن، 
تمرین کردن، تجربه کردن و خیلی چیزهای دیگر مربوط است. 
چون هر قدر بدانی، هنوز کم اس��ت. من خیلی خوشحالم که در 
بس��یاری از کالس ها هنرجویان خودش��ان کار حرفه ای شان 

گویندگی و رادیو است، ولی باز هم آمده اند تا بیاموزند.

ولی این که شما می گویید، یک ایده آل است. چون همین 

االن هم در سازمان، چه در ش�بكه های سراسری رادیو 
و  چه شبكه اس�تانی، گویندگان با صداهایی ضعیف کم 

نیستند.
بله متأسفانه همینطور است. ولی یک نکته را باید قاطعانه بگویم: 
این که گویندگان از نظر فن بیان ضعیفند، یک اصل کامال حرفه ای 
است، اما این که بی سواد شده اند و بعضی هایشان یک شعر را هم به 
زور می خوانند، مسئله ای است که به هیچ وجه قابل قبول نیست.

به نظرش�ما اش�كال کار کجاس�ت؟ چون طب�ق آن چه 
 ش�ما تعریف کردید، اینها با وجود اینك�ه از صدا پول در 

می آورند، ولی صدا پیشه نیستند؟
این یک بحث جامعه شناسی اس��ت. من قبال هم این را گفته ام. 
آدم های امروز کوچک ش��ده اند و فقط به گویندگی هم محدود 
نمی شود. ما در گذش��ته عبارتی داشتیم با عنوان »جامع العلوم 
و االش��داد«. امروزه دیگر نمی توان این عبارت را در مورد کسی 
به کار برد. زمانی حکیم داشتیم و این فرد اکثر علوم را به خوبی 
می دانست. آدم ها دارند خالصه می ش��وند. برای این که به طور 
 کلی علوم و تکنولوژی خالصه ش��ده اس��ت. همین می شود که 
دیگر گوینده ادیب نداریم. البته این فقط مش��کل ما نیست. از 
کجا آمده که علم این گون��ه پاره، پاره ش��ده و آدم ها را کوچک 
 کرده اس��ت، نمی دانم، ولی این گونه شده است. خب به هر حال 

ی��ک گوین��ده بای��د حداقل 
 اندکی با ادبیات آشنایی داشته 

باشد.

در کارگاه های تان، مثال در 
همین کالس ها در اصفهان 
 ی�ا در ج�ای دیگ�ر چ�ه 
می کنید که این شاگردان 

کم سواد را اصالح کنید؟ 
هنرجوی��ان  ب��ه   همیش��ه 
می گویم ممکن اس��ت شما 
نی��ازی نبینید ک��ه فیزیک، 
ش��یمی، روانشناس��ی ی��ا 
بخوانی��د،   جامعه شناس��ی 
ولی باید ادبی��ات بخوانید؛ از 
ادبیات کهن گرفته تا ادبیات 

معاصر. احواالت ادیبان که قلم در خونشان زده اند را مطالعه کنید 
و این گونه حداقل به ابزار اولیه یک گوینده مجهز باشید و آن چه را 

الزم است، یاد گرفته باشید و بدانید.

خودمانی با صدرالدین شجره به مناسبت روز تأسیس رادیو 

مصاحبه ای که می شود چشم بسته خواند 

 آدم هایی که صدای ماندگاری دارند، همیشه ماندگارترند چون به قول زیگفرید کراکر، صدا از 
تصویر جلوتر است. البته برای اثبات این قضیه خیلی هم نیازی به نظریه این و آن نیست، چون 
کم نیستند آدم هایی که سال هاست رفته اند، ولی صدایشان هنوز زمزمه می شود تا برایمان 

