
 بررسی کیفیاصفهان هم زلزله می آید
 خودروهای چیني

برخالف تصور اشتباه  مردم
 چند درس مهم

12 برای زندگی
صعود  برای ایران 

سخت تر شد 93
توسعه عمودی و افقی  

8اصفهان ممنوع

 شاید این جمله را زیاد شنیده باشید یا حتی خودتان هم جزو راویان آن باشید که »در 
اصفهان زلزله نمی آید«؛ عده ای به گفتن آن اکتفا می کنند و گروهی هم آن را باور دارند. 
اما واقعیت ها برخالف این تصورات است؛ واقعیاتی که مصطفی بهبهانی، رییس هیأت 

مدیره نظام مهندسی استان اصفهان با زاینده رود در میان گذاشت...

ابرقویی نژاد هم مثل سپاهان 
هت تریک کرد!

یک طاس، در تاالر فرشچیان 
آواز می خواند 

ماه عسل، بی احسان علیخانی 

خوشبو باشیم

سفر به سرد سیر

 نرخ تورم در 
اریبهشت 22/2 درصد

نقش جهان در معرض خطر 
 دوباره  حذف از فهرست

 جهانی

 راه اندازی متروی اصفهان
در امسال  قطعی شد

محمد جواد محمدی زاده، رییس س��ازمان حفاظت از محیط زیس��ت از 
راه اندازی مترو اصفهان، تبریز و اهواز طی امس��ال خبر داد. به گفته وی 
هوای تهران و چند شهر بزرگ مثل مشهد، اصفهان، شیراز، اراک و غیره، 
به میزانی آالیندگی دارد که این میزان در س��موم خطرناک نس��بت به 

سال های گذشته، بهبود خوبی پیدا کرده است.

قول دولت به هنرمندان صنایع دستی بی اعتبار شد
3
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رویای اکران خارجی در ساحل 
اصفهان تعبیر شد 

امشب درخت زندگی در سینما ساحل 

 با بی توجهی  ارگان ها  برای خرید صنایع دستی

انگار بعد از کلی وعده و وعید، با الخره یکی از مدیران س��ینمایی 
این شهر که هم جوان است و هم تازه وارد، تصمیم گرفت به قولش 
عمل کند و رویای اکران خارجی را در شهر گنبدهای فیروزه ای 

جامه عمل بپوشاند.
البته ناگفته نماندپیش از این هم تاالر هنر و سینمای جوان از این 
قبیل برنامه ها داشته اند و هنوز هم دارند، ولی سینماهای سطح 

شهر تاکنون فرصت اکران را نداش��ته اند. سینما ساحل اصفهان 
در راستای نمایش فیلم های برگزیده جهانی، برای اولین بار فیلم 
سینمایی »درخت زندگی« برنده نخل طالی کن سال ۲۰۱۱ را 
به کارگردانی ترنس مالیک و بازی ش��ان پن و براد پیت، نمایش 

می دهد.
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س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

مجم��ع انتخاباتی هی��أت فوتبال اس��تان اصفهان 
روز گذش��ته در تاالر افتخ��ارات اداره کل ورزش و 
 جوانان استان تشکیل جلسه داد و در نهایت پس از 
رأی گیری از اعضای مجمع، علی اکبر ابرقویی نژاد 
با ۲6 رأی از مجموع 44 رأی مأخوذه، برای سومین 
دوره متوالی به عنوان رییس هیأت فوتبال اصفهان 
انتخاب شد تا مانند تیم فوتبال سپاهان در این زمینه 

هت تریک کرده باشد!

9

ابهامات در سرنوشت مذاکرات مسکو

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش
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اطالعیه
اجتماعی  تأمین  استخدام  آزمون  نام  ثبت  پایان مهلت  به  توجه  با 
به آگاهی می رساند دریافت کارت  تاریخ 91/3/20 بدینوسیله  در 
ورود به جلسه از تاریخ 91/3/23 از طریق پایگاه اطالع رسانی تأمین 
 به نشانی www.tamin.ir و همچنین پورتال صندوق به نشانی
  www.sso.ir امکانپذیر است. همچنین آزمون رأس ساعت 8:30 صبح 
روز پنج شنبه 25 خردادماه سال جاری در محل رحمتیه دانشگاه 

آزاد اسالمی دانشکده ادبیات شهرکرد برگزار می شود.
مدیریت درمان و اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

6250732-3
6265583

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

بررسی گرایش خانواده ها  به  تدریس  خصوصی فرزندانشان  به مناسبت روز معلم 

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال

شود. چندسالی هم هست 
شود، چند عکس و سخنرانی اش پخش می 

قدس که  می 

ها، او را نمی شناسیم. او آشنای 
شود. با همه این

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

ه در چند عکس خالصه شده و این عکس ها آن قدر تکرار شده که 
غریبه ای است ک

ب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لق

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

دیر نیس��ت روز هایی که پایتخ��ت فرهنگ و تمدن 

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

و همه کس��انی که می خواستند نمایشگاه بگذراند، 

ر درفت��ه دولتی مراجعه 
یا باید ب��ه گالری های زهوا

می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

در حالی که اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندس��ازی یارانه ها با 

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 
است، طی روزهای اخی

ردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 
خ

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

 ف��از دوم هدفمندسازی 
ت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای

 دول

ه بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
��ا را داد

یارانه ه

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

ح از ابت��دای خرداد را 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طر

 تقوی��ت م��ی کن��د؛ از جمل��ه ای��ن ک��ه دول��ت ای��ن روزها 

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

شاره کرد. 
2 میلیارد دالر ک��االی اساسی ا

بازار برای واردات4

ر ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی د

ویژه دولت ب��وده که ب��ه نظر می رس��د دولت در 
ز برنام��ه 

 نی

ه بازار و 
 ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��

آستانه

ی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 
 مردم، به این سیاست رو

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

ی  وزیر صنعت، معدن و 
ه ویژه این که به تازگ

خبر می دهند، ب

تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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فرماندار تهران

به دو كانديدا تذكرداد

ببري
جي

دويچي
شسان

بهرو

ببري
جي

دويچي
شسان

بهرو

میراث فرهنگی 

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

12

12

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 

را از پا درآوردن

12
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن12

در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

اول به شماره 27427 مورخ 1390/11/20 و به استناد مصوبه 

تاريخ 1390/11/08 شورای اسالمی شهر آران  شماره 1479 

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

حدوداً 510 م.م با قيمت پايه كارشناسی از قرار متری 600/000 

ريال با شرايط خاص از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا 

از كليه واجدين شرايط دعوت بعمل می آيد تا جهت اطالع از 

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی به شهرداری آران 

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه  طریق  از  را  ذیل  های  عملیات  اجرای  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

به  جمهور  رئیس  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت   1388 سال  بهای  فهرست  با  و  عمومی 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید و خرید لوله PEX و اتصال ماده پوش فیت p.p را 

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

با استعانت از درگاه قادر متعال در مورخه 91/2/8 انتخابات هيئت مديره شهرک مسكونی گلستان ارم 

واقع در خيابان امام خمينی جنب بانک ملی شعبه رسالت با حضور ساكنين محترم تشكيل گرديد و 

ضمن عرض تشكر و قدردانی از ساكنين محترم در خصوص مشاركت حداكثری خود تعداد پنج نفر از 

ب با قاطعيت آراء ساكنين محترم به شرح اسامی ذيل برگزيده شدند.
ميان يازده نفر نامزدهای داوطل

1- خانم بنفشه مردانيان )افشار( فرزند منوچهر با تعداد 36 رأی از 55 رأی مأخوذه

2- آقای علی ابراهيمی دستگردی فرزند اكبر با تعداد 34 رأی از 55 رأی مأخوذه

3- آقای منصور رضائی فرزند يوسف با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه

4- آقای حمزه حمزه ای فرزند غالمرضا با تعداد 31 رأی از 55 رأی مأخوذه همگی بعنوان اعضاء هيئت 
مديره.

5- آقای علی بردبار يزدی فرزند غالمرضا با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه به عنوان رئيس هيئت 
مديره

الزم به توضیح است آئین نامه داخلی و سایر تصمیمات متخذه هیئت مدیره شهرک از 

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/23

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/24

 ،www.abfaesfahan.ir  محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

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

2

3

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: 
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ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم
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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

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

حدود دو سال اس��ت که اصفهان با آلودگی ش��دید هوا مواجه شده و از 
این زمان بود که طرح زوج و ف��رد در رینگ اول  ترافی��ک اصفهان اجرا 
ش��د. مش��کالت ترافیکی و به دنبال آن افزایش آلودگی هوا از مهم ترین 

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

صادر نش��دن پروانه مرمت و احیای عمارت تاریخی 
پیش��ه و هنر از طرف ش��هرداری اصفهان، باعث شد 
مشکالتی برای این بنای تاریخی و فرهنگی ارزشمند 

ایجاد شود. 
پس از تعیی��ن محدوده طرح ویژه چهارباغ عباس��ی 
که محوریت آن احی��ای خیابان چهارباغ و تبدیل آن 
به یک محور ویژه با اولویت پی��اده رو و حفظ عناصر 

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

حکایت برگزاری کنس��رت در اصفهان، قصه غریبی شده 
اس��ت.گویی برای تحلیل وقایع آن هی��چ منطق خاصی 
وجود ندارد و همه چیز س��لیقه ای انجام می ش��ود. با این 
حال، روز های گرمی در سالن های غیر استاندارد اصفهان 

برای موسیقی در جریان است. 
از میان همه، هنرسرای خورش��ید فعال تر است. هنر سرا 
پنجشنبه گذش��ته با کنس��رت همنوازی آرش خطیبی و 
کیوان قاضی، کنسرت های خود را درسال جاری آغاز کرد 
و آن طور که به نظر می رس��د، باید منتظر کنس��رت های 
بسیاری از این مرکز موسیقی وابسته به شهرداری اصفهان 
باش��یم، به طوری که فق��ط در همین هفته دوکنس��رت 

موسیقی، یکی کنسرت موس��یقی کردی گروه سیاوتک 
در 26 اردیبهشت و دیگری کنس��رتویلن و پیانو هامیک 
الکس��اندریان و س��عید همایون��ی در تاری��خ 28 و 29 

اردیبهشت ماه دراین هنر سرا برگزار می شود.
از ویژگی کنس��رت های هنرسرای خورش��ید می توان به 

هنری بودن آنها اشاره کرد.
 از این کنس��رت ها نباید انتظ��ار تعداد زی��اد مخاطب یا 
حتی پر شدن سالن را داش��ت، اما حداقل این مجال برای 
شنوندگان حرفه ای موس��یقی و هنرمندان وجود دارد که 
حس موسیقی دوس��تی خود را در جایی ارضا کنند و این 

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

آگهی مناقصه

شماره 
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجرامناقصه

77/000/0001/618/568/367جاریخط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مينادشت(91-1-73

23/000/000448/298/349جاریاجرای عمليات توسعه شبكه فاضالب شاهين شهر91-1-74

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/3/6
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه 1391/3/7

WWW.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

سعید مرتضوي به اظهارات احمد توکلي مبني بر اتیان »قول شرف« در زمان مطرح 
شدن استیضاح وزیر کار پاسخ داد.

در جوابیه ارسالي به رسانه ها از سوي محمد اصالني، وکیل مدافع مرتضوي به نقل 
از وي، با اشاره به این که مطلب مذکور توسط چهار دستگاه صوتي ضبط شده، آمده 
است: »اینجانب از طریق یکي از وکالي دادگستري شکایتي را علیه ایشان به عنوان 
نشر اکاذیب به قصد تش��ویش اذهان عمومي تنظیم و از مرجع قضایي خواسته ام 
که آقاي توکلي نوار مورد ادعاي خ��ود را ارائه کنند. این پرونده از تاریخ 30/ 1/ 91 
تحت کالسه 910025 در شعبه 9 بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران مطرح 

رسیدگي است که تا به امروز خبري از نتیجه آن ندارم. 

قول شرف نداده ام
مرتضوي در این جوابیه، بحث »قول شرف« را سوژه اي جهت تخریب و انتقام گیري 
از خدمات گذشته اش و همچنین تدارك جنگ رواني و تبلیغاتي علیه خود دانسته 

است.
وي مي گوید: اینجانب خداوند س��بحان را ش��اهد مي گیرم که چنین لفظي )قول 
شرف( را نه در جلسه با جناب آقاي حداد عادل و نه در جلسه با آقاي توکلي به کار 

نبرده ام.
 لفظ »قول شرف« ساخته و پرداخته آقاي توکلي است که از ایشان در این خصوص 
شکایت کرده ام و درخواست دارم نوار مورد ادعاي خودش��ان را براي اطالع عموم 
ارائه کنند و متأسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد اس��تقبال رسانه هاي بیگانه و 
معاندیني قرار گرفته است که از »شرف«  و »شرافت انساني« بویي نبرده اند و تنها 
این الفاظ را براي تخریب رقیبان مي پسندند و از محتواي آن بي خبرند و با درست 
قلمداد کردن دروغ »قول شرف«، درصدد هس��تند با ایراد تهمت و افترا و انتساب 
مطالب کذب، به اهداف شوم انتقام جویانه خود برس��ند و آن را مستمسک جنگ 

تبلیغاتي خود قرار داده اند.
بدیهي است مفاهیم اخالقي داراي ارزش ویژه اي هستند که نباید آن را در منازعات 

سیاس��ي قرباني کرد. تنها قولي که من داده ام و همان روز نیز به آن عمل کرده ام، 
اعالم آمادگي براي استعفا بوده است و الغیر.

جناب آقاي حداد عادل نیز همان ش��ب اس��تیضاح، مراتب را طي نامه اي کتبي به 
نمایندگان اس��تیضاح کننده اعالم می کنند و حتي متن نامه را به صورت کامل در 
نیمه شب منتشر کردند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضاي خود را پس 
گرفتند. در این نامه، ذکر هیچ گونه قولي به میان نیامده و مبناي اس��ترداد امضاها 
نیز که این نامه اس��ت، به هیچ گونه قولي اش��اره ندارد و اینجانب نیز همان نامه را 
که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبناي عمل نمایندگان بوده، قبول دارم. 

جناب آقاي حداد عادل نیز در ازاي این اعالم آمادگي براي استعفا، چندین قول به 
من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسه مشترك نیز فرمودند، 
پیگیر آن هستم و با وجود تالش جناب آقاي حداد عادل، هیچ یک از آنها تا به حال 

عملي نشده است.

حداد عادل از من توقع استعفا نداشت
جناب آقاي حداد عادل حتي در آخرین تماسي که با هم داشتیم، توقع ترك پست 
و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر ایشان این بود که به گونه اي اقدام شود 

که موجب تحریک برخي نمایندگان نشود.«
 مرتضوي، توق��ع توکلي را ت��رك محل خدم��ت و تم��رد از دس��تور و مأموریت 
مافوق دانس��ته و مي افزاید: »این امر جرم بوده و کس��ي که از مأموریت و دس��تور 
و امر قانوني مق��ام مافوق تم��رد کند، بر اس��اس قوانین مص��وب مجلس محترم 
ش��وراي اس��المي مرتکب جرم ش��ده و مس��توجب تعقیب و مجازات اس��ت؛ لذا 
این گونه توقع��ات از جای��گاه نمایندگي مجلس ش��وراي اس��المي با ه��ر انگیزه 
و نیت��ي، پذیرفته نیس��ت و فتح بابي ب��راي قانون ش��کني و نقض نظ��م و امنیت 
اداري به ش��مار مي رود؛ ل��ذا ترجیح مي ده��م قوه قضائیه نس��بت ب��ه این جرم 
 رس��یدگي و اعالم نظر کند تا افکار عمومي ب��ا این مطالب بي ارزش و س��اختگي

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

توزیع 800 سکه ثبت نامی در استان
عزرائیل این مرد را در 

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

4 آنها که امروز به بانک ها رفته بودند تا به خیال خودشان طعم 
خوش سود را مزه مزه کنند، آنچنان از کاهش نرخ سکه بی رمق بودند 
که گاهی می شنیدید به هم می گویند: یه وقت سکته نکنی ها !حتی 

گاهی به هم امید می دادند که نفروشید، گران می شود.

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

جلس��ه صبح دی��روز مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام اگر 
چه بنا به دس��تور جلس��ه و س��یاق معمول نکت��ه ای خبری 
به همراه نداش��ت، اما حضور یکی از اعضای آن در نشس��ت 
دیروز، به ش��دت مورد توجه رس��انه ها ق��رار گرفت. حضور 
 محمود احمدی نژاد در مجمع تش��خیص پ��س از مدت ها، 
نکته ای نبود ک��ه از دید خبرن��گاران دور بماند. آخرین باري 
که محمود احمدي ن��ژاد، رییس جمهور در جلس��ات مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام ش��رکت کرد، به  اوایل سال 1388 
 برمي گردد. پ��س از آن و به وی��ژه پس از انتخابات ریاس��ت 
جمهوري دوره دهم،  محمود احمدي نژاد که به لحاظ جایگاه 
ریاس��ت جمهوري یکي از اعض��اي حقوق��ي و ثابت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اس��ت، در تمام جلسات این مجمع 

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

همزمان با هفته بزرگداش��ت اصفه��ان نصب المان های صنایع دس��تی 
شاخص شهر در میادین و معابر اصلی، برگزاری مسابقه اصفهان شناسی 
با عنوان »شهر من، اسطوره ترین ش��هرجهان«، برپایی فضاسازی شهر با 
هدف تقویت و تعالي مباني دیني و ارزش هاي اس��امي متناس��ب با این 

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52

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

اصفهان در خطر آتش و باران 
هشدار جدی اعضای شورای شهر به مسئوالن

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

 این هفته در تاالر شورای اسامی شهر اصفهان، اعضای شورای اسامی 
شهر گرد هم آمدند تا در جلسه علنی به مش��کات مردم بپردازند و با 
ارائه راهکار و پیشنهاد از سوی این اعضا، مشکات هم مورد بررسی قرار 
گیرد.موضوع مهمی که در جلسه شورای شهر این هفته  به میان آمد، 
حمایت از تولید ملی و عمل به ش��عار مقام معظم رهبری بود که کلیه 
افراد شورا در نطق های خود به آن اشاره ای داشتند و آن را در محورهای 
مختلف مورد بررس��ی قرار دادند. یکی از این محورها، ارتباط شورای 
اسامی شهر اصفهان با نهادهای دولتی و سازمان ها بود. در این رابطه 
 عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: یکی از 

مه��م تری��ن اهداف��ی ک��ه ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان در 
ابتدای س��ال جاری بایس��تی مدنظر ق��رار دهد، عمل به ش��عار مقام 
معظم رهب��ری در رابطه ب��ا تولی��د ملی، حمای��ت از کار و س��رمایه 
ایرانی اس��ت که در این راس��تا باید با برقراری ارتباطی مس��تحکم با 
 نهاده��ای دولت��ی و س��ازمان ه��ا ب��رای محقق ش��دن این ش��عار 
گام ه��ای اساس��ی در اصفهان برداش��ت. وی در ادام��ه صحبت خود 
کاهش ن��رخ بی��کاری را یکی از محس��نات این ش��عار و عم��ل به آن 
 دانس��ت و بی��ان داش��ت: از محس��نات ای��ن ش��عار در س��ال جاری 

می توان به کاهش نرخ بیکار ی با افزایش تولید ملی اشاره کرد ...
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سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش مورخ 91/1/20 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد اجاره بهره برداری از موارد ذيل را به مدت يكسال واگذار نمايد:
1- سالن تيراندازی ورزشگاه تختی واقع در خيابان شهيد بهشتی )مخابرات( فرعی 11 شرقی

2- بوفه بوستان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان جانبازان
3- پيست دوچرخه س�واری بوس�تان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان 

جانبازان
متقاضيان می بايستی تا روز سه شنبه مورخ 91/2/12 جهت دريافت اسناد مزايده به امور قراردادها 
واقع در فرعی 2 بهداری يا به سايت سازمان به آدرس www.refahi.shaahinshahr.com و 
تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/13 جهت تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه سازمان 

مراجعه نمايند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

تیم سقوط  کننده مس سرچشمه در هفته سی ویکم لیگ برتر به پیروزی رسید، اما تیم های 
صبا و ملوان در خانه مقابل حریفان خود متوقف شدند. در ادامه رقابت های لیگ برتر در هفته 
سی و یکم  چهاربازی برگزار شد که در مهم ترین آنها پرسپولیس در آزادی شکست تحقیر 

آمیزی خورد. در این بازی ها نتایج زیر به دست آمد: 
مس سرچشمه یک -  فجر سپاسی صفر: گل: مسلم فیروز آبادی)57(

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.
صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

ادامه پیدا کند.
ملوان انزلی صفر - مس کرمان صفر: اخراج: هادی عزیزی)28( 

 ملوان با این تساوی 35 امتیازی و مس کرمان 36 امتیازی شدند. این دو تیم همچنان در 
منطقه خطر قرار دارند.

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 
تیم فوتبال پرسپولیس برابر سایپا شکست خورد تا سه هفته متوالی در لیگ برتر نتواند به 
پیروزی برسد. دیدار دو تیم پرسپولیس و سایپا از س��اعت 19:05 و با پنج دقیقه تأخیر در 
ورزشگاه آزادی و در حضور حدود چهار هزار تماشاگر برگزار شد که بازی با نتیجه 4 بر 2 به 
سود سایپا به پایان رسید.کریم انصاری فرد در دقیقه پنج، امین منوچهری در دقیقه هفت،  
مجید غام نژاد در دقیقه 58  و میاد غریبی در دقیقه 78 برای سایپا گلزنی کردند. ابراهیم 
شکوری در دقیقه 73 و علیرضا نورمحمدی در دقیقه 87  برای پرسپولیس گل زدند.ترکیب 
پرسپولیس در این بازی تغییرات زیادی نس��بت به دیدار با الغرافه قطر داشت و بازیکنانی 
مثل علی کریمی، محمد نوری، ایمون زاید و محمد نصرت��ی در ترکیب اولیه غایب بودند. 
سرخپوش��ان در نیمه اول، بازی پرانتقادی انجام  دادند تا دنیزلی در ابتدای نیمه دوم سه 

تعویض همزمان انجام دهد.
دنیزلی هفته گذش��ته به دلیل تولد نوه  دختری اش به ترکیه رفت و بامداد دیروز به تهران 
برگشت و سرخپوشان نتوانستند به دنیزلی پدربزرگ، هدیه خوبی بدهند. پرسپولیس در سه 
هفته متوالی لیگ برتر نتوانسته پیروز شود. آنها برابر داماش و سایپا شکست خوردند و برابر 
سپاهان هم به تساوی رسیدند. سعید مظفری زاده، داور مسابقه به محمد نوری از پرسپولیس 
و کریم انصاری فرد، اسحاق سبحانی و مجید غام نژاد از سایپا کارت زرد نشان داد. سامان 
آقازمانی در دقیقه 44 با دریافت کارت زرد دوم از میدان اخراج شد تا پرسپولیس 10 نفره 

شود. انصاری فرد با گلی که  زد 18 گله شد و در کنار فونیکه سی و رضا عنایتی در صدر گلزنان 
لیگ برتر قرار گرفت. با این شکست  پرسپولیس 39 امتیازی باقی ماند و به رده نهم سقوط 

کرد و سایپا 40 امتیازی شد و به رده هشتم صعود کرد.
ترکیب پرسپولیس

حس��ین هوش��یار، علیرضا نورمحمدی، ممدوتال، ابراهیم ش��کوری، س��امان آقازمانی، 
 امیرحسین فش��نگچی) از دقیقه 46 علی کریمی(، حس��ین بادامکی، مهدی مهدوی کیا
 ) از دقیق��ه 46 محمد نصرت��ی(، غامرض��ا رضایی، ج��واد کاظمیان و وحید هاش��میان

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

وحید مهدی خانی، مجید ایوبی، پیروز قربانی، مجید غام نژاد، مرتضی ابراهیمی، اسحاق 
سبحانی، روزبه  شاه علیدوست، سجاد ش��هباز زاده، میاد غریبی، امین منوچهری و کریم 

انصاری فرد)از دقیقه 76 علی زینالی(
تشویق کریمی در روز شکست سرخ ها 

هواداران پرسپولیس کاپیتان نیمکت نش��ین تیم را تش��ویق کردند و به بازیکنان دیگر با 
شعارهایشان کنایه زدند.

 کریمی وقتی روی نیمکت بود توپ را به بازیکنان می داد و عکس العمل های جالبی از 
خود نشان داد.

 پیش از آغاز مسابقه، کادر فنی سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت.
مراسم تجلیل از جانبازان ارتش که به مناسبت روز ارتش پیش از بازی برگزار شد، بسیار 

بی نظم و نابسامان بود، به طوری که اعتراض تماشاگران را به همراه داشت.
 روزبه شاه علی دوست از سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت و غامرضا رضایی، 
سامان آقازمانی، جواد کاظمیان و امیرحسین فشنچگی پیش از آغاز بازی به سمت نیمکت 

سایپا رفتند.
  جمشید زارع، قائم مقام باشگاه پرسپولیس، سیموئز و مارکار آقاجانیان از مربیان تیم 

ملی از جمله تماشاگران ویژه این مسابقه بودند.
 در دقیقه 18 وقتی داور به سود پرسپولیس خطا نگرفت، تماشاگران شعار دادند »داور 

عزیزم، دقت کن!«
 اثری از دوربین عنکبوتی ورزشگاه آزادی نبود.

 در پایان نیمه اول که پرسپولیس دو بر صفر از سایپا شکست خورد، هواداران با کنایه 
به بازیکنان پرسپولیس، شعار دادند: »بچه ها متشکریم!«

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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پذیرش آگهی های

شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد انواع اقالم اسقاطی و مازاد ذیل را به طور جداگانه از طریق 
مزایده عمومی طبق شرایط ذیل به فروش رساند.

1- مدارک موردنیاز جهت دریافت اسناد مزایده:
الف- ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی و درخواست کتبی جهت اشخاص حقوقی.

ب- ارائه فیش واریزی جهت هزینه خرید اسناد به مبلغ 20/000 ریال به شماره حساب 0104174827009 بانک ملی شعبه شریعتی 
شهرکرد بنام شرکت گاز استان

2- مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 91/03/20 لغایت 91/03/24 به مدت 5 روز از ساعت 8 صبح لغایت 15
3- مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده: ساعت 16 بعدازظهر روز شنبه مورخ 91/04/03

 4- محل دریافت اسناد مزایده امور قراردادها و محل تحویل اسناد، دبیرخانه مرکزی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری
و همچنین محل رویت و تحویل اقالم موردمزایده انبار شرکت گاز استان واقع در شهرکرد- خیابان فارابی شمالی می باشد، ضمناً 

هزینه حمل، بارگیری و توزین )حسب مورد( اقالم مورد مزایده بعهده برنده مزایده می باشد. 
5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: به صورت واریز وجه نقد و یا ضمانتنامه بانکی بشرح مندرج در اسناد مزایده 

می باشد.
شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی در سایت www.chbgas-nigc.ir  امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب 

اطالعات بیشتر با شماره تلفن 4-3339002 و فکس: 3334278-0381 تماس بگیرید.

کاالهای اسقاطی
واحدمقدار تقریبیشرح کاالردیف

آهن آالت شامل انواع لوله های آهنی با پوشش و بدون پوشش در سايزهای مختلف، 1
تن25نبشی، سپری، انواع درب و...

تن30انواع چدن به همراه برنج )شيرهای پياده رو و قفل شونده اسقاط(2

تن50كنتور و رگوالتور شكسته و خورد شده3

مقدار شرح کاالردیف
مقدار شرح کاالردیفواحدتقریبی

واحدتقریبی

عدد732سه راهی مساوی "1 دنده ای11عدد21354نيپل "11/2 )مغزی( آچارخور1

عدد351سه راهی مساوی "11/2 دنده ای12عدد384نيپل "1 )مغزی( آچارخور2

عدد8336بوشن )كوپلينگ( "1 دنده ای13عدد638شير پياده رو "33/4

عدد19110زانوی "11/2، 90 درجه14متر400فيلم راديوگرافی4

عدد424زانوی "2، 90 درجه دنده ای15عدد3148بوشينگ "2*"511/2

عدد52شير پياده رو 1 اينچ16عدد2099بوشينگ "1*"611/2

عدد8648نيپل "3/4 )10، 5 و 7 سانتيمتری(17عدد686صفحه نشانگر )پالک( آلومينيومی7

عدد462نيپل "11/2، )10 سانتيمتری(18عدد11000مهره ماسوره "81

عدد404سه راهی انشعاب 1*3/4 اينچ19عدد8582مهره ماسوره "911/2

عدد3500كپ پيچی "103/4

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 

 کاالهای مازاد

نوبت دوم

شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری
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برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
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 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرا، نصب
 و بهره برداری از تجهیزات و آرایه های داخلی سالن

آمفی تئاتر دانشکده دندانپزشکی
کسب  جهت  توانند  می  مناقصه  در  شرکت  متقاضیان 
اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به 
 آدرس www.mui.ac.ir بخش مناقصات و مزایده های
تماس   6700199 تلفن  شماره  با  یا  و  مراجعه  دانشگاه 

حاصل فرمایند.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

م الف/ 4625

آگهی دعوت
مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف مخابرات 

تاریخ انتشار آگهی 91/3/21 
جلسه مجمع عمومی عادی س��االنه نوبت دوم ش��رکت تعاونی مصرف کارکنان 
مخابرات اصفهان رأس س��اعت 12/30 روز ش��نبه مورخ 91/4/3 در محل سالن 

اجتماعات کوثر مخابرات واقع در انتهای خیابان بی سیم تشکیل می گردد.
لذا از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود با در دست داشتن کارت شناسایی رأس 
ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند و یا وکیل/ نماینده خود را کتباً )به 

شرح ذیل( معرفی نمایند. 
ضمناً به اطالع می رساند بموجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، 
تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر3 رأی و هر شخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد 
بود و بموجب تبصره 1 ماده مذکور افرادی که خواهان اعطاء وکالت به س��ایرین 
می باش��ند بایس��تی مبادرت به اعطای وکالت نامه محضری و ی��ا حضور وکالت 
دهنده به اتفاق وکالت گیرنده از تاریخ 91/3/22 لغایت 91/4/1 طی ساعات 4 الی 
8 بعدازظهر و پنج شنبه ها طی س��اعات 9:30 الی 13 در محل شرکت تعاونی و 

دریافت فرم مخصوص وکالت از بازرسان محترم اقدام نمایند.
دستور جلسه:

1- گزارش هیأت مدیره و بازرسان
2- طرح و تصویب صورت های مالی منتهی به 90/12/29 و نحوه تقسیم سود 

ویژه و بودجه سال جاری شرکت
3- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی

4- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان
5- تعیین خط مشی آینده شرکت

6- تعیین مبلغ پاداش هیأت مدیره و تصمیم گی��ری در خصوص حق الزحمه 
بازرسان.

هیأت مدیره شرکت تعاونی مصرف
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 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرا، نصب
 و بهره برداری از تجهیزات و آرایه های داخلی سالن

آمفی تئاتر دانشکده دندانپزشکی
کسب  جهت  توانند  می  مناقصه  در  شرکت  متقاضیان 
اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به 
 آدرس www.mui.ac.ir بخش مناقصات و مزایده های

تماس   6700199 تلفن  شماره  با  یا  و  مراجعه  دانشگاه 
حاصل فرمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

م الف/ 4625

آگهی دعوت
مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف مخابرات 

تاریخ انتشار آگهی 91/3/21 
جلسه مجمع عمومی عادی س��االنه نوبت دوم ش��رکت تعاونی مصرف کارکنان 
مخابرات اصفهان رأس س��اعت 12/30 روز ش��نبه مورخ 91/4/3 در محل سالن 

اجتماعات کوثر مخابرات واقع در انتهای خیابان بی سیم تشکیل می گردد.
لذا از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود با در دست داشتن کارت شناسایی رأس 
ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند و یا وکیل/ نماینده خود را کتباً )به 

شرح ذیل( معرفی نمایند. 
ضمناً به اطالع می رساند بموجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، 
تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر3 رأی و هر شخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد 
بود و بموجب تبصره 1 ماده مذکور افرادی که خواهان اعطاء وکالت به س��ایرین 
می باش��ند بایس��تی مبادرت به اعطای وکالت نامه محضری و ی��ا حضور وکالت 
دهنده به اتفاق وکالت گیرنده از تاریخ 91/3/22 لغایت 91/4/1 طی ساعات 4 الی 
8 بعدازظهر و پنج شنبه ها طی س��اعات 9:30 الی 13 در محل شرکت تعاونی و 

دریافت فرم مخصوص وکالت از بازرسان محترم اقدام نمایند.
دستور جلسه:

1- گزارش هیأت مدیره و بازرسان
2- طرح و تصویب صورت های مالی منتهی به 90/12/29 و نحوه تقسیم سود 

ویژه و بودجه سال جاری شرکت
3- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی

4- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان
5- تعیین خط مشی آینده شرکت

6- تعیین مبلغ پاداش هیأت مدیره و تصمیم گی��ری در خصوص حق الزحمه 
بازرسان.

