
در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

اگر ذوب آهن ما را برد، خودمان 
به آنها پاداش مي دهیم 93

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

متروی اصفهان تبرئه شد
نشست  فاضالب در خیابان های اصفهان تقصیر مترو  نیست

درست بعد از یک سال فعالیت، پروسه زمانبر انتخابات که از حساسیت 
باالیی برخوردار است به اتمام رسید و تکلیف سه نماینده باقیمانده که 
سه کرسی از مجلس را به خود اختصاص  دادند مشخص شد. فوالدگر 
از شهرستان اصفهان، منصوری از شهرس��تان لنجان و سکینه عمرانی 
از شهرستان سمیرم، سه نماینده ای بودند که در دور دوم بعد از روزها 

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

بعد از هفته ه��ا انتظار، زمان برگزاری ش��هرآورد اصفهان فرارس��ید و  9
 س��رخابی های پایتخت و هواداران این دو تیم به ویژه هواداران تراکتورس��ازی 
بی صبرانه منتظر نتیجه این دیدار هستند. بی شک هواداران پرسپولیس منتظر 
خبر برد طالیی پوشان و هواداران استقالل و تراختور تحت یک ائتالف سرخابی...

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

خسرو ثقفیان چهاردهه در تئاتر اصفهان مشغول به کار 
بوده است، چه در زمینه بازیگری، چه در زمینه کارگردانی 
و چه در زمینه  نویسندگی. فعالیت های دائم او با مرحوم 
ابراهیم کریمی در دهه 60 ج��زو بهترین  حرکت های 
گروهی آن سال ها بود. ثقفیان در سال های اخیر  بیشتر 
به عنوان عضو ش��ورای تاالر هنر اصفه��ان و داوری  در 
جشنواره های مختلف فعالیت های خود را ادامه داده و ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

آغاز کار پلیس اصفهان در پرونده  ای بین المللی
فرودین ماه سال جاری مأموران پلیس آگاهی استان اصفهان 
با شکایت یکی از ش��هروندان، پیگیر پرونده ای می شوند که 
 در نهایت س��بب به دام انداختن اعضای باند بزرگ س��ارقان 
بین المللی می شود. سرهنگ حس��ین زاده در این باره اظهار 
داشت: رسیدگی به این پرونده زمانی در دستور کار پلیس قرار 
گرفت که فروردین ماه امسال شهروندی با مراجعه به پلیس از 
سرقت اموالش توسط متهمانی خبر داد که خود را مأمور پلیس 
معرفی کرده بودند. با بررسی اظهارات مالباخته، مشخص شد 
متهمان که س��وار یک خودرو مدل باال بوده ان��د، مالباخته را 

در یکی از  جاده های ش��هری متوقف کرده و از آنجا که لباس 
مأموران انتظامی را به تن داشتند، بدون هیچ گونه مقاومتی، 
موفق به س��رقت اموال راننده خودرو س��واری شدند. به گفته 
سرهنگ حسین زاده، بررس��ی عملکرد متهمان حکایت از آن 
داشت که این گروه دارای س��ابقه مجرمانه بوده اند، به طوری 
که شیوه آنها برای ارتکاب س��رقت، شبیه گروهی باسابقه بود. 
بدین ترتیب با تحقیقات گسترده و انجام عملیات چهره نگاری 
بر روی متهمان، تصاویر آنها در آرشیو پلیس کشور کشف شد.

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 

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

3

10

12

2

10

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

یکشنبه 17 اردیبهشت  1391 |  14جمادی الثانی 1433 
شماره 777 / 12  صفحه  |    قیمت:200 تومان

No. 777, may 6,2012
12Pages

ادامه در صفحه 3

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

اداره كل راه و شهرسازی در نظر دارد نسبت به تكميل پروژه های 
انبوه سازی نيمه تمام واقع در شهر فارسان تعداد 176 واحد از طريق 
واگذاری به انبوه سازان و سازندگان واجد شرايط و صالحيت دار و 
نامه سه جانبه  تفاهم  براساس  و شهرسازی  راه  وزارت  تأييد  مورد 
ابالغی از سوی وزارت مذكور به اتمام رساند لذا بدينوسيله از كليه 
اين  با  همكاری  به  مايل  كه  ساختمانی  های  و شركت  سازان  انبوه 
اداره كل می باشند دعوت می شود حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ 
درج آگهی جهت دريافت دستور العمل ها، شيوه نامه های مربوطه 
و شرايط اجرای پروژه و همچنين كسب اطالعات الزم به اداره كل 
راه و شهرسازی استان واقع در شهركرد بلوار آيت اله كاشانی جنب 
مراجعه  رسيدگی  و  پيمان  واحد  مسكن،  معاونت  حوزه  استانداری 

فرمائيد.

توليد  سامانه  در  درخواستی  اطالعات  كليه  تكميل  و  درج  ضمناً 
WWW.maskan.ir كنندگان مسكن و ساختمان به نشانی

كد شناسايی جهت فعاليت در پروژه های مشروحه فوق الذكر ضروری 
www.chaharmahal-maskan.ir .می باشد

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

آگهی مزایده
موضوع مزایده: واگذاری اجاره آغل های دامی كشتارگاه نجف آباد

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شركت برای عموم آزاد می باشد كه بايستی دارای كپی شناسنامه 
)شركت  باشند  تغييرات  آخرين  با  شركت  اساسنامه  معتبر  ملی  كارت  كپی  يا  و  عكسدار 

كنندگان در مزايده بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.(

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

مهلت دریافت و ارسال اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرايط دعوت می شود 
جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 
1391/02/20 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر 
تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1391/02/27 به دبيرخانه محرمانه شهرداری نجف 

آباد تحويل نمايند.

قیمت پایه ماهیانه برای اجاره آغل های دامی کشتارگاه نجف آباد: مبلغ 80/000/000 ريال

به  ملی  بانک  به حساب سيبا  واريزی  فيش  ريال طی   200/000 مزایده:  اسناد  مبلغ فروش 
شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

میزان سپرده: معادل 5 درصد كل اجاره بهای يكسال را طی فيش واريزی به حساب سپرده 
شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه بانكی ارائه نمايند.

هرگاه برنده يا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزينه انتشار اين آگهی و ساير هزينه های برگزاری مزايده به عهده برنده مزايده 
خواهد بود.

تذکر 2: شهرداری نجف آباد در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار می باشد.

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم



چهره روزيادداشت

بازگشت مهدي هاشمي به كشور
منابع آگاه از احتمال بازگشت مهدی هاشمی پس از ماه ها فرار از ایران به 
داخل کشور خبر دادند. هاشمی  که بعد از افشای پرونده امنیتی خود در 
فتنه 88 به بهانه ادامه تحصیل به لندن گریخته بود ، طی هفته جاری به 
ایران باز خواهد گشت. بنا بر خبر سایت محدوده و  بنا به گفته یک منبع آگاه، 
بازگشت مهدی هاشمی به کشور  بعد از رایزنی های فراوان و تالش های 
بسیار دستگاهای امنیتی و قضایی کشورمان صورت گرفته و  فرزند اکبر 
هاشمی توافق کرده که به محض ورود به ایران، خود را در اختیار نیروهای 

امنیتی کشور برای رسیدگی به پرونده اش قرار دهد.

پیش بینی فراكسیون های آينده 
مجلس  

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ارزیابی از 
فراکسیون هایی که در مجلس نهم تشکیل خواهد شد، گفت: در مجلس نهم 
از طیف اصولگرایی، حداقل چند فراکسیون تشکیل خواهد شد که طبعا یک 
فراکسیون می تواند فراکسیون انقالب اسالمی باشد که در مجلس هشتم 
نیز فعال بود.  جاللی خاطر نشان کرد: فراکسیون رهپویان نیز همان طور که 
در مجلس هشتم حضور داشت، در این مجلس فعالیت خواهد کرد و نیز 
فراکسیونی به عنوان رهروان والیت نیز در حال شکل گیری است. نماینده 
مردم شاهرود در مجلس، با تأکید بر این که در مجلس نهم اصولگرایان سه 
طیف خواهند بود، در عین حال به نحوه تعامل دو جبهه  متحد و پایداری 
در مجلس نهم اشاره کرد و گفت: این جبهه ها بیشتر در هنگام انتخابات با 
یکدیگر اختالف داشتند، لذا فکر می کنم در داخل مجلس شکل و ساختار 
فراکسیون ها که تشکیل شود، این اختالفات کمرنگ  شود. جاللی در ارزیابی 
از ریاست احتمالی مجلس نهم نیز گفت که تمام شخصیت ها قابل احترام 
هستند، اما در شرایط فعلی وضعیت دکتر الریجانی برای ریاست مجلس 

بسیار مناسب تر بوده و ایشان از اقبال بیشتری برخوردار است.

روابط ايران و عراق گسترش 
می يابد

عالءالدین بروجردی، رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی با آیت اهلل بحرالعلوم، از علمای معظم نجف اشرف 
دیدار و در زمینه تحوالت منطقه و روابط دو کشور مذاکره کرد. در ابتدای این 
دیدار، عالءالدین بروجردی اظهار داشت: در سال های اخیر گام های بلندی 
در راستای گس��ترش همکاری های دوجانبه برداشته شده و امضای ده ها 
قرارداد دوجانبه، سنگ بنای محکمی برای سازندگی عراق و نشان دهنده 

اراده طرفین در راستای گسترش همه جانبه روابط میان دو کشور است.

 مجلس اجرای گام دوم يارانه ها را 
رد كرد 

کمیس��یون تلفیق بودجه با تصویب اعتبار س��ال گذش��ته هدفمندی 
یارانه ه��ا در الیحه بودجه، عمال اج��رای گام دوم هدفمن��دی یارانه  ها 
در س��ال ۹۱ را رد ک��رد. محم��ود احم��دی ن��ژاد خواس��تار اج��رای 
ف��از دوم هدفمن��دی یارانه ه��ا در بودج��ه ۹۱ ب��ا اعتب��ار ۱35 هزار 
میلیارد تومان��ی بود. بر اس��اس این گ��زارش، دبیر س��تاد هدفمندی 
 یارانه ه��ا پی��ش از ای��ن گفت��ه ب��ود، این رق��م ب��ا احتس��اب اعتبار 
54 هزار میلیارد تومان سال گذشته مطرح شده و به غیر از این، آزادسازی 
با اعتبار ۱80 هزار میلیارد تومان نیز پیش��نهادات دولت به کمیسیون 
تلفیق بودجه بود. این در حالی است که علی اصغر یوسف نژاد از تصویب 
همان اعتبار سال گذشته مجلس برای هدفمندی یارانه ها در بودجه ۹۱ 
خبر داد. عدم تفاوت اعتبار هدفمندی در بودجه امسال و سال قبل، به 
معنای عدم افزایش قیمت  حامل های انرژی در س��ال ۹۱ است. به نظر 
می رسد این تصمیم که به دلیل افزایش فزاینده قیمت ها در سال جاری 
و پیشگیری از عدم افزایش بیشتر اتخاذ ش��ده است، با مخالفت شدید 

دولت روبرو شود.

درخواست عفو هزار عضو منافقین
نزدیک هزار نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین ضمن ابراز 
تمایل خود برای بازگش��ت به ایران، از جمهوری اسالمی تقاضای 
بخشش کرده اند. بنا بر اعالم عدی الخدران، فرماندار شهر خالص 
این موضوع در حالی مطرح می شود که پنجمین گروه از اعضای 
گروه��ک مجاهدین خلق، به اردوگاه لیبرتی در نزدیکی فرودگاه 
بغداد منتقل شدند. بنا بر این گزارش، الخدران افزود: 4۱6 نفر از 
جمله 350 زن از اردوگاه اشرف به محل جدید منتقل شدند. این 
گزارش می افزاید، تنها صد نفر از اعضای این گروهک تروریستی 
در کشور ثالث اسکان داده شده اند. برخی از منافقین نیز پس از 
فرار از اردوگاه اشرف، خود را به نیروهای عراقی تسلیم کرده اند.

محمد مه��دی اس��ماعیلی، معاون سیاس��ی امنیتی اس��تاندار 
اصفهان در نشس��ت خبری انتخابات با اش��اره به مشخص شدن 
س��ه کرس��ی باقیمانده اس��تان اصفهان در مجلس نه��م بیان 
داش��ت: در دوره دوم انتخاب��ات مجلس ش��ورای اس��المی و با 
حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رأی، س��ه کرس��ی 
باقیمانده اس��تان اصفهان نیز مشخص ش��د. وی ادامه داد: این 
انتخابات با توجه به حساس��یت ب��االی آن در س��ایه تمهیدات 
ویژه و امنیت باال برگزار ش��د، به طوری که س��تاد انتخاباتی در 
این دوره از انتخابات، توانس��ت که فضای کامال دوس��تانه ای را 

 در حوزه ه��ای انتخابات��ی حکمفرما کند. این انتخابات توس��ط 
۹ کمیته پشتیبانی شد و به دلیل این که بعضی از حوزه ها اقدام 
به رأی گیری الکترونیکی کرده بودند، می بایس��ت دقت الزم در 

این حوزه ها صورت می گرفت.

دوره انتخابات زمانبر بود
مع��اون سیاس��ی اس��تاندار اصفه��ان اذع��ان داش��ت:  با طی 
کردن این پروس��ه طوالنی، توانس��تیم ت��ا این انتخاب��ات را به 
عنوان ی��ک تجرب��ه موفق در اس��تان اصفه��ان تبدی��ل کنیم.

وی ب��ه حاضر نش��دن بعضی از گ��روه های سیاس��ی در مرحله 
 اول اش��اره ک��رد و گف��ت: ب��ا توجه ب��ه ای��ن ک��ه در دوره اول 
بعضی از گروه های سیاس��ی به پای صندوق ها نیامدند، ش��اهد 
 حضور باالترین نرخ مش��ارکت در ایران بودیم و ش��عار امنیت، 
قان��ون م��داری و مش��ارکت حداکث��ری  ب��ه تحقق پیوس��ت.

اس��ماعیلی در بخ��ش دیگر صحبت خ��ود، آرای اخذ ش��ده در  
شهرس��تان اصفهان  را مورد بحث قرار داد و گفت: در شهرستان 

اصفهان ش��اهد اخ��ذ 262 هزار 
و ۱5۹ رأی بودی��م ک��ه با توجه 
به این تعداد رأی کس��ب ش��ده، 
 حمیدرض��ا فوالدگر توانس��ت با

۱30 ه��زار و 636 رأی دیگ��ر 
کرس��ی باقیمانده مجل��س را از 
آن خود کن��د، همچنین مرتضی 
طالیی، دیگر نماین��ده اصفهان 
که به مرحل��ه دوم راه پیدا کرده 
بود با کس��ب۱۱0 و 767 رأی از 
آرای مردم، از راهیابی به مجلس 
بازماند. در دیگر شهرستان های 
اس��تان اصفهان اع��م از لنجان و 
س��میرم هم انتخاب��ات به خوبی 
برگزار شد که در نتیجه، سکینه 
عمرانی با کسب 20 هزار و 534 
رأی از س��میرم و  منص��وری 
ب��ا 4۹ ه��زار و 4۱۱ رأی از 

 لنجان توانس��تند دیگر صندلی ه��ای باقیمان��ده در مجلس را 
تصاحب کنند.

5 نماينده دوره قبل در مجلس نهم
اسماعیلی با بیان این که تنها پنج نماینده از دوره قبل به مجلس 
نهم راه پیدا کردند، اظهار داش��ت: در این دوره از انتخابات تنها 
پنج نماینده از دوره هشتم توانس��تند  به دوره نهم راه پیدا کنند 
 و ۱4 نماینده تغییر پیدا کردند.وی در پاس��خ به سؤال خبرنگار 
زاینده رود مبنی بر تخلفات انجام ش��ده در زمان تبلیغات عنوان 
کرد: با متخلفان در دوره دوم برخورد شد و در کل می توان گفت، 

در این دوره تخلفات بیشتر از دوره اول بود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان:

تخلفات دور دوم بیشتر بود

نتايج آرای۲5 نفر اول 
تهران

نقش خاوری در تخلف 
بانکی صد میلیون يورويی

با اتمام شمارش آرای مأخوذه، نتایج غیررس��می آرای 25 نفر اول حوزه انتخابیه 
تهران، ری، ش��میرانات و اسالمشهر مشخص شد. براس��اس نتایج غیررسمی و 
تأیید نشده با اتمام شمارش آرای مأخوذه نتایج غیررسمی آرای 25 نفر اول حوزه 
انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر به شرح زیر است. اسامی نامزدها به 
 ترتیب تعداد آرا:۱- بیژن نوباوه   2- اسماعیل کوثری3 - علی مطهری 4-نبویان

5- احمد توکلی 6 - باهنر7- هاشمی8- زارعی۹- رهبر ۱0- زاکانی۱۱- طبیب 
زاده ۱2 - حسینیان۱3- مظفر۱4- آلیا ۱5- کوچک زاده۱6- مصباحی مقدم۱7- 
افتخاری۱8- سلیمانی ۱۹- رحماندوست20- رسایی2۱- بذرپاش22- طال23- 
نادران 24- محجوب25- نجاب. در دور اول انتخابات مجلس شورای اسالمی شهر 

تهران تنها پنج نفر توانسته بودند به دور اول انتخابات راه پیدا کنند.

مصطفی پور محمدی،  رییس ساز مان بازرسی کل کشور درباره فساد بانکی صد 
میلیون یورویی گفت: از این میزان 7۱ میلیون یورو با پیگیری های بهنگام، در 
حال بازگرداندن به بانک است. همچنین هفت میلیون یورویی که به ریال تبدیل 
شد، وثیقه مورد نیاز را دارد. رییس فراری بانک ملی نیز در این پرونده نقش دارد 
و این وام به دستور و موافقت او تعلق گرفت، ولی این که آیا در این مسیر پولی جابه 
جا شده یا خیر، باید در مراحل رسیدگی  مشخص شود. رییس سازمان بازرسی 
کل کشور درباره متهمان این پرونده گفت: این پرونده چهارده نفر متهم دارد که 
احضار شدند و وثایق الزم اخذ شد و با قرار، آزاد هستند. وی افزود: این که پرونده 
 چطور بررسی شود، بر عهده دادسراست.پورمحمدی در پاسخ به این سؤال که آیا 
افرادی در ارتباط با این پرونده ممنوع الخروج ش��دند، تصری��ح کرد:  تعدادی 

ممنوع الخروج شدند.

درست بعد از يک سال فعالیت، پروسه زمان بر انتخابات كه از حساسیت بااليی برخوردار است  گروه 
به اتمام رسید و تکلیف سه نماينده باقی مانده اس�تان اصفهان كه سه كرسی از مجلس را به سیاست

خود اختصاص دادند مشخص شد.فوالدگر از شهرستان اصفهان، منصوری از شهرستان لنجان 
و سکینه عمرانی از شهرستان سمیرم، سه نماينده ای بودند كه در دور دوم بعد از روزها انتظار توانستند به مجلس 
نهم راه پیدا كنند تا از اين طريق، مشکالت حوزه انتخابیه خود را همراه با ديگر نماينده های استان اصفهان مورد 

بحث و بررسی قرار دهند.

 ارائه گزارش مذاكرات 5+1 
با ايران به رژيم صهیونیستی 

روزنامه صهیونیستی هاآرتص نوشت: قدرت های جهانی 
تصمی��م گرفت��ه اند که خانم کاترین اش��تون، مس��ئول 
 سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به اسرائیل بفرستند تا با 
نخست وزیر اس��رائیل دیدار کند. کاترین اشتون، رییس 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا، قرار است به بیت المقدس 
س��فر کن��د ت��ا بنیامی��ن نتانیاه��و، نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیس��تی را در جریان تحوالت مربوط به گفتگوهای 
هسته ای میان ایران و شش قدرت جهانی قرار دهد. این 
نشس��ت ظاهرا تالشی اس��ت برای پیشگیری از مخالفت 

علنی اسرائیل )رژیم صهیونیستی( با این گفتگوها.

افزايش جمعیت مسلمانان 
آمريکا

جمعیت مسلمانان آمریکا در دهه گذشته میالدی افزایش 
چش��مگیری داش��ته، به گونه ای که برای نخس��تین بار از 
جمعیت یهودیان این کش��ور فرات��ر رفته اس��ت.  افزایش 
جمعیت مسلمانان آمریکا در بیشتر مناطق میانی و غربی و 
بخشی از جنوب این کشور، موجب کاهش اتباع کلیساهای 
اصلی این مناطق ش��ده اس��ت. بنابر اعالم مرکز آمارگیری 
ادیان در آمریکا، مس��لمانان آمریکا در س��ال 20۱0 به 2/6 
میلیون نفر رس��یده اند، در حالی که این جمعیت در س��ال 
2000، یک میلیون نفر بوده اس��ت. دیل جونز، از مسئوالن 
این مرکز علت این افزایش جمعیت را مهاجرت مس��لمانان 
به آمریکا و همچنین گرویدن مردم این کش��ور به این دین 

عنوان کرده  است.

خطر اتمی ايران دروغ است
یکی از نمایندگان عرب کنیست رژیم صهیونیستی تأکید 
کرد: نتانیاهو از زمان آغاز نخس��ت وزیری در تالش برای 
بزرگ جلوه دادن خطر هس��ته ای ایران و مبالغه در این 
مس��أله تا حد دروغگویی اس��ت تا جهان را ب��رای اقدام 
نظامی علیه این کش��ور مجاب کن��د. وی افزود: نتانیاهو 
در تالش است همگان را در موضوع ایران هراسی دخیل 
کند که این مسأله غیرواقعی بوده و حقیقت ندارد، چون 
تمامی سرویس های امنیتی می دانند در ایران تسلیحات 
اتمی وجود ندارد و آنچه دیسکین و داگان می گویند، در 

راستای سرنگونی نتانیاهو و وزیر دفاعش است.

اخبار كوتاه 

خبر بین الملل

انتظارات رهبری از دولت و 
مسئوالن نظام محقق نشده است

سرلشکر جعفری/فرمانده کل سپاه 

س��ال ها از بیانات و انتظاراتی که مقام معظم رهبری از دولت و مسئوالن 
نظام دارند و آنه��ا را بیان می کنند می گذرد، در حال��ی که این امر محقق 
نمی شود و امیدوارم بتوانیم در این مسیر گام مؤثری برداریم. آنچه ما باید 
به آن توجه داشته باشیم، پیش��برد بقیه اهداف جمهوری اسالمی است. 
ما هم اکنون در مرحله س��وم و چهارم انقالب اسالمی که ساختن دولت و 
جامعه اسالمی است هستیم، اما متأسفانه به کندی پیش می رویم. باید هر 
کس��ی که دغدغه اسالم و نظام 
 اس��المی را دارد و می تواند کار 
نرم افزاری و فکری انجام دهد، 
برای پیشبرد اهداف نظام تالش 
کند. م��ا از س��طح انتظاری که 
شهدا و انقالب اسالمی برای ما 
تعریف کرده ان��د فاصله زیادی 
داریم. ما باید در این راه تالش و 

حتی به شهادت برسیم.
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۲
یارانه اردیبهشت به زودی واریز می شود

سازمان هدفمند کردن یارانه ها در حال پیگیری امور مربوط به پرداخت یارانه اردیبهشت ماه است و بر همین 
اساس به زودی و احتماال تا 24 ساعت آینده یارانه نقدی واریز می شود. یارانه نقدی مرحله پانزدهم متعلق به 

اردیبهشت ماه به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان است.

با توجه به اين كه در 
 دوره اول 

گروه های سیاسی 
به پای صندوق ها 

نیامدند، شاهد 
حضور باالترين 

نرخ مشاركت در 
ايران بوديم و شعار 

 امنیت، 
قانون مداری و 

مشاركت حداكثری  
محقق شد

 استان چهارمحال و بختیاری عالوه بر 
محمد 
ارتفاع زی��ادی که دارد، از بس��یاری بندرعباسی

 جه��ات مط��رح و مع��روف اس��ت؛
 قابلیت های گردشگری، پتانسیل های اقتصادی، رودخانه ها 
و همه آنچه در آن استان خلق شده، می تواند انگیزه ای برای 
 رش��د و ارتقای اس��تان و اهال��ی را فراهم کن��د. مجموع این 
قابلیت ها ساختارسیاسی این استان را نیز ساختاری حساس 
و پیچیده کرده تا رأی چهارمحالی ها رأی مهمی باش��د، هم 
برای خودشان و هم برای مجلس��ی ها. به این دالیل دوردوم 
انتخابات یکی از حوزه های این استان و میزان مشارکت باالی 
اهالی، انگیزه ای شد تا با استاندار چهارمحال و بختیاری گفتگو 

کنیم. 
با توجه به ش�رايط حاكم بر اس�تان، شرايط و جو 

حاكم بر دور دوم را چطور ديديد؟
شرایط بسیار خوبی بود و جو حاکم بر انتخابات آرامش باالیی 

داشت. 
اين كه حرف كامال كلیش�ه ای اس�ت و االن از هر 
استانداری پرسیده شود همین را می گويد. شما با 
توجه به ديدگاه رسانه ای كه داريد، بايد پاسخی 

فراتر ازديگران بدهید.
در این دوره همه تمهیدات اندیش��یده ش��ده بود و برای این 
ش��عبه انتخاباتی حدود دو ه��زار نفر عوام��ل اجرایی در نظر 

 همه كسانی كه 
در اين استان و يا 
درهر كجای كشور 
كه بارخدمت 
را بر دوش می 
كشند بايد با هم 
همدل باشند تا 
بتوانند مشکالت 
استانشان را رفع 
كنند

گفتگوی اختصاصی زاينده رود با استاندار چهارمحال و بختیاری: 

قبل از انتخابات، رقابت و بعد ازآن رفاقت 
محض است 

گرفته ش��ده بود که همگی از دیگر شهرهای به این حوزه آمده 
بودند تا در قالب بازرسان، نمایندگان کاندیداها و بازرسان ویژه 
حضور داشته باشند تا بدین ترتیب راه هر گونه شک و شبه ای 

را بسته باشیم.
چرا شک و شبهه؟ 

خب در دور اول انتخابات جو تا حدی مخدوش شد، به حدی که 
تخریب ها مشهود بود و این فضا برخی خواص را نگران کرد، ولی 
خوشبختانه مدیریت خوبی توسط دست اندرکاران انجام شد تا 
رأی ها در هر دو نوبت کامال سالم و محترم شمرده شده و هیچ 

احتمال خدشه و آسیبی وجود نداشته باشد.
ولی به هرحال درهرانتخاباتی موارد تخلف هست؛ 

آيا دراين دوره هم تخلفی وجود داشت؟ 
بله و خب این امرطبیعی است. 

 اين تخلف كه می گويید دربح�ث كالن بود؟ يعنی 
توسط نامزدها صورت گرفت يا خیر؟

  ن��ه، خوش��بختانه نامزدها نبودن��د و بیش��ترتخلف مربوط به 
رأی دهندگان بود که با شناسنامه های مخدوش و یا باطل پای 

صندوق ها آمده بودند که به شدت با آنها برخورد شد. 
اتفاقا قرارهم همین بود كه به شدت برخورد شود، 

يعنی بازداشت شدند؟
 بله، صد درصد همه متخلفان انتخاباتی دس��تگیر و بازداش��ت 
شدند، چون ما س��ر این قضیه و صحت و س��المت انتخابات با 
کسی شوخی یا تعارف نداشتیم و به همین خاطر االن با خیال 

آسوده می توانم بگویم انتخابات در آرامش برگزارشد. 
 اي�ن م�واردی ك�ه گفتی�د مرب�وط ب�ه رأی ه�ا و 
صندوق ها بود. بعد از اعالم رأی ها و انتخاب آقای 

عزيزی، چه اتفاقی افتاد؟
  نامزدها همه از ش��عور سیاس��ی باالی��ی برخوردارن��د و اتفاقا 
حرکت های انجام شده کامال هم گواه این نکته است، چرا که اگر 
اشتباه نکرده باشم،کاندیدای رقیب که رأی کمتری آورده بود، 
جزو نخستین کس��انی بود که به نامزد منتخب تبریک گفت و 
این حرکت، عالوه برصحه گذاشتن به جورفاقت، بعد ازانتخابات 

احترام مطلق به آرا و نظرات مردم هم بود.   

 اگر موافق باشید وارد فاز كالن تری بشويم. 
خیر، در خصوص کاندیداها. درهرحال االن نمایندگان منتخب 
مردم وارد مجلس شدند و استان چهارمحال و بختیاری با وجود 
همه نقاط ضع��ف و قوتی که دارد، از آزمون انتخابات س��ربلند 

بیرون آمد، ولی ادامه کارهنوز هست. 
با توج�ه به اين ك�ه نماين�دگان تازه نفس�ی روی 
 كرس�ی ه�ای اس�تان در س�اختمان بهارس�تان 
می نشینند، شما چه توصیه هايی برای آنها داريد؟ 
بیش ازهرچیزالزم می دان��م به نمایندگان محت��رم بگویم به 
آنچه در دوران تبلیغات گفتند عمل کنند و صرفا حرف هایی را 
برای جذب رأی نزده باشند، چون در این صورت هم در پیشگاه 
خداوند و هم در پیشگاه مردم مس��ئول هستند و باید پاسخگو 
باش��ند. عالوه بر این مورد، همه کس��انی که در این استان و یا 
درهر کجای کشور که بارخدمت را بر دوش می کشند باید با هم 
همدل باشند تا بتوانند مشکالت استانشان را رفع کنند، چرا که 
همه ما برای این کار گمارده و انتخاب شده ایم. در چنین فضایی 
 که همه ب��ا هم به اقتدار نظام بیندیش��یم و همراه هم باش��یم، 
می توانیم چالش ها و موانعی را که سال هاست در استان با آنها 

روبرو هستیم رفع کنیم. 
شما برنامه ای برای پیگیری برنامه های اعالم شده 

داريد؟ 
 هم در اس��تانداری این برنام��ه های وعده داده ش��ده پیگیری 
می ش��ود و هم توس��ط مردم، چرا که آنها ول��ی نعمت واقعی 
م��ا هس��تند و اگرتخط��ی ببینند، خودش��ان در فض��ای باز و 

دموکراتیکی که وجود دارد گوشزد خواهند کرد. 
اس�تاندار و اس�تانداری چهارمحال و بختیاری بر 
طبق چه برنامه يا برنام�ه هايی با نمايندگان تعامل 

خواهند داشت؟ 
تعاملی ک��ه برقرار ب��وده و همچنان هم خواهد ب��ود، ارتباطی 
دوسویه اس��ت و اس��تانداری با تثبیت برنامه های کالن خود 
همچن��ان اولویت های خود را مبنی بر توس��عه در س��ه حوزه 
اساس��ی و حیاتی شامل گردش��گری، کش��اورزی و صنعتی با 

جدیت دنبال خواهد کرد.  

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش
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جمعیت هالل احمر، بزرگترین سازمان مردم نهاد و مأمن و پناهگاه حادثه دیدگان است.
هر ایرانی، یک امدادگر

18 تا 24 اردیبهشت ماه هفته هالل احمر و نودمین سالگرد تأسیس جمعیت هالل احمر گرامی باد.
WWW.RCS-ISF.IRروابط عمومی جمعیت هالل احمر استان اصفهان

 روابط عمومی روابط عمومی



یادداشت

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان  شهرزاد       ادامه از صفحه  یک:
در ادامه افزود: بررسی ها حکایت از آن داشت که هشت متهم باباعلی پور

عضو این باند، س��ارقان حرفه ای هستند. اعضای این باند در 
سراسر کشور  مرتکب جرم شده اند، به طوری که تنها یکی از متهمان این پرونده  در 
10 دادس��رای کش��ور تحت تعقیب بود. این در حالی بود که س��ه تن از این مجرمان 
حرفه ای نیز با محکومیت قطعی به حبس، متواری بودند. بررسی های بیشتر حاکی 
از آن بود که متهمان در 20 استان کشور تحت تعقیب مأموران نیروی انتظامی بودند.

تحقیقات پلیس به مرحله شناسایی سردسته این گروه منجر شد؛ فردی 50 ساله که 
16 بار از سوی پلیس به دام افتاده اس��ت و پس از طی مراحل قضایی و 16 بار سابقه 
زندانی شدن داشته است. از س��وی دیگر، کارآگاهان پی بردند پلیس چهار کشور به 

دنبال متهمان بوده اند و اعضای این باند که از قومی خاص هستند و توانایی صحبت 
کردن به زبان های خارجی را داشتند، در صوفیه بلغارستان، دمشق سوریه، استامبول 
ترکیه و مسکوی روسیه نیز جرایم مش��ابهی را مرتکب شده اند. عمده جرایم این باند 

شناخته شده، کف زنی و سرقت بود.

اصفهان، پایان راه مجرمان
سرهنگ حسین زاده درباره متهمان گفت: نکته قابل توجه این است که تا پیش از این، 
متهمان در اصفهان دست به سرقت نزده بودند، اما با وقوع تنها یک سرقت در این استان، 
کارآگاهان با پیگیری جدی، پرونده این باند مجرمانه را به انتهای راه رساندند. وی افزود: 
تمامی رد پای متهمان از زمان ارتکاب جرم در حال پیگیری بود، تا این که سرانجام نتیجه 

بررس��ی ها به ردپایی در یکی از شهرهای شمالی کشور ختم ش��د و این بار کارآگاهان 
که اطالع داش��تند هر هش��ت عضو این باند در خانه ای در این منطقه پنهان شده اند، 
توانستند تمام مجرمان را بازداشت کنند. براساس این گزارش، متهمان در استان های 
کرمان، یزد، گیالن، مازندران، خراسان رضوی، تهران، البرز و در نهایت، اصفهان مرتکب 
جرم شده اند. با دستگیری اعضای باند، متهمان در تحقیقات پلیسی معترف شدند پس 
از سرقت خودروهای مدل باال از قبیل ماکسیما، زانتیا، پژو پارس اقدام به اعمال برخی 
تغییرات کرده و سپس در اقدامات مجرمانه از آن استفاده می کردند. هم چنین متهمان 
در اعترافاتشان اعالم کردند با کمین مقابل صندوق های قرض الحسنه، نمایشگاه های 
خودرو، بانک ها و مجتمع های تجاری، طعمه های خود را که حامل وجوه نقد بودند، 

شناسایی و با تعقیب آنها به عنوان مأمور انتظامی، اقدام به سرقت می کردند. 

فرهنگ شهروندی 

 نخبه اختر شناس اصفهانی  
درگذشت

کیهان شناس برجس��ته و عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه 
اصفهان درگذشت. دکتر بهرام نصراصفهانی، عضو هیأت علمی گروه 
فیزیک دانش��گاه اصفهان و دارای تخصص کیهان شناسی، به دلیل 
عارضه بیماری سرطان در سن 48 س��الگی درگذشت و پیکر او روز 

شنبه در این دانشگاه تشییع شد.

 برخورد قاطع با گرانفروشان 
در نایین

علی اکبر نوابی، معاون فرماندار نایین، با بیان این که یکی از عوامل 
مهم اقتدار ملت ه��ا ثبات اقتصادی اس��ت،گفت:به همین منظور با 
گرانفروشان ارزاق عمومی در این شهرستان برخورد قاطع می شود.  
با همکاری شهرداری و نیروی انتظامی، بازرسی از واحدهای تولیدی 

و توزیعی این شهرستان در حال اجراست.

 کودکان اصفهانی، امسال  
به شهر رؤیاها می روند 

  علیرضا پرهام، ش��هردار منطقه 4 اصفهان، با اش��اره به پیش��رفت 
65 درصدی پروژه شهربازی رؤیاها گفت: این پروژه نیمه دوم سال 
جاری در اختیار شهروندان قرار می گیرد. به گفته وی، تجهیزات و 
ماشین آالت این پروژه از شرکت چینی خریداری شده، ولی به دلیل 

مشکالت تحریم، ۷0 درصد این تجهیزات وارد اصفهان  شده است.

