
 خداحافظ پپ،  فرسوده نشینی اصفهان کاهش می یابد
سالم تیتو

+football
مسأله مهم  سال ها ی اخیر در شهر

اصفهانی ها در برنامه ریزی 
در کشور اولند 3

از تاالب و جنگل تا 
کاخ و باغ در مازندران 93

 امسال فرزندان شاهد در اولویت 
12استخدامی استان هستند

سارقان فرش های میلیونی 
اصفهان در دست قانون

این پرون��ده زمانی در دس��تور کارآگاهان پلی��س آگاهی قرار 
گرفت که یکی از چهره های شناخته ش��ده فرش اصفهان، از 
 به سرقت رفتن پنج تخته فرش ابریشم بافت نفیس از منزلش 

خبر داد. 

گرانی، شیر را سر کشید

دوکلمه حرف حساب

تجویز دارو قبل از تشخیص 
بیماری، اشتباه محض است

فرهنگ، از سبد بسکتبال 
خارج شد

الریجانی،  مصوبه غیرقانونی 
اخیردولت  را ملغی می کند

فردا،آخرین مهلت 
 اعالم اقشار مرفه 

برای دریافت یارانه
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 اتحاد دستگاه ها 
در اصفهان تعطیل است 

ش��هردار اصفهان باز هم  از مس��أله ای انتقاد کرد ک��ه بارها و بارها 
مسئوالن شهری آن را گوشزد کرده اند، ولی به جایی نرسیده است. 
سید مرتضی سقائیان نژادگفت: هنوز هماهنگی در سطح شهرها به 

دلیل واگذار نشدن تمام اختیارات شوراها تعطیل است.

14تاخنده به دنیا هست، ارحام نمی میرد
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با خائنان و دزدان کیسه ملت برخورد شود
رهبر معظم انقالب: 

تقدیم به پیشگاه مرحوم استاد رضا ارحام صدر 

 حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اس��امی روزگذشته  با 
حضور در کارخانجات تولیدی داروپخ��ش، از نزدیک در جریان آخرین 
دستاوردهای تولید دارو در کش��ور قرار گرفتند و در جمع هزاران نفر از 
کارگران نمونه سراسر کشور تأکید کردند: تحقق واقعی اهداف مختلف 
کشور از جمله استقال سیاسی، نیازمند خوداتکایی و استقال اقتصادی 
است. استقال اقتصادی نیز به ش��کل گیری تولید ملی مشروط است و 
تولید ملی نیز با احترام »حقیقی، همگانی و عملی« به کار ایرانی و سرمایه 
ایرانی به وجود می آید. رهبر انقاب اسامی هم چنین، با حضور در جمع 

کارگران نمونه سراس��ر کش��ور و جمعی از کارگران واحدهای صنعتی 
تولیدی، با تبریک هفته کارگر به کارگران عزیز و آحاد ملت بزرگ ایران، 
علت حضور امروز خود در جمع کارگران را تشکر و ادای احترام به کار و 
کارگر ایرانی خواندند و افزودند: بوس��ه نبی مکرم اس��ام بر دستان یک 
کارگر، درسی ارزشمند برای همه و نماد ارزش گذاری کار و نیروی کار در 
اسام است. ایشان کار به معنای وسیع کلمه، از جمله کار یدی، جسمی، 
فکری، علمی و مدیریتی را محور حیات، حرکت و پیش��رفت مستمر هر 
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آگهي فراخوان عمومي
 شماره 910/6001

شركت فراخواننده: شركت برق منطقه اي اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

م الف/ 1577روابط عمومي شرکت برق منطقه اي اصفهان

آگهی مناقصهنوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

طریق  از  را  ذیل  های  پروژه  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
به  ریزی  برنامه  و  مدیریت  بهای سال 1388 سازمان  فهرست  با  عمومی  مناقصه 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.

نوع محل اجراشماره مناقصه
برآورد )ریال(تضمین )ریال(بودجه

77/000/0001/618/568/367جاریخط انتقال فاضالب ايمانشهر منطقه مياندشت91-1-34

22/000/000448/298/349جاریاجرای عمليات توسعه شبكه فاضالب شاهين شهر91-1-35

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/2/23

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه 1391/2/24

WWW.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سايت اينترنتی

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

شماره تلفن: 0311-6680030

بدين وسيله از كليه سهامداران شركت فوق دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی 
عادی كه در تاريخ 1391/2/23 ساعت 16:00 در محل قانونی شركت به آدرس اصفهان، 

خيابان باغ درياچه، كوی جوادی، پالك 12 برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

1- تصويب صورت های مالی برای سال منتهی به 90/12/29

2- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل

3- انتخاب اعضای هيأت مديره

4- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار برای درج آگهی های شركت

5- ساير مواردی كه در صالحيت مجمع عمومی عادی ساالنه باشد.

رئیس هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت آذرخش صنعت المان

)سهامی خاص( ثبت شده به شماره 40474 اصفهان

امروزه مس��أله فض��ا و توس��عه پای��دار فضای��ی، از 
مهم ترین مس��ائلی اس��ت که مورد توجه مسئوالن 
ش��هرها قرار گرفته. بافت های فرسوده شهری یکی 
 از بهتری��ن منابع ب��رای تأمی��ن این کمب��ود فضا به 

شمار می رود. 



چهره روزیادداشت

 شعار مرگ بر اسراییل 
مردم استانبول 

پیام شفاهی روسیه به صالحی 
در دیدار سفیر روس��یه با وزیر خارجه ایران، پیام شفاهی الوروف به 
صالحی ابالغ شد. لئون جاگاریان برای تسلیم پیام شفاهی سرگئی 
الوروف، وزیر امورخارجه روسیه، با علی اکبر صالحی دیدار و گفتگو 
کرد. در این دیدار مس��ائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی مورد 

گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

بودجه، ۱۷ اردیبهشت به صحن 
مجلس می رسد

سخنگوی کمیس��یون تلفیق الیحه بودجه 91 از تالش کمیسیون 
متبوع��ش برای آغ��از بررس��ی این الیح��ه در صحن علن��ی از 17 
اردیبهشت ماه خبر داد و تصریح کرد: بودجه 91 باید حداکثر تا پایان 
اردیبهشت  برای اجرا به دولت ابالغ ش��ود، چراکه قوه مجریه تا 31 

اردیبهشت  مهلت اجرای تنخواه 22 هزار میلیاردی را دارد.

 ارتقای 46 رتبه ای ایران در رده بندی 
جهانی مبارزه با فساد

 وزیر اطالع��ات از ارتق��ای 46 رتبه ای جمهوری اس��المی ایران در 
رده بندی جهانی مبارزه با فس��اد خب��ر داد. حی��در مصلحی، وزیر 
اطالعات و رییس ش��ورای دس��تگاه های نظارتی کش��ور، با اشاره 
به دس��تاوردهای داخلی و خارجی این ش��ورا در مبارزه با فساد در 
دستگاه های اجرایی کشور گفت: این شورا تالش کرده است با ارتقا 
و توسعه ارزش های دینی زمینه ارتقای س��المت اداری را از طریق 

برگزاری دوره های آموزشی فراهم کند. 
وی در ادام��ه افزود: در ای��ن مورد مکاتباتی از س��وی این ش��ورا با 
دستگاه های بین المللی مبارزه با فساد صورت گرفت که سبب ارتقای 
46 رتبه ای کشور در رده بندی مبارزه با فساد شد. وی در پایان تصریح 
کرد: هم اکنون نیز مکاتباتی برای ارسال اطالعات درست و صحیح به 
این سازمان ها برای به وجود آوردن یک پیش زمینه صحیح از مبارزه 

با فساد در کشور از سوی این شورا ادامه دارد.

پیگیری علل سیل در مترو شد
احمدی نژاد از وزیر راه و شهرس��ازی، عضو ش��ورای ش��هر تهران و 
دستیار ویژه خود خواست با بررسی دقیق علل ورود حجم عظیم آب 
به مترو، میزان خسارات وارده و راه های جلوگیری از حوادث مشابه 

را به مردم و رییس جمهور اعالم کنند.

 مسکن مهر پس از دولت دهم 
 ادامه یابد

رحیمی، معاون اول رییس جمهور در مراس��م افتتاح دو هزار و 200 
واحد مسکن مهر شهری و روستایی شهرستان بهبهان گفت: نهضتی 
که در سطح کشور در حوزه ساخت و ساز مسکن به راه افتاده است، 

پس از دولت دهم نیز ادامه یابد.

تأیید حکم ملک زاده
رییس دفتر آیت اهلل هاشمی شاهرودی خبر انتصاب محمد شریف 
ملک زاده به عنوان مشاور اجرایی رییس بنیاد فقه و معارف اهل بیت 
)ع( و رییس هیأت عالی حل اختالف ق��وا را تأیید کرد. وی تصریح 
کرد: این انتصاب در قالب بنیاد فقه و مع��ارف اهل بیت )ع( صورت 
گرفته و این بنیاد یک مرکز پژوهش��ی و انتش��اراتی در حوزه فقه و 

معارف شیعی است و فعالیت سیاسی ندارد.

اهانت کشیش جنجال آفرین 
آمریکایی به قرآن 

با وجود درخواس��ت وزارت دف��اع آمریکا، کش��یش جنجال  آفرین 
فلوریدایی ک��ه پیش از این نی��ز مرتکب اقدام موهن قرآن س��وزی 
شده بود، بار دیگر عمل ننگین خود را تکرار کرد.تری جونز، کشیش 
آمریکایی، پیش از آن که یک جلد قرآن و آن چه را که گفت تصویری 
از حضرت محمد )ص( است، بس��وزاند، بیانیه ای خواند و بهانه خود 
را از این اقدام اعالم کرد. تصاویر این قرآن س��وزی به صورت زنده از 
شبکه اینترنت پخش می شد. پیش از این، وزارت دفاع آمریکا از جونز 
خواسته بود با در نظر داش��تن عواقب این اقدام، از تصمیمش برای 

سوزاندن قرآن صرف نظر کند.

 ناکامی حمله سایبری
 به وزارت علوم

روابط عمومی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در پی انتشار اخباری 
درباره حمله سایبری به بخش رایانه ای این وزارتخانه و اثر آن اعالم 
کرد که  برخالف تالش فراوان هکر ها ، با توجه به پیش بینی و تمهید 
مقدمات و آمادگی کامل ، هیچ گونه اثری در داده های سیستم وجود 
نداشته است . برخی رسانه ها امروز از حمله سایبری به وزارت علوم 

خبر داده بودند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی روزگذشته  
با حضور در کارخانجات تولیدی داروپخش، از نزدیک در جریان 
آخرین دستاوردهای تولید دارو در کشور قرار گرفتند و در جمع 
هزاران نفر از کارگران نمونه سراسر کش��ور تأکید کردند: تحقق 
واقعی اهداف مختلف کش��ور از جمله استقالل سیاسی، نیازمند 
خوداتکایی و اس��تقالل اقتصادی است، استقالل اقتصادی نیز به 
شکل گیری تولید ملی مشروط اس��ت و تولید ملی نیز با احترام 
»حقیق��ی، همگانی و عملی« ب��ه کار ایرانی و س��رمایه ایرانی به 

وجود می آید.
 رهبر انقالب اس��المی هم چنین با حض��ور در جمع کارگران 
نمونه سراس��ر کش��ور و جمعی از کارگران واحدهای صنعتی 
تولیدی، با تبریک هفته کارگر به کارگ��ران عزیز و آحاد ملت 
بزرگ ایران، علت حضور امروز خود در جمع کارگران را تشکر و 
ادای احترام به کار و کارگر ایرانی خواندند و افزودند: بوسه نبی 
مکرم اسالم بر دستان یک کارگر، درسی ارزشمند برای همه و 

نماد ارزش گذاری کار و نیروی کار در اسالم است.
ایشان کار به معنای وس��یع کلمه، از جمله کار یدی، جسمی، 
فکری، علمی و مدیریتی را محور حیات، حرکت و پیش��رفت 
مس��تمر هر جامعه برش��مردند و با اش��اره به سوءاس��تفاده 
حکومت ه��ای سوسیالیس��تی و س��رمایه داری از کارگران 
افزودند: اسالم بر خالف این مکاتب، با کارگر صادق است و در 

منطقی مستحکم، کار را ارزش و ارزش آفرین می داند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید ب��ر ضرورت تجلی هرچه 
بیشتر منطق و مبانی فکری اسالم در برنامه ریزی ها و اقدامات 
مربوط به کار و جامعه کارگری، سرمایه و نیروی کار را دو بال 
تولید ملی برای حرکت و پیشرفت خواندند و افزودند: باید به 
کار ایرانی و س��رمایه ایرانی احترام گذاش��ت تا تولید ملی به 

معنای حقیقی کلمه، امکان پذیر شود.
ایش��ان با اش��اره به تذکرات مس��تمر خود در چند سال اخیر 
درباره تمرکز توطئه های دشمن بر مسائل اقتصادی افزودند: 
نش��انه های این توطئه بزرگ در شرایط کنونی هر روز بیشتر 
آشکار می شود، اما ملت ایران با همان عزم راسخی که موانع 
دیگر را از س��ر راه برداشت، انش��اءاهلل این مانع را هم از سر راه 

بر می دارد.
رهبر انقالب اس��المی، غلبه ب��ر توطئه اقتصادی دش��من را 
نیازمند هم��ت کارگران، س��رمایه داران، مدیران بخش های 
دولتی و خصوصی خواندند و خاطرنش��ان کردند: آحاد مردم 
نیز با مصرف تولید داخلی، عزم خود را برای مقابله با دش��من 

آشکار کنند.
 حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای با اش��اره ب��ه توج��ه دولت به 
مس��أله تولید ملی تأکید کردند:  در این زمین��ه باید کارهای 
 اساس��ی انجام ش��ود. ضمن این که قوام و اس��تحکام اقتصاد 
کش��ور نیازمند تالش بی وقفه قوای مجریه، مقننه و قضائیه 

است.

ایشان مراقبت و حمایت از جریان س��الم اقتصاد، کار، تولید و 
سرمایه گذاری را از جمله وظایف قوای سه گانه دانستند و در 
تشریح اقدامات الزم در زمینه تقویت تولید ملی و حمایت از کار 
ایرانی و سرمایه ایرانی افزودند: تقویت مهارت ها، توانمندسازی 
نیروی کار، نگرش های درس��ت مدیریتی و ایجاد احس��اس 
امنیت، هم برای کارگران و هم برای س��رمایه گذاران، باید در 

دستور کار قرار گیرد.
رهبر انقالب اسالمی مواجهه و مبارزه درست با اخالل اقتصادی 
را برای تقویت تولید ملی، ضروری برشمردند و افزودند: قاچاق 
و سوءاستفاده از سرمایه های مالی و ذخایر متعلق به مردم در 

بانک ها از جمله مصادیق اخالل اقتصادی است.
ایشان در تش��ریح بیشتر سوءاستفاده از س��رمایه های ملی و 

ذخایر ملت افزودن��د: اقدام 
کس��انی که با ی��ک عنوان و 
برای کاری خاص، تسهیالت 
کالن بانک��ی می گیرن��د، 
ام��ا در جای��ی دیگ��ر از این 
تسهیالت استفاده می کنند، 
مصداق خیان��ت و دزدی از 
کیسه ملت است و باید با این 

افراد برخورد شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
تشکر از تالش ها و کارهای 
برجس��ته ای ک��ه در زمینه 
تولی��د داخلی انجام ش��ده 
است، ایجاد وضعیت رقابتی، 
ارتق��ای کیفی��ت و کاهش 
قیمت تمام ش��ده تولیدات 
داخل��ی را از دیگ��ر الزامات 
تقویت تولید ملی دانس��تند 

و افزودند: دولت در این زمینه به واحدهای تولیدی کمک کند.
 رهب��ر انق��الب اس��المی، سیاس��ت گ��ذاری تولی��د محور، 
 فرهنگ س��ازی برای مص��رف تولی��د داخلی، و نوس��ازی و 
ابتکار در ماش��ین آالت، محصوالت و مدیریت ه��ا را از دیگر 
ضروریات حمایت از تولید ملی خواندند و در پایان سخنانشان 
تأکید کردند: قوای س��ه گانه، دس��تگاه های مختلف دولتی، 
بخش خصوصی، فرهنگ سازان جامعه، تبلیغات صدا و سیما 
همه و همه در خدمت تولید ملی ق��رار گیرند تا به فضل الهی 

ضربه سختی به دشمنان خونخوار ملت وارد شود.

رهبر معظم انقالب: 

با خائنان و دزدان کیسه ملت، برخورد شود 

 رزمایش مش�ترک ارتش 
و سپاه 

تحرکات  خصمانه 
عربستان ادامه دارد 

امیر احمد رضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش، با اشاره به برگزاری 
رزمایش مشترک ارتش و سپاه در سال جاری گفت: این رزمایش به احتمال 
زیاد در منطقه جنوب شرق کشور انجام می شود. وی افزود: هدف ما این است 
که در مناطق مختلف کشور رزمایش داشته باش��یم تا قابلیت های یگان ها 
و نیروهایمان را ب��اال ببریم و با ایجاد وضعیت هایی خاص آنها را در ش��رایط 
واقعی میدان رزم قرار دهیم. پوردستان ادامه داد: در این صورت این نیروها 
در لحظه های بحرانی و مقاطعی که مورد نیاز است، می توانند در کوتاه ترین 
زمان ممکن حاضر ش��وند و مأموریت متناس��ب با تهدی��دات را اجرا کنند. 
فرمانده نیروی زمینی ارتش  تأکید کرد: همکاری با س��پاه موضوع تازه ای 
نیست و از سال 60 که قرارگاه مشترک ارتش و سپاه به وسیله شهید صیاد 

شیرازی تشکیل شد، همکاری های ما در همه زمینه ها صورت می گیرد.

معاون وزیر امور خارجه عربس��تان س��عودی در موضعی خصمانه خواس��تار 
 اتحاد کامل کشورهای عرب حاش��یه خلیج فارس در مقابل برنامه هسته ای 
 صلح آمیز ایران و انق��الب مردم بی دفاع بحرین ش��د.  ش��اهزاده عبدالعزیز 
بن عبداهلل در اظهاراتی خصمانه و تحریک آمیز، خواس��تار اتحاد کامل شش 
کشور عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با مسائل مهمی مثل 
برنامه هسته ای صلح آمیز ایران و انقالب های عربی منطقه شد. این شاهزاده 
سعودی اعالم کرد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس باید برای حل 
 مس��ائل جدی دیپلماتیک و دفاعی با یکدیگر متحد ش��وند. جبهه نزدیک به 
سیاست های آمریکا در منطقه قصد دارند با تشکیل جبهه ای مشترک، مانع 
نفوذ ایران در منطقه شوند. هم چنین قصد دارند  جنبش دموکراسی خواهانه 

مردم بحرین را کنترل کنند.

هواداران چن��د نهاد مدنی ترکیه روز ش��نبه با برگزاری 
تظاهراتی در استانبول و سر دادن شعار مرگ بر اسراییل 
خواهان آزادی فلس��طینیان در بند رژیم صهیونیستی 
ش��دند. به گ��زارش ایرن��ا، معترضان ب��ا بی��ان این که 
حدود هزار و 350 اس��یر فلس��طینی ب��رای اعتراض به 
شکنجه های رژیم صهیونیستی از 13 روز پیش دست به 
اعتصاب غذا زده اند، حمایت خود از زندانیان فلسطینی را 
اعالم و خواهان آزادی آنها شدند. در این تظاهرات که در 
منطقه فاتح استانبول برگزار شد، هواداران چند انجمن 

آزادی و حامیان حقوق بشر شرکت داشتند.

درگیری تظاهرکنندگان 
مصری با نظامیان

در جریان درگیری ه��ای اطراف وزارت دف��اع مصر که 
گفته می شود میان تحصن کنندگان معترض روی داده 
است، 10 نفر زخمی ش��دند. تحصن کنندگان خواستار 
کناره گیری شورای عالی نظامی مصر از قدرت و لغو ماده 
28 قانون انتخابات ش��دند که به کمیته عالی مس��تقل 
انتخابات ریاست جمهوری مصونیت قضایی اعطا می کند.

تحصن کنندگان مص��ری پارچه نوش��ته هایی را با خود 
حمل می کردند که روی آنها شعارهایی مانند »سرنگون 

باد حکومت نظامیان« نوشته شده بود.

رسوایی جدید سارکوزی
روزنامه ه��ای انگلیس به رس��وایی جدید س��ارکوزی 
پرداخته و خبر داده اند معمر قذافی رهبر س��ابق لیبی 
مبلغ 42 میلیون پوند، معادل 50 میلیون یورو در س��ال 
2007 به کمپی��ن انتخاباتی نیکوال س��ارکوزی کمک 
کرده بود و عمال باعث پیروزی او در این دوره از انتخابات 

شده بود. 
قوانین فرانس��ه به طور صریح نامزدهای انتخاباتی را از 
دریافت کمک های نقدی بیش از شش هزار و 300 پوند 
منع کرده است، اما یک وب سایت خبری فرانسوی اعالم 
کرد ک کمک  مالی گسترده قذافی به سارکوزی از طریق 
پول شویی با حساب های بانکی در پاناما و سوئیس انجام 

گرفته است. 
رقبای سیاس��ی س��ارکوزی این م��دارک را قانع کننده 
خوانده اند و وی در حال حاضر تحت فش��ار زیادی قرار 

دارد تا در این باره توضیح دهد. 

احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش��ه ای مجلس ش��ورای 
اسالمی با بیان این که رییس مجلس با استفاده از اصل 138 
قانون اساسی مصوبه دولت درباره اعالم منابع خبری از سوی 
خبرگزاری ها را رد خواهد کرد، از رسانه ها خواست تا زیر بار 

مصوبه غیر قانونی دولت نروند. 
 توکل��ی در گفتگو با مه��ر، درباره الحاقیه جدی��د دولت به 
آیین نامه قانون مطبوعات گفت: وج��ود چنین مصوبه ای 
از س��وی دولت نش��انه بی اطالعی وزیر ارش��اد به وظایف 
خود اس��ت، زیرا در ماده 4 قانون انتشار و دسترسی آزاد به 
اطالعات، به صراحت می خوانیم ای��ن کاری که هم اکنون 
وزارت ارشاد رسانه ها را مجبور به آن کرده، در قانون مذکور 
از س��وی وزارت ارشاد ممنوع ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: 
ماده 4 قانون انتشار و دسترس��ی آزاد به اطالعات می گوید 
اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطالعات به افشای 
منابع اطالعات خود، ممنوع است، مگر به حکم مقام صالح 
 قضائی و البته این امر، نافی مس��ئولیت تهی��ه کنندگان و 
اشاعه دهندگان اطالعات نیست. رییس مرکز پژوهش های 
مجلس ادامه داد:  نکته جالب این اس��ت که وزارت ارش��اد 
خود تهیه کننده آیین نامه این قانون بوده است. هم اکنون 
وزارت ارشاد در حالی که اجرای این قانون را به دست دارد، 
پیشنهادی که صد درصد خالف آن است به دولت می دهد و 

دولت هم تصویب می کند.

نایب رییس مجلس شورای اسالمی با بیان این که در پرونده 
فساد بزرگ مالی خط قرمز نداریم، گفت: چهار نماینده ای که 
به دادگاه احضار شده اند، تنها برای توسعه استان و شهر خود 
از ارتباطاتی استفاده کرده اند.  باهنر گفت: براساس اصل 142 
قانون اساسی، رییس جمهور و برخی از مقامات عالی کشور 
باید قبل از انتصاب، اموال خود را به دادستان کل اعالم کنند 
که در مجلس دوم و سوم تالش کردیم این قانون را توسعه داده 
و دیگر مسئوالن هم اموالشان را قبل از انتصاب اعالم کنند، 
ولی ش��ورای نگهبان رد کرد. وی افزود: در مجلس هش��تم 
 هم تالش کرده ایم این قانون را ت��ا مدیران بانک ها، مدیران 
ش��رکت های بزرگ دولت��ی، نمایندگان مجل��س و حتی 
استانداران بسط دهیم و امیدواریم شورای نگهبان با قبول این 

مصوبه گام بلندی در مبارزه با فساد اداری بردارد. 
در انتخابات اخیر مجلس هم اگر یک حس��اب سرانگش��تی 
داشته باشید، حداقل 1500 کاندیدا برای رقابت جدی بسیار 
هزینه کردند. باهنر درموردحضور برخی از نمایندگان مجلس 
هشتم در پرونده فسادبزرگ مالی گفت: ما خط قرمز نداریم و 
احضار چهار نماینده در مورد پرونده فساد هم نشان از تبعیت 
از قانون دارد. هر چند این نمایندگان سوء استفاده شخصی 
نداشتند و تنها برای توسعه اس��تان و شهر خود از ارتباطاتی 

استفاده کرده اند، ولی قطعا باید پاسخگوی قانون باشند.

سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید 
کرد: دور آتی مذاکرات گروه 1+5 و ایران در بغداد بدون 

هرگونه پیش شرط و در فضای آزادانه برگزار می شود.
مایکل مان، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا، درباره دور دوم مذاکرات ایران و گروه 1+5 در بغداد 
اظهار داشت: بدیهی اس��ت مذاکرات آتی بدون هرگونه 
پیش ش��رطی برگزار ش��ود. وی افزود: در همین راستا 
مقامات دو ط��رف در هفته های آتی ت��الش می کنند 
شرایط الزم برای برگزاری مذاکرات بغداد را فراهم کنند.

 بنابر این گزارش، س��خنگوی مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا این اظه��ارات را در واکنش به مواضع اخیر 
علی اکبر صالحی، وزیرخارجه جمهوری اسالمی در رد 
هرگونه پیش ش��رطی در مذاکرات بغ��داد، اعالم کرده 
است. مذاکره کننده ارشد هسته ای جمهوری اسالمی 
ایران در پایان نشست استانبول )26 فروردین( با تأکید 
بر مواض��ع مقتدرانه ایران، اظهار داش��ت: آنچ ه اهمیت 
دارد، لزوم دس��تیابی ملت ایران به حقوق مشروع خود 
براس��اس معاهده منع گسترش س��الح های هسته ای 
اس��ت. مذاکرات اخیر ایران با گروه 1+5 در استانبول با 
توافق برای ادامه مذاکرات در بغداد 23  می آینده )سوم 

خرداد( پایان یافت.

رییس جمه��ور  از نحوه نظارت دس��تگاه ها بر ق��وه مجریه 
انتقاد کرد. محم��ود احمدی نژاد گفت: گاهی اوقات ش��اهد 
 هس��تیم نماینده مجلس باالی س��ر پیمانکار می ایس��تد و 
می گوید این کار را انجام بده و آن کار را نکن. اگر نکنی، وزیر را 
استیضاح می کنیم. این کار برای مجلس فسادزاست. رییس 
قوه مجری��ه در بحث نظ��ارت در جمهوری اس��المی، اظهار 
 داشت: باید شورای دس��تگاه های نظارتی و اعضای آن یک 
آسیب شناسی در این حوزه داشته باشند. رییس جمهور نیز از 
این شورا پشتیبانی و حمایت کند. اگر مقایسه شود، در دنیا ما 
جزو سیستم های سالم دنیا هستیم. اما در جمهوری اسالمی 
یک فساد هم، بزرگ است. یک تخلف و سوء استفاده هم قابل 
پذیرش نیست. اینجا ما ادعای حکومت دینی داریم. ممکن 
است برخی مطالب من مورد تأیید کسی نباشد، ولی من همه 
شما را دوس��ت دارم.  مجلس را هم دوست دارم. مجلس یک 
نهاد قانونگذاری و مهم اس��ت، ولی نباید پای خود را فراتر از 
قانون بگذارد. قانون خط قرمز مااست. قوه قضائیه را هم دوست 
دارم. احمدی نژاد به نحوه احراز صالحیت نامزدهای انتخابات 
نیز انتقاد کرد و گفت: آقایی رد صالحیت شده به عنوان التزام 
نداشتن به اسالم. من سؤال کردم چرا رد صالحیت شده؟ عنوان 
شد ایشان موردی داشت که در قانون قید نشده بود. به همین 
دلیل رد صالحیت شد. به چه حقی افراد به خاطر موردی که در 

قانون قید نشده است،  رد صالحیت می شوند؟ 

مجلس  بین الملل مجلس دولت 

الریجانی،  مصوبه غیرقانونی 
اخیردولت  را ملغی می کند 

نماینده گان احضار شده به 
دادگاه سوء استفاده نکرده اند 

مذاکرات بدون پیش شرط 
۱+5 و ایران در بغداد 

روایت احمدی نژاد از نحوه 
نظارت بر دولت 

خبر ویژه

خبر بین الملل

مدیران  قانون گریز  باید در میدان 
تره بار، با باسکول کار کنند

علی الریجانی/ رییس مجلس
ش��نیدم یکی از افرادی که مق��دار مناقش��ات در مورد آن 
زیاد اس��ت گفته »قانون چند من اس��ت«؟! این فرد به درد مدیریت 
 نمی خ��ورد. باید فاتحه ای��ن فرد را خوان��د. باید این ف��رد را میدان 
تره بار برد و روی باس��کول با او کار کرد. حداقل انتظار این است که 
افراد زبانی بگوید ما قانونگرا هستیم. ولی این فرد که حتی زبانی هم 
این را نمی گوید، ب��ه درد این کار نمی خورد.خیل��ی از مدیران تنها 
فکر می کنند بای��د کار را پیش ببرند. به همین دلی��ل قانون را کنار 
می گذارند. اما آنان مسئول 
هس��تند که کار را ب��ه قاعده 
انج��ام دهند. ممکن اس��ت 
کاری ب��ا پنج تخل��ف قانونی 
جلوتر برود، ولی آن مدیر باید 
بداند قانون گریزی کرده است 
و به مدیران زیر دس��ت خود 
آموزش داده قانون را رعایت 

نکنند. 
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پای جریان انحرافی به دادگاه باز شد

به گزارش فارس هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی در حالی برگزار شد که موضوعاتی 
مانند جلسه یکی  از اعضاء  جریان انحرافی با یکی از متهمان در هتل الله و تشکیل پرونده برای یکی از وزاری سابق 

کابینه دولت و برخی از معاونان وی بیشتر به چشم می خورد.

 تقویت 
مهارت ها، 

توانمندسازی 
نیروی کار، 

نگرش های درست 
مدیریتی و ایجاد 
احساس امنیت، 

هم برای کارگران و 
 هم برای 

سرمایه گذاران، 
باید در دستور کار 

قرار گیرد



یادداشت
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شهردار اصفهان برای ارتقای سالمت 
ادارات  سخن گفت 

چهارمی��ن اج��اس ارتقای س��امت نظ��ام اداری با ش��عار تولید 
 ملی حمای��ت از کار و س��رمایه ایرانی، با حضور س��ران س��ه قوه و 
رییس جمهور کش��ورمان دیروز آغاز ش��د. این اج��اس در  مرکز 
همایش های بین المللی دانش��گاه شهید بهش��تی تهران برگزار شد 
و شهردار اصفهان، به عنوان یکی از س��خنرانان اصلی، در آن حضور 

یافت.

طلسم ایجاد دهکده دفاع مقدس 
می شکند

محمد مهدی اسماعیلی، معاون سیاس��ی امنیتی استاندار اصفهان 
 خبر داد به زودی دهکده دفاع مقدس در س��پاهان شهر اصفهان در 
50 هکتار به ظرفیت های فرهنگی استان اصفهان اضافه می شود. وی 
با بیان این که در ابتدای س��ال جاری بودجه عمرانی استان اصفهان 
230 میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: این میزان تا انتهای سال 
به 520 میلیارد رسید که نشان می دهد بودجه مصوبه ابتدای سال 

بیش از 100 درصد رشد داشته است.

شهروندان، کمبودهای عالیم 
رانندگی شهر را گزارش دهند

حس��ین غامی، ریی��س پلیس راهور شهرس��تان اصفه��ان گفت: 
ش��هروندان هر گونه نیاز یا جا به جایی عای��م راهنمایی و رانندگی 
در سطح ش��هر را به 137 یا 110 گزارش کنند. به گفته وی، عایم 
راهنمایی و رانندگی به طور کلی برای کنترل ترافیک به کار می روند، 
اما سطح درک از عایم برای رانندگان متفاوت است. وی افزود: دلیل 
عمده تصادفات در شهر عکس العمل نادرست و بی توجهی به چراغ 

راهنمایی است.

 یک اصفهانی دیگر 
دانشمند بین المللی شد 

مجتب��ی قربانی آران��ی، اس��تادیار گ��روه ریاضی دانش��گاه تربیت 
دبیرشهید رجایی تهران، از سوی مؤسسه ISI دانشمند بین المللی 
معرفی ش��د. این عض��و هیأت علمی دانش��گاه تربیت دبیر ش��هید 
رجایی، اظهار داش��ت: ارایه 76 مقاله در زمینه های نانو محاسبات 
و گراف های فولرنی و تعداد زیاد ارجاعات به این مقاالت دلیل این 
انتخاب است. این مؤسسه هر سال، براساس شاخص تعداد مقاالت و 
تعداد ارجاعات، رده بندی دانشمندان، کشورها، مؤسسات و مجات 

را انجام می دهد.

علت رواج شایعات در استان 
حجت االسام و المسلمین رس��ول خواجه کریمی، رییس شورای 
فرهنگ عمومی خوانس��ار، در جلسه ش��ورای فرهنگ عمومی این 
شهرستان گفت: ضعف اطاع رس��انی درباره فعالیت های گسترده 
دستگاه های اجرایی باعث رواج شایعات می شود. وی انتقاد کرد که 
در بسیاری از جلسات مهم و اساسی این شهرستان برای اطاع رسانی 

به مردم از خبرنگاران دعوت نمی شود.
او از مسئوالن این شهرستان خواس��ت تا با همکاری بسیار نزدیک 
با اصحاب رسانه و برنامه ریزی برای اطاع رسانی صحیح، از انتشار 

شایعات بی اساس جلوگیری کنند.

 14 بنای تاریخی اصفهان 
موزه می شود 

منوچهر دانش، رییس انجمن موزه داران استان اصفهان، با تأکید بر 
این موضوع که استان اصفهان در حوزه موزه داری یکی از استان های 
پیشتاز کش��ور اس��ت، گفت: 1۴ ابنیه تاریخی در استان به سازمان 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دس��تی برای تبدیل به مراکز 

فرهنگی و موزه معرفی شده است.

غبار به اصفهان رسید 
میترا سیدان، کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان، با اشاره 
به ش��کل گیری کانون های گرد و غبار در کشورهای همسایه غربی 
ایران، گفت: بر اثر افزایش ریزگردها، هوای اس��تان اصفهان از عصر 
دیروز  غبارآلود ش��د و کاهش دید صورت گرفت. به گفته وی، این 

وضعیت به تدریج تا سه شنبه به حالت عادی باز می گردد. 

 خدمات برای ساخت و ساز 
مساجدرایگان شد

حبیب اهلل تحویل پور، امعاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان 
گفت: در زمینه ساخت و ساز مس��اجد، انتظار داریم در بخش صدور 

پروانه، هزینه های انشعاب آب  و برق و گاز و... رایگان شود.

هدایای معلمان نمونه دو برابر شد
سید مجید عاملیان

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان

تعداد معلمان نمونه استان اصفهان در کشور از چهار نفر در سال گذشته 
 به 15 نفر در س��ال جاری افزایش یافته اس��ت. تعداد معلم��ان نمونه در 
دستور العمل امسال، نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته 
است. سال گذشته ۴50 معلم نمونه در منطقه داشته ایم که امسال این 
تعداد به هزار و ۸1 نفر افزایش یافته است.تعداد معلمان نمونه در سطح 
استان در سال گذش��ته 30 معلم بودکه امس��ال این رقم با افزایش قابل 
توجهی رو به رو شده و به 155 نفر رس��یده است. در سال جاری اختاف 

قابل توجه هدیه معلمان نمونه 
کش��وری و اس��تانی برط��رف 
 شده اس��ت و به جای آن، سهم 
گسترده تری در انتخاب تعداد 
معل��م نمونه و پرداخ��ت هدایا 
داریم. با افزایش تعداد معلمان 
نمونه، میزان پرداخت هدایای 

روز معلم دو برابر شده است.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 772 | دوشنبه11اردیبهشت 1391 | 8 جمادی الثانی1433

خبر خوش 
کالس های آموزش شهروندی برای60 هزار نفر 

حبیب اهلل تحویل پور، معاون فرهنگی اجتماعی ش��هرداری اصفهان، با بی��ان این که فاز اول 
آموزش شهروند الکترونیک با حضور 60 هزار نفر در حال برگزاری است، اظهار داشت:  ثبت نام 

مابقی سهمیه ۴00 هزار نفری شهر اصفهان نیز انجام می شود.
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گشتی در اخبار 

 

استخدام فرزندان شاهد 
ذاکر اصفهانی با اش��اره به این که اس��تخدام فرزندان ش��اهد در 
س��ال جدید افزایش پیدا می کند، تأکید ک��رد: تعداد مجوزهای 
استخدامی از سال 13۸0 تا ۸۸ حدود هزار و ۸00 نفر بوده است.

وی اضافه کرد: در دوران مدیریت فعلی استان که از 1۴ مهر ۸۸ 
آغاز شده است، بیش از چهار هزار مجوز برای آموزش و پرورش در 
سال ۸9 اخذ و تمام نیروها به کار گرفته شدند. استاندار اصفهان در 
ادامه بیان داشت: در سال ۸9 نیز دو هزار و 190 نفر نیروی انسانی 
در دانشگاه علوم پزشکی و هزار و 200 نفر در دانشگاه علوم پزشکی 

کاشان جذب شده اند.

 کسب مجوز استخدام سه هزار نفر در سال جاری
ذاکر اصفهانی تأکید کرد: در سال  جاری سه هزار مجوز استخدام 
برای دستگاه های اجرایی استان، به ویژه شهر اصفهان اخذ شده 

است که در تمام طول نظام اداری اس��تان اصفهان بی نظیر بوده 
است.

استاندار اصفهان افزود: در سال جاری برای دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان مجوز اس��تخدام 670 نفر و برای دانشگاه علوم پزشکی 

کاشان مجوز استخدام 630 نفر کسب شده است.
 وی تصریح ک��رد: 25 درصد س��همیه های مربوطه، ب��ه خانواده 
ش��هدا، جانبازان و آزادگان اختصاص دارد و عاوه بر مجوزهای 
ذکر شده درصدد کسب 51۸ مجوز ویژه فرزندان شهدا در سال 

91 هستیم.
استاندار اصفهان از کسب  مجوز استخدام س��ه هزار نفر در سال 
جاری در اس��تان اصفهان خبر داد. علیرضا ذاکر اصفهانی گفت: 
هم اکنون بسیاری از اولویت های هدف گذاری شده برای استان 
اجرایی شده و بسیاری از آنها، مانند تحقق اشتغال بیشتر از آن چه 

تصور می شد به مرحله اجرا در آمده است.

کمبود آب 
وی با بیان این که با توجه به ش��رایط ویژه س��ال های اخیر برای 
ششمین سال متوالی استان اصفهان با کمبود آب روبه رو است، 
تأکید کرد: تاکنون بارندگی مناس��بی داشته ایم، اما همچنان در 
مناطقی دچار مشکل هستیم. ذاکر اصفهانی افزود: در حال حاضر 
ورودی آب زاینده رود 27۴ میلیون متر مکعب است که نسبت به 
یک ماه گذشته خوب است، اما نسبت به ۴0 سال گذشته همچنان 

با کاهش ذخیره آب مواجه ایم.

انتقال آب 
اس��تاندار اصفهان با اش��اره به س��خن معاون وزی��ر نفت گفت: 
پاالیشگاه ها موظف شده اند در دوره جدید فروش اوراق مشارکت 

بهشت آباد حضور مؤثرتری داشته باشند.
وی ادامه داد:  مرحله دوم فروش اوراق مشارکت طرح انتقال آب به 
فات مرکزی نیز آغاز شده، اما به سبب التهاباتی که ممکن بود در 

پی داشته باشد، چندان رسانه ای نشده است.

 اخبار شورای برنامه ریزی استاندر شهر چه می گذرد؟

 امسال فرزندان شاهد در اولویت استخدام استان هستند
سه هزار نفر در استان اصفهان استخدام می شوند 

طرح حامی حل 
ترافیک منتفی شد

اتحاد دستگاه ها در 
اصفهان تعطیل است 

هفته های گذشته بود که مسئوالن وعده ایجاد طرحی برای کاهش ترافیک 
شهر با همکاری پلیس وشهرداری را دادند، ولی این طرح با مخالفت در شورای 

شهر منتفی شد.
علیرضا نصر اصفهانی، نایب رییس کمیس��یون حمل و نقل و محیط زیس��ت 
شورای اسامی ش��هر اصفهان، با اشاره به تصویب نش��دن طرح پلیس شهر 
در این کمیس��یون اعام کرد: با توجه به این که نی��روی انتظامی قصد دارد از 
نیروهای کمکی ش��هرداری در تنها کادر اداری خود اس��تفاده کند، این امر با 
اهداف شهرداری جهت ساماندهی ترافیک مغایرت دارد. از این رو این طرح مورد 
موافقت کمیسیون حمل و نقل شورا قرار نگرفت. وی گفت: با توجه به محدودیت 
نیروی انسانی در راهنمایی و رانندگی، قرار بود صد نفر از نیروهای شهرداری 

در سطح شهر فعال شوند.

شهردار اصفهان باز هم  از مسأله ای انتقاد کرد که بارها و بارها مسئوالن 
شهری آن را گوشزد کرده اند، ولی به جایی نرسیده است.

 سید مرتضی سقائیان نژادگفت: هنوز هماهنگی در سطح شهرها به دلیل 
واگذار نشدن تمام اختیارات شوراها تعطیل است.

وی با اشاره به این که باید پارلمان منطقه ای و محلی در شهرها به طور 
واقعی تشکیل ش��ود، اظهارداشت: الزم اس��ت مجلس شورای اسامی و 
دولت در تقویت شوراها بیشتر تاش کنند تا شوراها با دست بازتر فعالیت 
کنند. دکترس��قاییان نژاداضافه کرد: ش��وراهای اسامی ش��هر در واقع 
شوراهای شهرداری هستند. باید این شوراها به شورای شهر تبدیل شود 
و اختیارات پیش بینی ش��ده در قانون که تاکنون اجرایی نشده است، به 

شوراها واگذار شود.

انتقادپیگیری

بافت فرسوده چیست؟ داوود 
امروزه مسأله فضا و توسعه پایدار فضایی، شیخ جبلی

 از مهم ترین مس��ائلی اس��ت ک��ه مورد 
 توج��ه مس��ئوالن ش��هرها ق��رار گرفت��ه. بافت های فرس��وده 
 ش��هری یکی از بهترین منابع ب��رای تأمین این کمب��ود فضا به 

شمار می رود. 
بنابراین به منظور جلوگیری از گسترش افقی شهرها و استفاده 
بهینه ت��ر از این فضاهای خالی اما فرس��وده، مس��ئوالن به فکر 

بهسازی آن افتاده اند.
 محات قدیمی شهر اصفهان با غنای فرهنگی، امروزه با معضلی 
به نام بافت فرس��وده مواجه ش��ده ان��د. فرس��ودگی)کالبدی، 
اقتصادی- اجتماعی( باعث شده است ساکنان اولیه این محات 
به مناطق دیگر ش��هر مهاج��رت کنند و  محله ه��ا مورد هجوم 
مهاجران فقیر و ب��ا درآمد پایین قرار گیرد. حاال دیگر بس��یاری 
از خانه های ای��ن محات به صورت انبار یا خال��ی و متروکه رها 

شده است.

بی بضاعت ها چه کنند؟
به گفته بهبهانی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
اصفهان، احیای بافت فرسوده یک حرکت جمعی را می طلبد و 
شهرداری نمی تواند مس��تقیما در این کار دخالت کند، زیرا در 
بعضی مواقع ش��هروندان دوست دارند خودش��ان بافت فرسوده 

را احیا کنند.
برای حل ای��ن مش��کل  درحرکتی جدید، ش��هرداری اصفهان 
در تعدادی از محات دارای بافت فرس��وده، تعاونی هایی ایجاد 
کرده اس��ت تا افرادی را که بضاعت مالی ندارن��د، حمایت کند؛ 
افرادی که نمی توانند به تنهایی خانه خ��ود را احیا و یا اقدام به 
نوسازی کنند و با حضور مشارکتی در این تعاونی و در اختیار قرار 
 دادن زمین خود به این تعاونی ها، می توانند  اقدام به س��اخت 

آپارتمان های دو یا سه طبقه کنند.

حمایت شهرداری 
رییس س��ازمان نظ��ام مهندس��ی ساختمان اس��تان اصفهان 
 درباره تس��هیات ارایه ش��ده به وسیله ش��هرداری برای احیای 
 بافت فرس��وده گف��ت: تس��هیاتی از جمل��ه تخفی��ف پروانه، 
 از س��وی ش��هرداری به افرادی که برای احیای بافت فرس��وده 
 خود اقدام می کنند داده می ش��ود تا اش��تیاق را در آنها ایجاد 

کند. 
در اقدامات دیگر، ش��هرداری برای بازسازی مناطق مسکونی، 
بازسازی و احیای خیابان ها و آسفالت کف آنها را انجام می دهد 
و برخاف گذش��ته که به صورت غیراصولی انجام می شد، هم 

اکنون این کار به صورت کاما اصولی انجام می شود.
بهبهانی خبری هم داد مبنی بر این که اصفهان نیاز دارد پانی از 
آن تهیه شود و قسمت های فرس��وده شناسایی شود.همچنین  
هرساله شهرداری برای احیا و بازسازی مناطق  شهر بودجه قابل 

توجهی ق��رار می دهد ت��ا از این طریق، آس��فالت معابر اصلی 
و فرعی، نهرها و... بازسازی شود.