هیأت مدیره شرکت تعاونی مصرف

چهره روز

 نمايندگان مجلس به ديدار 
رهبر انقالب می روند

نمایندگان مجلس نهم روز چهارش��نبه این هفته به دیدار رهبر معظم 
انقالب می روند. محمد دهقان، عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسالمی 
 گفت: روز چهارشنبه  نمایندگان مجلس نهم بعد از تشکیل جلسه علنی 
دو س��اعته، به دیدار رهبر معظ��م انقالب می روند. وی ادام��ه داد: هفته 
جاری، هفته آشنایی نمایندگان با وضعیت اقتصادی کشور و تولید ملی 
است. دهقان با بیان این که این هفته کمیسیون های تخصصی مجلس 
تشکیل و هیأت رییسه کمیس��یون ها انتخاب می ش��وند، تصریح کرد: 
بخشی از کار مهم مجلس، تشکیل کمیس��یون های تخصصی است و با 
شکل گیری کمیسیون ها، برخی از طرح ها و لوایح که تعیین تکلیف شده، 

به کمیسیون ها ارجاع می شود تا کمیسیون ها کار خود را آغاز کنند.

مخالفت شورای نگهبان با تشکیل 
هیأت نظارت بر قانون اساسی

سخنگوی ش��ورای نگهبان با بیان این که قطعا تشکیل هیأت نظارت بر 
قانون اساسی خالف قانون اس��ت، گفت: تفسیری که برخی دوستان در 
دولت از اصل 113 دارند، تفسیر ناصوابی است و تفسیر شورای نگهبان از 
این اصل به زودی اعالم خواهد شد. وی در ادامه گفت: در یکی، دو سال 
پیش نیز نامه ای بااسناد و سوابقی که به آن اشاره شده بود از سوی شورای 
نگهبان به دولت فرستاده و اعالم ش��د که شورای نگهبان از ابتدا مخالف 

تشکیل هر هیأتی در این رابطه بوده است.

 از زمان ش��روع مذاک��رات ایران با گ��روه کش��ورهای 5+1، 
به دالیل متعدد این گفتگوها در پایتخت کش��ورهای طرفین 
مذاکره انجام نش��ده و دو طرف، ش��هرهایی را برای برگزاری 
 مذاکرات انتخ��اب می کردند که نس��بت به دیگر کش��ورها، 
مواضع و نگاهی منصفانه تر در موضوع م��ورد بحث دو طرف 

داشتند. 
از ای��ن رو تاکنون چن��د دوره مذاکره در ژنو، اس��تانبول و نیز 
اخی��را در بغداد صورت گرفته اس��ت. اما پس از حدود ش��ش 
س��ال مذاکرات در پایتخت ه��ای بی طرف، ای��ران و 1+5 در 
پایان نشست بغداد که سوم و چهارم خرداد برگزار شد، توافق 
کردند که مذاکرات بعدی در مسکو، پایتخت روسیه که یکی 
از کش��ورهای عضو گروه 1+5 و طرف مذاکره با ایران اس��ت، 
انجام شود. مذاکرات ایران و سه کشور اروپایي تا پیش از 2006 
در حالي در پایتخت  این کش��ورها برگزار مي ش��د، که اعتماد 
میان دو طرف نس��بت به هم سلب نش��ده و رویکرد »تعامل و 

همکاري« محور گفتگوها بود. 
به ای��ن ترتیب، آیا بای��د برگ��زاري مذاکرات در مس��کو را به 

معناي بازگش��ت اعتم��اد میان دو ط��رف و افزای��ش امید به 
نتیج��ه مذاک��رات دانس��ت؟ برخ��ی کارشناس��ان ب��ر این 
 باورند که برگ��زاری مذاکرات بع��دی به میزبانی مس��کو که 
به طور عملي از حل و فصل مس��المت آمیز مس��أله هسته  ای 
 ایران حمایت کرده و همواره با تحریم های یکجانبه آمریکا علیه 
ایران مخالفت می کند، می تواند امکان دس��تیابی به توافق را 
افزای��ش داده و امتیاز هایي هرچند کوچک ب��راي ایران در بر 

داشته باشد. 
از س��وی دیگر، نباید از یاد برد که مذاکرات مس��کو درحالی 
 برگزار می ش��ود که مواض��ع دو ط��رف در مذاک��رات قبلی 
  پیچی��ده  ت��ر و ج��دی ت��ر ش��ده و اختالف های گس��ترده 

به لحاظ ماهوی و شکلی میان آنها همچنان پابرجاست. 
از جمل��ه ب��ا ای��ن ک��ه 1+5 در اس��تانبول چه��ره ای مثبت 
 از خود نش��ان دادن��د و چارچ��وب مذاک��رات را ب��ر مبنای 
 ان. پی. تی عنوان کردند، اما در بغداد در کنار حقوق ایران طبق 
ان. پی. تی، بر قطعنامه های ش��ورای حکام و ش��ورای امنیت 
تأکید کردند و به این شکل به بازی قبلی  بازگشتند. این رویکرد 

که با همراهی چین و روس��یه نیز توأم ش��د، خوشبینی ها را 
نسبت به مذاکرات مسکو برای رسیدن به توافق کمرنگ کرده 
است. عدم پیشرفت مذاکرات فنی و حقوقی جمهوری اسالمی 
ایران و آژانس بی��ن المللی انرژی اتم��ی در وین طی روزهای 
گذشته نیز از دیگر عواملی است که دورنمای مذاکرات مسکو 

را تیره تر می کند. 
آژانس خواستار باز ش��دن درهای پارچین به روی بازرسان و 
انجام بازرس��ی ها و دریافت اطالعات پیرامون ادعاهای مطرح 
شده در زمینه انجام فعالیت های مرتبط با تسلیحات هسته ای 
در این سایت است. در مقابل، جمهوری اسالمی ایران با تأکید 
بر این که پارچین یک س��ایت نظامی اس��ت و نه هس��ته ای، 
مخالف انجام بازدید بازس��ان از این سایت اس��ت؛ چرا که آن 

را خ��ارج از حیط��ه وظایف 
آژانس می داند. 

در حقیق��ت دیپلمات های 
ایران��ی در وی��ن ب��ه دنبال 
جلوگیری از تبدیل ش��دن 
درخواس��ت های آژان��س 
ب��ه روی��ه ای هس��تند که 
 عم��ال منج��ر ب��ه اج��رای 
غیر رسمی پروتکل الحاقی 

می شود. 
در روزه��ای گذش��ته  عدم 
تمایل اشمید، معاون کاترین 
اشتون برای برگزاری نشست 
مش��ترک با باقری با هدف 
تعیین دس��تور کار نشست 
مسکو که یک نشست روتین 
پیش از مذاکرات استانبول و 
بغداد است نیز گمانه زنی ها 
درب��اره تالش ط��رف های 
غربی ب��رای نافرجام کردن 

نشست مسکو را پررنگ تر کرده اس��ت. به این ترتیب اگر طی 
روزهای پیش رو مذاکره ای میان اشمید و باقری انجام نشود، 
 به این معناس��ت که 1+5 تصمیم دارد از دستور کاری که در 
 نشس��ت بغداد تعیین ش��د، عدول کرده و صرفا بحث تعلیق 
غن��ی س��ازی 20 درصد را مط��رح کند ک��ه به ای��ن ترتیب، 
 هرگونه امیدی به پیش��رفت مذاکرات در مسکو عمال بیهوده 

خواهد بود. 

ابهامات در سرنوشت مذاکرات مسکو

سفر به سرد سیر

در حالی که در اواخر خرداد ماه براي اولین بار در تاريخ مذاکرات ايران و 1+5 قرار اس�ت اين  مجید 
مذاکرات در مسکو يعنی پايتخت يکي از کشورهاي طرف مذاکره با ايران برگزار شود، شرايط کافی

موجود نشان دهنده افزايش ابهام در مورد دستاوردهای اين مذاکرات است.

حمله شديد اردوغان 
به بشار اسد

نخست وزیر ترکیه طی اظهاراتی شدیداللحن علیه بشار 
 اسد، رییس جمهور س��وریه، مدعی ش��د که اسد دیگر 
 نمی توان��د در س��وریه بمان��د. رجب طی��ب اردوغان، 
نخست وزیر ترکیه از بدو آغاز ناآرامی ها از سال گذشته 
 در س��وریه ب��دون در نظر گرفت��ن فعالیت گ��روه های

مس��لح تروریس��تی علیه دولت و ملت س��وریه، مواضع 
خصمانه ای علیه دولت بشار اس��د اتخاذ کرده و ترکیه 

را تبدیل به پایگاه گروه های مسلح سوری کرده است.

 ابالغ قانون افشای نقض 
حقوق بشر توسط ريیس جمهور

قانون افشای نقض حقوق بش��ر توسط آمریکا و انگلیس 
که در مجل��س ش��ورای اس��المی تصویب و ب��ه تأیید 
شورای نگهبان رس��یده، از س��وی رییس جمهور برای 
اجرا ابالغ ش��د. به نقل از پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت 
جمهوری، بر این اس��اس، به منظور مقابل��ه با توطئه ها 
و محدودس��ازی های ناعادالنه آمری��کا و انگلیس علیه 
جمهوری اس��المی ای��ران و جهت آگاه س��ازی جامعه 
 جهانی از م��وارد عدیده نقض حقوق بش��ر توس��ط این 
دو کش��ور و حمای��ت از جریان��ات مترقی ک��ه در برابر 
 اقدامات غیرقانونی دولت های آمریکا و انگلیس در جهان 
ایستاده اند، مبلغ 20 میلیون دالر از محل حساب ذخیره 

ارزی تخصیص می یابد.

انتقاد وزير سابق دولت از نحوه 
اجرای هدفمندی يارانه ها

وزیر سابق وزارتخانه های نفت و بازرگانی در دولت نهم 
و دهم معتقد است، شیوه کنونی اجرای طرح هدفمندی 
یارانه ها موفق نخواهد بود و برای اجرای درست این قانون 
باید همه هفت محور لحاظ شده در طرح تحول اقتصادی 
با هم اجرایی شود. مسعود میرکاظمی درخصوص نحوه 
 اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اظهار داش��ت: یکی از 
راه حل های مشکالت اقتصادی کش��ور اجرای درست 
طرح تحول اقتصادی است، به شرطی که هر هفت محور 
با هم عملیاتی ش��ود. وی ادامه داد: اگر قرار باش��د فقط 
قیمت حامل ه��ای انرژی باال برده ش��ود و پولی بگیریم 
و به حس��اب مردم بریزیم، اس��م این کار اج��رای قانون 

هدفمندی یارانه ها نیست.

خبر ويژه

خبرکوتاه

عقال بايد به میدان بیايند 
حجت االسالم و المسلمین طباطبایی 
نماینده سابق مجلس و استاد اخالق

اختالفاتی که هم اکنون در میان بعضی از سیاسیون است، به نوعی تنازع 
و خودخواهی فکری شباهت دارد و بیشتر آنها برای منافع زودرس با هم 
اختالف دارند. افرادی جدید که دارای روحیه ش��هرت طلبی هستند، از 
فضای موجود در عالم سیاست سوءاستفاده کرده و در یک مقطع خاص 
با هیاهو و جنجال، عقال را به عقب رانده و میدان داری می کنند. این افراد 
هیچ برنامه ای ندارند. در یک برهه، از یک فرد شبه معجزه ای می سازند و 
در دوره ای دیگر مفس��د می خوانندش و خود را نیز صاحب نظر می دانند. 
 اکنون دغدغه عالمان مسلمان، 
 حضور ج��دی و پرثم��ر عقل و 
محص��والت آن درکاره��ا و 
تصمیم گیری هایی اس��ت که 
در کشور انجام می گیرد. به باور 
ایشان، دین ما هم مبتنی بر خرد 
اس��ت و هم مروج آن و طبیعی 
است که با هر آنچه غیر عقالنی 

است، مخالفت داشته باشد.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 804 | یکشنبه 21  خرداد 1391 | 19 رجب 1433

2
برخی کشورها تأمین منافع خود را در ناامنی سایرین می پندارند 

جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: بسیاری از کشورها که دغدغه امنیت انرژی را برای خود دارند، 
با نگاهی یکجانبه، تأمین منافع و امنیت انرژی خویش را در ناامنی سایرین می پندارند. تبدیل بازار انرژی 

به عرصه ای برای پیشبرد نیات و اهداف سلطه طلبانه و غیرمشروع، یکی از مهم ترین این مصادیق است.

ديگ�ر  س�وی  از 
نبايد از ي�اد برد که 
مذاک�رات مس�کو 
برگ�زار   درحال�ی 
می ش�ود که مواضع 
دو طرف در مذاکرات 
قبلی  پیچی�ده  تر و 
ج�دی  ت�ر ش�ده و 
اختالف های گسترده 
به لح�اظ ماه�وی و 
ش�کلی می�ان آنها 
همچنان پابرجاست.

 نماینده ایران در آژان��س بین المللی انرژی اتمی پس از نشس��ت ایران و 
آژانس، تأکید کرد که تهران آماده اس��ت تا تمامی ابهامات درباره مسایل 
هس��ته ای خود را برطرف کن��د. علی اصغر س��لطانیه، نماین��ده ایران در 
آژان��س بین المللی انرژی اتمی و پس از نشس��ت ای��ران و آژانس در وین، 
در کنفرانس مطبوعاتی مش��ترک ب��ا هرمان ناکایرتس، رییس بازرس��ان 
آژانس بین المللی ان��رژی اتمی تأکید کرد که تهران ب��ر کاهش نگرانی ها 
 درباره برنامه هس��ته ای خود تأکی��د دارد. وی گفت: ما آماده هس��تیم تا 
تمامی ابهامات جهان در این ب��اره را برطرف کنیم که فعالیت های ما صرفا 
برای مقاصد صلح آمیز بوده و تمامی این ادعاها - درباره برنامه تسلیحات 

نظامی- واقعیت ندارد. 
سلطانیه افزود: البته ما به زمان و شکیبایی و فضایی آرام نیاز داریم تا ایران 
و آژانس بین المللی انرژی اتمی کار خود را انجام دهند. آژانس بین المللی 
انرژی اتمی اصرار دارد تا از سایت نظامی پارچین بازدید کند، اما بر اساس 
مفاد معاهدهNPT، بازرسی از مراکز نظامی کشورها در چارچوب وظایف 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نیست. علی اصغرس��لطانیه، نماینده ایران 
در آژان��س بین الملل��ی انرژی اتمی در گزارش خود در نشس��ت ش��ورای 
 حکام، آژانس را متهم کرد که تبدیل به یک سازمان اطالعاتی برای برخی 

کشورها شده است.

نماینده دادس��تان تهران جزئیاتی را از فعالیت شبکه ای متهمان پرونده اختالس و 
انتصابات صورت گرفته از سوی آنها در ادارات دولتی تشریح کرد. در ابتدای جلسه 
هفتم دادگاه که با حدود دو ساعت تأخیر آغاز شد، قاضی مدیرخراسانی، رییس دادگاه 
گفت: این تأخیر به دلیل اعزام نشدن زندانیان در ساعت مقرر بوده و از حیطه دادگاه 
خارج است. وی سپس از نماینده دادس��تان خواست به دفاع در برابر اظهارات آقای 
»ی- د« معاون سابق استاندار تهران و وکیلش بپردازد.قاضی ذبیحی زاده نیز پس 
از حضور در جایگاه گفت: متهم و وکیل مدافعش مرا متهم می کنند به خالفه گویی 
و اظهارات بدون س��ند و مدرک که در این رابطه باید بگویم در جلسه قبل تعدادی 
اسناد ارایه شد که نشان می دهد دفاعیات از کیفرخواست، با توجه به اسناد موجود 

در پرونده است. 
در خصوص اختالس 500 میلی��ون تومانی از تعاونی انب��ارداران »ج- الف«- آقای 
خاص- در جریان تحقیقات گفته که چک را به دستور آقای »ی- د«، معاون سابق 
فنی و عمرانی استانداری گرفته اس��ت. تمام تصمیمات صورت گرفته در خصوص 
ش��رکت تعاونی انبارداران خالف و مغایر قانون بوده اس��ت. وی افزود: متهم گفته 
اختالس یعنی چه؟ الزم به توضیح است که تصاحب همراه با سوء  نیت اموال دولت 
توسط مستخدم دولت، اختالس است که در خصوص 500 میلیون تومان دریافت 
شده از شرکت تعاونی انبارداران این موضوع مصداق می کند، همچنین وقتی عمل به 

صورت شبکه ای باشد، نیاز نیست یک نفر همه اعمال مادی را انجام داد.

انرژی هسته ای اختالس

ايران آماده برطرف کردن 
 ابهامات هسته ای است

 انجام اختالس 
به صورت شبکه ای



یادداشت

SMS 3000625555 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper

معللاون میللراث فرهنگللی سللازمان میللراث فرهنگللی و گردشللگری کشللور اعللام 
 کرد: خطللر خروج از فهرسللت میراث جهانللی، میدان نقللش جهان اصفهللان را تهدید

 می کند. 
مسعود علویان صدر  در این باره بیان کرد: براساس گزارشی که در زمان حضور کارشناسان 
یونسکو در ایران ارایه شد، مسئوالن قطار شهری اصفهان در اجرای محور های شرقی ل غربی 
که از زیر میدان نقش جهان می گذرد، اصرار دارند و این موضوع خطری جدی برای میدان 

نقش جهان و مجموعه  اطراف آن محسوب می شود.
 او ادامه داد: طبق صحبت های انجام شده، قرار بود مسللیر قطار  شهری اصفهان در محور 

شرقی ل غربی تغییر کند و مسیر جایگزین هم اعام شده بود، ولی اکنون مسئوالن مربوط 
بر اجرای همین محور تأکید دارند.

علویان صدر بللا بیللان این که ایللن کار هنوز شللروع نشللده اسللت، گفللت: در صورتی 
که مدیریت شللهری اصفهللان و اعضای شللورای شللهر بر ایللن تصمیم اصرار داشللته 
باشللند، شللک نکنید میدان نقش جهان از فهرسللت ثبللت جهانی خارج خواهد شللد، 
بنابرایللن از آنجللا کلله در آسللتانه  برگللزاری اجللاس یونسللکو هسللتیم، امیللدوارم 
 آنها هرچه سللریع تر موضللع خود را اصاح و نیز مسللیر قطار شللهری را به طور رسللمی

 اعام کنند.

غامحسللین فیض الهی، رییللس اتحادیه صنایع دسللتی 
اصفهان گفت: میدان امام)ره( این نگین فیروزه ای، با نبود 
مدیریت مناسب دچار مشکل شده است. به گفته وی، باید 
کمیته ای از شهرداری، میراث فرهنگی، نیروی انتظامی و 
شورای شهر که نماینده و برگزیده اصفهان هستندتشکیل 
شود تا نابسامانی آن برطرف شود. وی افزود: میدان امام)ره( 
نیاز به مرمت و بازسللازی دارد و پیاده روهللای آن در خور 
چنین اثر تاریخی زیبایی نیست. فیض الهی ادامه داد: این 
روزها میدان امام)ره( از وجود کاالهللای خارجی و چینی 
خالی شده، اما در عوض آن، کاالهای ایرانی با کیفیت بسیار 
پایین جللوالن می دهنللد. وی تصریح کرد: مصوب شللدن 
ممنوعیت فروش صنایع دستی خارجی در اماکن تاریخی 
صحیح است، اما به جای آن صنایع دستی خارجی، چیزی 
جایگزین نکرده ایم. رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان 
گفت: هنرمندان ما توان ارایه کاالهای با کیفیت را دارند، اما 
با هزینه های سنگینی که برای خلق آثار متحمل می شوند، 

کسی خریدار آثار هنری آنان نیست.

گروه ش�هر: ابوالفضل قربانی، سخنگوی شورای اسامی 
شهر اصفهان با اشللاره به نامگذاری امسللال تحت عنوان 
 تولیللد ملللی و حمایللت از کار و سللرمایه ایرانللی، گفت: 
صنایع دسللتی می تواند به عنللوان صنعتی کلله از طا و 
جواهرات ارزش باالتری دارد، مللورد توجه قرار گیرد. وی 
افزود: می توان در برج جهان نما به طور موقت موزه صنایع 
دسللتی ایجاد کرد تا عاوه بر رونق بخشیدن به ساختمان 
جهان نما، بخشللی از مشکات این قشللر را حل می کند. 
قربانی با اشللاره به کنترل قیمت صنایع دستی ادامه داد: 
بعضی از فروشللندگان صنایع دسللتی قوانیللن را رعایت 
 نمی کند و صنایع دسللتی را سلله برابر قیمللت به فروش 
می رسللاند، همین گرانی باعث می شللود کسی رغبت به 
خرید صنایع دستی نکند. وی همچنین اظهار تأسف کرد 
که  از ظرفیت های این صنعت در راسللتای شناسایی آن 
استفاده نمی شللود و گفت: در موزه های معروف دنیا آثار 
صنایع دستی اصفهان بسیار کم است، در حالی که آثار این 

کانشهر، ارزشمند و دارای مفاهیم باالیی است.

احمللد ادیللب،  معللاون صنایللع دسللتی سللازمان میراث 
 فرهنگللی، صنایللع دسللتی و گردشللگری اصفهللان گفت: 
70 درصللد صنایللع دسللتی کشللور در ایللن اسللتان تولید 
می شللود. وی روز شللنبه در جلسه علنی شللورای اسامی 
شهر اصفهان افزود: اصفهان، پایتخت صنایع دستی در ایران 
است. ادیب با بیان این که اصفهان نسللبت به دیگر استان ها 
 دارای بیشترین نشانه های اصالت یونسللکو است، ادامه داد:

54 درصد هنرمندان اصفهان توانسته اند نشان اصالت یونسکو 
را دریافت کنند. ادیب بیان داشللت:57 اثر این استان دارای 
اصالت ملی است و دو اثر نیز در فهرست ملی ثبت شده است. 
وی با بیان این که21 پرونده از آثار اصفهان در نوبت ثبت ملی 
و جهانی قرار دارد، اظهار داشت: همکاری شهرداری و شورای 
شهر اصفهان می تواند 50 درصد از مشکات این حوزه را رفع 
کند. ادیب از ابتکار شللهرداری اصفهللان در نصب المان های 
صنایع دستی در میادین این شهر به مناسبت هفته فرهنگی 
 اصفهان تشللکر کرد و افزود: ایللن المان هللا در خیابان های 

جدید التاسیس این شهر نصب شود.

گروه شهر: مرتضی سقائیان نژاد، شهردار اصفهان با ابراز 
گایه از وضعیت حمایت از هنرمندان صنایع دستی گفت: 
اگر حمایت از صنایع دستی به صورت متمرکز صورت گیرد 
و دولت برای این قشللر یارانه اختصاص دهد، می توان این 

صنعت را به مرحله رشد رساند.
 سقائیان نژاد در جلسلله علنی روز گذشته شورای اسامی 
افزود: اگر می گوییللم اصفهان پایتخللت فرهنگ و تمدن 
جهان اسام است، اگر می گوییم اصفهان پایتخت فرهنگ 
و تمدن ایران اسامی اسللت، اگر می گوییم صنایع دستی 
اصفهان هویت کشور است، چرا باید وضعیت این صنعت با 
مشکل روبه رو باشد؟ شهردار اصفهان تصریح کرد: در حال 
حاضر اقداماتی که برای رونق صنایع دستی انجام می شود، 
به صورت جزیره ای و منفک اسللت، آیا اگر فقط شهرداری 
۳00 میلیون تومان برای حمایت از صنایع دستی اختصاص 
دهد مشکل این صنعت حل می شود؟ وی از مسئوالن این 
رشللته در دولت هم انتقاد کرد که باید مشکل را به صورت 
کان حل کنند و از اصفهان به تنهایی کاری ساخته نیست.

شورای شهر  صنایع دستی  صنایع دستی شهرداری

 وضعیت میدان امام)ره(
 بی سامان است

 در برج جهان نما موزه 
صنایع دستی ایجاد شود

21 پرونده  صنایع دستی  
اصفهان در نوبت ثبت ملی 

انتقاد شهردار از وضعیت 
صنایع دستی در اصفهان 

گشی در اخبار 

توسعه عمودی و افقی اصفهان 
ممنوع

گروه شهر: حمیدرضا فوالدگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس با تأکید 
بر این که اصفهان ظرفیت توسعه به صورت افقی و عمودی را ندارد، گفت: 
الزم است توسعه در شهرک های اقماری این کانشهر صورت گیرد. وی 
افزود: اجرای طرح تفصیلی مرزهای توسعه را مشخص می کند، به طوری 
 که هر فضایی در اصفهان دارای شناسنامه ای مشخص خواهد بود و مردم 
می تواننللد از کاربری امللاک خود مطلع شللوند. به گفته وی، توسللعه 
شللهراصفهان بر اسللاس محدوده مصوب تعریف شللده اسللت. فوالدگر 
بیان داشللت: بر اسللاس طرح بازنگری تفصیلللی،  ارتفاعللات و تراکم در 
شللهر اصفهان تعیین شللده و در این شللهر نه تنها به صللورت عمودی، 

 بلکه به صورت افقللی نیز نباید 
توسللعه ای صللورت گیللرد، 
البته برخی همواره از توسللعه 
غیللر اصولی شللهر اصفهان در 
سال های اخیر انتقاد کرده اند، 
ولی این عکس گویای واقعیت 
 اسللت و توضیللح بیشللتری 

نمی خواهد.
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بیش از دو سللوم صنایع   داوود 
دسللتی ایران که در دفتر شیخ جبلی

آثار ملی به ثبت رسیده، 
متعلق به اسللتان اصفهان اسللت،  ولی آن طور که 
شایسته است به صنایع دستی اهمیت داده نمی شود 
و هر روز شاهد کمرنگ تر شدن این آثار از بازار عرضه 
هستیم. بی رغبتی هنرمندان و عدم عرضه این صنایع 
از سوی آنها، یکی از ضعف هایی است که در این دوره، 

صنایع دستی در خود می بیند. 
روند رو به کاهش عرضه صنایع دستی اصیل ایرانی تا 
جایی پیش رفته که شاهد وجود صنایع دستی تقلبی 
و چینی در بللازار اصفهان هسللتیم و هنوز که هنوز 
است با وجود شعار مسئوالن مبنی بر برچیدن این 
صنایع، اگر سری به بازارهای سنتی بزنیم، به راحتی 
می توان این اجناس را خرید.کار به جایی رسللیده 
 که  برخی از این صنعتگران کارگاهشللان را تعطیل 

کرده اند. 
در پی مصوبه ای که هیأت دولت در سفر سوم رییس 
جمهور به اصفهان تصویب کرد، قرار بر این شللد تا 
صنایع دسللتی تقلبی و چینی از بازارهای اسللتان 
اصفهان، مخصوصا میدان امام)ره( حذف شللود و با 
کسانی که اقدام به عرضه این محصوالت می کنند 
برخوردهللای قانونی صللورت گیللرد، همچنین در 
 دیگر تصمیمات گرفته شده آمده  است که ادارات و 
سازمان های دولتی برای دادن هدایا از صنایع دستی 

به جای وجه نقد یا دیگر هدایا استفاده کنند.

افزایش فروش صنایع دستی در اصفهان
غامحسین فیض الهی، رییس اتحادیه صنایع دستی 
استان اصفهان در گفتگو با زاینده رود در باره فروش 
 صنایع دسللتی، می گوید: درصللد افزایش فروش 
صنایع دستی نسبت به سال های گذشته باالتر رفته و 
این را می توان به وجود تنوع و مناسب بودن قیمت آن 
نسبت داد. به گفته وی، این مسأله همچنین مرهون 
مصوبه دولت برای جمع آوری صنایع دستی تقلبی 
و چینی است که باعث شد تا اعتمادمردم دوباره به 

این سو بازگردد. 
فیض الهی هم قبول دارد که وجود صنایع دسللتی 
نامرغللوب و چینللی در بازارهای اسللتان اصفهان 
مخصوصا میدان امام)ره( شهر اصفهان، باعث شده 
بود تا هنرمندانی که در این عرصه مشللغول به کار 
هسللتند متحمل زیان هایی شللوند، ولی با ممنوع 
کردن عرضه صنایع دستی تقلبی و چینی، در کالبد 
بازار روح تازه ای دمیده شد و هنرمندان و صنعتگران 
برای حضور در این عرصه رغبت بیشتری پیدا کردند.

با متخلفان برخورد جدی می شود
البته بهبود بخشی بازار و مصون ماندن آن از صنایع 
دسللتی تقلبی و بی کیفیت، از وظایف این اتحادیه 
اسللت. فیض الهی می گوید: برای ایللن که بتوانیم 
 بللازار را از وجللود صنایع دسللتی تقلبللی چینی و 
بی کیفیت پاک کنیم، تیم های بازرسللی تشکیل 
دادیم که این تیم ها با حضللور در محل های عرضه 
این صنایع، از چگونگی کار با خبر شده و در صورت 
تخلف، با متخلفان برخورد می کنند، تا جایی که در 
روزهای اخیر چهار مغازه فروش صنایع دستی که دو 

مغازه آن در میدان امام)ره( بود، به دلیل عرضه صنایع 
دستی تقلبی و بی کیفیت تعطیل شد. عاوه بر این، 
اتحادیه صنایع دستی برای این که به تهدید وجود 
صنایع دستی تقلبی در بازار خاتمه دهد، جریمه های 

سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته است.

دولت به تعهداتش عمل کند
رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان در بخش 
دیگر صحبت خود به تخصیص یک درصد از اعتبارات 
نهادهای دولتی برای خرید صنایع دستی اشاره کرد 

و گفت: مصوبه ای را دولت برای خرید صنایع دستی 
گذراند که در مفاد آن آمده است تا هر نهاد و سازمان 
دولتی یک درصد از اعتبارات خود را به خرید صنایع 
دسللتی اختصاص دهند، ولی متأسفانه این مصوبه 
دولت تا حدودی سال گذشته از سوی نهادهای دولتی 
به اجرا درآمد و در سال جاری هنوز اقدامی جدی برای 
خرید صنایع دستی از سللوی این ارگان ها صورت 
نگرفته است. فیض الهی معتقد است که این معضل 
 نقطه ضعف دولت را می رساند که دم از هنر می زند، 
و لی در عمل درست برعکس آن عمل می کند. حضور 
معاونت صنایع دسللتی از دالیل دیگری اسللت که 
فیض الهی آن را  معلولی برای عدم توجه مناسب به 
هنرمندان اصفهانی می داند؛ چرا که با حضور معاونت 
صنایع دستی در اصفهان، نارضایتی در این بخش به 
وجود آمد و به دلیل این که کارمندان این معاونت به 
اجبار محل زندگی خود را در تهران ترک و به اصفهان 
آمدند، از وضعیت راضی نبوده اند. این در حالی است 
که وی عقیده دارد، دولت می توانست به جای این 
که معاونت صنایع دستی را به اصفهان منتقل کند، 
اعتبارات و یا امکانات بیشتری در اختیار اصفهان قرار 
دهد تا بتوان از این طریق بر احیای صنایع دسللتی 

پویایی الزم را به دست آورد.

بیمه هنرمندان باعث امیدواری شد
انتقاد دیگر فیللض الهی به بی توجهللی به اصفهان 
اسللت که  علی رغم سللهم 65درصللدی اصفهان 
 از تولیللد صنایللع دسللتی، هیللچ گاه روزجهانللی 
صنایع دسللتی در اصفهان برگزار نشللده و همیشه 
تهران محل برگزاری این مراسم بوده است. به گفته 
وی،  برگزاری مراسللم روزجهانی صنایع دسللتی از 
زمره وظایف شللهرداری و یا دیگر نهادها نیسللت و 
 در این راسللتا باید سللازمان میراث فرهنگی استان 
پیش قدم باشللد ومسللئوالن این بخش با توجه به 
فعالیت های مثبتی که داشللته انللد، در این حوزه 
کوتاهی کللرده اند. وی بیمه کللردن هنرمندان را از 
نقاط قوت حضور کارآمللوزان در این حرفه  می داند  
و می گوید: زمانی  که بیمه تأمین اجتماعی شللامل 
هنرمندان حاضر در این عرصه شد، بیش از چهار هزار 
نفر به تعداد حاضران در این هنر اضافه شد که رشد 

۳0 درصدی را شامل می شود.

بودجه برگزاری نمایشگاه نداریم
 احمللد ادیللب، معللاون صنایع دسللتی سللازمان 
صنایع دسللتی و گردشگری اسللتان اصفهان هم از 
بودجه اندک این سللازمان گایلله دارد که اصفهان 
 ایللن آمادگللی را دارد تللا بللرای عرضلله و نمایش 
 صنایع دستی کشور نمایشللگاهی برگزار کند، ولی 

بودجه ای که در اختیار این معاونت قرار دارد، برای 
رفع امور ضروری اسللت و اگر150میلیون تومان را 
که برای برپایی نمایشگاه احتیاج اسللت به این امر 
اختصاص دهیم، در برطرف کردن احتیاجات مورد 
نیاز این معاونت دچار مشکل می شویم. وی اعتقاد 
دارد که بودجه مصوب برای معاونت صنایع دسللتی 
در اصفهللان باید بللرای ثبت، بیمه، مستندسللازی 
و بازاریابللی تعلق گیللرد. ادیب هم به رشللد بخش 
 صنایع دسللتی صحه می گذارد و می گوید: برپایی 
 نمایشللگاه های خارج از کشللور از محسنات رشد 
صنایع دستی است و نمایشگاه های صنایع دستی 
که در مقطع بین المللی توسط اداره فرهنگ و ارشاد 
اسامی استان  برگزار شد، نقطه قوتی برای حضور 
هنرمندان و عرضه کار آنها در بللازار جهانی بود که 

امیدوارم در سال جاری این روند ادامه داشته باشد.

