
بازارشایعات برای نقش جهان داغ شد

افزایش فرصت شرکت در آزمون 
برای پشت کنکوری ها 

 توانایی های 
شگفت انگیز انسان

اظهارنظرهای متناقض درباره حذف میدان امام )ره(  از فهرست جهانی 

خبرهای خوش نظام وظیفه برای مشموالن

 عجیب ترین
12 هتل های جهان 

آشنایی با مواد مفید 
طبیعی برای مو 612
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 Angry Birds بازی پرطرفدار
12یک بار رکورد شکست

به پشت پرده سینما کاری نداریم

افزایش 40 درصدی قیمت نان در اصفهان
توپ گرانی نان در زمین مجلس، دولت یا کشاورزان؟

س��ردار اس��ماعیل احمدی مق��دم در رابطه با نظ��ر پلیس در 
 م��ورد ام��ور س��ینمایی، اظه��ار داش��ت: آنچ��ه ک��ه م��ردم 
می بینند فیلم و س��ریال اس��ت و پلیس به پشت صحنه سینما 
کاری ندارد. وظیفه ای در این مورد نداریم و به پلیس این مسایل 
که آیا کارگردان یا تهیه کننده ای اعتق��اد و التزام دارد مربوط 

نمی شود...

 بازنده سنتی
 دوباره به ایران رسید

دومین بازی ای��ران  از مرحله نهای��ی مقدمانی جام 
جهان��ی 2014 برزیل عصر امروز مقاب��ل قطر برگزار  
می شود و شاگردان کارلوس کی روش بعد از کسب 
سه امتیاز شیرین از تاشکند، می توانند با شکست قطر 
و رسیدن به امتیاز ش��ش، گامی بلند در راه صعود به 

جام جهانی بردارند.

پس از جنگ، 
سیاست اصلی 
کشور این بود 
که با ساختن 

زیربناها و تشویق 
تولید ملی، 

اشتغال در کشور 
گسترش یابد و 
با ایجاد اشتغال 
بیشتر، درآمد 

خانواده ها و کشور 
افزایش پیدا کند 

 در حالی که 
فعالیت عمرانی 

این پروژه رو 
به اتمام است، 
برخی از افراد 

شایعه کرده اند که 
 شهرداری ملک ها

را پنج میلیون 
تومان می خرد و 

مغازه های احداث 
شده را 12 میلیون 
تومان می فروشد

س مهر[
]عک
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 اصفهان همچنان
 در محدودیت منابع آبی4

نگاهی به فیلم شبکه، آخرین اثر زنده یاد ایرج قادری 
 آخرین محاکمه 11

گروه ش�هر - معاون وظیفه عمومی نیروی انتظامی اس��تان 
اصفهان از اجرایی ش��دن مصوبات جدید مجلس در خصوص 
قانون خدمت وظیفه عموم��ی خبر داد و گفت: ای��ن قانون از 
سال 63 تاکنون تغییراتی نداشته است وبا تأیید قانون جدید، 
تغییرات قابل توجهی در معافیت کفالت  و افزایش فرصت برای 

معرفی مشموالن لحاظ شده است. 
س��رهنگ مس��عود امین��ی در نشس��ت روز گذش��ته خ��ود 
در جم��ع خبرن��گاران ب��ا اعالم ای��ن ک��ه در قان��ون جدید 
معافیت های کفالت تعیین ش��ده اس��ت، در این ب��اره اظهار 
 ک��رد: پی��ش از این ب��رای اعم��ال این قان��ون باید س��ن پدر 
59 سال بود که در قانون جدید این سن به 65 سال افزایش پیدا 

کرده است. سرهنگ امینی افزود: در قانون جدید معافیت تنها 
فرزند ذکور مادر فاقد شوهر ) مطلقه یامتوفی ( تعیین شد و بر 
اساس آن، برای مشموالن  مدت 30 ماه معافیت موقت تعیین 
ش��ده و پس از آن به معافیت دائم تبدیل می ش��ود. بر اساس 
اظهارات معاون وظیفه عمومی نیروی انتظامی استان اصفهان، 
یک فرزند پسر خانواده فاقد پدر که تحت پوشش بهزیستی یا 
کمیته امداد باشد، می تواند از معافیت کفالت استفاده کند.  وی 
همچنین افزود: اگر خانواده ای که تحت پوشش کمیته امداد 
 یا سازمان بهزیستی باشد و دارای یک پس��ر و سه دختر  بود، 

می تواند برای تک فرزند پسر، از معافیت کفالت استفاده کند.
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مختار، چمران می شود

نجات تاالب گاوخونی  
در گرو تأمین حق آبه

 بدشانسی پشت بدشانسی 
برای ذوب آهن

زندان کنونی اصفهان 
فضای سبز می شود

ماجرای پرداخت میلیونی 
رحیمی به  نمایندگان 

بزرگ ترین شیرسنگی های 
 بختیاری در سد گتوند 

غرق می شوند

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
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تکذیب شایعه گران فروشی شهرداری در میدان امام علی )ع( هدف اصلی هدفمندی یارانه ها توزیع پول بین مردم نبود
درپی اعتراض مردم صورت گرفت؛ هاشمی رفسنجانی : 

رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: هدف اصلی طرح هدفمندی یارانه ها 
حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و رونق زمینه کسب و کار در کشور بود، نه توزیع پول 

بین مردم.
به گزارش مهر،آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی در دیدار جمعی از طالب، اس��تادان 
و دانش��جویان اس��تان کرمان مقیم ش��هر مقدس قم، در پاس��خ به درخواست های 
مطرح ش��ده برای حضور بیش��تر در عرص��ه تحوالت کش��ور و گفتگوی بیش��تر با 
 م��ردم و جوانان، بر حضور همیش��گی خود در صحن��ه انقالب و نظ��ام تأکید کرد و 
اف��زود: بی��ش از 60 س��ال اس��ت ک��ه در عرص��ه سیاس��ی و مبارزات��ی کش��ور 
فع��ال ب��وده و هس��تم و ت��ا زمان��ی ک��ه ت��وان و فای��ده ای برای کش��ور داش��ته 
باش��م، ت��ا پای��ان عم��ر پ��ای انق��الب و نظ��ام ایس��تاده و خواه��م ایس��تاد. 
 وی در ادام��ه، ب��ا اش��اره ب��ه اث��رات منف��ی تفرق��ه در جامع��ه اظه��ار ک��رد: 
آنچه بای��د مبنای فعالی��ت قرار گی��رد، خدمت به اس��الم، انقالب، م��ردم و کمک 
 به پیش��رفت، اتحاد و همدل��ی و پرهیز از تفرقه و دعواس��ت؛ چراکه نفع تش��تت و 

تفرقه به دشمنان کمین کرده کشور خواهد رسید.
هاشمی رفسنجانی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کنونی کشور پس از گذشت 
سه دهه از انقالب اسالمی، به سیاست های کلی نظام در بخش های گوناگون و سند 
چشم انداز 20 ساله کشور اشاره کرد و افزود: مطابق این سیاست ها و سند چشم انداز، 
ما باید دارای مقام اول و الهام بخش در منطقه باشیم و در قله علمی و پیشرفت منطقه 
 قرار بگیریم. اکنون نی��ز اگرچه به خاطر برخ��ی ضعف ها و نارس��ایی ها از اهداف و 
آرمان ها عقب هستیم، اما به لحاظ پیروی از مکتب حیات بخش اهل بیت)ع( و وجود 
امکانات جغرافیایی، انسانی و مادی فراوان کشور و حضور آگاهانه و هوشیارانه مردم، 

امیدوارم که در مسیر صحیح پیشرفت قرار بگیریم.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به پرسشی درباره مشکالت معیشتی، 
اش��تغال جوانان و برخی تنگناهای اقتصادی کش��ور، هدفمن��دی یارانه ها را از نظر 
مبنایی، سیاستی درست و الزم خواند و اظهار کرد: پس از جنگ، سیاست اصلی کشور 
این بود که با ساختن زیربناها و تشویق تولید ملی، اشتغال در کشور گسترش یابد و 
با ایجاد اشتغال برای حداقل دو نفر در هر خانواده، درآمد خانواده ها و کشور افزایش 
پیدا کند. هاشمی رفسنجانی درباره قانون هدفمندی یارانه ها نیز افزود: هدف اصلی 
از این قانون ایجاد اشتغال و توسعه کشور و رونق کسب و کار بود، نه این که پول بین 

مردم توزیع شود.

وی در پاس��خ ب��ه نگران��ی برخ��ی از حاض��ران در این دی��دار از گس��ترش یأس و 
 ناامیدی نس��بت به برخ��ی عملکردها، م��ردم و جوانان کش��ور را هوش��یار و آگاه 
خواند و تصریح کرد: هیچ گاه نباید امید به اصالح و بازگشت به راه صحیح را از دست 
داد؛ چراکه ملت آگاه و بالنده باالخره خواس��ت های بحق خود را به کرس��ی خواهد 
نشاند. ارزش یک ملت به حضور آنان در تحوالت کش��ور و نیز نشانه شاخص انسان 

پیشرفته و متعهد است.
رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام در پاسخ به پرسش��ی درباره ابهام به وجود 
 آم��ده در اف��کار عمومی درب��اره لفظ و ن��ام انقالب ه��ای اخیر منطقه، ش��یطنت، 
 غ��رض ورزی و تحریف برخی رس��انه ها را دلی��ل ایجاد ای��ن ابهام خوان��د و گفت: 
 ش��کی نیس��ت اکثر توده ها و اقش��ار حاض��ر در انقالب ه��ای منطقه مس��لمانند، 
بر مبنای اسالم، انقالب کرده  اند و از انقالب اسالمی ایران الگو گرفته اند و خواسته هایی 
چون محو اس��تبداد و دیکتاتوری را مدنظر دارند. بنده گفته بودم برخی بهار عربی و 
برخی بیداری اسالمی می گویند؛ لفظ مهم نیست، بلکه ریشه و مبنای این خیزش و 
 حرکت، مهم است که ریشه آن، اسالم و انقالب اسالمی و تنفر از فساد و دیکتاتوری و

 وابستگی است.
هاشمی رفسنجانی در پاس��خ به پرس��ش یکی دیگر از حاضران، حضور جوانان در 
عرصه های مدیریت و مس��ئولیت در کش��ور را اصل اساس��ی پویایی و الزمه رش��د 
و تحول کش��ور خواند و خاطرنش��ان کرد: اغلب کس��انی ک��ه در مب��ارزه و انقالب 
حضور داش��تند، اکنون به س��ن بازنشس��تگی رس��یده اند و درس��ت این است که 
جوانان با اس��تفاده از تجرب��ه و فکر پیشکس��وتان، مدیری��ت و مس��ئولیت ها را به 
عهده گیرند، اما آنچه ایجاد نگرانی می کند، این اس��ت که کس��انی که قدر و ارزش 
انقالب و زحمات مردم ش��هید داده را نمی دانن��د و درک نمی کنند، ب��ا تندروی و 
 افراط، دس��تاوردهای زحمتکش��ان پس از انقالب را نادیده می گیرند و حتی گاهی 
منکر می ش��وند. رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان این که کس��ی که 
 انقالب را می شناس��د و درد نظام را دارد در روز رحلت امام)ره( به نوه ایش��ان اهانت 
نمی کند، تصریح کرد: این اقدامات و اعمال، نش��ان از عدم آش��نایی به انقالب، راه 

امام)ره( و آرمان های اصیل آن دارد.
بر اس��اس این گزارش، در ابتدای این دیدار برخی از طالب و دانش��جویان حاضر در 
جلس��ه، دیدگاه های خود را درباره تحوالت کشور طرح و پرس��ش های خود درباره 

مسائل جاری را مطرح کردند.

گروه ش�هر: بع��د از آغاز کلی��د خوردن طرح ب��زرگ احی��ای میدان کهنه ب��ا عنوان 
می��دان ام��ام عل��ی )ع(،بس��یاری از ام��الک و زمین ه��ا نیاز به آزادس��ازی داش��ت.

در ای��ن راس��تا ش��هرداری اصفه��ان ت��الش بس��یاری ک��رد ت��ا ای��ن زمی��ن ه��ا را 
 از مال��کان آنها که بیش��تر هم ش��امل مغازه ه��ای قدیمی س��بزه میدان ب��ود، بخرد.

 کس��به ه��م ب��ا ای��ن ک��ه زی��اد رضایت��ی ب��ه ای��ن کار نداش��تند، مجب��ور ش��دند 
زمی��ن ه��ای خ��ود را در قب��ال قیم��ت پیش��نهادی ش��هرداری بفروش��ند. ح��اال 
ش��هرداری در طرح میدان امام عل��ی )ع( زمین ها  را با ش��یوه ای جدید س��اخته و با 
قیمتی ک��ه می خواهد به کس��به می فروش��د. در این میان، کس��به ناراض��ی اند؛ چرا 
 که معتقدن��د این زمین ه��ا چند براب��ر قیمت قبلی، به خودش��ان فروخته می ش��ود.

این در حالی است که منصور نجفی، ش��هردار منطقه سه اصفهان شایعات خرید امالک 
زیر قیمت کارشناسی در مس��یر طرح احیای میدان امام علی )ع( را از سوی شهرداری 
کذب دانست و تأکید کرد: در حالی که فعالیت عمرانی این پروژه رو به اتمام است، برخی 
از افراد شایعه کرده اند که شهرداری ملک ها را پنج میلیون تومان می خرد و مغازه های 

احداث شده را 12 میلیون تومان به فروش می رساند! 
وی با اش��اره به ای��ن که 99 درص��د آزادس��ازی می��دان امام عل��ی )ع( انجام ش��ده 
اس��ت،گفت:  فاز دوم  پ��روژه احی��ای میدان ام��ام علی )ع(  ت��ا پایان س��ال جاری به 
بهره برداری می رس��د که ت��ا کنون بی��ش از 99 درصد آزاد س��ازی آن انجام ش��ده و 
فقط260 متر مرب��ع از آن ش��امل 14 باب مغ��ازه باقی مانده اس��ت. وی ب��ا بیان این 
که در ش��رایطی که  پای��ان پروژه نزدیک اس��ت، تأکید ک��رد: اکثر واحده��ای تجاری 

درمحدوده بدن��ه اصلی می��دان ق��رار دارد و احداث واحده��ای تج��اری جدید برای 
ش��هرداری با هزینه های بیش��تری همراه اس��ت و این واحدها قطعا با هزینه کمتری 
 واگ��ذار می ش��ود، ل��ذا مطالبی ک��ه در ای��ن زمین��ه عنوان می ش��ود صح��ت ندارد

  و کذب اس��ت.  ش��هردار منطقه س��ه اف��زود: تعیین نرخ امالک توس��ط کمیس��یون 
سه نفره ای انجام می شود که شهرداری در آن کمیسیون حق یک رأی دارد و کارشناس  
معرفی شده از سوی صاحب ملک و کارشناس معرفی شده ازطرف دادگاه صالحه نیز در 

تعیین نرخ ملک نقش دارند.  
نجفی عنوان کرد: بر خالف گفته افرادی که تالش دارند در مس��یر اجرای پروژه مشکل 
ایجاد کنند، شهرداری آمادگی دارد محلی برای تأسیس بازار روز در نزدیک ترین محل 
به پ��روژه در خیابان عبدالرزاق و ولیعص��ر در نظر بگیرد و در این زمینه  اطالع رس��انی 
 نیز انجام ش��ده اس��ت. وی با اش��اره به این که پالکاردی نیز در محل ب��ازار میوه برای 
اطالع رسانی  به کسبه در این زمینه نصب ش��ده ، گفت: تا کنون بیشتر از یکی، دو نفر 
از کسبه اعالم آمادگی نکرده اند. شهردار منطقه سه اصفهان خاطر نشان کرد: در طول 
دو سال و نیم گذشته 560 مورد توافق در مجموعه پروژه احیای میدان امام علی )ع( با 
هزینه ای حدود ۸5 میلیارد تومان انجام ش��ده که 55 میلیارد و۷00میلیون تومان آن 
به صورت ریالی پرداخت ش��ده و 2۸/5 میلیارد تومان آن به صورت ملک معوض کلید 
 به کلید واگذار شده اس��ت.  نجفی ادامه داد: مس��احت محدوده جلوخان نیز 20 هزار و

 6۷۷ متر مربع اس��ت  که تا کنون 1۷ هزارو 163 متر مربع آن آزادسازی شده و تملک 
سه هزار و 515 متر مربع آن باقی مانده است.

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

 zayanderoud 8108 @ gmil.com

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
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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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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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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

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

جمع آوری 200هزارخودرو فرسوده شهرفقط در دو ماهاز حقیقت تا رویا 

 اگر نگاهی به سبقه تاریخی مصرف قلیان در ایران بیندازیم و گفته های شیرین 

مادربزرگ و پدر بزرگ هایمان را بش��نویم، به راحتی به این امر می رس��یم که 

قلیان کشیدن در بین عامه مردم ایران بیشتر یک حالت سنتی گرفته و به طور 

معمول، بزرگان فامیل به آن یک پکی می زدند. قلیان فی نفسه بد است، حتی 

اگر یک نفر در ایران و در طول زندگی یک بار از قلیان استفاده کند، خطر ناک 

آن به مرز باالیی برسد ...و هشدار دهنده است و هیچگاه نمی توان گفت که اگر تعداد مصرف کنندگان 
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سپاهان ساده انگارانه با این موضوع برخورد کنند...