نبود مدیریت واحد شهری، معضل اصلی شهر
رییس س��ازمان نظ��ام مهندس��ی ساختمان اس��تان اصفهان 
در پایان  صحب��ت های خود خاطر نش��ان می کن��د: یکی از 
معضاتی که باعث ش��ده در اصفهان، آن طور که باید، کارهای 
عمرانی انجام شود، نداشتن مدیریت واحد شهری است که هر 
سازمان یا نهادی خودسرانه اقدام به برخی از اقدامات عمرانی یا 

تخریب برخی از امکانات رفاهی شهر می کند.

احیا و نو سازی بافت های فرسوده 
نباید راکد بماند

دیگر همه می دانیم مردم زندگی خوب  پروین 
می خواهند. مردم دوست دارند در خانه احمدی

تمیز زندگی کنند. بحث بافت فرسوده که 
بازارش در این س��ال ها داغ شده اس��ت، برای این ایجاد شده که  
سطح معیشت ساکنان این بافت ها اصاح شود. ولی مسأله فقط 

این نیست؛ مسئوالن شهری برای  احیای این بافت ها باید شرایط، 
نظرات، خواسته ها و سایق مردم را هم  در نظر بگیرند. شهرداری 
هم باید اطاع رسانی صحیح، روشن و شفاف به مردم داشته باشدتا  

این طرح ها زودتر عملی شود.

شهرداری با تسهیل امور به احیای بافت های فرسوده 
بپردازد

 مسعود نریمانی، معاون معماری و شهر سازی شهرداری اصفهان، 
در پاسخ به این سؤال که ش��هرداری در راستای احیای بافت های 
فرسوده چه اقداماتی انجام می دهد، گفت: آماده سازی بستر های 
مورد نیاز برای نو س��ازی و احی��ای بافت های فرس��وده از وظایف 
شهرداری اس��ت. وی معتقد است ش��هرداری باید با تسهیل  این 
اقدام،  مردم س��اکن محله های بافت های فرس��وده را کمک کند، 
حاال چگونه؟ اوال با تش��ویق مردم برای احیا و نو سازی بافت های 
فرس��وده و بعد، با در نظر گرفتن منافع شخصی مالک، مصلحت و 
منافع عمومی شهر را هم در کنار آن ببیند. به گفته وی، شهرداری 
بدون مشارکت عمومی و مشارکت مردمی نمی تواند در سطح شهر 
اقدامی را انجام دهد و رشد و توسعه شهر با مشارکت مردم در تمام 

زمینه ها محقق می شود.

کمک مردمی و باز هم کمک مردمی 
در این که کمک مردمی  به روند رو  به رشدنوسازی بافت فرسوده 
کمک می کند، ش��کی نیس��ت. مع��اون معماری و شهر س��ازی 
شهرداری اصفهان در این باره گفت: عملیات اجرایی احیا و نو سازی 
بافت های فرسوده اصفهان با فروش اوراق مش��ارکت آغاز شده و 
200 میلیارد تومان در راستای احیا و نو س��ازی دو پروژه در شهر 
اصفهان در سال 13۸9 به فروش رفته است. نریمانی با اشاره به این 
که 100 میلیارد تومان از این اوراق برای بافت فرسوده همت آباد و 
100میلیارد تومان دیگر آن نیز برای پروژه امام علی )ع( فروخته 
شده است، افزود: براساس قانون موجود، در راستای احیا و نو سازی 
بافت های فرس��وده، در صورتی که مردم برای مشارکت آمادگی 
داشته باش��ند، باید احیا و نو س��ازی این بافت ها با مشارکت مردم 
صورت بگیرد. در غیر این صورت نیز، احیا و نو س��ازی این بافت ها 
متوقف نمی شود. وی با اشاره به این که تملک بافت های فرسوده 
به وسیله شهرداری برای احیا و نو سازی نیز بر پایه قیمت مشخص 
شده از سوی دادگستری است، بیان داشت: فروش اوراق مشارکت 
برای احیا و نو سازی بافت های فرس��وده فرصت و سرمایه گذاری 
مناسبی برای نو سازی این محله ها است و مردم این محله ها باید 
از این فرصت استفاده کنند. وی تأکید کرد: شهرداری و مدیریت 
شهری باید بسته های تش��ویقی و حمایتی را برای احیا و نو سازی 
بافت های فرسوده اختصاص دهند و مسیر مسکن مهر باید به سوی 

بافت های فرسوده سوق یابد.
به طور خاصه، بافت های فرسوده سطح شهر ها برای حرکت این 
مناطق به سوی توسعه باید احیا و نو سازی شود. شهرداری نیز باید 

با ساکنان این محله ها به شکل مناسب برخورد کند.

مسأله مهم  سال ها ی اخیر در شهر 

  فرسوده نشینی اصفهان کاهش می یابد 

عملیات اجرایی 
احیا و نو سازی 

بافت های فرسوده 
اصفهان با فروش 

اوراق مشارکت 
آغاز شده و 200 
میلیارد تومان 

برای آن  در سال 
1389 به فروش 

رفته است

اس��تاندار اصفهان گفت: احداث بندر خش��ک در اصفهان به 
تصویب شورای برنامه ریزی این استان رسید.

  علیرضا ذاکر اصفهانی به تأس��یس بندر خش��ک در منطقه 
کوهپایه استان اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: شرایط اقلیمی 
این استان و هم چنین، وجود صنایع بزرگ و جابجایی حجم 
باالی کاال در این استان موجب شده اس��ت این استان برای 

تأسیس بندر خشک کشور انتخاب شود. 
وی با تأکید بر این که تأس��یس بندر خش��ک یک طرح ملی 
است، اضافه کرد: تأسیس این بندر در اصفهان برای مردم این 
ش��هر جز آالیندگی  و ترافیک و افزایش تردد چیزی را همراه 
ندارد، ولی با توجه به این که با تأس��یس ای��ن بندر تا حدود 
زیادی در مصرف سوخت صرفه جویی می شود، این کار برای 

کل کشور مناسب است.

بندر خشک پایانه ای ترکیبی در پس کرانه است که به بندری 
ساحلی متصل است. تجهیزات الزم و ک�اف�ی ب�رای مواجهه با 
تردد ناشی از چندین شیوه حمل ونقل اعم از جاده ای، ریلی 
و هوایی در آن در نظر گرفته شده اند و مشتریان می توانند 
کاالهای شان را با استفاده از این ش��یوه های مختلف به آن 
ارسال کنند یا از آن تحویل گیرند. عاوه بر خدمات پایه ای که 
پایانه های سنتی کاال در پس کرانه ارایه می دهند، خدماتی 
نظیر انبارسازی کاال، نگه داری از کانتینرهای خالی، تعمیرات 
کانتینر، امور گمرکی و ترخیص و پشتیبانی کاال نیز در بنادر 
خشک ارایه می ش��وند. به گفته وی، وجود بندر در مرزهای 
کش��ور خود نوعی ایج��اد انگیزه برای هدف گذاری دش��من 
برای حمله به کشور است که این کار دشمن را در رسیدن به 

اهدافش  ناکام می  گذارد.  

محمدعلی قائمی، معاون نظارت و ارزیابی دفتر برنامه ریزی و 
بودجه وزارت کشور گفت: اصفهان اولین استانی است که شرح 

خدمات و سند آمایش استانی را تدوین کرده است.
معاون دفتر برنامه ریزی و بودجه وزارت کشور با بیان این که 
مبنای این برنامه ریزی ها تهیه برنامه ای فرابخش��ی و پایه ای 
است، افزود: این امر نیازمند برنامه ها و طرح های منطقه ای، 

محلی و استانی است.
 وی برنامه ریزی را الزمه پیشرفت و توسعه عنوان کرد و افزود: 
پیشرفت تنها در سایه تاش های جهادگونه محقق می شود. 
قائمی دام��ه داد: برای رس��یدن به این اهداف بای��د از آمار و 
اطاعات پایه ای و مستند برخوردار بود تا برنامه ریزی های 

دقیق و اصولی انجام شود. 
وی با اشاره به اهمیت سند آمایش سرزمینی گفت: این برنامه 
یک سند فرابخشی است و در تصمیم گیری ها باید برنامه ای 

عمل شده و طرح های استانی و منطقه ای مبنا قرار گیرد. 
قائمی افزود: تهیه س��ند آمایش از سوی اس��تان اصفهان به 
عنوان نخستین استان کش��ور که در این حوزه پیشقدم بوده 
ارزشمند است و باید ماک عمل همه بخش ها و دستگاه های 

استان قرار گیرد. 
معاون نظارت و ارزیاب��ی دفتر برنامه ری��زی و بودجه وزارت 
کشور افزود: تاکنون حداقل 20 تا 30 درصد اعتبارات تملک 
دارایی های ملی به اس��تانی تغییر یافته ک��ه تاش خوبی در 

این راستا است. 
وی اظهار داشت: اگر شورای برنامه ریزی در مسیر خود عمل 

نکند، تمرکززدایی محقق نمی شود. 
قائمی اضافه کرد: فعالیت شورای برنامه ریزی استان اصفهان و 
توجه ویژه به طرح های شهرستان ها، در کنار برنامه ریزی های 

استانی از اقدامات ارزشمند و در خور این مجموعه است.

بندر خشک در اصفهان ساخته می شود 

اصفهانی ها در برنامه ریزی در کشور اول هستند



یادداشت

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

چهره

Society,Cultural Newspaper No. 772  |  April 30,2012  |  16Pages 

ثبت نام اینترنتی مسکن مهر 
دانشجویی 

معاون فرهنگ��ی وزیر علوم از آغ��از ثبت نام اینترنتی دانش��جویان 
و اس��تادان متقاضی مس��کن مه��ر از ۱۲اردیبهش��ت، همزمان با 

گرامیداشت مقام استاد خبر داد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی خانه ملت، خواجه س��روی با اشاره 
به متمرکز ش��دن این ثبت نام اظهار داش��ت: در هفته گرامیداشت 
مقام استاد مطهری س��ایت ثبت نام متقاضیان مسکن مهر از طریق 
معاون فرهنگی وزارت علوم اعالم می ش��ود. وی افزود: مسکن مهر 
دانشجویی تا جایی که بر عهده وزارت علوم و صندوق رفاه دانشجویی 
بوده، اجرایی شده است. معاون فرهنگی وزیر علوم ادامه داد: پرونده 
تعدادی از متقاضیان که به ش��کل پراکنده درخواس��ت های خود را 

اعالم کردند، در دست بررسی است. 

 بنزین های 100 تومانی خود 
را مصرف کنید

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران در اطالعیه به عموم مردم 
اعالم کرده است: »به اطالع کلیه دارندگان کارت هوشمند سوخت با 
سهمیه ۱000 ریالی می رساند، در راستای ساماندهی اصالح الگوی 
مصرف و اجرای تعه��دات دولت خدمتگزار، بنزی��ن یارانه ای با نرخ 
 ۱000 ریال تا پایان اردیبهش��ت در کلیه جایگاه های کشور عرضه 
می شود. لذا از دارندگان س��همیه ۱000 ریالی درخواست می شود 

نسبت به مصرف سهمیه خود اقدام کنند.«

 جابجایی بودجه سالمت 
به جیب وزارت راه

دولت در مصوب��ه جدیدی ۱۱50 میلیارد تومان از بودجه س��المت 
کشور را به وزارت راه و شهرس��ازی داد که خالف جزء ب بند ۲ ماده 
واحده قانون بودجه سال 90 است. دولت در این مصوبه تصریح کرد: 
۱۱ هزار و 500 میلیارد ریال از محل جزء ب بند ۲ ماده واحده قانون 
بودجه سال 90 با تغییر دس��تگاه اجرایی از وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی به وزارت راه و شهرس��ازی پرداخت شود تا برابر 
قوانین و مقررات هزینه شود. این مصوبه دولت در حالی است که در 
جزء ب بند ۲ ماده واحده قانون بودجه سال 90 تصریح شده است، از 
محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر 
مبالغ مندرج در بند)۱( این قانون قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی 
معادل ریالی سه میلیارد دالر به بخش سالمت )به وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در اجرای اهداف بندب ماده34 قانون برنامه 

پنج ساله پنجم توسعه( پس از واریز به خزانه اختصاص یابد.

 نصب جکت ۴000 تنی نفتی 
به وسیله مهندسان ایرانی

با وجود ش��رایط تحریم، عملیات حمل و نصب سکوی نفتی میدان 
 فروزان به دست مهندس��ان ایرانی انجام می شود. عملیات بارگیری 
زیر سازه سکوی FZ-A امروز، دوشنبه انجام می شود. در فاز نخست 
این طرح، دو زیر سازه FY-A و FZ-A همراه با خط لوله صادراتی 
گاز و خطوط لول��ه درون میدانی به ط��ول ۱56 کیلومتر به اجرا در 
می آید و با تکمیل آن امکان افزایش تولید نفت میدان فروزان میسر 
می شود. عملیات طراحی و ساخت زیر س��ازه FZ-A که در قالب 
قرارداد منابع داخلی از سوی شرکت نفت فالت قاره به شرکت توسعه 
پترو ایران واگذار شده است، از اردیبهشت 89 به وسیله متخصصان 
داخلی در خرمش��هر آغاز شد. این زیر س��ازه که یکی از بزرگ ترین 
زیرسازه های ساخته ش��ده در منطقه خلیج فارس به شمار می رود، 
در عمق 50 متری دریا و در میدان مش��ترک ف��روزان در مجاورت 
سکوهای موجود نصب می شود. وزن این سکو حدود 4000 تن بوده 

و ابعاد اصلی آن 36 متر و به ارتفاع 55 متر است. 

 صرفه جویی ۴۵ میلیارد ریالی 
فوالد مبارکه

 رییس واح��د محیط زیس��ت ش��رکت فوالدمبارکه گف��ت: واحد 
محیط زیست این شرکت با مدیریت بر ضایعات مجتمع توانست بالغ 
بر 45 میلیارد ریال صرفه جویی کند. محس��ن ستاری اظهار داشت: 
در پی درخواست واحدهای توسعه و حمل و نقل برای اعطای مجوز 
حمل و انتقال ۱0 ه��زار تن ضایعات حاصل از ف��رآوری قراضه های 
خرید از خارج به سایت ضایعات دفنی، این واحد از صدور مجوز دفن 
خودداری و قابلیت فرآوری و بازیافت پودر آهن حاوی خاکه ضایعاتی 
را با تشکیل تیم بهبود درون واحدی)tq( مورد امکان پذیری و بررسی 
قرار داد. وی افزود: در این راستا با وجود اعالم برخی از شرکت های 
فرآوری قراضه در توجیه پذی��ر نبودن فرآوری ضایع��ات فوق، این 
واحد امکان جداسازی و فروش ضایعات را با انجام آزمایشات متعدد 
به اثبات رس��اند و با هماهنگی معاونت خرید ش��رکت مراحل انجام 

تشریفات مزایده فروش ضایعات را آغاز کرد.

وعده بیمه تکمیلی کارگران 
در حد حرف باقی ماند

دبیر مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان گفت: وعده 
بیمه تکمیل��ی کارگران از طری��ق وزارتخانه در حد یک 

صحبت باقی ماند و عملیاتی نشد.
 امیر منتظری در گفتگ��و با فارس با اش��اره به وضعیت 
کارگران بی��ان داش��ت: افزایش حقوق کارگ��ران اقدام 
بسیار پسندیده ای بود، اما هنوز ذره ای از مشکالت آنها را 

برطرف نکرده است. 
وی ادامه داد: کارگران بیش��ترین ض��رر را به علت تورم 
زیاد در کشور متحمل شده اند و حقوق و دستمزد برخی 
از آنها نیز تکافوی پرداخ��ت اجاره خانه و دیگر خرج ها را 
نمی دهد. دبیر مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان 
تصریح کرد: در حال حاضر هفت شرکت در شهر نجف آباد 
تعداد بی ش��ماری تعدیل نیرو کرده اند. علت این کار هر 

چه هست، اقدام ناراحت کننده ای است. 
وی از اجرا نش��دن بیمه تکمیلی کارگ��ران انتقاد کرد و 
افزود: با توجه به اجرای قانون تکمیلی برای کارگران، وزیر 
کار در اظهارات رس��انه ای خود، قول تحت پوشش قرار 
دادن تمام کارگران برای بیمه تکمیلی را داد که این شعار 

فقط در حد همان صحبت  باقی ماند و عملیاتی نشد.
 منتظری گف��ت: در حال حاض��ر حدود دو ه��زار نفر از 
کارگ��ران اس��تان از طریق مجم��ع نماین��دگان کارگر 
 اس��تان مش��مول بیمه تکمیلی با تمام مزایا با مبلغ پ

نج هزار و 800 تومان هستند. وی با اشاره به اقدام کارت 
اعتباری ارایه ش��ده برای کارگران گفت: وقتی در مقابل 
این کارت اعتباری از کارگر ماهانه پولی دریافت می شود، 
این عمل از طرف مسئوالن خدمت نبوده و آفت محسوب 
می ش��ود. دبیر مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان 
افزود: اگر منظور از عمل مس��ئوالن ارایه وام به کارگران 
است، این کار را در قالب وام خرید مسکن قرار می دادند. 
وی با اشاره به مبحث کارگر نمونه استان اصفهان اظهار 
داش��ت: هنوز جایزه کارگر نمونه اس��تان در سال 89 به 
 وی تعلق نگرفته اس��ت که این امر خ��ود جای پیگیری

 و صحبت دارد. 
منتظری از دیگر مش��کالت کارگران استان سخن گفت 
و بیان داشت: با توجه به داشتن 760 هزار کار در استان 
فقط سه بیمارس��تان برای ارایه خدمات پزشکی به این 
قش��ر وجود دارد که به هیچ وجه جوابگوی نیازهای آنها 
نیست. وی تصریح کرد: مس��ئوالن باید هرچه سریع تر 
برای رفع مش��کالت کارگران تالش کرده و اقداماتی را 

انجام دهند.

تکذیب کشف پارس جنوبی 
جدید در خوزستان

 واگذاری مسکن معلوالن 
تا پایان اردیبهشت

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با تکذیب خبر کشف یک میدان 
گازی به اندازه پارس جنوبی در جنوب غربی خوزس��تان گفت: این 

میدان نفتی  دارای حجم قابل توجهی نفت است.
س��یدمحمود محدث با اش��اره ب��ه کش��ف می��دان هیدروکربوری 
جدی��د در جن��وب غرب��ی خوزس��تان گف��ت: ای��ن می��دان نفتی 
بزرگی اس��ت و دارای حج��م زیادی از نفت اس��ت ک��ه در مناطق 
مرزی واقع ش��ده اس��ت.وی ادامه داد: خبری که برخی از رسانه ها 
مبنی بر گازی بودن این میدان منتش��ر کرده اند تکذیب می ش��ود.

مح��دث در ادامه خاطرنش��ان کرد: تا پایان س��ال ج��اری عملیات 
 اکتش��اف ادامه می یابد و قرار است در این س��ال میادین جدیدی را 

کشف و اعالم کنیم. 

معاون مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور گفت: تا پایان اردیبهشت 
 تع��دادی دیگر از واحدهای مس��کونی نهضت تأمین مس��کن بهزیس��تی در 
3۱ استان کش��ور به معلوالن و مددجویان واگذار می شود. حسین بدخشان 
با اشاره به آخرین مراحل ثبت نام از متقاضیان مسکن سازمان بهزیستی اظهار 
داشت: سال گذشته حدود ۱30 هزار نفر از معلوالن و مددجویان بهزیستی در 
این طرح ثبت نام کردند که پیش بینی می شود تا شش ماه آینده نیز 70 هزار 
نفر باقیمانده ثبت نام کنن��د. وی تصریح کرد: در مرحل��ه اول از واگذاری های 
 واحدهای مس��کونی در طرح نهضت تأمین مس��کن معل��والن و مددجویان 
۲0 هزار واحد مسکونی در سال گذشته واگذار شد. امسال نیز بنا داریم تعدادی 
دیگر از واحدهای مسکونی را به خانواده های متقاضی واگذار کنیم. وی گفت: 

مراحل ساخت و احداث واحدهای مسکونی ۱8 تا ۲4 ماه طول می کشد.

براساس اعالم سازمان هدفمندسازی یارانه ها، ۱۲ اردیبهشت 
ماه - سه شنبه هفته جاری- آخرین زمان مراجعه اقشار مرفه 
به سایت رفاهی برای انصراف دادن یا ندادن  از دریافت یارانه 

نقدی فاز دوم هدفمندی یارانه هاست. 
سازمان هدفمندسازی یارانه ها در این اطالعیه اعالم کرده 
است: این سازمان در چارچوب اجرای گام دوم قانون هدفمند 
کردن یارانه ها، با ارس��ال پیامک از طریق شماره اختصاصی 
3000۲5 به تعدادی از سرپرس��تان خانواره��ا، از آنان برای 
انصراف از دریافت یارانه دعوت کرده است. ضروری است همه 
کسانی که پیامک سازمان برای آنها ارسال شده است و کسانی 
که مبلغ مابه التفاوت ف��از اول و دوم )۲8000 تومان( قانون 
هدفمند کردن یارانه ها برای آنها واریز نشده است، تا دوازدهم 
اردیبهشت باید به سامانه www.refahi.ir مراجعه کنند و 
از طریق کلید »انصراف/ ع��دم انصراف«، یکی از چهارگزینه 

موجود در آن را انتخاب کنند. 
براساس اعالم سازمان هدفمندی یارانه ها، مراجعه نکردن فرد 
به این سامانه تا ۱۲ اردیبهشت، به منزله انصراف از دریافت 

یارانه تلقی می شود.
 پیش از این، بهروز مرادی، مدیرعامل س��ازمان هدفمندی 
یارانه ها، با دفاع از درست بودن 95 درصد پیامک های ارسالی 
انصراف از دریافت یارانه ها به شهروندان گفته بود: درصورت 
مراجعه مردم به سایت سازمان و تأیید در خواست آنها، پیامک 
می زنیم که در مورد آنها اش��تباه کرده بودیم. وی همچنین 
پرداخت 45 هزار و 500 تومانی به همه افراد جامعه را مورد 
اشاره قرار داده بود و با بیان این که به هیچ وجه این یارانه قطع 
نشده است، از ارسال پیامک برای 5 درصد کل افراد کشور برای 
دریافت نکردن یارانه فاز دوم خبر داده و افزوده بود: به صورت 
 کلی برای 500 ه��زار خانوار از ۲۲ میلی��ون و 7 هزار خانوار 
یارانه بگیر، پیامک انصراف از یارانه ارسال شده است. مرادی 
 گفت: شناسایی مش��موالن دریافت یارانه ۲8 هزار تومانی و 

هم چنین، دریافت نکردن آن کار سختی نیست.

پایگاه اینترنتی چرون در گزارشی اعالم کرد اگرچه تنش های 
غرب و ایران در ماه های اخیر، قیمت نفت را افزایش داده، اما 
افزایش تقاضا از سوی چین نیز عامل مهمی در این زمینه بوده 
است. هر چند بسیاری معتقدند تنش ها بر سر برنامه هسته ای 
ایران موجب حفظ قیمت باالی نفت در بازارهای جهانی شده 
اس��ت، اما عامل دیگری نیز در این  بین وجود دارد که کمتر 
مورد توجه قرار می گی��رد و آن، تقاضای فزاینده چین برای 
مصرف نفت و کم بودن ذخایر اس��تراتژیک این کشور است. 
 افزایش واردات نفت چین به این معناس��ت که این کش��ور 
نمی خواهد در شرایطی قرار بگیرد که در جریان یک مناقشه 
که موجب افزایش بهای نفت شده، برای به دست آوردن نفت 
به زحمت بیفتد. این همان علتی است که موجب رشد واردات 
نفت چین در سال ۲0۱۲ شده اس��ت. در حال حاضر میزان 
ذخایر استراتژیک نفت چین به ۱70 میلیارد بشکه می رسد، 
اما احتماال این کشور باز هم ظرفیت ذخیره نفت بیشتری را 
دارد. هر چند برخی، از افزایش خرید نفت به وسیله چین، در 
 شرایطی که بهای نفت به ش��دت افزایش یافته است، گیج 
شده اند، اما احتماال چین به این مسأله می اندیشد که وقوع 
هرگونه جنگ با ایران می تواند به��ای نفت را بیش از میزان 
فعلی نیز افزای��ش دهد. در ماه فوری��ه، واردات نفت چین به 
5/9 میلیون بشکه در روز رسید و رکورد جدیدی را ثبت کرد. 

مدیرکل دفت��ر طیور وزارت جهاد کش��اورزی گفت: در 
بخش تولید گوش��ت مرغ و تخم مرغ بیش از نیاز کشور 
ظرفیت تولیدی داریم. به گزارش ایمنا، ترکاشوند افزود: 
س��االنه بیش از یک میلیون و 700 هزار تن مرغ و 800 
هزار تن تخم مرغ در کش��ور تولید می شود. در ماه های 
اسفند و رمضان به دلیل افزایش تقاضا با افزایش قیمت 
مواجه هس��تیم، اما در ماه های دیگر س��ال تقاضا کمتر 
از تولید اس��ت. وی گفت: در س��ال 90 هیچ گونه مجوز 
وارداتی نداش��تیم. مدی��رکل دفتر طی��ور وزارت جهاد 
کش��اورزی افزود: به طور متوس��ط ماهان��ه 8 هزار تن 
مازاد تولید داریم. به همین دلیل خواس��تار مشوق های 

صادراتی بودیم، اما این کار عمال ممکن نشد. 
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام نیز در ادامه افزود: 
باید بین بازار و تولید کننده پلی ارتباطی وجود داش��ته 
 باش��د، اما این پل ارتباط��ی به دلیل ضعف س��اختاری 
نمی تواند به وظیف��ه اش عمل کند. این مقام مس��ئول 
گفت: نظام بهره برداری نیز در کشور مشکل دارد و قیمت 
تمام شده در مقایسه با سایر کش��ورها بیشتر است. وی 
افزود: وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن 
و تجارت برنامه هایی ب��رای اصالح نظام بهره برداری در 

کشور دارندکه در دست اجرا است. 

عضو هی��أت عامل صن��دوق توس��عه ملی با اش��اره به 
موجودی 3۱ میلی��ارد دالری این صن��دوق و پرداخت 
8 میلیارد دالر از منابع آن، از انعق��اد قرارداد با دو بانک 
خصوصی پاس��ارگاد و پارس��یان خبر داد. سید محمد 
 قاسم حسینی در گفتگو با فارس، با بیان این که تاکنون 
هش��ت میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی برای 
گشایش اعتبار به وس��یله بانک های عامل مسدود شده 
اظهارداش��ت: تاکنون 5/5 میلیارد دالر ب��رای صنایع و 
معادن و ۲/5 میلیارد دالر به ص��ورت ریالی برای بخش 

کشاورزی اختصاص یافته است.
وی با بیان این که ح��دود ۱0 تا ۱5 میلیارد دالر با بانک 
توسعه صادرات قرارداد منعقد شده است، افزود: زمانی که 
به بانک مرکزی اعالم می کنیم مبلغ گشایش اعتبار شده 
باید از حساب صندوق توس��عه ملی مسدود شود، برای 
ما به منزله پرداخت تس��هیالت است و میزان تسهیالت 
پرداخت شده را باید از بانک ها س��ؤال کرد. عضو هیأت 
عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی بر 
روند پرداخت تسهیالت نظارت می کند، اما ممکن است 
در روند پرداخت تسهیالت از ناحیه مشتری یا باز کردن 
ال سی مشکالتی وجود داشته باشد. وی ادامه داد: زمانی 
که بانک تعدادی طرح را که دارای توجیه فنی و اقتصادی 
اس��ت، به ما معرفی می کند، دستور مسدود شدن منابع 
مورد نیاز صادر می شود، اما این امکان وجود دارد که در 
روال کار برای بازگشایی ال سی یا شرایط مشتری برای 
دریافت تسهیالت مشکالتی وجود داشته باشد و در روند 
پرداخت اعتبارات مونعی ایجاد شود. قاسم حسینی در 
پاس��خ به این س��ؤال که مدت زمان پرداخت تسهیالت 
چقدر اس��ت، بیان کرد: مدت پرداخت تسهیالت حدود 
سه ماه است و در صورتی که در این مدت منابع پرداخت 
نشود، بانک می تواند دالیل پرداخت نکردن منابع را اعالم 

و این مدت تمدید کند.

نفت طیوریارانه صندوق توسعه ملی

فردا،آخرین مهلت اعالم اقشار 
مرفه برای دریافت یارانه

افزایش واردات چین، علت 
دیگر افزایش قیمت نفت

تولید گوشت مرغ و تخم مرغ 
در ایران مازاد بر نیاز است

پرداخت تسهیالت از موجودی 
صندوق توسعه ملی

اخبار کوتاه

خبر ویژه
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۴
دردسرهای دولت برای مرغداران

عضو هیأت مدیره شرکت مرغداری های مرکز در انتقادهای شدید از سیاست های دولت در صنعت مرغداری 
گفت: ستاد تنظیم بازار عامل نوسانات شدید قیمت است. سیاست گذاری و امکانات کالن در اختیار بخش دولتی 

است و تشکل ها و تولید کنندگان تنها می توانند پیشنهاد بدهند.

دولت بابت اجرای ف��از دوم قانون هدفمن��دی یارانه ها در بخش صنعت 
نگرانی هایی دارد، ولی این بخش در اجرای ف��از دوم هدفمندی یارانه ها 
مستثنی نمی شود و پایش الزم در مورد وضعیت صنعت انجام می شود تا با 

حداقل مشکالت، فاز دوم هدفمندی را پشت  سر بگذاریم.
 نمی توان گفت هیچ کدام از اهداف دولت در مرحله اول قانون هدفمندی 
یارانه ها محقق نشده، اما قبول داریم برنامه های مدنظر دولت به طور کامل 
اجرایی نشده است. بخش صنعت تابع یکسری سیاست ها است و براساس 
 قانون، موظف به اجرای این سیاس��ت ها هس��تیم. در الیحه بودجه 9۱ 
پی��ش بینی های��ی ب��رای 
حمای��ت از تولی��د صورت 
گرفته اس��ت و ب��ه عنوان 
مداف��ع بخش تولی��د قول 
می دهیم مسائل و مشکالت 
را به نمایندگی از صنعتگران 
به س��طوح باالت��ر انتقال 

دهیم. 

بگو مگوها و اختالفات میان دامداران، تولیدکنندگان فرآورده های 
لبنی و دولت آن قدر طوالنی شده است که دیگر مصرف کنندگان 
هم یارای مقابله با گرانفروشان در بازار را ندارند. آنان چند روزی صبر 
کرده و شیر را از سبد مصرفی خود حذف کرده اند تا شاید دولت برای 
این وضعیت و پایان دهی به آن چاره ای بیندیشد و هر چه سریع تر 
تکلیف قیمت شیر و فرآورده های لبنی را تعیین کند، اما این صبر 

تاکنون راه به جایی نبرده است.

عامل گرانی شیر، کارهای غیرکارشناسی دولت است
هومان امیری، مدیرعامل صنایع لبنی پاس��توریزه استان اصفهان  
گفت: یکی از عامل های مهم این وضعیت که همه دامداران، صنایع 
و مصرف کننده متضرر شده اند، کارهای غیرکارشناسی و تزلزل در 
تصمیم گیری به موقع  مسئوالن مربوطه است. ۲8 هزار تومان اعتبار 
مجازی فاز دوم هدفمندی ها نیز در این جهت، بی اثر نبوده و ضمن 
ایجاد بار روانی، جامعه را برای گران کردن آماده کرد. امیری با بیان 

اینک ه دولت درصدد آزادسازی است، خاطرنشان کرد: دولت باید 
فضای عرضه و تقاضا را برای حلقه تولید محصوالت لبنی و به ویژه 
شیر خانوار فراهم کند یا این که به یکی از بخش های تولیدکننده شیر 
خام، صنایع فراوری یا مصرف کننده یارانه پرداخت کند، اما متأسفانه 
دولت درصدد صرفه جویی یا هزینه کردن این مقدار در قسمت های 
دیگر است و سعی دارد با فرار از تبعات سیاسی اقتصادی، از جیب 

تولید کننده شیرخام و صنعت لبنی هزینه کند.

یقه شیر در مرحله نهایی گرفته شده است
وی با اشاره به ضرب المثل »خرج که از کیسه مهمان بود، حاتم طائی 
شدن آسان بود«، بیان داش��ت: دولت به جای این که کمک مردم 
باشد، کاری کرده است که در حال حاضر س��ودجویان این بازار به 
ویژه خارج از استان، محصوالت لبنی بی کیفیت رابا قیمتی گزاف 
به راحتی به فروش می رسانند و تقریبا بازار صنایع لبنی استان را در 
اختیار گرفته اند و لطمه سنگینی به صنایع بومی استان زده اند. وی 

با تأکید بر این که دولت باید تبعات کارهای خود را بپذیرد، اضافه 
کرد: متأسفانه نهادهای دولتی ذیربط، همه محصوالت را در چرخه 
تولید رها کرده اند و یقه جایی که محصول در حال نهایی شدن است 
را چس��بیده اند و اعتقاد دارند که نباید گران شود.  باید گفت برای 
برون رفت از این وضعیتپ،  باید با کاهش هزینه های تولید، قیمت 
کاال را تثبیت کنند یا در غیر این ص��ورت، از جیب خود به صورت 
یارانه، خسارت تولیدکننده را بپردازند. وی افزود: چطور از دام دار و 
کارخانه دار انتظار می رود محصولی را که هزینه نهایی او بیش از 800 

تومان است با ۲5 درصد زیر قیمت به مصرف کننده عرضه کند؟

اقتصاد کشور هنوز بیمار است
مدیرعامل صنایع لبنی پاستوریزه استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
کدام عقل سلیمی حکم می کند کارخانجات لبنی با سرمایه های 
میلیاردی ملی و شخصی در جایی هزینه کنند که نه تنها حداقل 
 س��ودی ندارد، بلکه هم��ه روزه زیان ه��ای هنگفت��ی را متحمل 

می شوند؟ 
امیری با اشاره به این که باید قبول کنیم اقتصاد کشور ما در جاهایی 
بیمار است، اظهار داشت: راه حل هایی که دولتمردان می دهند، دوای 
درد این قشر نیست و باید به صراحت گفت که بیشتر منجر به وقت 

کشی و در نهایت خسارت در این حوزه می شود.
وی در باره جلسه روز شنبه برای حل این مشکل در وزارت کشور، 
با بیان این که در این مدت، جلس��ات زیادی برگزار شده است، اما 
تاکنون به هیچ نتیجه ای نرسیده ، گفت: دولت همچنان بر مصوبات 
سال 90 اصرار دارد، اما تولیدکنندگان معتقدند هزینه های تولید 
افزایش پیدا کرده اس��ت و در صورت اصراردولت،  خود دولت باید 

تفاوت قیمت را پرداخت کند.

دست از سر تولیدکننده بردارید
مدیرعامل صنایع لبنی پاستوریزه استان اصفهان معتقد است اگر 
بخش دولتی دس��ت از س��ر تولیدکننده بردارد،  این آشفته بازار و 

نابه سامانی تا حدزیادی مرتفع  می شود. 
وی با اشاره به این که در س��ال گذشته باید طبق قانون، 30 درصد 
از محل درآمد یارانه به بخش تولید داده شود، بیان داشت:  تاکنون 
مبلغی در این بخش جهت توسعه، بازسازی، تغییر خطوط تولید و یا 

احداث، تعیین و پرداخت نشده است. 
 وی با اش��اره به این که صنع��ت زمانی زنده و پویا اس��ت که دولت

 به طور جدی و الزم از این بخش حمای��ت کند ، افزود: دولت برای 
نظارت، کنترل و کاهش ت��ورم، باید هزینه ه��ای الزم را متقبل و 

متحمل شود.

راه حل دولت، دوای درد دامداران نیست

گرانی، شیر را سر کشید

طوالنی شدن فرآیند تصمیم گیری در مورد قیمت شیر خام از سوی دولت و کارگروه کنترل بازار، زمینه  زهرا 
را برای سوءاستفاده گرانفروشان مواد لبنی فراهم کرده است.نوبخت

تعیین قیمت ش�یر خام از سوی دولت هم داستانی ش�ده اس�ت؛ ۴0 روز از آغاز تخلفات گرانفروشی 
تولیدکنندگان فرآورده های لبنی و برخی دامداران در بازار می گذرد و دولت همچنان بر سر این موضوع جلسات خود را طراحی 

و برگزار می کند که آیا قیمت شیر خام را از 630 به 720 تومان افزایش دهد یا خیر.

 دولت، نگران اجرای فاز دوم در
 بخش صنعت است

معاون وزیر صنعت 
 محسن صالحی نیا



روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 772 |  دوشنبه 11اردیبهشت 1391 | 8جمادی الثانی 1433
5

يادمانيادداشت

خاطره
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خاطره گل آقا از رهبر انقالب 
مرحوم صابری از یاران شهید رجایی بود كه بعد از شهادت ایشان نیز 
در كنار حضرت آیت اهلل خامنه ای به خدمت مش��غول شد و در عین 

حال مجله گل آقارا منتشر كرد.
روابط طوالنی وی با رهبر معظم انقالب باعث ایجاد رابطه ای دوستانه 
و صمیمی بین او ومقام معظم رهبری ش��ده بود، ولی در عین حال، 

مرحوم صابری، ایشان را ولی امر خود می شناخت.
این رابط��ه آن قدرعمیق بود كه موجب ش��د رهبر انق��الب در پیام 
تسلیتی كه به مناسبت در گذش��ت او صادر كردند، بنویسند: »این 
ضایعه ای در عرصه هنر و غم بزرگی برای دوس��تان و معاش��ران او و 
كسانی است كه با س��المت نفس و پاكدامنی سیاسی او آشنا بودند. 
او یار دیرین ش��هید رجایی و طرفدار وفادار همیشگی انقالب و نظام 
اسالمی بود. هنر برجس��ته او در س��ال های دفاع مقدس همواره در 
خدمت كشور قرار داشت. او تا آخرین روز عمر خود هرگز قلم و قریحه 

سرشار خود را جز در راه ایمان و باور خود به كار نگرفت.
اینجانب كه مدت ها از همكاری او و در همه 20 س��ال اخیر، از لطف 
هنر او برخوردار بوده ام، خود را در غم درگذشت او شریك می دانم«.

عشق و عالقه مرحوم صابری به رهبر انقالب در سخنان و نوشته های 
وی، از جمله در كتاب خاطراتش )كه به همت نشر عروج منتشر شده 
است( مشهود است. گل آقا در بخشی از خاطراتش به ماجرای رحلت 
امام و بیعت اش با رهبر معظم انقالب اشاره كرده و نوشته است: »روز 
14 خرداد آمدم خانه. گفتند از دفتر آقای خامنه ای 10بار زنگ زدند 
كه با تو كار دارند. زنگ زدند، گفتند آقا می گویند بیا كارت دارم. رفتم 
آنجا. این داستان من و آقا است كه گفتند تو برگرد به بیت من، كه من 
یك هفته ماندم تا تبریكاتی كه به ایشان گفته بودند را تنظیم كردم. 
... بعد به آقا گفتم اجازه بدهید من ب��روم تا بعد )من هنوز ارتباطم را 
 با آقا دارم(. گفتند من دیروز خواندم، خیلی قش��نگ نوش��ته بودی 

نمی خواهی برای ما بنویسی؟ چیزهای دیگر بنویسی.
]گفتم:[ چرا نوشتم. گفتند: بده. من گفتم: نوشتم توی جیبم هست. 
گفتند: بده. من گفتم نمی توانید بخوانید )من این قدر خط می زنم 
یك مطلب را كه جز من كس��ی نمی تواند بخوان��د، این جوری، بعد 
پاكنویس(، گفتم آقا نمی توانید بخوانید. گفتند كه من از س��ال 60 

دارم نوشته هایت را می خوانم، چطور نمی توانم بخوانم؟
من گفتم: آقا بگذار ید من بخوانم. گفتند: بده. من دادم ... عینك زدند 
و شروع كردند به خواندن. این قدر بود كه شروع كردند به گریستن. 
یعنی نه آن جور، بخار در عینكش��ان كشید و پاك كردند، عینكی ها 
می دانند گریه ات بگیرد چه می شود؛ نمی توانی دیگر جایی را ببینی.

گفتند سه، چهار س��طر آخر را بردار. گفتم چرا؟ گفتند چون به من 
مربوط است. گفتم: بر نمی دارم. گفتند كه من می گویم بردار. گفتم 
آقا ش��ما اگر به عنوان رهبر به من تكلیف شرعی بكنید، من مرتكب 
گناه می شوم حرفتان را گوش نكنم. خواهش می كنم به من تكلیف 
نكنید االن. من باید این را چاپ كنم.گفتند: آخر همه می دانند كه تو 
با من نزدیكی، این طور نوشتی. گفتم این طور نوشتن قطعا تأثیر دارد 
و من تكلیف دارم به عنوان یك روشنفكر فوكل كراواتی كه به نام امام 
كراواتش را باز كرده اس��ت، بیعت با شما كنم. بیعت من با امام بیعت 
خالص بود و بای��د هم اعالم كنم واال برای ما ریش تراش��یده ها، ضد 

انقالب خیلی برنامه دارد.گفتند: دیگر خودت می دانی. 
آن متن چاپ ش��د. بعد آقای دعایی آن جمله ای را كه ]حضرت آقا[ 
 می خواس��ت حذف كند، زیر عكس زد كه به تیراژ تمام كس��انی كه 
می رفتند بهش��ت زهرا آن روز توزیع ش��د. یك جناس ادبی بسیار 
زیبایی این دارد كه »غروب خورش��ید عدالت تسلیت و طلوع ستار ه 
رهبری ... مبارك باد«. یعنی غروب خورشید، طلوع، ستاره، تسلیت، 
تبریك، یك چیز بسیار به هم مربوط منس��جم ادبی است كه خیلی 
آقای خامنه ای این را پسندید، ولی گفت به اعتبار این كه این مربوط 
به من است و من این را خوانده ام االن، علی القاعده باید اجازه ندهم 
 چاپ ش��ود. گفتم: من به حرفتان گوش نخواهم ك��رد آقا. خواهش 

می كنم به من تكلیف نكن. ... و چاپ كردم ... و چقدر خوب شد.
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در این سایت مي توانید تمام شماره هاي هفته نامه گل آقا، منتشره از سال 1۳6۹ تا 1۳۷2 را 
ببینید. همه هفته نامه هاي منتشر شده در این چهار سال به تفكیك سال، كاریكاتور، مطلب و با 

امكان جستجو براساس نام خالقان آثار یا كلمات داخل متن، در دسترس است. 

منتق��دان این جا گ��ردن دراز می كنند كه همین 
ستون برای زیر سؤال بردن ما كافی نبود؟ چرا كار 
به جاهای باریك كش��ید، آن قدر كه آبدارخانه ای 
حقیر مركز امورات قرار گرفت و به ریش بابای ما و 

امثال ما خندید؟ 
طبیعتا دو كلمه حرف حساب كافی نبوده- بعضا 
فحش و لیچار و زد و خورد هم می طلبیده كه آقایی 
می كرده اند طرفین- كه هفته نامه گل آقا سال 6۹ 

آغاز به كار كرد.
 واقعا منتقدان حق داش��تند دلش��ان خون باشد. 
در این باره نظر س��ه چهار تن از فعاالن آبدارخانه 

را پرسیده ایم:
ش�اغالم: واال اونقدر كه وقت و ب��ی وقت ما لب 
از لب باز می كردی��م یه حرفی چی��زی بزنیم، یه 
اظهارنظری بكنیم در باب مس��أله ای و گل آقا یه 
لنگه پا یه گوشه ای نگهمون می داشت، خیلی های 
دیگ��ه رو ه��م كه ی��ه چی��ز بی راه��ی می گفتن 
 یهویی، یه كاری می كردن كه س��ر و ته دوزار هم 
نمی ارزید، دورادور سبیل ش��ون دود داده می شد 

به وسیله حضرتش.
مس��أله این بود كه ما عددی نبودیم و یه ش��ب تا 
صبحم اون جا یه لنگه پا وامی س��تادیم، كسی به 
كسی نبود. عوضش اون طرف همه آدم گنده بودن 
و خالصه هر بار قضیه ای پیش می اومد، ما تنمون 
می لرزید و تو اون لحظات خاص كه مقام شامخش 
دست به قلم ش��ده بود و ما قرار بود چایی ببریم، 

نصفه بیشتر چایی می ریخت تو سینی.
ممصادق: عرض كنم خدمتتون كه ما 

عرض مردم رو می رسوندیم خدمت 
گل آقا. آدمی  ه��م نبودیم كه كم 
و زیاد كنیم حرفو. م��ردم هم كه 

ید  هد شا

یه وقتایی كه ببینن كس��ی فیلمی چیزی ازشون 
نمی گیره، خیالشون تخت می شه هر چی  میخوان 
می گن، اون وقت ما هی این رسالتمون سنگین تر 
می شد. عارضم خدمتتون كه وقتی گل آقا سال 81 
یكهو پاش��د گفت تعطیل همه چی! خدا می دونه 

كمر صاف كردم!
عیالمونم حرفش همینه، هرچن��د یه وقتایی كه 
تو خونه حوصلش س��ر می ره غر می زن��ه كه كار 
و بارش��و –همین رس��یدگی به امور زنان - ازش 
گرفتیم و هنوز ش��ب ها راحت سر زمین نمی ذاره. 
می گه رسالتش سنگینی می كنه. عیالمون یه كم 

سخت می گیره و هنوز كمرش خمه!
غضنف�ر: ما كه مس��ئول روابط عموم��ی بودیم، 
كارمون هم خیلی س��خت بود. االنم بعد این همه 

سال ترجیح می دهیم حرف نزنیم.
شاغالم: من یه نكته دیگه هم بگم حاال كه جمع 
از خ��وده! هر چند م��ا خیلی س��ر در نمی آوردیم 
از خیلی چیزا، ام��ا همین  ق��در می فهمیدیم كه 
اون قلم مب��ارك گل آقا وقت��ی رو كاغذ می رفت، 
با اون لوده بازی هایی كه بقیه می نوش��تن به اسم 
طنز، فرق داش��ت. یه چیزی كه می گفت حساب 
ش��ده بود. یه بار منو كش��وند یه گوش��ه ای گفت 
طنز اینه! م��ا فرقش��و می فهمیدیم ها، اسمش��و 
نمی دونس��تیم! حاالم می بینم بچه ه��ای خودم 
و این و اون كه اومد و ش��د داش��تن به آبدارخونه 
می دون��ن جری��ان رو. یعنی دوزاری��ه افتاده. هی 
می گن طنز فاخر! خوشمون میاد. عقب رو كه نگاه 
می كنیم ها... خوش��مون میاد. بقیه هم كه 
می خوان دس��ت به كاری ببرن، به عقبی 
كه ما خوش��مون میاد ازش ن��گا می كنن، 
بلكم چیز یاد بگیرن! ما كه س��واد درس��ت 
حس��ابی  هم نداریم، اما كتاباش هم هست، 
 بگیرن بخونن، حرف داشتیم برای گفتن!