 با بی توجهی  ارگان ها  برای خرید صنایع دستی 

قول دولت به هنرمندان صنایع دستی بی اعتبار شد

علی رغ�م س�هم 65 درصدی 
اصفه�ان از تولی�د  صنای�ع 
 دس�تی هی�چ گاه روزجهان�ی 
صنایع دستی در اصفهان برگزار 
نش�ده و همیش�ه تهران محل 
برگزاری این مراسم بوده است.
برگ�زاری مراس�م روزجهانی 
صنایع دس�تی از زمره وظایف 
شهرداری نیست و در این راستا 
باید س�ازمان میراث فرهنگی 

استان پیش قدم باشد

محمد جواد محمدی زاده، رییس س�ازمان حفاظت از محیط زیست از 
راه اندازی مترو اصفهان، تبریز و اهواز طی امس�ال خب�ر داد. به گفته 
وی، هوای تهران و چند شهر بزرگ مثل مشهد، اصفهان، شیراز، اراک 
و ... به میزانی آالیندگی دارد که این میزان در س�موم خطرناک نسبت 
به سال های گذشته بهبود خوبی پیدا کرده است. وی تقویت حمل و نقل 
عمومی با راه اندازی مترو در چند شهر را از برنامه های مهم دولت عنوان 
کرد و اظهار داشت: برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی برنامه ای 
جامعی در دس�ت داریم. وی افزود: رهبر انقالب نیز  همواره بر اهمیت 

محیط زیست توجه ویژه ای داشته اند.

راه اندازی متروی اصفهان در امسال قطعی شد
در شهر چه  خبر است؟

پساب، تنها سهم تاالب گاوخونی از زاینده رود
از تاالب بین المللی گاوخونی در حال حاضر تنها ش�وره زاری برجای 
مانده و در زیر نور خورشید، درخش�ش بلورهای نمک که تا خط افق 
 ادام�ه دارد، جایگزین تصویر کوه س�یاه در آب تاالب  ش�ده اس�ت. 
زاینده رود، ب�زرگ ترین تأمین کننده آب ت�االب گاو خونی بوده، اما 
اکنون آب حاصل از زایش زمین های کشاورزی پایین دست و پساب 
کانال س�گزی، تنها آب هایی اس�ت که ب�ه تاالب گاوخونی س�رازیر 
می شود. با وجود خشکسالی، غلظت شوری در اندک آبی که به تاالب 
می ریزد افزایش یافته و شوری، یکی از آفت هایی است که تاالب را به 

مرز نابودی کشانده است.

هشدار 

نقش جهان در معرض خطر دوباره حذف از فهرست جهانی 

 ستاره از پزشکی قانونی رفت
سلیمان پور آمد

در مراسمی علی سلللیمان پور به عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی 
استان اصفهان معرفی و از زحمات مدیرکل سابق، مهرداد ستاره تقدیر شد. 
مهرداد ستاره، مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان اصفهان که سال ۸6 
به این سمت گماشته شد، با بیش از چهار سال سابقه مدیریتی در استان 
اصفهان، جای خود را به علی سلیمان پور داد. سلیمان پور پیش از این در 

استان یزد انجام وظیفه می کرد.

 مسدود شدن زیرگذر آزادراه 
اصفهان -نطنز-کاشان

زیرگللذر محللور ارتباطللی آزادراه اصفهان – نظنز – کاشللان به شللهر 
 بادرود مسدود اسللت. رییس مسللئول مرکز مدیریت راه های اداره کل 
راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: رانندگانی که قصد تردد از این محور 
را دارند، می توانند از راه انحرافی احداث شده در محدوده کارگاه با رعایت 
 اصول ایمنی تللردد کنند.کازرونی افزود: این زیرگللذر برای اجرای طرح 

راه سازی  به مدت حدود شش ماه  مسدود است.

 آغاز انتخاب رشته دکتری 
برای تکمیل ظرفیت 

مهلت فرآیند انتخاب رشللته داوطلبانی کلله در مرحله تکمیل ظرفیت 
آزمون دکتری نیمه متمرکز سللال 1۳91 از سللوی سللازمان سنجش 
مجاز شناخته شده اند،  آغاز شد. توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش 
 آموزش کشللور گفت: با توجه بلله افزایش ظرفیت پذیللرش در برخی 
کدرشللته محل های تحصیلی منللدرج در دفترچه راهنمللای انتخاب 
رشللته آزمون دکتری نیمه متمرکز سللال 1۳91، تعللداد هزار و 91۳ 
 نفللر از داوطلبللان به عنللوان افللراد مجاز به انتخاب رشللته شللناخته 
شده اند و فهرست اسامی آنها بر روی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش 

قرار گرفته است.

 جانبازان قطع نخاعی مشهد 
میهمان استان اصفهان شدند

غامحسین صفایی، مسللئول گروه اخوت جانبازان قطع نخاعی مشهد 
مقدس گفت: در راستای تقویت روحیه جانبازان قطع نخاعی و خانواده 
آنها، به صورت خودجوش به اصفهان سفر کردیم. وی با اشاره به این که 
مهم ترین هدف از تشکیل این نوع اردوها برای جانبازان تقویت روحیه 
معنوی آنهاست، گفت: سفرهای جانبازان قطع نخاعی از سال گذشته و 
با همت شهرداری تهران و نیز امور ایثارگران و جانبازان خراسان رضوی 

آغاز شد.

 ساخت بزرگ ترین گنبد خاورمیانه 
در آران و بیدگل

علیرضا محلوجی، سرپرسللت اداره اوقاف شهرسللتان آران و بیدگل از 
سللاخت و نصب بزرگ ترین گنبد خاورمیانه در امامزاده قاسم )ع( این 
شهرستان خبر داد. وی با اشللاره به این که کار ساخت این گنبد از سال 
گذشته آغاز شده، اظهار داشت: امسال همزمان با میاد حضرت علی )ع( 
اسکلت آهنی این گنبد با حجم 25 متر دهانه و 47 مترارتفاع درامامزاده 
قاسم)ع( آران و بیدگل نصب شللد. وی بیان داشت: هزینه ساخت این 
گنبد170 میلیون تومان بوده که از محل جمع آوری کمک های مردمی 

و خیرین تهیه شده است.

اصفهانی ها  از کمبود پل مکانیزه 
راحت  می شوند

علیرضا صلواتللی، مدیر اجرایی پللروژه BRT اصفهان گفللت: تا پایان 
فصل تابسللتان شللش پل مکانیزه عابرپیاده در فاز نخسللت خط یک 
"BRT اصفهان راه اندازی می شللود و این پل ها به کمک BRT اصفهان 
 BRT می آیند.وی با بیان این کلله عملیات اجرایی فللاز دوم خط یک
 اصفهان از ابتدای سللال نخسللت جللاری آغاز شللده، اظهار داشللت: 
چهار پیمانکار برای احداث ایسللتگاه ها و جدا کننده های این فاز به کار 
گرفته شده اند که این افراد به منظور تسریع در اجرای این فاز، به صورت 

مستقل از یکدیگر عملیات اجرایی این فاز را انجام می دهند. 

دولت از تأمین 10 درصدی خوراک 
دامداری ها عاجز است

هومان امیری، مدیرعامل کارخانه های لبنی استان اصفهان گفت: فقط 
10 درصد از خوراک دام توسط دولت تأمین می شود که در حال حاضر 
از تأمین این مقدار هم عاجز است. وی با اشاره به این که فقط10 درصد 
از خوراک دام توسط دولت تأمین می شود، ادامه داد: مقرر شده بود که 
دولت به مدت 15روز خوراک دام را تأمین کند که این کار انجام نشد و 

خوراک دامی به دست دامداران نرسیده است.
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معرفی بیش از ۱۹۰ واحد متخلف 
صنفی در اصفهان 

رییس اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان  با اشاره 
به اجرای طرح طاها )طرح اجرای هماهنگ استاندارد( اظهار داشت: 
بازرسان اداره کل استاندارد اصفهان با مشارکت شرکت های بازرسی 
همکار از حدودسه هزار و ۷۰۰ واحد صنفی و مراکز عرضه و فروش 

فرآورده ها و کاالهای مشمول استاندارد اجباری بازرسی کردند.
صالح زاده  افزود: بازرس��ان این اداره کل در مرحله نخست بازرسی، 
تذکر و اخطاریه ه��ای الزم را مبنی بر عرضه نک��ردن فرآورده های 
غیر استاندارد به واحدهای صنفی ابالغ کرد بودند. رییس اداره کل 
استاندارد و تحقیقات صنعتی اس��تان اصفهان تصریح کرد: با وجود 
اخطارهای داده شده در مرحله دوم بازرسی ها، متأسفانه بیش از ۱۹۰ 
واحد صنفی متخلف صنفی که بدون توجه به تذکرات قبلی به عرضه 
محصوالت غیر استاندارد مبادرت کرده بودند، شناسایی و اقدامات 

قانونی الزم در این زمینه صورت گرفت.

 برند سازی در اصفهان زمینه 
جذب گردشگران خارجی

محمدرضا رجالی، عضو هیأت نمایندگان اتاق اصفهان، تبلیغ برای 
برنده��ای اصفهان را عامل مهم در جذب توریس��م برای این ش��هر 
تاریخی برش��مرد و گفت: معرفی برندهای اصفه��ان زمینه حضور 
گردشگران خارجی را نیز در این ش��هر تاریخی فراهم می سازد. وی 
گفت: متأسفانه در حال حاضر بسیاری از تخت هتل ها خالی است و 

رونقی در گردشگری کشور مشاهده نمی شود.

الجزایر با پیشنهاد نفتی ایران 
موافقت کرد

همزمان با پیش��نهاد ایران برای تثبیت و یا کاهش سقف تولید نفت 
اوپک در صد و شصت و یکیمن اجالس اوپک، وزیر نفت الجزایر هم 
رسما با پیشنهاد نفتی ایران موافقت کرد. یوسف یوسفی، وزیر نفت 
الجزایر امروز به طور رسمی خواستار کاهش تولید نفت اعضای اوپک 
و بازگشت به سقف تعیین شده در نشست پیشین این سازمان شد و 
تأکید کرد: در صورتی که میزان تولید اوپک از سطح تعیین شده قبلی 
تجاوز کرده باشد، این کشور در نشست آینده اوپک خواستار کاهش 
میزان تولید این سازمان خواهد شد تا میزان تولید کشورهای عضو 

به میزان مورد توافق گذشته بازگردد.

 آشتی کنان ایران و اعراب 
در نشست آینده اوپک

وزیری هامانه، وزیر اس��بق نف��ت با تأکید ب��ر این که ای��ران برای 
دبیرکلی اوپک ش��انس دارد، خواس��تار اتمام اختالفات نفتی ایران 
و کشورهای عربی در اوپک ش��د و اعالم کرد: کشورهای عضو اوپک 
نباید سیاست های خارجه کشورهای خود را در این سازمان اقتصادی 

پیاده سازی کنند.

دامداری ها با وعده اداره نمی شوند
حس��ینی نماینده م��ردم میان��ه در مجل��س در واکنش ب��ه وعده 
دولت مبنی بر اعط��ای علوف��ه ارزان قیمت به دام��داری ها جهت 
 کنت��رل قیمت ش��یر و گوش��ت قرم��ز در ب��ازار گف��ت: دولت در

هفته های گذش��ته اعالم کرده بود که علوفه ارزان قیمت در اختیار 
دامداری ها قرار می دهد تا بازار ش��یر و گوش��ت قرمز کنترل شود، 
در صورتی که این وعده ها نیز مانند س��ایر وعده های دولت تاکنون 
محقق نش��ده و فقط در ح��د حرف باق��ی مانده اس��ت. وی افزود: 
دولت بهتر اس��ت به ج��ای واردات بی روی��ه و اختص��اص بودجه 
 به آن در ص��دد رفع مش��کالت تولی��د کننده باش��د و اگ��ر وعده 
می دهد به آن عمل کند، زیرا دامداری ها با وعده اداره نمی ش��وند، 

بلکه دام ها علوفه می خواهند. 

چین سرمایه گذار پروژه آيـ  پي 
مي شود

رییس جمهور و وزیر نفت پاکستان در سفر به چین موفق شدند نظر 
مساعد رهبران کشورهاي منطقه را به مش��ارکت در مناقصه پروژه 
احداث خط لوله گاز ایران و پاکس��تان جلب کنند. به گزارش ایسنا، 
یک منبع رسمي به روزنامه پاکس��تان تودي گفت: دولت پاکستان 
پس از کسب حمایت چین، ضرب االجل بررسي شرایط مهندسي، 
تهیه، ساخت و راه اندازي ۷85 کیلومتر از خط لوله ایران � پاکستان 
را از هش��تم ژوئن تا 22 ژوئ��ن تمدید کرد. وي گفت: یک ش��رکت 
 برجس��ته چیني احتماال در س��اخت خط لوله آي � پي مش��ارکت 
می کند. این منبع افزود: متقاعد کردن چین به حضور در این پروژه 
یک دس��تاورد بزرگ محسوب مي شود زیرا مش��ارکت چین در این 
پروژه امنیت آن را تضمین می کند. ایران نیز به پاکستان اطمینان 
داده تمام کمک هاي مالي و فني الزم را در اختیار پاکستان قرار دهد.

نرخ تورم در اریبهشت 
22/2 درصد

بررسی طرح انتقال آب 
در کمیسیون انرژی

بانک مرکزی گزارش داد: نرخ تورم در دوازه ماه منتهی به اردیبهشت سال 
۱3۹۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت سال ۱3۹۰ معادل22/2 
درصد اس��ت. اداره آمار اقتصادی با انتش��ار خالصه نتایج به دست آمده از 
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق ش��هری ایران براساس 
س��ال پایه ۱۰۰=۱383 اعالم کرد: شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 
در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ماه سال ۱3۹۱ به عدد 352/2 رسید.

بانک مرکزی در این گزارش بازهم هیچ اشاره ای به تورم نقطه به نقطه در 
اردیبهشت ماه نکرده ، این درحالی است که افزایش قیمت ها در این ماه و 
فروردین فزاینده بود. پیش از این، نرخ تورم در سال ۱3۹۰ نسبت به سال 
۱38۹ معادل 2۱/5 درصد و دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه امسال 2۱/8 

درصد گزارش شده بود.

وزیر سابق نفت درباره طرح انتقال آب خزر به کویر مرکزی اظهار داشت: ما 
نباید با طرح هایی غیر علمی و غیر کارشناسی کشاورزی منطقه ای را فدای 
منطقه دیگر کنیم. میرکاظمی افزود: مهم ترین بحث در مصرف آب بهره وری 
از منابع آبی است، در شرایط کنونی در بسیاری از مناطق با کمبود آب مواجه 
نیستیم بلکه مصرف نامناسبی داریم که موجب کمبود آب شده است. وی با 
بیان این که طرح جامع انرژی باید تدین و اجرایی شود، ادامه داد: باید بررسی 
کنیم در چه مناطقی نیاز به انتق��ال انرژی داریم یا از انرژی های فس��یلی و 
طبیعی استفاده کنیم. میرکاظمی که نامزد ریاست کمیسیون انرژی مجلس 
نهم است، درباره بودجه دو هزار میلیارد تومانی طرح انتقال آب خزر به کویر 
مرکزی گفت: چنین طرح هایی اگر منطقی پشت آن نباشد و سیاسی باشد، 

در کمیسیون انرژی مجلس نهم رسیدگی می شود.

مدیرعامل ش��رکت توزیع برق اصفه��ان در گفتگو با ایمنا 
تعداد مش��ترکان ب��رق در اصفهان را ۹2۰ هزار مش��ترک 
عنوان ک��رد و اظهار داش��ت: مجموع کل ان��رژی با توجه 
 به تعداد مش��ترکان برای مصرف تقس��یم بندی می شود.

عالقه مندان با بیان این که در پنج سال گذشته سرانه مصرف 
انرژی الکتریکی در دنیا ۹۰۰ کیلووات بوده است، افزود: در 
کشورهایی که مصرف کنندگان مطلوبی هستند این میزان 
به هزار و 5۰۰ کیلووات می رسد. وی ایجاد شبکه و واگذاری 
برق را در سال  گذشته تنها هدف عنوان کرد و بیان داشت: 
اکنون در زمینه بهینه س��ازی مصرف برق باید حرکتی دو 
سویه بین ش��رکت توزیع و مصرف کنندگان آغاز شود. وی 
در ادامه تصریح ک��رد: ادار ه ها و دس��تگاه های اجرایی باید 
بتوانند در این مورد الگوهای مناسبی ایجاد کنند و »خانه 
فرهنگ مدیریت مص��رف برق« آماده هم��کاری با اداره ها 
و س��ازمان های مختلف اس��ت. عالقه مندان یادآور شد: در 
کل صنعت برق کشور، خانه فرهنگ مدیریت مصرف برق 
نخستین مکانی محسوب می شود که پذیرای مشترکان در 
اقشار مختلف برای پاسخ گویی به سؤال های آنان است. وی با 
بیان این که با رعایت الگوی مناسب مصرف انرژی برق دیگر 
شاهد بحران در منابع و انرژی به دلیل کمبود زیرساخت ها 
نیس��تیم، گفت: در صدد هستیم س��هم انرژی مولد را که 

متعلق به بخش کشاورزی و صنعت است، کاهش دهیم.

به گزارش ایمنا، قائم مقام رییس سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان  با اشاره به مدیریت آب و خاک سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان در دو نیم سال دولت دهم در سطح 
استان، اظهار داش��ت: در این مدت 38 هزار هکتار آبیاری 
تحت فش��ار که معادل ۱2 درصد کل کشور است، از سوی 

این سازمان اجرایی شده است.
وی در ادامه افزود: همچنین این سازمان در مدت یاد شده 
توانس��ته ۱۹2/8 درصد صرفه جویی در مص��رف آب را به 
همراه داشته باشد. محمد نصر اصفهانی میزان مصرف آب 
در بخش کشاورزی در تمام استان ها را ۹3 درصد اعالم کرد 
و بیان داشت: این میزان در استان اصفهان 8۷ درصد است. 
وی با اش��اره به صرفه جویی 28۹ میلی��ون مترمکعب آب 
در بخش کشاورزی اس��تان اصفهان در 2/5 سال گذشته، 
تصریح کرد: این امر با اجرای طرح های آبیاری تحت فشار، 
ایجاد ش��بکه های فرعی 3 و ۴، تجهیز و نوس��ازی اراضی 
کشاورزی استان در زمینه مصرف بهینه مصرف آب به وسیله 
مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان در حوزه 
کشاورزی اجرایی شده اس��ت. نصر اصفهانی یادآور شد: با 
اقدامات اجرایی شده در سه سال اخیر، شاهد اجرای آبیاری 
تحت فش��ار و لوله گذاری در ۴5 درصد اراضی کش��اورزی 

استان اصفهان هستیم.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری برای کاهش سن ناوگان 
هوایی، همکاری خ��ود را ب��رای ورود هواپیماهای جدید با 
شرکت های هواپیمایی اعالم کرد. به گزارش مهر، حمیدرضا 
پهلوانی در نشستی با شرکت های هواپیمایی به بررسی بدهی 
س��وخت هواپیما، رویدادهای صنعت حم��ل و نقل هوایی، 
تأخیرات پروازی و وجود هواپیماهای پش��تیبان پرداخت. 
 وی در این جلس��ه خواستار ارایه گزارش��ی از میزان بدهی 
ش��رکت های هواپیمایی به شرکت نفت ش��د که بسیاری 
از ش��رکت های هواپیمایی اعالم کردند بدهی س��وخت به 
شرکت نفت تا پایان سال ۹۰ به صورت نقد و پرداخت چک 
تسویه شده است. رییس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره 
به تأکیدات وزیر راه و شهرسازی بر کاهش تأخیرات پروازی 
و وجود هواپیمای پش��تیبان از ش��رکت های هواپیمایی، 
خواستار نظارت و بازرسی دقیق تر از مجموعه شرکت ها شد 
و اظهارداشت: ما در سازمان هواپیمایی کشوری آماده کمک 
به شما هستیم تا با هماهنگی و همکاری یکدیگر مشکالت را 
از دوش صنعت برداریم. پهلوانی بر کاهش سن ناوگان هوایی 
کشور تأکید کرد و افزود: باید به سمتی حرکت کنیم تا سن 
هواپیما را کاهش دهیم. در این زمینه س��ازمان هواپیمایی 
کش��وری آماده هرگونه همکاری با شرکت های هواپیمایی 

برای ورود ناوگان هوایی مدرن به داخل کشور است.

به گزارش ایمنا عضو کمیس��یون کش��اورزی،آب و منابع 
طبیعی مجلس هشتم با نامطلوب خواندن وضعیت صنعت 
فرش کشور گفت: هم اکنون به علت بی توجهی و حمایت 
نکردن دولت از صنع��ت فرش، چینی ه��ا فرش های خود 
را با نام و نش��ان فرش ایرانی به جه��ان عرضه می کنند که 
دولت باید در این زمینه چاره ای بیاندیش��د نماینده مردم 
فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس هشتم ادامه داد: 
همزمان با آغاز رکود در صنعت فرش و بی توجهی مسئوالن 
و دس��تگاه های ذیربط، ش��رایط برای قدرت یافتن رقیبان 
س��نتی فرش ایران مانند چین، هند و ترکیه فراهم شد، به 
طوری که هم اکنون این کشورها با الگو برداری از نقش های 
اصیل ایرانی بازار فرش دس��تباف ایران را در تسخیر خود 
درآورده اند. محمدی تصریح کرد: هم اکنون کش��ور چین 
نه تنها با الگوبرداری از نقش ه��ای اصیل ایرانی فرش هایی 
مش��ابه فرش های ایران تولید می کند که محصوالت خود 
را در بازارهای جهان با نام و برند ف��رش ایران نیز به فروش 
می رساند. وی اظهارداشت: هم اکنون فرش کاشان با نام و 
برند کاشان در شهرکی با همین نام در چین تولید می شود 
و در بازاهای جهانی به فروش می رسد. این نماینده مجلس 
هشتم تأکید کرد: اگر دولت به موقع سهم بخش تولید را از 
درآمد هدفمندی پرداخت می ک��رد، وضعیت کنونی برای 

صنایع کشور و همچنین صنعت فرش به وجود نمی آمد.
.

کشاورزی  هواپیمایی انرژی  فرش

7۰درصد مشترکان خانگی 
صاحب نیمی از برق اصفهان 

صرفه جویی 2۸۹ میلیون 
مترمکعب آب در کشاورزی

 آمادگی برای ورود 
هواپیماهای جدید

رقبای فرش ایران 
قدرتمند شده اند

اخبار کوتاه

4
بازار خلیج  فارس صفه اصفهان افتتاح شد

مدیر امور آبزیان و شیالت جهاد کشاورزی استان اصفهان از افتتاح بازار خلیج فارس صفه اصفهان 
خبر داد. محمدرضا عباسی گفت: در حال حاضر شش باب بازارچه عرضه آبزیان از جمله بازار عمده 

میوه و تربار، خلیج فارس شاهین شهر، تمدن، حجت، سروش و هایپرمارکت فعال هستند.
موافق ارز چند گانه نیستیم

وزیر اقتصاد
سید شمس الدین حسینی

دولت هم��واره ب��ه دنبال این اس��ت ک��ه ثب��ات اقتص��ادی برای 
 فع��االن اقتص��ادی ایج��اد کن��د و ب��رای این ام��ر برنام��ه ریزی 

داشته باشد. 
 در سیاس��ت مدیری��ت نقدینگ��ی تأکی��د بر کنت��رل پای��ه پولی

 است. از سوی دیگر افزایش سرعت گردش پول و افزایش بهره وری 
سرمایه مطرح است.

باید به این نکته توجه داش��ت آیا در ش��رایط تحریم ک��ه با عواملی 
 خارج از پارامترهای اقتصادی مواجه هس��تیم، سیاست های ارزی 
می تواند مشابه سیاست های 
 ارزی ش��رایط عادی باش��د

 ی��ا خی��ر؟ رش��د نقدینگی 
 مطلوب نیس��ت، ام��ا اتفاق 
 می افتد.بنابراین باید راهکار 
مناس��ب برای تأمی��ن مالی 
پای��دار و غیر تورم��ی برای 
اقتص��اد در زمین��ه ه��ای 

مختلف ارایه کرد.
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ابالغ آئین نامه ها پس از زلزله
گفتنش تلخ است اما حقیقتی است که باید گفت؛ 
حقیقتی که با بررس��ی س��بقه تاریخی تصویب 
آئین نامه ها و قوانین در حوزه ساخت و ساز گره 

خورده است. 
زلزله منجیل، 3۱ خرداد 6۹ بر س��ر مردم ریخت 
و جنازه های زنان و مردان و کودکان شهر بر هم 
انباشته ش��د تا به این نتیجه رس��یدند که نباید 
س��اخت و س��از بخش خصوصی بر زمین باشد و 
متولی بر آن نظارت نکند. پیگیری همین موضوع 
باعث شد سال ها بعد در س��ال ۷۴ قانون ایجاد 
سازمان مهندس��ی را به بار نش��اند. اگر عقب تر 
برویم، در س��ال 5۷ زلزله ای در طبس رخ داد تا 

زمینه ساز تصویب آئین نامه 28۰۰ باشد.
زلزله بم هم از آن حوادثی اس��ت ک��ه با توجه به 
 ابعاد مرگ آفرین��ش منجر به بار نشس��تن یک 
آئین نامه ش��د. 25 هزار نفر زی��ر آوارهای بم در 
س��ال 8۱ به خواب مرگ فرور فتند تا قانون نظام 

مهندسی ابالغ شد.
ماده 33 قانون نظام مهندس��ی در سال ۷۷ ابالغ 
شد اما تا رسیدن به شیوه نامه سال های زیادی 
به انتظار نشس��ت. قرار بودطبق دس��تور العمل 
هیأت دول��ت وزارت مس��کن ظ��رف مدت یک 
سال، ش��یوه نامه را بنویس��د و ابالغ کند، اما این 
کار آن قدر در دس��ت اندازها ماند ت��ا دیوارهای 
نامطمئن خانه های بم بر سر ساکنانش فروریخت 

و بعد از سال ها توقف، شیوه نامه ماده 33 قانون 
نظ��ام مهندس��ی در س��ال 83 ابالغ ش��د. همه 
این مس��تندات گواه این ادعا اس��ت که با وجود 
فرصت برای شناس��ایی تهدیده��ا و پیدا کردن 
 راه حل یا عکس العمل مناس��ب در سیاست ها، 
تصمیم گیری های ساخت و ساز آن قدر بر زمین 
می ماند تا ی��ک زلزله اتفاق بیفت��د و جهش در 
تصویب آئین نامه ای رخ دهد. نگاهی به مدیریت 
در این باره حاکی از آن است که همیشه در بحران 

تصمیم می گیریم.

تاریخ با استناد سخن می گوید
ارگ بم 25۰۰ س��ال قدمت داش��ت؛ قدمتی که 

گویای آن بود یا زلزله نیامده یا اگر زلزله ای آمده، 
این سازه خش��تی آن قدر محکم ساخته شده که 
تخریب نشده است. اما زلزله بم ارگ را با تلی خاک 
یکس��ان کرد  تا این نظر را به کرس��ی بنشاند که 
25۰۰ سال زمان برد تا زلزله ای از راه برسد. ایران 
بر گسل ها شکل گرفته است؛ گسل هایی فعال 
که لرزه های گاه و بیگاه آن گواه بر این ادعا است.

مصطفی بهبهانی می گوی��د: برخالف اظهارات 
غیرکارشناس��ی، تاریخ گواه این ادعا است که در 

اصفهان زلزله منجر به مرگ رخ داده است.
سال ۷22 هجری قمری مردم اصفهان شاهد وقوع 
زمین لرزه ای بوده اند که منجر به مرگ تعدادی 
از ساکنان شهر شد. در سال های اخیر وقوع زلزله 
در کاش��ان منجر به تخریب منازل ش��د و همان 

گسل تا زلزله اصفهان ادامه دارد.
رییس هی��أت مدیره س��ازمان نظام مهندس��ی 
اصفهان با تأکی��د بر این که هی��چ دلیلی نداریم 
اصفهان زلزله خیز نیست، تصریح می کند: زلزله 
تهدیدی بالقوه است و دستگاه های زلزله نگاری 
به ش��کل مداوم وقوع زلزله ه��ای 2/3، 3 و 3/5 
ریشتری را ثبت می کنند. این در حالی است که 
تنها در شهر اصفهان و شعاع ۱۰۰ کیلومتری آن 

۱6 گسل فعال وجود دارد.
بهبهان��ی ک��ه عضوی��ت در ش��ورای ش��هر را 
 نی��ز در زم��ره فعالیت ه��ای خ��ود دارد، از 
نگرانی هایش درب��اره ایمنی پایین س��ازه های 
ساختمانی اصفهان سخن می گوید. آمارهای این 
کارشناس حکایت از آن دارند که ۷۰ تا 8۰ درصد 
ساختمان های مسکونی اصفهان که در دهه های 
گذشته ساخته شده اند، از اس��تانداردهای الزم 
برخوردار نیستند و در مقابل یک زلزله پرقدرت، 
نه تنها مقاوم نیس��تند بلک��ه می توانند منجر به 
بروز فاجعه شوند. اما در اصفهان هنوز برای هزینه 
ک��ردن در مباحث نظام مهندس��ی، مش��کالتی 
هس��ت و دیدگاه های عافی��ت طلبان��ه، مانع از 
 کنترل دقیق ساختمان ها و اعمال استانداردها 

می شود.
 بهبهانی می گوید: کافی است این نکته را مدنظر 
داشته باش��یم که یک زلزله ۷ ریشتری، 32 برابر 
زلزله 6 ریش��تری انرژی آزاد می کن��د. این در 

حالی است که وقوع زلزله ها در مناطق پر گسل 
 همچ��ون ایران و حت��ی مناطق مرک��زی، کامال 
پیش بینی شده اس��ت و تنها ممکن است زمان 
وقوع آن با تأخیر همراه باشد. او قوانین و مقرراتی 
را که این روزها ۱5 هزار عضو این سازمان تالش 
می کنند آن را در ساخت و سازهای شهر اعمال 
کنند، با نوعی بازخورد منفی از سوی پیمانکاران 
و مال��کان خانه ها همراه می دان��د و در این باره 
می گوید: رییس سازمان نظام مهندسی کرمان 
به تازگی اظهار کرده بود در این اس��تان هیچ نوع 

مقاومتی در برابر اعمال مقررات س��اخت و س��از 
وجود ندارد و اگر بگوییم در یک سازه یک میلگرد 
استفاده کنید، مالکان دو میلگرد هزینه می کنند 
اما این موضوع هنوز در اصفهان با سختی پذیرفته 

می شود.
 از س��ال 83 تاکن��ون به طور متوس��ط س��االنه 
چهار میلیون و 3۰۰ هزار مترمربع پروانه ساخت 
در اصفهان صادر ش��ده است. س��اختمان های 
ساخته شده قبل از سال 8۰ از حداقل استانداردها 

برخوردار هستند.
 با در نظر گرفتن خطر زلزله ، اگر س��اختمان ها 
مقاوم نباش��ند ،این معنای��ی ندارد ج��ز آن که 
 مرگی س��خت عده ای از اصفهانی ه��ا را تهدید 

می کند.

برخالف تصور اشتباه  مردم 

اصفهان هم زلزله می آید

شاید این جمله را زیاد شنیده باشید یا حتی خودتان هم جزو راویان آن باشید که »در اصفهان زلزله نمی آید«؛ عده ای  شهرزاد
به گفتن آن اکتفا می کنند و گروهی هم آن را باور دارند. اما واقعیت ها برخالف این تصورات است؛ واقعیاتی که مصطفی  بابا علی پور

بهبهانی، رییس هیأت مدیره نظام مهندسی استان اصفهان با زاینده رود در میان گذاشت، خط بطالنی بر تصور عمومی 
درباره زلزله خیزی اصفهان می کشد.

 تاریخ گواه این ادعا است 
که در اصفهان زلزله منجر به 

مرگ رخ داده است. سال 722 
هجری قمری مردم اصفهان 

شاهد وقوع زمین لرزه ای 
بوده اند که منجر به مرگ 

 تعدادی از ساکنان شهر 
 شد. در سال های اخیر 

وقوع زلزله در کاشان منجر به 
 تخریب منازل شد و 

همان گسل تا زلزله اصفهان 
ادامه دارد



یادداشت

میراث نامه

خبر ویژه

رویداد

بوم و بر
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شیشه حافظ تمدن خلیج فارس در موزه خلیج فارس شکست
شنیده ها حاکی از آن اس��ت که یک حفاظ شیش��ه ای آثار تاریخی موزه بندرعباس به دلیل نبود 
اعتبارات شکسته شده و اکنون بخشی از این موزه بسته شده است. اما مسئول روابط عمومی سازمان 

میراث فرهنگی در این مورد اظهار بی خبری می کند.

5

معمای اجساد کودکان در ارگ بم

آثار تاریخی تپه شش هزار ساله شادقلی خان استان قم که از نظر باستان 
شناسان همانند تپه س��یلک کاش��ان دارای ارزش تاریخی بود، به دلیل 

احداث بزرگراه از بین رفت.
به گزارش مهر، آب انبار تاریخی »ش��ادقلی خان« در کنار تپه باس��تانی 
شادقلی خان در محله چهار مردان شهر قم در مرکز بافت تاریخی این شهر، 

در خیابان عمار یاسر واقع شده است.
دوره های فرهنگی تپه باستانی شادقلی خان شامل هزاره چهارم قبل از 
میالد، ساس��انی، ایلخانی، صفوی و قاجاریه بود و می توان گفت این آب 
انبار و بافت تاریخی محدوده آن روی یک تپه باس��تانی شش هزار ساله 

قرار گرفته است.
از سال 86 تاکنون مدیریت شهری قم برای ایجاد طرح توسعه و گسترش 
راه های جاده ای و احداث فاز 4 بزرگراه عمار یاسر، بخش های زیادی از 

این تپه تاریخی را از بین برده است.
تا پیش از گسترش وس��یع تخریب ها در بافت تاریخی قم، تعداد زیادی 
بناهای تاریخی که عموما متعلق ب��ه دوره قاجاریه و پهلوی اول بودند در 
این محل وجود داشت که متأسفانه امروزه بخش اعظم آن به طور کامل 

منهدم شده است.
درباره تاریخچه این محوطه، استقرارهای پیش از تاریخی موجود در آن 
و موارد تاریخی دیگر که نشان دهنده آثار معماری و نوع زندگی مردم این 
منطقه بوده است، کتابی منتشر شد و مطالعات محدودی انجام گرفت اما 

هیچ وقت به پایان نرسید.
آثار تاریخی موجود در الیه های زیرین این تپه با اجرای عملیات عمرانی 
روی آن، کامال مشهود است. با این حال هم اکنون نیز طرح احداث بزرگراه 

ادامه دارد.