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

 س��ال 91 تئات��ر اصفه��ان ب��دون  هی��چ اجرایی 
ش��روع ش��د وتا ای��ن روزه��ا ه��م ادامه داش��ت، 
لبت��ه ای��ن ام��ر ش��اید ب��ه دلی��ل روزه��ای   ا
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س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورداز فساد اقتصادی بیشتر است سال های سرنوشت2

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
هزینه خانوار کارگری را افزایش داده است، به طوری که 
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 کارگری کش��ور س��بد جدید معیش��ت خانوار که حدود 
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که بیش��ترین تأثی��ر و س��هم را در ج��دول هزینه های 
 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

حوادث غیرمترقبه است.خوراکی ها، حمل و نقل، بهداش��ت و درم��ان، تحصیل و 
به صورت کلی، طی سال های گذشته هزینه های مربوط به 
مسکن در دو بخش خرید و اجاره، بیشترین سهم را در سبد 
معیشت خانوار داشته اس��ت، به نحوی که به دلیل پایین 
بودن میزان دریافتی و حقوق کارگران، حداقل 30 تا 40 
درصد درآمد ماهیانه آنها به این موضوع اختصاص می یابد. 
هرچند طبق گزارشات و بررسی های بانک مرکزی و مرکز 
254 درصد است... آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار معمواًل تا 

 را بر پرده ببینید   هوگو و اين جا بدون من
باز هم در حد حرف ماند  ساخت دانشکده خبر 

سقوط تاريخی قیمت طال
نصیب چه کسانی شد؟ استخدام های اصفهان 

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

محترم اسالمی شهر دستگرد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 

غرفه از غرفه های ميدان ميوه تربار هر كدام به متراژ 600 مترمربع 

با كاربری خدماتی و بدون پروانه اقدام نمايد لذا كسانی كه مايل به 

خريد باشند جهت اخذ اسناد مزايده در ساعت اداری به واحد امور 

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

تحويل نمائيد.وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/27 به دبيرخانه شهرداری 

بدينوسيله شهرداری دستگرد به استناد موافقت نامه معاونت محترم برنامه ريزی استان 

اصفهان در نظر دارد عمليات پروژه های ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه در ساعات اداری به واحد 

امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت 

اداری روز يكشنبه 91/2/31 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.

مبلغ  به  اعتباری  با  فرعی  و  اصلی  معابر  فرش  بلوک  و  گذاری  جدول  و  زيرسازی  820/000/000 ريال.1- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 91/2/25تاریخ انتشار نوبت اول: 291/2/21- سنگ چينی ديوار مسيل شهر با اعتباری به مبلغ 400/000/000 ريال 

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

خريد، نصب و راه اندازی پوشش ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب نايين 

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31

 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

 رییس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور گفت: این س��ازمان خواس��تار ارایه مطالعات طرح 

دولت ب��رای انتقال آب خ��زر اس��ت و دولت مجموعه مس��تندات خ��ود را ارای��ه دهد تا 

م��ردم بدانند. به گ��زارش خبرآنالین، حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی روزگذش��ته  

در هجدهمی��ن گردهمایی مدی��ران بخ��ش آب وزارت نی��رو گفت: این که دش��ت های 

 ما به آب نیاز دارن��د قبول داریم، ام��ا خواهش می کن��م مطالعات، پیش بین��ی،  راهکار و  

اولویت بندی های این طرح برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود. سازمان بازرسی کل 

کشور می خواهد بداند که این طرح کجا مطالعه شده و چه مسیری برای اجرای آن انتخاب 

شده است؟ قرار است آب صنعتی ارایه شود یا کش��اورزی؟ قرار است با چه قیمتی این آب 

تحویل داده شود و چقدر از قیمت این آب توسط دولت ارایه می شود و چقدر توسط مردم؟ قرار 

است چقدر از بودجه ملی هزینه شود و مجوز قانونی و مصوبه مجلس و نهادهای تصمیم گیری 

تان کجاست؟ خواهش می کنم مجموعه مستندات خود را ارایه دهید تا مردم بدانند.  رییس 

سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این کارها خوب است و باید بشود، ولی به هر حال حوزه 

آب نیاز به دقت ویژه دارد. صدها سد،  کانال دسترسی و طرح های تکمیلی ناتمام داریم. اگر 

پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تکمیل کنید. برخی از این طرح ها خسارت 

می خورد. طبق برآوردهای انجام شده، برخی از طرح های وزارت نیرو 28 الی 29 سال به طول 

می انجامد تا تکمیل شود. قرار اس��ت این پروژه ها به کدام نسل برسد؟ سازمان بازرسی کل 

مدیران با برنامه را بهتر می توان نظارت کردکشور می خواهد به شما کمک کند. باید وضع روشن باشد و بدانیم اولویت های ما کجاست.

ریی��س س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور   ب��ا بی��ان این ک��ه آب مای��ه حی��ات، 

  نش��اط و زندگ��ی اس��ت، گف��ت: ب��ه رغ��م این ک��ه کش��ور در ش��رایط خش��ک و 

نیمه خش��ک قرار دارد، اما با زحمات و تالش ه��ای فراوانی که در بخش آب انجام ش��ده، 

ش��اهد وضعیت خوبی در ای��ن زمینه هس��تیم. وی ادامه داد: وظیفه س��ازمان بازرس��ی 

کل کش��ور حمایت و  پش��تیبانی در راس��تای ح��ل مش��کالت و معضالت ای��ن بخش از 

وزارت نیرو اس��ت تا بتوانی��م وضعی��ت را ارتقا دهی��م. وی با بی��ان این ک��ه مدیرانی که 

 صاحب برنامه هس��تند را الزام��ا بهتر می ت��وان نظارت کرد، خاطرنش��ان ک��رد: مدیران 

برنامه محور ناچار هستند برای نظارت، اهمیت بیشتری قائل باشند تا برنامه های خود را به 

نحو احسن پیش ببرند. هر چه نظارت قوی تر صورت بگیرد، نشان می دهد این مجموعه نظام 

پذیر تر و در اجرای برنامه ها جدی تر و در اجرای مسئولیت ها هدف دار تر است.پورمحمدی با 

تأکید بر فرهنگ نظارت پذیری و خودکنترلی گفت: یکی از شاخص های رشد و بلوغ مدیریتی، 

 شاخص نظارت پذیری است. در مدیریت ها هر چه فرهنگ نظارت تشدید شود، نشان می دهد 

آن حوزه از بلوغ بیشتری برخوردار است. وی با اشاره به اهمیت بخش آب در کشور گفت: همه 

کشور باید یک نگاه هماهنگ،  همراه با مطالعه و کارشناسی در مقوله آب پیدا کند، چرا که 
آمارها نشان می دهد در شرایط بسیار خطیری قرار گرفته ایم.

 اگر پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تكمیل کنید

پورمحمدی :

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
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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
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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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چهره روزیادداشت

احمدی نژاد در برخورد با نزدیکانش 
قافیه را نبازد

منتخب م��ردم تهران در مجلس گف��ت: نظام در برخورد با مفاس��د 
اقتص��ادی هیچ خط قرم��زی ندارد و هم��ان طور ک��ه احمدی نژاد 
 گفت، متأس��فانه برخی افراد در اجرای عدالت ب��رای نزدیکان خود، 
قافیه را می بازند. احم��د نجابت درباره حضور رحیم��ی، معاون اول 
رییس جمه��ور در پرون��ده اختالس بیم��ه و اذعان روزنام��ه ایران 
به این موض��وع، اظهار داش��ت: اس��تقالل و عزت دس��تگاه قضایی 
جمهوری اسالمی در گرو دیدگاه یکس��ان نسبت به تمام شهروندان 
 اس��ت. نجابت با بیان این که اعتماد لطمه خورده مردم در سال های 
گذش��ته با این نگاه یکسان ترمیم خواهد ش��د، تصریح کرد: درحال 
حاضر که رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی در جریان است، عالوه بر 
مجازات خاطیان، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی نیز باز می گردد.

بقایی سفیر می شود
 آرمان روابط عمومی نوش��ت: ش��نیده ش��ده ک��ه مع��اون اجرایی 
رییس جمهور به زودی به عنوان سفیر در یکی از کشورهای بزرگ و 
مهم اروپایی معرفی شود. این کشور که در قلب اروپا قرار دارد، عضو 
اصلی ناتو و یکی از کش��ورهای اصلی تحریم کننده ایران محس��وب 

می شود.

 انفجار در ورودی حرم 
امام موسی کاظم)ع(

 همزم��ان ب��ا نزدی��ک ش��دن ب��ه س��الروز ش��هادت امام موس��ی 
کاظم )ع( و حضور شیعیان برای برگزاری مراسم سوگواری، بمبی در 
 نزدیکی یکی از ورودی های حرم امام موسی کاظم)ع( منفجر شد و 
ده ها کش��ته و زخمی برجا گذاش��ت که زائ��ران ایرانی نی��ز در بین 
مجروحان وجود دارند.  انفجاری ک��ه در منطقه باب الدروازه واقع در 
کاظمیه در ش��مال عراق رخ داد، هفت کش��ته و 20 زخمی بر جای 
گذاش��ت. منابع امنیتی تأکید کردند که حادثه مذکور در پی انفجار 
چند بمب دستی صورت گرفته اس��ت. گفتنی است که باب الدروازه 

یکی از درهای حرم امام موسی کاظم )ع( به شمار می آید.

واکنش باهنر به اتهام روزنامه دولت
نایب رییس مجلس شورای اسالمی به موضوع دریافت پول در پرونده 
بیمه ایران واکنش نش��ان داد و گفت: به دلیل بی اهمیت بودن این 
گزارش، قصد پاس��خگویی ندارم. محمدرضا باهنر با اش��اره به طرح 
مباحثی در روزنامه رسمی دولت مبنی بر دست داشتن وی در پرونده 
بیمه ای��ران، گفت: بنده مطال��ب این روزنامه را بس��یار بی اهمیت و 

بیهوده می دانم.

سالک احتماالً سخنگو می ماند
عضو ش��ورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با اش��اره به اس��تعفای 
احمد سالک از س��مت س��خنگویی اعضای جامعه روحانیت مبارز، 
گف��ت: گزین��ه ای بهتر از س��الک ب��رای این س��مت وج��ود ندارد 
 و تمام اعض��ای جامع��ه روحانیت بر س��الک نظ��ر مس��اعد دارند.

 حجت االسالم جعفر شجونی با بیان این که در جلسه جامعه روحانیت 
مبارز، سخنگو انتخاب خواهد شد، اظهار داشت: هیچ گزینه ای بهتر 
از سالک برای سخنگویی این تش��کل وجود ندارد. وی افزود: برخی 
 از اعضا حسین ابراهیمی را برای این س��مت پیشنهاد داده بودند که 
آیت اهلل مهدوی کنی نظر مساعدی نسبت به این پیشنهاد نداشتند.

زاهدی، تنها نامزد ریاست کمیسیون 
آموزش و تحقیقات

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات با بیان این که غالمعلی حدادعادل 
و مرتضی آقاتهرانی تمایلی برای ش��رکت در رقابت انتخاب ریاست 
کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس ندارند، گفت: محمد مهدی 

زاهدی تنها گزینه ریاست کمیسیون آموزش است.
فرهاد بشیری در خصوص ریاس��ت کمیسیون آموزش اظهار داشت: 
در ابتدا حدادعادل و حجت االس��الم آقا تهران��ی گزینه های اصلی 
ریاست کمیسیون آموزش بودند، اما با اعالم عدم تمایل این دو نفر، 
محمدمهدی زاهدی به عنوان تنها گزینه ریاس��ت این کمیس��یون 

مطرح است.

واکنش  احمدی نژاد به  اتهامات
   علیه  همکارانش

رییس جمهور در س��خنان خ��ود در جمع مردم کرمانش��اه تصریح 
 کرد: فحش دادن به دولت هنر نیس��ت؛ اگر جرأت دارند، بروند سراغ 
همان های��ی که اصل کاری هس��تند. محمود احم��دی نژاد، رییس 
جمهور روز گذش��ته در مراس��م افتت��اح چندین پروژه در اس��تان 
کرمانش��اه، با اش��اره به برخی مس��ایل پیش آمده در حوزه تخلفات 
اقتصادی  و متهم شدن برخی همکارانش گفت: هر کسی در هرجایی 

به هر اندازه ای تخلف کرده، بگیرند و با او برخورد کنند.

پس از چند روز بحث و بررس��ی، باالخره در جلسه صبح دیروز 
هیأت رییس��ه با رؤسای ش��عب، ترکیب همه کمیسیون های 
مجلس تکمیل ش��د. این در حالی بود که در جلسات گذشته 
مجلس تعداد زیادی از نمایندگان به ترکیب کمیس��یون های 

مجلس اعتراض کرده بودند. 
در نتیج��ه ای��ن اعتراض��ات، هیأت رییس��ه مجلس ش��ورای 
اس��المی ب��ا اعضای ش��عب پان��زده گان��ه تحقیق و بررس��ی 
اعتبارنام��ه ه��ای نماین��دگان، نشس��تی تش��کیل داد و در 
این جلس��ه مقرر ش��د که تعدادی از نمایندگانی که نس��بت 
به نح��وه انتخاب اعضای کمیس��یون ه��ای تخصصی مجلس 
اعتراض داش��تند، به کمیس��یون های دلخواه خود بپیوندند. 
به ای��ن ترتی��ب چهار نف��ر ب��ه کمیس��یون برنام��ه و بودجه 
 مجلس اضافه ش��دند که بر این اس��اس، تع��داد اعضای آن به 
29 نفر می رسد، همچنین سه نفر به تعداد اعضای کمیسیون 
صنایع و یک نف��ر به تعداد اعضای کمیس��یون ان��رژی اضافه 
 ش��د. کمیس��یون امنی��ت ملی نی��ز ب��ا اضافه ش��دن احمد 

 بخشایش��ی اردس��تانی به عنوان آخرین نماین��ده، با عضویت 
29 نماینده بس��ته ش��د. در این دوره از مجلس هم اش��تیاق 
نمایندگان برای حضور در کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی بیش از هر کمیس��یون دیگری بود که البته برای این 
اش��تیاق، ظاهرا دالیل بی ش��ماری وجود دارد. 42 نماینده، 
عضویت در این کمیس��یون را به عنوان اولوی��ت اول انتخاب 
کرده و 18 نفر نیز عضویت در آن را اولویت دوم خود اعالم کرده 
بودند. برای تعیین رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجل��س نهم نیز احتم��االً کاظم جاللی و اس��ماعیل 
کوثری با بروجردی، رییس این کمیسیون در مجلس هفتم و 
هشتم رقابت خواهند داشت، این درحالی است که اعتبارنامه 
 عالالدی��ن بروجردی هنوز تأیید نش��ده اس��ت. ام��ا در مقابل 
چهار کمیس��یون پرمش��تری مجلس یعنی کمیس��یون های 
 امنیت ملی، برنامه و بودجه، صنایع و انرژی، کمیس��یون هایی

هم هستند که بر سر نخواستنشان دعواست؛ از جمله کمیسیون 
شوراها که تنها نماینده ای که برای عضویت در آن اعالم آمادگی 

کرد، امیر خجسته، نماینده همدان بود. با توجه به این که این 
کمیسیون به حد نصاب نرسید، در جلسه دیروز شعب با هیأت 
رییس��ه مجلس، علی الریجان��ی، محمدحس��ن ابوترابی فرد، 
علیرضا زاکانی، محمد جواد کولیوند نمایندگان قم، تهران، کرج 
و اشتهارد به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس رفتند، این 
درحالی اس��ت که پیش از این زاکانی، ابوترابی و الریجانی در 

کمیسیون اصل 90 مجلس عضویت داشتند. 
با خروج رییس مجل��س و نایب رییس آن از کمیس��یون اصل 
90 و عضوی��ت درکمیس��یون ش��وراها، تاکنون هش��ت عضو 
 این کمیس��یون مش��خص ش��ده اند. در ح��ال حاض��ر باهنر، 
نایب ریی��س دوم مجلس همچن��ان در کمیس��یون اصل 90 

مجل��س باقی مانده اس��ت. 
عالوه ب��ر ای��ن، نمایندگانی 
نی��ز ب��ا تصمی��م هی��أت 
رییس��ه و رؤس��ای ش��عب 
ب��ه عضوی��ت کمیس��یون 
شوراها درآمده اند که هنوز 
خودش��ان مطلع نیستند و 
ام��کان اعت��راض آن��ان به 
ای��ن دلیل ک��ه حض��ور در 
این کمیس��یون اولویتشان 
نبوده اس��ت، وج��ود دارد. 
بنا ب��ه گفته هیأت رییس��ه 
مجل��س، ق��رار اس��ت ب��ا 
نمایندگانی که عضویت آنها 
در کمیس��یون های دیگ��ر 
مجلس قطعی ش��ده است، 
رایزنی هایی انجام شود تا به 

کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ملحق شوند.
 ام��ا اولوی��ت بن��دی ه��ای نماین��دگان ب��رای عضوی��ت در 
کمیسیون ها، حاش��یه های دیگری نیز داش��ت؛ برای نمونه، 
مهدی کوچ��ک زاده، نماینده تهران در جلس��ه علنی مجلس 
در این زمین��ه گفت: چطور فردی که س��طح چه��ار حوزوی 
دارد و یا شخصی که تحصیالت فلس��فی دارد وارد کمیسیون 
صنایع می شود؟ با این کار، حق نمایندگانی که تخصص دارند 
 ضایع می شود. نماینده تهران در مجلس با بیان این جمله که 
البی گری در دوره های گذشته مجلس نیز وجود داشت، افزود: 
چطور لیس��انس فلس��فه وارد کمیس��یون امنیت ملی شده و 

دکترای زبان عرب وارد کمیسیون انرژی می شود؟

تعیین  اعضای کمیسیون های مجلس

تخصص ها و اولویت ها

 الوروف چهارشنبه 
به تهران می آید 

 موافقت مشروط ایران 
با بازدید از پارچین 

در آستانه مذاکرات ایران و 1+۵ در مس��کو که قرار است اواخر ماه جاری 
صورت گیرد، وزیر خارجه روسیه چهارشنبه هفته جاری به تهران می آید. 
وزارت خارجه روسیه اعالم کرد که سرگئی الوروف چهارشنبه هفته جاری 
برای بحث و مذاکره با مقامات ایران درباره مذاکرات ایران و 1+۵ )آمریکا، 
انگلیس، فرانسه، روسیه، چین به عالوه آلمان( در مسکو و همچنین مسأله 
سوریه وارد تهران می شود. خبرگزاری فرانس��ه به نقل از یکی از مقامات 
وزارت خارجه روسیه در خصوص سفر الوروف به تهران اعالم کرد: تمرکز 
بر وضعیت خاورمیانه و آفریقای شمالی است و همچنین تأکید بر فرآیند 
کنونی انتقال قدرت در جهان عرب و سوریه است. سفر الوروف به ایران در 
حالی صورت می گیرد که این اولین بار است که نشست های ایران و ۵+1 

در یکی از کشورهای طرف مذاکره برگزارمی شود.