تهی�ه و تنظی�م: ن��وه   دخت��ری و 
تحصیل ك��رده و قص��د فرنگ رفتن 

داشته  شاغالم- آبدارچی گل آقا- 

گل آقا به روايت ديگران
كیومرث صاب��ری فومنی، معروف ب��ه گل آقا 11 
اردیبهشت 1۳8۳ درگذش��ت. متولد صومعه سرا 
بود و در جوانی پدرش را از دس��ت داده و از همان 
آغاز عهده دار زندگی خانواده شده بود. در جوانی 
به تهران آم��د و ت��ا دوره فوق لیس��انس، ادبیات 

تطبیقی خواند. 
 از همان ابت��دا، كارش را با هفته نام��ه توفیق كه 
به وس��یله خانواده توفیق اداره می شد، آغازكرد. 
با نام های مس��تعار »گردن شكس��ته« و »گردن 
شكس��ته فومن��ی«  و »گل آقای فومنی« ش��عر 
و مطالب كوت��اه طنز می نوش��ت. ام��ا فعالیتش 
 در ح��وزه ادبی��ات به ای��ن خالصه نمی ش��د؛ در 
س��ال های قبل از انقالب اینجا و آنجا مطالبی در 
نقد ادبیات می نوشت. یكی از بهترین نوشته های 
نقد ادبی اش را در مورد نیما، در همان سال ها در 

مجله نگین چاپ كرد. 

صابری و انقالب
روحیه صابری روحیه ای دینی بود. همین او را به 
انقالب نزدیك كرده ب��ود و رفاقتش با محمدعلی 
رجای��ی ) وزیر وق��ت آموزش و پرورش و س��پس 
نخس��ت وزیر و بعد رییس جمهور ای��ران( او را به 

پشت پرده سیاست هم كشانده بود.
او همواره معتقد بود رایزنی برای بزرگان سیاست 
 از ه��ر ش��یوه ای كارآمدتر اس��ت و خ��ود نیز تا 
مدت ها چنین می كرد. مدتی مشاور محمدعلی 
 رجای��ی بود و پ��س از ش��هادت وی نی��ز چندی 
رابط��ه اش را با آی��ت اهلل خامنه ای ك��ه آن زمان 
رییس جمهور ش��ده بود، ادام��ه داد. از اوایل دهه 
شصت به این نتیجه رس��یده بود كه باید به جای 

مشاوره، با قدرت به نقد اوضاع سیاسی بپردازد. 
او بعد از مدتی تصمیم گرفت به نوشتن پناه ببرد. 

چون آدمی وسواس��ی بود، برای رس��یدن به این 
نوشتن، بارها و بارها اندیش��ید،آن قدر تا مطمئن 
ش��ود. در س��فر حج بود كه مطالبی را به طنز در 
نشریه روزانه ای كه همان جا چاپ می شد نوشت، 
و همین كار، نوشتن ستون طنز روزانه »دو كلمه 

حرف حساب« را در روزنامه اطالعات جدی كرد.
قرارش با س��ید محم��ود دعایی، مدیر مس��ئول 
اطالعات، این بود كه هیچ كس نامش را نداند و تا 

دوسه سال نیز به این سنت وفادار بود. 

دو کلمه حرف حساب
در ش��رایطی كه هیچ روزنامه جدی غیردولتی و 
منتقدی در كشور وجود نداشت، ستون »دوكلمه 
حرف حس��اب« به نوعی نگاه در سیاس��ت كشور 

تبدیل شد.
صاب��ری در س��تونش در اطالعات ك��ه گاهی از 
چندخط بیش��تر نمی شد، مس��ائل روز سیاست 
را منتقدان��ه نگاه م��ی كرد. ش��خصیت هایش به 
تدریج ش��كل گرفتند؛ »ش��اغالم« نماینده مردم 
س��اده دل و البته كمی باهوش، »غضنفر« با كمی 
قلدری و زورگویی، »ممصادق« نماینده مردمانی 
تهیدس��ت و »عیال ممصادق« به عنوان نماینده 
زنان، در جریان چندس��ال نوش��تن روزانه شكل 
 گرفتند و زبان گویای خوانندگان گل آقا ش��دند. 
 نوشته های صابری جز این كه بر افكار عمومی اثر 
می گذاشت، به طور مس��تقیم بر مسئوالن كشور 
 اثر می كرد و برخی رفتارهای نادرس��ت را اصالح 
می كرد. در آن دوران صابری توانس��ت بی واسطه 
با افكار عموم��ی و به ویژه طبقه متوس��ط ارتباط 

برقرار كند.
انتقاداتش در مح��دوده حكومت ب��ود، اما حدی 
نداشت. صابری در انتقاداتش همواره ساده لوحی، 
ناكارآمدی، اشتباهات سیاس��ی و بی فكری ها را 
نقد می كرد. نوش��ته ه��ای گل آقا از اواخر س��ال 
1۳62 آغاز شد و تا ده سال، تقریبا هر روز به چاپ 

می رسید.

سوفاف
این سؤال در ذهن نیروهای سیاسی مخالف نظام 
جمهوری اسالمی مطرح بود و هست كه آیا گل آقا 

یك سوپاپ اطمینان برای حكومت نبود؟ 
صابری یك بار با ظرافت به این پاسخ داده بود. وی 
گفته بود: »این دیگی كه بخار ندارد، چه نیازی به 
سوپاپ) یا به قول خودش س��وفاف( دارد؟« او به 
نظام جمهوری اسالمی اعتقاد داشت و اصالح را در 
درون حكومت ممكن می دانس��ت، اما هرگز برای 
جهت دادن خشم مردم به نقد نپرداخت و البته كه 
می دانست كه هر شورش و انقالبی تا چه حد برای 

سرنوشت كشور زیان آور است. 
صاب��ری پس از تغییرات سیاس��ی پ��س از جنگ 
تصمیم گرفت به طور جدی فضای روش��نفكری 
كش��ور را فعال كند. در مدت كارش در »دو كلمه 
حرف حساب« با روشنفكران ارتباط گرفته بود و 

نقش آنان را دریافته بود. 
در س��ال های 68 و 6۹ بود كه بحث راه انداختن 
نشریه ای به نام »فصل جدید« را باز كرد. قرارش 
این بود در این نشریه كسانی مانند عزت اهلل سحابی 
و دیگر روش��نفكران دینی بیاین��د و طرح جدی 
مباحث مهم كشور را آغاز كنند، اما پس از چندی 
تالش؛ از این كار ناامید شد و تصمیم گرفت مجله 
طنز هفتگی منتشر كند. مجله »گل آقا«  با تیراژ 
پنجاه هزار ش��د آغاز شد و به س��رعت به صدهزار 

رس��ید و جایی بی س��ابقه برای خودش باز كرد. 
وی با هدف تیراژ صد هزار نسخه، در 1 آبان سال 
1۳6۹، اولین نسخه هفته نامه گل آقا را به قیمت 
1۵ تومان منتشر كرد كه با نایاب شدن نسخه های 
اولیه مجب��ور به تجدید چاپ ش��د. از همكاران او 
در روزهای نخس��ت می توان از مرتضی فرجیان،  
محمد رفیع ضیایی، احمد عربانی، ناصر پاك شیر، 
منوچهر احترامی، ابوالفضل زرویی نصرآباد، رضا 
رفیع و بزرگمهر حس��ین پور نام برد. فعالیت های 
گل آقا منحصر به هفته نام��ه باقی نماند؛ ماهنامه 
گل آقا، س��النامه گل آقا، هفته نامه »بچه ها...گل 
آقا«، انتش��ارات گل آقا برای انتش��ار كتب طنز و 
كاریكاتور، و سرانجام خانه طنز ایران برای پرورش 

طنزنویسان جوان، از دیگر فعالیت های او بود.

پايان کار هفته نامه 
در 2 آبان س��ال 1۳81، و در دوازدهمین سالگرد 
 انتش��ار هفته نام��ه گل آق��ا، هم زم��ان ب��ا چاپ 
۵48 می��ن ش��ماره، گل آقا تصمیم ب��ه تعطیلی 
هفته نام��ه به دالیل��ی نامعلوم گرف��ت، و با چاپ 
سرمقاله شماره ۵48، كه این بار در آن نه شاغالم و 
غضنفری بود و نه گل آقایی، با نام صابری از تصمیم 

خود برای پایان كار هفته نامه خبر داد.

مؤسسه گل آقا 
این مؤسسه از مؤسسات بنیانگذاری شده به وسیله 
صابری اس��ت كه با  انتش��ار هفته نامه بچه ها گل 
آقا، ماهنامه و سالنامه گل آقا و نشر كتبی درباره 
طنز به كار خود ادامه م��ی داد. در ۳ دی 1۳8۷، 
دخترش، پوپ��ك صابری فومنی، مدیر مس��ئول 
هفته نامه بچه ها گل آقا، اعالم كرد این هفته نامه 
تا اطالع ثانوی دیگر منتش��ر نمی شود و مؤسسه 

نیمه تعطیل است.

مرگ 
كیومرث صابری فومنی)ق��ب( پس از تحمل یك 
بیماری س��نگین )س��رطان خون(، در صبح 11 
اردیبهشت سال 1۳8۳ در بیمارستان مهر تهران 
دارفانی را وداع گفت. در حالی كه به اصرار خودش، 
جز سه چهار نفر، كسی از بیماری اش خبر نداشت 

تا دلی آزرده و خاطری اندوهگین نشود.
او مثل یك س��تاره آمد، به خوانندگانش ش��ادی 

بخشید، كار ساخت و زندگی بخشید و رفت.
قب = قربانش بریم )فرهنگ لغات گل آقایی(

وقتی آبدارخانه مرکز عالم می شود

دوکلمه حرف حساب

اين که چطور يک نفر در حالی که کارش گرفته و قرار است ارتقا هم بگیرد حتی، از پشت میز رياست کنار برود،  شیما 
جای سؤال دارد. اما اين که يک نفر چطور وقتی از پشت میز رياست کنار رفته –با شرايط فوق-، می رود می نشیند آبگینه

پشت میز نويسندگی، خیلی بیشتر جای سؤال دارد و چه بسا عالقه مندان را وادار به تحقیق می کند.
آدمی که موسوم باشد به گل آقا، يک دفعه کارهای باال را انجام می دهد و می رود توی روزنامه اطالعات، مشغول می شود به ستون نويسی: 

دو کلمه حرف حساب!

مرحوم كیومرث صابری )گل آقا( خاطره دیدارش با امام را چنین نقل كرده است:
یك بار به آقای دعایی گفتم بعد از سال های سال می خواهم بروم امام را ببینم. همیشه از 
تلویزیون امام را می دیدم. همیشه هم به همه انتقاد می كردیم كه نروید خسته شان بكنید، 
دنیا دارد به این مرد نگاه می كند. آقای دعایی گفتند: خیل��ی خب من به حاج احمد آقا 
می گویم. یك روز خانه بودم كه دعایی گفت: فردا صبح تو را خدمت حضرت امام می برم. 

ما رفتیم صبحانه ای هم آنجا خوردیم.
س��ر س��اعت معین امام آمدند. یكی دو تا از بردران روحانی نیز بودند.كسانی می آمدند 
دست بوسی و می رفتند، ما هم دست بوسی كردیم. موقع بیرون آمدن گفتم: دعایی چه 
شد؟ من برای این نیامده بودم. اگر قرار بود این جوری بیام كه هر هفته می توانستم امام 
را ببینم.گفت: نه! داستان ما مانده است. وقتی یكی دو تا از روحانیان كه احتمال می دهم 
از طرف یكی از آقایان قم پیامی آورده بودند، حرفشان را زدند و رفتند، من و آقای دعایی 
رفتیم خدمت حضرت امام. دعایی معرفی كرد، گفت:  آقا ایش��ان آقای كیومرث صابری 
فومنی هس��تند و معلم بودند و مش��اور فرهنگی آقای رجایی بودند تا سال 62 . مشاور 

فرهنگی آقای خامنه ای نیز بودند.االن هم مشاور فرهنگی در وزارت ارشاد هستند. 
وقتی آق��ای دعایی با این عناوین م��را معرفی می كردند، امام سرش��ان را انداخته بودند 
 پایین و بسیار قیافه خسته ای داشتند. خیلی خسته بودند و ما دیگر اصال نمی توانستیم 
فكر كنیم كه فقط هفت هشت ماه دیگر مهمان ما هستند. بعد آقای دعایی برگشت گفت 

كه آقا! چرا من خسته تان بكنم؟ ش��ماهم كه به ما نگاه نمی كنید. اصال ایشان »گل آقا« 
است. 

تا گفت ایشان »گل آقا« است امام گفتند تویی؟ آن وقت خندیدند و من گریه ام گرفت. 
گفتم آقا! به جد شما من ضد انقالب نیستم. من مرید شما هستم. گفتند من می دانم. گفتم 
به هر حال كار طنز است، سخت است. یك چیزی اگر من گفتم دل شما شكسته است یا 
انقالب لطمه ای خورده، شما من را ببخشید.گفتند نه! من چیزی ندیدم. گفتم برای من 
دعا كنید كه از راه راست منحرف نشوم. ایشان گفتند من برای همه دعا می كنم كه از راه 
راست منحرف نشویم. اینجا، من طنز نویس هم اشكش در می آید. سخت هم هست. آقای 

دعایی گفت: آقا شما به گل آقای ما سكه نمی دهید؟ 
گفتند: چرا و اشاره كردند. آقای رسولی بودند یا آقای توسلی، یكی از این دو بزرگوار یك 
كیسه پالستیكی آورد. توی آن، س��كه های یك ریالی بود. امام دست كردند یك مشت 

سكه به من دادند. 
بعد در كیسه را بست و امام زدند پشت دس��تان او. دوباره باز كرد و امام یك مشت دیگر 
سكه دادند. او دوباره بست. امام یك بار دیگر پش��ت دستشان زدند، او باز كرد و امام یك 
مشت دیگر سكه به من دادند. یكی از آقایان گفت امام سه بار به كسی سكه نمی دهد. من 
دیدم همه اش یك ریالی است. گفتم قربان امام بروم، ماش��ااهلل این قدر ولخرج هستند. 

امام خندیدند.

گل آقا: به امام گفتم آقا چقدر ولخرجید!  

دلم تنگه برای شاغالمت گل آقا
 دلم در بند زلف تو اسیر است گل آقا

گلویم پیش چشمان تو گیر است گل آقا
 

ببخش ار هدیه ای بهرت ندارم
خوارك شاعران نون و پنیر است گل آقا

 
شده دل تنگ آن طنز  قشنگت

دال بی مایه دنیا  بس فتیر است گل آقا
 

تنور طنز بی تو سرد گشته
نگو نه ! نون نونوایی خمیر است! گل آقا

 
 غم تعطیلی تو گشته غم باد

بدون خنده وضعم شیر تو شیر است گل آقا
 

دلم تنگه برای شاغالمت
اگر چه توی سایتت سر دبیر است! گل آقا

 
خوشا آن آبدار خانه، خوشا چای

كجا این دل ز قلیان تو سیر است؟ گل آقا

خدارا شكر سایتی هست باقی
اگر قالی نباشد، جاش حصیر است! گل آقا

 
خداوندش نگه بان و نگه دار

كه سایتی عارف و روشن ضمیر است! گل آقا
 

نمی گویم ز علت های دیگر
جواب حرف گنده سرب و قیر است! گل آقا

 
خالصه این دلم تنگه برایت

ز تنگی مثل یك شلوار جیر است! گل آقا
 

كشد آرش برایت تیر در قلب
كه تصویر رمانتیك جای تیر است! گل آقا

آرش فرهنگ پژوه
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 افرادی که ُخرُخر می کنند
 زودتر می میرند

 ع��وارض روح��ی زندگی ب��ا ف��رد مبت��ا ب��ه ُخرُخ��ر، گاه در حد 
عوارض جس��می آن آزاردهنده اس��ت.  ُخرُخر ممکن اس��ت سبب 
اختاالت احساس��ی ش��ود یا  کم خوابی را به وجود آورد که باعث 
افس��ردگی و اضطراب می ش��ود. عوارض دیگر خرخر کردن از این 

قرار است:
    اختال در زندگی مش��ترک زناش��ویی و حتی جدایی، به دلیل 
کم خوابی و نبود همراهی و همدلی )در نظر داشته باشید همسری 
که  ُخرُخر می کند، اغلب از رنج و زحمتی که به صورت ناخواس��ته 

برای هم اتاقی خود ایجاد می کند بی خبر است.(
     اخت��ال در ارتباط جنس��ی به عل��ت کاهش می��ل و توانایی 
جنسی، دعوا و کشمکش با هم اتاقی ها و همسایه ها، اخراج از خانه 
استیجاری)ممکن است خنده دار باشد، ولی این اتفاق افتاده است.(

     از دست دادن ش��غل به علت تمرکز نداشتن ناشی از بی خوابی.        
     اختال حافظه در نتیجه عوارض فوق سبب احساس درماندگی، 

عصبانیت و یأس می شود.
     عوارض اجتماعی اختاالت تنفس��ی خ��واب. یک مثال در این 
زمینه به تنهایی کافی اس��ت: متأس��فانه باال بودن آم��ار تصادفات 
رانندگی از مهم ترین مش��کات اجتماعی ماس��ت. خواب آلودگی 
و تمرکز نداش��تن رانندگان نقش چش��مگیری در بس��یاری از این 

حوادث دارد.

روش های بررسی و تشخیصی
همانطور که ذکرشد، گاهی خرخر فقط س��بب آزار دیگران است و 
گاه نشانه ای از انسداد شدید تنفس هنگام خواب که نیازمند درمان 
جدی است. برای تشخیص علت  ُخرُخر ودرمان آن، الزم است بررسی 

هایی انجام شود که شامل این موارد است:

معاينه کامل:
    زبان: بزرگی زبان، هنگام خواب سبب انسداد می شود.

    کام و زبان کوچ�ک: اگر دراز و آویزان باشد، باعث بسته شدن 
راه هوایی موقع خواب می شود. بزرگی لوزه ها و آدنویید یا لوزه سوم 

نیز حائز اهمیت است.
    بینی: انحراف تیغه بینی،تورم ش��اخک ها،پولیپ، حساسیت و 

سینوزیت می تواند زمینه ساز  ُخرُخر شود.
    گردن: در افرادی که گردن چاق و کوتاه است،  ُخرُخر و خفگی 

حین خواب شایع تر است.
    معاينه اندوس�کوپی بین�ی و حلق: این معاین��ه به صورت 

سرپایی انجام شده و برای تعیین محل انسداد بسیار الزم است.
    بررسی خواب يا پلی سومنوگرافی: در این آزمایش، فرد به 
 مدت چند ساعت یا یک شب در آزمایشگاه خواب بستری می شود و 
می خوابد. وضعیت خواب ،عملکرد مغز، قلب، ضربانات قلب و میزان 
اکس��یژن خون درهنگام حمات خرخر و ایس��ت تنفس بررس��ی 
می ش��ود و اطاعات مفی��دی در زمینه میزان ریس��ک و همینطور 

درمان های مناسب به پزشک می دهد.

 دکتر جهانگیر قربانی، متخصص گوش، حلق و بینی

گیاه درمانی الغری
بس��یاری از دختران و زنان امروز، بنا به س��لیقه خود ی��ا نظر دیگران 
س��عی در الغر کردن خود دارن��د که اغلب ب��ا رژیم های س��خت و 
 پرهیز از مواد غذایی ض��روری برای بدن، که در ی��ک ترکیب غذایی
  ایده آل و یا الزم برای بدن بایستی حضور داشته باشند، به بدن خود

 صدمه می زنند.
یکی از بهترین ش��یوه ها برای کاهش وزن و داشتن اندامی متناسب، 
فعالیت منظم بدنی )در غالب ورزش یا در هر سطح کمتری( در کنار 
 تغییر عادات نامناسب غذایی و تغییر مس��یر به سمت خوراکی های 

مفید تر با عوارض حداقلی یا بدون عارضه است. 
در مقاله ای که اخیرا روی س��ایت اینترنتی یاهو قرار گرفت، هش��ت 
میوه و دانه به نام رایج »چربی سوز« مطرح شدند که به ترتیب معرفی 

می شوند:
 بادام )ش�یرين(: این آجیل لذیذ، سرش��ار از آلفا لینولئیک اس��ید

 )امگا 3( اس��ت که می تواند متابولیسم )سوخت و س��از( چربی ها را 
تسریع کند. خوردن حدود 90 گرم بادام در روز می تواند BMI شما را 
حدود 18 درصد کاهش دهد، در حالی که صرف نظر کردن از این اقام 
)آجیل( این رقم را به 11 درصد )طبق مقاله ای در مجله بین المللی 

چاقی( کاهش می دهد.
 مصرف قبل یا همزمان چند عدد بادام با یک وعده غذایی، باعث بهبود 
سوخت و ساز غذای مصرفی و  ایجاد انرژی بیشتر از همین غذای اندک 
می شود. در نتیجه فرد نیاز به مصرف غذای کمتری در طول روز دارد و 

همین مسأله به تدریج باعث کاهش وزن می شود.

 حوادث شغلی، روزانه جان 
پنج هزار نفر را می گیرد

وزارت بهداش��ت اعام کرد: روزانه ح��دود پنج هزار نفر و 
ساالنه دو میلیون نفر بر اثر بیماری ها و حوادث مرتبط با 

محیط جان خود را در دنیا از دست می دهند.  
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی وزارت بهداش��ت، معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، با اشاره به نقش 
بهداش��ت حرفه ای در جامعه کاری ابراز ک��رد: با توجه به 
تنوع کارها، تعدد مشاغل و مسائل متفاوتی که کارگران هر 
حرفه با آن مواجه هستند، بهداشت حرفه ای عبارت است 
از علم و هنر پیشگیری از بیماری ها و حوادث ناشی از کار و 
ارتقای سطح سامتی افراد شاغل از طریق کنترل عوامل 

زیان آور محیط کار. 
محمود حسین پور اظهار کرد: بهداشت حرفه ای از جمله 
با ارزش ترین دارایی های افراد جوامع و کشورهاست که 
به عنوان یک استراتژی با اهمیت، نه تنها سامت شاغان 
را در نظر می گیرد، بلکه تأثیر مثبت و قابل ماحظه ای در 
بهره وری و کیفیت محصوالت، انگیزش کار، رضایت شغلی 

و کیفیت کل زندگی افراد جامعه دارد.
 

هشدار مسئوالن بهداشت کشور

مصرف فست فود برای کودکان 
زير 10 سال توصیه نمی شود

 ی��ک کارش��ناس صنایع غذای��ی ب��ا تأکید ب��ر این که 
مص��رف کنن��دگان سوس��یس و کالب��اس بایس��تی 
از محصوالت کارخانه های ش��ناخته ش��ده ک��ه پروانه 
س��اخت دارند اس��تفاده کنند، هش��دار داد مصرف این 
 فرآورده های گوش��تی در زنان باردار س��امت جنین را 

به خطر می اندازد.
لیا کارشناس توصیه کرد: مصرف سوسیس و کالباس ها 
برای کودکان زیر 10 س��ال توصیه نمی شود. بهتر است 
زنان شیرده و افراد س��الخورده  نیز کمتر از سوسیس و 

کالباس استفاده کنند.
 بررسی ها نش��ان مي دهند نیتریت و نیترات موجود در 
سوسیس و کالباس بعد از مصرف به نیتروزامین تبدیل 
مي شود که این ماده سامت جنین را به خطر مي اندازد. 
همچنین افرادی که ریسک خطر در آنها باال است، مثل 
افرادی که مبتا به بیماری های قلبی و عروقی هستند، 
به دلیل چربی و نمک باالی این محصوالت باید از مصرف 

آن خودداری کنند.

يک متخصص طب کودکان:

تنش های دوران بارداری موجب بیش فعالی کودك می شود
ريیس بیمارستان پیوند اعضای منتصريه مشهد:

ديابت، عفونت و فشار خون سه عامل مهم بروز نارسايی کلیوی است
 عضو هیأت مدی��ره انجمن پزش��کان کودکان ای��ران گفت: 
 بیش فعالی در اثر اختال در سیستم عصبی ایجاد می شود و 
 تن��ش ه��ای دوران ب��ارداری در بس��یاری از م��وارد، باعث 
بیش فعالی کودک می ش��ود. دکتر  محمد علی رییس��ی  در 
گفتگو ب��ا ایرنا اف��زود: دوران بارداری و دو س��ال اول زندگی 
کودکان که مغز حداکثر رش��د را می کند، زمان طایی برای 

سامت کودک است زیرا اساس بدن انسان در این زمان شکل 
می گیرد. این متخصص کودکان اظهارداشت: علت اصلی بروز 
بیش فعالی در کودکان درحال بررسی است. یکی از نشانه های 
بیش فعالی کودکان این است که کودک به حرف کسی گوش 
نمی دهد و فقط کار خودش را می کند. در واقع هرچه والدین 

بگویند برعکس آن را انجام می دهد.

رییس بیمارستان پیوند اعضای منتصریه مشهد با اشاره به این که 
افزایش بی تحرکی، اس��تفاده از غذاهای آماده با درصد چربی باال، 
استعمال دخانیات و نداشتن زندگی سالم موجب بروز بیماری های 
مزمن از جمله دیابت و فشار خون می ش��ود، اظهار داشت: ابتا به 
بیماری های مزمن در دراز مدت می تواند به کلیه ها آسیب برساند و 
منجر به نارسایی و نیاز به پیوند کلیه شود.به گزار ش ایمنا، دکتر علی 

اصغر یارمحمدی با اشاره به این که در حال حاضر 939 نفر در لیست 
افراد نیازمند پیوند کلیه دانشگاه قرار دارند، خاطر نشان کرد: این 
بیماران در هفته سه تا چهار بار مجبور به انجام دیالیز و صرف وقت 
و مشکاتی زیادی هستند، در حالی که با انجام اقدامات پیشگیرانه 
و جلوگیری از ابتا به بیماری های مزمن می توان از بروز بسیاری از 

بیماری های کلیوی جلوگیری کرد.

افزایش ضربان قلب، افزایش میزان فش��ار خون، بی خوابی، 
عصبانیت، س��ردرد، س��رگیجه، ضعف، تغییر م��زه دهان، 
خشکی دهان، بی حسی پوست، تهوع، گرفتن عضات شکم، 
 اسهال، مش��کات کبد و دیگر مشکات دس��تگاه گوارش 
14 عارضه  جانی اس��ت که بر مصرف کنن��دگان قرص های 

الغری وارد می شود.
عائم فوق، بسته به نوع داروی کاهش وزن در هر فرد فرق 
می کند. به عاوه توجه به این نکته حائز اهمیت اس��ت که 
چون مصرف این داروها ب��رای مدت زمان��ی کوتاه در نظر 
گرفته شده است، افزایش مدت استفاده اثرات جانبی دیگری 
را به دنبال دارد. در صورتی که از قرص های الغری استفاده 

دس��تور استفاده می کنی��د، 
آن را با دقت 

بخوانید.
در صورتی 
از  ک��ه 
داروهای 

دیگری اس��تفاده می کنید، تأثیر تداخ��ل دارویی را در نظر 
داشته باشید و قبل از مصرف حتما با پزشک خود مشورت 
کنید تا ش��ما را در کاهش بیش ت��ر وزن و نوع قرص الغری 

راهنمایی کند.
یکی از دالیلی که افراد در مص��رف قرص های الغری دچار 

تردید می شوند، احتمال تأثیر جانبی خطرناک آنهاست.
بس��یاری از این قرص ه��ا با ن��ام مکمل های غذای��ی، فاقد 
استانداردهای دارویی هستند. بسیاری از این قرص ها صرفا 
با عنوان مکمل غذایی، قبل از اثبات تأثیر و ایمنی آنها روانه 
بازار شدند و به فروش می رس��ند که به ویژه، نوع جدید آنها 

خطرات جانبی داشته و سامت افراد را تهدید می کنند.
 بس��یاری از افرادی که مصرف کنن��ده قرص های مختلف 
هس��تند و به راحتی برای هر درد خود داروهای شیمیایی 
 مصرف می کنند و نس��بت به عوارض گفته ش��ده آن اعتنا 
نمی کنند، به این گفته خود که »تاکنون عارضه ای ندیدیم، 
پس تمام ع��وارض گفته ش��ده در حد یک هش��دار جزیی 
اس��ت« اس��تناد می کنند. این افراد این موضوع را نادیده 
گرفته اند که عوارض مصرف داروها تنه��ا در چند هفته، یا 
چند ماه، یا حتی یک سال مشاهده نمی شود. بلکه به تدریج 
در طول زندگی به دردهایی که ش��اید هیچ گاه دلیل آن را 
 ندانند، گرفتار می ش��وند که به همان ع��وارض قرص هایی 
بر می گردد که مثل شکات برای کم بودن سطح تحمل درد، 

استفاده می کردند.

آخرین یافته دانشمندان 
اسپانیایی دانشگاه گرانادا 
می گوید ام��کان ابتا به 
در  گس��یختگی  روان 
متولدان فصل زمس��تان 
بیشتر است، زیرا این افراد 
نسبت به متولدن فصول 
دیگر ویتامین D کمتری 
دارن��د و همین مس��أله، 
ابتا به روان گس��یختگی 

را افزایش می دهد.
دانش��مندان ک��ه ای��ن 
مطالع��ات را در نش��ریه 
 progress in( علم��ی

 neuro- psychopharmacology&biological
"psychiatry( منتش��ر کردن��د، تصری��ح کردن��د: 
 ارتب��اط بی��ن اف��راد متولد فص��ل زمس��تان، کمب��ود نور 
 خورش��ید و کمب��ود ویتامی��ن D  در می��ان اهال��ی 
 کش��ورهای ش��مالی  نی��م ک��ره ش��مالی مش��اهده

 می  شود.
دانشمندان اسپانیایی دانشگاه گرانادا می گویند در مطالعات 
انجام شده روی افراد در چندین سال، مشاهده شد بیشترین 
افرادی که روان گسیختگی داش��تند، در ماه ژانویه )دی – 

بهمن( متولد شده بودند.
هدف از این مطالعه، بررسی500 بیمار روان گسیختگی در 
طول هشت سال برای بررسی این موضوع که آیا میزان این 
بیماری در زنان و مردان متولد زمستان برابر است یا خیر و 

آیا کمبود تغذیه در آنها اثر دارد، بود.

نش��ان  مطالع��ات  گس��یختگی   روان  می��زان  داد 
در م��ردان و زنان متولد فصل زمس��تان مس��اوی اس��ت و 
این بیم��اری در مردانی که در ماه زمس��تان متولد ش��ده 
 بودند، زودتر بروز می  ک��رد و اکثر آنها نیز در ش��هر به دنیا

 آمده بودند.
 مردان، به دلیل مشکات در دومین سه ماهه دوران بارداری 
مادر که س��بب آن تکامل کمتر در رحم و تغییر و تحوالت 
بیش��تر مغزی نوزاد اس��ت، بیش��تر در معرض این بیماری 

هستند.
هنگام��ی  می دهن��د  نش��ان  همچنی��ن  مطالع��ات    
 ک��ه م��ادر در دوران ب��ارداری کمب��ود تغذی��ه، آه��ن و 
 ویتامی��ن D داش��ته و ی��ا ک��م وزن باش��د، نوزاد بیش��تر 
 در معرض داش��تن روان گس��یختگی در س��ن بل��وغ قرار 

دارد.

در تحقیقات علمی اثبات شد

گذری بر اخبار سالمت کشور

براساس تحقیقات علمی دانشمندان پزشکی اثبات شد

متولدان زمستان 
بیشتر روان گسیخته 

می شوند

يادداشت پزشکی

گیاه درمانی

سیری در تحقیقات
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رتبه برتر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در جهان 

استاندار اصفهان با اش��اره به رش��د علمی اصفهان گفت: بر اس��اس آخرین رتبه بندی 
دانشگاه های برتر جهان  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  در میان یک درصد دانشگاه های 

برتر جهان از نظر پژوهشی و  هزار دانشگاه برتر جهان از نظر علوم بالینی قرار گرفت.   بسته آموزشی برنامه
 قلب سالم اصفهان

 این کتاب، کتاب سوم از مجموعه کتاب هاي  طرح ملی پیشگیري 
 و کنترل بیماري ه��اي قلبي عروقي در ایران پایل��وت در اصفهان، 

نجف آباد و اراک )برنامه قلب سالم اصفهان( است.
مجریان اصلی برنامه قلب سالم اصفهان دکتر نضال صراف زادگان، 
دکت��ر غامحس��ین صدری، 
دکتر حس��ین ملک افضلی، 
از اعضای هی��أت مدیره مرکز 
تحقیق��ات قل��ب و ع��روق 

اصفهان هستند.
مدی��ران اجرای��ي فازه��اي 
مختل��ف برنام��ه قلب س��الم 
اصفه��ان: ف��از اول)1380-

ش��هناز  دکت��ر   :)1379
ش��اهرخي؛ فاز دوم)1384-

1381(: دکتر رؤیا کلیشادي؛ 
ف��از س��وم)1386-1387(: 

دکتر احمد باهنر

به گزارش روزنامه زاینده رود، محمود اش��رفی در حالی خبر 
 از این کار نادرست پزش��کان داد که امروزه شاهدیم بسیاری 
 از بیم��اران هنگام رج��وع به پزش��کان و بیان عائ��م درد، با 
 یک کیس��ه پر از دارو ب��ه منزل ب��ر می گردن��د، در حالی که

 هنوز مبهوت این هستند که اس��م بیماری آنها چیست یا چرا 
زمانی که نمی دانند دلیل این عائم ظاهر ش��دن در بدنشان 
چیس��ت باید قرص های مصرف کنند که از هویت تجویز آنها 

بی اطاعند.

پزشکان اروپايی بدون جواب آزمايش بیمار، حاضر به 
درمان بیماری نمی شوند

در گفتگویی که با رییس انجمن دکترای علوم آزمایشگاه های 
اصفهان داش��تیم، متوجه ش��دیم هماهنگ نبودن پزشکان و 
آزمایشگاهیان باعث می ش��ود حتی دارویی به اشتباه تجویز 
ش��ود. در نتیجه بیماران از تش��خیص بیماری ش��ان ناراضی 

هستند و شکایت می کنند .
دکتر بزرگی گفت: پزشکان اروپایی تا زمانی که  جواب آزمایش 
بیمار روی میز کارشان نباشند، به هیچ عنوان درمان یا دارویی 

را برای وی تجویز نمی کنند.
 وی با اش��اره به این که بنابر اعام س��ازمان جهانی بهداشت،

  رک��ن چه��ارم س��امت در کش��ورها ر ا آزمایش��گاه ها 
تش��کیل می دهن��د، تأکی��د ک��رد آزمایش��گاه ها در زمینه 
پاراکلینیک و تش��خیص، از نظر کمی و کیفی جایگاه باالیی 

دارند.

هزينه باالی آزمايش تنه�ا دلیل بیماران 
برای انجام ندادن است؟

آیا پزش��کان ایران��ی آن چنان در 
کار خود حاذق هس��تند که 
به راحت��ی قب��ل از جواب 
آزمایش بیماری، مش��تی 
دارو ب��رای بیم��ار تجوی��ز 
می کنند و ب��دون این که 
از نح��وه تغذیه ی��ا حتی 

استرس هایی که حداقل از 
زمان عارض ش��دن عائ��م درد و 

بیماری به وجود آمده است، اطاعی داشته باشند، بیمار را تنها 
با نسخه  ای راهی منزل می کنند؟

یا این که پزشکان ایرانی هنوز به این مسأله آگاه نشده اند که 
این شیوه کاری آنها جز بی اعتمادی عامه مردم ایران نسبت به 

جامعه پزشکی، نتیجه دیگری ندارد؟
  وقت��ی از پزش��ک مس��ئولی در م��ورد ای��ن بی توجه��ی به 
آزمای��ش بیم��ار در جلس��ه اول طباب��ت پرس��یده ش��ود، 
 می گوید بیم��اران به دلیل هزینه های ب��االی آزمایش زیر بار 
 آن نم��ی رود؛ همان ط��ور که عضو هی��أت مدیره س��ازمان 
 نظام پزش��کی اصفه��ان در مصاحبه خ��ود اعت��راف کرد در 
چند س��ال اخیر عده  کمی از بیماران زیر ب��ار  انجام آزمایش 

رفته اند.

عالمت درمانی پزشکان، بیمار را از آزمايش دادن 
باز می دارد

 هرچند صح��ه می گذاری��م بر س��خنان عضو هی��أت مدیره 
 س��ازمان نظام پزش��کی اصفهان، ام��ا موضوع تنه��ا هزینه 
 ب��االی آزمایش نیس��ت؛ یک پزش��ک زمان��ی  ب��رای بیمار 
خود آزمایش تجوی��ز می کند که تقریبا چهار تا  پنج جلس��ه 
 درم��ان را طی ک��رده و پس از عام��ت درمانی و س��رگردان 
 ک��ردن بیمار ب��ا  تجویز داروهای مختلف، از جلس��ه شش��م 
به بعد آزمای��ش تجویز می کن��د و بیمار هم ب��ه دلیل جواب 
نگرفتن تا سه، چهار جلسه درمانی  از ادامه درمان خودداری 

می کند.

بنیانگذار جراحی اطفال در اصفهان:

تجویز دارو قبل از تشخیص بیماری، اشتباه محض است

بنیانگذار جراحی اطفال در اصفهان گفت: پزشکانی که قبل از تشخیص بیماری به درمان بیمار و  گروه 
تجويز دارو می پردازند دست به يک اشتباه محض می زنند که بايد از آن پرهیز کنند.سالمت

مصرف قرص های الغری 14 عارضه دارد



یادداشت

این پرونده زمانی در دس��تور کارآگاهان پلی��س آگاهی قرار 
گرفت که یکی از چهره های شناخته ش��ده فرش اصفهان از 
 به سرقت رفتن پنج تخته فرش ابریشم بافت نفیس از منزلش 

خبر داد. 
با حضور مأموران در محل حادثه مشخص شد، صاحبخانه موارد 
ایمنی را رعایت نکرده است و سارقان با کمترین زحمت موفق 
شدند از طریق پنجره، وارد ساختمان شده و در فرصت مناسب 
فرش ها را به س��رقت ببرند. با توجه به قفل ب��ودن درمنزل، 
سارقان که به نظر می رسید کامال حرفه ای بوده اند، فرش ها 

را از طریق پنجره از خانه خارج کرده اند.

نخستین سرنخ پلیس: تماس یک شهروند
رسیدگی به موضوع سرقت در دس��تور کار پلیس قرار داشت 
تا زمانی که تماس تلفنی یک ش��هروند با110 سرنخ حل این 

پرونده را در اختیار مأموران قرار گرفت. 
مردی در تماس با مرکز فوریت های پلیس، از حضور افرادی 
 در مغ��ازه اش خبر داد ک��ه قصد دارن��د فرش��ی را به قیمت 

50 میلیون تومان به فروش برسانند، اما همه چیز گواه آن است 
که این افراد از خصوصیات این فرش خبر ندارند و به احتمال 

قوی سارق هستند.
مام��وران بالفاصله با حض��ور در محل مورد نظر، در پوش��ش 
خریداران فرش، با افراد مشکوک مواجه شدند و با ابراز عالقه 
نسبت به خرید فرش، آنها را ترغیب کردند که در صورت داشتن 
تعدادی بیشتر از این اقالم، آنها را عرضه کنند. این بار سارقان 
فریب خوردند و با مراجعه به مخفیگاهشان، بالفاصله از سوی 

مأموران دایره مبارزه با سرقت منازل دستگیر شدند.

س�رنخ های جدی�د پلی�س ب�ه دنبال مش�اهده 
کشفیات

کارآگاهان با بررس��ی مخفیگاه س��ارقان، عالوه بر کشف پنج 
تخته فرش نفیس، با اقالمی دیگر مواجه ش��دند که شگفتی 
مأموران را برانگیخت؛  قرآن بس��یار نفی��س خطی،  تنها یکی 
از اقالم کشف ش��ده بود. مأموران ده ها سند تاریخی، اسناد و 
 مدارک به جا مانده از بلیدیه و امنیه اصفهان، در کنار  اسناد و 

دست نوشته هایی از  علما و روحانیان به نام کشف کردند. در 
کنار این مدارک، مهری س��نگی کشف شد که ابتدا قدمت آن 
مشخص نبود، اما بررسی های کارشناس��ان میراث فرهنگی 
حاکی از آن بود که چهار هزار س��ال قدمت دارد. س��که های 
نقره دوره های مختلف تاریخی زندیه و قاجاریه  نیز بخش��ی 

از این کشفیات بود.

سارقان به شیشه معتاد بودند
به دنبال دس��تگیری متهمان این پرونده مشخص شد هر دو 
متهم به شیش��ه اعتیاد دارند. بازجویی ه��ای پلیس حکایت 
از آن داش��ت متهمان به صورت اتفاقی منزل فرش فروش را 
مورد سرقت قرار داده اند و  پس از سرقت، فرش ها را از همان 
پنجره ای که به وسیله آن به داخل آمده بودند، از خانه خارج 
کردند و سپس با یک دستگاه س��واری پراید از محل متواری 

شدند.

پیگیری  نحوه سرقت اموال تاریخی
در ادامه بررسی های این پرونده مشخص شد، سارقان اموال 
تاریخی را از خانه ای واقع در خیابان حافظ به سرقت برده اند. 
کارشناس��ان میراث برخی از این اموال  را قابل قیمت گذاری 
ندانستندو اعالم کردند این آثار باید در اختیار سازمان میراث 
باشد. این در حالی بود که درباره برخی اقالم، مالباختگان که 
ورثه فرد کلکس��یون دار بوده اند، مدارکی ارایه دادند که گواه 

تعلق داشتن این اموال به صورت میراث خانوادگی بود.

کشف 92 درصد جرایم مهم استان
سرهنگ حسین حسین زاده با تش��ریح این پرونده، وضعیت 
وقوع جرائم مهم همچون کالهبرداری، جعل، تجاوزات، قتل، 
سرقت منزل، س��رقت به عنف را  بررس��ی کرد. رییس پلیس 
آگاهی استان اصفهان با اعالم این که 92 درصد جرائم رخ داده 
در فرودین امسال از سوی نیروهای پلیس و با همکاری مردم 
کشف شده است، خاطر نشان کرد: وقوع جرائم در فرودین ماه 
13 درصد کاهش داشت. نرخ وقوع جرائم خشن در این مدت 

نیز با 36 درصد کاهش مواجه بوده است.
  حس��ین زاده با هش��دار نس��بت به وق��وع حوادث س��رقت 
در سطح استان، عامل اصلی وقوع این سرقت ها را  بی توجهی 
 مالباختگان نس��بت به رعایت نکات امنیتی منزل عنوان کرد 
 و گفت: نداش��تن دزدگیر، باز گذاش��تن پنج��ره، بی توجهی 
به باز بودن در من��زل مواردی بوده که منجر به وقوع س��رقت 

شده است.

سارقان فرش های میلیونی اصفهان در دست قانون

آخرین رج فرش های سرقتی را قانون زد. سارقانی که موفق به سرقت پنج تخته فرش نفیس 
از منزل یکی از سرشناس ترین  فرش فروش های اصفهان شده بودند، با تماس به موقع یک 

شهروند، به وسیله پلیس دستگیر  شدند.

