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 دود بدقولی 4ساله 
10در چشم اهالی ناژوان

 شهردار  اصفهان نماد مبارزه 
با فساد شد

ایران آماده برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس

شهردار و شهرداری اصفهان در رقابت با دیگرشهرداری هاي 
کشللور  به  عنللوان نهللاد برتللر در حللوزه سللامت اداری 
و مبللارزه بللا فسللاد از سللوی شللورای دسللتگاه های 
نظارتللی و سللازمان بازرسللی کشللور برگزیللده شللد. 

این همان احمدجو است 

»پشللت کوه هللای بلند« سللومین سللریال امراهلل 
احمدجو اسللت که گویا مقرر اسللت هر 10 سللال 
یک سللریال بسللازد. دو سللریال قبلللی او »روزی 
روزگاری« )1368( و »تفنللگ سللرپر« )1381( 
بودنللد. ایللن فیلمسللاز خللوش قریحلله کلله در 
 سللال 1332 در میملله اصفهللان متولللد شللده،

فارغ التحصیل رشللته فیلمبرداری از مدرسه عالی 
تلویزیون و سینما )دانشکده صدا و سیمای کنونی( 

است.

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
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3 روزنامه ها حرف دل مردم  را بزنند 

اصفهانی ها دوست دارند چه اخباری بخوانند؟

تالش های دولت برای محقق شدن  4

جهاد اقتصادی مؤثر نبود

پیللروزی پرگل سللپاهان در خاک امللارات، تکلیللف صعود تیم 
سللپاهان را به مرحله بعد یکسللره کرد و شللاگردان کرانچار در 
بازی آخر، ایللن فرصت را خواهند داشللت که دو هفتلله دیگر با 
پیللروزی در مقابل االهلللی امارات در ورزشللگاه فوالدشللهر، با 
اقتدار و بلله عنوان تیم اول گروه سللوم راهی مرحله بعد شللوند. 
از همان ابتدا هللم قابل پیش بینللی بود که با توجلله به کیفیت 
فنی بازیکنان سللپاهان، تیم النصللر حرف زیادی بللرای گفتن 
نخواهد داشت. برتری شاگردان کرانچار در طول90 دقیقه ادامه 
 یافت و اگر مهاجمان این تیم دقت بیشللتری مللی کردند، حتی 
می شللد با زدن گل های بیشللتر فاصله تفاضل گل بللا االهلی را 
هم جبران کرد که اینگونه نشللد. در ترکیب اولیه سللپاهان تنها 
تغییر انجام شللده نسللبت به بازی با شاهین بوشللهر، جانشینی 
حسللن اشللجاری با بیک زاده بود که نشللان می داد کرانچار بر 
روی ضربات ایستگاهی و پرتاب های بلند اوت اشجاری، حساب 

ویژه ای باز کرده و بر روی یکی از همین ارسال ها بود که مهدی 
کریمیان تیللر دروازه النصر را به لللرزه در آورد. البته نباید از تک 
 موقعیت شاگردان والتر زنگا در نیمه اول هم گذشت که با واکنش 
به موقع رحمان احمدی برگشللت داده شد. سللپاهان در دقایق 
پایانی نیمه اول در بهترین زمان ممکن دروازه النصر را باز کرد تا 
تمرکز تیم حریف را بر هم زند و با خاطری آسوده راهی رختکن 
شللود. بر روی این گل باید از هماهنگی کریمیان با سزار و ضربه 
هوشمندانه مهاجم برزیلی سپاهان به صورت ویژه یاد کرد. در تیم 
النصر هم با توجه به غیبت لوکا تونی، بار اصلی تهاجمی این تیم بر 
دوش مارک برشانو و آمارا دیانه گذاشته شده بود که هافبک های 
سللپاهان با انجام یک بازی فیزیکی و درگیرانه در مقابل کاپیتان 
النصر، قدرت بازی سللازی را از او گرفتند، بلله همین خاطر هیچ 
 توپ مناسللبی برای مهاجم گلزن النصری ها ارسال نشد تا دیانه 

برخاف بازی های قبلی، توفیقی در گلزنی نداشته باشد.
12

وقتی جو نوشتن زنان 
سینمایی را می گیرد 

 مهد هندبال از
 نفس افتاده

اصفهان! از این که 
پایتخت ام اس شده ای 

بیزارم

 کاشی های گنبد چهارباغ 
صد سال پیش ریخته

مصوبه ای که اول قانون 
شد، بعد خبر  
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رهبر معظم انقالب :

ملت ایران روزجمعه باردیگر بصیرت خود را نشان می دهند 

حضللرت آیت اهلل خامنلله ای، رهبر معظللم انقاب اسللامی روزگذشللته در دیدار 
هزاران نفر از معلمان سراسللر کشللور، با تبیین جایگاه رفیع و نقش بی بدیل معلم 
در پایه ریزی جامعه ای سللرآمد و مبتنی بر فضیلت های انسللانی و علم و دانش، 
لزوم برنامه ریزی دقیق برای اجرای سللند تحول بنیادین در آمللوزش و پرورش را 
یادآور شللدند و با اشللاره به مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسللامی، تأکید 
 کردند: ملت ایران روز جمعه یک بار دیگر با حضور در صحنه، هوشیاری، بصیرت و 
موقع شناسللی مثال زدنی خود را به نمایش می گذارد.رهبر انقاب اسامی در این 
دیدار که در ایام  بزرگداشت روز معلم برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره استاد 
شللهید آیت اهلل مرتضی مطهری و تبریک روز معلم، در بیان جایگاه واال و ارزشمند 
معلم افزودند: مهم ترین ویژگی معلم این است که انسان هایی با استعدادها، عواطف، 
احساسللات و ظرفیت های فراوان در اختیار او قللرار دارند و تللاش و ابتکار معلم 
می تواند از این کودکان و نوجوانان، دانشمندان برجسته و انسان های صالح، دانا و 
توانا بسللازد.حضرت آیت اهلل خامنه ای آحاد مردم، آموزش و پرورش و خود معلمان 
را به قدرشناسی منزلت و جایگاه معلم توصیه و خاطرنشان کردند: عملکرد صحیح، 
با تدبیر و دلسللوزانه معلم، قطعا می تواند بنیان مستحکمی را در جامعه پایه ریزی 
کند که بسیاری از مشکات فرهنگی، اخاقی و رفتاری، در آن حل شده باشد.ایشان 
همچنین با اشاره به فراگیری بی بدیل وزارت آموزش و پرورش در سراسر کشور و 
حتی در دورترین نقاط، مسللئولیت این وزارتخانه را مضاعف دانسته و افزودند: در 
سال های اخیر اقدامات قابل تقدیری در آموزش و پرورش انجام شده که مهم ترین 

آنها، تهیه سند تحول بنیادین است، اما رسالت اصلی، اجرای این سند تحول است.
رهبر انقاب اسللامی تأکید کردند: الزمه اجرای سللند تحول بنیادین در آموزش 
و پرورش، برناملله ریزی دقیق و تهیه نقشلله راه و عمل به آن تا رسللیدن به اهداف 
تعیین شده است.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اهمیت بسیار باالی آموزش 
و پرورش در کشللور و نقش آن در تربیت صحیح جوانان و ترویج فضائل اخاقی در 
جامعه، خاطرنشللان کردند: آموزش و پللرورش باید برای نوجوانللان و جوانان الگو 
سللازی کند که بهترین الگوها، نوجوانان و جوانان شللهید هستند.ایشان افزودند: 
بایللد رفتار و صفات ارزشللمند شللهدا از جمله غیللرت، همت، صداقت، سللامت، 
فداکاری، بینش واال، رفتللار نیک با مردم و پدر و مادر  و همچنین دوسللتان، مقابل 

چشم نسللل جوان امروز قرار داده شللود.رهبر انقاب اسللامی خاطرنشان کردند: 
عاوه بر آموزش و پرورش، دسللتگاه های تبلیغاتی، صدا و سللیما، دسللتگاه های 
 دولتی و روحانیان نیز در معرفی الگوها و الگوسازی در جامعه، مسئولیت سنگینی 
بر عهده دارند.حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سللخنان خود با اشاره 

به مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس 
شورای اسامی افزودند: ملت ایران همواره 
هوشللیارانه و در لحظلله الزم، کار بهنگام را 
انجام داده اسللت که نمونه بللارز آن، حضور 
گسللترده و درخشللان مردم در مرحله اول 
انتخابات مجلس در اسللفند ماه بود که این 

موقعیت شناسی، تأثیر خود را هم گذاشت.
ایشان با اشللاره به تمام نشدن کار انتخابات 
مجلس نهم تأکید کردند: ملت ایران با قدم 
بلندی که در جمعه، پانزدهم اردیبهشت بر 
می دارد و با حضور در پای صندوق های رأی 
و کامل کردن مجلس نهم، بللار دیگر موقع 

شناسی خود را به دنیا نشان می دهد.
رهبر انقاب اسللامی با تأکید بر این که در 
شرایط کنونی، جهان ملت برای دستیابی به 
 موفقیت باید هوشللیارانه در صحنه باشد و 
ظرفیللت های خللود را بلله میدان بیللاورد، 

افزودند: به لطف خداوند، ملت ایران، در صحنه حضور دارد و بصیر و موقع شللناس 
است و دشمن خود را هم به خوبی می شناسد و فریب دوستی ریاکارانه او را نیز نمی 
خورد.ایشان انتخابات را یکی از مظاهر حضور در صحنه دانستند و خاطرنشان کردند: 
در شرایط کشمکش میان قدرت های مادی، ملت ایران برای این که بتواند از حقوق 
خود و نسل های آینده دفاع کند، باید همواره حضور در صحنه و هوشیاری را حفظ 
کند.ایشان با تأکید بر این که افق آینده برای ملت ایران بسیار روشن است، افزودند:  

به فضل پروردگار قطعا فردای ایران اسامی بهتر از امروز است.

انتخاب  نهایی

 ملت ایران همواره 
هوشیارانه و در 
لحظه الزم، کار 
بهنگام را انجام 

داده است که نمونه 
بارز آن، حضور 

گسترده و درخشان 
مردم در مرحله اول 
انتخابات مجلس در 

تیم فوتبال استقال که برای صعود به مرحله بعدی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا اسفند ماه بود 
به پیروزی برابر الریان قطر نیاز داشللت، هر چند نمایش قابل قبولی نداشت، اما در 
نهایت موفق شد با پیروزی برابر حریف قطری، از خطر حذف شدن فرار کند و در لیگ 
قهرمانان باقی بماند. روز دوم از هفته پنجم رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آسللیا 
از ساعت19:20دیروز، چهارشنبه با دیدارتیم های اسللتقال ایران و الریان قطر در 
ورزشگاه آزادی تهران پیگیری شد که در پایان، شللاگردان پرویز مظلومی با نتیجه 
3 بر صفر حریف خود را شکسللت دادند. استقال در این دیدار با ترکیب سیدمهدی 
رحمتی، حنیف عمران زاده، پژمان منتظری، علی حمودی، خسرو حیدری، جی لوئید 
 ساموئل، میثم حسللینی، فریدون زندی)69 مجتبی جباری(، آندرانیک تیموریان

)87 محسن یوسفی(، میاد میداوودی)70 اسماعیل شللریفات( و آرش برهانی به 

میدان رفت. شاگردان مظلومی در نیمه اول هر چند در دقیقه 23 توسط آرش برهانی 
از روی نقطه پنالتی به گل اول دست پیدا کردند، اما موقعیت های مناسبی را توسط 
همین بازیکن و میاد میداوودی از دسللت داد تا کار به نیمه دوم کشللیده شود. در 
نیمه دوم شرایط استقال کمی بهتر شد و با این که فوتبال قابل قبولی را به نمایش 
نگذاشت، اما در دقیقه 76 توسللط اسماعیل شللریفات و دقیقه 90+5 توسط آرش 
برهانی به دو گل دیگر دست پیدا کرد تا با پیروزی 3 بر صفر برابر الریان قطر همچنان 
به صعود از گروه خود امیدوار بماند. استقال با این پیروزی هشت امتیازی شد و به رده 
دوم جدول رده بندی صعود کرد تا همه چیز به بازی آخر این تیم برابر نسف قارشی 
ازبکستان بستگی داشته باشد. استقال در صورت پیروزی در آن دیدار، به مرحله بعد 
صعود خواهد کرد. در گروه اول این رقابت ها تیم الجزیره با 13 امتیاز در صدر است.

پیروزی برابر 
الریان استقالل را 
در آسیا نگه داشت
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 در هفته پنجم 
لیگ قهرمانان آسیا

دفعه بعد اصفهان کجا دهن باز می کند ؟  
یک هفته بیشتر از بارش های شدید بهاری در اصفهان نگذشته است. 
اگر سری به شهرداری، آتش نشانی و اداره آب وفاضاب زده باشید، 
متعجب می شوید از تعداد تماس های مردمی، ولی ما گذرمان به این 

ادارات می خورد و وقتی می شنویم که مسئوالن می گویند ...



چهره روزيادداشت

 تقدير آيت اهلل مهدوی کنی 
از خويشتنداری در برابر تخريب ها 

آیت اهلل مهدوی کنی در نشست روز گذشته جامعه روحانیت مبارز، 
از خویشتنداری و بزرگواری نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در 
برابر هجمه ها و نسبت های ناروا، تقدیر کرد. رییس مجلس خبرگان 
رهبری همچنین از رعایت اخالق و ضوابط و مقررات توسط نامزدها 
تشکر کرد و گفت: همه ما باید مظهر اخالق و رفتار اسالمی و انسانی 

باشیم.

   انتقاد از اجرا نشدن قانون 
حمايت از معلوالن

رییس فراکسیون معلوالن مجلس با انتقاد از اجرای نادرست قانون 
حمایت از معلوالن در س��ازمان های دولتی و اجرایی کش��ور گفت: 
مجلس نهم باید اهرم های فشار برای اجرای این قانون را لحاظ کند. 
زهره الهیان با گالیه از اجرای نادرست قانون حمایت از معلوالن گفت: 
این قانون با وجود جامع و کامل بودن، به درستی در سازمان ها اجرا 
 نشد. وی افزود: مشکل اینجاس��ت که ضمانت اجرایی در این قانون 
به درستی تعریف نشده و همین موجب ش��ده که امروز سازمان ها 
و نهادها حتی برای مناسب س��ازی فضاهای اداری خود، برای تردد 

جانبازان، معلوالن و سالمندان اقدامی نکنند.

رسانه ای شدن اختالفات سران قوا 
پاسخ خوبی به حماسه ملت نیست

حدادعادل، مش��اور عالی مقام معظم رهبری از رس��انه ای ش��دن 
اختالفات سران قوای سه گانه ابراز تأس��ف کرد و گفت: مردمی که 
با این شور و ش��کوه در انتخابات 12 اسفند شرکت کرده اند و اکنون 
خود را برای دور دوم انتخابات آماده می کنند، انتظار ندارند اخباری 
بشنوند که حکایت از ناهماهنگی میان س��ران قوا داشته باشد. وی 
تصریح کرد:  این وضعی که در حال حاضر وجود دارد، پاسخی نیست 
که ما به عنوان مجلس و دولت باید به ملتی بدهیم که در 12 اسفند 
حجت را با حضور خود بر ما تمام کردند؛ آنچه که مقام معظم رهبری 
از ما می خواهند، این است که این دعواها و بخشنامه صادرکردن ها 

فروکش کند.

افزايش يارانه ها، طبقه پايین جامعه را 
بیچاره می کند

 احمد توکلی با بیان این که ما افتخار می کنیم درمقابل اجرای مرحله 
دوم هدفمندی یارانه ها ایستاده ایم، گفت: ظاهر موضوع این است که 
احمدی نژاد به دنبال افزایش قیمت یارانه هاس��ت، اما عده ای بخیل 
نمی گذارند در حالی باطن موضوع این است که افزایش مبلغ یارانه ها 

مردم و طبقه پایین جامعه را بیچاره می کند. 

درخواست منافقین برای بازگشت 
سفیر جمهوری اسالمی ایران در عراق با اش��اره به این که برخی از 
اعضای گروهک منافقین با پر کردن فرم هایی خواهان بازگش��ت به 
کشور هستند، گفت: به دنبال اس��ترداد تعدادی از اعضای گروهک 

منافقین پرونده دار به دادگاه های ایران هستیم.

 به زودی در کنفرانس خبری 
سخن می گويم

 در حالی که رییس جمهور برای چندمین بار قول داد که به زودی در 
یک کنفرانس خبری پاسخ سؤاالت خبرنگاران را بدهد، بقایی، معاون 
اجرایی وی از احتمال برگزاری این برنامه در جریان صدمین س��فر 
اس��تانی هیأت دولت خبر داد. حمید بقایی به ایرنا گفته است: آقای 
احمدی نژاد به دنبال تنظیم برنامه ای برای برگزاری یک نشس��ت 
خبری اس��ت، بنابراین احتمال دارد با توجه به طوالنی بودن س��فر 
هیأت دولت به استان خراسان رضوی، در طول این سفر زمانی برای 
برگزاری این نشست خبری در نظر گرفته شود. پیش از این آخرین 
برنامه رییس جمهور برای گفتگوی تلویزیونی لغو ش��ده بود. دلیل 
لغو این برنامه، تصمیم هیأت دولت ب��رای اعالم فاز دوم هدفمندی 

بوده که بعد از رایزنی های مختلف، این مصاحبه تلویزیونی لغو شد.

بررسي يارانه ها در بودجه هفته آينده
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 91 گفت: جلسه شنبه آینده این کمیسیون 
به بررس��ي مواد مربوط به هدفمندي یارانه ها در بودجه سال 91 خواهد 
پرداخت. جعف��ر قادري در مورد آخرین مصوبات جلس��ه روز گذش��ته 
کمیسیون تلفیق اظهار کرد: در جلسه دیروز پیشنهادهاي کمیسیون هاي 
شوراها، فرهنگي، اقتصادي، بهداشت و آموزش مطرح و بخش هایي از آنها 

به رأي گذاشته شد. 
وي ادامه داد: همچنین کمیسیون تلفیق، بسته حمایت از تولید را که از 
طرف کمیسیون صنعت و معدن به این کمیس��یون ارائه شده بود، مورد 

بررسي قرار داد و بخش هاي عمده آن را مصوب کرد.

تبلیغات تمام شد
از صبح امروز تبلیغات نامزدهای مرحله دوم انتخابات نهمین 
دوره مجلس شورای اس��المی که از هفتم اردیبهشت ماه آغاز 
ش��ده بود، متوقف ش��د تا روند برگزاری انتخاب��ات به مراحل 
پایانی خود نزدیک ش��ود. مرحله دوم انتخاب��ات نهمین دوره 
 مجلس شورای اس��المی فردا )جمعه 15 اردیبهشت ماه( در 
18 اس��تان و 14 هزار و 323 ش��عبه اخ��ذ رأی در 33 حوزه 

انتخابیه برگزار می شود. 

حوزه های انتخاباتی در انتظار مردم
 در ای��ن مرحل��ه تکلی��ف 65 کرس��ی باق��ی  مان��ده از میان 

130 نامزد مشخص خواهد شد. 
حوزه ه��ای انتخابیه تهران، ری، ش��میرانات و اسالمش��هر، 

شیراز، تبریز، اسکو و آذرش��هر، اردبیل، نمین، سرعین و نیر، 
دهلران، آبادانان و دره شهر،  ایالم، ش��یروان، چردوال، ایوان 
و مه��ران، اصفهان، لنجان و س��میرم جمعه 15 اردیبهش��ت 
صحنه خلق حماس��ه ای دیگر از س��وی ملت ای��ران خواهند 
ب��ود. همچنین مردم ح��وزه ه��ای انتخابیه اردل، فارس��ان، 
کوهرنگ و کیار، مشهد و کالت، اهواز، دزفول، دشت آزادگان، 
آبادان، ای��ذه، باغملک و بهبهان، بوانات و خرم بید، س��نندج، 
دیواندره و کامیاران نیز پرش��ور و نش��اط پ��ای صندوق های 
رأی حاضر می ش��وند ت��ا گام قبلی خ��ود در 12 اس��فندماه 
90- مرحله نخس��ت انتخابات مجلس نهم- را تکمیل کنند. 
روز جمع��ه همچنین ن��گاه جهانی��ان به ش��هرها و مناطقی 
 چون کرمانش��اه، گرگان و آق قال، تالش، رضوانشهر و ماسال، 
خرم آباد، ازنا و درود، پلدختر، بروجرد، تویس��رکان، همدان، 

مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم دوخته ش��ده تا حماسه انتخاباتی 
آنها را در دومین ماه از سال 91 رصد کنند. 

در 1500 حوزه انتخابات رايانه ای برگزار می شود
انتخابات در این مرحله در هفت حوزه انتخابیه نظیر ش��یراز، 
اردل، فارس��ان و کوهرنگ، گرگان و آق قال، تفرش، آش��تیان 
و فراهان، تویس��رکان ، مهریز، بافق و ابرکوه و 50 شعبه حوزه 
تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر به صورت رایانه ای برگزار 
می شود. بنا بر اعالم مسئوالن وزارت کشور، در مجموع از بین 
14 هزار و 323 شعبه اخذ رأی، انتخابات در حدود هزار و 500 

شعبه اخذ رأی به صورت رایانه ای برگزار می شود. 

پیروز نهايی اصفهان فردا مشخص می شود
در اصفهان مردم ف��ردا پای صندوق ه��ای رأی خواهند رفت 
تا پنجمی��ن و آخرین نماینده ش��هر را تعیی��ن کنند. اگرچه 
 در این مرحله تنه��ا دو نامزد برای جلب اعتم��اد مردم رقابت

 می کنن��د، اما دور دوم انتخاب��ات تفاوت های��ی را با دور اول 
انتخابات در اصفهان دارد.در این دور هر دو نامزد  رقیب از جبهه 
متحد اصولگرایان هستند و رقابت درون گروهی اتفاق می افتد 
.بر اساس آنچه پیشتر جبهه متحد اصولگرایان اعالم کرده است 
در شهر هایی که تمام نامزد های راه یافته به دور بعد از جبهه 
متحد اصولگرایان باشند این جبهه از کسی حمایت نمی کند.

تعیین سرنوشت 65 کرسی سرنوشت ساز  
 اما مهم تری��ن نتیج��ه انتخابات ف��ردا، تعیی��ن 25 نماینده 
باقی مانده تهران است. نمایندگان تهران معموال سیاسی ترین 
 نماین��دگان ب��وده و نق��ش و تأثیرگ��ذاری عم��ده ای ب��ر 
جهت گیری های مجلس در تمام ادوار پیش��ین داشته اند. از 
این رو اگر چه در انتخابات فردا تنها صاحبان 65 کرسی مجلس 
مشخص خواهند ش��د، اما با وجود این تعداد و به مدد تعیین 
اکثریت نمایندگان مردم تهران، این انتخاب��ات نیز می تواند 

انتخاباتی حساس و سرنوشت ساز باشد. 
س��وابق انتخابات��ی ک��ه ب��ه دور دوم کش��یده م��ی ش��ود، 
عمدت��ا نش��ان دهن��ده کاه��ش تع��داد ش��رکت کنندگان 
 در دوره دوم نس��بت ب��ه دور اول اس��ت، ام��ا حض��ور 
 غیر منتظره و چش��مگیر مردم در دور نخس��ت این انتخابات 
علی رغم تمام پیش بینی ه��ا، می تواند قرین��ه ای برای این 
 گمان باش��د که انتخابات فردا نیز با اس��تقبال بی نظیر مردم 

روبرو خواهد شد.

انتخاب نهايی

ایران آماده برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس

 فرستادن موجود زنده 
به فضا، تا سه ماه آينده

مجلس ناظر بر دولت 
است

حمید فاضلی، رییس س��ازمان فضایی ایران در دومی��ن کنفرانس هیدروژن و 
پیل سوختی که در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد، حضور یافت.

فاضلی در رابطه با برنامه های سازمان فضایی ایران گفت: با توجه به حمایت های 
خوبی که از ناحیه دولت محترم صورت گرفته، بحث اعزام موجود زنده به فضا را 
خواهیم داشت که گام های مقدماتی آن برداشته شده و تا دو یا سه ماه آینده این 
پرتاب صورت می گیرد. وی در ادامه از پرتاب ماهواره فجر خبرداد و تصریح کرد: 
این ماهواره برای انجام مانور فضایی در ارتفاع باالتر پرتاب خواهد شد که ویژگی 
این ماهواره نس��بت به ماهواره های دیگر، افزایش عمر آن نسبت به نمونه های 
مشابه است. فاضلی از محصول جدید دیگری خبرداد و گفت: ماهواره ناهید که 
برای رصد باز شدن صفحات خورشیدی طراحی شده است به هوا پرتاب خواهد 

شد و امیدواریم که باز شدن صفحات را به زمین مخابره کند.

نایب رییس کمیسیون اصل 90 با اشاره به سخنان اخیر رییس جمهور مبنی بر 
این که مجری برداشت خودش از قانون را اجرا می کند، گفت: نظارت، چندین 
سطح و بخش دارد؛ بخشی از نظارت ها در درون یک دستگاه اجرایی است، یعنی 
مدیر اجرایی یک دس��تگاه اجرایی را مأمور می کند تا به روند مدیریت کمک 
 کند. فدایی گفت: مجلس یک دستگاه فراتر از قوه مجریه است و لذا نظارتش بر 
قوه مجریه هر جا ضرورت دیده شد، باید اعمال ش��ود. وی تصریح کرد: دولت 
موظف است هر ابالغیه ای از سوی مجلس را به سرعت اجرا کند، چرا که بر اساس 
قانون اساسی هنگامی که مشکلی به مجلس ارجاع داده می شود، مجلس آن 
را به کمیسیون اصل 90 ارسال می کند و این کمیسیون نیز اگر طرز کار قوا را 
درست ندید، به دستگاه مربوطه منعکس کرده و آن دستگاه نیز موظف است که 

قانون را به طور صحیح اجرا کند.

انتخابات مجلس شورای اسالمی از مهم ترين انتخاباتی بود که  دور اول آن در اسفند 90 برگزار  گروه 
ش�د و دور دوم آن  ف�ردا برگزار می ش�ود. ش�رايط حس�اس منطق�ه و اعمال ش�ديدترين                            سیاست

تحريم هاعلیه ايران  بعد از انقالب از جمله اين حساس�یت ها بود. ش�رايط به گونه ای بود که 
دولت های غربی چشم انتظار مشارکت پايین در انتخابات مجلس بودند تا مشروعیت نظام جمهوری اسالمی ايران 
را زير سؤال ببرندومثل همیشه، اين پیش بینی ها درست ازآب در نیامد. نتیجه مشارکت باالی مردم در انتخابات 
محسوس بود، چرا که دور جديد مذاکرات هسته ای ايران با 1+5 نش�ان داد که کشورهای غربی چشمان خود را 

کمی باز کرده و واقعیت های ايران را بهتر درک کرده اند.

ادعای جديد عربستان 
علیه ايران

هنوز کس��ی ادعای آمریکا مبنی بر ت��الش ایران برای 
ترور س��فیر س��عودی در واش��نگتن را باور نکرده است 
که عربس��تان در ادعایی جدید، ای��ران را متهم کرد که 
قصد ترور سفیر این کش��ور را این بار در قاهره، پایتخت 
مصر داشته اس��ت. روزنامه س��عودی الحیات  به نقل از 
سفارت س��عودی در قاهره، ادعا کرد که دستگاه امنیتی 
مصر ش��بکه 3 نفره ای را کش��ف کرده که درصدد ترور 
سفیرعربستان، احمد قطان در قاهره و نماینده دائم این 

کشور در اتحادیه عرب بوده است. 

مخالفت صندوق بین المللی 
پول با قطع روابط با ايران

مقامات صندوق بین المللی پول به تازگی تقاضای یک 
مؤسسه آمریکایی ضد ایرانی را که خواستار قطع روابط 
این نهاد بین المللی با بانک مرکزی ایران شده بود را رد 

کرده است. 
بر ای��ن اس��اس، ای��ن مؤسس��ه آمریکای��ی از صندوق 
 بی��ن الملل��ی پ��ول تقاض��ا ک��رده بود ک��ه ب��ه روند

تحریم ه��ای اقتص��ادی اروپ��ا و آمری��کا علی��ه ایران 
 بپیون��دد. صن��دوق بی��ن الملل��ی پ��ول در واکنش به 
 این تقاض��ا تأکید کرد ک��ه عضویت ای��ران در این نهاد 

بین المللی، با تحریم ها علیه این کشور ارتباطی ندارد.

 ائتالف کارگران و جنبش 
ضد وال استريت در آمريکا

 در ادام��ه اعتراض��ات جنبش تس��خیر وال اس��تریت، 
ش��هرهای مختلف آمریکا ش��اهد برگزاری بزرگ ترین 
تظاه��رات ضد س��رمایه داری در تاریخ آمریکا موس��وم 
ب��ه »تظاه��رات روز اول م��اه می« ب��ود که ب��ا دخالت 
پلیس به خش��ونت کش��یده ش��د. به نقل از خبرگزاری 
 فرانس��ه، کارگران آمریکایی و همچنین فعاالن جنبش 
تسخیر وال اس��تریت در اعتراض به نظام سرمایه داری، 
تظاهرات گسترده ای در آمریکا برگزار کردند که در پی 

آن، صدها نفر دستگیر و زندانی شدند. 
بنا به گفته ش��اهدان، پیش از دخالت پلیس و استفاده 
از گاز اش��ک آور و دس��تگیری معترضان، این تظاهرات 
 در مقایس��ه ب��ا تظاهرات س��ال گذش��ته کام��ال آرام و 

مسالمت آمیز انجام می شد.
 

آیت اهلل آملی الریجانی با اش��اره به تأثیر مشارکت آگاهانه و 
باش��کوه مردم در دور اول انتخابات مجلس در نحوه تعامل 
کش��ورهای غربی با جمهوری اس��المی ایران و تغییر لحن 
آنان در مذاکره با ایران پس از مشاهده حضور پرشور مردم، 
گفت:  انتخابات مجلس در دور اول آثار سیاسی بسیار مهمی 
در داخل و خارج از کشور به جا گذاشت و حتی موجب بروز 
اختالف نظر در حاکمیت رژیم صهیونیستی نسبت به نحوه 
 به زعم آنها، برخورد با جمهوری اس��المی ایران شد. رییس 
قوه قضائیه تأکید کرد: حضور همن��وا و وحدت آفرین مردم 
عمق تأثیر مق��ام معظم رهبری در کش��ور را نیز بر همگان 
روشن کرد و امیدواریم در دور دوم انتخابات نیز شور و شوق 
انتخاباتی و مشارکت مردمی همچون همیشه باشکوه باشد.

وی افزود: کاندیداها باید بدانند که هدف نخست در انتخابات 
استحکام و تحکیم بنیان های نظام است و رفتن یا نرفتن به 
مجلس، در اولویت بعدی قرار دارد. آملی الریجانی در بخش 
دیگری از سخنان خود به سالروز صدور فرمان هشت  ماده ای 
مقام معظم رهبری اشاره کرد و با تأکید بر این که همه سران 
نظام و مس��ئوالن مخاطب این فرمان بوده اند، لحن فرمان 
هشت ماده ای را صریح و شفاف توصیف کرد و گفت: برخورد 
با سوءاستفاده از منابع عمومی، بر همه فرض است و باید تمام 
مسئوالن مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عنوان هدفی اساسی 

پیگیری و به جهات مختلف آن توجه کنیم.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص(  با اشاره به 
برگزاری رزمایش کش��ورهای عربی در خلیج فارس گفت: 
آنچه وظیفه قرارگاه پدافند هوایی به عنوان خط مقدم دفاع 
اس��ت، هوش��یاری، بیداری و آمادگی بیش از پیش است. 
امیر فرزاد اس��ماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم 
االنبیا)ص(  در گفتگو با فارس، با اشاره به برگزاری رزمایش 
کشورهای عربی در خلیج فارس گفت: برگزاری رزمایش ها 
دلیلی بر این نیس��ت که حتما مش��کلی پی��ش بیاید، این 
رزمایش ها برای آمادگی توان رزم است و کشورهای عربی 
هم حس می کنند برای آمادگی توان رزمیشان باید رزمایشی 
داشته باشند. وی با بیان این که این اولین بار نیست که این 
کشورها رزمایش��ی برگزار می کنند، اظهار داشت: در طول 
این سال ها کشورهای عربی رزمایش های متعددی با آمریکا 
و کشورهای فرامنطقه ای داشته اند و این هم یک رزمایش 
دیگر است. فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص(  
تأکید کرد: اما در این خصوص آنچه وظیفه قرارگاه پدافند 
هوایی به عنوان خط مقدم دفاع است، هوشیاری، بیداری و 
آمادگی بیش از پیش است. اسماعیلی در پایان تصریح کرد: 
ما نگاه نمی کنیم که رزمایش شروع شود بعد هوشیاری مان 
را صد در صد کنیم؛ ما همیشه و به صورت 24 ساعته بهوش 

و بگوش هستیم.

 آیت اهلل حس��ین نوری همدانی گفت: بنده بع��د از فتنه به 
10 استان کشور سفر کردم تا چهره به چهره با مردم صحبت 
کنم تا مردم بیدار ش��ده و نس��بت به فتنه آگاه ش��وند. این 
مرجع تقلید تأکید کرد: ما وظیفه داری��م از این نظام دفاع 
کنیم تا به دس��ت امام زمان)عج( برس��د و جلوی فتنه ها و 
دشمنی ها ایستادگی کنیم. وی با اشاره به مسئولیت شغلی 
گفت: شغل برای انسان مسئولیت دارد و هر کس هر شغلی 
 دارد باید در انجام وظیفه کوتاهی نداش��ته باش��د. آیت اهلل 
نوری همدانی بیان داش��ت: باید به م��ردم خدمت کنیم و 
حکومت اسالمی، حکومت مردم ساالری است. باید قدر مردم 
را دانست و خدمت به مردم دارای ثواب و فضیلت است. این 
مرجع تقلید با اشاره به مرحله دوم انتخابات مجلس گفت: در 
دور اول انتخابات، مردم به قدری شور و خروش ایجاد کردند 
که دش��من را کنار زدند و دش��من وقتی حضور مردم را در 
پای صندوق های رأی دید، ادبیات��ش تغییر کرد. وی افزود: 
همان طور که مردم در دور اول انتخابات حماس��ه آفریدند، 
در مرحله دوم نیز با همان ش��ور وارد این عرصه می ش��وند 
 و نقش��ه های دش��من را نقش برآب خواهند کرد. آیت اهلل 
نوری همدانی با اش��اره به وظایف مس��ئوالن در برابر مردم 
گفت: مردم از گرانی ها نگران هستند و باید مسئوالن مراقب 

باشند و گرانی را ریشه کن کنند.

 محمدرضا باهنر با بی��ان این که انتخاب��ات مجلس نهم 
باشکوه برگزار شد و پیروز این میدان مردم و مقام معظم 
رهبری هس��تند، گفت: اف��رادی که ب��رای مجلس نهم 
 انتخاب شده اند اگر قوی تر از مجلس هشتمی ها نباشند، 
ضعیف تر نیس��تند. وی اف��زود: نمایندگان ش��هر تهران 
در مجلس از اهمیت بس��یاری برخوردارند با وجود آنکه 
تنها 30 نماینده دارند، اما حوزه نفوذی مجلس در دست 
نمایندگان تهران است. این که بگوییم ششدانگ مجلس 
در دست نمایندگان ش��هر تهران اس��ت اغراق است، اما 
به ج��رأت می توان گفت حداقل س��ه دان��گ مجلس در 
دس��ت نمایندگان ش��هر تهران اس��ت و آنها در انتخاب 
رؤسای کمیسیون ها و اعضای هیأت رییسه نقش دارند. 
 نایب رییس مجلس شورای اس��المی ادامه داد: برداشت 
امام )ره( از قانون اساس��ی، این بوده که مجلس در رأس 
امور اس��ت. مقام معظم رهبری نیز فرموده اند که مجلس 
نقش��ه راه کش��ور را تهیه کرده و دولت باید در این نقشه 
حرکت کند و س��وزن بانی کار به عهده مجلس باشد. اگر 
می خواهیم مجلس��ی قوی، مقتدر، فعال و حکیم داشته 
باشیم، باید در انتخابات شرکت کنیم. نایب رییس مجلس 
شورای اسالمی اظهار داش��ت: برخی از نامزدهای حوزه 
انتخابیه تهران که در لیست های مختلف حضور دارند، به 

درد مجلس نمی خورند.
 

سیاست خارجه  مجلسدستگاه قضا مجلس

هدف نخست در انتخابات 
تحکیم بنیان های نظام است

واکنش به رزمايش 
کشورهای عربی 

دولت گرانی ها را 
کنترل کند

تنها 50 نماينده درمجلس 
فعال هستند

اخبار کوتاه  

خبر بین الملل

سپاه، صرفا در مأموريت های نظامی 
محدود نمی شود  

فرمانده سپاه پاسداران/ سرلشکر جعفری

رهبر معظم انقالب حرکت بیرونی سپاه را انجام مأموریت در دفاع از انقالب 
و پیشبرد اهداف آن دانستند و حرکت درونی آن را ساختن سپاه، به نحوی 
که در مقاطع حس��اس مأموریت های خود را به خوبی به انجام برس��اند 
توصیف کردند، به همین خاطر ساختن س��پاه نباید به ساختن نیرویی 
که تنها مأموریت های امنیتی و نظامی دارد خالصه شود. مأموریت های 
عقیدتی، دفاعی و فرهنگی سپاه ایجاب می کند که در ارتباط با ساختن 
ابعاد درونی به صورتی دیگر، به 
وظیفه خود نگاه کند. معنویت، 
محور اصلی قدرت سپاه  است. 
عنصر معنویت هم��واره مورد 
توجه ویژه مقام معظم رهبری 
ب��وده و ما نی��ز تم��ام تالش و 
همت خ��ود را به کار می گیریم 
که معنویت،  محور س��اختن و 

آمادگی های سپاه قرار گیرد.
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تیراندازی به کارمند سفارت ایران در برزیل 

پلیس برزیل اعالم کرد که  به راننده سفارت ایران در  برزیل تیراندازی شده است. این حادثه دوشنبه شب اتفاق 
افتاد؛ زمانی که راننده سفارتخانه ایران پس از خروج از سوپرمارکت قصد ورود به ماشینش را داشت، سه فرد مسلح 

به قصد سرقت خودرو به او نزدیک شدند و به او تیراندازی کردند.



يادداشت
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امروز  از آسمان تگرگ می بارد 
ساناز جعفری، كارشناس مركز پیش بینی اداره كل هواشناسی اصفهان 
اعالم كرد: نقش��ه ها بیانگر بارش رگباری همراه با رعد و برق و احتمال 
تگرگ در نواحی ش��مال، ش��مال غرب و مركز اس��تان از اواسط امروز 

پنجشنبه تا اوایل روز جمعه است.

بیش از هزار معلم تجلیل می شوند 
حمیدرضا موتمر، دبیر ستاد بزرگداش��ت مقام معلم آموزش و پرورش 
اصفهان گفت: مراسم تجلیل از یک هزار و ۸۱ معلم نمونه استان اصفهان، 

۱۷ اردیبهشت ماه در اصفهان برگزار می شود.

يک گام  برای پارك كوهستاني شرق  
علیرضا پرهام، ش��هردار منطقه چهار اصفهان اعالم كرد: در سال جاري 
طراحي پارك كوهس��تاني ش��رق از سوي س��ازمان طراحي شهرداري 
اصفهان انجام مي ش��ود.كوه نخودي در س��ه بخش پارك كوهستاني، 
جنگلي و طبیعي تقسیم ش��ده كه احداث پارك جنگلي شرق در پایین 

این كوه قرار دارد.

ساماندهی گلزارهای شهدا
محمدرضا رجایی، مدیر كل بنیاد شهید استان اصفهان گفت: در طول 
س��ال گذش��ته بیش از ۷۵ درصد از ۲۲ هزار و ۵۰۰ گلزار شهید استان 

اصفهان ساماندهی شده است.

همه روستاهای نايین گازدار می شوند 
 مرتضی طغیانی، مدیرعامل شركت گاز اصفهان گفت: تا پایان دولت دهم 
تمام روستاهای شهرستان نایین گازدار می شوند. به گفته وی، پیگیری 
مصوبات سفرهای اس��تانی دولت های نهم و دهم به استان اصفهان و با 
تالش مجموعه كاركنان شركت گاز در زمان حاضر، 9۸درصد جمعیت 

این استان از نعمت گاز بهره مندند. 

 میدان امام علي)ع( سه ماه 
ديگرتکمیل می شود 

دكتر علیرضا قاري قرآن، معاون عمراني ش��هرداري اصفهان با اشاره به 
این كه فاز دوم پروژه میدان امام علي)ع( با جدیت در حال انجام است، 
اعالم كرد: تاكنون احداث فضاي چند منظوره و بدنه سازي جنوب میدان 
امام علي)ع( ۶۵ درصد پیشرفت فیزیكي داشته است و سه ماه دیگر فاز 

دوم تكمیل می شود.

كرايه ها زياد می شود، ولی با رعايت 
مصلحت  مردم

سید كریم داودي، نایب رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان با اشاره به این 
كه هنوز نرخ تاكسي و اتوبوس افزایش نیافته است، تصریح كرد: شوراي 
شهر با بررسي كارشناسي و در نظر گرفتن مصالح مردم و رانندگان حمل و 

نقل عمومي، با افزایش نرخ تاكسي و اتوبوس موافقت مي كند.

 تهديد به توقف طرح زوج و فرد 
در اصفهان 

س��رهنگ حس��ین غالمي، رییس پلیس راهور اس��تان اصفهان گفت: 
در صورتي كه تجهیزات و زیرس��اخت ه��اي الزم در اختیار پلیس قرار 
نگیرد، طرح زوج و فرد در محدوده ترافیكي شهر اصفهان عمال از اواخر 
اردیبهشت ماه متوقف می شود. به گفته وی، براساس مصوبه زوج و فرد 
شدن ترافیک، سازمان هاي مربوطه موظف شدند تجهیزات، امكانات و 
زیرساخت هاي الزم را در اختیار پلیس راهنمایي و رانندگي استان قرار 
دهند، اما در عمل، از آن زمان تا كنون این طرح فقط از طریق نیروها و 

كاركنان این پلیس اجرا شده است. 