 اعزام تیم  متخصص  
به منزل سالمندان 

 محمود محمدزاده، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: در سه 
س��ال اخیر تیم هایی به سمت منازل س��المندان اعزام می شوند که 
سالمت آنها کنترل می ش��ود. به گفته وی، 225 مرکز توان بخشی 
روزانه، ش��بانه و مراقبت در منزل به افراد زیر پوش��ش بهزیس��تی 

اصفهان خدمات ارایه می دهند.

سالم زاینده رود 

تحصیل 100 دانشجوی خارجی در 
علوم پزشکی اصفهان 

جشن فارغ التحصیلی 400 دانشجوی 
بورسیه غیرایرانی

مجتبی کرباسی، معاون دانش��جویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: پایان اردیبهشت جشن فارغ التحصیلی 400 دانشجوی 
بورسیه غیرایرانی در اصفهان برگزار می شود و دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان میزبان دهمین آیین نکوداشت فارغ التحصیالن بورسیه غیر 

ایرانی سراسر کشور است.
وی با اش��اره به این که دانش��جویان بیش از 100 دانشگاه از سراسر 
دنیا در دانشگاه های ایران مشغول به تحصیل هستند، اظهار داشت: 
هم اکنون حدود 10 هزار نفر از دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه های 
کشور و 100 نفر از این افراد در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحصیل 
می کنند و گرایش دانشجویان غیرایرانی به تحصیل در دانشگاه های 

ایران  دوچندان شده است. 
ب��ه گفت��ه وی، دانش��جویان غیرایران��ی در ۷0 واحد دانش��گاهی 
زیرمجموع��ه وزارت عل��وم، تحقیق��ات و فن��اوری و 15 دانش��گاه 
زیرمجموعه وزارت بهداشت، علوم و آموزش پزشکی در سراسر کشور 

به تحصیل اشتغال دارند.
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خبر روز 
سهم حمل ونقل عمومی در  سفرهای شهری  ۶۰ درصدشد

خبرگزاری ایمنا نوش��ت: این روزها به گفته مسئوالن شهری، س��هم حمل ونقل عمومی از 
سفرهای شهری در شهر اصفهان به بیش از 60 درصد افزایش یافته است. این در حالی است 

که مترو تا سه سال آینده قرار است از کل جابه جایی های اصفهان ۷درصد سهم داشته باشد.

3

0912***7439
 از س��ازمان آب بپرس��یدچرا باچاه های غیر مجاز هی��چ برخوردی 

نمی کنند ؟
---------------------------------------------------

936***1353
از مسؤالن استان تقاضا داریم به محله قلعه قاسم بیایند و از نزدیک 
بامشکالت این محله آشنا ش��وند و ببیند بعد از سی و دو سال هنوز 
حتی یک مترزمین ورزش��ی نداریم. با این که هشت سال است  این 

محله زیرنظر شهرداری زرین شهر است.
--------------------------------------------------

0939***4710
اگر امکان دارد از مس��کن های مهرش��هرضا گزارش تهیه کنید. هم 
چنین به طورکلی منظور از 99س��اله بودن مسکن هاچیست؟ لطفا 

پیگیری کنید. 
---------------------------------------------------

0937*** 5094
از شما خواهش��مندیم س��ری هم به پل دوطبقه امام خمینی بزنید، 
چون سرعت ها خیلی باال اس��ت و موتورها روی پل با سرعت زیاد و 

بدون کاله حرکت می کنندکه ممنوع است. 
---------------------------------------------------

0913*** 8895
ترمینال تاکس��ی های ویژه فالورج��ان، واقع در زمین��ی رو به روی 
 ش��هرداری، فاق��د هرگونه امکان��ات، حتی یک س��ایبان اس��ت. با 
 وج��ود آمارتردد باالی مس��افر در ای��ن ترمینال، نبود س��رعت گیر 
 در خیاب��ان مقاب��ل ترمین��ال باعث تصادف��ات فوتی زیادی ش��ده 

است.
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دوس��تی که مدت��ی در دانمارک 
روشنک 
 زندگی ک��رده بود، برای��م تعریف موسوی

می ک��رد: »وقتی می خواس��تیم 
برویم، یک سری وسایل مورد نیاز را از همین جا همراهمان 
بردیم برای محکم کاری، از جمله واکس. اما بعد از نزدیک یک 
سال، موقع بازگشت واکس را دست نخورده آوردیم، چون 
اصال خیابان هایشان خاک نداشت«. بماند که آن موقع من 
 چقدر تعجب ک��ردم از امکان وقوع این چنی��ن موردی. در 
خیابان های شهرمان که راه می روی، خیلی خوش شانس 
باشی فقط کفشت خاکی می شود و به شلوار و مانتو سرایت 
نمی کند. خاک و گرد و غبار که بسیار عادی شده و مسأله 
اصلی آشغال هایی است کمی بزرگ ترند. آدامس و پوست 
پرتقال و پوست کیک و نی و ته سیگار و خالصه سربه زیر که 
باشی، شاید موارد عجیب تری هم بیابی. به قشر خاصی هم 
بستگی ندارد، در دانشگاه همان وضع است که در خیابان. تا 
دوربین مدار بس��ته ای یا جریمه ای در کار نباشد، ریختن 
آشغال بالمانع اس��ت. تفکر غالب، حقوق گرفتن مأموران 
ش��هرداری برای جمع آوری زباله ه��ا را دلیلی موجه برای 
کارش��ان می دانند. ما می ریزیم چون جمع کردن وظیفه 
آنهاست نه ما. ویژگی در ما ایرانی جماعت وجود دارد که به 
این آشغال ریزی مان بی ربط نیست: نداشتن روحیه همکاری 
و کار گروه��ی. دیگری را به عنوان دیگ��ری و بی ارتباط به 
خودمان می بینیم. به این نمی اندیشیم که برای پاکیزگی 
یک شهر، همه شهروندان نیازند. درست است عده ای این 
شغل را بر عهده دارند، اما موضوعی با نام فرهنگ شهروندی 
اقتضا می کند ما به پاکیزگی و در نتیجه، زیبایی ش��هرمان 
کمک کنیم. در ضمن شهرداری هزینه نسبتا زیادی را صرف 
جمع آوری زباله از سطح ش��هر و تمیزی آن می کند که در 
صورت نیاز نداشتن به این کار، این هزینه را برای اموری که به 
هیچ وجه نمی توان هزینه اش را کاهش داد، صرف می کند 
 مانند ایجاد فضای سبز، درست کردن آسفالت خیابان ها، 
نو کردن بافت قدیمی و.... ع��ده ای نیز این را نوعی حرکت 
اعتراضی تلقی می کنند. اعتراض به ش��هرداری یا دولت از 
طریق مشارکت نکردن در وظایفی که خاص آنهاست. حوزه 
بیرون از خانه را مربوط به شهرداری می دانند و نه خودشان. 
آنها به ش��عار و جریمه نقدی متوسل شدن نه تنها فرهنگ 
ش��هروندی را نهادینه نمی کند، بلکه اگر حرکت اعتراضی 
باشد، فقط به آن دامن می زند. راهکارها تنها به بی خیالمان 
 منجر شده اس��ت. انواع فحش به آش��غال ریز را روی دیوار 
می بینیم و به راحتی و هرازگاهی، با لبخند کیسه زباله مان 

را پای دیوار رها می کنیم.  

در این ستون آشغال نریزید

گشتی در اخبار 

پرونده قطار ش��هری اصفه��ان با تمام 
داوود
چال��ش هاوح��رف و حدی��ث هایش شیخ جبلی

می رود که اخبار خوش هم برای مردم 
 داشته باشد. اخبار  اتمام فاز یک خط اول آن اعالم شده است  و 
کم کم این باور که مترو به عمر ما نمی رسد و چند نسل بعد از ما 
باید  از قطار شهری استفاده کنند، در حال از بین رفتن  است. در 
رابطه با آخرین وضعیت قطار ش��هری  اصفهان و جنجال های 
احتمالی آینده برای عبور مترو از چهاریاغ پایین و میدان نقش 
جهان با محس��ن واعظی، معاون اجرایی س��ازمان قطار شهری 

اصفهان گفتگو کردیم.
اتمام خط یک مترو در سال جاری  قطعی است؟

با تالش هایی که سازمان قطار شهری اصفهان برای اتمام فاز یک 

انجام داد، توانستیم در سال جاری نوید راه اندازی خط یک را به 
مردم بدهیم. خط یک قطار شهری اصفهان از ایستگاه پاسداران 
شروع می شود و  در چهارراه 25 آبان پایان می یابد. به دلیل این 
که مسافران این خط اندک هستند، دو واگن، یکی در مسیر رفت 
و دیگری در مسیر برگشت استفاده می شود. هم چنین نداشتن 
ترافیک واگن ها در مسیر به ما این اجازه را می دهد که سیستم 
هوشمندانه در این مس��یر به ندرت استفاده ش��ود و به صورت 
دس��تی به هدایت واگن ها بپردازیم. این فاز 10کیلومتر است و 

می توان گفت  در 10 ایستگاه اولیه مشکلی وجود ندارد.
واگن ها قطعاخریداری می شود و مشکلی برای این 

امر وجود ندارد؟
بله، قرارداد با شرکت خارجی بسته شده است و طبق آن، در ژانویه 

این واگن ها تحویل داده می ش��ود. نکته مهم این که تجهیزات 
قطار شهری و واگن های مورد استفاده نو خریداری شده  است و 
هیچ کدام از تجهیزات، به ویژه واگن ها دست دوم نیست. تاکنون 
هم چهار شرکت مدعی در ساخت و نصب  واگن ها، برای ساخت 

واگن ها و خطوط با ما قرارداد دارند. 
با میراث فرهنگی برای احداث ایس�تگاه مش�کل 

ندارید؟
با سازمان میراث فرهنگی برای ایستگاه میدان امام حسین)ع( 
و چهار باغ پایین امکان بروزمش��کل وجود دارد. این دو ایستگاه  
به دلیل قرار گرفتن در محدوده بافت  تاریخی، حساسیت های 
خاص خود را دارند و هنوز سازمان میراث  فرهنگی اجازه احداث 

ایستگاه در این مسیر را نداده است.
ای�ن اواخ�ر در مس�یر مت�روی اصفه�ان ش�اهد 
نشس�ت های زمی�ن بودی�م. از طرف�ی ری�زش 
خطوط فاضالب هم در برخی خیابان ها باعث ش�د 
زمزمه های رد پای مترو در این حوادث مطرح شود.

قبول دارید؟
تنها مسیری که ش��بکه فاضالب روی قطار شهری قرار گرفت، 
خیابان چها راه نظر بود که با آماده باش نیروهای آبفا خوشبختانه 
از این مسیر گذشتیم. اگر هم در آینده مشکلی در این نقطه برای 
فاضالب ها پیش آید، می توان گفت قطار شهری هیچ دخالتی 
 نداشته است، زیرا مسیری که قطار شهری از آن عبور می کند، 
 9 الی 10 متر پایین ت��ر از لوله فاضالب اس��ت. همگن نبودن 
زمین های  اصفهان علت اصلی ریزش یا نشست زمین در مسیر 
مترو بوده است. متأسفانه خاک زمین های  اصفهان همگن نیست 
و اتفاقی که در چند  نقطه قطار شهری، به ویژه در رمپ جنوبی 
سی و سه پل افتاد، به طور حتم در هیچ نقطه قطار شهری دیگر 
اتفاق نخواهد افتاد. البته باید یادآور شوم که بعد از  حفره ایجاد 
شده در رمپ جنوبی سی و س��ه پل، هیچ کس  قاطعانه نگفت 

مشکل اصلی چه چیز و چه کسی بوده است.
چقدر در ایجاد متروی اصفهان از کارشناسان خبره 
استفاده ش�د؟ برخی بر این عقیده اند که این طرح 

آن گونه که باید از نظارت فنی بهره نگرفت.
با قطعیت می گویم قطار ش��هری اصفهان از لح��اظ فنی بین 
ش��هرهای دارای مجهز به این حمل و نقل از بهترین هاست. از 
سوی دیگر برای برطرف کردن نیاز مردم ،سازمان قطار شهری 
اصفهان سعی کرده با تنوع در خطوط قطار شهری و ایجاد فضای 

متناسب با مکان ایستگاه، تنوع را در خطوط حاکم کند.

متروی اصفهان تبرئه شد
نشست  فاضالب در خیابان های اصفهان تقصیر مترو  نیست

مترو از زیر میدان امام عبور می کند،البته با موافقت میراث فرهنگی

باند سارقان بین المللی به انتهای راه رسیدند
متهمان از سوی پلیس چهار کشور بلغارستان،  روسیه، ترکیه و سوریه تحت تعقیب بودند

بیکاری، بیشترین مشکل اصفهان

عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسالمی، در 
گروه
جلسه این هفته شورای شهر اصفهان خطاب به  شهر

نمایندگانی که از شهرستان اصفهان به مجلس 
راه یافتند، گفت: در حال حاضر مش��کل اصلی بیکاری جوانان است که 
تعداد کمی از آنها دارای شغل هستند. نمایندگان باید برای این معضل 

اقدام اساسی کنند. 
به گفته وی، بیشتر مراجعه کنندگان به ش��ورا از قشر بیکار هستند که 
اکثریت آنها را گروه جوانان تش��کیل می دهند و نماین��دگان مردم در 

مجلس نهم باید این مشکل را با تدبیر حل کنند.
وی در ادامه، با اش��اره به جش��نواره »مسئول پاس��خگو« که به وسیله 
خان��ه مطبوعات در س��ال گذش��ته برگزار ش��ده ب��ود، گف��ت: یکی از 
اقدام��ات مثمر ثم��ری که ب��ه وس��یله خانه مطبوع��ات انجام ش��د، 
جشنواره »مس��ئول پاس��خگو« بود که توانس��ت حرکتی جدی انجام 
 دهد. وی ادامه داد:پیش��نهاد می دهم در این جش��نواره مسئوالنی که 
 پاسخگو نیس��تند نیز مشخص شود و الزمه آن، اس��تمرار این جشنواره 
است. رییس شورای اس��المی شهر اصفهان با اش��اره به رضایت مردم از 
 شهرداری اذعان داشت: در سالی که گذشت، طبق آمار، 6۷ درصد مردم از 
 ش��هرداری و پاس��خگویی آن رضایت دارند. در س��ال آین��ده نیز قصد 

داریم این رضایتمندی را به ۷5 درصد برسانیم. 

اعتبار 100 میلیارد تومانی  فرهنگ شهر

سردار کریم نصر، رییس کمیسیون فرهنگی ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان، به  رشد 80 درصدی مشارکت در انتخابات نسبت به دوره دوم 
سال های قبل اش��اره واظهار کرد: حضور مردم در پای صندوق های 
رأی 80 درصد نسبت به دوره های قبلی رشد داشته است و این حضور 
می تواند نشان دهنده موافق بودن مردم با نظام باشد که هنوز به آرمان 

های امام راحل و رهبر انقالب پایبند هستند.

اجرای 27 پروژه فرهنگی،تفریحی در سال جاری
به گفته وی،  با توجه به گس��تره فعالیت های فرهنگی در شهرداری 
اصفهان، تخمین زده شده است که بخش فرهنگی توانسته جلوتر از 
برنامه اصفهان 95 پیش رود. وی با اش��اره به اجرای 2۷ پروژه بزرگ 
 فرهنگی، تفر یحی در سال جاری اظهار داشت: شهرداری باید کمی هم 
طرح های فرهنگی داشته باشد و محور خود را تنها طرح های عمرانی 
قرار ندهد. رییس کمسیون فرهنگی ش��ورای اسالمی شهر اصفهان 
اظهار داشت: در سال جاری 100 میلیارد تومان برای بخش فرهنگ 
در نظر گرفته شده است که در این راستا 2۷ طرح بزرگ فرهنگی، از 
جمله» شهر رؤیاها« اجرا می ش��ود. وی تصریح کرد: چند روز است 
 که قیمت کاالهای مصرف��ی با افزایش غی��ر منطقی رو ب��ه رو بوده 

است. 

 گرانی، امان  اصفهانی ها  را  برید

وضعیت گرانی آن قدر پیچیده ش��ده که  ابوالفضل قربانی،  سخنگوی  
شورای اسالمی شهر اصفهان در جلسه این هفته شورا  به تحلیل این 
وضعیت پرداخت. ابوالفضل قربانی  با اشاره به گرانی های اخیر گفت: 
اکنون گرانی ها برای مردم به یک دغدغه اساس��ی تبدیل شده است 
که امان آنها را بریده اس��ت. به گفته وی، در سالی که به نام تولید ملی 
نامگذاری شده است و با تأکید مقام معظم رهبری باید از کار و نیروی 
ایرانی به تولید ملی پرداخت، متأسفانه با گرانی های اخیر این مقوله 
نادیده گرفته ش��ده و به بیراهه می رود. وی حت��ی از این هم پیش تر 
رفت و در کنایه به گرانی ها و وحشت مردم اذعان داشت: این گرانی ها 
وحشت مردم را نمایان کرده است. چون مردم برای وحشت نماز آیات 
می خوانند، باید از این پس برای  گرانی هم نماز آیات بخوانند. وی در 
صحبت های خود به حذف نام خلیج ف��ارس از روی مرورگر اینترنتی 
 گوگل هم اشاره کرد و گفت: برای این که موتور جستجوی گوگل نام 
خلیج فارس را از اطالعات خود حذف کرده است، باید این سامانه روی 

اینترنت ایران تحریم شود تا نام خلیج فار دوباره به این سامانه بازگردد.
قربانی بحران آب در اصفهان را  هم مورد بحث قرار داد و متذکر ش��د: 
بحران آب و خشکی زاینده رود یکی از مشکالت اصلی اصفهان است و 
در صورتی که به این بحران پرداخته نشود، اصفهان در سال های آینده 

دیگر آبادانی قبل را نخواهد داشت و به تدریج خشک می شود. 

سخنگوی شورای اسالمی شهر:رییس کمسیون فرهنگی شورای شهر:رییس شورای اسالمی شهر :

SMS 3000625555

مصوب��ه ش��ورای عال��ی ترافی��ک 
 ب��رای عب��ور مت��رو از می��دان 
نق��ش جهان مس��أله ای اس��ت که 
 دغدغ��ه می��راث دوس��تان ش��ده 
 اس��ت. ب��ه گفت��ه مس��ئوالن قطار 
ش��هری اصفه��ان در س��ال 1386 
طبق مصوبه ش��ورای عالی ترافیک 
کش��ور قرار ش��د خط دوم مت��رو از 
زیر می��دان نقش جهان گ��ذر کند 
و با توجه به حس��اس بودن موضوع 
 و تأکی��د نماین��ده یونس��کو ب��ر 
بی خط��ر ب��ودن این خط، مش��اور 
فرانس��وی س��ازمان قطار ش��هری 
اصفه��ان در ح��ال بررس��ی و ارایه 
طرح به ماست، ولی به دلیل کمبود 
بودج��ه هن��وز تس��ریع ای��ن طرح 
محقق نشده اس��ت.  معاون اجرایی 
س��ازمان قط��ار ش��هری اصفه��ان 
 متذکر ش��د: ب��رای عب��ور از میدان 
نقش جهان توافق با میراث فرهنگی 
از ملزوماتی است که ما به آن پایبند 
هستیم و قطعا بدون گرفتن موافقت 
 این س��ازمان اقدامی جدی صورت 

نمی گیرد.

س: ایمنا[
]عک
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چای ایرانی همچنان درجا می زند
پس از گذش��ت 112 س��ال از زمان ورود نهال و بذر چای به ایران، 
چای کاران هنوز اندرخم یک کوچه مانده و همچنان درجا می زنند. 
س��ازمان چای نیز به نمایندگی از وزارت جهاد کش��اورزی و بخش 
 دولتی، ن��ه تنها اقدام��ی برای ارتق��ای تولید چای و بهب��ود اوضاع 
چای کاران نداشته، بلکه طی سال های اخیر نه قیمت مناسبی برای 
خرید تضمینی تعیین شده و نه هیچ گاه به موقع دستمزد کشاورزان 
پرداخت شده است. در حال حاضر کش��اورزان برای تأمین نان شب 
و امرار معاششان با مشکل مواجه اند و در حالی که وارد سال زراعی 
جدید ش��ده اند و باید چای تازه بچینند، هنوز دس��تمزد محصول 
سال گذشته ش��ان را دریافت نکرده و نتوانس��ته اند باغات را هرس 

و آماده کنند. 

اعالم میزان افزایش قیمت بستنی
رییس اتحادیه صنف بس��تنی، آبمیوه و کافی ش��اپ، با اشاره به این 
که ما پیش��نهادمان را به مجمع امور صنفی برای 20 درصد افزایش 
قیمت بستنی ارایه داده ایم که روز دوازدهم اردیبهشت ماه مصوب 
شده و به احتمال زیاد از روز شانزدهم یا هفدهم اردیبهشت ماه این 
افزایش قیمت اعمال می شود، اظهار داشت: قیمت مواد اولیه بستنی 
گران شده و در برخی مواد اولیه تهیه بستنی، حتی تا چهار برابر نیز 
افزایش قیمت را در چند ماه اخیر ش��اهد بودی��م. وی ادامه داد: به 
 عنوان مثال پودر کاکائو که چهار هزار تومان بود، در چند ماه اخیر به 
14 هزار تومان افزایش یافته و طبیعی اس��ت که قیمت بستنی نیز 

باید افزایش می یافت.
وی گفت: این افزایش قیمت شامل همه نوع بستنی و فالوده می شود 
 و می توان گفت قیمت انواع بس��تنی و فالوده در سال جاری معادل 

20 درصد نسبت به پارسال گران تر می شود.

 تکذیب خاک خوردن
 واگن های مترو در گمرک

رییس کل گم��رک ایران خاک خوردن واگن ه��ای وارداتی متروی 
تهران را در گمرک های کشور رد کرد.

عباس معمارنژاد درب��اره تأخیر ایجاد ش��ده در واردات واگن های 
متروی تهران گفت: برای ترخیص واگن های متروی تهران باید اسناد 
و مدارک الزم به گمرک ارایه شود که چون این کار با تأخیر در حال 

انجام است، ترخیص واگن ها نیز طوالنی شده است.
وی افزود: در مورد واگن های متروی مش��هد، گمرک رکوردشکنی 
 کرده و زم��ان ترخی��ص واگن ها از کش��تی تا متروی مش��هد تنها 
50 س��اعت بوده اس��ت. دلیل آن هم این بود که اس��ناد مربوط به 
ترخیص واگن ها به موقع به گمرک ارایه شد. معمارنژاد همچنین با 
ابراز بی اطالعی از تعداد واگن های باقی مانده تهران در گمرک، اظهار 
کرد: این موضوع را که واگن های وارداتی در گمرک ش��هید رجایی 
درحال خاک خوردن هستند رد می کنم، البته ممکن است این اتفاق 

مربوط به بندر شهید رجایی بوده باشد.

صادرات روزانه ۲ میلیون بشکه نفت 
خام ایران به بازار جهانی

ایران در سال 2011 میالدی به طور میانگین روزانه دو میلیون بشکه 
نفت خام به بازار جهانی صادر کرده اس��ت. آمارهای موجود نش��ان 
می دهد که وضعیت صادرات نفت خام ایران در سال گذشته میالدی 
باوجود اعمال تحریم های نفتی، مالی و بانکی غرب تغییر محسوسی 

در مقایسه با سال های گذشته نداشته است. 
بر اساس آمارهای موجود در سال 2011، بیش از ۶2 درصد از نفت 
خام ایران به کشورهای آسیایی و ۳۸ درصد مابقی به دیگر کشورهای 
جهان از جمله کشورهای اروپایی صادر شده است. عمده خریداران 
نفت خام ایران در سال 2011 به ترتیب عبارتند از: چین، هند، ژاپن 

و کره جنوبی.

 قیمت سکه در بازار اصفهان
 رو به کاهش

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار مرکزی عرضه طالی اصفهان 
روز شنبه با پنج هزار تومان کاهش نسبت به پنجشنبه هفته گذشته، 
۶71 هزار تومان معامله شد. در این بازار سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید با یک ه��زار تومان کاه��ش، ۶۶۸ هزار تومان و نیم س��که با 

افزایش دو هزار تومانی، ۳۳۸ هزار تومان به فروش رفت.
در این بازار همچنین ربع سکه بدون تغییر 1۸2 هزار و 500 تومان 
و س��که یک گرمی با افزایش دو هزار تومانی 107هزار و 500تومان 

معامله شد. 
 هر گرم طالی 1۸عیار در ب��ازار مرکزی طال و جواه��ر اصفهان نیز 
۶7 ه��زار و 900تومان و ه��ر مثق��ال 294 ه��زار و 500تومان به 

خریداران عرضه شد.
 در بازار رس��می مبادالت ارزی اصفهان ه��ر دالر آمریکا یک هزار و 
22۶ تومان، یورو یک هزار و۶04 تومان، پوند انگلیس یک هزار و9۸0 

تومان و درهم ۳۳۳ تومان اعالم شد.

از دو روز گذشته با عرضه فراوان میوه هایی مانند هندوانه، 
 گوجه س��بز و گوجه فرنگی در ب��ازار، قیمت ها بیش از 

50 درصد کاهش داشته است. 
بعد از یک��ی، دو هفت��ه باال ب��ودن قیم��ت محصوالتی 
مانند گوجه فرنگی و هندوان��ه و محصوالت نوبرانه مانند 
گوجه سبز در بازار، این هفته با عرضه فراوان در میادین، 

قیمت ها کاهش چشمگیری داشته است. 
قیمت ه��ر کیلوگ��رم گوجه فرنگ��ی گلخان��ه ای هفته 
گذش��ته در مغازه ها به مرز س��ه هزار و 500 تومان هم 
 رسید و قیمت گوجه س��بز کیلویی شش هزار و هنداونه 

700 تومان در میادین عرضه شد. 
برخی فروشندگان و حجره داران میادین دلیل باال بودن 
قیمت گوجه فرنگی به رغم تولید کافی داخل را صادرات 

به کشور عراق عنوان کردند.
یک حجره دار میدان تره بار مرکزی گف��ت: به دلیل باال 
بودن نرخ ارز و تفاوت قیمت دالر با ریال، تولیدکنندگان 
و فروش��ندگان ترجی��ح می دهن��د در قب��ال دریاف��ت 
دالر،محصوالت خود را به کشور عراق صادر کنند که این 

موضوع عرضه را در داخل کم کرده است. 
را فرنگ��ی  گوج��ه  ک��ه  ه��م  مغ��ازه دار   ی��ک 

  کیلوی��ی  ۳200 توم��ان قیم��ت زده، در پاس��خ 
به دلیل باالبودن قیم��ت گوجه گفت: اگ��ر گوجه را به 
عراق صادر نکنند قیم��ت در داخل ارزان می ش��ود، اما 
صادرات باعث شده عرضه داخل کم شود. دبیر اتحادیه 
باروفروش��ان با رد نکردن بحث صادرات به کشور عراق 
گفت: ای��ن صادرات به صورت غیر رس��می و بیش��تر به 
صورت پیله وری انجام می شود، اما به هر حال تأثیر خود 

را می گذارد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر بار کافی از منطقه جنوب 
شیراز و فس��ا به میدان تره بار مرکزی سرازیر شده و هر 
کیلوگرم گوجه فرنگی خوب،1500 تومان عرضه می شود؛ 

البته گوجه هزار تومانی هم وجود دارد.
به گفت��ه وی، ه��ر کیلوگ��رم هندوانه که پی��ش از این 
کیلوی��ی 700 تومان در می��دان به فروش می رس��ید، 
 از ام��روز ب��ه کیلوی��ی 400 ال��ی 500 تومان رس��یده

 است.
 همچنی��ن گوجه س��بز هم ب��ا کاهش قیم��ت بیش از 
50 درصد که به کیلویی هزار تا س��ه هزار تومان رسیده 
که پیش از این با قیمت پنج الی شش هزار تومان عرضه 

می شده است.

کاهش قیمت 
محصوالت لبنی 

آبفای اصفهان، پیشتاز 
GISدر راه اندازی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: قیمت  محصوالت لبنی از 
دوشنبه با کاهشی حدود 15 درصد عرضه می شود.

نظرعلی حاجی پاشا در گفتگو با فارس اظهار داشت: طی جلساتی که در 
استانداری با حضور تولیدکنندگان برگزار شد، قرار بود قیمت ها از امروز 
اصالح شود، اما تولیدکنندگان اعالم کرده اند که چون تعدادی برچسب 
افزایش قیمت از قبل تولید شده اس��ت،  این کاهش قیمت ها از دوشنبه 
اعمال می ش��ود. وی با بیان این که قیمت ها از روز دوشنبه باید به قیمت 
خرید ش��یرخام در اس��فندماه 90 یعنی ۶۳0 تومان اصالح شود، گفت: 
از روز دوش��نبه قیمت محصوالت لبنی حدود 15 درصد کاهش خواهد 
داشت. وی افزود: قرار شد به دلیل مشکالتی که دامداران در تهیه نهاده ها 

دارند، بخش امور دام جهاد، آنها را مورد حمایت قرار دهد.

عباس عباسی، مدیر برنامه ریزی و فناوری اطالعات آب و فاضالب شهر اصفهان 
با اشاره به طرح سیستم مدیریت بر اطالعات تأسیسات و تجهیزات آبفای شهر 
اصفهان )GIS( گفت: با اج��رای این طرح، اطالعات کام��ل از عمر، جنس و 
موقعیت خطوط آب و فاضالب در اختیار مسئوالن امر قرار می گیرد و در هنگام 
بروز حوادث با داش��تن اطالعات کامل از مش��خصات خطوط، در کوتاه ترین 
زمان ممکن تدابیری جهت مهار حادثه در نظر گرفته می شود. وی با اشاره به 
بهره گیری از GIS در اصالح خطوط، خاطرنشان کرد: هنگامی که اطالعات 
دقیقی از تأسیسات و تجهیزات آبفا وجود داشته باشد، خطوطی که نیاز مبرمی 
به اصالح داشته باشد، در اولویت قرار می گیرد. عباسی اصفهان را اولین شهری 
معرفی کرد که سیس��تم مدیریت بر اطالعات تأسیسات و تجهیزات از سوی 

آبفای استان اصفهان در آن به مرحله اجرا در می آید.

وام های کوچک 1۸ و 20 میلیون تومانی زمانی کارساز 
است که بخشی از آن در بافت های فرسوده مورد استفاده 
قرار گیرد، وگرنه در خانه دار ش��دن مردم تأثیر چندانی 
ندارد. محمدباقر صدری،کارشناس اقتصاد مسکن درباره 
میزان پوشش دهی وام های مسکن بر قیمت آن، اظهار 
کرد: زمانی که می خواهیم میزان پوشش دهی این وام ها 
را بررسی کنیم، باید به این نکته توجه کنیم که این وام ها 
در خرید چه مس��کنی و در کدام منطقه مورد استفاده 
قرار می گیرد. وی ادامه داد: میزان پوش��ش دهی وام ها 
در سطح کش��ور و در سطح ش��هرها متفاوت است. این 
کارشناس مسکن در ادامه با تأکید بر این که در شهرهای 
کوچک تر هم وام مسکن نقش آفرین تر است، گفت: در 
تعیین میزان وام مسکن باید نگاه منطقه ای وجود داشته 
باش��د. قطعاً تأثیر این وام ها در خرید مس��کن در تهران 
با ش��هرهایی مثل قزوین، هش��تگرد و... بسیار متفاوت 
اس��ت. صدری درباره این ک��ه آیا افزای��ش قیمت وام ها 
باعث افزایش قیمت مسکن می شود یا خیر؟ بیان کرد: 
سازمان های تصمیم گیرنده باید بررسی کنند که افزایش 

وام مسکن تا چه میزان بر قیمت آن تأثیر می گذارد.
صدری با بیان ای��ن که وام های کوچک زمانی کارس��از 
است که بخش��ی از آن در بافت های فرس��وده استفاده 
شود، گفت: در غیر این صورت می توان گفت مخصوصا 
 در کالنش��هرها 20 میلی��ون توم��ان وام، تأثی��ری در 
خانه دار شدن مردم ندارد. این کارشناس مسکن گفت: 
حتی افزایش وام ها نیز در کالنشهرها و منطقه ای شدن 
آن، باعث افزایش قیمت مسکن می شود. وی درباره خرید 
و فروش وام ها در بازار  آزاد اظهار کرد: توزیع در بانک ها 
فرسوده است و زمانی که فردی سپرده ای را برای دریافت 
وام در بانک می گذارد، پس از مدتی به علت تورم موجود 
در کشور، فرد دیگر نمی تواند مس��کن مورد نظر خود را 

خریده و کارآیی این وام از بین می رود. 

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت شهرک های 
صنعتی استان اصفهان گفت: در راس��تای پیاده سازی 
قانون مالکیت شهرک ها و نواحی صنعتی، تا پایان سال 
جاری هفت ش��هرک صنعتی اس��تان اصفهان به بخش 
خصوصی واگذار می شود.علی خداپناهلو اظهار داشت: 
در سال جدید  شهرک ها و نواحی صنعتی نیز مورد توجه 
ویژه قرار می گیرد.  وی که سمت دبیری کمیته واگذاری 
مالکیت شهرک ها و نواحی صنعتی استان اصفهان را نیز 
بر عهده دارد، تصریح کرد: واگذاری ش��هرک ها و نواحی 
صنعتی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و قانون 
واگذاری مالکیت ش��هرک ها و نواحی صنعتی به بخش 
خصوصی انج��ام می گی��رد. خداپناهلو افزود: ش��رکت 
شهرک های صنعتی اس��تان اصفهان در سال جاری در 
راستای قرار گرفتن در شعار تولید ملی و حمایت از کار 
و س��رمایه ایرانی، خدمات نرم افزاری خود را که ش��امل 
مشاوره و سایر موارد مربوط به افزایش بازده تولید است، 
در اختیار عالقه مندان و تولید کنندگان قرار می دهد. وی 
تأکید کرد: شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 
در صورت نبود تداخل قوانین با سایر دستگاه ها، به طور 
حتم با برنامه ریزی های الزم می تواند بسیاری از مشکالت 

صنعتی استان اصفهان را برطرف کند.

مدیرعام��ل اتحادی��ه تعاون��ی ه��ای تولیدکنن��دگان 
فرآوردهای لبنی از کمیاب ش��دن ش��یرخام خبر داد و 
گفت:  در حال حاضر قیمت شیرخام 72 درصد افزایش 
دارد ک��ه در صورت تحقق وعده دولت ب��رای نهاده های 
دامی، قیمت ها کاهش می یابد. محمدرضا اسماعیلی با 
اشاره به برخی مشکالت پیش آمده برای شیر خام، اظهار 
داش��ت: در حال حاضر بس��یاری از کارخانه های تولید 
فرآورده های لبنی با مشکل کمبود و گرانی شیر مواجه 
هستند. وی ادامه داد: یکی از مشکالت مهم حال حاضر، 
کمبود ش��یر خام اس��ت و دامدار عنوان می کند تولید 
شیر، صرفه اقتصادی ندارد و سودآور نیست. مدیرعامل 
اتحادیه تعاونی های تولید کنندگان فرآورده های لبنی 
با بیان این که هزینه های مربوط به علوفه و نگهداری دام 
برای تولید ش��یر باال بوده و نیاز به حمایت دارد، تصریح 
کرد: در حال حاضر کارخانه ای که ظرفیت دریافت شیری 
بالغ بر 50 تن دارد اما باید با 10 تن ش��یر فعالیت کند، 
نمی تواند از پس هزینه های خود بر آید و به همین علت 
مجبور به اخراج کارگر و دیگر مس��ائل می ش��ود. وی  با 
اشاره به ضرورت حمایت دولت از دامداران اظهار داشت: 
سال گذشته یک ریال هم یارانه به این بخش تعلق نگرفت 

و اعتبار مربوط به یارانه انرژی نیز پرداخت نشده است.

وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت از تخصی��ص دو هزار 
میلیارد تومان تسهیالت بانکی به پروژه های نیمه تمام  
و اختصاص ۳00 میلیارد توم��ان اعتبار برای واحدهای 
دارای مشکل و آس��یب پذیر خبر داد. غضنفری با اشاره 
به این که در راس��تای نامگذاری امس��ال چندین برنامه 
متفاوت را ارایه و مطرح کردیم، اظهار داشت: در کارگروه 
حمایت از تولی��د نیز نوعی تقس��یم کار ملی پیش بینی 
ش��د که این موارد در جلس��ه بعد کارگ��روه حمایت از 
تولید، نهایی خواهد شد . وی افزود: در میان برنامه های 
حمایتی در س��ال تولید ملی، موفق ش��دیم اقداماتی را 
به انجام برس��انیم که نخس��تین آن تکمیل پروژه های 
 نیمه تم��ام اس��ت. در این بخ��ش س��رمایه های مردم 
به صورت پروژه های صنعتی  و معدنی در حال اجراست. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در این بخش 
۳00 پروژه با پیشرفت فیزیکی باالی ۶0 درصد را تحت 
عنوان طرح مهر ماندگار جدا کرده ایم و فهرس��ت آنها را 
به دولت اع��الم کردیم . وی همچنین با اش��اره به توافق 
وزارت صنعت ، معدن و تجارت ب��ا وزارت اقتصاد، گفت : 
خوشبختانه مقرر شد دو هزار میلیارد تومان به طرح های 
نیمه تمام اختصاص یابد تا با سرعت بخش��ی به تکمیل 
پروژه ها ش��اهد بهره برداری آنها در سال 91 باشیم. وی 
افزود: در واقع با این کار، سرمایه های مردم نتیجه بخش 
 می ش��ود و همزمان با اش��تغالزایی، تولید ملی نیز باال 
می رود. غضنفری بیان داشت: دولت با درخواست ما برای 
بنگاه هایی که به هر دلیلی دچار بحران یا آسیب شده اند 
و با مس��ائلی در حوزه مدیریت ، فروش ب��ا قدرت رقابت 
کمتری مواجه هستند، موافقت کرد و برای نخستین بار 
۳00 میلیارد تومان برای سروسامان دادن آنها اختصاص 
داد. وی ادامه داد: برای توزیع عادالنه این یارانه ها، جدول 
تقسیم اس��تانی برای ۳1 استان تهیه ش��ده که از هفته 

آینده در اختیار استانداران قرار می گیرد.

شهرک صنعتی فرآورده های لبنیوام مسکن تولید ملی

وام مسکن باید در بافت های 
فرسوده استفاده شود

واگذاری هفت شهرک صنعتی 
اصفهان به بخش خصوصی

 فعالیت کارخانه های لبنی 
با ۲0 درصد ظرفیت

اختصاص ۲ هزار میلیارد 
برای طرح های نیمه تمام

اخبار کوتاه

یادداشت
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نانفانتزیگرانمیشود

رییس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم با تأکید بر این که قیمت های جدید آرد به ما ابالغ 
نش��ده،گفت: قیمت های جدید نان فانتزی را آماده کرده ایم و از طریق وزارت صنعت، معدن و 

تجارت اعالم می کنیم. جواد کرمی افزود: هنوز قیمت های جدید به ما اعالم نشده است.
برداشت های سوء از خبر واردات 

۲4 میلیارد دالری
وزیر صنعت، معدن و تجارت

مهدی غضنفری
مطرح نشدن جزئیات خبر واردات 24 میلیارد دالری باعث برداشت 
س��وء ازاین مصوبه ش��د، در حالی که بخش عمده واردات س��الیانه 
۶0 ت��ا70 میلیارد دالری مرب��وط به مواد اولیه ، کاالهای اساس��ی، 
واس��طه ای ، تجهیزات و ماشین آالت تولید اس��ت . برخی بنگاه های 
تولیدی در خصوص تأمی��ن مواد اولیه دغدغه هایی داش��تند که از 
دولت خواسته ش��د در مصوبه ای تخصیص ارز برای مواد اولیه را که 
90 درصد س��هم 24 میلیارد دالر را دربر می گی��رد، در اولویت قرار 
دهد. بخش��ی ازاین رقم که 
توسط بخش خصوصی وارد 
می شود، ش��امل نهاده های 
دامی و طیور اس��ت و بخش 
دیگر در حوزه شمش ، فوالد و 
محصوالت صنعتی که باعث 
می شود تا کارخانجات بتوانند 

به تولید خود ادامه دهند .

بازار اصفهان، همچنان مرکز کاالهای قاچاق
با گذر و قدم زدن در بازار اصفهان، به راحتی مشاهده می شود 
این بازار تقریباً مملو از کاالی خارجی است که به صورت مجاز 

یا غیر مجاز یا همان قاچاق عرضه می شود.
پرسشی که به ذهن هر بیننده می رسد، این است که آیا فعاالن 
بازار که عمدتا از افراد متدین و مقلد مراجع تقلید هستند، آیا 
نسبت به تولید داخلی هم عرق ملی و حمیت دارند، یا این که 
فقط به فکر منافع زودگذر خود هستند و کاری به مبدأ تولید 

کاالی عرضه شده ندارند. 
یکی از کارشناس��ان مس��ائل اقتصادی عنوان کرد: بر اساس 
دستور رییس جمهور، از سال جاری قرار است معادل صادرات 
غیر نفتی، واردات کاالی خارجی انجام ش��ود و تراز بازرگانی 

بخش غیر نفتی مساوی شود.

وی افزود: مس��ئوالن باید از تولی��د داخلی حمای��ت کنند و 
دس��تگاه های دولتی را نیز موظف به تأمی��ن مایحتاج خود از 

کاالهای داخلی کنند.
وی خاطرنشان کرد: واردات فقط باید برای مواد اولیه تولید و 
تجهیزات صورت بگیرد و واردات کاالی س��اخته شده متوقف 

شود. 

واردات پارچه و لباس، بیشترین رقم قاچاق 
یکی از مسئوالن گمرک که خواست نامش فاش نشود، عنوان 
کرد: متأسفانه واردات پارچه و لباس دوخته شده بیشترین رقم 
قاچاق به کشور را تشکیل می دهد و در عین حال کارخانه های 
نساجی کشور با داشتن قدمت و اشتغال فراوان، به ورشکستگی 
و تعطیلی کشیده ش��ده و حتی کارگاه های تولید لباس نیز با 

واردات پوشاک خارجی در حال تعطیل شدن هستند.
وی گفت: واردات رسمی پوشاک ممنوع است و کل لباس های 
خارجی بازار به جز کاالی همراه مس��افر، به شکل قاچاق وارد 

کشور شده که حتی حقوق کمرگی هم نپرداخته است.
ام��روز بازار پوش��اک ایران��ی در اختی��ار لباس ه��ای آماده و 
بی کیفیت چینی، تایوانی، هندی و ترکیه ای است، به گونه ای 
که وقتی مش��تری به مغازه لباس فروش��ی مراجعه می کند، 
فروشنده می گوید، این جنس ترک است و قیمتش فالن مبلغ 

باالتر از جنس چینی است.
حتی کار به جایی رسیده که برخی از فروشندگان می گویند، 
مردم به دلیل استقبال از لباس خارجی، خریدار جنس ایرانی 
نیس��تند و تولیدکنندگان گاهی مجبورند جنس دوخته شده 
ایرانی را با مارک خارجی و به نام ترک یا خارجی عرضه کنند 
و یا برخی مجبور می ش��وند جنس ایرانی را در ب��ازار چین با 
کارگر ارزان تولید کرده و به نام پوش��اک خارج��ی دوباره به 

ایران وارد کنند.

به هر قیمتی که تیغ ببرد، می فروشند
فروشنده ادعا دارد که کاالی خارجی را چون هیچ ضابطه ای 
ندارد، به بهانه افزایش قیمت دالر و نداش��تن قیمت کارخانه، 
به هر نرخی که اصطالحا تیغشان ببرد می فروشند، اما کاالی 

ایرانی دارای قیمت و سود اندکی است.
مردم هم به دلیل تبلیغات گسترده مستقیم و غیر مستقیم از 
صدا و سیما و رسانه ها، تقاضای خود را به سمت کاالی خارجی 

سوق داده اند.
عبارت اقتصادی از کاالی خارجی این اس��ت که دادن فرصت 
شغلی، درآمد و ارزش افزوده به کارگر و تولید کننده خارجی 
و از بین بردن فرصت شغلی، درآمد و ارزش افزوده از کارگر و 

کارفرمای ایرانی است.

نابودی۳00 ه�زار ش�غل در کام۳0 میلی�ارد دالر 
قاچاق

 اگر بنابر محاس��بات ب��رای ایجاد هر ش��غل پای��دار میانگین 
50 میلیون تومان الزم باشد، بر عکس هر 10هزار دالر واردات 
کاالی ساخته ش��ده، یک فرصت ش��غلی را از بین می برد. بر 
اس��اس آمار تخمینی، س��االنه حدود ۳0 میلیارد دالر کاالی 
قاچاق وارد کشور اسالمی ایران می ش��ود که به منزله نابودی 
۳00 هزار شغل پایدار است؛ گرچه گمرک جمهوری اسالمی 
قصد ندارد این آمارها را اعالم کند، اما واقعیت موجود در بازار 
را نمی توان کتمان کرد. در سال تولید ملی، سزاوار است قدری 
به فکر هموطن��ان و برادران و خواهران خود در س��نگر تولید 
باش��یم و کاالی ایرانی را با غیرت و همت و عرق ملی و افتخار 

خریداری، عرضه و تبلیغ کنیم.

کدام  بازار  حامی تولید ملی است؟

نابودی۳۰۰هزارشغلدرکام۳۰میلیارددالرقاچاق

در حالی سال جاری از جانب مقام معظم رهبری به عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه  گروه 
ایرانی مطرح شد که کشور در یک جنگ تمام عیار اقتصادی و شرایط تحریم قرار دارد. اقتصاد

بازار با ارایه و عرضه کاالهای تولید داخلی می تواند حامی تولید ملی باشد، اما بر اساس آمار 
تخمینی ساالنه حدود ۳0 میلیارد دالر کاالی قاچاق وارد بازارهای کشور می شود که به منزله نابودی ۳00 هزار شغل 
پایدار است. بازار به عنوان محلی برای عرضه کاال و خدمات از یک طرف و تقاضای آنها از سوی دیگر مطرح است، 
اما این نهاد می تواند با عرضه کاالی ایرانی به رش�د تولید داخلی کمک کند یا بر عکس با تبلیغ و عرضه کاالهای 

خارجی، به اشتغال و تولید بیگانگان یاری رساند.

 هندوانه و گوجه ارزان
 از راه رسید
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آتش در بافت تاریخی تهران
تبدیل یک خانه قدیمی در بافت تاریخ��ی عودالجان تهران دوباره حادثه آفرید و آتش س��وزی به 
راه انداخت. گفته می شود بخشی از بافت تاریخی تهران در محله عودالجان آتش گرفت. عودالجان، 

قدیمی ترین محله تاریخی تهران است که هر روز بیشتر تخریب می شود.

5

امنیت، ضامن گردشگری پایدار

خانه تاج در خیابان علوی شهر کاشان قرار دارد و یکی از بناهای گوداِل 
باغچه ای اصیل مردم این شهر در دوران قاجاریه با حدود دو قرن قدمت 
اس��ت. خانه تاریخی تاج که اکنون با عنوان خان��ه هنرمندان کاربری 
فرهنگی دارد، دارای 700 مترمربع عرص��ه و 800 مترمربع اعیانی و 
برخوردار از معماری ارزشمند بومی، از نمونه خانه های عام مردم کاشان 
در آن دوره اس��ت. حیاط بیرونی خانه با ورودی از هشتی پنج ضلعی 
منحصر به فرد و داالن باریک پیچیده، فض��ا را از دید رهگذر محفوظ 
داشته است. حیاط بیرونی یک مطبخ و سرداب کوچک دارد. سرداب 
در زمین ُرس حفاری شده و دارای نم خوانی است، مخصوص نگهداری 
مواد خوراکی در تابستان گرم این دیار. ایوان پیشکم به وسیله سه در 
میوجی توپر )فاقد شیشه(، حرمت قسمت بیرونی )خاص مراجعات( را 
از اندرونی که مخصوص زندگی کدبانو و اهل خانه است،حفظ می کند. 
این موضوع، ماهی��ت فرهنگ و تمدن اس��امی را تعری��ف می کند.

درونگرایی، تناسب، تقارن، تعادل، هماهنگی، ظرافت و در عین حال 
قداست و نجابت در این خانه، نشانی از معماری اصیل کاشان و هویت 
تاریخی مردم این دیار اس��ت. بادگیر مرتفع بام، هوای گرم و خشک و 
سوزان تابستان را به وس��یله وزش باد که از پره های داخل بادگیر به 
کانال های مرطوب اطراف سرداب منتقل می شود از بین می برد و پس 
از خنک شدن از طریق شبکه های جعفری به داخل زیر زمین هدایت 
می کند. خانه تاج به صورت متروکه و مخروبه در مرداد سال 1383 به 
وسیله معمار مرمت بناهای تاریخی کاشان، سید اکبر حلی خریداری 

و مرمت و بازسازی شد.

صنعت گردش��گری یکی از ارکان اساس��ی 
توس��عه اقتصادی در جهان امروز به ش��مار 
م��ی رود. این صنع��ت پایدار در بس��یاری از 
کش��ورها با رشدی سریع تر نس��بت به سایر 
بخش های اقتص��ادی، ی��ک  صنعت پیش��رو قلمداد می ش��ود. اما 

اصلی ترین زیربنای توسعه گردشگری، امنیت است.
 ایران به عنوان یک��ی از پنج کش��ور اول جه��ان در توانمندی های 
اکوتوریسمی و یکی از 10 کشور اول دنیا در داشتن پیشینه فرهنگ 
و تمدن، از پتانسیل باالیی برای جلب گردش��گران برخوردار است، 
ولی از لحاظ امنیت گردشگران نتوانسته است جایگاه خوبی را برای 

گردشگران خارجی فراهم کند. 
از آنجا که ایران، از مجموع 924 میلیون گردشکر بین المللی درسال 
2008، تنها دو میلیون نفر گردشگر داشته است و تاکنون هم همین 
جایگاه را حفظ کرده اس��ت، می توان گفت برخی مش��کات، بر این 
صنعت تأثیر منفی گذاشته و همین امر سبب شده است درآمد حاصل 

از گردشگری در ایران تنها 0/07درصد باشد.
امنیت، باعث رونق و یا رکود گردشگری می شود. این فاکتور دارای 
ابعاد مختلفی در سیاس��ت، اقتصاد و فرهنگ اس��ت. تعامل ابعاد بر 

شمرده شده، منجر به استقرار امنیت می شود.
 جریانات سیاس��ی، از جمله انقاب و جنگ، عوام��ل مؤثر در پایین 
بودن آمار جذب توریس��ت در ایران تا سال 68 محسوب می شد، در 
این سال ها ایران با ضریب خطر باال در اذهان گردشگران بین المللی 

جای گرفت. 
بعد از جنگ ایران و عراق، رش��د زیر ساخت های صنعت گردشگری 
با روند کندی به جلو رفت و تقریبا 23 س��ال طول کش��ید تا تعداد 
جهانگردان وارد ش��ده به کش��ور ارتقا یابد. بعد از آن، این صنعت با 
فرودهایی همراه شد. در س��ال 1388 همزمان با دهمین انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ایران و کشمکش های سیاس��ی و درگیری های 
پس از آن، یک باره کاهش چشمگیری داشت. با این اوصاف، صنعت 
گردشگری ایران از جایگاه واقعی خود بسیار دور مانده و این در حالی 
است که مسئوالن گردش��گری ورود دو میلیون گردش��گر به ایران 
را نشان دهنده امنیت کامل در ایران می ش��مارند؛ رقمی که معلوم 
نیست چند درصد از آن را گردشگران واقعی تشکیل می دهند، یعنی 
 گردش��گری که با ورودش به کشور دست کم 10 ش��غل مستقیم و 

غیر مستقیم ایجاد کند.
 از سوی دیگر باید دانس��ت این رقم، برای کشوری مثل ایران که در 
ردیف اول کشورهای برخوردار از زیست بوم و فرهنگ غنی قرار دارد، 

تقریبا 2 درصد سهم گردشگران بین المللی است.
از س��ویی به دلیل باورنداشتن مدیریت کان کش��ور به قابلیت های 
صنعت گردشگری چه در حوزه اقتصاد و چه در بهبود سیمای صلح 
و دوس��تی ایران در جهان، تبلیغات کافی در معرفی هرچه بیش��تر 
 پتانس��یل های گردش��گری کش��ور صورت نمی گیرد، تا آن جا که

حتی بعضی از مردم دنی��ا ایران )Iran( را با عراق )Iraq(  اش��تباه 
 می گیرند؛ کش��وری که درگیر جن��گ و حمات انتح��اری و پایگاه 
گروه القاعده اس��ت و از این منظر س��فر ب��ه ای��ران را مخاطره آمیز 

می پندارند.
 بنابراین نبود معرفی کافی از ایران و حتی در بیش��تر مواقع تبلیغات 
منفی، مهم ترین عامل رکود صنعت گردشگری در ایران، به واسطه 
پایین آمدن ضریب امنیت، به عنوان یک��ی از مهم ترین فاکتورهای 

رشد این صنعت است.

بی مهری با مدرسه چهارباغ
این روزها در هنگام��ه ای که بازار 
بی مهری به می��راث فرهنگی گرم 
اس��ت و به بهانه های گوناگون به 
گنجینه های کهنس��ال تاریخی این ملت دست درازی 
می شود، مدرس��ه چهارباغ نیز در آس��تانه نابودی قرار 
دارد. مدرس��ه چهارباغ یکی از نخستین ساختمان های 
 ارزش��مند تاریخی اصفهان اس��ت که این روزها قربانی 
می شود، اما تنها مترو نیست که بر پیکر این اثر ارزشمند 
تاریخی زخم می زند؛ جای زخم ه��ای برجای مانده از 
بی مهری ساکنان قدیمی این مدرسه تاریخی نیز دیدگان 

را می آزارد و دل ها را به درد می آورد. 
مدرسه چهارباغ یا »مدرسه س��لطانی« یا »مدرسه مادر 
شاه« که به خاطر انواع طرح های مختلف کاشی از آن با 
نام »موزه کاشیکاری اصفهان« نام می برند، آخرین بنای 
تاریخی شکوهمند برجای مانده از دوران صفوی است که 
باغی زیبا با درختان کهنسال چنار و »مادی فرشادی« را 

در دل خود جای داده است.
معماری چش��م نواز، کاش��یکاری زیبا، طراحی دلفریب 
گنبد با ارتفاع 38 متر و گلدس��ته ها ب��ا ارتفاع 36 متر، 
 دری با طراح ه��ای آمیخت��ه از قلمزنی و ط��اکاری و 
نق��ره کاری، منب��ر یکپارچ��ه مرمرین،خوش نویس��ی 
ب��ر کاش��ی ها و پنجره های چوب��ی آلت بری ش��ده، از 
ویژگی های برجس��ته این گنجینه تاریخی است که به 
وسعت 12 هزار متر مربع، با 121 حجره، در بدنه شرقی 
خیابان چهارباغ عباس��ی به خواس��ت مادر شاه سلطان 
حسین در س��ال 1092 خورشیدی، س��اخته شد.جای 
شگفتی اس��ت، هنگامی که می شنویم س��ال ها پیش 
)1233 خورش��یدی( ژوزف آرتور گوبینو،  نویس��نده  و 
سیاست مدار فرانسوی )نویس��نده کتاب تاریخ ایرانیان 
طبق آثار شرقی، یونانی و التین(، هنگام بازدید از مدرسه 
چهارباغ، چن��ان دل ب��ه زیبایی های آن می س��پارد و 
در پیشگاه هنر س��ازندگان آن س��ر خم می کند که به 
فرزندش می گوید: »مبادا در حیاط مدرس��ه بدوی که 
از پژواک صدای گام هایت لرزش��ی ایجاد شود و تکه ای 
از کاشی های آن سست شود و فرو افتد«، اما امروز باید 
نگران فرو افتادن همان کاش��ی ها به خاطر گذر مترو از 
زیر خیابان چهارباغ باشیم و جای زخم میخ را برکاشی ها 

ببینیم. 
ای کاش امروز هم »گوبینو« ها بودند و ارزش های هنری 
نهفته در این گنجینه تاریخی را به مدیران شهر اصفهان 
یاد آوری می کردند. شاید سخن بیگانه ای آشنا با تاریخ 

و فرهنگ ما، آنان را به خود بیاورد.       

هنگامی که از کرمانشاه با دوستی از میراث به خرم آباد آمدیم 
و با همراهی او به جاهای دیدنی و س��اختمان های تاریخی و 
آثار باستانی س��ر زدیم، برای یک لحظه با خود فکر کردم مگر 
تمدن بش��ری  در ایران چه زمانی آغاز شده است که این همه 
آثار باس��تانی از دل هزاره ها و س��ده ها در این کشور وجود 
دارد؟ آیا ما از آن چه پیش��ینیان از خود بر جا گذاشته اند به 
درستی نگهداری کرده ایم؟ آن هم از آثار گران بها در شهری 
که پژوهشگران بر س��ر چرخش نام آن از روزگاران کهن، تا به 
امروز که خرم آباد نام دارد، س��ردرگم ریشه یابی آن هستند و 
تمدن آن ریش��ه در هزاره ها دارد. ش��هری در کشور باستانی  
ایران که به قول باستانی پاریزی، تاریخ این کشور »کامپیوتر 

را هم گیچ می کند«. 
 قلعه فل��ک االفاک یک��ی از س��اختمان های منحصر به فرد 

خرم آباد، از نظ��ر هنر معم��اری زیبا و دارای اهمیت اس��ت. 
این قلعه ب��ر تپ��ه ای در قل��ب ش��هر، در کنار چش��مه ای 
س��اخته ش��ده و در ط��ول تاریخ ب��ا نام ه��ای گوناگ��ون از 
جمل��ه »دژ ش��اپور خواس��ت«، »دژ خ��رم آب��اد« و »دژ 
دوازده ب��رج«  نامیده ش��ده اس��ت. ام��ا نام  فل��ک االفاک 
می��راث روزگار قاج��ار اس��ت ک��ه برخ��ی معتقدن��د ن��ام 
 »سپهر س��پهران« بیش��تر برازنده آن اس��ت، یا نام تاریخی 
»دژ شاپور« که گفته می شود شالوده آن به روزگار شاپور اول 

ساسانی بر می گردد.
 از آثار به جا مانده ساس��انیان که در جاهای مختلف کشور به 
چشم می خورد، چنین پیداست که  احتماال بر فراز این تپه در 
خرم آباد نیز برج دیده بانی وجود داشته است، اما در روزگاران 
پس از آن، نمای آن دگرگون شده اس��ت. به دلیل موقعیت و 

تسلط بر پیرامون، در روزگار آل بویه و اتابکان و پس از آن در 
روزگار صفوی و قاجار دیده بانان از آن استفاده می کرده اند. 
در روزگار قاجار با دگرگون کردن و نوسازی سراسری و افزودن 
به س��اختمان، اصطبل اسبان س��ران لش��کری و هم چنین 
توپخانه، برای امنیت ش��هر نیز  در این  دژ جا داده شده است. 
وجود چاه و حوض و تسهیات زندگی در این دژ نشان می دهد 
در گذشته های دور محلی برای آسایش سران لشکری پادگان 

ارتش در لرستان بوده است.  
به هر ح��ال، نم��ای کنونی آن مدی��ون قاجاری هاس��ت که 
 آن را ب��ه س��بک دژه��ای ایرانی-اروپای��ی س��اخته ان��د. 

فل��ک االف��اک )س��پهر 
س��پهران( تا حدودی مانند 
قلعه دیگر قاجار در ش��وش 
خوزستان، استفلک االفاک 
)س��پهر س��پهران( پس از 
روزگار قاج��ار نی��ز کاربرد 
لشکری داش��ته و مدتی نیز 
زندانیان سیاس��ی را درآن  
نگهداری می ک��رده اند، تا 
آن ک��ه س��رانجام »وزارت 
فرهنگ و هنر« چند س��ال 
پی��ش از انق��اب آن را ب��ه 
موزه  تبدیل کرد. در روزگار 
کنون��ی نیز ای��ن دژ یکی از 
موزه های بس��یار با ارزش 
تاریخ و سنن و مردم شناسی 
استان لرس��تان است. چند 
سال پیش س��ازمان میراث 
فرهنگی دست به بازسازی 
 آبرومندان��ه ای در ای��ن دژ 
زده اس��ت، ول��ی ب��ه دلیل 

بازدید انبوه روزانه گردشگران این  دژ زیبا و منحصر به فرد به 
نگهداری مبرم فنی و مهندسی بیشتر نیاز دارد. از آثار باستانی 
دیگر در خرم آباد، پل شکسته »ش��اپوری« بازمانده از روزگار 

ساسانیان است که بعدها بازسازی شده است.  
در روزگار کنونی نیز ناش��یانه اقدام به بازس��ازی آن کرده اند  
ولی در نیمه راه به حال خود رها ش��ده است. این پل با مرمت 
و مهندسی دلسوزانه می تواند  س��رپا بماند و مانند سی و سه 
پل اصفهان، محل آمد و ش��د رهگذران در این گوش��ه  کشور 
شود  و از س��وی دیگر، برگی از تاریخ  دیرپای سرزمین ایران 
 اس��ت که عکس هایش  می توان��د برای گردش��گران ارمغان

 سفر شود.

سفری در تاریخ

از دژ شاپور ساسانی تا فلک االفالک قجری

خرم آباد، مرکز استان لرستان در جنوب غربی کشور در میان دره های زاگرس قرار گرفته  دکتر
و از زیباترین مراکز استان های کشور است. لرستان با ساختمان های تاریخی و آثار باستانی  محمود دهقانی

با ارزش، یکی از مستندات برجسته فرهنگی ایران است. با وجود غار و اشکفت های فراوان 
و چشمه سارها و اشیای به دست آمده در این ناحیه از کشور، چنین پیداست که از هزاره های پیش از میالد مسیح 
محل سکونت انسان بوده است. اما متأسفانه آن چه می بایست تجربیات تلخ تر از زهر گفت، این است که در بازار 
شوم تاراج میراث های کشور، هر گونه کنکاش تا به امروز، جز پشیمانی و حسرت ملی چیزی به بار نیاورده است. 
گویی سرنوشت چنین رقم خورده  است که باید اشیا و لوحه ها و گل نبشته های تاریخی این سرزمین را با ساز و 

کرنا از موزه های بیگانه به صورت موقت قرض کنیم. 

ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 777| MAY 6,2012  | 12Pages 

گروه میراث -آیین کهن »کومس��ای«، در روستای »اورامان 
تخت« اس��تان کردس��تان با حضور هزاران نفر از دوس��تداران 
فرهنگ ایران برگزارمی شود. این آیین بهاری همه ساله در نیمه 
 اردیبهشت در نیایش��گاهی باستانی موس��وم به »پیر شالیار« یا 
»پیر شهریار« در روستای اورامان تخت برگزار می شود. دف نوازی،  
 پختن و خ��وردن آش، پذیرایی ب��ا دلمه، نیایش و ش��عرخوانی

  از برنامه هایی اس��ت که مردم این روس��تا تا همین چند س��ال 
پیش، دو بار در س��ال در این مکان برگزار می کرده اند. روستای 
اورام��ان تخت ب��ا پیش��ینه ای ب��ه درازن��ای تاری��خ، در دامنه 
کوهس��تان های سرس��بز منطقه اورامانات در استان کردستان 

واقع شده است. 
دو بار در سال، مراسمی در نیایگاه »پیر شالیار« روستای »اورامان 
تخت« برگزار  می ش��ود. این آیین ها یک بار با نام »کومس��ای« 
در نیمه اردیبهش��ت و بار دیگر با نام »عروس��ی پیر شالیار« در 
روزهای 10تا 15 بهمن  همزمان با جش��ن سده، با حضور مردم 
و گردش��گران برگزار می شود. در افس��انه های مردم اورامانات، 
»پیر شالیار«، دختر شاه بخارا »شاه بهار خاتون« را که کر و الل 

)خاموش( است، شفا می دهد و شاه بخارا، »شاه بهار خاتون«  را 
 به همس��ری او درمی آورد و مردم جشن عروس��ی بزرگی برای 
»پیر شالیار« و »شاه بهار خاتون« برپا می کنند که مراسم امروزی 
 در بهمن، س��الگرد همان روز اس��ت. مردم محل��ی معتقدند در 
 15 اردیبهش��ت  یا »کومس��ای«، اگر گوش��ه ای از قطعه سنگ 
مقدس��ی که در این محل وجود دارد، شکس��ته ش��ود، قسمت 
شکسته شده یا کنده شده تا سال آینده در چنین روزی، دوباره 

ترمیم شده و به اصطاح می روید یا سبز می شود.
نکته قابل توجه این که، در فرهنگ ایرانی، یکی از ش��ش جشن 
گاهنبار سال یا جشن های آفرینش، یعنی نخستین گاهنبار سال 
یا »میدیوَزرِیم« در روز » دی به مهر« یا 15 اردیبهشت که چهل و 
پنج روز از اول سال گذشته، برگزار می شود که بنا بر یک باور کهن 

»آسمان« در این روز آفریده شد.
به این ترتیب به نظر می رسد آیین »کومسای« و نوزایش سنگ در 
باور مردم اورامان، جشن نوزایی طبیعت و یادآور آفرینش آسمان 
و زایش مهر است که نوید بخش بهار طبیعت، گرم شدن زمین و 

نوزایی هستی است.

عکس یادگاری

حمومک مورچه داره
بشین و پاشو خنده داره
هیاهوی بچه های دیروز، بازی ها و پایکوبی ها، باال و پایین رفتن 
ریسمان تاب از زمین تا آسمان در پی شیطنت های کودکانه، همه و 
همه شور زندگی را در گذرها و کوچه ها می آفرید. حاالاز آن شور و 
هیاهو خبری نیست! هست؟

آیا ما از آن چه که 
پیشینیان از خود 

بر جا گذاشته اند به 
 درستی نگهداری 

کرده ایم؟ آن 
هم از آثار گران 

بها در شهری که 
پژوهشگران بر سر 

چرخش نام آن از 
روزگاران کهن تا به 
امروز که خرم آباد 
نام دارد سردرگم 

ریشه یابی آن 
هستند

گروه 
میراث

 هم آوا با هما ارژنگی
 در آرزوی بازسازی بم

هشت س��ال از بامداد پنجم دی 1382 خورشیدی، روزی که شهر 
تاریخی بم برخود لرزید و با خاک یکس��ان ش��د می گذرد، اما روند 
بازسازی این شهر آن چنان کند است که سال ها مانده تا شهر جدید 
بم استوارتر و سرافرازتر از قبل، خاطره تألم بار گذشته ها را از اذهان 

پاک کند. 
چکامه سرای میهن دوست، هما ارژنگی، هشت سال پیش در اندوه 
زمین لرزه بم، س��روده ای را با عن��وان »من تو را بار دگر می س��ازم 
« س��رود که از س��وی چند انجمن نیک��وکاری و صلیب س��رخ در 

دانش��گاه های فرانسه به دو 
زبان فارس��ی و فرانسه اجرا 
ش��د و منافع حاصل از آن به 
سازمان صلیب سرخ سپرده 
ش��د تا به یاری مردم زلزله 
زده بم هزینه ش��ود. اکنون 
پس از هفت س��ال، بسیاری 
از ایرانی��ان، ه��م آوا با هما 
ارژنگی، آرزوی بازسازی بم 
و سامان یافتن مردم آن را در 

سر می پرورانند.

خانه تاریخی تاج 

نرگس 
درخشان

         آیین کهن کومسای، در اورامان تخت 



یادداشت

23.000.00025.000.000

12.400.000 22.000.000

16.100.000

35.700.000

5.700.000

24.800.000

17.000.000 12.000.000

9.630.000

12.500.000

LG   GR-S828SBL

LG   S828ZMR

LG T180SBP

LG   8507DEPF LG   S825HSP

INDESIT
BAN40FNFD

INDESITPBAA34NFXD

SAMSUNG   FRENCH

SAMSUNG   PS3HKMR

قیمت یخچال قیمت یخچال 

مشخصات کلی :

ظرفیت : 28 فوت 
ارتفاع :175/3 سانتی متر 

رنگ :استیل 
گارانتی : گلدیران 

مشخصات کلی :

ظرفیت : 25 فوت 
ارتفاع :175/3 سانتی متر 

رنگ :سیلور 
گارانتی : گلدیران 

مشخصات کلی :

ظرفیت : 28 فوت 
ارتفاع :175/7 سانتی متر 

رنگ :قرمز
گارانتی : گلدیران 

مشخصات کلی :

ظرفیت : 23 فوت 
ارتفاع :179/4 سانتی متر 

رنگ :سفید
گارانتی : گلدیران 

مشخصات کلی :

ظرفیت : 28 فوت 
ارتفاع :177 سانتی متر 

رنگ :مشکی /استیل / سفید 
گارانتی : سام سرویس 

مشخصات کلی :

ظرفیت : 23 فوت 
ارتفاع :178/5 سانتی متر 

رنگ :مشکی 
گارانتی : سام سرویس 
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SAMSUNG   HM10TS

مشخصات کلی :

ظرفیت : 23 فوت 
ارتفاع :178/9 سانتی متر 

رنگ :استیل / سیلور 
گارانتی : سام سرویس 

مشخصات کلی :

ظرفیت : 27 فوت 
ارتفاع :179/3 سانتی متر 

رنگ :سفید
گارانتی : گلدیران 

مشخصات کلی :

ظرفیت : 15 فوت 
ارتفاع :190 سانتی متر 

رنگ :سفید
گارانتی :نیکان 

مشخصات کلی :

ظرفیت : 13 فوت 
ارتفاع :200 سانتی متر 

رنگ :سیلور 
گارانتی :نیکان 

مشخصات کلی :

ظرفیت : 24 فوت 
ارتفاع :173/5 سانتی متر 

رنگ :سفید
گارانتی :سام سرویس  

مشخصات کلی :

ظرفیت : 26 فوت 
ارتفاع :188 سانتی متر 

رنگ :سفید
گارانتی :سام سرویس  

SAMSUNG  RT550

SAMSUNG  RT750

1   محل قرار گرفتن یخچال: از قرار دادن یخچال یا فریزر 
در مجاورت دستگاه های گرمازا مثل اجاق گاز، آب گرمکن، 
شوفاژ و نور مستقیم خورشید بپرهیزید. فضای پشت یخچال 
و فریزر باید حداقل بیست س��انتی متر، برای گردش هوا، با 
دیوار فاصله داشته باشد. مطمئن شوید  یخچال یا فریزر روی 
یک سطح  تراز قرار گرفته و دِر آن به  طور کامل بسته می شود. 
2    انتخ��اب صحی��ح یخچال: هن��گام خری��د یخچال 
مدل هایی را انتخاب کنید که مصرف انرژی کمتر و بازدهی 
بیشتری داشته باشند. هم چنین از وجود برچسب انرژی روی 

یخچال مطمئن شوید.
3    جابه جایی یخچال: در صورتی که ناچار به جابه جایی 

یا حمل آن هستید، حداقل دو تا سه س��اعت پس از جابه جایی، یخچال را به 
برق وصل کنید.