نماینده دائم ایران در آژانس تأکید کرد که تهران مانع از بازدید بازرسان 
آژانس از مرکز نظامی پارچین نمی شود، به شرط آنکه این امر در چارچوب 

سندی اساسی و یک برنامه کاری مورد توافق دو طرف باشد.
علی اصغر سلطانیه، نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
گفتگو با شبکه خبری العالم، گفت که به زودی توافقی بین ایران و آژانس 
برای برگزاری دور جدیدی از مذاکرات بین دوطرف اعالم خواهد ش��د. 
نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در ادامه خاطرنشان 
کرد که ایران به همه سؤاالت آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه 
صلح آمیز هسته ای خود پاسخ داده اس��ت. نماینده دائم ایران در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی همچنین از مانع تراش��ی آمریکا و همپیمانانش 

برای حل مشکل انتقاد کرد.

آخرین مرحله از مقدمات طوالنی شروع به کار مجلس نهم هم دیروز انجام شد تا نمایندگان  مجید 
مجلس با قرار گرفتن در کمیسیون های تخصصی گوناگون برای انجام وظایف قانونگذاری و کافی

نظارت خود آماده شوند. عالقه مندی شدید بیش�تر نمایندگان برای عضویت در تعدادی از 
کمیسیون های خاص، حاشیه های گوناگونی را نیز در پی داشت که خود، یکی از دالیل طوالنی شدن این روند بود.

 طرح سلب اعتماد 
از نوری مالکی رأی نیاورد

مخالفان نخست وزیر عراق برای سلب اعتماد از او نتوانستند 
رأی کافی را کسب کنند. پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست 
جمهوری عراق با اعالم این خبر نوش��ت: طرح جمع آوری 
امضا برای سلب اعتماد از نوری مالکی، نخست وزیر، آرای 

کافی را به دست نیاورده است.
  الزم به ذکر اس��ت در هفته گذش��ته اع��الم جمع آوری 
176 امضا علیه نوری مالکی و تش��کیل کمیته ای از سوی 
طالبانی برای بررسی این مسأله و هشدار نخست وزیر عراق 
درباره به خطر افتادن روند دموکراسی، از جمله مباحثی بود 
که آینده سیاسی این کشور را با بحران جدی روبه رو کرد، با 
این حال تحرکات منفی ایاد عالوی و طیف های همسو با آن، 

برای سرنگونی دولت منتخب عراق ادامه دارد.

 سیا و MI6، هدایتگر 
قتل عام سوریه

 MI6 یک نویس��نده آمریکای��ی می گوید: عوامل س��یا و
گروه های مس��لح را برای انجام قتل عام در سوریه رهبری 
می کنن��د. وی ای��ن اظه��ارات را همزمان ب��ا روزی بیان 
کرد که ش��ورای ملی س��وریه مخالفان عبدالباسط سیدا، 
فعال ک��رد را به عنوان رهب��ر جدید خود در نشس��تی در 
اس��تانبول انتخاب کردند. سیدا جانش��ین برهان غلیون، 
رهبر ش��ورای ملی سوریه ش��د که در ماه می استعفا کرد. 
 MI6 اس��تفن لندمن، گفت: نیروهای ویژه سازمان سیا و
اکنون در س��وریه قتل عام ها را هدای��ت می کنند. لندمن 
اظهار داش��ت: شکی نیس��ت که این یک جنگ به رهبری 
واشنگتن است.این یک جنگ س��طح پایین است که ناتو 
در آن مس��تقیما وارد نش��ده، اما دقیقاً همان چیزی است 
که سال گذش��ته در لیبی رخ داد؛ یک ش��ورش آغاز شد و 
واشنگتن آن را هدایت کرد. شورش��یان به خدمت گرفته 
شده، تأمین مالی و تسلیح شدند. این نویسنده آمریکایی 
همچنین گفت که سوریه حداقل 10 س��ال بود که هدف 
 تغیی��ر رژیم قرار داش��ت. لندمن با اش��اره ب��ه طرح صلح 
شش ماده ای کوفی عنان، نماینده سازمان ملل و اتحادیه 
عرب گفت: طرح به اصطالح صلح وی، تعهد را کنار گذاشت. 
او به ندرت به این شورش��یان اش��اره کرد؛ این جوخه های 
مرگ، این آدم کش ها. وی ادامه داد: من درباره کوفی عنان 
چندین بار نوشته ام. طی دوران کاری اش به عنوان دبیرکلی 
س��ازمان ملل، یک دهه، یک دهه کامل، هرگز کاری برای 

متوقف کردن جنگ های امپریالیستی نکرد.

عضو شورای مرکزی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان 
این که مسئوالن رسیدگی به پرونده های فساد باید به قول 
خود مبنی بر محاکمه همه کس��انی که در فساد اقتصادی 
دست داشتند پایبند باشند، گفت: دستگاه قضا زمانی نمره 
قبولی می گیرد که تمام دانه درش��ت های مرتبط با پرونده 
فس��اد را محاکمه کند.آیت اهلل ممدوحی در گفتگو با مهر با 
اشاره به روند بررسی پرونده فساد بزرگ مالی در قوه قضائیه 
اظهار داشت: مسئوالن رس��یدگی به پرونده فساد مالی در 
گفتگوهایشان از روند رسیدگی به این پرونده ابراز رضایت 
کرده اند، بنابراین ما که در جریان رس��یدگی نیس��تیم، به 
اظهارات آنان بس��نده می کنیم. وی افزود: از دس��تگاه قضا 
چیزی جز اجرای عدالت انتظار نمی رود، بنابراین باید با دید 
مثبت نس��بت به عملکرد آن نگاه گرد.عضو شورای مرکزی 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که بعد از پایان 
بررسی پرونده فساد می توان به قوه قضائیه نمره داد، تصریح 
کرد: باید برخورد قوه قضائیه با دانه درش��ت ها و کسانی که 
به واسطه مسئولیتی که در دستگاه های اجرایی داشتند، از 
پست خود سوءاستفاده کردند، دید و سپس به آن نمره قبولی 
داد. آیت اهلل ممدوحی خطاب به مسئوالن پرونده فساد مالی 
در دستگاه قضا گفت: همان طور که خودشان قول داده اند، 
تمام کسانی که در این پرونده دس��ت داشته اند را محاکمه 

کنند تا اعتماد مردم جلب شود.

 آقای خ��اص در پرون��ده اخت��الس از بیمه گفت: ب��ه آقای 
»د. س« دیکته کرده اند علیه آقای »م. ر«  صحبت کند تا او 
را آزاد کنند. »ج. ا« در پاسخ به اظهارات اولیه آقای »د. س« 
اظهار داشت: تمام حرف های آقای »د.س« داستانی ساختگی 
است. آشنایی من با وی به سال 8۵ بر می گردد. آن زمان من 
 باآقای »م. ر« آش��نایی نداش��ته و به دیوان محاسبات کشور 
نمی رفتم. چ��را آب��روی او را ب��ه خاطر م��ن می برید؟ وی 
افزود: آق��ای »د.س« با کمک آدم ه��ای خارجی خود کیف 
مرا به س��رقت برده اس��ت. وکیل او چگونه مدع��ی فرار من 
اس��ت، در حالی که با آق��ای »د.س«  به ص��ورت پیامکی در 
ارتباط بوده ام؟ آقای خاص درب��اره ملک ولنجک نیز گفت: 
این زمین ک��ه ۵00 متر مس��احت دارد را به ط��ور قانونی و 
از طریق دفترخان��ه به نام زده و ق��رار ب��ود در آن آپارتمانی 
س��ه طبقه بس��ازم. آقای »د.س«  از من دو بار خواس��ت که 
 با همس��رش صحبت کن��م و او را که قهر کرده ب��ود به خانه 
بر گردانم. من هم برای این که نمی خواستم زندگی آنها خراب 
ش��ود این کار را انجام دادم، اما او به راحتی با آبروی دیگران 
بازی می کند. وی اس��تاد کالهبرداری اس��ت و به او دیکته 
 کرده اند که نام آقای »م. ر« را بیاورد تا آزاد شود. من با  آقای 
»م. ر« دوست بوده و هستم، اما وی چه تخلفی مرتکب شده 

است و چرا به خاطر من با آبروی وی بازی می شود؟ 

س��ردار اس��ماعیل احمدی مقدم در رابطه ب��ا نظر پلیس 
 در م��ورد امور س��ینمایی، اظهار داش��ت: آنچ��ه که مردم 
می بینند فیلم و سریال است و پلیس به پشت صحنه سینما 
کاری ندارد. وظیفه ای در این مورد نداریم و به پلیس این 
مسایل که آیا کارگردان یا تهیه کننده ای اعتقاد و التزام دارد 
 مربوط نمی شود، اما یکی از مسایل این صنف جشنواره ها

و مراسم های رس��می اس��ت که تا حدودی ضوابط در آنها 
رعایت نمی شود. وی ادامه داد: شاید در این یکی،دو باری 
 که پلیس تذک��ر نداده و مس��ئوالن وظیفه خ��ود را انجام 
 نداده اند، باعث ش��ده تا افراد ضوابط برگزاری جشنواره ها

و مراس��م را رعای��ت نکنن��د. پلی��س نیز ط��رح جدیدی 
در حوزه س��ینما ندارد. فرمان��ده ناجا در رابط��ه با رمالی 
و فالگی��ری و قربانیان این ح��وادث، گف��ت: قربانیان این 
 مس��أله با چ��رب زبان��ی ب��ه دام می افتن��د و پلی��س نیز 
فیلم های مس��تندی ب��رای این موضوع تهیه کرده اس��ت 
و این اف��راد را تحت نظ��ر دارد. فرمانده نی��روی انتظامی 
 در پاس��خ به س��ؤال خبرن��گاری مبن��ی بر ص��دور حکم 
بین المللی برای خاوری، گفت: اینترپل برای این فرد حکم 
قضایی صادر کرده و اعالم وضعیت قرمز نیز انجام شده است. 
این متهم تحت تعقیب بین المللی است و به شرطی که همه 

کشورهای دنیا همکاری کنند، این فرد دستگیر می شود.

پرویز س��روری، نماینده س��ابق مردم تهران در مجلس 
هشتم با اشاره به کمک های مالی محمدرضا رحیمی در 
اوایل مجلس هشتم به برخی از نمایندگان، اظهار داشت: 
در اواخر مجلس هفتم و ورودی مجلس هشتم، رحیمی 
که مع��اون پارلمانی رییس جمهور بود، ب��ا این بهانه که 
نمایندگان هزینه های انتخاباتی دارند، مبالغی را تحت 
عنوان کمک به هزینه ه��ای انتخاباتی وکالی ملت، بین 
آنان توزیع می ک��رد. وی افزود: البته یک س��ری از این 
کمک های مالی در قالب کمک به مساجد انجام می شد 
که این موضوع به نظرم نکته نگران کننده ای بود، از این 
جهت که اگر کانون های قدرت و ثروت با هم ارتباط برقرار 
کنند، آن زمان می تواند حلقه ای از مفاسد در کشور شکل 
گیرد. نماینده سابق تهران در مجلس هشتم یادآور شد: 
افرادی که ای��ن مبالغ را دریاف��ت می کردند، به صورت 
مباشر مستقیم، چک هایی را در اختیار نمایندگان قرار 
می دادند. وی ادامه داد: مس��ایلی از این جهت،  می تواند 
آثار فاسدی در کشور داشته باشد و به شدت مدار آزادگی 
در مجلس را زیر س��ؤال بب��رد و نماین��دگان را به نوعی 
وام دار مجموعه هایی کند. بعد از پیگیری هایی که برخی 
نمایندگان انجام دادند، عنوان ش��د که این کمک های 
مالی را یکی از خیرین انج��ام داده و حدود900 میلیون 

تومان برای کمک به نمایندگان پرداخت کرده است.

اختالس پلیسقوه قضائیه مجلس

 نمره قبولی دستگاه قضا 
بعد از محاکمه دانه درشت ها 

 دیکته کرده اند علیه 
آقای »م.ر« صحبت شود 

به پشت پرده سینما
 کاری نداریم

ماجرای پرداخت میلیونی 
رحیمی به  نمایندگان 

خبرکوتاه

خبر بین الملل

 ام�روز ایران اس�المی هم�ان صالبت 
دوران امام راحل را دارد

صفار هرندی/عضو مجمع تشخیص

صالبتی که امروز ایران اسالمی در سراسر جهان به خصوص جهان اسالم 
از آن برخوردار است، ناشی از درایت رهبر معظم انقالب و سکانداری یک 
مرجعیت دینی است. رهبر معظم انقالب زمانی که به رهبری رسیدند، 
شرایط جهانی به گونه ای ویژه بود و در آن زمان، مشکالت پس از پایان 
جنگ، قلدری های صدام، تجزیه شوروی و ظهور جمهوری های مستقل را 
شاهد بودیم. در چنین برهه ای، ایشان با درایت و مدیریت آگاهانه، کشور 
را از انواع آسیب ها و مشکالت به س��المت عبور دادند. ایران اسالمی با 
رهبری امام راحل ورهبرمعظم 
انقالب روز به روز قدرتمندتر و 
توانمندتر ش��د و در عین حال 
ش��اهد ضعف آمریکا هستیم. 
 ام��روز رهبر جامعه اس��المی 
ب��ا مدیریت و درای��ت خود،  با 
 وجود این مشکالت، خم به ابرو 
نمی آورند و ب��ه راه خود ادامه 

می دهند.
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مصری سخنگوی هیأت رییسه مجلس شد

محمد دهقان از انتخاب عبدالرضا مصری، نماینده کرمانشاه و عضو دیگر هیأت رییسه مجلس به عنوان 
سخنگوی هیأت رییسه مجلس نهم در سال اول کاری خبر داد. سخنگوی هیأت رییسه مجلس از میان 

سه عضو ناظر در هیأت رییسه مجلس و با تصمیم خودش انتخاب می شود. 

ن  کمیس�یو ر چها
پرمش�تری مجلس 
یعن�ی  امنیت ملی، 
برنام�ه و بودج�ه و 
صنایع و ان�رژی، از 
جمل�ه کمیس�یون 
هایی هستند که بر 
س�ر نخواستنشان   

دعواست



یادداشت

SMS

مجدداً روز دوش��نبه ش��د و موعد  بشیر 
تحویل س��تون طنز ش��هر به دبیر اسماعیلی

صفحه مربوط��ه. هر چق��در صبر 
کردم تماسی از طرف ایشان جهت 
ابالغ سوژه های طنز، برقرار نشد.در 
نهایت خودم زنگ زدم وگفتم، این 

بار چه چیزی را دستمایه کنیم؟
 ایشان خمیازه کشید و گفت : واال خبر خاصی نیست. هرچه 
بوده قباًل گفت��ه ای، البته این هفته، روز  صنایع دس��تی را 
داش��تیم؛ می خواهی بنویس صنایع دستی چینی، میدان 
نقش جهان را پر کرده اس��ت.گفتم: این ها را سال پیش به 
همین مناسبت گفته ام.خمیازه دیگری کشید و گفت: کمی 
صبر کن تیتر اخب��ار را چک کنم، ببین��م چیزی نصیبمان 
می شود یا نه. اندکی بعد تماس گرفت و گفت: دو خبر دشت 
کردم.گفتم: دومی را اول بگو! گفت: ب��ه افغانی های مجرد 

اخطار داده اند باید ایران را ترک کنند.
گفتم: ای��ن چیزها را نمی ش��ود طنز کرد؛ مس��أله قومی و 
نژادی می ش��ود و برای روزنامه خوب نیس��ت.گفت: پس 
اول��ی را دوم می گوی��م! اصفهانی ه��ا روزان��ه صدمیلیون 
تومان قلی��ان می کش��ند.یک ای��ده ای به ذهن��م خطور 
کرد؛ مثال ای��ن که تفریح جوان��ان اصفهانی کم اس��ت و یا 
باید بنش��ینند بلوتوث ب��ازی کنند یا چیپس و ماس��ت با  

دلس��تر بخورند! اما ب��از دیدم هم تم��ام این ه��ا را قباًل در 
سلس��له مقاالتی تحت عن��وان» تفریحات س��الم و محقر 
ما « خاطر نش��ان ک��رده بودم. لذا بدین وس��یله بایس��تی 
عرض کن��م برای اولی��ن بار پس از س��ال ه��ا در اصفهان، 
 خبری که بتوان دس��تمایه طنزش قرار داد پی��دا نکردیم.