گشتی در اخبار

 شهردار  اصفهان نماد مبارزه 
با فساد شد

 شهردار و ش��هرداری اصفهان در رقابت با دیگر شهرداری هاي كشور 
به  عنوان نهاد برتر در حوزه س��المت اداری و مبارزه با فس��اد از سوی 
شورای دس��تگاه های نظارتی و سازمان بازرسی كش��ور برگزیده شد. 
شهرداری اصفهان در اجالس ارتقاي سالمت نظام اداري با حضور سران 
سه قوه به منظور تحقق منویات فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری از 
سوی شورای دستگاه های نظارتی كشور، رتبه اول را به دست آورد و در 
ارزیابی سالمت اداری توسط این شورا، شهردار اصفهان به عنوان شهردار 
برتر در زمینه ارتقای س��المت اداری در میان ش��هرداری های كشور 

معرفی شد. درواقع كسب این 
مقام نتیجه تفكر سیستمی و 
نظم دادن به امور و ش��فافیت 
فرآینده��ای اداری و گردش 
مالی و استقرار س��امانه های 
نظارت مردمی بر فعالیت های

اداری اس��ت كه هم��ه مردم 
به عن��وان ناظر آن دس��تگاه، 

عمل خواهند كرد.
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خبر خوش 
چهارباغ احیا می شود 

وحید فوالدگر، عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان اعالم كرد: عملیات اجرایي فاز 
سوم احیاي بدنه شرقي چهارباغ در حال تكمیل است. احیاي بدنه شرقي چهارباغ 
از بازار هنر تا میدان امام حسین)ع( به طول ۵۳۰ متر به پنج فاز تقسیم شده است. 
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يک�ی از مغ�ازه داران ك�ه تعمی�رگاه 
اس�ت،  خیاب�ان  اي�ن  در  ماش�ینش 
 گالي�ه  دارد  ك�ه در چه�ار روز گذش�ته 
سفارش های مردم دست ما مانده، ولی چون 
خیابان بسته شده، نمی توانند برای تحويل 
آن بیايند، اين در حالی اس�ت كه كسادی 
كاس�بی هم خس�ارت های زيادی برای ما 

داشته است. 

نانوايی  خیابان هم تعطیل  است، چون 
گاز و آب برای  ايمنی بیشتر قطع شده و 
بعضی از خانه ها كه آب آنها قطع شده، 
مجبورند اين چند روز از تانکر استفاده 

كنند.
شاطر محله هم نگران اس�ت كه  بايد با 
اين اوضاع چه كند؛ باالخره او هم كاسب 

است و بايد كار كند.

همه اي�ن ها به كن�ار؛ مردم محل�ه از بوی 
نامطب�وع و فض�ای غی�ر بهداش�تی ك�ه 
 آنج�ا ايجاد ش�ده ن�ارا حتند.خودش�ان 
می گوين�د زير زمی�ن يک قن�ات وجود 
دارد و خالی اس�ت،پس هیچ تضمینی هم 
 نیس�ت كه دوباره اين خیابان ف�رو نريزد.
خانه ها هم اغلب جزو بافت فرسوده اند و 

اوضاعشان بهتر از كوچه نیست. 

یک هفته بیشتر از بارش های  سمیه
ش��دید بهاری در اصفهان آخشی

نگذشته است. اگر سری به 
شهرداری، آتش نشانی و اداره آب وفاضالب زده باشید، 
متعجب می شوید از تعداد تماس های مردمی، ولی ما 
گذرمان به این ادارات می خورد و وقتی می شنویم كه 
مسئوالن می گویند بیشتر از ۳۰۰تماس فقط برای 
آبگرفتگ��ی خیابان ها و خانه هایش��ان داش��ته اند، 
متعجب می شویم. حاال در این بین كه مسئوالن باید 
برای رفع آب گرفتگی كاری كنند، فرو ریختن زمین 

در خیابان های مختلف شهر هم قوز باالی قوز شده 
است برای مدیران  شهری. هنوز آثار حادثه فروریختن 
زمین در خیابان میر باقی مانده كه با  بارش های اخیر، 
خیابان مشتاق هم فرو نشست. هر دو مورد هم به علت 
نشست لوله فاضالب بود. آتش نش��انی، شهرداری، 
مدیریت بحران و اداره آبفا همه نیروها را بسیج كردند 
و باالخره یک جوری به خیر گذش��ت ك��ه خبر آمد 
خیابان پوریای ولی هم نشس��ت كرد و لوله فاضالب 
خیابان شكست.حاال بعد از چند روز باز هم این خیابان 
در روز سه شنبه دچار نشست تازه ای در لوله فاضالب 

شد وتالش مس��ئوالن برای حل مشكل از سر گرفته 
شد. این مسأله جدیدی نیست؛ همان مسأله شبكه 
فاضالب فرسوده و ۵۰ ساله اصفهان است كه باالخره 
 با بارش های مك��رر و به علت حجم ك��م آن، آب باال 

می زند و لوله دچار شكستگی می شود.

خیابان های پر خطر را شناسايی كرديم 
س��تاد مدیریت بح��ران اس��تانداری اصفه��ان هم 
دیروز  جلس��ه ای تش��كیل داد كه مس��ئوالن گرد 
هم آمدند و س��اعت ها بحث كردند تا چ��اره ای پیدا 

كنند. منصور شیش��ه ف��روش، مدیر س��تاد بحران 
اس��تان و دبیر جلس��ه گفت كه همه ادارات ذیر بط 
كارهای تحقیقاتی خود را انج��ام داده بودند و برای 
این نشس��ت در خیاب��ان پوریای ولی ه��م آمادگی 
الزم را ب��ه ارگان های مربوط��ه داده بودیم. به گفته 
شیش��ه فروش، نقش��ه ای از مراكز در معرض خطر 
 توس��ط اداره آبف��ای اس��تان تهی��ه و در آن نق��اط 
حادثه خیز عالمت گذاری شده و در این رابطه نقاط 

مختلف شهر تحت كنترل است.

اعتبار می خواهیم
 هاشم مینی، مدیر عامل آبفای اس��تان اصفهان نیز 
می پذیرد كه شبكه فاضالب  در استان عمرش را كرده 
و بعد از م��دت ها بحث و جدل، با اعتباری كه س��ال 
گذشته به آن رسیده،  تازه۵۰ كیلومتر شبكه اصالح 
شده اس��ت. خیابان های كمال اس��ماعیل،چهارباغ 
 خواجو و خانه اصفهان كه فعال وضعیت نامناسب تری 
داشته اند اصالح شده، ولی حاال ۳۰۰میلیارد تومان 
اعتبار دیگر نیاز است تا شبكه به صورت كامل بازسازی 
 شود. به گفته وی، دیگر با این حجم ترافیک شهری 
نمی توان انتظار داشت تا به روش های قدیمی شبكه 
فاضالب ایجاد كرد و باید از تكنولوژی روز استفاده كرد 

كه هزینه آن باالست و فعال مقدور نیست.

خطر،  اين حرف ها سرش نمی شود
با وجود این كه بعد از دفع خط��ر حادثه خیابان میر 
در اصفهان بسیاری گفتند كه خطر به خیر گذشت، 
رییس سازمان آتش نشانی اصفهان این نظر را ندارد. 
به گفته بزرگزاد، هیچ حادثه ای به خیر نمی گذرد و 
فقط از نظر ظاهری می توان ای��ن حرف ها را زد. وی 
از نبود زیرساختی ایمن در شهر گالیه دارد و هشدار 
جدی می دهد كه ممكن است این حادثه در هر جای 
دیگر شهر رخ دهد و باید هر چه س��ریع تر برای این 

زیرساخت فرسوده كاری كرد.

البته این حرف بزرگزاد با تأیید سایر اعضای حاضر در 
جلسه ستاد بحران  مواجه شد. به گفته بزرگزاد، عمق 
 حادثه در خیابان میر بس��یار زیاد بود و با نشت گاز، 
هر آن امكان ایجاد یک انفجار می رفت كه با مدیریت 

فكری آتش نشانی، حادثه ای به وجود نیامد.

قنات مقصر شناخته شد
در حادثه خیابان پوریای ولی نیز اثنی عشری، مدیر 
اداره آب و فاضالب شهرس��تان اصفهان علت حادثه 
را وجود یک قنات قدیمی در این خیابان می داندكه 
به علت بارش های اخیر و نفوذ آب فراوان در ش��بكه 
فاضالب، منجر به شكستگی لوله فاضالب شده و به 
علت خالی بودن زمین، این نشست دوباره تكرار شده 
است. وی قول می دهد كه مشكل برطرف شود، ولی 
در مورد این كه آیا امكان تكرار این حادثه در خیابان 

باز هم وجود دارد یا نه، چیزی نمی گوید.
نكته تأس��ف بار این اس��ت كه در عكس ه��ای ارائه 
 ش��ده كارشناس��ان برای عل��ت یابی برخ��ی از این 
 نشست ها مثل خیابان میر، در عمق زمین، لوله ها و 
زیر ساخت های هر اداره ای با فاصله ای غیر استاندارد 
از دیگری رد ش��ده  كه انفجار یک لوله كافی است تا 

دیگر تأسیسات را هم از بین ببرد.
در پایان جلس��ه مصوب می ش��ود ك��ه دیگر هیچ 
 اداره و ارگانی حق حفاری در ش��هر را بدون كس��ب 
اج��ازه از ارگان های مربوطه ندارد. ع��الوه بر این كه 
 در همه حادث��ه ه��ا ادارات مربوطه موظف ش��دند 
 گزارش ه��ای تخصصی ب��رای علت یاب��ی حوادث 
جمع آوری كنند تا در صورت تكرار، از تجربیات قبلی 
برای بهبود كار اس��تفاده ش��ود. همچنین برای حل 
 مشكل فرسودگی شبكه فاضالب كه اعتبار میلیاردی 
می خواهد، در س��فر چهارم احمدی نژاد به اس��تان 
 اصفهان اعتبار درخواست ش��ود كه البته نمی توان

 امی��دوار بود ك��ه تهدی��د ش��بكه فضالب ب��ه این 
زودی ها حل شود.

با نشست دوباره زمین در خیابان های شهر

دفعه بعد اصفهان کجا  دهن باز می کند ؟  

فردا روز مطبوعات است. محققان، مورخان  داوود
و روزنام��ه ن��گاران ۱۷۲ س��ال حی��ات شیخ جبلی

مطبوع��ات ای��ران را بر اس��اس دیدگاه و 
سلیقه خود دوره بندی كرده اند. مطبوعات در ایران، ۸9 سال عمر 
خود را در دوره قاجار ، ۵۳ س��ال را در دوره پهلوی و ۳۰ سال را در 
دوران جمهوری اسالمی گذرانده اند.در كنار باجه روزنامه فروشی 
كه تعداد كمی از آنها  هنوز فقط روزنامه می فروشند و در كنارش 
سیگار وكارت شارژ هم برای مشتریان دارند، حاضر شدیم تا بدانیم 
مردم دوست دارند چه مطالبی در روزنامه ها بخوانند. برخی تنها به 
 خواندن تیتر های صفحه یک و یا دیدن عكس صفحه اول قناعت 
می كنند. هرازگاهی هم  برخی در مقابل روزنامه ها زانو می زنند و به 
ورق زدن آنها می پردازند كه با اعتراض  صاحب باجه روزنامه فروشی 
مواجه می شوند. گاهی هم یک خواننده روزنامه پس از دیدی كلی 
 بر صفحه یک، س��یگاری می خرید و روانه محل دیگر می ش��ود. 
۲۰۰ یا ۵۰۰ تومانی كه می توانست بر ترویج فرهنگ كمک كند، در 
جیب شهروند می ماند تا روز دیگر اگر مطلبی جذاب او را درگیر خود 
می كرد، آن را خرج خری��د روزنامه كند. یك��ی از به قول خودش 

مشتری های هر روزه خواندن صفحات اول روزنامه ها، اعتراض دارد 
كه سطح كیفی مطالب پایین است. به گفته وی، یكی از معضالتی 
كه باعث افت مطبوعات و پایین آمدن مخاطب شده است، نداشتن 
كیفیت و مطالبی جذاب است، به طوری كه انگار روزنامه نگاران فقط 
می خواهند تا پیرو یک سیاست كلی  مطالب خود را برای چاپ ارائه 
دهند. به گفته وی، تنها تعدادی از روزنامه های ایرانی دارای رنگ و 
لعاب خوبی هس��تند، ولی مطالب خواندنی در آن با توجه به تعداد 
باالی صفحات، كم است و هر چه روزنامه را ورق می زنیم تا مطلبی 

خواندنی پیدا كنیم، به مطلوب خود نمی رسیم.

حق مطلب در مطبوعات ادا نمی شود
 یک ش��هروند دیگر كه ب��رای خرید س��یگار به باجه س��ری زده، 

می گوید: من وقتم را برای خواندن روزنامه ها نمی گذارم، برای این 
كه یا مطالب آنها كذب است و یا این كه همه مطالب را نمی گویند.

وی كه توقع دارد از گرانی ها  و حرف دل مردم بیشتر مطلب نوشته 
ش��ود، در یک كالم به ما می گوید كه  »در روزنامه ها حق مطلب 

ادا نمی شود.«
یكی از فرهنگیانی كه به گفته خ��ودش روزی چند دقیقه را برای 
خواندن مطبوع��ات اختصاص می دهد، می گوی��د: پس از حضور 
در محل كار، روزنامه هایی را ك��ه خریده ام ورق می زنم و به دنبال 
مطلبی خواندنی، كلیه مطالب را گذرا مرور می كنم كه متأس��فانه 
از یک روزنامه هش��ت تا ۲4 صفحه ای، تنها شاید یک یا دو مطلب 
خواندنی باش��د. به گفته وی، دیگر خوان��دن روزنامه برای ما مثل 
یک عادت شده و تنها برای سرگرمی و  یا گذران وقت اقدام به این 

 كار  می كنیم. گاهی تأسف می خورم كه چرا نباید دركشورمان با 
هزینه های باالی چاپ و كاغذ یک روزنام��ه و یا یک مجله به فكر  
افزایش كیفیت خود باشد و تنها با درج آگهی و بدون اطالع داشتن از 
سطح كیفیت خود، اقدام به چاپ آن روزنامه كنند؛ البته این موضوع 
در مورد اكثر مجالت و یا روزنامه ها صدق می كند و  هستند تعدادی 

از روزنامه ها كه سطح كیفی تقریبا مناسبی دارند.

در مطبوعات بزرگنمايی می شود
در  كنار ش��لوغی باجه روزنامه فرشی، در كنار شخصی كه در حال  
یادداش��ت برداری از تیترها بود، ش��هروندی با چه��ره ای مصمم 
ایس��تاده و نیم نگاهی ب��ه مطالب م��ی انداخت. او ه��م چندان از 
محتوای روزنامه ها راضی نیست و می گوید كه  حرف رسانه های 
ما  متناسب با تفكر مردم نیست و مطالبی كه در روزنامه ها نوشته 
 می شود بیشتر شبیه به متن های كلیشه ای است كه اكثرا در همه 
روزنامه ها مشترك است. به گفته او، روزنامه های ما بیشتر در حال 
بزرگنمایی هستند تا گفتن  آن چه در شهر می گذردكه باید برای 

این روند، باالخره فكری كرد.

كاشی های گنبد چهارباغ 
صد سال پیش ريخته 

 دود بدقولی 4ساله 
در چشم اهالی ناژوان 

خبرگزاری ایمنا نوشت: در بررس��ی عكس های ارنست هولستر كه از اصفهان 
دوره ظل السطان قاجار گرفته شده است، مشخص می  شود كه در آن زمان هم 

كاشی های حداقل دو تَرك گنبد مدرسه چهارباغ ریخته بوده است.
عكس های هولستر از اصفهان عهد ظل السلطان  تنها مجموعه  عكس از اصفهان 
قدیم است كه توسط این عكاس آلمانی مقیم اصفهان برداشته شده است. در 
یكی از عكس هایی كه هولستر از نمای بیرونی مدرس��ه چهارباغ یا مادرشاده 
گرفته است، كاشی های بخشی از گنبد این مدرسه در زمان برداشتن این عكس 
ریخته بوده كه اگر به گنبد مدرسه چهارباغ در زمان حاضر نیز دقت كنیم، متوجه 
خواهیم شد كه دقیقا در همین بخش امروز نیز شاهد ریختگی كاشی های این 

گنبد هستیم.

علیرضا نصراصفهانی، عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان با بیان این 
 كه چهار سال است مقرر شده تا مش��اور طرحی برای محدوده ناژوان به 
ش��ورای ش��هر ارای��ه ده��د ت��ا ه��م تكلی��ف م��ردم و ه��م تكلی��ف 
ش��هرداری در ای��ن خص��وص مش��خص ش��ود، اظه��ار داش��ت: ام��ا 
متأس��فانه تعل��ل مش��اور در ای��ن خص��وص موج��ب ب��ی اعتم��ادی 
م��ردم ب��ه ش��هرداری و بالتكلیف��ی در ای��ن مح��دوده ش��ده اس��ت. 
 وی ب��ه ب��ی اعتم��ادی زمی��ن داران ن��اژوان ب��ه ش��هرداری اش��اره 
 ك��رد و با بی��ان این كه م��ردم فكر م��ی كنند ش��هرداری با ای��ن تعلل 
م��ی خواهد زمین ه��ای آنها را ب��ا قیمت��ی غیرواقعی خری��داری كند، 
 خاطر نشان س��اخت: این تفكر بس��یار خطر ناك اس��ت و باید اقدامات 

الزم در خصوص جلوگیری از این تفكر انجام شود.

پیگیری/تکلیف زمین های ناژوان پیگیری/ریختن کاشی های مدرسه چهارباغ 

نشست سالیانه انجمن موزه داران استان اصفهان مدير كل جديد راه آهن استان اصفهان معرفی شدمراسم گرامیداشت روز معلم در مدارس اصفهان برگزار شدهشتمین نمايشگاه سنگ وتجهیزات وابسته در اصفهان 

عکس خبر 

س:  زاينده رود[
]عک

اصفهانی ها دوست دارند چه   اخباری بخوانند؟
 روزنامه ها حرف دل مردم  را بزنند 

نظر اهالی محل درباره حادثه 
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 کاهش قیمت گوشت 
در دو ماه آینده امکان پذیر نیست

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: کاهش قیمت 
گوشت قرمز تا دو ماه آینده دور از واقعیت است و به هیچ وجه امکان پذیر 
نیست. بهمن محمدی در واکنش به وعده مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور 
دام در مورد کاهش قیمت گوشت قرمز در دو ماه آینده، اظهار داشت: طی 
ماه های اخیر بارندگی های خوبی در کشور داشته ایم که به طور قطع تأثیر 
مثبتی بر میزان تولید علوفه در سال جاری و کاهش قیمت آن می گذارد، 

اما تأثیر سریعی بر قیمت گوشت قرمز نخواهد داشت.

 تأمین ارز واحدهای تولیدی
 در هاله ای از ابهام

نایب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: هم اکنون 
ثبت س��فارش های خارج از کش��ور وضعیت روش��نی ندارد و تأمین ارز 

واحدهای تولیدی برای خرید مواد اولیه نیز مبهم باقی مانده است.
محمود توالیی افزود: هم اکنون دشمنان با تحریم ها علیه ایران، اقتصاد ما 
را هدف گرفته اند که در تولیدات داخلی با مشکل مواجه شویم. مسئوالن 
باید با حمایت از تولیدکنندگان کشور نقشه های آنها را نقش برآب کنند. 
نایب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به نبود 
برنامه های مناس��ب برای تأمین مواد اولیه در بیشتر واحدهای تولیدی، 
تصریح کرد: دس��تگاه هایی که برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی 
مس��ئولیت دارند، تاکنون اقدامات صحیحی را برای س��اماندهی و رفع 

مشکالت تولیدکنندگان مدنظر قرار نداده اند.

 تمام سیاست های کشور 
بایدتولیدمحور شود

رییس خانه صنعت و معدن جوانان اصفهان گفت: در راستای حمایت از 
تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی تمام سیاست های کشور باید تولید محور 
شود. حامد پاک  طینت فرمایش رهبر معظم انقالب در زمینه نام گذاری 
سال تولید ملی، حمایت از کار و س��رمایه ایرانی را سبب خشنودی تمام 
افراد فعال در عرصه تولید و صنعت عنوان کرد و اظهار داشت: در این روزها 
مشکالتی که در زمینه نرخ ارز، تورم و هدفمندی یارانه ها به وجود آمده، 
اکثر تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است. وی ادامه داد: برای این 
که بتوانیم در راستای تولید ملی اش��تغال زایی را در کشور افزایش دهیم 
یا باید قوانین جاری مورد توجه قرار بگیرد یا این که در این زمینه قوانینی 

جدید تدوین شود.

 اختصاص 15 هزار میلیارد 
برای حمایت از تولید کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی گفت: امس��ال در سال تولید ملی، بر اساس تصمیم 
هیأت دولت 15 هزار میلیارد تومان در قالب تسهیالت ارزان قیمت برای 
حمایت از تولید بخش کشاورزی اختصاص خواهد یافت. صادق خلیلیان 
افزود: عالوه بر این، چهار هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای حمایت از توسعه 
زیربنایی بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به تصمیم 
ستاد تنظیم بازار برای واردات 24 میلیارد دالری کاالهای اساسی گفت: 
از این میزان شش میلیارد دالر به منظور تأمین کاالها و نهاده های بخش 
کشاورزی است و 18 میلیارد دالر دیگر نیز به مواد اولیه صنعت همچون 

مواد پتروشیمی و شیمیایی مرتبط است.

 سکه ها را به بانک بفروشید
 90 هزارتومان سود کنید

عضو هیأت مدیره بانک ملی با اعالم این که پیش خریداران سکه با فروش 
آن به شعب بانکی 90 هزار تومان سود می کنند، گفت: تا پایان روز گذشته 
860 هزار قطعه سکه به پیش خریداران سکه بانک مرکزی تحویل شده 
است. عباس کمره ای افزود: استقبال از اوراق گواهی سپرده به جای تحویل 
نقدی سکه با توجه به سود و ... از نظر بانک مرکزی مناسب ارزیابی می شود. 
وی قیمت هر قطعه سکه طال  راکه از س��وی بانک مرکزی برای خرید در 
ش��عب بانک ملی تعیین ش��ده 636 هزار تومان اعالم کرد و بیان داشت: 
 بانک مرکزی قیمت سکه پیش خریداری را 546 هزار تومان برای تحویل 
چهار ماهه اعالم کرده که با احتس��اب مالیات بر ارزش افزوده 5 درصدی 
 که 27 هزار و 300 تومان می ش��ود، نرخ نهایی برای پیش خریدار سکه 
573 هزار و 300 تومان خواهد بود. وی عنوان کرد: براین اساس اگر فرد 
سکه خود را به بانک با قیمت 636 هزار تومان بفروشد، سود کرده است؛ به 
عبارت دیگر اختالف 90 هزار تومانی بین قیمت تمام شده برای مشتری و 

قیمتی که بانک آن را خریداری می کند وجود دارد.

گوجه کیلویی ۳500 تومان
گوجه فرنگی به کیلویی 3500 تومان رسید و مسئوالن در پاسخ به دلیل 
این سریال تکراری، به رغم ظرفیت های فراوان، همواره می گویند تولید در 
این موقع از سال کم است. افزایش قیمت گوجه فرنگی، موضوعی است که 
همه ساله اتفاق می افتد و تقریباً به سریال تکراری تبدیل شده است. قیمت 

هر کیلوگرم گوجه فرنگی در تهران به 3500 تومان رسیده است. 

امروز، آخرین مهلت مراجعه 
پیام گیرندگان انصراف از یارانه

با وجودی که سه شنبه از سوی سازمان هدفمندی یارانه 
آخرین مهلت برای مراجعه اف��راد برای انصراف و یا عدم 
انصراف از دریافت یارانه نقدی اعالم ش��ده بود، به دلیل 
بار ترافیکی باالی این سامانه مهلت مراجعه خانوارها به 
این سایت از س��وی این س��تاد تا امروز )14 اردیبهشت 

ماه( تمدید شد.
 بر اساس اعالم س��ازمان هدفمندی یارانه ها، افرادی که 
پیامک این س��ازمان برای آنها ارسال ش��ده و همچنین 
افرادی ک��ه مبلغ مابه التف��اوت ف��از اول و دوم 28 هزار 
تومان برای آنها واریز نشده، باید 12 اردیبهشت به سامانه 
www.refahi.ir مراجعه و از طریق کلید انصراف و یا 

عدم انصراف، یکی از گزینه ها را انتخاب می کردند. 
با توجه به این که طبق اعالم سازمان هدفمندی یارانه ها 
مراجعه نکردن افراد مذکور تا پایان این تاریخ به سامانه 
رفاهی به منزله انصراف از دریافت یارانه تلقی می ش��د، 
به دلیل ب��ار ترافیک��ی باالی این س��امانه ش��هروندان 
 در وارد ک��ردن تقاضای خود به این س��ایت با مش��کل

 مواجه شدند. 
همدانیان، مع��اون برنامه ریزی اس��تانداری اصفهان در 
این خصوص با اش��اره به مراجعه دیر هنگام خانوارها به 
 سامانه رفاهی و به تأخیر انداختن درخواست انصراف و یا 
عدم انصراف دریاف��ت یارانه به روز آخر، اظهار داش��ت: 
با توج��ه به درخواس��ت ب��االی مراجع��ان در روز آخر، 
س��امانه با مشکل مواجه ش��ده و بر این اس��اس از سوی 
س��تاد هدفمندس��ازی یارانه ها این مهلت تا امروز )14 

اردیبهشت ماه( تمدید شد. 
وی خاطرنش��ان کرد: خانوارهایی که پیامک انصراف از 
یارانه را دریافت کرده اند، باید هر چه سریع تر در مهلت 
تمدید شده درخواس��ت انصراف یا عدم انصراف از یارانه 

را اعالم کنند.  
ی��ادآور می ش��ود، س��ازمان هدفمن��دی یارانه ه��ا در 
اطالعیه ای که منتشر کرد، اعالم کرده بود تنها افرادی 
که پیامک انصراف از دریافت یارانه ها را دریافت کرده اند 
و یا مبلغ مابه التفاوت مرحل��ه اول و دوم یعنی 28 هزار 
تومان را دریافت نکرده اند به سامانه این سازمان مراجعه 
کنند، این در حالی است که متأسفانه برخی از شهروندان 
بدون توجه به اطالعیه های صادره، بدون دریافت پیامک 
و با وجود دریافت 28 هزار تومان مابه التفاوت به سایت 
سازمان هدفمند کردن یارانه ها مراجعه می کنند و این 

امر به بار ترافیکی این سامانه افزوده است.

دالل بازی بازار خودرو 
را مسموم کرده است

موج جدید تغییر رمزها 
در دستور کار بانک ها

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: حجم وسیع 
نقدینگی ناشی از دالل بازی و فعالیت های غیر تولیدی، زمینه ساز افزایش قیمت 

خودرو و آسیب پذیر شدن این حوزه شده است.
علی اصغر یوس��ف نژاد با تأکید بر دالیل افزایش قیمت خودرو، بیان داش��ت: 
دالیل و متغیرهای بسیاری در افزایش قیمت خودرو اثرگذار است و از این میان 
می توان به بحران اقتصادی جهان، عدم ارایه تسهیالت مناسب به خودروسازان 

و مطالبات آنها از شرکت ها و دستگاه های دولتی اشاره کرد.
وی افزود: افزایش قیمت حامل های انرژی، خدمات مرتبط با خودروس��ازی، 
گردش پولی در جامعه، فضای مناسب کسب و کار و تأمین سرمایه در گردش، 
 از عواملی اس��ت که به بررس��ی واقع بینانه افزایش یا کاه��ش قیمت خودرو 

کمک می کند.

ظاهرا بانک مرکزی به تازگی و برای دومین بار به بانک های کشور دستور 
داده تا با غیر فعال ک��ردن کارت های بانکی، مش��تریان به بانک مراجعه 
کنند تا این بار خ��ود بانک ها دوباره رمزها را تغیی��ر دهند، این در حالی 
است که دو بانک ملی و ملت بیش از سایر بانک ها مد نظر این برنامه جدید 
بانک مرکزی قرار دارند. گویا تغییر رم��ز کارت های بانکی حتی رمز اول 
و دوم توسط مشتریان کار س��از نبوده و این بار خود بانک ها باید با انجام 
فعل و انفعاالت از طریق سیستم مرکزی نس��بت به تغییر رمز دارندگان 
کارت اقدام کنند. این امر نگرانی های جدیدی را برای مش��تریان بانکی 
 ایجاد کرده و این سؤال ایجاد می ش��ود که آیا باز هم مشکلی کارت ها و 
حس��اب های بانکی افراد را تهدید می کند و چرا با تغییر رمزها، مشکل 

مربوطه حل نشده است؟

اولین نمایشگاه بین المللی سنگ، 
گروه 
معادن و صنایع وابسته اصفهان که اقتصاد

نخستین نمایشگاه تخصصی سنگ 
کش��ور در نوع خود بود، در س��ال 1381 برگزار ش��د. این 
نمایش��گاه توانست طی ش��ش سال گذش��ته نه تنها محل 
مناسبی برای آشنایی دست اندرکاران این صنعت با آخرین 
پیشرفت ها  در ایران و جهان باشد و تولیدکنندگان برتر این 
صنعت را به دیگران معرفی نماید، بلکه موفق ش��د تا دیگر 
اس��تان ها را به برگزاری نمایش��گاه مش��ابه تش��ویق کند. 
هش��تمین نمایش��گاه بین المللی س��نگ، معادن و صنایع 
وابسته اصفهان نیز از 11 اردیبهشت ماه آغاز به کار کرده و 
تا پانزدهم این ماه در مکان نمایشگاه در پل شهرستان ادامه 

دارد.

نمایشگاه سنگ اصفهان، با سابقه ترین درکشور
 مدی��ر ام��ور نمایش��گاه های ش��رکت نمایش��گاه های 
بین المللی اس��تان اصفه��ان در این مورد اظهار داش��ت: 
 نمایش��گاه بین المللی س��نگ و مع��ادن وابس��ته اصفهان 
به عنوان با سابقه ترین نمایشگاه کشور در این حوزه، امسال 
برای هش��تمین سال در اس��تان اصفهان و در کانون سنگ 

ایران در حال برگزاری است. 
 محس��ن رخش��ان با بیان این که این نمایش��گاه با حضور 
بزرگ ترین و مط��رح ترین تولیدکنن��دگان این صنعت از 
استان های آذربایجان غربی، یزد، مرکزی، خراسان جنوبی، 
اصفهان، کرمان و نمایندگان کشورهای ایتالیا، چین، ژاپن، 
ترکیه و یونان برپا شده، افزود: همزمان با برگزاری نمایشگاه، 
سمینار تخصصی تولید ملی، فرصت بین المللی نیز برگزار 
شد. وی ادامه داد: در این دوره بیش از یکصد شرکت کننده 
 حضور داشتند که در کنار مواد و محصوالت معدنی و نمونه 
سنگ های تولیدی، س��رویس های نگهداری ماشین آالت 
معدنی، تعمیرات، توزین و باسکول، بیمه، الماس سنگبری، 
بِرس های الماسه  قله برهای سنگ، س��اینده ها، توری ها و ُ

را در 9هزار مترمرب��ع فضای این نمایش��گاه عرضه کردند. 
رخشان اظهار داشت: همچنین ماشین سازان صنعت سنگ، 
فعاالن بخش اب��زارآالت، معادن، فرآوری، صنایع دس��تی 
سنگ و سنگ های ساختمانی و تزئینی حضور فعاالنه ای در 
این نمایشگاه دارند. وی اذعان داشت: خوشبختانه همکاری 
مناسب شرکت نمایش��گاه های بین المللی استان اصفهان 
و کانون س��نگ ایران مانند س��ال های گذش��ته به حضور 

کارخانجات صاحب نام کشور در این نمایشگاه انجامید.

صنعت سنگ نیاز به دانشگاهی شدن دارد
مسئول انجمن س��نگ ایران نیز معتقد است که این صنعت 
در ایران نیاز به دانشگاهی ش��دن روش های تولید و علمی 
 ش��دن روش های نصب دارد. امیر یوس��فی اظهار داش��ت: 
به رغم ماندگاری زیاد این محصول، سنگ در کشور ما حالت 
یک بار مص��رف دارد، چرا که روش  های نص��ب، غیر علمی 
است و به همین دلیل نمی توان س��نگ نصب شده در یک 
س��اختمان را به جای دیگری انتقال داد. وی اذعان داشت: 
تولیدکنندگان ما با اس��تانداردهای جهانی آش��نا نیستند، 
در صورتی که باید نوع س��نگ مصرفی و ان��دازه مورد نیاز 

کشورهای مختلف را بشناسند و براساس آن تولید کنند.

افزایش چندبرابری مالیات ها، مش�کل صنعت 
سنگ کشور 

 امی��ر یوس��فی همچنی��ن فرس��ودگی خط��وط تولی��د و 
ماش��ین آالت صنعت س��نگ را یادآور ش��د و گفت: اکنون 
سنگ کش��ور با تکنولوژی 15 س��ال پیش تولید می شود، 
اما در جهان ماش��ین آالت این بخش هر 12 س��ال نوسازی 
می شوند. مس��ئول کانون س��نگ ایران افزایش چندبرابری 
مالیات ها و کاهش نقدینگی کارخانجات را از دیگر مشکالت 
این عرصه دانست و بیان داشت: اگرچه این صنعت کارآفرینی 
 و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم فراوانی دارد، اما اکنون 

پنج هزار واحد استان با یک سوم ظرفیت خود کار می کنند.

قائم مقام راه آهن جمهوری اسالمی 
گروه 
ایران گفت: در توسعه شبکه حمل اقتصاد

و نقل، اولویت نخس��ت متعلق به 
توسعه شبکه حمل و نقل ریلی است و ساالنه حدود دو هزار 
و 200 میلیارد تومان صرفه جویی ناشی از عملکرد بخش 

ریلی است.
 طالب زارع در جلس��ه تودیع و معارفه مدی��ر کل راه آهن 
اصفهان، در ارتباط با جایگاه بخش ریلی اس��تان اصفهان 
در حمل و نقل ریلی کش��ور اظهار داشت: استان اصفهان 
حدود 7 درصد از خطوط اصلی ش��بکه ریلی را در اختیار 
دارد و بیش از 17 درصد از عملکرد ریلی کش��ور در قلمرو 
جغرافیای��ی اس��تان اصفهان اس��ت و بعد از اس��تان های 

هرمزگان و یزد جایگاه سوم در کشور را داراست. 
وی ادامه داد: اس��تان اصفهان در بح��ث ورود و تخلیه بار 
تا حدود 37 درصد از سهم کش��ور، جایگاه نخست را دارد 
و بیش��ترین وزن تقاضای بار معدنی به قطب های صنعتی 
اصفهان بر می گ��ردد و با حدود 7 درصد از ش��بکه ریلی، 
بیش از سه برابر ظرفیت اقتصادی ایجاد شده، بهره برداری 
می کند. زارع با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، 
تصریح کرد: اصفهان در سال گذش��ته 27 درصد در تناژ، 
افزایش عملکرد داش��ت و 12 درصد تن کیلومتر ش��اهد 

افزایش حجم و جابه جایی بار در اصفهان بودیم. 

اصفهان مقام نخست صدور بارنامه را در کشور 
دارد

بهروز تاکی، مدیر کل س��ابق راه آهن اصفهان نیز در ادامه 
گفت: از نظر تعداد بارنامه صادره، اس��تان اصفهان جایگاه 

نخست را در کشور دارد. 
وی در ارتباط با نقش اداره کل راه آهن اصفهان در توسعه 
منطقه اظهار داشت: راه آهن اصفهان 944 کیلومتر خط 
اصل��ی دارد و اداره کل راه آهن اصفه��ان نقش مهمی در 
توسعه منطقه از جمله ایجاد شهرک های مختلف ریلی و 

ایجاد ش��رکت های حمل و نقل ریلی داشته است. تاکی با 
اشاره به این که استان اصفهان از نظر صنعتی رتبه نخست 
را در کش��ور دارد و به دلیل دارا بودن موقعیت جغرافیایی 
مناسب و پتانسیل های دانش��گاهی، صنعتی و فرهنگی، 
اقدامات خوبی در زمینه توس��عه خط ریلی در این استان 
صورت گرفته اس��ت، خاطرنشان کرد: در س��ال گذشته 
 بهس��ازی 9 هزار و 400 کیلومتر خط با اعتب��اری بالغ بر 

10 میلیارد ریال انجام شد.

توجه به ایمنی ش�بکه ریلی، دغدغه راه آهن 
اصفهان

مدیر کل راه آهن اصفهان گفت: توجه جدی به امر ایمنی 
شبکه به عنوان اصلی ترین دغدغه مسئوالن، رفع مشکالت 
و شناس��ایی گلوگاه های ترافیکی ب��ا برنامه ریزی صحیح 
در راستای اجرای مناس��ب پروژه های زیربنایی به منظور 
حرکت روان و ایمن و استفاده از تمام ظرفیت نیروی انسانی 
در راستای پیش��برد اهداف س��ازمان از جمله برنامه های 

مدنظر برای اجرا در آینده است.
 حس��ن ماس��وری در ارتباط با راه های ارتباط��ی متنوع 
اظهار داش��ت: حمل و نقل ریلی به گونه ای انکار ناپذیر در 
ارتقای کمی و کیفی اقتصاد و فرهنگ جامعه و همچنین 
جابه جایی کاال و انس��ان و تبادالت فرهنگ و تمدن نقش 
اساس��ی ایفا می کند. وی به دیگر برنامه های خود اشاره و 
تصریح کرد: فرهنگ صحیح و منطق��ی تکریم کارکنان و 
مشتریان سازمان به منظور ارتقای سطح خدمات مطلوب، 
توجه جدی به نظام پیش��نهادات و انتقادات در راس��تای 
تحقق اهداف تحول اداری به منظور رشد جایگاه اداره کل، 
تعامل منطقی با مس��ئوالن و مدیران شورای حمل و نقل 
 و برنامه ریزی منطقی با تش��کیل کارگروه های تخصصی 
به منظور استفاده صحیح از ظرفیت شبکه با توجه به افق 
برنامه پنجم توس��عه از نظر افزایش بار و مس��افر، از دیگر 

برنامه های مورد توجه در آینده است.

 راه آهننمایشگاه سنگ

صرفه جویی 2 هزار و 200 میلیارد تومانی بخش ریلیافزایش چندبرابری مالیات ها، مشکل صنعت سنگ کشور

اخبار کوتاه

خبر
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سیر نزولی نرخ انواع سکه

نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار اصفهان نس��بت به دو روز گذشته با 9 هزار تومان کاهش 
 با بهای 672 هزار تومان به فروش می رسد. هر قطعه نیم س��که با 337 هزار تومان، ربع سکه 182 هزار و 

500  تومان و سکه یک گرمی 105 هزار و 500 تومان نرخ گذاری شد.

معاون اول رییس جمهور
محمدرضا رحیمی

دولت تا انتهای امس��ال تمام نیازمندی های مردم را بررسی و به مرور 
آنان را وارد بازار کرده است. مردم مطمئن باش��ند که در قبال تأمین 
مایحتاج خود، با هیچ مش��کلی مواجه نمی ش��وند.  ب��رای این که به 
مردم اطمین��ان خاطر بدهیم و خی��ال آنها را تا پایان امس��ال راحت 
کنیم، تصمی��م گرفتیم از هم اکن��ون تمام نیازمندی ه��ای آنان را تا 
پایان س��ال تنظیم کنیم و برای تأمین آن، به مس��ئوالن ذیربط ارائه 
کردیم، همچنین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ها و همه نیازمندی های 
تولیدکنن��دگان را جمع آوری ک��رده و برای تأمین آنه��ا برنامه ریزی 
کردیم. گوش��ت م��ورد نیاز 
مردم تأمین شده و220 هزار 
تن تا پایان سال کمبود داریم، 
البته در س��تاد تنظیم بازار، 
وزارتخانه ه��ای ذیربط مأمور 
ذخیره سازی گوش��ت قرمز 
شده اند و اجازه نخواهیم داد 

قیمت گوشت باال برود.

البته ش��عاری که مس��ئوالن در بحث های خود اعالم می کنند 
هنوز رنگ و بوی اجرای��ی به خود نگرفته ب��ود و صحبت ها تنها 
بر مبنای یک تئوری بیان می ش��د. یکی از مس��ائلی که در سال 
جدید یعنی سال 90 می توانست شروع خوبی برای سال جهاد 
اقتصادی باشد، مهیا ش��دن فضای کاری بعد از تعطیالت بود که 
متأس��فانه این امر در برخی از نهادها به وقوع نپیوست و تعدادی 
از روزهای سال که می توانست شروعی خوب برای محقق شدن 

جهاد اقتصادی باشد، اینگونه هدر رفت.

برنامه ریزی های دولت بی فایده بود 
مصطفی روناسی، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان 
اصفهان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما با اش��اره به س��ال 
جهاد اقتصادی و تالش های دولت برای محقق ش��دن این شعار 
گفت: تالش های زیادی از طرف دولت و ارگان های ذیربط صورت 
گرفت تا بتوانند به ش��عار جهاد اقتصادی جامعه عمل بپوشانند، 

ولی متأس��فانه تحریم و افزایش نرخ ارز نگذاشت تا اقدامی مؤثر 
در این مقوله صورت گیرد. وی در ادامه موانع بر سر راه تولید برای 
تحقق شعارجهاد اقتصادی را مورد بحث قرار داد و افزود: یکی از 
معضالتی که در جهت اجرایی نشدن تولید داخلی وجود داشت، 
رفع نش��دن موانع تولید، بخش��ودگی جرایم صنعتی و تقسیط 
بدهی ها صنعتگران بود که باعث شد تا اقدامات مؤثری که برای 
رش��د اقتصادی می باید صورت گیرد محقق نش��ود، همچنین 
برنامه ریزی های مدون و مشخصی در این باره صورت نگرفت که 
این امر سبب ش��د تا ادارات و ارگان های دولتی بدون برنامه ای 

منظم پیش روند.
مصطفی روناسی ادامه داد: برای این که شعار سال جهاد اقتصادی 
 بتواند پررن��گ تر ظاهر ش��ود، ادارات و ارگان ه��ای دولتی باید 
برنامه ریزی مشخصی داشته باشند و و زیر سایه این برنامه ریزی 
اقدام به ارایه گ��زارش در پایان هر ماه کنند ت��ا عملکرد آنها در 

تمامی وجوه مورد بررسی قرار گیرد.

رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان اصفهان رشد نرخ 
تورم و ارز به صورت ناگهانی را مح��ور دیگر بحث خود قرار داد و 
افزود: یکی دیگر از مش��کالتی که در سال گذش��ته باعث رکود 
اقتصادی بازار ش��د، رش��د ناگهانی نرخ تورم و ارز بود که فش��ار 
زیادی به صنعتگران و فعاالن اقتصادی وارد کرد. وی در این میان 
رشد نرخ ارز را تا حدودی مؤثر دانست و اذعان داشت: رشد نرخ 
ارز به گونه ای مؤثر بود، زیرا باعث می شد تولیدکنندگان داخلی 
قیمت اجناسش��ان باال رود تا دیگر نمونه کاالی خارجی نتواند با 
آنها رقابت کند. روناسی اظهار داشت: باید یادآور شوم که تولید 
داخل70 درصد به ریال و 30 درصد به ارز وابسته است که تورم 

داخلی، باعث رشد نیروی کار و مواد اولیه ایرانی می شود.

مشکالتپیش روی دولت بر اساس یک مؤلفه
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اس��تان اصفهان از رشد 
نرخ تورم در سال گذش��ته خبر داد و گفت: در س��ال گذشته با 
توجه به تحوالت اخی��ر در بحث تحریم ها و افزای��ش نرخ ارز و 
سکه، رش��د  20 تا 25 درصدی نرخ تورم را داشتیم که این نرخ 
با کمی تفاوت، هر س��اله در ایران حاکم بوده اس��ت. وی افزود:  
مشکلی که ما در کش��ور با آن روبرو هستیم، پیش روی دولت بر 
 اساس یک مؤلفه است که تمامی برنامه ها بر اساس آن یک مؤلفه 

برنامه ریزی می شود.

رشد صفر تا ۳ درصدی اقتصاد در سال 90
وی رشد اقتصادی را در سال گذشته بین صفر تا 3 درصد دانست و 
اظهار داشت: رشد اقتصادی در سال گذشته بنا بر گفته دلتمردان 
صفر تا 3 درصد بوده که نسبت به رشد اقتصادی مطلوب در این 
برهه زمانی که 8 درصد اس��ت، فاصله بس��یاری داشتیم. رییس 
کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اس��تان اصفهان یادآور شد: در 
 کشورهای پیش��رفته از جمله ژاپن، رش��د اقتصادی بین 15 تا 
18 درصد است که نمایانگر یک تحول مطلوب اقتصای است، ولی 
 این مهم در ایران به دلیل موانع و مشکالت، در همان نقطه صفر تا 

3 درصد مانده و تغییر محسوسی در آن ایجاد نمی شود.

تولید ملی، مکملی برای جهاد اقتصادی
وی در پایان س��خنان  خود تولی��د ملی را مکملی ب��رای جهاد 
اقتصادی دانس��ت و گفت: در سال جدید که س��ال تولید ملی،  
حمایت از کار و س��رمایه ایرانی نام گرفته است، جهاد اقتصادی 
و فعالیت های اقتصادی در داخل می تواند مکملی برای محقق 

شدن شعار سال 91 باشد.

رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان اصفهان:

تالش های دولت برای محقق شدن جهاد اقتصادی مؤثر نبود

سال 90 با محور جهاد اقتصادی به کار خود پایان داد و مثل دیگر سال ها در انتها، کارنامه ای  گروه 
از فعالیت های خود در کشور و استان ها ارایه کرد. می توان گفت که با توجه به منویات مقام اقتصاد 

معظم رهبری در رابطه با سالی که گذشت، ادارات و سازمان های دولتی و نیمه دولتی هر کدام 
در پی ارایه کارکردی مطلوب با موضوع جهاد اقتصادی در تالش بودند تا این مهم را پوشش دهند، به صورتی که 

اهداف و برنامه های آنها نزدیک به شعار جهاد اقتصادی باشد.

افزایش قیمت گوشت، هرگز!
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اولین دوربین دیجیتال همراه ، چهارکیلوگرم وزن داشت
در سال 1975 میالدی)1354شمسی(، مهندسان ش��رکت کداک اولین دوربین دیجیتال 
قابل حمل را با وزن چهارکیلوگرم و ارتفاع 22 سانتی متر ساختند که تصویر با کیفیت 10هزار 

پیکسل را روی نوار کاست ذخیره می کرد.

جستجوی کارآمد و خوب در گوگل با چیزی که در ذهن ماس�ت تفاوت زیادی دارد. یک مطالعه نشان می دهد 
از هر چهار دانش آموز، سه نفر آنها نمی توانند در گوگل جس�تجوی خوبی انجام دهند. وقتی صحبت از تحقیق 

درس ها به وسط می آید، جستجو در گوگل اهمیت زیادی پیدا می کند.
در ادامه ترفندهایی را برای بهتر کردن جس�تجو در گوگل، به عالوه چند س�ایت کاربردی دیگر به شما معرفی 

می کنیم.

گنـج نهان گوگــل
 را بیابیـد

چطور در گوگل جستجو کنیم؟
google scholar یک س�ری کلمات در جس�تجوی گ�وگل وجود دارد ک�ه به عملگر یا 

OPERATOR معروف هستند. استفاده از عملگرها نتایج بهتری از 
استفاده صرف کلمات به شما می دهند.

چطورجستجو کنیم؟

چطور جستجو کنیم؟

چطور جستجو کنیم؟

دنبال چه می گردید؟

دنبال چه می گردید؟
گزارشی در مورد کوچ پرستوها

دنبال چه می گردید؟

تعاریف

مقاالت نیویورک تایمز در مورد نتایج امتحانات کالج ها بین سال های 
SAT 2008 و 2009 به غیر از نتایج امتحانات

از گوگل سؤال نکنید! در عوض فکر کنید جمله بندی جواب شما چطور 
می توانند باشد.  برای مثال هیچ وقت ننویسید : سرعت پرستو چقدر 

است؟

مقاله ای در مورد فتو سنتز 
به وسیله دکتر رونالدو ال گرین و دکتر توماس پی باتز

ب�رای وقتی که دنبال تعریف کوتاه و مختصر یک واژه هس�تید خوب 
اس�ت. فقط کافی است کلمه Define را به همراه دو نقطه پشت کلمه 

مورد نظر بنویسید.

:Site
فقط بین صفحات این وب 

سایت جستجو کنید.

:filterype
فقط فرمت نتایج مورد نظر شما 

را پیدا می کند. می توانید از 
 doc، pdf، پسوند فرمت ها مثل

jpg استفاده کنید.

:Author
باعث می شود به جای جستجوی 

کلمه GREEN، مقاالتی که اثر دکتر 
گرین هستند را نمایش دهد.

به جای جستجوی جداگانه کلمات، کل 
عبارت را جستجو کنید.

کلمات مرتبط با این کلمه نیز در 
جستجوی مورد نظر شما وارد می شود.

مثل یک جستجوی گوگل معمولی موضوعی 
که دنبالش هستید در این قسمت می آید.

 کلمات مرتبط با این کلمه 
را نیز در جستجو اضافه کنید.

 این کلمه را از جستجو حذف

 می کند. مثال: شرکت موتوروال 

موبیلیتی از ایل، فروش چند مدی

بازه زمانی نتایج را 
مشخص می کند.

:INtitle
فقط نتایجی را نمایش می دهد که 
شامل کلمه مورد نظر شما درتیتر 

باشد.

برای دقت بیشتر می توانید نام 
کامل نویسنده را در کوتیشن 

قرار دهید.

برای بیش�تر پروژه های دانشگاهی فقط جستجو در گوگل به درد 
نمی خورد، با اس�تفاده از سرویس google scholar می توانید در 
بین مقاالت و پروژهای آکادمیک جستجو کنید. با استفاده از نتایج 

آن، نقل قول و پانویس کردن مقاالت نیز آسان می شود.

ترفندهایی دیگر

define: angary

ماشین حساب

مبدل واحد ها

برای محاسبات ساده، دیگر نیازی به باز کردن ماشین 
حساب ویندوز نیس�ت. فقط کافی است در قسمت 
جستجو با استفاده از عملگرها، محاسبه ریاضی ساده 

مورد نظر را انجام دهید و جواب را دریافت کنید.

ساده ترین ابزار برای تبدیل، همین جستجوی گوگل 
اس�ت. فقط کافی اس�ت تبدیل واحد مورد نظر را به 

صورت یک جمله وارد کنید.

شاید مهم ترین دکمه میانبر صفحه کلید برای تحقیق 
همین control +f است. وقتی در حال مطالعه صفحات 
وب و وفایل های اسناد مثل pdf،  doc هستید و دنبال 
کلم�ه ای می گردید، فق�ط کافی اس�ت از این میانبر 

استفاده کنید و کلمه مورد نظر را وارد کنید.

بعضی اوقت خواندن فایل های PDF آنالین دردس�ر 
س�از است. با فش�ردن دکمه کنترل یا کامند به همراه 
دکمه مثبت و منفی می توانید صفحات PDF یا حتی 

وب را بزرگ یا کوچک کنید.

استفاده از کامپیوتر برای تحقیقات همیشه  باعث باز 
ماندن چند صفحه و برنامه می شود. این امر می تواند 
بسیار وقت گیر و دردس�ر ساز باشد. با فشردن دکمه 
CONTROL+TAb در وین�دوز، بی�ن پنجره های 
مختلف برنامه جستجو کنید. در ویندوز برای جستجو 
 ALT+Tab بی�ن برنامه های ب�از، می توانید میانب�ر
را امتح�ان کنید. میانبره�ای زیر همین کاره�ا را در 

کامپیوتر های مک انجام می دهند. 

(2*3)/ 5+44-1

54 pounds in kilograms

جستجو در صفحات

بزرگ نمایی و کوچک نمایی

انتخاب آدرس بار

command

command

command

+

L

F

+

+

+

-/

ترفندهایی مخصوص دانش آموزان و دانشجویان 
برای جستجو در اینترنت
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 عالئم اضطراب چيست؟
دكتر صدر، روانپزشك و عضو هيأت علمی  دانشگاه شهيد بهشتی 
 اضطراب ام��روز تقریباً گرفتاری همه افراد جامعه اس��ت و بیش��تر 
مراجعان به روانپزش��ك ها، بیمارانی هس��تند ك��ه از اضطراب رنج 

می برند. اضطراب گاهی فرد را از زندگی سیر می كند.
ممكن است افراد به خاطر گرفتاری هایي كه در زندگی دارند، دچار 
اضطراب ش��وند كه این موضوع بیمارگونه نیس��ت، ام��ا اگر همین 
اضطراب منجر به اختالل در عملكرد انسان شود و مثال باعث اختالل 
در خواب و اشتها شود یا اگر فردی حوصله دیگران را نداشته باشد، 

این اضطراب بیماری است و نیازمند درمان است.
كسی كه دچار اضطراب می شود، به طور دائم دست هایش را به هم 
می مالد، در جایی كه نشسته آرام نیست، پایش را حركت می دهد، 
نسبت به آینده نگران اس��ت، خواب های آشفته می بیند و اعتماد به 
نفس كمی  دارد. اطرافیان با دیدن چهره فرد مضطرب متوجه بیماری 
او می ش��وند. اضطراب یكی از ناتوان كننده ترین اتفاقاتي است كه از 
نظر روحي براي یك فرد اتف��اق می افتد و باید ب��رای درمان آن راه 
تسكیني پیدا كرد. مراجعه به روانپزشك مي تواند در یافتن راه هاي 

تسكین كمك كند.

  تصميم به داشتن فرزند 
در بيماران ام اسی

آیا بيماران ام اسي مي توانند بچه دار شوند؟
دكت��ر قره گزلو، متخصص مغ��ز و اعصاب و اس��تاد دانش��گاه علوم 
پزشكی شهید بهشتی می گوید: یكی از سؤاالتی كه بیماران ام اسي 

می پرسند، درخصوص داشتن فرزند است. 
وی می افزاید: فرد جوانی كه مبتال به ام اس شده و تحت درمان است، 
تصمیم به ازدواج دارد و می خواهد بداند ك��ه آیا این بیماری مانعی 
برای بچه دارشدن نیست و این كه بیماری ام اس واگیر دارد یا خیر و 

آیا ممكن است كه فرزند یا همسرش مبتال شوند؟
 دكتر قره گزلو با بیان این كه بیماران ام اسی می توانند ازدواج كنند 
و ممانعتی در ای��ن كار وجود ندارد، م��ی گوید: اما ای��ن افراد قبل 
از ازدواج باید صادقانه این بیماری را به اطالع همس��ر آینده ش��ان 
 برس��انند. با وجود این كه ای��ن بیماری به راحتی كنترل می ش��ود، 
ولی گاهی اوقات ممكن اس��ت منجر به ناتوانی هم بش��ود. استرس 
 باید در ای��ن بیم��اری كنترل ش��ود، زی��را باعث بدترش��دن حال 

بیمار می شود.
 وی در پاس��خ ب��ه این ك��ه این بیم��اری ب��ه بچه س��رایت می كند 
یا خیر نیز تصریح می كند: باید گفت احتم��ال این كه این بیماری 
 به فرزند انتقال پیدا كند زیاد اس��ت. این متخص��ص مغز و اعصاب 
می افزاید: اگر بگویی��م از هر 100 هزار نفر یك نف��ر مبتال به ام اس 
 می ش��ود، فردی كه مبتال به ام اس اس��ت، احتمال این كه فرزندش 
 هم مبتال ش��ود5 درص��د اس��ت، بنابراین م��ا توصی��ه نمی كنیم 
 اف��راد ام اس��ی خیل��ی بچ��ه بیاورن��د و ی��ك ی��ا دو فرزن��د

 كافی است.
وی در خص��وص بیم��اری ام اس در دوران بارداری ه��م می گوید: 
بیماری طی حاملگی كنت��رل خوبی پیدا مي كن��د و خطر بیماری 
 ام اس كمتر می ش��ود. دكتر قره گزلو به زنان مبتال به بیماری ام اس 
 توصیه م��ی كند:  بهتر اس��ت خانم ها در س��نین پایین ت��ر بچه دار 
ش��وند و نكته بعدی این كه قبل از بچه دار ش��دن حتماً با پزش��ك 

مشورت كنند.

تغذیه مناسب بيماران قلبي
تغذیه مناسب چه نقشي در پيش�گيري از بيماري هاي 

قلبي دارد؟
دكتر قاس��مي، متخصص قلب و ع��روق گفت: درخص��وص تغذیه 
مناس��ب، اولین نكته این اس��ت كه بدانیم عوارض ناش��ي از تغذیه 
ناصحیح از زمان كودكي بر بدن تحمیل مي ش��ود و در بررسي هاي 
پاتوبیولوژیكي ثابت شده كه رسوب چربي در جداره هاي رگ ها حتي 

از سنین چهار و پنج سالگي به وجود مي آید. 
دكتر قاسمی با بیان این كه بچه ها تمایل به خوردن غذاهاي پرچرب 
دارند، به همین دلیل نباید غذاي نامناسب در اختیارشان قرار دهیم، 
ادامه داد: این تفكر كه فرزند ما در سنین نوجواني با ورزش و فعالیت 
این چربي ها را مي سوزاند و تعابیري از این دست، كامال اشتباه است.

بیماري رگ هاي بدن ناشي از عوامل متعددي است، اما یكي از عوامل 
قطعي و شناخته شده، تغذیه نامناسب از زمان كودكي است.

وی افزود: ش��ما حتي اگر هیچ گون��ه روغن یا ماده چرب��ي به ماده 
غذایي اضافه نكنید، از مواد غذایي درون آنها ب��ه اندازه همین نیاز، 
كالري ناش��ي از چربي ها را دریافت مي كنی��د. این متخصص قلب و 
عروق درباره نیاز بدن به كلس��ترول بیان كرد: گوشت قرمز یا حتي 
گوشت سفید به میزان قابل توجهي كلس��ترول دارد، اما این را هم 
باید بدانیم كه كلس��ترول یك ماده حیاتي براي بدن است، بنابراین 
به طور جدي باید از مصرف هر گونه روغن هاي جامد نباتي اجتناب 
كرد، چراكه مصرف آن براي سالمتي و عروق بدن بسیار مضر است. 
وی نیاز بدن به اس��تفاده از چربی ها و نمك را بس��یار كم دانست و 
توصیه كرد: در تغذیه خود از نمك كم اس��تفاده كنید و چربي ها نیز 

را به شدت كاهش دهید.

كتاب پزشکی

سالم دكتر

Society,Cultural Newspaper

85 درصد مردم اصفهان به یك ریزفاكتور بيماری 
مبتال  هستند

گروه س�المت- معاون توس��عه ورزش اداره كل ورزش و 
جوانان اس��تان اصفهان گفت: 85 درصد از مردم اصفهان به 

نوعی از ریزفاكتورهای بیماری  مبتال هستند.
به گزارش روزنامه زاینده رود، افشین موالیی در مراسم افتتاح 
كنگره پزشكی ورزش��ی اظهار داشت: بر اساس پژوهشی كه 
در جوانان باالی 30 سال اصفهان انجام  گرفت، مشخص شد 
كه بیش از 85 درصد از مردم استان حداقل به یك ریزفاكتور 

بیماری مبتال هستند.
وی بیان داشت: میانگین س��كته در جهان به 60 سال به باال 
می رسد كه در ایران به 40 سال رسیده است، به گونه ای كه 

جوانان ایرانی زیر 40 سال دچار سكته می شوند.
معاون توسعه ورزش اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان 
خطاب به حاضران در این مراسم گفت: از نظر شما اصلی ترین 
مسأله ورزش ایران در كشوری كه داعیه تمدن اسالمی دارد 
چیست؟ این را به ویژه مس��ئوالن ارش��د و اهالی رسانه كه 
امكان سخن گفتن و تصمیم س��ازی را دارند، بهتر می توانند 

پاسخ دهند.
وی ادامه داد: متأس��فانه رسانه های گروهی بیشتر به سمتی 
رفته اند كه از میان ورزش های حرفه ای، به شكل خاص و ویژه 

فوتبال را پوشش می دهند كه قابل تأمل و تدبر است.

ك�م تحرك�ی دلي�ل اصل�ی ب�روز 70 درص�د 
بيماری هاست

موالیی گفت: س��االنه دو میلیون انس��ان در دنی��ا به دلیل 
كم تحركی جان خ��ود را از دس��ت می دهند كه بر اس��اس 
ارزیابی مس��ئوالن ایران، 70 درصد از دالیل بروز بیماری ها، 

كم تحركی است.
وی با اش��اره به این كه 45 درصد از مردم ایران فقر حركتی 
 دارند، اظهار داش��ت: بیماران دیابتی هر 15 س��ال، در ایران 

سه برابر می شود.

پایتخت ام اس بودن اصفهان تکذیب شد
معاون توسعه ورزش اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان 
همچنین از ابتالی 40 هزار بیمار مبتال ب��ه ام اس خبر داد و 
گفت: ایران از نظر بیماران ام اس در دنیا در صدر قرار گرفته و 
این در حالی كه آمار این بیماران 20 برابر كشورهای همسایه 

است.
به گزارش زاینده رود، وی در حالی طی سخنان خود به پایتخت 
بودن ام اس اصفهان در كشور اشاره كرد كه در نامه ای كه به 
ایشان داده شد، مجبورشد موضع خود را تغییر دهد و اعالم 
 كرد كه بر اس��اس این نامه، اصفهان بیش��ترین آمار بیماران 

ام اس در كشو را ندارد.

اخبار كوتاه
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سرطان ريه متهم به سكته شد

احتمال بروز سكته در افرادي كه به سرطان ریه مبتال هستند، بیشتر از آنهایي است كه این تومور را ندارند.كاظم 
آملي، فوق تخصص ریه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: احتمال بروز سكته در افرادي كه به بیماري ریه 

مبتال هستند، بیشتر از آنهایي است كه تومور ریه ندارند.
 در جستجوی درمانی 

برای بيماری ام اس
این كتاب كه به دنبال راهكارهای دانش پزش��كی برای حل كردن 
بیماری ام اس است، توسط دكتر هاوارد واینر، استاد بخش نورولوژی 
دانشكده پزشكی دانش��گاه هاروارد در بوستون ماساچوست تألیف 
شده اس��ت كه به همت مؤسسه انتشاراتی دانش��گاه علوم پزشكی 

دانشگاه اصفهان منتشر می شود.
این كتاب كه توسط دكتر علیرضا میناگر، دكتر مسعود اعتمادی فر و 
دكتر امیرهادی مغزی ترجمه 
از جالب تری��ن  ش��ده،یكی 
و پرمحتوا  تری��ن رمان ه��ای 
پزشكی جهان است. این رمان 
پزش��كی انباش��ته از واقعیات 
علمی، ماجرای بیماری ام اس 
و دانسته های ما در مورد آن  را 
به زبانی ساده برای خوانندگان 
و به ویژه بیماران مبتال به ام اس 

بیان می كند.
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ب��ه گ��زارش روزنام��ه زاین��ده رود، تقریبا هش��ت س��ال پیش 
بود كه ای��ن گفت��ه را از رییس انجم��ن بیم��اران ام اس اصفهان 
ش��نیدم كه با قاطعیت از ش��یوع ب��االی بیم��اران ام اس در این 
 اس��تان خب��ر داد. به خاط��ر س��رو صدایی ك��ه خب��ر پایتخت 
ام اس بودن اصفهان در كش��ور ایجاد كرد، این پزش��ك مسئول 
برای همیش��ه از مصاحبه ش��فاف با رسانه ها منع ش��د و به نوعی 
خود را ملزم دانس��ت كه بیش��تر یك مس��ئول آرام بماند تا یك 
 مس��ئول رس��انه ای. هر چن��د مس��عود اعتمادی فر س��عی كرد 
به شدت این امر را تكذیب كند، اما روند پرسرعت بیماری ام اس در 
اصفهان، مردم و رسانه ها را هر روز از این كه لباس پایتختی به تن 

اصفهان كنند، مطمئن تر می ساخت.
چن��دی از این خبر نگذش��ته بود كه رس��انه ها به دنب��ال عوامل 
پایتخت نش��ینی ام اس اصفهان، به این مس��أله رسیدند كه برنج 
لنجان در اصفهان ب��ه خاطر فلز كادمیمی ك��ه در آن وجود دارد، 
مصرف كنندگان را بیش��تر مس��تعد ابتال ب��ه ام اس می كند كه 
با رسانه ای ش��دن آن، باز ش��ور و غوغایی به پا ش��د. این  اعضای 
گروه مغ��ز و اعص��اب اصفهان را بر آن ش��دند تا در یك نشس��ت 
خبری، ب��ه  اطالع  عموم برس��انند ك��ه  تمام این مس��ائل  كذب 

محض اس��ت، غافل از این كه برخی از پزش��كان دانش��گاه علوم 
پزش��كی اصفهان با پایی��ن انداختن س��ر خود، تنه��ا یك قصد 
 داش��تند و آن هم تأیید كردن ای��ن گفته بود و ن��ه بی اطالعی و

بی تفاوتی آنها.در نس��خه ش��ماره 2524 - 1389/9/27روزنامه 
م��ردم س��االری آورده ش��د ك��ه  ام اس در ش��هرهاي صنعت��ي 
و در كن��ار كارخانه ه��اي آلوده كننده هوا و آب ش��ایع تر اس��ت. 
 این مس��أله در بسیاري ازكش��ورها صادق اس��ت. در اصفهان كه 
از آلوده ترین ش��هرهای صنعتي ایران اس��ت و از نظر غلظت مواد 
توكس��یك و خطرناک در آب، خاک و هوا رتبه باالیي را در كشور 
دارد نیز به همین منوال است و بیماري در شهرهایي كه در حاشیه 
زاینده رود و مجاور كارخانجات آلوده كننده هستند، شیوع بیشتري 
دارد.همچنین بیشتر مبتالیان در شهر اصفهان سكونت دارند و در 
شهرستان هایي چون نجف آباد، زرین ش��هر، مباركه و فوالدشهر 

آمار بیماران باالست.

ام اس، ملقب به بيماری دوران جوانی
بیماري ام اس، بیماري دوران جواني لقب گرفته اس��ت، زیرا اكثر 
مبتالیان س��نین   25-18 را درگیر می كند و بیشتر سنین ابتال 

در بین 35-18 سالگي مشاهده می ش��ود، این درحالی است كه 
 دكتر هاوارد واینر، نویسنده كتاب» در جس��تجوی درمانی برای 
بیماری ام اس« گفته اس��ت: از نظر من تالش برای كشف عالجی 
قطعی برای بیماری ام اس، تفاوت چندانی با فتح قله اورست ندارد. 
وی كه استاد بخش نورولوژی دانشكده پزشكی دانشگاه هاروارد در 
بوستون ماساچوست است، در این كتاب بر این موضوع تأكید كرده 
كه چگونه دانش بشری در حال رفع كردن معمای بیماری ام اس 
است. وی گفته: در مورد بیماری ام اس هیچ كس تا به حال قله نهایی 

را فتح نكرده و هدف غایی بسی با ارزش است.

  داستان بيماری مرموز و هزار چهره ای به نام ام اس
داس��تان بیم��اری ام اس در 
واقع داس��تان داستان هاس��ت؛ 
داستان افرادی كه از این بیماری 
مزمن و پیشرونده رنج می برند. 
داس��تان توان و اس��تقامت آنها 
در مقابله با بیماری و داس��تان 
اثرات ای��ن بیم��اری مخرب بر 
خان��واده آنهاس��ت. ماج��رای 
آنهایی اس��ت كه در مب��ارزه با 
ام اس پی��روز ش��دند و آنهایی 
 كه مب��ارزه را باختن��د. بیماران 
ام اس��ی ترس ف��راوان و عقاید 
نادرستی در مورد بیماری دارند 
و باید به آنها امید داد. به عالوه، 
درمان های جدی��د را باید روی 
 این بیم��اران آزم��ود. ماجرای 
ام اس، ماجرای دستگاه ایمنی 
است. ماجرای چگونگی دفاع از 
بدن در براب��ر عفونت ها، به ویژه 

عفونت های ویروس��ی توس��ط دس��تگاه ایمنی و این كه چگونه 
ویروس ها بر دستگاه ایمنی بدن انسان اثرگذاری و روابط متقابل 
دارند. داستان بیماری ام اس نظیر داستان دانش بشری، ماجرای 
شكس��ت های متعدد اس��ت. اگرچه در 30 س��ال گذشته شاهد 
پیش��رفت های عظیمی در درک علمی مكانیس��م های بیماری زا 
و درمان ام اس بوده ایم، اما مس��یر ما بس��ی س��خت و پر از فراز و 
نشیب بوده است. واژه مالتیپل اسكلروزیس از نظر ادبی به معنای 
»زخم های متعدد« است و این واژه در واقع نمایانگر شكست های 
دانشمندانی است كه طی سال های گذش��ته، عمر خود را صرف 

شناخت این بیماری كرده اند.

اصفهان! از اين که پايتخت ام اس شده ای بیزارم

نخستين بار بود كه در یك ميهمانی چشمم به او افتاد، الغر و نحيف و البته چهره ای پراز غم  گروه 
داشت و لبانی كه سکوت را بيشتر ترجيح می داد. حرف از احساس نيست، حرف از بازی كردن سالمت

با احساسات نيس�ت، حرف از یك واقعيت است؛ س�خن از یك بيماری است كه مدت هاست 
اصفهان را پایتخت خودكرده است.

بيماري ام اس، 
بيماري دوران 

جواني لقب 
گرفته است، زیرا 

اكثر مبتالیان 
سنين   18-25 

را درگير 
می كند و 

بيشتر سنين 
ابتال در بين 

35-18 سالگي 
مشاهده 
می شود

تحليلی بر بيماری ام اس

توصيه های ایمنی برای بيماران مبتال به ام اس
 هر وقت الزم بود اس��تراحت كن. خس��تگي یك مسأله در 
ام اس است، اما بیش از حد استراحت نكن، چون موجب افسردگي 

مي شود.
 اگر نیاز بود گریه ك��ن و خودت را خالي ك��ن، ولي بعدش 

كنترل خودت را به دست گیر، برخیز و مشغول كاري شو.
 تا جایي كه مي تواني ذهن و فكرت را ورزش بده؛ بازي هاي 
فكري، حل كردن جدول، شطرنج، حفظ شعر، جمالت انگلیسي، 

ضرب المثل ها، جوک ها و...
 اگر فرصتي پیش آمد، حتما مسافرت برو و با كنجكاوي یك 

كودک به اطرافت نگاه كن و از طبیعت لذت ببر.
از گرما، حمام داغ و زیر نور خورشید قرار گرفتن اجتناب كن، 
چون شدیدا خسته مي ش��وي. در چنین شرایطي قابلیت انتقال 

رشته هاي اعصاب كاهش مي یابد.
 پزشك متخصص اعصابي را انتخاب كن كه به راحتي بتواني 
او را ببیني و با او راحت باشي و صحبت هاي تو را گوش كند و پاسخ 

مناسب را بدهد.
شنا و ورزش هاي آبي روزانه بسیار عالي است.

با دوستانت ارتباط داش��ته باش، به خصوص دوستاني كه 

ام اس دارند و موفق هستند.
شغل مناسبي براي خودت انتخاب كن. رضایت شغلي كسب 

كن و در رشته تحصیلي مورد عالقه ات درس بخوان.
 هر كس احوالت را پرسید، فهرست و مجموعه مشكالت و 
دردها را ردیف نكن، بلكه با تمام انرژي بگو: عالیم، سالمم، سالمتم.

 ام اس واگیر و مسري نیست.
 از خوردن غذا لذت ببر.

روغن آفتابگران و روغن گل پامچال و ماهي ها براي بهبودي 
بسیار مؤثرند.

از غذاهاي بس��یار ش��یرین، كیك، بیس��كوئیت، شیریني، 
آبنبات، س��س مایونز پرچرب، انواع كوالها، سوسیس، همبرگر، 

كالباس، پیتزا، چیپس، پفك، الكل، چاي اجتناب كنید.
بهتر اس��ت از رژیم غذایي ب��ا چربي حیواني ك��م و داراي 
چربي هاي غیر اش��باع و روغن هاي گیاهي و رژیم حاوي اس��ید 

لینولئیك استفاده كنید.
خطر وقوع حمالت ام اس در 9 ماه حاملگي كمتر است، ولي 
میزان ابتال در س��ه ماه نخست پس از زایمان ش��ایع تر است. در 

صورتي كه از اینترفرون استفاده نكنید، شیردهي بالمانع است.

محققان انگلیسی هشدار دادند كه كودكان چاق بیشتر در 
معرض خطر ابتال به سرطان خون قرار دارند.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری خاورمیانه، تحقیقات 
پزشكی جدید   محققان دانش��گاه آكسفورد انگلیس نشان 
داد: كودكانی كه از چاقی یا چاقی مفرط رنج می برند، بیشتر 
در معرض ابتال به سرطان خون و انواع معینی از سرطان در 
مرحله طفولیت خود در مقایسه با كودكان سالم قرار دارند.

این محققان دریافتند كودكانی كه بیش از چهار كیلوگرم 
 به هنگام تولد وزن دارند، نسبت به كودكانی كه سه كیلو یا 
3/5 كیلو وزن دارند، 16 درصد بیشتر با احتمال تشخیص 
سرطان در سن 14 سالگی قرار دارند. این محققان گفتند 
كه میانگین وزن متوس��ط ك��ودک به هن��گام تولد 2/3 
كیلوگرم است و وزن یك كودک از هر 10 كودک به هنگام 

تولد به چهار كیلوگرم می رسد.
كای��ت اونی��ل، پژوهش��گر گ��روه تحقیق��ات س��رطان 
 كودكان آكس��فورد و همكارانش بع��د از تجزیه و تحلیل 
چهار هزار مورد سرطان كودكان در انگلیس و آمریكا نتایج 
خود را ارایه كردند. اونیل گفت: چاقی كودكان بزرگ ترین 
خطر در شكل گیری انواع مختلف سرطان است و سرطان 
خون لمفاوی حاد، شایع ترین سرطان در مرحله طفولیت 
به شمار می رود و خطر ابتال به آن در هر 500 كیلوگرم وزن 

اضافی به هنگام تولد 6 درصد افزایش می یابد. 
وی افزود: این تحقیقات نشان داد كه افزایش وزن كودكان 
به هنگام تولد یكی از عوامل خطرساز تقریبا بروز نیمی از 
س��رطان ها در مرحله طفولیت اس��ت. اونیل درعین حال 
خاطرنشان كرد كه چاقی بر سرطان شبكیه تأثیری ندارد 
و علت تومورهای بدخیم استخوان یا انواع معین دیگری از 
سرطان خون به ش��مار نمی رود. برپایه این گزارش، یك 
كودک از هر 500 كودک در انگلیس دچار بیماری سرطان 
می شود و وزن یك كودک از هر 420 كودک به هنگام تولد 

بیشتر از چهار كیلوگرم است.

 ی��ك ف��وق تخص��ص مغ��ز و اعص��اب ك��ودكان مركز 
 آموزش��ی درمان��ی تخصص��ی و ف��وق تخصص��ی 
آیت اهلل موسوی زنجان، گفت: یكی از دالیل سردردهای 
مزمن در كودكان و نوجوانان، زیاده روی در مصرف انواع 

مسكن هاست.
دكتر رضا شروین بدو در گفتگو با ایرنا، افزود: سردرد از 
مهم ترین ش��كایت های كودكان و نوجوانان و از عوامل 
تعدد مراجعه به كلینیك ها و درمانگاه های مغز و اعصاب 
اس��ت. وی با اش��اره به این كه بس��یاری از سردردهای 
ك��ودكان و نوجوان��ان ج��زو اخت��الالت غیرخطرناک 
همچون میگرن محسوب می ش��وند، اظهار كرد: برخی 
 از س��ردردهای این گروه س��نی بس��یار مهم هستند و 
 خان��واده ها باید نس��بت به ای��ن موض��وع توجه جدی 

داشته باشند.
این ف��وق تخصص مغ��ز و اعص��اب گفت: ك��ودكان و 
نوجوانانی كه سردردهای پیش رونده همراه با استفراغ 
دارند كه با اختالالتی در خواب و هرگونه اختالل عصبی 
 همچ��ون راه رفتن همراه اس��ت، باید برای تش��خیص 

دقیق تر به متخصص مربوطه مراجعه كنند.
وی بابیان این كه وقوع س��ردرد در كودكان و نوجوانان 
ماهیت مختلفی دارد، افزود: سردردهای متناوبی كه پس 

از چند روز قطع و دوباره تكرار می شود، میگرن است.

 دبیر علمی دهمین كنگره ارتوز و پروت��ز ایران گفت: حدود 
6 درصد جمعیت در س��نین نوجوانی دچار مش��كلی به نام 
انحراف ستون فقرات یا اسكولیوز می شوند كه این عارضه در 

دخترها چندین برابر پسرها اتفاق می افتد.
به گ��زارش انجم��ن علم��ی ارت��وز و پروت��ز ای��ران، دكتر  
كامیاب افزود: ای��ن نوع از انحراف س��تون فق��رات در حال 
 حاض��ر بدون عل��ت مش��خص اتفاق م��ی افتد و ش��ناخته 
شده ترین راه پیشگیری از افزایش روند انحراف ستون فقرات، 
استفاده از وس��ایل كمكی ارتوپدی یا به اصطالح ارتوز است 
كه استفاده مداوم از این وس��ایل، می تواند مانع از پیشرفت 
زاویه انحراف و در نتیجه پیشگیری از عوارض انحراف و عمل 

جراحی سنگین شود. 
وی اظهار داشت:  بهترین راه پیشگیری از عوارض شدید این 
بیماری انجام معاینات اولیه توس��ط متخصصان مربوطه در 
سنین 8-10 س��الگی برای دختران و 10-12 سالگی برای 
پسران است تا در صورت مشاهده هر گونه انحراف در ستون 
 فقرات، فرد درمان و اس��تفاده از ارتوزهای مناسب را هر چه 
سریع تر آغاز كند. كامیاب ادامه داد: اگر زاویه انحراف از حدود 
40 درجه بیشتر شود راهكار مناسب عمل جراحی بوده و در 
صورت افزایش درجه انحراف به 70 درجه، احتمال دچار شدن 
فرد به معلولیت وجود دارد پس الزم است به خصوص در آن 

دسته از كودكانی كه دارای انعطاف در مفاصل بدن هستند.

دبیر علم��ی پانزدهمین كنگره انجم��ن اورولوژی ایران 
گفت: از هر پنج مرد باالی 60 س��ال، یك نفر به سندرم 
كاهش تس��ترون دچار می شود كه این س��ندرم مردانه 
را  می توان معادل یائس��گی در زنان دانست. به گزارش 
سالمت نیوز، دكتر  سید محمد كاظمینی كه در آستانه 
برپایی پانزدهمین كنگره انجمن اورولوژی ایران كه 21 
 تا 24 اردیبهش��ت ماه در پژوهش��گاه نیروی تهران برپا 
می ش��ود، س��خن م��ی گف��ت ب��ا اع��الم ای��ن خبر، 
اف��زود: این س��ندرم ك��ه با ب��اال رفت��ن س��ن افزایش 
م��ی یاب��د،  ب��ه دلی��ل كاه��ش تس��ترون ایج��اد 
 ش��ده، س��بب اخت��الل در متابولیس��م چرب��ی ه��ا، 
 بیم��اری ه��ای س��ندرم متابولی��ك، بیم��اری ه��ای 
قلبی- عروقی، چاقی و دیگر مشكالت دخیل در سالمت 
جنس��ی می ش��ود.وی با اش��اره به این ك��ه در صورت 
تش��خیص به موقع و صحیح می توان از گس��ترش این 
بیماری جلوگیری كرد، اظهار داش��ت: سستی و كاهش 
انرژی، بدخلقی، خواب آلودگی پس از صرف شام و كاهش 
فعالیت جنسی از عالیم كاهش سطح تسترون در خون 
است. كاظمینی ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع، 
یكی از چه��ار محور اصل��ی پانزدهمین كنگ��ره انجمن 
اورولوژی ایران به س��ندرم كاهش تس��ترون در مردان 
اختصاص داده شده است. وی تصریح كرد: عالیم ادراری 
در مردان میانسال )باالی 50 سال( نیز بسیار شایع است 
كه بیشتر مبتالیان، آن را ناشی از بزرگی پروستات تلقی 
می كنند، این در حالی اس��ت كه عالیمی همچون تكرر 
ادرار در شب، كاهش جریان ادرار، مشكالت و اختالالت 
در رفع ادرار، همگی از عالیم مجاری ادراری تحتانی بود 
و نباید آن را صرفاً به بزرگی خوش خیم پروستات نسبت 
داد. دبیر علمی پانزدهمین كنگره انجمن اورولوژی ایران 
گفت: شناسایی عالیم ادراری در مردان از دیگر محورهای 

این كنگره را تشكیل می دهد.

سالمت کودک سالمت نوجوانانسالمت کودک سالمت مردان

كودكان چاق بيشتر درمعرض 
ابتال به سرطان خون هستند

مصرف مسکن از دالیل بروز 
سردرد مزمن كودكان است

 انحراف ستون فقرات 
در نوجوانی عارض می شود

مردان هم دچار یائسگی 
می شوند

 آمار هشدار دهنده 
از وضعيت سالمتی مردم اصفهان



یادداشت

 برخورد پراید با کامیون بنز 
پنج قربانی گرفت

ری��ی��س مرک���ز 
فرمانده��ی کنترل 
پلی��س  ترافی��ک 
راهنمایی و  رانندگی 
نی��روی انتظامی از 
م��رگ پنج نف��ر در 
برخورد خونین یک 
دستگاه خودروی سواری پراید با کامیون بنز خبر داد. سرهنگ رضا سلبی   
در تشریح تصادفات شبانه روز گذش��ته در جاده های برون شهری با بیان 
این که در 24 ساعت گذشته 98 فقره تصادف در جاده های کشور رخ داده 
است، گفت: از این میان، 10 فقره تصادف منجر به فوت و 88 فقره نیز منجر 
به جرح شده اس��ت. وی با بیان این که در 10 فقره تصادف منجر به فوت 
16 نفر کشته ش��دند، گفت:  در 88 فقره تصادف منجر به جرح 122 نفر 
مجروح شدند. رییس مرکز فرماندهی کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و 
رانندگی نیروی انتظامی در تشریح مهم ترین حوادث شبانه روز گذشته در 
جاده های کشور، به برخورد مرگبار یک دستگاه خودروی سواری پراید با 
یک دستگاه کامیون بنز در کیلومتر 145 جاده یزد – طبس اشاره کرد و 
گفت: این دو خودرو پس از برخورد دچار حریق می شوند. متأسفانه در این 
حادثه پنج نفر جان خود را از دس��ت دادند. وی افزود: بررسی کارشناسان 
تصادفات پلیس راه نشان می دهد انحراف به چپ از جانب راننده پراید، علت 

بروز این حادثه بوده است.

ذره بین

دور دنیا

حادثه
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فرار یک نوجوان هندی از ازدواج 
خانواده ای هندی که قصد داشتند دختر 14 ساله شان را به عقد یک مرد درآورند، نقشه شان 
با مداخله پلی��س ناکام ماند. به گفته پلیس ش��هر »کلکته«، این دختر ب��رای فرار از تصمیم 

خانواده اش،پیش از برگزاری مراسم با پلیس تماس گرفته و از آنان تقاضای کمک کرده بود.

7
قدیمی ترین خودرو مینی ون جهان به قیمت 65 هزار دالر در حراجی در 
لندن فروخته شد. این خودروی قدیمی از اولین نمونه های این خودرو 
 در سال 1959 میالدی اس��ت  که حدود هش��ت برابر قیمت اولیه آن 

قیمت گذاری شد و به فروش رفت. 
آخرین مالک این خ��ودرو، آن را در س��ال 1986 می��الدی خریداری 
کرده و پس از این که قابلیت اس��تفاده نداش��ت، آن را در گاراژ منزلش 

نگهداشته بود. 
به گزارش ش��بکه خبری فاکس نیوز، به گفته مس��ئوالن این حراجی، 
س��ه مدل قدیمی تر از این خودرو مینی ون نیز وج��ود دارد که در دیگر 
و  نگلی��س  ا موزه ه��ای 
ژاپ��ن نگهداری 

می شود.