ازدواج  عجیب مرد عراقی با دو زن 
م��رد عراقی در یک ش��ب 
با دو دخت��ر ازدواج کرد تا 
عشقش را به هر دوی آنها 
ثابت کند و نشان دهد هر 
دو همسرش را یک اندازه 
دوست دارد و هیچ کدام را 
به دیگری ترجیح نمی دهد. به گزارش خبرآنالین، همسر اول این مرد 

دخترعمویش و همسر دوم دخترعموی پدرش است. 
عبدالرحمن نایف حمید العبیدی، 22 ساله، در یکی از دهکده های 
نزدیک بیج��ی، واق��ع در 200 کیلومتری ش��مال بغ��داد با پدرش 

کشاورزی می کند. 
 او ب��ه »انتظار« 17 س��اله و »س��عاد« 21 س��اله عالقه مند ش��د و 
نمی توانست یکی را برای همسری برگزیند. اهالی دهکده در مراسم 
عروسی حضور یافته بودند و به دو دسته موافق و مخالف تقسیم شده 
بود. داماد برای هرکدام از همس��رانش دو میلیون و 500 هزار دینار 

)برابر با هزار و 986 دالر( مهریه تعیین کرد.
 این مرد در این باره گفت: بع��د از یک ماه فکر کردن به این مس��أله 
 این تصمیم را گرفتم. ب��ا والدینم درباره ازدواج ب��ا دو دختر در یک 
 ش��ب مش��ورت کردم و آنها مرا تش��ویق به ای��ن کار کردن��د و این 
امر انگیزه ای برای من ش��د. برخالف این که خویش��اوندانم مخالف 
بودند، اما من ت��الش زیادی برای متقاعد کردن ه��ر دو دختر انجام 

دادم  .

ذره بین

تخته گاز

دور دنیا
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توزیع فیلم مبتذل در یکی از دانشگاه های کشور 
فیلمی درباره مشکالت همجنس گرایان در ایران با تصاویرمبتذل و زننده ساخته شده است  که 
به سرعت در محیط خوابگاهی تهران  منتشر شد. این فیلم با عنوان »شرایط«، به وسیله افرادی 

ناشناس در محیط خوابگاهی توزیع شده است. 

سقوط پژو از باالی پل چمران 7
اصفهان

 بر اثر سقوط یک دستگاه خودروی س��واری پژو ۴05 از باالی پل چمران، 
یک نفر کشته و یک نفر به شدت مصدوم شد. به گزارش ایمنا، ساعت 18 
و 15 دقیقه  روز ش��نبه، نهم فروردین یک دس��تگاه خودروی سواری پژو 
۴05 که از روی پل چمران با س��رعت زیاد در حال حرکت بود، به شدت با 
گاردریل های کنار پل برخورد و به پایین سقوط کرد. براساس این گزارش، 
با حضور در صحنه، به س��رعت برای نجات سرنش��ینان خ��ودرو که بر اثر 
له شدگی ماش��ین امکان خارج کردن آنها وجود نداش��ت، اقدام کردند.  با 
تالش نیروهای امدادی، هر دو سرنشین خودرو خارج شدند، اما راننده که 

مردی 30 ساله بود، بر اثر شدت 
جراحات وارد ش��ده در دم جان 
باخت. سرنشین 25ساله  خودرو 
نیز که به ش��دت مجروح شده 
بود، پس از انجام اقدامات اولیه  
درمانی از سوی تکنسین های 
فوریت های پزشکی، به وسیله 
آمبوالنس به بیمارستان امین 

اصفهان منتقل شد.

هشدار رییس پلیس آگاهی استان:

مغازه داران اصفهانی مراقب 
کالهبرداران تلفنی باشند

گروه حوادث: مردی با 
تماس تلفنی  با یک مغازه 
ش��یرینی فروشی، بعد از 
انجام احوالپرس��ی گرم 
100 کیلوگرم ش��یرینی 
می ده��د.  س��فارش 
می گوی��د در اصفه��ان 
نیس��ت و از طریق کارت 
خود پرداز هزین��ه را پرداخت می کند. فروش��نده کارت 
خود را در دس��تگاه قرار می دهد تا به اصط��الح کارت به 
کارت شود. خریدار تقاضا می کند که فروشنده  به قسمت 
انگلیسی زبان منوی کارت برود. فروشنده هر چه خریدار 
می گوید را اجرا می کند، ب��ی آن که بداند در جریان یک 
عملیات ساده بانکی، تمام آن چه در حسابش بود، به حساب 
فرد تماس گیرنده واریز شده است و او هیچ رد پایی ندارد، 

جز تماس تلفنی که ممکن است قابل رد یابی نباشد. 
این ماجرا شبیه داستان است، اما کامال حقیقت دارد. رییس 
پلیس آگاهی اس��تان اصفه��ان در این باره از دس��تگیری 
سارقان کالهبردار تلفنی در اس��تان اصفهان  خبر داد که 
 با هدایت رییس بان��د، از داخل زندان  از طریق دس��تگاه 
خودپرداز  از مغازه داران و هتل داران س��رقت می کردند.

سرهنگ حس��ین حس��ین زاده افزود: در این روش افراد، 
بدون این که آگاهی الزم را در مورد واریز پول داشته باشند، 
مورد سوء استفاده سارقان قرار گرفته و حساب خود را در 
اختیار آنها قرار می دهند. این سارقان تاکنون از هشت هتل، 
20 مغازه در خمینی شهر و چند واحد صنفی در کاشان و 
اصفهان کاله برداری کرده اند. نکته قابل توجه این پرونده 
آن بوده است که  سر دسته این باند از زندان  هدایت این باند 
را با استفاده از دستگاه خودپرداز داخل زندان انجام  داده و 

مبالغ را به حساب خود واریز می کرد.
سارقان که روز گذش��ته در تهران بازداشت ش��ده اند، از 
مجرمان سابقه دار و حرفه ای هستند. رییس پلیس آگاهی 
اس��تان هش��دار داد: احتمال تکرار این روش وجود دارد و 
مغازه داران از ای��ن پس باید دقت بیش��تری در این رابطه 

داشته باشند.
براساس این گزارش سارقان باهوش  س��ه نفر بودند که با 
استفاده از بی تجربگی و کم اطالعی مردم حدود 300 الی 

۴00  میلوین تومان سرقت کرده اند.

به دنبال تماس یک شهروند رخ داد

شهرزاد
باباعلی پور
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تحديد حدود عمومی
905 ش��ماره: 861 آگهی تحديد حدود عمومی نوبت اول س��ال 1391 اداره ثبت 

اسناد و امالك ميمه
پي��رو آگهی های نوبتی قبل��ی و به موجب ماده 14 قانون ثبت اس��ناد و امالك 

تحديد حدود قسمتی از امالك حوزه ثبتی ميمه را بدين شرح آگهی می نمايد.
شماره های فرعی از شماره یک اصلی واقعات در میمه

91 آق��ای غالمعلی اس��ماعيلی فرزند قربانعلی و غيره شش��دانگ يك درب باغ 
موستان دشت سربره به مساحت 1304/50 مترمربع

10881 خان��م اقدس گرانمايه فرزند قيصر و غيره شش��دانگ قطعه زمين محل 
جوی متروکه در دشت ريگنه به مساحت 42 مترمربع

10882 دولت جمهوری اس��المی ايران به نمايندگی وزارت آموزش و پرورش 
ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 3196 مترمربع

)در روز دوشنبه 1391/3/1(
شماره های فرعی از شماره 11 اصلی واقعات در وزوان

1413 آقای حسن اسدی فرزند غالمعلی ششدانگ يك باب خانه در کوی باال به 
مساحت 270 مترمربع

8713 آقای قربانعلی يوسف زاد فرزند مشهدی احمد و غيره ششدانگ سه باب 
مغازه و حياط وصل به آن در دشت باغستان به مساحت 343/60 مترمربع

10213 آقای حس��ين س��ليمانی فرزند ماش��االه و غيره شش��دانگ قطعه زمين 
محصور به مساحت 87 مترمربع

10219 دولت جمهوری اس��المی ايران به نمايندگی وزارت آموزش و پرورش 
ششدانگ يك باب مدرسه در کوی سوراله به مساحت 1012/60 مترمربع

)در روز سه شنبه 1391/3/2(
شماره های فرعی از شماره 26 اصلی واقعات در ده ونداده

1781 خانم عزت مشرفی فرزند حسين و غيره ششدانگ يك باب خانه در کوی 
کاروانسرا

2270 آقای ناصر طهماس��بی فرزند محمود شش��دانگ محل يك باب طويله در 
خانه علی به مساحت 30/70 مترمربع

2271 آقای ناصر طهماسبی فرزند محمود ششدانگ يك باب اطاق در خانه علی 
به مساحت 69/60 مترمربع

)در روز پنج شنبه 1391/3/4(
2273 آقای ناصر طهماسبی فرزند محمود ششدانگ محل يك باب اطاق در خانه 

ملی به مساحت 12 مترمربع
4018 آقای حسنعلی صادقين فرزند محمد ششدانگ يك باب خانه در ده ونداده 

به مساحت 299 مترمربع
4019 آقای يداله ارومند فرزند ابراهيم و غيره شش��دانگ يك باب خانه در کوی 

باال به مساحت 231/76 مترمربع
)در روز یکشنبه 1391/3/7(

شماره های فرعی از شماره 30 اصلی واقعات در قریه زیاد آباد
3204 آق��ای محمدعل��ی نوروزی فرزن��د محمد و غيره شش��دانگ قطعه زمين 

مزروعی دشت در خانه جنب دشت ميمه به مساحت 752/50 مترمربع
3716 آق��ای رض��ا خ��داداد فرزند ميرزا احمد شش��دانگ قس��متی از يك باب 

مرغداری دشت سر آب باال به مساحت 907 مترمربع 
)در روز دوشنبه 1391/3/8(

شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات در قریه اذان
4321 آق��ای داود کاملی اذان فرزند عباس شش��دانگ قطعه زمين محصور در 

کوی باال به مساحت 72 مترمربع
4415 آقای محمدرضا طهری فرزند حيدرعلی ششدانگ قطعه زمين در ده اذان 

به مساحت 50 مترمربع
4438 آقای س��يد محمد حس��ينيان فرزند سيد مرتضی شش��دانگ قطعه زمين 

محصور در ده اذان به مساحت 250 مترمربع
4444 خانم محبوبه هاش��می فرزند حسين شش��دانگ قطعه زمين محصور در 

کوی باغ کهنه به مساحت 329 مترمربع
)در روز سه شنبه 1391/3/9(

4727 آقای عباس اقدامی فرزند پرويز و غيره ششدانگ قطعه زمين در ده اذان 
به مساحت 78 مترمربع

4728 آقای اکبر رمدان فرزند حس��ن شش��دانگ قطعه زمين ساده در کوی باغ 
کهنه به مساحت 100 مترمربع

4729 خانم زهرا عرب زاده فرزند غالمحس��ين شش��دانگ قطعه زمين ساده در 
کوی باغ کهنه به مساحت 300 مترمربع 

)در روز پنج شنبه 1391/3/11(
4730 آقای حس��ين سعدانی فرزند سهراب شش��دانگ قطعه زمين محصور در 

کوی باغ کهنه به مساحت 75 مترمربع

4731 خانم ميترا رمدان فرزند داود شش��دانگ قطعه زمين س��اده در کوی باغ 
کهنه به مساحت 50 مترمربع

4732 آقای رضا محمدزاده اذانی فرزند حس��ينعلی ششدانگ قطعه زمين ساده 
در کوی باغ کهنه به مساحت 50 مترمربع

)در روز شنبه 1391/3/13(
4733 خانم مهين رجايی فرزند ابوالحسن ششدانگ قطعه زمين ساده در ده اذان 

به مساحت 239/20 مترمربع
4734 آقای حيدرعلی کس��ايی فرزند باقر ششدانگ قطعه زمين محصور در ده 

اذان به مساحت 100 مترمربع
4735 آقای علی رضا يوس��فيان فرزند حسين شش��دانگ قطعه زمين ساده در 

کوی باغ کهنه به مساحت 75 مترمربع
)در روز سه شنبه 1391/3/16(
4736 آقای داود يوسفيان فرزند حسن ششدانگ قطعه زمين ساده در کوی باغ 

کهنه به مساحت 50 مترمربع
4737 آقای اصغر طهری فرزند ميرزا حسن ششدانگ قطعه زمين ساده در کوی 

باغ کهنه به مساحت 50 مترمربع
4738 آقای اکبر يوس��فيان فرزند حسن ششدانگ قطعه زمين ساده در کوی باغ 

کهنه به مساحت 75 مترمربع
)در روز چهارشنبه 1391/3/17(
4739 آق��ای محمدرضا کاملی فرزند کامران شش��دانگ قطعه زمين در ده ازان 

به مساحت 75 مترمربع
4740 خانم زهرا صالحان فرزند حيدر شش��دانگ قطعه زمين ساده در کوی باغ 

کهنه به مساحت 143/20 مترمربع
4741 خانم فاطمه خدادوست فرزند زين العابدين ششدانگ قطعه زمين ساده در 

کوی باغ کهنه به مساحت 75 مترمربع
)در روز پنج شنبه 1391/3/18(
4749 آقای حجت اله خدادوس��ت فرزند محمد شش��دانگ قطعه زمين ساده در 

کوی باغ کهنه بمساحت 74/50 مترمربع
4750 آقای حجت اله خدادوس��ت فرزند محمد شش��دانگ قطعه زمين ساده در 

کوی باغ کهنه بمساحت 74/50 مترمربع
4751 آقای حجت اله خدادوس��ت فرزند محمد شش��دانگ قطعه زمين ساده در 

کوی باغ کهنه بمساحت 75 مترمربع
)در روز شنبه 1391/3/20(

4754 آقای عباس��علی ابراهيمی فرزند صفرعلی ششدانگ قطعه زمين ساده در 
ده اذان به مساحت 50 مترمربع

4755 آقای داود ابراهيمی فرزند عباس��علی ششدانگ قطعه زمين ساده در کوی 
باغ کهنه به مساحت 250 مترمربع

4756 خانم اقدس جباری فرزند نصرت اله شش��دانگ قطعه زمين محل يك باب 
مغازه در کوی باغ کهنه به مساحت 50 مترمربع

)در روز یکشنبه 1391/3/21(
4757 خانم معصومه خدادوس��ت فرزند حسن ششدانگ قطعه زمين در ده اذان 

به مساحت 150 مترمربع
4758 خانم نيلوفر جباری فرزند عباس��علی ششدانگ قطعه زمين ساده در کوی 

باغ کهنه به مساحت 50 مترمربع
4759 آقای عباس صالح فرزند حس��ين ششدانگ قطعه زمين ساده در کوی باغ 

کهنه به مساحت 50 مترمربع
4760 خانم اعظم عرب زاده فرزند رحمت اله شش��دانگ قطعه زمين س��اده در 

کوی باغ کهنه به مساحت 200 مترمربع
)در روز دوشنبه 1391/3/22(

شماره های فرعی از شماره 54 اصلی واقعات در قریه خسرو آباد
141 آق��ای خدايار زندی فرزند محمودخان و غيره شش��دانگ يك باب خانه در 

قريه خسرو آباد به مساحت 498/50 مترمربع
491 آقای مهرداد زندی فرزند عباس و غيره ششدانگ يك درب باغ مزروعی در 

ده خسرو آباد به مساحت 1030 مترمربع
492 آقای خدايار زندی فرزند محمودخان شش��دانگ يك درب باغ مزروعی در 

ده خسرو آباد به مساحت 654/75 مترمربع
)در روز سه شنبه 1391/3/23(
962 آقای حس��ن زالی فرزند سلطانعلی ششدانگ قطعه زمين محصور در کوی 

باال به مساحت 497 مترمربع
971 آقای حس��ين جورمند فرزند رمضان ششدانگ قطعه زمين محصور در ده 

خسرو آباد به مساحت 225 مترمربع
)در روز چهارشنبه 1391/3/24(

شماره های فرعی از شماره 67 اصلی واقعات در قریه حسن رباط
746 خانم زرافش��ان اکبری فرزند براتعلی ششدانگ قطعه زمين محصور در ده 

حسن رباط به مساحت 1340 مترمربع
747 آق��ای محمد رجبی فرزند علی اکبر و غيره شش��دانگ يك باب خانه در ده 

حسن رباط به مساحت 421 مترمربع
748 آقای جمش��يد اميری فرزند منصور شش��دانگ يك ب��اب بهاربند در کوی 

سرچشمه به مساحت 215 مترمربع
)در روز پنج شنبه 1391/3/25(
749 آقای جمش��يد اميری فرزند منصور و غيره ششدانگ يك باب خانه در ده 

حسن رباط به مساحت 230 مترمربع
753 آقای کاظم فالح فرزند حسين ششدانگ قطعه زمين محصور در کوی قلعه 

باال به مساحت 221/10 مترمربع
)در روز شنبه 1391/3/27(

شماره های فرعی از شماره 88 اصلی واقعات در الی بید علیا
269 آقای حسين کريمی فرزند علی اصغر ششدانگ يك باب خانه در کوی بنياد 

به مساحت 496 مترمربع
298 آقای تيمور کريمی فرزند احمد شش��دانگ يك باب خانه در کوی باغ طاهر 

به مساحت 671 مترمربع
342 آقای عبداله آقائی نژاد فرزند علی ششدانگ يك باب خانه در کوی بنياد به 

مساحت 585/90 مترمربع
)در روز یک شنبه 1391/3/28(
347 آقای تيمور کريمی فرزند احمد ششدانگ قطعه زمين محصور در کوی باغ 

طاهر به مساحت 1511/60 مترمربع
348 دولت جمهوری اس��المی اي��ران به نمايندگ��ی وزارت آموزش و پرورش 

ششدانگ يك باب مدرسه در کوی باغ طاهر به مساحت 3519/50 مترمربع
349 دولت جمهوری اس��المی اي��ران به نمايندگ��ی وزارت آموزش و پرورش 

ششدانگ يك باب مدرسه در کوی باغ طاهر به مساحت 4370 مترمربع
350 آقای برات توکلی فرزند علی ششدانگ قطعه زمين محصور در کوی ماهور 

به مساحت 927/20 مترمربع
)در روز سه شنبه 1391/3/30(

شماره های فرعی از شماره 90 اصلی واقعات در قلعه بلند الی بید
224 آقای رضا توکلی فرزند حجت اله ششدانگ يك باب خانه در کوی قلعه بلند 

به مساحت 435 مترمربع
228 آق��ای حجت اله توکل��ی فرزند قربانعلی شش��دانگ يك ب��اب بوم کن در 

صحاری الی بيد به مساحت 200 مترمربع
)در روز چهارشنبه 1391/3/31(

شماره های فرعی از شماره 110 اصلی واقعات در قریه موته
211 آقای علی اکبر ذاکری فرزند حس��ين و غيره ششدانگ يك باب خانه در ده 

موته به مساحت 721 مترمربع
383 آقای غالم رضا صفرعلی زاده فرزند محمد و غيره ششدانگ يك باب خانه 

در ده موته به مساحت 372 مترمربع
447 آقای علی جان ذاکری فرزند علی اکبر و غيره شش��دانگ يك باب خانه در 

ده موته به مساحت 381 مترمربع
448 آقای علی جان ذاکری فرزند علی اکبر ششدانگ قطعه زمين محصور در ده 

موته به مساحت 586 مترمربع
)در روز چهارشنبه 1391/4/1(
449 آقای حميدرضا هدائيان فرزند محمد شش��دانگ يك باب خانه در ده موته 

به مساحت 1784/50 مترمربع
450 آقای غالمعباس ياوری فرزند احمد شش��دانگ قطعه زمين مزروعی در ده 

موته جاده معدن طالء به مساحت 3355 مترمربع
452 دولت جمهوری اس��المی اي��ران به نمايندگ��ی وزارت آموزش و پرورش 

ششدانگ يك باب مدرسه در ده موته به مساحت 2664/60 مترمربع
)در روز شنبه 1391/4/3(
تحديد حدود پالك های فوق به ترتيب از س��اعت 9 صبح به بعد در محل شروع 
خواه��د آمد لذا ب��ه موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحب��ان امالك و مجاورين 
اعالم می ش��ود که در روز مقرر در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر يك 
از صاحبان امالك يا نماينده قانونی آنها در موقع تحديد حدود حاضر نباش��ند 
مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك آنها با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورين 
تحديد حدود خواهد ش��د اعتراضات مجاورين و صاحب��ان امالك که در موقع 
مق��رر حاضر نبودند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت 
مجل��س تحديد حدود فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده 
واح��ده تعيين تکلي��ف پرونده های معترض ثبت ظرف يك ماه از تاريخ تس��ليم 
اعتراض به اين اداره بايس��تی با تقديم دادخواس��ت به مرجع ذيصالح قضايی 

گواهی تقديم دادخواست اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. 
تاريخ انتشار: دوشنبه 1391/12/11

م الف/ 1957                         نوروز- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه

ابالغ وقت رسیدگی
674 در خصوص پرونده کالسه 1372/90 ش 33 خواهان امير رحمانی با وکالت آقای خدارحمی 
دادخواس��تی مبنی بر ورود ثالث در پرونده کالسه 1372/90 با موضوع مطالبه به طرفيت نويد 
ياراحمدی- هادی صدری تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای روز 5شنبه مورخ 91/3/25 
س��اعت 10/30 صبح تعيين گردي��ده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين شعبه واقع در خيابان 
آتش��گاه نرس��يده به پمپ بنزين مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
تصميم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
723 ش��ماره دادنامه: 9109973634000021، ش��ماره پرونده: 9009983634901717، شماره 
بايگانی شعبه: 901281، متهمين: 1- آقای مصطفی حاج حيدری به نشانی خمينی شهر خ شريعتی 
شمالی کوچه حاج رحمان، 2- آقای ابراهيم حاج هاشمی به نشانی خمينی شهر خ شريعتی شمالی 
کوچه بهارس��تان بهارس��تان 2 پالك 25، 3- آقای مرتضی حاج هاشمی به نشانی خمينی شهر 
ژاندارمری قديم بلوار دانش��گاه جنب کارخانه حاج رحمان، 4- آقای امير حاج هاشمی به نشانی 
خمينی ش��هر خ شهيد رجائی کوچه برج کوچه گلزار، 5- آقای احمدرضا حاج هاشمی به نشانی 
مجهول المکان، اتهام ها: 1- اس��تعمال مواد مخدر، 2- نگهداری و مالکيت مواد مخدر، دادگاه با 
مالحظه محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل انشاء رأی می نمايد. رأی دادگاه: 
در خصوص اتهام آقايان 1- امير حاج هاش��می فرزند محمود دارای سابقه کيفری متولد 1361 
دائر بر نگهداری 4 گرم و 50 س��انت شيش��ه و استعمال شيشه و نگهداری پايپ و مشارکت در 
نگهداری 21 گرم هروئين، 2- احمدرضا حاج هاشمی فرزند محمود فعاًل متواری دائر بر مشارکت 
در نگهداری 21 گرم هروئين، 3- ابراهيم حاج هاشمی فرزند عبدالصمد متولد 1355 دارای سابقه 
کيفری دائر بر نگهداری 30 س��انت شيشه و استعمال شيش��ه 4- مصطفی حاج حيدری فرزند 
خسرو متولد 1363 دائر بر استعمال کراك 5- مرتضی حاج هاشمی فرزند عليرضا متولد 1340 
دائر بر استعمال ترياك موضوع گزارش ضابطين قضايی، نظر به مفاد گزارش اوليه ضابطين در 
نحوه دستگيری متهمين و کشف مواد مخدر از ايشان، برگ توزين مواد مخدر، متواری گرديدن 
متهم رديف دوم و کش��ف مواد مخدر از پش��ت درب حمام منزل متهمين رديف های اول و دوم 
و سابقه دار بودن متهم رديف اول، اقارير صريح متهمين در قبول بزه های انتسابی و دفاعيات 
غيرموجه متهم رديف اول در اثبات بی گناهی خويش در خصوص مواد مخدر مکشوفه در حمام 
و مفاد صورتجلسه مواجهه حضوری فی مابين متهمين مضبوط در برگ 18 پرونده و گزارش 
مورخه 1390/8/4 مأمورين کاش��ف در نحوه کش��ف مواد مخدر و اظهارات مأمورين کاشف و 
مفاد کيفرخواست صادره از دادستانی دادسرای عمومی و انقالب خمينی شهر، دادگاه من حيث 
المجموع بزه انتس��ابی به متهم را محرز و مسلم تشخيص به اس��تناد مواد 1، بند 1 و 5 ماده 8 
و بنده��ای 1 و 2 ماده 19 و قس��مت ذيل ماده 20 همگی از قان��ون اصالح قانون مبارزه با مواد 
مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367 اصالحی 1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام حکم 
به محکوميت متهمين موصوف به ترتيب رديف اول به تحمل ده س��ال حبس، 40 ضربه ش��الق 
و پرداخ��ت پنجاه ميليون ريال جزای نقدی در حق صندوق دولت از باب نگهداری مواد مخدر و 
پرداخت س��ه ميليون ريال جزای نقدی در حق صندوق دولت و تحمل 50 ضربه ش��الق از باب 
استعمال شيشه و پرداخت پانصد هزار ريال جزای نقدی در حق صندوق دولت از باب نگهداری 
پايپ و متهم رديف دوم به تحمل يازده سال حبس و 74 ضربه شالق و پرداخت شصت ميليون 
ري��ال جزای نقدی در حق صن��دوق دولت از باب نگهداری مواد مخدر و متهم رديف س��وم به 
پرداخت ش��ش ميليون ريال جزای نقدی در حق صندوق دولت و تحمل 40 ضربه شالق از باب 
نگهداری شيشه و پرداخت سه ميليون ريال جزای نقدی در حق صندوق دولت و تحمل 50 ضربه 
شالق از باب استعمال شيشه و متهم رديف چهارم به پرداخت سه ميليون ريال جزای نقدی در 
حق صندوق دولت و تحمل 50 ضربه شالق از باب استعمال کراك و متهم رديف پنجم به پرداخت 
دو ميليون ريال جزای نقدی در حق صندوق دولت و تحمل 20 ضربه ش��الق از باب اس��تعمال 
ترياك صادر و اعالم می نمايد. ضمنًا در اجرای ماده 10 از قانون مجازات اسالمی حکم به معدوم 
نمودن مواد مخدر مکش��وفه و ضبط آلت اس��تعمال به نفع دولت صادر و اعالم می نمايد. رأی 
صادره نسبت به متهم رديف دوم غيابی که ظرف ده روز پس از ابالغ قابل رسيدگی به واخواهی 
در شعبه صادرکننده رأی می باشد و نسبت به ساير متهمين قطعی است. موسوی- رئيس شعبه 

103 دادگاه عمومی جزايی و دادرس دادگاه انقالب خمينی شهر
 

ابالغ وقت رسیدگی
737 در خصوص پرونده کالسه 152/91 خواهان علی محمد قاسمی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
مبلغ به طرفيت علی کوچه مش��کی تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز چهارشنبه مورخ 
91/4/21 ساعت 9 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين شعبه واقع در خيابان 
آتش��گاه نرس��يده به پمپ بنزين مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
تصميم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان



چهره روزيادداشت

 پیشرفت 85 درصدی 
فرهنگسرای شهركرد 

گروه شهرس�تان - قائم مقام وزی��ر و مدیركل راه و شهرس��ازی 
چهارمحال و بختیاری از پیشرفت 85 درصدی فرهنگسرای بزرگ 

شهركرد خبر داد. 
به گزارش فارس، عل��ی علیخانیز در بازدید از فرهنگس��رای بزرگ 
شهركرد اظهار داشت: فرهنگسرای بزرگ شهركرد در سطحی معادل 
7 هزار و 600 مترمربع با برخورداری از 85 درصد پیشرفت فیزیکی 

در این استان در دست احداث است.
وی با بیان این كه س��اختمان فرهنگس��را در چه��ار بلوک طراحی 
ش��ده اس��ت،گفت: فضای كل فرهنگس��را در طبقه همکف هزار و 
270مترمربع اس��ت و ش��امل بخش های��ی چون كتابخانه، س��الن 
نمایشگاه هنر و صنایع دستی، فضای آموزشی و قسمت اداری است.

علیخانی افزود: در فضای طبقه همکف این فرهنگس��را یک س��الن 
كتابخانه به مس��احت 540 متر و فضای نمایش��گاه ب��ا هزار و 270 
مترمربع مس��احت قرار دارد كه فضای نمایشگاه، خود شامل سالن 

نمایشگاه هنر و صنایع دستی، فضای باز نمایشگاه و مخزن است.
مدیركل راه و شهرس��ازی چهارمحال و بختی��اری ادامه داد: فضای 
آموزشی با مس��احت 765 متر، كالس های آموزش فرهنگی و هنر 
و اتاق نشس��ت داوران از دیگر بخش های این فرهنگسرا است كه در 

طبقه همکف واقع شده است.
وی خاطرنش��ان كرد: با س��اخت و بهره برداری از این فرهنگس��را، 

كانون های هنرهای اسالمی رنگ دیگری به خود می گیرد. 

اجرای 70 پروژه آبرسانی 
مدیرعامل شركت آبفا چهارمحال و بختیاری گفت: در 
ح��ال حاضر افزون بر 70 طرح و پروژه آب و فاضالب 
در سطح ش��هرهای این استان در دس��ت اجرا است. 
اصغر یزدانی اظهار داش��ت: در حال حاضر 98 درصد 
از آب های زیرزمینی این اس��تان از طریق س��فرهای 
زیرزمینی تأمین می ش��ود. وی با اشاره به بروز پدیده 
خشکس��الی در س��ال های اخیر در این استان، گفت: 
كاهش بارندگی ها، الیروبی نشدن چاه های آب قدیمی 
و آبیاری سنتی زمین های كشاورزی در سال های اخیر 
موجب افت سطح آب سفره های زیرزمینی و چاه های 
تأمین كننده آب آش��امیدنی در اس��تان چهارمحال و 

بختیاری شده است.
یزدانی با اس��تناد به آمار كاهش 13 درصدی بارش ها 
نس��بت به بلندمدت در این اس��تان، گفت: حدود 50 
حلق��ه چ��اه آب از 162 حلقه چ��اه تأمین كننده آب 
آش��امیدنی مردم این استان خشک شده است و بقیه 
چاه ه��ا هم با كاهش س��طح آب مواجه اند. مدیرعامل 
ش��ركت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری با بیان 
این كه منابع آب زیرزمینی جوابگوی آب آش��امیدنی 
مورد نیاز مردم چهارمحال و بختیاری نیس��ت، گفت: 
ب��ر همین اس��اس الزم اس��ت از آب های س��طحی و 
روان آب ه��ا به منظ��ور تأمی��ن آب ش��رب م��ورد نیاز 
م��ردم اس��تفاده كنیم. وی از اج��رای 70 طرح آب و 
فاضالب شهری در این استان خبر داد و گفت: احداث 
تصفیه خانه آب س��امان، اجرای طرح انتقال آب بن � 
بروجن، اجرای طرح آبرس��انی به ش��هرهای لردگان، 
س��امان، بروجن، اردل از جمله طرح ه��ای اولویت دار 

این شركت محسوب می شود.

مشاركت كشاورزان در 
مديريت مصرف برق

مدیر فروش و خدمات مشتركان ش��ركت توزیع نیروی 
برق استان چهارمحال و بختیاری مهم ترین برنامه های 
پیش بینی ش��ده برای مشاركت مش��تركان كشاورزی 
در بهینه س��ازی مصرف برق را برگزاری س��مینارهای 
مدیریت مص��رف در حزوه ه��ای كش��اورزی، خانگی و 
اداری برای مدیران ستادی و شهرستان های آن سازمان 
و ارس��ال اطالعاتی در زمینه مدیریت مصرف برق برای 
 چاپ در ماهنامه جهاد كش��اورزی عنوان كرد. برگزاری 
دوره های آموزش��ی برای كش��اورزان و توزیع لوح های 
فشرده آموزشی و شناسایی مشتركان پرمصرف از دیگر 
برنامه های این اداره  است كه فرهاد اردشیری به تشریح 

آن پرداخت.

خبر ويژه

اخبار كوتاه

8
ظرفیت های دینی استان در برنامه امسال دیده شده است 

حجت االسالم والمسلمین سید محمد میربد، معاون فرهنگي، پژوهشي و آموزشي تبلیغات اسالمي چهارمحال 
و بختیاري، رصد، بهبود و اصالح جریان هاي فرهنگ دیني استان را از اولویت هاي این اداره كل در سال 91 

بیان كرد وافزود: بهره گیري از تمام ظرفیت هاي فرهنگ دیني استان از برنامه هاي فرهنگي امسال است. 

باید نوآوری و خالقیت در میان زنان شاغل گسترش یابد و تحقق این 
موضوع در میان روستاییان از اهمیت بیشتری برخوردار است ولی 
فراموش نکنیم در این امر مهم، باید به حوزه درون س��ازمانی بانوان 
توجه بیشتری كرد، چرا كه مخاطبان در این برنامه از وسعت زیادی 
برخوردارند. در واقع نوآوری و خالقی��ت، رویکرد محتوایی وعلمی، 
فضا س��ازی، تبلیغات محیطی و انعکاس و اطالع رسانی فعالیت ها 
در رسانه های جمعی، از محورهای برنامه های این كمیته در هفته 
بزرگداشت مقام و منزلت زن 
اس��ت. نباید فراموش كنیم 
نقش زن��ان در تحقق تولید 
ملی، حمایت از كار و سرمایه 
ایرانی بس��یار باالست چون 
زنان عرصه های سیاس��ی، 
اجتماع��ی و فرهنگی نقش 

زیادی را ایفا می كنند. 
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فرارس��یدن فصل بهار و رویش گیاهان نویدبخش بازگش��ت 
ایل اس��ت و نغمه های فراق س��لوک به گرمس��یر جایگزین 
 آواهای نش��اط بخش دیدار ییالق ش��ده اس��ت، »دوارهای« 
)سیاه چادرها( برچیده شده و برپشت حیوانات باربر قرارگرفته 
و رمه در مسیری طوالنی به س��مت ییالق ره می سپارد. چه 
آسان می كوچند عشایر. زندگی آنان مصداق آسان دل كندن 

است و كوچ مداوم آنها با بهار آغاز می شود.
كوچ تاریخی عش��ایر امروز دچار تحوالت زیادی شده و دامنه 
تغییرات س��بک زندگی به این بخش از جمعی��ت جامعه نیز 
انتقال یافته اس��ت. برخی از عش��ایر در س��ال ه��ای اخیر با 
 توس��عه جاده ها و وجود كامیون های ب��اری، دیگر رنج چند 
 هفته ای كوچ را به خود نمی دهند و رمه را با كامیون به ییالق 
می رسانند و این گونه است كه سلوک چند هفته ای در چند 

ساعت انجام می شود.
همین سرعت یافتن انتقال رمه و كوچ س��ریع و زودهنگام به 
ییالق باعث شده اس��ت قبل ازاین كه علفزارها و مراتع ییالق 
سبز شود، ایل رحل اقامت در ییالق پهن كند و گیاهان مراتع 

فرصت رش��د كافی پیدا نکنن��د و رمه، با مرات��ع فقیر مواجه 
شده و علوفه كافی وجود نداش��ته باشد.خشکسالی های چند 
 سال گذش��ته نیز مزید بر علت ش��ده تا با كاهش سطح سفره 
آب های زیرزمینی، س��فره زمین كم رونق ش��ود و اهرم فشار 
كوچ زودهنگام عشایر و حركت سریع آنان به مناطق سردسیر 
نیز بر فقر مراتع بیافزاید. س��االنه هزاران میلیارد ریال اعتبار 
 در قالب پ��روژه های مختلف ب��رای اصالح مراتع و بهس��ازی 
جنگل ها هزینه ش��ده و تالش زیادی ب��رای جلب همکاری 
و مش��اركت روس��تاییان و عش��ایر صورت می گیرد، اما كوچ 

زودهنگام تمامی بودجه ها و برنامه ها را بی اثر می كند.
هر ساله با تداوم خشکسالی و گرم تر شدن هوا، كوچ زودهنگام، 
زودتر ازس��ال های قبل انجام می گیرد و با ك��وچ زودهنگام 
عشایر، روند كاهش عملکرد منابع طبیعی در هر سال نسبت 

به سنوات گذشته شتاب بیشتری می گیرد.
 مدیركل امور عش��ایر چهارمحال و بختیاری زمان مناس��ب 
برای كوچ عشایر را اوایل خرداد دانست و اظهار كرد: براساس 
 ضوابط و مقرارت س��ازمان جنگل ها و مراتع كش��ور، عشایر 

می توانن��د از اوای��ل خردادم��اه وارد مراتع ییالقی ش��وند و 
 تا 100 روز اج��ازه  تعلی��ف دام خ��ود را دارند.خالد طاهری 
می گوید: در صورت مشاهده كوچ نشینان زودتر از زمان تعیین 
 ش��ده در مراتع ییالقی، پروانه چرای گوس��فندان آنها باطل 
می شود. وی معتقد است: در سنوات گذش��ته با از بین رفتن 
مراتع میان بند، نبود علوفه و آب در مناطق قش��القی، توسعه 
س��اخت و س��ازها و احداث پروژه های عمرانی و جاده سازی 

و از بی��ن رفتن ای��ل راه ها، 
 عشایر ناچار به كوچ ماشینی 
شده اند كه این امرمنجر به 
كوچ زودهنگام و سریع آنان 
به مناطق ییالقی شده است. 
طاهری در زمین��ه اقدامات 
ب��رای  كل  اداره  ای��ن 
جلوگیری ازكوچ زودهنگام 
و تخری��ب مراتع اس��تان به 
ایرن��ا گف��ت: اداره كل امور 
عش��ایر موظ��ف ب��ه تأمین 
ضروریات و مایحتاج عشایر 
اس��ت وجلوگی��ری از ورود 
و تخری��ب مراتع، ب��ه عهده 
اداره كل مناب��ع طبیع��ی 
اس��ت. وی جلوگی��ری از 
ورود عشایر و اس��کان آنان 

در مناطق قش��القی تا زمان قانون��ی ك��وچ را نیازمند تأمین 
 علوفه مورد نیاز آنان با صرف هزینه باال در مناطق گرمسیری 

می داند كه این امر نیز به سادگی مقدور نیست. 
طاهری بهترین راهکار در این زمینه را مدیریت چرا به وسیله 
عشایر دانست و افزود: استفاده عشایر از مراتع ییالقی كه سقف 
مش��خصی برای چرا دارن��د، از دیگر اقداماتی اس��ت كه برای 
جلوگی��ری از تخریب مراتع باید مورد توجه ق��رار گیرد. البته 
 در زمان كوچ زود هنگام، گلوگاه های عشایری به وسیله اداره 
 كل مناب��ع طبیعی اس��تان بس��ته و از ورود عش��ایر ممانعت 

می شود. 
مدیركل امور عشایر چهارمحال و بختیاری حمایت های مادی 
و مالی را مهم ترین انتظار عشایر از مسئوالن عنوان كرد و گفت: 
مسئوالن می توانند با پرداخت تسهیالت، بخشی از هزینه های 
كوچ عشایر را درزمینه ی آبرس��انی و تأمین علوفه مورد نیاز 

دام جبران و از تخریب بیشتر منابع طبیعی جلوگیری كنند.

با آمدن بهار محقق می شود 

بانگ زودهنگام كوچ، جرس قافله نابودی مراتع 

 پیش�قراوالن ايالت كوچ روی دامنه های زاگرس، حركت تاريخی خود را به س�مت س�رزمین ه�ای يیالقی آغاز 
كرده اند. در كناره جاده های ارتباطی مناطق قشالقی به سمت يیالق، نخستین گروه های عشاير را می تواند ديد 

كه رمه ها را برای رساندن به مناطق يیالقی به حركت درآورده اند.