شایعه کشف چند جس��د نوزاد در ارگ بم این روزها نقل بسیاری از 
محافل شده است. این مس��أله از زوایای مختلف در هاله ای از ابهام 
است و مسئوالن شهرستان بم با تکذیب این خبر از پیگیری قضایی 

آن خبر می دهند.
 به گ��زارش مه��ر، چن��دی پی��ش گزارش��ی روی خروج��ی یکی 
 از س��ایت ه��ای خب��ری ق��رار گرفت ک��ه از ی��ک مس��أله عجیب 
 حکایت داش��ت. در آن گزارش آورده ش��ده بود که تعدادی جس��د 
 نوزاد در دیواره ارگ تاریخی بم کش��ف ش��ده که گیره پالس��تیکی

  بند ن��اف و ملحفه های بیمارس��تانی ه��م در این جس��دها وجود 
 داش��ته اس��ت. درارزیاب��ی اولی��ه ای ک��ه از س��وی کارشناس��ان

  صورت نگرفت، اعالم ش��د این جس��دها مربوط ب��ه دوران معاصر 
بوده اند.

البته کشف جسد در ارگ بم کرمان چیز تازه ای نیست، چرا که بعد 
از وقوع زلزله س��ال 82  و با فروریختن این ارگ چند هزار س��اله هم 
تعدادی جسد در این منطقه تاریخی کشف شد، اما آن چه اخیرا در 
این باره گفته ش��ده اس��ت، با نتایجی که آن زمان از بررسی علمی و 
کارشناسانه پدیده دفن نوزادان در دیواره ارگ بم اعالم شد، زمین تا 

آسمان تفاوت دارد.
کارشناسان میراث فرهنگی آن زمان درباره اجسادی که پس از زلزله 
از دیواره این ارگ کشف شده بود، پیش بینی کردند این تدفین ها که 
اکثرا هم به صورت اسالمی صورت گرفته است، بعد از محاصره ارگ 
بم به وسیله آقا محمدخان قاجار صورت گرفته. آنان براین باور بودند 
که درآن محاصره، به دلیل قحطی یا ش��یوع بیماری ها، مردم شهر 
جسد کودکان خود را البه الی خشت های ارگ بم دفن کرده اند اما 

این نظریه پذیرفته نشد.
پس از آن نیز، اجسادی دیگر در دیواره های خارجی ارگ بم کشف 
ش��د، اما هیچ زمان پرده از راز دفن ن��وزادان در دیواره های ارگ بم 

برداشته نشد.
این در حالی است که پس از سال ها مس��کوت ماندن این قضیه، به 
تازگی مسایلی مطرح ش��ده که هر چند به هیچ عنوان کارشناسانه 
نبوده و مبنای علمی ندارد، ام��ا ابزار خوبی برای قضاوت های کوچه 
بازاری درباره مردمانی شده که حتی ارگ پر شکوه و باصالبت چندین 
هزار س��اله بم در مقابل عظمت فرهنگ و تمدنشان سر تعظیم فرود 

می آورد.
 از زمان انتش��ار گزارش��ی که از کش��ف چند جس��د نوزاد در دیواره 
 ارگ بم خب��ر م��ی داد تاکن��ون، برداش��ت های متفاوت��ی از این 
 قضیه ش��ده اس��ت؛ س��ایتی که این گ��زارش را ب��رای اولی��ن بار 
 منتش��ر ک��رده، در آن گ��زارش آورده اس��ت ک��ه »دو ت��ن از این 
 کودکان گیره پالس��تیکی بن��د ناف دارن��د که معاصر بودنش��ان را 
 اثبات می کن��د. ای��ن ک��ودکان در پارچ��ه بیمارس��تانی پیچیده 
 ش��ده و جایی گذاشته ش��ده اند که نش��ان می دهد عمل دفن بعد
  از وقوع زلزله انجام ش��ده است. میزان پوس��یدگی و تعفن بدن این

  دو کودک نش��انگر آن اس��ت ک��ه احتماال هنگام کش��ف اجس��اد، 
ش��ش ماه تا حداکثر دو س��ال بیش��تر از زمان م��رگ و تدفین آنان 

نگذشته است«.
 اما در مدتی که این مس��أله مطرح ش��ده، میراث فرهنگ��ی تنها به 
تکذیب این خبر بس��نده کرده اس��ت  و مدیران رده ب��االی میراث 
 فرهنگ��ی ترجیح دادند س��کوت کنند؛ واکنش��ی که ب��ه هیچ وجه 
نمی تواند پاسخگوی این همه سؤاالت و ادعاهای گوناگونی باشد که 

مطرح شده است.

آشنایی با کاروانسراهای ایران
کلمه کاروانسرا ترکیبی از کاروان )کاربان( به معنی گروهی 
مسافر که گ�روهی سفر می کنند و س��رای، به معنی خانه 
و مکان اس��ت. ه���ردو واژه برگرفته از زبان پهلوی اس��ت. 
در کاروانسراها اتاق های مس��افران معموال پیرامون حیاط 
ساخته می شد و پش��ت آنها اصطبل قرار داشت. در ورودی 
اصطبل ها در چهار گوشه داخلی بنا قرار داشت و گاهی در 
ایوان ورودی حی��اط باز می ش��د. در دوره صفوی معماری 
کاروانس��راها متنوع ش��د و عالوه بر کاروانس��راهای چهار 
ایوانی نوع کوهس��تانی، مدور، هش��ت ضلعی و کویری نیز 
احداث ش��د. در دوره های زندیه، افشاریه و قاجاریه احداث 

کاروانسراها به شیوه گذشته ادامه پیدا کرد.
از نظر طرح و نقش��ه، کاروانس��راهای دوره یاد شده عموما 
از نوع چهار ایوانی بود و از لحاظ مصالح س��اختمانی نیز بر 
خالف دوره متقدم که از آجر و س��نگ بود، اغلب از خشت 
اس��تفاده ش��ده اس��ت. آثاری که از کاروانس��راهای کهن 
به دس��ت آمده نش��ان می دهد اتاق هایی ب��رای نگهبانان، 
کاروانسرادار یا مأموران ساخته می شد. ولی کاروانسراهای 
تجارتی داخل ش��هرها عموما دوطبقه بودن��د. در دو طرف 
دروازه ورودی داخل کاروانس��را نیز معموال اتاق هایی برای 
پاس��داران و کاروانسرادارساخته می ش��ده است. معموال 
هر کاروانسرا دارای چاه آب و آب انباری است که گاهی در 
وسط کاروانسرا در زمانی خارج از محوطه جهت تأمین آب 
مورد نیاز مسافران ساخته شده است. در کاروانسراهای نوع 
کوهستانی اهمیت بخاری به حدی بود که محل وسیعی را 
برای ق��رار دادن آتش و بخاری انتخ��اب می کردند. مصالح 
ساختمانی اصلی بنای کاروانسراها در ایران از سنگ و آجر 
بوده است. در بعضی موارد س��نگ ها کامال استادانه تراش 
داده می شده و در برخی اوقات از قطعات کوچک سنگ های 
نتراشیده اس��تفاده می کردند. بام ها اکثرا مسطح و با شیب 
کم ساخته می شدند و در قس��مت هایی که اتاق های بزرگ 
دارند، سقف ها ش��کل قوسی داش��تند. آب باران به وسیله 
ناودان هایی، به بیرون از کاروانسرا هدایت می شد. در دوره 
اس��المی، معماری کاروانس��راه�ا از دیدگاه سبک و تنوع 
نقشه ها به اوج شکوفای�ی رسید و در مسیر شهرها و روستا 
 ومعابر کوهستانی و ن�واحی کویری، کاروانسرا و رباط های 
ب��رون ش��ه�ری و در مراکز اقتص��ادی و راس��ته بازارها، با 
ویژگی های متف��اوت کاربری احداث ش��دند. نم�ون�ه های 
بس��یار زیب�ا وجالب ت�وجه از معماری این گونه ب�ناها که 
ب�ه ی�ادگ���ار م�ان�ده، م�ع���رف ذوق هن���ری و م�هارت 
م�ع�م�اران واستادکارانی اس��ت که در ادوار مخت�لف و با 
توجه به نیازهای گون�اگون درتکامل، زیب�ایی و گس��ترش 

کاروانسراها کوشیدند.

پس از فروپاشی فرمانروایی ساسانیان و یورش تازیان، موسیقی 
همانند روزگار پس از هخامنشیان، سینه به سینه  و نیز با خط 
موسیقی از نسلی به نسلی دیگر منتقل شد. در بخش هایی از 
س��رزمین ایران مانند جنوب و جنوب غرب که نفوذ بیگانگان 
بیشتر بود، به سبب س��ختگیری های آن روزگار، به این هنر 
پنهانی پرداخته می شد اما در بخش های دیگر مانند گیالن و 
مازندران و شرق و شمال شرق که از مرکز خالفت دور بودند، 

نوای خوش چون گذشته جریان داشت.
نوازن��دگان دوره گرد یا »گوس��ان« ها نیز نق��ش ویژه ای در 
انتقال این هنر به نس��ل های پس از خود داش��تند. »در کتاب 
جغرافیایی مجهول المؤل��ف »حدود العالم من المش��رق الی 
المغرب« که در س��ال 337 هجری نگاشته ش��ده، در معرفی 
پاره ای از آبادی ها و ش��هرهای البرز از خنیاگران دوره گردی 
سخن به میان رود که در بازارهای پریم )فریم( بازی کرده و رود 
می نواخته اند. بنابراین خنیاگری پس از روزگار باستان به راه 

خود در جاده ای پرفراز و نشیب ادامه داد. پس از گذر از دوران 
سخت خلفای راشدین، در دوران بنی امیه، به ویژه بنی عباس 
روزگار شکوفایی موسیقی ایرانی بود و ستارگانی چون ابراهیم 
و اسحاق موصلی و زریاب در آسمان موسیقی ایران درخشیدند.

اما پیش از آن باید بدانیم که چه شد که در این دوره نام بسیاری 
از ایرانیان از فارسی به عربی دگرگون شد؟

عالمه فقید محمدعلی امامی شوشتری در کتاب »ایران گهواره 
دانش یا هنر موسیقی روزگار اسالمی« در این باره می نویسد: 
یکی از دشواری های بزرگی که ما را در ش��ناختن نژاد و تبار 
بسیاری از بزرگان تاریخ اس��الم نیز دچار اشتباه می سازد، نام 
و کنیه عربی اس��ت... در آغاز اس��الم، هر ایرانی که مس��لمان 
می ش��د، نام خود را عوض می کرد و نامی عربی برمی گزید که 
به خیال او با دین تازه س��ازگارتر باش��د. برخی کسان در این 
راه چندان تند رفته اند که نام پدر م��رده خویش را نیز عوض 
می کرده اند. در زمان خلیفه دوم به اشاره هرمزان ایرانی، والی 

پیشین خوزس��تان که در آن زمان در مدینه می زیست، برای 
لشکریان اسالم و کسان دیگر که از بیت المال روزی یا مقرری 
ماهانه یا س��االنه می گرفتند، دفترهایی پدید آوردند. ش��یوه 
ثبت این دفترها بر پایه پیوندهای ایلی نهاده ش��د و نام کسی 
در آن نوشته می شد که از یکی از تیره های عرب باشد... از این 
روی ]به ویژه در روزگار امویان[ بسیاری از ایرانیان ناچار شدند 
خود را به یکی از تیره های عرب ببندند، تا نامش��ان در دفترها 

نگاشته شود و....«
در سده های گذشته پای اروپاییان به شرق باز شد و آنها شروع 
به پژوهش درباره تاریخ ای��ران کردند و از آن ج��ا که آگاهی 
درستی از این بخش تاریخ نداشتند، و شاید هم از روی غرض 
و دانسته، بزرگان و دانشمندان ایرانی را عرب نامیدند. درباره 
موسیقی نیز چنین کرده و بزرگان موسیقی ایران را به جهان 
به نام موس��یقیدان عرب شناس��اندند. درحالی که اگر کمی 
تیزبی��ن بودند، درمی یافتند هم��ه نام های عربی ی��ا نام ائمه 
اطهار و خاندان پیامبر اسالم )ص( است که ایرانیان مسلمان 
به آنها عالقه مند بودند یا ترجمه واژگان نیکوی پارسی به عربی 
است، چون حمید و سعید. اما هرگز نام هایی مانند ولید، خالد، 
عدنان یا این گونه نامهای اصیل عربی در ایران یافت نمی شود. 
بنابراین آن چه آنان در این باره می گویند، پندار بیهوده و باطلی 
بیش نیست. باید از این پژوهشگران پرسید چگونه است که این 
دانشمندان عرب، همه در قرن اول هجری به بعد ظهور کردند 
و ما پیش از آن نام و نشانی از این دانشمندان و موسیقدانان در 

حجاز یا عربستان کنونی سراغ نداریم؟
به هر حال برای پرداختن به هنر خنیاگری پس از ساس��انیان 
تا به امروز، باید دانس��ت عربی بودن نام برخ��ی از خنیاگران 
مانند ابراهیم موصلی، اس��حاق موصلی، تا صفی الدین ارموی 
و عبدالقادر مراغی، تا قطب الدین ش��یرازی و میرسید شریف 
جرجانی ت��ا موالنا فتح اهلل ش��یروانی و ضیاءالدین یوس��ف تا 
علی اکبر فرهانی، میرزا عبداهلل، آقا حسینقلی و علی اکبر شیدا 
تا ابوالحس��ن صبا، علی نقی وزیری تا روح اهلل خالقی تا حسن 
کسایی و جلیل شهناز تا محمدرضا لطفی و جالل ذوالفنون و 
دیگر موسیقیدانان ایرانی که نام و یا نام خانوادگی شان عربی 
است، به این معنا نیست که خودشان هم عرب هستند. ابوالفرج 
اصفهانی در کتاب االغانی در این باره نوشته است: »سبب این 
که ابراهیم معروف به موصلی را »ابراهیم میمون« خوانده اند 
این بود: هنگامی که ابراهیم جوان بود و در کوفه می زیس��ت 
روزی در نامه ای نوشت، از ابراهیم، پور ماهان. یکی از جوانان 
کوفه به او گفت: از این نام ش��رم نمی کنی؟ ابراهیم گفت: چه 
کنم این نام پدرم اس��ت. جوان گفت: آن را عوض کن. ابراهیم 
گفت: چگونه آن را ع��وض کنم؟ جوان نام��ه را برگرفت و نام 
ماهان را از آن زد و به جای آن واژه میمون نوشت. از این زمان 
است که نامبرده به »ابراهیم بن میمون« مشهور شده است.«

برگی از میراث معنوی ایران

گذر خنیاگری پس از ساسانیان 

از یادمان های روزگاران باستان به ویژه در دوره ساسانیان آشکار است که خنیاگری با زندگی  یسنا 
ایرانیان آمیخته بوده و همان گونه که پیشتر گفته شد، نوای خوش در غم و شادی و حماسه و خوش فکر   

آئین های مذهبی جایگاهی بلند داشته است. هنوز پیروان یارسان ]اهل حق[ همراه با موسیقی 
و ساز کهن تنبور به نیایش می پردازند. تا چند دهه پیش این ساز باستانی را از درون نیایشگاه های خود که آن را 
جمخانه خوانند، بیرون نمی آوردند، زیرا این ساز را ویژه نیایش می دانس�تند. بی گمان این باور ریشه در روزگار 

باستان داشته و مانند بسیاری از آئین های کهن ایرانی دیگر تا امروز به ما رسیده است.
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نخستین مقبره حکیم ابوالقاسم فردوسی
پس از مرگ فردوسی، اجازه دفن پیکرش را در گورستان ندادند 
و ناچ��ار او را در باغ خودش، درون ش��هر طاب��ران توس، نزدیک 
دروازه شرقی رزان به خاک س��پردند. مزار او زیارتگاه اهل دانش 
و معرفت بود و ب��ا آن که بارها آن را با خاک یکس��ان کردند، از نو 

ساخته می شد.  
نخس��تین مقبره ابوالقاس��م فردوسی به وس��یله ارسالن جاذب 
سپهدار توس بنا شده است. صد س��ال پس از مرگ فردوسی در 
سال ۵۱۰، نظامی عروضی مزار ش��اعر حماسه سرای ایران را در 
باغی متعلق به خود شاعر زیارت کرد و 6۰۰ سال بعد هنگامی که 
عبیدخان ازبک به تیشه تعصب آن را ویران کرده بود، قاضی نوراهلل 

شوشتری به شرف زیارت آن نایل آمد.
بعدها در س��ال ۱3۰2 قمری که میرزا عبدالوهاب خان شیرازی 
نصیرالدوله )آصف الدوله( والی خراس��ان بود، به دس��تور آن مرد 
ادب دوست، مزار فردوسی به قرائن و آثار و عالئمی، در باغی درون 

طوس تعیین و بنایی آجری بر آن ساخته شد.
بعد از جنگ جهانی اول که ش��ور و احساس��ات ملی در ایران باال 
گرفته بود، در مجامع و مطبوعات قدرشناسی از فردوسی و لزوم 

بنای شایسته ای بر سر خاک او مطرح شد. ملک الشعرای بهار که 
طوس را زیارت کرده و تنها سکویی بی سقف و دیوار به جای بنای 
آصف الدوله یافته بود، در ۱2۹۹ در هفته نامه نوبهار خود مقاله ای 
در لزوم بنای آرامگاه نوشت. این بنا دارای نمای بیرونی شبیه بنای 
فعلی بود، اما داخل آن کوچک تر و کم عمق تر و دارای دو ورودی 
کم عرض شرقی و غربی بود. بنای کنونی، که سعی شده در ظاهر 
کامال شبیه بنای قبلی باشد، ۹۰۰ متر سطح زیربنا دارد و از بتون 
و سنگ و کاشی ساخته شده است. بخش فوقانی بناکه در اجرای 
اولیه تو پُر بود، این بار میان تهی ساخته شد. سقف داخلی آن هم با 
کاشیکاری معرق و متأثر از عناصر تزیینی دوره هخامنشی و عصر 
فردوس��ی روکاری ش��د. دیوارهای آن هم تماما با سنگ هایی از 
منطقه توس نماسازی شد. هیأت کلی بنا، آرامگاه کوروش بزرگ 

در پاسارگاد را تداعی می کند. 
آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی تا سال ۱3۰۱ شمسی از بنایی 
درخور ش��أن این ش��اعر بلندآوزه ایرانی برخوردار نبود. آرامگاه 
امروزی فردوسی در دو مرحله یکی در زمان پهلوی اول و مرحله 

بعد در زمان پهلوی دوم به شکل امروزی ساخته شده است.

عکس یادگاری

محفل رنگ و مزه 
و    طعم 
اجاق خانه ها همیشه گرم بوده و سفره ها همیشه پهن.
غذا،  یکی از راه های شناختن آدم  ها و فرهنگ هاست.
شاید ابزار تغییر کرده باشد، اما هنوز هم  غذا اتفاق مهمی است.
هنوز هم  شمال ایران به غذاهای اشتهاآورش مشهور است و  زنانش 
هنوز هم پرتالشند.
 

دیوارهای مدخل ورودی مدرسه 
چهارباغ تخریب شد 

وکیل پرون��ده حقوقی متروی اصفه��ان گفت: متروی اصفه��ان قبل از 
راه اندازی رسمی، زهر خود را بر چهارباغ 4۰۰ ساله اصفهان ریخت.

محمدعلی دادخواه اظهار داشت: تمام پیش بینی هایی که به دلیل گذر 
مترو از خیابان چهارباغ اصفهان و اثرات زیانبار آن روی آثار باستانی این 
خیابان شده بود، امروز به وقوع پیوس��ت. وی که به دلیل سینه دار شدن 
مدرسه چهارباغ اصفهان بس��یار نگران بود، ادامه داد: اگر حتی یک فرد 
عادی هم با یک معاینه عینی ساده از دیوارهای مدخل ورودی مدرسه به 
خوبی متوجه می شود این دیواره ها از تراز پیشین خود جلوتر آمده است. 

دادخواه تصریح کرد: با 
وجودی ک��ه هم اکنون 
پرونده متروی اصفهان 
در ش��عبه ۱۵ بازپرسی 
کارکن��ان دادگاه تهران 
مفتوح است اما تاکنون 
نتوانستیم این مشاهده 
عینی و تخریب دیوار را 

به اثبات برسانیم.

تخریب تپه 6 هزارساله در قم 
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1  جوشیدن باعث تلخی می شود. 
پس هرگز قهوه را نجوشانید.

2 قهوه را دوب��اره گرم نکنید. 
هر بار آن را تازه درس��ت و سرو 

کنید.
3 از آب ت��ازه 
و س��رد استفاده 

کنید.
4 از تفاله های قهوه دوباره اس��تفاده نکنی��د. آن چه باقی مانده، 

اجزای تلخ و نامطبوع قهوه است.
5 از »سا«یی مناسب قهوه سازتان استفاده کنید. اگر سای قهوه 
خیلی ریز باشد، باعث استخراج بیش از حد عناصر قهوه و تلخی شده، 
مجاری قهوه ساز را به مرور مس��دود می کند. اگر سای قهوه خیلی 

درشت باشد، باعث آبکی و رقیق شدن قهوه می شود.
6  برای بهترین نتایج توصیه می کنیم که به ازای هر 180 میلی 

لیتر آب از 10 گرم قهوه آسیاب شده استفاده کنید.
7  قهوه را تنها برای مدت 20 دقیقه می ت��وان روی اجاق گاز یا 
اجاق برقی، گرم نگه داشت و پس از آن، عطر و طعم قهوه رو به افول 

و نامطبوع شدن می گذارد.

 باید بدانید
   برای این که نان سفید به راحتی بریده شود، کارِد اره ای انتخاب 

کنید یا این که کارد را در آب داغ فرو ببرید.
   برای این که پوست گوجه فرنگی به راحتی کنده شود، آن را قبال 

چند دقیقه در آبجوش بگذارید.
   اگر می خواهید کنسروی را باز کرده اید به تدریج مصرف کنید، آن 

را در ظرف بلوری خالی کرده در یخچال بگذارید تا فاسد نشود.
   اگر می خواهید سیب زمینی را با پوست بپزید، آن را قبل از پختن 

کمی با روغن چرب کنید.
   ظروف مسی سفید کرده را با آب و صابون بشویید تا چربی هایش 
کامال گرفته شود و پس از شس��تن بالفاصله با پارچه تمیزی خشک 

کنید.
   ظروف آلومینیومی را با چوبک و آب صابون بش��ویید و خشک 

کنید.
   سبزیجات پیر و ساقه کلفت و شته زده یا پژمرده را هرگز مصرف 

نکنید. سبزی باید جوان و نرم و تازه باشد.
   آبگوشت را همیش��ه با آب س��رد بپزید نه با آب جوش. زیرا اگر 

آبگوشت در آبجوش پخته شود، مواد مغزیش را از دست می دهد.
   برای این که در زمستان هم بتوانید بادمجان بخورید، بادمجان ها 
را در فصل تابستان پوس��ت کنده و نصف کنید. سپس نمک زده، در 
روغن س��رخ کرده در یک ظرف بلوری بچینی��د و رویش روغن داغ 

ریخته، درپوش را محکم ببندید.
   برای ساختن کشک، اول ماست را دوغ کنید و بعد آن را بجوشانید. 
جوش که آمد بگذارید خنک شود. بعد آن را در کیسه ریخته، آویزان 
کنید تا آبش برود. آن گاه آن را در الوک ریخته نمک زده، مالش��ش 

دهید و به صورت گلوله در بیاورید و خشک کنید.
   برای امتحان کره، چند گرم کره را در استکان آبجوش بریزید. اگر 
کره روی آب نماند و رنگ آب را تغییر داد، معلوم می شود کره خالص 

نیست و سیب زمینی و یا مواد دیگر مخلوطش است.
   برای محافظت س��یب زمینی، آن را در جایی خش��ک و تاریک 
بگذارید تا جوان��ه نزند. اگر جوانه زد، جوانه ه��ا را بگیرید زیرا جوانه 

سیب زمینی سمیت دارد و برای بدن مضر است.
   هر دفعه که از چرخ گوشت استفاده می کنید، خوب پاکش کنید. 

زیرا در غیر این صورت گوشت الی آن مانده متعفن می شود.
 پس از خرد کردن کلم و پیاز دس��ت های خود را با یک قطعه لیمو 

تمیز کنید تا بوی پیاز و کلم بر طرف گردد.
   قبل از پختن تخ��م مرغ در آب، کم��ی نمک اضاف��ه کنید تا از 

ترکیدن تخم مرغ جلوگیری شود.
   اگر می خواهید در موق��ع بریدن تخم مرغ پخت��ه زرده اش خرد 

نشود، قبال کارد را در آب فرو ببرید.
   اگر می خواهید پوست نارگیل به راحتی جدا شود، نارگیل را چند 

دقیقه در فر بگذارید و بعد بشکنید.

نکته ها

کاربردی
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مکان: اتوبوس6
زمان: اول خط

توصیه: همشهری عزیز قبل از نشستن روی صندلی کارت بلیت خود را بزنید. چه خیال محالی!
هر چ��ه بود خوش��بخت نبود، هرگز احس��اس خوش��بختی نکرده 
بود. این نابس��ندگی زندگی از چه بود، از چه ناش��ی می شد که به 
هر چه تکیه می کرد در جا می گندید؟... اگر به راس��تی در جایی 
انسانی نیرومند و زیبا وجود داشت، انس��انی نستوه، سرشار از شور 
و در عی��ن حال ظراف��ت، با قلب یک ش��اعر و چهره یک فرش��ته، 
که چنگ به دس��ت داش��ت و رو به آس��مان مدیحه ه��ای نکاحی 
 می خواند، اگر وجود داش��ت چرا »اِما« اتفاقی به او بر نمی خورد؟ 
آه! چه خیال محالی! به راستی که هیچ چیز ارزش جستجو نداشت. 
همه چیز دروغ بود! هر لبخندی خمیازه ای از مالل را پنهان می کرد 
و هر شادی ای لعنتی را، هر 
، و از  لذت��ی چندش��ش را
بهتریِن بوسه ها چیزی جز 
میل تحقق ناپذیر خوش��ی 
 ب��زرگ ت��ری روی لب ه��ا 

نمی ماند.
مادام بوواری، گوستاو 
فلوبر، ترجمه مهدی 
سحابی

 می��زان در شناس��ایی عط��ر 40 درص��د اس��ت یعن��ی از 
عصاره )اس��انس، جوه��ره( به دس��ت آم��ده 40 درصد عطر 
 خالص باش��د و مابقی آن آب و الکل و دیگر افزودنی ها که آن، 
خال��ص ترین و گ��ران ترین عطر هاس��ت و ب��ه آن »پرفیوم« 

می گویند. 
حاال معیاربندی عطرها از همین میزان غلظت شروع می شود:

اگر عطری بین 15 تا 20درصد از مواد معطر داشته باشد، به آن 
.Eau de perfumeمی گویند: عطر یا اودوپرفیوم

اگر بین 8 ت��ا 17درصد مواد معطر باش��د، ب��ه آن می گویند: 
. Eau de toilette اودوتوالت

اگر حدود پنج درصد مواد معطر داشته باشد، به آن می گویند: 
.Eau de cologne اودوکلن یا ادکلن

 اگ��ر حدودیک تا س��ه درص��د مواد معطر داش��ته باش��د، که 
.Eau de Fraiche :ضعیف ترین عطرهاست، به آن می گویند

 اودو پرفی��وم خیل��ی پای��دار و گ��ران اس��ت و خیل��ی 
 آرام ت��ر تبخیر می ش��ود. اودو توال��ت برای مص��ارف روزانه 
 مناس��ب اس��ت و مالیم تر از پرفیوم اس��ت. اودوکل��ن از دو 
 ن��وع اول رقیق ت��ر و ضعیف تر اس��ت و مان��دگاری کمتری

 دارد.
همه عطرها از الکل و روغن های اسانس��ی تش��کیل شده اند. 
بیش��تر عطرها از گل ها س��اخته ش��ده اند، گل های��ی مانند 
برگام��وت، ه��ل، درخ��ت س��در، ی��اس آفریقایی)گاردینا(، 
اسطوخودوس، لیمو، زنبق، یاس، پرتقال، تمشک، مریم گلی، 
گل س��رخ، خزه، چوب صندل، وانیل، بنفش��ه، اوکالیپتوس، 

رازیانه، کیوی، سیب، برگ بو و....

چگونگی انتخاب یک عطر
همیشه یک عطر را با توجه به فصل انتخاب کنید. عطرهای گرم 
و تند مناسب برای فصول س��رد یا مناطق سردسیر، عطرهای 
س��رد و گل ها و ش��یرین مناس��ب برای فصول گرم یا مناطق 
گرمس��یر و مجالس دوس��تانه، عطرهای تند از ه��ر نوع برای 

میهمانی ها و مجالس.
توصیه: همیش��ه یک عطر لطیف و بی عیب و دلپذیر انتخاب 
کنید. در طول تابستان هرگز از عطرهای سنگین و گرم استفاده 
نکنید. عطری را انتخاب کنید که مناس��ب با ش��خصیت شما 

باشد. به یاد داشته باشید:
    عطرهای با بوی میوه ای و گلی، آرام و خنک و احساس��ی 

هستند.
   عطرهای با بوی تند، محرکند.

چگونگی تست کردن عطرها
یک قانون مهم هنگام تست کردن یک عطر جدید این است که 
شما در آن موقع، از عطر دیگر یا لوس��یون خوشبوکننده بدن 
استفاده نکرده باش��ید. مطمین شوید پوست شما تمیز است و 
هوای موجود در اتاق هم خنک اس��ت. بهترین راه برای تست 
یک عطر جدید به کار بردن آن در مچ دست یا اسپری روی یک 

کاغذ تست عطر است.
 هنگامی که عط��ر را زدید، چن��د دقیقه منتظ��ر بمانید، زیرا 
 بوی اصل��ی عطر همیش��ه یک س��اعت بعد ایجاد می ش��ود. 
کاغذ تس��ت را حدود س��ه س��انتی متر دورتر از بینی تان نگه 
دارید. پیشنهاد می کنیم بیشتر از چهار عطر را در یک لحظه 
 نبویید، زیرا حتما س��ردرگم می ش��وید. از فروشنده بخواهید

 چند اشانتیون به شما بدهد تا ش��ما در چند روز آنها را تست 
کنید.

به یاد داشته باشید عطر روی افراد متفاوت، بویی متفاوت دارد. 
اگر شما عطر دوستتان را خریداری کرده اید، این به این معنی 

نیست که همان بو را بدهید.

 استفاده صحیح از عطرها
 عطر را همیش��ه روی پوس��ت تمیز به کار ببری��د. ماندگاری 
یک عطر بیشتر به غلظت آن مربوط اس��ت. عطر اودو توالت یا 
پرفیوم را روی نقاط نبض دار بدنتان به کار ببرید. مانند پشت 
 گوش ها، کناره های بینی، مچ دس��ت و مچ پا، فاصله س��اعد 
 و بازو یعن��ی میان آرنج یا پش��ت زان��وی پا و کنار ق��وزک پا. 
 عطر روی ای��ن مناطق م��دت بیش��تری می ماند. اگر ش��ما 
اودو توالت استفاده می کنید، می توانید آن را در فضا اسپری 
کنید و در آن هوا قدم بزنید که عطر تمام بدن ش��ما را پوشش 

دهد.
بهتر است پرفیوم را قبل از پوشیدن لباس به بدنتان بزنید، تا از 

لباس های شما اندکی بیرون آید.
اش��تباه بزرگی که بس��یاری از زنان و مردان انجام می دهند 
این اس��ت که عط��ر را مس��تقیما روی لب��اس هایش��ان بکار 
می برند. بسیاری از عطرها روی لباس لکه های چربی به جای 
می گذارند و بوی عط��ر مدت کمتری باق��ی می ماند. پس از 

انجام این کار اجتناب کنید.
به یاد داشته باشید بهترین مناطق برای به کار بردن یک عطر، 
مناطقی هس��تند که گرما از خود خارج می کنند و در نتیجه 
 بو از آنجا پخش می ش��ود. اطراف ناف، داخل مچ و پش��ت زانو 

مهم ترین آنها هستند.

 نکات مفید
    همیش��ه بطری های عطر خود را دور از گرمای مستقیم و 

نور خورشید نگه دارید.
    ش��ما می توانید یک قطره از عطرتان را روی مشعل 

نفتی بریزید تا اتاقتان بوی عطر بگیرد.
    به خاطر داشته باشید، دوام یک عطر به غلظت 

آن و میزان الکل آن بستگی دارد.
    برای بهترین نتیجه قبل از زدن عطر از ژل 
دوش، لوسیون بدن، پودر بدن استفاده کنید 
تا تمام بدن خوش��بو ش��ود و دوام عطرتان 

بیشتر شود.
    هرگز مچ دستتان را به هم مالش ندهید، 

این کار اثر عطر را کم خواهد کرد.
   اس��پری کردن یک عطر روی مو به علت 

داشتن الکل می تواند به موها آسیب بزند.
    همیشه عطر را روی پوستتان تست کنید.