 به همین مناسبت، بر خود الزم می دانم تا این رخداد مبارک 
را بر ش��ورای محترم شهر اصفهان، مس��ئوالن زحمتکش 
شهرداری،اس��تانداری، منتخبان مردم اصفهان در مجلس 
شورای اس��المی و تمامی کس��انی که به نوعی در این امر 

دخیل دانسته می شوند تبریک عرض نمایم. 
هر چند یکی از دوس��تان که این سطور را می خواند، اظهار 
نظر کرد: اگر دبیر صفحه خوابش نمی آمد، حتما سوژه پیدا 
می شد. مگر می شود در این ش��هر چیزی پیدا نشود که به 
آن گیر داد؟! سپس افزود: دیش��ب یک نفر به نقل از پلیس 
می گوید، اگر نصف ش��ب ص��دای گریه نوزاد ت��وی راهرو 
س��اختمان آمد، به هیچ وجه درب منزل را ب��از نکنید. این 
شگرد قاتل های زنجیره ای است. صدای نوزاد را ضبط کرده 
اند که در را باز کنید و بریزند س��رتان، حسابتان را برسند! 
همی��ن را پایه خنده ک��ن! گفتم: مو به تن آدم از ش��نیدن 
این خبر میخ طویله می ش��ود، چگونه پایه خنده اش کنم؟ 
 خوب به حمداهلل در این بحران بی سوژگی، این ستون هم 

با همین حرف ها پر شد.
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احداث یک مرکز درمانی در زینبیه
غالمرضا عمرانی، مدیرعامل ش��رکت عمران و مسکن سازان استان 
اصفهان گفت: ب��ا اعتبار بیش از پنج میلیارد ری��ال عملیات اجرایی 
احداث مرکز خدمات درمانی دارک و محوطه سازی مرکز بهداشتی 
درمانی زینبیه آغاز ش��د. ب��ه گفته وی، این ش��رکت در راس��تای 
محرومیت زدایی از منطقه محروم 14 اصفهان و از محل اعتبارات ملی 
توانمندسازی سکونتگاه های غیررس��می، اقدام به احداث مجموعه 

درمانی و محوطه سازی در این منطقه کرده است.

نارضایتی مردم از پلیس، 30 درصد
سردار حسن کرمی، فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: بر اساس 
آمارها هم اکنون میزان رضایتمندی مردم از پلیس اصفهان بیش از 
70 درصد است که درصدد هس��تیم که 30 درصد باقی مانده را نیز 
جبران کنیم. به گفته وی، شماره تماس 197 به صورت 24 ساعته 
در اختیار مردم برای ارایه گزارش های آنان است که در این راستا نیز 

از طریق 110 هم می توانند شکایات و نظرات خود را اعالم کنند.

 20درصد مدارس اصفهان 
هوشمند می شود

بهنام مهدی خش��ویی، رییس گروه فناوری اطالع��ات و ارتباطات 
اداره کل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان با بیان این که  در س��ال 
تحصیلی جاری 20 درصد از مدارس استان اصفهان به امکانات الزم 
برای اجرای این طرح تجهیز می شود،گفت: هزار و 300 مدرسه در 

استان در مسیر هوشمند سازی قرار گرفته اند.

امنیت به محور اصفهان- دولت آباد 
باز می گردد 

ابوالفضل قربانی، سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان اعالم کرد: 
 به دلیل تردد کامیون ها در مس��یر ورودی اصفه��ان - دولت آباد و 
ناایمن شدن این مسیر تا قبل از احداث رینگ چهارم، شورای اسالمی 
شهر اصفهان پیشنهادی مبنی بر جایگزینی مسیر موقتی برای تردد 
خودروهای س��نگین در این محور داده که این پیش��نهاد در دست 
بررسی است. به گفته وی، همه دستگاه ها در اصفهان در تالشند تا 
بحث رینگ چهارم  یا حفاظتی شهر را به نتیجه برسانند و امیدواریم 
مش��کالت محور ورودی اصفهان - دولت آباد نیز ب��ا احداث رینگ 

چهارم رفع شود.

پاالیشگاه برای شهرداری 
گردن کلفتی می کند

زندان کنونی اصفهان 
فضای سبز می شود

محسن رنجبر، معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به مصوبه 
اس��تانداری مبنی بر پرداخت هزینه نگهداری درختان بختیاردش��ت به 
شهرداری، اظهار داشت که پاالیشگاه با گردن کلفتی از اجرای این مصوبه 
امتناع می کند. به گفته وی، خشک ش��دن درختان بختیاردشت به دلیل 
وجود پاالیش��گاه بود، اگرچه آنها ادعایی دیگری داشتند. وی افزود: برای 
مشخص شدن علت این اتفاق، کمیته حقیقت یابی هم تشکیل شد که به 
دنبال همه چیز بود به جز حقیقت. وی خاطرنشان کرد: پس از اتفاق خشک 
شدن درختان بختیاردشت، در استانداری مصوب شد که هزینه نگهداری 
این درختان را پاالیشگاه پرداخت کند، این در حالی است که در طول یک 

سال گذشته هیچ هزینه ای از سوی پاالیشگاه پرداخت نشده است.

رمضان امیری، مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت: با بودجه ای که 
دولت برای ساخت زندان جدید اصفهان اختصاص داده است، این زندان تا 
سه سال آینده با ظرفیت 10 هزار نفر به بهره برداری می رسد. به گفته وی،  
در حال حاضر اقدامات اولیه برای ساخت این زندان انجام شده است.وی 
به اختصاص سه میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار از سوی استانداری 
اصفهان برای این پروژه اشاره کرد و افزود: مقرر شده است با پیگیری های 
مسئوالن استان و همچنین وزیر دادگستری، اعتبار مورد نیاز برای ساخت 
زندان جدید از سوی دولت پرداخت شود. وی  تصریح کرد: با رایزنی هایی 
که با ش��هرداری اصفهان انجام داده ایم، قرار اس��ت محل کنونی زندان 

مرکزی اصفهان برای استفاده به منظور ایجاد فضای سبز، واگذار شود.

سرهنگ امینی، معاون وظیفه عمومی 
شهرزاد
نیروی انتظامی اس��تان اصفهان گفت:  بابا علی پور

فرد مش��مولی که ازدواج کرده و دارای 
فرزند معلول نیز باشد، می تواند از معافیت کفالت استفاده کند. بر 
 این اس��اس مش��موالنی ک��ه ب��ا زن معل��ول ازدواج کنن��د نیز 
می توانند از معافیت کفالت استفاده کنند، البته در این بند از قانون 
مشخص شده است که به مدت پنج سال این معافیت موقت است 
و اگر مش��مول در ازدواج باقی مان��ده بود، معافی��ت دائم صادر 
می شود. امینی درباره تغییرات قانون معافیت ایثارگران نیز اعالم 
کرد: پیش از این تنها دو فرزند شهید می توانستند از این معافیت 
استفاده کنند، اما در قانون جدید قید تعداد برداشته شده و همه 
فرزندان ذکور ش��هید می توانند از این قانون استفاده کنند و در 
صورتی که شهید فرزند ذکوری نداشته باشد، برادرش می تواند از 
این قانون اس��تفاده کند. وی تصریح کرد: بر اساس قانون جدید 
معافیت ایثارگری، تنها یک فرزند افرادی که 25 درصد جانبازی، 
 30 ماه س��ابقه حضور در جبهه و 24 ماه س��ابقه آزادگی دارند، 
می توانند از معافیت ایثارگران اس��تفاده کنن��د. امینی افزود: بر 
اساس قانون جدید اگر فردی دارای 50 درصد یا بیشتر جانبازی 
یا 60 ماه سابقه حضور در جبهه و یا 48 ماه به باال سابقه آزادگی 
باشد، می تواند از معافیت ایثارگران برای دو فرزندش استفاده کند. 
بر اساس این گزارش، در سایر موارد همانند 10 درصد جانبازی یا 
20 ماه س��ابقه خدمت در جبهه، باید این موارد تلفیق شود و به 
ضریب 30 برسد تا حداقل یک فرزند بتواند از معافیت ایثارگران 

استفاده کند.

تغییرات معافیت تحصیلی با قانون جدید 
بر اساس این گزارش، تمامی دانش آموزان، دانشجویان و طالبی 
که به سن 18 سال می رس��ند، باید از طریق مدرسه، دانشگاه و 
حوزه برای آنها درخواس��ت معافیت تحصیلی ش��ود و این افراد 
موظف هستند در سنوات تعیین شده فارغ التحصیل شوند. بر این 
اساس، دانش آموزانی که از سال 91 وارد دبیرستان می شوند تا 
سن 20 سال، باید این دوره تحصیلی را به اتمام رسانند و  این در 

 حالی است که پیش از این، س��قف مدت تحصیلی در این مقطع 
22 س��ال بود.  معاون وظیف��ه عمومی نیروی انتظامی اس��تان 
اصفهان، همچنین سقف سنواتی دانشجویان را بدین شرح اعالم 
کرد: پنج ترم معادل 2/5 س��ال برای مقطع کاردانی، پنج س��ال 
معادل 10 ترم برای مقطع کارشناسی، سه سال معادل شش ترم 
برای مقطع کارشناسی ناپیوس��ته و کارشناسی ارشد ناپیوسته، 
شش س��ال برای مقطع کارشناسی ارشد پیوس��ته، هشت سال 
برای دکترای پزشکی پیوس��ته و شش سال برای مقطع دکترای 
تخصصی، سقف تحصیلی تعیین شده است. گفتنی است، در قانون 
پیش بینی شده که با تشخیص کمیسیون موارد خاص، افرادی 
که تحصیالتشان به دالیل خاص تکمیل نشده است، تا یک سال 

مجاز به ادامه تحصیل هستند.

افزایش فرصت مشموالن برای شرکت در کنکور
س��رهنگ امینی اعالم کرد: دانش آموزانی که قبل از 18 سالگی 
ترک تحصیل کنند، ب��رای معرفی خود برای خدمت ش��ش ماه 
 فرصت دارن��د. وی افزود: دان��ش آموزانی که بعد از 18 س��الگی 
ف��ارغ التحصیل می ش��وند، یک س��ال ب��رای معرف��ی خود به 
 نظام وظیفه فرص��ت دارند، به ط��وری که در قان��ون جدید آنها 
دو بار فرصت ش��رکت در کنکور را دارند. معاون وظیفه عمومی 
 نیروی انتظامی اس��تان اصفه��ان اظهار کرد: دانش��جویانی که 
فارغ التحصیل ش��ده و یا انصراف داد ه اند و حتی اخراج شده اند 
نیز در قانون جدید از یک سال فرجه برای  معرفی به نظام وظیفه 
برخوردارند و این در حالی اس��ت که پیش از این، این مدت تنها 
شش ماه بود. به گزارش زاینده رود، تا پیش از این دانشجویان از 
دوره کاردانی تا دکتری امکان انصراف از تحصیل و شرکت دوباره 
در آزمون را نداش��تند، اما در قانون جدید یک بار فرصت انصراف 
منظور شده است، همچنین بر اس��اس این قانون که از 22 آبان 
ماه سال 90 ابالغ شده،کلیه مشموالنی که در آزمون کارشناسی 
و به باال قبول شده باشند، می توانند از خدمت ترخیص شوند، اما 
 این مورد برای قبول شدگان آزمون کاردانی )فوق دیپلم( لحاظ

 نمی شوند و آنها نمی توانند برای ادامه تحصیل ترخیص شوند.

طنز خبر 

پیگیری/دعوای شهرداری و پاالیشگاه برای خشک شدن درختان 

خبرهای خوش نظام وظیفه برای مشموالن

در شهر هیچ خبری نیستافزایش فرصت شرکت در آزمون برای پشت کنکوری ها 

گشتی در اخبار 

شیطان پرستان به دنبال شکار 
جوانان در شبکه های اجتماعی 

سرهنگ ستار خسروی، رییس پلیس فتای استان اصفهان با اشاره به 
فعالیت گسترده تبلیغی گروه های انحرافی شیطان پرستی و فرقه های 
ضاله در ش��بکه های اجتماعی، بر نظارت بیش��تر خانواده ها برروی 
نوجوانان و جوانان تأکید کرد. به گفته وی، ش��بکه های اجتماعی در 
فضای مجازی به دلیل ارایه سرویس های مختلف، جذابیت بیشتری 
برای جوان��ان و نوجوانان دارن��د. وی تصریح کرد: ب��ه دلیل این که 
زمینه های فکری و دوس��ت یابی در ش��بکه های اجتماعی بیشتر و 
روابط برپایه احساسات و عواطف شکل می گیرند، زمینه سوءاستفاده 
فراوان تری در این محیط فراهم می شود که تعداد پرونده هایی از این 
دست، در پلیس فتای اس��تان کم نیس��ت. وی گفت: افراد بزهکار و 
افرادی که قصد مزاحمت دارند، با ایجاد دلبستگی های کاذب، سعی 
در اخاذی از افراد به خصوص دختران جوان دارند. خس��روی یکی از 
آسیب های مهم ش��بکه های اجتماعی در فضای مجازی را فعالیت 
گس��ترده تبلیغی گروه های انحرافی ش��یطان پرس��تی و فرقه های 
ضاله عنوان کرد وگفت: با توجه به گس��ترش فعالیت این گروه ها در 
شبکه های اجتماعی و به انحراف کش��اندن جوانان و نوجوانان، باید  

خانواده ها بیشتر از همیشه مراقب فرزندان شان باشند.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 806  | سه شنبه 23  خرداد 1391 | 21 رجب 1433

هشدار 
 AVL تجهیز خودروهای آتش نشانی اصفهان به سیستم

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ش��هرداری اصفهان اعالم کرد: برای اطالع 
 AVL از کیفیت قضایای اتفاق افتاده در حوادث، تمامی خودروهای آتش نشانی به سیستم

تجهیز شده اند تا اطالع رسانی از کم و کیف حادثه به نحو مطلوب به مرکز انجام شود.

No. 806  | June 12,2012  | 12 Pages 

3

در حالی ک��ه این روزه��ا خبر جدید  سمیه 
حذف  میدان نقش جهان از لیس��ت آخشی

آثار جهانی باز هم داغ ش��ده اس��ت، 
اظهار نظرهای متفاوت هر روز بیشتر می شود. 

این بار هم متروی دردسرس��از اصفهان عام��ل این جنجال 
هاست و ظاهرا خط اول مترو که این همه قیل وقال وتهدید 
برای میراث فرهنگی  اصفهان ایجاد کرد، کافی نبود که حاال 
 خط دوم آن هم هنوز مصوب نشده با تهدیدی جدی تر از راه 
رسیده است. البته موش و گربه بازی مسئوالن فعال ادامه دارد 
و در حالی که مسئوالن شهری اصفهان عبور مترو از زیر این 
میدان تاریخی را تکذیب می کنند، نگرانی مسئوالن میراث 
فرهنگی و نظرات صری��ح باالترین مقامات این س��ازمان در 

کشور، نشان دهنده جدی بودن این شایعه است. 
به قول میراث دوس��تان، این س��ال ها آنقدر حوزه ش��ان  از 
تصمیمات مسئوالن گزیده شده که دیگر نمی توانند اعتماد 
کنند؛ چرا که در این مدت هر کار نشدی را که خواستند انجام 
دهند، اول در حد ش��ایعه مطرح کردند و بعد شوخی شوخی 
دیدیم که جدی شده اس��ت. حاال هم اگر چه فعال عبور مترو 
از زیر نقش جهان از سوی شورای شهر اصفهان تکذیب شده، 
ولی هیچ بعید نیس��ت که ببینیم این شوخی هم جدی شده 
است.آخرین اظهار نظر مسئوالن در رابطه با عبور مترو از زیر 

میدان نقش جهان باز هم متناقض بود.

فاجعه جدی تر از عبور مترو از زیر چهارباغ است
علیرض��ا جعفری زند، باستان ش��ناس مطرح در ای��ن باره به 
ایسنا گفته است، بافت تاریخی و قدیمی اصفهان در محدوده 

این میدان تاریخی  قرار دارد که تا کنون کاوش نش��ده و اگر 
عبور مترو در محور ش��رقی - غربی در این مح��دوده انجام 
 شود، به سرنوش��ت میدان عتیق اصفهان دچار می شود. در 
واقع، این جریان فاجعه آمیزتر از عبور مترو از چهارباغ اصفهان 

خواهد بود.

معاون میراث فرهنگی اتمام حجت کرد 
مسأله اینجاس��ت که این بار مس��عود علویان صدر،  معاون 
میراث فرهنگی کش��ور ش��خصا این خطر را گوش��زد کرده 
و گفته اس��ت:  این بار خطر جدی اس��ت وانتظ��ار می رود تا 
مسئوالن ش��هری در اصفهان نظرات خود را در این خصوص 
اعالم کنند و در این زمینه تعیین موضوع شود.معاون میراث 
فرهنگی کشور تأکید کرده اس��ت، باید به مردم گفته شود و 
 آنها اعالم کنند که آی��ا می خواهند این اثر در فهرس��ت آثار 
جهانی باقی بماند یا خی��ر و در صورتی که آنان عالقه مند به 
باقی ماندن این بنای تاریخی هستند، با این سبک نمی توان 

حافظ این بنا بود.

