
تاوان آلودگی های صنعتی را اصفهانی ها می دهند

اتوبان معلم اصفهان پایان خط  مسابقه مرگ بود

 +  راهنمای 
بازار لپ تاپ

هشدار مسئول سنجش آلودگی هوای استان اصفهان 

مسابقه سرعت در هوای بارانی حادثه آفرید

تنها موجود دنیا که 
هرگز نمی میرد 16

پسر الك پشتي 
نجات پیدا کرد 74
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مواد غذایی اواخر 
10اردیبهشت ارزان می شود

 خداحافظی رسمی گواردیوال
 با بارسا

مهم ترین اتفاق فرهنگی و هنری اصفهان در فرشچیان افتاد
حسینی و مختاری رفتند، شالویی آمد 

در کنفرانس خبری دیروز باش��گاه بارس��لونا بعد از تأیید خبر رفتن پپ گواردیوال از 
نیمکت این تیم، تیتو ویالنووا به عنوان س��رمربی فصل آینده آب��ی و اناری ها معرفی 
شد.ساندرو روسل، رییس باشگاه بارسلونا در کنفرانس خبری اعالم کرد تیتو ویالنووا 

سرمربی فصل آینده بارسا خواهد بود.

سال 91، پایان دفن پسماند 
در شهراصفهان است

درس��ت همزمان با هفته جهانی زمین پ��اک، اصفهان 
در اقدام��ی ب��اور نکردنی پای��ان دفن پس��ماند را اعالم 
 ک��رد.  در قرن ۱۸ می��الدي به بهانه توس��عه اقتصادی، 
آسیب های زیادی به زمین وارد شد که اگر این روند ادامه 
پیدا می کرد، در قرن بیس��تم زندگی در زمین غیر قابل 

تحمل  می شد.

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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13 هنرنمایی سهراب مردای در 

وزنه برداری آسیا 

صندلی های خالی مجلس نهم   2

پر می شود

مس��ابقه س��رعت در حد فاصل پل هس��ا و گرگاب در اتوبان 
معلم اصفهان در هوای بارانی نتیجه خونینی به همراه داشت 
و مرگ دو ج��وان را رقم زد.ص��دای زنگ مرک��ز فوریت های 
پزشکی شهرستان شاهین شهر همزمان با ساعت 22:24 چهارم 
 اردیبهش��ت ماه به صدا درآمد. در تماس��ی با اتاق فرمان ۱۱5، 
حادثه ای گزارش شد که حاکی از اتفاقی ناگوار بود. تماس گیرنده 
از وخامت حال سه سرنشین یک دستگاه سواری مگان خبر داد که 

همگی آنها در اثر سانحه آسیب جدی دیده بودند.
نزدی��ک تری��ن پای��گاه ام��دادی اورژان��س ب��ه مح��ل حادثه، 
 پای��گاه گلدیس ب��ود. نریم��ان صادقی، مس��ئول ات��اق فرمان 
فوریت های پزش��کی شهرستان ش��اهین ش��هر و میمه نیز که 
آن ش��ب ب��ه ج��ای یک��ی از همکاران��ش در پای��گاه گلدیس 
سرپرس��ت ش��یفت بود، در جریان حادثه قرار گرف��ت. صادقی 

در این ب��اره به زاین��ده رود گفت: ب��ا اعالم حادثه از س��وی اتاق 
فرمان، به عنوان سرپرس��ت واحد امداد اورژانس به سرعت عازم 
 محل مورد نظر ش��دیم. فاصل��ه تقریبی با مح��ل حادثه حدود

9 کیلومتر بود، اما با وجود داشتن سرعت باال، اتاق فرمان بار دیگر 
در بی سیم آمبوالنس، حادثه را شدید اعالم کرد و از تیم امدادی 
خواست که با تمام س��رعت، خود را به محل حادثه برسانند. تنها 
دقایقی قب��ل از این حادثه، بارندگی س��طحی، ج��اده را نمناک 
کرده و همین میزان کافی بود تا روغن ناش��ی از اگزوز خودروها 
و همچنین سایر روغن های سطح آس��فالت، اتوبان مورد نظر را 
به ش��دت لغزنده کند، اما با این حال صادقی که در ش��ب حادثه 
خود، راننده آمبوالنس بود،گفت: با وجود همه خطرات با سرعت 
۱50 کیلومتر حرکت می کردیم و کمتر از شش دقیقه بعد، محل 

حادثه را دیدیم.
7

ترنس مالیک و علی رفیعی 
سهم روزجمعه بودند 

مردیم تا بردیم!

مترو 700 میلیارد بودجه 
گرفت 

 زنان تحصیلکرده ، 
 بیشترین مراجعان 

طب سوزنی در اصفهان

 چرخ سینمایی تاالر هنر شروع 
به چرخیدن کرد 

قائم مقام سازمان حفاظت از محیط 
زیست کشور:
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آگهی مناقصهآگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

مركزی  ستاد  ساختمان  نماسازی  عمليات  اجرای  پروژه:  نام   -1
شركت- مبلغ برآورد: 3/000/000/000 ريال مقطوع

2- نوع اعتبار: از محل منابع داخلی- نوع و رشته پيمانكاری مورد 
نياز: 5 ساختمان

3- مبلغ ضمانتنامه بانکی معتبر: مبلغ 150/000/000 ريال

لغايت   91/2/10 تاريخ  از  مناقصه:  اسناد  واگذاری  تاریخ   -4
91/2/14- تاريخ تحويل اسناد مناقصه: 91/2/20- تاريخ بازگشايی 
ساعت 10 صبح مورخ 91/2/23- تاريخ اعتبار پيشنهادات شش ماه 

پس از تاريخ بازگشايی

مبلغ  واريز  از  پس  توانند  می  صالحيت  دارای  های  شركت  كليه 
ملی  بانک   0105547704002 به حساب سيبا شماره  ريال   200000
شعبه شريعتی شهركرد به واحد امور قراردادهای شركت واقع در 
نمايند.  را دريافت  اسناد مناقصه  و  شهركرد ميدان قدس مراجعه 

تلفن تماس: 03813342497
ضمنًا هزینه های آگهی روزنامه ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

سايت های انتشار آگهی:

كميته امداد امام خمينی )ره( استان اصفهان در نظر دارد احداث ساختمان خود 
واقع در خيابان منوچهری جنب ساختمان اداره كل را از طريق آگهی مناقصه به 

پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

مناقصه  اسناد  دريافت  جهت  توانند  می  مناقصه  در  شركت  به  مايل  داوطلبان 
از ساعت 7/30 لغايت 14/30 تاريخ 1391/02/09 لغايت 1391/02/14 به نشانی: 
اصفهان، خيابان فردوسی، ابتدای خيابان منوچهری، اداره كل كميته امداد امام 

خمينی )ره( استان اصفهان- اداره خدمات و تداركات مراجعه نمايند.

تلفن تماس: 0311-2220096

تاریخ تحویل اسناد مناقصه: حداكثر تا پايان وقت اداری 1391/02/27

استان  )ره(  خمينی  امام  امداد  كميته  كل  اداره  مناقصه:  اسناد  تحویل  محل 
اصفهان- حوزه معاونت اداری و مالی- اداره خدمات و تداركات

تاریخ گشایش پیشنهادها: پيشنهادها در حضور نمايندگان مناقصه گران كه مايل 
به حضور می باشند در ساعت 10 صبح مورخه 1391/02/28 به نشانی معين شده 

در آگهی باز خواهد شد.

شرایط مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

1- مبلغ 175/000/000 ريال بصورت سپرده نقدی واريز به حساب 104617153005 
شعبه  ملی  بانک  نزد  اصفهان  امداد  كميته  نام  به  بانكی  ضمانتنامه  بصورت  يا 

فردوسی كد 3014 بابت شركت در مناقصه.

2- كميته امداد در رد يا قبول يک يا تمام پيشنهادات مختار است.

واريزی  فيش  فاقد  مشروط،  مخدوش،  پيشنهادات  قبول  از  امداد  كميته   -3
معذور است.

4- هزينه آگهی و كارشناسی برعهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب
کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهانچهارمحال و بختیاری

نوبت دوم
شهروند گرامی با پرداخت قبوض آب بها از طریق دستگاه های خودپرداز در وقت و هزینه های خود صرفه جویی کنید.
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چهره روزيادداشت

 جدی ترين گزينه اصالح طلبان 
برای رياست جمهوری 

حس��ن غفوری فرد، نماینده تهران در خصوص برخی اظهارت درباره 
نامزدهای اصالح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: آقای 
عارف همیشه یکی از گزینه های مطرح اصالح طلبان در این زمینه است 
و »جدی ترین گزینه« پیش روی اصالح طلبان است. وی در پاسخ به 
این که چقدر موضوع ورود سید حس��ین خمینی را جدی نمی دانید، 
اظهار داشت: بعید می دانم ایشان وارد این عرصه شود و خودش مایل 
است به کارهای علمی و پژوهش��ی بپردازد. نماینده تهران در پاسخ به 
این پرسش که رویکرد اصالح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری 
بعد چه باید باشد، تصریح کرد: آنها باید حتما نسبت به فتنه 88 اعالم 
برائت کنند، چرا که اگر این کار را نکنند، شورای نگهبان صالحیت آنها 

را تأیید نمی کند.

آمادگی ايران برای تأسیس 
کنسولگری جديد

معاون وزیر امور خارجه از آمادگی ایران برای افزایش کنس��ولگری در 
کانادا، س��وئد، چین و افغانس��تان خبر داد و گفت: هیأتی کنسولی از 
فیلیپین نیز در آینده نزدیک برای مذاکرات به تهران سفر خواهد کرد. 
حسن قشقاوی، درباره برنامه های کنسولی وزارت امور خارجه در سال 
91 در کشورهای مختلف، گفت: کارهای کنسولی نیاز عمومی ایرانیان 
 اس��ت، به ویژه در کشورهایی که جمعیت بیش��تری از ایرانیان زندگی 
می کنند، اما شرایط ایجاد آن معموال باید با توافق دولت مربوط صورت 
گیرد. وی با اش��اره به این که ایران آمادگی ایجاد کنسولگری در اغلب 
کشورها را دارد، تصریح کرد: این درشرایطی است که کشورهای طرف 

مقابل نیزاین مسأله را بپذیرند.

 دور دوم نشست 1+5، سوم خرداد
وزارت ام��ور خارجه ع��راق اوایل آوری��ل از موافقت کش��ورهای عضو 
 دائم ش��ورای امنیت و آلمان با برگزاری نشس��ت ویژه درب��اره پرونده 
هسته ای ایران در بغداد پس از برگزاری نشست 14 آوریل در استانبول 
خبر داد. س��خنگوی دولت عراق تأکید کرد که دور دوم نشست 1+5 با 

ایران، سوم خرداد در بغداد برگزار خواهد شد.

آذربايجان به اسرائیل نزديک نشود
 حجت االس��الم صدیق��ی، خطی��ب نم��از جمعه ته��ران با اش��اره به 
رفت و آمد اسرائیلی ها به کشورهای منطقه، یادآور شد: وزیر امور خارجه 
اسرائیل به تازگی سفری به آذربایجان داشت. از دولت آذربایجان توقع 
می رود که به اسرائیل نزدیک نشود. همه کش��ورهای همسایه ما باید 
بدانند که اسرائیل دشمن درجه یک آنهاست. برنامه غربی ها با روحیه 
مسلمانان نمی س��ازد و ما دلمان می خواهد حکومت های کشورهای 
منطقه در کنار ملت هایش در مقاومت در برابر اسرائیل کم نگذارند که 

بعدها مشکالت، گریبان خودشان را نگیرد.

 فعاالن فتنه جايی 
در دانشگاه ها ندارند

کامران دانش��جو، وزی��ر علوم، تحقیق��ات و فناوری خط��اب به برخی 
روزنامه هاگف��ت:  ای��ن روزنامه ها به دنبال حاشیه س��ازی هس��تند و 
می نویسند، وزیر علوم می گوید »فتنه«؛ اکنون هم تأکید می کنم کسانی 
که در فتنه نقش آفرین بودند، در دانشگاه جایی ندارند. دانشجو ادامه 
داد: حال غربی ها بنویس��ند،   ما با جای دیگر معامله کردیم و به همین 

دلیل به مردم خیانت نمی کنیم.

 انتصاب ملک زاده 
کار جريان انحرافی است 

نوروزی، عضو فراکس��یون انقالب اسالمی مجلس هش��تم با اشاره به 
انتصاب ملک زاده به عنوان مشاور رییس جمهور، گفت: شبکه ای در بدنه 
دولت با اقدامات جنجالی به دنبال بحران آفرینی و تحت شعاع قرار دادن 
فرمایشات مقام معظم رهبری در تمام عرصه هاست. وی با بیان این که 
کمتر از دو سال تا پایان عمر دولت دهم باقی مانده است، افزود: جریانی 
در بدنه دولت و ریاست جمهوری وجود دارد که در روزهای پایانی دولت 

دهم، حیات خود را در گرو ایجاد بحران و چالش در جامعه می بیند.

مشکل بیکاری با دستورات ظاهری 
حل نمی شود

آیت اهلل امینی ، امام جمعه قم گفت: امیدواریم مسئوالن کشور برای حل 
مشکل بیکاری تالش کنند؛ زیرا با وجود تورم و گرانی موجود، کاری از 
دست بیکاران بر نمی آید. وی حل معضل بیکاری را با استفاده از تعارف و 
دستورات ظاهری غیرممکن دانست و افزود: باید برای حل این مشکل، 
بایدبرنامه ریزی داشت و مسئوالن نیز باید با توجه به سال جدید که از 
سوی رهبر انقالب به نام حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری شده 

است، نهایت تالش خود را به کار گیرند.

دور اول انتخابات به نفع چه گروهی تمام شد؟
دور اول انتخابات همان طور که پیش بینی می شد، با پیروزی 
اصولگران به پایان رس��ید؛ ه��ر چندحدس زدن این مس��أله 
چندان سخت نبود، اما این بار این مجلس، با مجلس هشتم و 
هفتم تفاوت هایی دارد. این بار رقابت درون جریان اصولگرایان 
اس��ت. با نبودن رقیب بیرون گروهی، بعض��ی از اصولگرایان 
 به فک��ر رقاب��ت درون گروه��ی افتادن��د و همین باعث ش��د 
لیست های متفاوتی برای انتخابات منتشر شود؛ لیست هایی 
که بعضی یک شبه تولید شدند و در حوزه ای مثل تهران باعث 
تشتت در آرا شد و به این ش��کل تنها پنج نفر موفق شدند در 
دور اول به مجلس راه پیدا کنند. پیچیدگی این دور ازانتخابات 
 اما به حدی اس��ت که هنوز تحلیل دقیقی از چینش گروها و 
فراکسیون های مجلس نهم ارائه نشده است؛ هرچند کسانی 
 چ��ون باهنر و عس��گر اوالدی اع��الم کردند که بیش��تر افراد 

راه یافته به مجلس از اصولگرایان و جبهه متحد هس��تند، اما 
هنوز مشخص نیست که نحوه دسته بندی این افراد با توجه به 
تنوع لیست های ارائه شده چگونه خواهد بود و وزن هر گروهی 
در مجلس چ��ه قدر اس��ت. در دور اول افراد مس��تقل زیادی 
توانس��تند به مجلس راه پیدا کنند که هنوز مش��خص نیست 
با تش��کیل مجلس، عضو کدام یک از فراکسیون های تشکیل 
شده می شوند. چهره های مس��تقل تا مشخص شدن نتیجه 
قطعی انتخابات و تشکیل مجلس نهم، بزرگ ترین معمای این 
 دوره از انتخابات هستند. کسانی که با جذبشان به گروه های 
تشکیل شده، وزن گروه هایی که پرچم خود را در این دوره از 

مجلس باال برده اند، مشخص خواهد شد.

دور دوم چه اهمیتی دارد؟
درس��ت اس��ت که با برگزاری دور اول انتخابات تکلیف جناح 

حاکم به مجلس شورای اسالمی مشخص شد، اما هنوز صحبت 
 کردن از آینده مجل��س نهم و پیش بین��ی اتفاقاتی که در آن 
می افتد کمی زود اس��ت. نتایج دور دوم انتخابات مجلس نهم 
این قدر مهم هست که مسائلی چون دسته بندی ها در مجلس 
و تعیین رییس مجلس، همه به مشخص شدن نتایج دور دوم 
بستگی دارد و با این که تکلیف خیلی از صندلی های مجلس 
روشن ش��ده اس��ت، اما 65 کرس��ی باقیمانده تعیین کننده 
خیلی از اتفاقات مجل��س نهم خواهد بود. اتف��اق عجیب این 
دوره از انتخابات راهیاب��ی پنج نفر از 30 نفر م��ورد نیاز برای 
تهران ب��ود و به این ترتیب سرنوش��ت 25 نف��ر از نمایندگان 
تهران به دور دوم کشید تا بدین ش��کل، سرنوشت مهم ترین 
حوزه انتخاباتی و افراد راه یافته از آن، در هاله ای از ابهام باقی 

بماند. نتایج حوزه انتخابی 
تهران در دور دوم انتخابات 
سرنوش��ت مجلس هشتم 
را مش��خص خواهد کرد؛ 
 همان جایی که مهم ترین

چهره ه��ای سیاس��ی از 
تمام گروه��ای حاضر در 
انتخابات، رقابت جدی را با 

هم خواهند داشت.

در اصفه�ان چ�ه خبر 
است؟

نتخاب��ات در  دور دوم ا
اصفهان آرام تر از دور اول 
برگزار می شود؛ زیرا رقابت 
این بار بین مرتضی طالیی 
و حمیدرضا فوالدگر است 
ک��ه در دور اول رقابت ها 

در لیس��ت جبهه متحد اصولگرایان بودند و قرار است در دور 
دوم، با هم رقابت سالمی را داش��ته باشند. دو نامزد دور دوم از 
یک لیست هستند و که این موضوع، نوید بخش این است که 
انتخابات دور دوم به دور از جنجال های سیاسی برگزار خواهد 
شد. بنا بر آنچه از طرف ستاد مرکزی جبهه متحد اصولگرایان 
منتشر شده، در ش��هرهایی که نامزدهای راه یافته به دور دوم 
از این جبهه باش��ند، از فرد خاصی حمایت نم��ی کند و تنها 
نامزدهای لیس��ت خود را ب��ه رعایت اخالق سیاس��ی توصیه 

کرده است. 

با آغاز شمارش معکوس برای پايان مجلس هشتم

صندلی های خالی مجلس نهم  پر می شود

ش�مارش معکوس برای پايان مجلس هش�تم و آغاز مجلس نهم آغاز ش�ده اس�ت وکمتر از  گروه 
يک هفته ديگر دور دوم انتخابات مجلس نهم  انجام می شود. بعد از اين انتخابات  و با مشخص سیاست

 ش�دن نتايج آن،  گرو ه ها و احزاب سیاسی برای انتخابات رياس�ت جمهوری سال بعد آماده 
می شوند؛ انتخاباتی که خیلی از اتفاقات آن به نتايجی که جمعه اين هفته مشخص می شود بستگی دارد. کمتر از 
يک هفته ديگر معلوم می شود مجلس نهم روزهای پر هیاهويی را پشت سر می گذارد، يا اين که مصلحت ها برايش 

اولويت دارد و يک سال مانده از دولت دهم را کج دار و مريز طی خواهد کرد.

اعتراف وزير جنگ اسرائیل
 ایهود ب��اراک، وزیر دف��اع رژیم صهیونیس��تی اذعان کرد 
که تحریم ه��ا نمی توانند برنامه هس��ته ای ایران را متوقف 
کند. باراک ک��ه در بین دیپلمات های خارجی در س��الروز 
تأس��یس رژیم اس��رائیل س��خن می گفت، مدعی شد که 
ایرانیان با مالک های غربی عقل گرا نیس��تند. عقل گرایی 
از این منظر، حفظ وضع موج��ود و تالش برای پیدا کردن 
راه حل ه��ای صلح آمیز برای مش��کالت خوانده می ش��ود.

وی همچنین نس��بت به کارایی تحریم ه��ای غرب بر ضد 
ایران نیز ابراز بدبینی کرده و می گوید: درس��ت اس��ت که 
تحریم ها در حال حاضر از گذشته سخت ترند، اما واقعیت 
باید گفته شود. شانس این که این سطح از فشار بتواند ایران 
را وادار به پذیرش خواست بین المللی مبنی بر توقف برنامه 

هسته ایش کند، پایین به نظر می رسد.

نگرانی آمريکا
 ازقطع صادرات نفت ايران 

وزیر خزانه داري آمریکا مي گوید، بحران مالي در منطقه یورو، 
افزون بر مناقشه غرب بر سر برنامه انرژي هسته اي ایران که 
به قطع صادرات نفت ایران به اروپا منجر شد، اقتصاد آمریکا 
را به خطر انداخته است. وی گفت: ما هنوز با برخي خطرات 
مواجه هستیم که این خطرات شامل بحران جدي و طوالني 
در اروپا و نیز تقابل با تهران اس��ت که بر فش��ار رو به افزایش 
قیمت هاي نفت افزوده است.وزیرخزانه داري آمریکا همچنین 
اشاره کرد: بیشترین بحران سیاسي ترکیبي از حماقت، طمع 

و بي مباالتي و خطرپذیري و امید است.

با مداخله نظامی مخالفیم
نوری المالکی درباره اوضاع در س��وریه گفت: معتقدم که 
سرنگونی نظام سوریه با استفاده از راه حل نظامی، به بروز 
جنگ طائفه ای در منطقه منتهی خواهد شد و عراق اولین 
کشوری است که تحت تأثیر این جنگ قرار خواهد گرفت، 

بنابراین ما طرفدار راه حل سیاسی هستیم.

بیانیه ضدايراني اعراب 
وزی��ران خارج��ه اتحادی��ه ع��رب در نشس��ت اضطراری 
پنجش��نبه  خ��ود با ص��دور بیانی��ه ای، از مواض��ع دولت 
امارات درب��اره جزایر س��ه گانه اعالم حمای��ت کردند. در 
این قطعنامه مانوره��ای نظامی ایران در جزایر س��ه گانه 
محکوم ش��ده و از همه کش��ورهای عربی خواسته شده تا 
 در ارتباط��ات و تماس های خ��ود با ایران، مس��أله جزایر 

سه گانه را مطرح کنند.

اخبار کوتاه 

خبر بین الملل

با مرده باد و زنده باد نمی توان 
مملکت را اداره کرد

نایب رییس مجلس/ محمدرضا باهنر

وقتی نمایندگانی که رأی آوردند را رصد می کنم، در مجموع نیروهای خوبی 
هستند و اگرکارآمدتر از افراد مجلس هشتم نباشند، ضعیف تر هم نیستند. 
اما نباید در عین حال فراموش کنیم ک��ه انتخابات مجلس در تهران به دور 
دوم رسیده و تعیین افراد راه یافته از تهران به مجلس بسیار تأثیرگذار است. 
تهرانی ها 30 نماینده در مجلس دارند، اما تجربه نشان داده که این افراد بیش 
از 30 نفر در مجلس تأثیرگذارند، البته نباید فراموش کرد برخی از نمایندگان 
شهرس��تان ها هم هس��تند که از تأثیرگذاری باالی��ی برخوردارند. برخی 
 فکر می کنند با سخنرانی های

 پی��ش از دس��تور و زن��ده باد و 
مرده باد گرفتن ه��ا می توانند 
کشور را بچرخانند، در حالی که 
وظیفه مجلس،کشیدن نقشه 
راهی است که دولت باید در آن 
قدم بردارد و به ط��ور قطع این 
نقش��ه راه با مرده باد و زنده باد 

کشیده نمی شود.
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انقالب اسالمی نوعی استحکام الهی است 

آیت اهلل صافی گلپایگانی با بیان این که االن هم برای حفظ انقالب و نظام محتاج ایمان، استقامت، تعهد به دین 
و توسل به امام زمان هستیم، اظهار داشت:  این انقالب اسالمی نوعی استحکام الهی است که هیچکس نمی تواند 
آن را بشکند و این وعده قرآن است برای کسانی که با ایمان و عمل صالح، به دنبال ترویج دین خداوند هستند.

در دور اول افراد 
مستقل زيادی 

توانستند به مجلس 
راه پیدا کنند که 

هنوز مشخص نیست 
با تشکیل مجلس، 
عضو کدام يک از 
فراکسیون های 

 تشکیل شده 
می شوند

آیت اهلل مهدوی کنی در آس��تانه برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس 
ش��ورای اس��المی به دانش��جویان توصیه کرد که اخالق و حرمت افراد 
و گروه ها را رعای��ت کنند و البته از کاندیداها خواس��ت تا با ش��جاعت و 
ایستادگی، بر س��ر عقاید و نظرات خود بایستند. آیت اهلل مهدوی کنی در 
واکنش به نامه  انتقادی منتسب به دانش��جویان دانشگاه امام صادق )ع( 
درباره  آیت اهلل مصباح ی��زدی، با انتقاد از انتش��ار نامه های بدون امضای 
منتسب به دانشجویان این دانشگاه، از مسئوالن دانشگاه امام صادق)ع(

خواس��ت با افرادی که عامدانه به دنبال تخریب فض��ای اخالقی و علمی 
دانش��گاه هس��تند برخورد کنند. رییس مجلس خبرگان رهبری با بیان 
این موضوع افزود: در طول دوران سخت مبارزه با رژیم طاغوت نیز علما 
و بزرگان همیشه اصرار داشتند تا پای اعالمیه ها و نامه هایی را که صادر 
می کردند امضا کنند. وی ضمن توصیه  دانش��جویان به رعایت اخالق و 
حرمت افراد و گروه ها، از ایشان خواست تا شجاعت ایستادگی پای عقاید 
و نظرات خود را داشته و در اطالعیه ها و اعالمیه ها، نام و مشخصات خود 
را درج کنند. آیت اهلل مهدوی کنی، همچنین معاونت دانشجویی دانشگاه 
امام صادق)ع( را مأمور کرد تا ضمن رس��یدگی به این موضوع، با افرادی 
که عامدان��ه به دنبال تخریب فضای اخالقی و علمی دانش��گاه هس��تند 

برخورد کنند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعالم این که مجلس از دولت خواست 
پول برداش��تی از بانک ها را به حس��اب  آنها بازگرداند، گفت: بس��یاری از 
مس��ئوالن بانک های دولتی و خصوصی در پیغام هایی به مجلس، نس��بت 
به عملکرد دول��ت در این باره اعتراض کردند. ارس��الن فتحی پور از قرائت 
گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از برداشت غیرقانونی دولت از حساب 
بانک ها در صحن علنی در روزهای آینده خبر داد و گفت: این گزارش هم 
اکنون در اختیار هیأت رییسه مجلس قرار دارد. رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس اظهار داشت: مجلس به این نتیجه رسید که برداشت دولت از حساب 
بانک ها، کامال غیرقانونی بوده و در این زمینه مصوبه دولت در هیأت تطبیق 
قوانین با مقررات نیز ابطال ش��د. فتحی پور با تأکید ب��ر این که باید هرچه 
سریع تر پول های برداشت شده از حساب بانک ها برگردد، افزود: بسیاری از 
بانک ها چه در بخش خصوصی و چه دولتی عنوان کردند که اساسا تفاوت 
نرخ ارز دریافتی نداشته اند و دولت به صورت غیرقانونی از حساب های آنها 
برداشت کرده است. وی خاطر نشان کرد: برداشت غیرقانونی دولت از حساب 
بانک ها باعث شد تا هم اکنون بانک ها با کمبود منابع برای ارائه تسهیالت و 
انجام پروژه های گوناگون مواجه باشند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
عنوان کرد: بانک ها اعالم کرده اند که باید برای رفع نیازهای مالی اقتصاد 

کشور، منابع را تأمین و سپس نسبت به پرداخت تسهیالت اقدام کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که تفکیک قوا پس از س��عی و 
خطاهای بسیار حاصل شده است، گفت: مجری نباید خود قانون را وضع 
کند، چراکه اگر ریش و قیچی دست مجری باشد، هر جا به اشکال بر خورد، 
خود، قانون را اصالح می کند. وی گفت: قانون دستور حاکم بر رفتار اجتماعی 
است ، همانگونه که ما در سخن گفتن با یکدیگر مطابق قاعده حرف می زنیم، 
وگرنه تفاهم حاصل نخواهد شد. نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید بر 
این که رفتار اجتماعی باید طبق قاعده و قانون باشد، وگرنه در جامعه تفاهم 
پیدا نخواهد شد، تصریح کرد: قانون، دستور زبان زندگی اجتماعی است؛ کار 
مجلس نیز قانونگذاری است. رییس کمیسیون فرهنگی مجلس بر همین 
اساس، مجلس خوب را مجلسی دانست که به جای تقابل با قوه مجریه با آن 
تعامل داشته باشد و گفت: تعامل یک فعل دوطرفه است. وی در ادامه سخنان 
خود به بحث انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسالمی اشاره و تصریح 
کرد: انتخاب نماینده حق مردم اس��ت، اما در عین حال تکلیف نیز هست.  
اگر کسی انتخاب اصلح را انجام نداده و فرد مناسب را برای مجلس انتخاب 
نکند، مطمئناً مجلس بی نماینده نخواهد ماند، اما اگر به جای خوب ترین ها 
افراد دیگری انتخاب شوند، هر لطمه ای که از آن نمایندگان به کشور برسد، 
مسئولیتش با کسانی است که می توانستند رأی درستی داشته باشند، اما 

چنین نکردند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با بیان این که موضوع 
س��ؤال از رییس جمهور تأثیر خود را گذاش��ت و آثار خوبی داشت، 
گفت: این کار باعث روشن شدن افکار عمومی شد. علی مطهری در 
حاشیه دیدار اعضای ستاد سی و سومین سالگرد شهادت عالمه شهید 
مرتضی مطهری)ره( با مراجع عظام تقلید در پاسخ به سؤال مهر در 
خصوص سؤال از رییس جمهور در صحن مجلس برای بار دوم، اظهار 
داش��ت: با توجه به مهلت اندک باقی مانده از مجلس هشتم این کار 
امکان پذیر نخواهد بود. وی یادآور شد: از طرفی مسأله طرح سؤالی 
که از رییس جمهور انجام شد و پاسخ هایی که آقای احمدی نژاد به 
این سئواالت دادند، بسیاری از مس��ائل را روشن کرد. نماینده مردم 
تهران در مجلس شورای اسالمی با بیان این که موضوع طرح سؤال از 
رییس جمهور آثار خوبی داشت و تأثیر خود را گذاشت، تصریح کرد: 
این کار باعث روشن ش��دن افکار عمومی و شفاف سازی بسیاری از 

حقایق برای مردم شد.
مطهری در ادامه بیان داش��ت: با توجه به اص��الح آیین نامه داخلی 
مجلس شورای اسالمی، از این پس آثار عملی سؤال از رییس جمهور 

بیشتر خواهد بود.
 

مجلسانتخابات مجلس 

مجلس

  توصیه آيت اهلل مهدوی کنی 
به رعايت اخالق انتخاباتی  

پول بانک ها را به حسابشان 
برگردانید 

مجری قانون نبايد وضع کننده آن 
باشد

 سؤال از ريیس جمهور باعث 
روشن شدن افکار عمومی شد 
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 بزرگ ترين کتابخانه خاورمیانه 
در نجف آباد است

اميري، رييس دانشگاه آزاد اسالمي نجف آباد گفت: برترين دانشگاه 
استان در فعاليت هاي فرهنگي با موضوع حجاب و عفاف معرفي شد. 
به گفته وی، بر اساس ارزيابي س��تاد احياي امر به معروف و نهي از 
منكر استان، اين واحد دانشگاهي رتبه نخست فعاليت هاي فرهنگي 
با موضوع حجاب و عفاف را در بين مراكز آموزش��ي عالي اس��تان به 

دست آورد.
  وی اف��زود: ب��زرگ تري��ن كتابخان��ه خاورميان��ه ب��ا مساح��ت 
35 هزار متر مربع در اين دانشگاه با 250 هزار عنوان كتاب تخصصي، 

با عث ارتقای كيفيت آموزش در اين دانشگاه شده است.

معرفی سرپرست فرمانداری خوانسار 
 اس��تاندار اصفهان در حكمی س��يدمجيد پوراحم��دی را به عنوان 
سرپرست فرمانداری خوانسار منصوب كرد.  مراسم توديع فرماندار 
و معارفه سرپرس��ت فرمان��داری خوانسار روز پنجش��نبه با حضور 
معاون سياسی و امنيتی اس��تاندار اصفهان،  امام جمعه و مسئوالن 
اين شهرستان برگزار شد. فرماندار سابق خوانسار هم اينك به عنوان 

فرماندار شهرضا منصوب شده است. 

 اصفهانی ها موتورسیکلت برقی
 سوار می شوند

سيد مرتضی سقائيان نژاد، ش��هردار اصفهان از انعقاد قرارداد توليد 
موتورس��يكلت برقی با كمك يك ش��ركت چين��ی در اصفهان در 
آينده ای نزديك خبر داد. به گفته وی، با توجه به اين كه 60 درصد 
آاليندگی ها از وسائل نقليه است، انعقاد قرارداد توليد موتورسيكلت 

برقی با يك شركت چينی صورت گرفته است.

 نزاع، بیشترين عامل کتک کاری
 در اصفهان 

مهرداد ستاره، مديركل پزشكی قانونی استان اصفهان گفت: طی يك 
سال گذشته بيشترين معاينات سرپايی پزشكی قانونی مربوط به نزاع 

و سوانح رانندگی بوده است. 
به گفته وی، تعداد كل معاينات س��رپايی در س��ال90، رش��د 0/9 
درصدی داش��ته اس��ت. وی افزود: از كل معاينات ص��ورت گرفته، 
بيشترين مراجعه كنندگان به پزشكی قانونی، مرد و با تعداد 96 هزار 

و 303 نفر بوده است.

 خیابان های اصفهان آزاد سازی 
می شود

   مرتضی افروزی، مدير آزادسازي و امالك شهرداري اصفهان تصريح 
كرد: آزادسازي ايستگاه هاي مترو در اولويت برنامه هاي عمراني سال 
9۱ قرار دارد. به گفته وی، آزادس��ازي خيابان هاي صاحب روضات 
و ارديبهش��ت در منطقه ي��ك، بابوكان در منطق��ه 2، خواجه نظام 
الملك در منطقه 3، حمزه اصفهاني در منطقه ۴، ش��هيد قاسمي و 
وحيد در منطقه 5، دو بانده كردن خيابان آبشار و آزاد سازي اراضي 
 س��الن اجالس در منطقه 6 از جمله پروژه هاي آزاد س��ازي س��ال

 جاري است. 

 گاليه امام جمعه از  بیکاری 
در شهرضا

حجت االسالم س��يف اهلل يعقوبی، امام جمعه شهرضا گفت: بيكاری 
جوانان در سطح شهرس��تان ش��هرضا بيداد می كند. يعقوبی اضافه 
كرد: بر اس��اس اطالعات موجود، بيش از 80 درص��د از مراجعات به 
نمايندگی ولی فقيه در ش��هرضا در زمينه بيكاری جوانان است كه 
انتظار داريم با تالش و پيگيری مسئوالن، شاهد حل اين معضل بزرگ 

در سطح شهرستان باشيم.

گشتی در اخبار

مترو 700 میلیارد بودجه گرفت 
عباس حاج رسولیها 

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 

۷00 ميليارد تومان بودجه برای مترو اصفهان اختصاص داده ش��د. 
خط اول قطار ش��هری اصفه��ان به بهره ب��رداری خواهد رس��يد. با 
توجه به اين كه پروژه مترو در دس��ته پروژه های مهر ماندگار دولت 
قرار گرفته است، طبق دس��تور ويژه رياس��ت جمهوری، مقرر شده 
 تا بودجه مورد نظر از س��وی دول��ت اختصاص داده ش��ود و با ادامه 
 اين روند، خط اول از ملك ش��هر ت��ا ايستگاه باهنر در س��ال جاری 
راه اندازی می ش��ود. اين بودجه همچنين از طريق اوراق مشاركت، 

كمك از محل صندوق توسعه 
و ايج��اد بودج��ه مستم��ر 
تأمين شده اس��ت. عمليات 
س��اختمانی خط س��وم نيز 
آغاز ش��ده و كلنگ خط دوم 
مترو ني��ز كه مسي��ر زينبيه 
 ب��ه خمين��ی ش��هر را در بر 
می گيرد، در سال جاری زده 

خواهد شد.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 770 | شنبه9اردیبهشت 1391 | 6 جمادی الثانی 1433

چهره روز
فریدونشهر، شهر کرفس معرفی می شود

 عبد الرضامهاجری، معاون فنی اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری اس��تان اصفهان گفت:  
شهرستان فريدونشهر با توجه به پتانسيل فراوان در كاشت كرفس، به عنوان شهر كرفس در 

دنيا معرفی خواهد شد.

No. 770| April 28,2012  | 16Pages 

3

طی مراسمی در آخرين روز هوای پاک در اصفهان، مردم با  دفن زباله 
در اين شهر خداحافظی کردند.

در اين مراسم معاون سازمان محیط زيست کشور و مسئوالن استانی 
حضورداشتند و گرمی هوا و بوی نامطبوع  همه را کالفه کرده بود.

قرار اس�ت با احداث اين کارخانه زباله س�وز همه زباله ه�ا در اصفهان 
سوزانده شود و ديگر شاهد دفن زباله در شهر نباشیم.

 تاپايان امس�ال نیز طرح تولید برق از زباله ها با همکاری يک ش�رکت 
کره ای تحقق می يابد و 25 درصد برق شهر به اين روش تولید می شود.

200 تومان بیشتر  کرايه 
ندهید؛ به هیچ وجه 

جوالن 70 هزار خودروی 
فرسوده  در شهر 

رمضان عسگری نژاد، معاون اجرايی سازمان تاكسيرانی شهرداری اصفهان 
گفت: در صورتی ك��ه رانندگان تاكسی اصفهان در ه��ر كورس كرايه ای 
بيش از 200 تومان دريافت كنند، اين افراد به كميته انضباطی فراخوانده 
می شوند. وی با بيان اين كه در سال گذشته اصفهانی ها با افزايش كرايه 
تاكسی ها مواجه شده اند، اظهار داشت: در حال حاضر هيچ برنامه و مصوبه 
جديدی برای افزايش نرخ كرايه دريافت��ی از مسافران در اصفهان وجود 
 ندارد.تمام رانندگ��ان تاكسی در مناطق ۱۴گانه اصفهان بايد براس��اس 
نرخ مصوب شده از سوی شورای ش��هر كرايه خود را از مسافران دريافت 
 كنند. اين مسئ��ول در پايان اذعان داش��ت: به ص��ورت معمول خطوط 
 يك ه��زار و 300 مت��ر و يا فاصله مي��ان دو مي��دان و يا دو چه��ارراه را 

يك كورس می نامند.

فتح اهلل معي��ن، رييس كميسيون حمل و نقل، محي��ط زيست و فناوری 
اطالعات ش��ورای اسالمی شهر اصفهان گفت: براس��اس آمار و اطالعات 
اداره كل حفاظ��ت محيط زيست اس��تان، ح��دود ۷0 ه��زار خودروی 
آلوده  كننده در س��طح ش��هر اصفهان وج��ود دارد. به گفت��ه وی، تردد 
 اين خودرو ها مي��زان آلودگ��ی هوا را افزاي��ش می دهند و س��اماندهی 
 وضعي��ت اصفه��ان نيازمن��د ح��ذف خودرو ه��ای فرس��وده از س��طح 
 ش��هر اس��ت. معين با اش��اره به اين كه خودرو ه��ای فرس��وده يكی از 
 منابع ب��زرگ آالينده جوی در كالنش��هر اصفهان هستن��د، تأكيد كرد: 
لزوم داش��تن معاينه فنی خودرو ها هنوز به صورت جدی در كالنش��هر 
اصفهان مورد صورت نگرفته و ضرورت معاينه فنی خودرو ها بايد در ميان 

مردم فرهنگ سازی شود.

اصفهانی ها طی سال های گذشته با افزايش 
پروين 
آالينده های جوی مواجه بوده اند و آلودگی احمدی

هوا يكی از مهم ترين مشكالت موجود در اين 
شهر بوده است. در اين ميان اداره كل حفاظت محيط زيست استان و 
ستاد مديريت بحران استانداری با همكاری ساير مجموعه های فعال 
در سطح استان به صورت مداوم و با برگزاری جلسات مختلف، وضعيت 
هوای اصفهان را بررسی و كنترل كرده اند. نكته تأسف بار اين كه سال 
گذشته ۱0 روز هوای پاك در اصفهان وجود داشته است. هفته گذشته 
به عنوان هفته هوای پاك نامگذاری شده بود. در رابطه با وضعيت هوای 
اصفهان با صادقيان، مسئول سنجش آلودگی هوای اداره كل حفاظت 
محيط  زيست استان اصفهان كه تحقيقات كاملی از اين وضعيت داشته 

گفتگو كرديم.

اصفهان در پنج سال گذشته تاکنون چقدر هوای پاک را 
تجربه کرده است؟

 هر چه در اين س��ال ها رو به جلو حركت كرديم، اي��ن تعداد كمتر 
شده، به طوری كه در س��ال 8۷تعداد روز های پاك اصفهان 20 روز، 
 در س��ال ۴۴،88 روز، در س��ال 89 ، 25 روز و در س��ال گذشته تنها 
۱0 روز بوده است. در س��ال های 8۷ تا 90 تعداد روزهايی كه  هوای 
سالم در اصفهان داشته ايم هم به ترتيب ۱88، 82، ۱۴2 و ۱۴5 بوده 
است. ، تعداد روزهای ناسالم به ترتيب طی اين سال ها ۱5۴، 23۱، 

۱۷9و 99 تعداد هوای بسيار نا سالم هم ۴، 6، ۱۷ و 8 بوده است.
هوای خطرناک هم در اين سا ل ها در استان داشته ايم؟

هوای اصفهان در سال ۱38۷ با وضعيت خطرناك مواجه نبوده است، 
ولی دو، سه روز وضعيت خطرناك بر روی هوای اصفهان در سال های 

۱388 تا ۱390 حاكم بوده است.
ظاهرا در س�ال ج�اری هنوز هوای ناس�الم در اس�تان 

نداشته ايم.
بله؛ اصفهان تا پايان فروردين ماه جاری يك روز هوای پاك و 30 روز 
هوای سالم داشته است، البته با توجه به ميزان بارندگی های استان، 
تعدادی از روز های س��الم اصفهان نيز به وضعيت پاك بسيار نزديك 
بوده اند.الزم است بدانيد سالم و پاك بودن هوای اصفهان از مهم ترين 
اهداف حفاظت محيط زيست استان است و در اين ميان منابع متحرك 
موجود در استان به عنوان مهم ترين منابع آلودگی هوای اصفهان به 

شمار می روند.
 به نظر ش�ما بزرگ ترين آل�وده کننده ه�وای اصفهان 

در حال حاضر چیست؟

حمل و نقل موجود در س��طح ش��هر از مهم ترين عوامل آالينده در 
اصفهان است. استفاده از خودرو هايی كه از نظر معاينه فنی سالم باشند، 

در راستای كنترل و كاهش آلودگی هوا نقش مؤثری دارد.
آلودگی صنايع اصفهان همواره مورد بحث و جنجال بوده است. 

شما آلودگی صنايع را تصديق می کنید؟
هنوز سوخت مازوت نيروگاه ها بزرگ ترين مشكل موجود در راستای 
صنايع بزرگ اصفهان است. از س��وی ديگر فعاليت سنتی كوره های 
آجر پزی و گچ در شرق، آلودگی هوای اصفهان را افزايش داده است، 
بنابراين سوخت مازوت نيروگاه ها و فعاليت كوره های آجرپزی به عنوان  
دو عامل عمده آلودگی هوای اصفهان هستند، اين در حالی  است كه 
اصفهان حداقل بايد در ماه های سرد سال از سوخت گاز استفاده كند و 

با استفاده از اين سوخت، آلودگی هوا را  كاهش بدهد.

گزارش تصویری

هشدار مسئول سنجش آلودگی هوای استان  
تاوان آلودگی سوخت نیروگاه و کوره ها را اصفهانی ها می دهند

بدقولی مسئوالن 

 بازديد رايگان اصفهانی ها 
از بناهای تاريخی لغو شد 

با توجه به بدقولی های ش��هرداری اصفهان ب��رای برآورده 
كردن هزينه های مالی، بازديد رايگان شهروندان اصفهانی 
از بناهای تاريخی در طول هفته اصفهان لغو شد. به گزارش 
مهر، در حالی كه پيش از ش��روع هفت��ه اصفهان تبليغات 
بخش گردش��گری س��ازمان فرهنگی تفريحی شهرداری 
اصفهان درباره بازديد رايگان شهروندان از بناهای تاريخی 
آغاز شده بود، با خبر شديم كه اين موضوع به طور كلی لغو 

شده است. 
طی س��ال های گذش��ته برپايی تور گردش��گری به روالی 
معم��ول در ط��ول هفته اصفه��ان مبدل ش��ده ب��ود، اما 
 ش��هروندان اصفهانی با بدقولی بخش گردشگری سازمان 
فرهنگی تفريحی برای بازديد از اماكن تاريخی در طول اين 

هفته روبرو شدند.
در اين باره طی تماس��ی كه با س��ازمان فرهنگی تفريحی 
شهرداری اصفهان داش��تيم، جواب قانع كننده ای دريافت 
نكرديم تا اين كه يك منبع آگاه در اين باره به  مهر گفت: در 
طول سال های گذشته به مناسبت هفته اصفهان، از سوی 
سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری تورهای اصفهان گردی 
برگزار می ش��د. اين تورهای نيم روزه به صورت صبح، عصر 
و تور ش��بانه به همراه پياده روی همراه ب��ود و در پايان اين 
پياده روی در محل پل چوبی، موسيقی زنده برای شهروندان 
اجرا می ش��د. ب��ه گفته وی، س��ازمان فرهنگ��ی تفريحی 
ش��هرداری اصفهان مجری برپايی اين تورهاس��ت و بخش 
مالی گردشگری در هفته اصفهان بر عهده شهرداری است. 
اين منبع تصريح كرد: بر اين اساس تبليغات شهری برپايی 
تور انجام ش��د، اما ش��هرداری بار ديگر اعالم كرد كه بليت 
رايگان تنها به كانون های مختلف شهر، مدارس و مشتريان 
ثابت گردشگری ارائه می شود. وی اضافه كرد: پس از مدتی 
 تصميم بر آن ش��د كه به هر ش��هروند يك بلي��ت رايگان و 
س��ه نيم بها تعلق بگيرد.هنوز مدتی از اين جريان نگذشته 
بود كه باز هم تصميم ش��هرداری عوض و قرار ش��د هر فرد 
امكان بازديد رايگان از چهار مكان را داشته باشد. در حالی 
كه ش��هروندان اصفهانی همچون س��ال های گذشته برای 
گردشگری در هفته اصفهان آماده می شدند، با وعده هايی 
بی سرانجام تنها ماندند و به نظر می رسد در ميان تصميم های 
رنگارنگ شهرداری اصفهان، به طور كلی موضوع گردشگری 
رايگان بناهای تاريخی اصفهان منتفی ش��ده است.گفتنی 
است قرار بود طی هفته اصفهان شهروندان به صورت رايگان 

يا نيم بها از ۱۴ مكان تاريخی اصفهان بازديد كنند.