    صبح ها عطر بخرید.
    همیشه مطمین شوید در عطر را محکم 

بسته اید، زیرا عطر س��ریع تبخیر 
می شود.

    عط��ر را در اتاق��ی با 
هوای تمی��ز و خنک 

تست کنید.
از  بیش��تر     
چهار ب��و را در 
یک آن تست 

نکنید.
    همیش��ه 
در  را  عط��ر 
نقاط نبض دار 

بدنتان بزنید.
    مق��داری 

از عط��ر را روی 
رختخوابتان اسپری 

کنید.
    در سراسر روز 

اودوتوالت خود را تجدید کنید، زیرا بوی آن بعد از چهار ساعت 
از بین می رود.

   یک عطر خوب می تواند در کل روز با شما بماند.
    ی��ک راه خ��وب ب��رای تضمی��ن 
ب��دن پ��ودر  عط��ر،  دوام   بیش��تر 

 است.
    به خاطر داشته باشید یک عطر 
می توان��د روی اف��راد متفاوت 

بویی متفاوت داشته باشد.
    بعض��ی از عطره��ا روی 
لب��اس ممکن اس��ت اثر لکه 

چربی باقی بگذارند.
    ممکن اس��ت ب��ه بعضی 
از عطرها حساس��یت پوستی 

نشان بدهید.
   اگر ش��ما ب��وی جزی��ی و مالیم 
مدنظرتان است، به جای استفاده از عطر از 
ژل دوش یا لوس��یون بدن 

استفاده کنید.

راهنمای تست و استفاده از عطر

خوشبو باشیم

هفت نکته دم کردن قهوه

هنگامی که قص��د خرید کاالیی را دارید ش��اید 
در آن لحظه تنوع موجود در جنس، فرم و دیگر 
خصوصیات ظاه��ری، کاربرد و بس��یاری نکات 
دیگر راج��ع ب��ه آن را مدنظر ق��رار ندهید، ولی 
پس از مراجعه به فروش��گاه های مربوطه به یک 
 باره با انبوه متنوعی از آن کاال مواجه می ش��وید 
 ک��ه ممک��ن اس��ت تصمی��م گی��ری ش��ما را

 س��خت کرده یا با توج��ه به محدودی��ت زمانی 
باق��ی مان��ده و ش��لوغی خیابان ه��ا، مجبور به 
 انتخابی عجوالنه شوید که در نهایت به پشیمانی 

بینجامد.
حال تصور کنید حاصل ای��ن تصمیم ناگهانی و 
نادرس��ت یکی از لوازم دکوراس��یونی کاربردی 
مانند سرویس مبلمان باشد. در این صورت بسیار 
مشکل ساز می شود، زیرا با وجود نامناسب بودن 
این قبیل لوازم به هر دلیل، معموال امکان تعویض 
یا پس دادن وجود نداشته و به طور کلی به دلیل 
بزرگ بودن ابعاد آنها چندان هم راحت نیس��ت. 
لذا مجبور می شوید آن را با تمام مشکالتش در 

فضای خانه تان تحمل کنید.

 در مراح�ل تصمیم گی�ری و انتخاب، 
 ویژگی ه�ای محیط ت�ان را نی�ز در نظ�ر 

بگیرید:
ش��رایط فضایی که در فکر خرید مبلمانی برای 
آن هستید، مانند وس��عت و نور، نقش مؤثری در 
انتخاب رنگ، طرح پارچه، ابعاد، مدل و سبک یک 
سرویس مبلمان مناسب دارد که به بعضی از آنها 

اشاره می کنیم:
   تأثیر ویژگی های مکان در انتخاب رنگ 

مبلمان: 
به طور کلی یک مبل از یک اسکلت اصلی چوبی 
یا فلزی و مقداری پارچه تش��کیل شده است که 
با توجه به مدل آن، می��زان کاربرد هر یک از این 
دو نس��بت به هم متفاوت بوده و در نتیجه ش��ما 
 شاهد نمای بیشتری از چوب یا فلز یا حتی پارچه 
 )در مبلمان تم��ام پارچه( خواهید ب��ود. ولی به 
 هر ح��ال رنگ غال��ب موج��ود، چ��ه در پارچه 
 چه در چ��وب یا فل��ز، می بایس��ت ب��ا توجه به 
 ش��رایط ی��اد ش��ده م��کان موردنظ��ر انتخاب 

شود.
به عنوان مثال در صورتی که نور موجود در فضا 
کم باشد، شما با محدودیت در انتخاب رنگ پارچه 
یا چوب و فلز مواجه خواهید ب��ود. به این ترتیب 
که برای فضاهای کم نور انتخاب مبلمانی با پارچه 
یا اس��کلت تیره رنگ، نه تنها محیط را تاریک تر 

می کند، بلکه به لحاظ دیداری از وسعت آن نیز 
می کاهد. 

حال آن ک��ه برعکس اگ��ر در چنی��ن محیطی 
مبلمانی به رنگ روش��ن چیده شود، نور موجود 
 در فضا افزایش یافته و م��کان نیز بزرگ تر جلوه 

می کند. 
حال در م��ورد فضاهایی ک��ه از ن��ور کافی بهره 
مند هس��تند تنه��ا عاملی ک��ه می توان��د مانع 
انتخاب رنگ های تیره ش��ود، کم بودن وسعت 
 فضاس��ت. حتی اگر یک محیط از نور زیادی هم 
بهره مند باش��د، ولی از آن جایی که رنگ های 
تیره عالوه بر جذب نور، خاصیت کوچک کردن 
 فضا به لحاظ دیداری را نیز دارند، کاربرد مبلمان 
تیره در فضای کوچ��ک و حتی پرن��ور نیز جایز 

نیست. 
حال ذکر این نکته ضروری اس��ت که در مقایسه 
میان دو ویژگی نور و وس��عت یک فضا، اهمیت 
وسعت بیشتر است. زیرا مشکل کمبود نور تنها به 
اوقات روز اختصاص داشته که آن هم در صورت 
تمایل با کمک نورپردازی مصنوعی قابل جبران 
است. بنابراین اگر فضای مورد نظر شما با وجود 
وس��عت زیاد از نور کافی به هنگام روز برخوردار 

نیس��ت، در صورت تمایل می توانی��د مبلمانی 
با رنگ تیره در محیط بچینید. به ش��رط آن که 
نورپردازی مناس��ب، ه��م در روز و هم در ش��ب 

انجام پذیرد.
   نق�ش محی�ط در انتخاب ط�رح پارچه 

مبلمان: 
هم��ان ویژگی های فض��ا که در انتخ��اب رنگ 
مبلم��ان تأثیر می گذارند )وس��عت و ن��ور(، در 

انتخاب طرح پارچه آن نیز مؤثر هستند.
در یک مبلمان بیشترین سطح امکان پذیر برای 
کاربرد طرح و نقش، پارچه آن اس��ت. لذا پارچه 
انتخابی به لحاظ طرح هم می بایست با اسکلت 
مبلم��ان )در مبل های ترکیب چ��وب و پارچه 
یا فل��ز و پارچه( ب��ه لحاظ مدل، س��بک و رنگ 
 هماهنگ باش��د و هم با توجه به شرایط محیط 

انتخاب شود.
 ب��ه عن��وان مث��ال انتخ��اب پارچ��ه ای ب��رای 
 مبلم��ان تم��ام پارچ��ه ک��ه دارای طرح های 
 پ��ر و فش��رده و رنگ های تن��د و تیره اس��ت، 
 هم فضایی ش��لوغ و درهم ایج��اد می کند و هم
  از ن��ور و وس��عت ظاه��ری محی��ط موج��ود

 می کاهد. 
در صورتی ک��ه طرح های خل��وت و رنگ های 

مالیم برای فضای کوچک، عک��س نتایج فوق را 
خواهد داش��ت و در ضمن محیطی آرام و دلپذیر 
را س��بب می ش��ود. ولی این موضوع به این معنا 
 نیس��ت که هرگز از طرح های ش��لوغ در فضای 
نه چندان بزرگ و حتی کوچک اس��تفاده نشود، 
بلکه به کارگی��ری همان طرح ها ب��رای حداقل 
یکی از اجزای س��رویس، مانند کاناپه یا دو مبل 
تکی اصل��ی، در کن��ار بقیه اجزا با پارچه س��اده، 
عاملی برای ایجاد تن��وع و ترکیبی زیبا و متفاوت 

خواهد بود.
در واقع شما مجبور نیستید برای همه اجزای یک 
س��رویس مبلمان تنها از یک یا حتی دو پارچه و 
طرح استفاده کنید. بلکه می توانید از پارچه های 
مختلف با طرح ها، رنگ ه��ا و حتی جنس های 
گوناگون، ولی هماهنگ با هم و با محیط انتخاب 

کنید.
 این امکان برای استفاده از پارچه ای با طرح های 
 متن��وع، حت��ی در اجزای ی��ک مبل نی��ز وجود

  دارد. به عن��وان مثال ش��ما می توانی��د پارچه 
تشک کف را طرح دار و بقیه بدنه را ساده انتخاب 
 کنید. البته یکسان بودن جنس پارچه و هماهنگی 
 ط��رح و رن��گ آن ب��رای ای��ن منظ��ور ضروری 

است.

 برای خرید کردن برنامه ریزی کنید

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

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

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

۱. در هر سطر از جدول، هر یک از عددهای یک تا n بایستی دقیقا در 
یک ردیف قرار گیرند.

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

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

3000625555

بازی »ماز« یا »البیرنت« از بازی های پر طرفداری  اس��ت که بازیکن می تواند با استفاده از یک گوی کوچک در یک صفحه 
پالستیکی به شکل دو بعدی و س��ه بعدی، راه های متعدد و پر پیچ و خمی که پیش روی اوست را از یک نقطه آغاز کرده و با 

انتخاب راه و مسیر درست و همچنین گذر از بعضی مسیرهای غلط و استفاده از تجربیات به دست آمده، به پایان برساند. 

  MAZE

مسیری رسم کنید که درس��ت یک بار وارد هر خانه شود و اگر عدد 
عدد یا عالمت نوشته ش��ده در خانه ها را به ترتیب از خانه شروع تا 
پایان از چپ به راست، پشت س��ر هم بنویسیم، یک تساوی تشکیل 
ش��ود. مس��یر از یک خانه فقط به یکی از خانه های مجاور این خانه 
می تواند برود و خودش را نباید قطع کند.حاصل تساوی چه عددی 

است؟ در مثال حل شده این عدد ۲ است.

مثال:

تعداد ش��طرنج بازان آماتور بس��یار اس��ت. درمیان 
انب��وه این گون��ه بازیکنان هس��تند کس��انی که به 
واس��طه تمرین زیاد ب��ا بازیکنان ق��وی و خواندن 
دقیق خودآموزهای شطرنج، توانسته اند با بسیاری 
از قواعد بازی ش��طرنج آشنا ش��وند. یاد گرفته اند 
 چگونه حرکات قوی کنن��د. آموخته اند که از ایجاد 
ضعف های شدید در وضعیت خود اجتناب ورزند، و 
به سطحی رسیده اند که مرتکب اشتباهات تاکتیکی 
واضح نمی شوندو خالصه، بازیکنانی قوی شده اند.

این آموتورها دیگر از روی بی دقتی مهره هایش��ان 
را از دس��ت نمی دهند و نس��بت به اکثر اس��تادان 
قرن نوزدهم، درک بهتری از پوزیس��یون دارند. آنها 
 معموال ب��ه راحتی می توانند حریف��ان ضعیف تر و 
کم معلومات تر از خود را مغل��وب کنند. ولی با این 
حال، همین آموتورها در مس��ابقات معموال مغلوب 
استادان امروزی می ش��وند. این تفاوت، شطرنج باز 
جاه طلب را به تأمل و تفکر وا می دارد. یک اس��تاد 
چه مهارت هایی دارد که آماتور از آن بی بهره است؟ 
چه چیزی استاد را از آماتور قوی متمایز می سازد؟ 
آماتور برای اس��تاد ش��دن –یا حداقل، بهبود بازی 
خود - چه باید بکند؟ استاد چه کسی است؟ استاد 
کسی است که بر فنون اداره هر مرحله از بازی، یعنی 
گشایش بازی، وسط بازی و آخر بازی، آگاهی کامل 
دارد. او بازی را همچون کل��ی واحد اداره می کند و 
هر حرکت او جزئی از یک نقشه خاص استراتژیکی یا 
تاکتیکی است. او با هوشیاری امکانات هر وضعیتی 
را درک می کن��د. او می تواند نتایج ه��ر حرکت را 
به درس��تی تجزیه و تحلی��ل ک��رده و دقیقا پیش 
بینی کند. او قواعد اساس��ی وضعیت های مختلف 
را می فهمد. بازی تاکتیکی او قوی اس��ت و نسبت 
به بازیکنان دیگ��ر، مرتکب اش��تباهات کمتر و کم 
اهمیت تر می شود. او با بسیاری از بازی های گذشته 
آشناس��ت و از ادامه های که در مس��ابقات امروزی 

بازی می شود نیز به خوبی اطالع دارد.
حاال بیاییم جنبه های مختلفی را بررسی کنیم که 
در آنها تفاوت بین استاد و آماتور مشهود است و در 
عین حال ببنی��م در هر زمینه آمات��ور برای تقویت 
بازی خود و پیشرفت به سوی استادی چه باید بکند.

در شماره های آینده برای عالقه مندان آماتور این 
جنبه ها را می گوییم. پس تا شماره بعدی بدرود.

سؤال:

ام��روزه روانشناس��ی ب��ه یک س��رگرمی در 
رسانه ها تبدیل شده است. همه می خواهند 
با استفاده از روانشناسی، خود و روان خود و 
نیز دوس��تان و آش��نایان خود را بشناسند. از 
این رو هر روز آزمون ها و مقاله های بس��یاری 
درباره دوست داشتن ها و سلیقه های گوناگون 
میان مردم پخش می ش��وند که ادع��ا دارند با 
 خواندن آنها یا پاسخ به آنها می توانند شخصیت 

پاسخ دهنده را تجزیه و تحلیل کنند یا بکاوند. 
ما هم برای س��رگرمی، روانشناس��ی گل ها را برایتان 
انتخاب کرده ایم تا هم فال باشد و هم تماشا. ازمیان گل های 
ارایه شده در این صفحه، جس��تجو کنید که به کدام یک عالقه مند 
هستید و ویژگی های اخالقی خود را برحسب گل مورد عالقه تان 

بیابید.

روانشناسی گل ها 

گل پامچال، گل پامچال، بیرون بیا....

   گل پامچال
 انسانی بسیار پرجنب و جوش هستید که از یک جا نشستن و سکون بیزارید. از شکل هندسی 
نامنظم گل های پامچال مشخص است که شما شخصیتی تغییرپذیر دارید. به گونه ای تضاد 
و ناهماهنگی در جمع را دوست ندارید و بیشتر عالقه مند هستید با جمعی دوستانه و گرم و 

صمیمی رفت وآمد داشته باشید تا با افراد خانواده. 
 گل نرگس

 به نظر می رس��د کم حرف هس��تید به گون��ه ای که برخی ش��ما را منزوی و گوش��ه گیر 
می شناسند. اما خوب می دانید که گوش کردن از حرف زدن بهتر است. شما همیشه دنبال 
پیشرفت هستید و دوست دارید از میان مش��کالت عبور کنید تا به خوبی آنها را حل و فصل 
کنید. از کمک کردن به دیگران در حل مشکالتشان و گرفتن تصمیم عاقالنه دریغ نمی کنید. 

 گل سنبل
لطیف و رمانتیک هستید. احساسات، شما را وادار می کند دیگران را مقدم بر خود بدانید. از 
رنگ های روشن لذت می برید و با همه صادقانه رفتار می کنید. از هنر و زیبایی های جهان 

لذت می برید. احساسات باعث می شود نظر دیگران تا حدودی بر شما تأثیرگذار باشد. 
  گل رز

دارای شور و شوق نهفته در اعماق وجودتان هس��تید. با اراده تصمیم می گیرید و در کامل 
بودن کارهایتان پافش��اری می کنید. هنگام کار، فردی جدی هستید و در محفل خانواده با 
محبت رفتار می کنید. آرزوهای بس��یاری در س��ر دارید و تالش می کنید سریعا به تحقق 
بپیوندند. بروز احساس��ات تا حدودی برایتان مشکل است، اما به شدت عالقه مند به خانواده 

هستید و با آنان عاشقانه رفتار می کنید. 
  گل ارکیده

انسانی بسیار فرهیخته و دوست دار علم و هنر هستید. از نظم و ترتیب بسیار لذت می برید 

و برای آینده با برنامه ریزی پیش می روید. سعی در فراهم آوردن زندگی آرام و ثابت و عاری 
از خطر کردن هستید. 

  گل استکانی آبی
  دارای روحیه ای آرام و خش��نودی خاطر هس��تید. مایلید در آرامش و س��کوت به کارهای 
 روزان��ه بپردازی��د و تاحدودی گوش��ه گیر هس��تید. ف��ردی وفادار ب��ه همس��ر و خانواده 
 هس��تید و با دیگران در هر مس��ائلی ب��ه راحتی کنار می آیی��د و مش��کالت را حل و فصل 

می کنید.
  گل شب بو

  فردی بس��یار محتاط ب��ه نظ��ر می آیید که بس��یار عالق��ه مند ب��ه پاکیزگی ا س��ت. در 
تصمیم گیری ها دقت کافی را به کار می برید تا دچار اشتباه نشوید. معتقدید هر سخن جایی 
و هر نکته مکانی دارد. از فعالیت های جدید و مبتکرانه لذت می برید و سعی دارید با تهیه یک 

هدیه، حتی یک شاخه گل همسرتان را خوشحال کنید.
  گل بنفشه

  فردی مهربان و دلسوزید. عاشق یادگاری دوستان و آشنایان هستید. به خاطر شادی هایی 
 ک��ه در زندگی دارید ش��کرگزارید و مایلی��د آنها را با دیگران تقس��یم کنی��د. محبت هدیه 
 همیش��گی ش��ما به خانواده تان اس��ت. در کارهایتان پش��تکار دارید و در برابر مش��کالت 

مقاوم هستید. کمی زودرنج هستید اما به سرعت ناراحتی ها را فراموش می کنید. 
 گل شقایق 

انسانی خستگی ناپذیر و شلوغ هس��تید. در کارهای روزانه فعالید و با شور و شوق فراوان هر 
 کاری را انجام می دهید. تاحدودی از ش��اخه ای به ش��اخه دیگر می پرید و برخی کارها را 
نیمه کاره رها می کنید. اش��تیاق فراوانی به کس��ب علم و ورزش دارید و طبیعت، دوس��ت 

صمیمی شما محسوب می شود. 

از خدایان کرشمه123456
رومی از مراحل 

تهیکشاورزی

شکست78
شاهکار 

هومر

کم قیمت9

عدد ماه

نت منفیآقا1011

نفسآمد و شد

نوعی سالس12
تصدیق 

بیگانه

سنگ سبزمساوی13
پاک و 

سرپرستمنّزه

14برابری
پدر

اسب 
آذری

15فرزند
رسوایی زینت

بسته شدن 
16یمنافذ

فرمانبر
حشره ای 

17رنگین
روشنایی

جوی 
18خون
تکان

1920خطر
کاخ 

کوچک
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افقی :
 1 - گلر فوتبال 7 - سیما 8 - جمله قرآنی 9 - بی پایه 10 - از مرکبات ترش و شیرین 12 - شهری شمالی 13 - آبادی

15 - من و تو 16 - درد و رنج 17 - شنوا 18 - خواب تازی 19 - حکمت ارسطو 20 - الفت 21 - وجوب
عمودی :

 1 - سرفرازی 2 - یار سوزن 4 - موش خرما 5 - جمله شاعرانه 6 - سودای ناله 9 - آسمان 11 - تنها 14 - مشّخص
نیست 15 - ناسیونال 16 - امت ها 17 - پرسش 18 - تراوش 19 - فلز هادی 20 - دوش و کتف

رمز جدول شماره 1 : زاینده رود جدول شماره 2

جدول شماره 2

سودوکو
Sudoku Puzzle

      Printed by Sudoku Master http://www.igrpro.com
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Sudoku Solution

      Printed by Sudoku Master http://www.igrpro.com
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س��ودوکو )sudoku( به جدول اعدادی گفته می ش��ود که امروزه یکی از س��رگرمی های رایج در کشورهای 
 SUUJI WA DOKUSHIN مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو، مخفف یک عبارت ژاپنی طوالنی
NI KAGIRU به معنی »ارقام باید تنها باش��ند« اس��ت. هر چند این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل 
امریکایی در سال ۱۹۷۹ انتشار یافت، ولی انتشار آن به طور مستمر و پیگیر برای نخستین مرتبه بر می گردد به 

ژاپن در ۱۹۸۶. در سال ۲۰۰۵ این سرگرمی به محبوبیت جهانی دست یافت.
 روش سودوکو بازی کردن :

 نوع متداول سودوکو در واقع نوعی جدول است که از ۹ ستون عمودی و ۹ ستون افقی تشکیل شده و البته کل 
جدول هم به ۹ ستون کوچکتر تقسیم می شود.

 قانون اول: در هر سطر جدول باید تمامی اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرار گیرد. 
قانون دوم: در هر ستون جدول باید تمامی اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرار گیرد. 
قانون سوم: در هر ناحیه جدول باید تمامی اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرار گیرد.

جواب:
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این روزها متقاضیان محصوالت پژو ناکام از خرید خودرو مورد نظر خود، سر 
از بازار سیاه این برند فرانسوی درآورده اند.

بس��یاری از خریداران محصوالت پژو طی چند روز گذش��ته ب��ا مراجعه به 
نمایندگی های ایران خودرو با در بس��ته روبه رو بوده اند، این در حالی است 
که قیمت محصوالت این برند فرانسوی در بازار سیاه رو به فزونی است. 
در همین حال خبرگ��زاری فارس هم با اش��اره به توقف فروش 
نقدی پژو 206 طی یک ماه گذش��ته و تأخیر در تحویل آن 
که باعث کمیاب ش��دن این خودرو در بازار ش��ده، تأکید 
کرده که قیمت این خ��ودروی پرطرفدار ت��ا ۹00 هزار 
تومان افزایش یافته است. اما این که به چه دلیل فروش 
نقدی این برند فرانسوی متوقف شده، خبرگزاری فارس به 
نقل از برخی نمایندگی ها به ذکر مواردی پرداخته اس��ت؛ 
از جمله این که یکی از مس��ئوالن نمایندگ��ی ایران خودرو 
اس��تفاده از قطعات پژو 206 برای تولید رانا را باعث ایجاد مش��کل 
در تأمین قطعه 206 خوانده که این دلی��ل از نظر یکی دیگر از نمایندگی ها 

غیرمنطقی به نظر می رسد؛ چراکه به اعتقاد وی، هر بنگاهی در هر مقطعی 
باید جوابگوی تقاضای مشتریان خود باش��د. در عین حال، مسئول فروش 
یکی دیگر از نمایندگی های ایران خودرو با اشاره به توقف عرضه پژو 206 از 
سوی ایران خودرو، گفته است که این مسأله باعث باال رفتن قیمت پژو 206 
تیپ دو در بازار شده و در حال حاضر این خودرو با قیمت 17 میلیون و 300 
هزار تومان در بازار آزاد خرید و فروش می شود. وی ادامه داد: این در حالی 
اس��ت که قیمت پژو 206 تیپ دو تا پیش از این در بازار حدود 16 میلیون 
و 400 هزار تومان بود و قیمت کارخانه ای این محصول 16 میلیون و 200 
هزار تومان است. در همین زمینه عبداهلل بابایی، معاون فروش ایران خودرو 
نیز در مورد دالیل توقف فروش نقدی پژو 206 یادآور ش��ده که فروش پژو 
206 وقتی از سر گرفته خواهد شد که پاسخگوی تعهدات قبلی باشیم. وی 
تأکید کرده که در حال حاضر روزانه حدود 300 دستگاه پژو 206 در ایران 
خودرو تولید می شود که با اتمام تعهدات قبلی، فروش مجدداً از سر گرفته 
خواهد شد. بابایی تصریح کرد: در حال حاضر تحویل محصوالت پژو 206 با 

تأخیر انجام می شود.

 بررسي جداول نمرات منفي خودروهاي سواري داخلي بیانگر رشد کیفي اکثر محصوالت 
تولیدي شرکت مدیران خودرو است.

مقایس��ه ج��داول خالص��ه میانگی��ن نم��ره منف��ي خودروه��اي داخل��ي در ماه هاي 
اس��فند 13۹0 و فروردی��ن 13۹1، نش��ان مي ده��د ک��ه بیش��تر محص��والت 
 ش��رکت مدی��ران خ��ودرو در فروردی��ن م��اه رون��د مثب��ت کیف��ي داش��ته و کیفیت 
یک محص��ول ای��ن ش��رکت نی��ز رون��د منف��ي داش��ته اس��ت. در ای��ن م��دت نمره 
منف��ي خ��ودرو شاس��ي بلن��د مدی��ران خ��ودرو MVM ایکس33 ی��ا هم��ان تیگو 
 از 73/6 در اس��فند م��اه س��ال گذش��ته، ب��ه 70 در فروردی��ن م��اه امس��ال کاه��ش 

یافته است.
نمره منفي MVM530 نیز از 3/62 در اسفند ماه به 3/61 در فروردین کاهش یافته است.

نمره منفي MVM110 نیز از 3/105در اس��فند ماه ب��ه 8/۹8 در فروردین ماه کاهش 
داشته، همچنین نمره منفي چري ویانا از 102 در اس��فند ماه به 5/102در فروردین ماه 

افزایش یافته است.
فروردی��ن امس��ال درمجم��وع 47۹ دس��تگاه MVM ایک��س33، 407 دس��تگاه 
MVM530،175 دستگاه MVM110 و 55 دس��تگاه چري ویانا در شرکت مدیران 

خودرو تولید شده است.

مقاومت دولت ب��رای پرداخت مطالبات مع��وق پیمانکاران 
بخش خصوصی و ش��رکت های س��اختمانی فعال، به همراه 
تحمیل ارقام مربوط به هزینه های س��اخت و ساز سال 88، 
در قراردادهای س��ال ۹1، به رغم افزایش فاحش قیمت های 
ساخت، منجر شد تا رؤسای تش��کل های عمرانی در نامه ای 
سرگش��اده به رییس جمهور، خواهان تعجی��ل در پرداخت 
مطالبات معوق پیمانکاران و همچنین به روز ش��دن ارزش 
قراردادها ش��وند. ب��ه گزارش دنی��ای اقتص��اد، نمایندگان 
شرکت های س��اختمانی در این نامه که رونوشتی از آن نیز 
به س��ایر مقامات ارش��د نظام ارسال شده اس��ت، با انتقاد از 
ضعف دولت در عمل به تعهدات خ��ود در قبال پیمانکاران، 
تأکید کرده اند: نادیده گرفته ش��دن قانون از سوی دستگاه 
ارش��د مجری قانون عماًل منجر به تهدید 25 درصد اشتغال 

کشور شده است.
نمایندگان ش��رکت های س��اختمانی همچنین در اعتراض 
به دس��تورالعملی که دولت براس��اس آن اقدام به برگزاری 
 مناقصه برای انتخاب پیمانکاران می کن��د، تأکید کرده اند: 
براساس قانون مناقصات، دس��تگاه های اجرایی باید قبل از 
برگزاری مناقصه نس��بت به تأمین منابع مالی پروژه ها اقدام 
کنند، این در حالی اس��ت که دولت با عدم رعایت مفاد این 

قانون در عمل، بخش خصوصی را تضعیف کرده است.

افزای��ش هزینه های ساخت وس��از در نتیجه اج��رای قانون 
هدفمن��دی یارانه ها و عدم پرداخت س��هم پیمان��کاران از 
سوی دولت، موضوع دیگری اس��ت که در این نامه از سوی 
نمایندگان ش��رکت های س��اختمانی مورد انتقاد واقع شده 

است.

5 درخواست از دولت
نمایندگان تش��کل های عمرانی همچنی��ن در نامه خود به 
رییس جمه��ور ضمن انتق��اد از نحوه محاس��به منابع مالی 
براساس فهرست بهای مربوط به س��ال 88، تأکید کرده اند: 
صدور دس��تور ابالغ سریع ش��اخص های تعدیل آحاد بهای 
سال 13۹0 که از اهم مشکالت بوده، جزو وظایف و تعهدات 
دولت است و عدم ابالغ آن موجب بروز مشکالت فراوان برای 

پیمانکاران شده است.
صدور دستور تهیه و ابالغ فهرست بهای پایه سال۹1 با قیمت 
روز و مستقل از فهرست های پایه پیشین، صدور دستور امکان 
استفاده از گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی پروژه ها 
از سوی بانک ها، صدور دستور به منظور رفع مشکالت ناشی 
از انتقال ارز ب��ه خارج از کش��ور به منظور تس��ریع در روند 
اتمام پروژ ه ها و از میان برداش��تن موانع موجود در مس��یر 
 خرید و پرداخت ب��ه تأمین کننده کاال در خارج از کش��ور و 

صدور دس��تور فوری برای تش��کیل کمیته ای ب��ا اختیارات 
 تام به منظور حل و فصل مش��کالت پیمانکاران، موضوعات 
دیگری است که نمایندگان ش��رکت های ساختمانی در این 

نامه از رییس جمهور درخواست کرده اند.
به گزارش دنی��ای اقتص��اد، آن طور که مس��ئوالن انجمن 
ش��رکت های س��اختمانی به عنوان نمایندگان پیمانکاران 
می گویند، هم اکنون 70 درصد ش��رکت هایی که با شرایط 
 فعلی اق��دام ب��ه مش��ارکت در مناقص��ات و عقد ق��رارداد 
س��اخت با دولت کرده اند، متحمل ضرر های سنگین در حد 
 ورشکس��تگی ش��ده اند که همین امر باعث طوالنی ش��دن 
 مدت زم��ان اتم��ام پروژه ه��ای عمرانی، گران تمام ش��دن 
 طرح ه��ا و در نهای��ت ب��ه خط��ر افت��ادن توس��عه کش��ور 
خواهد شد. این مسئوالن همچنین تأکید می کنند: محاسبه 
هزینه های ساخت بر مبنای فهرست بهای سال 88، منجر به 
اضافه هزینه ای معادل 200 درصد به پیمانکاران شده است.

آنه��ا خط��اب ب��ه دول��ت افزودن��د: نمی دانی��م ه��دف از 
 تضعی��ف بخش خصوص��ی چیس��ت؟ اگر تضعی��ف بخش 
خصوصی منجر به توسعه کشور می شود، ما آن را می پذیریم، 
این در حالی اس��ت که در عمل می بینی��م که عدم پرداخت 
 مطالب��ات پیمان��کاری، در نهای��ت نتیجه ای ج��ز تضعیف 

منافع ملی ندارد.       

به گزارش دنیای اقتصاد ب��ه دنبال افزایش20 دالری قیمت 
جهانی طال، نرخ سکه در بازار داخلی نیز رو به افزایش نهاد. 
هفته گذش��ته قیمت طال در بازارهای جهانی پس از نوسان 
بین 1622 تا 1638 دالر در بازار لندن در ساعت 15 به وقت 
تهران، به 1635 دالر رسید که نسبت به زمان مشابه روز قبل 

از آن، تقریبا 20 دالر افزایش داشت.
روند افزایشی قیمت جهانی طال بر قیمت انواع سکه در بازار 

داخلی در کنار سایر عوامل، تأثیری افزایشی داشت.
 قیمت س��که ب��ا پن��ج هزارتوم��ان افزای��ش تا مح��دوده 
675 هزار تومان باال رفت. س��که طرح قدیم نی��ز با دوهزار 
 توم��ان افزای��ش ب��ه 682 هزارتوم��ان رس��ید. نیم س��که 
 سه هزار تومان گران ش��د و به نرخ 338 هزار تومان رسید. 
 ربع سکه دو هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به بهای 
187 هزار تومان فروخته شد. آخرین روزهای هفته گذشته 
قیمت خرید س��که طرح جدید 670 هزار تومان، سکه طرح 
قدیم 67۹ هزار تومان ، نیم سکه 332 هزار تومان و ربع سکه 
182 هزار تومان اعالم شد که البته با توجه به نوسانی بودن 
قیمت ها و شرایط بازار، این قیمت ها ممکن است با نرخ های 
مطرح شده در سایر مناطق عرضه س��که به صورت محدود 

تفاوت داشته باشد.
در بازار هفته گذش��ته ارز ه��م قیمت ها تغییر داش��ت، اما 
 قیمت دالر و یورو کاهش��ی بود؛ افت قیمتی که البته برخی 
را راضی نکرد. دالر و یورو هر یک پنج تومان افت داشتند و به 

نرخ 1765 تومان و 2235 تومان فروخته شدند. 
در مقابل پوند انگلیس با پنج توم��ان افزایش قیمت 2785 
تومان فروخته ش��د. در بازار با وجود کم ب��ودن زمینه دالر 
آمریکا تقاضاهای اندک خرید نیز گاهی بزرگ جلوه می کند. 
انتظار می رفت در هفته گذش��ته قیمت دالر روند کاهشی را 
در بازار دنبال کند. انتظار ب��رای کنترل قیمت از طریق وارد 
ش��دن دالر به بازار با توجه به تقویم رویدادهای منطقه ای و 
داخلی، در متن بازار انتظاری کامال بجا ارزیابی شده است. با 

این حال از نظر برخی از فعاالن به میزانی که انتظار می رفت، 
قیمت دالر کاهش نیافته اس��ت. برخی در بازار از هفته قبل 
انتظار داش��تند در ای��ن روزها قیمت دالر ت��ا 1720 تومان 
 افت داشته باش��د، اما قیمت  چهارشنبه گذشته دالر حداقل 

50 تومان باالتر از پیش بینی ها و انتظارات بود. 
در شرایط فعلی در بازار، قیمت دالر البته تحت کنترل است 
و با وجود برخی نگرانی ه��ا و اعالم نرخ ه��ای جدید از تورم 
در کش��ور، فروش دالر در س��طح بازار نیز کمک چندانی به 
پایی��ن آوردن قیمت آن نکرده اس��ت. با این ح��ال افزایش 
چندانی نیز در قیمت دالر از هفته گذش��ته ثبت نش��ده که 
 خود، عاملی بازدارنده در مس��یر افزایش بیشتر قیمت سکه 

بوده است.