 مسئوالن شهری طفره می روند 
در همین حال مسئوالن شهری اصفهان هنوز موضع شفافی 
راجع به صحت یا رد ای��ن خبر عنوان نک��رده اند که همین 
امر نگران��ی ها را دو چن��دان می کند. به گفت��ه عباس حاج 
 رسولیها، رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان احداث خط 
ش��رقی - غربی مترو با همکاری یونسکو و س��ازمان میراث 
فرهنگی استان اصفهان انجام می ش��ود و این شایعه صحت 

ندارد. 

کیومرث کالنتری، مدیرکل حفاظت 
پروین 
محیط زیس��ت اس��تان اصفهان در احمدی

نشست مطبوعاتی خود گفت: موضوع 
تاالب گاوخونی مشکل تمام کشور در بخش تاالب هاست و 
همواره دو اکوسیس��تم کوه ها و تاالب ها در طبیعت مظلوم 

واقع شده اند و این دو مورد در طبیعت نقش حیاتی دارند.
به گفت��ه وی، ع��دم رعایت حق آبه ی��ا نی��از بیولوژیک آنها 
به عنوان مش��کل اصلی تاالب ها در کش��ور ایران به ش��مار 
م��ی رود و تاالب ها ب��ه آب نیاز دارن��د. وی تأکی��د کرد که 
مش��کل تاالب گاوخونی ب��ه عنوان یک ت��االب بین المللی، 
یک مش��کل جدی است و بخش��ی از بی آبی و خشک شدن 
 این تاالب به خشکسالی های پی در پی ایجاد شده در استان 
اختصاص دارد. وی با بی��ان این که تغیی��رات آب و هوایی، 
خشکس��الی ها و کاهش بارندگی در اس��تان س��بب خشک 
شدن این تاالب ش��ده اس��ت، گفت: بخش عمده ای از این 
مش��کالت نیز به برداش��ت های بی رویه آب در طول مسیر 
این تاالب، حذف چاه ها و پایین رفتن سفره های زیر زمینی 

اختصاص دارد. 
به اعتقاد کالنتری، برخی از مشکالت موجود در این زمینه به 
نبود الگوی کشت محصول در سطح کشور باز می گردد و در 
صورت مدیریت شدن آب، اکوسیستم های رودخانه، تاالب و 

چشمه ها احیا می شود.
وی ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن ک��ه خشکس��الی تاالب ه��ا نتایج 
نا مناس��بی ب��ر روی س��ایر کار بری ه��ای جانب��ی دارد، 
اضافه ک��رد: ت��االب گاوخونی یک اکوسیس��تم ارزش��مند 
تح��ت مدیری��ت بین الملل��ی اس��ت و محی��ط زیس��ت به 

دنب��ال گرفتن حق آب��ه موردنیاز ب��رای این تاالب اس��ت و 
 حق آب��ه ت��االب گاوخون��ی بای��د در ورودی آن تأمی��ن 
ش��ود. به گفته مدی��رکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان 
اصفهان، این مجموعه مرجع تش��خیص دالیل خشکسالی 
 درختان نیست و سازمان جنگل ها و مراتع باید در این زمینه 

پاسخگو باشد. 
وی با اشاره به این که حفظ گونه های گیاهی و جانوری پارک 
ملی کاله قاضی بر عهده حفاظت محیط زیست است، گفت: 
در حال حاضر دو نوع پارک ملی و ش��هری در سطح جامعه 
 وجود دارد و حفظ پارک های شهری به عهده شهرداری ها و 
حفظ پارک ه��ای ملی نی��ز در تمام دنیا به عه��ده حفاظت 
محیط زیست است.کالنتری با بیان این که شهرک صنعتی 
 بر اساس ضوابط و قانون در س��طح جامعه مستقر می شوند، 
 اع��الم کرد:حفاظ��ت محی��ط زیس��ت در زمینه توس��عه 
 ش��هرک های صنعت��ی نمی توان��د برخ��الف مس��یر قانون 

حرکت کند. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست اس��تان اصفهان با اشاره به 
این که نیمی از گونه های حیات وحش ش��اخص موجود در 
سطح کشور به زیستگاه های استان اصفهان اختصاص دارد، 
گفت: ش��کارچیان باید در چارچوب قان��ون فعالیت کنند و 
حفاظت محیط زیست با هر نوع تخلف شکارچیان به صورت 
اساسی برخورد می کند و  و این سازمان متولی حفظ حیات 
وحش است. به گفته وی، واحد های صنعتی ملزم به رعایت 
مبانی قانونی در راستای فعالیت خود هستند و محیط زیست 
مرجع تشخیص آلودگی هواست و این مجموعه، مکانی برای 

مباحث جانبی نیست.

مشکل تاالب 
گاوخونی به 
عنوان یک تاالب 
بین المللی، یک 
مشکل جدی 
است و بخشی از 
بی آبی و خشک 
شدن این تاالب به 
 خشکسالی های 
پی در پی ایجاد 
شده در استان 
اختصاص دارد

 این بار خطر جدی 
است وانتظار 
می رود تا مسئوالن 
شهری در اصفهان 
نظرات خود را 
در این خصوص 
اعالم کنند و در 
این زمینه تعیین 
موضوع شود

نجات تاالب گاوخونی،  در گرو تأمین حق آبهبازار شایعات برای نقش جهان داغ شد

طرح مشکل شهروندان 
کارگاه های موزائیک سازی مایه  عذاب شده اند

بیش از 30 سال است که کارگاه های موزائیک سازی و سنگ کوبی 
مایه عذاب ما شده، فریادمان به جایی نمی رسد و هیچ کسی هم فکری 
به حال مردم محله ولدان نمی کند. این گفته معتمدان محله ولدان 
بود که در دیدار با ش��هردار اصفهان به صورت چهره به چهره مطرح 
کردند.یکی از معتمدان محله ولدان منطقه دو که سال هاست در کنار 
کارگاه های موزائیک سازی زندگی کرده، با ابراز نارضایتی از حضور 
این کارگاه ها در محل زندگی اش، به شهردار گفت: مشکل فقط تردد 
بی وقفه ماشین های سنگین از جمله تریلر در این محله و گرد و خاک 
حاصل از سنگ کوبی ها نیس��ت، در کنار این مشکل، معضلی بزرگ 
تر پدید آمده و آن هم س��یل اتباع خارجی در این محله است که در 
این کارگاه ها مشغول به کارند. سلطانی با بیان این که محل زندگی 
ش��ان امنیت جانی ندارد، افزود: مهم تر از همه، با این که این منطقه 
از مناطق بسیار قدیمی شهر اصفهان است، ولی به جهت حضور این 
مشاغل، هیچگونه پیشرفتی نداشته. ما از مسئوالن خواهشمندیم که 

فکری اساسی برای این معضل بکنند و مارا نجات دهند.

پاسخ شهردار 
سقائیان نژاد، شهردار اصفهان  هم در پاسخ به اهالی محله ولدان گفت: 
معضل انتقال کارگاه های موازئیک س��ازی به خارج از شهر از حیطه 
وظایف شهرداری خارج اس��ت و باید  تمام ارگان های مربوطه دست 
به دست هم دهند تا این مشکل چندین ساله رفع شود. وی همچنین 
در رابطه با  محرومیت زدایی چنین محالت��ی  گفت: هزاران میلیارد 
تومان نیز کافی نیس��ت؛ چرا که محرومیت زیاد اس��ت، این در حالی 
است که توزیع عادالنه بودجه در محالت را نیز باید در نظر گرفت. وی 
 با اش��اره به این که منطقه دو از مناطق محروم شهر اصفهان به شمار 
می رود، افزود: ب��ا توجه ب��ه این که از س��ال های گذش��ته تاکنون 
محرومیت در مناطق 9 و11 کمتر شده، اما متأسفانه معضالت منطقه 
 دو به دلیل ساختار آن،پابر جا مانده است. شهردار اصفهان به شناسایی 
19 لکه محرومیت در مناطق 14گانه اش��اره و تصریح کرد:  تعدادی 
 از این لکه های محروم در منطقه دو است و در این خصوص هر سال 

بودجه هایی به صورت متمرکز  به این منطقه اختصاص می یابد.

صدای شهروندان 

پیگیری/ساخت زندان جدید برای زندانیان اصفهان 
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 تداوم گرانی همه اقالم 
به جز تخم مرغ

در هفته گذشته، در مقایسه با هفته پیش از آن، از 11 گروه اقالمی 
پنج گروه تخم مرغ، برنج، حبوبات، گوشت مرغ و چای افزایش قیمت 
و س��ه گروه میوه های تازه، س��بزی های تازه و گوشت قرمز کاهش 
قیمت داشتند. سه گروه لبنیات، قند و شکر و روغن نباتی هم در این 

مدت، قیمت هفته قبل از آن را داشته اند.

ورود امضای دیجیتال به سیستم 
مالیاتی کشور

 رییس کل س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور از نهایی ش��دن عملیات 
مربوط ب��ه ورود امضای دیجیت��ال به نظام مالیاتی کش��ور خبر داد 
 و گفت:  عملیات ارای��ه و تکمی��ل اظهارنامه ه��ای مالیاتی مودیان 

از طریق الکترونیکی از 21 خرداد آغاز شده است.
علی عسکری افزود: بر این مبنا امسال تمام عملیات مربوط به ارایه 
و تکمیل اظهارنامه های مالیاتی به وس��یله مودیان مالیاتی از طریق 

الکترونیکی امکان پذیر خواهد بود.

آغاز برداشت طالبی از مزارع بادرود
مسئول مرکز جهاد کشاورزی بادرود از آغاز برداشت محصول طالبی 
از مزارع بخش امامزاده این ش��هر خبر داد. احمد علی مختاریانپور  
اظهار داشت: سطح زیرکشت انواع طالبی در این بخش بالغ بر 800 

هکتار برآورد می شود. 
وی انواع عمده طالبی تولیدی را ساوه ای، شاه آبادی و گرمک عنوان 
کرد و افزود: پیش بینی می شود بالغ بر 30 هزار تن طالبی از مجموع 
سطح زیر کشت، برداش��ت و به بازار عرضه شود. مختاریانپور افزود: 
این محصول در بهمن ماه به صورت تونلی با پوشش پالستیک کشت 
شده و به علت سرمای زیاد و یخبندان، کشاورزان تا سه نوبت نسبت 

به واکاری آن اقدام کرده اند. 

توزیع برنج 1800 تومانی متوقف شد
توزیع برن��ج کیلویی 1800 تومان ک��ه از 10 روز پیش برای تنظیم 
بازار برنج و از محل خرید برنج پرمحصول داخلی به وس��یله شرکت 
 بازرگانی دولتی ایران در سال گذش��ته تهیه شده بود، متوقف شده 

است. 
توزیع این برنج با اس��تقبال مردم روبه رو ش��ده بود، چرا که در حال 
حاضر قیمت هر کیلوگرم برن��ج ایرانی بین چهار هزار تا چهار هزار و 
500 تومان و برنج هندی بین سه تا س��ه هزار و 500 تومان عرضه 
می شود. ید اهلل صادقی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران 
گفت: منابع ما برای توزیع برنج 1800 تومانی محدود و برای استان 

تهران فقط 8 هزار تن بود.

دست  خودروسازان در جیب  مشتری
 با وجود این که پیش فروش خودرو در کشورهای اروپایی، آمریکایی
  و حت��ی کش��ورهای ح��وزه خلیج ف��ارس ب��ه گونه ای اس��ت که

  ابتدا خ��ودرو با پی��ش پرداخت متناس��ب ب��ا درآم��د متقاضی با 
 کیفیت یکس��ان به مش��تری تحویل داده و مابق��ی قیمت خودرو 
 در اقساط چند س��اله بازپرداخت می شود، متأس��فانه در کشور ما 
عکس این ش��یوه اجرا می ش��ود. به ط��وری که ه��م اکنون پیش 
 فروش خودرو تبدیل به روش��ی برای تأمین بودجه خودروس��ازان 
 ش��ده اس��ت که با بروز بح��ران مالی در این ش��رکت ها تش��دید 

می شود. 
شرکت های خودروساز در کشور، بخشی از بودجه مورد نیاز خود را 
از طریق پیش فروش و در برخ��ی از مواقع نیز بدون ضمانت اجرایی 
در قبال ثبت نام کنندگان تأمین می کنند که این امر در چند سال 
گذشته به امری بدیهی تبدیل شده اس��ت. این امر نیز موجب شده 
مصرف کنندگان متضرران روش جدید تأمین بودجه خودروسازان 

باشند.

 مسئوالن به فکر تنظیم بازار 
خرما باشند

به گزارش ایسنا، امسال از معدود سال هایی است که فصل برداشت 
خرما در ماه مبارک رمضان آغاز می شود. 

 اواس��ط مردادماه که فصل برداش��ت خرماست، امس��ال مصادف با 
 اواس��ط ماه رمضان ش��ده و با این اوصاف ب��ه نظر می رس��د بازار با 
نوسان قیمت خرما مواجه شود. ظاهرا تب این موضوع از چند هفته 
پیش بازار خرید و فروش خرم��ا را گرفته و قیمت آن را افزایش داده 

است.
 قیمت خرمای جعبه ای که هر کیلو 2700 تومان بود، از حدود 20روز 
پیش به 3500 تومان افزایش یافته و این در حالی است که مغازه دار 
دیگری گفت قیمت این خرما تغییری نکرده و همان 2700 تومان 
است. این موضوع می تواند نشان دهنده نوعی نابسامانی و بالتکلیفی 
در قیمت خرما و در نتیجه فراهم شدن شرایط سوءاستفاده عده ای 

دالل از این آب گل آلود باشد.

همکاری 50 واحد 
صنعتی با توزیع برق

۷0 شرکت در نمایشگاه 
چوب اصفهان

مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان گفت: در س��ال گذشته 50 واحد 
تولیدی و صنعتی استان در زمینه مدیریت مصرف برق با شرکت توزیع 
برق استان همکاری کردند. حمید عالقه مندان اظهار داشت: راهکارهای 
مختلفی برای همکاری بخش های مختلف در ارتب��اط با فصول گرما در 
زمینه مدیریت برق وجود دارد که یکی از آنها طرح تعطیالت صنایع استان 
است؛ در این زمان بهتر است بخش صنعت استان؛ مطابق با بیشترین زمان 
فصل گرما، تعمیرات اساس��ی خود را با برنامه ها و جدول بندی های ارایه 
شده به وسیله شرکت های توزیع برق استان تنظیم کنند. وی تصریح کرد: 
یکی دیگر از راهکارهای ارایه شده به صنایع در زمینه مدیریت مصرف برق 
در فصول گرما، معرفی آنها به بخش فرآورده های نفتی است که بتوانند از 

سوخت با قیمت ترکیبی استفاده کنند.

دهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماش��ین آالت چوب، یراق، ابزارآالت 
و تجهیزات وابسته با حضور 70 شرکت در محل نمایشگاه های بین المللی 
 اس��تان اصفهان از 23 تا 26 خ��رداد برگزار می ش��ود. به گ��زارش پایگاه 
اطالع رسانی نمایشگاه بین المللی استان اصفهان، این نمایشگاه با حضور 
اس��تان های اصفهان، ته��ران، مازن��دران، آذربایجان ش��رقی، آذربایجان 
غربی، گلستان، خوزس��تان، قزوین، فارس، گیالن، زنجان، یزد و مرکزی و 
کشورهای ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، ژاپن، چین، تایوان و تایلند برپا می شود. در 
مجموع 70 شرکت در این دوره حضور یافته و حضور شرکت های شاخص 
در زمینه ماشین آالت CNC از ویژگی های این نمایشگاه است. شرکت های 
مشارکت کننده در زمینه هایی چون تولید، خدمات و توزیع مصنوعات چوبی 

و تجهیزات وابسته و توزیع مواد اولیه صنایع چوب حضور دارند.

اخبار کوتاه

4
صادرات آمریکا به ایران ۳ برابر شد

دفتر آمار آمریکا اعالم کرد صادرات این کش��ور به ایران در آوریل 2012 با رش��د 315 درصدی نسبت 
به ماه قبل از آن، به 43/8 میلیون دالر رس��ید که باالترین رقم صادرات ماهانه آمریکا به ایران در 36 ماه 

گذشته است.
بانک های ایران بحران ندارند

رییس کل بانک مرکزی
محمود بهمنی

در واکنش به نگارش دو مقاله به وسیله رییس اتاق بازرگانی تهران 
و دبیرکل اس��بق بورس دراین مورد که آیا بانک ه��ای ایران دارند 
خود را برای ورود به یک بحران بانکی، نظیر آن چه در ترکیه و ژاپن 
اتفاق افتاد، آم��اده می کنند، باید گفت تا آنجا ک��ه من اطالع دارم، 
این دوس��تان موافق افزایش نرخ سود هس��تند. بنابراین روی دیگر 
افزایش نرخ س��ود، پرداخت سود تسهیالت اس��ت. پرداخت بیشتر 
سود تسهیالت، هزینه بانک ها را باال می برد. اما برای اطالع شما باید 
بگویم قسمت اعظم منابع سیستم بانکی ما سپرده های جاری است. 
سپرده های جاری سود ندارند، هزینه آنها برای سیستم بانکی تقریبا 
صفر است. این امر می تواند 
بخش��ی از زی��ان بانک ها را 

کاهش دهد.
 ضم��ن تش��کر از تذک��ر 
دوس��تان، اعالم می کنم که 
در حال حاض��ر بانک های ما 
دچار بحران نیستند و  جای 

نگرانی نیست.