اخبار حمل و نقل

احساس پیری چیست؟
اصلی تري��ن پارامترهايی كه م��ی توان با آن »احس��اس پيری در 
جوانان« را بررسی كرد چه هستند؟ مرضيه رحمانيان، مشاور خانواده 
با كنار هم قرار دادن »افسردگی زودرس« و »احساس پيری« می 
گويد: چندين عامل در احساس پيری در جوانان دخيل است؛  اول 
رش��د تكنولوژی و به دنبال آن كاهش تحركات بدنی، دوم كاهش 
روابط اجتماعی، سوم كاهش صميميت سالم كه زير شاخه روابط 
 اجتماعی اس��ت، اما به دليل اهميتش، به عنوان يك شاخص جدا 
در نظر گرفته می شود. در اين باره بايد جوان در هر حيطه از زندگی 
يك فرد صميمی را انتخاب كند؛ يعنی با توجه به نقش های مختلفی 
كه در زندگی دارد، افراد صميمی را انتخاب كند. رحمانيان همچنين 
چهارمين عامل احساس پيری در جوانان را كمرنگ شدن مذهب و 

خداگرايی در آنان می داند.

آيا جوانان ايرانی حس پیری 
دارند؟

آيا ادع��ای اوليه اين گزارش درس��ت 
اس��ت؟ آي��ا واقع��ا جوان��ان در ايران 
 احس��اس پيری م��ی كنن��د؟ دكتر 
 كج باف م��ی گويد: مسأل��ه تحقيق 
شده ای در اين زمينه نداريم و من هم 
در جوانان مشاهده نكردم. سيدمهدی 
صدری، سرپرست سابق سازمان ملی 

جوانان در اصفهان نيز در پاسخ می گويد: اين ادعا هيچ صحتی ندارد، 
اما يك مالحظه دارد و آن اين كه نوع توانمندی جوانان ما متناسب 
با شرايط سنی آنها نيست؛ يعنی نوع تربيت خانواده ها و تربيت های 
اجتماعی به گونه ای است كه جوانان به ميزانی كه الزم است، توانمند 
 نمی ش��وند و اين باعث وابستگی بيش از حد معم��ول به ديگران 
می شود، اما نمی شود بر اين اساس آنها را پير محسوب كرد. صدری 
ادامه می دهد: نااميدی و احساس پيری دو مقوله متفاوت هستند. 
اجماال می توان گفت كه نااميدی در جوانان وجود دارد و ش��ايد به 
نسبت سال های قبل افزايش داشته است كه بخشی از آن مربوط به 
افزايش سن جوانی در كشور می شود. كشور ما در طول چند سال 
اخير، در حال طی كردن اوج سنين جوانی خود است و تا آخر سال 
9۱ به نقطه اوج خود می رسد و از سال 92 نمودار معكوس می شود و 

سن جوانی رو به كاهش می رود. پس يقينا در مورد مسائل مربوط به 
جوانان مانند اشتغال، تحصيل و تفريح، تقاضاها زياد است، اما عرضه 

ثابت مانده است. ما بايد بتوانيم اين عدم تعادل را مديريت كنيم.
محمد صالح طيب نيا، مشاور و اس��تاد دانشگاه نيز در پاسخ به اين 
سؤال می گويد: ممكن است گفته شود با نشاط مورد نظر ما فاصله 
دارند، اما بايد شاخص ها مشخص باشد و اين مسأله بايد مستند به 
يك تحقيق علمی باشد. من واژه »احساس پيری« را به كار نمی برم، 
چون واژه خوبی نيست و شاخصی هم برايش نداريم. اما اين سؤال 
قابل طرح است كه آيا بين جوانان يأس و نااميدی نسبت به آينده 
در جوانان هست؟ طيب نيا در همين رابطه با تقسيم بندی مسائل 
جوانان به دو بخش خرد و كالن می گويد: فضای كشور در مجموع، 
فضای س��ردی نيست. مثال در مسائل علمی، جنبش نرم افزاری و 
مانند اين ها بين جوانان اميدهای زيادی وجود دارد، به شرطی كه 
اين بحث ها را توجيه و اطالع رسانی كنيم. اما در مسائل خرد مانند 
بحث ازدواج و مسكن، به خاطر بی نظمی هايی كه در كشور وجود 
دارد، دغدغه های زيادی برای جوانان ايجاد شده است. وقتی يك 
جوان پنج سال است شغلی ندارد يا پس از ازدواج نتوانسته مسكنی 

تهيه كند، بايد قبول كرد كه اين نااميدی به او رو می آورد. 

تفاوت اقشار مختلف جوانان در امیدواری و شادابی
طيب ني��ا در مورد تف��اوت فضای امي��دواری در بي��ن نخبگان و 
دانشجويان و جوانان غير دانشجو با اش��اره به تجربه های خود در 
برخورد با دانشجويان و غير دانشجويان، می گويد: در كسانی كه با 
فضاهای كالن بيشتر ارتباط دارند، بيشتر اميد به آينده وجود دارد و 
نااميدی ناشی از ناآگاهی در بين اقشار غيردانشجو بيشتر به خاطر 
عدم اطالع رسانی كافی اس��ت. رحمانيان نيز در مقايسه احساس 
پيری در ميان پسران و دختران می گويد: تا قبل از س��ن بلوغ اين 
حس در بين هر دو جنس برابر است،  اما بعد از دوران بلوغ با افزايش 

سن، اين احساس در دختران بيشتر می شود. 

چگونه ناامیدی و احساس پیری را کاهش دهیم؟
طيب نيا مهم ترين راه حل در مسأله نااميدی را »آغاز تغيير از خود« 
و اميدواری و تش��ويق همه به ايجاد اين روحي��ه در خود می داند. 
 وی ادامه می دهد: در روان شناس��ی هم اي��ن مسأله تحت عنوان 
 »مثبت انديشی« مطرح می شود كه باعث حل خيلی از معضالت 
می گردد. شايد يكی از داليل توفيق كش��ورهای ديگر هم همين 
آغاز از خود باش��د. مثال در ژاپن حكومت، مردم را تشويق می كند 
كه هركس در حوزه فعاليت خودش ك��ار خود را خوب انجام دهد، 
اما فرهنگ ما اينگونه نيست و ما سعی می كنيم كار ديگران را بهتر 
از كار خود بدانيم. مرضيه رحمانيان نيز تأكيد بر زمان حال و عدم 
 نگرانی برای آينده را يكی از تكنيك ه��ای غلبه بر احساس پيری 
می داند. محمدباقر كج باف، روان شناس نيز معتقد است: پارامترهای 
احساس ش��ادابی در جوانان، از طرفی هدف دار بودن و جهت دار 
كردن زندگی با درك معنای زندگی و از سوی ديگر داشتن برنامه 

ريزی و گنجاندن تفريحات سالم در برنامه است.

بررسی يک مسأله در گفتگو با کارشناسان

سونامی پیری در میان جوانان

 اجماال می توان 
گفت که ناامیدی 
در جوانان وجود 

دارد و شايد به 
نسبت سال های 

قبل افزايش داشته 
است

س:  زاينده رود[
]عک

ديروز به قولی روز جوان بود. چندی پیش مسأله ای با عنوان »سونامی پیری در ايران« در برخی  امیر حسین 
مجیری 

 
رسانه های داخلی و خارجی مطرح شده بود. اين که جوانان ايرانی زودتر از آن چه سن آنهاست، 
احساس کسالت، ناراحتی، ناامیدی و در نهايت پیری می کنند. در اين گزارش با برخی مشاوران 

و روانشناسان در اين باره گفتگو کرده ايم.



چهره روزيادداشت

شروط افزايش قیمت خودروها 
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در م��ورد خودروهای لوکس از 
خودروسازان خواسته شده بود حاشیه بازار را جمع کنند و قیمت را به 
سال قبل برگردانند، اما در مورد سایر خودروها با درصد کمی افزایش 
قیمت، همزمان با بهب��ود کیفیت موافقت ش��د. در غیر این صورت 
مصوبه از آنها پس گرفته می شود و به قیمت های قبلی بر می گردد.

غضنفری با اشاره به اینکه هنوز زمان زیادی از ابالغ مصوبه نگذشته 
و برای قضاوت زود است، افزود: تأکید می کنم مرجع قیمت گذاری، 
س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است و با تغییر 

قانون فراتر از مصوبه این سازمان، برخورد می شود.
وی درباره ثبت س��فارش واردات خودرو نیز گفت: ثبت سفارش به 
صورت عادی جری��ان دارد و وارد کنندگان م��ی توانند از ارز مرجع 
اس��تفاده کنند که در مقابل این امکان، باید نسبت به خدمات پس 
از فروش، استاندارد، متناسب بودن با محیط زیست و استاندارهای 
 س��وخت و برخ��ورداری از نماین��دگان معتب��ر متعه��د باش��ند؛ 
مجموعه ای از ضوابط که به وسیله دستگاه های مختلف بررسی شده 
و به ما ابالغ می ش��ود. وزیر صنعت، معدن و تج��ارت با بیان این که 
خودروهای خارجی مصرف کنندگان خاص خ��ود را دارد و آنها نیز 
محدود هس��تند، افزود: ما هم محدودیت خاصی اعمال نمی کنیم 
و امیدواریم وارد کنن��دگان خودروهای خارج��ی در عرصه رقابت، 
حقوق مش��تری را رعایت کنند و س��همیه گذاری و نوبت گذاری را 
اعمال نکنند تا مشتریان دچار دردسر و افزایش قیمت نشوند. چون 
محدودیتی از سوی دولت اعمال نشده است و متقاضایان زیادی هم 

ندارند، بنابراین باید این اندک مشتریان خود را حفظ کنند.

نظارت بر قیمت میوه های 
نوبرانه ممکن نیست

اس��ماعیلی، رییس اتحادیه میوه و س��بزی اصفهان، در 
گفتگو با ایمنا، با اشاره به این که قیمت باالی میوه های 
نوبرانه مانند آلوچه س��بز و چغال��ه در اصفهان ناعادالنه 
است، اظهار داشت: به دلیل کم بودن میزان توزیع، این 
میوه ها نرخ خود را در بازار پیدا نکرده اند و با قیمت باال 
به فروش می رود. اسماعیلی افزود: اگر فروشنده ای موز 
را باالتر از سه هزار و ۳۰۰ تومان به فروش برساند، تخلف 

کرده و باید با او برخورد شود. 

 مخالفت  رحیمی
 با شیر 720 تومانی 

یک عضو کارگروه کنترل بازار با بیان این که محمدرضا 
رحیمی، مع��اون اول رییس جمهور مخالف سرس��خت 
افزایش قیمت شیر خام است، گفت: به نظر می رسد دولت 
قیمت باالتر از 6۳۰ تومان را، با توجه به گرانی های اخیر 

در بازار، نمی پذیرد. 

بحران مالي برای فیسبوك
فیس��بوک اعالم کرد درآمد این ش��رکت در سه ماه اول 
امسال کاهش داشته است. مس��ئوالن فیسبوک مدعي 
ش��ده اند علت کاهش درآمد این شرکت، کاهش درآمد 
فصلی تبلیغات فیس��بوک است. فیس��یوک هم اکنون 
آماده می ش��ود تا پنج میلیارد دالر از س��هام خود را در 

بورس عرضه کند.

عرضه سکه طرح جديد و 
قديم با اختالف ۱0 هزار تومان

به گزارش ایمنا، پنج شنبه س��که تمام بهار آزادی طرح 
جدید و قدیم در بازار اصفهان به ترتیب با نرخ های 6۹۱ 
و ۷۰۱ هزار تومان معامله ش��د. البته نرخ سکه تمام بهار 
 آزادی ط��رح جدید و قدیم نس��بت به روز قب��ل از آن با 
۷ و ۵ هزار توم��ان کاهش نرخ گذاری ش��د. در بازار طال 
جواه��ر اصفهان قیمت ه��ر قطعه نیم س��که ۳۴6 هزار 
تومان، ربع س��که ۱۸۳ هزار و ۵۰۰ و س��که یک گرمی 
نیز ۱۰۱ ه��زار و ۵۰۰ تومان تعیین ش��د. همچنین هر 
گرم طالی ۱۸ عیار خام در بازار اصفهان کاهش یافته و 
۷۰ هزار و ۲۰۰ تومان و هر مثقال طال ۳۰۴ هزار تومان 

نرخ گذاری و اعالم شد. 

خبر ويژه 

خبرويژه 
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عربستان گاز کافی برای توسعه صنایع پتروشیمی ندارد

معاون وزیر نفت ذخایر گاز غن��ی و ظرفیت باالی تولید فرآورده های نفت��ی  را دو مزیت جلوافتادگی صنایع 
پتروشیمی ایران در برابر عربستان نام برد و اعالم کرد: عربستان گاز کافی برای توسعه صنایع پتروشیمی در 

اختیار ندارد.
مواد غذايی اواخر ارديبهشت 

ارزان می شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت / غضنفری

درباره نوس��انات قیمتی اقالم و کاالهای اساس��ی در ماه های 
پایانی سال گذش��ته باید بگویم متأسفانه برخی مش��کالت در تأمین 
کاال و نوس��انات نرخ ارز در اس��فندماه پیش آمده بود ک��ه با همکاری 
خیلی خوب بان��ک مرکزی در ح��ال رفع ش��دن اس��ت. امیدواریم با 
هم��کاری بان��ک مرک��زی و وزارت جهاد کش��اورزی، ش��اهد کاهش 
قیمت مواد غذای��ی در روزه��ای پایانی اردیبهش��ت و م��اه های بعد 
 از آن باش��یم. با توجه به جلس��ات مختلفی ک��ه ب��ا تولیدکنندگان و 
توزی��ع کنن��دگان بخ��ش 
خصوصی به وس��یله وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
درباره تنظیم بازار برگزار شد، 
تولیدکنندگان  آماده همکاری 
هس��تند. دولت نیز با تأمین 
 نیازه��ای آنها ب��رای برخی 

نهاده ها موافقت کرد.

بازهم خبری از گزارش مالی نشد 
پیش از گفته های خلیلیان ،  باهنر که رییس جلس��ه بود، از همه 
دولتمردان خواست به مجلس گزارش مالي بدهند که درآمدهاي 
هدفمندي یارانه ها چقدر بوده اس��ت. باهنر اعالم کرد: دولتی ها 
گزارشی از تراز مالي به ما بدهند که درآمدها از چه محل هایي - از 
 خود یارانه ها و بانک مرکزي- بوده است تا معلوم شود چقدر پول 
 گرفته ان��د و بع��د بگوین��د چگون��ه هزینه ک��رده ان��د. پس از 
گفته های باهنر، میرتاج الدیني پشت تریبون حاضر نشد و وزیر 
جهاد کشاورزي هم وقتی پشت تریبون حاضر شد، به این سؤال 
باهنر جوابی نداد و به بیان آماري از نو س��ازي صنعت کشاورزي 
کفایت کرد و در آخر هم گفت: قرار نبوده اس��ت پیک نیک برویم 
 و همه ش��اد و خندان باشند. مسیر س��ختي در پیش داریم . باید 

سختي هاي هدفمند سازي را بپذیریم و همه با هم تحمل کنیم.
خلیلیان  گزارش خود از روند اجرای قان��ون هدفمندی یارانه ها 
را به این شکل مطرح کرد: هدفمندی یارانه ها یک انقالب بزرگ 
در کشور ما محس��وب می ش��ود که محدوده آن فقط به اقتصاد 

نمی رس��د، بلکه ابع��اد سیاس��ی و اجتماعی ه��م دارد. در بحث 
کشاورزی دستاوردهای خوبی نصیب ما شد و باید این مسیر را با 
حمایت همه جانبه ادامه دهیم. خلیلیان با بیان اینکه زاویه نگاه من 
ممکن است با زاویه نگاه دوستان متفاوت باشد، ادامه داد: مجموعه 
اعتباراتی که برای اصالح روش ها دریافت کردیم، عالوه بر بودجه 
س��ال ۹۰، نزدیک دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود که این رقم، 

عدد مناسبی برای شروع کار بود.

به کشاورزان خسارت داديم 
وزیر کشاورزی ادامه داد: س��ال قبل ۱۰۰۰ میلیارد به کشاورزان 
خس��ارت دادیم و این هم یکی دیگر از اقدام��ات برای حمایت از 
کشاورزان بود. خلیلیان افزود: نباید اجازه دهیم واردات به تولید 
ضربه بزند. ما در سال ۹۰ در مجموع، ۱۴ درصد واردات کشاورزی 
را کاهش دادیم. واردات میوه هم در سال ۹۰، ۲۲ درصد نسبت به 
سال قبل کاهش داشت. اگر بتوانیم دست دالل ها را کوتاه کنیم 
برای ما مطلوب است. وی اظهار داشت: ما می توانستیم روال قبل را 

ادامه دهیم و کود و سم مجانی در اختیار کشاورزان بگذاریم، 
ولی آن وقت تکنولوژی ما تغییری نمی کرد. او در پایان افزود: 
طبیعی است که در اجرای قانون هدفمندی کار سختی در 

پیش داریم و همه باید به طور شبانه روزی با هم کار کنیم.

سه هزار میلیارد تومان  درآمد هدفمندی
وزیر صنعت، معدن و تجارت طرح تحول اقتصادی  را یکی از 
بزرگ ترین طرح های اصالح ساختار اقتصادی کشور دانست 
و گزارش خود را به این ش��کل مطرح کرد: باید قدر این کار 
بزرگ را بدانیم و شاکر باشیم.اگر برخی از بخش های قانون 

یارانه ه��ا نیازمن��د اصالح 
اس��ت، دول��ت و مجل��س 
می توانند با کمک یکدیگر، 
آن را اصالح کنند، اما نباید 
اصل طرح زیر سؤال برود. 
دولت آماده است گام های 
اصلی را ب��ردارد و با مردم و 
بخش تولی��د نیز همکاری 
کند. وزی��ر صنعت، معدن 
و تجارت اضافه کرد:  وزارت 
صنعت از مسیر هدفمندی 
یارانه ه��ا مبل��غ س��ه هزار 
میلیارد تومان دریافت کرد 
که ۱۰۰۰ میلیارد تومان آن 
را با نرخ سود چند درصدی 
تسهیالت ارایه داد و ۴۰۰ 

میلیارد تومان را نیز یارانه بالعوض داد و برای تولید صنعتی 
حامل های انرژی و س��وخت و برق نیز ب��ه صورت تعویضی 

قیمت هایی داده شد. 
وی گف��ت: وزارت صنعت در چهار مح��ور، تولید صنعتی، 
معدنی،خدم��ات و تج��اری را هدایت و حمای��ت کرد که 
جمعا سه هزار میلیارد تومان قیمت های ترجیحی را قائل 
ش��دیم و در محور دوم یارانه هایی را پرداخ��ت کردیم. در 
سومین اقدام نیز پروژه های بازسازی کوچک و بزرگ را آغاز 
کردیم که س��ه هزار و ۵۰۰ پروژه بازسازی کوچک در آغاز 
راه داریم. در چهارمین اق��دام نیز قیمت فروش محصوالت 
 صنعتی اصالح شد و بین ۵ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت ها را 

پذیرفتیم. 

وزير کشاورزی در صحن علنی مجلس :

سختی ها را بپذیریم ، قرار نبود برویم پیک نیک 

گروه  وزير صنعت، معدن و تجارت  و وزير جهاد کشاورزی سه شنبه، در صحن علنی مجلس به ارايه 
گزارش�ی در رابطه با اجرای فاز دوم هدفمند س�ازی يارانه ها پرداخت. خلیلیان، وزير جهاد اقتصاد 

کشاورزی در اين جلسه  گفت: » طبیعی اس�ت که در اجرای قانون هدفمندی کار سختی در 
پیش داريم و همه بايد به طور شبانه روزی با هم کار کنیم«. 

قرار نبوده پیک 
نیک برويم و همه 

شاد و خندان 
باشند. مسیر 

سختي در پیش 
 داريم. بايد 

سختي هاي 
هدفمند سازي را 
بپذيريم و همه با 

هم تحمل کنیم

درس��ت همزمان با هفته جهانی زمین پاک، 
داوود
اصفهان در اقدامی باور نکردن��ی پایان دفن  شیخ جبلی

پسماند را اعالم کرد.
اقتص��ادی،  توس��عه  بهان��ه  ب��ه  می��الدي   ۱۸ ق��رن  در    
آس��یب های زیادی ب��ه زمین وارد ش��د که اگ��ر این رون��د ادامه 
 پیدا می کرد، در قرن بیس��تم زندگ��ی در زمین غی��ر قابل تحمل 
م��ی ش��د. در س��ال ۱۹۹۹ عالقه من��دان زمی��ن گرد ه��م جمع 
ش��دند تا راهکاری ب��رای جلوگیری از توس��عه ص��رف اقتصادی و 
 توجه بیش��تر به مس��ایل زیس��ت محیطی، اجتماع��ی و فرهنگی

 بیندیشند.
آن جمع، ۲۱ آوریل را به مدت یک هفته، هفته زمین پاک نامیدند 
تا به مناسبت این هفته بتوانند به سوی زمینی پاک و بهتر از گذشته 
قدم بردارند. وقتی س��ال های گذشته صحبت از زمین پاک به میان 
می آمد، ایران در میان کش��ورهای دیگر و یا بهت��ر بگوییم در میان 
کشورهای حال توس��عه، حرفی برای گفتن نداش��ت. می توان باور 
داشت که با توجه به گس��ترده بودن صنایع آالینده، به ویژه در پنج 
استان کشور از جمله تهران و اصفهان، زمین پاک برای کشور ایران 
به معنایی واقعی تجلی پیدا نکرده بود. با گذشته سال هایی طوالنی 
از سالروز گرامیداشت هفته زمین پاک، اقدامی باور نکردنی در شهر 
اصفهان رخ داد و آن، پایان دفن پسماند دراین شهر بود که حوزه شهر 

اصفهان و شهرهای اقماری را پوشش می دهد.  

دفن پسماند برای اولین بار در کشور
علی محمد ش��اعری،  قائم مقام س��ازمان حفاظت از محیط زیست 

کشور، در مراسم پایان دفن پس��ماند در کالن شهر اصفهان با اشاره 
به اینکه اصفهان نخس��تین ش��هری اس��ت که اقدام به پایان دادن 
دفن پسماند در کش��ور می کند، بیان داشت: پایان دفن پسماند در 
 شهر اصفهان برای اولین بار اس��ت که که در کشور انجام می شود و 
می توان امیدوار بود این حرکت با الگو برداری از اصفهان، گسترش 

یابد.
وی همچنین تصریح کرد: وقتی در کالن ش��هرهای آلوده ای مانند 
تهران یک روز تعطیل می ش��ود، مردم برای تنف��س هوای پاک به 
طبیعت اطراف تهران ویا شمال کشور پناه می برند. می توان گفت 

که زمین پاک آرزوی هر ایرانی است تا از آن استفاده کند.

پايان سال 9۱ ، پايان دفن پسماند در اصفهان
 پای��ان دادن ب��ه ۳۰ درص��د باق��ی مان��ده پس��ماند اصفه��ان از 
 دیگر صحبت هایی بود که شاعری به آن اشاره کرد و در ادامه گفت:
  اداره حفاظ��ت محیط زیس��ت اس��تان اصفه��ان قول داده اس��ت
  با هم��کاری مدیریت ش��هری، این مه��م را تا پایان س��ال به انجام

 برساند.
وی مدیریت پس��ماند را در کش��ور مورد بحث قرار داد و افزود: این 
بنا در کشور گذاشته ش��ده است که در دو تا سه س��ال آینده، تمام 
پسماندهای خانگی روزانه مدیریت شود. روزانه ۱۲ هزار تن پسماند 
روستایی و ۳6 هزار تن پسماند ش��هری در کشور تولید می شود. در 
این راستا ش��هرداران مناطق نیز باید با مدیریت ش��هری در حوزه 
پسماند همکاری داشته باشند تا این امر در سه سال آینده در کشور 

محقق شود.

هشدار به بیمارس�تان ها برای مجهز سازی به سیستم 
بی خطر سازی زباله

قائم مق��ام س��ازمان حفاظ��ت از محیط زیس��ت کش��ور در ادامه 
صحبت های خود با اشاره به س��امان دادن به پسماندها و زباله های  
بیمارس��تانی تصریح کرد: وزارت کش��ور به   مدیریت پسماند هزار 
و ۱۰۰ شهر کش��ور اعالم کرده است که بیمارس��تان های کشور تا 
پایان سال مجهز به سیستم بی خطر سازی زباله بیمارستانی شوند، 
به نحوی که دیگر زباله های بیمارس��تانی موج��ب آلودگی محیط 
بیرونی شهر نش��وند. این موضوع از طرف وزارت بهداشت هم نهایی 

شده است. 

در اختیار قرار دادن کود کمپوست به کشاورزان
 وی در بخ��ش دیگر صحبت خود مدیریت پس��ماند در کش��اورزی 
 را از دیگ��ر محورهای بح��ث خود ق��رار داد و متذکر ش��د: تا پایان 
برنامه پنجم توسعه در کش��اورزی باید کمپوست صنعتی با قیمت 
 مناس��ب در اختیار کش��اورزان قرار بگیرد. در حال حاضر، با وجود

  بحث یارانه ه��ا و هزینه ها و تأثی��رات قیمتی کود کمپوس��ت، باید 
انقالب س��بز بر مبنای بذر پر محص��ول ارگانی��ک را در کل فرایند 

جایگزین کرد.

تعطیلی ه�زار و 25  واحد صنعتی آالين�ده اصفهان در 
آينده نزديک

وی در ادامه، استان اصفهان را به پیش��تازی و الگو بودن برای سایر 
استان ها در زمینه حفظ محیط زیست معروف دانست و گفت: استان 
اصفهان صنایع آالینده بسیاری دارد که باید آنها را تعطیل یا مجبور 
به تغییر روند کرد. ش��اعری صنایع آالینده استان اصفهان را   هزار و 
۲۵  واحد صنعتی دانست و افزود: سیستم های آالینده باید کنترل 
شوند. با توجه به سمی بودن دود ناش��ی از این صنایع، باید دانست 
برای س��المت مردم هیچ معامل��ه و هماهنگی با هیچ دس��تگاهی 

عادالنه نیست. 
 وی نی��روگاه ش��هید منتظ��ری را ب��ا ۱6 درصد آلودگی، بخش��ی 
 از برنامه ه��ای قابل تأمل در اصفهان دانس��ت و گف��ت: این نیروگاه 
۱۰ میلیون لیتر مازوت را می س��وزاند. این در حالی اس��ت که این 
نیروگاه اذعان دارد اس��تفاده از س��وخت دیگر ب��رای آن مقرون به 

صرفه نیست.

بهترين ماه از نظر پاکی هوا
قائم مقام س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت در پای��ان صحبت های 
خود اظهار داش��ت: اس��تان اصفهان فروردین امس��ال هوای آلوده 
 نداش��ت و این در حالی اس��ت ک��ه در س��ال گذش��ته در فرودین

۱۲ روز هوای اصفهان پاک نبوده است. 
در ادامه مراس��م محس��ن رنجبر، معاون خدمات شهری شهرداری 
اصفهان، با اش��اره به این که در اسالم تأکید بس��یاری بر زمین پاک 
شده است، بیان داش��ت: در دین مبین اس��الم نیز توجه فراوانی به 
نگهداری از زمین ش��ده، در واقع در اس��الم قوانیني در این باره به 

صورت تشریحي ارایه شده است.

برنامه ريزی مديريت شهری اصفهان در کشور
رنجب��ر به آغ��از عملی��ات تولی��د ک��ود اس��تاندارد کمپوس��ت و 
 پای��ان دف��ن مس��تقیم پس��ماند در اصفه��ان اش��اره و تصری��ح 
 کرد: اگر امروز اصفهان زیباترین و تمیزترین ش��هر کشور محسوب 
 می ش��ود، به دلی��ل وج��ود برنامه ری��زی در بخش ه��ای مختلف 
اس��ت، چرا که ما تمام فعالیت های خود را براس��اس برنامه سامان 

می دهیم. 
وی با اشاره به این که اکنون بحث توسعه پایدار در دنیا مطرح است، 
افزود: مقام معظم رهبری الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را در مقابل 

توسعه صرف غربی مطرح می کنند. 
 رنجبر اظهار داش��ت: با توجه این که ش��هرداری اصفه��ان در حال 
 حاض��ر چهارمی��ن برنام��ه توس��عه را در ای��ن کالن ش��هر دنبال 
می کند، اکنون باید به دنبال راهکار های عملی در این مورد باشیم. 

باید دانست اصفهان چیزی کمتر از شهرهای پیشرفته دنیا ندارد.
وی ادام��ه داد: س��رانه پس��ماند تولی��دی در س��ال ۹۰ ب��رای هر 
ش��هروند چهارص��د و ۸6 گ��رم در روز بوده اس��ت. ای��ن در حالی 
اس��ت که این رقم در س��ال ۸۹ به ازای ه��ر نفر پانص��د و ۲۰ گرم 
 بوده اس��ت. این کاهش، نش��ان دهنده حرکت مدیریت پس��ماند 

به سمت کاهش تولید زباله است. 

59 درصد نهرها ساماندهی شده اند
معاون خدمات شهری ش��هرداری اصفهان یادآور ش��د: در یک روز 
هزار تن پسماند تر، ۱۴۰ تن پس��ماند خشک، ۳۰۰ تن نخاله، ۷۰۰ 
تا ۲۰۰۰ تن خاک برداری، ۴۰ تن زباله عفونی و ۱۵۰ تن پس��ماند 
سبز در کالن ش��هر اصفهان تولید می ش��ود. درصد تفکیک زباله از 
 مبدأ و از پس��ماند عادي، به ترتیب ۱۳ و ۱۴ درصد بوده اس��ت که

 مي توان با استفاده از تکنولوژي هاي به روز ۲۵ درصد انرژي شهر را 
از این طریق تأمین کرد. 

وی اظهار داشت: مادی ها و نهرها از زاینده رود منشعب شده و فضای 
سبز اکولوژیک را ایجاد می کنند. در سال های اخیر ۵۹ درصد از این 
مادی ها ساماندهی شده اند. همچنین با توجه به وسعت هزار و ۷6۰ 
هکتاری کمربند سبز شهر اصفهان، این کمربند در سال های اخیر در 
صفه، شرق و شمال اصفهان توسعه یافته که چهارصد هکتار فضای 
سبز بیابانی از سوی سازمان بازیافت به این مجموعه اضافه شده است.  
رنجبر محله امیریه اصفهان را پایلوت طرح تفکیک بازیافت اعالم و 
خاطر نشان کرد: با توجه به ش��عار سال جای، برای تفکیک بازیافت 

در مناطق شهر اصفهان محله امیریه را پایلوت این کار قرار دادیم.
 در پایان از لوح افتتاح این مراس��م به وس��یله قائم مقائم س��ازمان 
محیط زیست کشور پرده برداری شد و مدیران و مسئوالن حاضر، از 

کارخانه بازیافت بازدید کردند.

قائم مقام سازمان حفاظت از محیط زيست کشور:

سال 91، پایان دفن پسماند در شهراصفهان است
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 ذغال بلوط فقط
 هشت هزار تومان!

تبدیل جنگل های بلوط لرستان به 
محسن 
ذغال، معضلی است که گریبانگیر تیز هوش

منابع طبیعی و محیط زیست این 
استان شده است و سرمایه های طبیعی و خدادادی این دیار 
به بهایی اندک از دست می رود. در سال های اخیر، زیستگاه 
های منحصر به فرد زاگرس در اس��تان لرس��تان، مورد بی 
مهری های زیادی قرار گرفته اس��ت؛ آتش س��وزی، تغییر 
کاربری، تجاوز به مراتع و  عرصه های جنگلی و در کنار این 
عوامل، خشکسالی و ریزگردهای کش��ورهای عربی، قلب 
زاگرس را نحیف و بیمار کرده اس��ت  و باید هر چه سریع تر 
برنامه هایی برای احیای این منطقه از زاگرس آغاز ش��ود. 
استان لرستان، بام طبیعت ایران، میزبان یکی از غنی ترین 
رویشگاه های اصلی گونه منحصر به فرد بلوط در غرب کشور 
است که از لحاظ وسعت جنگل، بعد از استان های فارس و 
خراس��ان جنوبی در رده س��وم کش��ور قرار گرفته اس��ت. 
بی��ن لرس��تان  اس��تان  ه��ای  جن��گل   همچنی��ن 

 استان های زاگرس نشین، بعد از استان فارس در رده دوم 
قرار دارد.  در سال های اخیر جنگل های زاگرس تهدیدات 
 بسیاری را تجربه کرده است و بخش عظیمی از وسعت این 
جنگل های ارزشمند از دست رفته اند. استان لرستان نیز از 
گزند آسیب ها در امان نمانده و متأسفانه تخریب های خرد و 

کالن بسیاری را تجربه کرده است.
جنگل های بلوط استان لرس��تان در قلب منطقه زاگرس 
 قرار گرفته اند و به اعتقاد کارشناس��ان، به خطر افتادن آنها 
می تواند تأثیرات بس��یار پیچیده ای روی کل اکوسیستم 
ناحیه زاگرس داشته باشد. تخریب جنگل های بلوط لرستان 
برای تبدیل به ذغال، چالشی است که هر روز عمق آن بیشتر 
 می ش��ود، به طوری که به راحتی در برخی مناطق ش��هر 
می توان تابلوهایی را دید که روی آن نوش��ته ش��ده است 

»ذغال بلوط موجود است«!
در تحقیقاتی که با حضور کارشناس��ان کشورهای خارجی 
انجام شده، ارزش ریالی هر درخت بلوط 169 میلیون تومان 
تخمین زده شده است، در حالی که در لرستان، دو درخت 
بلوط را قطع و یک کیسه زغال درست می کنند و با قیمت 
هشت هزار تومان می فروشند. لرس��تان با وجود حدود دو 
میلیون و 100 هزار هکتار عرصه های منابع طبیعی دومین 
استان از حیث برخورداری از منابع طبیعی در کشور است. در 
لرستان باید بحث حفاظت از منابع طبیعی  را که داریم، در 
نظر بگیریم، اما متأسفانه در حال حاضر بیشتر بحث توسعه 

بدون، توجه به الزامات زیست محیطی مد نظر است.

مردم نهاديادداشت

يادداشت

زيست بوم

چهار ببر سیبری به ايران می آيند 

زنده گیری چهار پلنگ ايرانی 
شروع شد

سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه پروژه احیای ببر منقرض شده 
هیرکانی با استفاده از ببر سیبری، قصد دارد به زودی چهار ببر دیگر را از 
روسیه وارد کند، اما طبق تفاهم نامه ای که دو سال قبل با کشور روسیه 
به امضا رسیده است، این ببرها در قبال تحویل چهار پلنگ ایرانی تحویل 

ایران می شوند.
  از همین رو، سازمان حفاظت محیط زیست به مدیران کل استان هایی 
 که زیستگاه های مناسب پلنگ هس��تند، ابالغ کرده است تا نسبت به 
 زنده گی��ری پلنگ اقدام کنند. پی��ش از این در به��ار 1389، دو پلنگ 
 ماده ایرانی در قبال دریافت یک جفت ببر س��یبری به روس��یه منتقل 

شدند.
  آخرین گزارش مش��اهده بب��ر هیرکان��ی در ایران به س��ال 1337 باز 
می گردد و از آن زمان تاکنون این گربه سان، گونه منقرض شده شناخته 
می شود، اما دولت ایران پس از آن که در سال 1388 درخواست پلنگ 
از س��وی روس ها را دریافت کرد، برنامه ای را آغاز کرد که طی آن قصد 
دارد ببر هیرکانی را با استفاده از نزدیک ترین خویشاوند ژنتیکی خود، 

ببر سیبری احیا کند.
 در اولین گام این طرح، ببرهای مبادله شده با پلنگ های ایرانی هفت ماه 
در باغ وحش ارم تهران ماندند تا این که ببر نر بر اثر بیماری مشمشه تلف 

شد. منابع خبری از ابتالی ببر ماده به مشمشه خبر می دهند. 

به ابتکار کانون وکالی دادگستری منطقه اصفهان »همایش تخصصی 
قانون، آب، زاینده رود« برگزار می شود. 

محورهای این همایش »حقوق جزای آب زاینده رود، حق آبه و حقوق 
بهره برداران، بررسی قوانین زیس��ت محیطی مرتبط با زاینده رود، 
سیر تاریخی حقوق نظام بهره مندی از آب زاینده رود، حقوق میراث 
فرهنگی و زاینده رود، بررسی مسائل حقوقی تاالب گاوخونی و اسناد 

بین المللی« است.
مکان برگزاری این همایش 
درچهاردهم اردیبهش��ت، 
س��اختمان کانون وکالی 
دادگستری منطقه اصفهان 
22 بهم��ن   در خیاب��ان 
اس��ت. اطالع��ات بیش��تر 
در س��ایت کان��ون وکالی 
www . اصفه��ان 

esfahanbar.org  در 
دسترس است.

محیط زیست بر سر دوراهی: جاده اَبر شاهرود ارزیابی می خواهد یا خیر؟

شنیده ها حاکی است برخالف تالش معاونت محیط زیست طبیعی برای ثبت جنگل اَبر شاهرود 
در فهرست مناطق حفاظت شده، سازمان حفاظت محیط زیست با ساخت جاده روستایی در 

جنگل ابر شاهرود موافقت کرده است.

در حال حاضر در همه  هفت دشت اصلی این استان، روند کاهنده  
سطح آب زیرزمینی ادامه دارد، به نحوی که حتی آب شرب در سال 
1390، مانند سال قبل  از آن، برای بسیاری از روستاهای بام ایران 
از طریق تانکر تأمین شد! این در حالی اس��ت که برخی از مدیران 
 وزارت نیرو، از اس��تان چهارمحال و بختیاری با عن��وان پرافتخار 
»کارگاه سدسازی« در دهه  آینده یاد کرده اند؛ همان کارگاهی که 
ثمره اش در دهه   گذشته برای حوضه  آبخیز دریاچه ارومیه، ارمغانی 
جز پیدایش یک کویر 400 هزار هکت��اری در محل جنازه  مرحوم 
دریاچه ارومیه نبود؛ رخدادی ک��ه از آن با عنوان بزرگ ترین واقعه  
بیابان زایی قرن بیس��ت و یکم در کره  زمین یاد می شود. آن هم در 

جایی که معنایش به زبان آشوری، شهر آب است!
از این گذش��ته، نه تنها س��طح آب در همه  آبخوان های کش��ور به 
روند قهقرایی اش ادامه داد، بلکه نش��انه هایی از نشس��ت زمین در 
مناطقی گزارش شد که تاکنون، چنین فرآیندی در آنها مشاهده 

یا گزارش نش��ده بود. در حقیقت پدیده  نشس��ت زمین که از آن با 
عنوان خطرناک ترین و بی بازگش��ت ترین مرحل��ه بیابان زایی یاد 
می شود، دیگر فقط از دشت توس و نیش��ابور و کاشمر در خراسان 
رضوی، یا رفسنجان و زرند در کرمان یا ورامین و ساوجبالغ در تهران 
و یا بویین زهرا و شال در قزوین گزارش نشد، بسیاری از مناطق در 
حاصل خیزترین اس��تان کشور، فارس - اس��تانی که سال هاست 
رکوردار تولید کشاورزی در ایران است - هم گزارش شد. حتی کار 
به خودسوزی زمین در قره داغ، س��لطان آباد و پریشان در کازرون 
رسید. افزون بر آن، آثار نگران کننده  نشست زمین از استان همدان 
و نواحی اطراف سهند و سبالن هم گزارش شد و در جنوب تهران 
این روند نگران کننده به باالترین رقم، یعنی 36 سانتی متر در سال 
افزایش یافت. آن هم در حالی که می دانیم اگر میزان نشست زمین 
در منطقه ای از مرز 4 میلی متر در سال بگذرد، باید وضعیت بحرانی 

در آن منطقه اعالم کرد.

    از همین روست که وقتی در اواخر سال نتایج جدیدترین رتبه بندی 
EPI )شاخص عملکرد محیط زیست( اعالم شد، نام ایران در کنار 
سه کشور سوریه، قزاقستان و روسیه به عنوان چهار کشوری که با 
بیشترین سقوط در طول دو سال اخیر مواجه بودند، آمد و کسی از 

این سقوط شگفت زده نشد. 
 محیط زیست ایران، در حالی یک س��قوط 36 پله ای را نسبت به 
سال 2010 تجربه کرد و رتبه اش بین 132 کشور مورد بررسی به 
114 نزول یافت که در دو دوره  پیش از آن هم همین روند را ادامه 
داده بود. یعنی عملکرد مدیریت حاکم بر محیط زیست ایران از رتبه 
53 در س��ال 2006 با 61 پله سقوط در طول ش��ش سال، به رتبه 
114رسیده است؛ سقوطی آزاد و بی رقیب در بین همه  کشورهای 

همه  قاره های جهان.
برای همین اس��ت که در توصیف محیط زیست و وضعیت مزاجی 
طبیعت ایران، یاد جمله  مش��هور ش��ادروان عمران صالحی عزیز 
افتادم که طنازانه می گفت: »مهم ترین درآمد ما در سال گذشته، 
پدرمان بود!« حقیقت این است که در سال 1390، به طبیعت ایران 

ظلم کرده ایم.
خشک شدن بیش از 85 درصد از رویش��گاه منحصر به فرد بلوط 
در دشت برم، تداوم خشکی اغلب تاالب  ها و دریاچه های کشور در 
بختگان، گاوخونی، طشک، مهارلو، ارژن، کافتر، پریشان، گندمان، 
کم جان، آجی گل و ارومیه، طغیان ریزگردها در آسمان 22 استان 
کش��ور، به همراه روزگار غم انگیز دی��ار زن��ده رود در مرکز ایران، 
نشاندهنده  چه چیز دیگری جز همان توصیف تلخ عمران صالحی 

می تواند باشد؟
همزمان از ایران، به عنوان یکی از هفت کش��ور اصلی آلوده کننده 
 در جهان یاد ش��د؛ کش��وری که از نظ��ر ارزیابی اثرات توس��عه بر 
محیط زیس��تش بین 15 کش��ور انتهای��ی جهان ق��رار گرفت و 
ش��گفت آورتر آن که این ش��رایط ناگوار هیچ بازخ��ورد و واکنش 
س��زاوارانه ای را، نه بین برنامه ریزان و کالن نگران مملکت آفرید و 
نه حتی اهمیت و انعکاس شایس��ته ای در اغلب رسانه های کشور 

یافت. چرا؟
 چ��را همچن��ان نمی ت��وان روزنام��ه ای را در ای��ن مملک��ت 
یافت که دس��ت کم یک صفحه از مطالب خ��ود را در کنار صفحه 
حوادث، ورزش، س��ینما و سیاس��ت به صورت روزان��ه به موضوع 
محیط زیس��ت اختصاص دهد؟ چرا هنوز نمی ت��وان ردی از یک 
برنامه منظم هفتگی در رسانه ملی یافت که موضوع محیط زیست 
 برایش جدی باشد؟ و چرا از بین آن همه بحث های آتشین و داغ در 
 صحن بهارس��تان، س��هم محیط زیس��ت این قدر ناچیز و حقیر 

بوده و هست؟

از کجا به ناکجا

تنها درآمد طبیعت ایران در سال 90 ، پدرش بود!

 محمد   در سال 1390، طبیعت ايران يکی از سخت ترين دوران های خود را - از زمانی که امکان پايش 
پراکنده يا ثبت داده های اقلیمی برايش فراهم شده است- گذراند. مهم ترين ويژگی  اين دوران درويش

سخت، تداوم روند افت نگران کننده  آب در اغلب سفره های زيرزمینی کشور است؛ روندی 
که حتی در برخی از دشت های استان چهارمحال و بختیاری به بیش از 10 متر در سال رسید! آن هم استانی که تا 
همین ديروز، مردمانش به اين می نازيدند که با 11 میلیارد مترمکعب آب قابل استحصال ساالنه، بیشترين سرانه  

آبی در کشور را دارند.