وضعیت هفتگی از بازار ارز و سکه
از چهارشنبه هفته قبل قیمت دالر از 1763 تومان به 1765 
تومان رسید که به طور متوس��ط و فارغ از نوسان تا محدوده 
1780 تومان روز شنبه، تنها یک دهم درصد افزایش داشته 
است. یورو در این مدت 0/6 درصد کاهش داشت. قیمت آن 

از 2250 تومان تا 2235 تومان افت داشت.
در همین زمان، در بازارهای جهانی قیمت طال دس��تخوش 
نوس��ان قیمت بود و از1550 دالر در چهارشنبه هفته قبل 
 تا 1635 دالر روز جمعه را پش��ت سر گذاش��ت که حداقل 
5/5 درصد افزایش داشت. اگرچه همواره انتظار براین است 
که قیمت س��که در بازار داخلی متناس��ب با افزایش قیمت 
جهانی طال افزایش قیمت داش��ته باش��د، اما محدودیت در 
نوس��ان قیمت دالر در بازار داخلی را در این میان نمی توان 

نادیده گرفت. 
از ای��ن رو قیم��ت س��که ط��رح جدی��د در هفته گذش��ته 
 تنه��ا 2 درص��د افزای��ش داش��ته و از 662 ه��زار تومان به 
 675 هزار تومان رس��یده است. قیمت س��که طرح قدیم نیز

3 درصد رشد داشت و از 663 هزار تومان به 682 هزار تومان 

رسید. نیم سکه هم با 0/۹ درصد افزایش از 335 هزار تومان 
تا 338 هزار تومان باال رفت. در هفته مورد اشاره ربع سکه نیز 
نتوانست متناسب با رشد قیمت جهانی طال گران شود و تنها 
با 2 درصد رشد قیمت، از 183 هزار تومان تا 187 هزار تومان 

را یک هفته ای طی کرد. 
در بازار طال نیز قیمت هر گرم ط��الی 18 عیار بدون اجرت 
 س��اخت حداکثر 2/5 درصد افزایش داش��ت و از 67 هزار و 
400 تومان به محدوده 6۹ هزار تومان رس��ید. در بازارهای 
جهانی در هفت��ه ای که گذش��ت مهم ترین عام��ل افزایش 
قیمت طال، اع��الم نرخ بیکاری آمریکا برای م��اه آوریل بود. 
در این م��اه با وج��ود انتظار ب��رای ایجاد 150 هزار ش��غل 
 جدی��د در عرصه های غیرکش��اورزی، تنها 6۹ هزار ش��غل 
 ایجاد ش��د و نرخ بی��کاری در ای��ن کش��ور از 8/1 درصد به 

8/2 درصد رسید.

طال در بازارهای جهانی
افزایش بی��کاری آمری��کا در آمار ماه 

آوریل، نش��انه ای قابل طرح برای 
رایزن��ی برخ��ی از 

کارشناسان را در  

این زمینه فراهم کرده و بر اساس آن، برخي از سرمایه گذاران 
به شرط بندی و نظرس��نجی در مورد به اجرا گذاشته شدن 
دور سوم تسهیل مقداری توسط فدرال رزرو پرداخته اند.حتی 
بحث رسیدن قیمت طال به رکوردهای تاریخی خود از جمله 
نرخ های نزدیک به 1۹00 و 2000 دالر را برای پایان س��ال 

2012 بر سر زبان ها انداخته است. 
با این حال، طال همچن��ان متأثر از برخ��ی از عوامل با صف 
خرید مواجه می ش��ود و گاهی ب��ا فروش عم��ده و تقویت 
دالر، ضعیف ت��ر می ش��ود. اف��ت نرخ رش��د اقتص��ادی در 
سراس��ر جهان از جمله چین و بح��ران بدهی ه��ا در اروپا، 
ش��رایط را برای افت تقاضا برای نفت و س��ایر کاالها ایجاد 
 کرده و ط��ال نی��ز دراین مس��یر دس��تخوش اف��ت قیمت 
شده اس��ت. در همین حال افزایش نگرانی های سیاسی در 
س��طح جهان موجی از تقاضا را برای حفظ ریسک دارایی ها 
به صورت تقاضای سرمایه گذاری، متوجه 
طال کرده است؛ ش��رایطی که البته از 
هفته های آینده نشانه های 
کامل ت��ری از آن ب��روز 
خواهد کرد. 

توقف فروش نقدی 206

بررسی کیفی خودروهای چیني

هزينه پروژه های عمرانی 200 درصد افزايش يافته است

سکه به دنبال طال يا دالر؟

نامه پیمانکاران ساختمانی به ريیس جمهور

صعود طال در جهان، نوسان دالر در ايران

قیمت )تومان(

16,650,000
16,000,000
20,800,000
24,450,000
16,350,000
18,750,000
1۹,100,000
24,۹00,000
16,850,000
21,250,000
27,000,000
15,000,000
15,850,000
1۹,280,000
18,500,000
16,000,000
1۹,500,000
15,300,000
17,870,000
61,700,000
57,200,000
68,000,000
10,300,000
۹,000,000
۹,600,000
۹,800,000

12,800,000
16,800,000
41,500,000
20,000,000
15,800,000
17,800,000
17,۹00,000
33,000,000
40,500,000
5۹,000,000
53,000,000
16,150,000
18,000,000

114,000,000
71,000,000
6۹,100,000
41,۹00,000
5۹,000,000
60,000,000
63,000,000
3۹,000,000
64,000,000
22,500,000
27,500,000
10,000,000
78,۹00,000
7۹,۹00,000
5۹,۹00,000
88,۹00,000
63,۹00,000
60,650,000
66,600,000
53,۹50,000
50,100,000
۹0,000,000

105,000,000
83,000,000
88,000,000
40,000,000
35,000,000

110,800,000
74,401,۹00
۹8,247,۹00
46,000,000
56,000,000
6۹,000,000

143,000,000
145,000,000

پژو 206- تیپ 2
پژو 206 -تیپ 3
پژو 206-تیپ 5
پژو 206- تیپ 6

V1 – صندوقدار SD 206 پژو
V2 – صندوقدار SD 206 پژو

V8-صندوقدار SD 206پژو
V۹-صندوقدار SD 206پژو

V20 -صندوقدار SD 206پژو
پژو 207 دنده ای

پژو 207 اتوماتیک
GLX 405 پژو

پژو GLX 405 دوگانه سوز
پژو پارس سال

EF7 پایه گاز سوز-LX سمند
سمند LX بنزیني با کیسه هوا

سورن
تندر E1-L۹0 )ایران خودرو(
تندر E2-L۹0 )ایران خودرو(

سوزوکی اتوماتیک فول کالس 8 
سوزوکی اتوماتیک کالس 5

سوزوکی ویتارا تیپ 8 مدل ۹1
SX 111 پراید
SL-132 پراید
SX-132 پراید
SX-131 پراید

SX-تیبا
ریو

مگان اتوماتیک 2000
/GOL گل

وانت مزدا تک کابین
وانت مزدا دو کابین

وانت دوگانه سوز )نیسان(
1600cc-رنو مگان
2000cc-رنو مگان
ماکسیما اتوماتیک
ماکسیما دنده ای

تندر E1-L۹0 )پارس خودرو(
تندر E2-L۹0 )پارس خودرو(

نیسان مورانو
نیسان قشقایي

نیسان تیانا
پیکاپ دوکابین )فول(

مزدا 3 تیپ 1
مزدا 3-تیپ 3

نیو مزدا 3-تیپ 2
مزدا 2

C5
GN2

GN2 اتوماتیک
MVM 100

رنو کولئوس
رنو لتیتود
رنو اسکاال
رنو الگونا

رنو فلوئنس
سانگ یانگ کایرون

سانگ یانگ رکستون
سانگ یانگ اکتیون

2000cc-i30 هیوندای
هیوندای آزرا

GLS3300 آزرا اتوماتیک
GLS  2400سوناتا  اتوماتیک

سانتافه 2700 اتوماتیک
آوانته اتوماتیک)فول(
آوانته دنده ای)فول(

جنسیس سدان-3800
کیا اسپورتیج- 2700

موهاوی 2011
تویوتا یاریس-صندوقدار

GLI-تویوتا کروال
GLX-تویوتا کمری

4000cc- تویوتا پرادو
تویوتا لندکروزر

نام خودرو

قیمت روز طال، سکه و ارز 

تمام بهار آزادی)طرح جدید(
681000

قیمت خريد دالر
1777

هر مثقال طالی 17 عیار
301000

هر مثقال طالی 18 عیار
320210

هر گرم طالی 18 عیار
69490

هر مثقال طالی 24 عیار
426950

هر گرم طالی 24 عیار
92820

قیمت خريد يورو
2240

قیمت خريد پوند انگلیس
2780

قیمت خريد يکصد ين ژاپن
2100

قیمت خريدريال عربستان
3270

تمام بهار آزادی)طرح قدیم(
687000

نیم  سکه
341000

ربع سکه
186000

سکه يک گرمی
106000



چهره روزیادداشت

خبرکوتاه

امیر غفور، امتیازآورترین بازیکن 
دیدار ایران و صربستان

امیر غفور عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار تیم های ملی والیبال 
ایران و صربستان را کسب کرد.

تیم مل��ی والیبال ای��ران در شش��مین دی��دار خ��ود در چارچوب 
رقابت های انتخابی المپی��ک در منطقه آس��یا در توکیو به مصاف 
صربس��تان پر افتخارترین تیم این رقابت ها رفت. امی��ر غفور  روز 
گذش��ته روز پر فروغی داش��ت و توانس��ت ۱۷ امتیاز کسب کند تا 
عنوان امتیازآورترین بازیکن این می��دان را به خود اختصاص دهد. 
غفور هرچند روز خوبی داشت، اما امتیازات او چاره ساز نبود و ایران 
در حالی که می توانست حداقل نتیجه دو س��ت را از آن خود کند، 
با حس��اب ۳ بر صفر برابر حریف قدرتمند خود شکست خورد. ایران 

امروز در آخرین دیدار خود به مصاف ژاپن می رود. 

 آغاز مذاکرات ذوب آهنی ها 
با رحمان احمدی 

مسئوالن ذوب آهن مذاکرات خود را با رحمان احمدی برای جذب 
این بازیکن آغ��از کردند و احتم��ال دارد این بازیک��ن به ذوب آهن 
بپیوندد. مس��ئوالن ذوب آهن اعالم کردند از روز گذشته مذاکرات 
خود را برای جذب این دروازه بان را آغاز کردند و اگر مشکلی به وجود 

نیاید، با رحمان قرارداد می بندند. 

مسعود همامی به ذوب آهن 
پیوست

باشگاه ذوب آهن با مسعود هماهی، دروازه بان اصفهانی تیم فوتبال 
شهرداری تبریز برای فصل آینده به توافق رس��ید.  این بازیکن روز 
گذش��ته قراردادش را با تی��م فوتبال ذوب آهن ب��ه مدت یک فصل 

امضا کرد. 

پیام صادقیان ماندنی شد
پیام صادقیان ،بازیکن فصل گذش��ته تیم فوتبال ذوب آهن قرارداد 
خود را با این باش��گاه برای ی��ک فصل دیگر تمدید ک��رد. فرهادی، 
صلصالی، حدادی فر، عشوری و مسلمان نیز پیش از این قراردادهای 

خود را با این باشگاه اصفهانی تمدید کردند. 

ابهام در انتقال بائو به استقالل 
سرمربی پیش��ین تیم فوتبال ش��هرداری تبریز با ارایه چند فیلم از 

شماری از بازیکنان این تیم به دلیل کم کاری شکایت کرد. 
علی اصغر مدیرروس��تا پس از بیان مس��ائلی علیه میثم بائو، از این 
بازیکن و برخی دیگر از بازیکنان شهرداری تبریز به هیأت رسیدگی 
به تخلفات فوتبال شکایت کرد. دبیرخانه هیأت رسیدگی به تخلفات 
اعالم ک��رده توضیح��ات و فیلم های ارایه ش��ده طرفین، از س��وی 
کارشناسان بررسی می شود و اگر شک و ش��بهه ای وجود نداشت، 
میثم بائو می تواند قراردادش را با اس��تقالل به طور رسمی ثبت کند 
 اما در صورت وجود ش��ک و ش��بهه، قرارداد بازیکن جدید استقالل 

ثبت نمی شود. 

انتخاب آزادپور به تعویق افتاد
اولین مس��ابقه انتخاب��ی تیم ملی ووش��وی بانوان ب��رای حضور در 
رقابت های قهرمانی آسیا در ویتنام ۱۱ خرداد در پنج وزن برگزار شد، 
اما در وزن 65- کیلو، به دلیل آسیب دیدگی جزئی خدیجه آزادپور 
و زهرا مالاحمدی این انتخابی برگزار نشد. به تشخیص پزشک تیم 
هر دو ورزشکار اس��تراحتی کوتاه داشتند و در نهایت قرار شد اولین 
انتخابی این دو ورزش��کار ۳۱ خرداد همراه با دومین انتخابی سایر 

ورزشکاران برگزار شود.
هر ورزش��کاری که بتواند از ۳ مس��ابقه 2 پیروزی کس��ب کند، به 
 عنوان نفر اصلی تیم ملی برای حضور در مس��ابقات آسیایی انتخاب 
می شود.  این رقابت ها از 26 مرداد تا 4 شهریور در هوشی مینه ویتنام 

برگزار می شود.

استرالیا جای ایران را گرفت
تیم ملی والیبال استرالیا در شش��مین مسابقه خود برابر کره جنوبی 

قرار گرفت و یک پیروزی ارزشمند کسب کرد.
سومین دیدار از ششمین روز رقابت های والیبال انتخابی المپیک بین 
تیم های کره جنوبی و اس��ترالیا برگزار شد؛ جدالی که نه تنها نتیجه 
آن برای استرالیا مهم بود، بلکه شرایط را برای تیم هایی مانند ایران 

هم مشخص می کرد.
در این مسابقه ش��اگردان اوریاته در تیم اس��ترالیا توانستند برتر از 
حریف خود ظاهر ش��وند و در پایان هم این بازی را با حس��اب ۳ بر 
یک به س��ود خود رقم زدند. کره ای ها که دیگر شانسی برای حضور 
در المپیک نداشتند، تنها موفق ش��دند گیم سوم را با حساب 25 بر 
2۳ به س��ود خود رقم بزنند و گیم های اول، دوم و چه��ارم را هم با 
 نتیجه 25 بر 22، 25 بر ۱۷ و 25 بر 20 به حریف خود واگذار کردند.

 به این ترتیب اس��ترالیایی ها امتیازات خود را به عدد ۱2 رساندند و 
توانس��تند یک بار دیگر باالتر از این و در مکان دوم جدول رده بندی 

قرار بگیرند. 

تمرینات به صورت س��نگین دنبال می ش��ود. تا جایی ک��ه توان دارم، 
روزهای س��نگین تمرین را س��پری می کنم و امی��دوارم وضعیتم در 
هفته های آینده که فشار تمرینات کم می شود، بهتر 
شود. این جا دیگر احساس نقشی ندارد. المپیک 
جایی است که نمی  خواهم به راحتی و مفت آن 
را از دس��ت بدهم. تمام تالشم را می کنم تا به 

این رقابت ها برسانم. 
سلیمی تأکید کرد: این روزها خیلی هم سبک 
تمرین نمی  کنم اما حرکاتی که به زانویم فشار 
وارد می کند را انجام نمی دهم. س��عی و 
تالش��م را می کنم تا ببینیم خدا چه 
می خواه��د. زیر نظ��ر فیزیوتراپ 
مراح��ل درمانم را ط��ی می کنم و 
فعال در حال درمان و مداوای زانوی 

آسیب دیده  ام هستم.

9
دست رد آودوکیچ به مسئوالن مس کرمان

آسمیر آودوکیچ، دروازه بان پیشین تیم پرسپولیس، با ارسال نامه ای به باشگاه مس کرمان اعالم کرد قصد 
بازگشت به ایران را ندارد و فوتبال خود را در بوسنی دنبال می کند. وی در شرایطی به کرمان نیامد که پیشنهاد 

باشگاه مس به وی بیش از سه برابر مبلغی بود که تیم بوراک برای فصل آینده به وی پرداخت می کند.

موتور ذوب آهن  
روشن شد

صعود  برای ایران 
سخت تر شد

در حالی که در ابتدای فصل نقل و انتقاالت اوضاع تیم ذوب آهن با جدایی تنی 
چند از بهترین بازیکنان این تیم بحران زده به نظر می رسید، در چند روز اخیر 
خبر تمدید قرارداد و اضافه شدن چند بازیکن جدید، آرامش را به ساحل ذوبی ها 
بازگردانده اس��ت.  مهم ترین نگرانی هواداران ذوب آهن به پست دروازه بانی 
سبزپوشان اصفهانی بازمی گشت که با اضافه شدن »همامی« به نظر می رسد 
شرایط ذوب آهن در این پست از وضعیت بحران خارج شده باشد. از طرف دیگر 
خبر تمدید قراداد و اضافه شدن نفرات جدید به ترکیب سبزپوشان امیدواری و 
آرامش را به مجموعه ذوب آهن بازگردانده است.  ناگفته نماند ذوب آهن باید به 
سرعت تمریناتش را برای فصل جدید آغاز کند و فراموش نکند در سالیان اخیر 
تیم هایی که بهترین شرایط تمرینی را در پیش فصل تجربه کرده اند، در طول 

لیگ برتر موفق بوده اند.

تیم ملی والیبال ایران در آغاز روز نهم مسابقات گزینشی المپیک دیدار برابر 
صربستان را واگذار کرد تا صرب ها با گرفتن انتقام شکست قبلی برابر ایران، 
به عنوان قهرمانی زودهنگام این مسابقات دست پیدا کنند و راهی المپیک 
20۱2 لندن شوند. مسابقات والیبال انتخابی المپیک در منطقه توکیو ژاپن 
پس از یک روز استراحت تمام تیم های شرکت کننده از روز شنبه آغاز  شد و 
در نخستین روز این رقابت ها تیم ایران به مصاف صربستان رفت که در پایان  
با نتیجه ۳ بر صفر به سود صربی ها به پایان رسید. تیم ایران در حالی نتیجه 
این دیدار را واگذار کرد که سال گذشته در رقابت های جام جهانی موفق به 
شکست این تیم با نتیجه ۳ بر2  شده بود. به نظر می رسد غرور ناشی از همان 
پیروزی مانع از عملکرد نتیجه بخش ملی پوشان ایران در بازی دیروز  شد. 

تیم ایران در گام بعدی، امروز به مصاف ژاپن می رود.

مدافع یونان، یورو را از دست داد
مدافع تیم فوتب��ال یونان که در دی��دار مقابل لهس��تان در نیمه 
اول مصدوم ش��د، پیکارهای جام ملت های اروپا را از دس��ت داد. 
فدراس��یون یونان اعالم کرده اس��ت آورام پاپادوپول��وس اردوی 

یونانی ها را ترک می کند.

بارسا در پی شکار کلوزه
 تیم فوتبال بارس��لونا خواهان ب��ه خدمت گیری 
مهاجم مج��رب تیم مل��ی فوتبال آلمان اس��ت.  
میروس��الو کلوزه روز گذش��ته س��ی و چهارمین 

سالگرد تولدش را جشن گرفت.

۳۰۰ هزار یورو، پاداش قهرمانی ژرمن ها
فدراس��یون فوتبال آلمان اعالم کرد در صورت کسب 
مقام نخست، به تک تک اعضای تیمش ۳00 هزار یورو 
جایزه نقدی دهد. این فدراسیون برای پیکارهای یورو 
2008، 250 هزار یورو بابت قهرمانی درنظر گرفته بود.
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فصل نقل و انتق��االت آغاز ش��ده اس��ت، اما تیم ه��ای زیادی 
نیس��تند که دس��ت به خرید بزنند، پرس��پولیس، اس��تقالل، 
م��س و س��پاهان بازیگ��ران این ب��ازی هس��تند و دیگ��ر تیم 
ها هیاهوی��ی در این بازار ندارند. بحران مالی دس��ت بس��یاری 
 از تیم ها را بس��ته اس��ت و نمی توانند در رقابت ب��ا این تیم ها 

دست به خرید بزنن .
در این میان چند تیم هستند که سکوت عجیب آنها باعث تعجب 
اس��ت. یکی از این تیم ها راه آهن تهران است که هیچ صدایی از 
 این تیم به گوش نمی رس��د جز این که بازیکنانش یکی یکی به 
تیم های دیگر م��ی روند. راه آهن در طول فص��ل با بحران مالی 
مواجه بود و چند بار تمرینات این تیم به دلیل مش��کالت مالی 
تعطیل شد. اکنون هم خبری از این تیم نیست و حتی مشخص 
نیست مالک این تیم چه شخصی است. آنها تنها تیمی هستند که 

هنوز مربی فصل آینده خود را معرفی نکرده اند.

بی سروسامان های لیگ در چه حالی اند؟
 داماش: داماش در انتظار تصمیم هدایتي براي خرید است. البته 
داماشي ها فهرست بازیکنان خود را به طور کامل اعالم کرده اند. 
آنها با یک تیم بومي در رقابت هاي فصل بعد حضور خواهند یافت.

 راه آهن: راه آهني ها در انتظار جلسه محمدحسن انصاري فرد، 
مدیرعامل باشگاه با مالکان این تیم هس��تند. این مالقات امروز 
اتفاق می افتد و به احتمال زیاد تکلی��ف راه آهن براي ادامه کار 
روشن می شود. در حال حاضر پرداخت 40درصد مطالبات فصل 

گذشته به بازیکنان، در اولویت راه آهني هاست.
گهر زاگرس: سازمان لیگ دیروز در نامه اي به مدیران این باشگاه 
اعالم کرد، شهر درود و استان لرس��تان فاقد امکانات الزم براي 
حضور در لیگ برتر هستند. در حال حاضر تنها راه حل، انتقال گهر 
به یک شهر دیگر است. محمدرضا ساکت و فوالد ماهان ممکن 
است گهر را خریداري کنند تا این تیم در لیگ برتر در یک شهر 

دیگر به فعالیت ادامه دهد.
ملوان: آنهاهم منتظر هدایتی اند. به امید این که حاج حس��ین 

دوالبی داماش را قال بگذارد!
 آلومینیوم: آلومینیوم هرمزگان هم که به لیگ برتر آمده، هنوز 
دست به خریدی نزده اس��ت. آنها هم گویا از جمله تیم های در 
لیگ هس��تند که با مشکل مالی مواجه هس��تند اما این که چرا 
دست به خرید نمی زنند و تا به حال بازیکنی را جذب نکرده اند، 
کمی عجیب به نظر می آید. آلومینیوم می تواند هش��ت بازیکن 

لیگ برتری جذب کند، اما تا به حال یک خرید هم نکرده است. 

تیم ملی والیبال ایران روز گذش��ته در 
گروه 
ورزش

دیدار با صربس��تان قهرم��ان جهان و 
المپیک نتیجه را س��ه بر صف��ر به این 
واگذار کرد. در این بین، امیر غفور، بازیکن اصفهانی و آینده دار 
تیم ملی درخشش فوق العاده در این دیدار داشت. سرمربی سابق 
تیم والیبال باریج اسانس کاشان در تمجید از عملکرد درخشان 
امیر غفور در دیدار دی��روز گفت:  غفور باید قدر خ��ود را بداند و 
امیدوارم بتوان��د با ایران المپیکی ش��ود. آرزو می کنم او یکی از 
بهترین بازیکنان جهان شود. زمانی که در رقابت های نوجوانان 
جهان به عنوان بهترین سرویس زن مسابقات انتخاب شد، این راه 
را آغاز کرد. در جام جهانی هم اعتماد والسکو را جلب کرد و امروز 
یکی از مهره های ثابت تیم ملی است. فکر می کنم وقتی پست 
مربی و بازیکن یکسان باشد، در پیشرفت ورزشکار مؤثر است. من 
زمان بازیگری ام در قطر پاسور بودم و امیر هم در این پست رشد 

کرد، ضمن این که او هوش و اس��تعداد باالی��ی دارد و باید قدر 
خودش را بداند. البته گاهی عصبی می شود؛ درست مثل بازی با 
استرالیا و پورتوریکو که این هم دلیل جوانی اوست، اما او آینده 

بسیار روشنی دارد.
مصطفی ش��جاعی درباره آنالیز بازی ایران در برابر صربس��تان 
نیز گفت: می توان این بازی را از دو منظر دید؛ نخس��ت این که 
سطح والیبال ایران و صربس��تان و فاصله دو تیم مشخص است. 
ما در سطح جهانی هنوز به تیمی درجه یک تبدیل نشده ایم، اما 
صرب ها قهرمان اروپا و المپیک هستند. با این حال بازی نسبتا 
قابل قبولی انجام دادیم. به اعتقاد وی، دریافت کننده های تیم 
ایران در این دیدار خوب عمل نکردند. هرچند در تمام بازی ها، 
این ضعف با مردان والیبال ایران همراه بوده است: می توانستیم 
برنده بازی باش��یم ی��ا حداقل یک امتی��از از این دیدار کس��ب 
کنیم. ش��جاعی یکی از اصلی ترین نقاط ضعف ایران را در زدن 
سرویس ها دانس��ت و افزود: در مجموع چیزی از دست ندادیم. 
ما تا االن بیش از نیمی از راه را پیموده ایم. البته تا ثانیه آخر بازی 
ایران و ژاپن نمی توان هیچ صحبتی در مورد المپیک کرد چرا که 

هر چهار تیم ایران، چین، استرالیا و ژاپن امیدوار هستند.
شجاعی اش��اره ای هم به بازی امروز ایران با ژاپن دارد و معتقد 
است ژاپن در این دیدارها آسیب پذیر نشان داده، هرچند میزبان 
است و شرایط خاص خود را دارد اما نوسان این تیم می تواند به 
نفع ما باشد. ضمن این که دو یا سه مهره کارساز خود را ندارند و 

باید از این فرصت هم استفاده کنیم. 

تاخت و تاز سپاهان،استقالل،پرسپولیس و مس در نقل و انتقاالت

بی سروسامان های لیگ برتر؛ پنج تیم بدون خرید 
تا لحظه آخر به المپیکی شدن ایران امیدواریم

شجاعی: غفور، هوش و استعداد باالیی دارد

یادداشت

حضور پن��ج کاندید در انتخابات ای��ن دوره که با 
 غیبت یکی از آنها - شاهس��مندی - در جلس��ه 
رأی گیری دنبال شد و حاش��یه های یک هفته 
گذشته در مورد حمایت اس��تانداری و اداره کل 
ورزش و جوان��ان اس��تان از کاندیداه��ای مورد 
نظرشان باعث شده بود انتخابات این دوره هیأت 
فوتب��ال از جذابیت خاص��ی برای اهالی رس��انه 
برخوردار باش��د، ولی از همان اول هم قابل پیش 
بینی بود که رقبای ابرقوی��ی نژاد با وجود این که 
به صورت فردی ش��خصیت های تحصیلکرده و 
قابل احترامی هستند، ولی توانایی رقابت با رییس 
فعلی هیأت فوتب��ال را نخواهند داش��ت و حتی 
یزدی زاده که گفته می ش��د توافقات ابتدایی را 

با تعدادی از اعضای مجمع انجام داده اس��ت، در 
نهایت با کس��ب ۱6 رأی به کار خود پایان داد. به 
هرحال ابرقویی نژاد بعد از عبور از جو رسانه ای 
عجیب علیه خودش که به شدت به دنبال انتخاب 
نشدن او بودند، در نهایت دوباره رییس شد و باید 
بین هیأت فوتبال و رس��انه ها تعامل بیش��تری 
ایجاد شود تا در چهارس��ال آینده شرایط فوتبال 

اصفهان بهتر از گذشته شود.

خدابخش: لطفا غیرسیاسی عمل کنید
رش��ید خدابخش، اولی��ن س��خنران مجمع، در 
ابت��دای صحبت هایش ب��ه اندازه کاف��ی از علی 
کفاش��یان تعریف و او را رییس خ��ودش معرفی 

کرد. خدابخش با اش��اره به خ��اص بودن ورزش 
فوتبال و انتخاباتش، به حاش��یه های یک هفته 
گذش��ته اش��اره کرد و حت��ی پیام��ک حمایت 
نکردن اس��تانداری از یک کاندی��دای خاص هم 
پای خودش را ب��ه صحبت های مدی��رکل اداره 
ورزش و جوان��ان اس��تان باز ک��رد. خدابخش با 
تش��کر از کاندیداهای حاضر در انتخابات از آنها 
خواست تا در صورت انتخاب نشدن، رأی مجمع 
را قبول کنند و دست از حاشیه پراکنی و اعتراض 
بردارند. البته آقای مدی��رکل، توصیه ای هم به 
اعضای مجمع داشت که برای یک روز هم که شده 
 غیرسیاس��ی و غیر حزبی عمل کنند و براس��اس 

مصلحت اندیشی و شایسته ساالری رأی دهند.

کفاش�یان: کمک کنید چ�رخ فوتبال 
اصفهان بچرخد

علی کفاش��یان هم به عنوان رییس فدراس��یون 
فوتبال،  با همان خنده های همیش��گی اش در 
ابتدا باب ش��وخی و خن��ده را با اصحاب رس��انه 
اصفه��ان س��ر تکمیل نش��دن ورزش��گاه نقش 
جهان باز کرد و بع��د با تعریف از تع��داد اعضای 
مجمع اصفهان که حدود 4۷ نف��ر عضو دارد، به 
 موفقیت ه��ای تیم ه��ای اصفهان��ی در میادین 
بین المللی اش��اره کرد. کفاش��یان برای این که 
متهم به جانبداری نش��ود، خیلی هم با سیاست 
حرف زد و با تعریف از ساکت و رحیمی خواست 
همه اعضای مجمع برای چرخیدن درس��ت و به 
موقع چرخ فوتبال اصفهان، از رییس انتخاب شده 

حمایت کنند.

ابرقویی نژاد و طرح آسیا ویژن
 بع��د از صحبت ه��ای خدابخ��ش و کفاش��یان 
پیش بینی می ش��د ابرقویی نژاد برای داش��تن 
فرصت برای پاس��خگویی ب��ه اعتراض��ات بقیه 
کاندیداها به عنوان نفر چهارم صحبت کند، ولی 
رییس هی��أت فوتبال اصفهان براس��اس حروف 
الفبا به عنوان نفر اول چراغ میکروفونش را روشن 
کرد و با اس��تفاده از پاورپوینت، تمام فعالیتش را 
در چهار سال گذشته در عرصه دید قرار داد. محور 
صحبت های ابرقویی نژاد ب��ه دو بخش »قبل از 
ویژن« و »بعد از ویژن« تقسیم شده بود که نشان 
می داد طرح »آسیا ویژن« نقشی ویژه در عملکرد 

هیأت فوتبال اصفهان دارد. 

ت ن��ا مکا ا د کمب��و و نی��ا فر د ا د
 سخ�ت اف�زاری

 اکب��ر دادفرنی��ا ب��ه عن��وان دومی��ن کاندی��دا، 
صحبت هایش را با اعتراض ب��ه دبیر مجمع آغاز 
کرد که چرا به او اجازه ارایه سوابق کاری اش در 
قالب چند برگ کاغذ را نداده اند. دادفرنیا بر خالف 
بقیه کاندیداها هیچ صحبتی از برنامه آینده اش 
 نکرد و بیش��تر ح��رف هایش بر مح��ور امکانات 
س��خت افزاری ورزش مثل زمین چمن و ساخت 
ورزش��گاه اس��توار بود. دادفرنیا ک��ه خیلی هم 

پرهیجان صحبت می ک��رد، خیلی زود تکلیفش 
را در مجمع مش��خص کرد و ب��ا گفتن این جمله 
ک��ه رأی آوردن یا نیاوردن برایش مهم نیس��ت، 
تکلیف اعضا را برای نوش��تن آرا مش��خص کرد. 
وی با گفتن این که سابقه فعالیت پنجاه ساله در 
ورزش دارد، در بخشی از صحبت هایش اشاره به 
حضور صدهزار نفر تماش��اگر در پشت درب های 
بسته ورزشگاه فوالدش��هر هنگام بازی سپاهان و 
استقالل داش��ت که عجیب و دور از ذهن به نظر 

می رسید.