حک شود»تنها صداست که می ماند«.  
قرارمان با دکترصدرالدین شجره در هتل آسمان است، یكی از همان روزهایی که برای تدریس کالس بیان و گویندگی، 
به آموزشگاه نما آوای جام جم آمده است.  شجره را اهالی رادیو ، جزو نسل دومی ها می دانند؛ نسلی که بعد از »اکبر 
مشكین« و »رامین فرزاد« و »سبكتكین سالور«، وارد رادیو شده و در کنار بسیاري از بزرگان این فن، به تجربه آموزي 
پرداخته است.  ولی آنچه او را برای اهالی صدا، نمایش و هنر مهم کرده است، نه مدرک دندانپزشكی است و نه ورودش 
به رادیو از 15 سالگی. او تنها فرد و اولین کسی بود که تئاتر را درون استودیو برد. مصاحبه در البی پرسروصدای هتل 

آسمان آغاز می شود؛ جایی که او خیلی خودمانی و به دور از رسمیتی که در اجراهایش دارد، میزبان ما می شود.

به مناسبت روز ملي تأسيس رادیو در ایران، مروري بر رادیوهاي قدیمي که جد رادیوهاي فعلي هستند، خالي از لطف نيست
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پیامبر اکرم )ص(:
 خوشا به حال کس��ی که از زیادگویی پرهیز کند و زیادی مال 

در س��ال 1252 هجري قمري، دولت انگليس كوش��ش خود را در راه خدا انفاق کند.
فراواني مي كرد تا هرات را كه در آن زمان جزو خاك ايران 
بود، از ايران جدا كند. در اين سال دولت ايران براي اين كه 
دولت هاي اروپايي را از بازي هاي سياس��ي انگليس آگاه 
سازد، يك هيأت سياسي را به رياست ميرزا حسين خان 
آجودان باشي به اروپا فرستاد. ميرزا عبدالفتاح گرمرودي كه 
يكي از اعضاي اين هيأت بود، شرح اين مسافرت را به طور 
روزانه يادداشت كرده اس��ت. در اين يادداشت ها دو واقعه 
جلب نظر مي كند كه نشان دهنده صداقت و ميهن دوستي 

آجودان باشي است. اين دو واقعه از اين قرارند:

لن�دن ش�ما را ب�ه عن�وان نماينده رس�مي 
نمي پذيرد

سفير انگليس مقيم استانبول پس از آن كه از ورود هيأت 
ايراني آگاه مي ش��ود، منش��ي خود را نزد آجودان باشي 
مي فرستد و به او اطالع مي دهد كه اگر به عنوان نماينده 
رسمي عازم لندن هستيد، از همين جا برگرديد كه دولت 
انگليس شما را نمي پذيرد. بعد از هيأت ايراني خواسته بود 
براي مذاكره، به سفارت انگليس در استانبول بروند. پاسخ 
آجودان باشي جالب و تحقيرآميز بود. وي در جواب گفت: 
اگر جناب س��فير، محلي را غير از س��فارت براي مالقات 
تعيين كند، با ايشان گفتگو و مذاكره مي كنيم. اين تذكر 
به آن معنا بود كه هيأت ايراني ورود به يك سفارت خارجي 
را در شأن خود نمي داند. هيأت ايراني مدتي بعد به وين، 
پايتخت اتريش مي روند و در آنجا با فرانسوا ژوزف، امپراتور 
و مترنيخ، صدراعظم آن كشور مالقات مي كنند. در آنجا بود 

كه سر و كله مأمور خفيه انگليسي پيدا مي شود.