پیامدهای تلخ فرار از خانه 
برای دختران

گاهی چه زود دیر می شود؛ انگار 
گروه 
همی��ن دیروز ب��ود ک��ه در خانه حوادث

بودند و دور یک س��فره نشس��ته 
بودند؛ انگار همین دیروز بود که پدر »سر کارگر« کارخانه 
بود و خانه شان پر از شادی؛ همان روزهایی که بوی غذای 
مادر از آشپزخانه می آمد و او و خواهرش کاری جز درس 

خواندن نداشتند. 
بزرگ ترین دغدغه اش امتحان فردا بود و حاش��یه های 
دخترانه از زندگی. نمی دانست چگونه به این سرنوشت 
شوم مبتال شده است. با بغض، روزگاری را به خاطر آورد 
که پدر، دود س��یگارش را قاطی چیزه��ای دیگری کرد؛ 
روزگار تلخ��ی که نمی دانس��ت افی��ون، فرصت زندگی 
را از او می گی��رد و در ب��ه در خان��ه هایی می ش��ود که 
 حتی در ترس��ناک ترین کابوس هایش هم نشانی از آنها

 نبود.
حاال به این فکر می کرد که چرا از خانه فرار کرد و حاال که 
نیست، خواهر کوچک ترش به چه روزگاری مبتال است؟ 
از فکر این که بالیی بر سرش بیاید، بدنش می لرزید. فقط 

شانزده سال داشت. 
به جرم قتل در کانون بود. پدرش معتاد به کراک بود. هر 
روز زیر دست و پای پدر کتک می خورد تا طعم حقارت 
را نچشد، اما او برای تأمین مواد پدر فروخته می شد. این 

بار طاقت نیاورد؛ فرار کرد.
 اما داستان زندگیش غم انگیز تر شد. حاال دختری فراری 

بود که برای جای خواب باید حقارت می کشید.
 طاقتش طاق شده بود. این بار چاقویی را مخفی کرده بود. 
هنوز مرد به او نزدیک نشده بود که چاقو را تا دسته درون 
بدنش فرو کرد. حاال او یک متهم به قتل بود. شاید باید در 
همان خانه می ماند. شاید او تنها پناهی بود تا خواهرش 

به روزگار او مبتال نشود.

معضلی به نام فرار
س��رهنگ دکتر رضا غنی لو، رییس مرکز اطالع رسانی و 
ارتباطات ناجا، در یادداشتی درباره دختران فراری نوشت:

هر چند وقت ی��ک بار، خب��ر غمناک و تأس��ف آور فرار 
دختری از منزل و متعاقب آن، گرفت��اری در دام اعتیاد 
و تجاوز و دربه دری و ش��اید قتل او، تیتر صفحات جراید 
و س��ایت های خبری عالقه مند به مس��ائل اجتماعی و 

حوادث می شود.
این معض��ل اجتماع��ی هرچند خوش��بختانه با آموزش 
همگانی و آگاه سازی های سالیان اخیر به وسیله نهادهای 
اجتماعی، از جمله در مدارس و صدا و سیما، روندی رو به 
کاهش به خود گرفته است، ولی در جامعه اخالق محور 

حتی یک مورد آن هم تلخ و غیرقابل هضم است.
واکاوی و تفحص در پرونده ه��ا، محققان را به واژه هایی 
مشترک می رس��اند؛ تحقیر و رهاشدگی عاطفی، جنگ 

اعصاب یا محیط پر اضطراب.

 فقر، تنها علت فرار نیست
ش��اید عده ای فکر کنند تنها عل��ت ف��رار از منزل فقر 
اقتصادی اس��ت، ولی چنین نیس��ت. زیرا افراد متمول و 
ثروتمند برای حفظ آبرو و رهایی از وجدان درد، با قدرت 

پول فقط شکل قضیه را حل کرده اند.
 دخت��ران دارای خ��الء عاطف��ی ی��ا محی��ط پرتنش و 
جهنم گونه در جماع��ت پول دار، به ج��ای انتخاب فرار 
جغرافیای��ی از خانه، به ف��رار از خان��واده روی آورده اند.

یعنی با دوس��تان واقعی و فضای مج��ازی، مدل خودرو 
و حیوانات و مس��افرت ها و پارتی ها و موضوعات مورد 
عالقه خود مش��غول اند و در ازای این هزینه ها، والدین 
آنها دل خوش اند که آنها در دسترس اند )البته از طریق 

تلفن همراه(.
 قصد این نوشته محاکمه طبقات اجتماعی نیست. فقط 
هدف این بود که والدین، گناه تمام کاس��تی ها را طبق 
معمول به جمله مشهور »پدر بی پولی بسوزه که هرچی 

می کشیم از اونه« حواله ندهند.
والدین، به ویژه پدران، باید این نکته را ملکه ذهن کنند 
که دختران، به تعبیر زیب��ای متون دینی، »ریحانه اند«؛ 
این یعنی با موجودی س��ر کار دارند به غایت لطیف، ولی 
زیبا و خوش��بو که در برابر باد و باران خارجی تاب و توان 
مقاومت دارد، به شرطی که خاک و جای آن مساعد باشد 

و آفت داخلی ریشه و ساقه هایش را به بال دچار نسازد.

خانواده ها، حامیان پرو پاقرص دختران باشند
بس��یار خوانده و ش��نیده ایم که پیامبر اک��رم )ص( در 
س��رزمینی که دختران خود را زنده به گ��ور می کردند، 
چنان احترامی به دخترش می کرد که باعث تعجب مردم 
زمان خود و تاریخ  اس��ت. صد البته به جز اشاره به مقام 
شامخ حضرت فاطمه زهرا )س(، منظور الگوسازی برای 

پیروان بهترین پیامبر)ص( و ختم ادیان نیز بوده است.
یادم نم��ی رود در صحبتی که با یکی از افس��ران ارش��د 
شهرس��تان کاش��ان داش��تم، به نکت��ه ظریفی اش��اره 
ک��رد. او گفت آم��ار ف��رار از من��زل در آن شهرس��تان 
ب��رای س��کنه بوم��ی نزدی��ک ب��ه صف��ر اس��ت و برابر 
بررس��ی ها، تنها علت آن، س��نت پس��ندیده احترام و 
محب��ت زی��اد ب��ه دخت��ران در فرهن��گ س��نتی این 
شهرس��تان اس��ت و اضافه کرد: این اظه��ار عالقه علنی 
 و واقعی به طوری اس��ت ک��ه گاهی در س��نین کودکی

 پس��ربچه ها را به حس��ادت و واکنش وا م��ی دارد که با 
توضیح پدر و مادر، برادر نیز در آینده یکی از حامیان پر و 

پا قرص خواهر می شود.
در عین ح��ال باید مراقب باش��یم صمیمی��ت و احترام 
به فرزن��دان را ب��ا ب��اج دادن و تس��لیم ش��دن در برابر 

خواسته های غیرمنطقی و غیرشرعی اشتباه نگیریم.

 چندی پیش گزارشی در اختیار معاونت منابع و مخبران یگان 
حفاظت س��ازمان میراث فرهنگی استان تهران قرار گرفت که 
نشان می داد ش��خصی قصد فروش تعدادی شیء عتیقه دارد. 
در حالی که تحقیقات برای شناس��ایی این مرد آغاز شده بود، 
مأموران متوجه ش��دند وی با کارشناس��ان س��ازمان میراث 
فرهنگی تماس گرفته و مدعی شده تعدادی شیء عتیقه دارد 

و می خواهد مطمئن شود آنها اصل هستند.
مأموران وقتی از ماجرا باخبر شدند، با این مرد تماس گرفتند 
و او را متقاعد کردند تا عتیقه ها را تحویل دهد. هفته گذش��ته 
این مرد با پای خودش به س��ازمان می��راث فرهنگی مراجعه 
کرد و ب��ا تحوی��ل عتیقه ها، مدعی ش��د نمی دانس��ته فروش 
اش��یای تاریخی جرم محس��وب می ش��ود. وی گفت: سال ها 
پیش وضع مالی خوبی داش��تم، اما یک دفعه در کارم مشکلی 
پیش آمد و ورشکس��ته ش��دم. برای همین به هر دری زدم تا 
پولدار ش��وم. وی افزود: مدت��ی کارگری ک��ردم. مدتی هم در 
یک دکه روزنامه فروش��ی کار کردم، اما به آن چه می خواستم 
نرسیدم. آرزویم این بود که پولدار شوم. تا این که یکی از روزها 
متوجه ش��دم در یکی از خیابان های تهران، افرادی هس��تند 

که عتیقه می فروش��ند و من می توانم با پیدا کردن مشتری و 
فروش عتیقه به س��ود میلیاردی برس��م. به همین دلیل چند 
وقت پیش ب��رای خرید محموله عتیقه ب��ه خیابان منوچهری 
تهران رفت��م و از یک دس��تفروش این10 قطعه ش��یء عتیقه 
را خریدم. فروش��نده مدعی بود که این عتیقه ه��ا در حفاری 
اماکن تاریخی به دس��ت آمده و قدمت تاریخ��ی دارند. بعد از 
خرید اشیا به خانه برگش��تم و تالش کردم یک مشتری خوب 
پیدا کنم. پیش چند نفر رفتم، اما همه می گفتند این محموله 
تقلبی است و فروشنده فریبم داده. هر مشتری که پیدا می شد، 
می گفت تمام اش��یا تقلبی اس��ت. برای همین تصمیم گرفتم 
از کارشناس��ان س��ازمان میراث فرهنگی درباره اصل یا تقلبی 
بودن عتیقه ها بپرسم. من اصال نمی دانس��تم فروش و معامله 
عتیقه ها جرم است. به همین خاطر وقتی کارشناسان سازمان 
از من خواستند محموله ها را تحویل بدهم، قبول کردم. بعد از 
اظهارات این مرد مش��خص شد اش��یایی که او در اختیار دارد 
نه تنها تقلبی نیس��تند، بلکه قدمتی تاریخ��ی دارند. عتیقه ها 
 که 10 کوزه س��فالی خاکس��تری که به صورت تن��گ و آبریز 
دسته دار هستند، متعلق به هزاره اول قبل از میالد هستند که 

از قبور اقوام مهاجر به فالت مرکزی ایران به دس��ت آمده اند و 
ارزش میلیاردی دارند. با مشخص شدن این موضوع و تقدیر از 
مرد میانسال به خاطر تحویل دادن عتیقه ها، تمام اشیای مورد 

نظر در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار گرفت.

برخورد جدی با قاچاقچیان
سرهنگ پاسدار علیرضا انوری، فرمانده یگان حفاظت سازمان 
میراث فرهنگی، با اعالم این خبر گف��ت: از افرادی که اقدام به 
نگهداری اشیای عتیقه  می کنند درخواست می شود این اشیا را 
در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار دهند، چون ممکن است 
در دام قاچاقچیان گرفتار شده و خطر جانی یا مالی تهدیدشان 
کند.  وی با اشاره به طرح برخورد با فروشندگان و قاچاقچیان 
اش��یای تاریخ��ی در آینده ای نزدی��ک گفت: در ای��ن طرح با 
فروشندگان و دستفروش��انی که در خیابان منوچهری دست 
به فروش و قاچاق اش��یای عتیقه و زیر خاکی با قدمت تاریخی 
می زنند، برخ��ورد جدی می ش��ود و با هماهنگی دادس��تانی 
مجازات سنگینی در انتظارشان است. سرهنگ انوری از کسانی 
که اطالعی درباره فروش و معامله اشیای عتیقه دارند، خواست 
اطالعات خود را از طریق شماره تماس 88342883 در اختیار 

یگان حفاظت قرار دهند.

قانون، مقابل قاچاق عتیقه
تعریف قانون از اشیای عتیقه تقریبا همان تعریف قانون حفظ 
آثار ملی مصوب مجلِس پس از مشروطه است. یک فصل و 12 
ماده از قانون مجازات اس��المی به ش��رح مجازاتی پیش بینی 
شده در رابطه با افرادی می پردازد که به شکل غیرمجاز درگیر 

فعالیت های مربوط به اموال تاریخی- فرهنگی هستند. 
در ماده 561 این قانون آمده اس��ت: »هر گون��ه اقدام به خارج 
کردن اموال تاریخی- فرهنگی از کشور، هر چند به خارج کردن 
آن نینجامد، قاچاق محسوب و مرتکب، عالوه بر استرداد اموال، 
به حبس از یک تا سه س��ال و پرداخت جریمه معادل دو برابر 

قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می شود.«
در تبصره این م��اده قانونی نیز می خوانیم تش��خیص ماهیت 
تاریخی- فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور است. 
در ماده 562 قانون مذکور نیز آمده اس��ت: »هرگونه حفاری و 
کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی- فرهنگی ممنوع 
بوده و مرتکب به حبس از ش��ش ماه تا سه سال و ضبط اشیای 
مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آالت و ادوات 

حفاری به نفع دولت محکوم می شود«.

با تماس فروشنده محموله اشیای عتیقه اتفاق افتاد

کشف ساده عتیقه های میلیاردی

فروشنده محموله اشیای عتیقه وقتی برای اطمینان از واقعی بودن عتیقه ها با سازمان میراث  گروه 
فرهنگی تماس گرفت؛ خبر نداشت خیلی زود باید همه آن اجناس را تحویل دهد. حوادث
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نوشیدنی ها در دنیا  بسیار با هم متفاوتند. همین موضوع باعث 
می ش��ود گردش��گران خارجی به امتحان کردن ذائقه مردمان 
کش��ورهای دیگر عالقه خاصی داش��ته باش��ند، اما این موضوع 
در پرو صادق نیست، چرا که گردش��گران از نوشین آب قورباغه 

می ترسند. 
نوشیدنی  آب قورباغه محبوبیت بسیاری بین ساکنان کوه های 
»آند« دارد و حتی گردش��گران هم از آن می خورند. قورباغه ها 
در آکواریومی نگهداری می شوند و وقتی می خواهند نوشیدنی 
را آماده کنند، با ضربه ای جان قورباغه را می گیرند. سپس چند 

برش روی شکم آن می زنند و پوستش را می کنند. بعد آن را در 
مایعی شامل آش گرم لوبیا س��فید، دو قاشق عسل، شاخه های 
خام آلوئه ورا و چند قاشق از آب میوه ماکا می اندازند و مخلوط 
می کنند. پرویی ها معتقدند این نوشیدنی برای درمان برونشیت، 

آسم و ناتوانی جنسی مؤثر است. 
کارمن گونزالس، یکی از انبوه مغازه داران پرویی است که نوشیدنی 
محبوب مردمان این کشور را تهیه و عرضه می کند. او روزانه 50 تا 
100 قورباغه را در آکواریومی بزرگ در رستورانش نگه می دارد. 
با ورود هر مش��تری او یک قورباغه از آکواریوم بی��رون آورده، به 
کاشی ها می کوبد تا بمیرد و بعد با ش��کاف دادن شکم قورباغه، 
پوست آن را می کند. سپس در مخلوط کن خود، سه قاشق عسل، 
عصاره گیاهان محلی و چندین قاشق پودر ریشه آندی، به همراه 
شیر تازه ریخته و قورباغه پوست کنده شده را هم به آن می افزاید. 
مخلوط حاصل که از در هم آمیختن این مواد عجیب، همان آب 
قورباغه محبوب پرویی  ها است که هر لیوان آن، یک دال ر قیمت 
دارد.گونزالس می گوید روزانه حداقل 50 مش��تری به مغازه وی 
می آیند و در ساعات اولیه صبح یا عصر، برای رفع خستگی و یافتن 
انرژی دوباره، آب قورباغه سفارش می دهند. مردم پرو معتقدند 
این معجون قدیمی نه  تنها انرژی  زاست بلکه قدرت ذهنی آنان را 
به نحو قابل توجهی افزایش می دهد. در این میان، خواص درمانی 
گوش��ت قورباغه و دارو های محلی را هم نبای��د نادیده گرفت.

گونزالس می گوید: متأسفانه هنوز توریست ها عادت به نوشیدن 
این معجون نکرده ان��د. آنها ترجیح می دهن��د چند لحظه ای به 
تماشای درست شدن معجون بنش��ینند و بعد با چهره ای درهم 

کشیده رستوران را ترک کنند.

کشتن قورباغه برای تهیه نوشیدنی در پرو 

هندوستان: مرگ دلخراش یک فیل ماده به دنبال چین: ازدواج دستجمعی 100 زوج در یک معبد
مسمومیت

میانمار: برج انسانی تیم ملی آکروباتیک چین

چه خبر، از کجا؟

شهرهای بزرگ پر از  هیاهو است و در هیاهوی این شهرها به خوبی 
می توان شاهد بود گاهی ناله های یک زن ژنده پوش، کودکی معلول، 
مردی نابینا و... جلب توجه می کند که  عاجزانه از رهگذران تقاضای 

کمک می کنند. 
 گاهی این درخواس��ت کمک ها آن قدر معصومانه اس��ت که هیچ 
رهگذری نمی تواند بی تفاوت ازآن بگذرد. گاهی هم اظهارات مردی 
که می گوید کودکم محتاج دارو است یا زنی که می گوید فرزندانم سه 
روز است چیزی نخورده اند، باورکردنی به نظر نمی رسد. اما حقیقت 
یا دروغ این داستان ها هر چه که هست، گروهی از افراد به درخواست 
پول از دیگران، بدون تالش عادت کرده اند و گدایی شغل پردرآمدی 

برای آنها تبدیل شده است.  
جالب آن که متکدیان ب��ا فیلم بازی ک��ردن و ب��ر انگیخته کردن 
احساسات مردم، در آمدی حتی باال تر از کسانی که با التماس از آنها 
پول دریافت می کنند، دارند. در واقع آنان از احساسات لطیف مردم 
سو استفاده می کنند. همین احساسات است که موجب پدید آمدن 

شغل های کاذب همچون گدایی شده است. 
تکدی گری نه تنه��ا در ای��ران بلکه در خ��ارج از کش��ور نیز برای 
عده ای نه تنها درآمد مکفی تأمین می کن��د، بلکه گاه میلیون ها 
تومان را در جییب ب��ه ظاهر فقیرانه  این گدای��ان می ریزد. این بار 
 دختری در عربستان موفق شده است با جلب احساس ترحم مردم، 

درآمد زایی کند.
کمیته امنیتی عربس��تان برای مبارزه با تکدی گری به پلیس شهر 
الریاض، دستور بازداشت کوتاه قدترین گدای شهر که پدرش وی را 

هر روز در یکی از خیابان ها رها می کند، صادر کرد.
  به گزارش دی نی��وز به نقل از روزنامه الریاض، این دختر 25 س��اله 

50 سانتیمتر قد دارد. جالب این جاس��ت که او مانند گدایان دیگر، 
مجبور نبود به بدنش آسیب برس��اند و اعضای بدن را ناقص کند تا 
دل رهگذران به حالش بسوزد.کمیته امنیتی عربستان درباره علت 
دستگیری این دختر چنین گفت: بسیاری از مردم به دلیل کوتاهی 
قد به او ترحم کرده و کمک می کنند. او به این ترتیب جیب آنها را 
خالی می کند. تحقیقات این کمیته نشان می دهد در برخی روزها 
این دختر کوتاه قد بیش از 30 میلیون تومان درآمد دارد. به اعتراف 
خود این دختر، یک شهروند عربستانی در یک روز 500 هزار تومان 

به وی کمک کرده است.

درآمد 30 میلیونی  دختر گدا فقط در یک روز 

حراج قدیمی ترین مینی ون جهان 



چهره روزیادداشت

رییس دانشگاه شهرکرد اظهار داشت: سال گذش��ته بالغ بر60 نفر 
عضو هیأت علمی دراین دانش��گاه پذیرش یا برای ادامه تحصیل در 

مقاطع دکترا به خارج از کشور اعزام شدند.
 دکتر اسماعیل اس��دی در مراس��م تجلیل از اعضای هیأت علمی، 
دانشیاران و استادان دانش��گاه ش��هرکرد، پذیرش هیأت علمی در 

دانشگاه شهرکرد را نسبت به شاخص کشوری مطلوب عنوان کرد.
وی افزود: در بخش پژوهش در سال گذشته 283 مقاله اعضای هیأت 
علمی دانشگاه ش��هرکرد در مجالت معتبر علمی به چاپ رسیده و 

360 مقاله در کنفرانس های بین المللی ارایه شده است.
 اسدی از منتخب شدن آخرین کرسی آزاد اندشی دانشگاه شهرکرد 

در بین دانشگاه های کشور خبر داد.
 معاون آموزش��ی و تحصیالت تکمیلی دانش��گاه ش��هرکرد نیز در 
این آیین، با بزرگداش��ت هفته معلم، ارتقای کیفیت نظام آموزشی 

دانشگاه ها را بزرگ ترین دغدغه متولیان آموزش عالی عنوان کرد.
 غالمرضا عرب ارتقای تخص��ص، تحکیم مبان��ی اعتقادی و هویت 
ملی دانش��جویان را از راهبردهای مدیران آموزش عالی در دانشگاه 

برشمرد.
 وی با اشاره به پیام نوروزی مقام معظم رهبری با عنوان تولید ملی، 
حمایت از کار وس��رمایه ایرانی، خاطر نش��ان کرد: الزم است تالش 
دانشگاه ها به عنوان تولیدکننده سرمایه انسانی و اجتماعی جامعه، 

در راستای افزایش خودباوری و تولید علم افزایش یابد.

زمین های بروجن تجهیز شد
مدیر جهاد کشاورزی شهرس��تان بروجن از تجهیز بیش از 
هزار هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان به سامانه 

آبیاری تحت فشار خبر داد.
غالمی��ان گفت: برای تجهی��ز این زمین های کش��اورزی 
بیش از 40 ملیارد ریال اختصاص یافته اس��ت و تجهیز دو 
هزار و 500 هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان 
در دس��ت بررس��ی اس��ت. وی افزود: ب��رای تجهی��ز این 
 زمین های کشاورزی به سامانه آبیاری تحت فشار، بیش از 

100 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

جشنواره ورزش های همگانی 
آغاز شد 

افتتاحی��ه پانزدهمین جش��نواره ورزش ه��ای همگانی 
دانشگاه شهرکرد  با برگزاری پیاده روی عمومی به مناسبت 

روز ملی خلیج فارس در این دانشگاه برگزار شد.  
پانزدهمی��ن جش��نواره ورزش ه��ای همگانی دانش��گاه 
شهرکرد از س��ری جش��نواره های اداره کل تربیت بدنی 
وزارت علوم، همزمان با سایر دانشگاه های کشور، از اوایل 
هفته با همایش پیاده روی به مناس��بت گرامیداش��ت روز 
ملی خلیج ف��ارس آغاز ش��د. جالب این که دانش��جویان، 
استادان و کارکنان دانشگاه در این راهپیمایی، مسیر مقبره 
شهدای گمنام دانشگاه تا اداره کل تربیت بدنی را پیمودند 
و محمد فرامرزی، مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه شهرکرد، 
 در س��خنانی، با تش��ریح برنامه ه��ای این جش��نواره،  از 
ش��رکت کنندگان قدردانی کرد. در ادامه این جش��نواره، 
مسابقات تنیس روی میز در سالن نبی اکرم )ص( دانشگاه 
شهرکرد برگزار شد. رقابت های فوتسال این جشنواره نیز 

با شرکت 20 تیم دانشجویی آغاز به کار کرد.  

 قارچ تینا از یک دهه گذشت  
فعالیت شرکت قارچ تینا در استان چهار محال و بختیاری 
از ده سال گذش��ت. این شرکت در س��ال 1380 در ناحیه 
صنعتی وردنجان احداث شد. مدیر عامل شرکت قارچ تینا 
گفت: ظرفیت اسمی تولید قارچ در شرکت قارچ تینا صد تن 
در سال بود که فعالیت خود را با هفتاد تن تولید قارچ تازه 
آغاز کرد و با افزایش سطح زیر کشت، هم اکنون ظرفیت آن 
به 250 تن در سال افزایش یافته است. رحمت اهلل رییسی 
با بیان این که هم اکنون ش��رکت قارچ تینا یکی از برترین 
تولیدکنندگان قارچ در استان چهار محال و بختیاری است، 
افزود: شرکت قارچ تینا هم اکنون زمینه اشتغال 30 نفر را 

به صورت مستقیم فراهم کرده است.

اخبار کوتاه

اخبار کوتاه
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پیشرفت 95 درصدی  ساخت مرکز بهداشتی درمانی سامان

 حمید رییسی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه،  از پیشرفت 95 درصدی ساخت مرکز بهداشتی درمانی 
سامان خبر داد و افزود: اعتبار تخیص یافته برای این مرکز 13 میلیارد ریال است که با زیربنای هزار و 500 متر 

مربع دارای بخش های متعددی است. 
رییس ستاد انتخابات استان چهارمحال و 

بختیاری
               یزدان جاللی 

 شرایط رأی دهندگان داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی، 
عاقل بودن و داشتن 18 سال تمام است. یعنی افرادی که  بین 
12 اسفند 90 تا 15 اردیبهشت 91 به سن قانونی 18 سال تمام 
 رسیده اند، شرایط شرکت در مرحله دوم انتخابات مجلس نهم

 را دارند. تبلیغ��ات انتخاباتی دو نام��زد راه یافته به مرحله دوم 
انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسالمی در حوزه انتخابیه 
شهرس��تان های اردل، فارس��ان، کوهرنگ و کیار تا ساعت 8 
صبح پنجشنبه، 14 اردیبهشت ادامه دارد. 238 بازرس، بر روند 
اج��رای دور دوم انتخابات 
مجلس نه��م در این حوزه 
انتخابیه نظ��ارت می کنند 
و خوش��بختانه روند فعالیت 
تبلیغات��ی نامزده��ای راه 
یافته به این دور از انتخابات 
و فضای تبلیغات��ی مطلوب 

است.
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این پارک در بهترین نقطه شهرکرد، در باالی شهر قرار گرفته است، 
اما بسیاری از قسمت های پارک به خاطر کارها و اقدامات عمرانی 
نابود شده اس��ت، این پارک به گفته اهالی، ُشش شهرکرد و مرکز 

اکسیژن سازی این شهر است.
نبود مدیریت مناسب و انجام نش��دن آبیاری و کود دهی مناسب، 
موجب خشک شدن بس��یاری از درختان این پارک جنگلی شده 
است. در هفته جاری نیز شاهد کنده شدن بسیاری از درختان در 
این پارک بودیم. ایجاد جاده ای خاکی در این پارک، موجب قطع 
بسیاری از درختان شده و حیات پارک را در کنار نبود مراقبت های 
الزم، در خطر جدی قرار داده است. به گفته کارشناسان، اقدامات 
غیرعلمی، ش��هرکرد را در آینده نزدیک در خطر تبدیل شدن به 

شهری آلوده قرار داده است.
یک فعال محیط زیست ومنابع طبیعی در اس��تان چهار محال و 
بختیاری در گفتگو با مه��ر در این باره اظهار داش��ت: پارک های 
جنگلی یکی از انواع مختلف پارک هاست که قوانین خاص خود را 

برای استفاده و بهره برداری و مدیریت دارد.
هومان خاکپور افزود: شهرها به س��مت صنعتی شدن می روند و 
احداث پارک های جنگلی به دور از س��اخت و س��ازهای شهری، 
برای رهایی م��ردم از آلودگی های صنعتی اس��ت. پارک جنگلی 
با هدف این ساخته می شود که مردم هنگامی که وارد این پارک 
می ش��وند، احس��اس آرامش و راحتی پیدا کنند. این کارشناس 
 منابع طبیعی ادامه داد: پارک جنگلی تهلیجان یکی از بزرگ ترین 
پارک های جنگلی استان چهار محال و بختیاری است و می توان آن 

را مهم ترین و تنها پارک جنگلی شهرکرد نامید. 
این پارک جنگلی حدود سال 1350 احداث شده و در حال حاضر 
زیر نظر سازمان جنگل ها است. خاکپور با بیان این که پارک های 
جنگلی براساس قانون ش��رایط و ضوابطی برای اس��تفاده دارند، 
یادآور ش��د: براس��اس قانون پارک های جنگلی، قابل واگذاری و 
 قابل تغییر کاربری نیس��تند، اما قانون اجازه داده است مدیریت و 
بهره برداری پارک جنگلی می تواند واگذار ش��ود، آن هم با شرط 

حفظ کاربری و حفظ مالکیت . این فعال محیط زیست ادامه داد: 
منظور از مدیریت و بهره ب��رداری، تالش برای نگهداری درختان، 
آبیاری وحفاظت است. مدیریت پارک جنگلی تهلیجان شهرکرد 
نیز در ده��ه 1380 به ش��هرداری ش��هرکرد واگذار ش��د، اما در 
سال های گذشته، نبود آبیاری مناسب، قطع درختان، سوزاندن 
عمدی درختان را در این پارک شاهد بودیم و نبود آبیاری مناسب 

موجب خشک شدن بسیاری از درختان شده است.

احداث سازه های دست ساز در پارک جنگلی ممنوع   
است

این کارش��ناس مناب��ع طبیعی گف��ت: در پارک جنگل��ی نباید 
سازه های دست ساز، قطع درختان به بهانه خیابان کشی و...انجام 
شود. وی با بیان این که هر ساله شاهد خشک شدن و قطع ده ها 
درخت در این پارک جنگلی هستیم، بیان کرد: میانگین کم بارش 
در شهرکرد و پایین بودن س��رانه فضای سبز این شهر از میانگین 
کشوری را باید در نظر گرفت و نباید به بهانه های مختلف فضای 
سبز شهرکرد را از بین برد. سرانه فضای سبز شهرکرد حدود هشت 

متر مربع است، در حالی که استاندار جهانی 20 متر مربع است.

سرانه فضای سبز شهرکرد در سراشیبی کاهش  
وی اذعان داشت: فضای سبز استان اصفهان 17 متر مربع است و  
مسئوالن این شهر هر روز نسبت به افزایش سرانه فضای سبز خود 
تالش می کنند. در حالی که ما عمال فضای سبز خود را در شهرکرد 

کاهش می دهیم.
خاکپور ادامه داد: برداشت های بیش از حد مجاز چاه ها و شدت 
افت سطح آب سفره های زیرزمینی، به همراه چرای بی رویه دام، 
تخریب بخش هایی از این مرغزار به بهانه توسعه و استقرار صنایع 
و مراکز خدماتی و همین طور تخلیه نخاله ها و مصالح ساختمانی 
و زباله ها سبب خشک شدن فاجعه بار این مرغزار و تبدیل آن به 
یک کانون خطرناک فرسایش بادی شده و با ایجاد گرد و غبارهای 
غیر قابل مهار، هوای بزرگ ترین سکونت گاه شهری شهرکرد را در 

معرض خطر قرار داده و به شدت تهدید می کند.

شهرداری ها تعریف قانون از پارک جنگلی را بپذیرد
این فعال محیط زیس��ت ادامه داد: نباید به بهانه تولید پارک های 
شهری فضای سبز ش��هرکرد را نابود کرد وضرورت دارد سازمان 
جنگل ها با نظارت دقیق تر در این مورد  وارد ش��ود و از این پارک 
جنگلی حفاظت کند. شهرداری ها نیز تعریف قانون از پارک جنگلی 

را بپذیرید و بر اساس قانون،  بر این پارک ها مدیریت کند.

با کاهش سرانه فضای سبز

ریه های شهرکرد در حال نابودی است

گروه  تعداد زیادی از درختان پارک جنگلی تهلیجان شهرکرد برای کارهای عمرانی قطع شده و ادامه 
قطع و نبود مراقبت مناس�ب از این درختان در سال های گذش�ته تاکنون، این پارک  را که محل شهرستان

اکسیژن سازی این شهر محسوب می ش�ود، در خطر جدی نابودی قرار داده است.پارک جنگلی 
تهلیجان ش�هرکرد یکی از بزرگ ترین پارک های جنگلی اس�تان چهار محال و بختیاری است و اهمیت آن برای شهر 

شهرکرد بسیار زیاد است.

روند فعالیت نامزدها مطلوب است 

60 نفر هیأت علمی در دانشگاه شهرکرد 
پذیرش یا بورسیه تحصیلی شدند 



یادداشت

بوم و بر 

نقل روز

ایران گردی

میراث نامه
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آبگیری دریاچه ارومیه در شرایط کنونی به صالح نیست
در جایی که تالش ها برای تأمین حقابه دریاچه ارومیه در حال انجام است، بررسی های متخصصان 
نشان می دهد این دریاچه در وضعیت فوق اش��باع قرار دارد و آبگیری آن نتایج مطلوب ندارد. آنها 
معتقدند باید بخشی از نمک رسوب کرده در بستر دریاچه را برداشت و پس از آن اقدام به آبگیری کرد.

9

با چرِخ نچرخ گردشگری

رؤیای خوش صنایع دستی محال است

شهرستان بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی، در دوران اوج شکوفایی و 
رونق خود یعنی دروران قاجاریه، 19 محله داشته است.

مح��الت 19 گان��ه بیرجن��د آن روزگار عب��ارت بودن��د از: محل��ه 
 چه��ار درخ��ت، محل��ه ش��کرآب، محل��ه جوادی��ه، محل��ه خیرآباد،

 محله پایین شهر و....
در آن زمان هر یک از این محالت ویژگی های خاصی داشتند، اما در بین 
آنها محله چهار درخت به لحاظ خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و حتی 

سیاسی سرآمد آنها به حساب می آمد.
محله چهار درخت قدیمی ترین و معتبرترین محله شهر بیرجند نیز بود. 
چرا که این محله به عنوان نقطه مرکزی ش��هر، دارای مس��اجد، حمام، 

آب انبار و میدانچه بوده است.
از نظر ریش سفیدان محل وجه تسمیه نام محله، وجود چهار درخت نارونی 
است که در چهار طرف میدان محل قرار داشته و به همین خاطر به میدان 

چهار درخت و محله چهار درخت شهرت یافت.
در وسط میدانچه محل، آب نمای کوچکی ساخته شده بود که آب قنات 
پس از عبور از این آب نما به هفت قسمت تقسیم شده و به هفت گذر انتقال 

داده می شده و از این هفت گذر به هفت محل منتهی می شده است.
معابری که از این میدانچه منشعب می ش��ده عبارت بودند از: کوچه کلو، 
کوچه قلعه و کوچه حمام و هر ک��دام از این معابر فضاهای مختلفی را در 

اختیار داشتند.
محله چهار درخت بیرجند در سال 1371 از سوی سازمان میراث فرهنگی 

و گردشگری با شماره 2365 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.
مسجد جامع و حمام و مدرسه تاریخی و قدیمی این محله نیز در فهرست 

آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

گروه می�راث- 15 اردیبهش��ت ، آخرین روز مهلت تعیین ش��ده از 
سوی سازمان میراث فرهنگی به فروشندگان میدان نقش جهان برای 
پاکسازی فروشگاه هایشان از صنایع دستی خارجی است؛ مهلتی که  
دو ساله می شود. پیش تر بنا به درخواست برخی از فروشندگان میدان 

نقش جهان، این مهلت تمدید شده بود.
 اکنون که همه مهلت ها به پایان رس��یده است، انتظار می رود میدان 
نقش جهان از وجود صنایع دستی پاکستانی، چینی و ترکی پاک شود 

و جای آنها را صنایع دستی مرغوب اصفهان بگیرد.
اکنون پرسش این اس��ت که آیا به راس��تی تعیین ضرب  االجل هایی 
 از این دس��ت برای چندمین بار از س��وی س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی اصفهان را از خطر نابودی نجات می دهد و بازار آن را 

احیا می کند؟
آیا استادکاران، هنرمندان و فروشندگان صنایع دستی همچنان توان 

ارایه آثار مرغوب را به گردشگران داخلی و خارجی دارند؟
از دیدگاه هنرمندان و فروش��ندگان هنرهای دستی دو علت بیش از 
همه، ادامه حیات این هنرها را تهدید می کند: نخست، نبود حمایت 
کافی از تولیدکنندگان صنایع دستی و دیگری، بی رونق بودن صنعت 

گردشگری در ایران.
 این دو عامل در کنار هم، باعث کس��ادی بازار صنایع دستی ایرانی و 
روی آوردن فروش��ندگان به عرضه صنایع دستی نامرغوب و خارجی 

شده است. 
به این ترتیب، به نظر می رس��د جمع آوری صنایع دس��تی خارجی از 
میدان نقش جهان، برای نجات هنرهای دستی اصفهان کافی نیست و 

برای درمان این زخم کهنه باید چاره ای دیگر اندیشید.
  یک��ی از عوام��ل اصل��ی بی رونق��ی ب��ازار صنای��ع دس��تی ک��ه 
در نظر گرفت��ه نمی ش��ود، وضعیت اقتص��ادی نامطل��وب خانوارها 
 و ب��اال ب��ودن هزینه ه��ای زندگ��ی  نس��بت ب��ه درآم��د اس��ت که

 در عمل، امکان خرید صنایع دس��تی گران بها را به گردش��گر داخلی 
 نمی دهد؛ پ��س خودبه خ��ود بازار ب��ه س��مت ارایه صنایع دس��تی 
 ارزان قیم��ت نامرغوب داخلی یا نمونه ه��ای ارزان تر خارجی می رود 
که ب��دون هیچ محدودیت��ی از مرزهای کش��ور وارد می ش��وند و در 
کانون های مهم گردش��گری ما، همچون می��دان نقش جهان عرضه 

می شوند.
 نباید فراموش کرد که به دالیل مختلف، صنعت گردشگری در ایران 
نیز در حال حاضر دچار رکود است و جذابیت چندانی برای گردشگر 
 خارجی ندارد و این، به معضلی جدی برای فروشندگان صنایع دستی

 تبدیل شده است. 
در این شرایط، بجاست وزارت بازرگانی در همکاری با سازمان میراث 
فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و گردش��گری جهت حمای��ت از تولیدات 
هنرهای دس��تی داخلی قاطعان��ه وارد عمل ش��ود و از ورود بی رویه 

صنایع دستی خارجی به کشور جلوگیری کند. 
نمی توان انتظار داش��ت ب��ا ورود اجناس مش��ابه ول��ی ارزان قیمت 
پاکستانی، چینی و ترکی، بازار صنایع دستی در اصفهان پویا بماند و در 
صورت ادامه این روند نتیجه همان می شود که در شش سال گذشته 
شاهد آن بوده ایم: تس��خیر میدان نقش جهان و دیگر بازارهای عرضه 
هنرهای دستی ایران به وس��یله اجناس وارداتی و تالش بی ثمر برای 
برچیدن این بساط از سوی دستگاه هایی که خود بزرگ ترین نقش را 

در ایجاد این معضل داشته اند.

همان ط��ور ک��ه در افتت��اح کنفران��س »هوی��ت مل��ی« س��ال 1374 
 انجم��ن پژوهش��گران ای��ران در واش��نگتن ب��ه روش��نی بی��ان داش��ته ام: 
 »... تاری��خ مکت��وب جامعه بش��ری و س��نگ نوش��ته های باس��تانی ه��ر کدام 
 بیان کننده هویتی اس��ت ک��ه وقتی ب��ه جامعه و کش��وری تعلق پی��دا می کند،

 س��ند افتخار برای شناس��ایی آن مرز و ب��وم می ش��ود و برگ هویتی اس��ت که 
نمایانگر تاری��خ، تمدن و تح��ول در آن جامعه بوده اس��ت. اگر چه همه از س��نگ 
 و یا س��نگ نبش��ته اند، همیش��ه مانند شناس��نامه افتخار آمیزی هس��تند که به

 جهانیان ارایه می ش��ود.« خلیج فارس برای ایران و ایرانیان همان نش��انه هویتی 
است که اگر به تاریخ پیش از سنگ 
نبشته ها نیز برگردیم، نام دیگری 
نداشته است. یادآوری این نکته برای 
»کشورهای حاشیه خلیج فارس« 
به طور قطع ضروری اس��ت که اگر 
نف��ت و درآمدهای ناش��ی از آن در 
چند دهه گذشته نبود، امروز اثری 
و خبری هم از هیچ کدام آنها وجود 

نداشت.

قلعه بلقیس، برجسته ترین اثر 
ارگ تاریخی خراسان شمالی

ارگه یا قلعه بلقیس یکی از برجسته ترین آثار شهرستان 
اس��فراین اس��ت که مس��احتی حدود 51 ه��زار و 712 
مترمربع و 29 برج در اندازه های مختلف در اطراف آن که 

از هرطرف با خندق احاطه شده است، دارد.
خرابه های شهر باستانی اس��فراین که هم اکنون به شهر 
بلقیس و نارین قلعه ش��هرت دارد، در فاصله حدود س��ه 
کیلومتری جنوب اس��فراین واقع ش��ده اس��ت و یکی از 
بزرگ ترین مجموعه های معماری خش��تی و گلی کشور 

به شمار می رود.
 مصالح اصل��ی به کار رفته در س��اخت قلع��ه گل چینیه 
 اس��ت ک��ه در بخش ه��ای مختل��ف از خش��ت، آجر و 
 چوب برای اس��تحکام بیش��تر اس��تفاده ش��ده اس��ت. 
دروازه ورودی آن در گوش��ه شمال غربی در دوطرف برج 

قرار دارد.
 شهر بلقیس، براساس اس��لوب معماری ساسانی ساخته 
شده و شامل سه بخش کهن دژ، رنجس و شارستان بوده 
و در شمال ارگ، محدوده شارستان قرار دارد که گرداگرد 

آن را حصار گلی بزرگی در بر می گیرد.
این حصار تدافعی در50 سال اخیر به دلیل عوامل انسانی 
تا حد زیادی تخریب شده است. کهن دژ بلقیس با شماره 
ثبت چهار هزار و 497 در فهرست آثار ملی قرار دارد. این 

شهر کهن حدود150 هکتار وسعت دارد. 
شهر بلقیس برای نخستین بار در س��ال 1352 از سوی 
دفتر فنی سازمان ملی حفاظت آثار باستانی خراسان به 

شکل محدود مورد گمانه زنی قرار گرفت.
براس��اس نتایج ای��ن کاوش ها ک��ه فقط ب��ه داخل قلعه 
محدودبود، آثار و بقایای این شهر به دوره صفوی نسبت 
داده شد که متأسفانه در آن زمان به دالیلی، آثار خارج از 

قلعه مورد توجه قرار نگرفته است.
  در نزدیک��ی دروازه ش��رقی، گورس��تانی به مس��احت 
10 هکتار کشف شده که از قرون نخست اسالمی تا دوره 

صفوی گورستان شهر  بوده شده است.
در این گورس��تان س��نت های مختلف تدفی��ن از جمله 
گورهای تابوتی، س��ردابه ای و گوره��ای آجرچین دیده 
می شود که نشان دهنده تغییر سنت تدفین در دوره های 

مختلف است.
 از جالب تری��ن م��وارد، کش��ف چند اس��کلت در داخل 
تابوت های چوبی است که به شکل طاق باز دفن شده اند 
 و مربوط به مسیحیان نسطوری اس��فراین در سده های

 3 و 4 هجری است.