کانون وکالی دادگستری اصفهان برگزار می کند

 همايش تخصصی قانون، آب، زاينده رود 
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ
10/676 ش��ماره ابالغيه: 9010100350805197، ش��ماره پرونده: 9009980350801058،  شماره 
بايگاني ش��عبه: 901066، خواهان بان��ك ملت به مديريت علي ديواندري دادخواس��تي به طرفيت 
خواندگان س��يروس صفري و علمدار كريمي و محمد كريمي تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان 
اصفهان- اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه هشتم دادگاه عمومی )حقوقي( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان 
طبق��ه 3 اتاق 315 ارجاع و به كالس��ه 9009980350801058 ثبت گرديده كه وقت رس��يدگی آن 
1391/03/16 و س��اعت 9:30 تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه ه��اي عمومي و انقالب در امور مدني و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. م الف/ 17012 داوري- منشي 

شعبه هشتم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

احضار
277 چون آقای مجيد احمدی فرزند هوشنگ شکايتی عليه آقای حسين اسدی مبنی بر تحصيل مال 
از طريق نامشروع مطرح نموده كه پرونده آن كالسه 901055ک112 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی 
برای روز 1391/3/10 ساعت 10 صبح تعيين شده نظر به اينکه متهم مجهول المکان می باشد لذا 
حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يکی از روزنامه های كثيراالنتشار 
محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. خاقانی- مدير دفتر شعبه 112 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ 
609 شماره ابالغيه: 9110100350800001. شماره پرونده: 9009980350801060. شماره بايگانی 
شعبه: 901068. خواهان بانك ملت به مديريت علی ديواندری دادخواستی به طرفيت خواندگان مهدی 
فرزان��ه دهکردی و نادر ابراهيمی و احمد ابراهيمی تقديم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده كه جهت رسيدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 ارجاع و به 
كالسه 9009980350801060 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1391/03/16 و ساعت 8:30 تعيين 
ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يکی از 
جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگی حاضر گردد. م الف: 954 داوری – منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت دادرسی 
613 ابالغ وقت دادرسی به آقای كمال رفيعی موضوع دادخواست مسعود شاطری مبنی بر الزام به 
انتقال سند رسمی 528 مترمربع زمين كه تحت كالسه 901039ح/9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست ابالغ بوسيله نشر 
آگهی شده است كه مراتب طبق ماده 73 برای يك نوبت در يکی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی 
درج و منتشر می گردد بدينوسيله به نامبرده ابالغ می شود كه در تاريخ 91/3/16 ساعت 11 صبح 
جهت رسيدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر شويد در صورت عدم حضور و 
يا عدم ارسال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفی وكيل دادگاه غياباً رسيدگی و رای مقتضی صادر خواهد 

نمود. م الف: 1029 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
639 درخصوص پرونده كالسه 91-117 خواهان محمد فرتاش دادخواستی مبنی بر انتقال سند در 
يکی از دفاتر رسمی بهای بيست ميليون ريال بانضمام هزينه دادرسی و خسارت به طرفيت فيض اله 
حيدری تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای مورخ 91/3/21 ساعت 11/30 صبح تعيين گرديده، 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان آتشگاه دادسرا مجتمع 2 مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 
رس��يدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/1287 شعبه 8 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ 
667 شماره ابالغيه: 9110100352400420. شماره پرونده: 9009980352401049. شماره بايگانی 
ش��عبه: 901058. خواهان بانك ملت به مديريت علی ديواندری دادخواس��تی به طرفيت خواندگان 
بهرام علی عسگری و ابراهيم مرادی و كمال علی عسگری و عباس رفيعی و اسماعيل مرادی تقديم 
دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه بيست و چهارم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيکبخت ساختمان 

دادگس��تری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به كالسه 9009980352401049 
ثبت گرديده كه وقت رس��يدگی آن 1391/03/20 و س��اعت 9:00 تعيين شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م 

الف: 1219  ميرطالبی – منشی شعبه بيست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان     

مزایده 
669 ش��ماره نامه: 9010110372200126. شماره پرونده: 9009980351200448. شماره بايگانی 
شعبه: 900241. به دنبال دستور فروش ملك مشاعی راجع به يك باب منزل مسکونی به شماره ثبتی 
946 واقع در بخش 2 ثبت اصفهان متعلق به مالکين مشاعی خانم فاطمه ارجمند نيا و آقای كامران 
عبدالحسين رجالی به منظور تقسيم وجوه حاصل از فروش بين مالکين مشاعی اجرای احکام شعبه 
12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در جهت فروش ملك موصوف كه 
در آدرس اصفهان خ طالقانی كوچه نارون كوی علی قلی بيك جنوب مس��جد پالک 5 واقع گرديده 
و حسب نظريه كارشناس رسمی دادگستری بصورت يك واحد مسکونی قديمی ساز كه مساحت 
عرصه موجود طبق كروكی شهرداری حدود 168/16 مترمربع كه از ضلع منتهی به گذر فعال مقدار 
عقب نش��ينی از طرف شهرداری اعالم شده است با مقدار بنای يك طبقه و دو طبقه قديمی ساز با 
س��قف تير و تخته فرسوده در قسمت شمال و جنوب و غرب و انشعابات آب و برق و گاز و تلفن 
می باشد. منزل مس��کونی مذكور كال بمبلغ 1340000000 ريال ارزيابی گرديده و حسب گزارش 
مامورين انتظامی در حال حاضر در تصرف خانواده آقای كامران عبدالحس��ين رجالی از مالکين 
مش��اعی می باش��د. در روز 1391/2/24 از ساعت 9 تا 10 صبح در محل اين اجرا )اتاق 319 طبقه 
سوم دادگستری اصفهان واقع در خيابان شهيد نيکبخت( برگزار نمايد لذا طالبين خريد می توانند 
در مدت پنج روز قبل از جلسه مزايده به نشانی ملك مراجعه و با بازديد از آن و با توديع نقدی ده 
درصد قيمت پايه كارشناسی در جلسه مزايده شركت نمايند ضمنا پيشنهاد دهنده باالترين قيمت، 
برنده مزايده خواهد بود. م الف: 1222 مدير اجرای احکام شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

مزایده 
675 شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرايی 
به شماره 54/91 ش ح دوم له حسين اميدانی و عليه مهدی خليلی به آدرس: اصفهان – خيابان جابر 
انصاری- بعد از چهارراه اول- 50 متر باالتر از چهارراه ک ابن سينا -جنب مسجد زينب- بن بست 
س��حر -آخرين پ119 بخواس��ته مطالبه مبلغ 9/431/225 ريال بابت بخشی از محکوم به پرونده 
اجرايی و هزينه كارشناسی و نشر آگهی جلسه مزايده ای را در تاريخ 91/2/25 ساعت 9/30-10/30 
در طبقه اول مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان واقع درخيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران 
به منظور فروش اموال توقيفی محکوم عليه كه جمعاً توسط كارشناس رسمی دادگستری اصفهان 
به مبلغ 11/000/000 ريال ارزيابی گرديده اس��ت برگزار نمايند. طالبين خريد می توانند 5 روز قبل 
از تاريخ مزايده مبلغ 10 درصد از هزينه كارشناسی را به شماره حساب 2171350205001 بانك 
ملی دادگستری اصفهان واريز نموده و با ارائه فيش آن به اين اجرا از اموال بازديد به عمل آورده 
و در مزايده شركت نمايند و قيمت مزايده اموال از پايه شروع شده و اموال به شخص يا اشخاصی 
فروخته خواهد ش��د كه باالترين پيش��نهاد را ارائه نمايند و مشخصات اموال بدين شرح می باشد: 
1- يکدستگاه يخچال دومتری ويترينی سه طبقه مستعمل به رنگ نارنجی سه درب دارای مارک به 
ارزش 4/000/000 ريال. 2- يك دستگاه يخچال ايستاده چهار درب )دو درب پايين و دو درب باال( 
چرخدار به رنگ نارنجی مستعمل بارزش 5/000/000 ريال. 3- يك دستگاه فريزر بستنی دو درب 
كشويی سفيد رنگ بدون مارک مستعمل به ارزش 1/600/000 ريال. 4- يك عدد ميز دو كشوی فلزی 
1/5 متر مستعمل بارزش 4/000/000 ريال كه جمعاً توسط كارشناس رسمی دادگستری اصفهان 

11/000/000 ريال ارزيابی گرديده است. شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان 

مزایده 
677 شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرايی 
به شماره 3120/90 ش ح اول له پرويز كريمی و عليه تعميرگاه شركت ايران خودرو شماره 2034 
به مديريت آقای حسين ساعد به آدرس: اصفهان خيابان امام خمينی اول عاشق آباد شركت ايران 
خودرو صائب بخواس��ته مطالبه مبلغ 5/506/700 ريال بابت اصل خواسته و هزينه كارشناسی و 
نشر آگهی جلسه مزايده ای را در تاريخ 91/2/24 ساعت 10/30-9/30 در طبقه اول مجتمع شوراهای 
حل اختالف اصفهان واقع درخيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران به منظور فروش اموال توقيفی 
محکوم عليه كه جمعاً توسط كارشناس رسمی دادگستری اصفهان 4/400/000 ريال ارزيابی گرديده 
اس��ت برگزار نمايند. طالبين خريد می توانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده مبلغ 10 درصد از هزينه 
كارشناس��ی را به شماره حساب 2171350205001 بانك ملی دادگستری اصفهان واريز نموده و 
از اموال بازديد به عمل آورده و مزايده از قيمت پايه ش��روع شده و اموال به شخص يا اشخاصی 
فروخته خواهد شد كه باالترين پيشنهاد را ارائه نمايد و مشخصات اموال توقيفی به شرح زير می 
باش��د: چهار عدد درب كاپوت جلو پژو س��واری 405 )درب موتور( كه توسط كارشناس رسمی 
دادگستری اصفهان )به صورت نو آكبند( به مبلغ 4/400/000 ريال ارزيابی گرديده است. شعبه اول 

اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ
720 شماره ابالغيه: 9010100353704849، شماره پرونده: 9009980358000697، شماره بايگانی 
شعبه: 901283، آقای حامد همتيان و محمود همتيان فرزندان پرويز شکايتی مبنی بر كالهبرداری 
به ميزان 8/000/000 ميليون تومان عليه مسعود رنجبريان فرزند عباس تقديم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده اند كه جهت رسيدگی به شعبه 111 دادگاه عمومی )كيفری( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و به كالسه 9009980358000697 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 
1391/04/03 و ساعت 10:00 تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاهه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف/ 1220 اديبی- مدير دفتر 

شعبه 111 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

حصر وراثت
725 خانم تهمينه موحدی س��يچانی دارای شناسنامه ش��ماره 845 به شرح دادخواست به كالسه 
91-467ح10 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
علی كريميان سيچانی بشناسنامه 2894 در تاريخ 1391/1/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به يك فرزند پسر و سه دختر و يك عيال دائمی و مادر 
متوفی به اسامی زير: 1- محمدرضا كريميان سيچانی ش ش 45650 )پسر متوفی(. 2- ندا كريميان 
سيچانی ش ش 888 )دختر متوفی(. 3- نسرين كريميان سيچانی ش ش 3391 )دختر متوفی(. 4- 
كيانا كريميان سيچانی ش ش 0-165127-127 )دختر متوفی(. 5- تهمينه موحدی سيچانی فرزند 
غالمرضا ش ش 845 )عيال متوفی(. 6- فاطمه س��لطان موحدی سيچانی فرزند محمد علی ش ش 
13644 )مادر متوفی( و الغير. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی 
ظرف يك ماه به ش��ورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1670 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 

مزایده
751 دايره اجرای احکام مدنی دادگس��تری خمينی شهر در پرونده كالس��ه )900699 اجرا( له 1- 
عبدالحسين حيدری 2- بتول محمدی عليه عبدالمحمد حيدری به خواسته مطالبه در نظر دارد يك باب 
منزل مسکونی دارای پالک ثبتی 72/1241 كه به انضمام مغازه كلنگی دارای 306/81 مترمربع عرصه 
و فاقد ارزش اعيانی می باشد كه كارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را معادل 3/374/900/000 
ريال و ارزش 15 حبه مش��اع سهم محکوم عليه 703/104/167 ريال می باشد ارزيابی نموده را از 
طريق مزايده به فروش رس��اند لذا جلسه مزايده چهارشنبه 1391/2/20 ساعت 10 صبح در محل 
اجرای احکام مدنی دادگستری خمينی شهر برگزار می گردد و طالبين می توانند ظرف 5 روز قبل 
از مزايده به نشانی: خمينی شهر خ امام جنوبی دوشنبه بازار كدپستی 8413096741 مراجعه و از 
نزديك مورد مزايده را بازديد نمايند. خريدار كسی است كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد. خريدار 
می بايس��تی 10 درصد قيمت پيشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف يکماه از تاريخ مزايده به 
حساب سپرده دادگستری واريز نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه پس از كسر هزينه های 
مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزايده تجديد می گردد.  مدير و دادورز اجرای احکام مدنی 

دادگستری خمينی شهر

حصر وراثت
755 خانم فرح عباسی دارای شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به كالسه 1026/90 ش ح 7 از 
اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان لطفعلی سلمانيان 
اندانی بشناسنامه 76 در تاريخ 1390/5/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- عباس سلمانيان اندانی فرزند استاد حسن ش ش 78 )پدر(، 2- فرح 
عباسی فرزند علی ش ش 7 )همسر( و ال غير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهی ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 12213 شعبه 7 

شورای حل اختالف خمينی شهر
 

ابالغ رأی
757 شماره دادنامه: 9109973647900052، شماره پرونده: 8909983649000100، شماره بايگانی 
شعبه: 901211، شاكی: آقای مهدی همتی به نشانی شهرضا خيابان حافظ شرقی فرعی 46 پالک 
25، متهم: آقای فرهاد باقرپور به نشانی فعاًل مجهول المکان، اتهام: ضرب و جرح عمدی، گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأی می 
نمايد. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای فرهاد باقرپور فرزند صفرعلی و با مشخصات اعالمی 
در كيفرخواس��ت ش��ماره 480-901043-90/12/17 و فعاًل متواری و بدون تأمين و دائر بر ايراد 
ضرب و جرح عمدی شاكی آقای مهدی همتی، نظر به محتويات پرونده، شکايت شاكی، گواهی های 
پزشکی قانونی، شهادت گواهان تعرفه شده از سوی شاكی و با توجه به متواری بودن متهم و به 

تبع عدم ارائه دفاع مؤثر از ناحيه ايشان و با توجه به مفاد كيفرخواست كه حاوی تقاضای مجازات 
برای ايشان است بنابراين دادگاه وقوع بزه از سوی ايشان را محرز و مسلم دانسته مستنداً به مواد 
294 بند الف ماده 302، 431 از قانون مجازات اسالمی متهم را به پرداخت 100 دينار به عنوان ديه 
شکستگی مهره اول، دوم، سوم و چهارم كمری از ستون فقرات در حق مصدوم محکوم می نمايد. 
در رابطه با جنبه عمومی بزه و مس��تنداً به تبصره 2 ماده 269 از قانون مجازات اس��المی متهم را 
به تحمل 4 ماه حبس تعزيری محکوم می نمايد. رأی صادره غيابی وظرف ده روز قابل واخواهی 
در همين شعبه وسپس ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان اصفهان است. 

ميردامادی- رئيس شعبه 102 دادگاه عمومی جزايی شهرضا

حصر وراثت
758 آقای محمد كريمی دارای شناسنامه شماره 371 به شرح دادخواست به كالسه 1074/90 ش ح 
7 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان خاتونجان 
ريحانی بشناس��نامه 176 در تاريخ 1389/8/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- محمدرضا كريمی فرزند رمضان، ش ش 3605 )فرزند(، 
2- محمد كريمی فرزند رمضان ش ش 371 )فرزند(، 3- عصمت كريمی فرزند رمضان ش ش 28 
)فرزن��د(، 4- خديجه كريمی فرزند رمضان ش ش 459 )فرزند(، 5- ليال كريمی فرزند رمضان ش 
ش 21773 )فرزند(، 6- زهرا كريمی فرزند رمضان ش ش 13326 )فرزند(، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را يکمرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمينی شهر

فقدان سند مالكیت
759 نظر به اينکه آقاي ابراهيم رفيعي باارائه دو برگ استشهادمحلي كه هويت وامضاءشهود 
رس��مًاگواهي ش��ده مدعي مفقود شدن س��ند مالکيت 66/25 سهم مش��اع از پالک 34 فرعي 
ازدواصلي ش��ده كه س��ندمذكوربه ميزان س��ه دانگ در صفحه 314 دفتر 52 به نام ولي اله 
مکي ثبت وصادرشده س��پس نامبرده بموجب سند رسمي شماره 12551 –31/2/7 دفترسه 
ش��هرضاتمامت يك دانگ ازمالکيت خودرا به رضاقلي صفيان انتقال داده وهمچنين به موجب 
سندش��ماره 15053 – 32/2/15 تمام��ت دودانگ باقيمانده رابه عن��وان صداق به طلعت مکي 
انتقال داده س��پس طلعت مکي نيزبموجب سندرس��مي ش��ماره 1157 – 41/8/14 دفترس��ه 
ش��هرضا تمامت مالکي��ت خودرابه سيدجوادقريش��ي انتقال داده كه نامب��رده نيز به موجب 
سندرس��مي شماره 116145 – 85/8/27 دفترسه شهرضا تمامت 450 سهم سه دانگ مالکيت 
خودرابه چندنفر انتقال داده كه ته س��ند به ميزان 66/25 سهم مشاع درسهم مريم متقي زاده 
قرارگرفت كه نامبرده هم به موجب سندرس��مي شماره 116145 – 85/8/27 دفتر4 شهرضا 
تمامت 66/25 سهم رابه ابراهيم رفيعي انتقال داده اينك نامبرده درخواست سندمالکيت نسبت 
به 66/25 سهم رانموده است لذا دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك 
نوبت آگهي مي ش��ود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در آن اشاره 
اي نشده ويا مدعي وجود سند مالکيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده  روز پس 
از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند 
معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکيت ارائه نش��ود اداره ثبت سند مالکيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم 
خواهد كرد .در صورت ارائه س��ند مالکيت يا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن 
نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده 

مسترد مي شود. مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالک شهرضا

ابالغ وقت رسیدگی
763 در خصوص پرونده كالس��ه 2137/90 ش 8 خواهان روح اله منصوری دادخواستی مبنی بر 
تخليه به طرفيت احمدرضا احسان دوست تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای مورخ 91/3/11 
ساعت 9/30 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جرايدمنتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان آتشگاه دادسرای 
مجتمع 2 – مجتمع شماره 2 اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه هشتم 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
773 در خصوص پرونده كالس��ه 1181/90 خواهان محمد محمديان دادخواس��تی مبنی بر الزام 
به انتقال به طرفيت 1- صادق كاله كج 2- كامران عامری فرد تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی 
برای روز دوش��نبه مورخ 91/3/8 س��اعت 3:30 تعيين گرديده، ب��ا توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در خيابان محتشم كاشانی، جنب بيمه ايران مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می گردد. شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل 

اختالف اصفهان
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مصرف بی رويه لوازم آرايشی، 
ضايعات آکنه ای به همراه دارد

دکتر رضا رباطی، متخصص پوست و مو
اس��تفاده زیاد از محصوالت آرایشی باعث می ش��ود به مرور زمان منافذ 
پوس��ت بسته ش��ده و خطر افزایش جوش ها و حساس��یت های پوستی 

افزایش پیدا کند. 
     پیدايش ضايعات آکنه ای در اثر مصرف بی رويه لوازم آرايشی، 

در زنان بسیار شايع است
اکثر ترکیبات آرایش��ی چرب اس��ت و با بستن منافذ طبیعی پوس��ت، 
جوش های  ریزی روی پوست ظاهر می شود و ممکن است به ایجاد التهاب 
بینجامد. این مسأله، به ویژه در دختران جوان که پوست های چرب دارند، 

شایع تر است.
عوارضی که ذکر شد، می تواند حتی با مصرف لوازم آرایشی استاندارد هم 
بروز پیدا کند. تمام این عوارض به صورت ش��دیدتر، در مورد محصوالت 
 غیرمجاز هم دیده می ش��ود. محصوالت غیرمجاز ع��اوه بر این عوارض 
می توانند آلودگی های میکروبی و قارچی را برای مصرف کننده داش��ته 

باشند، به ویژه اگر به صورت مشترک استفاده شود.
برخی ترکیبات آرایشی آکنه زاست و به تش��دید آکنه پوست در سنین 
جوانی کمک می کند. محصوالت آرایش��ی در صورت اس��تفاده، باید در 
کوتاه ترین زمان ممکن استفاده شود و به س��رعت از سطح پوست پاک 
شود. همچنین بهتر اس��ت پوست قبل از خواب تمیز ش��ود، زیرا تماس 
طوالنی پوست با محصوالت آرایشی می تواند به واکنش های حساسیتی 

منجر شود.
اگر شما از آن دسته بانوانی هستید که بدون پاک کردن آرایش صورت تان 
به رختخواب می روید، بدانید در صورتی که باقی مانده مواد آرایشی روی 
سطح پوست شما باقی بمانند، جذب روزنه های پوستی شده و می توانند 

سامت پوست تان را به خطر بیندازند.
در صورتی که اصا آرایش نمی کنید، الزم اس��ت ش��ما هم در پایان روز، 
صورت تان را با یک پاک کننده مایم تمیز کنید تا بقای��ای گرد و غبار و 
آلودگی های هوا از روی سطح پوست  شما پاک شوند. این روش، از چرب 
شدن پوست شما و جوش زدن آن جلوگیری می کند. تمیزکردن منظم 

پوست آن را براق و سالم می کند.
      کس�انی ک�ه پوس�ت حساس�ی دارند باي�د هن�گام خريد 

پاک کننده ها دقت بیشتری به خرج دهند
می توانید نمونه این محصوالت را روی پوس��ت بازوی تان امتحان کنید و 
اگر به آن حساسیت نداشتید، آن را خریداری کنید. پاک کننده های مایم 

برای شما مناسب ترند.
از مواد آرایشی مختلف استفاده نکنید و سعی کنید برای استفاده از انواع 

کرم ها، با پزشک متخصص مشورت کنید.
تحت تأثیر تبلیغات مواد آرایش��ی قرار نگیرید. بسی��اری از این تبلیغات 

دروغین هستند و ممکن است روی پوست شما تأثیر مخرب بگذارند.
      ريمل ها خطر عفونت های جدی چشمی به همراه است

لوازم آرایش خ��ود را تمیز نگه دارید و پس از هر ب��ار مصرف، برس آنها را 
بشویید.

     از لوازم آرايشی ديگران به هیچ وجه استفاده نکنید
 از دس��تفروش ها که مواد آرایش��ی و عطره��ای تقلبی و تاریخ گذش��ته 
می فروشند، خرید نکنید. اس��تفاده از ریمل ها، به ویژه، با افزایش خطر 
عفونت جدی چشمی همراه اس��ت. اس��تفاده از ریمل مشترک توصیه 

نمی شود. هر ریمل که باز می شود، حداکثر تا سه ماه قابل مصرف است.

عوامل ايجاد يا تشديد کننده
کمبود اسید لینولئیک در زنان باردار،پروتئین آکوابوئین 4 ، عوامل ارثی ، 
ویروس آنفلوآنزا، تبخال، سرماخوردگی، نوعی باکتری، نپختن و سرخ کردن 
مواد غذایی، غذاهای چرب و ثقیل، سس، مغز، خاویار، نان و غات )بیش 
از اندازه(،الکل، سیگار، شکات، شیر، بستنی، کره، خامه، پنیر، تخم مرغ، 
بادمجان، کلم، خیار، شیرینی، استفاده اندک از سبزی تازه، کمبود منگنز.

درمان
ویتامین D، اس��تحمام با آب ولرم )هر روز(، پیاده روی و نرمش و ورزش، 
یک لیوان شیر، عسل، قرص مخمر آبجو، سبزی های تازه، نخود، چغندر، 
حبوبات، آجیل خام، خام خواری، کاهش مصرف نان و لبنیات تا یک پنجم 
برنامه غذایی، نیش زنبور، )دو دقیقه بس از گزش بیرون بکشید، 
تا یک ماه(، چای قارچ کومبوجیا، تنتور ریشه رازقی 
)بنج قطره در س��ه نوبت(، روغن کاجیره )روزی 
 دو قاش��ق متوس��ط(، کاری، روغن گل مغربی، 
دم کرده جین سینگ، سورنجان، شاهتره ، زیره 
س��یاه، آویش��ن، مغز ناخنک )از هر یک 5گرم(، 
بوزیدان، مخلصه، بادرنجبویه، پرسیاوشان، بابونه، 
گل نیلوفر، بومادران )هر ی��ک 4گرم(، انیسون، 
زیتون س��بز هسته در آورده، سنا )هر یک 2گرم-

روزی دو قاشق بزرگ(، هسته ازگیل.

 نشاط در محیط کاری
 بستری برای سالمتی 

 معرفی کارشناسان ناظر 
فعال استان اصفهان 

گروه سامت: رییس سابق پلی کلینیک صاحب الزمان )عج( نیروی انتظامی با 
اشاره به اینکه تفکر مثبت در سامت روانی افراد جایگاه باالیی دارد، گفت: ایجاد 
شادی و نشاط در محیط کار می تواند زمینه های سامت را فراهم کند. سرهنگ 
اکبر س��توده در جمع 250 فرمانده از یگان های ارتش، سپاه، نیروی انتظامی 
 و صنایع دفاع اصفهان گف��ت: ورزش، خواب مناس��ب، تنفس صحیح، تغذیه 
کافی و مناسب و زندگی براساس هدف، از مهم ترین عوامل تأمین سامت روانی 

است. 
یکی از مسئوالن بهداشت ودرمان ارتش نیز در این مراسم افزود: آرامش روانی 
در کیفیت بخش��ی فعالیت کاری کارمندان تأثیر بسزایی دارد. سرهنگ رضا 
دلیری با اشاره به اینکه برخورد درست و با اخاق اسامی می تواند این آرامش را 
محقق کند، تصریح کرد: ارتباط با خدا نقش بسزایی در آرامش معنوی افراد دارد.

مسئول امور پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی استان گفت:  از 12 کارشناس 
ناظر فعال پایگاه های اورژانس پیش بیمارس��تانی اس��تان اصفهان، در مرکز 
مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان تقدیرشد.  قاسمی در این ارتباط 
اظهار داش��ت: برای نظارت بر امور پایگاه های اورژانس 115، استان اصفهان را 
به شش منطقه  تقسیم کردیم که برای هر منطقه یک کارشناس مسئول ناظر 
مشخص شده است. وی افزود: در این طرح، عملکرد تمام پایگاه های استان مورد 
نظارت قرار می گیرند و نتیجه به مراکز فوریت های پزشکی شهرستان ها اعام 
می شود.  وی کارشناس ناظران فعال را معرفی کرد و گفت: حسین مخلصی، 
عباس باقری، علیرضا حاتمی، رحمت رحیم زمانی، محمود رحمتی، علیرضا 
شفیعی، قربانعلی اسدالهی، حبیب صادقی، محسن مهدوی، علیرضا کیخایی، 

مجید صالحی، محسن رضوانی از جمله این کارشناسان هستند.
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تنظیم خانواده )IMES( برای بار دوم ارزشیابی شد

برنامه تنظیم خانواده که سال گذشته برای بار دوم مورد ارزشیابی قرار گرفت، فروردین امسال بازبینی شد و  نتایج 
آن به زودی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعام می شود. این ارزشیابی برای استخراج شاخص های برنامه 
تنظیم خانواده انجام شد و در آن، اطاعات هزار و 520 خانوار مناطق شهری و روستایی مورد تحلیل قرار گرفت.

راهنمای يادگیری مسمومیت ها، 
بیهوشی و مراقبت های ويژه 

کت��اب تألی��ف، دکتر نست��رن ایزدی م��ود، دکت��ر مهرداد 
مسعودی فر، دکت��ر اطهر امید در دانش��گاه علوم پزش��کی 

اصفهان است.

MS در جستجوی درمانی برای
 این کت��اب درباره این که چگونه دانش بش��ری در حال حل 
کردن معمای بیماری MS است، به وسیله دکتر هاوارد واینر 
نوشته شده است. مترجمان این کتاب دکتر علیرضا میناگر، 

دکتر مسعود اعتمادی فر و دکتر امیرهادی مغزی هستند. 

 راهنمای بیماری های گوش 
و حلق و بینی 

در  مرک��ز تحقیقات آم��وزش علوم پزش��کی وی��ژه مرحله 
اکسترنی به چاپ رسیده است.

این کتاب تألیف دکتر سیدحمید رضا ابطحی، دکتر مهرداد 
رقاع  و دکتر اطهر امید است.

 مايعات به اندازه کافی بنوشید 
تا آلزايمر نگیريد

آلزایمر بیماري است که بر کارکرد عقل تأثیر مي گذارد.  نوشیدن مایعات 
به اندازه کافي در پیشگیري از آلزایمر موثر است.

به گزارش وب دا، انجمن آلزایمر اعام کرد:  افراد مبتا به آلزایمر به سرعت 
تغییر خلق و خو مي دهند. مثا ممکن است بدون هیچ دلیل مشخص از 

حالت آرام به گریه و یا عصبانیت تغییر خلق دهند.
بنابر این گزارش، عائم اولیه آلزایمر در افراد مختلف و حتي روزهاي پي 
در پي متفاوت است. بعضي از نشانه هاي آن به قدري ظریف است که هیچ 

کس به آن توجه نمی کند.
از عائم اولیه ابتا به این بیماري مي توان به مواردي همچون از دست دادن 
حافظه، مش��کل در انجام امور زندگي و کارهاي روزانه، مشکات زباني، 
سردرگمي زماني و مکاني، کاهش قوه قضاوت، مشکل در تفکر انتزاعي و 

تغییر در رفتار و خلق وخو اشاره کرد.
تاکنون هیچ راه تضمین شده اي براي پیشگیري از آلزایمر وجود نداشته 
اس��ت، اما تحقیقات اخیر روش هایي همچون تمرین��ات فکري، بدني، 

نوشیدن مایعات به اندازه کافي، مراقبت در داروهاي مصرفي و 
پیروي از رژیم غذایي سالم را در پیشگیري از آلزایمر 

مؤثر مي داند.

آزمايشگاه ها و بیمارستا ن ها از 
جنس چینی پر شده است

دبیر ش��ورای عالی نظام پزشکی گفت: آزمایش��گاه ها و بیمارستا ن ها از 
جنس بنجل چینی پر ش��ده اس��ت و آزمایش��گاه ها در مرز ورشکستی 
هستند. مشکل به حدی است که برخی آزمایش��گاه ها، شب عید برای 
پرداخت عیدی و سنوات کارکنان خود وام گرفتند. به گزارش فارس، محمد 
صاحب الزمانی در افتتاحیه پنجمین کنگ��ره بین المللی ارتقای کیفیت 
خدمات آزمایش��گاهی تش��خیص طبی ایران که در سالن همایش های 
 رازی برگزار ش��د، در مورد وضعیت آزمایش��گاه ها اظهار داشت: درآمد 
آزمایش��گاه ها از طریق تعرفه هایی  اس��ت ک��ه از صن��دوق نقدینگی یا 
س��ازمان های بیمه گر دریافت می کنند. هزینه پرس��نل، مواد مصرفی، 
تجهیزات و انرژی، در آزمایش��گاه ها 180 درصد افزایش یافته اس��ت و 
درآمد و هزین��ه تطابق ن��دارد. وی تصریح کرد: فق��ط هزینه تجهیزات 
آزمایش��گاهی 65 درصد باال رفته است و تأمین قطعات آزمایشگاهی که 
اکثرا وارداتی است، 50 درصد افزایش یافته اس��ت. وی با انتقاد از برخی 
مسئوالن اقتصادی در دولت گفت: مشکل ما این است که برخی مسئوالن 
اقتصادی در دولت، برنامه ریزی بلد نیستند که خود مزید بر علت اس��ت. 
چند ماه اخیر مش��خص ش��د هیچ برنامه ریزی وجود ندارد. از شب عید 

تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی در دسترس نیست تا همی��ن االن 
و اگر موجود باشد، یا دس��ته دوم است یا از هند 

کش��ورهای  سطح پایین به دست ما و 
می رسد.

اثرات جانبی داروی طاسی سر 
موقتی است

دبیر انجمن متخصصان پوس��ت ایران تأکید کرد: عوارض مصرف داروی 
فیناستراید که در درمان طاسی مردانه تجویز می شود، موقتی بوده و با قطع 

مصرف دارو، مشکات به وجود آمده برطرف می شود.
دکتر محمد گلشنی در گفتگو با س��امت نیوز گفت: طاسی مردانه نوعی 
 از ریزش مو در مردان اس��ت که برای درمان آن داروی فیناستراید استفاده 
می شودکه عوارضی موقتی دارد و مصرف کنندگان این دارو نبایستی نگران 

مصرف آن باشند.
این متخصص پوست و مو ادامه داد: از جمله عوارض این دارو کاهش اسپرم 
در مردان و کاهش میل جنسی و ناتوانی جنسی بوده و در هر 100 نفر یک 
نفر ممکن است دچار آن شود، اما تأکید می شود که با تمام شدن دوره درمان 
با این دارو و بافاصله با قطع مصرف این دارو،  مش��کات به وجود آمده در 
 مردان برطرف می شود. مصرف این دارو در زنانی که دچار طاسی تیپ مردانه 
شده اند نیز با عوارضی همچون دردناک شدن و بزرگ شدن سینه ها همراه 
است. وی افزود: تاکنون موردی در باره اثرات سوء این دارو بر پوست یا موی 

مصرف کنندگان آن گزارش نشده است.

 به دنبال مصرف داروی فیناستراید دبیر شورای عالی نظام پزشکی:انجمن آلزایمر ایران اعالم کرد

درمان گیاهی ام اس با روش ابوعلی سینا

 عضو گ��روه پزش��کی اجتماعی دانش��گاه علوم 
پزش��کی اصفهان گفت: ای��ن فراواني ب��ه دلیل 
آگاهي بیش��تر افراد جوان در م��ورد روش هاي 
درماني، نترس��یدن از روش هاي درماني جدید، 
 اهمیت بیش��تر به س��امتي )و چاق��ي(، صبر و 
 حوصل��ه بیش��تر ب��رای پیگیري جلس��ات طب 
س��وزني و تعدد جلس��ات و نیاز ب��ه برنامه ریزي 

درماني است. 
احمد محمودیان تصریح کرد: در بررس��ی هایی  
ک��ه روی مراجعان ب��ه پزش��کان همیوپاتی هم 
انجام گرفت، مشخص شد بیش��ترین افراد، زنان 

تحصیلکرده بودند. 

طب س�وزنی، درمان رايج دو میلیون   
آمريکايی 

محمودیان با اش��اره به این که اس��تفاده از طب 
سوزني یکي از ارکان اساسي طب مکمل در سراسر 
دنیا شده و روند رو به رش��دی داشته است، بیان 
داشت: این امر س��بب افزایش مطالعات پیرامون 
تأثیر طب س��وزني و کاربردهاي مختلف درماني 

آن شده است.
وی گفت: طبق مطالعه اي، بیش از هشت میلیون 

آمریکایي تاکنون از طب سوزني استفاده کرده اند 
که بیش از دو میلیون نفر از آنها اس��تفاده منظم 

سالیانه دارند.

ناکارايی طب رايج ، دلیل اس�تقبال از 
طب سوزنی

 عض��و گ��روه پزش��کی اجتماع��ی دانش��گاه 
علوم پزش��کی با اش��اره به این که علل مختلفي 
بیماران را عاقه مند به استفاده از طب مکمل به 
ویژه طب سوزني کرده اس��ت، گفت: از آن جمله 
مي توان ب��ه ناکارایي طب رای��ج ، درمان ضعیف 

پزش��ک و افزایش میزان دستیابي به طب مکمل 
اشاره کرد.

 آس�یب عصبی، عارض�ه محدود طب 
سوزنی

مطالعات مختلفي، از جمله چندین متاآنالیز، تأثیر 
طب سوزني در درمان انواع مختلف بیماري ها در 
مقایسه با درمان با طب رایج را به اثبات رس��انده 

است. 
عضو گ��روه پزش��کی اجتماعی دانش��گاه علوم 
پزش��کی اصفهان در این ارتباط گفت: مشاهده 
 نکردن عارض��ه جدي و تهدیدکنن��ده حیات در 
این روش درماني، در استفاده صحیح آن، همانند 
سایر روش هاست. این رشته از طب نیز عوارضی 
از جمله درد، خون ریزي مختصر، آسیب  عصبي، 
 پارستزي، درماتیت تماس��ي، جاماندن سوزن ها 
در بدن دارد که البته از ش��یوع کم��ي برخوردار 
اس��ت.  الزم به ذکر اس��ت ع��وارض خطرناکي 
همچون پنوموتوراکس، پنوموپرتیوئن و تامپوناد 
قلبي به ندرت و آن هم زمان انجام طب س��وزنی 

به وسیله افراد دوره ندیده، گزارش شده است.

 بی�ش از 90 درص�د مراجع�ان، ط�ب 
سوزنی را به ديگران توصیه می کنند

 عض��و گ��روه پزش��کی اجتماع��ی دانش��گاه 
عل��وم پزش��کی با اش��اره ب��ه ای��ن ک��ه در این 
مطالعه، عل��ل مراجع��ه و می��زان رضایتمندي 
اس��تفاده کنندگان از روش طب سوزني در شهر 
اصفهان مورد بررسی قرار گرفت، بیان داشت: با 
توجه به جدید بودن استفاده از این شیوه درماني 
در کشور و روند رو به رشد متقاضیان استفاده از 
این روش، همچنین نبود آمار دقیق و قابل استناد 
در ارتباط با علل مراجعه و می��زان رضایتمندي 
استفاده کنندگان ایراني از طب سوزني، با استفاده 
 از پرسش نامه، این شاخص ها را در شهر اصفهان

 ارز یابي کردیم.
محمودی��ان، میانگی��ن نم��ره  رضای��ت از روش 

 طب سوزني و مهارت پزش��ک طب سوزني را بر 
حسب تحصیات افراد دارای تفاوت معني داري 
 ندانس��ت و بی��ان داش��ت: 94/1  درص��د افراد 
 اع��ام کردن��د اس��تفاده از ط��ب س��وز ن��ي را 
جهت درمان بیماري مش��ابه، به دیگران توصیه 

مي کنند.

کت�اب و اينترنت کمتري�ن نقش را در 
آشنايی افراد با طب سوزنی داشته است

عضو گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با اشاره به این که اکثر مراجعه کنندگان 
قبل از آغاز طب سوزني از طب رایج استفاده کرده 
بودند، بیان داش��ت: این روش اکن��ون به عنوان 

مکمل استفاده مي شود. 
 محمودی��ان اف��زود: در ای��ن مطالعه مش��خص 
 ش��د بیش��ترین روش آش��نایی مراجع��ان ب��ا 
 طب سوزني از طریق دوس��تان و سپس خانواده 
بود ک��ه مي تواند ب��ه دلیل ق��وي ب��ودن روابط 
خانوادگي و دوس��تي در ایران، همچنین سپري 
کردن س��اعات زیادي از روز در کنار دوس��تان و 

خانواده باشد.
 به گفت��ه وی، کت��اب و اینترن��ت کمترین نقش 
 را در آش��نایي با طب س��وزني داش��ته است که 
این، ش��اید به دلی��ل پایین بودن میزان س��رانه 
مطالعه در کشور که  18 دقیقه در روز است و کم 
بودن میزان اس��تفاده از اینترنت براي مطالعه در 

کشور باشد.
 وی اظه��ار داش��ت: س��طح تحصی��ات ب��اال 
ممکن است س��بب افزایش اس��تفاده از اینترنت 
در راستاي سامت و راه هاي پیشگیري و درمان 

نشود. 
 در ای��ن مطالع��ه ب��ا توج��ه ب��ه این ک��ه طبق 
نظر کارشناسان، براي اظهار نظر درباره  بهبودي 
 با طب س��وزني حداق��ل 10 جلسه درم��ان نیاز 
اس��ت، نظر افرادي که در جلس��ات اول به دلیل 
نارضایتی از مهارت پزشکي درمان را رها کردند، 

لحاظ نشد.

در تحقیقات انجام گرفته اثبات شد

 زنان تحصیلکرده، بیشترین مراجعان طب سوزنی در اصفهان

عضو گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: براساس نتايج به دست آمده، اکثر استفاده کنندگان  کتايون 
از طب سوزني زنان تحصیلکرده هستند. سید احمد محموديان به خبرنگار زاينده رود اظهار داشت: در تحقیقاتی که گلچهره

سال های گذشته در کشورهای اروپايی در ارتباط با طب سوزنی انجام شده است، استقبال زنان تحصیلکرده از  طب 
سوزنی به اثبات رسیده است که قابل توجه است. 

ناکارايي طب رايج ، درمان ضعیف پزشک و افزايش میزان دستیابي به طب مکمل دلیل استقبال افراد از طب سوزنی است



یادداشت

 خودکشی 15 نوجوان الجزایری 
به خاطر یک کارتون 

تأثی��رات کارت��ون »کارآگاه 
کونان« ک��ه در حال پخش از 
ش��بکه تلویزیونی در الجزایر 
 اس��ت، منجر به خودکش��ی 
15 نوجوان شد. پایگاه خبری 
الری��اض، خبر تک��ان دهنده 

خودکشی کودکان در مناطق مختلف این کشور را اعالم کرد.
خودکشی س��ه کودک زیر 12 س��ال در روس��تای نائیه در مرکز الجزایر، 
خودکشی یک دانش آموز در شهر تیزی، خودکشی یک کودک در روستای 
ابهال و خودکش��ی های دیگر در منطقه بوزقن، باتن در شرق الجزیره، در 
شهر تیارت در غرب الجزیره، بسکره، س��کیکده، برج بوعریرج و خنشله و 
 بجایه و وهران که آمار آنها به 15 نفر می رس��د، همه به خاطر یک کارتون

بوده است.
 کارت��ون »کارآگ��اه کون��ان« ک��ه ای��ن روزه��ا توس��ط ش��بکه 
»اس��پیس تون« در الجزایر در حال پخش است، روی نوجوانان الجزایری 
 تأثیر گذاشته است. بر اساس نتایج تحقیقات،  هر کدام از کودکان با تقلید 
 از شیوه هایی که در این کارتون نشان داده ش��ده بود، اقدام به خودکشی 
 کرده ان��د. اکنون این اتف��اق در الجزایر م��ورد نگرانی ش��دید خانواده ها 
شده است. بنابر این گزارش، »کارآگاه کونان« مجموعه کارتونی است که 
در ژاپن تولید شده و به گفته س��ازندگان آن، نگاه معاصر به داستان های 

شرلوک هلمز است.

روی خط حادثه 

دور دنیا

زنگ خطر
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شایعه دستگیری تهیه کننده سینما در  پارتی 
به دنبال اعالم خبر دستگیری یکی از تهیه کنندگان مشهور سینما در پارتی شبانه در منزلش در 
محله نیاوران، پلیس  تهران بزرگ این خبر را تکذیب و اعالم کرد که فرد یاد شده در این پارتی حضور 

نداشته است. روز هفتم اردیبهشت ماه یکی از خبرگزاری ها این خبر را اعالم کرده بود.

پسر الك پشتي نجات پیدا کرد7
پزش��کان انگلیسي توانستند زندگي طبیعي را به کودکي که از داش��تن 
یک خال بزرگ در پش��تش رن��ج مي ب��رد، هدیه کنند.خال گوش��تي 
 بزرگي که در پش��ت این کودک کلمبیایي وجود داشت، باعث شده بود 
تا او به نام »پسر الک پش��تي« در میان اطرافیانش ش��ناخته ش��ود. این 
 پسر ش��ش س��اله به دلیل وجود خال در پش��تش، با مش��کالت زیادي 

روب��رو ش��ده ب��ود و رش��د م��داوم ای��ن 
خ��ال، مان��ع رفت��ن او ب��ه مدرس��ه 

ای��ن  اطرافی��ان  ب��ود.   ش��ده 
کودک مشکل او را ناشي از نیروهاي 
ش��یطاني مي دانستند و سعي مي 
کردند تا از او دوري کنند. پزشکان در 

این عمل جراحي موفقیت آمیز، 
خ��ال  ای��ن  توانستن��د 

 گوش��تي را که نزدیک به 
س��ه چهارم پشت این 

ک��ودک را در ب��ر 
گرفته بود، برداشته 
و پوس��ت آن را 

ترمیم کنند.

 عضوگیري شرکت  هرمي 
در ساندویچ فروشي 

رییس پلیس آگاهي استان آذربایجان شرقي از دستگیري 
دو سرشاخه  یکي از ش��رکت هاي هرمي خبر داد که اقدام 
به اغفال اهالي شهرستان اس��کو براي عضویت در شرکت 

هرمي مي کردند. 
سرهنگ مداحي درباره جزئیات دستگیري متهمان گفت: 
در پي وقوع چندین فقره ش��کایت مبن��ي بر کالهبرداري 
تحت عنوان شرکت هاي هرمي، پرونده در اختیار این پلیس 

قرار گرفت.
 وي افزود: با توجه به حساس��یت و اهمیت موضوع، اکیپي 
از کارآگاهان، مسئول رس��یدگي به این پرونده شدند و با 
شنیدن اظهارات شاکیان، متوجه شدند یکي از کالهبرداران 
مالک مغازه اي در شهرستان اس��کو است که بدین ترتیب 
کارآگاهان به صورت نامحسوس، مغازه س��اندویچ فروشي 
را تحت نظر گرفتند. زماني که این فرد به همراه یکي دیگر 
از سرشاخه ها مشغول اغفال یکي از اهالي براي عضویت در 
شرکت هرمي بودند، مأموران در اقدامي ضربتي، متهمان را 

دستگیر و به پلیس آگاهي منتقل کردند.
 مداحي تصریح کرد: متهمان در بازجویي ها اعتراف کردند 
از سرشاخه هاي ش��رکت هرمي غیر قانوني »پرول« بوده 
و تا به ح��ال ده ها نف��ر را با وعده دریافت س��ودهاي کالن 
 جذب شرکت کرده و از هر کدام مبالغي بین دو میلیون تا 
40 میلیون تومان کالهب��رداري کرده اند.  به گفته رییس 
پلیس آگاهي اس��تان آذربایجان ش��رقي، تاکنون ش��ش 
مالباخته شناس��ایي ش��ده و تحقیقات از متهم��ان براي 

شناسایي دیگر مالباختگان ادامه دارد.