روزنامه فرهنگی، اجتماعی | شماره 806  | سه شنبه 23  خرداد 1391 | 21 رجب 1433

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان با اشاره به 
لزوم مصرف صحیح آب در استان گفت: اصفهان همچنان با 

محدودیت منابع آبی رو به روست.
 به گ��زارش روابط عموم��ی آب و فاضالب اس��تان اصفهان، 
 هاش��م امین��ی مص��رف آب ش��رب را در کش��ور و اصفهان

  بیش از اس��تاندارهای تعریف شده دانس��ت و اظهار داشت: 
 مردم کش��ورمان و مردم اصفهان بیش از اس��تاندارد تعریف 
 ش��ده آب ش��رب مصرف می کنند. ب��ر مبنای اس��تاندارد، 
 یک خانوار چه��ار نفری در طول ش��بانه روز ب��رای مصارف 
 مختلف به طور میانگین ب��ه 75 تا 150 لیتر آب در ش��بانه

 نیاز دارد، اما این رقم برای شهروند ایرانی بیش از این مقدار 
است.

 وی با بیان این که ما از مردم نمی خواهیم آب مصرف نکنند 
بلکه ش��عار مس��ئوالن آبفا مصرف بهینه آب اس��ت، افزود: 
اصفهانی ها می توانند با مص��رف بهینه آب و صرفه جویی یک 
لیتر آب در شبانه روز، بستر برخورداری دیگر مردم استان را 
از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی فراهم کنند. اگر هر شهروند 
اصفهانی در طول ش��بانه روز یک لیتر آب صرفه جویی کند، 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان می تواند 17 هزار و 619 
نفر دیگر در اس��تان اصفهان را از نعمت آب سالم و بهداشتی 

بهره مند سازد. 
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 

با تأکید بر مصرف صحیح آب در اصفهان اظهار داشت: وقوع 
پدیده خشکس��الی در چند س��ال متوالی در استان اصفهان 
کاهش حدود 70 درصدی حجم بارندگی را دربرداش��ت که 
این امر منابع آبی را با محدودیت هایی مواجه کرده است. منبع 
تأمین کننده آب ش��رب اصفهان بزرگ، رودخانه زاینده رود 
اس��ت و حجم این رودخانه تحت تأثیر سال های خشک قرار 
گرفته و کاهش چشم گیری را نس��بت به میانگین بلندمدت 

تجربه کرده است.
  امین��ی گفت: این در حالی اس��ت که 50 ش��هر اس��تان که 
 تح��ت ط��رح آب رس��انی اصفهان ب��زرگ ق��رار دارن��د، از 
طریق این منبع آ برس��انی می ش��وند. با این وجود هم اکنون 
 حج��م رودخان��ه زاین��ده رود ش��رایط مطلوب��ی ن��دارد. 
 بنابرای��ن مص��رف بهین��ه آب ب��ه وس��یله مش��ترکان، 
تضمی��ن کننده اصلی تأمین آب ش��رب در تم��ام فصول در 

اصفهان است. 
وی تصریح کرد: به طور میانگین میزان بارندگی در دنیا بین 
700 تا 750 میلیمتر، در قاره آس��یا 600 ت��ا 650 میلیمتر، 
ایران 200 تا 250 میلیمتر و اصفهان 120 میلیمتر اس��ت. 
تا پایان اردیبهشت حدود 197 میلیمتر حجم بارندگی ها در 
استان اصفهان تخمین زده شد، اما از آن جایی که در این چند 
سال اخیر اصفهان با کاهش ش��دید حجم بارندگی ها مواجه 
 بود، این افزایش بارندگی ه��ا منجر به ایجاد ش��رایط نرمال

 منابع آبی نش��د و اس��تان همچنان با محدودیت منابع آبی 
مواجه است.

 وی همچنی��ن تصری��ح ک��رد: ب��ه دنب��ال اجرایی ش��دن 
قان��ون هدفمن��دی یارانه ه��ا ح��دود 5/6 درص��د کاهش 
مصرف آب در اس��تان حاصل ش��د و با اقدام��ات فرهنگی، 
بسترس��ازی مصرف بهینه آب به وس��یله مش��ترکان ایجاد 
 ش��د. به ط��وری ک��ه در پی��ک ن��وروزی س��ال 91 مقاطع 
پیش دبستانی تا س��وم راهنمایی، پیرامون چگونگی مصرف 
 بهینه آب با روش ه��ای گوناگون به دانش آم��وزان آموزش 

داده شد.

ریی��س کل بانک مرکزی با بیان این که بس��یاری از مس��ئوالن 
اقتصادی سایر کشورها نسبت به آثار اجرایی هدفمندی یارانه ها 
در ایران نظرات مثبتی داشتند، تصریح کرد: ابراز خشنودی از نحوه 
اجرا و آثار هدفمندی یارانه ها در کشورمان به وسیله آنها مشوقی 
برای ما محسوب می شود. محمود بهمنی در مصاحبه ای، با اشاره 
به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، به نکات جالب توجهی در این 
مورد اشاره کرده است. وی با ابراز رضایت از آثار اجرای هدفمندی 
 یارانه ها اب��راز کرده: اج��ازه ندادیم آثار نامطلوب��ی که برخی ها 

پیش بینی می کردند، رخ دهد. 
بهمنی همچنین اشاره کرده اس��ت که: نرخ تورم گرچه در زمان 
اجرای طرح حدود 12/4درصد بود و هم اکنون این نرخ افزایش 
یافته است و نمی توان اثرات منفی را نادیده گرفت، اما می توانیم 
ادعا کنیم در اجرای این طرح موفق عمل کرده ایم. وی همچنین 
در یک اظهار نظر گفته است: بسیاری از مسئوالن اقتصادی سایر 
کشورها نسبت به آثار اجرایی هدفمندی یارانه ها در ایران نظرات 
مثبتی داش��تند! درحالی که بهمنی با خشنودی از اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها در کش��ور یاد می کن��د، آن چه از اطالعات 
پیرامون بازخورد جهانی هدفمندی یارانه ها در کشور می توان به 
دست آورد، عبارت است از تقدیر رییس صندوق بین المللی پول 

و دبیر کل مجمع جهانی انرژی. 
پیش از این کریس��تن الگارد، رییس صندوق بین المللی پول، 
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در ایران را مثبت ارزیابی کرده 

بود و به کشورهای عربی منطقه پیش��نهاد کرده بود از تجربیات 
ایران استفاده کنند. اما باید به یک نکته توجه کرد: این که اطالعات 
صندوق بین المللی پول از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از چه 
منبعی به دست آمده است؟ نگاهی به گزارش این صندوق که در 
جوالی سال 2011 انتشار یافته، نشان می دهد یکی از همکاران 
تهیه این گزارش محمدرضا فرزین، یعنی دبیر ستاد هدفمندی 

یارانه ها بوده است!
نمونه ای از اطالعات ارایه شده برای این گزارش، بسیاری از مسائل 
را روشن می کند. در بخش��ی از این گزارش آمده است سال قبل 
از اجرای طرح، رییس کل بانک مرکزی مکررا اعالم کرد تا پاییز 
2010 )89( نرخ تورم باید تک رقمی شود: در واقع تورم به شکل 
قابل توجهی از نرخ نزدیک به 30 درصد در اواسط 2008 به هفت 
درصد در اوای��ل 2010 تنزل کرد. درحالی که ن��رخ تورم قبل از 
اجرای قانون بنا به آمار رسمی کشور معادل 12/4درصد بوده است! 
در بخش دیگر آمده است 50 درصد از درآمدهای حاصل از اجرای 
طرح به خانوارها تعلق می گیرد و مسئوالن تمایل دارند این درآمد 

به دست قشر فقیر و ضعیف جامعه برسد. 
براساس گزارشات و آمار کارشناسان، 70 درصد منابع هدفمندی  
به شکل نقدی به افراد سپرده شده و آن هم به شکلی یکسان و با 
یک رقم برابر. در بخش مربوط به ارزیابی وضعیت و آمادگی بخش 
تولید و صنعت، این گزارش نوشته است در ماه های قبل از شروع 
طرح، مسئوالن از درجات متعدد تا شخص رییس جمهور، مرتبا 
با بخش های مختل��ف اقتصادی دیدار کرده اند و به س��خنان و 
نگرانی های آنها گوش فرا داده اند ت��ا درک بهتری از آثار اجرای 
طرح بر کسب و کار آنها داشته باشند. همچنین آمده است از 12 
هزار بنگاه تحلیل صورت گرفته تا ارزیابی شود که اجرای طرح از 

چه کانال هایی بر آنها تأثیر خواهد گذاشت. 
اینها تنها مشتی از خروار اطالعاتی اس��ت که در اختیار صندوق 
بین المللی پول قرار گرفته. نگاهی به کلیت گزارش نشان می دهد 
این گزارش نه متوجه آثار اجرایی قانون، بلکه متمرکز بر اهداف 
 و نحوه اجراست. در نتیجه کامال مشخص می شود چرا صندوق 

بین المللی پول از این اصالح بزرگ با تقدیر یاد کرده است. 

هدفمندی یارانه هاآب و فاضالب

تقدیر صندوق بین الملی پول از هدفمندی یارانه ها اصفهان همچنان در محدودیت منابع آبی 

امس��ال ابتدا قیمت خرید تضمین��ی گندم معادل 
395 تومان اعالم شده بود که با اصالحیه دولت، به 
تازگی معادل 25 تومان به این قیمت اضافه شده و 
قیمت خرید تضمینی گندم به 420 تومان در هرکیلو 
رسیده است. اما دو نکته مهم در این میان وجود دارد: 
یکی نسبت میان افزایش قیمت خرید تضمینی گندم 
از کشاورزان و افزایش قیمت نان است و دیگری، خود 

قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان. 

یأس کشاورزان از قیمت خرید تضمینی
درحالی دولت امسال قیمت خرید تضمینی گندم را 
اعالم کرد که در مرحله اول، قیمت 395 تومان برای 
هر کیلو گندم تصویب شده بود. درحالی که در سال 

زراعی 89 – 90، قیمت خرید تضمینی گندم حدود 
360 تومان در هر کیلو بوده اس��ت. قیمت مصوب 
دولت برای سال زراعی جاری مورد انتقاد بسیاری، 
از جمله شخص وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفت که 
در مجلس شورای اس��المی خواهان بازبینی دولت 
برای قیمت خرید تضمینی گندم شده بود. در نهایت 
با رایزنی های انجام ش��ده، قرار ش��د قیمت خرید 
تضمینی معادل 25 تومان افزایش داشته باشد و به 

رقم 420 تومان در هرکیلو برسد.

افزایش قیمت ن�ان، به هدفمندی ربطی 
ندارد

دبیر ستاد هدفمندی رایانه ها در واکنش به انتقادات 

از افزایش قیمت نان قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی 
یارانه ها عنوان کرده اس��ت که: افزایش قیمت نان 
مربوط به باال رفتن قیمت خرید تضمینی گندم به 
وس��یله دولت و قیمت گذاری اعمال شده از سوی 

ستاد تنظیم بازار است. 
وی همچنین اظهار کرده اس��ت که: افزایش قیمت 
نان درآمدی برای هدفمندی یارانه ها ندارد. ضمن 
آن که یارانه ای هم به مردم بابت افزایش قیمت نان 

اختصاص پیدا نمی کند.

اعتصاب نانوایان در پی گرانی آرد
با این افزایش قیمت نان، برخی از نانوایان اس��تان 
نیز از کار اجتناب کرده و اعتصابی چند روزه را آغاز 

کرده اند. یکی از این نانوایان غرب اصفهان گفت: چند 
روزی اس��ت کارگران حمل آرد، ای��ن محصول را با 
قیمتی بیش از گذشته به نانوایان عرضه می کنند و 
این امر به طور حت��م، افزایش قیمت نان را نیز در بر 

خواهد داشت.
  وی ادام��ه داد: زمان��ی ک��ه دولت اقدام ب��ه خرید 
 گن��دم از کش��اورزان ک��رده و این فک��ر را می کند 
 که ب��ا این کار کش��اورزان خوش��حال می ش��وند، 
 بای��د بدان��د ای��ن ام��ر گران��ی  آرد و گن��دم را نیز 

در بر دارد. 
اس��ماعیلی خاطرنش��ان کرد: اقدامات دولت یکی 
پس از دیگری، خوشنودی عده کم و ناراحتی موج 
عظیمی از مردم را در بر دارد. هر چند که باید گفت 
افزایش ناچیز خرید قیمت گندم، چندان خوشایند 
نیست که بخواهد گرانی 30 درصدی را در بر داشته 

باشد.

افزایش قیمت نان تا 40 درصد!
مدیرعامل ش��رکت غله و خدمات بازرگانی استان 
اصفهان در این مورد گفت: در حال حاضر قیمت نان 
حدود 30 تا 40 درصد افزایش پیدا کرده است. سید 
قاس��م زمانیان در ارتباط با قیمت نان اظهار داشت: 
قیمت جدید نان مصوبه هیأت دولت است و از طریق 

استانداری ها اعالم شده. 
وی افزود: در حال حاضر قیمت نان تافتون از 125 
تومان به 160 تومان، نان سنگک از 425 تومان به 
525 توم��ان، بربری از 250 تومان ب��ه 300 تومان 

افزایش یافته است.
زمانیان در ارتباط با قیمت گندم تصریح کرد: قیمت 
گندم از 360 تومان ب��ه 465 تومان و قیمت خرید 
تضمینی گندم از 395 تومان به 420 تومان افزایش 
پیدا کرده است. مدیرعامل ش��رکت غله و خدمات 
بازرگانی استان اصفهان در پایان اظهار داشت: امید 
است تا پایان سال قیمت نان افزایش پیدا نکند و نان 

با همین قیمت عرضه شود.

تناسبی میان افزایش قیمت نان و گندم 
دیده نیست

نکته جال��ب توجه ای��ن جاس��ت که دبیر س��تاد 
هدفمندی رایانه ها در س��خنان خ��ود اعالم کرده 

دولت گندم خریداری ش��ده به همان قیمت خرید 
را به آسیاب ها می فروش��د. اما در روزهای گذشته، 
عباس قبادی، مدیر عامل ش��رکت بازرگانی دولتی 
ایران اعالم کرده قیمت ف��روش گندم، اعم از تولید 
داخل یا وارداتی، به وسیله شرکت بازرگانی دولتی 
ایران به کارخانه های آرد سازی و سایر متقاضیان به 
ازای هر کیلوگرم گندم معمولی 465 تومان است! 
درحالی که قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان 

به وسیله دولت 420 تومان اعالم شده است. 
از س��وی دیگر، قبادی اعالم کرده است قیمت نان 
بعد از افزایش قیم��ت گندم به طور متوس��ط بین 
20 تا 25 درص��د افزایش م��ی یابد ک��ه البته این 
 افزایش می تواند در هر استان با استان دیگر متفاوت 

باشد.  
این درحالی اس��ت که قیمت خرید تضمینی گندم 
در سال جدید با احتساب پاداش 25 تومان دولت به 
کشاورزان، معادل 16/6 درصد افزایش داشته است. 
در نتیجه بر خالف ادعای مس��ئوالن، هیچ تناسبی 
میان افزایش قیمت ن��ان و افزای��ش قیمت خرید 

تضمینی گندم دیده نمی شود.

مقصر اصلی گرانی نان کیست؟
اینها همه به یکسو، نکته دیگری که وجود دارد این 
اس��ت که در این میان، بازی با افکار عمومی موجب 
می شود افزایش قیمت نان به طور کلی به فراموشی 

سپرده شود. 
از یکسو اعالم می شود این افزایش قیمت ارتباطی 
با بحث هدفمن��دی یارانه ها ندارد، از س��وی دیگر 
شرکت بازرگانی دولتی ایران این افزایش را ناشی از 
مصوبه مجلس برای افزایش قیمت خرید تضمینی 
گندم م��ی دان��د و از س��وی دیگر اعالم می ش��ود 
استانداری ها افزایش قیمت نهایی را اعالم و اعمال 

خواهند کرد. 
در این میان نه س��هم کش��اورزان از تولی��د خود با 
 ارزیاب��ی عادالن��ه پرداخ��ت ش��ده و ن��ه حق��وق 
مصرف کنندگان برای افزایش متناس��ب قیمت در 
نظر آورده شده است. گرداندن توپ در میان زمین 
 مجلس و دولت و کش��اورزان نیز س��بب شده است 
افکار عمومی واقعیت افزایش قیمت نان را فراموش 

کنند!