فرهنگ عفاف را میان زنان شاغل 
تقويت كنید

مراد كاظمی
فرماندار شهركرد

 با كوچ زود
هنگام عشاير، 

روند كاهش 
عملكرد منابع 
 طبیعی در هر 

 سال نسبت 
 به سنوات 

گذشته شتاب 
 بیشتری 
می گیرد

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ رأی
749 ش��ماره دادنامه: 9109973634000052، شماره پرونده: 9009983634701058، شماره 
بايگانی ش��عبه: 901051، ش��کات: 1- آقای محمد حاج حيدری به نش��انی خمينی شهر خ ش 
رجايی ك سروس��تان بن بس��ت اميد سمت راس��ت منزل آخر، 2- آقای حسنعلی رضايی به 
نش��انی قلعه اميريه ك ش اکبر رضايی س��مت راس��ت منزل پنجم، متهمين: 1- آقای رس��ول 
ابطحی به نش��انی خمينی شهر خ اميرکبير ادريان ك 109 پش��ت مدرسه باقرالعلوم بن بست 
3 س��مت چپ منزل آخر، 2- آقای حس��ين رضايی به نش��انی خمينی شهر خ اميرکبير ادريان 
ك ارديبهش��ت جنب مسجد صاحب الزمان اولين چهارراه دست چپ فرعی 7 سمت چپ منزل 
اول، 3- آقای جاس��م رضايی به نشانی خمينی ش��هر ادريان ك 101 جنب مدرسه بهار. اتهام 
ها: 1- نگهداری مواد روان گردان، 2- س��رقت مس��توجب تعزير، 3- تحصيل مال مس��روقه، 
4- حمل هروئين، مرفين، کوکائين، ديگر مشتقات شيميايی مرفين و کوکائين، دادگاه با مالحظه 
محتويات پرونده ختم رس��يدگی را اعالم و به ش��رح ذيل انشاء رأی می نمايد: رأی دادگاه: در 
خصوص اتهامات آقايان 1- رس��ول ابطحی فرزند رضا 28 س��اله دارای سوابق کيفری دائر 
بر س��رقت موتورسيکلت، تحصيل مال مس��روقه، حمل و نگهداری 19/50 گرم هروئين و 20 
س��انت شيشه 2- جاسم رضايی فرزند محمد 29 ساله دارای سوابق کيفری دائر بر مشارکت 
در س��رقت از آقای رضايی با وکالت آقای جواد رضايی 3- حس��ين رضايی فرزند علی فعاًل 
متواری دائر بر مشارکت در سرقت از آقای رضايی موضوع شکايت آقايان محمد حاج حيدری 
و حسينعلی رضايی، نظر به مفاد کيفرخواست صادره از دادستانی دادسرای عمومی و انقالب 
خمينی ش��هر، اقارير صريح متهمين دائر بر قبول بزه های انتس��ابی، کشف مواد مخدر از يد 
متهم رديف اول و سابقه دار بودن متهمين رديف های اول و دوم و دفاعيات غيرموجه ايشان 
در اثبات بی کناهی خويش و متواری بودن متهم رديف س��وم، برگ توزين مواد مخدر و نامه 
ش��ماره 2/7312/آز مورخه 1390/07/23 پزش��کی قانونی و اعالم رضايت بدون قيد و شرط 
ش��اکی رضايی به متهم رديف دوم و شاکی حاج حيدری به متهم رديف اول، دادگاه من حيث 
المجموع بزه انتس��ابی به متهمين را محرز و مسلم تشخيص به استناد مواد 2، 661 و 667 از 
قانون مجازات اس��المی و مواد 1، بند 5 ماده 8 از قان��ون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر 
مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام حکم به محکوميت هر يك از متهمين با رعايت بند 
5 و 2 ماده 22 قانون مجازات اسالمی به پرداخت سه ميليون ريال جزای نقدی بدل از حبس و 
پرداخت پانصد هزار ريال جزای نقدی بدل از شالق از باب سرقت و عالوه بر آن متهم رديف 
س��وم محکوم به رد مال مس��روقه از شاکی حسينعلی رضايی می گردد و متهم رديف اول به 
تحمل ده س��ال حبس و تحمل 40 ضربه ش��الق و پرداخت پنجاه ميليون ريال جزای نقدی در 
حق صندوق دولت از باب نگهداری مواد مخدر و معدوم نمودن مواد مخدر مکشوفه صادر و 
اعالم می نمايد ضمنًا متهم رديف اول به پرداخت دو ميليون ريال جزای نقدی در حق صندوق 
دولت بدل از حبس و پرداخت پانصد هزار ريال جزای نقدی بدل از شالق از باب تحصيل مال 
مسروقه صادر و اعالم می نمايد. رأی صادره نسبت به متهم رديف سوم غيابی ظرف ده روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رأی می باشد و نسبت به سايرين در قسمت 
مواد مخدر قطعی و غير از آن ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهی در محاکم تجديدنظر استان 
اصفهان می باش��د. ضمنًا با عنايت به اعالم رضايت شکات رد مال متهمين رديف های اول و 

دوم منتفی است. موسوی- رئيس شعبه 103 دادگاه عمومی جزايی خمينی شهر
 

ابالغ وقت دادرسی
752 خواه��ان حميدرضا جفاز دادخواس��تی به خواس��ته مطالبه وجه ي��ك فقره حواله قرض 
الحس��نه الزهرای منظريه به شماره 202703-90/12/19 به مبلغ چهار ميليون ريال به طرفيت 
خواندگان 1- امير امينی منش 2- بهمن امينی منش 3- رحمت اله نظری به شورای حل اختالف 
حوزه 8 تسليم نموده که پس از ارجاع به اين شورا به کالسه 60/91 ثبت گرديده است عليهذا 
چون خوانده دارای نش��انی معين نمی باش��د و به تاريخ چهارشنبه 91/3/17 ساعت 5 عصر 
معين شده است به تقاضای خواهان و دستور شورا برابر ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی 
مراتب يکبار در روزنامه های رسمی و کثيراالنتشار محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار 
می گردد که با نشر آگهی ظرف مدت يك ماه به دفتر شورا واقع در خمينی شهر خيابان مدرس 
ش��هرداری منطقه يك مراجعه و نسبت به دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نمايد 
و در جلسه دادرس��ی تعيين شده حضور يابد. بديهی است در صورت عدم حضور، شورا به 
خواس��ته رسيدگی نموده و تصميم شايسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نياز به انتشار مجدد 
آگهی باش��د فقط يك نوبت درج خواهد ش��د. م الف/ 12199 دبير شورای حل اختالف شماره 

خمينی شهر
 

ابالغ وقت دادرسی
756 خواهان رس��ول نيکوکار دادخواستی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی اتومبيل 13-
835752 به طرفيت خوانده س��يد حسن ميرباقری و عباسعلی قاسمی به شورای حل اختالف 
حوزه 12 تسليم نموده که پس از ارجاع به اين شورا به کالسه 57/91 ثبت گرديده است عليهذا 
چون خوانده دارای نش��انی معين نمی باش��د و به تاريخ چهارشنبه 91/3/17 ساعت 6 عصر 
دارای وقت رس��يدگی می باشد به تقاضای خواهان و دستور شورا برابر ماده 73 قانون آيين 
دادرس��ی مدنی مراتب يکبار در روزنامه های رس��می و کثيراالنتشار و محلی آگهی می شود 
و ب��ه خوانده اخطار می گردد که با نش��ر آگهی ظرف يك ماه به دفتر ش��ورا واقع در خمينی 

ش��هر خيابان مدرس شهرداری منطقه يك مراجعه و نسبت به دريافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم اقدام نمايد. و در جلس��ه دادرس��ی تعيين شده حضور يابد. بديهی است در صورت 
عدم حضور، شورا به خواسته رسيدگی نموده و تصميم شايسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه 
نياز به انتش��ار مجدد آگهی باشد فقط يك نوبت درج خواهد شد. م الف/ 12212 دبير شورای 

حل اختالف شماره 12 خمينی شهر 
 

ابالغ وقت رسیدگی
760 در خصوص پرونده کالس��ه 137/91 خواهان مجيد مطلبی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه 
وجه چك ش��ماره 192011-89/10/18 به مبلغ 3/300/000 ريال به انضمام مطلق خس��ارات 
دادرس��ی و تأخير در تأديه به طرفيت عيس��ی نورمحمدی تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگی 
برای مورخ 91/3/18 س��اعت 10 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در خيابان آتش��گاه نرسيده به پمپ بنزين مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. ش��عبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
761 ش��ماره: 89-329 ش 5 به موجب رأی ش��ماره 9 تاريخ 90/10/7 حوزه 5 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان )به موجب رأی ش��ماره 1285 تاريخ 90/9/28 ش��عبه 6 دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان( که قطعيت يافته اس��ت محکوم عليه شهين پورقربانی مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت مبلغ 18/900/000 ريال بابت اصل خواسته و سی و شش هزار ريال 
بابت هزينه دادرس��ی و خس��ارت تأخير در تأديه از تاريخ سررس��يد چك شماره 801524-

86/8/1 تا تاريخ وصول در حق محکوم له شهين عبداله زاده نشانی محل اقامت: خ ارتش جنب 
بانك رفاه بعداز زير گذر نرسيده به پل هوايی حسين آباد الستيك فروشی نيما. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همين که 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 کند که 
اجراي حکم و اس��تيفاء محکوم به از آن ميس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسليم 

کند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
762 در خصوص پرونده کالس��ه 1957/90 خواهان حس��ينعلی نيکخواه دادخواستی مبنی بر 
تخليه فوری و مطالبه خسارات به طرفيت سيد حسين موسوی فرزند ميرزا محمد تقديم نموده 
اس��ت. وقت رسيدگی برای روز يکش��نبه مورخ 91/4/18 ساعت 10 تعيين گرديده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل 
از وقت رس��يدگی به اين شعبه واقع در خيابان آتش��گاه نرسيده به پمپ بنزين مجتمع شماره 
دو 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 12 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

مزایده در خصوص مال غیرمنقول
779 اجرای احکام شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده ای در خصوص 
کالس��ه اجرايی 204/90 ج 8 محکومه له فاطمه دوازده امامی و محمدعلی خبوشانی با وکالت 
س��لمان شريعت، عليه اصغر خبوشانی و خانم مهری قزوينی زاده اصفهانی به نشانی رديف 
1: اصفهان، خ مسجد سيد، خ آيت اله بيدآبادی، بعد از مسجد علی قلی آقا، بن بست شماره 12، 
بن بست نرگس، انتهای بن بست، پ 30، رديف 2: اصفهان، خ شهيد بهشتی )شاهپور قديم(، خ 
مس��جد لنبان که شماره 10، مجيد جواهريان، سمت راست، پ 3 ط 3 مبنی بر دستور فروش 
در روز چهارشنبه تاريخ 1391/2/27 از ساعت 8 تا 9 صبح در محل اين اجرا اتاق 315 طبقه 
س��وم دادگستری شهيد نيکبخت جهت فروش ش��ش دانگ پالك ثبتی به شماره 4588/2 واقع 
در بخش 2 ثبت اصفهان به نشانی اصفهان، خ مسجد سيد، خ آيت اله بيدآبادی، بعد از مسجد 
علی قلی آقا، جنب مهد کودك، بن بس��ت نرگس، پ 30 که اکنون خالی از س��کنه می باش��د با 
وصف کارشناس��ی ذيل الذکر که مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد. طالبين 
خريد تا پنج روز قبل از جلس��ه مزايده به نش��انی ملك قادر به بازدي��د از آن خواهند بود تا 
با توديع نقدی 10 درصد قيمت پايه در جلس��ه مزايده شرکت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين 
قيم��ت برنده مزايده خواهد بود. هزينه های اجرايی برعهده محکوم عليه اس��ت. اوصاف ملك 
براساس نظر کارشناس: 1- محل مذکور در اصفهان خيابان آيت بيدآبادی، بعد از حمام علی 
قلی آقا، انتهای بن بست نرگس )بن بست 12(، به کدپستی- 66151-81376 و به کروکی ذيل 
گزارش قرار دارد.2- مکان مورد ارزيابی، ششدانگ يکباب خانه قديمی به پالك ثبتی 4588/2 
واقع در بخش دو ثبت اصفهان بوده و حسب اسناد مالکيت ارايه شده به مشخصات ثبتی جلد 
اول مشاع به شماره ثبتی 22272 از صفحه 524 دفتر 149 بخش دو اصفهان، جلد دوم مشاع 
به ش��ماره ثبتی 22816 از صفحه 386 دفتر 184 بخش دو ثبت اصفهان و جلد س��وم مشاع 
به ش��ماره ثبتی 22834 از صفحه 135 دفتر 152 بخش دو ثبت اصفهان می باش��ند. ش��ايان 

ذکر است مساحت عرصه ملك طبق ابعاد مندرج در اسناد حدود 263/7 مترمربع می باشد با 
اين توضيح که حس��ب اسناد ارائه ش��ده پالك 4588/10 از محل مذکور حق عبور دارد و دو 
روزنه و روشنايی برای خانه پالك 4587 گواهی شده است. در ضمن با توجه به نامه شماره 
26398/ش مورخ 89/11/9 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان، اسامی مالکان بدين شرح 
اس��ت: مورد ثبت صفح��ات 503 و 589 و 132 و 138 و 141 دفاتر 191 و 61 و 152 و 152 
و 152 ب��ه ترتي��ب به مقادير يك حبه و يك چهارم حبه مش��اع و 15 حبه و 6 حبه و 4/5 حبه 
و 6 حب��ه به نام خانم مهری قزوينی زاده اصفهان��ی و در صفحه 135 دفتر 152 مقدار 16/5 
حب��ه به نام خانم فاطمه دوازده امامی و در صفح��ه 129 دفتر 125 مقدار 6 حبه به نام خانم 
مهری قزوينی زاده و در صفحه 386 دفتر 184 مقدار 6 حبه به نام محمدعلی خبوش��انی در 
صفحه 524 دفتر 149 مقدار 10 حبه و س��ه چهارم حبه مش��اع به نام اصغر خبوشانی سابقه 
ثبت و س��ند وجود دارد. 3- حس��ب مش��اهدات و معاينات به عمل آمده محل موردنظر خانه 
است قديمی با ديوارهايی از خشت و گل و سقفی از جنس چوب و گل و با قدمتی بالغ بر 60 
س��ال که با توجه به معاينات و بررسی های به عمل آمده اعيانی آن فاقد ارزش می باشد. در 
ضمن محل دارای انش��عابات آب و برق می باشد. لذا با توجه به جميع جهات موقعيت محلی، 
وضعيت ساختمان، قدمت بنا، نوع و کيفيت مصالح مصرفی متراژ و انشعابات و ساير عوامل 
مرتبط، ارزش ششدانگ محل موردنظر بالغ بر 1/650/000/000 ريال )يك ميليارد و ششصد 
و پنج��اه ميلي��ون ريال( برآورد و اعالم می گردد. م الف/ 1402 مدير اجرای احکام ش��عبه 8 

دادگاه حقوقی اصفهان
 

فقدان سند مالکیت
791 شماره: 863 خانم زهرا ميرزاجانی اردستانی به استناد يك برگ استشهاد محلی که هويت 
و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند دو دانگ مشاع از ششدانگ يکدرب باغ 
پالك 1/1 واقع در اردس��تان يك اصلی دهس��تان گرمسير اردستان بخش 17 ثبت اصفهان در 
صفحه 379 دفتر 225  به نام نامبرده فوق ثبت و صادر گرديده و بر اثر سرقت مفقود گرديده 
و معامالت متعددی انجام ش��ده چون ورثه درخواست صدور سند مالکيت المثنی نموده طبق 
ماده 120 اصالحی آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
نسبت به ملك مزبور يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی لغايت 
10 روز باي��ن اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تس��ليم نمايد. در صورت 
انقض��اء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و يا وصول واخواهی بدون ارائه س��ند مالکيت 
يا س��ند معامله در صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/ 27 فدايی- رئيس اداره 

ثبت اسناد و امالك اردستان
 

فقدان سند مالکیت
792 ش��ماره: 866 خانم طيب خانم ميرکاظمی کچو مثقالی به استناد يك برگ استشهاد محلی 
که هويت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهی شده مدعی شده که س��ند مالکيت دو دانگ مشاع از 
ششدانگ يکباب خانه پالك 75/1 واقع در دهستان بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 367 دفتر 
3 س��فلی به نام نامبرده فوق ثبت و صادر گرديده و بر اثر س��رقت مفقود گرديده و معامالت 
متعددی انجام شده چون درخواست صدور سند مالکيت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی 
آئي��ن نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انجام معامله نس��بت به ملك 
مزبور يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی لغايت 10 روز باين 
اداره مراجع��ه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تس��ليم نمايد. در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول واخواهی و يا وصول واخواهی بدون ارائه س��ند مالکيت يا سند معامله 
در صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد ش��د. م الف/ 28 فدايی- رئيس اداره ثبت اس��ناد و 

امالك اردستان
 

فقدان سند مالکیت
793 ش��ماره: 860 خانم پروين دخت نيری به اس��تناد يك برگ استش��هاد محلی که هويت و 
امضاء ش��هود رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکيت 24 حبه مشاع از ششدانگ خانه 
پالك ش��ماره 1776 واقع در اردس��تان يك اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان در 
صفح��ه 467 دفتر 142 به نام پروين دخت نيری ثبت و صادر گرديده و بر اثر س��رقت مفقود 
گرديده و معامالت متعددی انجام شده چون درخواست صدور سند مالکيت المثنی نموده طبق 
ماده 120 اصالحی آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
نسبت به ملك مزبور يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی لغايت 
10 روز باي��ن اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تس��ليم نمايد. در صورت 
انقض��اء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و يا وصول واخواهی بدون ارائه س��ند مالکيت 
يا س��ند معامله در صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/ 26 فدايی- رئيس اداره 

ثبت اسناد و امالك اردستان
 

فقدان سند مالکیت
794 ش��ماره: 849 به استناد يك برگ استشهاد محلی که هويت و امضاء شهود رسمًا گواهی 
شده مدعی شده که سند مالکيت 2 حبه مشاع از ششدانگ مزرعه رونق پالك 137 اصلی واقع 
در دهستان عليای اردستان دا بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 141 دفتر 134 به نام مرحوم 
س��يد عباس حس��ينی ثبت و صادر گرديده و بر اثر سرقت مفقود گرديده و معامالت متعددی 

انجام شده چون ورثه درخواس��ت صدور سند مالکيت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی 
آئي��ن نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انجام معامله نس��بت به ملك 
مزبور يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی لغايت 10 روز باين 
اداره مراجع��ه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تس��ليم نمايد. در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول واخواهی و يا وصول واخواهی بدون ارائه س��ند مالکيت يا سند معامله 
در صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد ش��د. م الف/ 25 فدايی- رئيس اداره ثبت اس��ناد و 

امالك اردستان
 

فقدان سند مالکیت
795 ش��ماره: 846 به استناد يك برگ استشهاد محلی که هويت و امضاء شهود رسمًا گواهی 
ش��ده مدعی شده که سند مالکيت 4 دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه پالك شماره 75/51 
واقع در دس��تان س��فلی اردس��تان بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 88 دفتر 2 سفلی به نام 
مرحوم حسن رحمتی ثبت و صادر گرديده و بر اثر سرقت مفقود گرديده و معامالت متعددی 
انجام شده چون ورثه درخواس��ت صدور سند مالکيت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی 
آئي��ن نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انجام معامله نس��بت به ملك 
مزبور يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی لغايت 10 روز باين 
اداره مراجع��ه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تس��ليم نمايد. در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول واخواهی و يا وصول واخواهی بدون ارائه س��ند مالکيت يا سند معامله 
در صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد ش��د. م الف/ 24 فدايی- رئيس اداره ثبت اس��ناد و 

امالك اردستان
 

فقدان سند مالکیت
796 ش��ماره: 869 خانم صديقه شفيعی باس��تناد دو برگ استشهاد محلی که هويت و امضاء 
ش��هود رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکيت يك حبه مشاع از هفتاد و حبه ششدانگ 
مزرعه بلو 33 اصلی واقع در دهس��تان عليای اردستان بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 
93 دفتر 35 امالك ذيل ثبت بنام نامبرده فوق ثبت و صادر گرديده و بعداً بموجب سند رسمی 
ش��ماره 3965 دفترخانه 51 اردستان باو انتقال قطعی يافته و بر اثر جابجايی مفقود گرديده و 
معامله ديگری انجام نش��ده چون درخواست صدور سند مالکيت المثنی نموده طبق ماده 120 
اصالحی آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به 
ملك مزبور يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی لغايت 10 روز 
باي��ن اداره مراجع��ه و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تس��ليم نمايد. در صورت انقضاء 
مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و يا وصول واخواهی بدون ارائه س��ند مالکيت يا س��ند 
معامله در صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد ش��د. م ال��ف/ 23 فدايی- رئيس اداره ثبت 

اسناد و امالك اردستان
 

مزایده نوبت اول
882 داي��ره اجرای احکام ش��عبه اول حقوقی دادگس��تری خمينی ش��هر در پرونده کالس��ه 
)900370 اج��را( له آقای احمدرضا زمانی عليه آقای رضا کوچکی به خواس��ته مطالبه مبلغ 
97/217/732 ريال در نظر دارد س��ه دانگ از شش��دانگ يك باب منزل مس��کونی پالك ثبتی 
87/3967 به نش��انی: خمينی شهر خ امام شمالی ك شهيد امينی با مشخصات: شمااًل به طول 
6/80 متر به پالك همس��ايه ش��رقًا به طول 24/70 متر به پالك همس��ايه جنوبًا 6/80 متر به 
گ��ذر موجود و غربًا به ط��ول 26/70 متر به مس��احت 174/76 مترمربع عرصه و حدود 91 
مترمربع اعيانی ش��امل 45 مترمربع زيرزمين و 46 مترمربع همکف با س��اخت اعيانی قديمی 
س��از با س��قف تيرآهن و ديوار باربر با انش��عابات آب و ب��رق و گاز و تلفن و فاضالب که 
ارزيابی آن توسط کارشناس رسمی دادگس��تری مجموعًا 250/000/000 ريال گرديده را از 
طريق مزايده به فروش رس��اند لذا جلسه مزايده روز س��ه شنبه 1391/3/2 ساعت 10 صبح 
در محل اجرای احکام مدنی ش��عبه اول حقوقی خمينی شهر واقع در دادگستری خمينی شهر 
برگزار می گردد و طالبين می توانند ظرف 5 روز قبل از مزايده به نشانی اعالم شده مراجعه 
و از منزل بازديد نمايند. خريدار کس��ی است که باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد. خريدار می 
بايس��تی 10 درصد قيمت پيش��نهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف يکماه از تاريخ مزايده 
به حس��اب سپرده دادگس��تری واريز نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه پس از کسر 
هزين��ه های مزايده به نفع دولت ضبط خواهد ش��د. رضايی- مدير اجرای احکام ش��عبه اول 

دادگاه حقوقی خمينی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
917 در خصوص پرونده کالسه 2230/90 خواهان منصور دری دادخواستی مبنی بر مطالبه 
مبلغ چك به طرفيت اعظم قاس��می مهرگانی- قادر صفری تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگی 
برای روز پنج ش��نبه مورخ 91/3/11 س��اعت 8/30 تعيين گرديده ب��ا توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
به اين ش��عبه واقع در خيابان آتش��گاه نرس��يده به پمپ بنزين مجتمع ش��ماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 
رس��يدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان



سرود خوانیادداشت

رویداد

بوم و بر
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کاوش ایتالیایی ها در شهر استخر تخت جمشید 
پروژه  مشترک باستان شناسی ایران و ایتالیا در شهر استخر اجرا می شود. باستان شناسان ایتالیایی 
پیش از این در   تخت جمشید کار کردند. شهر استخر، بیشاپور و محوطه ای در خراسان شمالی، 
پروژه هایی است که ایران باید براساس تفاهم نامه  سال 1387  در آنها با ایتالیایی ها همکاری کند. 
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 عمارت ملک التجار بوشهر 
در تصرف بی خانمان ها

از ش��کوه و عظمت بزرگترین عمارت جنوب ایران دیگر اثری باقی نمانده 
 اس��ت. این خانه با 100 س��ال قدمت، 30 سال است که س��ر پناه بیش از 
60 بی خانمان ش��ده است؛ س��اکنانی که آن قدر زندگی ش��ان با این خانه 
درآمیخته که خود را مالک آن می دانند و بخش های بسیاری از آن را به دلخواه 

خراب کرده و با بلوک سیمانی، خانه های جدید ساخته اند.
این خانه که هویت بخش و چشم و چراغ بناهای تاریخی بوشهر است، نزدیک  
به یک قرن پیش ساخته شد؛ ملک التجار، مالک این خانه، نامدارترین ثروتمند 
بوشهر  بود که با سر کنسول فرانسه رفت و آمدی دوستانه داشت. او پس از 
دیدن قصر سرکنسول فرانسه، معمار فرانس��وی قصر را  به خدمت گرفت و 
دستور داد این بنا را بسازد. این بنا که اکنون جنازه ای در حال مرگ است و  
هر کسی که از راه می رسد، به آن خراشی وارد می کند، زمانی زیباترین بنای 
بوشهر بود. مسأله ای که بیش از هر چیز هر بیننده ای را متعجب می کند، این 
است که تاکنون هیچ کدام از مسئوالن اقدامی برای نجات دادن این خانه 100 
ساله که در هشت کیلومتری شهرستان بندر بوشهر و میدان بهمنی است، به 

عنوان نمونه نادری از معماری جنوب ایران، انجام نداده اند. 
این خانه 4700 متر مربع زیربنا و عرصه ای حدود 24500 متر مربع داد، اما 
هر لحظه قسمتی از آن کم می شود. مشاهدات نشان می دهد ورودی خانه را 
خانواده ای بی سرپناه گرفته اند که از قدیمی ترین  بی خانمان های این عمارت  
به شمار می روند. در چوبی بزرگ کم نظیر از جنس چوب سای یا آبنوس، با 
تزیینات فلزی، زمان کوتاهی تا پوسیدن نهایی برایش نمانده است. ورودی 
خانه که زمانی به شیوه ایرانی – اروپایی تزیین شده بود، تبدیل به مخروبه ای 
تأثربرانگیز شده است. تخت کوچکی وسط خانه گذاشته شده  استکه روی 
آن می خوابند. به ستون های آن حتی تاب  هم بسته اند و بخش های دیگری 
 هم تبدیل به آشپزخانه دم دستی و مهجوری ش��ده که هر لحظه احتمال

آتش سوزی در آن می رود.

کسی به فکر بلوط های زاگرس 
نیست

آوازه  لرستان بیش از هر چیز مدیون مفرغ است و 
 شهناز 
بلوط. مفرغ ها سال هاست س��ر از موزه های آن خسروی

س��وی آب ها در آورده اند و بلوط زارها این روزها 
بیش از پیش در حال عقب نشینی هستند.

از بین رفتن ساالنه چهار تا پنج هزار هکتار از جنگل ها و مراتع این استان، 
خبر دردناکی است که اواخر سال گذشته از سوی مدیر کل منابع طبیعی و 

آبخیزداری استان لرستان در گفتگو با مهر عنوان می شود.
استان لرستان رویشگاه گونه  بکر و طبیعی بلوط، رتبه سوم مساحت جنگل ها 
در سطح کشور اس��ت و بعد از اس��تان فارس، رتبه دوم  را  بین استان های 
زاگرس نش��ین دارد. درختان بلوط از س��ویی چرخه زندگی انواع گوناگون 
حشره، پرنده، خزنده، دوزیست و پستاندار را دراین استان فراهم کرده اند 
 و از سویی دیگر، س��بب حفظ و نگهداری آب در زمین، تقویت سفره های 

زیرزمینی و جلو گیری از فرسایش خاک هستند.
 گونه ارزش��مند بلوط لرس��تان در قلب زاگرس، این روزها در معرض خطر 
نابودی اس��ت وکسی به فکرآن نیس��ت. کس��ی به فکر نفس به تنگ آمده 

زاگرس نیست.
در کنار تغییرات اقلیمی و بالیای طبیعی چون خشکسالی، آفات و بیماری ها، 

این بشر است که کمر به نابودی این سرمایه ملی بسته است.
آتش سوزی،کشاورزی در اراضی جنگلی، چرای بی رویه دام، برنامه های 

عمرانی، قطع درختان برای تهیه سوخت و... زاگرس را به ستوه آورده است.
ریز گردهای کشورهای عربی، این مهمان ناخوانده که می رود مقیم دائم شود، 

این روزها سمفونی مرگ می نوازد در زاگرس.
در آماری که از سوی سازمان جنگل ها ارایه شده،لرستان در زمینه خسارات 
در رتبه 17 کشوری قرار داده شده است که این امر به اعتقاد مدیرکل منابع 
طبیعی این استان قابل قبول نبوده و بی توجهی به عمق خسارات وارد شده 

به لرستان در جریان پدیده گرد و غبار است.
 فردا دیر اس��ت! امروز باید به فکر ای��ن میراث طبیعی  بود. عقب نش��ینی 
 جنگل ها، بی تردید یک بحران زیس��ت محیطی اس��ت وباید با ایجاد یک 
جبهه متحد و ارایه راهکارها و آموزش های مناس��ب، به مهندسی بحران 
پرداخت. این کار عزم همگانی را می طلبد و احس��اس مسئولیت و همت 

مسئوالن را.
اگر هم استانی روستایی من به سوخت مناسب برای تهیه نان و در امان ماندن 
از سرما دسترسی داشته باشد، اگر علوفه کافی برای تغذیه دام در اختیار داشته 
باشد، به طور قطع نه به قطع درختان دست می زند و نه دام هایش را به شکل 

بی رویه در مراتع می چراند. ا
گر هم استانی من بداند که با قطع هر شاخه درخت، هوای تازه را از خود دریغ 
می کند، نان را از خود دریغ می کند و  زندگی را از خود دریغ می کند، اگر 
بداند زمین و هر چه در آن اس��ت، امانتی است در دس��ت او که باید آن را به 
آیندگان تحویل دهد - همان گونه که از پیشینیان به امانت گرفته است - به 

طور قطع دست به چنین اقدامات مخربی نمی زند.
برای نجات بلوط زارهای زیبای س��رزمینمان دس��ت در دست هم دهیم و 
 فراموش نکنیم که همپای نهال های بلوط قد کش��یدیم. فراموش نکنیم 
سایه سارانشان را که در س��ال های نه چندان دور مأمن خستگی هایمان 
بود،که اندوه از دل تنگمان می زدود... و فراموش نکنیم طعم گس بلوط را! 

بلوط زارهای زاگرس را دریابیم!

در این روزه��ا دو آهنگ  پرش��ور میهنی با نام های »ای��ران« و »خلیج 
پارس« با صدای همایون شجریان شنیدنی است. در آهنگ ایران، همای 
سرفرازی ایران با پر و بال خونین از سده های دور تا امروز در اوج و فرود 
پر می کشد و ما را با خود از دریای پارس تا فراسوی ارس و فراز البرز و از 
میان رودان تا فرارود و به آن جا که تیر از کمان آرش کمان دار فرود آمد، 
می برد. در آهنگ »خلیج فارس« نیز خروش خیزاب های نیلگون دریای 
پارس، شکوه روزگار باس��تان را به یادمان می آورد و ایرانیان را سربه سر 

بانِگ بهوش می زند تا یک زبان و 
یک دل و هم بسته و هم داستان، 
مرزها را با خ��ردورزی از میان 
زادیند و آث��ار ننگین نامه ها را 
که میه��ن را پاره پ��اره و از هم 
جدا جدا ک��رده اس��ت، پاک 
کنند و چونان دماوند، استوار و 
هم دل و هم آرمان به پاسداشت 

ایران زمین برخیزند. 
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عکس یادگاری

دیروز،دردانگی هنر 
امروز...
صندلی زیبا که ازخوش تراشی قوس و قزح اش،دل کودک عکس 
را مجال نشستن  نمی دهد،واقعا یادگاری شد.یادگاری که نشان از 
پاسداشت هنر و زیبایی است.عکاس دو کودک را دو پهلوی صندلی 
نشانده تا زیبایی را به نمایش کامل برساند؛ آن هم درباال نشین. باشد 
تا به رسم نیاکانمان هنر را بستاییم.

حکایت دلدادگی وشیرینی خوری در میان کردهای خراسان
زندگی ایلی و قبیل��ه ای و همراز کوه و رود ب��ودن، به کردها 
صمیمیتی شیرین بخشیده است و عشق ایلیاتی را بی پیرایه 
کرده است. زندگی در دامان طبیعت باعث شده است دو جوان 
کرد همدیگر را عاشقانه دوس��ت داشته باشند. ازدواج کردها 
معموال درون قبیله ای است و جوان کرد بروز عشق را با زبان 
بی زبان، گاه در باغ و مزرعه گاه در کنار زاللی چش��مه ای، 
گاه در پیچ و خم راه کوهس��تان، گاه هن��گام فرود آمدن ایل 
و برافراشته شدن چادر یا هنگام کوچیدن ایل، در قالب نگاه 
و لبخند به یارش رس��انده، ولی حجب و حیای ایلیاتی اجازه 
خیره سری به او نداده اس��ت. آن گاه که جوان زندگی را آغاز 
می کرد،عشق به یار را چون گرانمایه شعله ای، در جان زنده 
و پر فروغ نگه می داش��ت. به خاطر این یار دوس��تی است که 
در بین کردهای خراس��انی به کمتر ترانه، ض��رب المثل و... 

برمی خوریم که مفهوم طالق را داشته باشد. 

خواستگاری
دختر و پسر قبال یکدیگر را دیده اند، بی آن که چیزی بگویند، 
خاطرخواه هم شده اند؛ یک عشق پاک و بی ریا دردل هر دو 
اخگری برافروخته است. ش��اید ش��عله برق یک نگاه و ترنم 
یک لبخند، نوعی »آری« بوده اس��ت. پس خ��ود جوان، یا از 
طریق دوستان و یا اعضای خانواده پیامش را می رسانده است. 
خانواده پس از گفتگو و مشورت، زن ها را به سمت خانه دختر 
مورد نظر روانه می کردند. زن ها، نزدیکان خواس��تگار بودند. 
اگر منش و خلق و خو و جمال و کمال دختر را می پسندیدند، 

با ایما و اشاره و کنایه، خواسته شان را بیان می کنند.
خانواده دختر نیز پ��س از پرس و جو و مش��ورت، در صورت 
مس��اعد بودن نظر خانواده، موضوع را به اطالع خواستگاران 
می رس��انند. تاکنون زن ها نق��ش آفرین بوده ان��د. زن ها به 
راحتی می توانس��تند با فرزندانش��ان هم کالم ش��وند. حاال 

مردها به عنوان تصمیم گیرنده نهایی وارد عرصه می ش��وند. 
در خواستگاری رس��می، خانواده دختر ترتیب شا م می دهد. 
برخی از نزدیکان دختر نیز دعوت می شوند. پدربزرگ، عمو، 
 دایی و... در اولویت هس��تند. از طرف پسر نیز اقوام نزدیکش 

فرا خوانده می شوند و گفتگو بین طرفین آغاز می شود.
ابتدا بزرگان موضوع خواستگاری را مطرح می کنند و یکی از 
بزرگان طرف دختر هم جواب مثبت می دهد. بعد به جزییات 

پرداخته می شود. 

شیرینی خوری
 ب��ا قطع��ی ش��دن موافق��ت دو ط��رف، زمین��ه مراس��م 
شیرینی خوری فراهم می شود. باید این خبرخوش به گوش 
همه برس��د، هر چند به قول س��هراب س��پهری »غنچه ای 
می ش��کفد، اهل ده باخبرند«. رس��اندن خبر به افراد س��ایر 
روستاها که معموال نسبتی هم دارند، با پیکی صورت می گیرد. 
 در روستا یا میان ایل نیز درون یک ظرف که می تواند سینی 
یا کاس��ه ای ش��یرینی باش��د، پارچه ای قرمز رنگ انداخته 

می شود.
با به صدا درآمدن در هر خانه ای، اعضا خانه برای شرکت در 

مراسم شیرینی خوری دعوت می شوند.
  در مراس��م ش��یرینی خوری معموال میزبان اصل��ی خانواده 
دختر اس��ت، ولی اق��وام و نزدیکان نی��ز راهی خان��ه داماد 
می ش��وند. در آن جا نیز س��رنا و دهل و ش��ادمانی و شوق و 

برپاست.
 پس از آن که مهمانان طرف عروس��ی س��ر رسیدند و شادی 
مخصوص  کردها آغاز ش��د، خانواده داماد با اقوام راهی خانه 

عروس می شوند. 
شادی  در مسیر تا رسیدن به خانه عروس در پیشاپیش مردم 
با نوازندگی هنرمندان همراه می شود. زنان لباس اصیل کردی 

بر تن کرده شکوه و زیبایی خاصی به عروسی می بخشند. 
زنان خوانچه )مجمع( بزرگی بر سر دارند. درون خوانچه کله 
قند، برنج، فطیر نهاده می ش��ود و خوانچه با پارچه ای قرمز 
و گاه سبز و نارنجی و زرد آراسته می ش��ود. زنان در صفوفی  

منظم به طرف خانه عروس حرکت می کنند.

ایران و خلیج پارس

در سایه روشن گردشگری مازندران
ش��هرهای مازندران در می��ان کوه ه��ا، جلگه ها و 
جنگل های سرس��بز و دل انگیز به همدیگر بسیار 
نزدیک اند. ب��ا دیدنی های کرانه دری��ای مازندران، 
خانه های ییالقی، غذاهای دریایی، فرهنگ و سنن 
دیرپا، مازندران میزبان میلیون ها گردشگر درونی و 

جهانگرد برون مرزی است.
 مردم ش��هرهای این اس��تان بهتر از اس��تان های 
دیگر کشور در گردش��گرپذیری تجربه دارند، چرا 
که  پیشینه بازدید گردشگران درونی و جهانگردان 

برون مرز به مازندران دیرینه است.
 از س��وی دیگ��ر، در روزگار کنون��ی، بنگاه ه��ای 
گردش��گری ب��دون دان��ش عمی��ق در کار خود، 

گردشگران سراسر کشور، به ویژه مردم پایتخت را، 
بیشتر برای دریا و جنگل به مازندران می کشانند. 

ای��ن روال پ��س از ی��ک دی��دار، گردش��گر را به 
کش��ورهای بیگانه ترغیب می کند. باید با بازسازی 
آثار تاریخ��ی به جا مانده در این اس��تان، گس��تره 
 گردش��گری را رنگین ت��ر ک��رد. دژه��ا، غاره��ا، 
برج  ه��ا، پارک ه��ای جنگل��ی، آبش��ارها، رودها، 
چشمه ها و تاالب های این اس��تان را باید به مردم 

معرفی کرد.

کاخ و باغ در فرح آباد
 نگارن��ده ب��رای پژوهش درب��اره س��اختمان های 
روزگار صف��وی چند بار ب��ه مازندران س��فر کرده 

اس��ت، به همین دلیل بر این باور اس��ت که نه تنها 
 سرسبزی مازندران آن را گردشگرپذیر کرده، بلکه 
 تاری��خ معم��اری و س��اختمان های برج��ا مان��ده 
روزگار صفوی و قاجاری آن نیز برای گردش��گران 
 ارزش��مند و دیدن��ی اس��ت.کاخ ها و باغ ه��ای 
فرح آباد و بهشهِر روزگار صفوی را شاه عباس یکم 

ساخت. 
عالقه شاه عباس به درختکاری و به کارگیری فواره 
و آب و ساختن حوض در س��اختمان ها و چراغانی 
و ش��مع افروزی گرداگ��رد برکه ه��ا و جویبارهای 
 ب��اغ را، ن��ه تنه��ا جهانگ��ردان و پیش��ینه نگاران 
گفته اند، بلکه هنوز بقایای آنها به ویژه در »باغ شاه« 

بهشهر موجود است. 

با ساختن کاخ »جهان نما« و بازار و مسجدی بزرگ 
 با معماری منحصر به  فرد در روس��تای »طاهان«، 
 این روستا به س��ر و رویی دلپذیر دس��ت یافت که 
چون زیبا و دل انگیز ب��ود، ن��ام آن را  »فرح آباد« 

گذاشتند.
ای��ن کاخ نگارگری های زیبا و خوش رنگ داش��ت 
و از ای��وان آن چش��م انداز دلپذیر، رود و دش��ت و 
دریا  پیدا بود. س��اختمان آن دو اشکوبه و آینه های 
بزرگ داشت که کاش��ی های خوش رنگ گرمابه در 
گمانه زنی های باستان شناس��ی کنون��ی در آن جا 
دیده می ش��د، اما اکنون از کاخ تنها ی��ک دیوار به 

جا مانده است. 
 با وجود ساختمان های به جا مانده روزگار صفوی در 
فرح آب��اد و نگهداری س��اختمان ها و فراهم کردن 
انگیزه گردشگری در مردم، می شود چرخ زندگی 
ساکنان را رو به جلو راند و به فرح آباد رونق داد. اما 
متأس��فانه نه تنها آینده نگری و ارزش��ی برای آثار 
تاریخ��ی  وجود ن��دارد، بلکه در کنار پل شکس��ته 
روزگار صفوی ک��ه هنوز می ش��ود آن را به خوبی 
بازسازی کرد، ویرانه گرمابه ای که مردم می گویند 
از روزگار قاجار اس��ت، هم زباله دانی شده و شکم و 

روده گوسفند را در آن جا می ریزند.

بهشِت باغ شاه در بهشهر
از برجستگی های معماری صفوی در بهشهر نیز »باغ 
شاه« دلپذیر و بی نظیر است؛ با جویباری که از فراز 
کوه از میان باغ می گذرد، این باغ »بهش��ت عدن« 
این شهر است.  هنوز جای شمع های روزگار صفوی 

برای روشنایی شب دیده می شود. 
سرگذشت ساختمان کنونی شهرداری بهشهر که 
بر شالوده س��اختمان دیوانخانه )چهل ستون( کاخ 
ش��اه عباس یکم در این باغ دل انگیز س��اخته شده 
اس��ت، از دودمان های افش��ار، قاجار ت��ا پهلوی پر 
فراز و نش��یب بوده، اما انتخاب رنگ این ساختمان 
 در روزگار کنون��ی نی��ز هی��چ نش��انی از تاری��خ

 ندارد. 
هر چند تجربیات تاریخی کمکی به دوباره س��ازی 

آن داشته است. 
در »باغ ش��اه« تنها چن��د درخت س��رو از روزگار 
 صف��وی پابرج��ا مانده ان��د که ای��ن خود بیش��تر 

 از س��اختمان نوس��از، گوی��ای پیش��ینه ای��ن باغ 
اس��ت و می تواند برای گردش��گران و جهانگردان 
 بس��یار ارزش��مند باش��د. آهوان و مرغان این باغ 
نیز یادآور میانکاله و روس��تای»خرگوران« )ش��هر 
بهش��هر کنون��ی( و حیوان��ات زیبای مازن��دران با 
توصیفاتی که جهانگردان اروپای��ی از آن کرده اند، 

است. 
»چش��مه عمارت« در س��مت غرب بهش��هر، بین 

»عب��اس آب��اد« و 
»ب��اغ ش��اه« نیز با 
بکارگی��ری گردش 
آب ب��ه گون��ه ای 
ش������گرف، اوج 
روزگار  معم��اری 
صف��وی را در ای��ن 
ش��هر ب��ه نمایش 

گذاشته است.  
این ساختمان چهار 
گوش، آجری و دو 
اشکوبه است. سقف 
ساختمان گنبدی 
بوده و در اش��کوبه 
همکف، یک چشمه 
از زمین فوران دارد. 
برای همی��ن به آن 
»کاخ چش��مه« یا 
آن گون��ه ک��ه در 

 روزگار صفوی نامیده می ش��د، »چشمه عمارت« 
گفته اند. 

از جاه��ای دلپذیر و دیدنی دیگر بهش��هر، برکه ای 
بسیار بزرگ به ش��کل یک دریاچه است که باالی 
کوه و در آغ��وش جنگل، ب��ا  آب بند بس��یار زیبا، 
 همراه ب��ا کاخ و گرمابه در روزگار ش��اه عباس یکم 
 صف��وی س��اخته ش��ده و ب��ه آن »عب��اس آباد«

می گویند.  
 هرچن��د س��ازمان می��راث فرهنگ��ی کارهای��ی 
 در عب��اس آب��اد انجام داده اس��ت، اما ریش��ه ای و 
کارساز نیست وبرای زیبا کردن پیرامون و نگهداری 
 از عب��اس آباد به بودج��ه و کارهای بیش��تری نیاز 

است.

گل سرسبد گردشگری ایران  

از تاالب و جنگل تا کاخ و باغ در مازندران

استان مازندران در کرانه جنوبی دریای مازندران قرار دارد. کوه پر آوازه دماوند، بام مازندران، در سراسر سال از برف  دکتر محمود 
سفید پوش است. از دیدگاه باستان شناسی، مازندران پیشینه ای چند هزار ساله دارد و  در روزگار پادشاهی »ورگانا«، دهقانی

دیار طبرستان یا »هیرکانیا« نامیده می شد.

بنگاه های 
گردشگری بدون 

دانش عمیق در کار 
خود، گردشگران 
سراسر کشور، به 

ویژه مردم پایتخت 
را، بیشتر برای دریا 

و جنگل به مازندران 
می کشانند.  این 
روال پس از یک 

دیدار، گردشگر را 
به کشورهای بیگانه 

ترغیب می کند
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تغییری در ثبت سفارش خودروهای وارداتی به وجود نیامده است
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قیمت خودرو

قیمت خودرو

 ش��رکت کی��ا یک��ی از قدیمی تری��ن ش��رکت های اتومبی��ل س��ازی در 
کره جنوبی اس��ت که پس از تأس��یس به تولید چند م��دل mazda تحت 

لیسانس کیا پرداخت. 
این مدل ها ش��امل Pride و Avella بود که در آمریکای شمالی و استرالیا 
فروخته شد. کیا موتور در سال ۱۹۹۳ عملیات تولید را در ایاالت متحده و در 
کالیفرنیا آغاز کرد و با گسترش خطوط تولید توانست خود را با بازار تقاضای 
موجود هماهنگ کند.  در ابتدا، خودروهای ساخته شده به وسیله کیا به طور 
قابل مالحظه ای از ماشین های رقبا کمتر قابل اطمینان بودند. کیا برای جبران 
این نقیصه، خدمات پس از فروش رایگان برای اتومبیل ها در حد وسیع را در 
نظر گرفت. در سال های اخیر کیا برای اصالح غیر قابل اطمینان بودن وسایل 

نقلیه اش تالش های بسیاری کرده است. 
به طوری که در حال حاضر نرخ اطمینان در اتومبیل های کیا بیش��تر از سایر 
شرکت هاست. اقدامات کیا در سال ۱۹۹۷ به جلو بردن کره جنوبی در میان 
بحران های مالی آسیا نقش بسزایی داشت؛ این شرکت در سال ۱۹۹۸ موفق 
شد کارخانه هیوندای موتور را به دس��ت آورد. همین امر باعث شد کیا تسلط 

بیشتری از قبل نسبت به بازار داشته باشد.
 اصالحات چشمگیری که بین سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ در کیا موتور شکل 
گرفت، نه تنها فروش این کارخانه را افزایش داد، بلکه موجب باالرفتن تقاضای 
محصوالت این کمپانی در ایاالت متحده شد. همین امر کیا را بر آن داشت تا 

کارخانه جدیدی را در ایاالت می سی سی پی تأسیس کند.
 ام��ا در ایران ش��اید اولین بار به ص��ورت جدی کیا ب��ا نام پراید خود را س��ر 
زبا ن ها انداخت؛ اتوموبیلی که تولید آن در ایران از سال ۷۲ در شرکت سایپا 
آغاز شد. این خودرو به دلیل قیمت ارزان و مصرف پایین سوخت، خیلی زود 
خودروی مورد عالقه طبقه متوس��ط در ایران شد و در جایگاه پرفروش ترین 

خودرو قرار گرفت.
پراید در اصل در شرکت مزدا ژاپن با نام مزدا ۱۲۱ طراحی و تولید شد و تولید 
آن در ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۳ ادامه داشت. در آمریکای شمالی این خودرو به وسیله 
شرکت فورد با نام فورد فس��تیوا فروش رفت. البته طراحی این خودرو برای 
فورد یک شکست محسوب می شود، چون در سال ۱۹۸۹ به عنوان ماشینی 
که کمترین ایمنی را دارد شناخته شد. این مدل از ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۰ در شرکت 
کیا موتورز کره جنوبی نیز تولید می ش��د و در س��ال ۲۰۰۱ خط تولید آن به 
سایپا منتقل شد. ش��رکت س��ایپا با ایجاد زنجیره ای از قطعه سازان فنی در 
گروه سایپا و با حمایت از قطعه سازان بخش خصوصی، سعی در داخل کردن  
ساخت پراید کرد و آن را با نام های نسیم )پراید هاچ بک( و صبا )پراید سدان(

تولید کرد. سال های بعد نیز س��ایپا ۱۳۲ و ۱۳۱ و ۱۱۱ و ۱۴۱ و وانت پراید 
را در ایران عرضه کرد.

پس از چند سال که از تولید این خودرو  در کشور گذشت، پراید برای اولین بار 
توانست رکورد تولید پیکان رو بشکند و یکه تاز بازار خودرو شود.