 مرگ فجیع یک خانواده 
در میان گل و الی 

این افراد که همگی از اعضای یک خان��واده بودند، پس از 
تصادف خ��ودروی آنان با خودروی دیگر، ب��ه داخل کانال 
آب س��قوط کرده ودر میان آب و گل و الی جان خود را از 
دست دادند. باتماس رانندگان خودروهای عبوری با سامانه 
125، بالفاصله آتش نشانان ایستگاه 63 و همچنین گروه 
امداد ونجات 15 در س��اعت 14:34دقیقه روز گذشته به 
محل حادث��ه در حوالی پل فیروزآباد، به س��مت کهریزک 
اعزام ش��دند. تقی اصل، افس��ر آماده منطق��ه دو عملیات 
سازمان آتش نش��انی تهران درباره این حادثه گفت: بنابه 
اظهار شاهدین حادثه، این خودروسواری که پنج سرنشین 
داشت، پس از برخورد با خودروی س��واری دیگر، از مسیر 

اصلی منحرف شد و به داخل کانال آب فرو افتاد.
 وی افزود: لحظاتی بعد از این اتف��اق، این خودرو در حالی 
که کامال در میان آب واژگون شده بود، همراه با سرنشینان 

خود به میان آب و گل و الی کانال فرو رفت.
 تق��ی اص��ل تصری��ح ک��رد: متأس��فانه در جری��ان این 
 حادثه دلخ��راش هر پنج سرنش��ین این وس��یله نقلیه به 
 نام های قهرمان – س 50 س��اله، مهدی – س 28 س��اله، 
خدیجه – ن 25 ساله، ش��هناز 45 س��اله و دختربچه ای 
هفت ساله به نام صبا – س جان خودرا از دست دادند. وی 
با اعالم این که جنازه کشته شدگان جهت بررسی بیشتر به 
عوامل انتظامی منطقه تحویل داده شد، افزود: علت وقوع 
این حادثه رانندگی هم اکنون توس��ط عوامل راهور تحت 

بررسی است. 

 جوان 30 ساله اسیر نقشه 
آدم ربایي مادرش شد 

جوان 30 ساله اي که قرباني نقشه آدم ربایي مادرش شده 
بود، با تالش پلیس از یک مرکز ت��رک اعتیاد غیرمجاز در 

مشهد نجات یافت.
 س��رهنگ حسین بیدمش��کي، ریی��س پلی��س آگاهي 
خراس��ان رضوي با اعالم این خب��ر، اف��زود: زن جواني در 
روز سوم اردیبهشت  ماه با مراجعه به پلیس  اعالم کرد که 
چهار سرنشین یک دستگاه خودرو س��واري سمند، برادر 
30 ساله اش را از مقابل منزل مسکوني شان ربوده و او را به 
مکان نامعلومي انتقال داده اند. بیدمشکي ادامه داد: با ثبت 
اظهارات این زن، کارآگاهان مبارزه با جرایم جنایي پلیس 
آگاهي تحقیق��ات را آغاز کرده و پی بردند که »س��عید« و 
خانواده اش به دنب��ال واگذاري یک باب آپارتمان توس��ط 

پدرشان، اختالفات جدي داشته اند.
بر اساس این گزارش، پلیس فرضیه خانگي بودن ماجراي 
آدم ربایي را مد نظر ق��رار داده و بازجوی��ي از خانواده این 
جوان 30 ساله آغازش��د. اظهارات مادر سعید مبني بر این 
که پسرش اعتیاد شدید به موادمخدر داشته و هم اکنون در 
یکي از مراکز ترک اعتیاد نگهداري مي شود، ظن کارآگاهان 
را برانگیخت. تناقض گویي مادر در تحقیقات بعدي پرونده، 
او را در برابر شواهد و ادله اي قرار داد که با وجود تالش براي 
منحرف کردن مسیر بازجویي ها، ناچار به بیان حقیقت شد 
و در اعترافاتي، نشاني محلي که پسرش در آن زنداني شده 

بود را به پلیس ارائه کرد. 
 کارآگاه��ان مب��ارزه ب��ا جرایم جنای��ي پلی��س آگاهي با 
به دس��ت آوردن ای��ن س��رنخ ها به مرک��ز ت��رک اعتیاد 
غیرمج��از اع��زام ش��دند و ج��وان 30 س��اله را نج��ات 
 دادن��د. ریی��س پلی��س آگاه��ي خراس��ان رضوي در 
این باره گفت: س��عید در تحقیقات گفت که به موادمخدر 
اعتیاد ندارد و مادرش با طرح این نقش��ه، ب��ه مرکز ترک 
اعتیاد غیرمج��از مراجعه و ادعا کرده ک��ه پسرش آلوده به 
موادمخدر اس��ت و  حتی به مسئوالن کمپ گفته بود که 
پسرش با شمش��یر به اعضای خانواده حمله کرده اس��ت. 
به همین دلیل چه��ار تن از پرس��نل مرکز ت��رک اعتیاد 
س��عید را ب��ه مرک��ز انتق��ال داده و در این م��دت زنداني 
 بود. در ح��ال حاض��ر تحقیق��ات در م��ورد ای��ن پرونده 

ادامه دارد.

زنگ حادثه 
صدای زنگ مرکز فوریت های پزش��کی شهرستان شاهین شهر 
همزمان با ساعت 22:24 چهارم اردیبهش��ت ماه به صدا درآمد. 
در تماسی با اتاق فرمان 115، حادثه ای گزارش شد که حاکی از 
اتفاقی ناگوار بود. تماس گیرنده از وخامت حال سه سرنشین یک 
دستگاه سواری مگان خبر داد که همگی آنها در اثر سانحه آسیب 

جدی دیده بودند.
نزدیک ترین پایگاه امدادی اورژانس به محل حادثه، پایگاه گلدیس 
بود. نریمان صادق��ی، مسئول اتاق فرمان فوریت های پزش��کی 
شهرستان شاهین ش��هر و میمه نیز که آن ش��ب به جای یکی از 
همکارانش در پایگاه گلدیس سرپرست ش��یفت بود، در جریان 

حادثه قرار گرفت.
 صادق��ی در این ب��اره به زاین��ده رود گف��ت: با اع��الم حادثه از 
س��وی اتاق فرمان، ب��ه عنوان سرپرس��ت واحد ام��داد اورژانس 
 به س��رعت ع��ازم مح��ل م��ورد نظ��ر ش��دیم. فاصل��ه تقریبی 
با محل حادثه حدود 9 کیلومتر بود، اما با وجود داشتن سرعت باال، 
اتاق فرمان بار دیگر در  بی سیم آمبوالنس، حادثه را شدید اعالم 

کرد و از تیم امدادی خواس��ت که با تمام سرعت، خود را به محل 
حادثه برسانند.

 دقایق��ی قب��ل از ای��ن حادث��ه، بارندگ��ی س��طحی، ج��اده را 
نمن��اک ک��رده و همین می��زان کاف��ی بود ت��ا روغن ناش��ی از 
اگزوز خودروها و همچنین س��ایر روغن های س��طح آس��فالت، 
اتوبان م��ورد نظ��ر را به ش��دت لغزن��ده کن��د، اما با ای��ن حال 
صادقی که در ش��ب حادثه خ��ود، راننده آمبوالن��س بود،گفت: 
 با وج��ود هم��ه خط��رات ب��ا س��رعت 150 کیلومت��ر حرکت 
می کردیم و کمتر از شش دقیقه بعد، محل حادثه را رؤیت کردیم.

مگانی که تکه تکه شده بود
امدادگران در نخستین مواجهه با محل حادثه، الشه خودرو مگانی 
را مش��اهده می کنند که بیش��تر قطعات آن از هم پاشیده است. 
خودرو بر روی سقف واژگون شده و با سرعت زیاد، حدود 20 متر از 
گاردریل های وسط اتوبان را از جا کنده بود. شدت صدمات خودرو 
حاکی از حادثه ای شدید بود. امدادگران بالفاصله کار  شناسایی 

مصدومان را آغاز کردند. 

 دو مصدوم که جوان بودن��د، در فاصله های مختلف��ی از خودرو
 قرار داشتند. 

یکی از آنها به ه��وش بود، اما مصدوم دیگر ش��رایط بحرانی تری 
داشت. 

صادقی در این باره اف��زود: یکی از مصدومان هن��وز در خودروی 
واژگون شده بود و بر اس��اس اولویت ها ، کار رسیدگی به وی که 
پشت فرمان خودرو قرار داشت و جمجمه اش شکافته شده بود، 
آغاز شد. بررسی های اولیه حاکی از این بود که راننده که جوانی 
 حدود 23 ساله بود، بر اثر شدت ضربه و شکستگی جمجمه در دم

 جان باخته است. بدین ترتیب با توجه به مصدومیت شدید نفر دوم، 
اقدامات امدادی برای وی را آغاز کردیم.

 مصدوم که 20 ساله به نظر می رسید، دچار شکستگی های متعدد 
شده بود؛ س��اق پای راس��ت ، هر دو بازو و چندین نقطه دیگر از 
بدنش شکسته بود. خرد شدگی جمجمه، صورت، گردن و پارگی 

دیافراگم و کبد تشخیص داده شد.
نیروهای امداد در حالی اقدامات خود را انجام می دادند که فردی 
 در نزدیکی آنها با داد و فریاد و فحاشی، مانع از انجام خدمات امداد 
می ش��د. او راننده یک خ��ودرو 206 بود که با عصبانیت بر س��ر 
امدادگران داد می زد و معتقد بود که آنها دیر رس��یده اند. حضور 
این فرد، روند امدادرس��انی را به مصدوم بدحال کند کرده بود که 

سرانجام پلیس وارد عمل شد و این فرد را از محل دور کرد.
نفر سوم، پسری 19 ساله بود که دچار پارگی صورت و شکستگی 
در ناحیه دست راست شده بود. وضعیت عمومی او مناسب بود و 
می توانست منتظر رسیدن تیم دوم امداد باشد. تمام تمرکز گروه 

امداد بر نجات جان مصدوم بدحال صورت گرفته بود. 
پس از انجام اقدامات اورژانسی، آمبوالنس بالفاصله مجروح را به 

بیمارستان غرضی  منتقل کرد. 
صادقی افزود: در نیمه راه بعد از پل خورزوق، بیمار ایست قلبی کرد، 
اما با تالش تیم امدادی دوباره برگردانده شد، اما درست زمانی که 
مقابل درب بیمارستان غرضی رسیدیم، بیمار برای بار دوم ایست 

قلبی کرد و این بار جان باخت.

مسابقه ای که با مرگ پایان یافت
تنها شاهدان زنده حادثه، مصدوم خودرو مگان و راننده پژو 206 
بودند. آنها در اظهاراتشان گفته بودند که به همراه کشته شدگان 
حادثه در حال مسابقه سرعت در حد فاصل پل هسا و گرگاب در 
اتوبان معلم بودند؛ مسابقه ای که ه��ر از چندگاهی بعد از دور هم 
جمع شدن در پارک و قلیان کشیدن، در فضایی دوستانه برگزار 
می شد. این مسابقه هربار ختم به خیر می ش��د، اما این بار پایان 

خط  مسابقه، مرگ بود.

اتوبان معلم اصفهان پایان خط  مسابقه مرگ بود

شهرزاد  مسابقه سرعت در حد فاصل پل هسا و گرگاب در اتوبان معلم اصفهان در هوای بارانی نتیجه 
خونینی به همراه داشت و مرگ دو جوان را رقم زد.باباعلی پور 
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شهر اصفهان در پنجمین روز از اردیبهشت ماه ساعات سختي 
را گذراند. بارش تگرگ و باران در این شهر، باعث شد تا تماس 

شهروندان با سامانه 125 ستاد فرماندهي آتش نشاني اصفهان 
پنج برابر روال عادي روزانه خود شود. 

به گزارش پایگاه خبري آتش نش��اني اصفه��ان، اعالم 830 
مورد آبگرفتگي منازل و اماکن تجاري در اولین ساعت شروع 
بارش باران تا س��اعت ۷:30 صبح روز بعد، باعث ش��د تا این 
سازمان کلیه نیروهاي شیفت استراحت خود را جهت کمک 

به نیروهاي عملیاتي فراخوان کند. 
از مهم ترین حوادث اعالم ش��ده در این تاری��خ، مي توان به 
ریزش سقف منزلی و احتمال ریزش دیوار همجوار با آن بر اثر 

بارش شدید باران و فرسودگي بافت اشاره کرد. 
نیروه��اي عملیات��ي ایستگاه 19س��ازمان آتش نش��انی در 
این س��اختمان قدیمي که در خیابان آی��ت اهلل غفاري دچار 
ریزش س��قف یکي از اتاق ها ش��د،  در کمترین زمان ممکن 
 حضور یافته و اقدام��ات الزم را انجام و محل را تحویل عوامل 
ش��هرداري دادند. همچنین مي توان ب��ه تخریب قسمتي از 
دیوار س��اختمان قدیمي در خیابان طالقاني اش��اره کرد که 
نیروهاي عملیاتي، این مح��ل را نیز پس از ایمن س��ازي به 
عوامل ش��هرداري تحویل دادند. س��اکنان خیابان معراج در 
کوي شهید ملکوتي نیز شاهد تخریب قسمتي از دیوار منزل 
و احتمال تخریب کل منزل یکي از همسایگانش��ان بوده اند. 
به دنبال این اتفاق که بر اثر ورود آب باران به قسمت انتهاي 
مهاربندي و محل حفاري و سست ش��دن مهارها بوده است، 
 کارشناسان واحد پیشگیري س��ازمان آتش نشاني اصفهان

 در نقطه حادثه دیده حاضر ش��دند و م��وارد الزم را در محل 
انجام دادند. س��ازمان آتش نش��انی پیش از این چندین بار 
نسبت به مش��کالتی که خانه های قدیمی شهر را در معرض 
تهدید قرار می دهد، تذکراتی به مسئوالن داده بود، اما باز هم 

آبگرفتگی منجر به تخریب برخی خانه ها شد.

بر اثر بارش شدید باران در اصفهان؛

۸۳۰ مورد آبگرفتگي 
منازل و اماکن تجاري

آلمان، اعتصاب رانندگان تاکسی در کمال آرامشاصفهان، تصادف پراید در اتوبان شهید صیاد شیرازیاسپانیا،آبگرفتگی مترو همزمان با فصل بارندگی

چه خبر از کجا؟

در اثر ناآگاهي چوپان محلي روستاي عباس آباد استان مرکزي 
یک سیاه گوش ماده تلف شد. در کوه هاي منطقه پیرحیدر بخش 

خرقان شهرستان زرندیه استان مرکزي، واقعه دلخراشي روي داد 
که دل همه دوستداران طبیعت ایران را به درد آورد.

چند چوپان محلي روستاي عباس آباد که گوسفندان را به دامنه 
کوه برده بودند، در یک��ي از صخره ها در نزدیک��ي خود متوجه 

حیواني شبیه پلنگ و یوزپلنگ مي شوند.
 بالفاصله به کمک یکي از چوپانان و پنج س��گ گله، حیوان را به 
محاصره در آورده و در یک نبرد نابرابر، سیاه گوش )لینکس( ماده 
به دست سگ هاي گله از پاي در آمده و تنها نصیب این چوپانان 

ناآگاه، گرفتن چند عکس یادگاري از آنها مي شود.
بقایاي ای��ن حیوان زیب��ا و ش��اهکار آفرینش هم اکن��ون براي 
تاکسیدرمي به تهران ارسال شده اس��ت. طالبي، رییس محیط 
زیست زرندیه و همکاران وی پس از این واقعه به حفاظت شدید 

از منطقه به کمک اهالي و دوستداران محیط زیست برآمده اند.
تاکنون هیچ اثري از این گربه در استان مرکزي و مناطق مجاور 

ثبت نشده بود.
سیاه گوش، از گونه گربه سانان اس��ت که ظاهری زیبا دارد.  نام 
علمي این حیوان Felis lynx بوده و دارای پاهای بلند، دم کوتاه 

و پشمالو با موهای بلند ریش مانند است. 
 ای��ن حی��وان در انته��ای بیرون��ی گوش ه��ای خود ب��ه طول 
 چهارس��انتیمتر موهای بلند مش��کی دارد و به همی��ن دلیل به 

سیاه گوش شهرت یافته است.
سیاه گوش پستانداري است که در هر زایمان سه تا چهار توله به 
دنیا می آورد و فصل جفتگیری آن اوای��ل زمستان بوده و دوران 

حاملگی اش ۷0 روز به طول می انجامد.
طول عمر ای��ن حیوان معموال 21 س��ال اس��ت و از جوندگان و 
حیوانات کوچ��ک محیط تغذیه می کند، ب��ه همین دلیل از نظر 
کنترل جمعیت حیوانات و هرم انرژی، برای اکوس��یستم ارزش 

زیادی دارد.

در استان مرکزی رخ داد؛

تلف شدن سیاه گوش 
نادر به دست چوپانان 

SMS

مسابقه سرعت در هوای بارانی حادثه آفرید



چهره روزيادداشت

گروه شهرستان - مدیركل ورزش و جوانان چهارمحال وبختیاری 
 از راه ان��دازی نخس��تین خان��ه ورزش روس��تایی در این اس��تان

 خبر داد.
محمود شمسی پوردر این باره افزود: نخستین خانه ورزش روستایی 
استان در سال جاری در روستای »چم زین« شهرستان شهركرد به 

بهره برداری می رسد.
 به گفت��ه وی، خانه ورزش روس��تایی مكان��ی برای اس��تعدادیابی 
 ورزش��ی روستاهاس��ت و توس��عه ورزش در روس��تاها را به همراه 

دارد.
وی گفت:توجه به ورزش روستایی یكی از اولویت های اداره ورزش 
و جوانان چهارمحال وبختیاری در سال جاری است. در همین راستا 
امید است با همكاری هیأت های ورزش��ی نسبت به استعداد یابی و 
حضور در شهرستان ها و مناطق روستایی گام های اساسی برداشته 

شود.
شمس��ی پور افزود: جوانان و ورزشكاران این اس��تان روحیه باالی 
پهلوانی دارند و این نشان از تربیت اس��امی و توجه به مق�ام واالی 

بزرگان دین است.
 چهارمح��ال وبختی��اری نزدی��ك ب��ه 900 روس��تا ب��ا جمیعتی 
 افزون ب��ر 400هزار نف��ر دارد كه توجه به س��امت جس��مانی آنها 
می تواند آینده ای روشن و س��الم را برای این تعداد از هموطنانمان 

فراهم سازد. 

زمستان دست بردار نیست 
این روزها با این كه بهار اس��ت، 

محمد 
ش��ب های س��رد در ش��هركرد بندرعباسی 

موجب ش��ده بخاری های مردم 
همچنان روشن باشد.گویا سرما در این شهرستان خیال 

رفتن ندارد.
این شاید به خاطر همجواری استان چهارمحال با زاگرس 
باشد كه سبب ش��ده  همه این اس��تان را با برف و آب و 

سرما بشناسند.
 ای��ن در حال��ی اس��ت ك��ه زمس��تان س��ال 90 
چهار محال و بختیاری، برخاف زمس��تان س��ال های 
گذش��ته چندان س��رد نبود و برف فراوانی نی��ز نبارید 
 و در بیش��تر روزه��ا آب و ه��وای آفتابی و معت��دل بود.

 اما بهار امساِل اس��تان چهار محال و بختیاری، برخاف 
بهار سال های گذش��تِه تاكنون زیاد گرم نشده و سوز و 

سرمای زمستان در شب ها احساس می شود.
متغیر بودن دمای هوا در اواخرفروردین در شهرس��تان 
 شهركرد و بس��یاری از شهرها و روس��تاهای كوهستانی 
این استان بس��یار زیاد احساس می ش��ود، به حدی كه 
یك روز هوا بسیار گرم می ش��ود و روز دیگر بسیار سرد 

می شود.
به همین دلیل است كه بسیاری از مردم كه بخاری های 
گازس��وز خود را جمع آوری كرده بودند، دوب��اره آنها را 
وصل كرده و روشن كردند  و بس��یاری دیگر از مردم نیز 
به خاطر سرد و گرم شدن یك باره هوا دچاربیماری های 

سرماخوردگی و... شدند.
درختان میوه نیز همیشه در اوایل عید نوروز در سال های 
گذشته به شكوفه می نشستند، اما امسال به خاطر سردی 
هوا هنوز  شكوفه بسیاری از درختان باز نشده و درختان 

خیابان های شهر نیز دارای برگ نشده اند.
به این دالیل به نظر می رسد اجرای برخی سیاست های 
حمایتی از سوی استاندار اس��تان در بخش كشاورزی یا 
رفتارهای حمایتی در بخش تأمین منابع گرمایی استان، 
كه گاز اس��ت، می تواند به��ار زمس��تانی چهارمحال و 
بختیاری را گرم كند تا مردم قانع و پاكباخته استان بهتر 
بتوانند سرمای 91 را كه نوید اتفاقات بسیاری می دهد، 

تحمل كنند.
چه خ��وب بود مدی��ران و متولیان كان اس��تان در این 
روزهای سرد كه هیچ آماری كسی را گرم نمی كند، راهی 
برای دلگرم كردن مردم استان ش��ان بیایند و فراموش 
 نكنند آنها هس��تند كه به قول بنیانگ��ذار كبیر انقاب، 
ولی نعمت هستند، نه كسی كه چند روزی میهمان یك 

میز و صندلی است.  

اخبار کوتاه

يادداشت

8
افزايش 28/9 درصدي مرگ ناشي از اعتياد استان در سال گذشته 

منصور فیروزبخت،  مدیركل پزشكي قانوني چهارمحال و بختیاري، از افزایش 28/9 درصدي مرگ ناشي از 
اعتیاد در سال گذشته در استان خبر داد و گفت: سال گذشته 49 نفر به دلیل سوءمصرف مواد مخدر جان خود 

را از دست دادند.
95درصد پسماندهای استان 

قابلیت بازيافت دارد
مدیركل حفاظت محیط زیست 

چهارمحال وبختیاری 
               سعید یوسف پور

روزانه 540 تن پسماند شهری و روستایی در استان تولید می شود كه این 
میزان در طول سال به197هزار تن می رسد، ولی با توجه به محدودیت 
فضای استان و جغرافیای طبیعی، درباره دفن زباله ها محدودیت وجود 
دارد و وضعیت دفن زباله در شهرها و روستاها مطلوب نیست. از دیگر سو، 
 67 درصد پسماندهای استان مواد آلی هس��تند كه این میزان می تواند 
منشأ سرمایه گذاری و درآمد برای استان باشد، ولی با توجه به كمبودها، 
باید م��واد اولیه را ب��ه نحوی 
مصرف كنیم كه تولید پسماند 
كاهش پی��دا كند. در اس��تان 
 چهار بیمارس��تان به دستگاه 
خنثی س��از مجهز هستند كه 
زباله های بیمارستانی را پس 
از خنثی س��ازی به شهرداری 

تحویل می دهند.
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دكترعلیرضا گلشني در نشست خبري با اصحاب رسانه و مطبوعات 
استان افزود: در حال حاضر حدود 14 هزار دانشجو در كلیه واحدها 
و مراكز استان مشغول به تحصیل هستند و پیش بیني مي شود این 
رقم تا پایان برنامه پنجم توسعه به 20 هزار نفر و در افق 1404 به 

30 هزار نفر برسد.
وي ادامه داد: در برنامه آمایش آموزش عالي استان، كل دانشجویان 
 تا پایان برنامه پنجم توس��عه، حدود 63 هزار نفر پیش بیني شده 
كه یك سوم دانشجویان در دانشگاه آزاد اسامي تحصیل خواهند 

كرد.
گلش��ني تصریح كرد: هم اكنون346 نفر هیأت علمي در اس��تان 
مشغول فعالیت هس��تند كه پیش بیني مي ش��ود تا پایان برنامه 
پنجم به 677 نفر و در چشم انداز 1404 به 1200 نفر برسد. نسبت 
دانشجو به استان نیز كه یكي از شاخص هاي اصلي توسعه به حساب 
مي آید،1 به 39 بوده كه این رقم باید در سال 94به رقم 1 به 31 و 
تا افق 1404 به نسبت 1 به 25 برس��دكه به شاخص هاي جهاني 

بسیار نزدیك است. 

 به گفته وي، امس��ال در حوزه مقاالت پژوهش��يISI پیش بیني 
 91 مقاله ش��ده كه رقم بسیار خوبي اس��ت و پیش بینی می شود 
در س��ال 94 به 290 مقاله و در افق 1404 به 400 مقاله در سال 

برسد. 
گلش��ني تصریح كرد: در س��ال 91، 88 طرح تحقیقاتي در واحد 
شهركرد در حال اجراست كه این رقم تا پایان برنامه پنجم توسعه به 

126 مقاله و تا پایان 1404 به 298 طرح مي رسد.
وي افزود: در ح��ال حاضر 18 كت��اب در واحد ش��هركرد تألیف 
 شده است كه پیش بیني مي شود تا پایان برنامه پنجم توسعه به 
31 جلد و در چش��م انداز 1404 به بیش از 50 كتاب برسد. تعداد 
 كتب كتابخانه هاي مراكز واحد اس��تان 125 هزار جلد است كه 
پیش بیني مي شود تا پایان برنامه پنجم به 200 هزار جلد و در افق 

1404 به 360 هزار جلد است. 
رییس دانش��گاه آزاد اس��امي واحد ش��هركرد گف��ت: در حال 
حاضر تع��داد مراك��ز تحقیقات��ي تصویب ش��ده دانش��گاه یك 
مركز اس��ت كه تا پایان س��ال 94 به س��ه مورد و در چش��م انداز 

1404 ب��ه پنج م��ورد خواهد رسید.گلش��نی اظهار داش��ت: هم 
 اكن��ون 30 اختراع ثبت ش��ده در دانش��گاه آزاد وج��ود دارد كه 
 پیش بیني مي ش��ود این تع��داد در س��ال 94 به 60 م��ورد و در 

چشم انداز 1404 به 100 مورد برسد.
وي ادامه داد: هم اكنون تعداد دانشجویان استفاده كننده از خوابگاه 

1350 نفر اس��ت كه تا پایان 
برنامه پنجم ب��ه 1700 نفر و 
تا پای��ان 1404به 2500 نفر 

خواهد رسید.
گلشني همچنین تصریح كرد: 
امسال 10 هزار نفر از وام هاي 
دانشجویي استفاده كرده اند 
و پیش بینی می شود این رقم 
تا پایان سال 94 به 11 هزار و 
500 نفر و تا پایان چشم انداز 

به 15 هزار نفر برسد.
ییس دانش��گاه ازاد اسامي 
واحد ش��هركرد با بی��ان این 
 كه در ح��ال حاض��ر بیش از 
هش��ت ه��زار دانش��جودر 
اس��امي  آزاد  دانش��گاه 

واحد ش��هركرد در ح��ال تحصیل هس��تند، خاطرنش��ان كرد: 
پی��ش بیني م��ي ش��ود تع��داد دانش��جویان در اف��ق 1404 به 
بی��ش از 18 ه��زار نف��ر برس��د. همچنین تع��داد رش��ته هاي 
 دانش��گاهي از 65 رش��ته كنوني به حداقل 100 رش��ته فعال در 

چشم انداز 1404 برسد.
وي خاطرنشان كرد: امروز دانشگاه آزاد اسامي واحد استان بیش 
از 30 هزار فارغ التحصیل دارد كه این رقم در افق 1404 به بیش از 

50 هزار نفر خواهد رسید.
دكتر گلشني اظهار داشت: در حال حاضر پنج دانشكده مصوب در 
واحد دانشگاه آزاد شهركرد وجود دارد، همچنین سه دانشكده در 

حال رسمي شدن است.
وي با بی��ان این كه در حال حاضر رتبه این دانش��گاه از بس��یاري 
 از دانش��گاه هاي دولتي باالتر اس��ت، خاطرنش��ان كرد: دانشگاه 
آزاد اس��امي در ابعاد مختلف ماهیت فرهنگي دارد و بدون شك 
عملكرد فرهنگي و اجتماعي دانش��گاه در استان و كشور غیرقابل 
كتمان است و در توسعه نیروي انساني نقش اساسي ایفا مي كند.
وي افزود: بیش از 95 درصد بودجه دانشگاه از طریق شهریه است. 

ريیس دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرکرد:

دانشگاه آزاد اسالمي استان به دانشگاه جامع تبديل مي شود

 ريیس دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرکرد با اشاره به موافقت اولیه براي پذيرش دانشجو در رشته پزشكي در اين 
واحد گفت: درصورت تصويب رشته پزشكي، ازمهرماه آينده پذيرش دانشجو داريم. موافقت اولیه براي تأسیس 
بیمارستان هم انجام شده است و در کنار رشته هاي پیراپزشكي، مامايي، پرستاري و بهداشت يك دانشگاه بزرگ 

علوم پزشكي در دانشگاه آزاد ايجاد می شود.

امروز دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد 

 استان بیش از
  30 هزار 

فارغ التحصیل 
دارد که اين رقم 
در افق 1404 به 

بیش از 50 هزار نفر 
خواهد رسید

تأسیس نخستین خانه ورزش 
روستايی در  چهارمحال و بختیاری 

  امام جمعه شهرکرد:

خلیج فارس، دارايی و افتخار ملی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران است 
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه ش��هركرد با تبریك فرا رس��یدن 
دهم اردیبهش��ت، روز ملی خلیج فارس گفت: خلیج همیشه فارس، دارایی و افتخار ملی و 
فرهنگی جمهوری اس��امی ایران اس��ت و ملت ایران نمی تواند از افتخارات ارزشی و ملی 

خود چشم پوشی كند. 
 حجت االس��ام  محمدعل��ی نكون��ام گلپایگان��ی در خطبه ه��ای نماز جمع��ه این هفته 
 ش��هركرد در مصای امام خمینی )ره( این ش��هر اظهار داش��ت: موض��وع خلیج فارس به 
 عرصه جهادی كش��ور و نظام جمهوری اس��امی تبدیل ش��ده است و دش��من می كوشد 
 با بهره گی��ری از ای��ن موضوع و تحری��ف تاریخ، ب��ه فرهنگ كه��ن و دیرین مل��ت ایران 

ضربه بزند. 
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری خطاب به دش��منان مل��ت ایران تصریح كرد: 
دش��منان بدانند كه خلیج فارس، از ارزش های به جان بس��ته ملت ایران است و این ملت، 

اجازه هیچ گونه تعرضی به ارزش های خود نمی دهد و هرگونه تعرضی را با پاسخی كوبنده 
جواب می دهد. 

حجت االسام نكونام در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شروع تبلیغات 130 نامزد 
راه یافته به دور دوم در 33 حوزه انتخابیه كش��ور و برگزاری مرحله دوم انتخابات در حوزه 
انتخابیه »اردل، فارسان، كیار و كوهرنگ«، ادامه داد: حامیان نامزدها در تبلیغات انتخاباتی، 
حرمت یكدیگر را نگه دارند و از تهمت و هرگونه نس��بت ناروا به یكدیگر پرهیز كنند، چرا 
كه هركدام از این دو نامزد با رأی مردم به مجلس راه یابد، مورد حمایت مردم و مس��ئوالن 

استان است. 
 نماین��ده ولی فقی��ه در چهارمحال و بختی��اری در ادامه به فرا رس��یدن نهم اردیبهش��ت 
 روز ش��وراها و آغاز هفته»ش��هر و ش��هروند« اش��اره ك��رد و گف��ت: منتخبان م��ردم در 
 ش��وراهای اس��امی ش��هر و روس��تا، اصول »وحدت، همدلی، همراه��ی و ترجیح منافع 

 مردم و ش��هر و روس��تا به منافع ف��ردی« را در مصوب��ات و قوانین تصویب ش��ده در نظر 
بگیرند. 

نماینده ولی فقی��ه در چهارمحال و بختیاری در پایان به مناس��بت های دیگر هفته آینده، 
نظیر سالروز شهادت اس��تاد مطهری و روز معلم و روز جهانی كار و كارگر اشاره و با تبریك 
این ایام به فرهنگیان و كارگران تصریح كرد: معلمی ش��غل انبیاست و ارج نهادن به معلم و 

استاد، تجلیل از مقام شامخ آنهاست.
وی گفت: كارگران، در تحقق شعار سال جاری، نقش مهمی ایفا می كنند و تاش مسئوالن 

برای بهبود معیشت كارگران و رفع مشكات آنان ضروری است.
 به گزارش خبرن��گار ایرنا، ائمه جمعه ش��هرهای مختل��ف چهارمحال و بختی��اری نیز در 
خطبه های نماز جمعه این هفته، با تبریك فرا رسیدن روز ملی خلیج فارس، بر اقتدار نظام 

اسامی در صیانت از ارزش ها و افتخارات خود، تأكید كردند.
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تحقق شعار 
 امسال، 

بزرگ ترين 
مسئولیت 

دانشگاه هاست

توسعه تحصیالت 
 تكمیلی از 
 مهم ترين 

اولويت های 
دانشگاه است

 کشف جديد 
در دانشگاه 
دامپزشكی 

شهرکرد

مشاور ارشد وزیر علوم تحقیقات و فناوری در دیدار با اعضای هیأت رییسه و رؤسای دانشكده های دانشگاه 
شهركرد، تحقق شعار تولید ملی و حمایت از كار و سرمایه ایرانی را بزرگ ترین مسئولیت دانشگاه ها دانست.

مشاور ارشد وزیر علوم تحقیقات و فناوری در دیدار با اعضای هیأت رییسه و رؤسای دانشكده های دانشگاه 
شهركرد كه در دفتر ریاست این دانشگاه برگزار شد، با ابراز خرسندی از حضور در دانشگاه شهركرد، با اشاره 
به سخنان وزیر علوم تحقیقات و فناوری، دغدغه دین در آموزش عالی را محور حركت این وزارتخانه عنوان 
كرد و گفت: در این راستا اقداماتی همچون اصاح برخی فرایندها و آیین نامه ها از جمله، اصاح فرایند جذب 
اعضای هیأت علمی و آیین نامه ارتقای ایشان انجام شده و برنامه های دیگری نیز در دست اجرا است تا این 
مجموعه با دو بال علم و ایمان حركت كند. وی همچنین ارتقای كیفیت آموزش عالی و رش��د تحصیات 
تكمیلی در دانشگاه های مادر استان ها را از سیاست های وزارت علوم برشمرد و افزایش ظرفیت و جذب 
دانشجویان دكتری در دانشگاه های داخل كشور به جای اعزام دانشجو به برخی دانشگاه های همتراز یا با 
كیفیت پایین تر خارج را از توفیقات به دست آمده عنوان كرد.دكتر عبداهلل فرهنگی با اشاره به نامگذاری سال 
91 به عنوان سال تولید ملی و حمایت از كار و سرمایه ایرانی، بزرگ ترین مسئولیت دانشگاه ها را تحقق این 
شعار عنوان كرد و با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در لزوم كاربردی كردن علوم گفت: در این راستا 
برنامه وزارت علوم، تربیت نیروی انسانی موردنیاز، انجام پژوهش های كاربردی و نیاز محور، كم كردن فاصله 
با صنعت و شناسایی نیازها و حل مسائل و مشكات آن است .وی همچنین باتاكید بر اعمال برخی تحریم ها و 
محدودیت ها برای پژوهشگران كشور ، به یافته های علمی و بین المللی پژوهشگران كشور اشاره كرد وگفت 
: بنا بر اعام پایگاه های علمی كشورهای غربی  در حالی كه رتبه علمی آمریكا و انگلیس  یك پله و تركیه سه 

پله سقوط كرده ،رتبه علمی كشورمان چهار پله سعود داشته است .

رییس دانشگاه ش��هركرد در نشست مشاور ارش��د وزیر با هیأت رییسه و رؤس��ای دانشكده های 
دانشگاه شهركرد، ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا را تسلیت گفت و از حضور مشاور ارشد وزیر در 

دانشگاه شهركرد تشكر و قدردانی كرد.
دكتر اسماعیل اسدی در این نشست با ارایه گزارش از فعالیت های آموزشی، پژوهشی، عمرانی، 
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شهركرد، از عنایت و مس��اعدت های مقام عالی وزارت به دانشگاه 
ش��هركرد، به ویژه از مس��اعدت و توجه ویژه به این دانش��گاه در اختصاص اعتب��ارات مورد نیاز 
سپاس��گذاری كرده و از مشاور ارشد وزیر نیز خواست مراتب تش��كر و قدردانی مجموعه دانشگاه 

شهركرد را به اطاع دكتر دانشجو برساند. 
 رییس دانشگاه شهركرد در تشریح فعالیت های این دانشگاه با اشاره به جذب دانشجو در 29 رشته 
دكتری، 50 رشته كارشناسی ارشد و 39 رش��ته كارشناسی دانشگاه شهركرد، توسعه تحصیات 
تكمیلی را یكی از مهم ترین اولویت های آموزش��ی این دانش��گاه عنوان كرد و افزود: رشد كمی 
چشمگیر سال های اخیر تحصیات تكمیلی دانشگاه شهركرد، توأم با رشد كیفی آموزش نیز بوده 
است، به طوری كه بنابر آمارهای سازمان سنجش و آموزش كشور، 58/5 درصد از دانش آموختگان 
دانشگاه شهركرد در مقاطع تحصیلی تكمیلی دانشگاه های دولتی پذیرفته شده اند كه با احتساب 
س��ایر دانش��گاه ها این رقم پیش از این خواهد بود و بیانگر كیفیت آموزش در این دانشگاه است. 
وی همچنین به وجود 365 عضو هیأت علمی در دانشگاه شهركرد، كسب رتبه اول دانشگاه های 
شهرستانی و رتبه چهار دانشگاه های كش��ور در جذب اعضای هیأت علمی را یادآور شد و افزود: 

نهایت دقت در جذب نیروهای توانمند و با كیفیت صورت گرفته است.

پژوهشگران دانشگاه شهركرد در دانشكده دامپزشكی این دانشگاه موفق به ساخت تركیب گیاهی 
برای ترمیم زخم های پوستی و برش های جراحی در دام شدند.

به گفته امین دبیلی نصرآبادی، دانشجوی دكتری دامپزشكی دانشگاه شهركرد و مجری این طرح، 
مسأله درمان صحیح و مراقبت از زخم جهت افزایش سرعت بهبودی، جلوگیری از مزمن شدن و 
عفونت آنها یكی از مهم ترین مسائلی است كه علم پزشكی و دامپزشكی با آن رو به رو بوده است. از 
دیرباز داروهای شیمیایی جهت تسریع روند ترمیم زخم به كار گرفته شده اند كه اكثر آنان نواقص، 
محدودیت ها و اثرات جانبی متعددی دارند. در این راستا تركیب گیاهی )Aria cream( به عنوان 
یك تركیب ضد عفونی كننده، ضد باكتری، ضد قارچ، ضد توموری، التیام بخش و آنتی اكسیدان 
برای درمان زخم های جراحی، ضایعات پوستی و تخریش ها مورد ارزیابی قرار گرفته و فرموله شده 
است. نتایج این یافته علمی كه با همكاری دكتر ایرج كریمی و جهانگیر كبوتری، از اعضای هیأت 
علمی دانشكده دامپزشكی دانشگاه شهركرد و مشاوره های دارویی دانشجویان دكتری تخصصی 
دانشكده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران به دست آمده است، تحت عنوان بررسی اثرات 
ترمیمی مشتقات اسانس گل میخك و عصاره هیدروالكلی ریواس )آریا كرم( در بیستمین كنگره 
فیزیولوژی و فارماركولوژی ایران نیز ارائه ش��د. این یافته ها به كاه��ش درد و خارش، به ویژه در 
حیواناتی كه به علت دس��تكاری زخم های جلدی باعث خونریزی و عفونت های ثانویه شده اند، 
كمك می كند. این تركیب به عنوان یك گزینه دارویی در ترمیم زخم و ضایعات پوستی حیوانات به 
معاونت دارو و درمان سازمان دامپزشكی كشور و همچنین به معاونت دارو، و درمان وزارت بهداشت 

برای بررسی های بیشتر و كاربردهای انسانی معرفی شده است.

دستاورد جدید پژوهشگران دانشگاه شهرکردرییس دانشگاه شهرکرد:مشاور ارشد وزیر علوم تحقیقات و فناوری:



یادداشت

جزایر سه گانه ایرانی، نام های پارسی دارند

بوموسو، تنب بزرگ و تنب کوچک
 گروه میراث -  جزایر س��ه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و 
 تنب کوچک در ط��ول تاریخ همیش��ه هویتی ایرانی داش��ته و 
خواهند داش��ت. یکی از راه های حفظ هویت ایرانی این جزایر، 
پاسداشت نام های اصیل و ریشه دار ایرانی آنهاست که  نشان از 
حاکمیت همیشه ایرانی بر این جزایر و نفوذ زبان فارسی در این 
منطقه دارد؛ به ویژه درباره جزیره ابوموسی بدون این که نیازی به 
 تغییر نام باشد، شایسته است که در نوشته های پارسی و مکاتبات،

 نام این جزیره را درست و باتوجه به ریشه ایرانی آن، »بوموسو« 
بنویسم و بخوانیم.  

بوموس�و، ن�ام اصل�ی جزی�ره ایران�ی موس�وم

 به ابوموسی است
نام اصلی و ایرانی جزیره ابوموس��ی، »بوموس��و« اس��ت که با 
دخالت بیگانگان اس��تعمارگر و به تقلید از نوش��ته های عربی 

»بوموسی« و »ابوموسی«  گفته و نوشته شده است. 
 واژه فارسی »بوموسو« از دو بخش اصلی تشکیل شده است؛ 
بخش نخس��ت این واژه »بوم« است که معنی آن »سرزمین« 
است. بخش دوم آن »ُسو« اس��ت که همان » ُسوز« یا »سبز« 

است. 
به این ترتیب ترکیب »بوم + و + ُس��و«  نام اصلی و ایرانی این 
جزیره اس��ت که معنی آن »بوم س��بز«  یا »س��رزمین سبز« 
اس��ت. در تأیید این نکته، به نام های فارسی دیگر این جزیره 

نیز می توان اش��اره کرد که دربرگیرنده ه��ر دو جزو »بوم« و 
»سبز« هستند.

 این جزیره ک��ه از خوش  آب  و هواتری��ن مناطق خلیج فارس 
است و انواع گیاهان و جانوران دریایی در ساحل آن به چشم 
می خورد و از دیرباز دارای آب شیرین، کشتزار و مراتع خوب 
بوده، نزد مردم بوش��هر و بندر لنگه و دیگر شهرهای پارس تا 
80 سال پیش به نام »گپ سبزو« به معنی »سبزه زار بزرگ« 
شناخته می شد و یا در اسناد تاریخی از آن با نام »بوموو« یاد 
کرده اند که از دو بخش »بوم« + »اوو« یا »آب« تشکیل شده 

است و به صورت »بوُمف« معرب شده است. 
بنابراین شایسته است که در نوشته های فارسی، نام این جزیره 
را درست و باتوجه به ریش��ه ایرانی آن، »بوموسو« بنویسم و 

بخوانیم.

تُنب، واژه ای فارسی است
 عرب ها که می کوش��ند نس��بتی بین خود و جزایر س��ه گانه 

تنب بزرگ و تنب کوچک و بوموسو پیدا کنند، در نوشته های 
خود واژه فارس��ی تنب را معرب کرده و به ص��ورت »طنب« 
می نویسند. در صورتی که »تُنب« یا » تُمب«، واژه ای  فارسی 
س��ره  اس��ت که در گویش های محل��ی جنوب ایران ش��امل 
لهجه های الرستانی، بندری، تنگستانی و دشتستانی به معنای 

»تپه« و »پشته« یا »تَل« است.
 در خلیج ف��ارس دو جزیره نام تُنب بر خ��ود دارند؛ یکی تنب 
ب��زرگ و دیگری تنب کوچ��ک. جزیره تنب ب��زرگ از دیرباز 
به نام هایی همچ��ون تُمب بزرگ، تُمب گ��پ،  تنب مار، تُنب 
مار بزرگ، تل مار و ... نامیده می شده، چون در این جزیره در 
گذشته ای نه چندان دور شمار زیادی مار سمی وجود داشته 
است. در گویش دریانوردان محلی این جزیره را »تمب گپ« 
نیز می نامند که باز نشان از هویت ایرانی آن دارد. واژه »تنب« 
در ترکیب نام بسیاری از روس��تاهای بندرلنگه و بوشهر نیز به 
کار رفته اس��ت. نام جزیره »تنب کوچک« نیز بر همین بنیان 

استوار است.

میراث جهان

سرود خوان

بوم و بر

میراث نامه
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موزهیاسایتموزه؟مسألهایناست،بیشاپورفراموشمیشود
قرار است یک موزه س��نگ جدای در بیشاپور ساخته ش��ود؛ هرچند که به اعتقاد رییس اداره کل 
میراث فرهنگی فارس موزه سنگ با سازه ای سبک احداث می شود، اما فعاالن میراث فرهنگی معتقدند 

بیشاپور باتوجه به حجم آثار، نیازمند موزه ای با قابلیت نگهداری کشفیات باستان شناسی است.
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 کهن ترین نقش های دیواری
 در کوه خواجه

»مجید کالنوري« سرپرست پایگاه پژوهش��ي کوه خواجه، در شهرستان 
زابل گفت: »کهن ترین نقش هاي دیواري از روزگار اشکاني را در کوه خواجه 
مي توان دید. نقش برجسته هاي گلي این کوه کم مانند است و کوه خواجه 

تنها عارضه  طبیعي دشت سیستان است.«
به گزارش ایس��نا؛ وي افزود: »در حوزه ي باستان شناسي، هنر، معماري، 
اس��توره هاي ملي، آیین و باورهاي ملي و تاریخي، کوه خواجه ارزش هاي 
ویژه اي دارد. «مجید کالنوري یادآور شد: »نگهداري از برجاي مانده هاي 
فرهنگي، نخس��تین چیزي اس��ت که نگهداري و پژوهش را در کنار هم 
مي خواهد.«وي با بیان این که گوشه س��ازي در گنبد براي نخستین بار در 
ایران در کوه خواجه انجام گرفت، افزود: »یکي از رکوردهاي جهاني در کوه 
خواجه، نقاشي هاي به دست آمده از مردمان پیش است و نقش برجسته ها 
در بهتری��ن و مقدس تری��ن جاي دژ که آتش��کده بوده اس��ت، س��اخته 
ش��ده اند.«کالنوري افزود: »کمپ گردش��گري کوه خواجه در پایین دژ 
کافرون ساخته شده و آماده بهره برداري است. این کمپ نمازخانه، فروشگاه 
صنایع دستي و رس��توران دارد و اقامتگاه خوبي براي استراحت و اسکان 
بازدیدکنندگان است.»کوه خواجه« با معماري شگفت انگیز در دل کویر 
ایران در سیستان همچون نگین درخشاني خودنمایي مي کند.کوه خواجه 
با ارتفاع تقریبي  ۶0۹  متر از سطح دریا اس��ت که در هنگام پرآبي جزیره 
کوچکي را در میان دریاچه هامون ش��کل مي دهد.کوه خواجه بزرگترین 
معماري خشتي بر جاي مانده از دوره “پارتیان” در منطقه سیستان قرار 

دارد و یکي از مهمترین آثار دوره هاي اشکاني، ساساني- اسالمي است.