توپ گرانی نان، در زمین مجلس، دولت یا کشاورزان؟

افزایش 40 درصدی قیمت نان در اصفهان

چند روزی است سر و صدای افزایش قیمت نان بلند شده است، درحالی که دولت پیش از این اعالم کرده بود تا قبل  زهرا 
از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها قیمت نان افزایش نخواهد داشت. گفته می شود افزایش قیمت خرید تضمینی نوبخت

گندم از کشاورزان، دلیل افزایش قیمت نان است. اما تناسب میان این دو افزایش قیمت چیست؟ این درحالی است 
که کشاورزان همواره از پایین بودن قیمت خرید تضمینی انتقاد داشته اند و براساس ارقام هزینه های تولید، قیمت خرید تضمینی گندم 

را ناعادالنه عنوان کرده اند.
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امیدی به ادامه  کاوش در تپه اشرف اصفهان نیست
در حالی که وعده های حفظ، مرمت و تبدیل کردن تنها تپه  تاریخی اصفهان به سایتـ  موزه عملی 
نشده است،کانکس های  مرکز مطالعاتی کاوش های تپه اشرف توسط  اداره کل میراث فرهنگی و 

گردشگری از گروه کاوش تحویل گرفته شد.
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ساخت سازهای سنتی را می توان در شمار هنرهای دستی به  حساب آورد، 
ــتیبانی های مادی و معنوی سازمان  اما سازندگان این گونه سازها از پش
ــتی بی بهره اند. از این روست که سازندگان  میراث فرهنگی و صنایع دس
ــاخت ساز، یکی پس از  ــازها، مهجور مانده و کارگاه های س این گونه از س

دیگری تعطیل می شوند.
ــت و هم صنعت. هنوز هم در گوشه و  ساختن سازهای سنتی هم هنر اس
کنار ایران، هستند کسانی که ساز می سازند و در اختیار عالقه مندان قرار 
ــود؛ چراکه نه مردم  می دهند، گرچه تعداد این افراد، هر روز کمتر می ش
توان خرید سازهای حرفه ای دست ساز را دارند و نه متولیان فرهنگی از 
سازندگان پشتیبانی می کنند. مگر چه اندازه و تا چه زمان می توان به دنبال 
کاری رفت که دلخواه است، آن هم در روزگاری که مشکالت ریز و درشت 

اقتصادی گریبان هنرمند و غیرهنرمند را گرفته است؟
ــخ  ــی در پاس ــت. عباس ــازندگان تار و چنگ اس ــی، از س  عبداهلل عباس
به این سؤال که چه تعداد جوان عالقه مند به فراگیری ساخت ساز به ویژه 
سازهای سنتی وجود دارد، می گوید: بیش از 30 سال است که تار می سازم 
و در این مدت شاید 10 نفر مراجعه و ابراز عالقه کرده اند که دوست دارند 
ــانی بودند که درآمد   ساخت ساز را فرابگیرند. این افراد هم از جمله کس
ــری این هنر- صنعت  ــتند و تنها از روی عالقه، مایل به فراگی  ثابتی داش

بودند. 
 وی  در رابطه با نبود هیچ گونه آموزشگاه رسمی برای آموزش ساخت ساز،

 می افزاید: مشکل دیگری که در ارتباط با فراگیری ساخت ساز وجود دارد، 
این است که حتی برای عالقه مندان به این رشته آموزشگاهی وجود ندارد 

که به طور رسمی به آموختن این فن بپردازند.
ــدان کارت دار و مورد تأیید  ــی، کارگاه کوچکی دارد و جزو هنرمن عباس
سازمان مسئول صنایع دستی است؛ سازمانی که تاکنون هیچ امکاناتی در 

اختیار او قرارنداده تا به کار خود ادامه دهد.
ــای تار و  ــو را به ج ــن و پیان ــار، ویول ــروز جوانان گیت ــد: ام ــی گوی  او م
ــان ایرانی  ــت که جوان ــه تار و چنگ انتخاب می کنند و علت این نیس س
ــت که آنچه  ــنتی ندارند، بلکه به این خاطر اس ــیقی س عالقه ای به موس
ــه تار.  ــت، نه تار و س ــد گیتار اس ــت می بینن ــواره و اینترن ــان در ماه آن
ــان می دهیم؟  ــم و نش ــغ می کنی ــنتی مان را تبلی ــازهای س ــدر س چق
ــازهای سنتی خودداری  ــان دادن تصویر س  سال هاست تلویزیون از نش
می کند، پس چگونه می توان انتظار داشت که نسل جدید سازهای ایرانی 

را بشناسد؟
ــگ را به  ــاز چن ــا دو نفر در ایران س ــی می گوید، تنه ــه که عباس آن گون
ــر مجید  ــالک، همس ــوزش می دهند؛ آذرنوش صدر س عالقه مندان آم
ــه آموزش چنگ  ــگاه هایی هم که ب ــت. آموزش  انتظامی، یکی از آنهاس
ــود که این ــا موجب می ش ــمارند و همه این ه ــت ش  می پردازند، انگش

ساز در ایران مهجور بماند، وگرنه حجم و ابعاد ساز چنگ در مهجور ماندن 
آن بی تأثیر است. به هر حال عالقه مندان به این ساز می دانند که چنگ 
ــه تار و گیتار جابه جا کرد، همان گونه که با پیانو  را نمی توان چون تار و س

نمی توان چنین کرد.

 درآمد 6/1 میلیارد درهم دوبی 
از توریسم درمانی

ــتمل  ــش درمانی مش ــورداری از بخ ــا برخ ــی دوبی ب ــم درمان توریس
ــه 40 زبان  ــلط ب ــک متخصص مس ــار هزار و 750 پزش ــش از چه بر بی
ــم درمانی را در این کشور  ــاخت های ویژه توریس ــد زیرس دنیا، می کوش
ــاغالن دراین بخش ازتوریسم دردوبی  ــعه دهد، همچنین تعداد ش توس
ــی های اعالم شده در خبرگزاری  ــاالنه رو به افزایش است. طبق بررس س
ــال  ــی کرده اند که تا پایان س ــی پیش بین ــمی امارات، مقامات دوب رس
ــم درمانی، به  ــل توریس ــی از مح ــد دوب ــزان درآم ــاری  میالدی می ج
ــد که میزان  ــن اعالم کرده ان ــد. همچنی  بیش از 6/1درهم امارات برس
ــگری درمانی با بیش از  سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش گردش
12 درصد افزایش به هشت میلیارد دالر در سال 2011-2010 افزایش 
یافته است. به گفته قدهی سعید الموروشید، مدیرکل دفتر امور بهداشت 
و درمان دوبی،  فعالیت برای ایجاد عالقه و جذب بیشتر بخش خصوصی 
برای فعالیت دراین بخش و نیز جلب همکاری بخش های کلیدی در صنایع 
ــگری ادامه دارد و  مسافرتی همانند خطوط هوایی و شرکت های گردش
ــد بیشتر این صنعت  مقامات دوبی را از موفقیت اقدامات جاری برای رش
در دوبی مطمئن می کند. طبق همین گزارش، تالش های گسترده ای نیز 
برای نوسازی مراکز پزشکی در دوبی جریان دارد که مقامات این منطقه 
ــگران درمانی از کشورهای منطقه  انتظار دارند شاهد رشد تعداد گردش
خلیج فارس، آفریقا و خاورمیانه وجنوب آسیا باشند. در سال 2011 دوبی 

پذیرای بیش از 9/3 میلیون میهمان در هتل های خود بوده است.

تاریخ هخامنشی در بیستون
تاریخ و فرهنگ شباهت زیادی به 

سیمین  دخت 
ــرا هرچه از گودرزی ــتی« دارند؛ زی »دوس

عمر آنها می  گذرد، ارزشمندتر می  
شوند و این گفته را حضور چهار باستان شناس و متخصص 
ــرای بازخوانی کتیبه  ــی ب ــتانی که به تازگ زبان  های باس
بیستون به ایران آمده  اند، ثابت می  کند. کتیبه بیستون مهم 
ــای مانده از دوران  ــند تاریخی برج  ترین و مفصل  ترین س
ــت که بر دیواره کوهی به همین نام نقش  هخامنشیان اس
ــوی  ــال، چندبار از س ــا به ح ــرن پیش ت ــته و از یک ق بس
ــت، اما از آنجا که به  پژوهشگران خوانده و ترجمه شده اس
عنوان یکی از مهم  ترین کتیبه های سنگی جهان شناخته 
شده، تعجبی ندارد که همچنان مورد توجه و بازخوانی قرار 

بگیرد.
کوه بیستون در 30 کیلومتری جاده کرمانشاه به همدان قرار 
ــتان هرسین به شمار می  دارد که در اصل بخشی از شهرس
ــت که پا برجا ایستاده و نزدیک   آید. این کوه دیر زمانی اس
ــت که یکی از افتخارات مکتوب این مرز  به 2500 سال اس
ــت. کتیبه بیستون  ــانی خود جای داده اس و بوم را بر پیش
ــاه هخامنشی است که  ــومین پادش مربوط به داریوش، س
برای درک اهمیت کتیبه او و آنچه در آن نگاشته شده، باید 
ــم، یعنی زمانی که  ــش از داریوش باز گردی به روزگاری پی
کمبوجیه، پسر ارشد کوروش هخامنشی پس از مرگ پدر 

به پادشاهی رسید.
همه ما اغلب داستان کشته شدن بردیا را به دست برادرش 
کمبوجیه در کتاب  های مدرسه خوانده  ایم؛ همان داستانی 
ــاتی در  ــاهی کمبوجیه اغتشاش که طبق آن در اوایل پادش
ایران به وجود آمد که بردیا در آنها شرکت داشت و کمبوجیه 
برای سرکوبی آن، برادرش را مخفیانه به قتل رساند. او پس 
از آنکه در ایران نظم را برقرار کرد، در رأس سپاه بزرگ خود 

برای فتح مصر، راهی دره  های نیل شد. 
ــغول  ــه مش ــر و حبش ــه در مص ــه کمبوجی ــی ک زمان
ــر گرفته  ــا از س ــورش  ه ــود، در ایران ش ــایی ب کشورگش
ــد که  ــش رفتن ــا پی ــا آنج ــیان ت ــار شورش ــد و این ب ش
ــون  ــرده و چ ــتفاده ک ــور سوءاس ــاه در کش ــود ش  از نب
ــت، فردی  ــی از مرگ بردیا باخبر نیس ــتند کس می  دانس
ــوان برادر و  ــی کردند و به عن ــا را بردیا معرف به نام گئومات
ــاهی نشاندندو  ــاه )کمبوجیه( بر تخت پادش ــین ش جانش
ــال از دادن  ــه س ــا س ــردم ت ــه م ــه هم ــالم کردند ک اع
ــه ترفندها  ــن گون ــتند. گئوماتا با ای ــاف هس ــات مع مالی
ــرای خود  ــادی ب ــداران زی ــم، طرف ــت در مدت ک  توانس

دست و پا کند. 
ــید و او پس  ــوش کمبوجیه رس ــار ایران به گ باالخره اخب
ــت،  ــود در مصر گماش ــده  ای از جانب خ ــه نماین  از آن ک
همراه با تعداد زیادی از افراد سپاهش تصمیم به باز گشت 
 گرفت، اما هیچ گاه به ایران نرسید؛ چراکه در راه بازگشت، 

به طرز مشکوکی از دنیا رفت. 
ــی زده  ــت به خودکش ــان گفته  اند که او دس برخی مورخ
ــت.  ــیده اس ــل رس ــه قت ــد ب ــان معتقدن ــی محقق  و برخ
ــت، این که سپاهیانش همواره  در هر حال آنچه که مهم اس
ــر گئوماتا  ــد و در براب ــی وفادار ماندن به خاندان هخامنش
ــردار  ــپاهیان، هفت س ــان این س ــد. در می ــان کردن عصی
ــرداری بود به نام  ــت و در رأس همه آنها س دلیر وجود داش
ــاه آینده  ــه او را به عنوان ش ــه از همان آغاز هم داریوش ک
ــپاهیان، توانست بعد از   می  شناختند. داریوش با کمک س
ــت، گئوماتا راکه  ــه می  گذش ــه از مرگ کمبوجی دو ماه ک
ــتگیر و اعدام کند،  ــهرت یافت، دس  به بردیای دروغین ش
ــرکوبی کامل  ــی س ــه معن ــا ب ــدن گئومات ــته ش  اما کش
اغتشاش  ها نبود؛ چراکه در هر گوشه از ایران یک نفر پیدا 
شده بود که می  گفت با هخامنشیان یا مادها یا عیالمیان و... 

نسبتی دارد و ادعای پادشاهی می  کرد.
از این رو داریوش نزدیک به دو سال سوار بر اسب و اسلحه 
در دست در گوشه و کنار این سرزمین مشغول جنگ بود تا 
سرانجام توانست همه آنها را سرجای خود بنشاند و دوباره 
ــد. او در این مدت  ــران برقرار کن ــی یکپارچه در ای  حکومت
19 جنگ کرد و 9 پادشاه را مغلوب ساخت. این پادشاه جوان 
ــرح پیروزی  هایش را بر کوه بیستون و در  ــتور داد تا ش دس
ارتفاعی حدود 40 متر باالی زمین، هم در نوشتار و هم در 
ــته شش متر و  تصویر حکاکی کنند. طول این نقش برجس

عرض آن سه متر و 20سانتیمتر است.
ــوش تحت حمایت مرحمت آمیز خدای   در این نگاره، داری
ــود. تجلی این حمایت  بزرگ یعنی اهورا مزدا دیده می  ش
ــکل نیم تنه قرص خورشید بالدار  عموماً در کتیبه  ها به ش
ــود. در این نقش، داریوش دست  )فروهر( نشان داده می  ش
راستش را به نشانه ستایش اهورامزدا باال برده و پای چپش 

را بر سینه گئوماتا که زیر پای او افتاده، نهاده است.
ــرکرده شورشیان هستند،  پشت گئوماتا 9 نفر دیگر که س
ــان با ریسمان به هم بسته  دست هایشان از پشت و گردنش
ــتاده اند. یک ــر هم در برابر داریوش ایس ــت س  شده  و پش
 نیزه دار و یک کماندار نیز پشت سر داریوش دیده می شوند.

ــت که تاریخ وقایع  یکی از دالیل اهمیت این کتیبه، آن اس
مهمی چون مرگ کمبوجیه در آن عنوان شده است. عالوه 
ــبت به دروغگویی، دفاع از راستی و  ــدار نس بر این ها، هش
راستگویی، دعای نیک در حق کشور و مردم، سپاسگزاری 
ــر معارضان و  ــزدا در غلبه ب ــاری  های اهورام داریوش از ی
ــاهان آینده و کسانی که کتیبه  بازگشتن صلح، اندرز به ش
بیستون را می خوانند، از دیگر مطالبی است که در این کتیبه 
ــتون در فارسی باستان »بغستان«  بلند آمده است. نام بیس
بوده که بغ به معنای خدا و بغستان به معنی جایگاه خداست. 
ــتون جایگاه  ــان می  دهد کوه و منطقه بیس ــم نش این اس
مقدسی بوده؛ چراکه عالوه بر کتیبه داریوش، آثار باستانی 
ــت. کتیبه بیستون از سال  دیگری در آن به وجود آمده اس
ــت میراث جهانی یونسکو به ثبت  2006 میالدی در فهرس
رسیده و حاال باید منتظر ماند و دید محققان تازه نفس چه 
ــته  های پیشین درباره این  دستاوردهای جدیدی به دانس

سنگ نوشته جهانی اضافه می کنند.

ــد علیا  ــد گتون ــراث فرهنگی، س ــزارش خبرگزاری می به گ
ــت که بر روی رودخانه  ــدهای ایران اس یکی از بزرگ ترین س
ــود. این سد، در  ــاخته می ش کارون در جنوب غربی ایران س
ــه کارون و در  ــگاه رودخان ــری از ریزش ــه 380کیلومت فاصل
ــهر گتوند در استان خوزستان  10کیلومتری شمال شرقی ش
ــمه ای از جنس سنگ است  ــنگی نیز مجس قرار دارد.شیر س
ــال و بختیاری  ــتان چهارمح ــوم بختیاری در اس که اهالی ق
ــجاعت، دالوری و  ــانه ش ــتان به نش ــتان خوزس و شمال اس
ــکار و تیراندازی در جنگ  ویژگی هایی چون هنرمندی در ش
ــوم خود قرار  ــگاه بزرگان ق ــوارکاری، بر آرام ــارت در س  و مه

می دهند.
شیر در میان بختیاری ها نماد شجاعت است. نماد شیر عالوه 
ــم و گبه هایی که بختیاری ها  بر این تندیس ها، در قالی و گلی

می بافند نیز دیده می شود.
ــمه هایی هستندکه در گذشته  در واقع شیرهای سنگی مجس
توسط سنگ تراش ها تراشیده می شدند و آنها را روی قبر افراد 
شجاع و دلیر ایل بختیاری قرار می دادند. در گویش بختیاری 
ــه بختیاری  ــیر« می گویند. منطق ــمه ها »برد ش به این مجس
سرزمین شیرهای سنگی است. این مجسمه های شیری هنوز 

در قبرستان های قدیمی بختیاری دیده می شوند.
ــزاری در منطقه  ــتای گل ــتان روس ــان، در گورس  در این می
ــئوالن در  ــه زور مس ــد گتوند که ب ــزن س ــک در مخ آبماهی
ــنگی بزرگ دارد که با توجه به  ــیر س حال تخلیه است، دو ش
ــا را بزرگ ترین  ــا، می توان آنه ــاع این تندیس ه  طول و ارتف
ــنگی های گورستان  ــنگی های ایران دانست. شیرس شیرس
ــول  و در  ــانتیمتر ط ــر و 10 س ــدود دو مت ــزاری در ح  گل

قسمت سر یک متر و 40 سانتیمتر ارتفاع دارند.
ــمند در صورت عدم  ــی و ارزش ــن آثار تاریخ با این وجود، ای
ــد گتوند برای همیشه  انتقال، تا چند وقت دیگر در دریاچه س
ــئوالن وزارت نیرو اعالم  ــد.پیش از این، مس غرق خواهند ش
کرده بودند سد گتوند علیا سوم خرداد افتتاح می شود، با این 
ــتاها از جمله در روستای  حال هنوز تملک اراضی برخی روس
گلزاری انجام نشده و وزارت نیرو برای مجبور کردن اهالی به 
ــای اردیبهشت و خردادماه  انجام معامله، در گرمای توانفرس
ــتا را قطع و کابل های برق را   استان خوزستان، برق این روس

جمع آوری کرده است. 
ــتا مجبور به ترک محل  با این همه، در نهایت اهالی این روس
ــرزمین  ــده اند و این روزها در حال وداع با س زندگی خود ش