4   تنظیم ترموستات یخچال: دمای داخل فریزر معموال باید سه تا چهار 
درجه زیرصفر و دمای داخل یخچال س��ه تا چهار درجه باالی صفر باش��د، 
تنظیم نادرست ترموستاتف عالوه بر این که باعث فاسد شدن و یخ زدگی مواد 

غذایی می شود، مصرف انرژی را نیز افزایش می  دهد. 
5   قراردادن غذاهای گرم در یخچ��ال: قرار دادن غذاهای گرم در یخچال 
کار درستی نیست، زیرا هم با گرم کردن فضای داخل یخچال اثر سرما را کم 
می کنند و هم در اثر گرم ش��دن داخل یخچال، ذرات برفک و یخ آب شده و 
همراه با آلودگی های احتمالی به داخل غذاها می چکد و س��بب آلودگی آنها 

می شود.
6    هوای س��رد و گرم در یخچال: یخچال هایی ب��االی آن یخدان ندارد، 
طبقات پایین تر بیشتر با هوای سرد در تماس هس��تند تا طبقات باال؛ چون 
همان طور که می دانید، هوای سرد، سنگین تر از هوای گرم است. هم چنین 
چیزهایی که داخل در یخچال گذاشته می ش��وند، به علت آن که هنگام باز 
و بسته ش��دن، این قس��مت در مجاورت هوای بیرون قرار می گیرد، کمتر از 

سرمای ضروری بهره مند می شوند. 
7    باز و بس��ته کردن در یخچال: در یخچال یا فری��رز را هیچ گاه به مدت 
طوالنی باز نگذارید و از باز و بس��ته ک��ردن بیهوده آن، به ویژه در تابس��تان 

خودداری کنید. 
8    حفظ سرمای یخچال: اگر برق قطع شد یا به دلیلی به طور موقت از کار 
افتاد، از باز و بس��ته کردن در آن خودداری کنید. اگر می توانید روی یخچال 
را با لحاف یا پتو بپوشانید تا س��رمای داخل یخچال تا حد امکان حفظ شود. 
در تابستان که با هر مرتبه باز و بس��ته شدن در یخچال، درجه حرارت داخل 
دستگاه به سرعت باال می رود، باید درجه سرما را بیشتر کرد تا سرمای الزم 

زودتر تولید شود. 
9    انبار کردن مواد غذایی در یخچال: مقدار زی��ادی مواد غذایی را روی 
هم در یخچال قرار ندهید، چون وقت زیادی الزم است که سرما به همه آنها 

نفوذ کند، بنابراین زودتر خراب می ش��وند. برای مثال، دیده می ش��ود مقدار 
زیادی سبزی را به صورت دس��ته در یخچال می گذارند و بعد از یکی دو روز 
وقتی بیرون می آورند، وسط آن گندیده و در اثر تخمیر، داغ شده است. برای 
نگهداری س��بزی خوردن در یخچال، ابتدا آن را پاک کنید و بشویید. سپس 
در پارچه نازکی بریزید و داخل یخچال بگذارید. در صورتی که مقدار سبزی 
زیاد است، برای این که سالم تر بماند، پس از پاک کردن، قسمتی را به صورت 
نَشسته داخل کیس��ه بریزید و در یخچال نگه دارید و هنگام مصرف بشویید.

برفک ها را به طور منظم آب کنید، زیرا به محض افزایش قشر برفک، مصرف 
انرژی باال می رود. لوله های پش��ت یخچال یا فریزر را دس��ت کم سالی دوبار 

گردگیری کنید. 
10   رفع بوی یخچال: ب��رای رفع بوی یخچال می توانی��د مقداری زغال را 
نیم کوب کنید، در کیسه پارچه ای نازکی بریزید و در یخچال، به ویژه طبقات 
باالی آن بگذارید. هر چند وقت یک بار کیس��ه زغال را در آفتاب بگذارید تا 
خشک شود و دوباره قدرت بوگیری داشته باشد. جدار داخل یخچال را نیز هر 

چند وقت یک بار با محلول جوش شیرین و آب تمیز کنید. 
11    نگه داری مواد غذای��ی در یخچال: این موضوع به ن��وع ماده غذایی و 
مقدار آن، درجه آلودگی و ش��رایط محیطی بس��تگی دارد. برای مثال، یک 
قطعه گوشت تازه را که از مغازه قصابی می خرید، صالح نیست بیش از سه روز 
در یخچال نگه داری کنید. برای نگ��ه  داری انواع خورش نیز ابتدا در حالی که 
سرپوش ظرف خورش گذاشته شده، آن را حداقل پنج دقیقه بجوشانید و بدون 
این که به آن دست بزنید، بگذارید خنک شود. سپس داخل یخچال قرار دهید. 
به این ترتیب می توانید دو تا س��ه روز خورش را در یخچال نگه دارید. پنیر با 
نمک را می شود مدت نسبتا طوالنی در یخچال نگه داشت. مرغ معموال دو تا 
سه روز در یخچال قابل نگه داری است. سبزیجات را تا یک هفته و میوه جات 
را هم، بسته به نوع و سالمت پوس��ت آنها، شاید تا چند هفته به راحتی بتوان 

در یخچال نگه داری کرد. 
12    مناسب ترین درجه فریزر: مناسب ترین درجه سرمای درون فریزر که 
هم مواد غذایی را سالم نگه می دارد و هم مانع از بین رفتن ویتامین ها و خواص 

خوراکی ها می شود، 16- تا 20- درجه سانتی گراد است. 
13    راهنمای چراغ های آگاهی دهنده یخچال: فریزرها معموال س��ه چراغ 
سبز، قرمز و زرد دارند؛ چراغ سبز نشان دهنده برقراری جریان برق ورودی به 
فریزر است. چراغ قرمز نشان می دهد که به دلیلی، مانند خرابی ترموستات، 
عمل سرماس��ازی خوب انجام نمی ش��ود. از این رو، این چراغ همیش��ه باید 
خاموش باشد تا مطمئن باشیم فریزر به خوبی کار می کند. اما برای چراغ زرد 
کلیدی وجود دارد که معموال اتصاالت را به صورت مستقیم در می آورد تا سرما 
به حد کافی برسد و چراغ قرمز خاموش شود. در این موقع این کلید را به حالت 

خاموش درمی آوریم، چراغ زرد هم خاموش می شود. 
14    زیاد شدن برفک فریزر: اگر الس��تیک های دور در خراب شود، برفک 
داخل فریزر زیاد می شود. برای رفع این مشکل باید الستیک ها تعویض شوند. 
15    روشن شدن چراغ قرمز فریزر: اگر برودت یخچال خوب باشد، ولی باز 

چراغ فریزر روشن شود، سیم های چراغ اتصال پیدا کرده اند. 
16    ریپ زدن فریزر: اگر فریزر شما بعد از چند بار ریپ زدن، روشن شود، 
ممکن اس��ت در اثر کار زیاد، پالتین های رله کثیف شده باش��ند. باید آنها را 

تمیز یا عوض کنید. 
17    سوت کشیدن فریزر: اگر فریزر شما سوت می کشد و برودت کم است، 
با چکش الستیکی نقاط مختلف لوله های رابط، به ویژه به ابتدای اوپراتیورها 
)لوله هایی از جنس آلومینیوم برای این که سرما را سریع و خوب منتقل کنید( 
و فیلتر ضربات آرامی وارد کنید. اگر عیب رفع نشد، لوله ها باید شسته و فریزر 

تجدید شارژ شود.
18    ب��رودت ب��د فری��زر: اگ��ر ب��رودت در طبقه های ب��اال خ��وب اما در 
 طبقه های پایین نامطلوب اس��ت، گاز فریزر تمام ش��ده، علت تخلیه گاز را 

بررسی کنید.

 چگونه از 
یخچال و فریزر 

درست استفاده کنیم

یک استاد دانشگاه با تأکید بر لزوم شستن تخم مرغ ها قبل از گذاشتن داخل 
یخچال گفت: با گذاشتن تخم مرغ های شسته نشده داخل یخچال، باکتری ها 

سایر مواد غذایی خام را آلوده می کنند.
دکتر حمید رضا خدایی در گفتگو با سالمت نیوز گفت: افراد قبل از گذاشتن 
تخم مرغ داخل یخچال بایستی حتما آن را شس��ته و سپس داخل یخچال 
بگذارند و این گمان که با شستن تخم مرغ باکتری وارد آن می شود، تنها در 
مورد تخم مرغ هایی که برای جوجه کشی  به کار می رود صدق می کند، چرا 

که جوجه کشی را دچار اشکال می کند.
 وی افزود: اگر حتی با شس��تن تخم مرغ باکتری وارد آن ش��ود، باید گفت 
با پختن یا نیمرو ک��ردن آن در دمای 70 درجه و در ع��رض دو دقیقه، این 
باکتری ها از بین می روند. دمای بدن مرغ 41 درجه است که تخم مرغ بعد از 
قرار گرفتن در فضای باز، کم کم گرمای خود را از دست داده و مواد داخل آن 

شروع به جمع شدن می کنند.
 بنابراین اگر بنا باشد باکتری وارد تخم مرغ شود، این زمان بهترین زمان برای 
ورود به تخم مرغ است، اما نباید از ورود باکتری به تخم مرغ نگران بود، چرا که 
با پختن سریع، باکتری ها از بین می روند. تنها نگرانی از شستن تخم مرغ ها 

باید از تخم هایی باشد که برای جوجه کشی می روند.«
 این دکترای تخصصی علوم دام��ی گفت: »مهم ترین دلیل برای شس��تن 

تخم مرغ ها، آلوده بودن پوسته آنهاس��ت که ممکن است به مدفوع مرغ هم 
آلوده باشد و با گذاشتن تخم مرغ های نَشسته داخل یخچال، باکتری ها سایر 
مواد غذایی خام مثل سبزیجات و کره و پنیر و شیر و... را آلوده می کنند. این 
باکتری ها افراد را دچار مشکالت گوارشی می کنند که شاید هیچ گاه متوجه 

نشوند منشأ مشکل آنها تخم مرغ های نَشسته داخل یخچال است.«
 وی تأکید کرد:»توصیه به شستن تخم مرغ ها نه به خاطر تخم مرغ ها، بلکه به 
دلیل سایر مواد داخل یخچال است که ممکن است به باکتری های تخم مرغ 

شسته نشده آلوده شوند.«

تخم مرغ ها را قبل از گذاشتن در یخچال بشویید
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	كم	كردن	حجم	مبادالت	پول	
در	سيس�تم	پول	اياالت	متح�ده	آمريكا	هر	دالر	به	صد	قس�مت	
	تقس�يم	م�ي	ش�ود.	ه�ر	ي�ك	ص�دم	دالر،	يك	س�نت	اس�ت	و	
سكه	هاي	1-	سنتي	)پني	(،	5-	سنتي	)نيكل	(،	10	–سنتي	)دايم(	
و	25	-	س�نتی)كوارتر	(	رايج	اس�ت.	اگر	ش�ما	خريدي	29	سنتي	
انجام	دهيد	و	يك	اس�كناس	يك	دالري	خرج	كنيد،	فروشنده	به	
شما	دو	كوارتر	،	دو	دايم	و	يك	پني	خواهد	داد،	همچنين	مي	تواند	
هف�ت	دايم	و	يك	پني	به	ش�ما	بدهد.	به	هر	حال	پنج	س�كه	بايد	
مبادله	شود.	آيا	راهي	براي	كم	كردن	حجم	مبادالت	وجود	دارد؟

	قانون	پرچم	فرانسه	

پرچ�م	 ب�اره	 در	 قانون�ي	 در	
	فرانسه،	نوشته	شده	بود	كه	اين	
س�ه	رنگ	عم�ودي	در	كنار	هم،	
نبايد	با	پهناي	يكس�ان	باش�د،	
بلكه	نس�بت	ه�ای	آن	آبي٣0،	
س�فيد	٣٧،	س�رخ	٣٣	باش�د.	
دليل	اين	قانون	چه	بوده	است؟ ی

یای
راف

جغ
ی 

ها
ما

مع

سخت

متوسط
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رم

رگ
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هن
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بازی	چگونه	انجام	می	شود؟
بازیتوسطاینابزارهااجرامیشود:

یکصفحهرمزگشایی،بههمراهیکپوششکهدریکیازدوانتها،یکردیفازچهارسوراخ
بزرگرامیپوش��اندو12)یاده،یاهش��ت(ردیفاضافهشاملچهارس��وراخبزرگدرکنار

مجموعهایازچهارسوراخکوچک.
میخهایرمزیازششرنگمختلفیابیشتر،باس��رهایگردکهدرسوراخهایبزرگروی

صفحهقرارخواهندگرفت.
میخهایراهنما،بعضیرنگی)معموالمشکی(،بعضیسفیدکهسرپهنوکوچکترازمیخهای

رمزیهستند؛آنهادرسوراخهایکوچکرویصفحهقرارمیگیرند.
دوبازیکنبهصورتازپیشتعیینشدهدرموردتعداددفعاتبازیکهمیخواهندطیکند،
کهبایدعددیفردباشد،تصمیممیگیرند.یکیازبازیکنانرمزنگارودیگریرمزگشامیشود.
رمزنگار،الگوییازچهارمیخرمزیراانتخابمیکند.تکراریهاقابلقبولهستند،بنابراین

بازیکنمیتواندحتیچهارمیخرمزییکرنگانتخابکند.الگویانتخابش��دهدرچهارسوراخپوشیدهشدهتوسطحفاظ
جایمیگیرندکهبرایرمزنگارقابلرؤیتاست،امابرایرمزگشااینطورنیست.

رمزگشاسعیمیکندتاالگورا،همترتیبوهمرنگ،در12)یاده،یاهشت(مرتبهحدسبزند.هرحدسبهوسیلهجایگذاری
یکردیفازمیخهایرمزیرویصفحهرمزگشاییانجاممیشود.هنگامیکهقرارگرفتند،رمزنگار،درجواب،ازصفرتاچهار
میخراهنمارادرس��وراخهایکوچکردیفحدسقرارمیدهد.میخراهنمایرنگی)معموالمش��کی(برایهرمیخرمزیاز
حدسکههمرنگوهمموقعیتدرستیدارد،قراردادهمیشود.میخسفیدوجودمیخیبارنگصحیحکهدرموقعیتنادرست

قرارداردرانشانمیدهد.
اگردرحدسرنگهایتکراریوجودداشتهباشد،همهآنهانمیتوانندیکمیخراهنمابگیرند،مگراینکهآنهاباتعدادیکسان

ازرنگهایتکراریدررمزمخفیمطابقباشند.برایمثال،اگررمزمخفیسفید-سفید-مشکی-مشکیوبازیکنسفید-سفید
-سفید-مشکیحدسبزند،رمزنگاردومیخراهنمایرنگیبرایدوسفیدصحیح،هیچمیخراهنمابرایسومینسفیدچون
سفیدسومیدررمزوجودنداردویکمیخراهنمایرنگیبرایس��یاهاعطاخواهدکرد.درحقیقتهیچنشانیدادهنمیشود

برایاینکهرمزهمچنینشاملیکسیاهدومیباشد.
یکبازخوردآمادهمیش��ود،حدسدیگریزدهمیش��ود؛حدسهاوبازخوردبهطورمتناوبادامهدادهمیشوندتااینکهیا

رمزگشادرستحدسبزند،یا12)یاده،یاهشت(حدسنادرستزدهشود.
رمزنگاربرایهرحدسکهیکرمزگش��امیزند،یکامتیازمیگیرد.چنانچهرمزگشاالگورادرآخرینحدسبهطوردقیق
حدسنزند،یکامتیازاضافیتوسطرمزنگارگرفتهمیش��ود.)هرتناوبامتیازدادنبراساستعدادمیخهایراهنماییرنگی
کهقراردادهشدهانداست.(برندهکسیاستکهکمترینامتیازبعدازتوافقبرتعدادبازیهاییکهانجاممیشودراداشتهباشد.
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٧ صفحه	سرگرمی	روزنامه	زاينده	رود	راهنما
صفحهس��رگرمیروزنامهزایندهرودبااینرویکرددیدهشدهاستکه
هرروز،مجموعهایازبازیهاومعماهایفکریرابهشماارایهکند.ما

برایشمابرنامههایمختلفیداریم.منتظرماومسابقاتمانباشید.

اگر	باهوشيد،	جواب	بدهيد
ش��خصیدریکتس��تهوشدردانش��گاهکهجایزهیکمیلیوندالریبراشتعیینشده

شرکتکردهاست.
سؤاالتاینمسابقهبهشرحزیراست:

	1-جنگ	صد	ساله	چند	سال	طول	كشيد؟
الف-116سال	ب-99سالج-100سالد-150سال

آنشخصازاینسؤالبدوندادنجوابعبورکرد.
	2-كاله	پانامايی	در	كدام	كشور	ساخته	می	شود؟

الف-برزیلب-شیلیج-پاناماد-اکوادور
اوازدانشجویاندیگربرایجوابدادنکمکخواست.

	٣-مردم	روسيه	در	كدام	ماه	انقالب	اكتبر	را	جشن	می	گيرند؟
الف-ژانویهب-سپتامبرج-اکتبرد-نوامبر

آنشخصازخداکمکخواست.
4-كدام	يك	از	اين	اسامی	اسم	كوچك	شاه	جورج	پنجم	بود؟

الف-ادرب-آلبرتج-جورجد-مانویل
آنشخصاینسؤالراباپرتابسکهجوابداد.

	5-نام	اصلی	جزاير	قناری	واق�ع	در	اقيانوس	آرام	از	چه	منبعی	گرفته	ش�ده	
است؟

الف-قناریب-کانگروج-تولهسگد-موشصحرایی
اوازخیریکمیلیوندالرگذشت.

جواب	
اگرشمافکرمیکنیدکهازآنشخصباهوشترهستیدوبههوشاومیخندید،پسلطفا

بهجوابصحیحسؤاالتدرزیرتوجهکنید:
1-جنگ100ساله)1453-1337میالدی(بهمدت116سالبهدرازاکشید.

2-کالهپاناماییدرکشوراکوادورساختهمیشود.
3-انقالباکتبرروسیهدرماهنوامبرجشنگرفتهمیشود.

4-نامکوچکشاهجورج،آلبرتبود.)در1936اونامکوچکخودراتغییرداد.(
5-تولهسگ.درزباناسپانیاییINSULARIA CANARIAکهدرفارسیبهمعنی

جزایرتولهسگهاست.
نتیجهاخالقی:هرگز	به	ذكاوت	خود	مغرور	نشويد	و	به	ديگران	نخنديد.

معمای خارجی

بازی»ماز«یا»البیرنت«ازبازیهایپرطرفداریاس��تکه
بازیکنمیتواندبااس��تفادهازیکگویکوچکدریکصفحه
پالستیکیبهشکلدوبعدیوسهبعدی،راههایمتعددوپرپیچ
وخمیکهپیشرویاوستراازیکنقطهآغازکردهوباانتخاب
راهومسیردرس��توهمچنینگذرازبعضیمسیرهایغلطو

استفادهازتجربیاتبهدستآمده،بهپایانبرساند.
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احتماالتابهحالس��ودوکوبازیکردهاید.ام��روزمیخواهیمبازی
دیگریرابهشمامعرفیکنیمبهنام»استریمکو«.دراینبازینیزباید
عددهارادریکجدولبچینید)مانندس��ودوکو(،ولیباقانونهای
خاصخودش.ایدهاینبازیاز»مربعهایالتین«گرفتهشدهاست.
اینبازیدریکمربعnدرnانجاممیشود.درواقعبایستیاینمربع
راباعددهاییکتاnپ��رکنید.بهجزخانههایمربع،مس��یرهایی
بهطولnنیزدراینمربعقرارگرفتهاندکههرمس��یرشاملnخانه

استوتعدادمسیرهانیزnاست.
قانون	های	بازی	استريمكو

1.درهرسطرازجدول،هریکازعددهاییکتاnبایستیدقیقادر
یکردیفقرارگیرند.

2.درهرستونازجدول،هریکازعددهاییکتاnبایستیدقیقا
دریکردیفقرارگیرند.

3.درهرمسیرازجدول،هریکازعددهاییکتاnبایستیدقیقادر
یکردیفقرارگیرند.

جورچین 2 

درشکلزیرهش��تتکهجورچینقراردارد.باکنارهمچیدنآنهاشکل
بزرگترراپدیدآورید.

راهنمایی:س��هتکهکنارهمهس��تکهبای��دآنهارابههمبچس��بانید.
بقیهاشآساناست.

جواب:		بر	اس�اس	تحقيقي	كه	جفري	ش�اليت	از	دانش�گاه	
واترل�و	انج�ام	داده،	در	سيس�تم	چه�ار	س�كه	اي	ج�اري،	
ب�ه	ط�ور	متوس�ط	در	ه�ر	مبادل�ه	4/٧	س�كه	رد	و	ب�دل	
	م�ي	ش�ود.	ش�اليت	كش�ف	كرده	اس�ت	ك�ه	در	سيس�تم	
چهار	س�كه	اي،	تركيب	1-س�نتي،	5-س�نتي،18-	سنتي	
و	25-	س�نتي	حج�م	مب�ادالت	را	ب�ه	٣/89	س�كه	در	هر	
	مبادل�ه	كاه�ش	م�ي	ده�د.	جالب	اينجاس�ت	ك�ه	تركيب	
سكه	هاي	1-	سنتي،	5-	سنتي،	18-	سنتي	و	29-	سنتي	نيز	
نتيجه	اي	مش�ابه	به	دست	مي	دهد.	بنابر	اين	با	به	كارگيري	
هر	يك	از	سيس�تم	هاي	فوق،	1٧	درصد	در	مبادالت	س�كه	

صرفه	جويي	خواهد	شد.

ج�واب:	ب�ه	علت	خط�اي	ديد،	
اگر	پهناي	س�ه	نوار	آبي،	سفيد	
و	قرمز	يكس�ان	باش�د،	چش�م	
م�ا	آنه�ا	را	يكس�ان	نخواه�د	
دي�د،	بناب�ر	اين،	فرانس�وي	ها	
خودش�ان	اي�ن	خط�ا	را	اصالح	
ك�رده	ان�د	و	پهن�اي	نواره�ا	را	
ب�ه	گون�ه	اي	انتخاب	ك�رده	اند	
	ك�ه	در	عم�ل	يكس�ان	دي�ده	

مي	شوند.

مروری	بر	بازی	های	فكری؛	اين	شماره	فكر	بكر	

رمزگشایی از میخ های سیاه و سفید 

قصه	از	كجا	شروع	شد؟	
فکربکریکبازیرمزگشاییبرایدوبازیکناست.اینبازیبهصورتامروزیبههمراه
چندینمیخدرسال1970اختراعشد.امااینبازیشبیهیکمدادوکاغذبازیابتدایی
بهنامگاونرومادهبودکهبهبیشازیکقرنپیشبازمیگش��ت.ازسال1971،حقوق
مربوطبهفکربکرتوسطاینویکتاپالستیکازاودبیدریافتشدهاست)اینویکتاهمیشه
بازیرافکربکرمینامید.(آنهادراصلاینبازیراخودشانساختهبودند،اگرچهاجازه
تولیدبازیتحتپروانههزبرورادرسراس��رجهاندارندهمراهبادومحصولدیگرکه
دارایقوانینتولیدهستند.بازیهایپایونیرهریسونهیث،یکنسخهخیلیسادهاز
فکربکرمعرفیکردکهدرآنازدیسکبهجایمیخاستفادهمیشدوشبیهبازیاتصال
4،تولیدقبلیویبود؛هرچندایننسخهموفقیتبسیارکمینسبتبهکارقبلیداشت

وتنهاسود360هزاردالررابرایویدربرداشت.
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 امروزه بیش از هر زمان دیگری، ب��رای درمان کودکان بیش فعال و
کم توجه )ADHD( از نوروفیدبك استفاده می شود.

بیش از75درصد ک��ودکان مبتال ب��ه بیش فعالی وک��م توجهی به 
وس��یله نوروفیدبك بهبودی کامل می یابند. والدی��ن این کودکان 
اغلب از رفتار نامناسب، پرخاشگری، بی دقتی و بی توجهی در مورد 
تکالیف مدرس��ه، بی نظمی و بی قراری کودکان خود شکایت دارند. 
بی توجهی،تکانشگری و بیش فعالی نسبت به همساالن، سه ویژگی 
اصلی بیش فعالی وکم توجهی هس��تند. کودکی که دائماً حواسش 
از تکلیف پرت می شود، معموالً دارای کمبود توجه است. تظاهرات 

بالینی این کودکان عبارت است از:
خطاهای بی دقت��ی، نادیده گرفت��ن و حذف جزئیات، اش��کال در 
روابط اجتماع��ی وعزت نف��س پایی��ن. مبتالیان به بی��ش فعالی 
وکم توجه��ی بدون این ک��ه منتظر دس��تور انجام عمل��ی بمانند، 
خیلی س��ریع به موقعیت ها پاس��خ می دهن��د. این اف��راد ممکن 
اس��ت نتوانن��د ب��ه عواق��ب منفی، مخ��رب ی��ا حت��ی خطرناك 
رفتارهای خ��ود توجه کنند، ل��ذا به نظر می رس��دکه این کودکان 
ب��ه فعالیت های مخاط��ره آمیز غیرض��روری زیاد اق��دام می کنند.
 مس��مومیت ها و صدمات اتفاقی در کودکان مبتال به بیش فعالی و

کم توجهی متداول است، ضمن آن که رفتار دیگران با این کودکان 
که حاصل اعمال مخرب این کودکان اس��ت، باعث گوش��ه گیری و 
 افت اعتماد به نفس در آنها می شود و آنها را بیش از پیش سرخوده 
می کند. از طرفی به رغم هوش خوبی که آنها دارند، در امور درسی و 
یادگیری مشکالت متعددی ناشی از حواس پرتی و بی توجهی پیدا 
می کنند.برای ک��ودکان مبتال به بیش فعالی وک��م توجهی منتظر 
نوبت بازی ماندن یا درصف ماندن، بسیار سخت و مشکل است. آنها 
در عملکرد کاری شان تالش کمی کرده و خیلی زود از کاری که به 
نظرشان خسته کننده می آید، دست می کشند. حرف دیگران را قطع 
کردن و پاسخ های بدون تأمل به سؤاالت دیگران، امری شایع است. 
برداشت افراد عادی از این کودکان به صورت افرادی با خویشتنداری 
ضعیف، روده دراز، مسئولیت ناپذیر، ناپخته یا کودك صفت،تنبل و 
کاماًل گستاخ است.باید به خاطر داشت که نوروفیدبك در واقع نوعی 
یادگیری است و مغز یاد می گیرد که چطور به تنظیم خود پرداخته و 
نقایص عملکردی خود را برطرف کند. مانند هردرمانی، کامل کردن 
دوره درمان با نوروفیدبك بسیار مهم است و ناقص گذاشتن درمان، 
سبب عود عالئم می ش��ود. همچنان که رانندگی را یاد می گیریم و 
آن را فراموش نمی کنیم، این یادگیری هم فراموش نمی ش��ود. در 
حقیقت مغز مهارت جدیدی به دست آورده است، البته برای داشتن 
یك درمان کامل، عالوه بر رعایت ترتیب جلسات و کامل کردن آنها، 
همکاری خانواده و عمل به کلیه دستورات و راهنمایی های درمانگر 
ضروری اس��ت.در یك پژوهش طولی در کش��ور آمریکا، ماندگاری 
 اث��رات درمان نوروفیدبك تا ده س��ال پ��س از درم��ان در کودکان 

بیش فعال گزارش شده است.
دکتر محمد والی پور - متخصص روانپزشکی 

 ورزش، داروي پيشگيري 
از پوکي استخوان براي مردان

طبق تحقیقات انجام شده روي مردان باالي 60 سال،  انجام فعالیت هاي 
ورزشي براي پیشگیري از ابتال به پوکي استخوان کافي است. بررسي ها نشان 
داده است که مصرف مکمل کلس��یم و ویتامین D احتمال ابتال به پوکي 
استخوان در مردان را کاهش نمي دهد. طبق تحقیقات پژوهشگران دانشگاه 
ملبورن استرالیا بهترین راه براي پیشگیري از ابتال به پوکي استخوان در 
مردان، ورزش است. پژوهش��گران180 مرد 59 تا 70 سال را به مدت 18 
ماه زیر نظر گرفتند و به یك گروه یك گرم در روز مکمل کلسیم، یك گروه 
800 واحد بین الملل روزانه ویتامین D و به یك گروه برنامه ورزشي دادند. 
به گفته پژوهشگران مصرف مکمل و قرص بدون ورزش، هیچ تأثیري در 
پیشگیري از پوکي استخوان مردان ندارد. مردان به اندازه کافي کلسیم و 
ویتامین D دریافت مي کنند و ورزش بهترین روش براي پیشگیري از ابتال 
به پوکي استخوان است. پوکي استخوان یا استئوپروز، عبارت از حالتي است 
که در اثر تخریب بافت استخواني، توده  استخوانی کاهش یافته و سرانجام 
به شکستگي استخوان منجر مي شود )تعداد و اندازه  تیغه هاي استخواني 
بافت استخواني کاهش مي یابد.( در زنان پوکي استخوان چهار برابر مردان 
دیده مي شود. در سال هاي بعد از یائسگي، به خصوص در سال هاي اول، 
معموال قدرت استخوان با سرعت زیادي کاهش مي یابد. سپس این سرعت 

کم مي شود، ولي روند پوکي استخوان ادامه دارد.

پاسخ به چند سؤال پزشکی
 می خواس�تم بدانم قرص ففول را می توان به 

کودکان داد يا نه؟
بعضی وقت ها دخت�رم روی لباس زيرش يک 

لکه زرد ديده می شود، علت چيست؟
دکتر علوی، جراح و متخصص زنان و زايمان: مصرف 
قرص آه��ن و به طور کل��ی مکمل ه��ای آن در کودکان، 
هنگام��ی توصیه می ش��ودکه ب��رای آنها تش��خیص کم 
خونی داده شده باشد، در غیر این صورت تا قبل از دوران 
 بلوغ و پریود ش��دن نیازی به مصرف آهن نیست. مصرف 
قرص ها یا شربت های مولتی ویتامین معمول، برای اطفال 

خوب است. 
درمورد س��ؤال دوم، اگر لک��ه ها همراه ب��ا عالئمی مانند 
س��وزش و خارش نیست، مهم نیس��تند و اگر شستشو به 

درستی انجام  شود، رفع خواهد شد.

بعد از سه ماه هنوز حامله نشده ام 
من سه ماه اس��ت که ازدواج کرده ام و از هیچ گونه روش 
جلوگیری اس��تفاده نکرده ام، اماهنوز حامله نشده ام. به 
پزش��ك هم مراجعه کرده ام و هیچ گونه مشکلی از لحاظ 
عفونت یا کیس��ت وجود نداش��ت، اما باز حاملگی صورت 
نگرفته اس��ت. از این بابت بسیار نگران هس��تم. لطفا مرا 

راهنمایی کنید.
دکتر علوی: از نظر علمی باید یك سال به زوجین فرصت 
داد تا حامله ش��وند، بنابراین در مورد ش��ما اگر مش��کل 
خاصی ندارید، اصال دیر نشده و باید صبر کرد. باز هم برای 
این که اطمینان حاصل کنید، می توانید بعد از شش ماه 
اگر حامله نشدید با مراجعه به پزشك متخصص زنان، هم 

خودتان و هم همسرتان آزمایشات اولیه را انجام دهید.

مصرف قرص برای جلوگيری از يائسگی   
خانمی هستم 5۲ ساله که حدود یك سال است که یائسه 
شده ام. ش��نیدم که قرص هایی وجود داردکه از یائسگی 
و بروز س��رطان جلوگیری م��ی کند. آیا این ق��رص ها را 
 توصیه می کنید؟ آیا من که مدتی است که یائسه شده ام 
می توانم از ای��ن قرص ها مص��رف کنم و دوب��اره عادت 
 ماهیان��ه تکرار ش��ود؟ اگر ممکن اس��ت نام ق��رص را به 

من بگویید. 
دکتر علوی: یائس��گی یک��ی از دوران ه��ای طبیعی و 
 فیزیولوژی��ك زندگ��ی هر خانمی اس��ت که بی��ن ۴5 تا 
55 سالگی اتفاق می افتد. مصرف کلسیم امگا ۳، گوشت 
سفید و ورزش توصیه می شود. نباید قرص های هورمونی 

را از سن ۴5 سالگی به بعد استفاده کرد.

 90 درصد هزينه های مقابله با اعتياد 
صرف مبارزه با توزيع کنندگان می شود

گروه سالمت: اس��تاد نوروفیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: در کش��ور ما بیش از 90 درص��د از هزینه هاي 
مقابله با اعتیاد صرف مبارزه با ورود و توزیع مواد مخدر مي شود 

و در این میان سهم تحقیقات، بسیار ناچیز و اندك است.
حجت اهلل عالی��ی به خبرن��گار زاینده رود گفت: در کش��ور ما 
علیرغم این که موضوع اعتیاد جزو اولویت هاي ویژه تحقیقاتي 
است، اما بیشترین هزینه در این راه به جاي یافتن راهکارهاي 
علمي، صرف مقابله با جلوگی��ري از ورود و عرضه مواد مخدر 

می شود.
وی با اش��اره به این که  خوش��بختانه بخش ه��اي تحقیقاتي 
و بهداش��تي - درماني کش��ورهاي مختلف جهان در راستای 

رفع این معضل به فراخور اس��تطاعت علم��ي و اقتصادي خود 
گام هایي را برداش��ته اند، بیان داشت: طبق آمار دفتر جمعیت 
ملي پیشگیري از اعتیاد، علل گرایش به اعتیاد در اثر وفور مواد 
مخدر تنها0/۳درصد بوده و 99/7 درصد را عوامل دیگر تشکیل 
مي دهند. نویس��نده کتاب »نوروفیزیول��وژی اعتیاد« تصریح 
کرد: امروزه مس��ئولیت و رس��الت بخش هاي تحقیقاتي براي 
 یافتن راهکارهاي عملي برای پیش��گیري از اعتیاد دو چندان

 ش��ده اس��ت. وی با اش��اره به این که آم��وزش و فعالیت هاي 

پیش��گیري کننده در کاهش استفاده از س��یگار و مواد مخدر 
مؤثر ب��وده و همچنین س��بب کاهش حوادث رانندگي ش��ده 
 اس��ت، افزود: خدم��ات درمان��ي در جامعه اي که ب��ا افزایش 
روز افزون مشکالت اجتماعي همراه باشد، بي نتیجه و همانند 
یك رشته پاره شده اس��ت، ولي آموزش و پیشگیري مي تواند 

اثرات بارزي بر اکثر گروه هاي مصرف کننده داشته باشد.
عالیی اضافه کرد: اگرچه این تأثیرات در معتادان با مصرف باال و 
سابقه طوالني ضعیف تر است، بي شك قبل از یافتن راه حل هایي 

براي پیشگیري و درمان اعتیاد، شناخت دقیق مکانیسم سلولي 
اعتیاد در درجه اول اهمیت قرار دارد.

وی با اش��اره به این ک��ه یافته هاي جدید نش��ان مي دهند که 
اعتیاد ممکن اس��ت به وس��یله اخت��الل در چندین مس��یر 
 نوروترانس��میتري سیس��تم عصبي مرکزي به وج��ود آید که 
مهم تری��ن ای��ن سیس��تم ها سیس��تم هاي س��روتونرژیکو، 
دوپامینرژیك و گلوتاماترژیك  اس��ت، تأکیدک��رد: در کتاب 
»نوروفیزیولوژی اعتیاد« تالش ش��ده تا حد امکان به بررسي 
نقش نورو ترانس��میتر هاو هس��ته هاي مربوطه ک��ه در ایجاد 
 وابس��تگي به مواد مخ��در و ب��ه وی��ژه مورفین نق��ش دارند

پرداخته شود.