 خانه قزوینی ها، دیروز 
و خانه متین پور، امروز!

خانه قزوینی ها: در جنوب خیابان ابن سینا 
مهدی 
و در محله دردش��ت   اصفهان، خانه ای تاریخی از فقیهی

دوره قاج��ار برجای مان��ده که تا اوای��ل دهه 50 
خورشیدی به عنوان محل مسکونی مورد استفاده بود، ولی در همان سال ها  
و در سال 1353خورشیدی از طرف دولت وقت خریداری شد و پس از مرمت 
و بازسازی های الزم، در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار گرفت. با این کار، 
سازمان ملی حفاظت از آثار باستانی اس��تان اصفهان در این خانه تاریخی 
مستقر شد و این اس��تقرار زیر عناوین مختلف تا حال حاضر نیز ادامه دارد. 
ورودی این  خانه  تاریخی در انتهای داالنی سرپوشیده  واقع شده که در طول 
آن، دیوار تازه ساز و مشبک خانه کهکش��انی ها دیده می شود. با گذر از این 
داالن پر پیچ و خم  و طی چند پله  مرتفع، به میان سرای وسیعی  می رسیم که 
 ب��ه خان��ه قزوینی ه��ا تعل��ق دارد. ای��ن میان س��را ب��ا ظاه��ری 
مستطیلی شکل  و آب نمایی در بخش مرکزی و دو باغچه قرینه در اطراف آن، 
هم چنین تاالر شاه نش��ینی در ضلع ش��مالی که با گچ بری هایی به ش��کل  
مقرنس های در هم و پنجره ارسی، با  وسایل شیشه ای رنگی و مشبک ریزنقش 

آراسته شده، زیبایی دو چندانی به این بنا می بخشد.                 
خانه تاریخی قزوینی ها در حال حاضر عالوه بر کاربری اداری، مورد بازدید 
ده ها نفر از گردشگران و دانشجویان رشته های مختلف هنری و معماری قرار 
می گیرد. این خانه زیبا در تاریخ 75/۹/1۹ و با شماره 17۹5در فهرست آثار 

ملی ایران به ثبت رسیده است.

خانه تاریخی متین پور: در گذر از کوچه پس کوچه های محالت شهر، 
گه گاه  به خانه ای  قدیمی و جالب توجه بر می خوریم که با ش��کل و شمایل 
سنتی و زیبای خود خاطرات زندگی گذشتگان را حفظ کرده است. خانه ای با 
اتاق های کوچک و بزرگ پیرامون حیاط که خانواده ای ساده و منسجم  را در 
خود جای می داد. خانه ای که  عطر گل های بهاری در آن  زندگی  تازه را نوید 
می داد و وزش مالیم باد برحوض میانی اش، طراوتی خاص به ارمغان می آورد. 
خانه ای که  بازتاب نور در شیش��ه های رنگین در و پنجره های��ش، بازتابی از 
درخشش نور به همراه داش��ت و انعکاس آیینه های زیبای آسمانه اش، نقش 
فرش ایرانی را در اتاق می گستراند. خانه ای که زیبایی های  گذشته را در خود 
فرو برده و  خاطرات تلخ و شیرین آن روزگار را با خاک آکنده بود. یکی از این 
خانه های خاطره انگیز که روزگاری پای برجا بود، خانه ای به نام متین پور در 
محدوده بافت تاریخی اطراف میدان نقش جهان بود که اکنون جز ویرانه ای در 
هم شکسته چیزی از آن باقی نمانده است. همنشین غربت و تنهایی اتاق هایش  
نسیم بادی اس��ت که گاهی بازمانده در و پنجره های چوبی زیبایش  را بر هم 
می کوبد و تکه ای هرچند کوچک از قطعات گره چینی آن را به زمین می ریزد؛ 
خانه ای که روزگاری سرسبز و باطراوت بود، اما اکنون درختانش به خشکی و 
بی آبی عادت کرده و حوض مرکزی حیاطش با سرابی از گذشته سیراب می 
شود. اگر با خانه متین پور بی مهری نمی شد و این خانه زیبا و دل انگیز همچون 
خانه قزوینی ها با کمی خوش فکری و هوشمندی به شکل اصلی و پیشین خود 
حفظ می شد، این فرصت برای شهر تاریخی اصفهان باقی بود تا  از این خانه به 
عنوان مکانی برای سفره خانه س��نتی یا میهمان پذیر استفاده شود و ضمن 
معرفی ارزش های اصیل معماری ایرانی،گامی در جهت توسعه زیرساخت های 

گردشگری به شمار آید.  

خاک مهرآیین

 ترانه سرودی به شیوه اَکاپال 
با صدای وحید تاج

»خاک مه��ر آیین« نام ترانه س��رودی بس��یار زیبا با ص��دای وحید 
تاج  با هم آوازی گروه آوازی تهران اس��ت که بر اس��اس سروده ای از  
 اس��ماعیل فرزانه و آهنگس����ازي علي اکبرقرباني و به سرپرس��تی 

میالد عمرانلو اجرا شده است.
 این ترانه سرود بدون اس��تفاده از هرگونه س��از  اجرا شده است. این 
سبک اجرا در موسیقی، اَکاپال نام دارد و به نوعی موسیقی آوازی بدون 
همراهی ساز گفته می شود که تنها با صدای خروجی از حنجره انسان 

و دهان اجرا می ش��ود، اما 
ش��نونده احساس می کند 
ک��ه ص��دای انواع س��از را 
می  ش��نود. گ��روه آوازی 
تهران نخستی��ن گروه در 
ایران اس��ت که این سبک 
موسیقی را اجرا می کند و 
توانسته به رتبه های جهانی 

نیز دست یابد. 

موسیقی در  افغانستان
نکته ای را که پیش از آغاز گفتار باید نسبت به آن تذکر داد، 
این است که من با عقیده کسانی که موسیقی افغانستان را 
یک قلم مقتبس از هند و ترک، عرب و فارس می دانند و در 
این میان برای ما کوچک ترین نقشی و سهمی قائل نیستند، 

هیچگاه درست نبوده است.
درست است موقعی که بین کشورها، مخصوصاً همسایگان 
روابط ادبی، سیاسی، نظامی و نظایر آن برقرار می شود، خواهی 
نخواهی موسیقی، زبان و به طور کلی فرهنگ، یکی از دیگری 
متأثر می گردد؛ مثال چنان که ام��روز می بینیم، بسیاری از 
آهنگ های ما با مقام های هند یا مقام و یا دستگاه های ایران 
مطابق اس��ت و یا نزدیکی به هم می رساند، اما هیچ وقت این 

تأثیر و تأثر یک جانبه نبوده واصوال هم نباید باشد. 
به ای��ن ترتیب، نباید یک کش��ور باس��تانی و متم��دن را با 
چنان فرهنگ غنی و درخش��ان، بی حق کشید و توهم کرد 
که ساکنان این س��رزمین کهنسال آواز، س��رود و باالخره 
موسیقی نداشته وآنچه که دردامنه کوهسار بلند و وادی های 
 فراخ و دره های زیبا زمزمه می ش��ود، از دیگران است و این 
همه نغمه ها و ترانه های اصیل و جلیل از سرزمین های دیگر 

آمده است.
اصوال موسیقی را مانند ش��عر، نمی توان مخصوص یک قوم 
و یک کش��ور دانست و یا ملتی را به طور قطع از این نعمت و 
موهبت بی بهره پنداشت؛یا به عبارت دیگر، همانطوری که 
خنده و یا گریه طبیعی عموم بشر است، موسیقی هم زاده و 

الزمه  زندگانی اوست.
با درنظرداش��تن این نکته که هنرهای زیبا در محیط های 
گوناگون و ش��رایط متفاوت، یکسان و به ی��ک میزان نبوده 
و طبعا ش��دت و ضعف، رکود و تعالی داش��ته است، درباره 
پیدایش موس��یقی باید گفت که بش��ر از دیرباز برای ابراز و 
 اظهار تخیالت، افکار، احساس��ات و عواطف درونی خود به 
سه چیز متوسل شده:گاهی آن احساسات، وجد و تموجات 
باطنی را در قالب الف��اظ ریخته  که به آن ش��عر می گوییم 
 و زمانی به وس��یله آهنگ و اصوات مقطع بیان داش��ته  که

 موسیقی است.
 این ادوار، جزو آداب و فرهنگ همه  ملل و نخستین مظاهر 
ذوقی و طبیعی بشر است. دانش��مندان امروز معتقدند که 
 فرهنگ و تمدن هر قوم با میزان ترقی موس��یقی آن ارتباط 
 دارد. افغانست��ان عزیزم��ان ک��ه بی  گ��زاف مح��ل ظهور 
یکی از قدیمی تری��ن و عالی ترین تمدن ه��ای جهان بوده، 
در همه اعصار از ان��واع صنعت و کمال و یا ب��ه عبارت دیگر 
از فرهنگ مادی و معنوی بهره ها داش��ته اس��ت. اگر حمل 
 بر مبالغه نش��ود، تاری��خ موس��یقی افغانستان ب��ه حدود 

پنج هزار سال قبل می رسد.

هنگام »گاهان بار پَ�تَی�ه َش���هیم« که به باور گذشتگانمان، 
گاه پیدایش زمین است، فرصت خوبی دست داد تا با گروهی 
از دوستان، سفری به آتش��کده آذرگشنسپ در نزدیک تکاب 

)آذربایجان باختری( داشته باشیم.
یکی از ایران شناس��ان در این رابطه، در کتاب »میراث ایران« 
چنین می نویسد: بنابر بررس��ی های جدید باستان شناختی 
)آذرگش��نسپ( از زمان مادها یا حتی پیش از ایش��ان مکانی 
مقدس بوده، ولی ب��ه نظر می رس��د که در دوره ساس��انیان 
اهمیتی پادش��اهی و مذهب��ی یافته اس��ت، بنابراین هر چند 
بنای نخستی��ن این آتش��کده به ه��زاره نخستی��ن پیش از 
میالد باز می گردد، اما دوران ش��کوه این بن��ا مربوط به دوره 
ساسانیان است که پادش��اهان بزرگ ساس��انی چون خسرو 
 پرویز و انوش��یروان دادگر با پای پیاده به س��وی آذرگشنسپ 
می رفتند. همچنین »آتش جاودان دین بهی« نیز برای نزدیک 

به هفت سده در این آتشکده نگهداری می شد.

عزیز عاشیقی
گذشتگان ما برای پاسداشت این آتشکده از ترکتازی تازیان، 
ترکان و مغوالن، نام »تخت سلیمان« را بدان دادند تا گزندی 
به این بنای کهن و مقدس نرسد. بنایی مربوط به دوره ایلخانی 
در درون آذرگشنسپ دیده می شود. استاد ثاقب فر که افتخار 

همراهی با او را در این سفر داشتیم، با دیدن آثار دوره ایلخانی، 
فرضیه ای را مطرح کردند که قابل توجه است.

 ایش��ان گفتند: »با توجه به این بنای ایلخانی که نش��یمنگاه 
س��الطین مغول بوده، بی ش��ک هیچ گاه این سالطین وجود 
مخروب��ه هایی را در کنار ک��اخ خود برنم��ی تافتند و درصدد 
 از بین ب��ردن ای��ن مخروبه ها برم��ی آمدن��د. بنابراین گمان 
 می کنم بناهای درون محوطه آذرگشنسپ تا دوره ایلخانیان 

قابل استفاده بوده است.«
در درون این آتشکده دریاچه بسیار زیبا و شگفت انگیزی وجود 
دارد که چشم هر بیننده ای را خیره می کند. آب این دریاچه از 

چشمه هایی که در زیر آن می جوشد، تأمین می شود.
از بخت نیک ما »عزیز عاشیقی« پیرمرد ۹۲ ساله ای که بیشتر 
عمر خود را صرف نگهبانی از آتش��کده کرده، در آذرگشنسپ 
 حضور داش��ت و ما توانستیم ب��ا او از نزدیک گفتگ��و کنیم و 
 در ای��ن گفتگ��و بود ک��ه پی ب��ه فرزانگ��ی های ای��ن انسان 

شریف بردیم.

زندان سلیمان
دومین جایی که از آن بازدید کردیم، گودال میان تهی ژرفی 
بود که »زندان س��لیمان« نام داش��ت. بقایای آث��ار معماری 
پیرامون دهانه زندان با توجه به اشیاء تاریخی به دست آمده، 

از آن مانایی هاس��ت که از ۶۶0 تا 830 پیش از میالد در این 
منطقه از ایران فرمانروایی داشته اند.

به نظر می رسد که جایگاه مقدس فقط تا زمانی رونق داشته که 
دریاچه کوه زندان، آب داشته است و پس از خشک شدن آب 
آن، این جایگاه متروکه می شود و تا مدتی بعد از این واقعه، از 
برخی واحدهای معماری آن به صورت قلعه نگهبانی استفاده 
می شود. خشک شدن آب گودال میان تهی نیز به طور ناگهانی 
نبوده، بلکه س��طح آب در زمان طوالنی و به آرامی کم شده و 
دلیل آن هم س��خت تر بودن رس��وبات الیه های زیرین است 
 که سبب شده ورودی چشمه جوش��ان، اندک اندک کوچک 
شود. متأسفانه س��اختار »زندان س��لیمان«  به شدت آسیب 
دیده است. نزدیک ترین نمونه مشابه به آن، »کعبه زرتشت« 
در نقش رستم اس��ت. اما برج  زندان س��لیمان ساخته زمان 
کوروش و یا کمی پس از اوست، ولی کعبه زرتشت اثری است 

از داریوش.
درمورد کاربرد این بنا سخنان بسیار گفته شده، اما سه نظریه 
طرفداران زیادی یافته است؛ یکی این که این بنا آتشکده بوده، 
دوم این که آرامگاه بوده و س��وم این که محل نگهداری اشیاء 
بسیار مهم س��لطنتی )مثل ردای کوروش و ت��اج و درفش او( 

بوده است.
ش��هبازی، پژوهنده ایران باس��تان  پس از ارائه دالیلی در رد 
اولین و س��ومین فرضی��ه، می گوی��د: » ما در آرامگ��اه بودن 
این برج ش��کی نداری��م و چون تاری��خ س��اختن آن را حدود 
 530 یا کمی دیرتر می دانند، آن را آرامگ��اه کمبوجیه، فاتح 

مصر می شماریم. 
س��امی نی��ز از دیگ��ر کوش��ندگان ای��ران باس��تان اس��ت 
 که  معتق��د اس��ت ش��اید قب��ر کمبوجی��ه ب��وده و توضیح 
می دهد:»کامبوزیا، شهریار عصبانی، تندمزاج، مقتدر و فاتح 
مصر پس از سه سال اقامت در آنجا هنگام مراجعت از مصر به 
 ایران، در اکباتان خود را کش��ت. تاریخ نویسان قدیم راجع به

قبر او که کجا بوده چیزی ننوشتند و پاره ای از باستان شناسان 
 معتقدند ش��اید آثار خرابه های س��نگی بین نقش رس��تم و 
تخت جمشید که مثل کعبه زرتش��ت ساختمان شده و اینک 
 معروف به تخت گوهر اس��ت، قب��ر کامبوزیا ب��وده، ولی این 
 تصور بعید می رس��د، زیرا تخت جمش��ید و نقش رس��تم در 
اواس��ط س��لطنت داریوش آباد گردید، اما ده، دوازده س��ال 
 پس از م��رگ کامبوزیا توجه دربار بدان س��و معطوف ش��د و 
منطقی نیست که چند س��ال جس��د کامبوزی��ا را بالتکلیف 

گذاشته باشند.

تخت سلیمان ویران در تکاب امروز

دیدارازآذرگشنسبدرگاهپیدایشزمین
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عکس یادگاری

 سال ها  همسایگی
 زاینده رود و خواجو 

قصه خشکی زاینده رود دیروز حکایت خشکسالی بود، اما قصه 
خشکی  زاینده رود امروز ، حکایت قدر ندانستن است. رگ حیاتی 
صفاهان میراث ماندگاری اصفهان است و شاید به همین دلیل باشد 
که انگشتری خواجو بر دست توانای شهر که همانا زنده رود است، 
از دیروز تا امروز همچنان می درخشد. باشد که هردو میراث را 
پاسداری کنیم.



يادداشت

13.490.0001.099.000

1.349.000  1,039,000

1.699.000 1.299.000

1.279.000

 2.149.000

1.399.000

DELL  VOSTRO 3450

HP  G6 1250SE

HP  PAVILION DV6 6B00

ASUS  K43 SA

DELL   VOSTRO 3550

DELL  INSPIRON  5110 

ASUS  A53 SV

ASUS  A43 SV

قیمت لپ تاپ قیمت لپ تاپ

ACER   ASPIRE 5760
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:CPU/Cache/FSB

 Intel core i5 2.66-->2.9 
GHz 3MB-1066]

  4 GB (DDR 3): RAM 

500 GB (5400 rpm): HDD 

14.1” 1366 * 768 LED :Display 

2.2 :Weight

1 GB ATI HD 6630 / 2 GB :Graphic

:CPU/Cache/FSB

 Intel core i5 2.0 --> 2.9 GHz 3MB-
1066

 4 GB (DDR 3):  RAM 

500 GB (5400 rpm): HDD 

 15.6” 1366 * 768 LED:Display 

2.4 :Weight

1 GB nVidia GF 525M / 3 GB :Graphic

:CPU/Cache/FSB

  Intel core i5 2.66-->2.9 
GHz 3MB-1066:CPU/

Cache/FSB

4 GB (DDR 3):  RAM 

500 GB (5400 rpm): HDD 

15.6” 1366 * 768 LED :Display 

2.2 :Weight

GB ATI HD 6630 / 2 GB :Graphic 1

1.499.000

 2.089.000

1.499.000

SONY   EH 1CFX/B  V

SONY   EH 1CFX/B

SONY  F 23EFX./B 

:CPU/Cache/FSB

 Intel core i5 2.3-->2.9 GHz 
3MB-1066

4 GB (DDR 3):  RAM 

320 GB (5400 rpm):HDD 

15.5” 1366 * 768 LED :Display 

2.2 :Weight

1 GB nVidia GT 410M / 2.5 GB :Graphic 1

:CPU/Cache/FSB

 Intel core i5 2.66-->2.9 
GHz 3MB-1066

4 GB (DDR 3):  RAM 

500 GB (7200 rpm) : HDD 

16.4” 1920 * 1080 Full HD LED :Display 

2.9 :Weight

1 GB nVidia GT540M / 2.5 GB:Graphic 1

:CPU/Cache/FSB

 Intel core i5 2.3-->2.9 GHz 
3MB-1066

 4 GB (DDR 3) :  RAM 
320 GB (5400 rpm) : HDD 

15.5” 1366 * 768 LED :Display 
2.2 :Weight

1 GB nVidia GT 410M / 2.5 GB:Graphic 1
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:CPU/Cache/FSB

 Intel core i5 2.3-->2.9 
GHz 3MB-1066

 4 GB (DDR 3):  RAM 

640 GB (5400 rpm): HDD 

:Display 

15.6” 1280 * 800 LED

2.8:Weight

1 GB nVidia GF 520M / 2.5 GB :Graphic

:CPU/Cache/FSB

 Intel core i5 2.3-->2.9 
GHz 3MB-1066

 4 GB (DDR 3):  RAM 

500 GB (5400 rpm): HDD 

:Display 

14” 1366 * 768 LED

2.2:Weight

2 GB ATI GT540M / 5 GB :Graphic

:CPU/Cache/FSB

 Intel core i5 2.3-->2.9 
GHz 3MB-1333

   6 GB (DDR 3):  RAM 

 6 GB (DDR 3) : HDD 

 15.6” 1366 * 768 LED:Display 

2.5:Weight

1 GB ATI 5650 / 2.5 GB :Graphic

:CPU/Cache/FSB

Intel core i7 2.0 --> 2.9 
GHz 6MB-1333

  8GB (DDR 3):  RAM 

 1 TB (5400 rpm): HDD 

 15.6” 1366 * 768 LED:Display 

2.8:Weight

 2.5 GB ATI HD 6770 / 5 GB :Graphic

:CPU/Cache/FSB

Intel core i5 2.3-->2.9 GHz 
3MB-1066

  4 GB (DDR 3):  RAM 
750 GB (5400 rpm) : HDD 

 14” 1366 * 768 LED:Display 
2.2:Weight

 2 GB ATI HD 6770 / 5 GB :Graphic

:CPU/Cache/FSB

 Intel core i7 2.0 --> 2.9 GHz 
6MB-1066

4 GB (DDR 3):  RAM 

750 GB (5400 rpm): HDD

15.6” 1366 * 768 LED :Display 

2.6:Weight

2GB nVidia GT540M / 5 GB :Graphic

 چگونه لپ تاپتان را بهتر 
نگه دارید؟

باتری لپ تاپ
یکی از مهم ترین دالیل تهیه نوت بوک توسط شما خاصیت قابل حمل بودن 
و داشتن عمر باتری زیاد اس��ت. برای این که باتری بهترین کارکرد و عمر را 
داشته باشد، باید اولین بار که نوت بوک را روش��ن می کنید، آن را صددرصد 
شارژ کرده )بین یک تا سه ساعت(، سپس اجازه دهید باتری کار کرده تا تخلیه 
ش��ود، به طوری که حداقل به ۱۰درصد برس��د. این کار را دو الی سه مرتبه 
تکرار کنید تا کلیه سلول ها قابلیت نگهداری ش��ارژ خوب را به دست آورند.

چنانچه همیشه از برق برای روشن بودن دس��تگاه استفاده می کنید، باتری 
را صددرصد شارژ کرده، آن را از دس��تگاه جدا و هفته ای یک الی دو بار آن را 
 شارژ کنید. هر چه تعداد به برق خوردن باتری کمتر باشد، عمر باتری بیشتر 
خواهد بود.چنانچه از باتری استفاده می کنید، اجازه دهید تا به حداقل شارژ 
۱۰ درصد برس��د ) هنگامی که Low Battery ظاهر گردید( سپس آن را 

شارژ کنید.

 در ضم��ن 
جهت روش��ن 

کردن دس��تگاه، 
همیش��ه ابتدا آداپتور 

را به برق، سپس آن را به 
دستگاه متصل کنید. 

دق��ت کنی��د کارک��رد باتری 
بستگی به فرکانس پردازنده – نور 

LCD وکارکرد درایوهای دستگاه دارد و 
 )Standby( زمانی که جهت کارکرد باتری ذکر می شود، برای بهترین شرایط
بوده و کارکرد واقعی باتری بر اساس آمپر ساعت )mAh( و تعداد سلول های 

آن مشخص می شود.

درايوهاي لپ تاپ   
 لن��ز )Optic( درایو ها بس��یار حس��اس هس��تند. درای��و نوت بوک ب��رای خواندن 
)DVD/CD( ه��ای اص��ل طراح��ی ش��ده اند، بنابرای��ن اص��راری در خواندن هر 
گون��ه )DVD/CD( به صورت غیر اس��تاندارد و پی درپی نداش��ته باش��ید و حتما 
 فواصل کوتاهی بین آنها ق��رار دهید. چنانچه از درایو اس��تفاده نمی کنید، داخل آن 

)DVD/CD( قرار ندهید.

  LCD و Keyboard لپ تاپ
برای تمیز کردن فقط از مایعات مخصوص و یا یک دس��تمال بدون پرز که کمی 
مرطوب باشد اس��تفاده کنید، سپس آن را با دس��تمال دیگری خشک کنید. از 
هیچگونه اسپری )حتی خشک( استفاده نکنید. دقت کنید مایعات و گرد و غبار 
به سرعت موجب خراب شدن Keyboard می شود. در صورتی که مایعی روی 
دستگاه شما ریخت، سریعا آن را خاموش کرده و باتری را جدا کنید، آن را با باد 

سرد خشک و سریعا به مرکز خدمات مراجعه کنید.

اگر در فکر خرید یک لپ تاپ جدید در بهار امسال 
هستید، بهتر است صبر کنید؛ مگر این که لپ تاپ 
فعلی ت��ان دارد آخرین نفس هایش را می کش��د و 
مجبور هس��تید زودتر جایگزینی برای آن بیابید. 
دالی��ل موجهی وج��ود دارد که ب��رای خرید یک 
دس��تگاه جدید، الاقل تا تابس��تان صب��ر کنیدیا 
ش��اید حتی تا پاییز، به خصوص اگ��ر دنبال یک 
کامپیوتر ویندوزی هس��تید، البته این پیش��نهاد 
شامل حال لپ تاپ های اپل هم می شود. راهنمای 
خرید بهار امسال با سال های قبل فرق دارد. مردم 
همیش��ه نگران این هس��تند که خرید زودهنگام 
محصوالت تکنولوژیک باعث ش��ود دستگاهشان 
از مد بیفت��د. اکثر مواقع، این ترس بیخود اس��ت. 
ولی بهار امسال واقعا زمان بدی برای خرید لپ تاپ 
است، زیرا بدون تردید تغییرات بزرگی در ماه های 
آتی پیش روی این دس��ته از کامپیوترهاست. در 
بخش پی سی، مایکروس��افت در حال آماده شدن 
برای معرفی وین��دوز ۸ )احتماالً در پاییز( اس��ت 
ک��ه بنیادی ترین تغییر چند س��ال اخیر برای این 
سیستم عامل محبوب به شمار می رود. سازندگان 
پی سی نیز مدل های جدیدی را همزمان با عرضه 
آن معرفی خواهند کرد تا نهایت استفاده را ببرند. 
گرچه ویندوز ۸ هم با م��اوس کار خواهد کرد، هم 
با تاچ پد )لپ  تاپ ها( و هم با کیب��ورد، ولی تمرکز 
اصلی آن بر روی رابط کاربری لمسی برای تبلت ها 
خواهد بود. بس��یاری از سازندگان پی سی در حال 
برنامه ریزی برای س��اخت مدل ه��ای قابل تبدیل 
)convertible( وین��دوز ۸ ب��رای فصل فروش 
تعطیالت کریسمس هس��تند؛ مدل هایی که هم 
به عنوان لپ تاپ معمولی کار کنند و هم به عنوان 

تبلت.
بنا به گفته مایکروس��افت، اگ��ر اآلن یک لپ تاپ 
وین��دوز ۷ بخرید، ب��ه احتمال زیاد قاب��ل ارتقا به 
ویندوز ۸ خواهد بود، ولی خودتان را از مدل های 
جدیدی ک��ه بع��داً از راه خواهند رس��ید، محروم 
کرده ای��د. مایکروس��افت می گوی��د: اگ��ر یکی از 
لپ تاپ های لمس��ی را که اکنون در بازار هس��ت 
بخرید، احتم��االً با ویژگی های لمس��ی ویندوز ۸ 
کار خواهد کرد، ولی بعید اس��ت بشود آن را برای 
کار ب��ا نرم افزارهای جدی��د به طور کام��ل بهینه 
کرد. در ضمن از نظر ما، همیش��ه بهتر این اس��ت 
که نرم اف��زار جدید را با دس��تگاه جدید خریداری 
کنید. در س��مت لپ تاپ های مک یا مک بوک ها 
هم اوضاع به همین شکل است و اپل در تابستان، 
سیس��تم عامل جدیدش را معرفی خواهد کرد که 
شیر کوهی )Mountain Lion( نام دارد. البته 
آن گونه ک��ه ویندوز ۸ یک تغییر بزرگ به ش��مار 
می آید، این به روز رسانی اپل عمده نیست. بخشی 
از آن به این علت اس��ت که اپل از قبل دس��تورات 
لمس��ی و ویژگی های ف��راوان دیگر تبلت��ش را با 
استفاده از تاچ پد به خورد انواع کامپیوتر های مک 
داده، اما هنوز اشاره ای به نمایشگرهای لمسی برای 
مک ها نکرده است. تا همین اآلن هم اپل در عرضه 
لپ تاپ هایی با طراحی جدید، به خصوص در مورد 
مک بوک پرو تأخیر داشته است، بنابراین احتمال 
خوبی وج��ود دارد که مدل های جدید، امس��ال با 
تغییراتی س��نگین در طراحی از راه برس��ند. اگر 
چه اکثر مک ه��ای فعلی قابلیت به روزرس��انی به 
نسخه جدید سیستم عامل اپل را خواهند داشت، 
ولی اگ��ر در خرید عجل��ه کنید، ممکن اس��ت از 

سخت افزارهای جدید بی نصیب بمانید.یک عامل 
دیگر هم برای دعوت به صبر بیش��تر وجود دارد. 
کمپانی اینتل، ک��ه پردازنده هایش توس��ط اکثر 
سازندگان پی سی و همین طور اپل مورد استفاده 
قرار می گیرد، نسل جدید تراش��ه های خود با نام 
آیوی بری��ج )Ivy Bridge( را رونمایی می کند. 
طبق ادعای سازنده، این پردازنده ها قادرند بدون 
قربانی کردن ش��ارژ باطری، عملکرد گرافیکی به 
مراتب سریع تری را ارائه کنند. برخی از لپ تاپ های 
برخوردار از آیوی بریج خیل��ی زود از راه خواهند 
رسید، اما در حوالی ژوئن )اواس��ط تیرماه( لشکر 
لپ تاپ ه��ای مجهز به آیوی بریج ب��ه بازار مصرف 
خواهند آم��د، بنابراین در تابس��تان، حتی قبل از 
آم��دن وین��دوز ۸، بس��یاری از لپ تاپ های فعلی 
توسط لپ تاپ هایی برخوردار از سخت افزار جدید، 

از رده خارج خواهند شد.
اگر با دقت به س��یر تغییر قیمت ها ن��گاه کنید، با 
نزدیک ش��دن به تاریخ عرضه پردازنده های آیوی 
بریج، امکان خری��د ارزان تر لپ تاپ ه��ای دارای 
ویندوز ۷ که پردازنده ه��ای فعلی اینتل را در قلب 
خود دارند، دور از انتظار نیس��ت و به طور قطع از 
مقطعی به بعد، س��ازندگان پی س��ی به روزرسانی 
مجانی به ویندوز ۸ را هم ب��رای محصوالت فعلی 
ارائ��ه خواهند ک��رد. در هر حال اگ��ر قصد خرید 
لپ تاپ را دارید، سه انتخاب پیش روی شماست؛ 
خرید لپ تاپ ه��ای ویندوز ۷ با س��خت افزارهای 
 فعلی، کمی صبر برای ورود لپ تاپ های ویندوز ۷

با س��خت افزارهای جدید، صبر بیشتر برای آمدن 
لپ تاپ ه��ای وین��دوز ۸ که ه��م نرم اف��زار و هم 
سخت افزار جدید را برای شما به ارمغان می آورند.

برای خريد لپ تاپ تا تابستان يا پايیز صبر کنید



يادداشت

سوال : معمای دو برادر دو قلو
الف( یک روز علی تولد خودش را جش��ن می گیرد. اما دو روز بعد، 
برادر دوقلوی بزرگ تر علی، جناب آقا محمد، تولد خودش را جشن 

می گیرد.
چطور چنین چیزی امکان دارد؟

ب( یک روز علی جش��ن تولد خودش را جشن می گیرد، اما دو روز 
بعد، برادر دوقلوی کوچک تر عل��ی، جناب آقا محمد، تولد خودش 

را جشن می گیرد.
چطور چنین چیزی امکان دارد؟

 امی��دوارم متوجه تفاوت س��ؤال ها ش��ده باش��ید؛ در یکی محمد 
بزرگ تر و در دیگری علی بزرگ تر است.

جواب معما: البته این سؤال برای قبل از زمانی بود که بچه را فریز می کردند و بعد از 11 سال دوباره تکامل می دادنش. در این حالت، بچه فوقش با 10 دقیقه اختالف به دنیا می آید.
اول پاسخ ب را می دهیم

مادر بچه ها ابتدا علی را در  29 اسفند 79، مثال ساعت 11:59 شب به دنیا می آورد. سپس  ساعت از 12 گذشته و بچه دوم یعنی محمد را در ساعت 12:01 شب مورخ 1 فروردین 
80 به دنیا می آورد. امسال که بچه ها جشن تولد گرفته اند، سال کبیسه است و بین 29 اسفند و 1 فروردین یک روز فاصله وجود داشته و محمد، برادر کوچک تر، مجبور است 

دو روز بعد از تولد علی جشن بگیرد.
حاال پاسخ الف

مادر بچه ها ابتدا محمد را در دقایق آغازین1 فروردین 80 ، مثال ساعت 12:05 شب در حال سفر به س��مت مغرب به دنیا می آورد. بعد از 2 دقیقه، از مرز قاچ ساعتی کره زمین 
 میگذرد و ساعت رسمی یک ساعت به عقب کشیده می ش��ود، یعنی ساعت مثال 11:07 شب تاریخ 29 اسفند 79 می ش��ود. حال بچه کوچک تر یعنی علی را به دنیا می آورد. 

می بینیم بچه بزرگ تر در سال 80 به دنیا آمده اما بچه کوچک تر در سال 79 .  حال اگر امسال سال کبیسه باشد، بین روز های تولد آنها یک روز فاصله می افتد.
 کمی پیچیده بود، درست بود، نه؟؟
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11 صفحه سرگرمی روزنامه زاينده رود راهنما
صفحه س��رگرمی روزنامه زاینده رود با این رویکرد دیده شده است که 
هر روز، مجموعه ای از بازی ها و معماهای فکری را به شما ارایه کند. ما 

برای شما برنامه های مختلفی داریم. منتظر ما و مسابقات مان باشید.
احتماال تابه حال س��ودوکو بازی کرده اید. امروز م��ی خواهیم بازی 
دیگری را به شما معرفی کنیم به نام »اس��تریمکو«. در این بازی نیز 
باید عددها را در یک جدول بچینید )مانند سودوکو( ولی با قانون های 
خاص خودش. ایده  این بازی از »مربع های التین« گرفته شده است. 
این بازی در یک مربع  nدرn انجام می شود. در واقع بایستی این مربع 
را با عددهای یک ت��ا n پر کنید. به جز خانه های مربع، مس��یرهایی 
به طول n نیز در این مربع قرار گرفته اند که هر مسیر شامل n خانه 

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

1. در هر س��طر از جدول، هر یک از عددهای یک تا n بایستی دقیقا 
در یک ردیف قرار گیرند.

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

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

دهه
 شصتی ها 

برخی از مورخان و کارشناسان  کشف کردند دهه  شصتی ها خوشبخت ترين انسان هايی بودند 
که بعد از آدم و حوا پا به اين کره  خاکی گذاشتند.  براساس اين يافته ها، دهه  شصتی ها از تولد تا 

بعد از وفات هفت خان را می گذرانند. 

 دهه شصتی ها بسیار خوش شانس بودند، زیراکه به دلیل 
افزایش کمی شان با بحران پوشک مواجه شدند. آن زمان 
هم مثل االن، چینی ها مهربان نبودند که هر چیزی که کم 
داریم برایمان صادر کنند. در نتیجه به طور متوس��ط هر 
دهه  شصتی هفته ای فقط یکی دو روز پوشک می بست 
و در باقی ایام هفته در آزادی کامل به سر می برد. در کنار 
این بحران ، بحران شیر خشک هم مزید بر علت بود تا آنها 
با دست و پنجه نرم کردن با این بحران ها در کودکی، امروز 
آماده ترین نسل حاضر برای اجرایی شدن طرح هدفمند 

کردن یارانه ها باشند! 

خان اول: بحران پوشک و شیرخشک

خان چهارم : بحران کار خان هفتم: آن دنیا خان پنجم : ازدواج  
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خان دوم: مدرسه 
دهه  ش��صتی ها کال خوش به حالشان بود که 
در کالس های شونصد نفره درس می خواندند. 
آخرین یافته های علم آمار و احتمال نیز ثابت 
کرده اس��ت هر چه تعداد دان��ش آموزان یک 
 کالس بیش��تر باش��د، احتمال اینک��ه معلم از 
دانش آموزی درس بپرس��د، کمتر است. البته 
 این اص��ل در م��ورد دهه ش��صتی ه��ا صدق 
 نمی ک��رد، چون ت��ا معلم اس��امی بچ��ه ها را  

می خواند، وقت کالس تمام می شد. 

 کال مس��ئوالن هوای دهه  ش��صتی ها را خیلی داش��تند و مدام برایش��ان سدسازی 
می کردند. یکی از این سدهای ساخته شده در آن سال ها »سد کنکور« نام داشت که 
البته به جای آب، پشت آن »داوطلب« جمع می شد. مزیت سد کنکور به سدهای دیگر 
این بود که اصال سوراخ نمی شد و الزم نبود کسی پتروس بازی دربیاورد و تا یک ماه 
انگشتش آبسه کند! دهه شصتی ها پشت این در، روزهای بسیار خوشی را گذراندند و 
روزها و شب های بسیاری را با »تست های 4 گزینه ای« هم آغوش شدند و در انتها نیز 
به جنگ غول کنکور رفتند. مس��ئوالن در یک اقدام ژرف نگرانه و آینده بینانه از غول 
کنکور دعوت کردند تا بیاید و با دهه  ش��صتی ها، به عنوان یک بازی تدارکاتی دست 
 و پنجه نرم کند تا دهه ش��صتی ها آمادگی پیدا کنند در س��ال های بعد با غول های 

بزرگ تری همچون غول تورم و بیکاری و مسکن و … مبارزه کنند! 

دهه ش��صتی ه��ا کم 
کم از دانش��گاه بیرون 
آمدند، البته خودشان 
تمایل��ی  چن��دان 
ب��ه بی��رون آم��دن از 
دانش��گاه نداشتند، اما 
دهه هفتادی ها آنقدر 
وارد دانش��گاه ش��دند 
که دیگر در دانش��گاه 
جایی نمانده بود و دهه 
شصتی ها از آن طرف 
دانشگاه بیرون افتادند! 
فرص��ت ه��ای کاری 
بس��یار باالی��ی برای 
آنها وجود داش��ت، از 
آبیاری گیاهان دریایی 

و گردگیری میز رایانه گرفته تا آسفالت سابی و متر کردن عرض خیابان ها. 

 در همی��ن راس��تا پیش بین��ی می ش��ود دهه 
شصتی ها بسیار بسیار زیاد عمر کنند، زیرا همه 
آنها با هم به دنیا آمده اند و در نتیجه همه با هم 
بزرگ شده اند، پس همه تقریبا در یک بازه زمانی 
فوت می کنند. عزرائیل یحتمل در آن زمان که 
دهه  شصتی ها به زمان مرگشان برسند، آن قدر 
سرش شلوغ می شود که دیگر بدون وقت قبلی 

جان کسی را نمی گیرد.

همان طور که دهه  شصتی ها سنشان باال می رفت، 
ازدواج هم س��نش باال می رفت. اکثر کارشناس��ان 
 معتقد هس��تند دلی��ل باال رفت��ن س��ن ازدواج نه 
بیکاری اس��ت و نه گ��ران بودن مس��کن، بلکه تنها 
 دلیل ب��اال رفتن س��ن ازدواج، باال رفتن س��ن دهه  

شصتی هاست! 

باالخره نمی ش��ود همه چیز به کام دهه ش��صتی ها باشد. 
یحتمل آنه��ا در آن دنیا با مفه��وم کمبود امکان��ات مواجه 
خواهند ش��د. پیش بینی می ش��ود در آن دنیا به همه  روح 
های دهه  شصتی بال نرسد و برخی از روح های دهه  شصتی 

نتوانند در آسمان پرواز کنند. 

جواب:  روزنامه را معکوس کنید

بازی »ماز« یا »البیرنت« از بازی های پر طرفداری  اس��ت که بازیکن می تواند با استفاده از یک گوی کوچک 
در یک صفحه پالستیکی به شکل دو بعدی و سه بعدی، راه های متعدد و پر پیچ و خمی که پیش روی اوست 
را از یک نقطه آغاز کرده و با انتخاب راه و مسیر درس��ت و همچنین گذر از بعضی مسیرهای غلط و استفاده از 

تجربیات به دست آمده، به پایان برساند. 
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 خودتان را بسنجید، شايد شرلوک هلمز باشید 
سؤاالت روانشناسی و تس��ت های مختلفی در فضای مجازی و در صفحات سرگرمی آ نها دیده می شود. ما قصد داریم در برخی از شماره ها، این گونه تس��ت ها را تنها از جنبه سرگرمی برای شما بیاوریم.

بسیاری از این سؤاالت جنبه علمی ندارند، اما برای این که یک روز خوب را با دوستانتان بگذرانید، مفید اس��ت. اگر دلتان می خواهد ضریب هوشی خودتان را بسنجید، به سؤاالتی که در ادامه این مطلب 
آمده است، پاسخ دهید. توجه داشته باشید که باید بدون مکث جواب بدهید.

1( یک فروند هواپیما در مرز آمریکا و کانادا سقوط می کند. بازماندگان از سقوط را در کجا دفن می کنند؟ 
کانادا – آمريکا – هیچ کدام 

2( خانمی عاشق رنگ قرمز است و تمام وسایل  او به رنگ قرمز است. او در آپارتمانی یک طبقه که قرمزرنگ 
است، زندگی می کند. صندلی و میز او قرمزرنگ اس��ت. تمام دیوارها و سقف آپارتمان قرمزرنگ هستند. 
کفپوش آپارتمان و فرش ها نیز قرمزرنگ هس��تند. تلویزیون هم قرمز رنگ اس��ت. سریع پاسخ دهید که 

پله های آپارتمان چه رنگی هستند؟ قرمز – آبی – هیچ کدام
۳( اگر چهار تخم مرغ، آرد، وانیل، شکر، نمک و بیکینگ پودر را با همدیگر مخلوط کنید، آیا کیک خواهید 

داشت؟  آری – خیر – هیچ کدام
4( آیا می توانید از منزلتان باالتر پرش کنید؟  آری – خیر – هیچ کدام

5( یک کیلوگرم آهن، چند گرم سنگین تر از یک کیلو گرم پنبه است؟ 1گرم – 1۰۰گرم – هیچ کدام
6( مردی به طرف یک پلیس که در حال جریمه ک��ردن اتومبیل بود، می رود و التماس می کند که پلیس 
جریمه نکند، ولی پلیس قبول نمی کند. به پلیس نه یک بار، بلکه هشت بار بد دهنی می کند. جواب دهید 

که این مرد چند بار جریمه می شود؟   ۸ بار – ۹بار – هیچ کدام
7( اگر تمام رنگ ها را با هم مخلوط کنیم، آیا رنگین کمان خواهیم داشت؟آری – خیر – هیچ کدام

8( گرگی باالی کوه می رود تا غرش شبانه اش را آغاز کند.چه مدت طول می کشد تا به باالی کوه برسد؟ 
دو شب – پنج شب – هیچ کدام

9( اگر به طور اتفاقی وارد کودکستان دوران کودکی تان ش��وید، آیا قادر به خواندن نوشتن و انجام جدول 

ضرب خواهید بود؟آری – خیر – هیچ کدام
10( آیا امکان دارد یک نفر سریع تر از رودخانه می سی سی پی شنا کند؟آری – خیر – هیچ کدام

11( آقای بیل اسمیت و خانم ژانت اسمیت از هم طالق می گیرند. پس از مدتی خانم ژانت اسم اولیه خود را 
پس می گیرد. با این حال، پس از پنج سال با این که هنوز از آقای بیل اسمیت طالق گرفته است، دوباره خانم 

ژانت اسمیت می شود. آیا این قضیه امکان پذیر است؟آری – خیر – هیچ کدام
12( آقای جیم کوک مشکوک به قتل است، ولی وقتی پلیس از او سؤال می کند در موقع قتل کجا بوده است، 
آقای جیم می گوید در خانه مشغول تماشای سریال مورد عالقه ام بوده ام. حتی جزییات سریال را برای پلیس 

شرح می دهد. آیا این موضوع ثابت می کند آقای جیم بی گناه است؟
آری – خیر – هیچ کدام

1۳( یک ش��ترمرغ تصمیم می گیرد به وطنش بازگردد. چه موقع برای پرواز او به جنوب مناسب است؟   
بهار – پايیز – هیچ کدام

14( جمله بعدی صحت دارد. جمله قبلی غلط است. آیا این قضیه منطقی است؟
 آری – خیر – هیچ کدام

15( آیا امکان دارد یک اختراع قدیمی قادر باشد که پشت دیوار را به ما نشان دهد؟
 آری – خیر – هیچ کدام

16( اگر بخواهید یک نامه به دوست تان بنویسید، ترجیح می دهید با شکم پر یا با شکم خالی بنویسید؟ 
پر – خالی – هیچ کدام

 1( هیچ کدام. بازماندگان که زنده هستند، نیازی به دفن کردن ندارند.
 2(هیچ کدام. آپارتمان یک طبقه که راه پله ندارد!

 ۳( خیر. شما پیش از اینکه کیک داشته باشید، باید آن را بپزید !
 4( آری. بپرید و ببینید که خانه شما چقدر می پرد!

 5( هیچ کدام. یک کیلوگرم آهن با یک کیلوگرم پنبه برابر هستند.
 6( هیچ کدام. خودرو به آن مرد تعلق ندارد.

 7( خیر. رنگ خاکستری خواهید داشت.
 8( هیچ کدام. گرگ پیشتر باالی کوه است.

9( آری. شما فقط از کودکستان دیدن می کنید و با همین شرایطی 
 که االن دارید، فقط وارد کودکستان شده اید.

 10( آری. چون که رودخانه ها که قادر به شنا کردن نیستند!
 11( آری. ژانت با مردی که فامیل اش اسمیت بوده، ازدواج کرده است .

12( خیر. چون ممکن است این سریال تکراری باشد و او پیشتر این 
 سریال را دیده باشد.

 1۳( هیچ کدام. شتر مرغ که قادر به پرواز نیست.
 14( هیچ کدام. چون که جمالت متضاد هم هستند.

15( آری.پنجره یک اختراع قدیمی است که به وسیله آن می توان 
 پشت دیوار را مشاهده کرد!

16( هیچ کدام. بهتر است نامه عاشقانه را با قلم و کاغذ بنویسید و با 
شکم نمی توان نامه نوشت!