رحیمی و طرح جامع پنج ساله 
دکت��ر قاس��م رحیمی به عن��وان نماینده قش��ر 
دانش��گاهی، برنام��ه هایش را براس��اس س��ند 
راهبردی ورزش اصفه��ان و بحث swot تنظیم 
کرده بود و با شناس��ایی نقاط ضعف و قوت و در 
کنار آن، فرصت ها و تهدیدهای فوتبال اصفهان 
به نوع��ی ماکتی کوچک ت��ر از س��ند راهبردی 
ورزش اصفهان ارایه داده بود. رحیمی در بخشی 
از س��خنانش با صحبت از طرح جامع پنج س��اله 
برای فوتبال اصفهان س��عی در به دس��ت آوردن 
رأی اعضایی را داش��ت که مثل دکتر خدابخش 
طرفدار برنامه محوری هستند که این گونه نشد. 

یزدی زاده و ایجاد اتاق فکر
رس��ول یزدی زاده به عنوان ج��دی ترین رقیب 
ابرقویی نژاد، به عنوان آخری��ن کاندیدا صحبت 
کرد و ب��ا اتکا به تجربه اش در ورزش ش��هرداری 
بیش��تر مش��غول برش��مردن نقاط ضعف هیأت 
فوتبال اصفه��ان بود. مس��ائلی مثل س��فرهای 
شهرس��تانی رییس هیأت و تشکیل اتاق فکر هم 
از دیگر برنامه های پیشنهادی یزدی زاده بود که 
در نهایت حاصلی جز ۱6 رأی برای او نداشت. در 
پای��ان رأی گیری و از مجم��وع 44رأی ماخوذه، 
اکب��ر ابرقوئی نژاد ب��ا 26 رأی به عن��وان رییس 
چهارسال آینده هیأت فوتبال استان انتخاب شد. 
یزدی زاده به عنوان جدی تری��ن تعقیب کننده 
ابرقوئی  موفق به کس��ب تنها ۱6 رأی شد. دیگر 
کاندیداها هم هر کدام با یک رأی به کار خود در 

این انتخابات پایان دادند.

تکلیف فوتبال مشخص شد

ابرقویی نژاد هم مثل سپاهان هت تریک کرد!

مجمع انتخاباتی هیأت فوتبال استان اصفهان روز گذشته در تاالر افتخارات اداره کل ورزش و جوانان استان تشکیل  مسعود 
جلسه داد و در نهایت پس از رأی گیری از اعضای مجمع، علی اکبر ابرقویی نژاد با 26 رأی از مجموع 44 رأی ماخوذه افشاری

برای سومین دوره متوالی به عنوان رییس هیأت فوتبال اصفهان انتخاب شد تا مانند تیم فوتبال سپاهان در این زمینه 
هت تریک کرده باشد!

المپیک را مفت از دست نمی دهم
بهداد سلیمی، وزنه بردار فوق سنگین تیم ملی

گفتگو
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قصاید پروین اعتصامی انیمیشن 
می شوند 

احم��دی،  منوچه��ر 
کارگ��ردان مجموع��ه 
»پروی��ن  قصای��د 
اعتصام��ی« در این باره 
 گف��ت: داس��تان های 
انتخاب ش��ده از میان 
گنجینه ای از پند و اندرز 
پروین اند ک��ه همانند 
بقیه آث��ار وی، قابلیت 
تصوی��ری و گفت��اری 
دارند و سرش��ار از شور 
وعشق و ایمان و انسان 
دوس��تی، احترام به تجربه بزرگان، زشت ش��مردن غرور وتکبر و حس 
رودررویی با ظلم ونابرابری هستند.  او ادامه داد: انیمیشن »قصاید پروین« 
با تکنیک، دو بعدی و با حالت )PAPER ANIMATION( شامل 
هفت قسمت 10 دقیقه ای اس��ت که مراحل پیش تولید خود را به اتمام 
رساند و آماده تولید است. به گفته ی وی، این انیمیشن در مرکز پویانمایی 
صبا، تولید می ش��ود.  منوچهر احمدی درباره انگیزه اش برای به تصویر 
کشیدن قصاید پروین اعتصامی گفت: زیبایی و در عین حال سادگی بیان 
شعرها، قابلیت تصوری بودن اشعار پروین، عالقه شخصی من در دوران 
کودکی به شعرهای ساده و صمیمی این شاعر و توجه به این نکته که پس 
از گذشت بیش از هفتاد سال از رفتن این شاعر، کار تصویری قابل قبولی 
برای نکوداشت او انجام نشده است، انگیزه انجام این کار بود. امیدوارم این 
حرکت، قدم کوچکی برای سپاس از بزرگ زنان پهنه ادب پارسی باشد که 

دوشادوش مردان پاسدار فرهنگ و زبان مادری شان هستند.  
وی ادامه داد: کار ما از اواسط سال 1389 آغاز شد و مراحل پیش تولید و 
تحقیقات حدود شش ماه به طول انجامید. پس از یک وقفه چهار یا پنج 
ماهه به علت تغییرات در مدیریت مرکز صبا، تولید دوباره آغاز ش��د و تا 
این تاریخ، چهار اپیزود در مرحله تولید و س��ه تای بقیه در آستانه شروع 
استوری برد هستند. پیش بینی می ش��ود قبل از پایان سال شاهد اتمام 
پروژه باشیم.  احمدی خاطرنشان کرد: این مجموعه به طور خاص برای 
سنین 13 یا 14 سال به باال ساخته می شود و چون مجموعه ای ادبی است، 

می تواند مخاطبان بزرگسال را نیز راضی کند. 
این کارگردان همچنین تأکید کرد: درفضا س��ازی و طراحی زمینه ها از 
نقاشی مینیاتوری ایران الهام گرفته شده است. به همین دلیل در طراحی 
شخصیت ها س��عی ش��ده حرکت و پوش��ش آنها با بهره داری از نقاشی 
مینیاتوری ایران انجام شود. ترکیب رنگ ها و فضاها و شخصیت ها به همراه 
موسیقی ایرانی با سازهای کامال سنتی و توأ م با شعرخوانی اشعار پروین 
خواهد بود.  او با اشاره به موسیقی،  این مجموعه و اعالم این که قرار است 
از صدایی مادرانه برای خواندن اشعار پروین استفاده شود، گفت: برای این 
فیلم جنسی از موسیقی س��نتی ایرانی در نظر گرفته شده که هماهنگ 
رنگ ها و فضاهای نگارگری مینیاتور ایران است، یعنی ترکیبی از سازهایی 
چون نی، سنتور، تار و تنبک. همچنین قرار است از صدای لطیف و مادرانه 
یک بانوی صداپیشه که تخصصی هم در ادبیات پروین دارد، برای خواندن 
اشعار استفاده شود. منوچهر احمدی درباره شیوه کار در تولید انیمیشن 
»قصاید پروی��ن«، با بیان این ک��ه در تولید آن از »دور کاری« اس��تفاده 
می شود،  توضیح داد: در اجرای کار سعی شده از دورکاری استفاده شود 
که این خود، اگرچه مش��کالتی را برای کارگردان و تهیه کننده به وجود 
می آورد، تجربه ای قابل انتقال برای همکاران خواهد بود. البته اگر مشکل 
قطعی و سرعت اینترنت حل شود، این روش بسیار سودمند است.  او سپس 
به بودجه این مجموعه انیمیشنی اشاره کرد و افزود: بودجه فیلم در ابتدا 
برای پوشش هزینه ها کافی به نظر می رسید اما با رشد شتابنده قیمت ها در 
سال جاری، هزینه ها به شدت باالرفت، به طوری که دخل و خرج با یکدیگر 
برابری نداشت که این خود امر تولید را تا حدی دچار مشکل کرده است.  
برخی داس��تان های این مجموعه، عبارتند از: »ارزش گوهر«، »آرزوی 
پرواز«، »طوطی و شکر«، »اشک یتیم«، »آرزوی مادر«، »کمان قضا« و 
»بلبل و مور«.  در داستان »ارزش گوهر« پرنده ای خام و ناپخته با گفتاری 
تحقیر آمیز لب به استهزای گوهر باز می گشاید. گوهر با کمال تواضع به 
پرنده می آموزد که در مورد هر شیئی و هر پدیده بی دانش قضاوت نکند و 
حکم ندهد.  در داستان »آرزوی پرواز« پیام پروین به جوان و نوجوان این 
است که برای شروع هرکاری احترام به دانش و تجربه بزرگان از شرایط 
اولیه موفقیت است. همچنین می آموزد که برای رسیدن به موفقیت بیش 
از حد شتاب نکنند و تجربه را با شکیبایی به دست آورند.  درشعر »طوطی و 
شکر« این پیام به مخاطب داده می شود که دیده گاه فردی هرکس متفاوت 
با دیگری است. نگاه به پدیده ها و اشیا اگر نگاهی شخصی باشد، می تواند 
فقط انتظاراتی شخصی را پاس��خ دهد. همچنین زیاده روی در محبت و 
سپس انتظار پاسخی متقابل از طرف همیشه نمی تواند نتیجه ای مطلوب 
به بار بیاورد. در داستان »اش��ک یتیم« پروین سخن از رنج ها و دردهای 
مردمان مظلومی می کند که در ستم پادشاه اسیرند و اشک ها و مرارتشان، 
پایه های ساختمان ظلم وستمگران و شکوه خیره کننده شان را به وجود 
می آورد. در داستان »آرزوی مادر« س��خن از عشق ورزی به طبیعت به 
وس��یله یک پرنده کوچک اس��ت و این که این پرنده نگران از بین رفتن 
زادگاهش و النه اش به وسیله افراد بی مسولئیت است و نگران از این که 

النه عشق طبیعت می تواند با جرقه ای کوچک از بین برود. 

خبر ویژه

10
عباس پژمان رمان »من و بوف کور« را نوشت 

عباس پژمان از به پایان رسیدن نگارش رمان »من و بوف کور« خبر داد و گفت: قرار بود »من و بوف کور« 
پژوهشی درباره  »بوف کور« صادق هدایت باشد، اما دیدم این مناسب ترین حالت برای این کتاب است. این 

رمان 170 صفحه است و شاید هنوز به یک بازنویسی نیاز داشته باشد.
»س��ادگی« اولین آلبوم موس��یقایی مه��دی قنبریان اس��ت که تا 
 25 خرداد منتش��ر می ش��ود. ترانه ه��ای این آلبوم را امیرحس��ین 
نج��ف آب��ادی و فرش��ید اف��کاری س��روده ان��د. س��اخت ملودی 
 نیز به عهده ش��هروز ب��ردوده، اس��پندارمزدالهی و س��امان عبدلی

 بوده اس��ت. مه��ران س��راجیان، علیرضا نیکخ��واه، اس��پندارمزد 
اله��ی، مرتض��ی زمانی��ان و س��امان عبدل��ی نی��ز، مه��دی 
 قنبری��ان را در تنظی��م قطعه ه��ای »س��ادگی« همراه��ی 

کرده اند. 
ای��ن آلب��وم ب��ا تهی��ه 
 کنندگی عباس تجویدی 
جمع آوری ش��ده است. 
میکس و مسترینگ این 
اثر نیز ب��ه عهده مرتضی 
زمانی���ان و علی��رض��ا 
تجوی��دی ب��وده ک��ه به 
وس��یله آوای ش��باهنگ 
 ب��ه دس��ت مخاطب��ان و 
عالق��ه مندان موس��یقی 

می رسد. 
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ناهید محمد طاهری - در سفر به گوشه و کنار هر کشوری 
نکات و موارد متعددی را می توان یافت؛ نکات و رس��ومی که 
گاهی ریش��ه در باور مذهبی افراد دارد و گاه در فرهنگ کهن 
ایرانی و در واقع م��واردی که همه جا و در اکثر ش��اخه های 
هنرتأثیرگ��ذار بوده و هس��تند. مثال واضح آن پ��رده خوانی 
اس��ت؛ تصویری که به پرده جان می دهد، ی��ا نقش یکی از 
قصه های شاهنامه است یا روایت گر داس��تان ظهر عاشورا. 
موضوعی که مطرح می ش��ود این اس��ت که چقدر بافت یک 
شهر، از آثار باس��تانی و بناهای تاریخی گرفته تا مردم عادی 
و نامداران عرصه هنر، می توان��د در ایجاد یک مکتب خاص 
تأثیرگذار باشد؟ آهنگ های یک موسیقیدان را فرض کنید؛ 
برای اهل فن این آهنگ ها دارای یک شناسنامه هستند که 
وقتی بدون مقدمه آن را بش��نوند، می توانند تشخیص دهند 
سازنده آنهاکیس��ت. حال آیا می ش��ود همین شناسه را در 
نسبتی بزرگ تر جستجوکرد؟یعنی  وقتی کتابی می خوانی، 
با خود بگویی نویسنده آن حتما اصفهانی است. چیزی که در 
سال های اخیر ش��اهد آن بودیم، این است که مکتبی تحت 
عنوان مکتب شیراز در حوزه داس��تان نویسی در حال شکل 
گیری است و  شاید بتوان گفت سردمدار آن »شهریار مندنی 
پور« است که در داس��تان هایش گاه اش��اره های لطیفی به 
اشعار حافظ دارد؛ آن گونه که در شرق بنفشه می نویسد، اگر 
در دایره قسمت س��هم تو را از جهان درد داده اند، رندی هم 
به جان شیدایت س��پرده اند تا کلمات پیش چشمانت خرقه 

بسوزانند. هر چند نباید از بانو »سیمین دانشور« هم بگذریم 
که سووشون ایشان تمامش ش��یراز است و آیین های آن. اما 
آیا واقعا وجود چنین شاخصه ای الزامی است؟ حاال در این بین 
بزرگانی چون »ابوتراب خسروی« و »شهرنوش پارسی پور« 
هم بمانند. اگر این پدیده به طور خ��ود به خود به وجود آمده 
باشد که گروهی نویسنده همواره سبک خاصی داشته باشند 
برای نوش��تن، پس نمی توان اعتراض کرد چرا س��ایر شهرها 
مکتب خاص خود را ندارند، چون نوش��تن اگرچه نیازمند فن 
است، اما اندیشه نویسنده به داستان شکل می دهد و اگر در 
آن تفکری بوده و کسی پایه گذاری اش کرده است و دیگران 
پیروی، بنابراین ش��اید روزی در همه جا این موضوع فراگیر 
شود و در اصفهان نیز کسی به صرافت بیفتد که سبک و مکتب 

ویژه ای بنا نهد که مثال شاخصه اصلی اش زنده رود باشد. 
جنبه دیگر، وفاداری یک هنرمند به زادگاهش است. اصفهان 
نویسنده های بزرگی دارد و اندیش��ه هایی بزرگ تر. درست 
اس��ت یک هنرمند نمی تواند هویت خود را انکار کند، اما این 
که چقدر هنرش در شهرش و میان همش��هریانش ستودنی 
 اس��ت، به طور قطع برایش اهمیت ویژه ای دارد.  با همه این 
حرف ه��ا و تعاریف، متأس��فانه بای��د اعتراف ک��رد اصفهان 
اکثر مواقع در این بخش ضعیف ظاهر ش��ده اس��ت، به ویژه 
درحوزه ادبیات و این شاید نویسنده های جوان تر را دلسرد 
کند. شاید باید حرکتی گوش��ه ای از این شهر صورت گیرد و 

بارقه ای از امید آفریده شود.

جمال نوروز باقری - »آوازخوان طاس« عنوان نمایشی است 
که این روزها در تاالر هنری فرش��چیان از 17 ال��ی 31 خرداد، 
هر شب س��اعت 20:45 میزبان عالقه مندان اس��ت. این اثر که 
نوشته »اوژن یونسکو« س��ت، به کارگردانی اسماعیل موحدی 
و درامات��ورژی امی��ر صفایی پور انجام ش��ده و به وس��یله گروه 
جلفا روی صحنه اس��ت. این نمایش که در س��بک ابزورد جای 
می گیرد، به روایت کسالت آور زندگی دو اشراف زاده انگلیسی 
می پردازدکه زمان و وقت برای آنها بی اهمیت است و عمر خود 
را صرف به رخ کشیدن آداب، س��نت ها و ویژگی های یکدیگر 
می کنند. در پرداخت و کارگردانی ای��ن اثر کمی ضعیف عمل 
شده و ش��اید بهتر بود برای س��بک کردن کار از پرگویی های 
بازیگران، میزانسن های دیگری انتخاب و اجرا می شد. البته در 
این نمایش تنها چیزی که به چشم نمی خورد، دراماتورژ است 
چون می توانست با اضافه کردن چند داستان فرعی به کار، آن 
را باورپذیرتر و همین طور، قابل هضم تر برای بیننده کند، ولی 
متأسفانه در تئاتر ایران کلمه »دراماتورژ« فقط و فقط یک اسم 
خوش آب و رنگ اس��ت و افراد آش��نایی با آن ندارند. استفاده از 
س��یاهپوش ها کار قابل قبولی اس��ت، برای این که توانسته به 
تصویری کردن اثر و همین طور فاصله گ��ذاری بین بازیگران و 
تماشاچیان بپردازد و جایی به مخاطب استراحت بدهد تا بتواند 
وقایع را در ذهن پردازش کند، ولی تا جایی که به کار لطمه نزند 
و تمام ذهن مخاطب را از نمای��ش غافل و به خود معطوف نکند.

متأس��فانه در روند نمایش ما ش��اهد این موضوع هستیم. نکته 

دیگری که می توان ذکر کرد این اس��ت که م��رز بین کمدی و 
مس��خره بازی )لودگی( یک خط باریک است و کسی می تواند 
در این خط حرکت کند که ش��ناخت از هر دو واژه داشته باشد. 
در این نمایش با این که س��عی ش��ده کمدی اجرا شود، ولی باز 
به خط همیشگی بازگش��ته که همان مسخره بازی است. عالوه 
بر این موارد، طراحی صحنه متناسب با نمایشنامه نیست، چون 
قصه روایت اشراف زاده های انگلیسی است و فضا باید تحت آن 
به روند داستان کمک کند. بازی بازیگران، جدا از لحن هایی که 
متناسب با نقش آنها نیست و حرکات فرمی که انجام می دهند 
که گه گاهی از مرز کمدی خارج می ش��ود، قابل قبول اس��ت و 
می توان آنها را در نقش هایشان باور کرد. نکته دیگر که در این 
کار شاید، برای اولین بار در اصفهان، ش��اهد اجرای رپ خوانی 
در پایان نمایش هستیم که بی ش��ک کاری نو است، ولی هیچ 
سنخیتی با نمایش ندارد. هر چند این کار یک ابزورد است، ولی 
نباید با این عنوان که کار ابزورد است، هر چیزی را داخل آن به زور 
جا داد.مهم ترین مسأله ای که در این نمایش قابل بحث است، 
نداشتن شناخت کامل از این سبک و اجرای آن است چون از هر 
امکانی استفاده ش��ده تا بیننده را بخنداند. بهتر است قبل از هر 
کاری درباره آن شناخت کاملی داشته باشیم. در پایان باید به این 
 نکته اش��اره کرد که یک اثر، تنها با ذکر نکات مثبت و قوی خود 
نمی تواند در مس��یر تعالی خود قرار گیرد بلکه می توان گاهی 
بی رحم به ذکر نکات منفی، هر چند کوچک یک اثر پرداخت تا 

عوامل را درساخت کار بعدی کمک کنیم.

مهم ترین مسأله ای 
که در این نمایش 
قابل بحث است، 
نداشتن شناخت 
کامل از این سبک و 
 اجرای آن است 
چون از هر امکانی 
استفاده شده تا 
 بیننده را 
بخنداند

شاید روزی در همه 
جا این موضوع 
فراگیر شود و در 
اصفهان نیز کسی 
به صرافت بیفتد 
که سبک و مکتب 
ویژه ای بنا نهد که 
 مثال شاخصه 
اصلی اش زنده رود 
باشد

درباره نمایش جدید گروه جلفا حلقه  مفقوده ادبیات ایران

یک طاس، در تاالر فرشچیان آواز می خواند آیا در ادبیات داستانی مکتب اصفهان هست؟

فراخوان هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر خیابانی ایران به همت اداره کل هنرهای 
نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، انجمن هنرهای نمایشی ایران و دفتر تئاتر خیابانی 
کشور با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کردستان در قالب بروشور منتشر 
شد.  فراخوان هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی ایران با نگاه به گذشته و بر پایه 
تجربیات سالیان پیش، چشم انداز همت، توان، خالقیت و شور و نوآوری جوانان هنرمند 
این عرصه در دو بخش آزاد و اصلی در دسترس عالقه مندان قرار گرفت.  بنابراین گزارش، 
مهلت دریافت لوح فشرده آثار شهرستانی این بخش تا پانزدهم مرداد، اعالم آثار پذیرفته 
شده بخش آزاد دهه اول شهریور و زمان اعالم نتایج نهایی منتخبان بخش اصلی- مسابقه 
بزرگ، بیست فروردین سال 92 است. عالقه مندان می توانند برای دریافت فراخوان این 
جشنواره به دبیرخانه دایمی جشنواره ها واقع در اداره کل هنرهای نمایشی یا به سایت 

www.theater.ir مراجعه کنند. 

آغاز به کار  اولین سرویس طنز   و کاریکاتور خبرگزاری ها 

مدیر کل کتابخانه های عمومی اس��تان اصفهان از بهره برداری 
کتابخان��ه موقوفه، ویژه خواه��ران در نیمه دوم س��ال جاری در 

اصفهان خبر داد.
غالمرضا یاوری، با تأکید بر اهمیت توس��عه فرهنگ کتابخوانی 
 گف��ت: ب��رای توس��عه فرهن��گ کتابخوان��ی، کتابخانه ه��ای 

مش��ارکتی در س��طح اس��تان با همکاری ادارات و نهادها ایجاد 
می شود. 

وی ایجاد کتابخانه های مشارکتی با تعامل اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اس��تان اصفهان را از برنامه های مه��م در ترویج فرهنگ 
کتابخوانی اعالم کرد و افزود: پنج باب کتابخانه اوقافی در استان 
اصفهان فعال اس��ت. منابع کتاب این کتابخانه ها به وسیله اداره 
کتابخانه های عمومی تأمین می ش��ود و در دو س��ال اخیر یک 
میلیون جلد کتاب به کتابخانه های اوقافی اس��تان اضافه شده 

است. 
مدیر کل کتابخانه های عمومی اس��تان اصفهان از بهره برداری 
کتابخانه اوقافی مخصوص خواهران در آینده نزدیک در اصفهان 
خبر داد و گفت: این کتابخانه در فضایی به وسعت 550 متر مربع 

زیر بنا و گنجایش صد نفرساخته می شود.
وی با بیان این که برای ساخت این کتابخانه 300 میلیون تومان 
هزینه صرف شده است، بیان داش��ت: این کتابخانه در نیمه دوم 

امسال مورد بهره برداری قرار می گیرد.
یاوری از راه اندازی ایس��تگاه های کتاب در امامزادگان شاخص 
اس��تان اصفهان خبرداد و گفت: سال گذش��ته مراحل مقدماتی 
این طرح انجام شده است که برای کل استان هزار و 100 ایستگاه 
کتاب مطالعه پیش بینی ش��ده و یک پنجم این ایس��تگاه ها در 

اصفهان ایجاد می شود. 

به تعبیر امروزی، طنز، بیانی هنرمندانه و بر مبنای زیبایی شناختی 
از نامتوازن ها و نامتناسب های جهان پیرامون ماست.

 در ادبیات فارسی نیز طنز در همه  دوره ها به شکل های گوناگون 
حضور داشته است، با این مشخصه که هیچ گاه از حوزه  حکمت 
و حتی عرف��ان دور نبوده و البت��ه در بیان طنزپ��ردازان بزرگی 

 چون عبی��د نگاه��ی، نقادانه ب��ه موضوع ه��ای جامع��ه وجود 
داشته است. 

در دوره  معاصر هم هنر طنز مانند بسیاری از حوزه های دیگر شاهد 
رشد بوده، به ویژه آن که در س��ال های پس از پیروزی انقالب، با 
دیدی حکیمانه، همانند آن چه که بر حوزه های سینما و موسیقی 
واقع شد، نه تنها محدود و مردود نش��د، بلکه هویتی نو یافت که 

بیان و جایگاه آن  را شأنیتی رو به رشد بخشید. 
 این مهم، از نظر ش��کلی همانند روالی ک��ه در اوایل عصر حاضر 
 با بروز چهره های موجهی چون »نسیم شمال« شخصیت یافت، 
 باز هم در بس��تر رس��انه ها با ظهور طنزپ��ردازان متعهدی چون 
 زنده ی��اد »کیوم��رث صابری« ب��ه مرحله  رش��د رس��ید. البته 
 در ای��ن زمین��ه رس��انه های مکت��وب و صوت��ی - تصوی��ری 
 نس��بت به خبرگزاری ها پرکارت��ر و به همین نس��بت، موفق تر 

بوده اند.
موض��وع طن��ز مکت��وب دس��ت کم تاکن��ون در ح��وزه  
خبرگزاری ه��ای رس��می کش��ور جای��گاه ثابت��ی نداش��ت. 
س��رویس طن��ز و کاریکات��ور خبرگ��زاری دانش��جویان ایران 
)ایس��نا( بر همین مبنا از روز 20 خرداد 1391 در آس��تانه ایام 
عیدانه  ماه رجب و ش��عبان ب��ا تمرکز بر موضوع��ات اجتماعی 
 و مبتالب��ه جامع��ه و البت��ه ب��ا رویک��ردی خب��ری، فعالی��ت 

خود را آغاز کرد.
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
 شرکت وطن اصفهان )سهامی خاص( بشماره ثبت 12 

و شناسه ملی 10860190909
بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت وطن اصفهان )سهامی خاص( 
دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که رأس ساعت 
12 روز چهارشنبه مورخ 91/4/3 در محل شرکت کیلومتر 10 جاده اصفهان 
تهران روبروی نیروگاه فرعی شماره 36 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه:
1- کاهش سرمایه شرکت بمنظور فراهم آوردن موجبات خروج از ماده 141 

قانون تجارت
2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع فوق العاده باشد.

هیئت مدیره

فراخوان هفتمین جشنواره   
بین المللی تئاتر خیابانی منتشر شد

کتابخانه موقوفه،    ویژه خواهران در اصفهان به بهره برداری می رسد

مهدی قنبریان با »سادگی« آمد



یادداشت

متحرک س��ازی فیلم پویانمای��ی »کالغ ها« به کارگردانی حس��ن 
علیرضای��ی در اصفهان آغاز ش��د. حس��ن علیرضایی ب��ا اعالم این 
خب��ر، گفت: ب��ه تازگی س��اخت فیل��م ه��ای پویانمایی »پ��رواز« 
 و »تیغ��ه« را ب��ه اتم��ام رس��انده ام ک��ه این آث��ار، آم��اده نمایش 
هس��تند. وی در خصوص دیگر فیلم های پویا نمایی که کارگردانی 
 آنها را ب��ر عه��ده دارد، اف��زود: در حال حاض��ر تهی��ه و کارگردانی 
فیلم های پویانمایی»کالغ ها«،»قطره های زمان« و »خلیج فارس« 
 را به طور همزمان به عهده دارم. علیرضایی ادامه داد: خلیج فارس و

  قطره ه��ای زم��ان در مرحل��ه طراحی و س��اخت ش��خصیت ها و 
محیط هستند و کالغ ها به مرحله متحرک س��ازی و ضبط تصاویر 

رسیده است. 
 وی با اش��اره به موض��وع فیل��م پویانمای��ی کالغ ها، بیان داش��ت: 
»کالغ ها« داس��تانی از وفاداری و محبت را به تصویر می کشد و در 
این فیلم که به نظرم داستانی تلخ دارد، س��عی کرده ام بی مهری و 
خودخواهی بعضی انسان های امروزی را به مخاطبان یادآوری کنم. 
علیرضای��ی همچنین در پایان از عوامل س��اخت پویانمایی کالغ ها  

نام برد.                                          

روبان سفید

ویدئو کلوپ

خبر ویژه

هفت

انتشار فراخوان جشنواره فیلم مقاومت
فراخوان دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت منتشر شد. آخرین مهلت ارسال آثار به این 
جشنواره 14 تیرماه جاری است. عالقه مندان  جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن۸۸۳۰۷۹۷۰  

تماس بگیرند و یا به آدرس ایمیل info@ moqavematfilmfest. Ir مراجعه کنند. 
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برنامه پرمخاطب »ماه عسل« که از چند س��ال پیش پاي ثابت برنامه هاي ماه مبارک 
رمضان شبكه سوم سیماست و افرادي چون فرزاد حس��ني، محسن افشاني و حسن 
جوهرچي اجراي آن را برعهده داش��ته اند، پس از پا گرفتن با حضور حسني، دومین 
بار زمان اجراي احسان علیخاني بود که گل کرد و اس��م آن روي زبان ها افتاد. پس از 
آن، با کنار گذاشته ش��دن این مجري، س��ال ۸۹ اجراي این برنامه به گروه تازه اي با 
اجراي حس��ن جوهرچي واگذار شد، اما در س��ال۹۰ علیخاني مجدداً اجرا و همزمان 
تهیه کنندگي برنامه را بر عهده گرفت و ماه عس��لي روانه آنتن ک��رد که پختگي او در 
طراحي برنامه و اجرا، آن را جزو موفق ترین آثار رمضاني تلویزیون در سال گذشته قرار 
داد. با این حال، بخشنامه اخیر سیما مبني بر جدایي مجري زن و مرد در برنامه ها و الزام 
گفتگوي میهمانان و مجریان هم جنس با هم، عماًل وجود برنامه اي چون »ماه عسل« 
را نقض مي کند و براین اساس از منابع آگاهي شنیده شده امسال شاهد پخش برنامه 

ویژه افطار شبكه سوم با حضور احسان علیخاني نخواهیم بود.

 رویای اکران فیلم خارجی 
در ساحل اصفهان تعبیر  شد 

انگار بعد از کلی وعده و وعید، با الخره یكی از مدیران سینمایی این 
شهر که هم جوان است و هم تازه وارد، تصمیم گرفت به قولش عمل 
کند و رویای اکران خارجی را در ش��هر گنبده��ای فیروزه ای جامه 

عمل بپوشاند.
البته ناگفته نماند پیش از این هم تاالر هنر و س��ینمای جوان از این 
قبیل برنامه ها داشته اند و هنوز هم دارند، ولی سینماهای سطح شهر 
تاکنون فرصت اکران را نداشته اند. سینما ساحل اصفهان در راستای 
نمایش فیلم های برگزی��ده جهانی، برای اولین بار فیلم س��ینمایی 
»درخت زندگی« برنده نخل طالی کن سال ۲۰11 را به کارگردانی 

ترنس مالیک و بازی شان پن و براد پیت، نمایش می دهد.
این فیلم از روز ۲1 خرداد و در تک سانس ۲۲ تا ۲4 نمایش می یابد.

»درخت زندگی« از آن دسته فیلم هایی اس��ت که در زمینه مسائل 
رفتاری، رشد فكری و روانی ساخته شده  است. اتفاقات این فیلم در 
ایالت تگزاس فیلمبرداری شده و مربوط به دهه 1۹۵۰ است. »درخت 
زندگی« در فرمت های مختلف تولید شده اس��ت. از جمله بازیگران 
مطرح این فیلم می توان به شان پن و براد پیت اشاره کرد؛ ضمن این 
که نویسنده فیلمنامه تحسین شده این فیلم نیز کارگردان آن، ترنس 
میلک اس��ت. »درخت زندگی« یكی از تحسین شده ترین فیلم های 

سال های اخیر است.
این یک فیلم برجسته با محتوای کیهانی و بر مبنای نظمی جاه طلبانه 
است که در آن ترنس مالیک با دوربین سرمست کننده و افكار خود، 

کارش را به اوج می رساند. 
»درخت زندگی« همان روز دوشنبه ای که در جشنواره کن به نمایش 
درآمد، تشویق شدید تماشاچیان روبه رو شد؛ هرچند شماری نیز که 

با آن ارتباط برقرار نكرده بودند، آن را هو کردند. 
این فیلم به صورتی مس��تقیم س��ؤال هایی بزرگ از وجود را مطرح 
می کند که سراسر پیكره آثار مالیک را در بر  می گیرد. او مثل همیشه 
در جستجو برای اثبات زیبایی جهانی است که خداوند در همه اجزای 

آن حضور دارد.

اسب حیوان نجیبی است      
باالخ��ره پ��س از ماه ه��ا انتظ��ار، پنجمی��ن س��اخته عبدالرض��ا 
کاهان��ی، کارگ��ردان ج��وان و خوش آتی��ه س��ینمای ای��ران ب��ا 
هنرمن��دی رض��ا عط��اران، ماهای��ا پطروس��یان، پارس��ا پیروزف��ر، 
اش��كان خطیبی، کارن همایونف��ر، ب��اران کوثری، مهت��اب کرامتی، 
 مه��ران احم��دی، باب��ک حمیدی��ان و حبی��ب رضای��ی ب��ه ش��بكه

 نمایش خانگی آمد.این فیلم که آذر ماه سال گذشته با محدودیت شدید 
تبلیغات اکران ش��د و بدون اجازه نمایش صحنه ه��ای فیلم در تبلیغ 
تلویزیونی روبه رو ش��ده ب��ود و به 
 فروش نسبتاً باالیی نیز دست یافت، 
پ��س از مدت ها به ش��بكه نمایش 
خانگ��ی آم��د ت��ا طرف��داران این 
کارگ��ردان ج��وان، پنجمی��ن 
 اث��ر بلن��د وی را ب��دون سانس��ور

 دنب��ال کنن��د.در ای��ن فیل��م 
ع��ده ای ب��ه دنب��ال یافت��ن۲۰۰ 
در  را  ش��ب  توم��ان،   ه��زار 
 خیاب��ان ه��ای ته��ران صب��ح 

می کنند تا این که... .