کتیبه آجری اول، به خط کوفی و دربرگیرنده پنج آیه نخست 
سوره طه است. 

کتیبه آجری دوم در پنج س��طر ش��امل جم��الت مذهبی و 
 اسامی خلفای راشدین اس��ت که در دوره های بعد، به جز نام 

علی بن ابی طالب )ع(، محو شده است. 
 کتیب��ه آجری س��وم به خ��ط کوفی در ش��ش س��طر تاریخ 
 پای��ان س��اخت بن��ا را  501 هج��ری قم��ری و واق��ف آن 
را »ابی الفت��ح  بن  محم��د ب��ن  عبدالواحد نهوج��ی« معرفی 

می کند.

درخشش هنر بر پیکر چهل دختر
 خوش��بختانه بخش ه��ای عم��ده ای از تزئینات آج��ری این 
 من��ار همچن��ان س��الم باق��ی مان��ده اس��ت و س��ه نمون��ه 
 آجرچین��ی س��اده، برجس��ته و مع��رق در بدنه من��ار دیده 

می شود. 
یکی از تزئینات آجری زیبا و جالب توجه این منار، تکرار نقش 
ستاره شش پَر شبیه »ستاره داوود« است که از دیرباز پیروان 

دین های یهودی، مسیحی، زرتش��تی، هندو، بودایی و اسالم 
آن را می شناختند.                 

در باالی منار چهل دختران نیز پنجره ای مس��تطیل شکل با 
سرتاق چوبی رو به جنوب ایجاد شده که گویا برای اذان گفتن 

به کار می رفته است.
  در حال حاض��ر در حدود 3/5 مت��ر از پی مناره ک��ه از مالط 
 آهک و سنگ الشه س��اخته شده، باالتر از س��طح زمین قرار 
 گرفت��ه که نمای��ی ناهم��وار ب��ه بخش زیری��ن من��اره داده 

است. 

چهل دختران و ایزد بانو»آناهیتا«
علت نامگذاری این من��ار به »چهل دختران« ب��ه طور کامل 
روشن نیست، اما می دانیم این نام را در برخی دیگر از شهرهای 
ایران همچون قم، تهران، سمنان، شاهرود، یزد، نایین و دامغان 
در دوره های مختلف تاریخی بر شماری از بناهای آرامگاهی یا 

زیارتگاهی نهاده اند.
در اصفهان قدیم دس��ت کم چهار مکان دیگر ه��م به این نام 

خوانده می شدند که همگی در گورس��تان ها و یا نزدیکی آنها 
بوده اند. 

 همچنین روش��ن اس��ت این ن��ام، ترکیبی از ع��دد »چهل« 
 به نش��انه تقدس یا تکثر و »دخت��ر« به عنوان نم��اد زنانگی 

است. 
بنابراین بعید نیس��ت نام چهل دختران را به واسطه نزدیکی 
 این منار ب��ا آرامگاه یا بقعه ای س��توده به همین ن��ام بر مناره 
نهاده باش��ند که به احتمال زیاد آرامگاه ی��ا زیارتگاهی زنانه 

بوده است. 
 ش��ماری از بناهای آرامگاهی در ایران که ن��ام چهل دختران 
 بر خود دارند یا ب��ا نام های دیگری همچ��ون بی بی، خاتون،

بانو، دخت��ر و مادر ش��ناخته 
می ش����ون���د، در ش���مار 
زیارت  گاه های زنان بوده اند که 
به نظر می رس��د ارادت به این 
بناها ریش��ه در باورهای ایران 
باس��تان و اعتقاد ب��ه ایزدبانو 

»ناهید« دارد. 
 اما ای��ن منار در می��ان برخی 
از س��اکنان قدیم��ی محل، به 
نام منار »گارلنگ« نیز نامیده 
می ش��ود که تغیی��ر یافته نام 
کش��یش جیم��ز گارلند، یک 
انگلیس��ی مبلغ دین مسیحی 
مذه��ب پروتس��تان اس��ت 
که ح��دود اوایل قرن بیس��تم 
می��الدی 35 س��ال در میان 
یهودیان اصفه��ان و  در یکی 
از خانه های مج��اور این مناره 
زندگی می کرد و به کار تبلیغ 
آیین مسیح در میان یهودیان 

اصفهان مش��غول بود و پس از درگذش��ت، در آرامگاه ارامنه 
اصفهان به خاک سپرده شد.

برخالف سایر منارهای تاریخی موجود در اصفهان که اطالعات 
دقیقی از س��ازندگان و سال س��اخت آ نها در دسترس نیست، 
نام سازنده و سال س��اخت منار چهل دختران به روشنی روی 
 آن ثبت شده است، از این رو در ش��هر منار های تاریخی، منار 
چهل دختران با هویت ترین من��ار و تنها منار کتیبه دار منفرد 
شناخته می ش��ود که دربرگیرنده ارزش های  هنری و تاریخی 

است. 
منار چهل دختران، به شماره 231 در فهرست آثار ملی ایران 

به ثبت رسیده  است.

مناره ای اسالمی، به نام یک مسیحی

 چهل دختران هنوز پایدار است

منار تاریخی چهل دختران، در شمال محله قدیمی یهودی نشین جوباره اصفهان در خیابان   گروه 
کمال و در نزدیکی منار تاریخی ساربان واقع اس�ت. منار چهل دختران که در دوران سلطان میراث

محمد ملکشاه سلجوقی در س�ال 501 هجری قمری، به خواست سپهساالر ابوالفتح نهوجی 
ساخته شده است، با طول پایه 8 ضلعی اش، 29 متر ارتفاع دارد و دارای تزئینات آجرکاری زیبا و دو کتیبه به خط 

کوفی و یک کتیبه به خط نسخ است.
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همهمه کوچ در میان 
بزرگ ترین ایل کوچنده ایران

س��رزمین زیبای بختیاری و دامنه های 
قاسم 
آسترکی

 پ��ر گل زاگ��رس، از دیرب��از زیس��تگاه 
 مردمان��ی در ک��وچ ب��وده اس��ت. ای��ل

  بختیاری، بزرگ ترین ای��ل کوچنده ایران، هرچن��د در دهه های 
 اما همچنان س��نت کوچ خ��ود را، هرچن��د محدود، حف��ظ کرده پیش��ین با »تخته قاپ��و« و ترغیب به یکجانش��ینی مواج��ه بوده، 

 است. 
ییالق و قش��الق بختیاری ها در حد فاصل دو استان چهارمحال و 

بختیاری و خوزستان اتفاق می افتد.
 نق��اط یی��الق بختیاری ه��ا در چهارمح��ال و بختی��اری، دیمه، 
 ش��یخ علیخان، بازف��ت، بی��رگان، خانمی��رزا، بی��دکل، جونقان و 
 چغاخور اس��ت و نقاط قش��قایی در خوزس��تان، شهرس��تان های 
 اللی، مس��جد س��لیمان، ایذه، شوش��تر، دزفول و اندی��کا را در بر 

می گیرد.
 بختیاری ه��ا از اواس��ط فروردی��ن تا اواخ��ر اردیبهش��ت ییالق 

می کنند و زمان قشالق آنان، اواسط شهریور تا پایان مهر است. 

 گله، پی��ش ق��راوالن ای��ل، راهی ای��ل راه ه��ای کوچ می ش��ود. 
 زن��ان و ک��ودکان، س��وار ب��ر االغ ه��ا و قاطره��ا و اس��ب های 
 مهرب��ان، در پ��ی گل��ه روانن��د و م��ردان، دور و نزدی��ک ای��ل 

راه، به پشت گرمی و پاسبانی ایل مشغولند.
 ای��ل راه ه��ای ت��اراز، تن��گ فال��ه، دزپ��ارت، هزارچم��ه و ک��وه 
 س��فید ق��رن هاس��ت تألل��وی ص��دای ک��وچ را در خ��ود نه��ان 
 کرده اس��ت؛ ص��دای زنگول��ه گوس��فندان، گری��ه و خنده های 
 کودکان، ش��یهه اس��بان، نهی��ب چوپان��ان ک��ه گل��ه را هدایت 
 می کنند ی��ا صدای ب��ه دنیا آم��دن کودک��ی در کوچ ی��ا صدای

  ب��اد، ص��دای رودخان��ه حاش��یه ای��ل راه و همهمه کوه و دش��ت 
و دره...

 ایل ب��ه مقص��د رس��یده اس��ت؛ م��ردان، س��یاه چادره��ا را َعلَم 
می کنند و زنان هیزم را برای چای می افروزند و دختران گوسفندان 

را می دوشند تا دوغ درست کنند.
نان و دوغ بهترین غذای ایل در مسیر کوچ ساالنه است، تا خستگی از 

تن به در کنند و با طلوع دوباره آفتاب قدم در راه بگذارند.

عکس یادگاری

حکایت باد بهاری و گل سرخ
قشنگ ترین تصویری که می توانی ببینی، لبخند خرسندی دو 
دلداده است در تنگای یک قاب عکس یادگاری؛ سال ها پس از طی 
دوران جوانی، دل در گرو هم، دوشادوش بر زشتی و زیبایی روزگار 
می خندند. همان روزگاری که خط چین و چروک را بر پیشانیشان 
خراشید. یادش بخیر پدربزرگ می گفت: همیشه باد بهاری نمیاد تا 
گل سرخ بیاره،اما تو بخند... دنیا میاد و می گذره.

برخالف سایر 
منارهای تاریخی 

موجود در اصفهان 
که اطالعات دقیقی 
از سازندگان و سال 

ساخت آ نها در 
دسترس نیست، 

نام سازنده و سال 
ساخت منار چهل 

دختران به روشنی 
روی آن ثبت شده 

است

آشنایی با محله چهار درخت بیرجند 

 خلیج فارس، میراث باستانی
 و امپراتوری ایران

 دکتر حسین الجوردی / جامعه شناس 
و رییس انجمن پژوهشگران ایران



یادداشت
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فرار از دلگیرِی همه گیر 
جمعه ساکت، جمعه متروک 

جمعه چون کوچه های کهنه، غم انگیز
جمعه اندیشه های تنبل بیمار

جمعه خمیازه های موذی کشدار

فقط کافی است جستجویی در اینترنت کنیم 
ویدا 
تا بفهمیم عصرهای جمعه برای خیلی ها مثل کوهی

خود ما،کشدار و دلگیر اس��ت. چه شعرها که 
برای عصر جمعه گفته نشده )یک نمونه اش همین شعر فروغ که ابتدای 
یادداشت آمده اس��ت ( و چه ترانه ها که برای جمعه ها خوانده نشده 

است، مثل آن ترانه معروف فرهاد که می گوید: 
عمر جمعه به هزار سال می رسه

جمعه ها غم دیگه بیداد می کنه
آدم از دست خودش خسته می شه

با لبای بسته فریاد می کنه
داره از ابر سیاه خون می چکه

جمعه ها خون جای بارون می چکه
اگر به سایت های شبکه های اجتماعی هم س��ری بزنید، ردی از این 
جمعه ها پیدا می کنید؛ مثال دریکی از این شبکه ها صفحه ای هست 
به نام »من از جمعه ها متنفرم«. در معرف��ی صفحه آمده:» دلگیری 
عصر جمعه نه از بین می رود نه عادی می ش��ود! فق��ط از هفته ای به 
هفته دیگرمنتقل می ش��ود«. یا صفحه ای که به شوخی، کمپینی راه 
انداخته برای حذف عصر دلگیر جمعه از تقویم رسمی کشور. روی دیوار 
صفحه ها هم پر از ابراز دلگیری و تنفر از عصر جمعه هاس��ت. خالصه 
هرکسی سعی می کند به طریقی با عصر جمعه هایش کنار بیاید. اما 
سؤالی که پیش می آید این است که اصال این همه دلگیری عصر جمعه 

از کجا می آید؟ و چرا این قدر همه گیر و جانکاه است؟
دکتر سیما فردوس��ی، روانش��ناس خانواده، درباره این حالت روحی 
عصر های جمعه معتقد است: »مقوله دلگیر بودن عصر روز های جمعه 
در فرهنگ ما شایع شده اس��ت. این خاصیت بشر است که می خواهد 
برنامه داش��ته باش��د و در پی تنوع اس��ت. در ذهن ما روز جمعه روز 
اس��تراحت و تفریح اس��ت، اما اگر این هماهنگی و برنامه دچار خلل 
ش��د و ناهماهنگی میان ذهن و محیط ایجاد شد، روح دچار غم زدگی 
می ش��ود«. وی ادامه می دهد: »این مورد بیشتر به روحیات و حاالت 
مختلف آدم ه��ای مختلف باز می گ��ردد. زیرا آدم ها ب��ه لحاظ تیپ و 
شخصیت با یکدیگر متفاوت هستند. معموال کسی شنبه که یک هفته 
کاری آغاز می شود و همه انسان ها یک روزکاری را پشت سرمی گذارند، 
تنهایی و خألی را حس نمی کند. زیرا تمام ایام و ساعت هایش با کار و 
فعالیت پر می ش��ود، اما از آن جایی که جمعه روز تعطیل و استراحت 
است، افراد س��عی می کنند خس��تگی یک هفته کار و تالش را در این 
روز از تن به در کنند. این حالت هم باعث می شود تا جمعه ها روزهای 
متفاوتی با روزهای دیگر باش��د. بی برنامه بودن این روز برای برخی از 

افراد باعث کسالت، خستگی و بی روحیه شدن می شود«.
حاال ش��اید بتوانیم کم��ی علت ای��ن دلگی��ری را بهتر بفهمی��م. اما 
راه ف��رار از ای��ن افس��ردگی و دلگیری عص��ر جمعه چیس��ت؟ دکتر 
 فردوس��ی می گوی��د اگ��ر برنام��ه ای ب��رای جمعه ه��ا و ب��ه ویژه 
غروب هایش داش��ته باش��یم، اص��ال یا کمتر ب��ا این حال��ت مواجهه 
می شویم: »به همه کسانی که عصر جمعه ها دلشان می گیرد توصیه 
می کنم با انجام یک برنامه مدون س��اده، اما دائم از بی حوصلگی این 
ساعت از روز جمعه رهایی پیدا کنند«. حاال که این قدر عصر جمعه ها 
مهم است و دلگیری اش دس��ت از س��ر هیچ کس برنمی دارد. ما هم 
تصمیم گرفتیم هر پنجشنبه پیشنهادی برای پر کردن وقت خالی عصر 
جمعه به خوانندگان مان بدهیم. اگر شما هم پیشنهاد خاصی در نظر 
داشتید با ما در میان بگذارید تا با بقیه به اشتراک بگذاریم. از این به بعد 

هر هفته منتظر پیشنهادهای عصر جمعه ای ما در این ستون باشید.

خرید میوه
موقعیت: ب��ه تازگی مس��تقل 

گروه 
شده اید و می خواهید میوه را سبک زندگی

وارد سبد خانوار کنید. به میوه 
فروشی می روید، چه می کنید؟

توصیه های عقالنی:
بار اول را با کسی که پیش تر این کار را انجام داده بروید.

هیچ چیز مثل آموزش عملی نیست.
بدیهی اس��ت میوه ها باید تازه و ب��دون هرگونه لک یا 

لهیدگی باشند.
توصیه قبلی در حالت��ی امکان پذیر اس��ت که خودتان 
اجازه سوا کردن میوه ها را داشته باشید. با کمی رایزنی 

و پافشاری این خواسته خود را عملی کنید.
با توجه به نی��از خود و میزان مان��دگاری میوه ها خرید 
کنید. امکان خرید مجدد همیش��ه وجود دارد، اما میوه 
گندیده دیگر پول نمی شود. همان قدر که در نظر دارید 
خرید کنید و اسیر جوسازی های میوه فروش نشوید. آنها 
همیشه می خواهند با هدف رند کردن میزان خرید تا دو 
برابر مقدار درخواستی ش��ما را روی ترازو بگذارند. حتی 
اگر مایل بودید دانه ای خرید کنید. پنج تا پرتقال، شش 

تا نارنگی و شش تا سیب. خیلی هم کالس دارد.
 میوه هایی مثل س��یب، موز، هلو و گالب��ی این امکان را 
دارند که بعد از چیده شدن از درخت هم، برسند. بنابراین 
شما می توانید این میوه های را در حالی که هنوز رسیده 
کامل نیس��تند، خریداری کنید و با تنظیم عواملی نظیر 
دمای محی��ط، فرآیندهای رس��یدگی آنه��ا را در مدت 

نگهداری تنظیم کنید.

توصیه طالیی:
سحرخیز باش تا کامروا باشی. میوه فروشی ها بار جدید 
را بین ساعت 8 تا 9 صبح می آورند و برد با آنهایی است 
که زودتر خری��د می کنند. هر چه خریدتان به س��مت 
عصر و شب برود، میوه هایی با کیفیت پایین تر نصیبتان 

می شود.

توصیه ملی:
ایرانی، جنس ایرانی بخر. از آن جایی که کشور پهناورمان 
چهار فصل است و هر فصل میوه های متنوع خود را دارد، 
هیچ ضرورتی ندارد در تمام طول س��ال همه میوه ها را 
داشته باشید تا مجبور شوید سیب و گالبی و سیر چینی 
بخرید. پس از اطمینان حاصل کردن از بومی بودن میوه، 

به خرید آن مبادرت ورزید.

داستان بانمک:
موقعیت خرید میوه و س��بزیجات یکی از دستمایه های 
قدیمی مثل ه��ا و ترانه های کوچه بازاری بوده اس��ت. 
ماجرای سبزی خریدن خانمی از شخصی با عنوان »عمو 
سبزی فروش« یکی از معروف ترین آنهاست که سال ها 

سینه به سینه نقل گشته است.

عصر جمعه

عصر جمعه

رتق و فتق 
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مکان: اتوبوس بسیار بسیار شلوغ

زمان: هیچ فرقی ندارد!
 توصیه: همش��هری های عزیز! در قس��مت زنانه کیف های بزرگ تان را روی هوا نگیرید. شاید به سر کسی

آدم ها برخورد کند.
و بادی بی صبر

از راه های مخفی 
           با خوف های پنهان می آمد

و پرده های الجوردی را
آهسته تکان می داد

و پرده های الجوردی
وقتی که تکان می خوردند
با باد ناشناس می گفتند:

او از راه ما تو را شناخت

لبریخته ها، یداهلل رویایی، 
قسمتی از شعر شماره 157

1    گاندی، گیاه، گلیم
 یک بار با جمله ای آش��نا ش��دم از گاندی، که گفت��ه بود اگر 
می خواهید بهتر زندگی کنید، باید از حداقل جزییات اطرافتان 
اطالع داشته باشید و مطالعه داشته باشید. حاال شاید به صورت 
 تخصصی نه، که مثال بروید فلس��فه محض بخوانی��د، یا بقیه

 رش��ته ها را. یک حداقل مطالعه ای داش��ته باشی، که بتوانی 
راحت تر گلیمت را از آب بیرون بکشی و لذت ببری از زندگی. 
این جمله همیشه توی ذهن من بود. این باعث شده بود مثال 
اگر برخورد می کردم به این که االن غذا چه باید بخورم، خیلی 
دقت می کردم به این قضیه. یادم نمی رود در یزد که بودم، به 
طور تصادفی با کتاب »فواید گیاهخواری« صادق هدایت آشنا 
شدم. این کتاب با جزییات زیادی که داشت، خیلی جذبم کرد. 

2    کتاب خانه سیار
اینها دست به دست هم دادند و باعث ش��دند من شروع کنم 
به کنکاش و جس��تجو و مطالعه. از دبیرستان کتاب های »لئو 
بوسکاریا« را می خواندم که یک روانشناس ایتالیایی بود. اول 
فقط کتاب های روانشناسی می خواندم. کم کم به مرور زمان 
کشیده شدم به س��مت کتاب های ادبی. حاال دیگر دنبال این 
بودم ک��ه ببینم در ادبیات چه خبر اس��ت. دی��دم مثال صادق 
هدایت، بوف ک��ورش به حدود س��ی زبان زن��ده دنیا ترجمه 

شده و اینجا، هنوز خیلی ها نمی شناندش، یا ذهنیت شان از 
 هدایت این هست که وقتی کتاب هایش را بخوانی، خودکشی 
 می کنی، که تمام این چیزها اش��تباه اس��ت. اصال ش��ما باید 
به قلم هدایت نگاه کنی و این که در چه مقطعی نوش��ته است 
 و تازه باید ب��روی تحلیل های��ش را بخوانی. خیل��ی کار دارد 
که یک نویس��نده را بشناس��ی. از آن به بعد دیگر  همیشه در 
جمعه بازار کتاب دروازه دولت، کت��اب تهیه می کردم. عالقه 
داشتم به کتاب های قدیمی. آن جا آن کتاب ها را می خریدم 

و می خواندم.
یک روز کتابخانه ای به تورم خورد. خیلی از کتاب ها را داشتم 
و می خواس��تم به بچه ها بفروش��م. دیدم می خواهند خیلی 
مفت بخرند. یک��ی از بچه ها گف��ت یک می��ز در جمعه بازار 
بگذار و راح��ت کتاب ها را بفروش. کتابفروش��ی من از همین 

جا شروع شد. 
 حدود پانزده س��ال قب��ل، جمعه ه��ا می رفت��م آن جا کتاب 
می خریدم و کتاب می فروختم. یادم هست خانواده می گفتند 
تو مهندسی، نباید کتاب بفروش��ی. می گفتم اصال این چیزها 
ربطی به هم ندارد. تصمیم گرفته بودم یک آشنایی مختصری 
که با کتاب پیدا کرده ام، چند تا کتاب هم به بقیه معرفی کنم. 
حدود دو سال و نیم بعد، این کتابفروشی را تأسیس کردم و االن 

سیزده سالی است که در این کتابفروشی هستم. 

3    دغدغه در سطح یک شهر
این جمله برتولد برش��ت هیچ وقت از ی��ادم نمی رود که »اگر 
کوشش کرم ابریشم در تنیدن تار به این منظور باشد که زندگی 
کرمی خود را ادامه دهد، باید گفت که ذاتا حمال است«. کرم 
اینقدر تار می تند که پروانه شود و پرواز کند. پرواز هم همیشه 

در ذهن ما اتفاق خیلی زیبایی است. 
انسان هم همین طور اس��ت؛ اگر در محیطی که هست دست 
و پا نزند و از آن محیط خارج نش��ود و دنیایش را نشناسد، و با 
زیبایی ها آشنا نشود، باعث می شود به مرور زمان فاسد شود؛ 
هم از لحاظ ذهنی و هم از لحاظ فیزیک��ی. این چیزها بود که 

به هر تقدیر مرا سوق داد به سمت کتابخوانی و کتابفروشی.  
 م��ن در یزد یک اس��تاد داش��تم ک��ه همیش��ه در خاطر من 
 م��ی ماند؛ آق��ای خادمی ک��ه از دانش��گاه صنعت��ی اصفهان 
می آمدند یزد درس می دادند.  بعضی موق��ع ها برای بچه ها 
حرف می زدند. بعضی موقع ها که مثال کالس شلوغ بود، این 
جمله ش��ان یادم نمی رود که می گفتند: »بچه ها یک نفر هم 
که درس مرا بفهم��د برای من کافی اس��ت. بقیه می خواهند 
نفهمند طوری نیس��ت. من این همه راه از اصفهان می آیم تا 
یزد، تا به شما درس بدهم، اما برای من آن یک نفر کافی است«. 
مسأله این است. شما آدم ها را می بینید که توی شلوغی، توی 
دنیای مدرن، می روند و می آیند و حواسش��ان به هیچ چیزی 
 نیست و غرق زندگی شده اند. اما تک آدم هایی را می بینید که 
می توانید رویش��ان زوم کنید. می توانید ب��ا آنها حرف بزنید. 
خیلی از کتابفروش ها هستند که شاید بگویند کاش کتابفروش 
نشده بودیم. کتابفروش��ی برای ش��غل اول در جامعه ما اصال 
به درد نمی خورد. اما یک حوزه ش��خصی وج��ود دارد. وقتی 
حوزه ش��خصی ات غنی ش��د، می توانی اطالعات به دیگران 
 بدهی، کتابخوانش��ان کنی، تا آنها از زندگیشان لذت ببرند و 
همین طور این حوزه دایره اش بیشتر شود. من همیشه در این 
 فکر هستم. بعد از سیزده س��ال بسیار راضی هم هستم و لذت 
 می برم از این که بعد از س��ال ها مثال یک مش��تری می آید و 
می گوید من س��ال ها از ش��ما کت��اب خری��ده ام و االن یک 
کتابخانه دارم و زندگی ام بس��یار زیبا ش��ده. همین برای من 
کافی است. فکر  نمی کنم باالتر از این قضیه چیزی در زندگی 

وجود داشته باشد. 
]و آخرین مشتری شب وارد می شود:  »انسان در شعر معاصر« 

محمد مختاری را دارید؟
- نه متأسفانه.[

در ش��هر اصفهانی که زندگی می کنیم، کتابخوانی در سطح 
خیلی پایینی است. وقتی سطح کتابخوانی پایین باشد، فرهنگ 
یک جامعه هم پایین است. این دغدغه های ذهنی من است که 
در زندگی ام وجود دارد. تمام روابط اجتماعی، تمام برخوردها، 
 ریش��ه در این دارد که آدم س��طح فک��ری اش را ب��اال ببرد، 
زیبایی ها را در زندگی بشناس��د، و بتواند زیباتر زندگی کند و 
روابط اجتماعی باالتری داشته باشد. صد درصد آن موقع شهر 

یا جامعه بهتری خواهیم داشت.

زندگی دوگانه نوه حاج محمود - 2

گفتگو با  منصور شفاعت، کتابفروش و شاعر

این ادامه گفتگوی ماست با کس�ی که ظهرها در بریانی حاج محمود کار می کند و عصرها،  بابک بقایی،
کتاب های نایاب و قدیمی می فروشد. اسم کتابفروشی اش »فروغ« است به یاد فروغ فرخزاد.  حمید میزبانی

در سال 83 کتاب شعری چاپ کرده است به نام »بر داالن تاریک شب عریان«. در سال 80 
گروه تئاتری تشکیل داده و »زیبای بی اعتنا«ی ژان کوکتو را اجرا کرده است. در بخش اول همراه او بودیم از دبیرستان 
هاتف و سرامیک خواندن در فنی حرفه ای، تا متالورژی خواندن در یزد و خدمت در هواپیماسازی هسا و فیلترسازی 
مبارکه و مربی گری تنیس روی میز تا بازگش�ت به همان دکان پدری؛ بریانی حاج محمود. حکایت اصلی اما ماند برای 

این شماره؛ وقتی که ایستگاه پایانی این در به دری ها آرامش است در یک مغازه کوچک: کتابفروشی فروغ.

چشم بندی
می خواهیم بگردیم و تمام بازی های محلی که روزگاری، اوقاتی از 
ما می گرفت و فراغتی برای مان درست می کرد را پیدا کنیم و مثل 

یک زیر خاکی از نو آنها را بازبینی و بازی کنیم.
در برخی روس��تاهای اصفهان، بازی ای به ن��ام »ِکاله بََرک« وجود 
دارد. ش��یوه انجام آن نیز به این صورت اس��ت که دای��ره بزرگی در 
وسط میدان رس��م می کنند و یک گروه ده نفره داخل آن نشسته 
و گروه ده نف��ره دیگری، خ��ارج دای��ره و دور آن می چرخند تا در 
فرصتی مناس��ب بتوانند کاله یکی از افراد داخل را برداش��ته و فرار 
کنند. سپس کاله را پنهان از چش��م اعضای تیم مقابل، بین خود به 
گونه ای رد و بدل می کنند که معلوم نش��ود دست کیست. سپس 
به محل تعیین ش��ده برای انداخت��ن کاله دویده و تی��م مقابل نیز 
دنبالش��ان می کند و اگر بتواند کاله را بگیرد، برنده اس��ت . در غیر 
این صورت، چنانچه کاله به زمین افتاده و خاکی شود، آن تیم بازنده 
 محس��وب می ش��ود. این کار را پنج بار تکرار ک��رده و امتیازبندی 

می کنند.
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1- خ�ط و خ�ش روي 
وس�ایل چوبي خود را 
می توانید با کش�یدن 
گردو روي آنها برطرف 

کنید.

 4-ب�ه ج�اي خری�د 
حوله هاي سر تِي تمیز 
کننده کف، از دستمال 
کهنه هاي آش�پزخانه 

استفاده کنید.

2 -ب�راي پی�دا کردن 
اش�یای قیمت�ي ریز، 
یک ج�وراب را با کش 
س�ر  ب�ه  الس�تیکي 
جاروبرق�ي زده  و کف 

محل را جارو کنید.

5-زم�ان دری�ل 
از  دی�وار،  کاري 
برچس��ب ه�اي 
کاغذي براي جمع 
آوري گ�چ و خاک 

استفاده کنید.

3-ب�راي جلوگی�ري 
ک�ردن از س�ررفتن 
شیرجوش، یک قاشق 
چوبي ب�رروي آن قرار 

دهید.

 6-زمان����ی ک����ه 
م�ی خواهی�د می�خ به 
 دی�وار بکوبی�د، ب�رای 
نگه داشتن میخ از شانه 
اس�تفاده  پالس�تیکی 

کنید.
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الف( با توجه به عکس فقط با حذف دو عدد از چوب کبريت ها پنج مربع را به 
چهار مربع تبديل کنید، به طوری که مربع ها نیز هم اندازه باشند. 

 ب ( با توجه به عکس ب�اال فقط با جاب�ه جايی دو عدد از چ�وب کبريت ها 
پنج مربع را به چهار مرب�ع تبديل کنید، به طوری ک�ه هیچ کبريتی حذف 

نشود و مربع ها نیز هم اندازه باشند. کمی فکر کنید. 

شخصیت خود را بشناسید
تصورکنیددربیابان خش��ک وبی پایانی درحال راه رفتن هس��تید؛ 
خسته،گرسنه،تشنه. پس از پنج ساعت پیاده روی، ناگهان ساختمان 

مجلل وباشکوهی درجلوی شماظاهرمی شود.
1.ساختمانی که جلوی شماظاهرشده است چیست؟

الف-یک قصر ب- یک موزه ج-یک هتل د-یک بنای مذهبی 
2.شماازچه طريقی واردساختمان می شويد؟

الف-پنجره ب- در ج- بالکن د- تونل زیرزمینی
 وقت��ی واردس��اختمان ش��دید، آن رابس��یارمجلل وباش��کوه 

می یابید. ناگهان صدای درزدن می شنوید. 
 دررابازمی کنی��د وکس��ی رامی بینیدک��ه واقعاًمی خواس��تید ب��ا

 اوباشید.
3. آن شخص کیست؟

 ب��ه گش��تن ادام��ه می دهید.پلکان��ی را می بینیدکه ب��ه طبقه باال
می رود.

 4.مارپیچی است يامستقیم؟
ازپلکان باالمی روید. تعدادپله هارامی شمارید.

5.چندپله بود؟)هرعددی ازيک تا بی نهايت(
بعد وارد اتاقی می شوید...

6. دلتان می خواهداين اتاق چقدر بزرگ باشد؟
الف-به اندازه یک آکواریوم

ب-به اندازه یک اتاق معمولی
ج-به اندازه یک جنگل

د-به اندازه اقیانوس آرام
7.دلتان می خواهدرنگ ديواراتاق چه باشد؟

 الف-قرمزب-س��یاه وس��فیدج- ارغوانید-زردیاپرتقال��ی و 
رنگ های رنگین کمان

یک میزجلوی شماظاهرمی شود...
8.آيا گرد، مربع، مثلث يا بدون شکل خاصی است؟

وظرفی با پن��ج میوه روی آن ق��راردارد: گیالس- س��یب- کیوی- 
طالبی- هندوانه

9.يک میوه را انتخاب کنید.
میوهایی که انتخاب کرده اید، شمارا به یاد این شخص می اندازد...

10.نام اورابنويسید.
11.شمامیوه رابرمی داريد و...

الف-بالفاصله آن را می خورید.
ب- قسمت کرم خورده رامی برید وقسمت سالمش را می خورید.

ج-آن رامی بریدوداخلش رامی بینیدکه کرم خورده اس��ت و بعد به 
خوردنش ادامه می دهید.

د-اگرکرم خورده باشد، تمامش را دورمی اندازید.
ازآن ساختمان خارج می شوید و پنج حیوان را می بینید. موش، آهو، 

اسب، دلفین، فیل
12.اين حیوانا ت را  به ترتی�ب اولويتی که برايتان دارند 

رده بندی کنید.

جواب:
1.نشان دهنده چیزی است که شمابیشترازبقیه چیزهادنبال 

آن هستید.
قصر:ثروت، موزه:حرفه وشغل، هتل:خانه وعشق،

م�کان مذهب�ی: اعتقادات ي�ا زمین�ه رش�دروحی و روانی 
شماست.

2.نشان دهنده نوع زندگی است که به دنبال آن هستید.
 پنجره:زندگی سرش�ار ازرويداده�ای پیش بینی نش�ده و

شگفت انگیز
در: زندگی آرام و امن

بالکن: زندگی مسالمت جويانه وعاشقانه
 تون�ل زيرزمینی: زندگ�ی خطرناک ول�ی معن�ی دار و پر از 

تجربه های متفاوت
3.فردی که پش�ت در می بینید، همان کس�ی است که شما 
 در رويارويی با مش�کالت زندگی می توانیدکاماًلبه او اعتماد

کنید.
4.پلکان نشانه زندگی عشقی شماست. پیچ درپیچ ولی زيبا، 

مستقیم و معمولی ولی خسته کننده
5.تع�داد پله ها:تعدادت�الش هايی که ش�ماامیدواريد برای 

برقراری رابطه تان به عمل آوريد.
6.اندازه اتاق:میزان ماجراجويی هرچه کوچک باش�د، يعنی 

شماآدم محافظه کاری هستید.
7.رنگ اتاق شخصیت شماست:

قرمز: احساساتی وپرشور، س�یاه و سفید: منطقی، ارغوانی: 
ماجراجو

زرد و پرتقالی: شادمان وسرحال، رنگین کمان: شما در مورد 
اين که واقعًاچه هستید، شک داريد.

8.شکل میز: زاويه ديدشمارا نس�بت به چیزهاياموقعیت ها 
نشان می دهد.

مربع: ثابت و منصفانه
گرد: ش�مامی خواهیدچیزهارا ازديدگاه و نقطه نظر بسیاری 

افراد ديگر ببینید.
مثلث: شما می خواهید مبتکر و اصلی باشید.

بی ش�کل: ش�ماآدم بی اراده ای هس�تیدو همیش�ه طفره 
می رويد.

9.میوه ها نش�انگر اين هس�تندکه ش�ما به دنب�ال چه نوع 
دوس�تانی می گردي�د. میوه ه�ای ب�زرگ تر نش�انگر اين 
هس�تندکه نمود فیزيکی وظاهری برای شما بیشتر اهمیت 
دارد و میوه های کوچک تر به معنی اين هستندکه شخصیت 

افراد برای شمامهم است.
10.اين ش�خص نشانگر نوع دوستانی اس�ت که شمابه دنبال 

آنها هستید.
11.چگونگی خوردن میوه نش�انگر اين است که شماچگونه 

باديگران رفتارمی کنید.
الف:يعنی شما کینه ای از ديگران به دل نمی گیريد.

ب:يعنی شما فقط نکات مثبت دوستانتان را می پذيريد و از 
پذيرفتن نکات منفی آنها سرباز می زنید.

ج:خوردن آن علیرغم کرم خوردگی يعنی نقاط قوت و ضعف 
ديگران را می پذيريد.

د: دور انداختن يعنی شماآدم بی رحمی هستید.
12. 5 حیوان:

دلفین: شغل وحرفه، فیل:خانواده
اسب:عشق، موش: انتظار و احترام

آهو: دوستان شما وچیزهايی که به آن توجه داريد است.

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

برای شما برنامه های مختلفی داریم. منتظر ما و مسابقات مان باشید.

جواب الف

جواب ب

احتماال تابه حال سودوکو بازی کرده اید. امروز می خواهیم بازی دیگری را 
به شما معرفی کنیم به نام »استریمکو«. در این بازی نیز باید عددها را در 
یک جدول بچینید )مانند سودوکو(، ولی با قانون های خاص خودش. ایده  
 این بازی از »مربع های التین« گرفته شده اس��ت. این بازی در یک مربع  
nدرn انجام می شود. در واقع بایس��تی این مربع را با عددهای یک تا n پر 
کنید. به جز خانه های مربع، مس��یرهایی به طول n نیز در این مربع قرار 

گرفته اند که هر مسیر شامل n خانه است و تعداد مسیرها نیز n است.
قانون های بازی استريمکو

۱. در هر سطر از جدول، هر یک از عددهای یک تا n بایستی دقیقا در یک 
 n ردیف قرار گیرند. ۲. در هر س��تون از جدول، هر یک از عددهای یک تا
بایستی دقیقا در یک ردیف قرار گیرند. ۳. در هر مسیر از جدول،  هر یک از 

عددهای یک تا n بایستی دقیقا در یک ردیف قرار گیرند. 

لطفا صفحه زیر را پرینت گرفته و سپس هر شکل را برش بزنید.
 سؤال اینجاست؛ آیا می توانید بدون همپوش��انی این اشکال و با استفاده از تمام آنها 

دو مربع را به یک مربع تبدیل کنید؟
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جواب

Plants Vs Zombies
Plants Vs Zombies ی��ا ب��ه ترجم��ه فارس��ی، گیاه��ان در جنگ ب��ا زامبی ه��ا، یکی 
از موفق تری��ن و جالب تری��ن بازی ه��ایdefence tower ب��رای موبایل اس��ت. مدل بازی 
ه��ایdefence tower ک��ه اخی��را دارد رواج پیدا می کن��د، همان نوع بازی هایی هس��تند 
که یک دس��ت حریف)زامبی ها( از جای��ی حمله می کنند و ه��دف آنها این اس��ت که به یک 
جای خاص یا خانه ای برس��ند و اگر آنها به آنجا برس��ند، ش��ما م��ی بازید. ب��رای جلوگیری از 
 این کار، ش��ما بای��د در جل��وی راه آنها مانن��د یک لش��کر، روبات، دس��تگاه یا ه��ر چیز دیگر

)گیاه ها( بس��ازید که هر کدام ق��درت منحصر به ف��رد خ��ود را دارد و آنها به ط��ور خودکار به 
.Fieldrunnersدش��من حمله و از آن مکان م��ورد نظر مراقبت م��ی کنند؛ مانن��د ب��ازی 

ب��ازی ه��ایdefence tower، ب��ر خ��الف ب��ازی ه��ای shooter ک��ه هم��ه آنه��ا 
 ش��بیه ه��م هس��تند، ان��واع و اقس��ام گوناگون��ی دارد و این ب��ازی از ان��واع خوب آن اس��ت.

دنیای بازی، جایی اس��ت که فکر های مس��خره به واقعیت تبدیل می ش��وند. به ه��ر حال این 
بازی، بازی جالبی اس��ت که محبوب کاربرانی اس��ت که واقعا می خواهن��د در موبایل خود یک 
بازی درست و حسابی داش��ته باش��ند. با این که گرافیک و طراحی یکدس��تی ندارد، ولی طرز 
ب��ازی در آن عالی اس��ت. بعضی جاه��ا باید بنش��ینی و فکر کنی و 
 بعضی جاها باید فقط دعا کنی که کله آن زامبی، زود تر کنده ش��ود!

گیاهان هم نقش عمده ای را در بازی اجرا می کنند و هر کدامش��ان 
طرفداران خودش��ان را دارند! گل های آفتاب گردانی که به ما قدرت 
 خورشید می دهند، نخود شوت کن هایی که به حریف نخود پرتاب 
می کنند، گردو هایی که راه حریف را می بندند و در راه دوستانشان 
تا آخر خورده می شوند و گیالس های هس��ته ای که زامبی ها را به 
 خاکس��تر تبدیل می کنند! این ب��ازی به غیر از ن��وع معمولی خود، 
 م��دل ه��ای ب��ازی دیگ��ری مانن��د پ��ازل ه��ا و Survival ها و 
Zen Garden هم دارد که می توانید در آن گیاهان خود را پرورش 
دهید! در کل، ب��ازی Plants Vs Zombies یکی از حتما-باید-

داشته باشی ترین بازی ها برای موبایل است.

دو بازی جذاب برای موبايل

شما هم زامبی شوید 

فوتبال زامبی ها
Pro Zombie Soccer ی��ا فوتب��ال حرف��ه ای زامبی 
ها، یک بازی ج��ذاب و منحص��ر به ف��رد در عرصه بازی 
های موبایل است. آیا ش��ما فوتبال را دوس��ت دارید؟ آیا 
ش��ما کش��تن زامبی ها را هم دوس��ت دارید؟ اگر جواب 
هر دو س��ؤال بله اس��ت،پس ضمان��ت می کن��م که این 
بازی، به بازی مورد عالقه ش��ما تبدیل می ش��ود. جریان 
این اس��ت که ش��ما یک پس��ر ج��وان ب��ه نام»جکس« 
هس��تید ک��ه فوتبالیس��ت بس��یار خوب��ی اس��ت، ام��ا 
گی��ر زندگ��ی بس��یار ب��دی افت��اده. در روزی از روزه��ا 

 فوتبالیس��ت مورد عالقه جکس ک��ه تبدیل ب��ه یک زامبی ش��ده ب��ود، او را گاز 
می گیرد. ای��ن، دو خبر خوب و ب��د دارد؛ خبر خوب، تمام قدرت آن فوتبالیس��ت 
به ش��ما منتقل ش��ده و ش��ما می توانید با اس��تفاده از یک توپ فوتب��ال با دیگر 
 زامبی ها مقابله کنید. خبر بد، ش��ما ه��م دارید تبدیل به یک زامبی می ش��وید!

gameplay، این بازی بی نظیر است. شما در اتمسفری دو بعدی هستید و باید با 
نشانه گیری، توپ فوتبال را به زامبی ها بکوبانید و آنها را از بین ببرید و نگذارید آنها 
به شما برسند. البته بعد از کش��تن تعدادی از زامبی ها قدرتی هم می گیرید که به 
 شما اجازه می دهد در مدتی کوتاه، از یکی از سه قدرت کشنده خود استفاده کنید.