اگر تعداد جواب های صحیح شما بین صفر تا پنج بود، معنایش این است 
 که شما به طرز وحشتناکی به جزییات بی توجهید. حواستان کجاست؟

   اگ��ر تع��داد جواب ه��ای درس��ت بی��ن 6 ت��ا 10 ب��ود، نس��بتا بد 
نیس��ت، هرچندای��ن نش��ان می ده��د ک��ه چن��دان ب��ه جزیی��ات 
توج��ه نمی کنی��د. ش��اید داری��د ب��ه مس��ایلی توج��ه می کنی��د 
 ک��ه بقی��ه ب��ه آنه��ا توج��ه نمی کنن��د. خ��دا کن��د این طور باش��د!

   اگر تعداد جواب های درس��ت ش��ما بین 11 تا 15 بود، بسیار خوب 
 اس��ت. ش��ما خوب به جزییات توجه می کنی��د. خدا خیرت��ان بدهد!

   اگر تعداد جواب های صحیح شما بین 15 تا 16 بود، یعنی شما یک پا 
شرلوک هولمز هستید. احسنت!

www.majidcartoon.com:کاریکاتور
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لیورپول
خواهان گذر از بحران

پیکارهای هفته سی و ششم لیگ برتر انگلیس امشب با انجام 
هفت دیدار آغاز می شود. در آخرین پیکار این تاریخ، لیورپول، 
 به مربیگری کن��ی دالگلی��ش، در میهمانی نوری��چ  حضور 
می یابد. س��رخ پوش��ان آنفیلدی که در هفته های گذش��ته 
دچار افت محسوسی ش��ده اند، امیدوارند در سه هفته باقی 
 مانده با غلبه بر نوریچی ها به ثبات برسند.آرسنال نیز میهمان 

استوک سیتی است. 

ياران دژاگه، میزبان 
بندرنشینان وردربرمن

در هفته سی و س��وم بوندس لیگا بایرن مونیخ، فینالیست لیگ 
قهرمانان اروپا، پ��س از 120 دقیقه نبرد هیج��ان انگیز با رئال 
مادرید، پذیرای اش��توتگارت می شود و ولفس��بورگ در انتظار 
وردربرمن اس��ت. پیکارهای این هفته در ش��رایطی امشب آغاز 
می شود که تکلیف قهرمان فصل با درخشش بورسیادورتموند 
مقابل بورسیامونشن گالدباخ هفته قبل مشخص شد. همزمان با 
این دیدار، برخالف هفته های قبل که پیکارها در سه روز جمعه 
تا یکشنبه انجام می شد، کلیه دیدارهای هفته انجام می شود. در 
یکی از مهم ترین پیکارهای روز،  بای��رن مونیخ در خانه پذیرای 

اشتوتگارت است. 

تیم نکونام، میهمان 
فانوس به دستان ويارئال

تیم فوتبال اوساسونا که جواد نکونام را در اختیار دارد، در آغاز 
هفته سی و ششم لیگ اللیگا مصمم به تکرار برد مقابل ویارئال 

است که اکنون دغدغه سقوط به دسته دوم را دارد.

ياران توتی  
در انديشه تکرار برد

پیکارهای هفته سی و پنجم سریA کالچوی ایتالیا امشب 
با انجام سه دیدار آغاز می شود که در مهم ترین آن، رم پذیرای 
ناپولی است که در فصل جاری نمایش قابل قبولی داشته است. 
 رمی ها در دیدار رفت موفق ش��دند در خانه حریف به برتری

 3 بر یک برسند و برای مالقات جدید نیز نقشه بردی دیگر را 
با حمایت هواداران خود طراحی کرده اند. در دو دیدار دیگر 
پالرمو در خانه برابر کاتانیا قرار می گیرد و کالیاری منتظر 

کیه وو است. 

فوتبال جهان
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مارادونا: یا بازیکن بخرید یا استعفا می دهم

دیه گو مارادونا بار دیگر تهدید کرد فصل آینده از تیم فوتبال الوصل جدا مي شود، چرا که باشگاه 
به تعهداتش عمل نکرده و نیمي از بازیکنان مورد نظر او را خریداري نکرده است.  قرعه کشی فوتسال غرب 

آسیا انجام شد
مراسم قرعه کشي رقابت هاي فوتسال غرب آسیا برگزار شد. بر این 

اساس، نتایج قرعه کشي به شرح زیر اعالم شد:

فیسبوک ممنوع 
دبی��ر کمیت��ه رس��یدگی ب��ه تخلف��ات فوتب��ال ای��ران در ب��اره 
فعالی��ت بازیکنان در ش��بکه غیرمجاز فیس��بوک به باش��گاه های 
لی��گ برت��ری هش��دار داد. حجت االس��الم علیرض��ا علیپ��ور، 
در نام��ه ای ب��ه باش��گاه های لی��گ برت��ری از آنه��ا خواس��ت تا 
 به بازیکن��ان تیم های خ��ود درباره فعالی��ت در ش��بکه اجتماعی 
غیر مجاز فیسبوک تذکر دهند. در حال حاضر بسیاری از ستاره های 
مش��هور فوتبال که خیلی از آنها در تیم های س��رخابی پایتخت هم 

حضور دارند، عضو این شبکه هستند. 

 تمايل صادقی برای 
بازگشت به استقالل

مدافع تراکتورس��ازی تبریز، با این تیم برای قهرمانی می جنگد، اما 
در پایان فصل ق��راردادی با این تیم ندارد و حتی اعالم کرده اس��ت 
که تمایل زیادی دارد به جمع آبی ه��ا بازگردد و این تیم را در فصل 

آینده همراهی کند.
 امیرحسین صادقی پس از اختالف با مسئوالن تیم استقالل ناچار 
به جدایی ش��د و در روزهای پایانی نقل و انتقاالت به تیم امیر قلعه 
نویی، سرمربی سابق خود در استقالل، پیوست. وی حضور خوبی را با 
این تیم سپری کرده است، اما بازگشت به استقالل، برنامه وی برای 
فصل آینده است و می خواهد با شرایط ایده آل به ترکیب اصلی این 

تیم بازگردد. 

پیکه از بیمارستان مرخص 
شد

مدافع ملي پوش اس��پانیایي در نیمه اول دیدار س��ه شنبه شب، در 
حالي که قصد مهار دیدیه دروگبا را داشت، با والدس برخورد کرد و 
براي لحظاتي،  هوشیاري اش را از دست داد و در نهایت مجبور شد 
در دقیقه 25 جایش را به دني آلوس بدهد. جرارد پیکه، مدافع بارسا، 
که در دیدار تیمش مقابل چلس��ي، بعد از برخورد با ویکتور والدس 
آس��یب دید، از بیمارس��تان مرخص ش��د.ا و اکنون باید یک هفته 

استراحت کند تا بتواند بار دیگر به میدان برود.

10پیروزی،4تساوی و تنها يک باخت در 15بازی ؛

آغاز عصر دی متئو با سرنگونی سلطنت گواردیوال 

هر چقدر هم که حافظه 
تاريخی قدرتمندی 

داشته باشیم، نمی توانیم 
حدس بزنیم اين عکس 

مربوط به کدام برهه زمانی 
تاريخ فوتبال اين مملکت 

بوده است. آنها 76 سال 
قبل، عضو اولین تیم ملی 

 تاريخ فوتبال ايران
 بوده اند./گل

راشاد اندرسون، بازيکن 
خارجی ماهان، در ديدار 
با پترو با برخورد با آرنج 

سعید داورپناه، از ناحیه لب 
مصدوم شد و تحت مداوا 
سرپائی قرار گرفت. اين 
بازيکن با درمان سرپائی 
نیمه دوم برای تیمش به 
میدان رفت و درخشش 

قابل توجهی داشت./مهر 

 مورينیو اين ژست را بعد از 
دفع دومین پنالتی رئال به 
وسیله نوير گرفت؛ زمانی 
که با همه ابهتش تنهاتر از 
همیشه به نظر می رسید. 
تیم رئال، يک روز بعد از 

خداحافظی بارسا، با لیگ 
قهرمانان اروپا خداحافظی 

 کرد. گويا انرژی برد در 
ال کالسیکو مقابل بايرن 

کارساز نبوده است./پارس 
فوتبال  اولین تیم ملي تاريخ ايران

آقای خاص به زانو در آمد

مصدومیت اندرسون در بازی با پترو

یادداشت

عکس نوشت

 بازیکن بوش��هری س��پاهان که در دو قهرمانی س��پاهان با امیر 
قلعه نویی نقش��ی اساس��ی ایفا کرده بود، با ای��ن گل دقیقه 94 
هرچند باعث ش��د همش��هریانش به س��قوط نزدیک تر شوند، 
 ولی این ش��انس را به س��پاهان داد تا در دو هفته آینده با خیالی 
آسوده تر به مصاف ذوب آهن و مس سرچشمه برود. سپاهان به 
خاطر غیبت اشجاری و سید صالحی، با دو تغییر در ترکیب اولیه 
نسبت به بازی با فوالد بازی را آغاز کرد؛ حسین پاپی را پشت سر 
مهاجمانش قرار داده بود تا به عنوان مهاجم کاذب، در موقع حمله 
به محوطه جریمه شاهین اضافه ش��ود. بازیکن با تجربه سپاهان 
هر چند تالش زیادی از خودش نش��ان داد، ولی یادمان نرود که 
پاپی در طول این فصل به اندازه تعداد انگش��تان یک دست هم 
برای سپاهان بازی نکرده است و نمی توان از او انتظار داشت نقش 
بازیکنانی مثل سید صالحی و کریمیان را در تیم سپاهان ایفا کند. 
حضور پرشور تماشاگران سپاهان که ظرفیت ورزشگاه فوالدشهر 
را تکمیل کرده بودند، از همان دقای��ق ابتدایی یک عامل مثبت 
برای تیم کرانچ��ار بود، ولی کامال مش��خص ب��ود بازیکنان این 
 تیم اضطراب دارند. این مس��أله حتی در زدن ضربات نهایی هم 
تأثیر گذار بود. ش��وت های بی هدف که راهی به س��وی دروازه 
طالب لو پی��دا نمی ک��رد و س��انترهای نامنظم ک��ه هیچ کدام 

روی سر مهاجمان سپاهان نمی نشس��ت، همه و همه از دالیل 
 این اضطراب بود که ش��اید در این ش��رایط طبیعی هم باش��د. 
ش��اهینی ها هم که بازی چلس��ی مقابل بارس��لون را به خوبی 
 تماشا کرده بودند، با تشکیل دو س��تون دفاعی پنج نفره مقابل 
طالب لو، راه نفوذ را برای بازیکنان سپاهان بسته بودند و بازیکنی 
مثل س��زار که مهاجمی فرصت طلبی در محوطه جریمه است، 
مجبور می شد برای توپگیری به خط میانی نزدیک شود. همین 
مسأله قدرت خط حمله س��پاهان را کمتر می کرد. شاید بتوان 
گفت س��پاهان در نیمه اول بازی با شاهین، یکی از نمایش های 
ضعیف خودش در طول این فصل را نش��ان داد و سیستم دفاعی 

شاهین هم در بروز این مسأله بی تأثیر نبود. 
نحوه بازی ش��اگردان کرانچار به نوعی بود که به نظر می رسید 
 آنها تیم حریف را دست کم گرفته اند و فشار الزم را روی دروازه 
طالب لو ایجاد نمی کنند، ولی بعد از حضور در رختکن و آگاهی 
از نتیجه بازی تراکتور س��ازی با پرس��پولیس، مث��ل این که به 
خودش��ان آمدند. بازی این تی��م در نیمه دوم تف��اوت زیادی با 

نیمه اول داش��ت. ش��اهین هم هرچن��د روی کاغذ، 
یک امتیاز تفاوت چندانی با باخت برایش نداش��ت، 
با چنگ و دندان دفاع می کرد تا ش��اید با استفاده از 

امتیاز این مسابقه در هفته های آینده جواز بقا در لیگ برتر را به 
دس��ت آورد، ولی تعویض های کرانچار در بیست دقیقه ابتدایی 
نیمه دوم، ترکیب س��پاهان را هجومی تر کرد. پنالتی به دست 
آمده حاصل این تغیرات مثبت بود، اما امید ابراهیم، پنالتی زن 
اول سپاهان، که حتی سال گذشته در حضور صدهزار تماشاگر 
پرسپولیس��ی در جام حذفی، ضربه پنالتی اش را در ورزش��گاه 
آزادی به گل تبدیل کرده بود، با دو دلی و تردید پشت توپ قرار 
گرفت تا توپش را تحویل طالب لو دهد. بع��د از پنالتی با حضور 
تأمینی و رفتن بنگر به خ��ط حمله، قدرت هوایی س��پاهان در 
محوطه جریمه سپاهان بیشتر شد و در حالی که حواس مدافعان 
شاهین به یارگیری بنگر و س��ید جالل در محوطه جریمه بود، 
ضربه سر کریمیان ورزشگاه فوالدشهر را به مرز انفجار رساند تا 
سپاهان در یک بازی نفس گیر به س��ه امتیاز این مسابقه برسد. 
گل محرم هم هر چند از لحاظ امتیازی تأثیری نداش��ت، ولی به 
خاطر حفظ فاصله تفاضل گل با تراکتورس��ازی می تواند ارزش 
خودش را در دو هفته آینده نشان دهد. البته نباید از شرایط طالب 
 لو هم گذشت که به وسیله مدافع ش��اهین مصدوم شد و حضور 
دروازه بان ذخیره در آن شرایط حساس، تاب و توان مقاومت را از 
خط دفاع گرفت. سپاهان با این پیروزی شیرین و بدون توجه به 
نتایج تراکتور سازی و استقالل، جایگاه خودش در صدر جدول 

ای��ن را حفظ کرد تا با روحیه ای خوب، س��ه  ش��نبه 
برود و بعد از هفته به دیدار النصر در کشور امارات 
ج��ذاب در آن هم بای��د منتظر یک ش��هر آورد 
م��ی تواند فوتبال اصفهان باش��یم که سپاهان 
حتی با یک نتیجه مس��اوی هم  رایط 

خودش را در صدر جدول حفظ 
کن��د ت��ا در هفت��ه پایانی با 
خیالی آس��وده میزبان مس 
سرچش��مه س��قوط کرده 

باشد.

گل قهرمانی کريمیان 

مردیم تا بردیم!

چیزی نمانده بود که شاهین بوشهر با وحیدطالب لو، مسیر قهرمانی سپاهان را دچار اما و اگر کند  مسعود 
که باز هم کريمیان به داد سپاهان رسید و مانند دو س�ال گذشته، با زدن گل قهرمانی تقريبا کار را افشاری

برای زردهای اصفهان تمام کرد. 

دی متئ��و درحال��ی هدایت 
ش��یرهای آبی پوش لندن 
را بر عه��ده گرفت که تیم 
در آس��تانه حذف از لیگ 
قهرمان��ان به وسس��یله 
ناپولی ب��ود و در لیگ 
برت��ر نی��ز اوض��اع 
مس��اعدی نداشت. 
با قرارگی��ری او در 
رأس نیمکت چلسی، 
 اوضاع یک باره تغییر کرد و 
پتانسیل های خفته چلسی در 
مسیر موفقیت به کار گرفته 
شدند. س��تارگانی همچون 
رامیرس، ب��ار دیگ��ر اوج 
گرفتند و باعث سربلندی 

چلسی شدند.
روبرت��و دی متئوی جوان 
و خ��وش آتی��ه،  ب��دون 
ادع��ا و حاش��یه، نیمکت 
مربیگ��ری چلس��ی را - با 

ل  این مطل��ب ک��ه او مربی قبو
ق��ت  اس��ت-پذیرفت، ام��ا از مو

ن  ابت��دا مش��خص ب��ود در هم��ا
اثب��ات   خود اس��ت. او تا ب��ه حال فک��ر 
ش��یرهای لندن را بر عهده 15 ب��ار هدای��ت 
پیروزی ، 4 تس��اوی و تنها داش��ته اس��ت و10 
او در چند ماه بوده اس��ت. یک شکست حاصل کار 
به حال چلسی بحران زده را نباید غافل شویم که او تا 
زمانی که اف��کار او بر افکار به دو فینال رسانده است. 
تنها می توانس��تیم به گواردیوال برتری جست، 

یک نکته بیندیشیم: عصر دی متئو با سرنگونی سلطنت گواردیوال آغاز شد.
 حال که دی متئو خود را اثبات کرده و عصر جدیدی را آغاز کرده است، باید رسالتش 
در چلسی را تکمیل کند. اما سؤال این جاس��ت که آیا رومن آبراموویچ این فرصت 

را به او می دهد؟
دی متئو پس از ح��ذف غرورمندانه بارس��لونا گفت: »روند ما در این بازی بس��یار 
صعودی بود. ما ب��ازی را معمولی آغ��از کردیم. نیمه اول را با ی��ک نتیجه خوب به 
پایان بردیم و در نیمه دوم فوق العاده ظاهر شدیم و نتیجه درخشانی کسب کردیم. 
بازیکنان من در این فصل بس��یار رؤیایی بوده اند و تمام خواسته های مرا برآورده 
کرده اند تا این چنین نتیجه بگیریم. ماندن یا رفتن من از چلسی را سرنوشت تعیین 

می کند و قاطعیتی در کار نیست«.
واضح بود دی متئو پس از کسب ارزش��مند ترین تساوی دوران مربیگری خود که 
منجر به صعود به فینال لیگ قهرمانان شد، قصد مصاحبه و صحبت در مورد آینده 
خود را ندارد. او همچنان در اوج هیجان از نتیجه به دس��ت آمده اس��ت؛ نتیجه ای 
معجزه آسا که خاطرات تلخ کوچک را از ذهن دی متئو پاک کرد و رؤیای بزرگی و 

پیشرفت در استنفورد بریج را برای او ترسیم کرد.
سه س��ال پیش، در حالی که دی متئو هدایت تیم »میلتون کینز دانز« را در لیگ 
 دس��ته یک انگلیس بر عهده داش��ت، رتبه س��وم جدول را به دس��ت آورد و راهی 
رقابت های پلی آف برای صعود به »چمپیون شیپ« ش��د و در نهایت، در ضربات 
مرگبار پنالتی، مغلوب تیم »اسکانتورپ یونایتد« ش��د. همه چیز به سرعت تغییر 
کرد و دی متئو در طول فقط سه سال، از سومین لیگ معتبر انگلیس، راهی فینال 
لیگ قهرمانان اروپا ش��د. او که با عنوان مربی موقت کارش را روی نیمکت چلسی 
آغاز کرد، هر هفته با ش��نیدن نام های بزرگی که نامزد سرمربیگری چلسی بودند، 
استوارتر از گذشته می ش��د تا خود را به همگان و در رآس آنها، به آبراموویچ اثبات 
کند. او هر هفته نتایج بهتری گرفت و تیمش ساختاریافته تر شد. دستیار ایتالیایی 
»آندره ویالس بوآس« حاال در اوج است و از هر مربی دیگری شانس بیشتری برای 

مربیگری در چلسی دارد.  
بسیاری معتقدند بازیکنان چلسی براس��اس توصیه های تاکتیکی مورینیو راهی 
دیدار با بارسلونا شدند. مورینیو، سرمربی اسبق چلسی، در میان بازیکنان چلسی از 
محبوبیت فوق العاده ای برخوردار است و ستارگانی همچون لمپارد و تری بسیار به 
او معتقدند. به همین دلیل بسیار امیدوار بودند مربی اسبق آنها در فینال رو در روی 
آنها بایستد. شاگردان مورینیو که حاال در چلسی ستارگان پرآوازه ای هستند، تمام 
سعی خود را کردند تا تحت رهبری دی متئو بارسلونا را در نیوکمپ به زانو درآورند 
تا شاید گوشه ای از زحمات مربی بزرگ خود را پاس��خ دهند؛ مربی که همه برای 
دس��تور او احترام قائل بودند و حاضر بودند برای موفقیت او سرها و بدن هایشان را 

نیز در مقابل توپ قرار دهند.
چلس��ی در مجموع دو دیدار رفت و برگش��ت برابر بارس��لونا در رقابت های لیگ 
قهرمانان اروپا، چهار شوت در چارچوب داشت و سه بار نیز موفق به گلزنی شد، اما 
نباید فراموش کرد ش��اگردان دی متئو هرچقدر هم در کارهای تدافعی خوب کار 
کرده باشند، نمی توانند ادعا کنند بدون ش��انس و اقبال راهی فینال شده اند. آنها 
بارها بر اراده آهنین خود تأکید کردند و اجازه ندادند موقعیتی که آمیخته تالش و 

اقبال آنها بوده است، به خاطر غفلتی لحظه ای از دست برود.
رامیرس، بازیکنی که نقش عمده ای در رس��یدن چلس��ی به فینال داش��ت، برای 
بازی فینال محروم اس��ت و این طبیعی اس��ت ک��ه اگر زندگی و آینده او وابس��ته 
 به این بازی باش��د، عذاب بکش��د. اش��نی کول، با بازی فوق العاده خود نشان داد 
»تیکی تاکای کاتاالن ها« نیز همیشه پیروز نیست و تا وقتی پیروزی در دستان آنها 

است زیباست و در زمان شکست، عذاب آور است. 
دروگبا، روی پاس زیبای رامیرس گلی در کالس باالی جهانی زد و پایه گذار صعود 
به فینال شد. حال این سؤال مطرح است که دی متئو چگونه توانست این ستارگان 
را در مسیری حرکت دهد که این چنین فلسفه کاتاالن ها را به چالش بکشند؟ این 
سؤال را باید از پپ گواردیوال پرسید؛ کسی که در برابر اندیشه های دی متئو زانو زد.

به واقع دی متئو چگونه توانس��ت تیمی را راهی میدان س��ازد که با وجود خوردن 
دو گل در خانه حریف و اخراج کاپیتان خود، همچن��ان امیدوارانه می جنگد و در 
نهایت پیروز می شود؟ آن هم برابر بارس��لونا. ابزار دست ویالس بوآس و دی متئو 
یکسان بود، اما طرز استفاده این دو متفاوت بود. حال باید گفت دی متئو حداقل در 
این مقطع از زمان، آقای خاص دوم است. در دقیقه 37 بازی، جان تری روی زانوی 
الکسیس سانچس مرتکب خطا شد و با دریافت کارت قرمز زمین بازی را ترک کرد. 
شش دقیقه بعد نیز سن آندرس توانست نتیجه را برای بارسلونا دو برابر کند. در این 
زمان بود که همگان تصور کردند دیگر زمان آن رسیده تا دی متئو نیز بار سفر ببندد 
و جای خود را به یک مربی نامدار بدهد، اما این چنین نشد؛ تری بسیار امیدوار بود 
که هم تیمی های او توان رقم زدن شگفتی را دارند و می توانند معجزه کنند. گویا 
بازیکنان چلسی یکدل شده بودند تا کلمه موقت را از روی نام دی متئو پاک کنند 
و او را در تیم نگه دارند. این چنین نیز شد و رامیرس در وقت های اضافی نیمه اول 

گلزنی کرد تا همگان به صعود چلسی امیدوار شوند.
حال نوبت به آبراموویچ رسیده است تا حرف آخر را بزند و تکلیف دی متئو را روشن 
 کند. بی ش��ک او هیچ گاه فراموش نمی کند که »آورام گرانت« نیز توانس��ته بود 
تیم مورینیو را به فینال لیگ قهرمانان برس��اند. اما گرانت بس��یار بر تاکتیک های 
مورینیو اصرار می ورزید، در حالی که دی متئو س��عی در القای فلسفه خود دارد. 
بنابراین شاید بتوان گفت دی متئوی عملگرا، توان دوام و نتیجه گیری روی نیمکت 

چلسی را دارد.
 تیم چلس��ی تحت رهبری ویالس بوآس به ظاهر از ستارگان با تجربه تیم استفاده 
می کرد و از تجربیات آنها بهره می گرفت، اما در واقعیت این چنین نبود و »ای وی 
بی« نمی توانست رختکن تیم خود را نیز کنترل کند. اما در زمان دی متئو ستارگان 
با تجربه ای که افت اندک��ی کرده بودند، به اوج بازگش��تند و باعث صعود به فینال 
شدند. این مربی ایتالیایی، بدون غرور و در کمال آرامش نقایص تیم بوآس را برطرف 
کرد و سعی در بازسازی تیم او کرد و در نهایت نتیجه نیز گرفت. با تمام این تفاسیر، 

شاید شرط آبراموویچ برای حفظ دی متئو، قهرمانی در اروپا باشد. 
مصدومان و محرومان چلس��ی بسیار زیاد هس��تند، اما دی متئو تا 19 می فرصت 
دارد گزینه های مورد اعتماد خود را جایگزین ستاره های مصدوم و محرومش کند. 
شاید تالش برای موفقیت بهتر از هر کار دیگری برای دی متئو باشد، چراکه آینده 

و سرنوشت، تکلیف دی متئو را مشخص می کند.
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چهرهیادداشت

حساب سعید
 با سپاهان پاک شد

پیشگویی و پیش داوری 
نکردیم 

»سعیدمظفری زاده، سپاهان، وقت اضافه« این سه کلمه برای هواداران 
اصفهانی خاط��ره خوبی به همراه ن��دارد؛ او در روز پایانی لیگ هفتم، در 
جدال پرس��پولیس و س��پاهان، با اعالم 7 دقیقه وقت اضافه زمینه ساز 
گل معروف سپهر حیدری ش��د. این داور، امروز قاضی جدال سپاهان و 
شاهین بود. مصدومیت طالب لو باعث ش��د تا وی 10 دقیقه وقت اضافه 
منظور کند و در همین اوقات، اصفهانی ها به دو گل رسیدند. دوگلی که 
 شاید س��ند قهرمانی سپاهان را امضا کند. امروز حس��اب مظفری زاده با 
سپاهانی ها پاک شد. تماش��اگران سپاهان در پایان مس��ابقه به تشویق 
داور پرداختند که این تش��ویق ها به نوعی آش��تی آنها پس از مدت ها با 
مظفری زاده تعبیر شد. سوت سعادت سپاهان را سعید نواخت و انصافا در 

اعالم وقت های اضافه هم منصفانه عمل کرد. 

رییس کمیته فوتس��ال در گفتگو با مه��ر درباره دالیل معرفی باش��گاه 
گیتی پسند به عنوان نماینده ایران در مس��ابقات قهرمانی آسیا با توجه 
به مباحث مربوط ب��ه تبانی، تصریح کرد: ما هیچ باش��گاهی را به صورت 
 AFC رسمی به کنفدراس��یون فوتبال آس��یا معرفی نکرده ایم. آن چه
انجام داده، براس��اس گزارش مسابقاتی اس��ت که روی جدول مسابقات 
لیگ کشورهای مختلف ش��کل گرفته است. عباس ترابیان افزود: این جا 
بحث کشور و منافع ملی مطرح است. اگر بخواهیم جلوی گیتی پسند  را 
بگیریم، قطعا فوتسال ما ضربه می خورد. رییس کمیته فوتسال از پاسخ 
دادن به این س��ؤال که  آیا در صورت اثبات تبانی، باشگاه گیتی پسند از 
مسابقات آسیایی حذف می شود یا خیر، خودداری کرد و گفت: نمی توانم 

این مسأله را پیشگویی کنم. 

احتمال تحریم جام ملت های اروپا در اوکراین 
دولت آلمان بار دیگربا ابراز نگرانی از وضعیت س��المتی نخست وزیر 
سابق اوکراین، از احتمال تحریم جام ملت های اروپا در همین راستا 
خبر داد. نخست وزیر سابق اوکراین در اعتراض به شرایط نگهداری 

خود در زندان از پنج روز پیش دست به اعتصاب غذا زده است.

ژاوي آسیب دید 
هافبك کلیدي بارسلونا دچار آسیب دیدگي شده و 
حدود 15 روز قادر به همراهي تیمش نیست. ژاوی  در 
چهار مسابقه باقي مانده در اللیگا غایب است و شاید 

در  فینال جام حذفي اسپانیا  به میدان برود. 

کریس رونالدو را کشتم
مانوئل نویر، دروازه بان توانمند تیم فوتبال بایرن مونیخ، 
معتقد اس��ت با مهار پنالتی کریس او را کشته است: 
هنگام ضربه پنالتی به همان س��متی که می دانستم 

شیرجه زدم و با مهار توپ، کریس رونالدو را کشتم. 

خبر

 گیتی پسند از راهیابی
 به نیمه نهایی بازماند

کار پرسپولیسی ها 
زشت و ناجوانمردانه بود

جمشیدیان، هافبک تیم سپاهان 

برای پرسپولیسی ها متأسفم که در بازی با س��پاهان گفتند ما به خاطر 
استقالل بازی کردیم و مقابل تراکتورسازی هم این گونه نتیجه گرفتند. 
نمی گویم برای ما بازی کنند، اما حداقل برای حیثیت خودش��ان بازی 
کنند، چون به نظر من کارش��ان خیلی زش��ت بود. ما اکنون در کورس 
قهرمانی هس��تیم و توقف تیم های رقیب می تواند برای ما خوب باشد، 
اما شاید سال آینده این اتفاق برای آنها بیافتد و آنها در کورس قهرمانی 

به تبریز نمی برند و در حالی بروند. این که بازیکنانشان را 
دیگر اینقدر اهمیت دارد، که لی��گ ب��رای تیم های 
واقعا زشت اس��ت. به نظر به لیگ اهمیت نمی دهند، 

آنه��ا  کار  ناجوانمردانه است.م��ن 

از زمین بسکتبال تا کالنتری

بازی های پلی آف بسکتبال 
به تعویق افتاد

دیدار دوم تیم ه��ای فوالدماهان و 
پتروشیمی بندر امام در نیمه نهایی 
رقابت های لیگ برتر بس��کتبال در 
حالی با برتری دوباره تیم اصفهانی همراه شد که حاشیه های 
این دیدار بیش ازمسائل فنی بازی، خیلی سریع جای خود را 

در صدر اخبار سایت و خبرگزاری ها پیدا کرد. 
دی��داری که با برخ��ورد ج��واد داوری با جلیل اکن��ده له و  
مصدومیت راشاد اندرس��ون از ناحیه لب در برخورد با آرنج 
س��عید داورپناه در کوارتر اول آغاز ش��د. برخ��ورد فیزیکی 
ای��ن بازیکنان ب��ا یکدیگر  ب��ه نیمکت مربی��ان دو تیم هم 
سرایت کرد و هر دو مربی با هر سوت اش��تباه داور، با الفاظ 
 نامناس��ب از خجالت هم درمی آمدند. مهران شاهین طبع، 
ص��ادق زاده را »بچه سوس��ول« خطاب می ک��رد و صادق 
 زاده با واژه »گم شو« او را به س��کوت دعوت می کرد)!( این 
دیالوگ ها در تمام طول بازی بین این دو دوست ادامه داشت 
تا یك دقیقه مانده ب��ه پایان بازی و زمان��ی که داور خطای 
بازیکن پترو را گرفت، شاهین طبع سالن را به نشانه اعتراض 
ترک کند. حتی تالش های کسائی پور، دستیار وی هم برای 
منصرف کردن او از این تصمیم راه به جایی نبرد. البته مربی 
تیم پترو وقتی از شاهین طبع ناامید ش��د، به سراغ داوران 
بازی رفت و با داد و بیداد و وقف��ه ای که در بازی ایجاد کرد، 

نظم و آرامش تیمش را هم بهم ریخت. 
دیس��کالیفه ش��دن کس��ائی پور و مقاومت در خارج شدن 
از زمین، پای نی��روی انتظامی را هم به زمی��ن باز کرد تا باز 
 هم جامعه بس��کتبال  به عن��وان یك  جامعه دانش��گاهی و 
تحصیل کرده و با فرهنگ، شاهد زد و خورد مربی باسابقه  و 

بازیکنان تیم پترو با نیروی انتظامی باشد.
 نتیجه کار را هم که می توان تصور کرد؛ حضور در کالنتری 
و جلب رضایت از شاکیان پرونده و وساطت سرپرست ماهان 
به رسم مهمان نوازی و خط و نشان کش��یدن مهران بعد از 
خالصی از بند با هدف جبران همه این اتفاقات در ماهشهر. 

کمیته انضباطی با آگاهی از این موضوع و بررس��ی اتفاقات 
این بازی، فردا میزبان هر دو طرف این دعواس��ت. از طرفی 
زمان برگ��زاری دیدارهای این مرحله را نیز به چهارش��نبه 
 موکول کرده است. از قرار معلوم کفه ترازوی اعمال به سمت 
شاهین طبع و کس��ائی پور و صفری نژاد سنگینی می کند، 
اما گویا از محرومیت تیم پترو ب��رای بازی های هفته جاری 

خبری نیست و ماهان با تنی لرزان پا به ماهشهر می گذارد.

توپ و تور
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رأي جنجالي ترين تباني اعالم مي شود 

 بعد از مدت طوالني، باالخره روز یکشنبه رأي پرونده تباني فوتس��ال اعالم می شود. این پرونده که مربوط به 
بازي هاي گیتي پسند برابر پرسپولیس و فوالد ماهان برابر منصوري است، به یکي از پر جنجال ترین اخبار ورزشي 

در پایان سال تبدیل شد، ولي کمیته انضباطي به دالیل مختلف از اعالم رأي خودداري مي کرد.

کیانوش رس��تمی، قهرمان جهان در دس��ته 85 کیلوگرم در سال 
2011 و سهراب مرادی، نفر چهارم رده بندی جهان در سال گذشته 
 می��الدی، دو وزنه بردار تیم مل��ی ایران بودند که  روز گذش��ته در 
رقابت های قهرمانی آسیا با یکدیگر رقابت کردند تا مدال های طال و 

نقره را بین خود تقسیم کنند. 
س��هراب مرادی با دو مدال طالی دوضرب و مجم��وع و یك مدال 
نقره یك ضرب، قهرمان آسیا شد و کیانوش رستمی با مدال طالی 
یك ضرب و دو مدال نقره دو ضرب و مجموع، در مکان دوم ایستاد. 
همان گونه که پیش بینی می شد، هیچ کدام از وزنه برداران اصلی 
این رقابت که خود را برای المپیك آماده می کنند، در این مسابقه 
حاضر نشده بودند و رستمی و مرادی مجبور شدند منتظر بمانند 
هر 10 حریفشان از کشورهای عراق، مالزی، کره جنوبی، ازبکستان، 
ترکمنستان، قزاقستان و چین تایپه، کارش��ان را در یك ضرب به 
اتمام برسانند و بعد از آن، این دو وزنه بردار برای نخستین بار روی 
تخته بیایند و با توجه به زمان کوتاه بین بلند کردن هر وزنه تا وزنه 
بعدی )طبق قانون(، به طور حتم این دو وزنه بردار مجبور شدند فشار 
 زیادی را تحمل کنند. هر دو ملی پ��وش ایرانی در این رقابت، وزنه 
168 کیلوگرم را برای حرکت نخست یك ضرب انتخاب کرده بودند. 
درحالی که آخرین وزنه ای که حریفانش��ان روی س��ر برده بودند، 

167 کیلوگرم بود و تنها یك حرک��ت از حریف کره ای باقی مانده 
بود. با این حال، این کیانوش رستمی بود که برای حرکت اول یك 
ضرب روی تخته آمد. پس از حرکت اول رستمی نوبت به سهراب 
مرادی رسید. مرادی که سال گذشته در این رقابت ها حسابی ناکام 
 بود، در چند ماه اخیر دچار تحولی ش��ده که او را تا باالترین سطح 
وزنه برداری دنیا رس��انده اس��ت. او نیز با کمی اخم و ابروهای گره 
کرده، بالفاصله، بدون آغشته کردن دستش به پودر منیزیم پشت 
وزنه آمد و با غرش وزنه را روی سر کشید تا قدرتش را به همه ثابت 
 کند. از این بخش نمایش به بعد، تنها نام ایران بود که روی تابلو درج 
می ش��د و دیگر هیچ وزن��ه برداری ت��وان رقابت با ای��ن قهرمانان 
را نداش��ت. برای ه��ر دو، وزن��ه 172 کیلوگرم انتخاب ش��د و باز 
کیانوش رس��تمی روی تخته آمد و ای��ن بار هم گویا پ��ر کاهی را 
باالی س��ر می کش��د، وزن��ه را برداش��ت و ب��ه قائله خاتم��ه داد. 
کمتر از دو دقیقه دیگر، این س��هراب م��رادی بود که ای��ن کار را 
تکرار کرد. پ��س از این موفقی��ت، کادر فن��ی برای ه��ر دو، وزنه 
175 کیلوگ��رم را انتخاب کرد؛ ابت��دا کیانوش رس��تمی به روی 
تخته آمد، ام��ا این بار به ط��رزی ب��اور نکردنی وزن��ه را انداخت. 
 این ب��ار عرصه برای س��هراب مرادی باز ش��ده بود تا ب��ا مهار وزنه 
175 کیلوگرمی خودی نشان دهد، اما انگار به او نجوایی رسیده بود 

که »وزنه را بینداز« و همین هم شد. بارو نکردنی بود: دو وزنه برداری 
که وزنه 172 کیلوگرمی را به راحتی باالی س��ر ب��رده بودند، وزنه 
 175 کیلوگرمی از دستشان افتاد! در پایان اگرچه وزن بدن هر دو 
وزنه بردار 84 کیلوگرم و 820 گرم اعالم شده بود، کیانوش رستمی 

را نفر اول و سهراب مرادی را نفر دوم این رقابت معرفی کردند.

شاهکار مرادی در دوضرب 
در دوضرب، در ابتدا وزنه انتخابی برای هر دو وزنه بردار در حرکت 
نخست دوضرب، 210 کیلوگرم بود، اما وقتی به پایان رقابت نزدیك 
شدند، حدنصاب انتخابی کیانوش رس��تمی 9 کیلوگرم کمتر شد 
 تا برای مهار وزن��ه 201 کیلوگرم روی تخته بیای��د. او با مهار وزنه 
201 کیلوگرم، جایگاه خود را در جدول رده بندی رقابت ها تثبیت 
کرد. کادر فنی برای حرکت دوم او وزنه 211 کیلوگرم را انتخاب کرد. 
 درحالی ک��ه باز ه��م تنها ح��رکات دو وزنه ب��ردار ایران��ی و یك 
وزنه بردار کره ای باقی مانده بود، سهراب مرادی برای مهار وزنه 210 
کیلوگرم روی تخته آمد. با توجه به این که حریفش در این حرکت 
عقب نشس��ته بود، او انگیزه باالیی برای مهار این وزنه داشت. این 
 درحالی بود که او چند هفته پیش در رکوردگیری تیم ملی به رکورد 
216 کیلوگرم نیز رسیده بود. با این پیشینه، مرادی روی تخته آمد و 
دستش را به پودر آغشته کرد، کمربندش را محکم کرد و پشت تخته 
رفت. او با کمی تأمل وزنه را روی سینه کشید و در یك چشم بر هم 
زدن، دست هایش همچون ستونی، وزنه 210 کیلوگرمی را باالی 
سرش نگه داشت. پس از او کیانوش رستمی روی تخته آمد و این بار 

وزنه 211 کیلوگرم را بدون مشکلی روی سر کشید.
 نوبت به حرکت دوم س��هراب مرادی رس��ید که ب��رای مهار وزنه 
 216 کیلوگ��رم روی تخت��ه بیاید. اهمی��ت این وزن��ه را در جایی 
می توان دریافت که این رکورد، رکورد المپیك محسوب می شود 
و تنها دو کیلوگرم با رکورد آس��یا و س��ه کیلوگرم با رکورد جهان 
فاصله دارد. مرادی متأس��فانه در بار نخست در مهار این وزنه ناکام 
 بود و فرصت به رستمی رسید تا در حرکت س��وم دوضرب به وزنه 

216 کیلوگرم حمله کند. او نیز در مهار این وزنه ناکام بود. 
در این مرحله از نمایش، تنها سهراب مرادی باقی مانده بود و وزنه 
216 کیلوگرمی که بارها در تمرین ها مهارش کرده بود. مهار این 
وزنه ضامن قهرمان��ی او در دوضرب و مجموع بود و می توانس��ت 
جهشی بزرگ برای او محسوب شود، اما خستگی پنج حرکت قبل 
توان زی��ادی از او گرفته بود، با این حال، با تمام وجود پش��ت وزنه 
آمد و آن را روی سینه کشید. نفس ها در س��ینه حبس شده بود. 
 مرادی باید زودتر وزنه را باالی سر می برد، چون این وزنه سنگین 
می توانست تأثیر زیادی بر گردش خونش داشته باشد. با یك جهش 
وزنه را باالی سر کشید و نگه داشت. سه چراغ سفید پاداش سهراب 
مرادی بود. او با مهار این وزنه به رکورد 388 کیلوگرم رسید و قهرمان 
آسیا ش��د. این رکورد یعنی شش کیلوگرم بیش��تر از رکوردی که 

کیانوش رستمی سال گذشته با آن قهرمان جهان شد. 

رقابت تمام ایرانی در شرق دور

هنرنمايی سهراب مردای در وزنه برداری آسیا

س�هراب مرادی و کیانوش رس�تمی، قهرمان�ان بی رقیب دس�ته 85 کیلوگ�رم رقابت های  گروه 
وزنه برداری قهرمانی آسیا  با ارایه رقابتی تمام ایرانی در شرق دور، عالوه بر هنرنمایی دوباره ورزش

خود، بار دیگر نام ایران را در آسیا پرآوازه کردند. 
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تیم والیبال بانوان گیتی پس��ند در جام باش��گاه های آس��یا با قبول 
شکست مقابل نماینده قزاقس��تان از راهیابی به جمع چهار تیم برتر 
بازماند. در ادامه مسابقات جام باشگاه های بانوان آسیا که به میزبانی 
تایلند در حال برگزاری است، در مرحله دوم این رقابت ها گیتی پسند 
مقابل نماینده قزاقستان به میدان رفت. بانوان والیبالیست ایران در 
این مسابقات با نتیجه 3 بر صفر ) 25-21، 25-8 و 25-13( شکست 
را پذیرا شدند و از راهیابی به جمع چهار تیم برتر بازماندند. این تیم  
امروز برای کسب مقام پنجم تا نهمی تالش می کند. گیتی پسند پیش 

از این در مرحله مقدماتی دو پیروزی و دو شکست کسب کرده بود.

داربی هندبال با چاشنی انتقام
    

تیم های هندبال س��پاهان و ذوب آهن امروز در هفته دوازدهم لیگ 
برتر باشگاه های کشور به دیدار هم می روند. هفته دوازدهم لیگ برتر 
هندبال باشگاه های کشور امروز با برگزاری دو دیدار آغاز می شود و 

یکشنبه با انجام سه دیدار باقی مانده به پایان می رسد. 
در فاصله کمتر از بیس��ت روز، اصفهان باز هم شاهد برگزاری داربی 
هندبال است. سپاهان و ذوب آهن این بار به میزبانی ذوب آهن مصاف 
 می دهند. س��پاهان برای تک��رار برد و حفظ صدرنش��ینی به میدان 
می رود و ذوب آهن برای جبران باخ��ت دور رفت و کم کردن فاصله 
خود با تیم دوم جدول، ثامن س��بزوار. ذوب آهن نمی خواهد امسال 
جام باشگاه های آسیا را از دست بدهد، پس باید در دیداری که میزبان 
است، امتیاز از دست ندهد و منتظر هفته های پیش رو بماند. هرچند 
پیروزی ذوب آهن برابر اس��ت با شکست سپاهان و شکست سپاهان 
مساوی است با از دست رفتن صدر جدول. داربی رفت 21 فروردین 
برگزار شد؛ رقابتی که آخرین دیدار معوقه نیم فصل نخست مسابقات 

بود و سپاهان میزبان 24 بر 17 همشهری خود را شکست داد. 

 جلوگیری از قضاوت 
داوران زن ایرانی 

حراست وزارت ورزش زمانی که داوران زن ایران در دیدارهای تنیس 
جام دیوی��س در حال قضاوت بودن��د، آنها را از این کار باز داش��ت و 
مانع برگزاری ادامه رقابت ها با داور زن شد. در این هنگام، با دخالت 
شایس��ته و تماس وی ب��ا مس��ئوالن وزارت ورزش از جمله مرضیه 
اکبرآبادی، این مشکل برطرف شد و این داوران به صندلی های خود 

بازگشتند.

ایران و استرالیا هم گروه شدند
تیم ملی والیبال حریفان خود در سومین دوره رقابت های کاپ آسیا 
را شناخت.  قرعه کشی این رقابت ها انجام شد که تیم ملی به همراه 
 تیم های چین، اس��ترالیا و هند در گروه اول ق��رار گرفت.  همچنین 
 تیم های ویتن��ام، کره جنوبی ، ژاپن و پاکس��تان در گ��روه دوم این 
رقابت ها قرار گرفتند. تیم ملی والیبال عنوان قهرمانی دومین دوره 
این رقابت ها که سال 89 به میزبانی ایران در شهر ارومیه برگزار شد 
را در کارنامه دارد. سومین دوره مس��ابقات AVC کاپ مردان آسیا 

از 11 تا 17 شهریورسال جاری به میزبانی ویتنام برگزار می شود. 

وحید طالب لو جراحی شد 
دروازه بان تیم فوتبال شاهین بوشهر پس از مصدومیت در بازی مقابل 
سپاهان روز گذشته جراحی شد. وحید طالب لو در دقایق پایانی بازی 
تیم های شاهین بوشهر با س��پاهان اصفهان دچار مصدومیت شدید 
ش��د، به طوری که این بازیکن را با آمبوالنس از ورزشگاه فوالدشهر 
خارج کردند و به بیمارستان رساندند. آسیب دیدگی طالب لو به حدی 
بود که او شب بازی به تهران بازگش��ت و مجبور شد با نظر پزشکان 
کتف چپ خود را جراحی کند. پزشك معالج او گفته استخوان کتف 
دروازه بان شاهین خرد نشده و فقط شکس��ته است. به نظر می رسد 

طالب لو تا چند هفته دیگر نتواند دروازه بانی کند.