ری بردبری درگذشت 
 

در طول این س��ال ها، بیش��تر اقتباس ها از آثار ری بردبری 
مربوط به شبكه های تلویزیونی بوده اند، اما چندین فیلم هم از 
روی کتاب های او اقتباس شده اند که شاید معروف ترینشان، 
فیلم فرانسوا تروفو، »فارنهایت 4۵1« )1۹66( با بازی جولی 
کریستی باش��د که از روی کتابی به همین نام اقتباس شده 
اس��ت. کتاب »تاریخچه مری��خ« هم یك��ی از معروف ترین 
کتاب های بردبری اس��ت که در زمان انتش��ار با اس��تقبال 
فوق العاده ای روبه رو ش��د. به محض درگذشت ری بردبری، 
واکنش ها به درگذشت این نویس��نده بزرگ در رسانه های 
مختلف آغاز شد. بسیاری از بزرگان هنر و سیاست از جمله 
کسانی بودند که به شنیدن خبر مرگ او واکنش نشان دادند.

اس��تیون اس��پیلبرگ به این اش��اره کرد که بردب��ری، در 
دورانی که او روی پروژه های علم��ی – تخیلی کار می کرد، 
همیش��ه برای او یک الهام بخش ب��ود: »او در میان لش��كر 
 طرفداران��ش ب��ه زندگ��ی ادام��ه خواه��د داد. در جه��ان 

علمی- تخیلی، فانتزی و خیال پردازی، او فنا ناپذیر است«.
استفن کینگ هم از جمله کسانی بود که قدرت کار بردبری 
را س��تود: »تمام رمان ها و داس��تان های او به خاطر قدرت 
تأثیرگذاری و زیبایی غریبش��ان، در یاده��ا خواهند ماند«. 
دیمن لیندلف، نویس��نده س��ریال »گمش��دگان« و فیلم 
»پرومته« هم به این اشاره کرد که: »فارنهایت 4۵1: دمایی 
که قلب مرا به درد آورد. دلمان برایت تنگ می ش��ود، ری«. 
کام��رون کرو که س��ال گذش��ته فیلم »ما ی��ک باغ وحش 
خریدیم« را روی پرده داش��ت، تنها به ذکر این جمله اکتفا 
کرد ک��ه: »درب��اره اش حرف نزنی��د... فقط بنویس��ید: ری 

بردبری«.
برد بی��رد ک��ه کارگردانی قس��مت آخر س��ری »مأموریت 
غیرممك��ن« را بر عهده داش��ت، گفت: »روحت ش��اد، ری 

بردبری. تو را در آینده مالقات خواهم کرد...«.
ام��ا تجلیل ها از ش��خصیت این نویس��نده ب��زرگ، تنها به 
دس��ت اندرکاران س��ینما منحص��ر نمان��د. ب��اراک اوباما، 
رییس جمهور آمریكا هم در فقدان بردبری به این اشاره کرد 
که: »توانایی او در داس��تان گویی، فرهنگ ما را دوباره شكل 

داد و جهان ما را گسترده تر کرد.« 

این روند درحالی مدت هاس��ت دچارچالش شده، که مدعوین 
هفته های اخیردرهیچ سریالی حضور ندارند و این مطلب حكایت 
خوردن کفگیر به ته دیگ س��ریال س��ازی را به اذهان عمومی 
 متبادر می کند؛ چرا که میهمان های دعوت ش��ده، بازیگران و

کارگردان های مجموعه ها و فیلم هایی هستند که زمان پخش 
آنها به بیش از یک سال پیش وحتی دهه 6۰ برمی گردد.

حضورمسعود فروتن به عنوان کارگردان سریال های مهمی در 
سال های دور، فتحعلی اویس��ی بازیگرفیلم »ناخداخورشید«، 
س��عید نیكپ��ور- امیرکبیر دهه 6۰، مریم س��عادت عروس��ک 
گردان و صداپیش��ه نوک طالی »خونه مادربزرگ��ه« وخانواده 
داوود رش��یدی و غیره، نش��ان می ده��د این روزها س��اخت و 
تولید س��ریال های ایران��ی از نفس افتاده اس��ت. از طرف دیگر 
اگر مجموعه هایی مانند »تا ثریا« و یا »حیرانی« س��اخته ش��د 
و روی آنتن رس��انه ملی رفت، به اصطالح بین مردم گل نكرده 
و عدم همذات پنداری مخاطب با این گونه س��ریال های پردرد 
 و رنج که تیغ ب��ه روح و مته به اعص��اب بیننده م��ی زند، مانع 

موفقیت آنها شد.
درخصوص س��ریال »پش��ت کوه های بلند« هم بای��د گفت، با 

 این ک��ه مث��ل »روزی روزگاری« از آب درنیام��د و به خاطرش 
خیاب��ان ها خیلی ه��م خلوت نش��د، اما داش��تن تعدادکثیری 
 از هنرپیش��ه های اصفهان��ی و کارگ��ردان بوم��ی اش، باع��ث

ش��د دس��ت ان��درکاران برنام��ه »هش��ت بهش��ت« زودت��ر 
از زن��ده رودی ه��ا وارد عرص��ه میهم��ان ن��وازی ش��وند 
 و از آنه��ا دعوت کردند ت��ا به عن��وان فرهیخته در ای��ن برنامه

 حضور یابن��د. رویك��رد برنامه »هش��ت بهش��ت« دع��وت از 
فرهیختگان و دانش��مندان و افرادخاص در این برنامه است که 
در مناسبت هایی چون اعیاد مذهبی، این فضا به جنگ و برنامه 
بیشتر تفریحی تبدیل می شود. همین دلیل باعث شد تا یكشنبه 
گذش��ته تعدادی از بازیگران س��ریال »پش��ت کوه های بلند« 

میهمان این برنامه باشند. 
حضور آنه��ا در این برنام��ه به دلی��ل از بین رفت��ن جذابیت و 
نداش��تن صورت خوش برای دعوت مجدد از اف��رادی که چند 
ش��ب قبل میهمان ش��بكه س��یمای اصفهان بودند، سبب شد 
ش��بكه اصفهان مانع حضور آنها در »زنده رود« شود. این روزها 
رسانه تصویری بستری برای س��ریال های خارجی شده و آنقدر 
غرق در این دنیای غیرملموس گش��ته که صب��ح و ظهر و عصر 

 و شب ش��بكه ها، به این س��ریال ها اختصاص داده شده است.
  بخش��ی از این مجموعه ها در ساعات س��وخته روز روی آنتن

 می روند و به واس��طه قدیمی ب��ودن و بارها تكرارش��ان، جایی 
بی��ن مخاطب��ان ندارن��د.

 کس��ی درموردش��ان حرف 
 نم��ی زن��د، میهمان��ی ها از
 تعریف س��كانس ه��ای این

نوع س��ریال ها خالی اس��ت 
و در عوض��ش ت��ا بخواهید 
مجموعه های پخش ش��ده 
در ش��بكه های ماهواره ای 
نق��ل محاف��ل و میهمانی ها 
هس��تند. این یعنی شكست 
رس��انه داخلی در تولید فیلم 
و س��ریال وطنی. چندس��ال 
پیش بودج��ه هنگفتی برای 
س��اخت تله فیلم اختصاص 
 دادند و بودجه ای هنگفت تر
 برای جم��ع آوری ماهواره ها

درنظر گرفتن��د، درحالی که 
 آن ور آبی ها ب��ا برنامه ریزی

و به اصط��الح دانه پاش��ی، بخش زی��ادی از مردم ای��ران را به 
 مخاطب��ان صرف خ��ود تبدیل ک��رده ان��د. اما اینج��ا به جای 
راه حل، همه صورت مس��أله را پاک می کنند. فصل تابستان در 
راه اس��ت و تبلیغات تلویزیونی حكایت از پخش چند مجموعه 
شبانه از شبكه یک و دو سیما دارد؛ سریال هایی که وظیفه دارند 
 ش��ب های گرم تابس��تان را برای خانواده ها لذت بخش کنند.

 ای��ن ک��ه ای��ن دو مجموع��ه درح��ال تبلیغ ت��ا چه ح��د در 
انجام ای��ن وظیفه موفق باش��ند، بای��د منتظر مان��د و دید. اما 
 آنچ��ه واض��ح و مبرهن اس��ت، تع��داد ان��دک س��ریال های

ایرانی اس��ت ک��ه نش��أت گرفت��ه از ع��دم برنامه ری��زی برای 
مخاط��ب و ب��ی احترامی به س��لیقه، نظر و خواس��ته اوس��ت. 
 رس��انه تصوی��ری از حض��ور بازیگ��ران ق��در و کارگردان��ان 
صاحب نام خالی شده و هیچ مس��ئولی نیز برای رجعت دوباره 
 این دوعنصر تأثیرگذار در جذب مخاطب به رسانه داخلی تالش 
نمی کند. با این حس��اب می توان گفت ساخت س��ریال ایرانی 
در برنامه رس��انه تصویری درحال جان کندن اس��ت و از طرف 
 دیگر خبری از س��ریال های مهیج و جدید خارجی هم نیست.

اوضاع اصاًل خوب نیست.

از همین برنامه زنده رود می توان فهمید   

کفگیرسریال سازی به ته دیگ خورده

سمیه  همیشه تا بوده همین بوده که روال برنامه زنده رود )که ازشبکه اصفهان پخش می شود( دعوت 
ازبازیگران سریال های مناسبتی و روتین و شبانه باش�د؛ آدم هایی که ایرانی اند و در همین مسرور

سریال هایی که می بینیم حضور دارند.

این هفته در سینما تک

فون تریه با رقصنده در تاریکی در فرشچیان

 فیلم س��ینمایی »رقصن��ده در تاریكی« ب��ه کارگردانی الرنس 
فون تریه س��اخته س��ال۲۰۰۰، در برنامه این هفته سینما تک 

فرشچیان اکران می شود.

»رقصنده در تاریكی« روایت سلما، زن جوانی از تبار چک است که 
از همسرش جدا شده و پسری به نام جین دارد. او برای امرار معاش 
در کارخان��ه ای در یک منطقه روس��تایی در آمریكا کار می کند.  

بینایی وی رفته رفته کمتر می ش��ود و پس��رش نیز در وضعیتی 
مشابه وی قرار دارد. سلما تصمیم می گیرد به هر قیمتی پسرش 
را عمل کرده و جلوی نابینایی اش را بگیرد. تنها دلخوشی او که 
تحمل مصائب زندگی را آس��ان تر می کند، موسیقی و عالقه به 
حرکات موزون است و... . کوری در خانواده او ارثی است و پسرک 
 کوچكش هم مبتال به همین بیماری اس��ت که اگر در آینده ای

 نزدیک عمل نش��ود، او هم مانند مادر به س��رعت رو به تاریكی 
می رود. سلما به شدت کار می کند و پول جمع می کند تا بتواند 
خرج عمل فرزن��دش را فراهم کند. او به خودش نمی اندیش��د، 
بلكه به گونه ای خود را در راه پسرک قربانی می کند. اونسبت به 
فرزندش احس��اس گناه می کند که چرا او را بیمار به این جهان 
آورده است، به خاطر همین، تمام هم و غمش تنها نجات پسرک 
از کوری است. اما سلما سرانجام ته مانده بینایی خودش را هم از 
دست می دهد و از کار اخراج می شود، در حالی که تنها ۲۰۳6 دالر 
و 1۰ سنت توانسته پول پس انداز کند و این مقدار هنوز برای خرج 
عمل کافی نیست. در این شرایط کسی پول هایش را نیز می دزدد 
و او برای خاطر تنها فرزندش مجبور به جنایت می شود تا بتواند 
پول هایی که با سختی فراهم کرده، حفظ کند. دادگاه او را محكوم 
به اعدام می کن��د و... . فیلم »رقصنده در تاریكی« یک ش��اهكار 
سینمایی است؛ شاهكاری که بعد از دیدن، تا مدت ها اثرش را بر 

ذهن شما باقی می گذارد. این فیلم داستان تلخ یک زندگی است؛ 
داستان امید در عمق ناامیدی، داستان تنهایی یک زن، یا نه، بهتر 
است بگوییم داستان عشق خداگونه یک مادر به فرزند. این فیلم 
یک موزیكال نامتعارف و سیاه است. قصه ای در ستایش موسیقی، 

آوا و حرکت و حتی می توان گفت ستایش سكوت. 
فیلم می خواهد بگوید س��كوت وج��ود ن��دارد. در عمیق ترین 
خاموش��ی ها می توان ضربه نوای��ی را حس ک��رد. دنیا خاموش 
نیس��ت و ما در هیاهوی��ی زیبا رها ش��ده ایم. فیلم در س��تایش 
ذهن خیالباف انسان هاس��ت؛ ذهنی که دس��تاویزی قوی است 
 برای جنگ ب��ا نامالیمات زندگ��ی. قصه، قصه آواز اس��ت. فیلم 
ملغمه ای اعجاب برانگیز است از موسیقی-تراژدی-رومانس و درام 
 که توانست جایزه نخل طالی کن ۲۰۰۰ را از آن کارگردان خود، 
فون تر یه سازد. هنرپیشه نقش سلما)بیورک( با هنرمندی تمام 
کاری می کند تا شما با نقش سلما همذات پنداری کاملی بكنید.

در تمام طول فیلم شما در گلوی خود بغضی را حس خواهید کرد 
که در آخر شما را از درون به هم می ریزد. تنها می توانیم بگوییم که 

اگر افسرده اید،  سراغ این فیلم نروید.
گفتنی است این فیلم امشب در سینما تک مجموعه فرشچیان 
ساعت 1۸ اکران می شود و پس از اکران نیز جلسه نقد و بررسی 

آن برگزار خواهد شد.
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این روزها رسانه 
تصویری بستری 
برای سریال های 

خارجی شده و 
آنقدر غرق در این 
دنیای غیرملموس 
گشته، که صبح و 

ظهر و عصر و شب 
شبکه ها، به این 

سریال ها اختصاص 
 داده شده است.

حرکت کالغ ها در اصفهان آغاز شد  

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 شرکت وطن اصفهان )سهامی خاص( بشماره ثبت 12

و شناسه ملی 10860190909
بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت وطن اصفهان )سهامی خاص( 
دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که 
رأس ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 91/4/3 در محل شرکت کیلومتر 10 
گردد،  می  تشکیل  شماره 36  فرعی  نیروگاه  روبروی  تهران  اصفهان  جاده 

حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه:

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره
2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.

هیئت مدیره

ماه عسل، بی احسان علیخانی 
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
کسی که به حقوق او توجه داری ولی او به حق تو توجه ندارد، 

رفیق خوبی نخواهد بود.

پنبه اش را زدند!

اصطالح »پنبه اش را زدند« کنایه از این است که اسرارش را فاش و 
برمال کردند و به مردم فهماندند که توخالی است و چیزی در چنته 
ندارد.خالصه آن طوری که بود، نه آنچنان که می نمود شناس��انده 

و رسوا شده است. 
یکی از مراس��م جالب که در بعضی اعیاد و جش��ن ها ضمن س��ایر 
برنامه ها اجرا می شد، این بود که دلقکی لباس مضحک می پوشید 
که داخل و البالی آن لباس پر از پنبه بود و قسمت های لخت و عریان 
بدن او هم پوشیده از گلوله های پنبه ای بودکه او را به صورت پهلوان 

پرباد و بروتی نشان می داد.
 این پهل��وان نامدار! با ای��ن ریخت مضح��ک با یک نف��ر حالج که 
کمان��ی در دس��ت داش��ت، مقاب��ل تماش��اچیان ب��ه پایکوب��ی 
می پرداخ��ت و ح��الج در حال رق��ص و ش��لنگ ان��دازی کم کم 
پهلوان پنبه را با زدن کمان، برهنه می ک��رد و این عمل را تا زمانی 
ادامه م��ی داد که تم��ام پنبه های ت��ن او بر باد می رف��ت و چهره 
 واقع��ی و اندام نحی��ف و مردن��ی و اس��تخوانیش نمایان می ش��د.

 در واقع چون پهلوان پنب��ه از آیین پهلوانی چیزی نمی دانس��ت و 
از عالی��م پهلوانی هم جز پنبه های گلوله ش��ده ک��ه او را به صورت 
یک پهلوان با س��ینه های برجس��ته و بازوان س��تبر نشان می داد، 
نش��انی دیگر نداش��ت، چون پنب��ه اش را زدند، دیگر چی��زی از او 
باقی نمی ماند تا اظهار وجود کند. به ناچار در مقابل ش��لیک خنده 
 تماش��اچیان از صحنه خارج می ش��د و نوب��ت به پهلوان��ان واقعی

 می رسید. از همین آئین بود که اصطالح»پنبه اش را زدند« بین عوام 
تبدیل به ضرب المثل شد.

محققان دانشگاه میش��یگان می گویند افراد معموال 
برای بیان اطالعات احساساتی که گفتنشان به صورت 
مستقیم راحت نیست به پیامک متوسل می شوند. ولی 
در این جا ش��ما را با پنج چیز که هرگز نباید با پیامک 

بیان شوند آشنا می کنیم.
 

فکر می کنم به درد هم نمی خوریم
شاید خود شما هم طعم این تجربه تلخ را چشیده باشید 
و بدانید که چقدر سخت است وقتی کسی با ارسال یک 
پیامک و بدون گفتن دلیل، خواهان پایان یک رابطه 
عاطفی می شود. جدایی با پیامک ایده جالبی نیست، 

پس همیشه این مسأله را رو در رو مطرح کنید.
 

بین خودمان باشد…
یادتان باشد این یک قانون است؛ اگر پیامکتان با این 
جمله شروع ش��ده، اصال دکمه ارسال را فشار ندهید. 
رازها را باید رو در رو گف��ت تا طرف مقابل نتواند آن را 

برای نفر بعد ارسال کند!
 

من باردارم
فکر می کنید پیام��ک روش خوبی برای دادن چنین 
خبر خوب و قشنگی باشد؟ مسلما نه. بهتر است این 

خبر خوب را رو در ور به همسرتان بگویید تا از دیدن 
برق شادی در چشم های او محروم نشوید!

 
 دوستت دارم

اگر می خواهید این جمله فراموش نش��دنی را برای 
اولین بار به زبان بیاورید، لطفا اصال از پیامک استفاده 
نکنید، چون از دیدن واکنش او محروم خواهید ش��د. 
عالوه بر این، تصور کنید اگر در جواب چنین اعتراف 
بزرگی تنها یک :( دریافت کنید چه احساسی به شما 

دست می دهد.
 

...
لحظه ای خودتان را جای طرف مقابل بگذارید. اگر از 
چیزی رنجیده باشید و به جای معذرت خواهی تنها یک 
عالمت )که درجه واقعی بودنش معلوم نیست( دریافت 
کنید، او را می بخش��ید؟ اگر موض��وع آن قدر بزرگ 
هست که احس��اس ناراحتی کنید، رو در رو یا دست 
کم تلفنی معذرت خواهی کنید. نکته بسیار مهم این 
که هیچ گاه از طریق پیامک بحث و جدل نکنید چون 
در این صورت کلمات ناخوشایندی که بیان کرده اید، 
مدت ها در جایی ثبت خواهد شد و فراموش کردنشان 

آسان نخواهد بود.

درس و مدرس��ه، موضوعات از پیش انتخاب ش��ده و 
مشخصی هس��تند که بر پایه رش��د عقالنی و روانی 
هر گروه س��نی و با دقت خاصی برگزیده شده اند، اما 
درس های زندگی در طول زندگی اتفاق می افتند و 
به دنبال تجربه های تلخ و شیرین حاصل می شوند. 
بنابراین سلس��له مرات��ب ندارند و ب��ا اولویت خاصی 
آموخته نمی شوند. درس های زندگی حاصل برآیند 
تجربه های ما و اطرافیان مان اس��ت. مس��لما پایانی 

ندارد و در هر سنی قابل یادگیری و تکرار است.
در این جا چند درس مهم اش��اره ش��ده اس��ت، شما 

می توانید درس هایی به آن بیفزایید:
   از کاه کوه نسازید

بس��یاری مواق��ع درگیر مس��ایلی می ش��ویم که به 
 خودی خود چندان اهمیتی ندارد، ولی به خاطر نگاه 
قضاوت گر و بدبین ما، مس��أله پیچیده می ش��ود و 
سختی هایی را برای زمان حال و آینده ایجاد می کند.

    زندگی می تواند غیرقابل پیش بینی باشد
آیا تاکنون این ضرب المثل را شنیده اید: »آمد به سرم 
از آن چه می ترسیدم« گاهی اوقات در طول زندگی 
خود درگیر مسایلی می شویم که هرگز انتظارشان را 
نداشته ایم و شاید دیگران را به خاطر آن موضوع مورد 

شماتت و انتقاد قرار داده باشیم. 
همیش��ه، همه چیز آن طور که در تصور ماست پیش 
نمی رود، پس منتظر غیرمنتظره ها باشیم. این نگاه 
به ما کمک می کند هنگام مواجهه با مس��ائل خاص 
دچار شوک و بهت نش��ویم و ش��رایط دیگران را نیز 

بیشتر درک کنیم.
   یکی از نامطلوب ترین کلم�ات در هر زبانی، 

کلمه »من« است
داش��تن اعتماد به نفس و رضایت از خویشتن بسیار 
مطلوب است، اما دائما از خود گفتن، از موفقیت های 
خود صحبت کردن و از خود متش��کر بودن، بیش��تر 
مش��خصات یک فرد ازخودراضی اس��ت تا یک فرد با 

اعتماد به نفس.
    روابط انسانی از هر چیزی مهم تر است

 داش��تن روابط س��الم انس��انی در زندگی ه��ر فرد از 
مهم ترین امتیازات محسوب می شود. اگر فردی برای 
رس��یدن به موفقیت و امکانات اقتصادی و موقعیتی 
روابط انسانی خود را فدا کند، در حقیقت این موفقیت 

یک موفقیت حقیقی نیست.
 بدون عشق و حمایت خانواده و دوستان، زندگی حتی 
در شرایط مالی ایده آل، سرد و بی روح است. پیش از 
حرکت در جاده موفقیت اولویت هایمان را مش��خص 

کنیم تا روابط را فدای موقعیت نکنیم.
    هیچ کس نمی تواند موجب شادی شما شود

شاد بودن و آرامش خیال مسئولیت خود شماست نه 
هیچ کس دیگر. هرکدام از ما باید بتوانیم با ش��ناخت 
بهتر خویش��تن، نقطه رضایت و تعادل را در خودمان 

پیدا کنیم. 
ارتباطات ما کیفیت زندگی ما را ارتقا می بخشد و آن 
را غنی تر می سازد اما مس��تقیما موجب خوشحالی 
ما نمی ش��وند، بلکه خودمان سبب س��از شادی خود 

هستیم.
    مراقب کلمات و رفتار خود باشید

طرز تفکر، کلمات مورد استفاده و رفتار ما شخصیت ما 
را می آفریند. همواره فردی باشیم که به خاطر آن چه 
هستیم، از خودمان رضایت داشته باشیم و خانواده و 

آشنایانمان در کنار ما احساس افتخار کنند.
    خودتان، دوس�تانتان و حتی دش�منانتان را 

ببخشید
همه ما انس��انیم، بنابراین گاهی بیراه��ه می رویم یا 
اش��تباه می کنیم. چنانچه این اش��تباه تکرار نشد و 
احساس پش��یمانی به همراه داش��ت، قابل بخشیدن 
است. درگیر شدن دائم با خطاهای خودمان و دیگران 

زندگی را بسیار سخت می کند.
    خنده بر هر دردی دواست

هر روز خود را به ش��کلی برنامه ریزی کنید که برای 
شادبودن و پرداختن به طنز جایی وجود داشته باشد.

    نیروی پشتکار را جدی بگیرید
هیچ وقت تسلیم نشوید، همیشه هدف ها و رویاهایتان 
را زنده نگه داری��د. حفظ انگیزه و اس��تمرار در انجام 
کارها یکی از شروط موفقیت است. پشتکار در نهایت 

شما را به همه چیز می رساند.
    اس�تفاده طوالنی از تلویزی�ون، کامپیوتر و 
فضاهای مجازی موجب فرس�ودگی و آس�یب 

روانی می شود
بخش قاب��ل توجهی از زندگی انس��ان ام��روز صرف 
تماش��ای تلویزیون و ارتباط با اینترنت می شود. این 
سبک زندگی اگرچه دس��تاوردهای مثبتی نیز دارد، 
درصورت استفاده نامناسب مضرات خاص خود را دارد. 
متأس��فانه این روزها، مطالعه کتاب، استفاده از منابع 
مطالعات��ی صحیح و ورزش کردن کم��ی رنگ باخته 

است. بیایید دوباره اولویت هایمان را تعریف کنیم.
    شکست را بپذیرید

هریک از ما یک یا چندبار در مس��یر ه��دف هایمان 
شکس��ت خورده ایم. شکس��ت ها، معلم��ان بزرگی 
در زندگی هس��تند که اش��تباهاتمان را به ما نش��ان 

می دهند و عملکردمان را تصحیح می کنند. 
توماس ادیسون نگرش بسیار خوبی نسبت به شکست 
داشت، او می گفت: من شکست نخورده ام، بلکه ده 
هزار راه متفاوت پیدا کرده ام که مؤثر واقع نمی شود.

چند درس مهم برای زندگی
+15+34

+29+15

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

دانستنی

ضرب المثل

نسل آینده تلفن ها و تبلت ها می توانند از دکمه های 
ش��فاف و واقعی برخوردار ش��وند که بر حسب نیاز از 

صفحه بیرون می آیند و سپس ناپدید می شوند. 
تاکتوس، یک ش��رکت تازه کار آمریکایی مستقر در 
کالیفرنیا، اقدام ب��ه ابداع یک صفح��ه از دکمه های 
شفافی کرده که از صفحه لمس��ی باال می آید و پس 
از استفاده ناپدید می ش��ود.این شرکت مدعی شده 
اس��ت این صفحه درس��ت اندازه صفحه کلید لمسی 
است، اما یک الیه از دکمه های شفاف روی آن ظاهر 
می شود.این فناوری می تواند در تبلت ها، تلفن ها و 
دستگاه های کنترل از راه دور استفاده ش��ود و حتی می تواند این امکان را فراهم کند که از 
صفحات لمسی به عنوان یک ابزار موسیقی استفاده کرد. شرکت تاکتوس این فناوری را به 
عنوان نخستین نوع در جهان توصیف کرده که می تواند به ناکارآمدی کنترل کنونی صفحات 
لمسی پاس��خ دهد.این فناوری با ارایه دکمه های فیزیک که از سطح صفحه باال می آیند، 
می تواند بعد جدید به صفحات لمسی ببخشد. این درحالی است که این دکمه ها برحسب 
نیاز باال آمده و پس از آن پایین می روند و از روی صفحه محو می شوند. درحالی که صفحات 
لمسی کنونی بسیار باریک هستند و از الیه های فوق باریک تشکیل شده اند، شرکت تاکتوس 
مدعی شده است این الیه که به صفحات لمسی می افزاید نیز بسیار باریک است و نیازی به 
تغییر حسگرهای صفحات کنونی نیست.با این دکمه ها کاربر می تواند به سادگی پیامک 
ارسال کرده و دکمه ها را هنگام نوشتن حروف به معنای واقعی فشار دهد. وقتی این دکمه ها 

ناپدید می شوند، سطح صاف و بدون برآمدگی صفحه لمسی بار دیگر نمایان می شود.

محققان در یک پژوهش دریافتند بین نبوغ و دیوانگی 
رابطه وجود دارد و اختالل اسکیزوفرنی و اختالل دو 

قطبی، در افراد بسیار خالق و باهوش بیشتر است.
به گزارش ف��ارس، رابطه میان نب��وغ و دیوانگی، به 
وس��یله گروهی از دانش��مندان که همگی از بعضی 
اختالالت ذهنی رنج برده بودند، مورد بررس��ی قرار 

گرفته است.
محققان معتقدن��د تحقیقات روی کودکان، نش��ان 
می دهد ابتالی کودکان باهوش، به این نوع اختالل ها 

بیشتر است.
جامیس��ون از مرکز پزش��کی هاپکین می گوید: نتایج تحقیقات نش��ان می دهد  در افراد 
باهوش، در س��ن 16 س��الگی، احتمال ابتال به اختالل دو قطبی چهار برابر بیش��تر است. 
جامیسون که خود در دوره ای از زندگی اش دچار اختالل دو قطبی شده بود، زندگی خود 
را وقف تحقیق و نوش��تن مقاالت در زمینه این اختالل کرده اس��ت. در میزگردی که در 
نمایشگاه علم جهانی در نیویورک برگزار ش��د، به رابطه صریح میان هوش باال و خالقیت 
اشاره شد. تحقیقات نشان می دهد اختالل دو قطبی و اس��کیزوفرنی، با هوش و خالقیت 

باال همبستگی دارد.
مطرح شدن این نظریه، باعث طرح این سؤال می شود که محیط چه نقشی در بیماری روانی 
 ایفا می کند؟تحقیق سابق، اش��اره کرده بود مقدار زیادی از این رابطه به خاطر ژن خاصی 
به نام DARPP-32 اس��ت که میان نبوغ و دیوانگی رابطه برقرار کرده است. سه چهارم 
از مردان، نوعی از ژن DARPP-32 را به ارث می برند ک��ه توانائی فکر کردن را افزایش 

می دهد.

رابطه میان افراد باهوش و دیوانگینسل آینده صفحه کلید تلفن ها 

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

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

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

خوب،بد ،زشت

خبر ویژه

یک مبتکر، موفق به ابداع نوعی مسواک شده که دردسر شستن 
دهان زیر شیر آب در مسواک زدن روزانه را دست کم برای افراد 

تنبل در مسواک زدن رفع می کند.
 به گفته اسمات آمرون، س��ازنده این مسواک، در این نمونه از 
شیوه جدیدی برای افشاندن آب درون دهان جهت شستن کف 
خمیر دندان و آبکشی دهان استفاده می  شود. آمرون که پیش از 
این یک کلید ابداع کرده بود که به شکل جاسوئیچی درمی آمد، 

اظهار کرده که مسواک شست وشو دهنده »Rinser« می تواند 
شیوه مسواک زدن را برای همیشه تغییر دهد. این محصول از 
یک سر مس��واک قابل تعویض برخوردار اس��ت که به راحتی 
جایگزین نمونه اصلی می ش��ود و دیگر نیازی به تعویض کل 
مسواک پس از چند ماه نیست. این طراح نیویورکی اکنون در 
حال افزایش سرمایه گذاری برای آغاز تولید انبوه این مسواک 

است.
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هفته اول تیرماه صرفه جویی در مصرف آب
»آب را هدر ندهیم.«

آگهی مناقصه عمومی

روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری

نوبت اول

مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب شهری استان چهارمحال و بختیاری
1- نام پروژه: عملیات واگذاری رفع حوادث و اتفاقات ش��بکه و انشعابات آب 

شهر فارسان

مبلغنوع اعتبارموضوع مناقصهردیف
ضمانت نامه

مبلغ برآورد 
)ریال(

عملیات واگذاری رفع حوادث و اتفاقات شبکه و 1
انشعابات آب شهر فارسان بصورت شبانه روزی

از محل منابع 
داخلی

50/000/000960/000/000

2- نوع و رشته پیمانکاری موردنیاز: رش��ته نگهداری از تأسیسات و تجهیزات از 
سازمان کار و امور اجتماعی و دارای سابقه کار مشابه الزامی می باشد.

3- تاریخ واگذاری اس�ناد مناقصه: از تاریخ 91/3/22 لغایت 91/3/25- تحویل 
اس��ناد مناقصه آخر وقت اداری مورخ 91/4/2- تاریخ بازگشایی ساعت 11 روز دوشنبه 

91/4/5- تاریخ اعتبار پیشنهادات 6 ماه پس از پیشنهاد قیمت.
کلیه شرکت های دارای صالحیت رتبه نگهداری از تأسیسات و تجهیزات از سازمان کار 
و امور اجتماعی و دارای سابقه کار مشابه می توانند پس از واریز مبلغ 200/000 ریال به 
حساب سیبا شماره 0105517704002 بانک ملی شعبه شریعتی شهرکرد به واحد امور 
قراردادهای شرکت واقع در ش��هرکرد- میدان قدس مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت 

نمایند. تلفن تماس: 0381-3342497 
ضمنًا هزینه آگهی روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.

 ،www.abfa.chm.ir :سایت های انتشار آگهیhttp://Iets.mporg.ir

ساخت مسواکی برای تنبل ها

چند چیز که هرگز نباید با پیامک بیان شوند

مدیر پروازی با رکورد 220 پرواز
یکی از مدیران عامل شرکت های دولتی در  استان 
هرمزگان، ظرف 22 م��اه، 370 بلیط هواپیما تنها 
از یکی از دفاتر فروش، اخذ یا استرداد کرده است.

 در پی وصول گزارشاتی مبنی بر پروازی بودن چند 
تن از مدیران در استان هرمزگان، رایزنی ها با چند 
ش��رکت فروش بلیط و خدمات سفر انجام شد که 
در این میان یکی از مدیران شرکت ها در عرض 22 
ماه عالوه بر چند پرواز خارجی، بیش از 370 مورد 
بلیط از یکی از دفاتر فروش بلیط در بندرعباس به 

مقصد هشت شهر کشور تهیه کرده است.
از این تعداد، 220 مورد منجر به پرواز و 150 مورد 
نیز استرداد ش��ده اس��ت. بلیط ها اغلب به مقصد 
تهران و شهرهایی همانند ش��یراز و بوشهر صادر 
ش��ده اس��ت. هر چند که دسترس��ی به اطالعات 
سایر دفاتر خدمات پروازی در سراسر کشور برای 
خبرنگاران مشکل است، نباید تهیه بلیط از طرف 
این مدیر عالقه مند به پرواز از سایر این دفاتر را دور 

از ذهن پنداشت.
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