من حیله و خدعه نمي دانم
يك هفته بعد از توقف آجودانباش��ي در وي��ن، ناگاه يك 
نفر انگليسي كه فارسي مي دانس��ته وارد مهمانخانه آنها 
مي ش��ود و در مجاورت منزل ايرانيان اتاق مي گيرد. ابتدا 
ايرانيان متوجه موضوع نمي ش��وند، اما مأم��وران دولت 
 اتريش آنها را خبردار مي كنند. مأمور انگليسي ناچار نزد 
آجودان باش��ي مي رود و خود را از اقوام وزير امور خارجه 
انگليس و از ايران دوستان دو آتش��ه معرفي مي كند و به 
آجودان باشي مي گويد كه از راه ايران دوستي حاضر است 
به طور غيررسمي با وزير امور خارجه مذاكره كند و ايران 
و انگليس را آشتي دهد، مش��روط بر اينكه ايران از هرات 
چشم بپوشد)!( و س��الي دو كرور تومان از دولت انگليس 
مواجب بگيرد. آجودان باشي از اين حرف عصباني مي شود 
و در جواب مي گويد: من يك نظامي هستم و حيله و خدعه 
نمي دانم، اگر مأموريتي داري، صاف و ساده با من صحبت 
كن تا به دولت متبوع خود ابالغ كنم و جواب گيرم، در غير 
اين صورت از معاشرت با ما چشم بپوش. مأمور مخفی كه 
اين صراحت را مي بيند]از تماس بيشتر خودداري مي كند 

و[ فرداي آن روز مهمانخانه را ترك می كند.
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خاطرات سیاسي

  بروز احساس��ات ب��ه اش��كالی مثل خن��ده و يا گري��ه يكی از 
واكنش های عادی انسان ها در مواجه با شرايط احساسی است. 
حاال تصور كنيد نتوانيد در زمانی احساسی شدن واكنشی داشته 
باشيد و هر زمان كه بخنديد يا گريه كنيد يا از فرط هيجان جيغ 
 »cataplexy« بكشيد، بيهوش شويد. اين بيماری بسيار نادر
نام دارد. كلی تيمس��ون، 25 س��اله از اهالی انگلس��تان، از اين 
بيماری نادر رنج می برد و هم اكنون نگران است كه اين بيماری 
را به فرزندان خود انتقال داده باشد. او كه صاحب دو فرزند دو و 
پنج ساله است، در طول روز تا بيش از 10 بار با اين حمالت رو به رو می شود و برای مدتی 
روی زمين افتاده و زمين گير می شود. به همين دليل هميشه تعدادی از اعضای خانواده در 
كنار او هستند تا مراقب او باشند. مش��كل ديگری كه اين بيماری برای او به وجود می آورد 
اين است كه او به صورت ناخودآگاه به خواب می رود؛ مهم نيست در چه شرايطی و كجا قرار 
دارد، او ناگهان به خواب می رود و نمی تواند خود را كنترل كند. او خود در مورد شرايطش 
می گويد: در زمان هر حمله، می توانم ببينم يا بشنوم، ولی توانايی هيچ حركتی ندارم. در اين 
زمان ممكن است فرزندان من به خود آسيب برنند و من نمی توانم هيچ واكنشی نشان دهم.

 در دني��ای امروز وس��ايل زيادی ب��ه صورت متحرك س��اخته 
شده اند تا انسان بيش از پيش با آسودگی زندگی كند. خانه های 
متحرك، پل های متحرك و حتی دستشويی های متحرك، اما 

ديدن هتل های متحرك بسيار جالب است.
كانتينرها ب��رای حمل و نقل وس��ايل در دل درياها و جابجايی 
اجسام سنگين استفاده می شوند. به تازگی يك شركت انگليسی 
با يك ايده جالب، هتل هايی را با اي��ن كانتينرها طراحی كرده 
است كه می تواند مشكل اسكان مس��افران را در مواقع شلوغی 

حل كند. هر كدام از اتاق های اين هتل، دارای يك تخت دو نفره و حمام و يك تلويزيون با 
كيفيت، به همراه سيستم Wi-Fi است و ش��ما می توانيد به راحتی به اينترنت دسترسی 

داشته باشيد. در هر كانتينر چهار اتاق تعبيه شده است.
 اين شركت به دنبال آن است تا اتاق های لوكس و سوئيت مانند نيز ايجاد كند. اين كانتينرها 
براساس استانداردهای جهانی ساخته شده اند و می توان آنها را به راحتی با قطار، هواپيما، و 
كشتی به مناطق متفاوت حمل كرد. اين نكته نيز الزم به ذكر است كه اين هتل به برق نيازی 

ندارد و می تواند برای خودش توليد برق كند.