تذکر AFC به آندرانیک تیموریان 
آلکس سوس��ی، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آس��یا، در نامه  ای به 
مهدی محمدنبی، دبیرکل فدراس��یون فوتبال ای��ران، به آندرانیك 
تیموریان، بازیکن اس��تقالل تذکر داد. کمیت��ه برگزاری رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا اعالم کرد، براس��اس گزارش داور و ناظر داوری 
دیدارالجزی��ره امارات- اس��تقالل ای��ران، بازیکن اس��تقالل به نام 
آندرانیك تیموریان، در بازی اخی��ر این تیم در لیگ قهرمانان مقابل 
الجزیره امارات با خش��ونت باعث توقف بازیکن حریف ش��ده است. 

رؤیانیان به سیم آخر زد 
مدیرعام��ل باش��گاه پرس��پولیس درب��اره  احتم��ال جریم��ه براي 
پرسپولیس��ي ها پس از دو شکس��ت متوالي س��نگین گفت: این بار 
جریمه  من با سایر دفعات فرق مي کند و بازیکنان و هواداران می بینند 

که براي این شکست ها چه جریمه اي در نظر می گیرم. 
محمد رؤیانیان در ادامه با اشاره به مش��کل دروازه بان های این تیم 
و دریافت گل های س��اده، تصریح کرد: فکر می کن��م اگر دنیزلی مرا  
درون دروازه می گذاش��ت بهتر از ای��ن دروازه بان ه��ا کار می کردم! 

دروازه بان های ما تیم را خراب کردند. 
رؤیانیان در پاس��خ به این س��ؤال که »آیا از ف��روش علیرضا حقیقی 
 پش��یمان نیس��تید؟«، در حالی ک��ه عصبان��ی به نظر می رس��ید، 
 گف��ت: پش��یمان نیس��تم، حقیقی ه��م همینط��ور بود! ما اساس��ا 
چند مشکل داریم، اما فکر می کنم خودم باید دروازه بان پرسپولیس 

شوم!

 در جلسه ای که با حضور سرپرست و 
گروه 
ورزش

دبیر فدراسیون ژیمناستیك و هیأت 
رییس��ه هیأت ژیمناس��تیك استان 
اصفه��ان و رییس��ان هی��أت ه��ای 
شهرس��تانی برگزار ش��د، وضعیت فعلی این رشته ورزشی و 
مسیرهای تکرار روند درخشان گذشته  این رشته در اصفهان 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سرپرست فدراسیون ژیمناستیك در این نشست اظهار داشت: 
با توجه به ظرفیت هایی که در بخش مدیریت و س��خت افزار 
در ژیمناستیك اصفهان وجود دارد، نگاه فدراسیون روی این 
استان متمرکز شده است. ژیمناس��تیك اصفهان چند سالی 
است که با رکود مواجه شده و زایندگی در بخش قهرمانی کم 
شده، این در حالی است که در گذشته ژیمناستیك اصفهان 

سابقه درخشانی داشته است. 
وی با بیان اینکه هیأت های اس��تانی بازوان اجرایی هس��تند 

و با حضور ریی��س فعلی هیأت ژیمناس��تیك اس��تان، فضا 
برای پیشرفت مهیا شده اس��ت، تأکید کرد: زمانی که اصغر 
نکوگل با حداکثر آرا به ریاست هیأت انتخاب شد، فدراسیون 
مش��تاقانه این رأی را پذیرفت. اعتقاد داری��م وی برای پیاده 
کردن برنامه های��ش در هیأت به زمان نیاز دارد. سرپرس��ت 
فدراسیون ژیمناس��تیك با اش��اره به امکانات سخت افزاری 
هیأت ژیمناستیك استان اصفهان بیان داشت: نیاز به توجه 
جدی به مقوله آموزش و ارتقای سطح فنی مربیان و داوران در 
ژیمناستیك استان اصفهان حس می شود. از این رو آمادگی 
داریم یکی از قهرمانان ژیمناس��تیك جهان که مدرس است 
را به اصفهان اعزام کنیم ت��ا مربیان اصفهان��ی از تجربه وی 
اس��تفاده کنند. درویش زاده با بیان اینکه اولویت اصلی یك 
هیأت باید بحث آموزشی باش��د، تصریح کرد: در سیاست ما 
اگر در بخش آموزش نتوانیم به رس��التی که بر دوش ماست، 
عمل کنیم، موفق نبوده ایم. دبیر فدراسیون ژیمناستیك نیز 
با بیان اینکه رشته ژیمناستیك در بین رشته های ورزشی در 
اقلیت است، اظهار داشت: نور خانواده ژیمناستیك بزرگ ترها 
و پیشکس��وتان آن هس��تند و نباید به گون��ه ای عمل کنیم 
که پیشکس��وتان از فعالیت در این رش��ته دور شوند. فرامرز 
س��نگینی با بیان اینکه جامعه ژیمناس��تیك باید از ظرفیت 
بخش های دیگر به خوبی اس��تفاده کنن��د، تصریح کرد: در 
صورتی که از ظرفیت سایر رشته ها و بخش های دیگر استفاده 
کنیم، می توانیم امیدوار باش��یم که در چرخ��ه تبعیض آمیز 

ورزش کشور حذف نشویم. 

 دیدار تیم ه��ای ماهان و پتروش��یمی 
گروه 
ورزش

بندرامام که به برت��ری نماینده اصفهان 
انجامید، حواشی داشت  و هنوز مربی و 
 سرپرس��ت تیم پترو ب��ا انواع و اقس��ام 
گفتگو ها، اتهاماتی را متوجه تی��م ماهان می کنند؛ موضوعی که 
نارضایتی مسئوالن این تیم را به همراه داشته است. سرپرست تیم 
فوالدماهان در ای��ن باره گفت: فوالد ماهان باره��ا در این فصل از 
داوری متضرر شده است. وقتی هم چند فیلم از اشتباهات داوری را 
به فدراسیون داده است، آنها بازبینی کرده اند و اعالم کرده اند داوری 
درست بوده است و شما اشتباه می کنید. در هر رشته ای قضاوت با 
اشتباه همراه است، اما این را یقین داریم که داوران بسکتبال شریف 
هستند و هیچ گاه ش��رافت و مردانگی خود را زیر پا نمی گذارند. 
امیرعطابخش معتقد است: قضاوت داوران در این دیدار متعادل بود 
و اشتباهات برای هر دو طرف یکسان بود. ما اگر اعتراضی داریم، باید 
از راه قانونی انجام دهیم. سرپرس��ت پتروشیمی بی انصافی کرده 

است که باخت را به گردن داوران انداخته است. شاید این صحبت ها 
به این دلیل است که می خواستند داور را مقصر باخت و کم کاری 
خود عنوان کنند. سرپرست فوالد ماهان در مورد این که صفرنژادی 
گفته اس��ت فدراس��یون از فوالد ماهان حمای��ت می کند، گفت: 
فوالدماهان به عنوان بخش خصوصی رسالت فرهنگی روی دوشش 
است که بیاید و در ورزش سرمایه گذاری کند. باشگاه فوالد ماهان 
این حق را برای خود قائل است که در مورد صحبت های سرپرست 
پتروشیمی به مراجع ذیصالح قضایی کشور شکایت کرده و تا آخر 
حق خود را مطالبه کند. عطابخش هم چنین افزود: ما در دو بازی 
اول بدون هیچ اشکالی س��عی کردیم بهترین امکانات را برای تیم 
میهمان در نظر بگیریم، اما آنها پاس��خ خوبی به این کار ما نداند. 
مسائل پایان بازی و درگیری با یك تصویربردار را هم خودشان رقم 
زدند. وظیفه ما این بود که کمك کنیم تا سرمربی پتروشیمی در 
کالنتری بیش از این گرفتار نش��ود. ما براساس ارزش ها و اهداف 
باش��گاه که همواره روی جوانمردی و فرهنگ مداری تأکید دارد، 
ضمانت این دو نفر را قبول کرده و شرایط را برای بازگشت سرمربی 
و سرپرست تیم پتروبه اهواز  فراهم کردیم،  واال این موضوع جزو 

وظایف یك تیم یا باشگاه نیست. 
بعد از ب��ازی بالفاصله صحبت هایی به نقل از س��رمربی تیم پترو 
به گوش رس��ید که شرایط بازی سوم را نامناس��ب نشان می داد. 
سرپرس��ت ماهان در این باره گفت: ش��ائبه هایی وجود دارد که 
پتروش��یمی در بازی س��وم می خواهد جو بدی را رقم بزند. ما از 
فدراسیون بسکتبال می خواهیم بهترین ناظر و داور خود را برای 
این مسابقه در نظر بگیرد تا در پایان هیچ حاشیه ای به وجود نیاید.

سرپرست تیم بسکتبال فوالدماهان: در حاشیه سفر سرپرست و دبیر فدراسیون به اصفهان مطرح شد 
براساس جوانمردی،آنها را از کالنتری آزاد کردیمنگرانی جامعه ژیمناستیک از حذف در چرخه تبعیض آمیز ورزش 

نجمه 
کرمی



کافه کتابيادداشت

بربط  
گروه فرهنگ- از دس��ته س��ازهای زهی زخمه ای اس��ت که در 

کشورهای عربی، خاورمیانه و البته ایران نواخته می شود.
به دلیل این که ش��کل سازشبیه ش��کم مرغابی اس��ت، آن رابربط 
نامیده اند و بدین دلیل که س��طح ساز از چوب اس��ت، اعراب آن را 

عود نامیده اند.
شکم ساز، وسیع و دسته آن کوتاه است. س��طح رویی ساز از چوب 
اس��ت که برآن پنجره های مش��بک قرار گرفته. دارای 10 سیم یا 
پنج سیم جفتی اس��ت که هریک ازس��یم های دهگانه یک گوشی 
مخصوص دارد.گوشی ها دردو طرف دسته قرار دارند. مضراب ساز 
در قدیم از پر مرغ، پرطاووس و شاه پر عقاب بوده، ولی امروزه جنس 
آن ازپالستیک است.  بربط، بم ترین سازهای زهی است. صدای آن 
بم نرم و در عین حال گرم و جذاب و قوی است. درصدسال اخیر این 

ساز درتسخیراعراب بوده و از میان نوزندگان بربط می توان به 
نوازندگان قه��اری چون، منیر 

بشیر و انور براهم 
اشاره کرد.

مخاطب شناسي در کتاب اولي ها 
کمرنگ است 

یک داستان نویس با بیان این که مخاطب شناسي در کتاب 
اولي ها کمرنگ است، گفت: کتاب اولي ها آن گونه که باید، 
به موضوع کیفي بودن داستان و پردازش پیرنگ، خالقیت 

و مخاطب شناسي توجهي نشان نداده اند. 
نعم��ت نعمت��ي بیان ک��رد: نویسن��ده دردهای��ي دارد 
 ک��ه ش��اید جن��س و ن��وع آنه��ا ب��ا درد انسان ه��اي 
دیگ��ر متف��اوت باش��د. آن چ��ه او را متمای��ز مي کند، 
 توانایي اش در بیان ظریف این دردها و خواسته هاست؛ در 
زدودن زن��گ عادت، گنگ��ي، مالل و ابت��ذال از زندگي 
اس��ت با بیاني ک��ه دیگر انسان ه��ا را مه��ارت انجامش 
 نیست؛ نویسنده اي که میدان دی��دش فراتر از آدم هاي 

معمولي است. 
او خاطرنش��ان ک��رد: نویسن��ده ب��راي این ک��ه بتواند 
 بنویسد، عادت کرده اس��ت به خوب نگاه کردن و خوب 
 گ��وش دادن. همی��ن وج��ه تمای��ز وي از انسان ه��اي 
 معمول��ي، نش��أت گرفته از مخاطب شناس��ي اوس��ت 
 که از ای��ن رهگ��ذر هم ل��ذت مي ب��رد و ه��م متحمل 

رنج مي شود. 
این داس��تان نویس اظهار کرد: مي دانی��م که چگونگي 
پرداختن به داس��تاني که مفاهیم روانش��ناختي انسان 
را متجل��ي س��ازد، بستگي به ن��وع نگاه داس��تان نویس 
و ش��ناخت وي از پیرام��ون خ��ود دارد. آنان��ي ک��ه 
ب��ا تفک��ر خ��الق مب��ادرت ب��ه ای��ن مه��م مي کنند، 
ش��اخصه هایي را در داس��تان خ��ود درنظ��ر مي گیرند 
 که در هم��ان نگ��اه اول، متوج��ه توانمندي قلم ش��ان

 مي شویم. 
نعمتي توضی��ح داد: ای��ن نویسندگان وقت��ي در مقابل 
آین��ه اي تمام قد ب��ه تماش��اي خوی��ش مي ایستند، در 
وهله نخست، خویش��تن خویش را باور مي کنند. سپس 
مخاطب شناس��ي را س��رلوحه کار خود قرار مي دهند تا 
 با توجه به موارد یادش��ده، عناصر داس��تان را به صورتي 

قابل لمس در جاي جاي داستان بنشانند. 
او همچنین گف��ت: به نظر م��ن، نه تنها کت��اب اولي ها 
که هم��ه داس��تان نویسان الزم اس��ت بدانند نوش��تن 
داس��تان بدی��ن معن��ا نیس��ت ک��ه صرف��ا چارچوب 
 داستان نویسي رعایت شود؛ چرا که چارچوب داستان به 
مثابه ظرف است. مهم مظروف اس��ت که چگونه باید در 
آن ریخته ش��ود تا مخاطب با رغبت داس��تان را بخواند. 
مسئولیت این مهم نی��ز بر دوش متولی��ان انجمن هاي 

ادبي است.

سازشناسی 

خبر ويژه
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در گالری آرته اصفهان از بیماران هموفیلی حمایت می شود 

مهزاد مشایخی مسئول گالری آرته اصفهان گفت: سعید محمودی نمایشگاه عکسی را به نفع بیماران 
هموفیلی در اصفهان و در گالری آرته برگزار می کند، این نمایش��گاه که از روز جمعه افتنتاح شده 

تا چهارشنبه ادامه دارد. 
» قرار بعدی« با  رضا کاظمی 

چاپ دوم کتاب »قرار بعدی؛ پای گهواره شعرهام« سروده رضا کاظمی با 
ویرایش و طرح روی جلد جدید به چاپ رسید و این اثر در نمایشگاه کتاب 

ارایه خواهد شد.
این مجموعه شامل 80 قطعه شعر کوتاهِ کوتاهِ عاشقانه است که چاپ اول 
آن را انتشارات فرهنگ ایلیا در سال 1390  منتشر کرد. شمارگان 1100 
نسخه ای این کتاب به پایان رسید، ولی رضا کاظمی تصمیم گرفت برای 
چاپ دوم، با ناشر دیگری همکاری کند و به همین خاطر چاپ دوم کتاب 

توسط انتشارات مهر نوروز منتشر شده است.
 این کت��اب که با ویرای��ش و طرح 
روی جلد جدید به چاپ رس��یده، 
در بیس��ت و پنجمین نمایش��گاه 
بین الملل��ی کتاب ب��ه مخاطبان 
عرضه می ش��ود. ب��ه گفت��ه رضا 
کاظم��ی، این چ��اپ نسب��ت به 
 چ��اپ اول مزیت های��ی دارد؛

 از جمله این که ح��ذف و اضافاتی 
برای ارتقای کیفیت شعرها صورت 
گرفته است.بهنام زنگی طراحی جلد 

کتاب را برعهده داشته است.

در این مراسم که تا نیمه های شب جمعه ادامه داشت، میهمانان 
و میزبانان حرف هایش��ان را زدند تا آینده خوب و نوینی را برای 
فرهنگ و هنر این شهر رقم زده باشند؛ فرهنگ و هنری که باید 

بسیار بهتر از این باشد. 

نگاه ما به فرهنگ، راديکال نیست 
استاندار اصفهان با اشاره به چگونگی تقسیم اعتبارات فرهنگی 
استان، تصریح کرد: در توزیع اعتبارات فرهنگی استان هیچ دخل 
و تصرفی نداش��ته ایم و گروهی از متخصصان امر در این زمینه 
تصمیم گیری کردند و می دانیم تعدادی از طرح ها بود که نباید 
قبول می شد و تعدادی از طرح ها هم هست که اشتباه پذیرفته 

شده، اما نیت، رشد فرهنگ استان بوده است.
علیرضا ذاکر اصفهانی در جریان مراس��م تودیع و معارفه مدیر 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان با بیان این مطلب، 
گفت: رویکرد ما در اس��تانداری، فرهنگی است و حتی ما در پی 
آن هستیم که ساختمان استانداری و شهرداری را به موزه ای از 

مجموعه دولتخانه صفوی تبدیل کنیم.

وی تأکید کرد: اقدامات سلبی هیچ گاه جواب نمی دهد و امروز 
که عرصه جنگ نرم اس��ت، باید بیش از پیش در عرصه فرهنگ 
تالش کنیم و ایجاد قرارگاه جنگ ن��رم که بعد به عنوان قرارگاه 
فرهنگی اس��تان تغییر نام داد، مؤید همین نکته است. استاندار 
اصفهان خاطر نش��ان کرد:  انقالبی که در ایران شکل گرفت در 
راس��تای احیای تفکر دینی اصیل بود و  انقالب اسالمی همان 
بازگشت به خویش��تن است که س��ال ها مورد بحث قرار گرفته 

است. 

حسینی دوران قابل افتخاری در اصفهان داشت 
معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: همان گونه 
که اصفهانی ه��ا در زمان دفاع مقدس خط ش��کن بودند،  انتظار 

می رود که امروز و در میدان جنگ نرم نیز خط شکن باشند.
حمید شاه آبادی با اشاره به این که تمامی فعالیت های فرهنگی 
پس از انقالب برای آن ب��وده که فرهنگ اصیل اس��المی پاس 
داشته شود، بیان داشت: تمام آن چه در 30 سال پس از انقالب 
صورت گرفته به پاسداش��ت ارزش هایی اس��ت که ب��ه عنوان 

 باور های دینی باید سرمشق کار ما شود. ش��اه آبادی با اشاره به 
دوران مدیریت علیرضا حسینی، مدیر کل سابق فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان تأکید کرد: فکر می کنم دوره شش ساله 
مدیریت آقای حسینی با تحقق بسیاری از اهداف در کارنامه شان 
 همراه ب��وده و امروز همه ش��ما به ای��ن برکات اذع��ان دارید و 
 همی��ن موجب ش��د ک��ه ظرفیت ه��ای هن��ری ایش��ان را به 

معاونت هنری ببریم. 
وی افزود: امیدوارم که این ج��ا به جایی فضای جدیدی را ایجاد 
کند و یک رویکرد جدید را به وج��ود آورد. معاون هنری وزارت 
 فرهنگ و ارش��اد اس��المی یادآور ش��د: عرصه فرهن��گ و هنر 
دست به گریبان تهاجمات است که با هنجار های ما هماهنگی 
ندارد و امروز می بینیم که در تمام عرصه ه��ا، فرهنگ اصیل ما 
دچار تغییر شده و چه کسی می تواند در این عرصه از تالش گران 

حوزه فرهنگ و هنر مؤثر تر باشد؟ 

طوالنی ترين دوران مديريت فرهنگی با من بود 
مدیر کل سابق فرهنگ و ارشاد اس��المی استان اصفهان گفت: 
مشکل ما اصفهانی ها این است که آن چه را نداریم هم می گوییم 
داریم و همین باعث شده که ما امروز در اصفهان از وجود کتابخانه 
مرکزی قدرتمند، موزه معاصر خوب و... بی بهره باشیم. علیرضا 
حسینی اظهارداش��ت: ش��ش س��ال مدیریت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان با من بود و این مدت بیشترین زمان در 
بین مدیران کل فرهنگ استان پیش از انقالب و پس از آن بوده 
و قطعا این مدت طوالنی بار مسئولیت و انتظار را اضافه می کند و 
بی شک این نکته را به ذهن متبادر می کند که چه اتفاقی افتاده 

که درچنین مدت طوالنی، فردی پستی را اشغال کرده است؟
وی ب��ا بی��ان این ک��ه در دوران مدیریتش بر فرهنگ و ارش��اد 
 اس��المی اس��تان اصفهان تمامی حوزه ه��ا را در نظر داش��ته، 
تصریح کرد: در س��ال هایی ک��ه در اداره کل فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی اس��تان مش��غول به فعالیت بودم، همواره مش��اهده 
می کردم که مدی��ران بخش هایی را مد نظر داش��تند و به بقیه 
حوزه ها ب��ی توجه��ی می کردند که بای��د بگویم هی��چ گاه در 
 زم��ان مدیریتم اینگونه کار نک��ردم و همه چیز را ب��ا هم دیدم. 
مدیر عامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی ادامه داد: حوزه دومی 
که من در آن ب��ه فعالیت پرداختم، حوزه توانمند س��ازی بخش 
 خصوصی بود ک��ه ثم��ره آن  را در روزنامه های اس��تان دیدیم. 
آن زمان که من مسئولی��ت را بر عهده گرفتم ی��ک روزنامه در 
استان وجود داشت، اما در هر حال حاضر پنج روزنامه وجود دارد 

که در مرحله بعدی باید وارد فاز افزایش شمارگان شوند. 

مهم ترين اتفاق فرهنگی و هنری اصفهان در فرشچیان افتاد

حسینی و مختاری رفتند، شالویی آمد 

پنج شنبه گذشته تاالر فرشچیان اصفهان میزبان مهم ترين اتفاق فرهنگی اين شهر از ابتدای  گروه 
سال تاکنون بود، چرا که محمود شالويی، ريیس سابق مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ فرهنگ

و ارشاد اسالمی به سمت مدير کلی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان منصوب شد. 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 اخطار اجرایی
774 ش��ماره: 802/90 به موجب رأی ش��ماره 944 تاريخ 90/9/28 حوزه 20 ش��ورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محکوم عليه مؤسسه اصحاب كهف مجهول المکان محکوم 
است به: پرداخت مبلغ )22/210/000 ريال( بيست و دو ميليون و دويست و ده هزار ريال بابت اصل 
خواسته و سی هزار ريال هزينه دادرسی و خسارت تأخير تأديه از تاريخ 90/8/9 لغايت اجرای حکم و 
پرداخت نيم عشر حق االجراء. مشخصات محکوم له: عبدالصاحب قناد نشانی محل اقامت: خ كاوه- ک 
ش رجائی پ 25 واحد 8. ماده 34 قانون اجراي احکام: همين كه اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم 
عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد 
يا مالي معرفي كند كه اجراي حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم 
كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. م الف/ 1744 شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 
مزایده

775 اجرای احکام شعبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص كالسه 
اجرايی 334/90 ج ح 4 دعوی خواهان آقای اصغر گلزار مش��کی اصالتا و با قيوميت خانم آذر گلزار 
مش��کی با وكالت آقای امير بهار و خوانده بهروز گلزار مش��کی به نشانی اصفهان، سه پله، خ ميرزا 
طاهر، كوچه شهيد دهقانی، كوچه شهيد رجايی، سمت راست، جنب پالک 98 مبنی بر دستور فروش 
به منظور فروش شش دانگ پالک ثبتی 4/4580 بخش 14 ثبت اصفهان به نشانی خ ميرزا طاهر، كوچه 
شهيد دهقانی، پالک 98 با وصف كارشناسی ذيل الذكر كه مصون از تعرض طرفين واقع گرديده در 
روز يکشنبه مورخ 91/2/10 از ساعت 9:30 تا 10:30 در محل اين اجرا )خ شهيد نيکبخت، دادگستری كل 
استان اصفهان، طبقه 3، اتاق 306( برگزار نمايد. در خصوص ملك موردنظر اعمال 111 قانون اجرای 
احکام مدنی صورت گرفته است. طالبين خريد می توانند پنج روز قبل از مزايده به نشانی ملك از آن 
ديدن نموده و با توديع نقدی 10 درصد قيمت پايه كارشناسی به حساب سپرده دادگستری با شماره 
2171290210008 نزد بانك ملی دادگستری اصفهان و ارائه فيش آن در زمان مزايده به اين اجرا در 
جلسه مزايده شركت نمايند. مزايده از مبلغ كارشناسی شروع و پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده 
مزايده خواهد بود. اوصاف ملك براس��اس نظريه كارشناسان: ملك مورد بازديد به مساحت عرصه 
حدود 244 مترمربع به صورت يك باب خانه قديمی دو طبقه متروكه به مساحت اعيانی جمعاً حدود 380 
مترمربع با اسکلت ديوار باربر و ستون فلزی، سقف های تيرآهن و آجر، پوشش بدنه گچ و رنگ، در و 
پنجره پروفيل فلزی، درب های داخلی چوبی، فرش موزاييك و سيمان، طبقه همکف يك خوابه با پوشش 
بدنه كاغذ ديواری و طبقه فوقانی دو خوابه با نمای بيرونی پالستر سيمانی دارای اشتراكات آب و برق 
و گاز و با قدمت ساختمانی باالی 30 سال با مالکيت 4/5 دانگ مشاع از شش دانگ به نام آقای اصغر 
گلزار مشکی، نيم دانگ مشاع از شش دانگ به نام خانم آذر گلزار مشکی )خواهان ها( و يك دانگ مشاع 
از شش دانگ به نام آقای بهروز گلزار مشکی اعالم گرديده كه در زمان بازديد به صورت متروكه رها 
شده است. عليهذا با عنايت به شرح فوق الذكر و با توجه به موقعيت محل، مساحت، چگونگی و قدمت بنا 
شرايط عرضه و تقاضا و نيز با در نظر گرفتن ساير عوامل مؤثر در موضوع، كل ارزش شش دانگ 
پالک ثبتی فوق االشاره شامل عرصه و اعيان و اشتراكات مربوطه جمعاً برابر 2/269/200/000 )دو 
ميليارد و دويست و شصت و نه ميليون و دويست هزار ريال( ارزيابی و اعالم می گردد. م الف/ 1054 

مدير اجرای احکام شعبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
785 در خصوص پرونده كالسه 1234/90 خواهان كيوان بکرانی با وكالت سميه مسعودی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفيت كاظم فروغی تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگی برای روز دوشنبه مورخ 
91/3/8 ساعت 5 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی، 
جنب بيمه ايران مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می 

گردد. شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
786 خان��م مينا جهاندار ملك آبادی با وكالت آقای س��يد محمد اطيابی دارای شناس��نامه ش��ماره 
7-016160-116 به شرح دادخواست به كالسه 347/91 ح /10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد جهاندار ملك آبادی بشناسنامه 1132 در تاريخ 
1390/8/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: يك 
عيال دائمی و مادر و پدر متوفی كه اسامی آنان به شرح ذيل می باشد: 1- مينا جهاندار ملك آبادی به 
ش ش 7-016160-116 عيال دائمی متوفی، 2- شوكت عزيزی به ش ش 15 مادر متوفی، 3- حسينعلی 
جهاندار به ش ش 4 پدر متوفی، اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی 
می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك 

ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
815 شماره: 1516/90 ش ح 33 به موجب رأی شماره 1803 تاريخ 90/11/25 شعبه 33 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محکوم عليه آقای هادی سليمانی درآگاهی مجهول 

المکان محکوم است به: حکم بر محکوميت خوانده رديف اول به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و 
انتقال سند رسمی يکدستگاه سواری پژو 405 به شماره انتظامی 281 ج 79-ايران -84 به نام خواهان 
آقای امير خراسانی با وكالت آقای اميرحسين روزبهانی نشانی محل اقامت: اصفهان- خيابان شريعتی- 
روبروی اورژانس مجتمع نويد 1 طبقه 3 واحد 12، و پرداخت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه كانون وكال 
و سی و دو هزار ريال بابت هزينه دادرسی در حق محکوم له. ماده 34 قانون اجراي احکام: همين كه 
اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حکم و استيفاء محکوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. م الف/ 1748 شعبه 

33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
883 آقای ياسر زمانی فروشانی دارای شناسنامه شماره 2524 به شرح دادخواست به كالسه 65/91 
از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان قربانعلی زمانی 
فروشانی بشناسنامه 98 در تاريخ 1371/9/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1- فاطمه بلدی فروشانی فرزند محمد ش ش 69 )همسر(، 2- محمد زمانی 
فروشانی فرزند قربانعلی ش ش 75 )فرزند( 3- ياسر زمانی فروشانی فرزند قربانعلی ش ش 2524 
)فرزند(، 4- احمد زمانی فروشانی فرزند قربانعلی ش ش 596 )فرزند(، 5- زينب زمانی فروشانی فرزند 
قربانعلی ش ش 6-010837-113 )فرزند(، 6- مرضيه زمانی فروش��انی فرزند قربانعلی ش ش 472 
)فرزند(، 7- هاجر زمانی فروشانی فرزند قربانعلی ش ش 1118 )فرزند( و الغير. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه 7 شورای حل اختالف خمينی شهر
 

مزایده
884 ش��ماره: 1367 آگهی مزايده پرونده اجرايی كالس��ه 66-568/87 ششدانگ يك قطعه زمين به 
مس��احت دو هزار مترمربع مجزی شده از اراضی پالک 33 فرعی از 23 فرعی از 181- اصلی واقع 
در شهرستان نطنز- شهرک صنعتی شجاع آباد جزء بخش 11 حوزه ثبتی شهرستان نطنز كه طبق 
قرارداد شماره 4242-42-ر-ج مورخ 1384/09/05 و نامه شماره 14386 مورخ 1386/02/11 شركت 
شهرک های صنعتی اس��تان اصفهان به شركت صنايع پالستيك فجر نطنز سهامی خاص واگذار 
گرديده است و حدود آن به شرح مفاد مندرج در سند رهنی عبارت است از شماالً به طول 100 متر 
به پالک 16-2، شرقاً به طول 20 متر به پالک 9-2، جنوباً به طول 100 متر به پالک 26-2 و غرباً به 
طول 20 متر خيابان 18 متری می باشد و طبق نظر كارشناس رسمی دادگستری عرصه مورد رهن 
به صورت قطعه زمين محصور به ديوار آجری به ابعاد 20×100 متر و مساحت 2000 مترمربع بوده 
توضيح اينکه )مساحت عرصه مطابق اندازه گيری محلی برابر 1980 مترمربع بوده( لکن با توجه به 
مدارک موجود ارزيابی براساس 2000 مترمربع صورت گرفته و كليه مستحدثات و اعيانی موجود 
بدين شرح می باشد: 1- سوله اصلی به ابعاد 15/30×42/20 متر و مساحت 645 مترمربع و ارتفاع 6-8 
كه به فونداسيون بتنی و اسکلت فلزی شامل خرپا و سقف شيروانی با عايق حرارتی و پشم شيشه 
و ديوارهای دور آجری دو طرف نما 40 س��انتی متر سنگ قرنيز و پوشش كف موزائيك و درب و 
پنجره های فلزی اجرا شده است 2- ساختمان آجری غير مسقف به ابعاد 4/40×2/70 متر و مساحت 
12 مترمربع كه به ديوارهای آجری مرغوب )بانما( و بدون پوشش سقف و بدون كف سازی و فاقد 
درب و پنجره و در گوشه حياط اجرا شده و كاربری آن نامشخص است. 3- مورد رهن محصور به 
ديوار آجری و با مشخصات ذيل می باشد: 3-1- ديوار اصلی سمت خيابان شامل ديوار آجری كه با 
سنگ بادبر نماسازی شده و نرده فلزی و چراغ درب ورودی فلزی ماشين رو به طول 20 متر 2-3: 
ديوارهای آجری دور ش��امل ديوار آجری يك طرف نما به طول 218 متر و ارتفاع متوسط 2/1 متر 
كه 4/ قرنيز و مابقی ديوار آجری است ورودی ديوار قرنيز سيمانی اجرا شده است و كليه ديوارهای 
آجری دور شامل پی سازی- كرسی چينی با سنگ الشه و مالت ماسه و سيمان به ارتفاع متغير و 
كرسی چينی آجری به ارتفاع متوسط 4/ می باشد و كف محوطه خاكی است و ترانس برق سه فاز 
در بيرون محوطه حياط واقع شده كه مربوط به اين سوله می باشد و طبق سند رهنی 7920 مورخ 
1387/12/29 دفتر اسناد رسمی 7 نطنز در رهن بانك ملی شعبه نطنز می باشد كه از ساعت 9 صبح 
روز سه شنبه مورخ 1391/03/02 در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز واقع در شهرستان نطنز خيابان 
دولت به مزايده گذارده می شود و مزايده از مبلغ 1/514/009/000 ريال شروع و به هركس كه خريدار 
باشد به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته می شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهی های مربوط به 
آب- برق و گاز اعم از حق انش��عاب- حق اش��تراک و مصرف و نيز بدهی های مالياتی و عوارض 
شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده 
مزايده است ضمن اينکه پس از مزايده در صورت وجود مزايده وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزايده مسترد می گردد ضمناً اين آگهی در يك نوبت در روزنامه زاينده رود 
چاپ اصفهان مورخ 1391/02/09 )روز ش��نبه( درج و منتش��ر می گردد و در صورت تعطيلی روز 

مزايده به روز بعد موكول می گردد. م الف/ 14 شادمان- كفيل ثبت اسناد و امالک نطنز
 

حصر وراثت
885 آقای محمدرضا حمله دار دارای شناسنامه شماره 1-018271-113 به شرح دادخواست به كالسه 
34/91 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان منوچهر 

حمله دار بشناس��نامه 17762 در تاريخ 90/11/9 طبق پروان��ه دفن 2552 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- خليل اله حمله دار فرزند حاجی ابراهيم 
ش ش 25 )پدر(، 2- عاليه خانم بيات چقاسياهی فرزند احدخان ش ش 438 )مادر(، 3- محمدرضا حمله 
دار فرزند منوچهر ش ش 1-018271-113 )فرزند(، 4- عطيه حمله دار فرزند منوچهر ش ش 13075 
)فرزند(، 5- الهام حمله دار فرزند منوچهر ش ش 3142 )فرزند( و الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی 
درخواست مزبور را يکمرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 7 

شورای حل اختالف خمينی شهر
 

حصر وراثت
886 آقای حسنعلی عبدالهی خوزانی دارای شناسنامه شماره 14278 به شرح دادخواست به كالسه 
83/91 از اي��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش��ادروان 
رمضانعلی عبدالهی خوزانی بشناسنامه 25 در تاريخ 1391/1/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه حبيبی خوزانی فرزند علی ش ش 174 )همسر(، 
2- حسينعلی عبدالهی خوزانی فرزند رمضانعلی ش ش 641 )فرزند(، 3- رضا عبدالهی خوزانی فرزند 
رمضانعلی ش ش 411 )فرزند(، 4- حسنعلی عبدالهی خوزانی فرزند رمضانعلی ش ش 14278 )فرزند(، 
5- جواد عبداله��ی خوزانی فرزند رمضانعلی ش ش 407 )فرزند(، 6- كبری عبدالهی خوزانی فرزند 
رمضانعلی ش ش 175 )فرزند(، 7- عزت عبدالهی خوزانی فرزند رمضانعلی ش ش 12 )فرزند(، 8- فريبا 
عبدالهی خوزانی فرزند رمضانعلی ش ش 7-019576-113 )فرزند(، و الغير. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را يکمرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف/ 12232 شعبه 7 شورای حل اختالف خمينی شهر
 

ابالغ وقت رسیدگی
888 در خصوص پرونده كالسه 1882/90 ش ح 13 خواهان بهروز حقايق زاده دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفيت حميدرضا سمندگانی تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز شنبه مورخ 91/3/20 
ساعت 10 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه 
ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 13 حقوقی مجتمع 

شماره يك شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
889 در خصوص پرونده كالسه 531/90 خواهان محمد فروغی ابری دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه 
سفته به طرفيت عليرضا منتظر تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز يکشنبه مورخ 91/3/28 
ساعت 3:30 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان آتشگاه نرسيده به پمپ 
بنزين مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 39 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
890 ش��ماره ابالغيه: 9010103751406207، شماره پرونده: 8909983751400793، شماره بايگانی 
ش��عبه: 890835، خواهان ها شهرام غفرالهی و سيد باقر فاضلی نژاد و سيد امير ستار فاضلی نژاد 
و ابوالفضل شريفيان دادخواستی به طرفيت خواندگان صديقه عقدايی و زهرا چله ای و توران دولتی 
آفارانی تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان- برخوار و ميمه- برخوار- دولت آباد نموده كه 
جهت رسيدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار 
ارجاع و به كالس��ه 8909983751400793 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1391/04/24 و ساعت 
11:00 تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يکی 
از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگی حاضر گردد. قربانی- مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار
 

حصر وراثت
891 آقای احمدرضا محمودی با وكالت آقای محمد يزدانی دارای شناس��نامه ش��ماره 999 به شرح 
دادخواست به كالسه 484/91 ح 10 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان محمد محمودی دستجردی بشناسنامه 1210 در تاريخ 88/8/28 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و هفت دختر و يك همسر به 
نام های: 1- رحمان محمودی دستجردی ش ش 51، 2- محمود محمودی دستجردی ش ش 2586، 
3- احمدرضا محمودی ش ش 999، 4- شاهرخ محمودی دستجردی ش ش 4109، 5- زهرا محمودی 
دستجردی ش ش 138، 6- بتول محمودی دستجردی ش ش 182، 7- زهره محمودی دستجردی ش 
ش 323، 8- نرجس خاتون محمودی دستجردی ش ش 33، 9- عصمت محمودی دستجردی ش ش 

1181، 10- نصرت محمودی ش ش 76878، 11- فاطمه نوروزی دستجردی ش ش 16 و الغير. اينك 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد 
و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.  شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
892 در خصوص پرونده كالسه 2113/90 ش 45 خواهان بانك صادرات با وكالت خانم بهناز درميانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 23/548/802 ريال و مطلق خسارات دادرسی اعم از هزينه دادرسی، 
حق الوكاله وكيل، خسارت تأخير تأديه قراردادی از قرار ساليانه 18 درصد به طرفيت 1- رضا مزروعی 
2- اكبر س��هرابی تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز پنج شنبه مورخ 91/3/18 ساعت 8/30 
صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران- 
مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره 

يك شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
893 در خصوص پرونده كالسه 1916/90 خواهان بهرام رحيميان با وكالت آقای صالحی دادخواستی 
مبنی بر انتقال سند به طرفيت رسول ميرحاج نام پدر حسن، مهران بهمئی نام پدر قربان تقديم نموده 
است. وقت رسيدگی برای روز شنبه مورخ 91/4/10 ساعت 12 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين 
شعبه واقع در خيابان آتشگاه نرسيده به پمپ بنزين مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی 

و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
894 شماره پرونده: 1028/90-45 خواهان: حسين شاكر اردكانی فرزند بمانعلی نشانی: اصفهان پل 
شهرستان بوكالت سميه صالحی، خوانده: محمد محمدی فرزند سهراب مجهول المکان، خواسته: مطالبه، 
گردشکار: در وقت مقرر پرونده كالسه فوق جهت رسيدگی تحت نظر است. جلسه حوزه: 26 حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان تشکيل است با بررسی محتويات پرونده به شرح زير مبادرت 
به رأی می نمايد. رأی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای حسين شاكر اردكانی فرزند بمانعلی وكالت 
سميه صالحی به طرفيت آقای محمد محمدی فرزند سهراب به خواسته مطالبه مبلغ سی ميليون ريال 
بابت وجه 1 فقره چك به شماره 282654 مورخه 90/3/2 و مطالبه خسارت تأخير تأديه، نظر به اينکه 
خوانده با حضور در جلسه شورا به بدهکاری خود اقرار نموده است و نسبت به اصالت سند ايراد و 
تکذيبی به عمل نياورده بنابراين اشتغال ذمه وی محرز است و شورا دعوی خواهان را وارد تشخيص 
و مستنداً به مواد 198 و 522 قانون آئين دادرسی مدنی و مواد 307 و 309 و 310 و 313 قانون تجارت 
خوانده را به پرداخت مبلغ 30/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ – ريال خسارت تأخير تأديه 
از تاريخ سررسيد چك لغايت اجرای حکم طبق شاخص قيمت ها در حق خواهان كه در اجرای احکام 
محاس��به خواهد شد محکوم می نمايد. رأی صادره غيابی ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در شورای حل اختالف دادگاه های عمومی می باشد. شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
895 در خصوص پرونده كالس��ه 1095/90 ش 29 خواهان بهروز حقايق زاده دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفيت اكبر جعفری تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز دوشنبه مورخ 91/3/8 ساعت 
3:15 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان آتشگاه نرسيده به پمپ بنزين 
مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 29 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
896 ش��ماره: 168/90 به موجب رأی شماره 168/90 تاريخ 90/7/17 حوزه 18 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محکوم عليه حسين پورشيروی نام پدر: 
علی ش��غل: آزاد مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مجموعًا مبلغ سی و نه ميليون ريال 
در حق محکوم له بهروز حقايق زواره نام پدر: س��يد عبدالحس��ين ش��غل: آزاد نشانی محل 
اقامت: اصفهان خ رباط كوچه 66 پ 24 و پرداخت نيم عش��ر و پرداخت خسارت تأخير تأديه 
و خسارات دادرسی از زمان صدور چك 991553-89/4/25، 050723-89/6/25 و در مورد 
رس��يد عادی از زمان تقديم دادخواس��ت 90/3/2 در حق محکوم له. م��اده 34 قانون اجراي 
احکام: همين كه اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را ب��ه موق��ع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکوم ب��ه بدهد يا مالي معرفي كند كه 
اجراي حکم و اس��تيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم 

كند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



یادداشت

در آستانه دومين سالگرد آغاز به كار برنامه  تلويزيوني »هفت« كه با موضوع 
سينماي ايران هر هفته از شبكه  سوم سيما پخش مي شود، تعدادي از اهالي 

سينما اين برنامه را ارزيابي كردند.

امسال سال مهمی برای هفت است 
ــيروس الوندـ  كارگردان سينماـ  هم  س
ــرد: اين  ــه »هفت« بيان ك درباره  برنام
برنامه در مقاطعي به سينما كمك كرده 
و در مقاطعي حتي به جرياني كه روبروي 

سينما ايستاده، كمك كرده است.
ــم در  ــاس مي كن ــه داد: احس  وي ادام
ــته، برنامه »هفت« زير  ــال گذش دو س
كنترل و نظارت شديد بوده است. در واقع 
در جايي كه اين برنامه توانسته نظارت شديد را محدود و منطقي كند، به 
سمت سينما و دست اندركارانش چرخيده، اما در بخش هايي نيز با افرادي 
كه در مقابل سينما ايستاده اند، همصدا شده و لطماتي را به سينماي ايران 
ــال جاري را سالي بسيار  وارد كرد.كارگردان »پرتقال خوني« در ادامه، س
تأثيرگذار براي برنامه سينمايي »هفت« دانست و بيان كرد: امسال، سالي 
ــاس و تعيين كننده  براي اين برنامه و گردانندگان آن است تا  بسيار حس

تكليف شان را با سينما مشخص كنند. 

هفت نقد را بی ارزش کرده بود، اما... 
ــؤال كه آيا برنامه »هفت« توانسته  ــخ به اين س همايون اسعديان در پاس
ــد،  گفت:  ــينماي ايران كمك كن به س
ــورد ترديدي  ــي در اين م فكر نكنم كس
ــينما به برنامه زنده  ــد كه س داشته باش
ــا در اين كه اين  ــي نياز دارد، ام تلويزيون
برنامه با اجراي فريدون جيراني و تيمش 
 توانسته است مفيد باشد يا خير، مي تواند 

اختالف نظرهايي وجود داشته باشد.
ــرد: در  ــان ك ــر نش ــه خاط وي در ادام
ــتيم  ــا افراد انتقادپذيري نيس ــه همه ما اساس ــدا بايد بگويم ك همين ابت
ــازگاري  ــر ناس ــه اي بخواهد فيلم مان را نقد كند، با آن س و اين كه برنام
ــي كه فيلم ها  ــته با مجالت ــال هاي گذش مي گذاريم، همانطور كه در س
ــعديان همچنين گفت:  ــتيم. اس ــازگاري داش ــر ناس را نقد مي كردند س
ــد همه  ــت« با نق ــه »هف ــته برنام ــال گذش ــر، در دو س ــوي ديگ از س
ــا در  ــبختانه آنه ــا خوش ــود، ام ــن آورده ب ــد را پايي ــا، ارزش نق  فيلم ه
ــان گويا تصميم گرفته اند تنها براي نقد  ــال جديدش سياست گذاري س
ــاخصه ها هستند وقت  ــتاندارد و داراي برخي ش فيلم هايي كه حداقل اس

بگذارند.

هفت برخی را از سینما دور کرد
محسن علي اكبريـ  تهيه كننده و عضو 
ــينماـ  برنامه »هفت« را  شوراي عالي س
ــينماي  برنامه اي با تأثير منفي براي س
ــان كرد: اين  ــت و خاطر نش ايران دانس
برنامه در جمع بندي هاي كالني كه انجام 
شد، قرار بود برنامه اي مانند »نود« براي 
سينما باشد. »نود« توانست مخاطبان و 
حتي آنهايي كه به صورت روزانه فوتبال را 
پيگيري نمي كردند به اين ورزش جذب كند، اما متأسفانه برنامه »هفت« 
اينگونه نبود و حتي پس از آغاز به كار اين برنامه به دليل مباحث تخريبي، 
عده اي از عالقه مندان سينما هم از اين هنر رويگردان شدند. وي توضيح 
داد: برنامه »هفت« از ابتدا مباحثي را مطرح كرد كه در بخش هايي موجب 
ــيه هاي مختلف  ــد. اين برنامه آنقدر به حاش ــينما و فيلم ها ش تخريب س
ــد؛ در واقع اين تصور را در  ــر براي كل سينما ش پرداخت تا موجب دردس
اذهان عمومي ايجاد كرد كه همه در سينما با هم مشكل دارند و گستاخانه 

با يكديگر برخورد مي كنند.

هفت می تواند به روز تر باشد 
ــر از  ــي ديگ ــعدي، يك ــعيد س ــا س ام
ــران معتقد  ــينماي اي تهيه كنندگان س
ــته  ــت: اين برنامه در مقاطعي توانس اس
ــد. سعدي  ــت براي سينما مفيد باش اس
درباره  ارزيابي اش از برنامه »هفت« گفت: 
ــيما براي يك برنامه  خأليي در صدا و س
ــينما و اتفاقاتي كه  تخصصي در حوزه س
در آن مي افتد وجود داشت و »هفت« به 
نوعي اين خأل را پر كرد، اما در هر صورت اين برنامه نياز به سياست گذاري 
ــن كه بايد مباحث  ــري دارد. وي در ادامه با بيان اي  و برنامه ريزي دقيق ت
ــه نظرم بايد  ــار كرد: ب ــود، اظه ــري در برنامه »هفت« مطرح ش به روزت
ــا هر دو طرف  ــند ت ــتري برخوردار باش  در اين برنامه نقدها از آزادي بيش
ــه روزتر بودن مباحث  بتوانند بحث هاي خود را مطرح كنند، همچنين ب

مي تواند كمك زيادي به اين برنامه كند.