يادداشت پزشکی

دکتر سالم
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تعرفههایدرمانی91متناسبباافزایشبودجهبیمههامشخصمیشود
 معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نخستین جلسه ش��ورای عالی بیمه به زودی با حضور دو  وزیر 
بهداشت و رفاه برگزار خواهد شد که در این جلسه تعرفه های درمانی امسال متناسب با افزایش بودجه بیمه ها 

مشخص می شود.
 واکسن ها و کاربرد آنها 

در پيشگيری و درمان بيماری ها      
گردآوری این کتاب توس��ط  دکتر وجیهه اکبری و با ویراس��تاری علمی 
دکتر حمید میرمحمدصادقی انجام شد. در میان فرآورده های بیولوژیك 
واکسن دارای اهمیت خاصی است؛ چراکه پیشگیری از ابتال به بیماری ها 
در ارتقای سطح سالمت افراد جامعه به عنوان مس��أله ای مقدم بر درمان 
تلقی می شود. پیشگیری و کنترل بیماری های واگیردار به وسیله واکسینه 
کردن، چشمگیر ترین دست آورد 
بشر برای مبارزه با بیماری هاست. 
با توجه به این که تا کنون کتابی 
در زمینه واکس��ن ها بر اس��اس 
نی��از دانش��جویان داروس��ازی 
نگاش��ته نش��ده، انتظار می رود 
این اثر مورد توجه دانش��جویان 
 داروسازی و نیز سایر رشته های

 علوم پزشکی قرار گیرد. مطالب 
کتاب با اس��تفاده از منابع علمی 
معتب��ر و ب��ه روز گ��ردآوری و 

استخراج شده است. 

محمد صادق مهدوی که در همایش منطقه ای استانداردهای 
اعتبار بخشی بیمارستان ها در اصفهان و در ارتباط با مدیریت 
 تحول برای استقرار ستانداردهای اعتبار بخشی ایران سخنرانی 
می کرد، اظهار داشت: بیمارستان ها سیستم پیچیده ای دارند 
که پزشکان به دلیل ش��خصیت خاص خود و حلقه ای که دور 
خود کش��یده اند، س��بب پیچیدگی سیس��تم بیمارستان ها 

شده اند.
وی با اشاره به این که پزشکان نس��بت به شغل خود وفادارند 
و وابس��تگی اولیه حرفه ای به آن دارند که سبب شده خود را 
وابسته به سازمان یا همان بیمارستانی که در آنجا مشغول به 
کار هستند ندانند، ادامه داد: پزشکان در حالی کارکنان اصلی 
بیمارستان ها محسوب می ش��وند که اهمیت کمتری را برای 

محل کار خود قائلند.

بيمارستان ها اگر خطايی نداشته باشند، سودی هم 
به بيمار نمی رسانند

مشاور معاون درمان کشور با اشاره به این که مسئوالن سالمت 
به این امر رس��یدند که بزرگ ترین دلیل مرگ و میر بیماران 
خطاهای پزش��کی اس��ت، اضافه ک��رد: مرگ بیم��اران بر اثر 
خطاهای پزشکی در بیمارستان ها، شوکی بود که در عصرسوم 
اجرای اعتباربخشی بیمارس��تان ها در دنیا بر جامعه بهداشت 
 و درمان وارد ش��د، به گونه ای که اثر بخش��ی بیمارس��تان ها 

زیر سؤال رفت.
وی بیان داشت: با به دست آمدن نتایج مذکور، این سؤال پیش 
آمد که تا چه اندازه کادر بیمارستانی به نفع بیمار عمل می کند 
و یا تا چه میزان آس��یب جانی به مصدوم وارد می سازد که در 
همین دهه - سال1980 تا1990- پزشکی مبتنی بر شواهد 

شکل گرفت.
مشاور معاون درمان کشور در حوزه اعتباربخشی بیمارستان ها 
تصریح کرد: این اصل مطرح ش��د که کادر بیمارس��تانی اگر 

خطایی نداشته باشد، سودی هم به بیمار نمی رساند.
وی ادامه داد: عصر سوم که از دهه 1990 به بعد در نظر گرفته 

می ش��ود، جایگاه ویژه ای برای مس��ئوالن بهداشت و درمان 
دنیا پیدا کرد. مشاور معاون درمان کشور درباره اعتباربخشی 
بیمارس��تان ها گفت: تا پیش از آن تصور می شد هر زمانی که 
داد مریض در می آید یك خطای پزش��کی محسوب می شود.

وی ادامه داد: در این دهه حدودی از خطاهامشخص شد و در 
تحقیقی، به اثبات رس��ید که 98 هزار مرگ و میر در سال به 
دلیل خطاهای پزشکی بوده که غیر از مطب ها و اورژانس های 

خصوصی بوده است.

 برخ�ی مدي�ران بيمارس�تان ها به اج�رای طرح 
اعتباربخشی بيمارستان ها اعتقادی ندارند

سرپرست اداره ارزشیابی مراکز درمانی وزارت بهداشت نیز در 
این همایش گفت: برخی از مدیران بیمارستان  های پایلوت که 
به اجرای طرح معتقد نبودند، این طرح را ابزار بازی می دانستند 
و فکر می کردند مس��ئوالن س��المت تنها با ابزارهای مختلف 
دنبال اجرای طرح هایی هستند که هدفی از آن ندارند، یعنی به 

نوعی بدبین و شکاك بودند.
وی تصریح ک��رد: مدیرانی که دید مدیریتی قوی نداش��تند و 
اجرای این طرح را ضروری نمی دانستند، در طرح اعتباربخشی 

شکست خوردند.

رضايت بيماران، بزرگ ترين هدف اجرايی کردن   
طرح اعتبار بخشی بيمارستان هاست

معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان گفت: از سال 
گذش��ته به دنبال این بودیم که با اجرای چندین س��اله طرح 
مذکور آی��ا به رضایت من��دی بیم��ار از خدمات انجام ش��ده 
بیمارستان دست یافته ایم یا خیر که بررسی این موضوع جزو 

برنامه های ویژه وزارت بهداشت قرار گرفت.
رحیمی با اش��اره به این که ارزیابی کیفی بیمارستان ها امری 
بسیار مش��کل اس��ت که همت ویژه ای را می طلبد، ادامه داد: 
اجرای درس��ت این طرح به گونه ای که حق تمام افراد دخیل 
در بیمارستان از بیمار گرفته تا پرستار، پزشك و دیگر پرسنل 

بیمارستان ادا شود، یك همت جمعی را می طلبد.
وی گفت: طرح اعتباربخشی بیمارستان ها بر ۳8 محور بنا شده 
وجای خوشحالی دارد که در حال حاضر اکثر افراد با اصل قضیه 

و برنامه آشنایی کامل دارند.
رحیمی، رؤسای بیمارستان ها را کلیدی ترین افراد در اجرای 
درس��ت طرح مذکور دانست و اظهار داش��ت: محور اول طرح 

اعتباربخشی بیمارستان ها بر بیمار بنا نهاده شده است.

مشاور معاون درمان کشور:

رضایتبیماران،بزرگترینهدفطرحاعتباربخشیبیمارستانها

»پزشکان بدقلق ترين آدم ها هستند که  استقالل کامل دارند و اين ويژگی آنها به دليل ريسک  گروه 
بااليی است که در کار خود دارند، به همين دليل بس�يار سخت است که يک پزشک را به زير سالمت

سقف کار بکش�انيم.« به گزارش زاينده رود، اين تعريف جامع از هويت و شخصيت پزشکان 
است که از سوی مشاور معاون درمان کشور در حوزه اعتبار بخشی مطرح شد.

درمان بيش فعالی و بی توجهی کودکان

مصرف لبنيات برای تکميل 
دندان های جنين ضروری است

مصرف ش��یر و لبنیات به میزان کافی در دوران ب��ارداری نه فقط برای 
تشکیل و تکمیل دندان ها و استخوان های جنین ضروری است، بلکه برای 

نگهداری ذخایر کلسیم مادر در دوران شیردهی نیز الزم است.
 پریسا ترابی، کارشناس تغذیه وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی 
ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: عدم دریافت کافی کلسیم، احتمال 
بروز پوکی استخوان را در افراد بیشتر می کند و دریافت کافی کلسیم در 
طول دوران زندگی برای استحکام استخوان ها و دندان ها بسیار ضروری 
است. وی افزود: برای پیشگیری از ابتال به پوکی استخوان در هر سنی که 
هستید، روزانه حداقل دو لیوان شیر یا جانشین های آن شامل ماست، پنیر 
یا کشك بخورید. ترابی تصریح کرد: دریافت ناکافی کلسیم در دختران 
نوجوان همراه با افزایش سن در آنها، باعث آسیب پذیر شدن آنان در برابر 
پوکی استخوان می شود. وی ادامه داد: ماست و شیر بدون چربی با داشتن 
حداقل کالری، از مهم ترین منابع کلسیم هستند. ترابی تأکید کرد: حتی 
االمکان از مواد لبنی کم چرب اس��تفاده کنید، چون حاوی بیش��ترین 
موادمغذی هس��تند. این کارش��ناس تغذیه به نوجوانان و زنان باردار و 
شیرده و زنان در سنین یائسگی توصیه کرد: روزانه حداقل سه لیوان شیر 

یا جانشین های آن شامل ماست، پنیر و کشك مصرف کنند.
ترابی بیان کرد: ش��یر و لبنیات تأمین کننده پروتئین، کلسیم، فسفر، 
ویتامین B۲، ویتامین B1۲ و ویتامین A هستند و مصرف آن در مادران 

شیرده، برای تولید شیر و تأمین نیازهای کودك ضروری است.

انجير ضد سرطان است
کم خون ها انجير بخورند

 انجی��ر ت��ازه منب��ع غن��ی بتاکاروت��ن و ویتامی��ن ث اس��ت. این دو 
آنتی اکسیدان در پیشگیری از ابتال به سرطان نقش مهمی را ایفا می کنند.

به گزارش ایرنا، مطالعات نش��ان می دهد که انجیر حاوی مقادیر زیادی 
آهن و ویتامین C است؛ مخلوطی از این دو ماده مغذی، آن را به یك میوه  
فوق العاده برای کم خون ها و مخصوص��ا افراد مبتال به کم خونی فقرآهن 
تبدیل کرده است. انجیر در درمان و بهبود یبوست، سوءهاضمه، سرفه، 
برونشیت و آسم کاربرد دارد. مصرف این میوه پس از ابتال به بیماری، به 
افزایش وزن نیز کمك می کند. هر دو حالت انجیر- خشك و تازه- مفید و 
مغذی است. با وجود این  که انجیرخشك در تمام طول سال در دسترس 
است، اما خیلی ها معتقدند جای طعم خوش و منحصربه فرد انجیر تازه 

را نمی گیرد.

انجير در طب سنتی
انجیر از نظر طب قدیم ایران، گرم و تر است، تعرق بدن و ادرار را زیادمی کند 
حرارت بدن را کاهش می دهد و میوه ای چاق کننده است. جوشانده انجیر 
خشك درمان کننده التهاب مجاری دستگاه تنفس��ی، کلیه، ذات الریه، 
سرخك، مخملك و آبله اس��ت، همچنین جوشانده غلیظ انجیر خشك 
برای رفع س��رماخوردگی بسیار مفید اس��ت و غرغره کردن آن، گلودرد 
را برطرف می کند. انجیر  برای درمان س��وءهاضمه مفید است. مخلوط 
شیر بز و انجیر سیاه یکی از داروهای بسیار مؤثر برای درمان آرتروز و درد 
مفاصل است. این مخلوط، سموم مختلف را از بدن خارج کرده و درد را از 
بین می برد، همچنین این میوه برای افرادی که قند خونشان پایین می آید 
و یك دفعه احساس ضعف می کنند مناسب است؛ زیرا قند آن به سرعت 
 در روده کوچك جذب می ش��ود.انجیر برای بهبود مشکالتی نظیر تب، 
گوش درد و ورم چرکی کاربرد دارد و برای کمك به کبد هم عالی است. این 
میوه موجب از بین رفتن بوی بد دهان نیز می شود. مخلوط انجیر با عسل 
در تسکین زخم معده بسیار مفید است، همچنین منبع خوبی از کلسیم و 
هم منبع خوبی از پتاسیم است. کلسیم موجب افزایش تراکم استخوان و 
پتاسیم، دفع کلسیم از طریق ادرار را کاهش می دهد؛ از این رو انجیر یکی 

از بهترین میوه ها برای افزایش تراکم استخوان هاست.

 مصرف زياد نوشيدنی ها 
اشتهای کودك را کم  می کند

پریس��ا ترابی، کارش��ناس تغذیه با بیان این که بد غذایی کودك موجب 
 اختالل در رش��د می ش��ود، گفت: بد غذایی کودك حت��ی اگر به دالیل 
غیر جسمی باشد، می تواند در طوالنی مدت سبب اختالل در رشد کودکان 
شود و  اگر این مسأله رخ دهد، باید کودك را به متخصص اطفال ارجاع داد.

به نقل از ایرنا، ترابی گف��ت: تداوم مصرف غذاهای نیمه جامد در س��ال 
دوم زندگی، از عوامل بروز بد غذایی در کودکان اس��ت؛ زیرا ممکن است 
کودك در این صورت ازخوردن غذاهای جامد با قوام سفت تر یا قطعات 
جامد م��واد غذایی خودداری کند. این کارش��ناس تغذی��ه تصریح کرد:  
 برخی کودکان کم س��ن در انتخاب آن چه می خواهند بخورند، بس��یار 
س��خت گیرهس��تند و ممکن اس��ت فقط طیف مح��دودی از غذاها را 
 مصرف کنند. برای والدین نیز آس��ان تر اس��ت که غذاهایی را به کودك 
 عرضه کنندکه از پذیرش آنها توسط کودك اطمینان دارند و این امرخود، به 
بد غذایی کودکان کمك می کند.ترابی افزود: والدین بهتر است در غذای 
ارائه شده به کودکان تنوع و جذابیت را در نظر بگیرند. کودکان ممکن است 
با دیدن یك بشقاب خیلی بزرگ پر از غذا، سر خورده شوند، بنابراین بهتر 
است وعده های غذایی به مقادیر کمتر و به صورت رنگارنگ و زیبا به کودك 
 عرضه ش��ود. وی با تأکید بر این که اضطراب والدین از مهم ترین عوامل 
 بد غذایی در کوکان اس��ت، تأکید کرد: والدین نس��بت به آنچه کودکان 
 می خورند و یا نمی خورند بس��یار حس��اس هس��تند و اکث��را تصوری 

دارن��د. غی��ر واقع��ی از آن چ��ه ک��ودك  بخ��ورد،   بای��د 
از  ک��ودك   وقت��ی 

خ��وردن غ��ذا 
به مق��دار مورد 
 انتظار آنان امتناع 
م��ی کن��د، این 

مسأله ممکن است 
در رفتار والدین اثر 

کرده و س��بب اعمال 
 فش��ار به ک��ودك ب��رای صرف 

غذا شود.

مروری بر اخبار سالمت کشور



چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه

 جابه جا شدن رکورد ملی
 پس از 6 سال

در سومین روز مسابقات ش��نای کاپ آزاد مالزی که از روز پنج شنبه 
14 اردیبهشت ماه با شرکت 250 شناگر از کشورهای مالزی، اندونزی، 
قطر، سنگاپور، استرالیا، سریالنکا، هنگ کنگ و هند آغاز شده است، 
روز گذشته  افش��ین عسگری، ش��ناگر جوان ایران موفق شد پس از 
شش سال، رکورد ماده 50 متر پروانه را جابه جا کند. عسگری با ثبت 
زمان 25 ثانیه و 17 صدم ثانیه توانس��ت رکورد قبلی این ماده را که 
متعلق به حمید مبرز بود )مرحله سوم لیگ شنا – دی ماه 84 اهواز( 
را به میزان 16 صدم ثانیه کاهش دهد تا ضمن جابه جایی این رکورد 
ملی، به فینال ماده 50 متر پروانه راه یابد. ایران تا کنون در مسابقات 
کاپ آزاد مالزی به دو مدال نقره تیمی در مواد چهار، در 200 متر آزاد 

و چهار در 100 متر مختلط انفرادی دست یافته است. 

پرسپوليس، استقالل و تراکتورسازي 
از آماتور هم آماتورترند!

AFC نایب رییس فدراس��یون فوتبال در خصوص اج��رای مقررات 
در باشگاه ها و هش��داری که کفاش��یان در این باره داده است، اعالم 
کرد: فدراسیون تحت هیچ ش��رایطي از اجراي قوانین بین المللي در 
جهت خودکفا کردن باشگاه ها و حرفه اي ش��دن آنها کوتاه نمي آید. 
AFC هم با ما رودربایستي ندارد و دیدید که سهمیه ایران را در لیگ 
قهرمانان کم کردند. ما مي خواهیم کانال هاي درآمدزایي باش��گاه ها 
را کامال ش��فاف و ضابطه مند کرده و بس��تري ایجاد کنیم که بخش 
خصوصي تمایل به س��رمایه گذاري در باش��گاه هاي فوتبال را داشته 
باش��د. مقررات AFC را تمام و کم��ال درقبال باش��گاه هاي ایراني 
لحاظ مي کنیم و حتي اگر مجبور ش��ویم لیگ را ب��ا 10 تیم یا کمتر 
برگزار  کنیم و از عنوان حرفه اي به آماتور تغییر ماهیت دهیم، قانون 
را اجرایي مي کنیم. س��یدهادي آیت الهي تصریح کرد: در سال هاي 
2012 و 2013 باشگاه ها فرصت دارند تا عمال از حالت آماتوري خارج 
شوند و یك باشگاه حرفه اي واقعي شوند. فدراسیون ترسي از اجراي 
مقررات ندارد و از همه مي خواهیم به ما کم��ك کنند. ما باید از بیان 
واقعیت ها به مردم هراسي نداشته باشیم. مثال باشگاه هاي پرطرفداري 
چون پرسپولیس، اس��تقالل و تراکتورسازي با این همه حمایت هاي 
مردمي، فقط در عنوان حرفه اي هستند و در واقع از یك باشگاه آماتور 
هم آماتورترند! از چنین باش��گاه هایي باید شروع کرد تا به دنبال آنها 
باشگاه هاي دیگر هم از وضعیت فعلي رها شوند. این کار از محورهاي 

اصلي برنامه فدراسیون در سال 91 است.

 محمد بنا: از خدا 90 روز 
صبر  مي خواهم

س��رمربي تیم ملي کش��تي فرنگي طی روزهای اخیر در رسانه ها از 
شرایط فراهم شده برای تیم ملی ابراز نارضایتی کرده است. محمدبنا 
در گفتگو با ایسنا درخصوص این مس��ائل می گوید: متأسفانه آقاي 
افشارزاده فکر مي کنند اگر کاري براي کشتي مي کنند لطف کرده اند، 
 در حالي که وظیفه اس��ت و براي کش��تي ملي بوده اس��ت. ما بعد از

چهار س��ال به یك اردوي خارج از تهران رفتیم. در ای��ن اردو که در 
کیش بود، حدود 90 میلیون براي تیم ملي هزینه شد. متأسفانه بعد از 
این اردو شنیدم که ایشان صحبت از فراهم کردن امکانات عالي براي 
ما کرده اند. البته همیشه به ما لطف داشته اند، اما 90 میلیون تومان 
که هزینه اي نبود که منت آن را در رس��انه ها بر س��ر کشتي فرنگي 
بگذارند. وی همچنین می افزاید: باید بگویم که در این مدت 90 روز 
از خدا فقط صبر مي خواهم، چون بعد از المپیك هر نتیجه اي کسب 
شود من را دار مي زنند. من پیه همه مشکالت را به تنم مالیده ام. مردم 
حق دارند انتظار داشته باشند. من نوکر همه مردم هستم، اما مسئوالن 

نیز باید جوابگو باشند.

تمایل آلوز برای ماندن در بارسا
با وج��ود ق��رارداد آلوز، بازیک��ن 28 س��اله برزیلی تا پای��ان 2015 
با آبی و اناری پوش��ان، احتم��ال پیوس��تن وی به یک��ی از تیم های 
پاری سن ژرمن و منچستر س��یتی وجود دارد، اما دنی آلوز از حضور 
در بارسا خوشحال اس��ت و جدایی گواردیوال از نیوکمپ تغییری در 
تفکر وی ایجاد نکرده اس��ت. مدافع س��ابق س��ویا در این باره اظهار 
داشت: می خواهم در بارسا بمانم. اگر از ماندن در بارسا راضی نبودم، 
سال گذش��ته قراردادم را تمدید نمی کردم. دنی آلوز هنوز هم یکی 
از بازیکنان کلیدی بارساس��ت و در این فصل 31 بار برای تیمش به 

میدان رفته است. 

رئال در پی جذب الکس سانگ 
 خوزه مورینیو در نظر دارد هافبك کامرونی آرس��نال یا بازیکن تیم 
رن فرانس��ه را به سانتیاگو برنابئو بکش��اند. رئال مادرید  در نظر دارد 
ترکیب خود را با جذب الکس سانگ از آرس��نال تقویت کند. سانگ 
تا 2014 با آرس��نال قرارداد دارد و به احتمال زیاد یکی از بازیکنان 
کلیدی آرسن ونگر در فصل آینده خواهد بود. به هر حال یك پیشنهاد 
از رئال مادرید برای این هافبك تدافعی، توجهات را جلب خواهد کرد. 
اگر مورینیو نتواند سانگ را به تیم خود بکشاند، یان ام ویال از باشگاه 

رن، یکی دیگر از گزینه های مدنظر سرمربی پرتغالی خواهد بود. 

 اگر ذوب آهن ما را برد، خودمان
 به آنها پاداش مي دهيم

محسن بنگر، مدافع تیم سپاهان

اگر بازي مستقیم مالك نباش��د، ما باید االهلي را ببریم. اگر هم به 
عنوان تیم دوم باال آمدیم، مشکلي براي دیدار با 
الجزیره نداریم. ما شنیده ایم که بعضي ها براي 
ذوب آهن پ��اداش تعیین کرده ان��د و حتي به 
بازیکنان این تیم گفته اند که شما را براي فصل 
آینده مي خواهیم. البته اگ��ر ذوب آهن ما را 
شکس��ت بدهد، خودمان هم به آنها پاداش 
مي دهیم. ما دنب��ال این حرف و حدیث ها 
نیس��تیم و مي خواهیم با تالش خودمان 
قهرماني را به دست بیاوریم. اگر سپاهان قهرمان شود، 
من هم از ورزشگاه فوالدشهر تا اصفهان پیاده مي روم و 
اگر بین راه خسته شدم، موتور 

مي گیریم.

برای اولين بار؛

رونمایی ازسایت بازی ها و 
ورزش کودکان در اصفهان

روز پنجشنبه سالن اجتماعات مرکز 
سميه 
ش��یخ بهایی میزبان رییس هیأت مسرور

ورزش ه��ای همگان��ی اس��تان 
اصفهان، رییس انجمن ب��ازی ها و ورزش ک��ودکان ایران و 
بسیاری از رؤسای کمیته های هیأت ورزش های همگانی بود 
تا ازسایت بازی ها و ورزش کودکان در اصفهان رونمایی شود.

این س��ایت برای تمام مهدک��ودك ها، مدی��ران، مربیان و 
خانواده های ایرانی در شهر اصفهان طراحی شده تا به گفته  
رییس کمیته بازی ه��ا و ورزش کودکان هیأت همگانی، در 
عصر تکنولوژی با سرعت بیش��تری به جامعه هدف سایت، 

اطالع رسانی و آموزش داده شود.
چندی اس��ت که در هیأت ورزش های همگانی کمیته ای 
 با نام بازی ها و ورزش کودکان تأس��یس شده و خانم عفت 

نجف پور ریاست این کمیته را برعهده دارد. 
وی درخصوص سایت رونمایی شده می گوید: ما برای ارتباط 
با جامعه هدف که همانا مهدکودك ها و کودکان هس��تند، 
سایت بازی ها و ورزش کودکان را راه اندازی کردیم تا از این 
طریق با مهدها، مدیران و خانواده ها در ارتباط باشیم.  وی با 
بیان این که ما ادعا داریم سایت مذکور منحصر به فرد است، 
اظهار داشت: سال گذشته زنگ ورزش صبحگاهی را به صورت 
نمادین دریکی از مهدکودك های سطح شهر به صدا درآوردیم 
و از آن پس، مهده��ا را موظف به انج��ام ورزش صبحگاهی 
کردیم. حاال با این س��ایت می خواهیم به مدیران، مربیان و 
خانواده ها طریق درس��ت ورزش کردن و  بازی کودکان را 

آموزش دهیم. 
س��ایت بازی ها و ورزش کودکان با داشتن صفحه ای شاد و 
لینك های مختلف آموزشی، این امکان را فراهم می سازد تا 
مدیران و مربیان مهدکودك ها و خانواده هایی که فرزندشان 
به مهد می رود و حتی نم��ی رود، از مقاله ه��ا وکتاب های 
الکترونیکی موجود در س��ایت جهت ارتقای دانش خود در 
 جه��ت ورزش و بازی بچه ه��ا کمك بگیرند. این س��ایت با 
 34 کارش��ناس،600 مدیر مه��د از کل اس��تان اصفهان و 
20 هزار خانواده خدمات گیر، به عنوان یك سایت آموزشی 
کامل مطرح اس��ت و گفته خانم نجف پور را که این س��ایت 
منحصر به ف��رد اس��ت تأیید می کن��د. طرح این س��ایت 
توس��ط اداره بهزیس��تی که متولی درصد قاب��ل توجهی از 
مهدکودك هاس��ت، در اصفهان کلید خورد و خود پیشتاز 
انجام این پروژه با گروهی جوان به مدیریت سعید باطنی شد.

سایت بازی ها و ورزش کودکان این امکان را فراهم می سازد 
تا کودکان این سرزمین که آینده از آن آنهاست، با شیوه های 
جدید و درست، بازی و ورزش کنند و  به استعدادهای ورزشی 

آنها پی برده شود.
 بدین ترتیب می توان برای تیم های پایه برنامه ریزی جامعی 
انجام داد و فرزندان این مرزو بوم، به خصوص اصفهانی ها را 
در مسیر ورزش رهنمون ساخت. مهدی برزین آذر، رییس 
انجمن بازی ها و ورزش کودکان ایران که میهمان این مراسم 
رونمایی بود، می گوید: ما باید نگاه خانواده ها را به بازی ها و 
ورزش کودکان عوض کنیم، چرا که آنها با نگاه غلط که همانا 
سکون و سکوت در بچه هاست، با دنیای آنها بازی می کنند.

رییس هیأت ورزش های همگانی هم با ابراز خرس��ندی از 
انجام چنین پ��روژه ای در کمیته بازی ه��ا و ورزش هیأت 
همگانی ، گفت: قصد هیأت ما این اس��ت که مردم از ورزش 
لذت ببرند و مخاصب ما از کودك تا سالمند است. خوشحالم 
این کار توس��ط اصفهانی ها انجام گرفته که مردمی به واقع 
تکامل گرا و اهل پیشرفت هستند. عالقه مندان می توانند 
 برای اس��تفاده از س��ایت و مطالب آموزش��ی آن، به آدرس

 www.emahd.ir/isf/sportkids مراجع��ه کنن��د و 
حتی اگر فرزندشان به مهد نمی رود، از مطالب موجود نهایت 

استفاده را ببرند.

گزارش
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مشعل س��ی امین دوره بازی های المپیك لندن پنج شنبه این هفته روش��ن می شود.جیانیوتیس، 
قهرمان یونانی شنای جهان که متولد بریتانیاست، نخس��تین حمل کننده مشعل بازی های لندن 
است. مشعل سه گوش، تداعی کننده ادوار میزبانی لندن در سال های 1908، 1948 و 2012 است.

بازی امروز ذوب آهن و سپاهان بدون شك از معدود بازی های 
این دو تیم در سال های اخیر است که اکثر هواداران فوتبال در 
اصفهان عالقه دارند تا این بازی با برتری سپاهان به پایان برسد 
و زردها موفق شوند برای چهارمین سال و سومین سال متوالی، 
کاپ قهرمانی لیگ برتر را باالی س��ر ببرند؛ هرچند که از سوی 
رسانه های عالقه مند به دو باشگاه تهرانی و البته دوستداران امیر 
قلعه نویی، تالش شده تا حاشیه های فراوانی به این بازی تزریق 
شود، ولی خوشبختانه تا به امروز خبری از آن کری خوانی های 
رایج در این مدل بازی ها نبوده و هر دوتیم می توانند در فضایی 
آرام و به دور از تنش، تکلیف قهرمان لیگ یازدهم را تا حد زیادی 

مشخص کنند.

جنگ برزیلی فانتزی
ش��اگردان کرانچار بعد از پیروزی شیرینش��ان در مقابل النصر 
امارات، با روحیه ای خوب به ایران بازگش��ته ان��د تا در دو بازی 
باقیمانده تا پایان لیگ، چهار امتیاز الزم برای رسیدن به عنوان 
قهرمانی را کس��ب کنند. بدون ش��ك بازی با ذوب آهن بسیار 
سنگین تر از بازی پایانی س��پاهان با مس سرچشمه خواهد بود 
و زردها اگر بتوانند به س��المت و با کس��ب امتیاز از این مسابقه 
خارج شوند، دیگر باید کار قهرمانی سپاهان را تمام شده دانست. 
بازیکنان س��پاهان ک��ه در ای��ن چند روز گذش��ته ب��ه خاطر 
 انجام ب��ازی جوانمردانه ش��ان در مقابل النصر ب��ر روی بورس 
بوده اند، باید از حال و هوای آن مس��ابقه خارج شوند تا با تمرکز 

بیشتری به فوالدشهر بروند. 
 برون��و س��زار و س��وکای، زوج موف��ق ای��ن چن��د هفت��ه 
 اخی��ر س��پاهان، اولی��ن ب��ازی خودش��ان را در مقاب��ل 
ذوب آهن برگزار خواهند کرد تا ش��اید با ادامه روند گلزنی چند 
هفته گذش��ته، باز هم به کمك س��پاهان بیایند، اما این دو نفر 
مدافعان با تجربه ای مثل صلصالی و فرشید طالبی_ اگر به این 
بازی برسد_ در مقابل خود می بینند. در درون دروازه ذوب آهن 
هم اگر طبق روال گذشته سیستم چرخشی ابراهیم زاده همچنان 
پابرجا باشد، محمد باقر صادقی روزی پرحادثه را در مقابل تیم 

همشهری اش سپری خواهد کرد. 
 ام��ا جن��گ اصل��ی را بای��د در میان��ه می��دان دانس��ت ک��ه 
دو مغ��ز متفکر هر دو تی��م در میانه میدان یعنی مح��رم و داود 
حقی، باید سعی کنند تا پاس های مناس��بی را برای مهاجمان 
تیمش��ان فراهم کنند، البته نبرد کامال برزیلی بین داس��یلوا و 
جانواریو هم یکی دیگر از تقابل های جالب در این میدان اس��ت 
که بازی فیزیکی داسیلوا در برابر بازی فانتزی فابیو، نقشی مهم 
در به دست گرفتن میانه میدان از سوی هر دو تیم خواهد داشت.

چهره ویژه شهرآورد
این بازی یك چهره ویژه هم خواهد داش��ت. حس��ن اشجاری 
با توجه به بازی خوب��ش در مقابل النصر، اگر در مس��ابقه امروز 

 فیکس بازی کند، تقابل او با همبازی های سابقش در ذوب آهن 
می تواند حوادث زیادی را به همراه داشته باشد، به خصوص این 
که اش��جاری در بازی رفت ش��هرآورد اصفهان، در همان دقایق 
ابتدایی نیمه دوم از بازی اخراج شد و شاید همین مسأله انگیزه او 
را برای درخشش در این بازی افزایش داده باشد. اشجاری امروز 
باید در مقابل فرهادی بازی کند که با استفاده از سرعت باالیش، 
قصد دور زدن دفاع سمت چپ سپاهانی ها را خواهد داشت. اما 
در سمت راست زمین سپاهان هم حسن جعفری جوان و دونده 
باید در مقابل ماهینی بایستد که بعد از حضور در ترکیب تیم ملی، 
باتجربه تر شده و شاید ابراهیم زاده این امید را داشته باشد که با 
استفاده از نفوذهای ماهینی و حمایت منصوری، ضربه نهایی ر ا 

به سپاهان وارد کند.
 س��رانجام در خط آتش ذوب آهن، قاضی به عن��وان تنها امید 
ابراهیم زاده در خط حمله باید در مقابل دو دفاع قلدر س��پاهان 
و همبازی هایش در تیم ملی بازی کند که هرکدام در این نبرد 
پیروز ش��وند، می توان گفت تیمش��ان را به پیروزی راهنمایی 
کرده اند. قاضی در بازی رفت، زننده تك گل ذوب آهنی ها بود و 
کرانچار حتما به شاگردانش توصیه کرده که تدابیر الزم برای مهار 
مهاجم پرتالش ذوب آهن را انجام دهند. بر اساس اعالم مسئوالن 
سازمان لیگ، قضاوت این بازی به عهده یداهلل جهانبازی خواهد 
بود و باید به نام سیدمحمد حسینی و ایگور کاسترو به عنوان تنها 
غایبان این بازی اشاره کرد. بر خالف سال های گذشته که گفته 
می ش��د ای کاش این بازی مساوی نش��ود تا یك امتیاز فوتبال 
اصفهان نسوزد، در بازی امروز نتیجه تساوی شاید هر دو تیم را 
راضی کند، چون هم ذوب آهن به روند نباختن از هفته بیس��تم 
به بعد ادامه می دهد و هم سپاهان با تك امتیاز این مسابقه، در 
آخرین بازی اش این فرصت را خواهد داشت که با شکست مس 

سرچشمه، کار قهرمانی لیگ را تمام کند. 
ترکيب احتمال�ی ذوب آه�ن: محمد باق��ر صادقی، محمد 
صلصالی، علی احمدی، فرشید طالبی) حمید شفاعت(، حسین 
ماهینی، سینا عش��وری، فیلیپ دس��وزا، داود حقی، اسماعیل 

فرهادی،محمد منصوری) پیام صادقیان(، محمد قاضی
ترکيب احتمالی س�پاهان: رحمان احمدی، محس��ن بنگر، 
سیدجالل حس��ینی، حس��ن جعفری، حسن اش��جاری، امید 
 ابراهیمی، مح��رم نویدکیا، فابی��و جانواریو،مه��دی کریمیان

)سید مهدی سید صالحی(، ژواهیر سوکای، برونو سزار

شهرآورد از نگاه آمار
اما شهرآورد اصفهان به غیر از بحث فنی، در طول 11 سال اخیر 
نکات آماری جالبی هم به همراه داش��ته که شاید خواندن آن 

خالی از لطف نباشد.
   بازی امروز برای اولین ب��ار در مجموع 21 بازی قبلی دو تیم 
قرار اس��ت که در هفته 33 برگزار می شود. تا قبل از بازی امروز 
دیرترین تاریخ برگزار شده مربوط به دور برگشت لیگ نهم بود 

که شهرآورد اصفهان در هفته 27 برگزار شد.
    در مجموع ب��ازی های قبلی، این س��ومین ب��ازی خواهد 
بود که در اردیبهش��ت ماه برگزار می ش��ود و جالب اینجاست 
 ک��ه س��پاهانی ه��ا در ه��ر دوب��ازی قبلی برگ��زار ش��ده در 
اردیبهشت ماه، به پیروزی رسیده اند و می توان گفت که این ماه 
برای زردها خوش یمن تر از ذوبی ها بوده است. سپاهان در دور 
برگشت لیگ اول در  اردیبهشت 81، با دو گل در مقابل حریف 
 به پیروزی رسیده و سال بعد هم در اردیبهشت 82 با چهار گل 

ذوب آهن را در دور برگشت لیگ دوم شکست داده است.
   در تاریخچه بازی های دو تیم هیچ یك از 21 بازی قبلی در 
تاریخ هفدهم ماه برگزار نشده و امروز می تواند از لحاظ تاریخی، 

در آمار بازی های دو تیم به ثبت برسد.
    سپاهان تا به امروز س��ه بار به مقام قهرمانی رسیده و جالب 
اینجاست که در این سه سال، یك در میان ذوب آهن را شکست 
داده و البته به این تیم باخته است. سپاهان در دور برگشت لیگ 
دوم در برابر ذوب آهن به پیروزی رسید و در دور برگشت لیگ 
نهم به تیم ابراهیم زاده باخت و فصل گذشته هم اگر یادتان باشد، 
با گل های عقیلی و یانوش ذوب آهن را شکس��ت داد. بنابراین 
اگر به خرافات عالقه دارید، ام��روز نوبت پیروزی ذوب آهنی ها 
خواهد بود تا این ترتیب یك در میان برای قهرمانی های سپاهان 

حفظ شود.
    یداهلل جهانبازی ام��روز برای دومین بار قاضی ش��هر آورد 
اصفهان خواهد بود تا از لیس��ت داوران تك بازی خارج ش��ود. 
قضاوت قبلی جهانبازی در دور برگش��ت لیگ هش��تم بود که 
ذوب آهن با دو گل ایگور کاس��ترو در مقابل ت��ك گل آرماندو 
 دسا، سپاهان را شکس��ت داد و بنابراین جهانبازی برای منصور 
ابراهیم زاده که اعتقاد زی��ادی به این صحبت ها دارد، می تواند 

داوری خوش یمن تلقی شود.
   منص��ور ابراهی��م زاده برای هفتمی��ن بار در ط��ول دوران 
س��رمربیگری اش در تی��م ذوب آه��ن، به دیدار س��پاهانی ها 
 خواهد رفت. ابراهیم زاده از هفت بازی قبلی خودش چهار برد، 
دو تساوی و یك شکست به دست آورده و البته در سوی مقابل 
هم کرانچار فقط یك ب��ار در دور رفت با ذوبی ه��ا بازی کرده و 
حاصل کار برای سرمربی کروات س��پاهان، یك نتیجه مساوی 

بوده است.
    کرانچار بعد از اس��تانکو، تاوارس، لوکا بوناچیچ، ژوران ویرا 
و انگین فیرات ششمین سرمربی خارجی سپاهان در شهرآورد 

اصفهان نام گرفته است.
    بازیکنانی مثل فیلیپ الوز دس��وزا، حمید شفاعت، محمد 
منصوری، داود حقی، برونو سزار ، هادی تامینی و ژواهیر سوکای 
این فرصت را خواهند داش��ت که با حضور در این مسابقه، برای 

اولین بار در شهرآورد اصفهان به میدان بروند.
    در لیست بازیکنان دو تیم تنها بازیکنی که سابقه حضور در 
تیم مقابل را دارد، حسن اشجاری خواهد بود که می تواند برای 

دومین بار در مقابل تیم سابقش به میدان برود.
    در تاریخ 21 مس��ابقه قبل��ی، این بازی ب��رای پنجمین بار 
در روز یکش��نبه برگزار می ش��ود که در چهار بازی قبلی دوبار 
 س��پاهان به پیروزی رس��یده، یك بار ذوب آه��ن و یك بار هم 

دو تیم به نتیجه مساوی دست پیدا کرده اند.
   از لح��اظ تع��داد گل ه��ای زده در ط��ول ی��ك ب��ازی، 
سپاهانی ها رکورددار هس��تند، چرا که در بازی برگشت لیگ 
دوم با درخشش ادموند بزیك با نتیجه چهار بر صفر ذوب آهن 
را شکس��ت دادند و از آن تاریخ به بعد هرگز اختالف گل در این 
شهرآورد از دو گل باالتر نرفته است. بهترین نتیجه ذوب آهن هم 
در دور رفت لیگ سوم رقم خورد که با نتیجه سه بر یك سپاهان 

را شکست دادند.
   از مجم��وع 45 گل ب��ه ثم��ر رس��یده در درب��ی اصفهان، 
س��ریع ترین گل متعل��ق به محم��ود کریمی، مهاجم س��ابق 
و مربی فعلی تیم س��پاهان اس��ت که در دور رف��ت لیگ دوم 
تك گل پیروزی س��پاهان را در دقیقه دو بازی به ثمر رس��اند. 
 رکورد دیرترین گل هم به صورت مش��ترك در اختیار رس��ول 
نوید کیا)سپاهان( و کیوان س��اجدی )ذوب آهن( است که در 
دور رفت و برگشت لیگ پنجم در دقیقه 93، گل دوم تیمشان 

را به ثمر رساندند.
   از لیگ چهارم به بعد هر تیمی که در شهرآورد اصفهان گل 
اول بازی را به ثمر رسانده، هرگز بازنده نبوده، بنابر این هر دو تیم 
 در بازی امروز این فرصت را خواهند داش��ت که با زدن گل اول 

شکست نخوردن خودشان را در این مسابقه تضمین کنند.