 ۱. زمان را نگه دارید و سریع زامبی ها را بزنید.
۲.کاری کنید که توپ از درون زامبی ها مانند کره بگذرد.

۳. با استفاده از یک ماهواره، زامبی ها را از فضا به خاکستر تبدیل کنید!
یکی از نکته های مثبت بازی، این است که داستانی روان و جالبی دارد و شما هیچ 
 وقت فکر نمی کنید که خس��ته ش��ده اید. هر مرحله هم از مرحله قبلی دش��وارتر 
می شود، ولی باز هم تعادل آسان و سخت برجا می ماند که برای موفقیت بازی، خیلی 
مفید بوده اس��ت. ولی اصال از این بازی صرف نظر نکنید، چون این بازی به معنای 

واقعی کلمه، عالی است.
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یادداشت

 همدستی خیابانی 
با ثبت احوال آلبانی!

بازی سپاهان در مقابل النصر امارات هرچند 
گروه 
که از لحاظ کسب سه امتیاز خاطره ای خوش ورزش

برای هواداران زرد به همراه داشت، ولی مثل 
این که قرار نیس��ت کابوس گزارش های جواد خیابانی دست از سر 
س��پاهان بردارد و در حالی که همه امیدوار بودی��م گزارش بازی به 
صورت مستقیم از شهر دوبی و توسط گزارشگر اعزامی مرکز اصفهان 
انجام شود، ناگهان ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم 
داد تا جواد خان که فقط برای اعالم برنامه راهی استودیو شده بود، 
ناگهان گ��زارش یک بازی 90 دقیقه ای را جلوی چش��مان خودش 

ببیند.
 اگر در همان ابتدای بازی کرانچار و مرزب��ان را بر روی نیمکت تیم 
سپاهان ندیده بودیم، شاید تصور می کردیم که صداوسیمای ایران 
در اقدامی قابل توجه نس��بت به پخش بازی دو تیم الشباب امارات 
و الغرافه قطر اقدام کرده، چون آقاج��واد آنقدر در طول 90 دقیقه از 
نتیجه بازی این دو تیم عربی صحبت کرد که به ش��ک افتادیم نکند 
اشتباه کرده ایم و به جای شبکه سوم ایران، کانال گیرنده تلویزیونی 
را بر روی کانال های آن ور آبی چرخانده ایم که اینقدر از بازی الغرافه 
و الشباب صحبت می شود! فقط حیف که نمی توان در حین گزارش 
چهره گزارشگر بازی را دید، وگرنه می شد فهمید که خیابانی گزارش 
بازی سپاهان را رها کرده و تمام حواس��ش را به بازی همگروه های 

پرسپولیس معطوف کرده است.
البته خیابانی ب��رای این که ربطی ه��م بین این دو ب��ازی پیدا کند، 
سرنوشت تیم دوم گروه پرسپولیس را به تیم اول گروه سپاهان پیوند 
زد تا در یک سوتی ناشیانه، پیش بینی بازی س��پاهان و پرسپولیس 
را در ورزش��گاه فوالدش��هر در مرحله یک هش��تم نهایی انجام دهد، 
در حالی ک��ه همه می دانیم حریف س��پاهان در مرحل��ه بعد از گروه 
 استقالل مش��خص خواهد ش��د. اما کار به همین جا هم ختم نشد و 
آقا جواد بعد از هماهنگی با مأموران ثبت احوال ش��هر تیرانا پایتخت 
آلبانی، نام مهاجم خارجی س��پاهان را که در لیس��ت کنفدراس��یون 
فوتبال آس��یا به صورت دقیق با نام جواهیر سوکای نوشته شده بارها 
تغییر داد و از اس��امی مثل فابیو، خاویر، ژاویر، جواهر و جواهیر برای 
معرفی مهاجم گلزن سپاهان استفاده کرد. بیچاره خانواده سوکای که 
بعد از دیدن گزارش این بازی به خودش��ان لعنت فرستاده اند که چرا 
بدون هماهنگی با آقا جواد اسم به این سختی برای فرزندشان انتخاب 
کرده اند تا پرطرفدارترین گزارش��گر ایرانی را به اش��تباه بیندازند!در 
سلسله گاف های جواد خیابانی باید سری هم به صحنه وقوع پنالتی 
برای سپاهان و هاج و واج ماندن گزارشگر در گزارش این صحنه بزنیم. 

  پاداش ۵۰ میلیونی سپاهانی ها
به خاطر بازی جوانمردانه

علیرضا رحیمی، مدیرعامل باشگاه سپاهان پس از برتری 
س��ه بر صفر تیمش برابر النص��ر امارات و صدرنش��ینی 
سپاهان در گروه سوم مس��ابقات، اعالم کرد به دلیل این 
که بازیکنان و مربیان تیم سپاهان ضربه پنالتی را از عمد 
گل نکردند تا ب��ازی جوانمردانه و اخالق مداری بازیکنان 
ایرانی را به نمایش بگذارند، ۵0 میلیون تومان پاداش برای 
بازیکنان و کادر فنی س��پاهان در نظر گرفت. سپاهان در 
دیداری حساس مقابل النصر امارات با نتیجه سه بر صفر 

به پیروزی رسید. 

 بایرن به دنبال 
جذب الیور ژیرود

باش��گاه بای��رن مونی��خ در ح��ال مطالعه برای ارس��ال 
پیش��نهادی 10 میلیون یورویی برای جذب الیور ژیرود، 
مهاجم مون پلیه فرانس��ه اس��ت. این مهاجم به احتمال 
فراوان در پایان فصل جاری مون پلیه را ترک خواهد کرد 
و از االن خود را آماده می کند تا پیش��نهادهای تیم های 
مختلف را بررس��ی کند. بایرن مونیخ، آرسنال و لیورپول 
تیم هایی هس��تند که ای��ن بازیکن را در لیس��ت خرید 
خود گنجانده ان��د، اما به نظر می رس��د باواریایی ها یک 
قدم جلوتر از سایر رقبا هس��تند. ژیرود در حال حاضر با 
زدن20 گل در 32 مس��ابقه در صدر جدول گلزنان لیگ 

فرانسه قرار دارد.

 میالن در اندیشه 
 جذب ستاره تورینو

طبق گزارش��ات منتش��ره ای��ن هفت��ه در روزنامه های 
ایتالیایی، جدی ترین هدف برای جایگزینی نستا، آنجلو 
اوگبونا مدافع تیم تورینو اس��ت که در سری »ب« ایتالیا 
توپ می زن��د. آخرین گزارش��ات حاکی از آن اس��ت که 
میالنی ها آماده هستند تا پیش��نهاد 20 میلیونی خود را 
برای خرید آنجلو اوگبونا، مدافع  مل��ی پوش تورینو ارائه 
دهند.الس��اندرو نس��تا، مدافع کهنه کار روسونری، هنوز 
 قرارداد جدیدی را با باشگاه میالن به ثبت نرسانده و انتظار  
می رود با به اتمام رس��یدن ق��راردادش در انتهای فصل، 
سن سیرو را ترک کند و به خارج از ایتالیا نقل مکان کند.

برخی گزارشات نیز از اعالم بازنشستگی او در انتهای فصل 
خبر می دهند. 

خبر
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هاجسون هدايت تيم ملي انگليس را بر عهده گرفت

 روي هاجسون، سرمربي وس��ت برمویچ با قراردادي چهار ساله، رسما هدایت تیم ملي فوتبال انگلیس را 
بر عهده گرفت. وي تا سال 2016 هدایت سپیدپوشان را بر عهده دارد. به این ترتیب او در رقابت هاي 2012 

و 2016 و جام جهاني 2014 برزیل بر روي نیمکت تیم ملي فوتبال انگلیس خواهد بود.

از همان ابتدا هم قابل پیش بینی بود که با توجه به کیفیت فنی 
بازیکنان سپاهان، تیم النصر حرف زیادی برای گفتن نخواهد 
داشت. برتری شاگردان کرانچار در طول 90 دقیقه ادامه یافت 
و اگر مهاجمان این تیم دقت بیشتری می کردند، حتی می شد 
با زدن گل های بیشتر فاصله تفاضل گل با االهلی را هم جبران 
کرد که اینگونه نشد. در ترکیب اولیه سپاهان تنها تغییر انجام 
شده نسبت به بازی با شاهین بوشهر، جانشینی حسن اشجاری 
با بیک زاده بود که نش��ان م��ی داد کرانچار ب��ر روی ضربات 

ایستگاهی و پرتاب های بلند اوت اشجاری، حساب ویژه ای باز 
کرده و بر روی یکی از همین ارسال ها بود که مهدی کریمیان 
تیر دروازه النصر را به لرزه در آورد. البته نباید از تک موقعیت 
 ش��اگردان والتر زنگا در نیمه اول هم گذش��ت که با واکنش 
به موقع رحمان احمدی برگشت داده شد. سپاهان در دقایق 
پایانی نیمه اول در بهترین زمان ممکن دروازه النصر را باز کرد 
تا تمرکز تیم حریف را ب��ر هم زند و با خاطری آس��وده راهی 
رختکن شود. بر روی این گل باید از هماهنگی 
کریمی��ان با س��زار و ضربه هوش��مندانه 
مهاجم برزیلی سپاهان به صورت ویژه یاد 
کرد. در تیم النصر هم ب��ا توجه به غیبت 
لوکا تونی، بار اصلی تهاجم��ی این تیم بر 
دوش مارک برش��انو و آمارا دیانه گذاش��ته 
شده بود که هافبک های سپاهان با انجام یک 
بازی فیزیکی و درگیرانه در مقابل کاپیتان 
النصر، قدرت بازی س��ازی را از او گرفتند، 
به همین خاطر هیچ توپ مناس��بی برای 
مهاجم گلزن النصری ها ارس��ال نشد تا 
دیانه بر خالف بازی ه��ای قبلی، توفیقی 
در گلزنی نداشته باش��د. اما نیمه دوم این 
بازی شاهد اتفاقات عجیب و غریبی بود که 
به طور کلی جریان ب��ازی را متحول کرد. در 
همان دقایق ابتدایی این نیمه، بازی جوانمردانه 
 س��پاهانی ه��ا در دادن ت��وپ به النص��ری ها

با تعلل مدافعان این تیم همراه شد تا سوکای 
تصور کند ک��ه مهل��ت اس��تفاده از این 
موقعیت برای تیم حریف به پایان رسیده 
است. سوکای با رساندن خودش به توپ 
در محوطه جریم��ه، به س��مت دروازه 
 النصر حرکت کرد تا دروازه بان النصر که 
به نوعی غافلگیر هم ش��ده ب��ود، خطایی 
ناش��یانه بر روی س��وکای انجام دهد که 
هم مقدمات اخراج خودش را فراهم آورد 
و هم یک ضربه پنالتی را نصیب سپاهان 
 کند. در م��ورد این حرکت س��وکای 

نمی توان نظ��ر قطعی ص��ادر کرد، چ��ون اس��تفاده از بازی 
جوانمردانه به زمان خاصی نیاز دارد و قرار نیست که بازیکنان 
النصر با معطل کردن خودشان و رها کردن توپ، انتظار ادامه 
این نوع بازی را از جانب بازیکنان س��پاهان داش��ته باش��ند، 
اما بهتر بود که س��وکای هم کمی باهوش ت��ر عمل می کرد تا 
 این اتفاق، بازی برتر س��پاهانی ها را تحت تأثیر قرار ندهد. اما 
مهم تر از این ماجرا، دس��تور کادر فنی سپاهان بر روی ضربه 
پنالت��ی و جوانم��ردی امید ابراهیم��ی بود که ب��ه طور حتم 
بازتابی جهانی در س��طح رسانه ها خواهد داش��ت که اتفاقی 
خوب برای ورزش ایران محس��وب می شود. بعد از این پنالتی 
 هم داور بحرینی ک��ه از اجرای قانون علی��ه النصری ها دچار 
عذاب وجدان ش��ده بود، با اعالم یک پنالتی مس��خره به نفع 
اماراتی ها سعی در به دس��ت آوردن دل تیم زنگا را داشت که 
رحمان احمدی با درخششی غیر قابل تصور، در دو مرحله به 
داد تیمش رسید تا بدون شک عنوان بهترین بازیکن زمین را 
برای خودش به دست آورد. اگر پنالتی دیانه گل می شد، شاید 
 بار روانی حاصل از آن، شرایط بازی را به نفع النصری ها تغییر 
می داد که خوش��بختانه مهاج��م چهارگله این تی��م راهی به 
دروازه س��پاهان پیدا نکرد. اما س��پاهان هم با انجام یک بازی 
هوش��مندانه و اس��تفاده از ضدحمالت، به خوبی دو بار دیگر 
هم دروازه تیم حریف را باز کرد تا با توجه به حساس��یت های 
ایجاد ش��ده در طی یک ماه گذش��ته در مورد جزایر سه گانه 
ایرانی، جواب��ی محکم و دندان ش��کن به اماراتی ه��ا بدهد تا 
بدانند که از لح��اظ فوتبالی در مقابل تیم ه��ای ایرانی حرفی 
برای گفتن نخواهند داش��ت. تنها نکته منفی بازی س��پاهان 
در 20 دقیقه انتهای ب��ازی، خودخواهی مهاجم��ان این تیم 
 به خصوص س��وکای بود که با ش��وت های بی دلیل، فرصت 
گل های بیش��تر را از زرده��ای اصفهان گرفتن��د و عصبانیت 
کرانچار بر روی نیمکت هم نش��ان می داد ک��ه او ارزش یک 
 گل زده بیش��تر را هم م��ی داند و اگر مهاجم��ان خودخواهی 
نمی کردند، شاید سپاهان می توانس��ت در پایان هفته پنجم 
به صدر جدول گروه سوم برس��د. به هر صورت سپاهان با این 
پیروزی ده امتیازی ش��د و با توجه به شکست لخویا در زمین 
االهلی، صعود نمایندگان ایران و عربستان از این گروه قطعی 
شد و بازی پایانی سپاهان در مقابل االهلی، تکلیف صدرنشینی 
این گروه را مش��خص خواهد کرد. س��پاهان می تواند با یک 
پیروزی یک بر صفر هم به عنوان تیم اول این گروه در تک بازی 
حذفی مرحله بعد در ورزشگاه فوالدشهر، میزبان یکی از دو تیم 

الریان قطر یا استقالل تهران باشد.

صعود  سپاهان قطعی شد         

سه گل برای حقانيت جزاير سه گانه
پیروزی پرگل سپاهان در خاک امارات، تکلیف صعود تیم س�پاهان را به مرحله بعد یکسره کرد و  مسعود 

شاگردان کرانچار در بازی آخر، این فرصت را خواهند داشت که دو هفته دیگر با پیروزی در مقابل افشاری
االهلی امارات در ورزشگاه فوالدشهر، با اقتدار و به عنوان تیم اول گروه سوم راهی مرحله بعد شوند.

تصویری از بازی سپاهان 
با النصر امارات است که 
نتیجه آن سه بر صفر به 

سود نماینده ایران به 
پایان رسید.  با توجه به 

زیاده خواهی این روزهای 
شیخ نشین ها این برد، 

پیروزی ارزشمندی برای 
ایرانی ها بود.

روز عجیبی بود. خیلی 
ها فقط راه می رفتند.

گویا کسی انگیزه ای برای 
بردن نداشت. اگر تالش 

پوالدی و آودوکیچ نبود، 
شاید نتیجه ای شبیه نتایج 
اخیر لیگ در بازی با الهالل 

تکرار می شد.

تیم گهر زاگرس از خانه 
حریفش با تساوي برگشته 

تا در لرستان به خلق یك 
شگفتي بزرگ و تاریخي 

دست بزند؛ شگفتي در حد 
صعود یك تیم لرستاني 

به لیگ برتر؛ جایي که 
سال هاست نماینده اي در 
سطح اول فوتبال نداشته 

و حاال به گهرش افتخار 
مي کند. 

شهر کوچك در انتظار روز باشکوه

مرده های متحرک فتح شبه جزیره توسط سپاهان

عکس نوشت

فوتبال جهان

 توپچی ها بع��د از ناکامی در ط��ول رقابت های ای��ن فصل، برای انج��ام خریدهای 
تابستانی شان خیلی زود دست به کار شدند. 

آرسن ونگر با تمام ویژگی های مثبتی که در دنیای مربیگری دارد، هیچ گاه به فعال 
بودن در بازار نقل و انتقاالت اعتقادی نداشته و همواره به جوان های بی نام و نشان 

فرصت ستاره شدن را داده است. 
اما خرید زود هنگام لوکاس پودولس��کی یک اتفاق جالب بود ک��ه با معیار های تیم 
آرسنال و آرس��ن ونگر به هیچ وجه مطابقت نداشت. به نظر می رسد این اتفاق برای 

تغییر در تفکرات سران آرسنال فرصت مناسبی باشد.
به نظر می رسد که در این بین مهاجم ملی پوش کلن، گزینه قابل اتکایی برای خط 
حمله آرس��نال در غیبت احتمالی رابین فن پرسی باش��د. در هر صورت فن پرسی 
ستونی بسیار مستحکم برای تیم ونگر محسوب می ش��د. اگر هر اتفاقی رخ دهد تا 
توپچی های لندن از رسیدن به رقابت های اروپایی باز بمانند، این رخداد به معنای آن 
خواهد بود که باشگاه آرسنال از زمان ترک هایبوری با وجود پتانسیل های فراوان و 
قدرت خفته بسیار، موفقیت چندانی را کسب نکرده و فقط به حاشیه ها و سودهای 

مالی اندیشیده است.
به خدمت گرفتن لوکاس پودولسکی انتخاب بسیار مناسبی برای تقویت خط حمله 
آرسنال محسوب می شود. این مهاجم 26 ساله عالوه بر تقویت خط حمله، می تواند 
از جناح چپ نیز نفوذهای خطرناکی را انجام دهد و ضربات مرگباری را با پای چپ 

روانه دروازه حریف کند.
در واقع به خدمت گرفتن بازیکنی همچون پودولسکی که دارای کیفیت بین المللی 
اس��ت و در زمین توانایی انجام همه کار برای پیش بردن برنامه های تیمش را دارد، 
پاسخ محکمی به خرید دو بازیکن ناموفق این تیم در دو فصل گذشته است. چو یانگ 
پارک و مروان شماخ، دو بازیکنی هستند که از فرانسه راهی آرسنال شدند و در فصل 

گذشته هر دو فقط یک گل به ثمر رساندند.
 آرس��نال در این فصل دچار یک چالش اساس��ی ش��د؛ چالش��ی که در نهایت این 
 تیم را با مش��کالت فراوان روبرو س��اخت و اجازه ن��داد تا تفکرات ونگ��ر به نتیجه

 بنشیند. 
این چالش، تکیه مطلق آرسنال بر فن پرسی بود. زمانی که توپچی های لندن در لیگ 
قهرمانان اروپا در بازی برگشت مقابل میالن قرار گرفتند، تنها به یک مهاجم کارآمد 

که توان اجرای تفکرات ونگر را داشته باش��د، نیاز داشتند تا حماسه خود را تکمیل 
 سازند، اما زمانی که ونگر در 20 دقیقه 

مان��ده به پای��ان بازی ب��ه نیمکت 
تیمش نگاه ک��رد، بازیکنی با این 

مشخصات را نیافت. 
در مقابل، میالن از بازیکنانی بهره 

می برد ک��ه 9۵ درصد آنها ملی 
پوش و در دنیا شناخته شده 

بودند. 
ش��اید اگ��ر آرس��نال نی��ز 
نیمکتی قابل توجه داشت، 
ام��روز به جای چلس��ی در 
فینال لیگ قهرمانان حضور 

داشت.
با این وجود، اگر فن پرسی 
نیز برای حض��ور مجدد در 

جمع توپچی ها متقاعد شود، 
تیم آرسنال به مهاجم توانمندی 

در حد و ان��دازه های پودولس��کی نیاز 
دارد تا دیگ��ر با چالش فص��ل قبل خود 

روبرو نشود. 
جالب آن اس��ت ک��ه در زمانی که چلس��ی 

و آرس��نال برای رس��یدن ب��ه  رقاب��ت های 
اروپایی رقابت س��ختی را با یکدیگر دارند، این 

 دو تی��م در جذب بازیک��ن نیز با یکدیگ��ر رقابت 
می کنند. 

تیم چلسی برای تقویت تیم خود در خط حمله و دفاع،  
هافبک تهاجمی تیم وردربرمن یعنی مارکو مارین را به 

خدمت گرفت. 

گویا بهترین نام برای تیم فوتبال پرسپولیس همین نام باشد، چون دست کم هوادار 
 فوتبال اگر چیزی به اس��م فوتبال نمی بیند، این نام می توان��د برای وی تداعی گر

 ویرانه های پرسپولیس در جنوب ایران باشد.
پرس��پولیس در دیدار با الهالل یکی از بدترین نمایش های تاریخ باشگاه را به 

نمایش گذاشت و به قول کاپیتان این تیم، علی کریمی، اقبال بلندی داشت 
که شش گل نخورد. 

پرسپولیسی ها در روز بازی با الهالل نمایشی داشتند که واقعا فوتبال را زیر سؤال 
برد. تیمی که مقابل بیش از 70 هزار تماشاگر بازی می کرد، تنها دو بار در طول 90 
دقیقه توانست به دروازه حریف خود نزدیک شود و دروازه اش بارها و بارها تا آستانه 
فرو ریختن پیش رفت. پرسپولیس تیمی اس��ت که در این چند سال، بارها و بارها 

دروازه اش به ویژه در آزادی  چهار بار باز شده است.
 پرسپولیس - فجر سپاسی سال 8۵  )2-4(، پرسپولیس - سپاهان سال 86 )4-1(، 
استقالل اهواز - پرسپولیس سال 87 )1-4(، شاهین بوشهر - پرسپولیس سال 88 
)1-4(، پرسپولیس - سپاهان سال 89 )1-4(، پرسپولیس - سایپا سال90 )4-2(، 
پرسپولیس - تراکتورسازی سال 90 )1-4(. همه آن بازی ها که پرسپولیس چهار 

تا چهار تا گل خورد به یک طرف و بازی با الهالل به یک طرف. 
ش��اید اگر محمد رویانیان به دیدار تیم های فوتسال پرس��پولیس - گیتی پسند 
مشکوک شد، بد نیس��ت که فیلم این دیدار را هم مرور کند. واقعا چقدر می توان 
خستگی و بی انگیزگی را عامل افتضاح بازی کردن پرسپولیس برشمرد؟ اساسا مگر 
نماینده ایران جایگاه بدی در جدول رده بندی گروه D مرحله گروهی لیگ قهرمانان 

آسیا داشت که اینچنین آزاردهنده بازی کرد؟
 بهتری��ن بازیکن پرس��پولیس در دی��دار با الهالل کس��ی نب��ود ج��ز دروازه بان 
بی ادعای این تیم، آسمیر آودوکیچ. اگر تیزچنگی او نبود، شاید یک چهار تای دیگر 

به چهارتاهای قبلی این تیم اضافه می شد. 
اگر فرض را بر این بگذاریم که پرسپولیس پرطرفدارترین تیم ایران است، این یعنی 
این که بازی این تیم با یک تیم خارجی تقریبا بازی ملی محس��وب می شود. پس 

چگونه است که یک کمیته شکست واقعی - نه مثل آنچه تا پیش از این شاهدش 
بوده ایم - تش��کیل نمی شود تا مرهمی 

باشد بر آالم عالقه مندان به فوتبال؟
الهالل روز سه شنبه  هر 

بار که اراده کرد، پشت 
دروازه پرس��پولیس بود و به این ویرانه تاخت و 

تاخت و تاخت. عالقه مند به فوتبال چه زمان به یاد 
دارد که سرخپوشان اینچنین حقیرانه مقابل حریف 

عربی خود کتف بسته بازی کنند؟ کرانچارها و دنیزلی 
ها آزمایش خود را پیش از این پس داده اند و باید 

علت ناکامی را در جای دیگری جستجو کرد.
 در واقع این تیم شده محلی برای خراب کردن 

نام هایی که مردم دوستش��ان دارند.  مس��ئوالن دولت 
بارها اع��الم ک��رده اند که تی��م های فوتب��ال باید 

 خصوصی ش��وند، اما در عمل ش��اهد این اتفاق 
نبوده ایم. 

حال آنک��ه با خصوصی ش��دن باش��گاه های 
فوتبال، جلوی حیف و میل پول های بی حساب 
گرفته می شود و بازیکنی جرأت نمی کند مانند 
یک مترسک، طول و عرض زمین را راهپیمایی 
کند؛ مترس��ک هایی که از انج��ام بدیهی ترین 
اصول فوتبالی عاجزند و تماشاگر را بر روی سکو 

به سخره می گیرند.

ورود سریع توپچی های لندن به بازار نقل و انتقاالت

 خريد پودولسکی،خريدی مطابق مکتب آرسنال

پرسپولیس، آسمیر آودوکیچ و دیگر هیچ 

 تاخت و تاز عرب ها بر ويرانه های پرسپوليس

یادداشت



چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه

ایران، ميزبان جام جهاني کشتي آزاد 
و فرنگی سال 2013

با اعالم فدراس��یون جهانی کش��تی)فیال(، ایران به عن��وان میزبان 
رقابت های جام جهانی کشتی آزاد و فرنگی در سال 2013 میالدی 

انتخاب شد. 

ایران، دوباره استراليا را شکست داد
تیم ملي والیبال ایران با نتیجه  س��ه بر صفر استرالیا را شكست داد. 
ملي پوشان والیبال ایران با تحمیل شكست س��نگین به استرالیا از 
یكي از رقباي اصلي خود در رقابت هاي انتخابي المپیك زهر چشم 

گرفتند. 

شهسواری و عالميان، مسافران کره 
نوشاد عالمیان و ندا شهس��واری، بازیكنان المپیكی ایران، به همراه 
 احم��د جعفری پ��ور، به عن��وان مرب��ی در رقابت های ت��ور جهانی 
 کره جنوبی ش��رکت می کنند. ای��ن رقابت ه��ا 85400 دالر جایزه 
نقدی و رنكینگ جهانی دارد و در دو رده امید و بزرگس��االن برگزار 

می شود.

ملی پوشان از امروز به آب می زنند
تیم ملی شنا از امروز رقابت خود را در مسابقات کاپ آزاد مالزی آغاز 
می کند و ش��ناگران ایران در مواد مختلف با حریفان آس��یایی خود 
به رقابت می پردازن��د. در این رقابت ها تاکنون حضور ش��ناگرانی از 
تیم های مالزی، اندونزی، قطر، سنگاپور اس��ترالیا، سریالنكا و هند 

قطعی شده است.

ما احتیاجی به مظلوم نمای��ی نداریم و مدارک مرب��وط به دریافت 
نكردن پول از سال قبل، در اداره دارایی و کارخانه ذوب آهن وجود 

دارد. هیچ ک��دام از بازیكنان ما احتیاجی به نش��ان دادن 
این شرایط به بقیه نداش��تند و اگر حرفی هم زدیم، برای 

حقوق خودمان بوده است. نمی دانم چرا بعد از این 
مدت، چنین حرف هایی مطرح می ش��ود. در 
طول لیگ که همه دنبال برنده شدن بودند و 
کری های خاص خود را داشتیم، اما از حرف 

و نقل هایی که بعد از حذف ذوب آهن پیش آمد، 
واقعا متأسفم. به هر حال تنها تیمی که مهرام 

در لیگ از آن می ترس��ید، ذوب آهن بود 
که بحث های مدیریتی امس��ال به این 

روزش انداخت. ما تنها تیمی بودیم 
که قدرت مقابله با آنها را داشتیم.

مراسم نمادین
 افتتاح آکادمی ورزش اصفهان

قرار بود ساعت 11صبح سیزدهم 
گروه 
اردیبهشت آکادمی ورزش اصفهان ورزش

با حضور رییس فدراسیون پزشكی 
ورزشی کش��ور، مدیرکل اداره ورزش و جوانان و معاون وی 

افتتاح شود. 
روبان یاسی رنگ در باد می رقصید و منتظر قیچی بود تا در 
دست مسئولی قرار بگیرد و برای حرکت آزادتر در باد آن را 
برش دهد. ساعت یازده و بیست دقیقه، مسئول موردنظر با 
سالم و صلوات از ماشین پیاده شد و به همراه رییس هیأت 
پزشكی ورزشی استان اصفهان و معاون توسعه اماکن ورزشی 
اداره ورزش و جوانان استان، پشت روبان یاسی رنگ ایستاد. 
دکتر پورکاظمی روبان را چید و دود اس��فند فضا را پر کرد. 
همه به دنبال او راه افتادیم تا دومین آکادمی مجهز ورزشی، 
بعد از آکادم��ی المپیك در ته��ران، را از نزدیك مش��اهده 
کنیم. وارد بخشی شدیم که ش��امل اتاق های پیكر سنجی 
و تغذیه، روانشناسی ورزش��ی، ماساژ، تست پزشكی و غیره 
بود. پورکاظمی، رییس فدراسیون پزشكی ورزشی، چنان از 
دیدن این همه به قول خودش تجهیزات به وجدآمد که گفت: 
اصفهان در امر ورزش همگانی و قهرمانی چنان انتظارات را در 

کشور باالبرده که نگو نپرس.
ابتدا حس��ین زیبایی، رییس آکادمی ورزش در جایگاه 
س��خنرانی ایس��تاد و از مرکز مورد نظر چنان گفت که 
 فكر کردی��م خوش ب��ه ح��ال قهرمانان و ورزش��كاران 
مدال آور که شانس اس��تفاده از چنین مرکزی را دارند. 
او گفت: این دومین مرکز مجهز به امكانات ورزشی بعد 
از آکادمی المپیك اس��ت. ما در این ج��ا امكان پذیرش 
همزمان 300 ورزش��كار را داریم که در کشور بی سابقه 
است. در ادامه، پورکاظمی در جواب این سؤال که جای 
تأس��ف ندارد که درایران تنها دو آکادمی مجهز ورزشی 
داریم، گفت: باالخره یكی باید ش��روع کن��د تا بقیه یاد 
بگیرند و وارد عمل شوند.ان شااهلل بعد از اصفهان، شیراز 

هم وارد عمل می شود و بعد بقیه شهرها.
آکادمی المپیك محصول 20س��ال پیش اس��ت و تازه 
اصفهانی ها یادگرفته اند مانند آن را داشته باشند. حاال 
چقدر زمان الزم است تا شیرازی ها چنین چیزی را یاد 
بگیرند، خدا می داند. همان طور که س��خنرانان پش��ت 
تریبون می رفتند، نت برداری ها  و دس��ت نوشته های 
ورزشكاران توجهمان را جلب کرد. باالخره متوجه شدیم 

این مراسم افتتاحیه، نمادین بود.
 بیچاره روبان یاسی رنگ که خوشحال در باد می رقصید 

و منتظر بود جایی را برای اولین بار به عرضه بگذارد. 

گزارش
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اعضاي بدن ملي پوش سابق دوچرخه سواري بانوان اهدا شد

اعضاي بدن زیبا مهیني کهسه شنبه  بر اثر مسمومیت جان خود را از دست داد، از سوي خانواده وي اهدا شد. 
مرحوم زیبا مهیني در کارنامه ورزشي خود قهرماني کشور و شرکت در کاپ آسیا را داشت و در سال هاي 88 و 

89 عضو تیم ملي دوچرخه سواري بود.

هفته گذشته داربی دیگری از ورزش اصفهان برگزار شد که از قضا 
نه کیفیت باالیی داشت، نه مورد توجه تماشاگران و رسانه ها قرار 
گرفت؛ نبرد دو تیم ذوب آهن و س��پاهان در زمین هندبال مثل 
قبل نبود و کمتر کسی برای تماشای این به اصطالح »شهرآورد« 
به ورزشگاه ملت آمده بود. این استقبال کم و حضور تنها چهارصد 
تماشاگر در ورزشگاه ملت، عالمت سؤال بزرگی در اذهان عمومی 
و جامعه ورزش ایجادکرده که چرا هندبال بی رقیب اصفهان که 
حرف اول را در سطح کشور می زد، به این حال و روز افتاده است؟

کیفیت پایی��ن بازی و اس��تقبال ک��م و انجام بازی ن��ه چندان 
 زیبا دالیل زیادی دارد که ش��اید بت��وان بخش اعظ��م آن را به

 فوتبال زدگی بیش از حد جامعه تعمیم داد؛ سپاهان در کورس 
قهرمانی لیگ برتر فوتبال اس��ت و قهرمانی در این لیگ به اندازه 

قهرمانی در تمام لیگ های ورزشی برای مردم ارزش دارد.
 این می ش��ود که ه��واداران طالیی پوش��ان خود نی��ز تفكیك 
می ش��وند و معلوم می ش��ود بیش��تر آنها طرفدار تی��م فوتبال 

سپاهان هس��تند تا باش��گاه آن. از طرف دیگراحساس می شود 
این هواداری بیش��تر قائم به ف��رد بوده و بعد از رفتن س��رمربی 
س��ابق تیم، یعنی علیرضا حبیبی، چندان رغبت��ی برای  حضور 
در سالن مس��ابقه هندبال ندارند و مانند هواداران تیم ذوب آهن 
 دوست دارند سرمربیان قبلی، هدایت تیمشان را عهده دار باشند؛ 
مسأله ای که در سالن ملت با تش��ویق کیوان صادقی، سرمربی 
سابق سبزو سفیدپوشان، به اثبات رسید. طالیی پوشان با وجود 
این که صدرجدول را در اختیار دارن��د، اما رقیب پرقدرتی به نام 
تیم ثامن الحجج س��بزوار دارن��د که از نظر تماش��اگر، رتبه یك 

لیگ را دارد.
امتیازی که سال ها قبل در اصفهان، برگ برنده تیم ها بود، حاال 
به دالیلی نظیر بی برنامه گی، فوتبال زدگی، مش��كالت مالی و 
نبود پوشش تصویری و خبری مس��ابقات هندبال، کمرنگ شده 
و دیگر شاهد شور و هیجان در سالن مسابقات هندبال تیم های 

اصفهانی نیستیم.

پخش نش��دن مس��ابقات ورزش��ی غیر از فوتب��ال از تلویزیون ، 
دلزدگی و رخوت را به دیگر رشته های ورزشی منتقل کرده است. 
رسانه های مكتوب محلی هم این روزها سرشان به دیدارهای تیم 
فوتبال سپاهان در لیگ برتر و جام باش��گاه های آسیا گرم شده 
است، از پوشش شایسته مسابقات هندبال سرباز زده اند. این دو 
مقوله را به مشكالت مالی باشگاه ها اضافه کنید تا متوجه شوید 
مهد هندبال ایران یتیم شده اس��ت. حاال این خانه امن به بستر 

سستی تبدیل شده که کسی برای اقامت در آن تالش نمی کند.

حبيبی: تيم ها دلسرد شده اند
سرمربی س��ابق تیم هندبال س��پاهان که با این نظریه ها موافق 
بود، افزود: وقتی صدا و س��یما و رس��انه های مكتوب محلی در 
اطالع رس��انی ضعیف عمل می کنند، نباید انتظار حضور پرشور 

تماشاگران در سالن مسابقات هندبال را داشت.
علیرضا حبیبی تصریح کرد: پوشش ندادن اخبار هندبال، باعث 
دلسردی و دلزدگی باشگاه ها،تیم ها و بازیكنان  می شود و به تبع 
آن، کیفیت مسابقات پایین می آید. نمی شود داربی امسال را با 
فصل قبل مقایس��ه کرد، چرا که کیفیت شهرآوردهای سال قبل 
 به مراتب باالتر بود. حضور تماش��اگران و آن همه استقبال تأیید 

می کند بازی ها بسیار باکیفیت تر از امسال بوده اند.
 وی ک��ه از صحبت ک��ردن درباره تی��م هندبال س��پاهان طفره 
رفت، اظهار داشت: دوست ندارم درمورد این تیم حرفی بزنم، اما 
همین را بگویم که دلیل عمده بی کیفیت بودن لیگ مش��كالت 
مالی ، پوشش ندادن اخبار مس��ابقات و دلسردی تیم ها از ادامه 

فعالیت است.

صادقی:تيم ها چيزی برای ارایه کردن ندارند
کیوان صادقی، س��رمربی فصل پیش ذوب آه��ن که هیچ کس 
نفهمید چطور درعرض 24س��اعت از س��مت خود برکنار ش��د، 
در این باره معتقد است س��پاهان و ذوب آهن در داربی هندبال 
اصفهان هیچ چی��ز برای ارایه نداش��تند و این رقابت در س��طح 
کیفی پایینی برگزار شد. البته کیفیت پایین رقابت فقط مربوط 
به داربی هندبال اصفهان نیس��ت؛ فصل جاری هندبال باش��گاه 
های کش��ور کیفیت فوق الع��اده پایینی به لحاظ فن��ی دارد. به 
هر حال اصفهان با حضور س��ه تیم درلیگ برترهندبال در حال 
حاضر با بی رغبتی تماش��اگران برای پرکردن س��كوی وزشگاه 
ها مواجه ش��ده و این خود زنگ خطری برای مهد هندبال ایران 
 محس��وب می ش��ود؛ زنگ خطری که نش��نیدنش بدون شك

 بهای سنگینی دارد.

زنگ خطری که نشنيدنش بهای سنگينی دارد

مهد هندبال از نفس افتاده!

این که چه موضوعی باعث ش�ده اس�ت مهد هندبال ایران این چنين دچار غربت ش�ود که  سميه 
دو آتشه ترین هواداران هندبالی هم رغبتی برای حضور در سالن های هندبال ندارند، دالیل مسرور

 زیادی دارد که بيان برخی از آنها در ش�رایط حس�اس کنونی جایز نيس�ت. فقط می توان به 
ساده ترین موارد از جمله، افت کيفی بازی ها از س�وی تمام تيم های حاضر در ليگ اشاره کرد. علت این افت هم 

جزو همان حرف های مگویی است که امروز را برای بيان آنها مناسب نمی دانيم.

 ش�هردار و ش�هرداری اصفهان از سوی شورای دس�تگاه های نظارتی و 
سازمان بازرسی کشور به  عنوان نهاد برتر در حوزه سالمت اداری و مبارزه 

با فساد برگزیده شد.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه اي شهرداري اصفهان، ش��هرداری اصفهان در 
اجالس ارتقاي سالمت نظام اداري با حضور سران سه قوه، به منظور تحقق منویات 
فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری از س��وی شورای دستگاه های نظارتی کشور 
رتبه اول را به دست آورد و در ارزیابی سالمت اداری به وسیله این شورا، شهرداری 
اصفهان، ش��هردار برتر در زمینه ارتقای س��المت اداری در میان شهرداری های 

کشور معرفی شد. 
درواقع کس��ب این مقام نتیجه تفکر سیس��تمی و نظم دادن به امور و ش��فافیت 
فرایندهای اداری و گردش مالی و استقرار سامانه های نظارت مردمی بر فعالیت های 

اداری است که همه مردم به عنوان ناظر آن دستگاه عمل می کنند. 
برای این که در مورد شورای دستگاه های نظارتی کش��ور بهتر بدانیم، باید گفت 
این شورا متشکل از اصلی ترین دستگاه های نظارتی کش��ور است که عبارتند از: 
سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطالعات، دیوان عدالت اداری 

و سازمان حسابرسی. 
ساز و کارهای نظارتی این دس��تگاه ها دقیق ترین س��ازوکارهای نظارت در کشور 

محسوب می ش��ود و تصمیم این دس��تگاه ها در اعالم برتری شهردار و شهرداری 
اصفهان در ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 

است که در جای خود نیاز به کالبدشکافی دارد. 
معاون برنامه ری��زی، پژوهش و فناوری اطالعات ش��هرداری اصفه��ان در رابطه 
با کسب این عنوان گفت: اسفند س��ال گذشته، گزارش��ی از برنامه ها و اقدامات 
ش��هرداری اصفهان درباره ارتقای س��المت اداری و مبارزه با فساد در ۱۰ محور، 
شامل اطالع رسانی و پاسخگویی، شفافیت در استخدام ها و جذب نیرو، برقراری 
نظام شایسته ساالری ، یکسان سازی و شفاف سازی در ارایه خدمات، استفاده از 
فناوری های نوین و کاهش حضور ارباب رجوع، نظارت مؤثر و کارآمد درون و برون 
سازمانی، تعامل با رس��انه ها و س��ازمان های مردم نهاد و توسعه نظارت عمومی، 
پیشگیری از فس��اد اداری و مالی ، افزایش رضایت و تکریم ارباب رجوع و ارتقای 
آگاهی و دانش افزایی درمورد ارتقای س��المت اداری، از سوی دبیر خانه اجالس 
ارتقاي سالمت نظام اداري ارایه شد. در نهایت نیز، شورای دستگاه های نظارتی با 
بررسی عملکردهای ارایه شده، مدیریت شهری اصفهان را سازمان برتر در ارتقای 

سالمت نظام اداری انتخاب کرد. 
مهندس گلستان نژاد افزود: در همین رابطه از شهردار اصفهان، به عنوان یکی از 
سخنرانان اصلی اجالس ارتقاي سالمت نظام اداري با حضور سران سه قوه دعوت 

شد. دکتر سقاییان نژاد در این اجالس، به تبیین و تشریح برنامه ها و اقدامات انجام 
شده از سوی شهرداری اصفهان در این زمینه پرداخت. 

وی افزود: این موفقیت بی ش��ک برگ زرین��ی برای مدیریت ش��هری اصفهان و 
شهروندان اصفهانی است چرا که در طول تاریخ شهرداری بی سابقه است. 