مايكل مور، كارگردان آمريكايی برنده  نخل طال اعالم كرد، 
ــوی دولت آمريكا  ــات تلفنی او از س اطمينان دارد مكالم

شنود می شود و او هميشه زير ذره بين است. 
ــخت سياست های دولت  مايكل مور كه از منتقدان سرس
ــود، همواره به هر بهانه ای سعی  ــوب می ش  آمريكا محس
ــورآمريكا را به  ــای كش ــا و رفتاره ــت ه ــی كند سياس  م
ــای خبری  ــانه ه ــيوه او را در رس ــد و اين ش چالش بكش
ــك چهره منتقد  ــاز، تبديل به ي ــش از يك فيلمس  دنيا بي

كرده است.
ــنواره ترابيكا  ــور اين بار در جش ــن دليل مايكل م  به همي
ــيه  جشنواره   حرف هايی جديد و جنجالی زد. او در حاش
فيلم تريبكا گفت: تصور می كنم هر زمان كه با تلفن صحبت 
می كنم و يا از طريق اينترنت ايميلی ارسال می كنم، توسط 

سرويس های امنيتی آمريكا كنترل می شود.
ــنود تلفنی كه برای سرويس  ــوايی ش ــاره به رس وی با اش
ــبكه   ــتان به وجود آمد، اطمينان داد كه ش خبری انگلس
خبری فاكس نيوز آمريكا نيز دچار اين رسوايی خواهد شد، 
ــيوه های استثمار و جاسوسی از  چرا كه ابر قدرت ها در ش

هم متأثر هستند.
بد نيست بدانيد روزنامه  انگليسی »اخبار جهان« كه توسط 
سرويس خبری نيوز اينترنشنال اداره می شد، ماه جوالی 
ــال فعاليت، به اتهام شنود  ــته پس از 168 س ــال گذش س

مكالمات تلفنی تعطيل شد.
مايكل مور در اين باره اعالم كرد: بسيار عالقه مندم ببينم 
ــنود تلفنی آن چه سرنوشتی پيش  برای فاكس نيوز و ش
ــوايی فقط در  ــد. نمی توانم باور كنم كه اين رس خواهد آم
ــن اتفاقی  ــا در آمريكا نيز چني ــتان بوده و مطمئن  انگلس

در حال وقوع است و فقط دير و زود دارد.
به گزارش روزنامه  گاردين، سوزان ساراندون، بازيگر نامدار 
هاليوودی و برنده  جايزه  اسكار نيز كه به همراه مايكل مور 
ــوی  ــت، اعالم كرد كه آنها از س در اين گفتگو حضور داش

آژانس های امنيتی دولت آمريكا تحت كنترل قرار دارند.

ساراندون با اظهار اين كه مكالمات تلفنی او ضبط می شود 
ــفيد برود، اما  ــت به كاخ س ــه  آينده قرار اس گفت كه هفت
ــده و اين نشانه آن است  هيچ كنترل امنيتی از او انجام نش
ــر دارد و اتفاقا بدش  ــال زير نظ ــت آمريكا او را كام  كه دول
ــياری ديگر، مراقب  ــر هم مثل بس نمی آيد كه اين بازيگ

رفتارخود باشند.
مايكل مور در سال 2003 با فيلم »بولينگ برای كلمباين« 
جايزه اسكار بهترين مستند را كسب كرد و در سال 2004 
ــب نخل طالی  ــت 11/9« موفق به كس ــم »فارنهاي با فيل

جشنواره  كن شد.
ــزار فرانسه، جايزه  منتخب  جايزه  بهترين فيلم خارجی س
ــتين، جايزه فيلم صلح  ــنواره  سن سباس تماشاگران جش
جشنواره  برلين، منتخب تماشاگران جشنواره  تورنتو و شير 
ــنواره ونيز از ديگر افتخارات سينمايی  طالی كوچك جش

مايكل مور هستند.

فرهنگ اصطالحات سینمایي
زنگ دوم 

ــباندن انتهاي دوقاب ) فريم ( درمرحله تدوين،   اس�پالیس: چس
به نحوي كه يك نوار ممتد تشكيل دهند، اسپاليس ناميده مي شود.

ــت كه هنگام تدوين براي چسباندن  ــتگاهي اس  اسپالیسر: دس
قطعه هاي فيلم به يكديگر به كار مي رود.

ــبيه مكان هاي فيلم بازسازي  استودیو: فضايي است بسته كه ش
مي شود.

اسکار: مراسم جايزه  اسكار يا جايزه  آكادمي فيلم آمريكا، اولين و 
مهم ترين جشنواره سينمايي جهان است . اسكار ازسال 1929 به 

طور رسمی آغاز به كاركرده است.
ــز آمريكا برگزار  ــاله در منطقه بورلي هيل ــم كه هرس   دراين مراس
ــاخه هاي بازيگري،  ــط اعضاي فراوان اسكار، در ش مي شود، توس
ــن ، طراحي  ــي، فيلمبرداري، تدوي ــي ، فيلمنامه نويس كارگردان
ــوند وتنديس طاليي  ــيقي و... افرادي برگزيده مي ش صحنه، موس
30 سانتيمتری اسكار به آنها اهدا مي گردد. اين مراسم منظم ترين 
جشنواره فيلم درجهان است و بعد از هر مراسم اسكار، الگوي توليد و 

پركاران سال بعد مشخص مي شود. 

اسلپ استیک: به نوعي ازفيلم هاي صامت كمدي گفته مي شود 
كه عنصر تحرک و بزن و بكوب درآنها چشمگيراست. بنيان گذار اين 
ــت. اين گونه در سال هاي  نوع كمدي، » مك سنت« آمريكايي اس
ــت، اما به تدريج افول كرد. فيلم هاي آن  1910 تا 1920 رواج داش

دوره » هارولد لويد« و» لورل وهاردي« ازجمله اين كمدي هاست.
ــه درفاصله  ــت ك ــي ادبي- هنري اس  اکسپرسیونیس�م: نهضت
ــال هاي 1903 تا 1933 درآلمان به وجود آمد. ويژگي هاي اين  س
ــات است.  ــتن به جهان ازدريچه عواطف و احساس نهضت، نگريس
درآثار اكسپرسيونيستي واقعيت به همان شكل كه به نظر هنرمند 

مي رسد، بيان مي شود.

ــريال را توليد و پخش  ــال بيش از 15 س شبكه اول سيما امس
ــتش  مي كند؛ كاله پهلوي، جنگ بازي، راه طوالني خانه، راس
را بگو، مستند داستاني شهيد باقري، راز پنهان، خاطرات مرد 
ــريال هايي  ناتمام، خوابگاه، ميلياردر و بازي دوگانه از جمله س

هستند كه شبكه اول در سال جاري پخش خواهد كرد. 
در حال حاضر، سريال »حيراني« روي آنتن شبكه اول است كه 
با پايان »حيراني«، سريال 13 قسمتي »جنگ بازي« روي آنتن 
خواهد رفت. »جنگ بازي« يك سريال طنز با موضوع گروه هاي 
تئاتري است كه در جبهه ها برنامه اجرا مي كردند. پخش سريال 
الف ويژه »كاله پهلوي« نيز از خرداد ماه امسال آغاز مي شود. 
ــت كه به ماجراهاي  ــمتي اس ــريال 40 قس »كاله پهلوي« س
سياسي كشف حجاب مي پردازد. در حال حاضر نير عوامل اين 
سريال براي تصويربرداري بخش هاي باقي مانده در فرانسه به سر 
مي برند و بعد از حدود 20 تا 25 روز به ايران باز خواهند گشت تا 

حدود يك ماه نيز در ايران تصويربرداري داشته باشند.

ماه رمضان نيز شبكه اول سيما، دو گزينه »راه طوالني خانه« و 
»راستش را بگو« را در نظر دارد كه توليد »راه طوالني خانه«، 
ــيده و 20 درصد از تصويربرداري  ــته به پايان رس ــال گذش س
»راستش را بگو« باقي مانده است. شبكه اول سيما، همزمان با 
هفته دفاع مقدس، مجموعه مستند 10 قسمتي »شهيد باقري« 
را پخش مي كند. اين مجموعه در 10 قسمت50 دقيقه اي در 
ــده و درباره  ــه و دفاع مقدس شبكه اول توليد ش گروه حماس
ــت. مجموعه هاي »راز پنهان« و طنز  ــن باقري اس  شهيد حس
»خاطرات مرد ناتمام« نيز پاييز امسال از شبكه يك روي آنتن 
مي روند. اين دو مجموعه در حال حاضر در حال تصويربرداري 
ــي مي كند و  ــام كارگردان ــان« را فلورا س ــتند. »راز پنه  هس
ــت به كارگرداني  ــريال طنز اس »خاطرات مرد ناتمام« يك س
ــه مي خواهد به  ــت ك ــاره جواني اس ــه درب ــادق كرميار ك ص
ــفر كند، اما به طور اتفاقي متوجه خاطرات  ــور س  خارج از كش

پدربزرگش مي شود.
بنا بر اين گزارش، شبكه اول سيما، دو سريال طنز »خوابگاه« و 
»ميلياردر« را در دست توليد دارد. اين دو مجموعه تلويزيوني 
قرار است هفته آينده كليد بخورند و در نيمه دوم سال 91 پخش 
ــت گفتار كارگرداني مي كند و  شوند. »خوابگاه« را كاظم راس
كارگرداني طنز اجتماعي »ميلياردر« را مسعود كرامتي برعهده 
دارد. ملودرام 40 قسمتي »بازي دوگانه« نيز قرار است در سال 
91 توليد و پخش شود. مسعود بهبهاني نيا اين سريال را نوشته 
و حسين سهيلي زاده آن را كارگرداني مي كند. عزيز عليزاده نيز 

تهيه كننده اين سريال خواهد بود.
»كار و انديشه« نيز مجموعه ديگري است به كارگرداني سعيد 
ــه در مرحله   ــيرمحمدي ك ــدي و تهيه كنندگي جمال ش اس
پيش توليد قرار دارد. بسيج سازمان صدا و سيما نيز اعالم كرده 
براي پخش سريال »بال هاي خيس« در ماه رمضان با شبكه اول 
وارد مذاكره شده است. در شبكه اول،  همچنين توليد دو سريال 
ــاه«  الف ويژه »فصل بي پروايي« فريدون جيراني و »معماي ش
محمدرضا ورزي در سال 91 شروع مي شود و اين دو سريال از 

تابستان سال 92 روي آنتن خواهند رفت.

مايكل مور دوباره افشاگری كرد! نگاهي به سريال هاي شبكه اول تا پايان سال 91

شبکه ملی و تولیدات ملی امسال 

چهره روز

هفت
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دیسنی در سراشیبی سقوط قرار گرفت
با استعفای ريچ راس، رييس استوديوی والت ديسنی، پروژه ورشكستگی اين توليدكننده بزرگ 
انيميشن در هاليوود به مراحل پايانی خود نزديك شد؛گويابا شكست فيلم پرهزينه »جان كارتر«، 

كمپانی والت ديسنی يك شكست تجاری كامل را تجربه كرد.
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 انگار چراغي روشن است

برای فرهنگ زمان نیاز است 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

اصفهان 
              محمود شالویی

كار فرهنگی نياز به تجربه و طول زمان دارد تا بتوان نتيجه مطلوب را از آن 
به دست آورد و باور كنيد چه بسا من هم به نوعی غافلگير شده باشم، اما 
در كل به اين حوزه انس و عالقه دارم و از سال 70 تاكنون، در بخش های 
ــتم، ولی اگر ادعا كنم كه  ــاد مشغول به فعاليت هس مختلف وزارت ارش
ــما تغييرات  می توانم تأثير فراوانی بر فرهنگ و هنر اصفهان بگذارم و ش
شگرفی در اين حوزه خواهيد ديد، ادعايی پوچ و واهی كرده ام، چرا كه كار 

فرهنگی نياز به تجربه و طول زمان دارد. 
ــت و  ــی طوالنی نياز اس ــود، زمان ــی نهادينه ش ــن كه فرهنگ  برای اي

ــتاب و عجله در اين زمينه  ش
پاسخگو نيست.تنها يك قول به 
مردم فرهنگ دوست  اصفهان 
می دهم و آن هم اين كه تمام 
تالش خود را به كار می گيرم تا 
از ظرفيت های موجود استفاده 
كنم و از بخش های مختلف و 

گسترده فرهنگی غافل نشوم.
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من همیشه زیر ذره بین هستم 

مدرسه سینما

سینمای هنری: درخت زندگی 
ــر و  ــبتا پرس ــك بعد از فيلم های نس ــد ترنس مالي فيلم جدي
ــد تا واكنش های متعددی را در  ــبب ش صدايی كه ساخت، س
ــانی صددرصد  ــدان داخلی و خارجی بيافريند. كس  ميان منتق

دوست دار فيلم بودند و عده ای فيلم را دوست نداشتند.
»درخت زندگی« البته در محافل سينمايی با اقبال همراه بود، 
چرا كه نامزد سه جايزه اسكار بهترين فيلم، بهترين كارگردانی و 
بهترين فيلمبرداری، برنده جايزه بهترين فيلمبرداری از انجمن 
فيلمبرداران آمريكا، برنده جايزه بهترين فيلمبرداری از انجمن 
منتقدان فيلم بوستون، برنده نخل طالی جشنواره كن، برنده 
ــن كارگردانی، بهترين فيلمبرداری  جوايز بهترين فيلم، بهتري
ــيكا چستين( از انجمن  و بهترين بازيگر زن نقش مكمل )جس
ــن فيلمبرداری از  ــيكاگو، برنده جايزه بهتري منتقدان فيلم ش
ــده جوايز بهترين كارگردانی،  حلقه منتقدان فيلم فلوريدا، برن

ــن بازيگر  ــرداری و بهتري بهترين فيلمب
ــتين( از  ــيكا چس زن نقش مكمل )جس
انجمن منتقدان فيلم لس آنجلس و برنده 
ــرد پيت(،  ــن بازيگر مرد )ب ــز بهتري جواي
بهترين بازيگر زن نقش مكمل )چستين( 
ــرداری از حلقه منتقدان  و بهترين فيلمب

فيلم نيويورک شد.
در ادامه سه  واكنش متفاوت را از منتقدان 

درباره او و فيلمش می خوانيد:  
ــم جديدش  ــك در فيل ــس مالي 1 -  ترن
ــان روايی  ــيدن به يك زب ــتانه رس  در آس
ــينما قرار می گيرد.  منحصر به فرد در س
ــت كه  ــانی اس ــر از تصاوير درخش فيلم پ
ــان امانوئل لوبسكی  فيلمبرداری درخش
ــك، آنها  ــيار دقيق مالي و كارگردانی بس
ــگی  ــت. جاه طلبی هميش ــاخته اس را س
ــك  ــودش را در تك ت ــار خ ــك اين ب مالي
ــد؛ ضمن اين  نماهای فيلم به رخ می كش
ــی ماجرا از زندگی عادی  كه انتقال ناگهان
ــتم به  يك خانواده در ميانه های قرن بيس
ــورها،  ماجرای بيگ بنگ و دوران دايناس
ــجاعانه ای است. مشكل اما  اقدام بسيار ش
اين است كه اين همه نمای تحسين برانگيز 
و اين شيوه روايی عجيب و سنگين، صرف 
ــده اند كه  ــاندن پيام ها و نمادهايی ش رس
انتقال آنها اين قدرها هم نياز به پيچيدگی 
ندارد. كار ماليك و همه عوامل فنی فيلم قابل ستايش است، اما 
به شخصه ترجيح می دهم فيلمی را ببينم كه همين مضامين را 
در قالب يك داستان به ظاهر معمولی و بدون نياز به ارجاع دادن 
ــاگر منتقل كند؛ رسيدن به اين مرحله،  به دايناسورها به تماش

كار سخت تری است!
ــوق نيامدم؛ هرچند نمی توانم به سادگی  2 -  از ديدنش سر ش
از كنار شيوه روايت و لحن منحصر به فردش بگذرم. می توانيد 
ــيد و يا نه، اما در اين موضوع شك  ــته باش فيلم را دوست داش
نكنيد كه درخت زندگی دارد زبان جديدی به سينما پيشنهاد 

می دهد.
3 -  ترانس ماليك بدون پنهان كاری، بی باكانه و بدون آن كه 
ترديدی داشته باشد، فيلمی مذهبی ساخته است. تصاوير بسيار 
زيبای فيلم و حركت آن بين فضا و زمان و سعی فيلمساز برای 

بيان مفاهيمی عميق، تحسين برانگيز است.

چرخ سینمایی تاالر هنر شروع به چرخیدن کرد 

ترنس مالیک و علی رفیعی سهم روزجمعه بودند 
ــان  ــد و هم نش ــا هم از ديگران عقب نباش ــش را كليد زد ت ــی زود برنامه هاي ــاری خيل ــال ج ــهرداری اصفهان در س میثم کی�ان - تاالر هنرش
ــم آغاز كرد؛  ــم ازدو كارگردان مه ــا دو فيلم مه ــران برنامه بهاری را ب ــور، افتتاحيه اك ــتد. به همين منظ ــی از قول هايش می ايس  بدهد پای خيل

»درخت زندگی« ساخته تحسين شده ترنس ماليك و »آقا يوسف« ساخته تحسين نشده علی رفيعی كه اولی در سانس سينمای هنری ساعت 10 و 
دومی در سانس سينمای خانوادگی و در ساعت 16 به نمايش در آمدند. اين دو اتفاق بهانه ای شد تا مروری به هر دو فيلم داشته باشيم .  

سینمای خانواده: آقا یوسف 
»آقا يوسف« فيلمی  است كه همانطور كه 
از نامش پيداست، بر مبنای شخصيت يك 
كاراكتر شكل گرفته و قرار نيست داستان 
خاص يا پيچيده ای را روايت كند. همه چيز 
به   همان سادگی است كه اطرافمان وجود 
دارد، شخصيت ها همان هايی هستند كه 
هر روز از كنارشان می گذريم و اتفاقات به   
همان روزمرگی است كه دچارش هستيم. 
ــی اش را وقف  ــالی تمام زندگ مرد ميانس
ــروس و نوه اش(  ــود )دختر، ع خانواده خ
ــايش و  ــام انگيزه و هدفش آس كرده و تم
ــت زمانی كه وقت  ــت. او درس رفاه آنهاس
ــغول به  ــت، پنهانی مش ــتراحتش اس اس
ــود تا همه  ــای مردم می ش كار در خانه ه
ــد. مشكل  چيز برای خانواده اش مهيا باش
ــود؛ پيرمرد  دقيقا از همين جا آغاز می ش
ــرای تميزكردن  ــف ب ــه آقا يوس ارمنی ك
ــه او چنين  ــزد وی رفته، خطاب ب خانه ن
می گويد: »تو خودت بهش پروبال دادی، 
ــه، نمی ذاری.«   حاال كه می خواد پرواز كن
ــت  ــتن هايی از جنس دوس ــت داش دوس
ــف كه عالوه بر محبت و  ــتن آقا يوس داش
عشق پدر- مادری به فرزند، جبران نوعی 
ــی از آن را به دوش  ــی و رهاي ــأل تنهاي خ
می كشند، ارمغانی جز احساس محدوديت 

ــت كه تالش  ــل ندارد. آدمی  معموال اينگونه اس برای طرف مقاب
می كند نداشته ها و آرزوهای تحقق نيافته خويش را برای فرزندان 
ــرعت تغييرات اجتماعی به حدی است  خود محقق كند، اما س
كه نسل به نسل خواسته های افراد تغيير می كند. اگر روزگاری 
ــف آرزوی هر جوانی بود، امروز  محبتی از جنس محبت آقايوس
ــرای برآورده كردن  ــت و تالش ب ديگر خبری از آن مطالبه نيس
اين نوع خواسته ها نه تنها مسكن دردهای امثال رعنا نيست، كه 
برعكس، از آن به بی توجهی ياد می شود و بهترين نمونه اش جوابی 
است كه رعنا در پاسخ به بی اعتنايی پدرش می دهد: »فقط كافيه 
تو اين خونه باشم... وقتی خوشحالم مهم نيست چرا خوشحالم، 
ــت چرا ناراحتم« رعنا بيشتر از اين نوع  وقتی ناراحتم، مهم نيس
محبت پدرانه، هم صحبتی می خواهد تا خواسته ها و روياهايش را 

با او بگويد و همراه و همدلش باشد.
ــتان، جايی است كه آقا يوسف صدای  نقطه عطف و كليدی داس

ــر دون ژوان صفت  ــتن برای دكت دخترش را موقع پيغام گذاش
ــت كه فيلم به جای اين كه  داستان می شنود. از اينجا به بعد اس
ريتمش پركشش تر شده و عطش بيننده برای دنبال كردن ادامه 
ــده و از ريتم می افتد و  آن افزون تر گردد، دچار افت فاحشی ش
ــيل فيلم می شوند؛ از  ــنه آش صحنه ها و پالن های اضافی، پاش
ــيرين)مخصوصا در سكانس  ــباح گونه ش  ظاهر شدن های اش
كافی شاپ سه نفره رعنا، مريم و مادرش( گرفته تا چاقو خوردن 
ــی و ... . به  ــادن مرتضی به خاطر پيغام تلفن دكتر و به زندان افت
كارگيری عنصر تعليق و استفاده گسترده از آن در داستان پردازی، 
يكی از شيوه هايی است كه قادر است به واسطه ايجاد جذابيت در 
فيلمنامه، ساليق مختلف با هر نگاه و ذائقه ای را با خود همراه كند. 
در اينجا ديگر فرقی ندارد كه فيلم در چه ژانری است، ممكن است 
قصه ای پليسی و جنايی يا داستانی عاشقانه يا اجتماعی داشته 
باشد. آنچه مهم است، كاربرد صحيح و بجای اين عنصر است كه 

متأسفانه در »آقا يوسف« اين اتفاق رخ نداده است.
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امام علی )ع( :
 با علما مجالس��ت کن تا علمت زیاد ش��ود،ادبت نیکو گردد و 

نفست پاک گردد.

کارها را لفت می دهیم
به من گفتند: مثال در ش��ش ماه گذش��ته هفتاد و پنج هزار طالق، هفتاد 
هزار طالق داش��ته ایم. خوب یك س��ال می ش��ود 140 هزار تا. چرا باید 
در جمهوری اسالمی در یك س��ال 140 هزار طالق باشد؟ بخشی از این 
 طالق ها برای این اس��ت كه دیر ازدواج می كنند. پسر 35 س��اله ش��ده، 
30 ساله. دختر 28 ساله شده. تنه درخت، شاخه كه كلفت شد، دیگر پیوند 
نمی خورد. طناب كه ش��د، اینها به هم گره نمی خورند. نخ قرقره زود گره 
می خورد. ولی طناب... بعد وقتی پسر سن اش باال رفت، چهار تا رابطه پیدا 
می كند. دختر چهار تا تلفن به او می شود.. آن وقت اینها حواسشان جای 
دیگر است. وقتی هم به هم نگاه می كنند، ]می گویند[ نمی خواهی، جای 
 دیگر می روم! قبل از تو سی جای دیگر بودم، سی و یكمی می روم! متأسفانه 
مملكت مان یك بیماری عجیبی دارد، این اس��ت كه خیل��ی لفت داده 
می شود. االن یك خانه كه می خواهی در ایران بسازی، با فرودگاه مالزی یك 
جور است. سفیر ما در مالزی گفت: بیا فرودگاه را ببین. ما مالزی دیدیم، چه 
فرودگاهی! با قطار از این طرف باید آن طرف رفت. یك شهر است. گفت: 
به نظر شما چند س��ال این فرودگاه را ساختند؟ گفتم: طبق فرودگاه امام 
خمینی اگر باشد، باید هشتاد سال باشد. گفت: اینجا را سه ساله ساختند. 
باور نكردم. بعد ما هم یك خانه می س��ازیم سه س��ال. یك سال را تقریبا 
در ش��هرداری گیر هستیم.  صنعت ما هم همینطور است.ما صرفه جویی 
نمی كنیم. قدیم تنورها كه بود، سیخ می كردند در سیب زمینی، می گفتند: 
شاطر سالم. این سیب زمینی ها را بپز. این می انداخت كنار تنور، همینطور 
كه نان پخته می شد، سیب زمینی این هم پخته می شد. یك مقداری كارها 
را جمع كنیم. صرفه جویی كنیم در زمان. به جوان ها بارها گفتم ولی باید 
صد بار دیگر هم بگویم كه همه  جوان های ایران بشنوند. آقا ورزش را تماشا 
نكنید. خودت ورزش كن. خسته شدی؟ بلند شو ورزش كن. این نشسته، 
یك كشور دیگر به یك كشور گل می زند. چه چیزی گیر تو می آید؟ هیچی! 
مثل اینكه به پول ه��ای بانك نگاه كنیم. خوب به ت��و كه نمی دهند. آخر 

تماشای پول كه برای تو پول نیست. تماشای ورزش اتالف عمر است.

اگر یاهو از شما رمز ایمیل 
خواست، رمز ندهید

اخیرا كالهبرداران با ارس��ال یك صفحه كامال طراحی ش��ده به س��بك 
صفحات یاهو به پزشكان و افراد تحصیل كرده، درخواستی مبنی بر ارسال 
رمز سرویس ایمیل جهت به روز كردن ارسال می كنند و پس از دریافت 
رمز ایمیل اقدام به كالهبرداری كرده و پول ها را به مكزیك و كاستاریكا 
انتقال می دهند. در ماه های اخیر تعداد زیادی شكایت از طرف پزشكان و 
استادان دانشگاه ها و همچنین، دانشجویان دوره دكترا ثبت شده است كه 
تمام این موارد مربوط به س��رقت رمز ایمیل های سرویس یاهو است. این 
عده با دریافت ایمیل هایی از طرف سرویس یاهو كه البته یك صفحه كامال 
طراحی شده به سبك صفحات یاهو بوده است، درخواستی مبنی بر ارسال 
رمز سرویس ایمیل جهت به روز كردن دریافت كرده بودند. تمام این افراد 
با دادن رمز خود به این س��رویس غیر حقیقی اجازه دادندكالهبرداران به 

اطالعاتشان دسترسی پیدا كنند.
كالهبرداران با به دست آوردن رمز ایمیل افراد، موفق به دستیابی به لیست 
تماس ها و مكاتبات آنها شده بودند و ایمیلی با مضمون ارسال كمك مالی به 
دوستان و آشنایان فرد قربانی ارسال كرده و آنها فریب می دادند. در بیشتر 
موارد، آشنایان فرد با ارسال مبلغ به شماره حساب ارسال شده، فریب این 
نوع كالهبرداری را می خوردند. متخصصان پلیس فتا موفق به شناسایی 

محل انتقال پول ها در كشور مكزیك و كاستاریكا شدند.

حكومت هاي دیكتاتوري اغلب كارهاي زشت خود را به 
نام »مردم« انجام مي دهند. آنها معموال براي س��ركوب 
مخالفان خود ع��ده اي از اراذل و اوباش را به طور ناگهاني 
به جان مخالفان مي اندازند تا آنان را مورد ضرب و ش��تم 
قرار داده یا نابود كنند و پس از رس��یدن به هدف خود، با 
خونسردي اعالم مي كنند كه »دولت مقصر نیست؛ مردم 

خود »خائنان« را مجازات كردند.«
 پس از كودتاي 28 مرداد، حكومت ش��اه ب��راي انتقام از 
یاران مصدق كه شاه را با ذلت و خواري از مملكت بیرون 
ك��رده بودند، وارد عمل ش��د و از همین حیل��ه و نیرنگ 
 استفاده كرد. یكي از كساني كه قرار بود به وسیله »مردم!« 
مجازات ش��ود، لطفي، وزی��ر دادگست��ري كابینه دكتر 

مصدق بود.
ابتدا روزنامه فرمان )ك��ه از روزنامه هاي طرفدار ش��اه و 
س��لطنت بود(، در مقاله اي نوش��ت: »مجازات مأموران 
و وزراي س��ابق )یعني حكومت مصدق( را به خود مردم 
واگذاری��د!« و یك هفته بع��د مردم )!(، یعن��ي مزدوران 
چاقوكش دربار، وارد عمل ش��دند. بقیه مطلب را از زبان 
حسن اعظام قدسي یا اعظام الوزاره كه در زمان رضاشاه و 

پسرش محمدرضا پست و مقام داشت، بشنوید:
»... آقاي لطفي، وزیر دادگستري كابینه دكتر مصدق ،كه 
از مدتي قبل بر اثر توقیف، مبتال به كسالت ش��ده بود، به 
تجویز پزشكان به ییالق منزل شخصي رفته بود كه واقع در 
كوچه اسدي نزدیك میدان تجریش است. مقارن ساعت 
یازده صبح روز چهارشنبه، عده اي كه بنا به اظهار كسبه، 
متجاوز از پنجاه نفر بودند، به وس��یله یك اتوبوس بزرگ 
جلوي كوچه اسدي پیاده و داخل كوچه مي شوند. از این 
عده حدود سي نفر به زور داخل منزل آقاي لطفي، وزیر 
سابق دادگستري شده و بقیه در خارج از منزل مراقب و در 

انتظار مراجعت رفقاي خود بودند.
این عده پس از داخل ش��دن به منزل، سراغ آقاي لطفي 
را گرفته و پ��س از چند دقیقه گفتگو، ناگهان به ایش��ان 
حمله ور مي شوند. لطفي كه با لباس استراحت در بستر 
بیماري افتاده بود، در اولین حمله به زمین مي افتد. این 
جمعیت همچنان با مشت و لگد و چوب به سر و صورت و 
بدن ناتوان وي ضرباتي وارد مي آورند. در این هنگام خانم 
 و دختر و عروس آقاي لطفي داخل حیاط شده و با اعتراض

 به عملیات این مردمان وحش��ي، با گریه و زاري ش��روع 
به داد و فریاد مي كنن��د و همسایگان را به كمك و نجات 

مي طلبند. 
 این عده پ��س از مضروب كردن لطفي ك��ه در نتیجه آن 
بي حال مي شود، به همسر و دختر و نوه او نیز حمله كرده 
و موي سر آنها را كنده و ضرباتي هم به آنها وارد مي آورند 
كه در این اثنا، نوه یك ساله لطفي كه در بغل یكي از زن ها 
بوده، به زمین افتاده و در میان حمله كنندگان لگدمال و 

مجروح شده و از بین مي رود.
ضاربان پس از این عمل، با آس��ودگي خیال منزل آقاي 
لطفي را ترك كرده و به محل خ��ود مراجعت مي كنند. 
در تمام طول این مدت حتي یك نفر هم مزاحم آن عده 

مزبور نمي شود!
طبق معاینه پزشكان و پزشك قانوني، بر اثر ضرباتي كه به 
آقاي لطفي وارد آمده بود، چشم راست مشارالیه معیوب 
و كور شده و دست چپشان هم به شدت مجروح و در چند 

نقطه بدن نیز آثار سختي مشاهده مي شود.«
گذشته از مرحوم لطفي كه پس از كودتاي 28 مرداد به این 
شكل به وسیله مردم )!!( مجازات شد، شهید دكتر سید 
حسن فاطمي هم مورد ضرب و شتم اراذل و اوباش دربار 
پهلوي قرار گرفت. دكتر فاطمي پس از كودتا مدتي مخفي 
بود، اما بعدا دستگیر شد. مدتي پس از دستگیري، وقتي 
كه مأموران شهرباني او را به س��وي عمارت دادگستري 
مي بردند، ناگهان مورد هجوم عده اي از رذل ترین اوباش 
زمان قرار گرفت. اوباش بي رحم كه با رهبري شعبان بي مخ 
فعالیت مي كردند، در حالي كه شعار جاویدشاه مي دادند، با 

ضربات چاقو دكتر فاطمي را سخت مجروح كردند.

وقتي که »مردم« وارد عمل 
مي شوند
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گونه ای خاص از ع��روس دریایی تنها موجود دنیاس��ت كه 
عمر جاودان دارد و هرگز نمی میرد. این حیوان ممكن است 
تنها موجودی باشد كه عمر جاودان دارد. از آن جایی كه این 
عروس دریایی قادر اس��ت پس از آخرین مرحله  بزرگسالی، 
دوباره تغییر ش��كل داده و به نخستین مرحله  زندگی خود 
بازگردد. ممكن اس��ت هیچ پایان طبیعی ب��رای طول عمر 
این حیوان وجود نداش��ته باش��د. دانش��مندان می گویند 
hydrozoan jellyfish تنها حیوانی اس��ت كه می تواند 
بارها و بارها در زمان به عقب برگردد و دوباره حالت بواسیر لحمی خود را )مرحله اول از زندگی( 
پیدا كند. آنها می خواهند بفهمند چه طور این حیوان می تواند جریان سالخوردگی خود را به حالت 
معكوس درآورد. از آن جایی كه این حیوان هیچ وقت نمی می��رد، تعداد آنها در اقیانوس ها روز به 

روز در حال افزایش است.

دانش آموز دختر رتبه نخست كنكور سراسری دانشگاه های 
تركیه نگران موضوع منع حجاب است.

سمیه نورساتین، دانش آموز اهل عثمانیه است كه در كنكور 
سراس��ری دانش��گاه های تركیه، امسال رتبه نخست گروه 

تجربی را كسب كرده است.
طبق قوانین آموزش عالی تركیه، هر آزم��ون كنكور پانصد 
سؤال دارد و دانش آموزانی می توانند از سد اولیه عبور كنند 
كه دست كم به 180 سوال پاسخ مثبت بدهند و پس از آن، 

وارد رقابت رتبه و سهمیه بندی شوند. 
در كمال تعجب همگان، برای نخستین بار در تاریخ برگزاری 
 آزمون كنكور در تركیه، س��میه در ش��اخه عل��وم تجربی و 
ن در ش��اخه   یك دانش آموزقونیه ای به نام عبداهلل جوش��كُ
 هنر و ادبی��ات به همه 500 پرس��ش كنكور پاس��خ صحیح 

دادند.
سمیه به عنوان یك دختر محجبه، نگرانی خود را از قوانین 
حاكم بر دانشگاه ها اعالم كرد و اظهار امیدواری كرد به خاطر 

حجاب او را از ورود به دانشگاه منع نكنند.
وی كه تمایل به ادامه تحصیل در رش��ته پزش��كی دارد، به 
صراحت گفته كه در صورت گزینه ماندن در خانه و نرفتن به 
دانشگاه ها، عزیمت به خارج از تركیه را برای ادامه تحصیل 

ترجیح می دهم.
برخی دانش��گاه های تركیه، تنها در صورتی به دانش��جوی 
محجبه اجازه  ورود می دهند كه یا روسری خود را بردارد یا 

روی روسری از كاله گیس استفاده كند.

یك دانشمند ژاپنی كشف كرده اس��ت كه آب زمزم دارای 
خصوصیات منحصر به فردی است كه در آب های معمولی 
دیگر یافت نمی شود. دكتر مساروا ایموتو، دانشمند ژاپنی 
تأكید كرد: تحقیقات علمی بسیاری كه به وسیله تكنولوژی 
نانو روی آب زمزم انجام ش��ده است، نش��ان می دهد هیچ 
یك از خواص این آب قابل تغیی��ر نیست و اگر یك قطره از 
آب زمزم به 1000 قطره از آبه ای معمولی اضافه شود، آن 
آب ها خواص آب زمزم را به دست می آورند. این دانشمند 

تحقیقات بسیاری را روی آب زمزم انجام داده و به این نتیجه رسیده است كه آب زمزم، آبی با بركت 
و منحصر به فرد اس��ت. وی كه پایه گذار نظریه تبلور ذرات آب است، می گوید: جمله »بسم اهلل 
الرحمن الرحیم« كه در قرآن كریم وجود دارد، تأثیر عجیبی بر بلورهای آب دارد؛ زمانی كه این 

جمله گفته می شود، تغییرات عجیبی در بلورهای آب رخ داده و بسیار زیباتر می شوند.

تنها موجود دنیا که هرگز نمی میرد

رتبه یک کنکور به خاطر حجاب به دانشگاه نمی رود 

آب زمزم منحصر به فرد است

عبور یک هواپیمای مسافربری از کنار یک 
کوه آتشفشانی در مکزیک

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

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

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

چهره

حجت االسالم والمسلمین قرائتی

اس��تادی داش��تیم ك��ه از 
مجید 
از کافی و  باصف��ا  پیرمرده��ای 

ایراندوستان قدیمی بود. چه در 
زمان تحصیل و چه بعد از آن در زمان تدریس، كشورهای 
زیادی رو دیده بود. دیدن كه نه، بهتر بگویم فهمیده بود. 
به مصداق »به هر چمن كه رس��یدی گلی بچین و برو« 
 س��ینه اش پ��ر از خاط��رات این دنیاگ��ردی ه��ا بود و 
حكایت ه��ای غریب.  ام��ا از همه غریب ت��ر، مهرش به 

سرزمین مادری بود و ِعرقش به خانه پدری.
این مرد غیر قابل فراموشی)!( هروقت كه بحث از ادعاهای 
مرزی علیه ایران می شد، به ش��وخی می گفت: مواظب 
باشید كه اگه ابوموسی رو به اینها بدیم، بعدش حتما میان 

دنبال تنبان!

آن موقع ها ما این حرف را، به صرف ش��وخی اش با اسم 
دو جزیره تنب بزرگ و تن��ب كوچك، جالب می دیدیم، 
اما زمان گذش��ت تا بعدتر فهمیدم كه اگر به یك عده رو 
بدهیم، واقعا قصد دارد تنبان از پای این ملت در بیاورند. 
وزیر خارجه یك مملكتی)!( برگشته گفته كه: »ابوموسی 

از دیرباز و ابتدای تاریخ متعلق به ما بوده است«.
 درست است كه مهمل بودن این ادعا بر همه روشن است، 
اما نكته جالب این جمله این اس��ت ك��ه چطور مقامات 
كشوری كه 40 سال بیشتر از عمرش نمی گذرد از ابتدای 
تاریخ  و زمان های دور صحبت می كنند؟! در پاسخ این 
مهمل گویی، دولت از طرح ارایه یارانه س��فر به ابوموسی 
صحبت كرده است كه ما از همین طریق، حمایت كامل 
خود را از این طرح اعالم می كنیم. هر چه باشد این طرح 

فواید بسیاری دارد كه بعضی از آنها را از نظر می گذرانیم:
ُشِش مان حال می آید. دل بعضی ها و یا شاید حتی بعضی 
جاهای دیگرشان حسابی می سوزد و خیلی ها، از جمله 
حقیر كه مدت هاست بار سفر به هیچ نقطه ای نبسته ایم، 

به یك فقره سفر یارانه ای عازم می شویم.
ضمنا در این سفرها می ش��ود دست به اقدامات ابتكاری 
هم زد. مثال رو به آن كش��ور ایستاد و ب��ه این امید كه به 
علت نزدیكی، صدا به ایشان برسد، چند تا چاروادری اش 
را نثار این دوس��تان كرد. این كار حداق��ل فایده اش این 
است كه فشارهای روانی انسان را كم می كند كه خودش 
 در این گرفتاری های اقتصادی غنیمتی اس��ت. باالخره

 قدیمی ها حتما یك چیزی می دانستن��د كه گفته اند 
»فحش، بادبزن جگر است«.

حکایت ما و همسایه پررو

همه روزه وسایل و فناوری های جدید وارد بازار می شوند كه باعث شگفتی همگان می شوند 
و توجه های بسیاری را به سمت خود جلب می كنند. 

 در هفته گذش��ته چند فناوری جدید وارد بازار ش��ده اس��ت كه در اینجا تع��دادی از این 
فناوری ها را به شما معرفی می كنیم.

Style مرسدس بنز
 مرسدس بنز آخرین مدل از ماشین هایش را رونمایی كرده است. 
البته این ماشین بیشتر به خاطر تجمالتی كه در داخلش هست، 
متفاوت است. داخل این ماشین طراحی خیره كننده ای دارد و البته 
برنامه های جانبی بسیار زیادی. مرسدس نام »كوپه« را روی این 

ماشین گذاشته است در حالی كه چهار در دارد.

حمام های پیشرفته
 یكی از ش��ركت های طراحی و تولید كننده وس��ایل لوكس به تازگی در یك طرح جالب 
 اقدام به طراحی حمام های فوق پیشرفته كرده است؛ شما با در دست گرفتن یك كنترل 
می توانید همه كار انجام دهید. یكی از نكات جالب در مورد این حمام س��یستم صوتی آن 
است؛ زیر وان این حمام شش اسپیكر بسیار قدرتمند قرار دارد تا بتوانید در همه حالی به 

موسیقی گوش دهید.

 500-IBM
این نام یكی از طرح های شركت آی بی ام است. این شركت قصد دارد تا باتری های جدید 
برای ماشین های الكتریكی بسازد. این باتری اكسیژن را دریافت می كند و سپس آن را به 
الكتریسیته تبدیل می كند و اكسیژن را نیز به محیط برمی گرداند. به نوعی این باتری توانایی 

نفس كشیدن دارد.

آیفون 5
 شایعات پیرامون ایفون 5 تمامی ندارد. این هفته نیز شایعات جدید 
مبنی بر جنس بدنه این گوشی پخش شد. بر حسب این شایعات، 
بدنه نسخه بعدی گوشی اپل از تركیب چند عنصر تشكیل شده 
است و به قدری نرم و لطیف است كه به شما این حس را وارد می 

كند كه گویی در حال بازی با آب هستید.

ماشین های خودکار کادیالک
 ماش��ین جدید كادیالك یك گام دیگر ما را به ماش��ین های خودكار نزدیك تر كرد. این 
مدل، از دوربین های حساس و راه یاب اس��تفاده می كند. جنرال موتورز اعالم كرده است 
این تكنولوژی تا سال 2015 به بهره برداری می رسد. این تكنولوژی ابتدا تنها در اتوبان ها و 

مسیرهای باز قابل استفاده است.

مسافرت با كشتی روی اقیانوس برای برخی یادآور حادثه تایتانیك است، اما برای 
بسیاری دیگر تجربه ای خوش از بهترین مسافرت طول عمرشان است.

در میان كش��تی های مسافربری جهان، كش��تی »ام اس فریدام آف د س��یز« یا 
»آزادی دریاها« به عنوان بزرگ ترین كش��تی مسافربری جهان دارای ش��هرتی 
جهانگیر شده است. این كشتی كه در اختیار شركت دریانوردی رویال كاریبین 
اینترنش��نال اس��ت، در همین مدت كوتاه حضور خود در صحنه آب های جهان 

استانداردهای جدیدی را برای كشتی های مسافربری وضع كرده است.
 بزرگ ترین كش��تی مسافرب��ری جهان امكان حم��ل 4300 مساف��ر را بر روی 
15 عرشه داش��ته و بیش از 1300 خدمه برای پذیرایی و فراهم آوردن امكانات 
رفاهی كامل برای مسافران در س��طح آن حضور دارند. بدین ترتیب این كشتی 

عمال سفرهای خود را با حدود شش هزار مسافر آغاز می كند.
این كش��تی نه تنها در حال حاضر بزرگ ترین و لوكس ترین كش��تی مسافربری 
جهان محسوب می شود، بلكه به احتمال بسیار زیاد این عنوان را تا پایان دهه هم 
در اختیار خواهد داشت. آخرین اخبار صنعت كشتی سازی حاكی از آن است كه 
عملیات ساخت كشتی »جنسیس« تا اواخر سال 2009 به پایان نخواهد رسید. 
جالب اینجاست كه این كش��تی هم توسط ش��ركت دریانوردی رویال كاریبین 

اینترنشنال سفارش داده شده است.
عملیات احداث »ام اس فریدام آف د سیز« و دو كشتی مشابه آن، البته با حجمی 

به مراتب كوچك تر در مركز كشتی س��ازی »آكر فینیاردز« در »توركو« فنالند 
انجام شد. این كش��تی به محض به آب انداخته شدن توانست عنوان بزرگ ترین 
كش��تی مسافربری جهان را از »كویین مری 2« برباید و خود را به عنوان سلطان 

دریاها معرفی كند.
در ش��رایطی كه این كش��تی در قیاس با كویین مری از 2/4 متر پهنا و شش متر 
طول كمتر برخوردار است، اما تناژ ناخالص واقعی آن كه حدود 160هزار تن است 

در مقایسه با 154هزار تن كویین مری، افزایش قابل توجهی را نشان می دهد.
در س��اخت كش��تی ها معموال مش��خصه ای كه مورد توجه قرار می گیرد همین 
تناژ ناخالص آن اس��ت. هرچه نسبت تناژ بیشتر باش��د، به تبع آن فضای فراهم 
ش��ده در داخل كش��تی برای مسافران بیش��تر بوده و آس��ایش بیش��تری برای 
آنان فراهم می ش��ود. تناژ باالتر البته به معنای توانایی بیش��تر كشتی در حمل 
مسافر نیز هست. در حال حاضر »ام اس فریدام آف د س��یز« دارای باالترین تناژ 
ناخالصی است كه كشتی های ساخته بش��ر تاكنون از آن برخوردار بوده اند. این 
عنوان تا زمان س��اخت »جنسیس« كه قرار اس��ت از تناژ ناخالص حیرت آوری 
برابر با 220هزار تن برخوردار باش��د، همچنان در اختیار این كشتی قرار خواهد 
 داش��ت. برای درك عظمت این دو كش��تی كافی اس��ت بدانید كه تناژ ناخالص 
»ام اس فریدام آف د سیز« سه برابر كشتی افسانه ای »تایتانیك« است و در مورد 

»جنسیس« این نسبت به بیش از چهار برابر می رسد.

تازه های فناوری در هفته گذشته

از مدل جدید بنز تا حمام های موزیکال  لوکس ترین کشتی مسافرتی جهان

فناوری خوب، بد ، زشت

دست انداز
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