به گزارش خبر خودرو، مدیرکل ثبت س��فارش س��ازمان توس��عه وتجارت با 
بیان این مطلب که در چند ماهه گذش��ته ثبت سفارش خودرو کاهش نیافته 
 است، گفت: در حال حاضر در ثبت سفارش خودرو نسبت به ماه های گذشته

 هیچ گونه تغییری ایجاد شده است و ثبت سفارش خودروها به صورت مرتب در 
حال انجام است. ساسان خدایی در ادامه افزود: ضابطه فنی واردات خودرو هم 
اکنون در سایت این سازمان و هم چنین،  شرکت ماشین سازی و نیرو محرکه 
در بخش صنعت قبل مشاهده است و هیچ گونه کاهشی را نسبت به ماه های 

گذشته نش��ان نمی دهد.  
وی درباره 

تأمین ارز مرجع وارد کنندگان قطع��ات و خودرو گفت: طبق رایزنی هایی که 
با  وزارت صنعت صورت گرفته اس��ت، بانک های عامل وظیفه دارند ارز کلیه 
ثبت سفارش هایی که در وزارت بازرگانی انجام می شود، را تأمین کنند. بانک 
مرکزی نیز قول مساعد داده است تأمین ارز واحد های تولیدی اجرایی شود. 
وی درباره مش��کالت برخی وارد کنندگان در زمان ترخیص گفت: زمانی که 
کاالیی به کشور وارد می شود، تا وقتی ثبت سفارش نشده است،  هنوز به نام 
 خریدار خارجی اس��ت  و  تا زمانی که خریدار مبلغ این کاال را پرداخت نکند،

  نمی تواند این قطع��ات را  تحویل بگی��رد. همین امر باعث ب��ه وجود آمدن 
مشکالتی در زمینه دیرکرد در تحویل قطعات به قطعه سازان شده است. مدیر 
کل ثبت سفارش سازمان توس��عه تجارت تأکید کرد: تولید کنندگان و قطعه 
سازان و خودرو س��ازان که خریدار این قطعات هس��تند، باید هنگام تحویل 
محصوالت خود، منابع ارزی خود را مشخص کنند تا در ثبت سفارش و گمرک 
با مشکل مواجه نشوند. خدایی با بیان این مطلب که مدت ثبت سفارش کاهش 
یافته است، افزود: در مدیریت واردات  برای کاهش سفته بازی و دالل بازی ها، 

مهلت ثبت سفارش واردات خودرو از شش ماه به سه ماه کاهش یافته است.
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 عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی خواستار کاهش واردات خودرو های 
خارجی به کش��ور ش��د و گفت: با توجه به این که در ابتدای س��ال ۹۱ قرار داریم 
و مقام معظم رهبری امس��ال را به نام س��ال تولید ملی و حمایت از کار و س��رمایه 
ایرانی نامگذاری  ک��رده اند، بای��د از واردات بی رویه خودروهای خاری به کش��ور 
جلوگیری ش��ود. س��ید ش��ریف حس��ینی در گفتگو با خبر خودروگفت: با توجه 
 به این که حمای��ت از تولید داخل��ی و واردات با یکدیگر همخوانی ن��دارد، واردات 
بی رویه خودرو های خارجی با تعرفه باال، نوعی عالمت سؤال در ذهن ها به وجود 
می آورد. وی افزود: هم اکنون خودروسازان کش��ور در تولید خودرو های سواری 
از لحاظ کمیت هیچ گونه مش��کلی ندارن��د. فقط در برخی م��وارد، از جمله تولید 
خودرو های تجاری الزم است خودروسازان تالش بیشتری  داشته باشند. تا رسیدن 
به خودکفایی در تولید خودرو های تجاری دارای اس��تاندارد نی��ز باید واردات این  

خودرو ها مدیریت شود.

وی با انتقاد از سیاس��ت های ارزی دولت  افزود: دولت باید ب��ه جای اختصاص ارز 
برای واردات خودرو ها، این ارز را در اختیار قطعه س��ازان بگذارد تا قطعه س��ازان 
بتوانند محصوالت مورد نیاز خود را به راحتی تأمین کرده و در جهت داخلی سازی 
محصوالت گام بردارند. عضو کمیس��یون صنایع مجلس ش��ورای اسالمی با اعالم 
رضایت مشتریان از تولیدات خودروهای داخل گفت: شرایط خودروسازان در حال 
حاضر به گونه ای است که می توانند اکثر نیازهای داخلی را تأمین کنند. مشتریان 
نیز اس��تقبال خوبی از این تولیدات دارند. بنابراین واردات بی رویه باعث می شود 
رقابت کاذبی در سطح جامعه اتفاق بیفتد و نوع نگاه ها به این سمت برود که دولت از 
تولید داخل حمایت نمی کند. چنین اقداماتی باعث می شود انگیزه افزایش کیفیت 
در شرکت های خودرو س��ازی از بین رفته و فرهنگ نامناسبی در جامعه به وجود 
آید. حسینی در پایان گفت: خودروسازان نیز باید با احترام به حمایت مشتریان از 
محصوالت داخلی با کاهش قیمت و افزایش کیفیت رضایت مشتریان را کسب کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که، همچنان 
گروه
ورود خودروهای مس��تعمل خارجی ممنوع اس��ت،  بازار

گفت: این شایعه که واردات خودروهای خارجی با سه 
سال کارکرد به کشور آزاد است، سوء تعبیر از یک مصوبه ابالغی سال گذشته 

دولت است.
خبری که این چند روزه بسیاری را خوشحال و برخی از دالالن را نگران کرده 
است، تکذیب صدور مجوز واردات خودروهای دست دوم خارجی بود که بحث 

داغی را داشت. 
ایران کارخانجات خودرو س��ازی فراوانی مانند س��ایپا، ایران خودرو، کرمان 
موتور و... دارد که به ویژه در چند س��ال اخیر محص��والت خوبی را روانه بازار 
کرده اند. به طور حتم این کارخانه  ها از صدور مجوز واردات خودروی دس��ت 
دوم، متضرر می شوند. جلوگیری از این اقدام، حرکت روبه جلویی برای صنعت 
خودروی کشور  است و در صورتی که مجوزی برای ورود این محصول صادر 
شود، استانداردهای خودروس��ازی به هم خورده و فضای الزم برای رقابت با 

خودروهای مدرن در داخل کشور از بین می رود.
مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرده اند مصوبه های مربوط به 
این مسأله، همچنان روی مدل خودروها تأکید دارد و کارکرد و مستعمل بودن 

آن به هیچ عنوان مورد نظر نیست.
 با توجه به این که رهبر معظم انقالب، س��ال ج��اری را »تولید ملی، حمایت 

 از کار و س��رمایه ایران��ی« نامگ��ذاری کردن��د، انتظ��ار می رود مس��ئوالن 
 مربوطه در این راس��تا، حمایت ه��ای الزم را از تولیدکنن��دگان خودروهای

  داخلی داش��ته باش��ند که با این عمل، ب��ه تقویت اقتصاد کش��ور نیز کمک 
می شود. 

مسئوالن نیز از خودروسازان داخلی انتظار دارند به مصوبات سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان پایبند باشند و فراتر از آن عمل نکنند.

نیازمند مدیریت واردات خودرو به کشور هستیم

صدور مجوز واردات خودرو دست دوم خارجی تکذیب شد

95.000.000
بازار آزاد

100.000.000
بازار آزاد

92.000.000
بازار آزاد

125,000,000
بازار آزاد

59.500.000
بازار آزاد

61.000.000
بازار آزاد

قیمت روز طال، سکه و ارز 

تمام بهار آزادی)طرح جدید(
680000

قیمت خرید دالرآمریکا
1720

هر مثقال طالی 17 عیار
300500

هر مثقال طالی 18 عیار
319680

هر گرم طالی 18 عیار
69370

هر مثقال طالی 24 عیار
426420

هر گرم طالی 24 عیار
92660

قیمت خرید یورو
2275

قیمت خرید پوند انگلیس
2790

قیمت خرید یکصد ین ژاپن
2050
قیمت خریدریال عربستان

460

تمام بهار آزادی)طرح قدیم(
685000

نیم  سکه
341000

ربع سکه
182000

سکه یک گرمی
102000

کیا س��ورنتو که هم اکن��ون در کارخانه ه��ای کیاموت��ورز واقع در 
ش��هر Hwaseong کره جنوبی، ش��هر West Point در ایالت 
جورجیای آمریکا و همچنین در کش��ور قزاقستان تولید می شود، با 
یک تغییرچهره نس��بتا مختصر به عنوان مدل  ۲۰۱۳ معرفی ش��د. 
سورنتو ۲۰۱۳ دارای مه شکن ها وسپر جدید جلو و هم چنین، خطوط 
بدنه جانبی با زاویه زیاد است که  نمای جانبی را جذاب تر کرده، اما در 
قسمت انتهایی آن – به ویژه باالی گلگیرهای عقب – کمی جای ایراد 
دارد. سورنتو ۲۰۱۳ در سه تریم SX و LX و EX قابل سفارش بوده 
که از این میان، مدل LX تنها برای نسخه های شش سیلندر درنظر 
گرفته شده است. سورنتو به صورت استاندارد دارای رینگ های ۱۷ 
اینچی آلومینیومی با تایرهای ۲۳۵ میلی متری است که در مدل های 
"EX با رینگ ه��ای ۱۸ اینچی پنج ش��اخه ای، مه ش��کن، باربند و 
هم چنین اسپویلر س��قفی عرضه می شود. س��فارش سانروف های 
پانورامیک نیز تنها برای نسخه های شش سیلندر امکان پذیر است. 
 مدل های SX سورنتو نیز که کامل ترین س��طح امکانات سفارشی 
را با خود دارند، دارای مواردی مانند رینگ های ۱۸ اینچی پولیش شده 
 ۱۰ ش��اخه ای، س��راگزوزهای کرومی، صفحات ف��والدی ضدزنگ 
در زیر سپر و هم چنین، در پارکابی ها و نهایتا LEDهای عقب است. 
امکاناتی ک��ه می توان در کیا س��ورنتو ۲۰۱۳ به صورت اس��تاندارد 
 یافت، عبارتند از: ایربگ های جلو، جانبی و پرده ای برای ردیف جلو و 
هم چنین ایربگ های پرده ای ردیف عقب؛ پشت س��ری های فعال؛ 
سیستم کنترل پایداری )ESC(؛ ترمزهای ABS با توزیع الکترونیکی 
نیروی ترمز )EBD(؛ سیستم کنترل ترمز در سراشیبی )DBC( که 

مانع شتابگیری ناگهانی خودرو می شود...

کیا، پراید یا 
فورد؟ 
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اگر به شما بگویند نام چند نابغه  گمنام را بگویید، چه می گویید؟ 
احتماال تاکنون اسم »دیلی تلگراف« را شنیده اید؛ روزنامه معتبر 
و پر تیراژ انگلیسی. این روزنامه دست به کار جالبی زده است و از  
چهار هزار چهره  مطرح علمی و فرهنگی خواسته 10 نابغه  را  نام 

ببرند. از آمار به دست آمده، نزدیک 40 درصد مرده بودند. 
در نظرسنجی دوم از آنها خواست بین 60 درصد باقی مانده ده نفر 
 را انتخاب کنند. این نظر سنجی با پنج معیار: 1- اعتبار فرهنگی 
2- موفقیت 3- ش��هرت 4- توانایی ذهنی 5- قابلیت مواجهه با 
مسائل نامتعارف برگزار شد. نتیجه  آن، فهرست »100 نابغه  « شد. 
البته باید گفت نبوغ چیزی نیست که بشود آن را اندازه گرفت یا به 
آن جواب دقیقی داد )این فهرست یکی از هزاران فهرست است که 
امکان تهیه  آن وجود دارد( نخست به ده نابغه  اول اشاره می کنیم 
که  به طور حتم نصف آنها را نمی شناسید.در ادامه نیز به برخی از 

این 100 نفر می پردازیم :
1- آلبرت هافمن: نابغه ترین موجود کره  خاکی. پیرترین شخص 
از این صد نفر با سن 101 س��ال! شیمی دان سوییسی که یکی از 

معروف ترین کارهایش LSD  است.
2- تیم برنرز- لی: مهم ترین کار این ش��خص »www« معروف 

است: 52 ساله، انگلیسی، دانشمند علوم کامپیوتر.
 3- جورج س��وروس: س��رمایه دار آمریکای��ی با ثروت��ی حدود 

8/5 میلیارد دالر.
4- م��ت گرونینگ: ی��ک انیمات��ور به تم��ام معنا. ش��اهکار او 

که پارس��ال »سیمپسون ها« است 
خیلی ترکاند.

نلس��ون   -5
ماندال: خیلی 
ب��ه  نی��ازی 

توضیح ندارد. دارد؟
6- فردیک سنگر: شیمیدان انگلیس��ی برنده  دو جایزه  نوبل در 

رشته  خودش.
7- داریو فر: باز هم یک برنده  دیگر نوبل در س��ال 97. این بار در 

ادبیات: یک طنزنویس تمام عیار ایتالیایی.
8- استیون هاوکینگ: خیلی از ش��ما انتظار داشتید جزو دو نفر 
اول باشد، نه؟ اما مطمئن باشید این انگلیسی اگر معلول نبود، در 
دنیا این قدر سر و صدا راه نمی انداخت. البته نبوغش را نمی شود 

منکر شد.
9- اسکار نیه مه یر: دومین پیر این لیست؛ برزیلی 100 ساله که با 
اختراعاتی چون بتون مسلح خود را یک معمار کامل معرفی کرد.

10- فیلیپ گلس: آهنگساز آمریکایی که سه بار نامزد جایزه  اسکار 
شد. بعضی ها او را تأثیرگذارترین آهنگساز قرن بیستم می خوانند.
* از این به بعد فقط به چهره های آشنا این صدلیست می پردازیم.

12- دکتر علی جوان: بله! درست اس��ت. یک ایرانی در بین سه 
ایرانی این 100 نفر. او ش��اگرد دکتر حس��ابی بود. از دبیرستان 
 yoang البرز و دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و همراه آقای
)حواستان به تش��ابه اسمی باش��د( لیزر گازی را اختراع کرد. در 
 دانش��گاه MIT تدریس کرده اس��ت و در بین این ص��د نفر، با 
»اندرو وایلز« که قضیه  فرما را حل کرده هم ردیف است. باالترین 
نشان افتخار انجمن اپتیک آمریکا و جایزه  جهانی آلبرت انیشتین 

را برده، کافی است یا باز بگوییم؟
12- لری پیج و سرگئی برین: اینها را می توانید یک نفر حساب 

کنید! یکی روس و دیگری آمریکایی است و مهم ترین کار این دو 
نابغه، اختراع گوگل است که جهان را مسخر  خودش کرده. 

13- گری کاسپاروف: رتبه  این شطرنج باز نهایت بی انصافی است. 
 IBM ابر کامپیوتر(  Deep Blue ،او توانست در سه دوره ده تایی
را که در هر ثانیه 100/000/000 حرک��ت حریف را پیش بینی 

می کرد، شکست دهد.( 
26- اس��تیون اس��پلیبرگ: وقتی فیلم »نجات س��رباز رایان« و 
»برخورد نزدیک از نوع سوم« او را ببینید، کامال متوجه نبوغ اولین 

کارگردان این لیست می شوید.
32- نیما ارکانی حامد: این دومین ایرانی این لیس��ت است. پدر 
و مادرش ایرانی هس��تند، ولی خودش در کانادا به دنیا آمد. 35 
س��ال دارد. اس��تاد فیزیک هاروارد که االن روی نظریه  ریسمان 

کار می کند.
43- محمدعلی کلی: انتخاب او خیلی عجی��ب بود. ولی خوب، 
چندین سال قهرمان بوکس حرفه ای سنگین وزن آمریکا بودن و 
مسلمان شدن و امتناع از رفتن به جنگ ویتنام چیز کمی نیست.

43- اسامه بن الدن: باالخره نابغه هم شد! کسی که اسمش امریکا 
و اروپا را می لرزاند!

43- بیل گیتس: این هم خیلی نیاز به توضیح ندارد.
43- میخائیل کالش��نیکف: ما به اش��تباه او را به کالش��ینکف 

می شناسیم.
49- پردی��س ثابتی: این هم س��ومین ایرانی، زیست ش��ناس و 
انسان شناس. لیس��انس را از MIT گرفته. او جزو سه زنی است 

که تاکنون با نمره  ممتاز مدرک دکترای خود را از مدرسه پزشکی 
هاروارد گرفته. 32 سال دارد. گیتار می زند. الگوریتم او هنوز هم 

کاربرد دارد.
49- مریل استریپ: تنها بازیگر این لیست. 14 بار کاندید اسکار 
شده و سه بار هم آن را گرفته، پرافتخارترین زن هالیوود است. او 
تا این سن )58 سالگی( درهیچ یک از فیلم هایش از ظاهر زنانه اش 

برای جذب مردم استفاده نکرده است.
58- استیفن کینگ: فیلم نامه نویس فیلم »درخشش« کوبریک 

و »مسیر سبز« دارابونت.
72- جورج ل��وکاس: دومین کارگردان این لیس��ت. جنگ های 
ستاره ای او هنوز در فهرست بهترین فیلم های جهان می درخشد.

72- جان ویلیامز: آهنگس��از 75 ساله که موس��یقی متن های 
فوق العاده و اس��کار گرفته، زیاد دارد. نمونه کارهای او، فهرست 

شیندلر، ای تی، آرواره ها و جنگ های ستاره ای است.
83- جی. کی رولینگ: او با هفت کتاب جادویی اش ثروتش را از 
ملکه  انگلستان بیشتر کرد. او گفته، قبل از انتشار کتاب اولش )از 

شدت فقر( در خانه اش جاکفشی نداشته است.
100- کوئنتین تارانتینو: اولین فیلمش »سگدانی« است که جزو 
بهترین فیلم های تاریخ است. »پالپ فیکشن« و »بیل را بکش« 

او را هم از یاد نبریم. 
نابغه ش��دن خیلی س��خت نیس��ت. تصورش را کنید که چنین 
مقاله ای را  چهل سال دیگر بخوانید و اسم یکی از هم کالسی ها یا 

حتی خودتان را در آن ببینید. می توانید. واقعا می توانید!
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11 صفحه سرگرمی روزنامه زاینده 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.

نوابغ مشهورگمنام 
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احتماالً تابه حال س��ودوکو بازی کرده اید. ام��روز می خواهیم بازی 
دیگری را به شما معرفی کنیم به نام »استریمکو«. در این بازی نیز باید 
عددها را در یک جدول بچینید )مانند س��ودوکو(، 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 تا n پ��ر کنید. به جز خانه های مربع، مس��یرهایی 
به طول n نیز در این مربع قرار گرفته اند که هر مس��یر شامل n خانه 

است و تعداد مسیرها نیز n است.
قانون های بازی استریمکو

1. در هر سطر از جدول، هر یک از عددهای یک تا n بایستی دقیقاً در 
یک ردیف قرار گیرند.

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

3. در هر مسیر از جدول،  هر یک از عددهای یک تا n بایستی دقیقاً در 
یک ردیف قرار گیرند. 

همینطور که در شکل زیر می بینید، چهار چوب کبریت بزرگ و چهار 
نیم چوب کبریت داریم. یعنی اندازه چوب کبریت کوچک ترها دقیقا 

نصف بزرگ ترهاست.
شما چگونه می توانید از هر هشت چوب کبریت استفاده کنید و سه 

مربع هم اندازه بسازید؟
نمی توانید از هم پوشانی استفاده کنید، اما می توانید آنها را از روی 

یکدیگر عبور دهید.
هم پوشانی یعنی دو جس��م دقیقا روی یکدیگر قرار بگیرند و یکی از 

آنها دیده نشود.
راهنمایی: طول ضلع مربع های حاصله برابر نصف یک چوب 

کبریت سالم است.

ش��طرنج یکی از قدیم��ی ترین بازی ه��ای فکری اس��ت که اب��داع آن را در 
هندوستان می دانند. 

این ورزش فکری بسیار محبوب و پر طرفدار اس��ت و به ویژه در هندوستان و 
کشورهای اروپای شرقی و کشورهای استقالل یافته از شوروی سابق اهمیت 
زیادی برخوردار دارد. بسیاری از قهرمانان بزرگ تاریخ این رشته از این کشورها 
و به ویژه روسیه هس��تند. در اینجا قصد داریم به یکی از سرگرمی های جالب 

شطرنج بپردازیم:  
همانط��ور که می دانی��د مهره وزی��ر قدرتمندترین مهره ش��طرنج اس��ت و 

در پیش��برد اس��تراتژی و ای��ده ش��طرنج ب��از جهت رس��یدن به ه��دف که 
هم��ان پی��روزی و مات ک��ردن حریف اس��ت، نق��ش مهمی ایف��ا می کند. 
مهره وزیر در راس��تای افقی، عم��ودی و مورب )مجم��وع حرکت های فیل 

 و رخ( به تعداد خانه دلخواه و ممکن می تواند حرکت کند.  
... و اما مسأله: هش��ت مهره وزیر و یک صفحه شطرنج در اختیار داریم، مسأله 
هشت وزیر از ما می خواهد این هشت مهره را در خانه های مناسب قرار دهیم، 
طوری که هیچ یک از مهرها، دیگری را زیر ضرب نداشته باشد. این مسأله برای 

8 وزیر، 92 حال ممکن دارد. 

ری
یوت

امپ
ی ک

ها
له 

سا
م

معماهای کبریتی
مسأله های جالب ریاضی

معرفی مسأله هشت وزیر

هیچ کلک�ی در کارنیس�ت. این ب�ازی به طرز 
شگفت آوری دقیق اس�ت. البته به شرطی که 
تقلب نکنید. فقط به دستور العمل عمل کنید و 
تقلب نکنید، در غیر این صورت نتیجه درست 
از آب در نمی آید و بعد آرزو می کنید ای کاش 

تقلب نمی کردید.
این بازی نتیجه ای ش�اید خنده دار و در عین 
حال شگفت انگیز دارد. متن را یک جا تا پایان 
نخوانید، بلکه مرحله به مرحل�ه پیش بروید و 

عین دستورالعمل انجام دهید.
نکته: زمانی که می خواهید اسامی را بنویسید، 
اطمینان حاصل کنید اشخاصی هستند که شما 
آنها را می شناسید )تبصره از خودم: یعنی اسم 

الکی یا بی خودی ننویسید!(
مهم: به یاد داشته باشید هنگام نوشتن اسامی و 
عمل کردن به دستورالعمل، از احساس و غریزه 
خود استفاده کنید و بیخودی و بیش از حد فکر 
نکنید، بلکه آن چ�ه  در آن لحظه ب�ه ذهنتان 

می آید را بنویسید.
 با زه�م باید گفته ش�ود که به آرام�ی و مرحله
 به مرحل�ه به انته�ای متن بروی�د، در غیر این 
صورت نتیجه درست نمی ش�ود و آن را ضایع 

می کنید! 
خوب حاال یک قلم و یک برگ کاغذ آماده کنید.

1- اول از هر چیز اعداد 1 تا 11 را به صورت ستونی یا ردیفی )زیر 
هم( روی کاغذ بنویسید.

2- سپس جلوی ردیف )ستون( 1 و 2 هر عددی را که مایلید بنویسید.
3- حال جلوی ردیف 3 و ردیف 7 نام شخصی را از جنس مخالف 

بنویسید.
قرار نشد به پایین نگاه کنید! تقلب ممنوع !

4- نام اشخاصی را که می شناسید، )چه دوست یا اعضای خانواده 

یا فامیل( جلوی ردیف های 4، 5 و 6 بنویسید.
5- در ردیف های 8، 9، 10 و 11 نام چهار ترانه )آهنگ( را بنویسید 

)جلوی هر ردیف نام یک ترانه(
 6- اکنون می توانید یک آرزو کنید!

و حاال کلید رمز گشایی این بازی:
نوش�ته اید،   2 ردی�ف  در  ک�ه  را  ع�ددی   -1 
 مش�خص کننده تعداد اشخاصی اس�ت که شما باید 

درباره این بازی به آنها بگویید.
2- ش�خصی که نامش در ردیف 3 قید ش�ده، کسی 

است که شما عاشقش هستید.
3- ش�خصی که نامش در ردیف 7 قید ش�ده، کسی 
است که شما دوس�تش دارید، ولی با هم نمی سازید 

)یا به تعبیر دیگر عاقبت خوشی نخواهد داشت(
4- شخص شماره 4 کسی است که شما بیش از همه 

به او اهمیت می دهید.
5- شخص شماره 5 کس�ی است که ش�ما را بسیار 

خوب می شناسد.
6- ش�خصی که نامش در ردیف 6 قید شده، ستاره 

بخت )ستاره خوش شانسی( شماست.
7- آهنگ قید ش�ده در ردیف 8 با شخص شماره 3 

تطبیق می کند )مرتبط است(
8- آهنگ ش�ماره 9 آهنگی برای ش�خص شماره 7 

است.
9- آهنگ ش�ماره 10 آهنگی اس�ت که بیش از همه 

افکار شما را بازگو می کند.
10- و باالخره ش�ماره 11 آهنگی اس�ت که می گوید 

شما در باره زندگی چه احساسی دارید.
ش�گفت آور اس�ت، نه؟ ولی به نظر می آید درست 
باشد. البته این تست ها هیچ چیز هم نداشته باشند، 

الاقل سرگرمی خوبی هستند.

- پدری از دو پسر تیزهوش خود می خواهد هر کدام یک عدد یک تست و بازی شگفت آور 
انتخاب کنند و بدون آن که دیگری متوجه ش��ود، عدد خود را 
به او بگویند. پدر بعد از ش��نیدن اعداد می گوید: حاصل ضرب 
دو عددی که آنها انتخاب کرده اند، 8 یا 16 است. سپس از پسر 
بزرگ تر سؤال می کند: آیا می دانی عددی که برادرت انتخاب 

کرده، چند است؟
پسر بزرگ: نمی دانم

پدر از پسر کوچک تر همین سؤال را می پرسد.
پسرکوچک : نمی دانم

پدر از پسر بزرگ دوباره همین سؤال را می پرسد.
پسر بزرگ: نمی دانم

پدر از پسر کوچک دوباره همین سؤال را می پرسد.
پسرکوچک : نمی دانم

پدر از پسر بزرگ بازهم همین سؤال را می پرسد.

پسر بزرگ:می دانم
شما می دانید عددی که پسر کوچک انتخاب کرده چند است؟

* جواب : پس�ر بزرگ می گوید نمی دانم، پ�س عدد او 16 
نیست، چون اگر 16 بود با توجه به حاصل ضرب اعالم شده، 
فقط عدد 1 برای پسر کوچک باقی می ماند و در آن صورت 

می توانست به راحتی عدد پسر کوچک را بگوید......
B-پس�ر کوچک می گوید نم�ی دانم، پس ع�دد او 1 و 16 
نیست. چون اگر 1 بود فقط عدد 8، و اگر 16 بود، فقط عدد 1 

برای پسر بزرگتر باقی می ماند......
C-پس�ر بزرگ می گوید نم�ی دانم، پ�س ع�دد او 1 و 8 

نیست......
D- پس�ر کوچک میگوید نمی دان�م، پس ع�دد او 2 و 8 

نیست...
در این لحظه که از پسر بزرگ سؤال می شود، او تنها عدد 

باقی مانده برادرش را که 4است، میتواند اعالم کند!



یادداشت
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یاد بگیر، نصف توئه

پپ، این مربی دوست داشتنی
طرف��دار گواردی��وال باش��ید ی��ا 
نباشید، بارسلونا را دوست داشته 
باشید یا نه یا اصوال فوتبالی باشید 
یا نباش��ید، نمی توانید از بزرگ منشی این مربی جوان و 

جنتلمن مآب بودنش به سادگی بگذرید. 
گواردیوال در روزی که به قول طرفداران بارس��لونا مقابل 
اتوبوس پارک شده چلسی در هجده قدم شکست خورد، 
قبل از هر چیز به حریف خود به خاط��ر صعود به فینال 

تبریک گفت. 
بارسلونا در آن بازی می توانست با پنالتی مسی به فینال 
راه پیدا کند، اما این بازیکن آرژانتینی با کوباندن توپ به 
تیر دروازه این شانس را از هم تیمی هایش گرفت. با این 
حال پپ به شدت از مس��ی و هم تیمی هایش دفاع کرد 
و باخت را تمام و کمال به گردن گرفت. )برخالف رس��م 

معمول در ایران(
نکته جالب در ای��ن میان، رفتار گواردی��وال در قبال این 
اتفاق اس��ت؛ او پای بخت و اقبال و  رمال و اس��طوالب را 
پیش نمی کش��د و خود را مقصر اول و آخ��ر این ناکامی 
می داند. این موض��وع را زمانی می فهمی که می گوید: 

»ما همه راه ها را امتحان کردیم، اما راه بسته بود«.
این درحالی است که عالقه مندان فوتبال در ایران همواره 
ادبیاتی متفاوت را از مربیان داخلی شاهدند. علی دایی، 
پرویز مظلوم��ی، امیر قلعه نویی و فی��روز کریمی و حتی 
آقای خ��اص ایرانی، نمون��ه هایی از ای��ن مربیان وطنی 
هستند که همواره پس از باخت به اَشکال مختلف از زیر 

بار شکست شانه خالی می کنند.
 ش��اید بتوان این موضوع را به نوعی به هوشمندی آنان 
ربط داد که چطور با بازی کردن با واژه ها، توجه طرفداران 
تیمش��ان و فوتبال دوس��تان را از اصل موضوع منحرف 
می کنند، بی توجه به این موضوع که با این کار ش��عور 
تماش��اگر فوتبال به بازی گرفته می شود.یعنی  در اصل 
مخاطب و تماشاگر میلیونی در نظر گرفته نمی شود که 
اگر گرفته می شد، خیلی از این ناهنجاری و اتفاقات تلخ 
و ش��نیده های تلخ تر از آن در بازی و بع��د از آن، ظهور 

پیدا نمی کرد.
در ایران، بع��د از باخت، مرب��ی برای فرار از شکس��ت با 
جم��الت  کلیش��ه ای»حرف ه��ای بس��یاری در آینده 
 برای گفتن دارد«، »دس��ت هایی پش��ت پرده است که 
نمی گذارد تیم��م نتیجه بگیرد«،»در تیم ما جاس��وس 
وج��ود دارد« یا »جواب فالن��ی را نمی ده��م، چون....« 
 از زیر بار مس��ئولیت ش��انه خال��ی می کند.)نمونه این 
ماست مالی کردن ها را می توان در  گفته های مظلومی 
بعد از تساوی استقالل مقابل ش��هرداری یا حرف های 
میثاق معمارزاده، دروزاه بان تیم س��رخ پوش��ان بعد از 
دریافت چهارگل مقابل تراکتورجس��تجو کرد( یا زمانی 
که پای رقیب و مربی جایگزین به میان می آید، شخص 
مورد نظر را با انواع و اقس��ام حربه ها تخریب می کنند، 
بی آن که به حرف��ه ای یا غیر حرفه ای بودن کارش��ان 

دقتی کرده باشند.
این اتف��اق درحالی در ای��ران می افتد که در کش��وری 
همچ��ون اس��پانیا و در حالی ک��ه دس��تیار  گواردیوال 
جانشینش معرفی می شود،  او با آرامش و زیبایی خاصی  
از »تیتو ویالنووا« دفاع و اعالم می کند او بهترین گزینه 

برای جانشینی اش است.
 گواردیوال -به ج��ای دالیل احمقانه و ص��د من یک غاز 
که فق��ط نمونه های آن در  جمع برخ��ی مربیان وطنی 
به وضوح قابل رؤیت است-  دلیل جدایی خود از بارسا را 
هم این طور توضیح می دهد: »می دانم بهترین نیمکت 
مربیگری دنیا را ترک می کنم. از دستاوردهایی که در این 
مدت کسب کردیم کامال راضی هستم. امتیاز بزرگ من 
این بود که مربی تیمی ب��ودم که بازیکنان فوق العاده ای 

داشت، می خواهم از همه آنها تشکر کنم«.
واقعا این رفتار را کی و از کدام مربی ایرانی سراغ داریم؟ 
اصال کی اتفاق افتاده یک مرب��ی ایرانی موفقیت و صالح 
مربی بعد از خود را بخواهد؟ البته این موضوع شامل کل 
مربیان داخلی نمی ش��ود، اما اکثر قریب به اتفاق آنها از 

این قائده مستثنی نیستند. 
همین بینش و دیدگاه حرفه ای گواردیوال از او به عنوان 
یک مربی محبوب و دوست داشتنی ساخت که ستارگان 
فوتبال جهان برای اجرای تفکرات او در زمین سر و جان 
فدا می کنند. موقع اعالم خبر کناره گیری او از بارس��ا، 
بازیکنانی مانند مسی، ژاوی، اینیستا و ... با تمام  وجود از 
این که دیگر قرار نیست او در قامت سرمربی در نوکمپ 

حضور پیدا کند، ناراحت شدند.
حتی اگر نخواهیم خیلی بدبینانه به مقایس��ه او با آقایان 
 پرمداعی داخل��ی بپردازیم، باز هم به ج��رأت می توان

گفت خأل حضور الگوهایی همچون پپ در بین جماعت 
 فوتبالی ایران خیلی احس��اس می ش��ود؛ جماعتی که 
بیش از هر چیز، شعور تماشاگر را نشانه گرفته و بی مهابا 
به آن توهی��ن می کنند. بدون توجه به ای��ن که جایگاه 
کنونی آنها مدیون حضور چشم هایی است که امیدوارانه 
 به آنه��ا گفته ه��ا و تاکتیک هایش��ان در زمین چش��م 

دوخته اند.

یادداشت
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کارانکا : بی گواردیوال هم اللیگا ادامه دارد 

آیتور کارانکا، مربی رئال مادرید، در مورد جدایی گواردیوال از بارسلونا گفت : اللیگا با یا بدون گواردیوال 
ادامه دارد. هر کسی می تواند در مورد آمارها، جام ها و هر چیز دیگری قضاوت کند، اما گذشته ها 

گذشته است. اللیگا بدون او یا با او، بدون کارانکا یا با کارانکا و بی مورینیو یا با مورینیو ادامه دارد. 

ایالت کاتولونیا و شهر بارسلونا
بارسلونا شهری در ایالت کاتولونیا در نیمه شرقی کشور اسپانیاست. 
کاتاالن ها هیچ کدام از حکومت های اس�پانیایی را نمی پذیرند وبه 
دنبال استقالل هس�تند. بنابراین دش�من اصلی، س�لطنت اسپانیا 
محسوب می شوند. موزه »استادی« یکی از بهترین موزه های شهر 

بارسلوناست. این موزه نمایانگر اثر باشگاه بر کاتاالنیاست. 
در س�ال 1899 کاتاالن ها بر آن ش�دند با تأس�یس یک تیم فوتبال، 
عقاید و نظریات خ�ود را به این س�بک مطرح کنند. ب�ه دلیل همان 
فشارهای سیاسی،بارسلونا در ابتدا مشکالت زیادی داشت. این تیم، 
دو رنگ آبی و اناری را، به عنوان نماد کاتاالن ها، بر تن کرد. به همین 
دلیل پیراهن بارسلونا حکم پرچم کاتالونیا را دارد و به خاطر تقدسش، 

تبلیغی روی آن درج نمی شود.

شهر بارسلون در یک نگاه

البته گواردیوال ت��ا پایان فصل جاری بارس��ا را همراهی می کند و بعد 
از فینال »کوپا دل ری« مقابل آتلتیکو بیلبائو،  از آبی و اناری پوش��ان 
جدا می شود، آن هم مسابقه ای که تنها شانس بارسا برای رسیدن به 
جام در طول این فصل است و به طور حتم بازیکنان بارسا عالقه زیادی 
خواهند داشت تا با کسب مقام قهرمانی خداحافظی باشکوه با سرمربی 

محبوبشان داشته باشند.

گواردیوالی مربی
جوزپه جوان در س��ال 2007 به همراه همین ویالنووا، س��رمربی تیم 
B  بارس��لونا بود که با اخراج فرانک ریکارد در س��ال 2008، به عنوان 
سرمربی جدید آبی و اناری پوشان معرفی شد تا با 37 سال سن، جوان 
ترین سرمربی تاریخ بارسا شود. گواردیوال به خاطر شناختی که از تیم 

دوم بارسلون داشت، از همان ابتدا ش��روع به تزریق ستاره های جوان 
تیم های پایه به تیم اصلی بارسلون کرد. بازیکنانی مانند کرکیچ، تیاگو 
و رودریگز محصول همین تفکر هستند. تا قبل از حضور گواردیوال، از 
فوتبال برزیلی به عنوان نماد و الگوی فوتبال جهان نام برده می شد، ولی 
به تدریج »تیکی تاکای« بارسلونا جایگزین مکتب برزیل شد. حتی در 

ایران هم مربیان بزرگ حاضر در لیگ برتر به فکر اجرای 
ایده های پپ گواردیوال در س��ازمان حرکتی 

تیمشان بودند. گواردیوال آن قدر فوتبال 
ایران را  تحت تأثیر قرار داده است 

که حتی س��رمربی تیم چهارم 
جدول لیگ از سرمربی بارسلونا 

پیروی می کند و با شبیه کردن تیپ 

ظاهری اش به گواردیوال، لقب »گواریدوالی وطنی« را می گیرد. 
درصد مالکی��ت توپ یک��ی از مه��م تری��ن ویژگی های ب��ازی تیم 
گواردیوالس��ت که حتی در بعضی بازی ها به مرز هفت��اد درصد هم 
می رسید. این یعنی احاطه کامل آبی و اناری پوشان بر تیم حریف که در 
چند سال گذشته فقط دوبار ، مقابل اینتر و چلسی، به نتیجه نرسید واال 
اکثر تیم های بزرگ دنیا چاره ای جز شکست در مقابل سیستم هجومی 
بارسلونا نداشتند. استفاده از سیستم 3-4-3 یوهان کرایف و ایجاد یک 
فضای حرکتی مناسب برای بازیکنی مثل لیونل مسی، نه تنها بالی جان 
حریفان می شد، بلکه ستاره آرژانتینی فوتبال جهان را به تمام افتخارات 

در سطح باشگاهی رساند. 
قهرمانی تیم ملی اسپانیا در یورو 2008 و جام جهانی 2010 با حضور 
اسکلت اصلی تیم بارسلونا نشان می دهد پپ، فقط به فوتبال باشگاهی 
خدمت نکرده و حتی تیم ملی این کشور هم به نوعی وامدار گواردیوال 
بوده است. گواردیوال در اولین فصل حضورش در جایگاه مربی، اولین 
سه گانه خود را فتح کرد و موفق شد قهرمانی اللیگا، کوپا دل ری و لیگ 
قهرمانان اروپا را از آن خود کند و جوان ترین مربی فاتح لیگ قهرمانان 
معرفی شد. پس از آن، باز هم پپ، دو بار دیگر قهرمانی اللیگا را به دست 
آورد و سه سال پی درپی )2009، 2010 و 2011 (سوپر جام اسپانیا را 
از آن خود کرد. هافبک خالق سال های نه چندان دور بارسا، در سال 
2011 روی نیمکت کاتاالن ها شگفتی ساخت و در یک سال، 11 جام 
قهرمانی را به کارنامه افتخاراتش اضافه کرد. بارسا با هدایت این مربی 
دومین عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان را در س��ال 2011 با شکست 
منچستریونایتد به دس��ت آورد و س��وپر جام اروپا را نیز در سال های 
2009 و 2011 فتح کرد. گواردیوال در دو جام باشگاهی جهان نیز دو 
قهرمانی در سال های 2009 و 2011 کس��ب کرد تا تمام رکوردها را 
بشکند و هواداران کاتاالن  را در مدت چهار سال حضورش، از قهرمانی 
 سیرآب کند. پپ در حضور چهار ساله خود در بارسا  از 16 جام ممکن 
13 قهرمانی را برای بارسا به ارمغان آورد و توانست این تیم اسپانیایی را 

برترین تیم فوتبال جهان معرفی کند.

مزیت تیتو
 وجود ه��دف، فلس��فه مش��ترک و روح کاتاالنی ج��اری در تیم، هم 
چنین اتح��اد، دوس��تی و همدل��ی بین یکای��ک مجموعه باش��گاه 
و اعض��ای تی��م، یک��ی از مؤثرتری��ن عوام��ل موفقیت ه��ای چند 
س��ال گذش��ته بارس��ا بود. بازیکنی مثل پیکه، با همه حاشیه هایی 

که داش��ت، وقتی با مربی از ریش��ه و تبار خودش و برخاس��ته از قلب 
باش��گاه رو به رو ش��د، مجبور به احترام و فرمانبرداری شد.گواردیال و 
 تیتو، هر دو کاتاالنی و ش��کل گرفته در مکتب بارس��ا هستند و خوب 
می دانند با اعضای تیم که اکثرا درهمان مکتب الماسیا رشد کرده اند، 
چگونه و چطور برخورد کنند. تیتو تاریخ و فلس��فه باشگاه را می داند و 
تمام زیر و بم و نقاط ضعف و قوت بازیکنان را می شناسد. این موضوع کار 

مربی و باشگاه را برای شروع فصل آینده راحت می کند.

مقایسه تیتو و پپ
 تیتو یک تئوریس��ین بالفطره اس��ت که در مباحث تئوریک نسبت به 
پپ برتری دارد. پپ یک مربی غریزی اس��ت که نس��بت به حسش در 
آن لحظه، عکس العمل نشان می دهد، اما تیتو با واقع گرایی بیشتری 
عمل می کند. پپ احساس��ی تر و عاطفی تر از تیتو است و به بازیکن 
ها، به ویژه بخش کاتاالن و اسپانیایی تیم نزدیک است، اما تیتو سردتر 
اس��ت و فاصله اش را با بازیکن ها حفظ می کند. پپ سیاس��تمدارتر، 
مدیرتر و عملگرا تر از تیتو اس��ت. در مقابل، تیتو انرژی بیشتری برای 
 کار کردن نس��بت به پپ دارد و در حل مس��ائل نیز با حوصله تر عمل 
می کن��د. در طرف دیگ��ر، پپ کام��ال ش��خصیت کاریزماتیک تری 
نس��بت به تیتو دارد. هم چنین پپ برش بیش��تری در تیم و مدیریت 

و در تصمیم مجموعه دارد، با استقالل بیش��تری عمل می کند 
گیری نیز قاطع تر است، اما تیتو فرمانبردارتر است 
و در کار قاطعیت کمتری دارد. درزمین بازی هم 
پپ  با ریسک بیش��تری عمل می کند و به نظر 
می آید با هوش تر هم هس��ت... باید به انتظار 
نشست و حاصل کار تیتو را در سال آینده دید. 
 بدبینان می گویند تیتو موفق نمی شود و پپ 
بازگشت او هیچ باز می گردد، اما به دالی��ل تاریخی، حتی با 
بارس��ا همراه پپ ضمانتی برای تکرار موفقیت های گذش��ته 

وجود ندارد.

خداحافظی غمگین اسطوره جوان کاتاالن ها از نیوکمپ

خداحافظ پپ، سالم تیتو

سرانجام ترکش های از دست دادن مقام قهرمانی اللیگا و نرسیدن به فینال لیگ قهرمانان اروپا گریبان بارسلون 
و گواردیوال را گرفت تا پپ بعد از چهار سال، خداحافظی تلخی با تیم محبوبش داشته باشد، اما عجیب تر از این 
اتفاق، معرفی تیتو ویالنووا، دستیار فعلی گواردیوال، به عنوان سرمربی فصل آینده بارسلوناست که باعث تعجب 
جامعه ورزش جهان شده است؛ آن هم دستیاری که هرچند رفاقتی دیرینه با گواردیوال دارد، ولی با انگشتی که مورینیو در ال کالسیکو 

به چشمانش فرو کرد، معروفیتی دو چندان در بین رسانه های ورزشی جهان پیدا کرد. 

مسعود 
افشاری

نجمه 
کرمی 

اولین جرقه های تأسیس باشگاه بارس��لونا در ذهن »خوان گامپر« 
زده شد؛ تأسیس تیمی مردمی اولین هدف گامپر بود. تیمی که اولین 
بازیکنانش با یک آگهی که در روزنامه آن زمان ایالت کاتالونیا چاپ 
شد، به تیم ملحق ش��دند. خوان گامپر در این آگهی از تمام افرادی 
که با ورزش نس��بتا ناش��ناخته فوتبال در آن زمان آشنایی داشتند، 
 دعوت به همکاری کرد. به این شکل، در 29 نوامبر 1899 یازده سرباز 
عالقه مند به فوتبال و بارسلونا به دعوت گامپر پاسخ گفتند و باشگاه 
بارس��لونا به وجود آمد. به طور یقین هیچ کدام از این اشخاص هرگز 
تصور نمی کردند روزی بارسلونا به این عظمت و شکوه برسد که تمام 
جام های اروپایی و اس��پانیایی را فتح کند و محلی شود برای حضور 
بزرگ ترین بازیکنان تاریخ فوتبال. هر ساله برای بزرگداشت این نام 
بزرگ یک مسابقه تحت عنوان »جام خوان گامپر« برگزار می شود. 
)بین بارسلونا و یکی از تیم های موفق سایر لیگ های اروپایی، مثال 
قهرمان لیگ سری آ یا قهرمان بوندس لیگا یا همانند سال گذشته با 
تیمی که یک یا دو عنوان را در فصل اخیر از آن خود کرده است.( بارسا 
برای کسب اولین عنوان قهرمانی خود مدت زیادی انتظار نکشید؛ آنها 
در سال 1901 موفق شدند به اولین قهرمانی خود در جامی با عنوان 
کوپا ماکایا دست پیدا کنند و این، تنها قهرمانی بارسا در این جام است.

جنگ و شروعی دوباره
در آن سال ها که اسپانیا سرگرم جنگ و نزاع های سیاسی خودش 
بود، بارسلونا نیز مانند بسیاری از باشگاه های دیگر از جنگ در امان 
 نماند و آسیب های بسیاری دید. تلخ ترین س��ال های بارسا در این 
زمان ها رقم خورد. سال 1940 اهالی بارسا دوباره توانستند فعالیت 
خود را شروع کنند و سعی در ساختن تیم و باشگاهی در حد نام ایالت 
کاتالونیا کردند و موفق ش��دند پس از پنج سال، قهرمانی دیگری در 
لیگ به دس��ت آورند. این قهرمانی مدیون فداکاری های بازیکنانی 
نظیر: سزار، واالسکو و... بود که در این پیروزی ها نقشی انکار ناشدنی 

داشتند.