گفتنی اس��ت برنامه ها و اقدامات ش��هرداری اصفهان در زمینه سالمت اداری و 
مبارزه با فساد به شرح زیر است: 

    برقراری نظام شایسته ساالری با اجرای طرح ارزیابی ۳۶۰ درجه جهت انتخاب 
خادمان برتر شهر )شناسایی افراد برتر در رده های مختلف شهرداری اصفهان( 

    فراهم س��ازی امكان اخذ نظرات ارباب رج��وع از طری��ق درگاه الكترونیكی 
شهرداری 

    افزایش رضایتمندی و تكریم ارباب رجوع
    افزایش دانش افزایی و ارتقای س��المت اداری با تشكیل ستاد امر به معروف و 

نهی از منكر در شهرداری و ارایه آموزش های مختلف مالی و اداری به کارکنان 
    اقدامات زیر س��اختی برای ارایه خدمات ش��هرداری به ص��ورت الكترونیكی 
 و اس��تفاده از فناوری ه��ای نوین ب��رای کاهش حض��ور ارباب رج��وع از طریق 
درگاه الكترونیكی یا سایت پرتال شهرداری با ارایه بیش از 40 خدمت الكترونیكی 

     حذف فیزیكی پرونده ها و راه اندازی بایگانی الكترونیكی پرونده ها 
    تهیه و تأمین بیش از 50 برنامه خدمات الكترونیكی جهت تسریع و تسهیل در 
ارایه خدمات، از جمله مكانیزه کردن امور شهرسازی، اتوماسیون اداری ، سیستم 

عوارض خودرو و سیستم های مالی 
     اطالع رسانی به شهروندان و یكسان سازی ارایه خدمات، از جمله شناسایی و 
مستند سازی 500 فرایند کاری در شهرداری و فرایندهای مرتبط با ارباب رجوع 

و برنامه ریزی و اقدام در رباره بهبود فرایندها در شهرداری 
     راه اندازی سامانه مشورتی شهرس��ازی در راستای ارایه اطالعات کارشناسی 

به شهروندان 
     شفافیت در اس��تخدام ها و جذب نیرو از طریق فراخوان و آزمون ها و ضوابط 

تعریف شده
     اجرای طرح بازرس��ان افتخاری به منظور نظارت توس��عه عمومی و ارتباط با 

مردم 
     راه اندازی سامانه 13۷ و اقدامات این سامانه در حوزه روابط عمومی شهرداری 
     ایجاد ش��فافیت بیش��تر در تدوین بودجه و انجام هزینه ها از طریق تكمیل 
سیستم های نرم افزاری جامع و استقرار بودجه ای نقدی و غیر نقدی و حسابداری 

تعهدی برای ثبت تمام وقایع درآمدی و هزینه ای 
این موارد، از جمله اقدامات و برنامه های شهرداری اصفهان درمورد ارتقای سالمت 
اداری و مبارزه با فساد است که در اجالس ارتقاي س��المت نظام اداري با حضور 

سران سه قوه، از این اقدامات تقدیر شد.
 اداره ارتباطات رسانه اي
روابط عمومي شهرداري اصفهان

شهرداری اصفهان، نهاد برتر در سالمت اداری و مبارزه با فساد
از سوی شورای دستگاه های نظارتی و سازمان بازرسی کل کشور با حضور سران سه قوه اعالم شد

ما فقط دنبال حق خودمان بودیم
علی باهران، بازیکن تیم بسکتبال ذوب آهن
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دعوا در سیما باال گرفت 
چندی پیش ش��بکه س��ه س��یما اقدام به برگزاری برنامه ای تحت 
عنوان »صد« کرد ک��ه محمد الهیاری، مدی��ر اداره کتاب، میهمان 

این برنامه بود.
برنامه »صد« با حضور الهیاری س��عی داش��ت به ممیزی و مراحل 
طوالنی اخذ مجوز بپ��ردازد که گاهی مجری و کارش��ناس )جاللی 
و شیرزادی( مغرضانه و با رویکرد کامال ش��فاف انتقادی، مدیر اداره 
کتاب را از سخن بازداشته و بارها القا می کردند حتی آثار پزشکی هم 
روند چند ساله و چند ماهه طوالنی را برای اخذ مجوز طی می کنند.

مجری این برنامه با پرسیدن این س��ؤال که مجوز صدور نشر کتاب 
چرا زمان طوالنی دارد و ناشی از چه موضوعی است، گفت: دوستان 
دکتری دارم که وقتی درباره آثارش��ان صحبت می کنیم، زمانی که 
برای صدور مجوز اعالم می کنند باالی یک سال را مطرح می کنند.

البته بنده تا پنج سال هم اطالع دارم که زمان صرف می شود، اما چرا 
این اتفاق رخ می دهد.

محمد الهیاری با اشاره به این که س��ؤال خوبی مطرح شد، توضیح 
داد: اگر منظورتان از دکتر، »پزشک« است، باید بگویم معموال مجوز 
کتاب های این حوزه یک روزه صادر می ش��ود. مجری در این لحظه 
وارد بحث ش��د و با کنایه افزود: احتماال باید به دوستان بگویم برای 

مجوز به جایی دیگر مراجعه کرده اید.
مدیر اداره کتاب گفت: برخی عناوین و برخی کتاب ها ممکن است 
مشمول گذر زمان شوند، که علت را عرض می کنم، اما استفاده از واژه 
»خیلی« از کتاب ها ظیا »همه« کتاب ها که گنگ و مبهم است، واقعا 
به این شکل صحت ندارد. جاللی، مجری برنامه از شیرزاد، کارشناس 
درخواست کرد مثال یا نمونه ای را مطرح کند، که شیرزادی موضوعی 

را عنوان نکرد.
الهیاری باز هم واژه »خیلی« و یا »همه« را نادرس��ت خواند و افزود: 
سال گذش��ته )1390( باالی 69 هزار عنوان کتاب در کشور منتشر 

شده است.
 مج��ری در ادامه پرس��ید در چه ح��وزه ای، چه تعداد دانش��جویی 
بوده است، الهیاری پاس��خ گفت: از میان 69 هزار عنوان، دست کم 
نیمی چاپ اول و نیمی تجدید چاپ اس��ت. در این میان، از مجموع 
آثاری که به اداره کتاب می آید، شش ماه اول سال در تهران میانگین 
 روزان��ه 200 عنوان کت��اب را داریم و در ش��ش م��اه دوم، به خاطر 
 س��ال تحصیلی و نزدیک��ی به نمایش��گاه بین المللی کت��اب تهران 
که ناشران سعی می کنند آثار را به نمایشگاه برسانند، مثال میانگین 
 روزانه، 300 عنوان به اداره کتاب می آید که دوس��تان، دس��ت کم 
کار کتاب های حوزه آموزش��ی، علمی، دانشگاهی، کمک، آموزشی 
 و کتاب هایی ک��ه احتیاج ب��ه مراحل بررس��ی ن��دارد را همان روز

 انجام داده و این کتاب ها حداکثر تا روز بع��د مجوز خود را دریافت 
می کنند.

به نظر می رس��د مجریان برنامه »صد«، مجوز و ممیزی کتاب را با 
خرید فوری اشتباه گرفتند.

نکته تأمل برانگیز این جاس��ت که چرا رس��انه ملی از کارشناس یا 
مجری برای برنامه ممیزی کتاب تحت نام »صد« استفاده کرد که به 
قطع سعی در القای روند طوالنی اخذ مجوز حتی برای آثار پزشکی 
داشتند؟ آیا در کشور جمهوری اسالمی نباید آثار با دقت نظر عمیق 
و دقیق بررسی شود که اگر این گونه نباشد، نه اداره کتابی نیاز است 

و نه وزارت ارشادی! 

همایش ادبی عروج در اصفهان
مس��ئول واحد ادبیات مؤسسه تنظیم و نش��ر آثار امام خمینی )ره( 
واح��د اصفهان گفت: س��یزدهمین 
همایش ادبی عروج در دو بخش شعر 
آیینی و ویژه »حضرت امام خمینی 
)ره( و انقالب اس��المی« به مناسبت 
بیست و س��ومین س��الگرد ارتحال 
ملکوتی حضرت امام خمینی )ره( در 

اصفهان برگزار می شود.
 اکبر هاش��می ب��ا بیان ای��ن مطلب 
اظهار داشت: ش��عرای اصفهانی حداکثر تا 10 خرداد فرصت دارند 
اش��عارخود را در موضوع های فوق به دبیرخان��ه همایش به آدرس 
میدان فیض، پل خواجو، نگارس��تان امام خمین��ی )ره( یا به آدرس 
الکترونیکی info@imam-khomeini-isf. Com ارس��ال 

کنند. 
وی درباره برخی ش��رایط آثاری ک��ه در این همایش ش��رکت داده 
می ش��ود، تصریح کرد: اشعار ارس��الی نباید قبال چاپ یا به همایش 
دیگری ارایه شده باشد. تنها آثار برگزیده به همایش راه خواهدیافت 

وآثار باید در کاغذ A۴ تایپ شده باشد. 
مسئول واحد ادبیات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( واحد 
اصفهان خاطر نشان کرد: این همایش پنج شنبه، 1۸ خرداد، ساعت 
16:30 در نگارس��تان امام خمینی )س( برگزار و به برگزیدگان لوح 

سپاس و جوایز نفیسی اهدا می شود.

پیش فرض های تبلیغ کتاب

هرگونه برنامه ریزی برای توس��عه فرهن��گ کتابخوانی در 
کشور باید براس��اس ش��ناخت عادات موجود و برگرفته از 
مطالع��ات آسیب شناس��انه وض��ع حاض��ر ص��ورت گیرد. 
 درب��اره می��زان مطالع��ه در س��طح خانواده ه��ا نی��ز باید 
تصریح کرد، بس��یاری از فرضیه ه��ای موجود ک��ه بنا را بر 
بی رغبتی مردم به مطالع��ه می گذراند، به این واقعیت توجه 
نداش��ته اند که به دلیل بافت جوان جمعیتی در ایران، خانه 
و خانواده ای نیس��ت که در آن روزی چند س��اعت مطالعه 

صورت نپذیرد. 
پس در هر رویکردی که به موض��وع کتابخوانی داریم، باید 
بدانیم که باور عمومی مردم درباره خودشان این نیست که 

کتاب نمی خوانند. 
اما درباره بحث تبلیغ کتاب، رسانه ها باید واقعیت های موجود 
در زمینه مطالعه را مانند این که مردم کت��اب را محترم � و 
گاه مقدس � و  وس��یله ای برای رفع نیازهای خود می دانند 
و رویکرد مردم به کتاب کانالیزه شده اس��ت و از بازار کتاب 
و روش های مراجعه به این بازار و محتوای آن کم اطالع اند، 

مورد توجه قرار دهند. 
باید اذعان کرد که م��ردم، طعم مطالعه واقعی و احس��اس 
ارتقای ذهن و روح را کمتر چش��یده اند و امکانات مناس��ب 
و کافی برای تش��کیل مس��یرهای مطالعاتی فراهم نش��ده 
اس��ت. به عبارت دیگ��ر، کتاب های جریان غال��ب مطالعه، 
 احساس استغنای کاذب در مطالعه کنندگان ایجاد کرده اند. 
 ه��م چنی��ن، س��اختارهای تولید، نش��ر، توزی��ع و فروش 
 کت��اب دارای ضع��ف  و کاس��تی   در اطالع رس��انی و تبلیغ

 است. 
 بنابراین هر گونه برنامه ریزی برای تبلیغ کتاب و کتابخوانی

 در کش��ور باید با توجه به آسیب شناسی  وضع موجود شکل 
بگیرد. 

درغیراین صورت آن چه فراوان درباره اش نوش��ته اند، فنون 
وشگردهای اطالع رسانی و تبلیغ است، اما پیش فرض های 

فعالیت تبلیغی برای کتاب در رسانه ها ناکافی است.

 محمود گالبدره ای حقوق کلیه آثار خود را بخشید نامزدهای نهایی جایزه  بوکر آفریقا معرفی شدند 
فهرس��ت نامزدهای 
جایزه   کتاب »کین«، 
معروف ب��ه بوکر قاره  

آفریقا اعالم شد.
از  داس��تان  پن��ج 
نویسندگان آفریقایی 
ب��ه مرحل��ه  نهای��ی 
جایزه  کی��ن 2012 
که ب��ه جای��زه  بوکر 
آفریقای��ی ش��هرت 
یافتن��د.  راه  دارد، 
جای��زه  10 هزار پون��دی »کین« ب��ه داس��تان  کوتاهی تعلق 
می گیرد که به وسیله نویس��ندگان آفریقایی به زبان انگلیسی 

منتشر شده باشد. 
نویس��ندگان آفریقایی برن��ده  نوب��ل ادبیات چ��ون »نادین 
گوردیمر«،  »چینوآ آچه به« و »جی.ام کوئتزی« به همراه »بن 
اوکری«، برنده  جایزه  بوکر، از حامی��ان این جایزه  معتبر ادبی 

در قاره  آفریقا هستند.
 »برن��اردو اواریس��تو«، رییس هی��أت داوران جای��زه  »کین« 
 اعالم کرد، امس��ال داس��تان هایی به مرحله نهایی راه یافتند 
که تصویر ما از قاره  آفریقا، یعنی جنگ زده، گرسنه، فاسد و در 

یک کلمه »قاره  تراژدیک« را بهبود ببخشند.
 به گ��زارش روزنام��ه  گاردین، امس��ال 122 اثر ادب��ی از 1۴ 
 کش��ور آفریقایی ب��ه دبیرخان��ه جای��زه  بوکر آفریقا ارس��ال 
 ش��دند. برنده  ای��ن جای��زه  10 ه��زار پون��دی، دوم جوالی، 
در مراس��می رس��می در کتابخانه بودلین آکس��فورد معرفی 

می شود.
فهرست نویسندگان نامزد سیزدهمین جایزه  ساالنه  »کین« 
عبارتن��د از: »روتیمی باباتونده« از نیجری��ه برای »جمهوری 
بومبای«؛ »بیلی کاهورا« از کنیا برای »منطقه بندی شهری«؛ 
»اس��تنلی کنانی« از ماالوی برای »محاکمه  عشق«؛ »ملیسا 
تاندی��و میامب��و« از زیمباب��وه برای »س��فر آغاز می ش��ود«؛ 
»کونس��تنس مایبورگ« از آفریقای جنوبی ب��رای »امانوئل 

شکارچی«.
برنده  امس��ال جایزه  بوک��ر آفریق��ا عالوه بر جای��زه  10 هزار 
 پوندی، فرصت س��کونت یک ماهه در دانشگاه »جورج تاون« 
 را برای پژوه��ش در بخش ش��عر و امور اجتماعی به دس��ت 

می آورد.
نویسنده  منتخب هم چنین برای ش��رکت در فستیوال »اپن 
بوک« در کیپ تاون، در سپتامبر 2012 و رویدادهای ترتیب 
داده شده در موزه  هنر آفریقایی، در شهر نیویورک، در نوامبر 

2012 دعوت می شود.

د  محم���و س�ید
در  گالب��دره ای 
نام��ه ای اع��الم 
کرد حق و حقوق 
کلیه آث��ار خود را 
اع��م از م��ادی و 
معنوی، ب��ه علی 
خلیلی به صورت 
رس��می و قانونی 
ک��رده  منتق��ل 
است. گالبدره ای، 
نویسنده پیشکسوت انقالب و نویسنده رمان ماندگار »لحظه های 
انقالب« است که چندی پیش به دالیلی در بستر بیماری افتاده 
و در بیمارس��تان الغدیر بس��تری ش��ده بود،  بعد از ترخیص از 
بیمارستان، تنها در منزلش اقامت کرده و به گفته علی خلیلی، از 
نزدیکان او، بر اثر نبود مراقبت، دوباره دچار آسیب دیدگی شده 
است.گالبدره ای روز گذشته در نامه ای که به صورت اختصاصی 
در اختیار خبرنگار فارس قرار گرفت، اع��الم کرد حق و حقوق 
کلیه آثار خ��ود، اعم از م��ادی و معنوی را، به صورت رس��می و 
قانونی، به علی خلیلی منتقل کرده اس��ت. متن کامل این نامه 

به شرح ذیل است:

»دیگه نمی گم تا کی جدا. نه می گم و نه می نویسم و نه می خوانم 
که نه باشم جدا. دیگه رسیدم به ته تهای آخر خط که باید جدا 
کنم خود جدا ش��ده ام را از جو و جفت و جوجه. دیگه می خوام 
خودم جدا کنم این موی رویده بر این زبون قاچ قاچ شده  خودم 
رو که از بس گفتم و نالیدم و فریاد زدم از بی هیچ کس و بی پناهی 

و می خوام واشم از پیچیدن به هیچ و پوچ.
ای اهالی من، ای آدم هایی که این قلم های س��یاه تراش��یده و 
نتراشیده رو هی زدم تو مرکب جام جانم و کشیدم روی کاغذ ای 
سپید عمرم و دادم که بدن به دست شما که بخوانید و بدانید که 
چی کشیدم.ای ناشران، ای اداره جات فرهنگی، ای دولتمردان 
ده دوره دولت مردی تا ه��زار دوره  دیگه! بدونی��د منه پیرمرد 
خسته از گم کردگی و سرگشتگی، این آخرین رمق های جونم رو 
می خوام بذارم برای نوشتن چیزایی که تا حاال ننوشتم که واسم 
از جو و جفت و جوجه مهم تره. می خوام بش��ینم روی این زخم 
بسترم با همین ضعف جسمی حاصل از خستگی 73 سالگی، با 
خدایم خلوت کنم و کارنامه خودم رو به خدای خودم تحویل بدم. 
انشااهلل.بدونید از این به بعد، الی یوم القیامت، تمام کارا و حق و 
حقوق معنوی و مادی آثار به جا مانده رو، با میل کامل، قانونا ثبت 
با سند برابر کردم و دادم به علی خلیلی، این بچه رزمنده  جانباز 
که سبک و سیاق مرا ادامه بده و آثارم را حفظ و نشر بده. می توانید 

کمک بهش بدین. سیدمحمود قادری گالبدره ای«

حاشیه

کیوسک
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هنرنمایشگاه کتاب،  برداشتن مرز هاست  

مراسم افتتاحیه بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با حضور محمود احمدی نژاد در مصالی 
تهران برگزار شد . رییس جمهور در این مراسم تأکید کرد نمایشگاه کتاب باید بازکننده راه برای ساختن فردایی 

بهتر برای جامعه بشری باشد.
آبی تر از آسمان

کتاب »آبی تر از آسمان« مجموعه داستان های کوتاه از نویسندگان 
استان کردستان است که به وسیله بهزاد کرم اللهی گردآوری شده 

است.
 این کت��اب در 96 صفح��ه و با قیم��ت 2200 تومان عرضه ش��ده 
است.  »فراموش��ی و جان کندن« از نس��ترن کیانی، »باد و کاج« از 
شیرین اکبری، »آس��مان صاف و روش��ن« از فرحناز وکیلی تجره، 
»همسایه ها« از یاسمن اسداهلل زاده، »قلب زمین لرزید«، »آلبوم« 
و »مرد و مردانه« از ف��روزان محمدی، »طوبا« از محمد س��لیمی، 
»خانه پوشالی« نوشته شهال جعفری، »حاصل جمع چوبی« نوشته 
زهره س��بحانی، »ظهرهای تابستان«، »ش��یطنت« و »زن ها « از 
بیان خانزادپ��ور، »چمدان، 
تسبیح، چکش« نوشته سارا 
دشتی، »نیمه شب« از فرزاد 
مرادی، »کی« نوش��ته آذر 
نوری، »چشمان شیشه ای« 
از لیال کریم��ی و »قربانی« 
نوش��ته گالله جالل��ی زاده، 
عنوان داستان های مجموعه 

»آبی تر از آسمان« است.

ناصر تقوایی، کارگردان س��ینما، اول داستان نویسی را تجربه 
کرد و بعد به هنر هفتم رو آورد. حاصل ای��ن دوره کار تقوایی 
مجموعه داستان »تابستان همان س��ال« است که اواخر دهه 
۴0 منتشر شد. پیش از تقوایی هم ابراهیم گلستان اول داستان 
می نوشت و مجموعه هایی مثل »آذر ماه آخر پاییز«، »جوی و 

دیوار و تشنه« و... را منتشر کرد.
حض��ور مس��عود کیمیای��ی در فض��ای ادبیات ام��ا حکایت 
دیگری دارد؛ او هم ش��عر می گوید و هم داس��تان می نویسد. 
کارگردان »قیصر « و »سرب« تا به حال اما ترجیح داده است 
داستان هایش را منتشر کند. »جس��دهای شیشه ای« یکی از 
رمان های اوس��ت که اتفاقا حال و هوای فیلم هایش را دارد. او 
یک رمان هم با موضوع زندگی عین القضات همدانی دارد که با 
نام »حسد« منتشر شده است. داریوش مهرجویی، کارگردان 
»هامون« و »گاو«، هم عالقه خاصی به نوش��تن دارد. در واقع 
او از جمل��ه کارگردان هایی اس��ت که ه��م در عرصه ترجمه 
فعالیت می کند و هم داستان می نویسد. حکایت ترجمه های 
او هم در نوع خودش جالب اس��ت؛ او از یک سو آثار فلسفی را 

ترجمه می کند و از س��وی دیگر نمایشنامه هایی را که دوست 
دارد به زبان فارس��ی بر می گرداند. به همین خاطر در کارنامه 
او ه��م کتاب هایی مثل »یون��گ، خدایان و انس��ان مدرن« و 
»جهان هولوگرافیک« دیده می ش��ود و هم نمایشنامه هایی 
از اوژن یونسکو )آوازه خان طاس( و سام شپرد )غرب وحشی 
 و کودک مدفون(. در حوزه ادبیات داس��تانی ه��م کارگردان 
»اجاره نشین ها« و »مهمانی مامان«، تا به حال دو رمان منتشر 
کرده است؛ اولی »به خاطر یک فیلم بلند لعنتی« بود و دومی 
هم که قرار است در نمایشگاه کتاب منتشر شود، »در خرابات 
مغان« نام دارد. عباس کیارستمی، کارگردان »طعم گیالس« و 
»خانه دوست کجاست؟«، که در اکثر زمینه های هنری فعالیت 
می کند، طبیعتا دست به قلم هم هست. او گاهی شعر می گوید 
و گاهی هم س��راغ دیوان شاعران کالس��یک می رود. حاصل 
لحظات شاعری او کتابی مثل »گرگی در کمین« است و نتیجه 
سر زدن به دیوان شاعران کالسیک کتاب هایی چون »حافظ به 
روایت عباس کیارستمی« و »سعدی از دست خویشتن فریاد«. 

او البته به سراغ مولوی )آتش( و نیما )آب( هم رفته است.

نیکی کریمی، بازیگر و کارگردان سینما، هم ترجیح می دهد 
بیشتر ترجمه کند. اولین ترجمه او، زندگینامه مارلون براندو به 
نام »آوازهایی که مادرم به من آموخت« بود و دومی اش، رمانی 
از حنیف قریشی به نام »نزدیکی«. او البته ترجمه هایکو های 

ژاپنی را هم در کارنامه اش دارد. 
رضا کیانیان، بازیگر سینما، 
تئاتر و تلویزیون، هم دست 
ب��ه قل��م اس��ت. او در کنار 
پرداختن به مباحث تئوریک 
بازیگری و حت��ی گفتگو با 
س��تاره های قبل از انقالب 
س��ینمای ای��ران، برخی از 
خاطرات��ش را در مواجه��ه 
با اف��راد جامعه نوش��ت و با 
عنوان »ای��ن مردم نازنین« 
منتش��ر ک��رد. س��یروس 
براهی��م زاده، مرتض��ی  ا
احمدی، علیرضا خمس��ه، 
عل��ی نصیریان و حس��ین 
پناهی، محمدرضا اصالنی، 
سیروس الوند، افسر اسدی 
و.. هم از دیگ��ر بازیگران و 
کارگردانانی بودن��د که در 
این حوزه فعالیت کرده اند. 

شوق نوشتن این روزها به سراغ بازیگران جوان هم آمده است. 
این بار بیش��تر زنان بازیگر هس��تند که در این حوزه فعالیت 
می کنند. مثال ترانه علیدوس��تی ترجمه می کن��د و کتابش، 
جایزه کتاب فصل ارشاد را به دست می آورد. آن هم در رقابت با 
اثر مترجمی مثل بهمن فرزانه. بهاره رهنما، بهنوش بختیاری، 
تینا پاکروان، فالمک جنیدی، مرجان شیرمحمدی و اندیشه 
فوالدوند، دیگر بازیگرانی هستند که جدا از مقابل دوربین، در 
دنیای کلمات هم زندگی می کنند و به قول ادبیاتی ها، جنون 
نوشتن به سراغ شان می آید. جالب این که در همین نمایشگاه 
کتاب، اندیشه فوالوند  با مجموعه  شعر »عطسه های نحس«، 
فالمک جنیدی  با مجموعه داستان »جایی به نام تاماساکو«، 
ترانه علیدوستی با ترجمه »رؤیای مادرم« نوشته آلیس مونرو، 
بهنوش بختیاری با مجموعه داس��تان »کالغ های قیطریه«، 
بهاره رهنما  با »ماه هفت ش��ب« و مجموعه داس��تان »چهار 
چهار شنبه و یک کاله گیس«، مرجان شیرمحمدی با مجموعه 
داستان های »بعد از آن شب« و »یک جای امن«، تینا پاکروان 
با رمان »دیشب خدا را عاشق کردم« و مجموعه شعر »دیشب 
در حوالی یک انار گم ش��دم« حضور دارند تا سینمایی ترین 

نمایشگاه کتاب این سال ها را شاهد باشیم. 

گذرا درباره سینمایی هایی که کتاب داشتند 

وقتی جو نوشتن، زنان سینمایی را می گیرد 

شوق نوشتن این روزها به سراغ بازیگران جوان آمده  است و برخی از بانوان بازیگر سینما و  گروه 
تلویزیون در این حوزه هم فعالیت می کنند.فرهنگ 

سنت نویسندگی در بین اهالی س�ینما سنتی قدیمی اس�ت. وقتی کلمات هجوم می آورند، 
نمی شود کاری کرد، باید بنویسی تا خالص شوی. اهالی سینما هم - چه قدیمی ترها و چه حاال جوان ترها- سراغ 

کلمه می روند و آن چه تجربه می کنند را  روی کاغذ می آورند.

خبر ویژه

ذکرمنبع الزامی شد 
 هیأت وزیران ابتدای هفته جاری، بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و به استناد ماده )۴7( اصالحی قانون مطبوعات

 – مصوب 1379- تصویب کرد مقررات مربوط به خبرگزاری ها، به عنوان فصل پنجم، به آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات الحاق 

شود. براساس ماده 3۸ مقررات مربوط به خبرگزاری ها، درج منبع خبر در خبرگزاری الزامی است.
 این موضوع، این روزها به بحث داغ محافل رسانه ای تبدیل شده اس��ت. در این گزارش به بخش هایی از اظهارات کارشناسان و 

استادان ارتباطات و مسئوالن ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اشاره شده است. 

خبر بدون منبع، سندیت ندارد
 سردبیرکل روزنامه ایران معتقد است: ذکرمنبع درخبر، 
از ابتدای ترین موضوعات هن��گام آموزش روزنامه نگاری 
اس��ت که به خبر اعتبار و به مخاطب ب��رای صحت خبر، 
 اطمینان خاطر می ده��د. باید منبع در خب��ر، به عنوان 
اصل حرفه ای، ذکر شود چراکه خبر بدون منبع سندیت 

ندارد.
غالمحس��ین اس��المی فر درب��اره ال��زام ذک��ر منبع در 
خبرگزاری ها ک��ه از س��وی هیأت دولت تصویب ش��د، 
اظهار ک��رد: خبر هنگام��ی اهمیت دارد ک��ه صحت آن 
برای مخاطب مشخص شود و رس��انه ای معتبر است که 
خواننده را به مس��یری هدایت کند  که در آن سرگردان 
نشود و موضوع ابهامی وجود نداشته باشد و این اختیار را 
به خواننده که مصرف کننده  رسانه است بدهد تا از خبر و 

منبع آن اطمینان حاصل کند.

 سندیت رسانه ها به درج 
منابع خبری آنهاست

معاون پژوهش��ی گ��روه عل��وم ارتباطات دانش��گاه عالمه 
طباطبایی هم معتقد است سندیت فعالیت و اخبار رسانه ها 

منوط به درج منابع خبری در آنها است.
به گفته دکترعلی اصغر کیا، این موضوع یک ضرورت به شمار 
می رود، اما در راس��تای تکلیف کردن آن برای فعالیت های 
رسانه ای کمی با تأخیر مواجه ش��ده ایم که سرانجام هیأت 
دولت مصوبه ای را در این راستا اجرایی کرد. کیا گفت: هویت 
یک رسانه به واسطه شناسنامه آن تأمین می شود و این یک 
موضوع قانونی است که هر رسانه ای باید برای فعالیت خود 
شناسنامه ای از کادر فعاالن آن و مدیر مسئول داشته باشد. 
این می تواند رسالت حرفه ای را در سطح رسانه های ما پدید 

آورد و برای کار فعاالن عرصه رسانه اهمیت قائل شود. 

 نقل منبع خبر منافاتی 
با آزادی رسانه ندارد

»نقل منابع خبری هیچ منافاتی با آزادی فعالیت رسانه ندارد«. 
این را محمود دهقان، عضو هیأت علمی دانشکده صدا و سیما 
گفت و با اش��اره به این که مصوبه هیأت دولت مبنی بر الزام 
درج منابع خبری امری پسندیده است، اظهار کرد: نقل اخبار 
بدون منبع، با شایعه و دروغ هیچ تفاوتی ندارد. هر چند که در 
گذشته نیز قانون مطبوعات بر این رویه تأکید داشته است، اما 
این قانون، سایت ها و پایگاه های اینترنتی را دربرنمی گرفت و 

تنها تأکیدی بر فعالیت مطبوعات و خبرگزاری ها بود.
وی گف��ت: با این ک��ه قانون��ی در این راس��تا داش��تیم، اما 
روزنامه های بسیاری بوده و هستند که این رویه را رعایت نمی 
کنند، در حالی که نقل منابع خب��ری هیچ منافاتی با آزادی 

فعالیت آنها ندارد.  

مصوبه ای که اول قانون شد، بعد خبر  

مصوبه دولت برای رعایت 
حقوق خبرنگاران است

 امیدعل��ی مس��عودی معتق��د اس��ت ذکرعن��وان 
 منبع درهرخب��ر، گزارش و مقاله  ضروری اس��ت وعالوه 
برآن باید اس��م خبرن��گاران و تهیه کنن��دگان این آثار 
 نیز در آنها قید ش��ود تا اهمیت ضرورت اخبار مش��خص 

شود.
او با اشاره به این که مصوبه اخیرهیأت دولت مبنی بر الزام 
درج منبع خبر در خبرگزاری ها در راستای رعایت برخی 
حقوق حرف��ه ای مطبوعات و فعاالن رس��انه اقدام مؤثر 
و شایسته ای اس��ت، اظهار کرد: ذکر عنوان منبع در هر 
خبر، گزارش و مقاله  ضروری است. عالوه بر آن، باید اسم 
خبرنگاران و تهیه کنندگان این آثار نیز در آنها قید شود تا 

اهمیت ضرورت اخبار مشخص شود.

 شوق نوشتن 
این روزها به سراغ 

 بازیگران جوان 
 هم آمده

 است. 
 این بار بیشتر
 زنان بازیگر 
 هستند که 

در این حوزه 
فعالیت می کنند



چهره روزیادداشت

خبر ویژه
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جدايي نادر از سیمین به آرژانتین رفت  
نمايش فيلم »جدايي نادر از سيمين« در سينماهاي كشور آرژانتين آغاز مي شود. طبق برنامه 
زماني منتشرشده از اكران فيلم هاي س��ينمايي، فيلم »جدايي نادر از سيمين« ساخته اصغر 

فرهادي از امروز )3 مي(  در سينماهاي آرژانتين به روي پرده مي رود. 
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 بیگله جیالن و داوود نژاد 
در اصفهان  

گ�روه فرهن�گ- فيل��م 
های تحسين ش��ده و برتردو 
 س��ينماگر مط��رح، ن��وری 
بيگل��ه جي��ان و عليرض��ا 
داوودن��ژاد جمع��ه در ت��االر 
هنر نمايش داده می ش��وند. 
»روزی روزگاری در آناتولی« 
ساخته تحسين برانگيز نوری 
بيلگ��ه جي��ان  روز جمع��ه 
پانزدهم ارديبهش��ت م��اه در تاالر هن��ر اصفهان ب��ه نمايش در می 
آيد. اين فيلم كه هفتمين س��اخته كارگردان ترک اس��ت، داستان 
 عجيبی دارد؛ پزش��کی با چند پليس ومجرم راهی سفری شده اند تا 
جن��ازه ای را پيدا كنند. فضای اي��ن فيلم بيش��تر از ديگر فيلم های 
جيان شبيه به داستان های چخوف است. اين فيلم رأس ساعت10 
 صبح در تاالر هنر اصفه��ان واقع در ميدان الله به نمايش  گذاش��ته 
می شود. منتقد اين هفته فيلم  های هنری تاالر هنر، محمد معماريان 
 اس��ت.فيلم ديگری كه در ادامه و روز جمعه  بعد از ظهر نمايش داده 
 می ش��ود، س��اخته دل نش��ين عليرضا داوود نژاد  »مرهم« اس��ت. 
 داوودنژاد ك��ه مخاطبان خ��ود را هر چند س��ال يک بار ب��ا يکی از 
فيلم هايش غافلگير می كند، اين بار هم توانست با  ساختن »مرهم« 
به اين امر دست يابد؛ فيلمی كه همه، آن را با واژه شريف ياد می كنند.

 جشنواره ها به هیچ دردی 
نمی خورد 

مدیر عامل انجمن سینمای انقالب 
محمدرضا شرف الدین 

متأسفانه بايد اين را بگوييم كه بيشترين چيزی كه در ايران در مورد 
جشنواره ها هست يک مراسم آيينی است و آن رسالت اصلی را ندارد، 
ولی واقعيتش اين است كه جشنواره ای مثل فجر در طول اين سال ها 
و دوره هايی كه برگزار ش��ده، تأثير خوبی روی س��ينما داشته است، 
با يک اگر؛ اگر در كنار اين جش��نواره به موضوع��ات دينی هم توجه 
می شد.مثا امسال وقتی در جشنواره فجر ما ش��اهد تعدادی فيلم 
كه با فرهنگ، اخاق، آداب و س��نن ايرانی ها همخوانی ندارد بوديم، 

باعث ش��د مس��ئوالن به فکر 
بيفتند و راهکارهايی را برای 
حفظ حدود اخاقی س��ينما 
تعيين كنند و به طور قطع در 
سال های آينده تأثيرات آن را 
خواهيم ديد. ولی جشنواره ها 
بيش��تر تبديل به ميهمانی و 

مراسم آيينی شده است. 

احمدجو كه فيلمنامه هايش را خود می نويسد، در خلق فضاهای 
روس��تايی و تصويرگری فرهنگ بومی ايران خبره است. با توجه 
به تعداد اندک كارگردان هايی كه در روس��تا زيسته و بتوانند آن 
فضاها را نوشته و تصوير كنند، به راستی ساخت هر سريال توسط 
امراهلل احمدجو يک اتفاق خوب در تلويزيون و فرهنگ ما محسوب 
می شود.او تاكنون فقط يک فيلم سينمايی به نام »شاخه های بيد« 

)1367( ساخته است.

ماجرا چیست؟ 
اين س��ريال زبان طنز و مطايبه دارد. روند س��ريال به اين صورت 
است كه پس از معرفی شخصيت ها در چند قسمت ابتدايی، الباقی 

داستان به صورت اپيزوديک روايت می شود.
سام ش��اه )محمود پاک نيت( كه قبًا راهزن ب��وده، اكنون حاكم 
بخش هايی از ايران شده اس��ت. او برای ش��کار و خوشگذرانی به 
سمت اصفهان حركت می كند و اين افراد، وی را همراهی می كنند: 
ملک خاتون )مهوش صبركن(، شمس وزير )انوشيروان ارجمند(، 
قشون ساالر )آتش تقی پور(، تلخک دربار )محمد فيلی(، وليعهد 
)فربد احمدجو(، شاه دخترو و همچنين ديگر خدم و حشم معمول 

پادشاهان از قبيل جارچی ها، آشپزها، دسته موزيک و ميرغضب.

سام ش��اه پيک خود را به خانه حاكم اصفهان می فرستد و خود در 
نزديکی ش��هر متوقف می ش��ود و بنا به خلقيات خاصش و عادت 
دوران راهزنی، هنوز بيابان نشينی و چادرنشينی را به كاخ نشينی 
ترجيح می دهد و به اين جهت كنار رودخانه زاينده رود اردوگاهی 

برايش علم می شود.
حاكم دست نش��انده سام ش��اه در اصفهان )حس��ن اكليلی( دور 
از چش��مان او می خواهد پادش��اهی را از آن خود كن��د. وقتی او 
متوج��ه می ش��ود كه يک��ی از مقاص��د پادش��اه از مس��افرت به 
اصفهان يافتن طبيبی اس��ت كه بيم��اری فراموش��ی او را مداوا 
كند، با طراحی پيشکار خود )فريدون س��ورانی(، دو صاحب نفوذ 
واليت يعنی خواج��ه نعمان، تاج��ر بزرگ اصفه��ان )رحمت اهلل 
 ارشادی( و كدخدای كولی باد )بهروز مسروری( را به دارالحکومه 
 دع��وت می كن��د تا ب��ا جل��ب حماي��ت آنه��ا، ط��رح خ��ود را 
 عملی كن��د. بعدها معلوم می ش��ود ك��ه خواجه نعم��ان با غرق 
 ش��دن كش��تی هايش در مس��ير هن��د عمًا ورشکس��ته ش��ده 
 و كدخ��دای كولی ب��اد ه��م آن جنگجوي��ی ك��ه تص��ور 
می كردند، نيست.اين سريال قبا »اوسنه پادشاهی« نام داشت و 
به نظر می رسد كه قصه آن برداشتی آزاد باشد از زندگی ناصر الدين 
شاه و پسرش ظل السلطان كه حاكم اصفهان بود. اين بزرگ ترين 

پسر ناصر الدين شاه به دليل آنکه از زن صيغه ای و غير قجری او به 
دنيا آمده بود به وليعهدی نرسيد، ولی مدت مديدی حاكم اصفهان، 
فارس، يزد و نواحی جنوبی ايران بود. ظل الس��لطان تحت تعاليم 
ارتش اتريش، يک لشکر و قشون جداگانه برای خود تدارک ديده 
بود. او در سال 1297 شمسی 27 سال پس از مرگ پدرش، پس از 

آنکه مناصبش را به تدريج از دست داد، در انزوا درگذشت.

بازیگران و آمار جالب 
فردوس كاويانی در اين سريال در چهار نقش ظاهر شده كه يکی 
از آنها همان نقش صفرعلی در »تفنگ س��ر پر« اس��ت. اغلب اين 
بازيگران در دو سريال قبلی احمدجو نيز ايفای نقش كرده اند. اما 
اينطور كه شنيده می شود اين سريال بيش از همه به سريال »روزی 
روزگاری« شبيه است و برخی نقش های آن سريال در اين مجموعه 
تداعی می شود. مانند نقش های محمود پاک نيت )حسام بيک( و 
محمد فيلی )بسيم بيک- نقش شمر در سريال مختارنامه اصًا به 
اين مرد بذله گو نمی آمد.( به دليل كهولت سن ژاله علو، او از بازی 
در اين س��ريال باز ماند و نقش خاله ليا، به مهتاج نجومی سپرده 
شد. احمدجو از درگذشت خسرو شکيبايی اظهار تأسف می كند 
و می گويد: »هنوز برای خس��رو ش��کيبايی جايگزين��ی در ذهنم 
قائل نيس��تم و اگر زنده بود حتما در اين س��ريال نيز از او استفاده 
می كردم.« به هر حال نقش شيرخان كه ش��باهت هايی به نقش 
مراد بيک )خسرو ش��کيبايی( در »روزی روزگاری« دارد، نصيب 

عليرضا شجاع نوری شد. 

ویژگی خاص سریال های احمدجو
امراهلل احمدجو فضاهای روس��تايی و تاريخی ايران را به خوبی 
می شناس��د و می تواند قصه هايی را در آنها خل��ق نموده، آنها را 
با زبانی شيوا و شيرين بنويسد و به خوبی كارگردانی كند. جای 
دريغ دارد ك��ه با وجود فيلمس��ازانی چون او كه ب��ه اين خوبی 
در اين مس��ائل تبحر دارند، چرا فيلم های روس��تايی و تاريخی 
ما اينقدر بی مايه و شهری هس��تند. مثًا به ياد آوريد كه چطور 
 در س��ريال »يوس��ف پيامبر)ع(« برادران يوس��ف پس از سفر 
دو هفته ای از كنعان تا مصر، باز هم آفتاب نديده و سفيدرو هستند. 
يا برخی مجموعه هايی كه محمد رضا ورزی كارگردانی كرد  كه 
نتيجه كار چندان محصول قابل قبولی نبود. با يک مرور به برخی 
ساخته های متعدد اين كارگردان جوان می توان دريافت كه صدا 
و س��يما می تواند با درايت و انتخاب های بهت��ر توليداتی مانند 
سربداران، تفنگ سرپر، روزی روزگاری، امام علی) ع( و مختارنامه 

را با كارگردانان به اصطاح الف ساز تکرار كند.
نمونه اين انتخاب ها كه بايد بابت آن به مديران سيما دست مريزاد 
گفت مجموعه محمد رسوال اله است كه مجيد مجيدی می سازد 
و يا روز رستاخيز كه توسط احمد رضا درويش ساخته شد و هر 
دو به عنوان مجموعه هايی مطرح خواهند بود كه سيما و مديران 

آن به توليد آن خواهند باليد.البته ذكر يک نکته الزم است، اينکه 
تصويرگری خوب فضاهای قديم به داشتن سن زياد و مشاهدات 
آن ايام نيست.  مسعود جعفری جوزانی، متولد 1327 ماير است 
اما در سريال الف ويژه سيما يعنی در »چشم باد«، در خلق فضای 
روستايی و تاريخ معاصر كشورمان موفق نبود. اما كيانوش عياری 
كه متولد 1330 اهواز است، در سريال »روزگار قريب« به خوبی از 

عهده تصويرگری و القای حس آن دوران برآمد. به برخی ديگر از 
كسانی كه توانسته اند در خلق فضاهای تاريخی موفق باشند اشاره 
می كنيم: كمال تبريزی در سريال شهريار )1385(، مجتبی راعی 
در سريال صنوبر )1381( و فيلم غزال )1374(، حميد نعمت اهلل 

در سريال وضعيت سفيد )1390(. 
ای كاش به سريال »پش��ت كوه های بلند« نيز بودجه الف ويژه 
تعلق می گرفت و يا از اين پس به امراهلل احمدجو در تلويزيون ما 
توجه بيشتری می شد و او می توانست جای كمدی های ضعيف  

در تلويزيون را پر كند.
 او كارگردان��ی اس��ت ك��ه ع��اوه ب��ر تصويرگ��ری موف��ق 
فضاه��ای بوم��ی، فيلمنامه ه��ای خوب��ی ني��ز می نويس��د 
 ك��ه القاكنن��ده قصه ه��ای ادب��ی و كتاب ه��ای اخاق��ی

 عرفای ماست.