اتاق های هتل را هم به گردش ببريد مادری که با بروز احساسات بی هوش می شود 

عکس نوشت

جشن روز زمین
 در مدرسه ای در چین

وقتی طنز نويس کوچک بود
پس از اينكه ديروز به ميمنت و مباركی كركره 

مجید
اين س��تون را داديم باال و انگيزه و قصدمان از کافی

دخ��ول به اين عرص��ه را به اس��تحضار اعاظم 
رس��انديم، امروز قصد داش��تيم تا به قول بيهقی »بر سر قصه شويم« و 
رس��الت خود را به انجام برس��انيم كه ديدي��م هنوز بي��ن همكاران و 

خوانندگان ابهاماتی وجود دارد، از جمله اينكه می پرسند:
- گيري��م كه با اصل وج��ود طنز مطبوعاتی موافق باش��يم، اين اس��م 
مشكوك »دست انداز« كه باالی ستون خودنمايی می كند يعنی چه؟!

- آيا مقصود، اشاره به دست اندازهای توسعه سياسی در ايران است؟!
- نكند قصد داريد مسئوالن عزيز و خدوم را دست بيندازيد و به چوب 

تمسخر برانيد؟!
  - ش��ايد قصد داريد با دس��ت انداختن پيش��رفت ها و به رخ كشيدن 

ناكامی ها آب به آسياب دشمن بريزيد؟!
-آيا خدای ناكرده قصد دست اندازی به ارزش ها را داريد؟! ... و هزاران)!( 
سؤال از اين دست. ما هم كه حسب تجربيات قبلی قصد داريم از همين 
ابتدا »جريده رويم ك��ه گذرگاه عافيت تنگ اس��ت«، تصميم گرفتيم 

صادقانه هر چه هست بريزيم روی دايره:
چند س��ال پيش كه در روزنامه ديگری مش��غول همين ش��غل نسبتا 
 ش��ريف طنز نويس��ی بودم، هر چه می نوشتم با سد س��ردبير رو به رو 
می ش��د. در باره فضای سياسی كشور می نوش��تم، مهر رد بر پيشانی 
 مطلب می خ��ورد، از ل��زوم تغيير در ش��يوه مديريت اجرايی كش��ور 
 می گفت��م، مطلب م��ورد دار تش��خيص داده می ش��د، ب��ه فرهنگ

 می پرداختم و حرف از اصالح نگرش ها می زدم، رد ش��دن از خطوط 
قرمز انگاش��ته می ش��د. خالصه لجاجت حقير و خس��تگی ناپذيری  
سردبير مذكور كار را به جايی رس��اند كه باالخره به دفتر ايشان احضار 
 شدم. بعد از رد وبدل شدن چند ديالوگ استفهام آميز از جانب حقير و 
ارعاب آميز از جانب ايش��ان، بحث را به اينجا كش��اندند كه: هيچ دقت 
كرده ايد كه در خيابان كنار روزنامه چقدر دست انداز وجود دارد؟ عرض 
شد: بله، بله! فرمودند به جای پرداختن به مطالب مسئله دار چرا راجع 
 به دست اندازهای خيابان ها طنز نمی نويسيد؟! خالصه اگر حقير اسم 
»دست انداز« را برای اين ستون انتخاب كرده ام نه كنايه و ايهامی دارد 
 و نه اشاره های فرامتنی و هرمنوتيك واری. اين اسم شريف آن باال قرار 
می گيرد تا هر وقت خواستم چيزی بنويسم حواسم باشد كه حوزه كار 