قهرمانی لبخند  می زند

درانتظارشهرآوردباکالسیکو

بعد از هفته ها انتظار، زمان برگزاری شهرآورد اصفهان فرارسيد و سرخابی های پایتخت و هواداران  مسعود 
این دو تيم به ویژه هواداران تراکتورسازی، بی صبرانه منتظر نتيجه این دیدار هستند. بی شک افشاری

هواداران پرسپوليس منتظر خبر برد طالیی پوشان و هواداران اس�تقالل و تراختور تحت یک 
ائتالف سرخابی، حامی شاگردان ابراهيم زاده هستند تا به نوعی کورسوی اميد را برای قهرمانی خود در هفته پایانی 

زنده نگه دارند.

 لحظ��ه ش��ماری ب��رای برگ��زاری درب��ی اصفه��ان آغ��از 
 ش��ده و اصفهانی ه��ا از هم اکن��ون س��اعات پ��س از دربی را 
 ب��رای برگ��زاری جش��ن قهرمان��ی در س��طح ش��هر خال��ی 
کرده ان��د. به گ��زارش ایمن��ا، اگر ام��روز اختالف س��پاهان و 
تراکتورسازی به بیش از سه امتیاز برسد و یا همین اختالف امتیاز 
 حفظ شود، می توان س��پاهان را قهرمان لیگ برتر خطاب کرد. 
بعید ب��ه نظر می رس��د تراکتورس��ازی نتواند در دی��دار امروز 
 خ��ودش را ب��ه حری��ف س��قوط ک��رده اش دیکت��ه کن��د و 
بدون س��ه امتیاز به تبریز بازگ��ردد. از طرف دیگ��ر در اصفهان 
نیز با توجه به قدرت دفاعی دوباره تجل��ی یافته ذوب آهن، کار 
س��پاهان برای پیروزی دش��وار اس��ت و این موضوع شاید تمام 
 دغدغه 10 درصدی س��پاهانی ها بابت نگرانی از دس��ت دادن 

قهرمانی باشد. 
عموم مردم مطمئن هس��تند که حتی اگر سپاهان نتواند دربی 
را ببرد، از این بازی یك امتیاز خواهد گرفت، چرا که ذوب آهن 
همانقدر که در نباختن متخصص نشان می دهد، در نبردن چیره 
دست عمل کرده است. از طرفی طالیی پوشان مس سرچشمه 

را به حتم در دیدار پایانی فصل خواهند برد و از این رو، قهرمانی 
آنها مسجل خواهد بود. 

اما بحث جذاب و حاش��یه ای که هفته س��ی و س��وم را متأثر از 
خود ساخته، توجه به این نکته اس��ت که آیا ذوب آهن در دربی 
 اصفهان مغل��وب حریفش خواهد ش��د و یا مقاومت��ی متفاوت 
 از همیش��ه را ب��رای تول��د دوب��اره ی��ك قهرم��ان ب��روز 
خواه��د داد. ذوب آه��ن چن��د فصل��ی بود ب��ه لح��اظ نتیجه 
گی��ری و ب��دل ش��دن ب��ه قط��ب، ش��انه به ش��انه س��ه تیم 
دیگ��ر ای��ران یعن��ی س��پاهان، اس��تقالل و پرس��پولیس 
از ک��ورس  یکب��اره  ب��ه   م��ی زد و در فص��ل ج��اری 
قطب ه��ا خارج ش��د. درب��ی اصفهان ش��اید بهتری��ن فرصت 
ب��رای تول��د دوب��اره ی��ك قهرم��ان باش��د؛ قهرمانی ک��ه به 
رهبری منص��ور ابراهی��م زاده، خ��ودش را از بات��الق روزهای 
ابتدای��ی فص��ل نج��ات داد و اکن��ون در رتب��ه شش��م جدول 
 اس��ت و کورس��وی امی��دی ب��ه پل��ی آف لی��گ قهرمان��ان 
آس��یا دارد. ش��اید برای س��پاهان بهترین حالت این باش��د که 
اجازه ندهد کار به هفت��ه آخر و اما و اگرهای خاص آن بکش��د. 

بردن ذوب آهن برای رس��یدن به قهرمانی منطقی تر اس��ت و 
 عبور از منص��ور ابراهیم زاده و تیمش هدف بزرگ س��پاهان. آیا 
ابراهیم زاده که خود بارها عنوان کرده س��پاهان را دوست دارد 
و تیم خ��ود می داند، ب��ه قهرمانی تیم ش��هرش کمك خواهد 
کرد؟ متأس��فانه همین که اینقدر راحت می توان چنین سؤالی 
را مطرح کرد و بح��ث تبانی، ش��ل گرفت��ن، راه دادن و... برای 
 فوتبال ایران به کار برد اصل فاجعه اس��ت، اما به هر حال وقتی 
عزم راس��خ در فدراس��یون فوتبال برای مبارزه با ناپاکی وجود 
ندارد)به اس��تناد آرای مردم در برنام��ه 90 دو هفته پیش( و در 
 برخی موارد علناً بر بسترهای ناپاکی سرپوش گذاشته می شود، 
 این چنی��ن راح��ت در م��ورد ه��ر فوتبالیس��ت و مرب��ی و...، 

بی توجه به سابقه آنها چنین اتهاماتی مطرح می شود. 
منصور ابراهیم زاده و تیمش در دیدار امروز زیر ذره بین خواهند 
بود. او ناچار اس��ت محکم تر از هر زمان دیگر مقابل سپاهان به 
میدان برود تا هیچ شائبه ای را ایجاد نسازد. هر اشتباهی هر چند 
سهوی، به مثابه پتك بر سر ذوب آهن و فوتبال اصفهان کوبیده 
خواهد شد و این استرسی مضاعف را به شهرآورد تزریق خواهد 
 کرد. یکی می گوی��د، او رفیق فابریك علیرضا رحیمی اس��ت. 
آنقدر با هم ندار بوده اند که وقتی رحیمی در اصفهان مدیرکل 
 تربیت بدنی ب��وده، به او توصیه کرده اس��ت با موتورس��یکلت 
 س��ر کار نیاید چرا که ب��رای وجهه کاری او مناس��ب نیس��ت. 

دیگری می گوی��د، ابراهی��م زاده را اولین بار 
قلع��ه نویی ب��ه تی��م ملی ب��رد و رابط��ه این 

دو نف��ر را دس��ت کم نگیرید. ش��اید مش��کل 
همانجاس��ت که دکتر س��یار در مورد 

داوران ب��ه آن اش��اره ک��رد. »چند 
میوه گندیده، س��بد میوه را خراب 

می س��ازد اگر به موقع به سطل 
 زباله پرت نش��وند.« ح��اال وقتی 

ابراهی��م زاده ق��رار اس��ت در 
مقابل تیم م��ورد عالق��ه اش که 
آرزوی��ش س��رمربیگری ای��ن 
 تیم اس��ت ق��رار گیرد، بایس��تی 
ش��اهد هر حرف و حدیثی باشد. 

کس��ی به این موضوع فک��ر نمی کند 
که ذوب آهن و ابراهیم زاده قرار است برای 
خودش��ان بازی کنند. آنها نای��ب قهرمان 
 2010 آس��یا هس��تند. برای اصفهان غرور 

ذوب آهن کمتر از قهرمانی سپاهان، ارزشمند 
نیس��ت. تیم ابراهیم زاده ببرد، می گویند برای 

قلعه نویی بود و ببازد، می گویند برای سپاهان بود 
و این آخر بدبختی است.
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رفاقت ابراهيم زاده با قلعه نویی بيشتر است یا رحيمی؟

برای اصفهانی ها ارزش غرور ذوب آهن کمتر از قهرمانی سپاهان نيست
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کافه کتابیادداشت

خبر ویژه

 خاک های نرم کوشک
 به چاپ 175 رسید  

انتشارات ملک اعظم چاپ صد و هفتاد و پنجم کتاب »خاک های نرم 
کوشک« را به نمایشگاه کتاب آورد.

انتش��ارت ملک اعظم، چاپ 175 کتاب »خاک های نرم کوشک«، 
نوش��ته س��عید عاکف را در نمایش��گاه کتاب ارایه کرده اس��ت. با 
احتساب این چاپ، تاکنون 554 هزار نسخه از این کتاب منتشر شده 
 است.این کتاب که تمام چاپ های آن با ش��مارگان سه هزار نسخه 
 منتش��ر ش��ده اس��ت، به ش��رح خاط��رات ش��هید عبدالحس��ین 
برونس��ی می پردازد. رهبر معظم انقاب اس��امی نیز از این کتاب 

تقدیر کرده اند.
چاپ 110 این کتاب نیز با طرح جلدی مجزا در غرفه این ناشر ارایه 
شده است و عواید حاصل از فروش آن به طور کامل صرف بازسازی 

حرم حضرت امیرالمومنین علی )ع( می شود.
این ناش��ر، همچنین چاپ س��ی و هفتم کتاب »حکایت زمستان« 
همین نویسنده را به نمایشگاه کتاب آورده است که با احتساب این 

چاپ، تاکنون 188 هزار نسخه آن به فروش رسیده است.
 حکایت زمس��تان، ماجرای رزمنده ای اس��ت که در جبهه، دشمن 
می خواه��د او را در یک گور دس��ته جمعی دفن کند. در واپس��ین 
لحظات، متوس��ل به وجود مقدس حضرت ابوالفض��ل العباس )ع( 
 می ش��ود و به معجزه آن حض��رت، از مرگ حتمی نج��ات می یابد. 
 پ��س از آن، در دل خاک دش��من و در میان اردوگاه ه��ای مخوف، 

چند بار دست به عملیات  شهادت طلبانه می زند.
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شنبه های تاالر هنر را از دست ندهید 

تاالر هنر شهرداری اصفهان از نیمه اردیبهشت سال جاری، س��نت نوپای نمایش تئاترهای مهم و 
معروف ایران را دوباره از سر می گیرد تا در دومین ماه سال، تئاترهای »خنکای ختم خاطره«، »یرما« 

و»لیرشاه« را در روز شنبه در تاالر هنر به نمایش بگذارد. 

تئاتراصفهان ؟
به نظر من تئاتر اصفهان را نمی توان به عنوان یک  
عنصر بررس��ی کرد، چون در زمان های مختلف 
خیلی متفاوت بوده است؛ هم از لحاظ آدم هایی 
که تئاتر کار می کردند  و ه��م از لحاظ موقعیت 
اجتماعی. زمانی بود که س��رگرمی مردم ایران و 

اصفهان تئاتر بود.  
االن در ای��ن 40 - 50 س��ال عناص��ری ب��رای 
س��رگرمی اضافه شده اس��ت )البته نه بعد منفی 
س��رگرمی، چون باالخره هنر هم یک از ابعادش 
سرگرمی اس��ت(. عناصری مثل س��ینما، ویدئو، 
 اینترنت ک��ه در واقع مش��غولیات ایج��اد کرده

 وآوردن مردم به س��الن ها فوق العاده مش��کل 
شده است.

به طور طبیعی اصفهان هم به این مشکل در تئاتر 
دچار می ش��ود. هر چند در دنیا هم  این مشکل 
هست. به هر جهت تئاتر یک هنر فرهیخته است، 
اما اگ��ر در کل بخواهم بگویم، تئات��ر اصفهان  به 
عنوان هنری که  ما از آن انتظ��ار خاصی  داریم، 

متأسفانه درحال  حاضر رو به قهقراست...

شروع فعالیت های شما؟
من قب��ل از انق��اب با کان��ون پرورش��ی فکری 
کودکان و نوجوانان در دبیرس��تان سعدی سابق 

شروع به فعالیت کردم.
 از آن موقع ش��روع به نوش��تن کردم، نمایشنامه

»اداره« اولی��ن کار من بود، که ه��م کارگردانی 
کردم و هم بازی. این اولین کار من بود. تقریبا در 
سال 1354اجرا شد و بعد از آن یکی، دو کار دیگر 

 هم نوشتم.  ولی اولین نمایشنامه حرفه ای خود 
را در س��ال 1363  ب��ه نام»نب��رد حطی��ن« 
 نوش��تم که اولی��ن کار ش��اخص م��ن در زمینه 

نمایشنامه نویسی بود.
فعالی�ت ه�ای ش�ما در مرکزفرهنگی 

هنری تلویزیون چگونه بود ؟
در مرکز فرهنگی هنری آقای کوشان محور اصلی 
کارها بود. رفتن آقای کوشان از آن جا مصادف شد 
با سال های 54، 55 و فعالیت های  بچه ها روند 

دیگری را رقم زد.
 افرادی چون  محمد هاش��می، جمشید ترکیان، 
 احم��د خوانس��اری، مصطف��ی ش��کرانی و... از 
دل همان س��ال ها بیرون آمدند. بع��د از انقاب، 
نمایش پوریای ول��ی  که در همین گروه ش��کل 

گرفته بود، در جشنواره  طوس مشهد با موفقیت 
اجرا شد.

فعالیت های شما با گروه تئاتر ارشاد از 
چه زمانی آغاز شد ؟

تقریبا از نمایش»سه شب راحت« به کارگردانی 
و نویس��ندگی ابراهیم کریمی بود که وارد ارشاد 
ش��دیم. نبرد حطین، یل و راز کب��ری، کارهایی 
بود که در  ارشاد شکل گرفت و اکثرا نمایش های 

موفقی هم بودند.
گروه تئاتر ارشاد، گروه فوق العاده قوی ای  بود که 
ارشاد از آن حمایت می کرد  و دلش می خواست 
الگو باشد برای بقیه گروه ها که تا حدودی هم این 

اتفاق افتاده بود.
 این را از این جهت می گوی��م که تمام آدم هایی 
که درنمای��ش »نبرد حطی��ن« بودن��د،  تبدیل 
به کارگردان��ان و بازیگران خوب و نامی ش��دند. 
کس��انی چون بی��ژن گنجعلی، علیرض��ا بدری، 
مرحوم حسین خمس��ه، مرحوم حسین کریمی، 
عبدالکری��م عنایت، احم��د اش��رفیان و مهدی 
شهداد. این مسأله نشان از آن دارد که  پتانسیل  
 خوب��ی در آن جا ش��کل گرفته ب��ود و ادامه پیدا

 کرد.

جریان گروه های دیگر در آن س�ال ها 
چه شد ؟

اکثرا از هم پاشید ند؛ گروه تئاتر شهر بود که دو، 
سه نمایش از برتولت برش��ت اجرا کردند و بعد از 
هم پاشیدند. گروه دانشگاه و آقای نشاسته ریز هم 
بود که بعد از مدتی از هم پاشیدند وکاری نکردند. 
در آن س��ال ها گروه تئاتر ارشاد واقعا روند خوبی 

را طی می کرد.

بعد از آن، تئاتر اصفه�ان چه روندی را 
طی کرد ؟

موقعیت اجتماع این ط��ور ایجاب می کرد که در 
اوایل دهه هفتاد  نوعی از  تئاتر، بین مردم محبوب 
باشد که ادامه همان نمایش های قبل از انقاب و 

فعالیت های ارحام صدر بود.
مردم نی��از داش��تند به این ن��وع تئات��ر، وگر نه 
چه دلیلی داش��ت که س��الن ها  پر از تماشاچی 
می شد؟ مردم آن موقع  نیاز به سرگرمی داشتند. 
نیاز به این بود ک��ه تئاتری های دیگر حرف های 
قلنبه سلمبه نزنند.  در واقع یک نیاز موقعیتی بود.

دوران پس از جنگ هم بود ومردم احتیاج داشتند 

به یک انبس��اط روح��ی. نیاز به خنده داش��تند. 
 من خیلی تفاوت��ی بین تئاترهای ارح��ام قبل از 
انق��اب  با بع��د از انقاب که در دهه 70 ش��کل 
گرفت، نمی بینم. ش��اید کارها خوش ساخت تر 
شده بودند، ولی تفاوتی آن چنانی نداشتند، یعنی 

تفاوت های ساختاری زیادی نداشتند.

دانشگاه سوره چه تأثیری در روند تئاتر 
اصفهان داشت ؟

دانش��گاه س��وره پتانس��یل وحرکتی در تئاتر به 
وج��ود آورد که اصفه��ان فوق العاده ب��ه آن فضا 
نیاز داشت.تئاتر اصفهان به رکود رسیده بود و به 
 جهش احتیاج داش��ت  که این جهش را دانشگاه 
 س��وره ایجاد کرده بود. هر چن��د معایب زیادی

  هم داش��ت  و این به خاطر سیاس��ت های غلط 
بود.

دانش��گاه س��وره از آن جهت موفق عمل کرد که  
آدم هایی بودن��د که قب��ل از ورود به دانش��گاه 
تعدادی نمایش کار کرده بودند و هنرمند بودند. 
به نظر من دانشگاه س��وره هنرمند درست نکرد، 
ول��ی هنرمن��دان را وس��عت داد. خ��ط داد. آنها 
 با فضاه��ای جدیدت��ر، تکنیک ه��ای جدیدتر، 
آدم های جدیدتر آشنا شدند. افرادی چون علیرضا 
قدسیه، اسماعیل موحدی، محس عرب زاده و... از 

دل همین فضا بیرون آمدند.
اکثر اف��رادی ک��ه  پا ب��ه دانش��گاه می گذارند،  
 هنرش��ناس می ش��وند، نه هنرمند. ما در ایران 
سالن نداریم، امکانات نداریم، پول نداریم، بودجه 
نداریم برای تئات��ر خرج کنیم، ولی س��الی هزار 
دانشجو از دانشگاه های تئاترمان فارغ التحصیل 
می شوند. این نشان می دهد یک جای کار اشتباه 
است، ما داریم هنر ش��ناس تربیت می کنیم، نه 

هنرمند.
حرف آخر ؟

این موض��وع را  من ب��رای این م��ی گویم، چون 
مدتی اس��ت ذهن مرا مش��غول کرده  و ش��اید 
ربطی به موضوع صحبتمان نداش��ته باشد؛کلمه 
پیشکس��وت ب��رای ع��ده ای وس��یله فحاش��ی 
شده است، یعنی اگر به کس��ی بخواهند توهین 
کنند، می گویند پیشکس��وت. به نظر من کلمه 
پیشکس��وت در جای درس��ت خودش استفاده 
نمی شود. هر جایی نمی توان از آن استفاده کرد. 
 متأس��فانه در تئاتر اصفهان  ای��ن کلمه  تحریف

 شده است.

گفت وگو با خسرو ثقفیان،  از پیشکسوتان تئاتر

در تئاتر اصفهان، کلمه پیشکسوت تحریف شده است

میثم خسرو ثقفیان چهاردهه در تئاتر اصفهان مشغول به کار بوده است، چه در زمینه بازیگری، چه در زمینه کارگردانی و 
چه در زمینه  نویسندگی. فعالیت های دائم او با مرحوم ابراهیم کریمی در دهه 60 جزو بهترین  حرکت های گروهی کیان

آن سال ها بود. ثقفیان در سال های اخیر  بیشتر به عنوان عضو شورای تاالر هنر اصفهان و داوری  در جشنواره های 
مختلف فعالیت های خود را ادامه داده و کمتر درگیراجرا و صحنه بوده است.

کتاب »زیباتر از زندگی« که ش��هید آوینی را از ن��گاه دیگران مرور 
می کند، به اهتمام محمود مزرعتی به چاپ رسید. چه کسانی و چرا 
از تحول شخصیت شهید آوینی و گذشته او می ترسند، در جستجوی 
حقیقت، تجربه هایی که سرچشمه تغییر ش��دند، یک آوینی شبیه 
خودشان ساخته اند، مرتضی را تا زنده بود نمی شناختم، گوشه های 
خاموش و پنهان یک تفکر، رس��م رفاقت نبود، زمان و جهان تحول، 
آوینی یک شروع بود، مرتضی 
دست نیافتنی نیست، آوینی 
در میان جمع بود اما تنها بود، 
تمام بی تابی های آوینی، تغییر 
او معجزه تمام عیار بود، آقای 
آوینی! به خدا هم فکر کنید، 
این همان کس��ی اس��ت که 
نگذاشتید نمازش  را بخواند، 
بعدها به من گفت، یک شاخه 
گل مری��م، آوینی ب��ه دور از 
سیاس��ت بازی های حرفه ای 
و... برخ��ی از عناوین مقاالت 

این کتاب است.

زیباتر از زندگی 
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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مزایده 
114 ش��عبه 19 اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان در خصوص پرونده اجرایی کالسه 
900253ج19 ل��ه خان��م زهرا جعفری با وکالت خانم راضیه رس��ولی علیه آقای حش��مت اله 
جعفری میرآبادی مبنی بر مطالبه مهریه به میزان 762/807/000 ریال که براس��اس شاخص 
بانک مرکزی محاس��به شده است و مبلغ 1/000/000 ریال حق الوکاله وکیل و مبلغ 135/000 
ری��ال بابت هزینه دادرس��ی در حق محکوم لها و پرداخت مبل��غ 41/080/350 ریال بابت حق 
االجرا )ضمنا محکوم لها ملزم به پرداخت مبلغ 16/382/145 ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
صندوق دولت می باش��د( در نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ 1391/2/31 از ساعت 9 الی 
10 صبح به منظور فروش 44/5 حبه از 72 حبه از پالک ثبتی 1133/475 بخش 16 ثبت اصفهان 
واقع در خ امام خمینی)ره( – بعد از فلکه دانش��گاه – ش��هرک بختیار دشت- کوی پرتو – بعد 
از میدان مادر – جنب س��اختمان پردیس3 )حس��ب نظریه کارشناس رسمی دادگستری و در 
نظریه ای که مصون از هرگونه اعتراض می باشد( محل مورد نظر زمین بایری است که بدون 
مستحدثات و اشتراکات و غیره می باشد و دارای 1000 مترمربع مساحت می باشد که با توجه 
به موقعیت منطقه – متراژ – نوع کاربری )مس��کونی – نداشتن اشتراکات و پروانه ساختمانی 
و غیره( و با توجه به کلیه عوامل موثر در قضیه ارزش ششدانگ پالک مسکونی مذکور جمعا 
برابر با مبلغ 1/300/000/000 ریال )معادل صد و سی میلیون تومان( برآورد و اعالم گردیده 
اس��ت. در اتاق 252 واقع در طبقه دوم دادگس��تری اصفهان واقع در خیابان ش��هید نیکبخت 
برگزار نماید ضمنًا متذکر می گردد طالبین خرید می توانند حداقل 5 روز قبل از مزایده از محل 
مذکور بازدید و کسانی می توانند در مزایده شرکت که حداقل ده درصد مبلغ موضوع فروش 
را نقداً به همراه داش��ته و برنده مزایده فردی اس��ت که باالترین قیمت از نظریه کارشناس را 
پیشنهاد نماید. ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده مزایده می باشد. م الف: 423 مدیر 

اجرای احکام شعبه 19 دادگاه حقوقی اصفهان 
 

مزایده 
132 اجرای احکام ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کالس��ه 
890630ج2 مربوط به خواهان محسن خیراللهی و خواندگان: 1- سلطنت حر 2- بتول 3- اکبر 
4- س��عید هر سه نفر شالیان با خواسته دستور فروش اقدام به برگزاری مزایده جهت فروش 
پالک ثبتی 3005 بخش 5 ثبت اصفهان در روز ش��نبه 91/2/30 ساعت 8 تا 9 صبح در محل خ 
نیکبخت، دادگس��تری کل استان اصفهان، طبقه س��وم، اتاق 302 نماید. طالبین خرید می توانند 
5 روز قب��ل از مزایده از محل ملک واقع در اصفهان، فلکه ارتش، نبش کوچه ش��هید جمش��ید 
کریمی بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه )ارزیابی ش��ده توس��ط کارش��ناس( آغاز و برنده 
کس��ی اس��ت که حداقل 10 درصد مبلغ ارزیابی شده را در زمان مزایده بهمراه داشته باشد و 
باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید. نظر کارش��ناس به شرح ذیل می باشد: ملک مورد بازدید به 
صورت مغازه تجاری طبق��ه همکف به انضمام زیرزمین مکمل با درب مجزا و آپارتمان طبقه 
فوقانی آن با اس��کلت و س��قف تیرآهن و آجر، پوش��ش بدنه مغازه و فرش کف سرامیک، در 
و پنجره پروفیل فلزی، نمای س��نگ 7 سانتی، اش��تراکات مربوطه و با قدمت ساختمانی باالی 
25 س��ال به موجب سند ثبتی شماره سریال 052820 الف/83 تحت پالک ثبتی 3005 باقیمانده 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان ثبت در دفتر 195 صفحه 274 به ش��ماره 24835 به مس��احت 
عرص��ه 53/96 مترمربع )دارای اصالحی جنوب غربی( و با اعیانی قدیمی حدود 165 مترمربع 

غیر قابل افراز اعالم گردیده به مالکیت 10 حبه مش��اع از ش��ش دانگ پالک به نام خواهان 
که در زمان بازدید طبقه همکف به انضمام زیرزمین در تصرف اس��تیجاری مستاجر با شغل 
فروش انواع ترش��یجات و طبقه فوقانی خالی با درب بس��ته به کوچه مالحظه گردیده اس��ت. 
علیهذا با عنایت به شرح موصوف و با توجه به موقعیت محل، مساحت خالص عرصه، قدمت و 
چگونگی س��اخت و مصالح مصرفی نوع کاربری و نیز با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در 
ارزیابی کل ارزش شش دانگ عرصه و اعیان و امتیازات و حقوق تجاری مربوطه جمعا برابر 
5/400/000/000 ریال اعالم و بر این پایه س��هم متعلق به خواهان به ش��رح: هفتصد و پنجاه 
میلیون ری��ال 750/000/000=10/72×5/400/000/000 می باش��د. م الف: 419 اجرای احکام 

شعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان 
 

احضار
597 چون آقای رحیم بیگی فرزند قربان ش��کایتی علیه آقای امیر خرم آبادی مبنی بر سرقت 
از مغازه مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 901481ک111 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی 
برای روز 91/3/18 س��اعت 10 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد، 
لذا حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوب��ت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی 
در وقت مقرر حاضر ش��ود و در ص��ورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/946 شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

فقدان سند مالکیت
764 شماره: 587 آقای رضا احمدی فرزند حسینعلی باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت 
و امضاء ش��هود رس��مًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت دو دانگ و نیم مشاع از شش 
دان��گ پالک ش��ماره 11/7980 واقع در وزوان بخش ثبتی میمه ک��ه در صفحه 449 جلد 109 

امالک ذیل ثبت 15592 بنام رضا احمدی فرزند حس��ینعلی ثبت و صادر و تس��لیم گردیده و 
نحوه گم ش��دن یا از بین رفتن جابجایی اثاثیه منزل است چون درخواست صدور المثنی سند 

مالکی��ت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون س��ند مراتب 
آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نس��بت 
به آن یا وجود س��ند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرس��د یا در صورت اعتراض اصل س��ند ارائه نشود المثنی س��ند مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد. نوروز- رئیس ثبت میمه
 

مزایده
800 اجرای احکام شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرایی 90/286 له نفیسه بشیری و علیه اشرف رحیمی- عزت کاظمی- اکبر دهقانی به آدرس 
خوراس��گان خ ش��ریعتی خ معراج تقاطع دوم روبروی تقاطع کوچه عمران پ 7 و 6 مبنی بر 
فروش یک باب منزل به آدرس خوراس��گان خ ش��ریعتی خ معراج تقاطع دوم روبروی تقاطع 
کوچ��ه عم��ران 7 و 9 که اوصاف ملک عبارتند از: مس��احت عرص��ه 351 مترمربع و اعیانی 
حدود 214 مترمربع در س��ه طبقه شامل همکف بصورت یک واحد مسکونی و پارکینگ که با 

دیوارهای باربر آجری و س��تون ها فلزی- نمای خارجی انجام نشده- درب های داخل چوبی 
و آش��پزخانه فاقد کابینت می باش��د زیرزمین بصورت مسکونی با نمای داخلی دیوارها گچ و 
نقاشی پالستیک- طبقه سوم فقط یک اطاق روی پارکینگ و در حد سفتکاری انجام شده است. 
این پالک دارای آب- برق و گاز می باشد که با توجه به موقعیت محل به مبلغ 1/050/000/000 
ری��ال معادل یکصد و پنج میلیون تومان ارزیابی گردیده ک��ه مصون از اعتراض طرفین قرار 
گرفته در تاریخ 91/3/4 پنج ش��نبه ساعت 9 الی 10 صبح در محل این اجرا واقع در اطاق 317 
طبقه سوم دادگستری نیکبخت برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده 
از محل بازدید نمایند. کس��انی حق ش��رکت در مزایده را دارند که حداقل 10 درصد بها را به 
صورت نقدی بهمراه داشته باشند. مزایده از قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس شروع شده 
و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. م الف/ 1594 مدیر اجرای احکام شعبه 

دهم دادگاه حقوقی اصفهان
 

مزایده
808 اجرای ش��عبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده اجرایی کالسه 389/90 
ح ج/ 14 له خانم س��میه جوانی با وکالت آقای علیرضا یدی و علیه آقای محمدحسین شاکرین 
فرزند عبدالرسول به نشانی اصفهان خ بزرگمهر خ احمدآباد ک شهید شاهی سه راه کهران پ 
7 و بخواسته مطالبه مبلغ 245/000/000 ریال بابت اصل خواسته، هزینه دادرسی، حق الوکاله 
وکیل، خس��ارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواس��ت تا زمان وصول، هزینه کارشناسی و 
حق ال��درج و همچنین مبل��غ 10/000/000 ریال )بابت حق االجرای دولتی جلس��ه مزایده ای 
را برای دوش��نبه مورخ 91/3/1 س��اعت 11 ال��ی 12 صبح در محل اجرای ش��عبه 14 دادگاه 
حقوقی واقع در اصفهان خ نیکبخت س��اختمان دادگستری طبقه سوم اطاق 324 برگزار نماید 
در این خصوص مال مورد مزایده براس��اس نظریه کارش��ناس رسمی دادگستری عبارتست 
از مقدار 9/545 حبه از س��هم االرث محکوم علیه از پالک ثبتی ش��ماره 3317 واقع در بخش 

4 ثبت اصفهان که متعلق به پدر محکوم علیه به نام عبدالرس��ول ش��اکرین می باش��د و پالک 
ثبت��ی فوق الذکر واقع در اصفهان خ احمدآباد کوچه ش��هید ش��اهی س��ه راه کهران پ 7 می 
باش��د که بصورت یکباب منزل مس��کونی بوده و دارای 185 مترمرب��ع عرصه و حدود 105 
مترمرب��ع پس از رعایت عقب نش��ینی و حدود 250 مترمربع اعیانی در دو طبقه مش��تمل بر 
طبقه همکف و اول به انضمام مغازه های متصله با مش��خصات دیوارهای باربر و س��قف ها 
قس��متی تیرآهن و طاق ضربی و قس��متی چوبی س��طوح بدنه ها اندود سفیدکاری و نقاشی، 
ک��ف ها س��یمان و موزائیک- چهارچوب های فل��زی و درب های داخل��ی و خارجی پروفیل 
فلزی- سیس��تم گرمایش بخاری و آبگرمکن و س��رمایش کولر و دارای انشعابات آب و برق 
)دو کنت��ور تکفاز( و گاز می باش��د با عنایت به موارد فوق االش��اره، موقعی��ت محل، متراژ، 
قدمت اعیانی- عرف روز و جمیع عوامل مؤثر در قضیه ارزش شش��دانگ محل مذکور شامل 

عرصه و اعیان و اش��تراکات منصوبه به مبلغ یک میلیارد و یکصد و دو میلیون و پانصد و 
پنج��اه هزار ریال برآورد و اعالم می گردد که در این خصوص س��هم االرث محکوم علیه از 
پ��الک فوق الذکر معادل 9/545 حبه بوده که ارزش آن براب��ر 146/171/401 ریال تعیین می 
گ��ردد و در اجرای ماده 111 قانون اجرای احکام مدن��ی مأمور در گزارش خود اعالم نموده 
ک��ه پالک ثبتی فوق الذکر دارای س��اخت قدیم��ی بوده و در حال حاضر در تصرف همس��ر 
مرحوم عبدالرس��ول ش��اکرین و فرزندان وی می باش��د که در منزل س��کونت دارند و منزل 
مذکور با وضعیت موجود تحویل همسر مرحوم عبدالحسین شاکرین شده که محکوم علیه نیز 
احدی از ورثه مرحوم می باش��د و مفاد حفظ و نگهداری به نامبرده تفهیم ش��ده است طالبین 
خرید می توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از پالک ثبتی فوق الذکر بازدید نمایند. کس��انی 
حق ش��رکت در مزایده را دارند که حداقل 10 درصد مبلغ موضوع فروش را نقداً در جلس��ه 
مزایده به همراه داش��ته باش��ند. مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده فرد یا افرادی می 
 باش��ند که باالترین قیمت کارشناسی را پیش��نهاد نماید.  مدیر اجرای احکام شعبه 14 دادگاه

حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
1019 شماره دادنامه: 9109973647900055، شماره پرونده: 9009983649001198، شماره 
بایگانی شعبه: 900863، شاکی: آقای صمد کیخا به نشانی شهرضا خیابان پاسداران امیرآباد 
فاز 2 مقابل بن بست شقایق پالک 189، متهمین: 1. آقای صدراله ابراهیمی 2. آقای عباس نقوی 
همگی به نش��انی فعاًل مجهول المکان 3. آقای مهرداد حیدری به نشانی شهرضا میدان طالقانی 
کوچه مصلی فرعی 22 بن بس��ت ش��هید رونقی پالک 22 تلفن 3237208، اتهام: ضرب و جرح 
عمدی، گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- عباس نقوی فرزند 
اکبر 2- صدرال��ه ابراهیمی فرزند علیرضا و هر دو متواری و بدون تأمین 3- مهرداد حیدری 
فرزند محمدرضا و دائر بر مش��ارکت در ایراد ضرب عمدی ش��اکی آقای صمد کیخا نظر به 
محتویات پرونده، شکایت ش��اکی، گواهی های پزشکی قانونی، تحقیقات محلی صورت گرفته 
توس��ط مرجع انتظامی که بر وضعیت اخالقی اجتماعی نامناسب ایشان داللت دارد و با توجه 
به متواری بودن متهمان ردیف های اول و دوم و با توجه به دفاعیات بالوجه متهم ردیف سوم 
در کلیه مراحل تحقیق و با عنایت به عدم حضور ایشان در جلسه رسیدگی و به تبع عدم دفاع 
از ناحیه ایش��ان بنابراین دادگاه وقوع بزه از سوی ایشان را محرز و مسلم دانسته مستنداً به 
مواد 480، 481، 367، 294، بند الف ماده 302 تبصره 2 ماده 269 از قانون مجازات اس��المی 
در رابطه با جنبه خصوصی بزه متهم را به پرداخت 8/5 درصد دیه کامله مرد مسلمان + 4/5 
درصد دیه به عنوان ارش به ترتیب بابت دیه خراشیدگی حارصه درپیشانی، گونه راست، گونه 
چپ، بازو و س��اعد و مچ و پشت دس��ت چپ و همچنین خراشیدگی حارصه در بازو و ساعد 
و مچ دس��ت راست و ران راس��ت و ران چپ، زانوی راست و زانوی چپ و ارش خراشیدگی 
حارصه در س��مت چپ گردن و اطراف راس��ت قفسه سینه و روی ش��کم در نواحی راست و 
چپ و طرف راس��ت و چپ خلف تنه و شانه راس��ت و شانه چپ مصدوم که پرداخت دیات و 
ارش های فوق حداکثر ظرف 1 سال از تاریخ وقوع حادثه است. در رابطه به جنبه عمومی بزه 
متهمان ردیف های اول و دوم را به تحمل 1 سال حبس تعزیری و متهم ردیف سوم را به تحمل 
91 روز حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز قابل واخواهی در 
همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. 