درباره اصفهانی ترین سریال این روزها 

اين همان احمد جو است 

»پشت کوه های بلند« سومین سریال امراهلل احمدجو است که گویا مقرر است هر 10 سال یک  امیر
سریال بسازد. دو سریال قبلی او »روزی روزگاری« )1368( و »تفنگ سرپر« )1381( بودند.  هوارکی

 ای�ن فیلمس�از خ�وش قریح�ه ک�ه در س�ال 1332 در میم�ه اصفه�ان متول�د ش�ده،
فارغ التحصیل رشته فیلمبرداری از مدرسه عالی تلویزیون و سینما )دانشکده صدا و سیمای کنونی( است.
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حاک�م دست نش�انده سام ش�اه در 
اصفه�ان )حس�ن اکلیل�ی( دور از 
چش�مان او می خواه�د پادش�اهی 
را از آن خ�ود کن�د. وقت�ی او متوجه 
می ش�ود که یکی از مقاصد پادش�اه 
از مس�افرت ب�ه اصفه�ان یافت�ن 
طبیبی اس�ت که بیماری فراموش�ی 
او را م�داوا کن�د، با طراحی پیش�کار 
خود )فریدون س�ورانی(، دو صاحب 
نفوذ والی�ت یعن�ی خواج�ه نعمان، 
تاج�ر ب�زرگ اصفه�ان )رحم�ت اهلل 
ارش�ادی( و کدخ�دای کولی ب�اد 
 )بهروز مس�روری( را به دارالحکومه 
دعوت می کند تا با جلب حمایت آنها، 

طرح خود راعملی کند

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

ابالغ
9/253 شماره ابالغيه: 9010100350604138، شماره پرونده: 9009980350600907، شماره بايگاني 
ش��عبه: 900918، خواهان ه��ا محمود رنجبر و محمد رنجبر و مريم رنجبر و علي رنجبر و افس��انه 
رنجبر دادخواستي به طرفيت خواندگان دادسراي عمومي و انقالب اصفهان و غالمرضا رنجبر تقديم 
دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت رس��يدگي به شعبه ششم دادگاه 
عمومي )حقوقي( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت ساختمان 
دادگستري كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و به كالسه 9009980350600907 ثبت 
گرديده كه وقت رس��يدگي آن 1391/03/17 و س��اعت 8:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و 
انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا 
خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. م الف/ 13590 

شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

احضار
10/624 چ��ون آق��اي قدير ش��جاعيان فرزند علی ش��كايتي عليه آقاي مظفر ميرحس��ينی مبني بر 
كالهبرداری مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 901213ک115 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي 
روز چهارشنبه 91/3/17 ساعت  9 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد، لذا 
حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار 
محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

م الف/ 16832 مديردفتر شعبه 115 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
275 چون آقای حشمت الزمان زاهدی شكايتی عليه آقای 1- يوسف بهمنی 2- محمدحسين بهمنی 3- 
گشتاسب آذرخوش مبنی بر تهيه و ترويج و جعل سكه تقلبی و كالهبرداری مطرح نموده كه پرونده 
آن كالسه 891421ک121 اين دادگاه وقت رسيدگی برای روز 1391/3/17 ساعت 8 صبح تعيين شده 
نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك 
نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل 
می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی 

و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

احضار
288 شماره درخواس��ت: 9010460354300029، ش��ماره پرونده: 9009980358300167، شماره 
بايگانی شعبه: 901170، چون آقايان ابوالفضل و عبدالحميد بديعی گورتی شكايتی عليه آقايان حسن 
امينی والش��انی فرزند رسول و ناصر امينی والش��انی فرزند رسول مبنی بر توهين، تهديد به قتل، 
قدرت نمائی با قمه و چاقو و مش��اركت در ايراد ضرب و جرح عمدی مطرح نموده كه پرونده آن به 
كالسه 901170 ک 117 اين دادگاه ثبت وقت رسيدگی برای روز سه شنبه 91/3/16 ساعت 10 صبح 
تعيين ش��ده نظر به اينكه متهمان مجهول المكان می باشند لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی 
كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود. و از متهمان 
مذكور دعوت به عمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شوند و در صورت عدم حضور 
احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخ��اذ خواهد نمود.  فرخنده خوی- مدير دفتر 

شعبه 117 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ
298 شماره ابالغيه: 9010100351305104، شماره پرونده: 9009980351300994، شماره بايگاني 
شعبه: 901006، خواهان محسن ماراني دادخواستي به خواسته مطالبه 70/000/000 ريال به طرفيت 
خوانده مجتبي نصراصفهاني تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت 
رسيدگی به شعبه سيزدهم دادگاه عمومی )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ ش��هيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 355 ارجاع و به 
كالسه 9009980351300994 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1391/03/17 و ساعت 11:00 تعيين 
ش��ده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از 
جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي حاضر گردد. شعبه سيزدهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

اخطاریه 
304 شماره ابالغنامه: 9010100351004828. شماره پرونده: 9009980351001122. شماره بايگانی 
ش��عبه: 901122. مشخصات ابالغ شونده حقيقی: محمد خدايی فرزند عباسعلی نشانی اصفهان – خ 
امام خمينی – مقابل پمپ بنزين – اول كوچه نامجو – طباخی مش��تاقی. تاريخ حضور: 1391/03/17 
چهارشنبه ساعت: 10:30 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری 
كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 316. علت حضور در خصوص دعوی سعيد كاظمی به طرفيت 
ش��ما در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی در اين دادگاه حاضر شويد. ضمنا به پيوست نسخه ثانی 
دادخواست و ضمايم ارس��ال می گردد. اطهری بروجنی – منشی شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان 

ابالغ   
585 ش��ماره ابالغيه: 9010100350805296. ش��ماره پرونده: 9009980350800442. شماره بايگانی 

شعبه: 900443. خواهان موسسه قرض الحسنه بسيجيان سرپرستی استان اصفهان دادخواستی به 
طرفيت خواندگان احسان سلمانی و شيوا حسن زاده تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
كه جهت رسيدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خيابان 
چهارباغ باال – خيابان شهيد نيكبخت – ساختمان دادگستری كل استان اصفهان – طبقه 3- اتاق شماره 
315 ارجاع و به كالسه 9009980350800442 ثبت گرديده و وقت رسيدگی آن 1391/03/17 و ساعت 
09:00 صبح تعيين ش��ده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 17387 داوری – منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

ابالغ   
587 شماره ابالغيه: 9010100350805293. ش��ماره پرونده: 900998035800443. شماره بايگانی 
شعبه: 900444. خواهان موسسه قرض الحس��نه بسيجيان سرپرستی استان اصفهان دادخواستی 
به طرفيت خواندگان مهناز اش��جع و مجتبی عزيزی و عباس عزيزی و علی زاهدی – مزرعه ش��وره 
تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خيابان چهارباغ باال – خيابان شهيد نيكبخت – ساختمان 
دادگستری كل استان اصفهان – طبقه 3- اتاق شماره 315 ارجاع و به كالسه 9009980350800443 
ثبت گرديده و وقت رسيدگی آن 1391/03/17 و ساعت 09:30 صبح تعيين شده است. به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 

17385 داوری – منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

احضار
610 چون آقای كاظم خدنگی شكايتی عليه آقای سعيد خوان پور مبنی بر تهديد و فحاشی مطرح نموده 
كه پرونده آن به كالس��ه 901218 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز 91/3/17 ساعت 12 ظهر 
تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری 
مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم مذكور 
دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه 
ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/938 محسنی- مديردفترشعبه 120 

دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ 
615 شماره ابالغيه: 9110100351200213. شماره پرونده: 9009980351200946. شماره بايگانی 
شعبه: 900948. خواهان بانك ملت به مديريت علی ديواندری دادخواستی به طرفيت خواندگان عليرضا 
عرب بيگی و حسن صادقی و سيد سعيد طاهريان تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
كه جهت رس��يدگی به شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 321 ارجاع 

و به كالس��ه 9009980351200946 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1391/03/17 و ساعت 09:00 
تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از 
جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگی حاضر گردد. م الف: 1053 شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
699 ش��ماره ابالغيه: 9110100351400207. ش��ماره پرونده: 9009980351401427. شماره بايگانی 
شعبه: 901427. خواهان ها سيد محمود محمدی و سيد احمد محمدی دادخواستی به طرفيت خواندگان 

معصوم��ه زكيايی و غالمرضا كريمی راد و منوچهر انصاری تقديم دادگاههای عمومی شهرس��تان 
اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 322 
ارجاع و به كالس��ه 9009980351401427 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1391/03/17 و ساعت 
09:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی 
از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگی حاضر گردد. م الف: 1050 شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

حصر وراثت
975 خانم توران آقاجان موالئی دارای شناسنامه شماره 16908 به شرح دادخواست به كالسه 531/91 
ح/ 10 از اين ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش��ادروان جعفر 
اس��ماعيل زاده دس��تجردی بشناس��نامه 68 در تاريخ 1390/11/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: چهار پس��ر و يك دختر و همسر به شرح ذيل: 1- 
توران آقاجان موالئی به ش ش 16908 همس��ر متوفی، 2- مرضيه اس��ماعيل زاده دس��تجردی به ش 
ش 5-035157-127 فرزند متوفی، 3- مهدی اس��ماعيل زاده دستجردی به ش ش 2568 فرزند متوفی، 
4- مسعود اسماعيل زاده دستجردی به ش ش 10683 فرزند متوفی، 5- بهروز اسماعيل زاده دستجردی 
به ش ش 1601 فرزند متوفی، 6- بهزاد اسماعيل زاده دستجردی به ش ش 23528 فرزند متولی و الغير. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد 
و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف/ 2225 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
976 عطف به پرونده كالسه 765/90 آن شورای محترم و حسب دستور آن مقام محترم قضايی مبنی 
بر تعيين اجرت المثل يك باب مغازه از تاريخ 89/11/6 لغايت 90/9/6 در خصوص دعوی خواهان آقای 
محسن رئيسی روحانی بطرفيت آقای محمد يزدانی اينجانب كارشناس منتخب پس از اطالع از موضوع 
كارشناسی ضمن حضور در دفتر آن شعبه محترم و مطالعه پرونده كالسه فوق با راهنمايی خواهان 
از محل متنازع فيه واقع در اصفهان خيابان كاوه بابلدشت مقابل هنرستان كاوه ابتدای بن بست شهيد 
رضا عباسی بازديد نموده و پس از معاينه و بررسی الزم نتيجه بشرح ذيل تقديم حضور می گردد. 
براساس قرارداد اجاره بشماره 31 مورخ 88/11/5 منعقده فی مابين طرفين دعوی آقای محسن رئيسی 
روحانی )خواهان( بعنوان موجر يكباب مغازه بمس��احت حدود 70 مترمربع را برای مدت يكس��ال از 
تاريخ 88/11/6 لغايت 89/11/6 در قبال مبلغ )20/000/000 بيست ميليون ريال( بعنوان وديعه رهن و 
مبلغ 2/700/000 ريال بعنوان اجاره ماهيانه و با ساير شرايط مندرج در قرارداد به آقای محمد يزدانی 
)خوانده( بعنوان مستأجر اجاره داده است. خواهان اظهار می دارد كه مغازه مزبور توسط اجرای احكام 
تخليه شده است همچنين اظهار داشت كه مبلغ 20/000/000 ريال وديعه رهن كه نزد وی بوده است را 
جهت اجرای حكم تخليه در صندوق دادگستری توديع نموده است. در زمان مباشرت به امر كارشناسی 
از مح��ل در مورد موضوع مالحظه گرديد كه كف مغازه مزبور موزائيك، بدنه ديوارهای داخلی گچ و 
رنگ آميزی و قسمتی نيز سراميك، پنجره فلزی، شيشه سكوريت و دارای درب مشبك فلزی می باشد. 
علی ايحال با عنايت به مراتب فوق التوصيف و با توجه به وضعيت مشاهده شده و با توجه به موقعيت 
محل و مس��احت و ابعاد و نوع كاربری سابقه اجاره و جميع جهات مؤثر در قضيه بدينوسيله اجرت 
المث��ل مغازه مزبور از تاري��خ 89/11/6 الی 90/9/6 از قرار ماهيانه مبلغ 3/000/000 ريال جمعاً بمبلغ 

)30/000/000( ريال برآورد و اعالم گرديد. شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
994  آگهی ابالغ موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی. مرجع 
رسيدگی: شعبه سوم شورای حل اختالف خمينی شهر مستقر در شهرداری مركزی واقع در ميدان قدس 
خمينی شهر كالسه پرونده: 75/91 حل 3، وقت رسيدگی: ساعت 5:20 بعدازظهر روز سه شنبه مورخه 
1391/3/16، مش��خصات خواهان: نام: ناصر خوش اخالق نام پ��در: محمد با وكالت آقای عبداله حاج 
هاشمی مقيم خمينی شهر بلوار آزادگان جنب بيمه تأمين اجتماعی دفتر وكالت، مشخصات خوانده مجهول 
المكان اصغر فخاری نام پدر: رحيم، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال )50/000/000(

بانضمام خسارات دادرسی و حق الوكاله و تأخير تأديه از تاريخ سررسيد لغايت صدور حكم و اجرای 
آن. داليل خواهان: كپی مصدق حواله قرض الحسنه ابوذر 206989-90/12/22 كپی مصدق گواهی عدم 
پرداخت.  گردشكار: خواهان خوانده را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی 
به وی از طريق نش��ر آگهی در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار وفق ماده 73 قانون آئين دادرس��ی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذكور خالصه دادخواست 
و مستندات، يك نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف/ 12273 شعبه سوم حقوقی 

شورای حل اختالف خمينی شهر

ابالغ
995  آگهی ابالغ موضوع ماده 73 قانون آئين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی. 
مرجع رس��يدگی: شعبه سوم شورای حل اختالف خمينی شهر مستقر در شهرداری مركزی واقع در 
ميدان قدس خمينی شهر كالسه پرونده: 129/91 حل 3، وقت رسيدگی: ساعت 5:10 بعدازظهر روز سه 
شنبه مورخه 1391/3/16، مشخصات خواهان: نام: ناصر خوش اخالق نام پدر: محمد با وكالت آقای 
عبداله حاج هاشمی مقيم خمينی شهر بلوار آزادگان جنب بيمه تأمين اجتماعی دفتر وكالت، مشخصات 
خوانده مجهول المكان اصغر فخاری نام پدر: رحيم، خواس��ته و بهای آن: صدور حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت 48/000/000 ريال وجه 3 فقره حواله قرض الحس��نه به انضمام خسارت دادرسی 
و حق الوكاله و تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواست لغايت صدور حكم و اجرای آن. داليل خواهان: 
1- كپ��ی مصدق حواله های 375490-90/12/20 قرض الحس��نه جواد االئم��ه 2- 90/12/5-31830 
تعاونی اعتباری ثامن الحجج 3- قرض الحسنه ابوذر 225703-90/11/30، گردشكار: خواهان خوانده 
را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر آگهی در يكی 
از روزنامه های كثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذكور خالصه دادخواست و مستندات، يك نوبت آگهی می گردد 
خوانده می تواند با مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف/ 12271 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر

ابالغ اخطاریه
996ش��ماره ابالغنامه: 9010100353202717، شماره پرونده: 9009980359500787، شماره بايگانی 
شعبه: 901191، مشخصات ابالغ شونده حقيقی: حامد مستأجران نام پدر: حسن نشانی مجهول المكان، 

تاريخ حضور: 91/3/8 دوش��نبه س��اعت 10 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت 
س��اختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 123، علت حضور: در خصوص شكايت 
بانك سپه عليه ش��ما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در اين دادگاه حاضر شويد. م الف/2105دفتر 

شعبه 106 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
997 در خصوص پرونده كالسه 1682/90 خواهان عليرضا ويالنی دادخواستی مبنی بر مطالبه چك 
به طرفيت حس��ين آب ساالن فرزند عباس تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگی برای روز شنبه مورخ 
91/3/13 س��اعت 8 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين شعبه واقع در خيابان اول خ آتشگاه 
روبروی پمپ بنزين اول مجتمع شماره 2 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. دفتر شعبه 12 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

احضار متهم
998 شماره ابالغيه: 9110100353400150، شماره پرونده: 9009980364901195، شماره بايگانی 
شعبه: 901372، در پرونده كالسه 9009980364901195 برای اسماعيل دهقانی فرزند رضا به اتهام 
مزاحمت تلفنی تقاضای كيفر نموده كه رس��يدگی به موضوع به اين ش��عبه ارجاع و وقت رسيدگی 
برای مورخه 1391/3/17 ساعت 11:30 تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم 
دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور كيفری مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد. بديهی اس��ت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رس��يدگی غيابی به عمل 

خواهد آمد. م الف/ 1798 دفتر شعبه 108 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

مزایده
999 اجرای احكام ش��عبه 13 حقوقی اصفهان در اجرای مفاد اجرائيه كالس��ه 365/90 ج/ 13 له خانم 
فريده حامدی بطرفيت آقای منوچهر معظم س��اكن س��ه راه س��يمين كوچه قزلباش پ 7 روبروی 
آموزشگاه پيام گستر زنگ پائين مبنی بر مطالبه مبلغ 59/551/436 اصل خواسته، هزينه دادرسی، 
و هزينه كارشناسی و مبلغ 80000 ريال بابت حق الدرج در روزنامه جمعاً مبلغ 59/631/436 و مبلغ 
3/486/472 ريال بابت نيم عشر دولتی در نظر دارد جلسه مزايده ای در روز پنج شنبه تاريخ 91/2/28 
از س��اعت 9 الی 10 صبح واقع در اصفهان خ نيكبخت دادگستری كل طبقه سوم اتاق 358 به منظور 
فروش 4/902 حبه از پالک ثبتی 44/972/261 بخش 5 ثبت اصفهان واقع در بلوار كش��اورز سه راه 
س��يمين كوچه قزلباش پ 7 واحد زيرزمين س��هم آقای منوچهر معظم با توجه به مساحت آپارتمان 
حدود 95 مترمربع و تراس مربوط 16 مترمربع با حق اس��تفاده از هردو درب حياط داخل ساختمان 
و مشاعات مربوط با اعيانی كف سراميك، ديوارها، گچ و رنگ، پنجره ها و درب های فلزی و داخلی 
چوبی با سرويس بهداشتی و انشعابات آب و برق و گاز در نظر گرفتن قدمت ساختمان و كليه عوامل 
مؤثر در قضيه ارزش كل آپارتمان با مش��خصات ياد شده به مبلغ نود و دو ميليون و هفتصد هزار 
تومان معادل 927/000/000 ريال ارزيابی و اعالم می گردد كه ارزش سهم خوانده از آپارتمان مبلغ 
121/025/000 )دوازده ميليون و يكصد و دو هزار و پانصد تومان( است كه معادل مبلغ 63/117/908 
ريال فروخته می گردد. طالبين خريد می توانند 5 روز قبل از مزايده به نشانی ملك مراجعه و با توديع 
10 درصد قيمت پايه كارشناسی در جلسه مزايده شركت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده 

مزايده خواهد بود. مدير اجرای احكام شعبه 13 حقوقی اصفهان

ابالغ
1000ش��ماره ابالغيه: 9110100350800640، ش��ماره پرون��ده: 9009980350801073، ش��ماره 
بايگانی شعبه: 901081، خواهان مؤسسه قرض الحسنه مهر بسيجيان به مديريت مرادعلی نيكوپناه 
دادخواستی به طرفيت خواندگان عبداالمير كيانی و غالمرضا كيانی و صديقه كيانی تقديم دادگاههای 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 315 ارجاع و به كالس��ه 9009980350801073 ثبت گرديده كه وقت 
رس��يدگی آن 1391/03/16 و ساعت 11:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. داوری- منشی شعبه هشتم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی 
1458 آگهی ابالغ وقت دادرسی به محمد حسن كلينی فرزند حسن موضوع دادخواست موسسه مالی 
و اعتباری قوامين مبنی بر مطالبه وجه يك فقره چك كه تحت كالسه 900841ح/9 ثبت شعبه نهم دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان شده است كه به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست ابالغ بوسيله 
نشر آگهی شده است كه مراتب طبق ماده 73 برای يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی 
درج و منتشر می گردد بدينوسيله به نامبرده ابالغ می شود كه در تاريخ 91/3/17 ساعت 10/30 صبح 
جهت رسيدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر شويد در صورت عدم حضور و يا 
عدم ارسال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفی وكيل دادگاه غياباً رسيدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد. م 

الف: 20149 مدير دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
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امام باقر)ع(: 

     عالمی که م��ردم از عملش بهره ببرن��د از هفتاد هزار عابد 
برتر است.

چرا ژورنالیسم در کشور ما شکل 
نمی گیرد؟

یک سؤال اساسی که باید دیر یا زودجوابی به 
رضا 
آن بدهیم، این اس��ت که ژورنالیس��م به چه کامروا

دردی می خورد و به چه کاری می آید و قرار 
اس��ت چ��ه گ��ره ای از کار 
فروبس��ته ما باز کن��د؟ وقتی 
ندانیم با ژورنالیسم چه دردی 
را می ش��ود دوا کرد؟ طبیعی 
 اس��ت ک��ه ب��ا آن ه��ر کاری 

می کنیم، غیر از آن چه باید! 
ما با ژورنالیسم پز می دهیم، از 
آن به نفع اهداف خود استفاده 
می کنیم، عکس و رس��م خود 
را در آن م��ی زنی��م و ب��ه این 
 وآن نش��ان می دهیم و خالصه، همه کاری با مطبوع��ه خود انجام 
می دهیم، غیر از آن چه که ژو رنالیس��م برای آن ساخته شده است.

 همه اینه��ا دردی از م��ا دوا نمی کن��د. چرا؟چون هی��چ وقت فکر 
نکرده ایم که این ابزار ارتباطی به چه کارمان می آید. به این فکر نکرده 
ایم آن که ژورنالیسم را آفریده اس��ت، قرار نبوده از آن وسیله تزیین 

بسازد و خود را با آن آرایش کند. 
ژورنالیس��م فلس��فه ای دارد که قدر مسلم با ش��ناخت آن است که 
 کمی نس��بت به این موجود ناش��ناخته با آگاهی بیش��تری برخورد 
می کنیم. هنوز به این سؤال که فلس��فه یک جریده چیست درست 
پاس��خ نداده ایم و ب��ا آن کار می کنیم. ه��ر فرهن��گ و تمدنی که 
ژورنالیسم را ساخته است، به حتم از ساخت آن قصد و نیتی داشته 
است. فرهنگ و تمدن مدرن، ژورنالیس��م را از سر تفنن و سرگرمی 
نس��اخته که دل به آن خ��وش دارد. در فرنگ غرب، ژورنالیس��م به 
کاری می آید و گره ای باز می کند. خبری از قصد و نیت میرزا صالح 
شیرازی که نخستین روزنامه مکتوب ایرانی را منتشر کرد در دست 
نیست، اما به حتم در سفری که به ممالک بیگانه داشته با مطبوعات 
آشنا شده و آن را به ایران آورده است. احتماال صالح شیرازی از ظاهر 
این نشریات اروپایی خوشش آمده و در وهله اول، درکی از چیستی 
و ماهیت آن نداشته است و هنوز هم برای ایرانی جماعت حل نشده 
است چگونه می تواند ژورنالیس��م  را منطبق با  فرهنگ خود به کار 

بگیرد.
 ایران��ی، اگر احس��اس تعلق به ژورنالیس��م می کرد، نس��بت به آن 
غریبه نبود؛ چاپ و تیراژ روزنامه ها و مس��تقل نب��ودن جراید، گواه 
این مدعاس��ت. عجیب این که ت��ا به حال خیلی متوج��ه این وصله 
ناجور نش��ده ایم و هر کسی تفس��یری باب میل ارایه می کند. یکی 
به فقرفرهنگی حوال��ه می دهد و دیگری به ش��فاهی بودن ایرانیان. 
ژورنالیسم در فرهنگ ما حل نشده اس��ت. هر قدر هم که فرمول آن 
را تغییر دهیم، باز این اتفاق نمی افتد. جامعه ای که میان گذشته و 
آینده خود معلق اس��ت، چگونه می تواند از ابزار اشاعه فرنگ مدرن 
استفاده کند؟ غرب با ژورنالیسم به اش��اعه فرهنگ خود می پردازد 
 و آن را مح��راب و منبر خ��ود قرار داده اس��ت. غرب با ژورنالیس��م 
زمینه ها و زمانه های خ��ود را آماده می کند و زمی��ن خود را آماده 
کش��ت می کند. مصرف گرای��ی و ه��ر آن چیزی ک��ه در فرهنگ 
غرب ارزش اس��ت، با این ابزار رواج می یابد. ژورنالیس��م به ش��کل 
 کامال آگاهانه ب��رای غرب ابزار نقد اس��ت. آنها هم م��ی دانند با چه 
وسیله ای سر و کار دارند. ژورنالیسم برای غرب اکسیژن است که در 
هوای آن نفس می کشد. اما برای ما چیس��ت؟ هنوز نتوانسته ایم به 
تعریف مش��خصی از این ابزار تمدنی برسیم. هنوز نمی دانیم چگونه 
می شود از تمام ظرفیت آن در فرهنگ ایرانی اسالمی استفاده کرد. 
وسایل تزئینی ما این روز ها زیاد شده است و هر چه که نمی توانیم از 
آن استفاده کنیم را روی طاقچه می گذاریم و خانه خود را با آن تزئین 
می کنیم. فرهنگ غربی برای خود زینت آالت تولید نکرده اس��ت و 
فکرش را هم نمی کرده که روزی کسی پیدا شود آن را روی طاقچه 

خانه خود بگذارد و با آن فخر بفروشد!

کارکنان به دالیل مختلفی سازمان را ترک می کنند. 
این موارد همیش��ه دالیل روش��نی نیس��تند و گاهی 
کارکنان به خاطر برخ��ی دلخوری ه��ا و ناراحتی ها 

مصمم به خروج از سازمان می شوند. 
برخی از موارد ک��ه در تحقیقات به عن��وان مهم ترین 

عوامل محسوب شده اند، عبارتند از:

        تغییر رهبری شرکت
 در صورت��ی ک��ه کارکن��ان احس��اس کنن��د کیفیت 
 تصمیم ه��ای مدیریت ارش��د ش��رکت مناس��ب و به 
صالح نیس��ت یا ای��ن که ب��ا تغییر مدیریت ش��رکت، 
 کارکنان نتوانند به تیم مدیریتی جدید و تصمیم های 
 آنه��ا اعتم��اد کنن��د، مصم��م به خ��روج از س��ازمان 

می شوند.

تعارض و بروز مشکل در ارتباط با مافوق         
 زمانی که مدی��ر و مافوق مس��تقیم کارکن��ان، فردی 
مشکل زا و اس��ترس زا باش��د، در صورتی که کارکنان 
گزینه دیگری برای جابجایی در سازمان نداشته باشند، 

مصمم به ترک شرکت می شوند.

        خارج شدن دوستان نزدیک
  ترک یک یا چند دوس��ت نزدی��ک ی��ا همکارانی که
  مورد احت��رام کارکنان در ش��رکت ب��وده اند، موجب
 بی معنی ش��دن محیط کار و بی انگیزگ��ی کارکنان

 می شود و آنها را به جابجایی ترغیب می کند.

تغییر نامطلوب شرح وظایف و مسئولیت ها    
در صورت��ی ک��ه کارکنان احس��اس کنن��د وظایف و 
 مس��ئولیت های آنان در راس��تای عالقه مندی شان 
نیس��ت و کار نمی تواند انتظارات شغلی آنان را برآورده 

کند، در خروج از سازمان مصمم می شوند.
 در مقابل دیدگاه تغییر ش��غل، برخی اف��راد معتقدند 
خروج از س��ازمان کار اش��تباهی اس��ت و مثال خود را 
افرادی  قرار می دهند که معموال از شرکتی به شرکت 
دیگر تغییر شغل می دهند، بدون آن که بتوانند محیط 
خود را تغییر دهند و در این حالت، ش��رایط برای آنان 

تفاوتی نمی کند.

چرا کارکنان در سازمان می مانند؟     
کارکنان به دالی��ل مختلفی در یک س��ازمان ماندگار 
 می ش��وند. مجموع��ه ای از عوام��ل هس��تند ک��ه 
 باع��ث مان��دگاری و حض��ور کارکن��ان در س��ازمان 
می شوند.  مانند امنیت شغلی، فرهنگ کاری که باعث 
توازن کار و زندگی می شود، یا فراهم بودن فرصت های 
قدردانی در قبال کارهای خوب انجام شده، زمان متغیر 

یا شناور کار و احساس تعلق سازمانی. 
این عوامل از کشوری به کشور دیگر متفاوت هستند. در 
مواردی که افراد می توانند آزادانه و راحت ش��غل خود 
را تغییر دهند، مهم ترین عوامل مان��دگاری کارکنان 

موارد زیر هستند:

      احساس غرور و افتخار نسبت به سازمان
 کارکنان عالقه مند هس��تند برای ش��رکت هایی کار 
 کنن��د که ب��ه خوب��ی مدیری��ت می ش��وند و در آنها 
مهارت و تخص��ص مدی��ران باالیی س��ازمان اهمیت 

داشته باشد.

        رییس خوب
 یکی از مهم ترین عوامل حضور کارکنان در س��ازمان، 
برخورداری از یک رییس خوب و مورد احترام اس��ت، 
زمانی که اف��راد رییس خوبی دارند که ب��ه آنها احترام 
می گذارد و حمایتشان می کند، ترجیح بیشتری برای 

ادامه همکاری با سازمان دارند.

        جبران خدمات منصفانه
 کارکنان، عالقه من��د به ماندگاری در س��ازمان هایی 
هستند که صرفا حقوق و دس��تمزد آنها رقابتی و زیاد 
نباش��د، بلکه احس��اس کنند این حقوق، در قبال کار 
آنان منصفانه اس��ت و عالوه ب��ر پرداخت های نقدی، 
فرصت های یادگیری، رش��د و کس��ب موفقیت برای 

آنان فراهم باشد.

        ارتباطات و محیط کاری مناسب
 فرصت کار ک��ردن در ی��ک محیط مناس��ب کاری با 
همکاران و افراد مناس��ب و دلخواه و هم��راه از عوامل 
اساسی ماندگاری است. در محیطی که انسان ها نتوانند 
با هم ارتباط برقرار کنند فضای سالمی برای کار کردن به 
وجود نمی آید. از مهم ترین ویژگی های یک فضای کاری 
که کارمندان در آن تعامل زیادی دارند این است که به 
فضای یکدیگر نزدیک باشند و فضای فکری مشابهی به 

هم داشته باشند.

معنادار بودن کار     
 کارکن��ان ترجیح می دهند در جاهای��ی کار کنند که 
محتوای کار به آنها فرصت دستیابی به خواسته هایشان 
 و تحقق توانایی هایشان را فراهم کند. رضایت و انگیزش

 در کار، موجب می ش��ود آنها در محیط کار بهره ورتر 
باشند. 

 چرا کارکنان از سازمان 
می روند؟
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ویروس کامپیوتری، یک نرم افزار است که دائما 
از خود کپ��ی می گی��رد و آنه��ا را در فایل ها و 
برنامه های دیگر قرار می دهد. اما این ویروس ها 
همیشه خطرناک نیستند. فقط مواقعی باید از 
آنها ترسید که جزو گروه نرم افزارهای مخرب و 

یا تروجان ها قرار بگیرند.

ویروس همیش��ه خود را به یک فای��ل اجرایی 
).exe( ی��ا فایلی که طراحی ش��ده اس��ت تا با 
برنامه ای خاص باز شود )مثل. doc که همواره 
ب��ا Microsoft Word باز می ش��ود( وصل 
می کند. او همیش��ه برای فعال ش��دن نیاز به 
اجرایی ش��دن برنامه میزبان��ش دارد و اگر این 
اتفاق نیفتد، ویروس همیش��ه خفته می ماند. 
هنگامی که برنامه میزبان اجرا شود، ویروس هم 

کار خود را شروع می کند.
معموال خللی در اجرای برنامه میزبان به وجود 
نمی آید، مگر این که ویروس بسیار بد خیم باشد 
که باعث می شود برنامه مثل همیشه اجرا نشود.

ویروس ها ممکن است برخی مواقع اثرات منفی 
و نا خواسته ای داشته باش��ند. آنها می توانند به 
گونه ای به نرم افزار ها آسیب برسانند که دیگر 
درست اجرا نشوند، فایل هایتان را پاک می کنند.

حتی ممکن اس��ت کاری کنند تا کامپیوترتان 
Crash ،دچار نقص فنی شده، آهسته کار کند

یا به طور تصادی reboot شود.
ویروس ها در اش��کال مختلف دیگر مثل، کرم، 
روت کیت ها، اسب های تروجان، و جاسوس ها و 
تبلیغ ها هم خودشان را نشان می دهند. این مدل 
از نرم افزار های مخرب متفاوت از ویروس های 

حقیقی رفتار می کنند.
 آنتی ویروس ه��ا هنگام اج��را یا دانل��ود فایل 
آس��یب دیده می توانند ویروس را شناسایی و 

حذف کنند.
 معموال آنتی ویروس ها ابتدا محتوای رم و هارد 
دیسک را کامال بررس��ی می کنن، سپس آن را 
با دیتا بیس الگوریتم ها و هش ها )رش��ته های 
عددی و متنی( مقایسه می کنند و هر کدام که 
به نوعی منحصر به فرد باشد، به عنوان ویروس 
شناسایی می شود. این هش ها به عنوان امضای 

ویروس ها شناخته شده اند.
 برخ��ی از آنت��ی ویروس ه��ا ممک��ن اس��ت 
فایل های باز و حتی فایل هایی که  به وس��یله 

ایمیل هم فرستاده می شوند را چک کنند. نکته 
مهم این که باید برای تش��خیص ویروس های 
جدید آنتی ویروس ها را مرتب به روز رسانی کرد.

بک آپ گرفتن مرتب از کامپیو تر هم می تواند 
روش مناس��بی برای جلوگیری از دست رفتن 
اطالعات به وسیله ویروس های خطرناک باشد. 
 

در نوامبر س��ال 1889 ویلهل��م دوم، قیصر آلمان، ب��رای دیداری از 
سلطان عبدالحمید و تقویت هر چه بیش��تر روابط آلمان و عثمانی، 

به استانبول رفت.
روز دوم نوامب��ر 1889 )هفتم ربیع االول 1307( با صدای ش��یلک 
صد و یک تیر، ویلهلم امپراتور آلمان قدم به قس��طنطنیه گذاشت و 
از سلطان دیدار رسمی کرد. در آن هنگام عبدالحمید فقط 47 سال 
داشت، ولی بسیار پیرتر به نظر می رسید. ریشش خاکستری، هیکلش 
الغر و استخوانی و پش��تش خمیده بود، اما تصمیم داشت از قیصر 
 آلمان پذیرایی باشکوهی به سبک شرقی به عمل آورد. شام رسمی 
120 نفری در ظروف طالی جواهرنش��ان ک��ه عبدالعزیز به پاریس 
سفارش داده بود، صرف ش��د و حتی گیالس های پایه دار سر میز مزین به سنگ های قیمتی بودند. آشپزهای 
فرانسوی که از پاریس آمده بودند، شام بسیار مفصل و سفره رنگینی تهیه کردند، ولی سلطان که همواره از خطر 
مسموم شدن می ترسید و از س��وءهاضمه هم رنج می برد، به خوردن پلو و نیمرو که در آشپزخانه مخصوصش 

تهیه شده بود، اکتفا کرد. 
در پنج روز سفر رسمی، قیصر را به تماش��ای موزه جواهرات در سرای کهنه بردند و یک قطعه الماس را که مورد 
توجهش قرار گرفته بود، به او هدیه کردن��د. وقتی امپراتریس آلمان از زیبایی باغ های س��لطنتی تعریف کرد، 
عبدالحمید به دست خودش دسته گلی چید و به او تقدیم کرد؛ در حالی که یک قطعه الماس درشت میان دسته 
گل قرار داده شده بود. ضمن این مسافرت، واقعه خنده داری هم رخ داد؛ وقتی امپراتریس آلمان از اندرونی بازدید 
می کرد، در کنار دروازه باب عالی، »سعادت قزلر آغا« به وی معرفی شد و توضیح دادند که این مرد فربه سیاهپوست، 
رییس خواجه سرایان قصر  است و قدرت زیادی دارد. امپراتریس که اصال متوجه نبود، به وسیله مترجم از او پرسید: 

»آیا پدرتان هم خواجه بوده و همین سمت را داشته است؟«

ویروس کامپیوتری چیست؟ 

آیا پدرتان هم خواجه بوده است؟

دانشجویان دانشگاه »سنت اندروز« اسکاتلند که به 
تازگی وارد دانشگاه شده اند، در یک مراسم سنتی 
که به »جنگ فو« مشهور است،ورود خود را به فضای 
آکادمیک جشن می گیرند. برگزاری این جشن 
سال ها پیش از سوی مدیران دانشگاه تصویب شده و 
هر سال صدها تن از دانشجویان در یک جشن، با فوم به 
جان دانشجویان جدید الورود می افتند! 
سال های گذشته این جشن با آرد و سفیده تخم مرغ 
برگزار می شد، اما به دلیل آسیب دیدن تدریجی 
ساختمان، صابون و کف مخصوصی برای این جشن 
تهیه می شود و دانشجویان از آن استفاده می کنند.

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

اون س��ال ها هنوز غول ب��ورژوازی 
روی این مملکت خیم��ه نزده بود و 
خیلی از کارها بی آداب و تشریفات 
امروزی، اما با نیت درست انجام می شد. سفره ها خالی تر 
اما پر رونق تر بود و اب��زار ارتباطی کمتر ام��ا ارتباطات 

بیشتر بود. 
این گریز نوستالژیکی که زدم البته نه به این خاطر است 
که سن و سالی از من گذشته و االن در کهنسالی خاطرات 
نشخوار می کنم، این را گفتم تا حال و روز سال هایی که 
 من دانش آموز کالس پنجم دبس��تان بودم زنده شود و 
ان شاءاهلل اگر از دوستان و آشنایان کس��ی این ماجرا را 
خواند، حقیر را متهم به بی کالسی و چه بسا دله دزدی 
نکند؛ آن وقت ه��ا هنوز غول خرده ب��ورژوازی و آداب و 

تشریفات تو خالی اش بر این مملکت خیمه نزده بود.
صبح که با بچه ها هم و س��ن س��ال س��رازیر شدیم تو 
 کوچ��ه پس کوچه های ش��هر ب��ه قصد مدرس��ه، اصال 
 نمی دانستم روز معلم است، اما مسیر طوالنی بچه های 

قد و نیم ق��دی که هیچ کدام نمی دانس��تند س��رویس 
مدرسه خوردنی است یا پوش��یدنی، کمک کرد بفهمم 
امروز چه خبر اس��ت و من فراموش کرده ام برای معلمم 
گل بیاورم. هر سال پدرم یک دس��ته از یاس های هفت 
رنگ توی باغچ��ه را می چی��د و با کاموا گ��ره می زد و 
می داد دس��تم تا ببرم ب��رای معلم آن س��الم؛ امروز اما 
 یادم رفته بود این کار را بکنم. خیلی ناراحت شدم چون

 نمی خواستم سنت هر ساله شکسته شود. 
توی همین فکرها بودم که عطر یاس هفت رنگ به مشامم 
خورد. دور و بر را نگاه کردم تا باالخ��ره خانه کوچکی را 
دیدم که دیواره��ای آجریش غرق گل ی��اس بود. فوری 
فهمیدم چه کار باید بکنم؛ بی سر و صدا مشغول چیدن 
شاخه های پرگل بودم که یک آن دیدم نصف بچه های 
کالسمون هم مشغول همین کار هستند. به طرفه العینی 
دیگر گلی باقی نمانده بود. ماندن جایز  نبود، به س��رعت 

محل حادثه را ترک کردم.
یک��ی یکی، دس��ت گل ه��ا را ب��ه آق��ای ف��رزاد، معلم 

کالس پنج��م تحویل می دادی��م. او هم با خوش��رویی 
و البته لبخندی مش��کوک و س��ؤال برانگیز، هر کدام را 
 می گرفت و تشکر می کرد و روی میز می گذاشت. عطر 
یاس امین الدوله، کالس کوچک و رن��گ و رو رفته ما را 
 فرا گرفته بود. آن روز انشا داشتیم و به وضوح پیدا بود که 
نمره هایی بیش از آن چه حقمان بود می گرفتیم. آقای 

فرزاد از دست ما راضی و از کارمان خوشحال بود.
س��ال ها بعد، برای اولین بار به خانه یکی از رفقای دوره 
دانشگاه می رفتم. خانه کوچکی بود با دیوارهای سنگ 
س��فید، اما محال بود به یاد نیاورم این خانه همان خانه 
کوچک آجری اس��ت با دیوارهای غرق گل یاس. فامیل 
دوست هم دانش��کده ای، فرزاد بود و وقتی پدر پیرش را 
دیدم، تازه فهمیدم چرا لبخندهای معلم کالس پنجمم 
آن قدر به نظر مش��کوک می رسید. بوس��ه من بر دست 
آقای ف��رزاد این بار نش��انه قدردان��ی از بزرگواری های 
معلمی بود ک��ه نمی خواس��ت ش��رمندگی را در چهره 

شاگردانش ببینند.

گل های  اردیبهشتی دست انداز
مجید 
کافی

هزار و یک شب
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پزشکی  علوم  دانشگاه  به  وابسته  امین  درمانی  آموزشی  مرکز 
این  تکثیر  و  تایپ  محل  اجاره  به  نسبت  دارد  نظر  در  اصفهان 
متقاضیان  از  لذا  نماید.  اقدام  مزایده  طریق  از  درمانی  مرکز 
دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر، بازدید از مکان و 
اخذ شرایط مزایده از روز سه شنبه مورخ 91/2/12 لغایت روز 
یکشنبه مورخ 91/2/17 در یکی از ساعات اداری به واحد امور 
اداری مرکز آموزشی درمانی امین واقع در میدان شهدا، خیابان 

ابن سینا، خیابان سنبلستان مراجعه نمایند. 
روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی امین

آگهی مزایده

م الف/ 2230
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