و رسالت طنز پرداز چيست و مبادا دست از پا خطا كنم.
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آگهي مناقصه

امور پيمان هاي شركت شهرك هاي صنعتي استان اصفهان

موضوع مناقصه: محوطه سازي معابر ناحيه صنعتي صنايع غذايي خميني شهر

مبلغ برآورد اوليه: 606/270/663 ريال از محل بودجه استاني- جاري

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 20/000/000 ريال

رتبه موردنظر: رتبه 5 و به باال )در رشته راه و باند(

موضوع مناقصه: خريد مصالح و اجراي خط انتقال آب و ايستگاه پمپاژ شهرك صنعتي تودشك  
)تجديد(

مبلغ برآورد اوليه: 5/822/442/707 ريال از محل بودجه جاري- استاني

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 100/000/000 ريال

رتبه موردنظر: رتبه 5 و به باال )در رشته آب(

موضوع مناقصه: اجراي آسفالت معابر فاز عملياتي و سيل بند شهرك صنعتي اردستان

مبلغ برآورد اوليه: 2/269/344/514 ريال از محل بودجه جاري- استاني

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 66/000/000 

رتبه موردنظر: رتبه 5 و به باال )در رشته راه و باند(

مهلت دريافت: تاريخ 1391/02/03 لغايت 1391/02/07

مهلت تحويل اسناد مناقصه: حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 1391/02/19

تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1391/02/20

از عالقمندان دعوت مي شود با واريز مبلغ 120/000 ريال )براي هر مناقصه( به شماره 2175670203003 
حساب سيبا )بانك ملي( براي دريافت و تحويل اسناد مناقصه ها به دبيرخانه شركت واقع در اصفهان خ 
 22 بهمن- مجتمع اداري اميركبير مراجعه يا براي كسب اطالعات بيشتر به سايت شركت شهرك هاي

صنعتي اصفهان www.isfahaniec.ir مراجعه نمائيد. ضمناً هزينه درج آگهي روزنامه به عهده 
برنده مناقصه مي باشد.

موضوع مناقصه: اجرای شبکه 20 كيلو ولت شهرك صنعتی آران و بيدگل

مبلغ برآورد اوليه: 693/388/400 از محل بودجه استاني

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 20/000/000 ريال

رتبه موردنظر: رتبه 5 و به باال )در رشته نيرو(

موضوع مناقصه: خريد، نصب و راه اندازی دو دستگاه تجهيزات آتش نشانی بر روی شاسی بنز 1924

مبلغ برآورد اوليه: 1/300/000/000 ريال از محل بودجه جاري

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 65/000/000 ريال

رتبه موردنظر: پروانه بهره برداری از اداره صنايع

موضوع مناقصه: اجرای محوطه سازی، اجرای كانال سيل بند و جدول گذاری ناحيه صنعتی دهسرخ

مبلغ برآورد اوليه: 1/365/033/357 ريال از محل بودجه جاري- استاني

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 52/000/000 

رتبه موردنظر: رتبه 5 و به باال )در رشته راه و باند(

مهلت دريافت: تاريخ 1391/02/03 لغايت 1391/02/07

مهلت تحويل اسناد مناقصه: حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 1391/02/19

تاريخ بازگشايي پيشنهادات: ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1391/02/20

از عالقمندان دعوت مي شود با واريز مبلغ 120/000 ريال )براي هر مناقصه( به شماره 2175670203003 
حساب سيبا )بانك ملي( براي دريافت و تحويل اسناد مناقصه ها به دبيرخانه شركت واقع در اصفهان 
خ 22 بهمن- مجتمع اداري اميركبير مراجعه يا براي كسب اطالعات بيشتر به سايت شركت شهرك 
هاي صنعتي اصفهان www.isfahaniec.ir مراجعه نمائيد. ضمناً هزينه درج آگهي روزنامه به عهده 

برنده مناقصه مي باشد.
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