کوباال
در سال 1950 بارس��ا بازیکنی بزرگ و نابغه را در ترکیب خود دید؛ 
کوباال. بازیکنی ک��ه در خط حمله ب��ازی می ک��رد و نبوغ عجیبی 

داشت. در سال های حضور وی در باشگاه بزرگ بارسلونا کمتر پیش 
می آمد بارسلونا مسابقه ای را با پیروزی پشت سر نگذارد. حضور وی 
در بارسا موجب شده بود بارس��ا به یکی از قدرت های آن زمان بدل 
شود.کوبوال به همراه باسورا و سزار، خط حمله ای رؤیایی را تشکیل 
داده بودند و کمتر تیمی بود که از گزند این سه مهاجم آماده در امان 
بماند. کوباال بازیکنی سه ملیت مجار، چک و اسپانیایی داشت که برای 

هر سه تیم به میدان رفت.

نیوکمپ
در سال 1957 درهای ورزش��گاه عظیمی به نام »نیوکمپ« به روی 
عموم گشوده شد. این ورزش��گاه برای حضور نود هزار نفر گنجایش 

داشت که در زمان خودش حضور این تعداد تماشاگر برای دیدن یک 
مسابقه فوتبال بسیار عجیب بود. این ورزشگاه بزرگ ترین ورزشگاه 
جهان بود که در آن زمان ساخته ش��د. گنجایش این ورزشگاه پس 
از مرمت و بازسازی در س��ال های گذش��ته بهصد و پانزده هزار نفر 

افزایش یافت.
بارسا در این ورزشگاه موفق شد اولین جام اروپایی خود را مقابل یک 
تیم لندنی به دس��ت آورد و در نیوکمپ این تیم را با شش گل بدرقه 
کند تا در بازی برگشت، با کسب نتیجه مس��اوی دو بر دو، به عنوان 
قهرمانی دست پیدا کند. طراح و معمار این ورزشگاه عظیم و مخوف 
شخصی به نام »سانتیر« بود. یادگاری وی برای همیشه نزد هواداران 
پر شور بارس��ا باقی می ماند و مانند گذشته، یک مکان مقدس برای 

آسولگرانا به حساب می آید. 

یوهان کرایف افسانه ای
در 1973 مرد افس��انه ای فوتبال هلند با بارس��لونا قرار داد بس��ت. 
بازیکنی تیز هوش، س��ریع و جنگنده که تکنیک منحصر به فردی 
داشت. حضور »کرایف« در بارس��لونا به تنهایی برای شکست دادن 
رئال مادرید در آن سال ها کافی بود. در آن سال ها بارسلونا موفق شد 
با حضور کرایف، رئال مادرید مغرور را که از طرف دولت وقت اسپانیا 
به ش��دت حمایت می ش��د، با پنج گل در هم بکوبد. بارسا با حضور 
کرایف در بازی های بس��یاری مقابل رئال مادرید پر مدعا به پیروزی 
رسید و این، آغاز افسانه کرایف در بارسلونا بود. در خالل این سال ها 
باشگاه بارسلونا هفتاد هزار عضو رسمی و ثبت شده داشت که در آن 
زمان در نوع خود بی نظیر بود و یک رکورد محس��وب می شد. هیچ 
باشگاهی در جهان وجود نداشت که این تعداد هوادار رسمی داشته 
باشد. بازیکنانی چون مارادونا، روماریو، استوویکوف، رونالدو و ریوالدو 
و بسیاری دیگر از ستارگان بزرگ فوتبال در دهه های قرن بیستم در 

بارسلونا افتخار آفرینی کردند.

تولدی دوباره
پس از س��ه س��ال رؤیایی به همراه لوئیس ونگال که برای بارسا دو 
قهرمانی و ی��ک نایب قهرمان��ی را در اللیگا به همراه داش��ت، آبی و 
اناری ها دچار افت غیر قابل قبولی ش��دند. اما، زم��ان برای این تیم 
دوباره آغاز شد؛ بارس��ا در فصل 2003 - 2004 با خریداری بازیکن 
بزرگی مانند رونالدینهو توانست دوباره به همان تیم رؤیایی گذشته 
بدل شود. حضور »خوان الپورتا« در رأس هرم مدیریتی بارسا و اعتماد 
او به یک بازیکن بزرگ و یک مربی گمنام به نام »فرانک ریکارد« که 
در ابتدای راه مربیگری خود بود، و حضور بازیکنان ارزشمند باعث شد 
بارسلونا نه تنها دوباره به اوج اقتدار خود در اروپا بازگردد، بلکه چنان 
نمایش غرور آفرینی از بازی زیبا و فوتبال ناب و در عین حال، کسب 
نتایج پر گل و جذاب را در معرض دید دوستداران فوتبال قرار دهد، که 
خیلی ها آن را بهترین تیم تاریخ بارسلونا و حتی بهترین تیم تاریخ 
فوتبال بدانند. بارسلونا در چهارسال گذش��ته با هدایت گواردیوال از 

16جام ممکن 13جام را از آن خود کرده است.

تاریخچه باشگاه محبوب کاتاالن ها

بارسلونا: نماد عشق، آزادی و تعصب   



چهره روزیادداشت

خبرکوتاه

هر سه نماینده   ایران شانس صعود دارند 

بیژن ذوالفقارنسب، کارشناس فوتبال

امیدوارم هر سه تیم استقالل، پرسپولیس و سپاهان به مرحله بعدی صعود 
کنند که شاید برای اولین مرتبه اس��ت که این اتفاق می افتد. البته تا این 

مرحله از رقابت ها، عملکرد پرسپولیس و سپاهان بهتر 
از اس��تقالل بوده و من خوشبین هستم حداقل 

یک یا دو تیم ایرانی بتوانند ب��ه مراحل باالتر 
بروند.  استقالل اکنون پنج امتیاز از سپاهان 
کمتر دارد و تصور نمی کنم بتواند به این تیم 
یا حتی به تراکتورس��ازی برسد. متأسفانه 

مسئوالن باشگاه استقالل در مقطعی از فصل 
خودزنی کردند.

س��پاهان بازی های خانگی خ��ود را ب��ا برنامه و با 
حوصله انجام داده و امتیازهای الزم را گرفته است. 
من س��پاهان را تیمی بابرنامه و با حداقل حاشیه ها 

می دانم که موفقیت آن، از کادر فنی باتجربه و 
مدیریت بسیار خوب ناشی می شود. 

آقا، از شما گذشته
 مدیرعامل پرس��پولیس گفت اگ��ر دنیزل��ی از او به عنوان

 دروازه بان درون دروازه اس��تفاده می ک��رد، تیمش مقابل 
تراکتور چهارتاگل نمی خورد؛ این که ش��ما پرسپولیس��ی 
دو آتیشه هستی که شکی درآن نیست، اما این طور نکنید 
با خودتون، آخه شما با این سن و سال چه به دروازه بانی؟ تا 
هوشیار و بقیه هستند که به ش��ما نمی رسه . شما مرحمت 
کن کنار بایس��ت. اگه بچه ها اش��تباهی داش��تند بهشون 
 تذکر بده یا دنیزلی رو در انتخاب دروازه بان واسه بازی بعد

 راهنمایی کن. باشه؟

نشان  شاهین
 روی گردن عمران زاده

خبر دارید تازگی ها برخی روزنامه های ورزشی پایتخت ادعا 
کردند س��ال آینده حنیف عمران زاده به سپاهان می آید؟ 
تا آم��د این خبر ی��ک مقدار ش��اخ و برگ پی��دا کند وخود 
سپاهانی ها از این خرید جدیدش��ون باخبر بشن، مدافعان 
شاهین آن چنان خطی روی گردن این بنده خدا انداختند 
که چنگال شیر هم به پاش نمی رسه. این نشانه شاهین تا سه 
هفته آینده که هیچ، تا پایان لیگ قهرمانان هم از روی گردن 
این طفلی برطرف نمی شه. س��پاهان حتی اگر قصد خرید 
داشت، حاال با این مصدومیت، قید این بازیکن را می زند. از 

قدیم گفتند: مال بد بیخ ریش صاحبشه. 

غیب گفتی باز
دنیزلی س��رمربی مس��تأصل این روزهای پرس��پولیس به 
هواداران این تیم این اطمینان را داده و اعالم کرده است قطعا 
این تیم سقوط نمی کند. یکی نیست به این مربی خوش ذوق  
بگوید نه تو رو خدا بیا و با این تیم با این همه ستاره و سرمایه 

سقوط کن. تعارف می کنی؟

از ماست که برماست
روز گذشته یکی از رس��انه ها از اصحاب رسانه گالیه داشت 
 که چرا مانند بس��یاری از رش��ته ها ب��ه هندبال به��ا داده 
نمی شود و اخبار مربوط به این حوزه به چند خط کوتاه، آن 
هم در قالب خبر بس��نده می ش��ود. آخر وقتی خود جامعه 
هندبال برای انعکاس رویداده��ای هندبال، مکان و تعریفی 
برای رس��انه ها ندارند، چرا باید خبرنگاران قدم رنجه کنند 
و در سالن حضور یابند؟ این گالیه مال زمانی است که همه 
چی فراهم است و فقط خبرنگار نیست. نه که االن که هیچی 
در این هندبال سرجایش نیس��ت و شما فقط خبرنگارها رو 

دیدی؟ همه بودند؟

رو به رو،آماده باش
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برانکو از االتفاق اخراج شد

باش��گاه االتفاق پس از باخت مقابل الفتح در جام حذفی، برانکو ایوانکوویچ، سرمربی تیم را اخراج 
کرد. اخراج برانکو در حالی است که تیم او در این فصل رقابت های لیگ عربستان )دوری زین( نتایج 

خوبی گرفت و با 47 امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی ایستاد.

اعتراض ه��ای پیاپی ب��ه داور، بی احترامی مربیان ب��ه بازیکنان و 
بالعکس، ترک زمین  از طرف تیم ها و درگیری فیزیکی بازیکنان با 
یکدیگر رفتارهای زشت و زننده ای است که مسئوالن این رشته باید 
توجه خاصی برای رفع آنها داشته باشند. هرچه قدم در راه پیشرفت 
می گذاریم و عناوینی را کسب می کنیم، حاش��یه ها و درگیری ها 
بیشتر می شود و اخالق پنهان. شاید در گذشته نتیجه آن قدر برای 
مربیان و مدیران باشگاه ها مهم نبود که اخالق بیشتر رعایت می شد.

عنایت اهلل آتشی، کارشناس بسکتبال، در این زمینه گفت: درست 
 اس��ت که ما در چند س��ال گذش��ته ش��رایط خوبی در بسکتبال  
داشته ایم، اما این رشته به خاطر فرهنگش زنده است و همه آن را 
ورزشی با فرهنگ می شناس��ند. این موضوع باید از سوی مربیان، 
بازیکنان، داوران و مس��ئوالن محترم شمرده ش��ود و اگر این کار 
صورت نگیرد، مسلما جایگاهی که از س��ال 1326 به دست آمده 
است را، از دس��ت می دهد. باید  تعامل وجود داشته باشد و همه به 
قوانین و مقررات احترام بگذارند. زمانی که این کار صورت گیرد، هیچ 
مسأله ای به وجود نمی آید. مسائل فرهنگی باید میان تمام مسئوالن 

بسکتبال رعایت شود.

تازه ترین رویداد
بازی فوالد ماهان و پتروش��یمی، آخرین نمونه این زیر پا گذاشتن 
فرهنگ اخالق در بسکتبال ایران بود؛ جایی که  دو تیم به خوبی از 
خجالت یکدیگر در آمدند؛ از بازیکن گرفته تا مربی بدترین الفاظ را 
علیه هم به کار بردند تا نشان دهند که اخالق و فرهنگ که مهم ترین 
نکته در بسکتبال محس��وب می شود، زیر پا گذاش��ته شده است. 
اتفاقات حاشیه ای این بازی تنها در داخل زمین نبود و درگیری ها 
پس از بازی هم ادامه داش��ت. کار به جایی رسید که پای کالنتری 

هم به میان آمد.
در این میان نباید از قضاوت ضعیف داوران هم غافل شویم. در این 
فصل اعتراض ها به داوری از س��وی تمام تیم ها وجود داشته است. 
نکته جالب این که مسئوالن کمیته داوران فدراسیون در اکثر مواقع 
از داوران خود حمایت کرده اند و شاید هم بیشتر اشتباهات از همان 
پشت گرمی که به آنها داده می شود، صورت می گیرد. مدت زیادی 
از دیدار ذوب آهن و فوالد نگذشته است که یکی از داوران این دیدار 
به بازیکن فوالد توهین کرد و فدراسیون هم هیچ واکنشی در این 

زمینه نشان نداد.

در این فصل کم ش��اهد این اتفاق��ات نبودیم؛ دی��دار ذوب آهن و 
شهرداری گرگان در گرگان و مهرام و ذوب آهن در اصفهان نمونه های 
دیگری از این دست بودند. هرچند برخوردهایی با متخلفان صورت 
گرفت، اما آیا کاف��ی بود؟ آیا نبای��د برای بازیکنان و تماش��اگران 

بسکتبال فرهنگ سازی وجود داشته باشد؟
کمیته های فرهنگی  چه می کنند؟

فدراسیون بسکتبال و در رأس 
آن، کمیته ه��ای فرهنگ��ی و 
انضباطی اش، نقش اساسی در 
پایان این رفتارهای ناشایست 
دارند، اما نکته مهم این است که 
کمیته فرهنگی که بیشترین 
تأثیر را می تواند داش��ته باشد، 
عم��ال تعطیل اس��ت و کمیته 
انضباطی هم آن چنان که باید 
و ش��اید، عکس العملی نشان 

نمی دهد.
در  متع��ددی  بازی ه��ای 
لیگ ه��ای برتر، دس��ته اول و 
دوم برگزار می ش��ود، اما حتی 
یک شعار فرهنگی هم از سوی 
مسئوالن عنوان نمی شود چه 
برس��د به کاری ک��ه بخواهد 
اخالق و فرهنگ را در بسکتبال 

زنده نگه دارد. 
آیا مسئوالن باشگاه هایی که نام 
فرهنگی - ورزش��ی روی خود 

گذاشته  اند روی حرکات بازیکنان، مربیان و تماشاگران خود نظارت 
دارند؟ آیا در تیم های بس��کتبال مرجعی به عنوان کانون هواداران 
وجود دارد؟ در ش��هری مانند گرگان که طرفداران بسکتبال زیاد 
است، همیشه مس��ائل ضد فرهنگی دیده می ش��ود و به تیم های 
میهمان توهین می ش��ود، اما برای پایان دادن به این مسائل زشت 

کاری صورت نمی گیرد. 
آتش��ی در این باره گفت: قطعا باید با تخلفاتی که از سوی هرکسی 
صورت می گیرد، برخورد جدی شود و گذشت وجود نداشته باشد. 
بسکتبال استثنا است و با دیگر رشته ها تفاوت زیادی دارد. این رشته 
در تمام دنیا به عنوان ورزش با فرهنگ و دانشگاهی محسوب می شود 
. نباید اجازه دهیم هرکسی هر رفتاری دلش خواست، انجام دهد. روز 
به روز خانواده ها بیشتر به سمت بسکتبال روی می آورند و اگر این 
حواشی ادامه داشته باشد، دچار تنفر نسبت به این رشته می شوند. 
در عالم حرفه ای نتیجه گیری و پیروزی وج��ود دارد، اما باید بهتر 
فکر کنیم. همه ما وظیفه داریم مراقب رفتار خود باشیم و به سمت 

فرهنگ سازی بیشتر و پیشرفت حرکت کنیم.

مواظب باشید خانواده ها متنفر نشوند

فرهنگ، از سبد بسکتبال خارج شد

بسکتبال تنها رشته ای محسوب می شود که از درون دانشگاه برخواسته است و با این ویژگی، قطعا  گروه 
رعایت اخالق و فرهنگ باید حرف اول را در آن بزند. در رشته ای که دانشگاهی محسوب می شود، ورزش

همه انتظار دارند بی احترامی و خشونت دیده نشود، اما برخی رفتارها و بی حرمتی ها در این رشته، 
باعث به وجود آمدن جوی شده است که همه به این نکته رسیده اند بسکتبال در راه فوتبال قدم گذاشته و اهالی آن از 

فوتبال چیزهایی را به ارث می برند که به هیچ وجه جایگاهی در ورزش توپ و تور ندارد.

برگزاری دوره ارتقای داوری
 دوره ارتق��ای داوری 2 ب��ه 1، ب��ه مدرس��ی ایرج نظ��ری در محل 

آموزش های تخصصی هیأت فوتبال آغاز شد.
 رضا دهق��ان، مس��ئول واح��د داوران هی��أت فوتبال، در ای��ن باره 
 گف��ت: در ای��ن دوره ک��ه به م��دت س��ه روز و ب��ه مدرس��ی ایرج 
 نظ��ری در محل آم��وزش ه��ای تخصصی هی��أت فوتب��ال برگزار 
می ش��ود، 30 نف��ر از داوران درجه 2 کش��ور حضور دارن��د که در 
 صورت موفقیت در تس��ت های عملی و نظ��ری می توانند مدرک 
داوری درجه1 را دریافت کنند. این دوره داوری از دیروز آغاز ش��ده 

است.

گیتی پسند  مقابل ویتنام کم آورد
تیم والیبال بانوان گیتی پسند ایران به مقام ششمی مسابقات والیبال جام 

باشگاه های زنان آسیا قناعت کرد.
 در ادامه برگزاری رقابت های والیبال جام باش��گاه های زنان آس��یا 
 که در تایلند در جریان است، روز گذش��ته دو تیم گیتی پسند ایران

  و بین دین ویتنام برای کس��ب عن��وان پنجمی به مص��اف یکدیگر 
رفتند که در پایان، این تیم ویتنامی بود که به مقام پنجمی دس��ت 

یافت.
 نماینده ایران درحالی این دیدار را با نتیجه 3 بر 1 واگذار کرد که پیش 
از این، در دیدار مقدماتی این تیم را شکست داده بود. به این ترتیب 
تیم بانوان گیتی پسند موفق شد مقام ششمی تیم پرسپولیس در دور 

قبلی را تکرار کند.

رئال، یک قدم تا فتح اللیگا
رئالی ها در روزی که جو س��انتیاگو برنابئو هنوز تحت تأثیر شکست 
مقابل بایرن مونیخ بود، به راحتی سویا را شکست داد. رئال با پیروزی 
3-0 مقابل سویا، در آستانه قهرمانی در رقابت های این فصل اللیگا 

قرار گرفت.

بازی های متعددی 
در لیگ های برتر، 

دسته اول و دوم 
برگزار می شود، 

اما حتی یک شعار 
فرهنگی هم از 

سوی مسئوالن 
عنوان نمی شود 

چه برسد به کاری 
که بخواهد اخالق 

و فرهنگ را در 
بسکتبال زنده نگه 

دارد

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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آگهي تحديد عمومي
904 پيرو آگهي هاي قبلي و به موجب دستور مادتين 14 و 15 ثبت تحديد حدود شش 
دانگ هر يك از امالك مش��روحه ذيل واقع در ش��هر نطنز و قراء تابعه جزء بخش 9 
و10و11 حوزه ثبتي نطنز به شرح ذيل در ايام معينه در ذيل آنها در محل شروع و به 

عمل خواهد آمد.
اول از بخش 9 شامل نطنز و روستاهای تابعه

1-از شماره 1-اصلی روستای اوره
1781-ناصر کشميری و غيره ششدانگ قطعه باغ مخروبه معروف علمدار

2-از شماره 9-اصلی کوی علیاء
84-موقوفه قربانعلی به نمايندگی اداره اوقاف و امور خيريه نطنزتمامی ششدانگ قطعه 

زمين مزروعی
3-از شماره 33-اصلی شهر نطنز

1122-موقوفه حاج محمد علی به نمايندگی اداره اوقاف و امور خيريه نطنز ششدانگ 
قطعه زمين مزروعی

1706-محمد رضا عبادالهی ششدانگ يکدرب باغ محصور ومشجر معروف قلياق
4-از شماره 34-اصلی مزرعه خطیر

103-احمد رجبی نطنزی ششدانگ سه باب اطاق متصل مخروبه
686-احمد رجبی نطنزی ششدانگ دو باب حصار متصل به هم

تاریخ تحدیددوشنبه1391/3/1
5-از شماره 51-اصلی کوی رهن

1991-جواد اسد سلطان ششدانگ يك قطعه زمين
6- از شماره 52-اصلی کوی وشوشاد
1298-قاسم موذن وشوشادی ششدانگ يکباب اطاق مخروبه

7- از شماره 53-اصلی کوی افوشته 
737- جالل مالنظر ششدانگ يك قطعه زمين محصور و مشجر
8- از شماره 71-اصلی کوی سرشک

252/1و252/5- علی يکه س��وار ششدانگ يکباب طويله مخروبه و اطاق فوقانی با قدر 
الحصه از راه رو و مشاعات و درب و غيره 

9-از شماره 77-اصلی کندز
50- زهرا ميرزائی کندری ششدانگ يکدرب باغ معروف باغچه کندز و لطف اله

420-موقوفه حسينيه کندز به نمايندگی اداره اوقاف و امور خيريه نطنز ششدانگ قطعه 
زمين مزروعی 

تاریخ تحدید سه شنبه 1391/3/2
10-از شماره 100 -اصلی روستای طامه

306-ماشااله شريفی طامه ششدانگ يکباب اطاق تحتانی 
308-ماشاله شريفی طامه و غيره ششدانگ يکباب اطاق تحتانی 
313و 314-ماشاله شريفی طامه ششدانگ سه باب اطاق فوقانی

1015 – آقاي غالمحسين موغاري و غيره شش دانگ قطعه زمين معروف زير رود
1082مکرر – خانم باش��ي توکلي فرزند محمد ش��ش دانگ قطعه زمين بائره معروف 

زير مزرعه طالبه 
تاریخ تحدید چهار شنبه 1391/3/3     

1513- مرتضی احمدی طامه ششدانگ قطعه زمين شش قفيزی معروف بادستان
1552-سيد ماشاله ميری طامه ششدانگ قطعه زمين مشجر معروف باغ شاه محمد

2344-علی محمديان طامه ششدانگ يك قطعه زمين محصور ومعروف محله سرگم  
11-از شماره 118-اصلی روستای جاریان

667-علی جاريانی و غيره ششدانگ قطعه زمين مزروعی معروف درب انبار
715-علی جاريانی ششدانگ قطعه زمين مزروعی معروف باال سنجدين

تاریخ تحدید پنچشنبه1391/3/4 
12-از شماره 120-اصلی روستای خفر 

1409-امان اله صادقی خفری ششدانگ دو قطعه زمين معروف دشت پريسمان
13-از شماره 127-اصلی روستای دستجرد 

1277- اکبر کريمی دستجردی ششدانگ يکباب خانه 
14- از شماره 128-اصلی  جزن 

211-اقدس رشيدی جزنی  ششدانگ ششدانگ قطعه باغ محصور مشجر معروف باغها 
15-از شماره 129-اصلی روستای جزن

550- عباس کبير سلطانی وغيره ششدانگ قطعه باغ محصور و مشجر پا چنار 
16-از ش��ماره 149-اصلی مزرعه آبله کوچك-علی شريف خفری ششدانگ مزرعه 

مرقوم مشهور به رضويه 
تاریخ تحدیدشنبه1391/3/6

2-از بخش 10چیمه رود و برزرود
1-از شماره 1-اصلی روستای فریزهند

1514-موقوفه فريزهند به نمايندگی اداره اوقاف و امور خيريه نطنز تمامی ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعی مشجر

2-ازشماره 5-اصلی روستای تکیه
488-489- حسينيه و مسجد روستای تکيه به نمايندگی اداره اوقاف و امور خيريه نطنز 

ششدانگ هر يك از يکباب حسينيه و يکياب مسجد  
3-از شماره 15-اصلی روستای بیدهند 

1070-خانم شهربانو خادمی بيدهندی ششدانگ يکدرب باغ مشهور درب آسياب
1273-سکينه تقوی بيدهندی و غيره ششدانگ قطعه باغ مشجر معروف سبين و يکباب 

اطاق در آن 
2924-دولت ج ا ا -به نمايندگی دهياری روستای بيدهند ششدانگ يکباب ساختمان که 

قبال مدرسه بوده 
تاریخ تحدید یکشنبه 1391/3/7

4-از شماره 25-اصلی روستای چیمه 
2385-سيد محمد موسوی چيمه و غيره ششدانگ قطعه زمين معروف سه نی الجه
2648-سيد محمد موسوی چيمه و غيره ششدانگ يك قطعه زمين معروف باغ مقام

3346س��يد حسين جاللی چيمه و غيره ششدانگ قطعه زمين محصور واقع در محله 
سر پشته

5-از شماره 44-اصلی روستای ابیانه 
499-احمد درويشی ابيانه ششدانگ يکباب خانه

506-مهدی سليمانی ابيانه ششدانگ يك قطعه مخروبه محصور
508-حسين عبدی ابيانه ششدانگ يکباب خانه معروف پنجعلی 

تاریخ تحدید دوشنبه 1391/3/8
6-ازشماره 101-اصلی روستای ده زیره 

66-رضا رهگوی ششدانگ يکباب خانه 
72-نعمت رضايی ششدانگ يکباب خانه 

215-پرويز صيادی ششدانگ ششدانگ يکباب خانه 
7-ازشماره 128-اصلی روستای هنجن

169-عباس ولوجردی و غيره ششدانگ يکباب اطاق تحتانی و يکباب فوقانی معروف 
درب گنبد و قسمتی از مورد ثبت بمساحت 3متر بر روی راهرومشاعی واقع است

498 – آقاي احمد رضا مقيمي هنجني  ششدانگ يکباب حصار و بوم کند
تاریخ تحدید سه شنبه 1391/3/9

614-اصغر مقيمی هنجنی و غيره ششدانگ يکباب خانه و حصار 
1347- اداره اوقاف و امور خيريه نطنز ششدانگ قطعه زمين مزروعی واجنان

1670-زهره معماری هنجنی ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی معروف پا پل کهق 
1877-اکبر معماری هنجنی ششدانگ قطعه زمين معروف واجنان

1878-اکبر معماری هنجنی ششدانگ قطعه زمين مزروعی معروف برخان شهره 
تاریخ تحدید چهار شنبه 1391/3/10

8-از شماره 134-اصلی روستای یارند
260-موقوفه يارند به نمايندگی اداره اوقاف و امور خيريه نطنز ششدانگ قطعه زمين 

مزروعی 
311 و 312 – صديق��ه نعيميان فرزند قربانعلي ش��ش دانگ دو قطعه زمين مزروعي 

معروف پر
9- از شماره 150 اصلي روستاي برز

158- مس��جد روس��تاي برز به نمايندگي اداره اوقاف و امور خيريه نطنز شش دانگ 
يکباب اتاق

517- موقوفه مسجد جمعه روستاي برز به نمايندگي اداره اوقاف و امور خيريه نطنز 
شش دانگ قطعه زمين محصور 

10- از شماره 165-اصلی روستای کمجان
1025-حسين محمدی کمجانی ششدانگ يکباب خانه 

1053-آش��پزخانه امامزاده ايوب کمجان به نمايندگی اداره اوقاف و امور خيريه نطنز 
ششدانگ يکباب آشپزخانه امامزاده 

1287-موقوفه حمامين برزو کمجان به نمايندگی اداره اوقاف وامور خيريه نطنز تمامی 
ششدانگ يك قطعه زمين محصور ومزروعی و مشجر

تاریخ تحدید پنجشنبه1391/3/11
سوم (از بخش 11طرقرود وقراء حومه

1-از شماره 1-اصلی روستای طار
2859- محمد اسماعيل حسين صمدي شش دانگ قطعه زمين محصور معروف درب 

غار
2863-حسن باقری طاری ششدانگ آبگاه سيرون سر

2-از شماره 37-اصلی روستای کشه
1-رضوان مبينی کش��ه فرزند محمد و غيره ششدانگ قطعه زمين معروف پنج رجلی 

معروف کمر پير سينه مارچون
8-علی رحيمی کشه فرزند عباس و غيره ششدانگ يکدرب باغ در بخش باغستان سه 

و يك چهارم رجلی
8-علی رحيمی کشه و غيره ششدانگ يکدرب باغ در بخش باغستان 3رجلی 

تاریخ تحدید شنبه 1391/3/13
94-تيمور صادق طاری و غيره ششدانگ قطعه باغ تازه دائردر سينه کشه 4رجلی

126 – عباس مبيني نيا شش دانگ قطعه باغچه موستان معروف به پيمانجه
175-فاطمه توانگری فرو غيره ششدانگ يکدرب باغ مشجر و محصور در بخش بندر 

دو و نيم رجلی 
178-فاطمه توکلی کش��ه و غيره ششدانگ يکدرب باغچه مشجر در کوی الجه يك و 

نيم رجلی 
194-حبيب اله شهريار کشه فرزند عباس ششدانگ قطعه زمين دو رجلی در بخش بندر

تاریخ تحدید سه شنبه 1391/3/16 
260-حبيب اله عقيلی کشه فرزند رضا و غيره ششدانگ يکباب خانه 

274- زينت مبينی کشه فرزند حسين و غيره ششدانگ قطعه زمين خير آباد يك رجل 
و سه ربع رجلی 

274- عباس مبيني نيا و غيره شش دانگ قطعه زمين در بخش مرغزار يك رجل و نيم
284- عباس مبيني نيا و غيره شش دانگ قطعات مزروعي در چاله سرخ يك رجل و نيم
341- عباس مبيني نيا شش دانگ قطعه صحاري معروف چاله سرخ ربع رجلي و قطعه 

زمين محله درخت گردو تقريباً ربع رجلي 
تاریخ تحدید چهارشنبه1391/3/17

350-خس��رو اسدی کش��ه شش��دانگ قطعه باغ تازه دائردر صحرای کوهاب دشت 
مارچون

350/5-خسرو اسدی کشه و غيره ششدانگ قطعه زمين بائره محصور در کوی الجه 
يك رجلی  

369- اکبر مبينی کشه فرزند نصر اله و غيره ششدانگ سه باب بوم کند متصل به هم 
در کوی درب حمام 

 3-از شماره 39-اصلی مزرعه اسفیجار کشه 
1- اکبر شکيبائی ششدانگ قطعه زمين مزروعی يك رجلی 

تاریخ تحدید پنج شنبه 1391/3/18
4-از شماره 41-اصلی ورگوران

34- فيض اله مهديخانی ششدانگ قطعه زمين يك رجلی معروف کوی پايين
116-فيض اله مهديخانی فرزند علی و غيره ششدانگ سه قطعه زمين مزروعی تقريبا 

چهار رجلی در بخش جوی حوری مفروز و مجزا شده از شماره 15فرعی 
5-از شماره 141-اصلی باغستان پایین طرق

603-رضا جعفر نجفی ششدانگ باغچه محصورمفروز طرف غربی باغ معروف هنجوه
637-مسيب زاهديان ششدانگ يك قطعه باغچه در بخش مير مرتضی 

766-فرخنده نجفی طرقی وغيره ششدانگ قطعه زمين معروف دو رجل و نيميدر دشت 
آبدر

826-فرخنده نجفی طرقی و غيره ششدانگ يکدرب باغ معروف شش رجلی دشت آبدر
تاریخ تحدید شنبه 1391/3/20

1024-مسيب زاهديان و غيره ششدانگ يکباب خانه و باغچه متصل به آن 
1141،1139،1138،1137،1136-اصغر فوالدي فرزند عليجان شش دانگ يکباب خانه

1394-اصغر باقری طرقی وغيره ششدانگ قطعه زمين محصور مزروعی
6-از شماره 147-اصلی مزده 

37-نرگس مزده فرزند آقاجانی ششدانگ يکدرب باغ معروف کوچه ميان مفروز طرف 
شرقی

تاریخ تحدید یکشنبه 1391/3/21 
7-از شماره 182-اصلی ابیازن

992-رقيه ذوالفقار ابيازنی و غيره ششدانگ قطعه زمين مزروعی معروف باال باغچه 
دشت باال

1726-سيد مهدی مير محمد علی ششدانگ قطعه زمين محصور
8-از شماره 193-اصلی طرق

454- بتول جعفری پناه و غيره ششدانگ قطعه زمين مزروعی در دشت مير بر
1252-اشرف کاظمی طرقی ششدانگ يکدرب باغ

2265-دخيل جالليان ششدانگ يکباب خانه معروف احمد زينل 
تاریخ تحدید دوشنبه 1391/3/22

2434- علي اصغر عبدالهي طرقي شش دانگ يك قطعه زمين محصور مشجر در بخش 
درب مزگه

2869- محمد آقا محمدي فرزند شهباز شش دانگ قطعه زمين محصور جنب حسينيه 
3316،3315،3313،3312،3311 – حس��ن طالبي طرقي فرزند احمد شش دانگ قسمتي 

از يکباب خانه    
4535-حسن طالبی طرقی ششدانگ يکدرب باغ محصور و مشجر

تاریخ تحدید سه شنبه1391/3/23 
4544-نصرت محمد حسينی طرقی و غيره ششدانگ يکباب خانه 

4775-احمد شکوهی ششدانگ يکباب دامداری معروف محله من اشترا
4786-رضا عبدالهی طرقی ششدانگ يکباب خانه 

4788- عباسعلي رشيدي عليا شش دانگ يکباب خانه 
تاریخ تحدید چهارشنبه 1391/3/24

9-از شماره 212-اصلی دشت بزرگ طرق 
610-غالمرضا نجف طرقی ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی در دشت پايين ور

962-معصومه ابوالحسنی طرقی و غيره ششدانگ يکدرب باغ معروف گلسياه 
1151-حشمت نجف طرقی ششدانگ قطعه زمين معروف دشت زيره بخش باال

10-از شماره 215 اصلي الدریجه
15- بهرام باقري آرين و غيره شش دانگ يك درب باغ

تاریخ تحدید پنجشنبه 1391/3/25
11-از شماره 277-روستای نسران 

11- حسين رجبی نسرانی ششدانگ يکباب طويله 
44و45- عباس رجبی نسرانی ششدانگ يکباب خانه و دامداری متصل بهم 

51- عباس رجبی نسرانی ششدانگ يکباب خانه و باغچه متصل بهم 
154- موقوقه غالمرضا نسران به نمايندگی اداره اوقاف و امور خيريه نطنزششدانگ 

قطعه زمين مشجر معروف سر بيده
تاریخ تحدید شنبه 1391/3/27

209- موقوفه امامزاده آقا علی عباس و شاهزاده محمد به نمايندگی اداره اوقاف و امور 
خيريه نطنزتمامی ششدانگ قطعه زمين مزروعی معروف پاتوتين

247- اقدس رشيدی جزنی ششدانگ قطعه زمين مزروعی  معروف نرمون
266- موقوفه حمام نسران به نمايندگی اداره اوقاف و امور خيريه نطنزششدانگ قطعه 

زمين مزروعی معروف هفت کوچه 
269- موقوفه حمام نسران به نمايندگی اداره اوقاف و امور خيريه نطنزششدانگ قطعه 

باغچه معروف راجو 
529- سرورخالدی برهنه ششدانگ يکباب خانه 

تاریخ تحدید یکشنبه 1391/3/28
12-از شماره 284-اصلی کلهرود 

454و455- مريم اسماعيل نژاد کلهرودی ششدانگ يکباب خانه 
1755،1754،1752،1751،1750 – غالمحس��ين اسماعيليان و غيره شش دانگ يکباب 

خانه معروف باباخان
1131- بماني ملك محمدي کلهرودي شش دانگ يکباب خانه

تاریخ تحدید سه شنبه 1391/3/30
1743- سليمان شهياروغيره ششدانگ يکباب عمارت و باغچه جلوی عمارت مشتمل 

بر شش قطعه 
2008- سليمان شهيار و غيره ششدانگ يکدرب باغ صنوبری شهره 

2035- سليمان شهيارو غيره ششدانگ يکباب بوکند واقع در الآب زل شهره
2037- سليمان شهيار و غيره ششدانگ قطعه زمين مزروعی واقع در تخته سر بيشه 

زيره جاده 
تاریخ تحدید چهارشنبه 1391/3/31

13-از شماره 285-مزرعه هینی کلهرود
41- سيد علی اخالقی کلهرودی و غيره ششدانگ يکدرب باغ معروف سيد اسداله
207- غالمحسين اسماعيليان و غيره شش دانگ يك درب باغ محصور و مشجر

تاریخ تحدید پنج شنبه 1391/4/1
لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به وسيله اين آگهي به صاحبان امالك و مجاورين آنها 
اخطار مي گردد که در اول ساعت اداري روزهاي ذکر شده در ذيل آنها در وقوع ملك 
حضور به عمل رسانند و چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانوني آنها در 
محل حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت ملك آنها با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورين تحديد حدود خواهد ش��د ضمنا ًدر صورتيکه صاحبان امالك و مجاورين 
در موعد مقرر در محل حاضر نباشند مي توانند مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 
2 م��اده واحده تعيين تکلي��ف پرونده هاي ثبتي مص��وب 1373/2/25 از تاريخ تنظيم 
صورتمجل��س تحديدي اعتراض خود ظرف م��دت 30 روز به اين اداره و دادگاه محل 
تس��ليم نماييد مضافاً در صورت تعطيلي غير مترقبه در روزهاي مندرج در اين آگهي 

تحديد حدود روز پس از تعطيلي انجام مي گيرد. تاريخ انتشار: 1391/2/11 
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کافه کتاب یادداشت

کتابهای نابینایان را دریابید 
ايمنا: رييس هيئت مديره موسسه شميم رويش گفت: در صورت فراهم 
نشدن فضاي مناسب به منظور ايجاد كتابخانه ويژه نابينايان و كم بينايان 
نجف آباد بيش از ۳ ه��زار كتاب بريل وي��ژه نابينايان به دليل ش��رايط 

نامناسب نگهداري در آستانه نابودی قرار دارند.
محسن حبيب الهي رييس هيئت مديره موسسه فرهنگي اجتماعي شميم 
رويش كه در ده سال اخير در زمينه امور مربوط به نابينايان و كم بينايان 
مشغول به فعاليت بوده با اش��اره به تعطيلي دفتر اين موسسه در مدت 
زمان دو سال گذشته اظهار داشت: نبود فضاي مناسب به منظور اداره اين 
موسسه ضمن تعطيلي ۲ ساله اين مجموعه فرهنگي اجتماعي موجب 

نگهداري غير اصولي نزديك به ۳ هزار جلد كتاب بريل نيز شده است.
حبيب الهي با اشاره به وجود نزديك به ۲ ترا بايت اطالعات مربوط به كتاب 
هاي گويا شده در اين موسسه بيان داشت: اين ميزان اطالعات نيز به دليل 
نبود فضاي مناس��ب به منظور راه اندازي يك س��ايت كامپيوتري بدون 

استفاده باقي مانده است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود از گويا سازي ۱۵۰ كتاب دانشگاهي 
مورد نياز نابينايان و كم بينايان شهرستان در دو سال اخير خبر داد و افزود: 
در اين كار كه به دليل نبود يك فضاي متمركز و مساعد با مشكالت بسيار 
زيادي نيز همراه بوده دانشجويان دانشگاه هاي مختلف عالوه بر كتب و 
جزوات دانش��گاهي، تعداد زيادي كتابهاي عمومي را نيز برای استفاده 

نابينايان و كم بينايان گويا سازي كرده اند.
الزم به ذكر است اين مجموعه فرهنگي اجتماعي با اخذ مجوز از مراجع 
قانوني بيش از 4سال اس��ت كه در سطح اين شهرس��تان به عنوان يك 

سازمان مردم نهاد مشغول فعاليت است.  

برای رهی معیری 
زهرا رجایی - ۱۰ ارديبهش��ت، سالگرد تولد رهی معيری، 
ش��اعر و ترانه س��رای خوش قريحه ايرانی است كه برخالف 
برخی از بزرگان ادب فارسی، يادش را گرامی می دارند و در 
همين نمايشگاه اخير كتاب هم چند جلد از كتاب هايش را 
عرضه كردند، اين مناسبت بهانه ای شد تا مروری بر زندگی 

او داشته باشيم. 
محمدحس��ن )بيوک( معيری، فرزند محمدحس��ين خان 
مؤيدخلوت و نوه دوستعلی خان نظام الدوله، دهم اردبيهشت 
۱۲۸۸ خورشيدی در تهران چشم به جهان گشود. پدرش قبل 
از تولد رهی درگذشته بود. رهی معيری تحصيالت ابتدايی و 
متوسطه را در تهران به پايان برد و وارد خدمت دولتی شد و در 
چند شغل خدمت كرد. از سال ۱۳۲۲ به رياست كل انتشارات 
و تبليغات وزارت پيشه و هنر )بعدها وزارت صنايع( منصوب 

شد و پس از بازنشستگی، به كتابخانه سلطنتی رفت.
او از كودكی به ش��عر و موسيقی و نقاش��ی دلبستگی فراوان 
داشت و در اين هنرها بهره ای شايسته يافت. هفده سال بيشتر 

نداشت كه اولين رباعی خود را سرود:
كاش امشبم آن شمع طرب می آمد

وين روز مفارقت به شب می آمد 
آن لب كه چو جان ماست دور از لب ماست

ای كاش كه جاِن ما به لب می آمد 
در آغاز شاعری، در انجمن ادبی حكيم نظامی كه به رياست 
وحيد دستگردی تشكيل می شد، شركت می كرد و از اعضای 
مؤثر و فعال آن بود. در انجمن ادبی فرهنگستان نيز از اعضای 
مؤسس و برجسته آن به ش��مار می رفت.  وی هم چنين در 

انجمن موسيقی ايران عضويت داشت. 
اشعار رهی در بيش��تر روزنامه ها و مجالت ادبی نشر يافت و 
آثار سياسی، فكاهی و انتقادی او در روزنامه باباشمل و مجله 
تهران مصور چاپ می شد. در شعرهای فكاهی و انتقادی از نام 
مستعار »زاغچه«، »ش��اه پريون«، »گوشه گير« و »حق گو« 

استفاده می كرد.
رهی معيری در سال های آخر عمر در برنامه گل های رنگارنگ 
راديو، در انتخاب شعر با داوود پيرنيا همكاری داشت و پس از 
او نيز تا پايان زندگی، آن برنامه را سرپرستی می كرد. رهی در 
همان سال ها سفرهايی به خارج از ايران داشت از جمله: سفر 
به تركيه در سال ۱۳۳۶، س��فر به اتحاد جماهير شوروی در 
سال ۱۳۳۷ برای شركت در جشن انقالب كبير، سفر به ايتاليا 
و فرانسه در سال ۱۳۳۸ و دو بار سفر به افغانستان؛ يك بار در 
سال ۱۳4۱ برای شركت در مراسم يادبود نهصدمين سال در 
گذشت خواجه عبداهلل انصاری و ديگر در سال ۱۳4۵. عزيمت 
به انگلستان در سال ۱۳4۶ برای عمل جراحی، آخرين سفر 

معيری بود.

خبر ویژه  

یادبود
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مگر چراغی بسوزد ، در نمایشگاه کتاب 

مجموعه  داستان »مگر چراغی بسوزد« نوشته احمد بيگدلی، نويسنده اصفهانی  به تازگی مجوز نشر 
گرفته است و برای نخستين باردر نمايشگاه كتاب از سوی نشر روزنه عرضه می شود. هم چنين نشر 

علم،  رمان »بی ترديد سه شنبه بود« بيگدلی را در اين نمايشگاه عرضه می كند. 
مجموعه مقاالتی در باره سنتور 

 اين كتاب به نويسندگی شهاب منا به وس��يله انتشارات سوره مهر 
در ۵۵۶ صفحه، درهش��ت فصل و به قيمت 94۰۰  به چاپ رسيده 

است.   
فصل اول شامل كليات است، مش��تمل بر پنج مقاله با عنوان كلی 

سنتور كه به معرفی كلی اين ساز و وجوه مختلف آن می پردازد.
فص��ل دوم، تاريخچه س��نتور در ايران را بررس��ی می كند و فصل 
سوم، به گونه های سنتور در 
جهان می پردازد كه ش��امل 
س��ه مقال��ه از نويس��ندگان 
مختلف ازكشورهای مختلف 
اس��ت كه به فارس��ی ترجمه 
ش��ده اس��ت. فصل چه��ارم، 
كوک ه��ای س��نتور، فص��ل 
پنجم، تكنيك های نوازندگی، 
فصل شش��م، آموزش سنتور، 
فصل هفتم، نت نويسی در آثار 
سنتور و فصل هش��تم، روش 
س��اخت س��نتور را توضي��ح 

می دهند. 

بد نيس��ت در همين روزكه روز تولد اوست، خاطراتی از اين مرد 
بزرگ را مرور كنيم، خاطراتی ك��ه بزرگ ترهای ما كه بيش از ما 

شكرپاره اصفهان را ديده اند، برايمان نقل كرده اند. 

عکاسی بی اجازه ممنوع 
چند س��ال قبل برای مصاحبه با مرحوم صدر ب��ه همراه يكی دو 
همكار به منزل ايش��ان رفتيم تا برای انجام مصاحبه او را به دفتر 
بياوريم. بين راه عكاس شروع به عكس گرفتن كرد. صدای شاتر 
خيلی روی اعصاب بود، ولی ارحام بيش از بقيه می خنديد و شاد 
بود تا كار عكاسی تمام ش��ود. درست وقتی به دفتر رسيديم، كار 
عكاس تمام ش��د و اس��تاد گفت: يادت نره كه هميشه بايد برای 
 عكاس��ی اجازه بگيری و چون از م��ن اجازه نگرفت��ی، بايد همه 

عكس ها رو پاک كنی.
لحن جدی اس��تاد، در حالی كه با واكر از ماشين پياده می شد،  

عكاس روزنامه را مجاب ك��رد كمترين ترديدی نكند و عكس ها 
را پاک كند؛ درحالی كه غمگي��ن و ناراحت بود. ناراحتی عكاس 
 روزنامه ، زود مرحوم صدر را هوش��يار كرد ت��ا بی درنگ بگويد: 

نمی خواد. ولی دفعه بعد اجازه بگير. 