میردامادی- رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرضا
 

مزایده
1026 اجرای احکام شعبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی به کالس��ه 900259 ح/ 12 له عبدالرضا باق��ری وانانی و علیه جهانگیر باقری 
باغبهادرانی فرزند محمدعلی به نش��انی اصفهان خ آتش��گاه بعد از منارجنبان آتشس��تان بن 
بس��ت رسالت منزل سعید باقری مبنی بر مطالبه مبلغ 215/037/813 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 3/000/000 بابت خسارت دادرسی و مبلغ 4/800/000 حق الوکاله و 7/500/000 ریال 
بابت حق االجرای دولتی و کلیه هزینه های اجرایی در روز پنجشنبه 91/3/4 از ساعت 9 تا 10 
صبح در محل این اجرا اتاق 319 طبقه سوم دادگستری شهید نیکبخت جهت فروش 4/83 حبه 
مش��اع از س��ه دانگ مشاع از شش دانگ مش��اع یک باب خانه به پالک ثبتی 68/399 بخش 14 
ثبت اصفهان به آدرس اصفهان ملک ش��هر خ مطهری خ نقش جهان نبش کوچه نیلوفر پالک 3 
که حس��ب نظریه کارشناس عرصه ملک مذکور 379/25 مترمربع و اعیانی آن با سقف تیرچه 
بلوک ومخروبه و بی ارزش می باش��د و ارزش شش دانگ منزل مذکور با انشعابات آب برق 
و گاز جمعًا 3223625000 ریال و ارزش س��ه دانگ مش��اع از شش دانگ پالک مذکور به مبلغ 
1/611/812/500 ری��ال ارزیابی گردیده و نظریه وی مص��ون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. لذا طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده می توانند به نشانی مراجعه و از آن 
بازدید و با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند. پیشنهاد دهنده 

باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. مدیر اجرای احکام شعبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان
 

فقدان سند مالکیت
1066 ش��ماره: 1435 آقای علی اکبر رحمتی به اس��تناد یک برگ استش��هاد محلی که هویت و 
امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ خانه 
واقع در کچومثقال 75 اصلی دهس��تان س��فلی واقع در اردس��تان دهستان گرمسیر بخش 17 
ثبت اصفهان در صفحه 17 دفتر 2 س��فلی به ن��ام علی اکبر رحمتی ثبت و صادر گردیده و بر 
اثر سرقت مفقود گردیده و معامالت متعددی انجام شده چون درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس 
مدعی انجام معامله نس��بت به ملک مزبور یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتش��ار این آگهی لغایت 10 روز به ای��ن اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت 
تس��لیم نماید. در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی 
بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/ 

27 فدائی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
 

فقدان سند مالکیت
1067 شماره: 1441 آقای داود پدرام باستناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود 
رس��مًا گواهی ش��ده مدعی شده که سند مالکیت شش��دانگ یک باب خانه پالک 7688 واقع در 

اردستان یک اصلی بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 382 دفتر 185 امالک ذیل ثبت 7523 
بنام نامبرده فوق ثبت و صادر گردیده و بعداً به موجب سند رسمی شماره 509820 دفترخانه 
51 اردستان باو انتقال قطعی یافته و بر اثر جابجایی مفقود گردیده و معامله دیگری انجام نشده 
چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا با مدارک مثبت تسلیم نماید. در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و 
یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور المثنی طبق مقررات اقدام 

خواهد شد. م الف/ 40 فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک اردستان
 

حصر وراثت
1068 آقای عباس طاهری خوزانی دارای شناس��نامه ش��ماره 6073 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 120/91 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان صغرا کهنی خوزانی بشناس��نامه 2975 در تاریخ 1384/4/11 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- عباس طاهری خوزانی 
فرزند علی ش ش 6073 )همسر دائمی(، 2- قاسم طاهری خوزانی فرزند عباس ش ش 10745 
)فرزن��د(، 3- عبدال��ه طاهری خوزانی فرزند عب��اس ش ش 10744 )فرزند(، 4- اقدس طاهری 
خوزانی فرزند عباس ش ش 218 )فرزند(، و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م 

الف/ 12278 شعبه 7 شورای حل اختالف خمینی شهر
 

حصر وراثت
1069 آقای محمدعلی عابدی ورنوسفادرانی دارای شناسنامه شماره 430 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 119/91 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عباسعلی عابدی ورنوسفادرانی بشناسنامه 571 در تاریخ 1389/12/1 اقامتگاه 
دائم��ی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه: 1- جمیله 
حاج رحیمی ورنوس��فادرانی فرزند غالمعلی ش ش 338 )همس��ر دائمی(، 2- علیرضا عابدی 
ورنوسفادرانی فرزند عباسعلی ش ش 8019 )فرزند(، 3- ولی اله عابدی ورنوسفادرانی فرزند 
عباس��علی ش ش 17104 )فرزند(، 4- روح اله عابدی ورنوس��فادرانی فرزند عباسعلی ش ش 
20687 )فرزن��د(، 5- عبدالعلی عابدی ورنوس��فادرانی فرزند عباس��علی ش ش 781 )فرزند(، 
6- محمدعلی عابدی ورنوس��فادرانی فرزند عباس��علی ش ش 430 )فرزند(، 7- رسول عابدی 
ورنوسفادرانی فرزند عباس��علی ش ش 2644 )فرزند(، 8- مریم عابدی ورنوسفادرانی فرزند 
عباس��علی ش ش 355 )فرزند(، 9- مهری عابدی ورنوسفادرانی فرزند عباسعلی ش ش 1647 
)فرزند(، و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی 
ظ��رف ی��ک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 12280 ش��عبه 7 

شورای حل اختالف خمینی شهر
 

حصر وراثت
1070 خانم احترام مصیب خوزانی دارای شناس��نامه شماره 11460 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 63/91 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان ناصر مصیب خوزانی بشناسنامه 7228 در تاریخ 1390/10/3 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- احترام مصیب خوزانی 
فرزند یداله ش ش 11460 )همس��ر(، 2- ساس��ان مصیب خوزانی فرزند ناصر ش ش 15681 
)فرزن��د(، 3- الن��از مصیب خوزانی فرزن��د ناص��ر ش ش 1-026906-113 )فرزند( و الغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 12267 شعبه 7 شورای حل اختالف 

خمینی شهر
 

حصر وراثت
1071 آقای مددعلی پرنده خوزانی دارای شناسنامه شماره 130 به شرح دادخواست به کالسه 
108/91 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بیگم آغا پرنده خوزانی بشناس��نامه 4401 در تاری��خ 1378/9/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه: 1- نصراله پرنده خوزانی فرزند 
غالمرضا ش ش 76 )فرزند(، 2- مددعلی پرنده خوزانی فرزند غالمرضا ش ش 130 )فرزند(، 
3- اقدس پرنده فرزند غالمرضا ش ش 258 )فرزند(، 4- عزت پرنده خوزانی فرزند غالمرضا 
ش ش 10584 )فرزند(، و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 12279 شعبه 

7 شورای حل اختالف خمینی شهر



یادداشت

روبان قرمز 

ایرج قادری مالقات ممنوع است
ایرج قادری،کارگردان سینمای ایران، مالقات ممنوع شد. فرامرز امینی از دوستان و همراهان 
این کارگردان و بازیگر س��ینما گفت: به دلیل مراجعات زیاد مردم و به خواس��ت همسر ایرج 

قادری، مالقات او ممنوع شده است.

11
هفت 
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  نه شبه روشنفکریم نه بازوی 
امنیتی 

در برنامه هفته گذشته،  فریدون جیرانی و مسعود فراستی به انتقاداتی که 
در دو هفته گذشته از این برنامه شده بود، پاسخ دادند.

فریدون جیرانی: بعد از نقد فیلم قالده های طال یکی از س��ایت های 
خارج از کشور اعالم کرد من و مسعود فراستی، بازوی امنیتی نظام هستیم 
یعنی می نش��ینیم در اتاقی و فیلم هایی که قرار هس��ت ساخته شود را 
بررسی می کنیم. در حالی که االن فیلمنامه خودم رد شده است! از طرف 
دیگر، بعد از برنامه هفته گذشته با مسعود ده نمکی، در سایت های داخلی 
متهم شدیم به ترویج شبه روش��نفکری و اباهه گری و.. من قضاوت را به 
بیننده ها می س��پارم. گردانندگان برنامه در یک قسمت بازوی امنیتی 

می شوند  و در یک قسمت  متهم به تبلیغ شبه روشنفکرانه. 
مسعود فراستی: آن سایت خارج  کشوری که گویا سردبیرش سردبیر 
آفتاب یزد بوده، آن قدر غیر جدی اس��ت که اصال جواب ندارد. در خارج 
کشور، طرد شدگان از مردم و شکس��ت خوردگان سیاسی  هر مزخرفی 
می توانند، می گویند و به نظرمن اصال جواب ندارد. همچنان که شبکه 
های خارجی هم به من، سر موضعم در مورد جدایی نادر از سیمین حمله 
کردند. آنها اتفاقا برای من جای خوشحالی دارد. یعنی هر وقت دشمن به 
آدم حمله کند، نش��ان می دهد که امر خیری اس��ت. نشان می دهد که 
شما درستی.راجع به این که من، تو یا برنامه را ببندند به روشنفکری. خب 
مواضع ما روشن بوده است.  من بارها اعالم کردم من به روشنفکری ایرانی 
اعتقاد ندارم، چون شکل نگرفته است و نظر شهید آوینی هم همین بود. 
در سینما هم من بین فیلمفارسی و سینمای روشنفکری )که من به آن 

می گویم سینمای انتلکت( هر دو را می زنم.
فری�دون جیرانی: فکرنمی کنی اندیش��ه های افراطی همیش��ه فکر 
می کنند ه��ر چه می گویند، درس��ت می گویند  و حرفی برای پاس��خ 

دیگران نمی گذارند.
مسعود فراستی: حتما همین اس��ت. اما به نظرم  برای این که ما وادار 
نش��ویم به عکس العمل،  باید راه خودمان را بروی��م. راه خودمان هم راه 
دیالوگ است؛ آن چیزی که اول برنامه  تو و سهیلی به درستی گفتید. یعنی 
باز کردن فضای دیالوگ و این که آرام آرام آستانه تحملمان در نقد را باال 
ببریم. مستقل از این که به ما  بگویند بازوی امنیتی یا روشنفکر یا هر چیز 
دیگری. یکی از مشاوران بزرگ آقای ش��مقدری عزیز، بعد از انتقادی که 
من از مسأله ]جشنواره[ کن کردم من را فرماسونر، کمونیست، فاشیست 
و همه چیزهای الکی که بلد نبود، نامید. به اینه��ا باید خندید. ما باید راه 
خودمان را برویم. راه ما راه دیالوگ و نقد است و خوشبختانه برنامه هفت 
اگر دستاوردی داشته و دارد، این است که سلیقه عمومی  مخاطب عام را 
از فیلم های مبتذل -که مردم با آنها نبودند - به سمت  تفکر و سینمای 
جدیی که مماس باشد با ما، جلو برده است.  این را باید ادامه بدهیم. االن 
دیگر همه قبول دارند اگر حرفی می خواهند بزنند، باید محترم باشد. باید 
شکل سینمایی بگیرد. باید از فرم رد شود. این دستاورد هفت است. به تو 
یا من نمی شود نسبت روش��نفکری یا بازوی امنیتی یا از این چیزها داد.  
آنهایی که اینها را می گویند به نظرم موضع انفعالی دارند. موضع فعال این 
اس��ت که در نقد و مناظره به جا  ش��رکت کنیم و حرف برای زدن داشته 

باشیم. از نقد نترسیم وسیاسی کاری  را جای نقد تحویل مردم ندهیم.

 الهام نداف – در حالی که قرار ب��ود فیلم »تلفن همراه 
رییس جمهور«، به عنوان چهارمین فیلم سیاسی اکران 
سال 1391 از 20 اردیبهش��ت روی پرده سینماها برود، 
برخی رس��انه ها از جمله خبرگزاری مه��ر از توقیف آن 

خبر دادند. 
پیش از این س��ه فیلم »قالده های طال«، »خصوصی« 
و »گشت ارشاد« اکران ش��ده بودند که از آنها به عنوان 

فیلم های سیاسی نام برده می شد.
 محس��ن علی اکب��ری، تهیه کنن��ده »تلف��ن هم��راه 
رییس جمهور«، اولین فرد از بی��ن عوامل تولید کننده 
فیلم بود که به این خبر واکنش نش��ان داد. او به ایس��نا 
گفت: ش��ورای بازبینی پروانه نمایش باید دوباره فیلم را 

ببیند و بحث توقیف فیلم مطرح نیست.
پس از علی اکبری نوبت علیرضا س��جادپور، مدیر اداره 
نظارت و ارزشیابی سازمان س��ینمایی، بود که به عنوان 
یکی از متولی��ان دولتی س��ینما به این اخب��ار واکنش 

نشان دهد.
 او با اشاره به مطرح کردن دخالت مقامات عالی رتبه در 
اکران فیلم ها به ایس��نا گفت: »متأسفانه خبر نادرستی 
مبنی بر نظر یک��ی از مقامات بلند پای��ه درباره این فیلم 
مطرح شده که کامال بی پایه و بی اساس است. از دیدن 
این اخبار و گسترش آن روی سایت ها و پایگاه  های خبری 

شگفت زده شدم«.
این در حالی اس��ت که حبیب کاوش، سخنگوی شورای 
صنفی نمایش، با اشاره به ش��رایط سخت اکران در سال 
91، به خبرآنالین گفت��ه بود: »هیچ ک��س فیلم اکران 
نمی کند و همه نگران هس��تند چه بالیی سر فیلمشان 
می آید. مثال ما فیلم »چک« را به زور اکران کردیم چون 

عوامل، حاضر به اکران کردن آن نبودند«.
در نهایت علیرضا سجادپور، مدیر اداره نظارت و ارزشیابی 
عنوان کرد که از اکران این فیلم، بعد از »سیب و سلما«، 

خبر ندارد و این فیلم در زمان مناسبی اکران می شود.
بعد از اعالم بی خبری س��جادپور و شایعات توقیف فیلم، 
نوبت علی عطشانی، کارگردان فیلم »تلفن همراه رییس 

جمهور« بود که حرف هایش را بزند.
عطشانی با اش��اره به این که همه کارها برای اکران فیلم 
 در 20 اردیبشهت انجام ش��ده بود، به خبرآنالین گفت: 
»قرار داد ما در ش��ورای صنفی نمایش ثبت ش��ده بود و 
تبلیغات هم در سینماها آغاز شده بود. تبلیغات شهری 
هم تمام شده بود و در گفتگو هایی که حبیب اسماعیلی، 
پخش کننده فیلم انجام داده بودند، اعالم شده بود فیلم 

از چهارشنبه روی پرده سینماها می رود«.

تلفن رییس جمهور توقیف شد 

ماهیت اصلی فیلمنامه، داستان یک عمارت قدیمی است که 
در هر اپیزود، اتفاقاتی برای ش��خصیت های آن رقم می خورد. 

درحقیقت فیلمنامه بر مبنای لوکیشن نوشته شده است.
 ابتدا قرار بود داستان این گونه باشد که درهر اپیزود، نامه ای به 
در خانه برسد و برای اهالی آن خانه، حوادثی پیش آید. بر این 
اس��اس نام آن »نامه ها« بود که به »رازهای یک خانه« تغییر 
یافت. اما اکنون هر قسمت  عنوان ویژه ای دارد که با قصه خود 

مرتبط است. 
برای مثال، یکی از قسمت ها »خوشی ها و حسرت ها« نام داشت 
و تأویل روان شناختی از یک تجربه عاطفی بین زن و شوهری 
را به تصویر می کشید یا اولین قسمت از این سریال به نام »یاد 
باد« که داستان یک مالقات بود؛ سال ها پس از جنگ، دو برادر 
به دیدار هم می روند و گذش��ته خود را مرور می کنند. حافظ، 
برادر کوچک تر، برای گذراندن طرح پزشکی به منطقه جنگی 
اعزام می شود و دیری نمی گذرد که خودخواسته به خط مقدم 
 جبهه راه می یابد. حبی��ب، برادر بزرگ تر، ب��ا رفتن حافظ به
  خط مقدم موافق نیس��ت. او معتقد اس��ت حضور پزشک در

  پشت جبهه کارس��ازتر اس��ت تا زیر گلوله و آتش. حافظ اما 
 چنین فکر نمی کند. بستر نمایشی این اپیزود وام گرفته از ت

عزیه اس��ت که در آن نوع اجرا و ش��کل فاصله گ��ذاری حفظ 
شده است. 

رازهای ی��ک خان��ه در 30 قس��مت 45 دقیقه ای به وس��یله 
نویس��ندگان مختلفی همچون نادر برهان��ی مرن��د، محمد 
یاراحمدی، زهرا رفیعی گیلوایی، آرش پارس��اخو و... نوش��ته 
ش��ده و اصغر عبداللهی آنها را بازنویس��ی کرده اس��ت. خانه 
مادری، مهمانی شام و ش��ب رغائب عنوان برخی قسمت های 

این مجموعه هستند.
 با این که به خاطر اپیزودیک بودن این سریال از تعداد زیادی 
بازیگر استفاده ش��ده اس��ت ) 40 بازیگر اصلی که با بازیگران 
فرعی این تعداد به 100 نفر می رسد(، اما لبخنده از بازیگران 
چهره و خیلی مشهور اس��تفاده نکرده است و مبنای کار خود 
را بیشتر بر خود فیلمنامه و قصه ها قرار داده است. از این حیث 
می توان آن را با س��ریال »شاید برای ش��ما هم اتفاق بیفتد« 

مقایسه کرد.

با این که جنس و ماهیت قصه ها و فضاسازی و طراحی صحنه 
آن بیشتر به تله تئاتر نزدیک است و عمارت قدیمی آن به خلق 
چنین فضایی کمک کرده، اما روایت قصه ها لحنی رئالیستی 
داشته و به واقعیت های زندگی نزدیک است. اساسا تجربه های 
واقعی و مناسبات آدم ها در این تجربه، دستمایه قصه پردازی 

این مجموعه قرار گرفته است. 
یکی از امتی��ازات این مجموع��ه، روایت دیالوگ هاس��ت که 
خیلی واقعی و شبیه روایت زندگی عادی است و تالش شده از 

غلوگویی گفتاری در بطن کار جلوگیری شود. 
در واقع اجزا و عناصر درام در نس��بت با همان نگاه واقعگرایانه 
کارگردان به قصه و ش��خصیت هایش به یک هماهنگی الزم 
رسیده اند، هرچند کندی و رخوتی در ریتم قصه دیده می شود 
که با توجه به مخاطب شناس��ی شبکه 4 به نظر می رسد نقطه 

ضعف به حساب نیاید. 
مخاطبان شبکه 4 با تله تئاتر آشنا هستند، ولی شاید کمتر با 
مجموعه های نمایشی مواجه شده باش��ند. مجموعه رازهای 
یک خانه از فضای اس��تودیو خارج و به ص��ورت تک دوربین 
ضبط می شود. با این حال، فضای کلی سریال و ساختار و فرم 
روایی آن، به سریال های شبکه های دیگر شباهت کمتری دارد 
و لوکیش��ن های کم و حجم زیاد فضاهای داخلی به این تمایز 

دامن زده است.
ابتدا تصویربرداری در باغی حوالی امامزاده صالح تجریش انجام 
می شد. مدتی است تصویربرداری به مکانی به نام باغ زاویه رفته 
است که بسیاری از قصه ها در آن شکل می گیرد و باعث تنوع 

مکان و زمان می شود. 
روایت داستان هایی که برای این مجموعه در نظر گرفته شده، 
تلفیقی از داستان های امروزی و آثار برجسته جهان، از جمله 
چخوف است که این ویژگی بس��یار به جذابیت کار می افزاید. 
به عبارت دیگر، الهام گرفتن از ادبی��ات کهن و آمیختن آن با 
فضاهای زندگی م��درن و دغدغه های آدم ه��ای امروزی، این 
س��ریال را در فضایی میان س��ینما و تئاتر قرار داده است که 
تماشای آن آرامشی لذت بخش دارد. در واقع یک نوع بازسازی 
و بومی کردن ادبیات جهان را می توان در این مجموعه ردیابی 

کرد. 
واقعیت این اس��ت که مجموع��ه به گونه ای متف��اوت، فضای 
همیش��گی و تکراری تله تئاتر های ساخته شده در این سال ها 
را در هم شکسته و فضای اس��تودیویی این گونه کارها را، این 
بار در فضایی کامال متفاوت، در یک لوکیش��ن باورپذیرتر قرار 

داده است.

درباره مجموعه  رازهای یک خانه            

انسان های مدرن با قصه های قدیمی

در حالی که سریال »در پناه تو« از شبکه 2 سیما بازپخش شد، مجموعه تازه حمید لبخنده به نام »رازهای یک خانه« 
از شبکه 4 در یک بی خبری و چراغ خاموش رسانه ای روی آنتن رفته است. البته پخش هفتگی این مجموعه آن هم 

در ساعت یازده و اندی پنجشنبه شب، در مهجور ماندن این مجموعه بی تأثیر نبوده است. 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت دادرسی
1072 نظر به اینکه آقای جمال قلی پور مالطی فرزند قربانعلی دادخواس��تی/ خواس��ته انتقال 
س��ند به طرفیت ربابه بهمئی فرزند یداله به ش��ورای حل اختالف 7 ارائه نموده که به کالس��ه 
55/91 ثبت گردیده و با توجه به اینکه خوانده فعاًل مجهول المکان اعالم ش��ده است و آدرسی 
از وی در دسترس نبوده در اجرای ماده 73 قانون آ.د.م مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار 
محلی درج و آگهی می شود و از خوانده وفق مقررات دعوت به عمل می آید برای روز 4شنبه 
مورخه 91/3/24 ساعت 4 عصر با مراجعه به شورای حل اختالف 7 نسبت به اخذ نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم اقدام و در وقت مقرر فوق جهت دادرس��ی حاضر ش��ود و در غیر این 
صورت الیحه دفاعیه خود را تقدیم نماید چنانچه منبعد ابالغ الزم باشد از طریق جراید مجدداً 

آگهی می شود. م الف/ 12282 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 
 

مزایده
1104 ش��ماره: 874 به موجب اجرائیه های کالسه های 540-16/90 و 541-17/90 علیه آقای 
رحمت حس��ین گلی که مبلغ 146/200/000 ریال بابت اص��ل و مبلغ 60/900/000 ریال بابت 
خس��ارت ت��ا تاریخ 90/01/09 و از ای��ن تاریخ به بعد روزانه مبل��غ 103/000 ریال به اضافه 
10/000 ری��ال قرض الحس��نه و هزینه بیمه بابت پرونده اجرایی کالس��ه 540-16/90 و مبلغ 
47/600/000 ریال بابت اصل و مبلغ 20/300/000 ریال خس��ارت تأخیر تا تاریخ 90/01/09 
که از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ 34/000 ریال به انضمام هزینه بیمه بابت پرونده کالس��ه 
17/90/541 به بانک ملی ش��عبه بادرود و حقوق دولتی به صندوق دولت بدهکار می باش��ند 
و بنا بر درخواس��ت بانک بستانکار ششدانگ یکبابخانه بمس��احت 271/33 مترمربع بشماره 
پ��الک 4199 فرع��ی از 159- اصلی واقع در بادرود- خیابان اس��تادیوم جزء بخش نه حوزه 
ثبتی بادرود که سند مالکیت آن ذیل ثبت 1771 صفحه 322 دفتر 10 امالک به نام آقای رحمت 
حس��ین گلی صادر و تس��لیم گردیده و حدود اربعه ملک عبارتند از: شمااًل در دو قسمت اول 
بطول 10/85 متر درب و دیواریس��ت به ش��ارع دوم بطول 2/50 متر که بصورت پخی اس��ت 
دیواریس��ت به شارع شرقًا در سه قس��مت اول بطول 12/30 متر دوم که شمالی است بطول 
0/35 متر سوم در امتداد قسمت اول بطول 7/35 متر دیواریست به شارع جنوبًا بطول 12/95 
متر دیواریست بدیوار پالک 4204 فرعی غربًا بطول 21/70 متر دیواریست بدیوار پالک 4200 
فرع��ی حقوق ارتفاقی ندارد و برابر نامه ش��ماره 88-91/02/02 بانک ملی ش��عبه بادرود و 
بیمه نامه ش��ماره 90/3310/156/520124، 90/12/27 تا تاریخ 91/12/07 بیمه می باش��د با 
جمیع متعلقات و منضمات عرصتًا و اعیانًا بدون اس��تثناء منافع و هر گونه عرصه و اعیانی و 
تأسیسات ابنیه و مستحدثات اعم از متصل و منفصل کلیه امتیازات آب و برق و گاز که برابر 
س��ند رهنی شماره 12834-86/06/12 و س��ند متمم 12870-86/06/16 در رهن می باشد از 
س��اعت  9 الی 12 روز یکش��نبه 91/03/07 در محل اداره ثبت اسناد و امالک بادرود از طرق 
مزایده از مبلغ 648/000/000 ریال ارزیابی شده شروع و با باالترین قیمت پیشنهادی از طرف 
خریدار فروخته می ش��ود. ضمنًا بدهی های مربوطه به آب و برق و گاز اعم از حق انش��عاب 
و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های 
مالیاتی وعوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد و حقوق دولتی و سایر هزینه های متعلقه به عهده برنده مزایده می باشد.این آگهی 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ و منتش��رخواهد شد و در صورت تعطیلی روز مزایده 

به روز بعد موکول می گردد. م الف/ 20 طویلی- رئیس ثبت بادرود

احضار متهم
1109 شماره ابالغیه: 9110100353400188، شماره پرونده: 9009980363001468، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901388، در پرونده کالس��ه 9009980363001468 برای محمد رمضانی به 
اتهام افتراء و ضرب عمدی تقاضای کیفر نموده که رس��یدگی به موضوع به این شعبه ارجاع 
و وقت رس��یدگی برای مورخه 1391/03/21 س��اعت 10:30 تعیین گردیده است. با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترس��ی به مته��م و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون 
آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 
حضور مطابق مقررات رس��یدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف/ 1800 ش��عبه 108 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان
 

مزایده
1127 شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرایی به ش��ماره 2411/90 ش ح اول له حمیدرضا غفرانی و علیه تورج کاویانیان به آدرس: 
مجهول المکان بخواسته مطالبه مبلغ 10/863/968 ریال به منظور فروش اموال توقیفی محکوم 
علیه که جمعًا توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان 16/130/000 ریال ارزیابی گردیده 
است را جلسه مزایده ای را در تاریخ 91/3/17 ساعت 10/30-9/30 صبح در طبقه اول مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران برگزار نماید. 
طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ 10 درصد هزینه کارشناسی را به شماره حساب 
2171350205001 مل��ی دادگس��تری اصفهان واریز نموده و با ارائ��ه فیش آن به این اجرا از 
اموال بازدید به عمل آورده و در مزایده شرکت نمایند. و قیمت مزایده از پایه شروع شده و به 

شخص یا اشخاصی فروخته خواهد شد که باالترین پیشنهاد را ارائه نمایند و مشخصات کامل 
اموال به ش��رح پیوست در نظر کارشناسی می باش��د. در خصوص پرونده کالسه 2411/90 

در رابطه با دادخواس��ت خواهان آقای حمیدرضا غفرانی فرزند حیدر علی به طرفیت خوانده 
آقای تورج کاویانیان بابایی به خواس��ته تأمین دلیل که منجر به توقیف اموال مش��روحه ذیل 
گردیده اس��ت. به اطالع می رس��اند اینجان��ب در وقت مقرر در دفتر ش��عبه حاضر و پس از 
مطالعه پرونده و اطالع از موضوع کارشناس��ی ب��ا راهنمایی خواهان آقای حمیدرضا غفرانی 
ب��ه محل اموال به آدرس اصفهان- خیابان الله پاس��اژ امین داخل زیرزمین پالک 20 مراجعه 
و با توجه به صورتجلس��ه مورخه 89/12/9 مأمور اجرا پس از بررس��ی اموال و عرف بازار 
براس��اس معامالت انجام یافته و قیمت خرید و فروش اموال مس��تعمل و در نظر گرفتن جمیع 
جهات مؤثر بر قیمت مبلغ ش��انزده میلیون و یکصد و س��ی هزار )16130000( ریال برآورد 
می گردد. 1- تعداد: 6 عدد، مش��خصات کاال: سی دی رام متفرقه مستعمل، قیمت کاال به ریال: 
700/000 ریال، 2- تعداد: 3 عدد، مش��خصات کاال: س��ی دی رایتر سونی وای سوز مستعمل، 
قیمت کاال به ریال: 6/00/000، 3- تعداد: 2 عدد، مشخصات کاال: پاور کامپیوتر مستعمل، قیمت 
کاال ب��ه ریال: 30/000، 4- تعداد: 1 عدد، مش��خصات کاال: پالم ای��اور کامپیوتر، قیمت کاال به 
ریال: 40/000، 5- تعداد: 8 عدد، مش��خصات کاال: فن سی پی یو کامپیوتر مستعمل، قیمت کاال 
به ریال: 500/000، 6- تعداد: 6 عدد، مش��خصات کاال: کارت ش��ارژ همراه اول، قیمت کاال به 
ریال: 220/000، 7- تعداد: یک دس��تگاه، مش��خصات کاال: رادیو ضبط مدل سانیو مستعمل، 

قیم��ت کاال به ریال: 150/000، 8- تعداد: یک دس��تگاه، مش��خصات کاال: رادیو ضبط اتومبیل 
مس��تعمل، قیمت کاال به ریال: 150/000، 9- تعداد: 4 عدد، مشخصات کاال: بلندگوی کامپیوتر 
مس��تعمل، قیمت کاال به ریال: 80/000، 10- تعداد: 2 عدد، مش��خصات کاال: اسپیکر کامپیوتر 
مس��تعمل، قیمت کاال به ریال: 150/000، 11- تعداد: 18 عدد، مش��خصات کاال: خمیر سی دی 
پ��اک کن، قیم��ت کاال به ری��ال: 150/000، 12- تعداد: 2 عدد، مش��خصات کاال: کارت کیچرر 
کامپیوت��ر، قیمت کاال به ری��ال: 20/000، 13- تعداد: 7 عدد، مش��خصات کاال: کاور کامپیوتر 
مس��تعمل، قیمت کاال به ریال: 70/000، 14- تعداد: 1 عدد، مشخصات کاال: خش گیر سی دی، 
قیمت کاال به ریال: 10/000، 15- تعداد: یک دس��تگاه، مشخصات کاال: رادیو ضبط چهار طبقه 
با دو باند مس��تعمل، قیمت کاال ب��ه ریال: 1/500/000، 16- تعداد: یک عدد، مش��خصات کاال: 
ترانس معمولی مس��تعمل، قیمت کاال به ریال: 120/000، 17- تعداد: 4 عدد، مش��خصات کاال: 
گوش��ی تلفن مستعمل، قیمت کاال به ریال: 200/000، 18- تعداد: 1 عدد، مشخصات کاال: هویه 
برقی مس��تعمل، قیمت کاال به ری��ال: 120/000، 19- تعداد: 4 عدد، مش��خصات کاال: دو عدد 
رادی��و کوچک جیبی و دو عدد واکمن مس��تعمل، قیمت کاال به ری��ال: 150/000، 20- تعداد: 2 
عدد، مش��خصات کاال: عینک سه بعدی معمولی مس��تعمل، قیمت کاال به ریال: 120/000، 21- 
تعداد: س��ه دستگاه، مش��خصات کاال: مانیتور 14 اینچ مستعمل، قیمت کاال به ریال: 300/000، 
22- تعداد: دو دس��تگاه، مش��خصات کاال: مانیتور 17 اینچ مستعمل مدل اوسان، قیمت کاال به 
ریال: 800/000، 23- تعداد: دو دس��تگاه، مشخصات کاال: پرینتر مدل اپسون مستعمل، قیمت 
کاال به ریال: 700/000، 24- تعداد: 13 عدد، مش��خصات کاال: کیبرد کامپیوتر مستعمل، قیمت 
کاال به ریال: 1/300/000، 25- تعداد: 6 عدد، مش��خصات کاال: کیس کامپیوتر مستعمل، قیمت 
کاال به ریال: 2/500/000، 26- تعداد: 17 عدد، مش��خصات کاال: فالپی مستعمل، قیمت کاال به 
ریال: 200/000، 27- تعداد: 4 عدد، مش��خصات کاال: دس��ته بازی دوبل و تکی، قیمت کاال به 
ریال: 120/000، 28- تعداد: 2 عدد، مش��خصات کاال: سی دی رایتر ای سوز مستعمل، قیمت 

کاال به ریال: 50/000، 29- تعداد: 4 عدد، مش��خصات کاال: دی وی دی رایتر سونی مستعمل، 
قیمت کاال به ریال: 150/000، 30- تعداد: یک دستگاه، مشخصات کاال: بادگیر جهت تمیز کردن 
کیس کامپیوتر مس��تعمل، قیمت کاال به ریال: 200/000، 31- تعداد: 4 عدد، مش��خصات کاال: 
صندلی کامپیوتر مس��تعمل، قیمت کاال به ریال: 200/000، 32- تعداد: 2 عدد، مشخصات کاال: 
میز کامپیوتر معمولی مستعمل، قیمت کاال به ریال: 500/000، 33- تعداد: 11 عدد، مشخصات 
کاال: موس کامپیوتر، قیمت کاال به ریال: 330/000، 34- تعداد: یک دس��تگاه، مش��خصات کاال: 
کولر آبی مدل س��پهر خزر کوچک 1300 مس��تعمل، قیمت کاال به ریال: 700/000، 35- تعداد: 
یک دستگاه، مشخصات کاال: کامپیوتر کامل با مانیتور و کیس و دیگر متعلقات مستعمل، قیمت 
کاال به ریال: 3/000/000، جمع کل: شانزده میلیون و یکصد و سی هزار ریال )16/130/000(. 

شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان
 

مزایده
1128 شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرایی به شماره 5739/90 ش ح دوم له محمدعلی یوسفی و علیه رضا فروغی ابری به آدرس 
: اصفهان- خوراسگان خیابان اله اکبر نبش کوچه حافظ کوچه پیروزی نبش کوچه آلومینیوم 
سازی فروغی بخواسته مطالبه مبلغ 27/125/564 ریال بابت اصل خواسته و هزینه کارشناس 
و نشر آگهی به مبلغ 80/000 ریال که جمعًا به مبلغ 27/205/564 ریال به منظور فروش اموال 
توقیفی محکوم علیه که جمعًا توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان 23/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده اس��ت را جلسه مزایده ای را در تاریخ 91/3/17 ساعت 11-10 صبح در طبقه 
اول مجتمع ش��وراهای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران 
برگ��زار نماید. طالبی��ن خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزای��ده مبلغ 10 درصد از هزینه 
کارشناسی را به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی دادگستری اصفهان واریز نموده 
و ب��ا ارائ��ه فیش آن به این اجرا از اموال بازدید به عمل آورده و مزایده از قیمت پایه ش��روع 

شده و اموال به شخص یا اشخاصی فروخته خواهد شد که باالترین پیشنهاد را ارائه نمایند. و 
مشخصات اموال بدین شرح می باشد: 1- دو رأس گاو شیری مجموعًا به مبلغ 20/000/000 
ریال و 2- یک رأس گوس��اله به مبلغ 3/000/000 ریال که جمعًا توس��ط کارش��ناس رسمی 
دادگستری اصفهان به مبلغ 23/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.  شعبه اول اجرای احکام 

شورای حل اختالف اصفهان
 

مزایده
1129 شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرای��ی ب��ه ش��ماره 122/91 ش ح اول له حبیب کریم��ی و علیه ایم��ان طباطبایی به آدرس: 
بهارس��تان خیابان اردیبهشت بلوک 122 پ 59 بخواسته مطالبه مبلغ 32/287/296 ریال بابت 
اصل خواسته و هزینه کارشناسی و نشر آگهی جلسه مزایده ای را در تاریخ 91/3/14 ساعت 
10/30-9/30 صب��ح در طبق��ه اول مجتمع ش��وراهای حل اختالف اصفه��ان واقع در خیابان 
محتش��م کاش��انی جنب بیمه ایران برگزار نمایند. به منظور فروش اموال توقیفی یک دستگاه 
پژو تیپ 405 جی ال ایکس که توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان 40/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده اس��ت برگزار نمایند. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده مبلغ 
10 درصد از هزینه کارشناسی را به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی دادگستری 
اصفه��ان واری��ز نموده و با ارائه فیش آن به این اجرا از خ��ودرو بازدید به عمل آورده و در 
مزایده ش��رکت نمایند. و قیمت مزایده از پایه شروع ش��ده و خودرو به شخص یا اشخاصی 
فروخته خواهد ش��د که باالترین پیشنهاد را ارائه نمایند. و مشخصات خودرو بدین شرح می 
باشد. سواری سیستم پژو سواری تیپ 405 جی ال ایکس به شماره انتظامی 294 ج 18 ایران 
43 مدل 1376 رنگ طوس��ی س��یر روغنی ظرفیت 4 نفره. نوع سوخت بنزین به شماره موتور 
2527502107 شماره شاسی 70300628 و شیشه جلو آن شکسته و نیاز به رنگ آمیزی دارد 
که با توجه به اوصافات توسط کارش��ناس به مبلغ 40/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. 

شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان
 

مزایده
1130 ش��عبه اول اج��رای احکام ش��ورای حل اخت��الف اصفهان در نظ��ر دارد در خصوص 
پرون��ده اجرای��ی به ش��ماره 1466/90 ش ح اول له مصطفی اعرب زاده و علیه رحمان ش��اه 
علی به آدرس: بخش جرقویه علیا منزل رحیم )رحمان( ش��اه علی به آدرس: بخواس��ته مبلغ 
مطالب��ه 7/210/708 ری��ال و مبلغ 500/000 ریال هزینه کارشناس��ی و مبل��غ 80/000 ریال 
نش��ر آگهی که جمعًا به مبلغ 7/790/708 ریال جلس��ه مزایده را در تاریخ 91/3/14 س��اعت 
11-10 صبح در طبقه اول مجتمع ش��وراهای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان محتش��م 
کاش��انی جنب بیمه ایران به منظور فروش اموال توقیفی یک دس��تگاه خودرو سواری پیکان 
به ش��ماره انتظامی 786 ی 37- ایران 13 که توس��ط کارشناس رس��می دادگستری اصفهان 
به مبل��غ 27/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت برگزار نماید. طالبی��ن خرید می توانند 5 
روز قبل از تاریخ مزایده فروش مبلغ 10 درصد از مبلغ کارشناس��ی را به ش��ماره حس��اب 
2171350205001 بانک ملی دادگس��تری اصفهان واریز نموده و با ارائه فیش آن به این اجرا 
از خ��ودرو بازدید به عمل آورده و در مزایده ش��رکت نمایند. و قیمت مزایده از پایه ش��روع 
ش��ده و به ش��خص یا اش��خاصی فروخته خواهد شد که باالترین پیش��نهاد را ارائه نمایند و 
مش��خصات خودرو بدین شرح می باشد: یک دستگاه س��واری پیکان به شماره انتظامی 786 
ی37- ایران 13 مدل 1380به رنگ س��فید روغنی بنزین س��وز که از ناحیه گلگیر جلو و سپر 
جلو س��مت راست و س��پر عقب س��مت چپ آثار تصادف دارد. موتور گیریبکس دیفرانسیل 
نس��بتًا خوب وضعیت بدنه نس��بتًا خوب و درصد نس��بتًا خوب که با توجه به وضعیت فعلی 
توس��ط کارشناس رس��می دادگس��تری اصفهان به مبلغ 27/000/000 ریال ارزیابی گردیده 
 اس��ت و ضمنًا مزایده خودروی موصوف در مرحله دوم می باش��د. شعبه اول اجرای احکام 

شورای حل اختالف اصفهان
 

مزایده
1131 شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرایی به ش��ماره 4313/88 ش ح دوم له سمیه اس��داله نجفی و علیه مهدی رجاء به آدرس: 
اصفهان امام خمینی خ ش��هیدان کاظمی خ خیابان ملت بن بست وحدت پ 35 بخواسته مطالبه 
بخشی از مهریه به مبلغ 8/15/000/000 ریال که معادل با 116 عدد سکه تمام بهار آزادی طبق 
اس��تعالم از صنف زرگرهای اصفهان جلسه مزایده ای را در تاریخ 91/3/13 ساعت 10/30-

9/30 صب��ح در طبق��ه اول مجتمع ش��وراهای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان محتش��م 
کاش��انی جنب بیمه ایران به منظور فروش یک منزل مس��کونی س��ه طبقه فاقد س��ند که طبق 
ماده 101 اجرای توقیف گردیده اس��ت که شش دانگ آن توسط کارشناس رسمی دادگستری 
اصفه��ان 8/15/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 
روز قبل از فروش مبلغ 10 درصد از هزینه کارشناس را به شماره حساب 2171350205001 
بانک ملی دادگس��تری اصفه��ان واریز نموده و با ارائه فیش آن به ای��ن اجرا از اموال بازدید 
ب��ه عمل آورده و در مزایده ملک ش��رکت نمایندو قیمت مزایده از پایه ش��روع ش��ده و ملک 
موصوف به ش��خص یا اشخاصی فروخته خواهد ش��د که باالترین پیشنهاد را ارائه نمایند و 
مش��خصات ملک بدین شرح می باشد: اصفهان خیابان شهیدان کاظمی خیابان ملت انتهای بن 

بست وحدت پ 35 شمالی پالک مورد معرف دارای عرصه به مساحت حدود 88/50 مترمربع 
بوده )فاقد س��ند می باش��د( و اعیان احداثی به روی عرصه فوق در حد س��ه طبقه )همکف و 
اول و دوم( ب��ا دیوارهای آجری و س��قف آن در طبقات همکف و اول دارای پوش��ش تیرچه 
بلوک و طبقه دوم دارای پوش��ش طاق ضرب )آهن و آجر( می باش��د. و س��اختمان فاقد نما، 
ک��ف حی��اط موزائیک و دیوارهای حیاط نیز فاقد نما می باش��ند. دیوارهای داخلی گچ و رنگ 
آمیزی کف ها موزائیک و س��یمان و در طبقه دوم کف های س��رامیک و آشپزخانه اوپن کف 
ها موزائیک و س��یمان و در طبقه دوم س��رامیک و بدنه ها دیوارها کاشی و کابینت فلزی کف 
س��رویس و حمام و توالت س��رامیک و بدنه کاشی می باش��د. درب های داخلی چوب و درب 
های بیرونی فلزی می باشد. سیستم گرمایش ساختمان بخاری و سرمایش آن کولر می باشد 
و دارای آب و گاز و برق س��ه کنتور می باش��د که با توجه به مراحل و موصوفات فوق الذکر 
توس��ط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان 8/15/000/000 ریال ارزیابی گردیده است و 
 در حال حاضر ملک موصوف در دس��ت مس��تأجر می باشد. شعبه اول اجرای احکام شورای

حل اختالف اصفهان
 

مزایده
1199 شماره آگهی: 9100390200400001، شماره پرونده: 9000400200400122/1، آگهی 
مزایده پرونده اجرایی کالس��ه: 9000459 شش دانگ قطعه زمین پالک شماره 9692 فرعی از 
406 اصلی واقع در بخش 16 اصفهان به آدرس خ ش��اهین ش��هر خ اقبال الهوری فرعی یک 
ش��رقی نیم فرعی یک ش��رقی ابتدای بن بست پالک 2 که س��ند مالکیت آن در صفحه 17 دفتر 
527 امالک با ش��ماره چاپی 703156 و به ش��ماره ثبت 116175 صادر ش��ده است با حدود: 
ش��مااًل به طول 11 متر درب و دیواریس��ت به پالک 8018 شرقًا اول بطول 5 متر پی است به 
بن بست دوم بطول 35 متر پی به پی پالک 9691 فرعی جنوبًا بطول 11 متر پی است به پالک 
9687 فرعی غربًا بطول 30 متر به پالک 9693 که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق عبارت 
اس��ت قطعه زمینی است که در انتهای بن بس��ت قرار گرفته به مساحت 330 مترمربع عرصه 
که در چهار طبقه و زیرزمین مس��کونی با اس��تفاده از مصالح س��اختمانی متعارف بصورت 
اس��کلت بتونی و س��قف تیرچه بلوک و نمای بیرونی آجر 4 س��انتی و داخل س��فیدکاری و 
کف س��رامیک و س��رویس بهداشتی و آشپزخانه بدنه کاشی و کف س��رامیک و کابینت های 
اشپزخانه ام دی اف و بعضًا فلزی است سیستم گرمایشی بخاری گازی و سیستم سرمایشی 
کولر آبی ساختمان جهت 8 واحد مسکونی طراحی شده یک واحد در زیرزمین و در عمق 2/5 
متری و یک واحد در همکف و سه طبقه روی همکف هر طبقه دو واحد یک واحد شمالی و یک 
واحد جنوبی می باش��د پارکینگ در طبقه همکف کنار واحد جنوبی طراحی شده طبق صورت 
مجلس��ی تفکیکی ارایه شده مساحت مفید 8 دس��تگاه آپارتمان مسکونی 725/38 مترمربع که 
حس��ب اظهار مالک آپارتمان طبقه سوم جنوبی به مساحت 105/21 مترمربع در مالکیت آقای 
بهنام خواجه دهدش��تی می باشد و 7 دستگاه آپارتمان باقیمانده به مساحت 615/15 مترمربع 
در مالکیت آقای مهدی صحرایی می باش��د طبق صورت مجلس تفکیکی 4 واحد پارکینگ برای 
مجموعه مورد تأیید قرار گرفته در نتیجه 7 دس��تگاه آپارتم��ان و 4 واحد پارکینگ و 6 واحد 
انباری در صورت مجلس تفکیکی دارد و 3 واحد آن فاقد پارکینگ قید ش��ده در سند می باشد 
)پارکین��گ همکف ظرفیت پارک تعداد بیش��تری اتومبیل بصورت درگیر دارد( ش��ماره فرعی 
آپارتمان های متعلق به مالک طبق صورت مجلس تفکیکی عبارتند از: 1- واحد مس��کونی واقع 
در طبقه زیرزمین به مس��احت 79/83 مترمربع ش��ماره ملک 25293، 2- واحد مسکونی واقع 
در طبقه همکف به مس��احت 74/23 مترمربع شماره ملک 25294، 3- واحد مسکونی واقع در 
طبقه اول ش��مالی به مساحت 83/55 مترمربع شماره ملک 25295، 4- واحد مسکونی واقع در 
طبقه اول جنوبی به مس��احت 105/72 مترمربع ش��ماره ملک 25296، 5- واحد مسکونی واقع 
در طبقه دوم شمالی به مساحت 83/30 مترمربع شماره ملک 25297، 6- واحد مسکونی واقع 
در طبقه دوم جنوبی به مس��احت 105/47 مترمربع ش��ماره ملک 25298، 7- واحد مسکونی 
واقع در طبقه س��وم شمالی به مساحت 83/05 مترمربع شماره ملک 25299، و آپارتمان طبقه 
س��وم جنوبی به مساحت 105/22 مترمربع به ش��ماره ملک 25300 طبق اظهار مالک بفروش 
رس��یده و در مالکیت او نمی باشد که طبق سند رهنی شماره 6597-85/09/19 دفترخانه 146 
اصفهان در رهن بانک پارس��یان ش��عبه نوربخش اصفهان واقع می باش��د و مورد رهن بیمه 
می باش��د و کلیه واحدها دارای برق اختصاصی و انش��عاب آب و گاز مش��ترک می باشد از 
س��اعت 9 الی 12 روز دوش��نبه مورخ 1391/3/6 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع 
در خیابان هش��ت بهشت شرقی- چهارراه اول س��مت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده 
هفت واحد از مبلغ پایه س��ه میلیارد و دویس��ت و شصت میلیون و دویست و نود و پنج هزار 
ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به 
ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اشتراک 
و مص��رف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی وعوارض 
ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به 
عهده برنده مزایده اس��ت ضمن آنکه پس از مزای��ده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
باب��ت هزین��ه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد می گ��ردد ضمنًا این آگهی در 
یک نوب��ت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1391/2/17 درج و منتش��ر می گردد 
 و در ص��ورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. اس��دی- رئیس اداره اجرای

اسناد رسمی اصفهان
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امام رضا )ع( :
هر گاه برای شما پیش آمد سختی روی داد از ما کمک و یاری 

بجوئید¯

گویند که روزی موسی )ع( در آن وقت که ش��بان شعیب بود و هنوز 
وحی ب��دو نیامده بود، گوس��فندان را م��ی چرانید. قضا را میش��ی از 
رمه )گله( جدا افتاد. موس��ی)ع( خواس��ت که او را با رمه ببرد. میش، 
گوسفندان را نمی دید و از بیدالی )ترس( همی رمید و میشی از پس 
او همی دوید، تا مقدار دو فرس��نگ؛ چنان که میش را طاقت نماند و 
از ماندگی )خستگی( بیفتاد و برنتوانس��ت خاست.موسی)ع( در وی 
نگاه کرد و رحمش آم��د. گفت: ای بیچاره، کج��ا می گریزی و از که 
می ترسی؟برداشتش و بر گردن گرفت و بیاورد تا به نزدیک رمه. چون 
چش��م میش بر رمه افتاد، دلش به جا باز آمد. موسی )ع( او را از گردن 
فرو گرفت و میش اندر میان رمه ش��د.ایزد تعالی به فرشتگان ندا کرد 
که دیدید بنده من با آن میش چه خلق کرد و بدان رنج که بکش��ید و 
او را نیازرد و بر وی ببخشود؟ به عزت من که او را برکشم )مقام بلندی 
بخشم( و کلیم )همسخن خود( گردانم و پیغامبریش دهم و بدو کتاب 
فرستم و تا جهان باشد از او گویند. این همه کرامت ها او را ارزانی داشت.

احجام و فضاها
بی حیا: بعضی چیزهای بزرگ و خارج از اندازه

آ یه چیزی بی حیای یم داش: )یک چیز بی حیایی هم داشت(
پتا پَن بودن )پت و پهن(: عریض

قبل منقل: به کل یک وسیله بزرگ و بدقواره اطالق می شود.
این قبل منقال وردار بیار!

کتا کلف: کلفت و ضخیم
گنده: بزرگ

گنده منالی: بسیار بزرگ
ِهنـِنی: چیز سنگین و بدبار

این هننی چی چی یس به کولد کشیدی؟ )این چیز سنگین و بزرگ 
چیست که به دوشت حمل می کنی؟(

هیبت: به کل یک حجم بزرگ و سنگین و بدبار اطالق می شود.

پیرترین دانشجوی جهان 
فارغ التحصیل شد

مسن ترین دانشجوی جهان در سن 
97 س��الگی توانس��ت از یکی از 
دانش�����گاه های اس�����ترالیا 
فارغ التحصیل ش��ود. این پیرمرد 
مدرک فوق لیسانسش را در رشته 
علوم بالین��ی اخذ ک��رد و عنوان 
مسن ترین دانشجوی جهان را به 
داد.»آالن  اختص��اص  خ��ود 
استورات« که متولد سال 1915 
میالدی اس��ت، س��ال 2006 میالدی نیز در س��ن 91 س��الگی پس از 
فارغ التحصیل شدن در رشته  حقوق این عنوان را به خود اختصاص داده 
بود.»استوارت« در توضیح این موفقیتش گفت: وقتی به سن 90 سالگی 
رسیدم، تصمیم گرفتم تا ادامه تحصیل بدهم، به همین دلیل با گذراندن 
دوره های فشرده، دوره شش ساله را حدود چهارسال و نیم گذراندم و در 
سال 2006 میالدی فارغ التحصیل شدم. در سال 2009 میالدی نیز در 
رشته علوم بالینی وارد دانشگاه شدم و با تالش فراوان توانستم در رشته 
علوم بالینی فارغ التحصیل شوم.»اس��توارت« با پیاده روی و مدیتیشن   
وخواندن رمان های جنایی و متون طبی، ذهن و جسم خود را فعال نگه 
داش��ته اس��ت.وی همچنین معتقد است که افراد مس��ن نبایدکهولت 

سن شان را برای دورماندن از مطالعه و درس خواندن بهانه  بکنند.

اگر به دنبال فناوری هایی هس��تید ک��ه تأثیر بزرگی در 
زندگی بشر داش��ته اند و امروز به بخش��ی جدایی ناپذیر 
 از زندگی انس��ان ها تبدیل ش��ده اس��ت، به شما توصیه 

می کنیم که این مطلب را مطالعه کنید.
 از نیمه دوم قرن بیستم، رش��د فناوری ها سرعت بسیار 
زیادی به خود گرفته و ما هر روزه شاهد معرفی اختراعات و 
تکنولوژی های جدیدی هستیم. اما تعدادی از این ابدعات 
و اختراعات بدون شک زندگی بشر را برای همیشه تغییر 
دادند. در این مطلب قصد داریم تا شما را با تعدادی از این 

فناوری های مهم و اثر گذار آشنا کنیم.

وب کم
کامپیوتر و اینترنت یک انقالب واقعی را در زندگی بش��ر 
به وجود آوردن��د و با کم کردن فاصله ه��ا امکان ارتباط 
برقرار کردن بین انسان ها را آس��ان تر کردند. اما ظهور 
»وب کم«ها به انسان ها کمک کرد تا بتوانند با یکدیگر 
ارتباط تصوی��ری نیز برق��رار کرده و در زم��ان صبحت، 
یکدیگر را مشاهده کنند. تا پیش از این، برقراری ارتباط 
زنده تصویری تنها در توان ایس��تگاه های تلویزیونی و از 
دسترس مردم عادی خارج بود. در نهایت این »وب کم« 
بود که به اف��راد عادی نیز اجازه داد تا ب��ا یکدیگر ارتباط 

تصویری داشته باشند.

کنسول های بازی دستی
تا قبل از ورود کنس��ول های بازی دس��تی قابل حمل به 
بازار در دهه 80 میالدی، تعداد محدودی از کنسول های 
بازی که در بازار جهانی موجود بودند بسیار بزرگ بوده و 

به تلویزیون وصل می شدند. 
در دهه 80 میالدی، نسل اولیه کنسول های بازی دستی 
به بازار آم��د که به نوعی ی��ک انقالب واقع��ی در زمینه 
تکنولوژی های دیجیت��ال و همچنین دنیای بازی های 
ویدئویی بود. این وس��ایل بازی به س��رعت در دنیا جای 
خود را باز کرده و هر روز در حال پیشرفت هستند. امروز 
کنسول های دس��تی » PSP « از شرکت سونی در زمره 

پیشرفته ترین کنسول های بازی دستی هستند.

تبلت
چن��د س��الی اس��ت ک��ه ورود وس��یله ای جدی��د به 
 ب��ازار فناوری ه��ای دیجیت��ال، انقالبی ب��زرگ ایجاد 
کرده است. »تبلت« ها سامانه هایی هوشمند هستند که 
ترکیبی از تلفن همراه و کامپیوترها را به صورت همزمان 
با هم تلفیق کرده اند. در تبلت ه��ا امکان گوش دادن به 
موسیقی، تماشای کلیپ های تصویری، اتصال به اینترنت، 
انجام بازی و برقراری تماس ه��ای صوتی و تصویری نیز 
موجود است. شرکت های مختلفی امروزه در دنیا در حال 
 طراحی و ساخت نمونه های جدید از »تبلت« ها هستند. 
شرکت هایی مثل: سامسونگ، اپل، توشیبا و یا سونی از 

جمله سازندگان مطرح تبلت در جهان هستند.

بلوتوث
ب��رای بس��یاری از م��ا تلفن ه��ای هم��راه ب��ا فناوری 
»بلوتوث«، ب��ه وس��یله ای محبوب و همگان��ی تبدیل 
شد. همه روزه ما با اس��تفاده از این فناوری حجم زیادی 
 از اطالع��ات را به اش��کال مختل��ف به یکدیگ��ر منتقل 
می کنیم. در عین حال اس��تفاده از فن��اوری »بلوتوث« 
 به تلفن ه��ای همراه نی��ز مح��دود نمانده و ام��روزه به 
رایانه ها، تبلت ها، تلویزیون های دیجیتال و در بسیاری 

از وسایل الکترونیکی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

دوربین های دیجیتال
عکاسی کردن با دوربین های آنالوگ کاری بسیار مشکل 
بود که به آموزش بسیار زیادی نیاز داشت و باعث شده بود 
تا عکاس��ی، تبدیل به حرفه ای سخت و مشکل شود که 

کمتر کسی به آن رغبتی داشته باشد. 
به همه اینها اضافه کنید مشکالت چاپ عکس را که کاری 
دقیق، ظریف و حساس بوده است. معرفی دوربین های 
دیجیتال باعث ش��د تا عکاس��ی برای بس��یاری از افراد 
راحت تر ش��ود. در عین ح��ال، قابلیت تماش��ای فوری 
عکس و همچنین قابلیت وصل کردن این دوربین ها به 
کامپیوتر، کمک شایانی به افزایش نفوذ هنر عکاسی در 

بین مردم کرده است. 
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خواندنی

زیر آسمان اصفهان

موفقیت

هزار و یک شب

عکس نوشت

امروزه فناوری ردیابی چش��م را می توان با دیگر روش های 
کنترل ادغام کرد، مانند کلیک کردن بر روی یک نمایشگر 

لمسی یا شناخت صوتی.
شخص برای نوشتن فقط باید به کلید حروف، روی صفحه 
رایانه نگاه کند. متخصصان شرکت سوئدی »توبی« به مدت 
ده سال است که در حال مطالعه روی فناوری ردیاب بینایی 
 برای کمک به ناتوانان جس��می هس��تند. در این فناوری، 
دو پرتو م��ادون قرمز به کاربر تابیده می ش��ود و دو دوربین 
مخفی نیز نور بازتاب شده از شبکیه چشم را ردیابی می کنند. 
هنریک اسکیلسون، مدیرعامل و بنیانگذار شرکت توبی می گوید: قباًل انسان ها باید روش ارتباط با 
رایانه را طبق اصطالح های کامپیوتری می آموختند. اکنون ما به رایانه می آموزیم چگونه با انسان، 
طبق قراردادهای انسانی مرتبط شود. از این فن همچنین در نوشتن می توان استفاده کرد. شخص 
برای نوشتن فقط باید به کلید حروف، روی صفحه رایانه نگاه کند. در حال خواندن یک متن هم، این 
فناوری تشخیص می دهد که کاربر به انتهای متن رسیده و به طور خودکار به صفحه بعدی می رود.

امروزه فناوری ردیابی چشم را می توان با دیگر روش های کنترل ادغام کرد، مانند کلیک کردن بر 
روی یک نمایشگر لمسی یا شناخت صوتی. برای مثال شما می توانید به شناسه مورد نظر نگاه و با 
کلیک بر روی نمایشگر لمسی، برنامه را باز کنید. هنریک اسکیلسون می گوید: شاید برای برنامه های 
بسیار تخصصی هنوز نیاز به ماوس داشته باشید، ولی در چند سال آینده، از کنترل چشمی بیش 
از ماوس استفاده خواهید کرد. توسعه دهندگان همچنین بر روی ادغام این فناوری در عینک های 

معمولی کار می کنند.

 یک گروه از دانش��مندان برای یافتن ش��هاب سنگ هایی
 که ماه گذش��ته در کالیفرنیا س��قوط کردند، با یک کشتی 
هوایی حرکت آهسته به آسمان رفتند تا نقاط اصابت زمینی 

را بررسی کنند.
 تالش این گروه از دانشمندان برای یافتن شهاب سنگ هایی

ک��ه در کالیفرنی��ا پرت��اب ش��ده، جدیدتری��ن ت��الش 
ها ب��رای یافت��ن ای��ن قطعات ف��را زمینی اس��ت ک��ه از 
انفج��ار روز 22 آوری��ل )3 اردیبهش��ت( حاص��ل ش��ده 
اس��ت. طی دو هفته گذش��ته ش��کارچیان گنج با ازدحام 

در تپه های س��یرا نوادا تالش کردند که قطعاتی از ش��هاب س��نگ ه��ا را به چن��گ بیاورند. این 
ش��هاب س��نگ ها به قطعات بس��یار کوچکی تقس��یم ش��ده بودند و بزرگ ترین آنه��ا 19 گرم 
یا اندازه یک باطری س��ایز AA وزن داش��ت. محققان ناس��ا و مؤسس��ه غیر انتفاع��ی SETI در 
کالیفرنیا ب��ه دنب��ال قطعات بزرگ ت��ر بودن��د و روز پنجش��نبه از منطق��ه هوایی س��اکرامنتو 
 همراه یک کش��تی هوایی که مجهز به دوربین و حس��گر بود، برای یافتن این ش��هاب س��نگ ها

به آسمان رفتند.کشتی هوایی نوعی هواگرد سبک تر از هواست که معموالً گازی سبک در محفظه 
بزرگی در این نوع هواگرد قرار دارد و همانطور که کشتی در آب شناور است، این گاز نیز باعث شناور 
شدن آن در هوا می شود. دانش��مندان از آسمان، زمین را برای محل ش��هاب سنگ های بزرگ تر 
جستجو کردند. این جستجوها در منطقه ای صورت گرفت که جیمز دبلیو مارشال برای نخستین 
بار در سال 1848 در کالیفرنیا طال پیدا کرد. زمانی که آنها نقاط محتمل اصابت این شهاب سنگ ها 

را مشخص کردند، این مناطق را با یک گروه تحقیقاتی جستجو خواهند کرد.

بررسی شهاب سنگ 5میلیارد سالهکنترل کامپیوتر با چشم

سامسونگ طی یک کنفرانس خبری، 
رسماً گلکسی اس 3 را معرفی کرد. از 
مهم ترین امکانات نرم افزاری می توان به 
آماده به کار شدن موبایل با دستور صوتی 
و شناسایی شما از روی صدا، دستورات 
صوتی ویژه برای اجرای برخی برنامه ها 
همچون راه اندازی دوربین، باز کردن 
بخش اس ام اس و دفترچه تلفن و...
اشاره کرد.
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خوب خدا را شکر مسأله حل شد. 
مجید 
جا دارد که بنده از همین طریق کافی

به خودم، به شما، به همه و به بقیه 
تبریک عرض کنم که باالخره این اسباب نگرانی هم رفع 
 ش��د و ما می توانیم زین پ��س با خیال راح��ت و غبغبی 
پر باد، جواب هر پرسش گری را بدهیم و نامبرده را سر جای 
خود منکوب کنیم تا بفهمد که هر کی هر کی نیست و قس 
علی هذا...پس از سال ها بحث و بررسی و مداقه و امعان نظر 
و تدقیق و واکاوی و ساختار شکنی و مفصل بندی و غیره، 
باالخره معلوم شد که کاشی های مدرسه چهار باغ از خیلی 
وقت پیش ریخته بوده و ربطی به ما)به حول و قوه الهی( 
ندارد.الزم نیست شهروند اصفهان باشی؛ حتی مسافران 
یکی دو روزه این ش��هر هم حتما از چهارباغ گذر کرده و 
داربست زشت و کاشی های ریخته گنبد زیبای مدرسه 
چهارباغ یا به قولی کاروانسرای مادر شاه را دیده اند. اما حاال 
تعدادی عکس از »ارنست هولستر«، یک عکاس فرنگی که 

در دوران ظل السلطان به ایران سفر کرده پیدا شده که در 
این عکس ها نیز بخشی از کاشی های گنبد این بنای زیبا 
ریخته بوده است. با کشف این عکس ها موجی از شادی 
مسئوالن شهر را  در بر گرفته است، چون گویا به نظر ایشان 
به مصداق این که ظلم بالسویه عدل است، البد بی عرضگی 
بالسویه هم زرنگی است. حاال فرقی هم ندارد که سیصد و 
خرده ای سال پیش که این بنا ساخته می شد فقط گل بود 
و رنگ و خشت و آجر و االن همه چیز هست؛ من الجمله 
مهندسین معمار فارغ التحصیل دانشگاه های وطنی اعم از 
آزاد و غیر آزاد که اگر س��هوا »مهن��دس« را بین »آقا« و 

اسمشان نگذاری، سیراب شیردانت در امان نخواهد بود.
اصاًل یکی نیس��ت از بنای این عمارت بپرس��د که تو مگر 
حکایت س��نگ انداختن دیوانه ای در چاه و اُسکل شدن 
تنی چند از عقال را نخوانده ای؟ آخر پدرت خوب، مادرت 
خوب، مرض داشتی ساختمانی ساخته ای که 150 سال 
بعد در زمان ظل السلطان و سیصد سال بعد در زمان حال، 

کس��ی نمی تواند تعمیرش کن��د؟! واال قباحت هم حد و 
حدود دارد. ارنست هولستر هم آمده و دیده است کاشی ها 
ریخته بوده، این که نشد! همه مشکالت به حول و قوه الهی 
حل ش��د، فقط نمی دانم چرا این موج شادی فوق الذکر 
هرکاری می کنم حقیر را در بر نمی گیرد. گمانم ترس��م 
از این است که این مقایسه و شبیه س��ازی دوران حاضر 
با زمان ظل الس��لطان، ابعاد تازه ای پیدا کند؛ مگر خود 
او نبود که بسیاری از ابنیه دوران صفوی از جمله عمارت 
های نمکدان و هفت دست را که به قول آنها که دیده اند، 
از چهلستون کنونی زیباتر بوده است را با خاک یکی کرد؟  
بله دوست گرامی، به جای ظل السلطان می شد با کس 
دیگری هم قیاس کرد و دوران او را، م��ن باب مثال آورد 
دوران شاه عباس اول و دوم؛ یا نه، دست کم دوران همین 
شاه سلطان حس��ین مادر مرده که بین حکام صفوی به 
بی عرضگی مشهور است را مثال می زدی که این بنا در 

زمان او ساخته شده است.

کارگران مشغول کار  نیستند دست انداز

تا جهان باشد از او گویند

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید
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آگهی مناقصات عمومی آگهی مناقصه عمومی

شركت آب و فاضالب استان اصفهان شركت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خریدهای مندرج در جدول ذیل 
را از محل اعتبارات جاری از فروشندگان ذیصالح انجام دهد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خریدهای ذیل را مطابق جدول 
زیر از فروشندگان ذیصالح انجام دهد.

شماره 
نوع موضوع مناقصهمناقصه

بودجه
مبلغ تضمین 

)ریال(

59/820/000جاریخرید کمربند )زینچه( چدنی در اقطار مختلف به همراه پیچ و مهره و واشر مربوطه91-1-44

خرید محفظه تلسکوپی پلیمری شیر قطع و وصل 1/2 و 3/4 با کالهک چدنی و مهره 91-1-45
38/000/000جاریبرنجی

خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضالبی کورتیوب ساکت دار به قطر 800 میلیمتر 91-1-46
175/000/000عمرانی)جهت آبفای شاهین شهر(

موضوع مناقصهشماره مناقصه
نوع 

بودجه
مبلغ تضمین 

)ریال(

91-1-49
 خرید شیر یک طرفه برنزی دریچه ای مغزی دار 1/2، 3/4، 1 اینچ و بدون مغزی

1 1 و 2 اینچ )کاماًل دنده موازی(
2

79/550/000جاری

147/200/000جاریخرید شیر انشعاب )شبکه( برنزی نوع ساده و کونیک دار در اقطار مختلف91-1-50

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه كارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/30
گشایش پاكات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 91/2/31
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