لیست می خواهم چه کار؟ 
اين خاطره را اس��تاد ارحام ش��فاهی برای ما گفت و قرار شد آن 
را چاپ نكنيم، ولی بد نيس��ت حاال كه او جسمش رفته و يادش 
مانده است، ببينيم چطور يك هنرمند مردمی می شود، بی آن 
كه سوپراستار باشد يا پروپاگاندای رسانه ای امروز را داشته باشد، 

بی آن كه پول هنگفتی خرج كرده باشد يا ... 
گويا مرحوم صدر با خ��ودش عهد كرده بود بخ��ش عمده ای از 
درآم��د تئاترهايش را ص��رف كمك به مردم كن��د؛ كمك هايی 
كه صرفا باری از دوش كس��ی برداش��تن بود. آن سال ها يكی از 

اعضای خانواده مرحوم صدر كه از اين ماجرا خبر داشت، همواره 
مبلغ كمك ها و افراد كمك گيرنده را در دفتری ثبت می كردن، 
بدون آن كه ارحام بداند. اين ماجرا ادامه داشت تا اين كه روزی 
مرحوم اس��تاد صدر از وجود چنين دفترچه ای با خبر می شود. 
استاد در اين موقع دفترچه را معدوم می كند و می گويد: ليست 
می خواهم چه كار؟ من كه قرار نيس��ت حس��اب اين چيزها رو 

نگه دارم. 

سینما برای من رودروایستی بود 
از سال  ۳۶ كه »شب نشينی در جهنم« را بازی كردم، تا سال  4۰ و 
حضور در فيلم »علی واكسی« پيشنهادات خيلی زيادی داشتم. 
من فقط جواب می دادم برای سينما س��اخته نشده ام. من كارم 
تئاتر اس��ت و بايد برگردم به تئاتر خ��ودم. در مجموع فيلم هايی 
هم كه بازی كردم هر كدام مورد خاصی پيش آمد كه در رفاقت و 

رودروايسی قبول كردم. 
مثال سه فيلم »شوهر پاستوريزه«، »كی دسته گل به آب داده« 
و »لج ولج بازی« هر سه ساخته وحدت بود و ايشان هم به همراه 
احمد نجيب زاده كه نويس��نده بودند، از دوستان دوران بچگی و 
جوانی من محسوب می شدند. دوربين را آورده بودند اصفهان و 
می خواستند من حضور داشته باشم. حتی كل صحنه های فيلم 
»شوهر پاستوريزه« در خانه من فيلمبرداری شد. بعد از اين فيلم 
هم وحدت گفت: ارحام جان من يك مقدار از بدهی هايم را با اين 
فيلم داده ام. بيا يك فيلم ديگر ه��م كار كن تا بتوانم از درآمدش 
دو فيلم ديگر بسازم و »لج و لج بازی« را بازی كردم. بعد هم گفت 
فيلم »كی دسته گل به آب داده«، نقش خودت است و من با سرور 
رجايی در فيل��م بازی كردم. برای فيلم »جاده زرين س��مرقند« 
هم ملك مطيعی به اصفهان آمد و گفت من اين فيلم را به عشق 
اين كه تو بيايی و نقش آن حلوا فروش را بازی كنی می س��ازم و 
من قبول كردم. روی اصل عالق��ه در هيچ كدام از فيلم ها حضور 
پيدا نك��ردم. مثال صابر رهب��ر به اصفهان آم��د و گفت يك فيلم 
به نام »مردان خش��ن« را دارم می س��ازم كه تو همراه فردين و 
مشايخی ش��اخص های اين فيلم هس��تيد. حتی فردين يك روز 
به هتل عباسی كه آن موقع مشغول س��اخت آن بودند آمد ودر 
رودروايس��ی قبول كردم. بعد از فيلم »لج و لج بازی« هم سينما 
را كنار گذاشتم و تئاتر را ادامه دادم. سه سريال هم كار كردم كه 
در ميان آن »عالءالدين و چراغ جادو« كه مردم اسم آن را »جعفر 
جنی« گذاشته بودند، بيشتر مورد توجه قرار گرفت. در مجموع 
 ۱۷ فيلم و  سه س��ريال بازی كردم كه از كارهای سينمايی ام، از 

»شب نشينی در جهنم« خيلی خوشم آمد. 

تقدیم به پیشگاه مرحوم استاد رضا ارحام صدر 

تاخنده به دنیا هست، ارحام نمی میرد

 89 سال پیش در چنین روزی، کودکی در محله پا قلعه اصفهان متولد شد که بعدها لقب »شکرپاره 
محمد 
بندرعباسی 

 
اصفهان« را گرفت و هنوز هم که هنوز است، کسی نتوانسته در تئاتر بداهه و کمدی به مرزهای او 
 نزدیک ش�ود. کس�ی که می گفت: »اصفهان و گز و ارح�ام«. امروز، 12 اردیبهش�ت، تولد مردی 
اسطوره ای است که همگان درباره او فقط لبخندهایش را می دیدند، ولی روح بزرگ او که در پس این لبخندها محجوب 
بود کمتر دیده شد. این حجب و حیا آن قدر بود که بعد از رفتنش هم خانواده استاد ارحام صدر لب به سخن باز نکردند. 

حتی برخی تالش کردندیاد او را کمرنگ کنند، ولی هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق... 
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ریزش مخاطب نگران کننده 
است

گروه فرهنگ - ظاهرا ریزش 70درصدی مخاطبان 
سینما باعث شده است رییس هیأت مدیره سینماداران 
نسبت به شرایطی که نگران کننده خوانده، هشدار دهد. 
اتفاق هایی که امس��ال رخ داد،  تأثی��ر قابل توجهی در 
ریزش مخاطبان داشت. این نکته را هم نباید فراموش 
کرد که براساس آن چه در سی امین جشنواره فیلم فجر 
به نمایش درآمد،  کارشناسان چشم انداز اکران سال91 

را چندان امیداورکننده ارزیابی نمی کردند.
عالوه بر این نکته، اکنون به دلیل ناامنی که بر س��ینما 
حاکم شده است، مردم از آمدن به سینما دلزده شده اند، 

و فروش فیلم ها بسیار بسیار پایین است.
گویا از زمانی که حواشی برای سینما ایجاد شد، ناگهان 
حضور مخاطبان در سینما بسیار افت کرد. شاید بتوان 
گفت س��ینماها پس از برداش��ته ش��دن آن دو فیلم و 
 به دلیل ناامنی ک��ه در ذهن مخاطبان تداعی ش��د، با 

70 درصد افت استقبال مخاطبان روبه رو شدند.
این درحالی اس��ت که ابتدای س��ال، ش��ور و هیجان 
بسیاری در س��ینما ایجاد ش��ده بود و امید می رفت با 
ژانرهای متنوعی که امسال با آن روبه رو هستیم، فروش 
مناسبی را شاهد بود، اما متأسفانه حواشی ایجاد شده 
مش��کالت بس��یاری را، هم برای مخاطبان و هم برای 
س��رمایه گذاران و تهیه کنندگان ایج��اد کرد.البته این 
مش��کل در س��ینمای ایران هس��ت که هر کس در هر 
قسمتی که سرمایه گذاری می کند، می خواهد تنها آن 

بخش را نجات دهد.
 در حالی که هر فیلمی که س��اخته می شود، برای کل 
سینمای ایران است. اکنون اگر تصمیم گیران این عرصه 
در سالن های سینما حاضر ش��وند و وضعیت را از مردم 
بپرسند، مش��اهده می کنند که مردم نسبت به سینما 

آمدن دلزده شده اند. 
متأس��فانه تنها اگرفیلمی یکی دو میلیارد فروش کند، 
آن را در بوق و کرنا می کنن��د، اما از بقیه فیلم ها چیزی 
نمی گویند. امروزه و با این حجم باالی واردات ش��بکه 
توزیع زیرزمینی، وقتی مخاطب احساس می کند ممکن 
است در س��ینما امنیت خانوادگی او به خطر بیفتد و از 
این موضوع وحشت دارد، به سینما نمی رود. این ترس 

ناشی از همان حواشی است.
 آن حواشی موجب شد ه است تا خانواده ها با سینماها 
تماس بگیرند و بپرسند اگر این فیلم مشکل خانوادگی 

ندارد، به سینما بیایند.

چهره روز یادداشت

SMS 300006255

روبان قرمز

هفت

پرواز به نیمه رسید  
گروه فرهنگ: فیلم پویانمایی 
»پرواز« که به عنوان اولین پروژه 
تولیدی اصفهان در سال جدید 
کلید خ��ورده بود،  با گذش��ت 
بیش از یک م��اه از آغاز تولید و 
 تصویربرداری اکثر سکانس های 
فیل��م از نیم��ه گذش��ت. ای��ن 
فیل��م ک��ه ب��ا حمای��ت کانون 
 بس��یج هنرمندان ناحی��ه امام 
صادق )ع( اصفهان تولید می ش��ود، چهاردهمین تجربه فیلمسازی 
حسن علیرضایی اس��ت و داس��تانی از توس��ل به امام رضا )ع( را به 

تصویر می کشد. 
پرواز پس از آماده شدن در خرداد، برای ش��رکت در جشنواره های 
داخل��ی و بین المللی ارس��ال می ش��ود. اولین حضور ای��ن فیلم در 

جشنواره بین المللی امام رضا )ع( است. 

آلبوم موسیقی نای و نی در راه است 
 آلبوم موسیقی بدون کالم »نای 
و نی« مش��تمل بر تصنیف های 
قدیمی، با تنظیمی متفاوت و با 
محوریت ساز نی با تک نوازی نی، 
مهران قاضی اصفهانی و تنظیم 
پ��درام درخش��انی، در فضایی 
نو و هماهنگ ب��ا دوران معاصر 
اردیبهش��ت به بازار موس��یقی 

عرضه می شود.
 مه��ران قاض��ی در گفتگ��و با م��وج،  ب��ا بیان ای��ن ک��ه محوریت 
 این آلبوم س��از نی اس��ت، گفت: این آلبوم ش��امل اجرای ارکس��تر

  18 نف��ره ای متش��کل از پ��درام درخش��انی، زنده ی��اد ش��هریار 
 فریوس��فی، مازی��ار ظهیرالدینی، عل��ی جعفری، ک��وروش بابایی، 
 جاب��ر اطاعتی، پریچهر خواجه، حس��ین ش��ریفی، امی��د حاجیلی، 
 درش��ن آنند، می��الد درخش��انی و ماه��ان میرع��رب، دارا دارایی، 
آرش مقدم، احس��ان جهان دیده، همایون نصی��ری و رضا تاج بخش 

است.
وی افزود: این آلبوم در فضایی نو و هماهنگ با روح زمانه و با کاراکتر 
ملودیک نی، در تقابل ب��ا کاراکترهای هارمونیک، به وس��یله پدرام 
درخش��انی طراحی ش��ده و با عطر و بویی تازه و متفاوت از س��از نی 

ارایه شده است.
 تهیه کنن��ده و تک نواز س��از نی تصریح ک��رد: این س��از قدیمی در 
میدان��ی جدید ب��ه رقابت تعامل��ی با س��ازهایی مانند س��ازدهنی، 
 آکاردئون، تومبا، کاخن، تبال، درامز، ترومبون، ترومپت، پیانو، شیکر، 
گیتار و گیتارباس که به طور عمده غربی هستند، می پردازد و به نوعی 

اصالت هنر شرق را در برابر هنر غرب به رخ می کشد.
وی ادامه داد: این ساز که س��ال ها با ساز س��لو و جدا از دیگر سازها 
نواخته می شد، امروز با ذوق و هنر جوانان ایرانی توانسته است خود را 

محور سازهای غربی در ارکسترهای بزرگ قرار دهد.
مهران قاضی که نوه مرحوم استاد باباعباس قاضی، از هنرمندان به نام 
شعر و موسیقی اصفهان و شاگرد استان حسین یاوری، پیشکسوت 
سبک اصفهان است، موس��یقی را نزد اس��تادانی چون حسن ناهید 
و محمدعلی کیانی نژاد و جالل قاضی، از ش��اگردان اس��تاد کسایی 

آموخته است. 

سینما در مسیر اخالق است
رییس سازمان سینمایی 

جواد شمقدری
انقالب اسالمی در کالم امام خمینی )ره( انفجار نور در ظلمت نامیده شد. 
اگر نور را براس��اس آیات قرآن تجلی همه حقایق و همه معارف و به تعبیر 
دقیق تر نقطه تجمیع کمال مطلق بدانیم، آن وقت قدر و منزلت واقعی انقالب 
اسالمی بیشتر درک می شود. به تبع آن، گام نهادن در حوزه فیلمنامه نویسی 
انقالب اس��المی معنا می یابد و رسالت و ش��أنیت فیلمنامه نویس آن بروز 
و ظهور می یابد. س��ینمای ای��ران در پرتوی انقالب اس��المی در مس��یر 
اخالق و معنویت و انس��انیت گام نهاد و در میان انبوه تولیدات س��ینمای 

جهان، خط روش��ن و متمایزی 
را ترسیم کرد.  هرچند  سینمای 
 نوین ایران در میدان کشمکش  
وسوس��ه انگیز جش��نواره های 
جهانی گاه به انحراف و اعوجاج 
بیانی دچار ش��د، اما در مجموع 
از منب��ع الهام بخ��ش خود جدا 

نشده است.
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جشنواره آماتور لهستان به یک فیلم کوتاه ایرانی جایزه داد 
فیلم کوتاه ایرانی »یک روز قشنگ برفی« ساخته مش��ترک ماهایا پطروسیان و 
امیر توده روس��تا، جایزه ویژه هیأت داوران را از سیزدهمین جشنواره بین المللی 

فیلم های آماتور و مستقل  KAN لهستان جایزه گرفت. 

 32 س��ال پیش، در 29 آوریل 1980 آلفرد هیچکاک درگذشت. 
گروه 
مردی که ژانر »وحشت« با او معنا گرفت. به همین دلیل، مروری فرهنگ

بر عکسهای کمتر دیده شده او بد نیست. 

به احترام خالق وحشت

 پژمان بازغی، 
متفاوت ترازهمیشه  
گروه فرهنگ -  از دهه 70 که رویکرد سینما و 
تلویزیون به کاراکتر روحانی دچار تحول شد، 
این نقش بارها و بارها در قالب تیپ یا شخصیت 
در سینما و تلویزیون ظاهر شد و تعداد بسیار 
زیادی از بازیگران، عبای روحانیت را به تن 
کردند. از ماندگارترین آنها خسروشکیبایی، 
فخرالدین صدیق شریف، رضا کیانیان، پروزی 
پرستویی و محمد رضا گلزار بودند.
این بار هم نوبت پژمان بازغی است تا در فیلم 
سینمایی »روز مالقات« این لباس را بر تن کند.

 در تاریخ صد و اندی ساله هنر هفتم تعداد 
گروه 
فرهنگ

اندکی کارگردان مؤلف به عنوان استاد 
مسلم و پایه گذار قواعد یک ژانر شناخته 
شده اند. اگر عالقه مند به آثار دلهره آور 
هس��تید، قطع��ا فیلم ه��ای آلف��رد هیچ��کاک را دوس��ت 
دارید؛کارگردان انگلیسی تباری که در عصر بازیگر ساالری نه تنها 
به هیچ س��تاره ای باج نداد، که حتی آن��ان را در یک اظهار نظر 
تاریخی و جاودان »یک مشت گاو«  خواند! با این همه، هیچ بازیگر 
و ستاره س��ینمایی را قدرت آن نبود که با او هم کالم شود. هیچ 
ستاره ای هم پیدا نمی شد که آرزوی بازی در فیلم های این مرد 

بداخالق چاق، اما کاربلد را نداشته باشد.
بیخود نبود که در اولین سالمرگ آلفرد هیچکاک در سال 1981 
مدعوین، صحبت های جالبی در باره او و به ویژه سبک کارگردانی 

و خلقیاتش گفتند:
»او پرتوقع ترین، بی منطق ترین، از خود راضی ترین و مس��خره 
تری��ن کارگردانی بود ک��ه با او همکاری داش��تم. ب��ا همه  این 

حرف ها، او جزو بهترین و خالق ترین 
کارگردانان س��ینما ب��ود. هیچکاک 
ب��ا فاصله  بس��یار نس��بت ب��ه دیگر 
کارگردان ها، بهترین فیلمس��از دنیا 

بود«. 
اینگرید برگمن می گوید :» زمانی که 
او از انگلس��تان به آمریکا آمد و اولین 
فیلم مهمش، »ربکا« را در سال 1940 

ساخت، یک جوان 24 ساله بودم. سال بعدش که من »همشهری 
کین« و یک س��ال بعد از آن که »آمبرس��ون های باش��کوه« را 
ساختم، شنیدم که گفته بود: این پسرک، اورسون ولز، چند سری 

عکس را سرهم می کند و اسمش را فیلم می گذارد. 
من از فیلم های این پسرک و فیلم های مش��ابه آن بیزارم. بعد از 
آن بود که من از هیچکاک به ش��دت می ترس��یدم، هرچند دلم 
می خواست کلک این مرد مغرور و چاق را بکنم. تا وقتی ُمرد، از 
آلفرد می ترسیدم. اصال برای همین است که وقتی او مرده، این 

چنین می توانم در باره اش حرف بزنم«. 
در ب��اره هیچ��کاک آن ق��در کت��اب و مقال��ه نوش��ته 
ش��ده  اس��ت ک��ه هی��چ کارگ��ردان و س��ینماگر دیگ��ری 
ب��ه پ��ای او نمی رس��د. جال��ب ای��ن جاس��ت ک��ه حت��ی 
 ب��زرگان تاریخ س��ینما، نظی��ر فرانس��وا تروف��وی  فقی��د، از 
پایه گذاران موج نوی سینمای فرانسه، نیز در باره او مفصل ترین 
کتاب ها را نوشته اند )کتاب هیچکاک به روایت تروفو هنوز بهترین 
کتاب برای آشنایی با سبک کاری اوست(. هنوز نیز نوشتن در باره 

او و آثارش تمام نمی شود.
 از منظر دیگر، به نظر می رسد با مرگ او و در حال حاضر که دقیقا

30 سال از رفتنش می گذرد، هنوز نسل های بعد از او فیلم هایش را 
می بینند و دی وی دی آثارش پرفروش هستند. پخش آثارش نیز 
از شبکه های خصوصی و شبکه های سراسری کشورهای مختلف 
تعطیل بردارنیست. سؤال این جاست که مگر هیچکاک چه کرده 

که هنوز فیلم هایش اینقدر جلوه گری می کنند؟ 
آلفرد هیچکاک به احتمال فراوان اولین کارگردانی است که به 
معنای واقعی کلمه تعلیق و سوسپانس را به سینما تزریق کرد. 
کار او، جدای بهره گیری از هنر و تکنیک تدوین بود. سوسپانس 
هیچکاک، اصیل و کار آمد جلوه گری کرد و مدام و به جا در آثار 
متعددش از این تکنیک بهره ها برد. برای مثال، ش��اید داستان 
فیلم »روانی« )محصول 1960( ابتدا شما را درگیر نکند، اما وقتی 
فیلم را ببینید، بعید است از ترس سکته نکنید. فیلم »پرندگان« 
)محصول 1963( او نیز مثال خوبی است؛ جایی که دسته های 
بزرگ پرندگان مهاجر دمار از روزگار ساکنان محل در می آورند. 
فیلم های اکش��ن و معمایی او، نظیر »ش��مال از شمال غربی« 
)محصول 1959(  نیز تعلیق های خاص خود را دارند؛ تعلیقی که 
باعث می شود بیننده از همان ابتدای داستان به روند شکل گیری 

فیلم عالقه مند شود و تا آخر آن را دنبال کند. 
بی جهت نیست منتقدان قدیمی در باره او می گفتند: حتی اگر 
داستان فیلم هیچکاک به دل تماشاگر ننشیند، معلوم نیست چرا 
هیچ کس از سالن سینما بیرون نمی آید؟ شاید به این دلیل که 
تماشاگر منتظر است حتی در ثانیه آخر یک جسد یا یک چاقوی 

خون آلود از آسمان به زمین بیفتد!
 هیچکاک در تمام دوران حرفه ای اش در آمریکا س��عی داش��ت 
تهیه کننده آثارش نیز باشد، اگرچه عمدتا در نگارش آثارش از 

فیلمنامه نویسان دیگر کمک می گرفت.
در کارنامه حرفه ای او  67 فیلم در مقام کارگردان )اولین فیلمش 
محصول 1922 به نام »عدد 13« که ناتمام ماند و آخرین کار او 
 »توطئه خانوادگی« محصول 1976 اس��ت(، 29 فیلم در مقام 
تهیه کننده، 22 فیلم در مقام سناریس��ت و نویسنده و 33 فیلم  
نیز در مقام بازیگر ثبت شده اس��ت که در جای خود یک رکورد 

به حساب می آید. 
با این همه، آلف��رد هیچکاکف برخالف پنج ب��ار نامزدی جایزه 
اسکار، هرگز موفق به کس��ب این جایزه نشد. هرچند یک سال 
مانده به فوتش اس��کار افتخاری گرفت. هیچکاک )با نام و لقب 
کامل:  س��ر آلفرد جوزف هیچکاک( در 13 اگوس��ت 1899 در 
لندن به دنیا آمد و در 29 آوری��ل 1980 در لس آنجلس بدرود 

حیات گفت.  

درباره آلفرد هیچکاک، به مناسبت روز  درگذشتش 

کارگردانی که جمع »ترین ها« بود 

او پرتوقع ترین، 
بی منطق ترین، از خود 
راضی ترین و مسخره 

ترین کارگردانی 
بود که با او همکاری 
داشتم. با همه  این 

حرف ها او جزو 
بهترین و خالقترین 

کارگردانان سینما 
نبود
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امام علی )ع( :
 هر کس نفسش را به حال خود گذارد وآن راتربیت نکند خود 

را هالک نموده است.

وقتي كه ناپلئون مسلمان مي شود
معموالً زمامداران ب��رای تثبیت مقام و 
ماندن بر اریکه قدرت، از احساس مذهبی 
توده های مردم سوءاس��تفاده می کنند. 
 در ای��ن می��ان زمام��داران فریب��کار و 
 ق��درت پرس��ت، گاه ب��ه دروغ خ��ود را 
عالقه من��د و ش��یفته مذهبی نش��ان 
می دهند که در واقع هی��چ اعتقادی به 
آن ندارند. یکی از این زمامداران ناپلئون 
بناپارت بود که در طول زمامداری خود )1799-1814( کشورهای زیادی 
را فتح کرد و جنگ های خونین بس��یار به راه انداخت. ناپلئون پس از فتح 
مصر، ادعای مسلمانی کرد و خود را »علی بناباردا پاشا« نامید؛ لباس های 
عربی پوشید و دستار بر سر گذاشت. وی روزهای جمعه به مسجد می رفت 
و حتی یکی از ژنرال های خود به نام ژنرال »منو« را وادار ساخت مسلمان 
شود و نام عبداهلل را روی خود بگذارد. ناپلئون پس از بازگشت از مصر، در 
فرانسه خود را مسیحی معتقدی نشان داد و چون بعد از انقالب کبیر فرانسه 
مسیحیت در آن کشور ضعیف شده بود، دوباره به تقویت مذهب کاتولیک 
پرداخت و برای آن که از پشتیبانی پاپ برخوردار شود،  قانون جدیدی به 
مجلس تریبونای فرانسه داد که در آن، مسیحیت مذهب رسمی شناخته 

شده بود. ویل دورانت، مورخ معروف، در این مورد می نویسد:
»ناپلئون خود را با این خیال تسلی می داد که مبین خواست اکثریت عظیم 
فرانسویان بوده و اساس قدرت خود را مستحکم ساخته است. حال آن که 
آن را از باال سس��ت کرده بود. وی روحانیان را به حال اول بازگردانده بود، 
ولی چون اسقف ها را منصوب می کرد و هم به آنها و هم به سه هزار کشیش 
حقوق می داد، تصور می کرد می تواند آنها را با ریسمان اقتصادی نگاه دارد. به 
عقیده او کلیسا یکی از ابزارهای او می شد و زبان به مدح و ثنای او می گشود 
و از سیاستش حمایت می کرد. چندی بعد دستور دارد در کاتشیسم )یعنی 
تعلیمات شفاهی یا کتبی در مسائل مذهبی به ویژه کتب مربوط به تعلیم 
اصول دین مسیح( جدید، به کودکان فرانسوی بیاموزند احترام به امپراتور 
به منزله احترام به خداوند است... و اگر وظایف خود را در قبال امپراتور انجام 
ندهند... با نظمی که خداوند برقرار کرده است، به مخالفت پرداخته اند... و 
سزاوار لعنت ابدی خواهند بود.« ناپلئون خاضعانه در مراسم سپاسگزاری 
خود را به روحانیان ابراز می داشت. امپراتور فریبکار، برای عرضه کردن قانون 
جدید به مجلس قانون گذاری و تصویب آن، در روز عید پاک مراسمی در 
کلیسای نوتردام برپا می کرد و روحانیان از این که امپراتور، حقوقی برایشان 
مقرر کرده است، از او تشکر می کردند. ویل دورانت در این مورد می نویسد: 
»... در یکش��نبه عید فصح )عید پاک(، با تش��ریفاتی مجلل در کلیسای 
نوتردام، هم عهدنامه صلح »آمی ین« )با انگلستان( و هم »کنکوردا« )قانون 
جدید( در میان اعتراضات انقالبیان، خنده نظامیان و ش��ادی مردم اعالم 
شد. عده ای، کاریکاتوری را در سربازخانه ها دست به دست می گرداندند 
که ناپلئون را در حال غرق شدن در ظرف آب مقدس نشان می داد و مطلبی 

هجوآمیز به این مضمون در آن نوشته شده بود:
برای آن که پادشاه مصر شود، به قرآن ایمان می آورد؛ برای آن که پادشاه 

فرانسه شود، به انجیل ایمان می آورد.«

كشف اسکلت های پنچ هزار ساله
شواهد ژنتیکی از چهار اسکلت عصر 
حج��ری نش��ان می ده��د مهاجران 
مدیتران��ه،  پنچ ه��زار س��ال پیش، 
کش��اورزی را به ش��مال اروپا معرفی 

کردند.
پی��ش از ورود مهاج��ران مدیتران��ه 
 ای، ساکنان ش��مال اروپا شکارچیان 
کوچ نش��ینی بودن��د ک��ه از گیاهان 

وحشی و حیوانات تغذیه می کردند.
تازه واردها، از س��رزمین های گ��رم جنوب اروپایی ب��رای آنها دانش 
کشاورزی آوردند؛ دانشی که بیش از 11 هزار سال پیش در خاورمیانه 
شکل گرفته و توسعه یافته بود. در نهایت هر دو گروه، نژادهای مختلف 
را بایکدیگر ترکیب کرده و ساکنان مدرن اروپای شمالی را شکل دادند.

 DNA داس��تان ش��کل گیری کش��اورزی در اروپای ش��مالی در 
اسکلت های پنج هزار ساله ای نوشته شده اس��ت که اخیرا در سوئد 

کشف شده اند. 
این اسکلت ها در قبرهای مسطحی به خاک سپرده بودند که در فرهنگ 
آنها متداول بوده است؛ سه اسکلت شکارچیان اروپای شمالی بوده و 
چهارمی، کشاورز بود که زیر یک س��نگ بزرگ به خاک سپرده شده 
بود. DNA استخوان ها نشان دهنده تفاوت فاحش میان شکارچیان 

و کشاورزان بوده است.
براس��اس گزارش دیلی میل، تحلیل هزاران ملکول نش��ان می دهد 
ژنتیک و اثر انگشت کشاورز کشف شده به مردم امروز اروپای جنوبی 

شباهت دارد.
پانتوس اس��کوگلوند، از محققان دانش��گاه اوپساال در س��وئد، اظهار 
داشت: بررسی های ژنتیکی کشاورز عصر حجر با افرادی که در حال 
 حاضر در مدیترانه، برای مثال در قبرس، زندگی می کنند تطابق دارد.

 سه شکارچی نیز شباهت بس��یاری به مردمان امروز اروپای شمالی 
دارند، اما هیچ گروه خاصی به عنوان گروه منطبق با آنها یافت نشده 

است.
 وی اف��زود: وقت��ی ای��ن نتای��ج را در بافت باس��تان شناس��ی قرار 
 می دهیم، تصویر کشاورزان عصر حجر که از شمال به جنوب اروپا سفر 
کرده اند، روشن تر می شود. در نتیجه این مهاجرت ترکیبی از دو گروه 

در جمعیت مدرن به وجود آمده است.
این تحقیقات در مجله ساینس منتشر شده اس��ت و نشان می دهد 
هرچند این اسکلت ها در سوئد یافت شده، اما شباهت های زیادی به 
سوئدی های مدرن ندارد. اسکلت شکارچیان بیشتر به فنالندی ها یا 

جزیره اورکنی درشمال اسکاتلند شباهت دارند.

 حکایت من و مدرس��ه و دروغ، حکایت من است و شب 
کویر و س��تاره. اما ظاهرا چرخه یکس��ان بوده و استادان 
 نیز ه��ر از چن��دی، دروغ��ی را به ذه��ن های خ��ام ما 
می بسته اند که دانستن آنها، جدای از یادآوری خاطرات 
شیرین و سخت گذشته، نمکی است بر دردهای چوب و .... 

تغییر فصل ها
 »فصل ها ب��ه خاطر 
نزدیک��ی زمی��ن ب��ه 
خورش��ید ب��ه وجود 
م��ی آین��د.« ب��ه ما 
ی��اد دادن��د ک��ه ب��ه 
خاطر تغیی��ر فاصله 
زمی��ن از خورش��ید، 
فصل ه��ا از به��ار به 
تابستان، پاییز و زمس��تان تغییر می کنند. این افسانه 
غلط اس��ت. در واقع در بس��یاری از ش��هرها در فصل 
 تابس��تان، فاصله بی��ن زمین و خورش��ید، بیش��تر از 
فصل های دیگر اس��ت. تحقیقات علمی ای��ن نکته را 
اثبات ک��رده اند که تغییر فصول به دلی��ل تغییر زاویه 
زمین روی محور خود ایجاد می شود. هنگامی که زمین 
عمود بر خورشید قرار می گیرد، تشعشع بیشتری را نیز 

دریافت می کند.

سیاه چاله
  »س��یاه چال��ه ه��ر چ��ه در اطراف��ش باش��د را 
می خورد. )ب��ه درون خود می کش��د(« در مدرس��ه 
 تص��ور ش��رورانه ای از س��یاه چال��ه ب��ه م��ا دادند و 
 گفتند س��یاه چاله هر چی��ز اطراف��ش را درون خود 
می کشد. اما این تمام حقیقت نیست؛ سیاه چاله اجسام 
را به داخل خودش می کش��د، اما نه لزوما همه اجسام. 
به دلیل گرانش باال در سطح سیاه چاله، عمل کشش به 
سمت سیاه چاله رخ می دهد، اما همواره این گرانش بر 

گرانش دیگر ستاره ها برتری ندارد.

هشت لیوان آب در روز
»هش��ت لیوان آب در 
طول روز برای سالمتی 
ضروری اس��ت«. این 
یک باور عمومی است 
که برای زن��ده ماندن 
حتما باید آب خورد و 
روزی هشت لیوان آب 
را ضروری می دانستند. 
اما واقعیت کمی متفاوت تر است؛ برای حفظ هیدراته 
بدن، می توانیم از نوشیدنی های دیگر نظیر میوه، آب 
میوه و سبزیجات اس��تفاده کنیم که نیاز بدن به آب را 
تا حدودی تأمین می کنن��د. بنابراین، صرف ضرورت 

نوشیدن روزی هشت لیوان آب کامال اشتباه است.

دیوار چین
 »دیوار چین از کره ماه قابل رؤیت است«. این داستان 
هیچ گاه به اثبات نرسید و در هیچ تصویر گرفته شده از 

خارج زمین، دیوار چین را نمی توان دید.

مغز انسان و حواس پنجگانه
»مغز انس��ان حواس پنجگانه دارد«. ای��ن واقعیت که 
مغز انسان پنج حس بینایی، بویایی، چشایی، شنوایی 
و المسه دارد را همه در مدرسه ها آموخته ایم، اما این 
هم یک فریب علمی بزرگ اس��ت. چرا که دانشمندان 
معتقدن��د مغز انس��ان ح��واس دیگ��ری نظیر حس 
تعادل، سرعت، گرسنگی، خارش، اکستراپولیت درد، 
اکستراپولیت حرارت )اکستراپولیت به این معنی است 
که شما قسمتی از موضوع را بدانید و بقیه آن را بتوانید 
پیش بینی کنید. این مورد در نمودار های تحلیلی بسیار 
کاربرد دارد که نرم افزارهای محاسبه گر ادامه نمودار 
 را با توجه به قس��مت های موجود نمودار اکستراپوله 
می کنند( و … نی��ز دارد. دانش��مندان معتقد به این 

قضیه، حواس انسان را بین 9 تا ۲۰ حس دانسته اند.

تفاوت انسان ها
»همه انسان ها متفاوت هس��تند«. در تعالیم مدرسه 
این افسانه را آموختیم که چون انسان ها شیوه آموزش 
متفاوت دارن��د، لذا با یکدیگ��ر متفاوت هس��تند. اما 
تحقیقات و آزمایش��ات علمی حقیقت دیگ��ری را به 
اثبات رسانده اند. حقیقت این است که انسان ها هنگام 
قرار گرفتن در معرض موارد مش��ابه، رفتار یکسانی را 
نشان می دهند. با توجه به تحقیقات، تنها ویژگی های 
ظاهری بسیاری از انس��ان ها متفاوت است، اما ویژگی 
رفتاری آنها در شرایط مشابه، یکسان است. )خوانندگان 
عزیز توجه کنن��د که صحبت از تفکر جمعی اس��ت  و 
وجود استثناء در این گونه تحقیقات کامال طبیعی است 

و چه بسا تأیید کننده صحت آزمایش(.

CO2 آالیندگی گاز
»گاز CO۲ آالینده اس��ت و مضر«. حتم��ا بیانیه های 
مختل��ف در باره کاهش مص��رف گاز دی اکس��یدکربن 
جهت کنترل گرمایش زمین وکمک به محیط زیس��ت 
را ش��نیده اید و همگی متفق القول از تأثی��ر منفی این 
گاز ب��ر محیط زیس��ت و س��المتی و آلودگ��ی های آن 
 صحبت کرده اید. اما حقیقت بازهم کمی متفاوت است؛

CO۲ مسئول این همه آلودگی نیست. حدود 8۰ درصد 
اتمسفر را گاز نیتروژن تشکیل داده است. اگر این مقدار 
بیشتر بود، برای مثال اگر 1۰۰درصد آن نیتروژن بود، ما 
دیگر قادر به زندگی روی زمین نبودیم. حیات روی کره 
زمین، بدون وجود CO۲ نیز غیر ممکن اس��ت، چرا که 
گیاهان برای رشد و نمو به آن نیاز دارند. در واقع مواد سمی 

صنایع مخلوط شده با CO۲ مسئول آلودگی هستند.

  چند دروغ علمی 
كه باور داریم +13+29

+7+23

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

خواندنی

خوب، بد، زشت

هزار و یک شب

عکس نوشت

فناوری

در سواحل جنوب انگلستان پدیده ای بسیار عجیب رخ 
داده است که در آن »کف« حاصل از حرکت آب دریا که 
به ساحل رسیده است، به صورت ماده »فوم« در ساحل 

باقی مانده.  
این ماده که به برف شبیه است، سرتاسر ساحل منطقه 
»Devon« را پوشانده و باعث شده است افراد زیادی به 
این منطقه جذب شوند.  در یک هفته گذشته این منطقه 
شاهد تغییرات بسیار ناگهانی و سریع آب و هوایی، بروز 
تند باد و بارش های سنگین بوده است که در آن، درجه 
حرارت هوا به سرعت کاهش و یا افزایش پیدا می کرده است. در نهایت هم  این امواج که باعث جمع 
شدن  کف ها در ساحل شده، اتفاقات عجیب در این ناحیه را تکمیل کرده است. نکته عجیب تر این 
که در حال حاضر جزیره انگلستان در حال گذراندن فصل گرم خود است و بروز چنین شرایط آب و 
هوایی بسیار عجیب است. کودکان بیشتر از سایرین از این حادثه استقبال کرده اند و هر روز به همراه 

خانواده های خود به ساحل رفته و به جست و خیز روی این مواد می پردازند.

 AT&T محققان دانش��گاه کارنگي ملون و آزمایشگاه هاي
در یکي از اولین پژوهش هاي خود در زمینه ارتباط ترکیبات 
حسي با مس��یریابي، به طراحي نوعي فرمان ارتعاشي خودرو 
پرداخته اند که به رانندگان کمک مي کند، بدون نیاز به منحرف 
کردن نگاه خود از جاده، مسیر دلخواه را پیدا کنند. محققان 
در پژوهش خود در باره سیستمي براي ارایه ابزار اضافي جهت 
انتقال جهت ها، به ارزیابي ترکیب بازخوردهاي صوتی، بصری 
 و لمسی براي هدایت مس��یر پرداخته و دریافته اند رانندگان 
جوان تر، به ویژه، با اختالل ح��واس کمتري در زمان دریافت 
بازخورد لمس��ي از طرف نمایشگر سیستم مس��یریابي رو به 
رو مي ش��وند. این فرمان در رانندگان مسن، بازخورد لمسی، 

اشارات شنیداری  را که آنها به طور معمول ترجیح می دهند، 
تقویت کرد.

این ابزار، بیش��تر براي رانندگان مناسب مسن مناسب است 
چرا که بازخورد حسگر اضافي مي تواند ظرفیت مغزي را براي 
پردازش آن به چالش بطلبد. فرمان هاي خودروي ارتعاش��ي 
در حال حاضر به وس��یله برخي خودروس��ازان براي هشدار 
به رانندگان در مورد خطرات جاده اي اس��تفاده می شود، اما 
فرمان ارتعاشي آزمایش��گاه AT&T قابلیت ضربات ظریف 
 غیرمنتظ��ره دارد و از ای��ن رو اطالعات بیش��تری را منتقل 
می کند. بیس��ت محرک در لبه این فرمان ق��رار دارند که در 
هر جهتي قابل استفاده هستند. در این پژوهش، ضربان آنها 

در یک توالي ساعت ش��مار، به معني گردش به راست بوده و 
توالي خالف ساعت شمار براي اشاره به گردش به چپ مورد 

استفاده مي شود. 
دانشمندان کارنگي ملون به ایجاد شیوه هایي براي سنجش 
عملکرد، توجه و باز ش��ناختي راننده پرداخته اند که ش��امل 
 AT&T مجموعه اي از حسگرها است. آنها از فرمان خودروي
و شبیه س��از رانندگي خود، جهت ارزیاب��ي امکان کمک این 
حسگرها در عملکرد رانندگان مسن که از کاهش دید، شنود 
و تحرک برخوردارند، استفاده کردند و دریافتند عملکرد این 
ابزارهاي کمکي روي رانندگان جوان تر، اثربخش��ي کمتري 

نسبت به رانندگان کهنسال دارد.

اس��تخری ک��ه در ای��ن تصویر م��ی بینی��د، یکی از 
ش��اهکارهای معماری سنگاپور اس��ت که به وسیله  
Sadfie Moche طراحی شده و بر فراز سه برج هتل 

Marina Bay Sands قرار گرفته است. 
این برج 55 طبقه ۲۰۰ متر ارتفاع دارد، اما شنا کردن 
بر فراز آن و نزدیک لبه ها آن قدر که به نظر می رسد 
خطرناک نیست.  وقتی به این استخر نگاه می کنیم، به 
نظر می رسد به شیب تندی منتهی می شود، ولی در 
واقع آب استخر به یک حوض می ریزد و از آنجا دوباره 

به استخر اصلی بر می گردد. این استخر دو سیس��تم گردش آب دارد که اولی مانند سایر 
استخرها آب را فیلتر و گرم می کند و به اس��تخر اصلی می ریزد و دومی، آب را در حوض 
فیلتر کرده به استخر باالیی می فرستد. این استخر که طولی سه برابر استخر المپیک و 65۰ 
فوت ارتفاع دارد، بزرگ ترین استخر روباز جهان محسوب می شود. این هتل ۲56۰ اتاق 
دارد که قیمت آنها از شبی 35۰ دالر به باال است و گران ترین هتل دنیا محسوب می شود.

ساحل فومی در انگلستان 

ابداع فرمانی برای پیرمردها 

استخری در آسمان 

 بزرگ ترین لبخند دانشجویی
 در گینس
دانشجویانی در چین به مناسبت صد و دهمین 
سالگرد تأسیس دانشگاه شان و تالش برای 
دستیابی به ركورد گینس، در یک زمین فوتبال 
به شکل چهره لبخند ایستادند. 
سه هزار و 110 نفر از دانشجویان دانشگاه 
كشاورزی نانجینگ، ركورد جهانی گینس برای 
بزرگ ترین چهره لبخند را، كه با دو هزار و 961 
نفر در سال 2011 متعلق به كانادا بود،به نام خود 
ثبت كردند.

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

خوانشی نقادانه از »مدیر مدرسه« در همشهری داستان
 شماره اردیبهشت ماهنامه همشهری داستان با خوانشی نقادانه 

از »مدیر مدرسه « جالل آل احمد به دکه آمد. 
شماره اردیبهشت ماهنامه داستان با روایتی از خاطرات ژوزه 
ساراماگو از روستای زادگاهش آغاز می شود و در ادامه با روایتی 
دیگر از الکساندر همن بوسنیایی درباره  مرگ همراه می شود. 
در بخش روایت های ایرانی این شماره ماهنامه نیز دو روایت با 
موضوع خاطرات دوره  معلمی به مناسبت 1۲ اردیبهشت و به 
قلم مسعود فروتن و شمیم مستقیمی آماده شده اند. دو روایت 
ایرانی دیگر بخش از همشهری داستان نیز با مفهوم مادری به 
قلم سپینود ناجیان و حبیبه جعفریان نوشته شده اند. در بخش 
داستان  این شماره نیز داستان های »طوطی ها« نوشته کوین 
بروک مایر، »پنج داستانک طنز« نوشته فرانتس هولر، »مار« از 
ربکا ایوانهو، »اشک های فروشی« اثر سمیره عزام و داستان هایی 
از نویسندگان ایرانی، شامل داستان »آهنگ پلنگ صورتی را 

بزن« از محمد کشاورز، »مشد نابات پاینده« از سلمان باهنر، 
»عالی جناب آلزایمر« از عرفان مجیب و »کجی« از زهرا درمان 
منتشر شده اس��ت.  روایت های داستانی این شماره نیز در دو 
بخش با موضوع گزیده ای از آگهی های کت��اب دوره  قاجار و 
فهرست کتاب های کتابخانه  ناصرالدین شاه به بهانه  نمایشگاه 

کتاب ارایه شده است.
در بخش درباره  داس��تان این ماهنامه نیز بخش دوم گفتگو 
با آلیس مونرو منتشر ش��ده که در ادامه با نوشته ای از استیو 
آموند درباره  چگونگی انتخاب عنوانی مناس��ب برای داستان 
همراه شده است.حسین پاینده نیز در بخش کالسیک خوانی 
 همشهری داس��تان، خوانش��ی نقادانه از مدیر مدرسه  جالل 
آل احمد ارایه کرده اس��ت. ماهنامه همش��هری داس��تان با 
سردبیری نفیسه مرشدزاده از سوی گروه مجالت همشهری 

منتشر شده است.

- الو اورژانسه؟!
- بله بفرمایید.

- آقا من بدنم خیلی درد می کنه ...
- دقیقا کجاتون درد می کنه؟

اینجا و اینجا و اینجا و اینجا! )به سبک کافه ای و ریتمیک 
ادا می شود( هار هار!

- الو 115؟
- بله بفرمایید.

- آقا من خیلی دل درد دارم!
- آدرس بدید تا آمبوالنس بفرستیم...

- نه آمبوالنس نیاز نیست، یه کم با هم درد دل کنیم دلم 
خوب می شه.

- مگه نمی گید دل درد دارید؟
- چرا دیگه، تو خونه تنها بودم دل��م گرفته بود. گفتم یه 

زنگ بزنم با هم اختالط کنیم. بلکه دلم وابشه ...

- الو اورژانس؟
-  بله بفرمایید.

- آقا همین االن چند تا ماشین بفرستین گردنه گدوک، یه 
اتوبوس زده به یه تریلی سی چهل نفر زخمی شدند، فقط 

تورو خدا عجله کنید!

- شما االن از محل حادثه تماس می گیرید؟!
- بله بله!

- پس چرا کد مشهد رو تلفن افتاده؟
- ... حقیقتش من از مازندران تا اینجا گش��تم تا باالخره 

یه تلفن پیدا کردم! ... آمبوالنس می فرستین دیگه نه؟!
- اگر این مسئولیت دست و پای ما رو نبسته بود، اون وقت 

بهت می گفتم!

به تازگی ش��نیدیم نیمی از تماس هایی ک��ه با اورژانس 
گرفته می ش��ود، مزاحمت تلفنی اس��ت. این فقط سه 

موردش بود.

نصف یک روز كاری دست انداز
مجید 
كافی
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