مادری هستند.
ــای چهارمحال و  ــتا ن ه ــتر نقاط اس ــنگی ها در بیش شیرس
ــته به دلیل کوچک  بختیاری و خوزستان در سال های گذش
ــده و از بین رفته اند. با این همه،  ــرقت و تخریب ش بودن، س
ــتان تاریخی روستای گلزاری  ــنگی های بزرگ گورس شیرس
ــب در امان مانده بودند.  به دلیل حجم بزرگ تا کنون از تخری
ــار تاریخی و  ــن آث ــد گتوند ای ــدن آب دریاچه س ــاال آم  اما ب

پر اهمیت را برای همیشه غرق خواهد کرد. 
ــش از این  ــت پی گفتنی اس
ــر گورهای این  بر روی دیگ
 گورستان شیرسنگی هایی با 
اندازه های کوچک تر وجود 
ــیله برخی  داشت که به وس

اهالی جابه جا شده اند.
ــد گتوند پس از ساخت،  س
ــی ایران  ــزن آب دومین مخ
)پس از کرخه( و بزرگ ترین 
ــر روی کارون  مخزن آبی ب
خواهد شد. این سد در بین 
ــده و در  سدهای ساخته ش
دست ساخت بر روی کارون، 
ــت تر از همه قرار  پایین دس

دارد. 
ــد و  ــداث س ــدف از اح ه
ــن  ــد، تأمی ــروگاه گتون نی
ــورد  م ــرق  ب از  ــی  بخش

ــرل  ــال(، کنت ــاعت در س ــران )4500گیگاوات س ــاز ای نی
ــاورزی  ــم آب کش ــز تنظی ــی کارون و نی ــیالب های فصل س
ــس از  ــد، پ ــه س ــن دریاچ ــت. همچنی ــت اس پایین دس
ــگری برای  ــک جاذبه گردش ــوان ی ــری می تواند به عن  آبگی
منطقه درآید. یکی از مهم ترین چالش های ایجاد شده پیرامون 
این سد، بحث وجود گنبدها و رگه های نمکی در اطراف محل 
ــد، به زیر آب رفته و  ــت که پس از آبگیری س آبگیری سد اس
ممکن است منجر به شوری بیش از حد آب در پایین دست این 
ــت و نظام مهندسی اعتقاد  سد شود. کارشناسان محیط زیس
دارند که نزدیکی معدن نمک به محل سد گتوند علیا، در پروژه 

مطالعاتی این سد، در نظر گرفته نشده است. 
ــد واقع شده،  وجود این معدن که در فاصله پنج کیلومتری س
ــکیل دریاچه پشت  باعث می شود که به هنگام آبگیری و تش
سد، این معدن عظیم نمک که ذخیره نمک آن صدها میلیون 
 تن برآورد شده است، به کلی به زیر آب دریاچه فرو رفته و این 
ــن حد ممکن  ــه کارون را به باالتری ــوری آب رودخان امر،  ش

می رساند.

بردشیرها در یک قدمی انقراض

بزرگ ترین شیرسنگی های بختیاری در سد گتوند غرق می شوند

شیرسنگی های گورستان روستای گلزاری که بزرگ ترین شیرسنگی های تاریخی ایران در  گروه 
منطقه بختیاری محسوب می ش�وند، چندی دیگر در دریاچه س�د گتوند غرق شده و برای میراث

همیشه به زیر آب می روند.
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مقدمات عروسی در میان ترکمن ها
روز عروس کشان

در این روز، دوستان و آشنایانی که مایل به شرکت درکاروان عروس کشان هستند – معموالً جوان 
ترها- در ساعت مقرر که شب گذشته و در مصایب جای اعالم شده است، در محل خانه داماد حاضر 

می شوند و هر یک وسیله خاص خود را دارند. )در گذشته، اسب و شتر و امروزه، انواع اتومبیل(
در این روز پارچه های روسری مانند یا حوله، به هر یک از شرکت کنندگان در کاروان عروس به 
ــود؛ هم از طرف خانواده داماد در شروع حرکت کاروان به سوی خانه  رسم تبرک، تقدیم می ش
ــه خانه داماد. این کاروان مرکب از   عروس و هم از طرف خانواده عروس در زمان انتقال عروس ب
ــری کاروان آق  ــا، زن ها، دخترها.ودیگ ــب از جوان ه ــت؛ یکی کاروان داماد مرک دو بخش اس
ــاعت قبل از کاروان داماد به  ــفیدها حدود نیم س ــفیدها.کاروان ریش س ــقال ها یا ریش س س
ــفیدها مبلغ مهریه ــی از ریش س ــد، در حالی که یک ــت می کن ــه پدری عروس حرک  عزم خان

ــه خانواده  ــرار داده تا ب ــی ق ــت، در کیف ــده اس ــمک« توافق ش ــم »مال کثش  را که در مراس
ــد و آنها  ــتقبال می کنن ــروس از این گروه اس ــفیدهای طرف ع ــم کند. ریش س عروس، تقدی
ــت.پس از احوال پرسی و  ــیرینی اس ــانند که پر از انواع میوه و ش ــفره ای می نش ــر س را بر س
ــواده داماد  ــرف عروس به طرف های خان ــفیدهای ط صحبت های مقدماتی، یکی از ریش س
ــت.آنگاه مبلغ  ــد: راهمان خیر اس ــواب می ده ــد و طرف داماد ج ــد: راهتان خیر باش می گوی
ــی – اگر کم و کسری  ــفید طرف عروس تحویل می شود. او نیز پس از بررس مهریه به ریش س

ــرف داماد  ــفید ط ــه – به عنوان تبرک- به ریش س ــد- مبلغ جزئی از مبلغ مهری ــته باش  نداش
بر می گرداند تا بین کاروان ریش سفیدها تقسیم شود.بعد از مقدمات فوق، اجازه انتقال عروس 
ــد و آخوند حاضر  ــی مبارک باد می گوین ــود و همگ از خانه پدری به خانه داماد، صادر می ش

ــرای  ــس، ب در مجل
ــدن  خوش یمن ش
این وصلت، آیاتی را 
از قرآن کریم تالوت 

می کند.
 در این هنگام، گروه 
ــز )کاروان  دوم نی
ــاد( هلهله کنان  دام
ــود را اعالم  ورود خ
ــد، در حالی  می کن
ــل هدایایی  که حام
ــواده عروس  به خان

است.

عکس یادگاری

آن روزها  قلیان جایگاه ویژه ای 
داشت ؛  هرچند از میوه ای و فانتزی  
آن خبری نبود و هر چه بود توتون 
ناب ایرانی بود .
بعد از یک روز کار ی می چسبید دور 
هم جمع شدن و قلیان کشیدن  و از 
حال هم خبردارشدن .  قلیان بهانه 
بود و همه به  این بهانه دل  می بستند . 
هرکه عزیزتر بود، قلیان بزرگ تری 
برایش می آوردند. جایش هم مثل 
قلیانش معلوم بود.  

میدان نقش جهان اصفهان یکی از بی نظیرترین آثار تاریخی ایران است. 
ــود که بافت  عالوه بر ارزش میدان نقش جهان،  باید به این نکته توجه ش
تاریخی و قدیمی اصفهان نیز در محدوده  این میدان تاریخی  قرار دارد که تا 
کنون کاوش نشده و اگر عبور مترو در محور شرقی - غربی در این محدوده 
انجام شود، به سرنوشت میدان عتیق اصفهان دچار می شود؛ در واقع این 
جریان، فاجعه آمیزتر از عبور مترو از چهارباغ اصفهان خواهد بود. سازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری باید درباره  این قضیه محکم تر برخورد کند، 
ــه مانند چهارباغ،  ــل را کنار بگذارد، وگرن  موضع جدی تری بگیرد و تعل

ــازمان  زمانی که این س
ــائل جانبی  درگیر مس
ــت، قطار شهری کار  اس
خود را می کند.با توجه 
ــتن آثار  ــرار داش ــه ق ب
تاریخی مجموعه  میدان 
ــان ، هریک از  نقش جه
این بناها حساسیت های 

خاص خود را دارند. 

 ساخت  سازهای سنتی
هنری که فراموش می شود

وزارت نیرو برای 
مجبور کردن اهالی 
به انجام معامله، در 
گرمای توانفرسای 

اردیبهشت و 
خردادماه استان 

خوزستان، برق این 
 روستا را قطع و 

 کابل های برق را 
جمع آوری کرده است

مترو تاریخ غیرمدون اصفهان را نابود 
می کند

علیرضا جعفری زند/ باستان شناس



یادداشت
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کباب دنده
 با آن که دنده کب��اب خیلی خاطرخ��واه دارد، ول��ی روش پختن آن را 
کمتر کسی می داند و نتیجه نهایی، چند تکه اس��تخوان سوخته است. 
این که دنده گوسفند اس��تفاده کنید یا گوس��اله، مهم نیست؛ مهم آن 
است که گوش��ت را حداقل یک هفته در یخچال قرار دهید تا بیات شود 
 و در این صورت م��دت آتش دادن گوش��ت کمتر می ش��ود. روی دنده 

یک الیه چربی است، آن را برندارید تا کباب مطبوع تری داشته باشید.

مواد الزم برای 4 نفر
دنده خردشده: 800 گرم

سیر: 2حبه،  رنده شده
ترخون ساطوری: 2 قاشق غذاخوری

 جعفری ساطوری: 2 قاشق غذاخوری
 آبلیمو: 4 قاشق غذاخوری
 روغن: 4 قاشق غذاخوری

 سس خردل: 2 قاشق غذاخوری
نمک و فلفل: به میزان الزم

مواد الزم برای 4 نفر
دنده خردشده: 800 گرم

 سس کچاپ: یک چهارم پیمانه
عسل: یک قاشق غذاخوری

سیر: 2 حبه رنده شده
سرکه سفید: 4 قاشق غذاخوری
 آویشن: یک قاشق چای خوری

 نمک و فلفل: به میزان الزم

روش تهیه
1- برای هر دو نوع دنده کباب، همه مواد را مخلوط کرده و دنده را حداقل 

دو ساعت در مواد قرار دهید تا طعم دار شود.
2- تکه های سبزی را از روی دنده هایی که داخل سبزی ها بوده اند برداشته 
و روی توری و زغال، دو طرف را هشت دقیقه آتش دهید تا کباب شود. نوع 

دیگر کباب دنده را هم به همین صورت کباب کنید. 

نکات:
1- اگر از دنده گوساله اس��تفاده می کنید، مدت زمان آتش دادن را برای 

دوطرف دو دقیقه بیشتر کنید.
2- اگر دنده با گوشت اس��ت، مدت زمان آتش دادن را چهار دقیقه برای 

سمت گوشتی بیشتر کنید.
3- دنده ها را فقط یک بار پشت و رو کنید، ولی مواظب باشید تا نسوزد.

فوت آشپزی:
تکه های دنده را از یک جهت به سیخ بکشید تا یکنواخت کباب شود.

هماهنگی رنگ و پوست بدن

مهم نیست چه وقت از سال باشد؛ زمس��تان، بهار، تابستان یا پاییز. 
من همیشه یک سری رنگ های تکراری را می پوشم مثل سیاه، آبی 
و بنفش. این ها تنها رنگ هایی هس��تند که در کمد لباس من پیدا 
می شوند. دلیل موجه آن هم، این است که رنگ مشکی مرا الغرتر 
نشان می دهد و رنگ آبی چشم هایم را آبی تر و با رنگ بنفش پوست 
من برنزه تر به نظر می رسد. به گزارش بانوان، بدون شک علت انتخاب 
این رنگ ها و ترکیب زیبای آنها با رنگ پوس��ت من دلیل منطقی و 
 علمی دارد. بله؛ درس��ت حدس زدید، برای این که پوس��ت من تن 
رنگ های س��رد را دارد یا به عبارت دیگر س��فید است و چشم هایم 
آبی اس��ت. رنگ های آبی، بنفش و صورتی به پوس��ت هایی که تن 
سرد دارند و روشن هستند بیشتر می آید و به کسانی که پوستشان 
 تن گرم دارد و تیره تر است، رنگ های زرد، قرمز، نارنجی و قهوه ای 
می آید.رنگ های سیاه، خاکستری و سفید که ریشه هر سه آنها یکی 
است، یعنی همه آنها از ترکیب همه رنگ هایی که در طبیعت وجود 
دارند درست شده اند، رنگ های برنده هستند؛یعنی به همه می آیند 
 و با هر رنگ پوستی چه تیره و چه روش��ن، ترکیب زیبایی به وجود 
می آورند.  به نظر می آید که من ناخودآگاه رنگ هایی را که به پوستم 
می آید انتخاب کرده ام. آیا دوست دارید که این اتفاق برای شما هم 
بیفتد؟چطور می توانید تن رنگ پوستتان را پیداکنید؟ برای این کار 
در وسط روز که هوا کامال روشن است، به بیرون بروید و به رگ های 
دستتان با دقت نگاه کنید. اگر رنگ رگ های ش��ما متمایل به آبی 
است، تن رنگ پوست شما سرد اس��ت و اگر رگ های شما متمایل 
به سبز است، تن رنگ پوست ش��ما گرم است. یک امتحان دیگر هم 
وجود دارد؛ این که یک لباس به رنگ صورتی و یکی به رنگ نارنجی 
انتخاب کنید؛ باید هر دوی آنها از یک جنس باشند. هر دو را پهلوی 
صورتتان نگه دارید، اگر صورتی باعث درخش��ان نشان دادن پوست 
شما می شود، تن رنگ پوستتان سرد و اگر نارنجی باعث درخشان 
به نظر آمدن شما بشود، تن رنگ پوس��تتان گرم است. با انجام این 
دو امتحان ساده، می توانید با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس رنگ 

مناسب خود را انتخاب کنید و مطمئن باشید که به شما می آید.

کاربردی

نکته ها
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مکان: اتوبوس6
زمان: همه صندلی ها پر شده است.

پیشنهاد: همشهری عزیز راه دوری نمی رود جایتان را به خانم بچه به بغل باالی سرتان بدهید.

کمدها از عناصر مهم و زیربنایی هرخانه به ش��مار 
می آیند. ب��رای این ک��ه بتوانی��د از فض��ای بالقوه 
کمده��ا در منزل ب��ه بهترین نحو اس��تفاده کنید، 
باید س��ازماندهی مناس��بی در داخل کمدها انجام 
دهید. در این زمینه راهکاره��ا و نکاتی وجود دارد 
 که با دانس��تن و رعای��ت آنها می توانی��د به راحتی

 و با صرف وقتی بسیار کم، کار سازماندهی کمد های 
خانه خود را انجام دهید و دیگر نگران درهم ریختگی 

آن نباشید. کار مرتب کردن و سازماندهی کمدهای 
خانه تنها زمانی راحت و س��اده می شود که برایتان 
لذت بخش باش��د و هیچ گونه ناامیدی و دلسردی از 

کار در میانه راه برایتان پیش نیاید. 
در ادامه مطلب، نکات و روش هایی را برایتان مطرح 
می کنیم که با کم��ک آنها می توانی��د بی دغدغه و 
خس��تگی به ای��ن کار بپردازید و خان��ه ای مرتب و 

سازمان یافته داشته باشید.

کار را تنها از یک کمد شروع کنید
توصی��ه می کنیم ی��ک روز را ب��ه مرتب ک��ردن و 
س��ازماندهی تنها یک کمد اختصاص دهید و از کار 
روی چند کمد در یک زمان جدا خودداری کنید؛ زیرا 
نتیجه ای جز گیج و کالفه شدن شما نخواهد داشت. 
حتی اگر سازماندهی یک کمد وقت زیادی از روزتان 
را نمی گیرد، باز هم توصیه می کنیم در یک روز تنها 
به سازماندهی یک کمد بپردازید و روز بعد روی کمد 

دیگر خانه کار کنید. این کار می تواند س��ازماندهی 
کمد را برایتان ب��ه یک کار مفرح و س��رگرم کننده 

تبدیل سازد.

تمام فضاهای موجود در کمد را ارزیابی 
کنید و تدارکات مورد نیاز را مهیا سازید

قبل از شروع به کار، ابتدا فضای داخل کمد را ارزیابی 
کنید و میزان فضای موجود و همچنین وس��ایل و 
اشیائی را که قصد دارید در کمد بگذارید در نظر گرفته 
و سپس برای منظم قرار دادن آنها، تدارکات الزم را 
مهیا س��ازید. برای مثال اگر به آویز ی��ا طبقه ای در 
داخل کمد نیاز است، آن را قبل از شروع کار، آماده 
کنید.یک سطل یا کیسه زباله را هنگام سازماندهی و 
مرتب کردن کمدها کنار خود قرار دهید و هر شیء یا 
وسیله شکسته و خراب موجود در کمد را بدون هیچ 

نگرانی داخل آن بیندازید.
 رعایت قانون دو س�ال:  این قانون ای��ن نکته را 
دربر دارد که هر وسیله یا شئی که در کمد شما وجود 
داشته باشد که به مدت دو سال است از آن استفاده 
نکرده اید، پس دیگر از آن اس��تفاده نخواهید کرد و 
جزو اشیاء بی استفاده محس��وب می شود، بنابراین 
اگر با چنین اشیائی مواجه شدید، آن را از کمد خارج 
کرده و بیرون بریزید. موارد و عناصر پرمصرف مثل 
لباس و پتوه��ا را در صورتی که نیاز به شست وش��و 

دارند، قبل از جا دادن مجدد در کمد، بشویید.
اگر در حین س��ازماندهی کمد به وسایلی برخورد 
کردید که متعلق به جای دیگری اس��ت، آن را کنار 
بگذارید تا پ��س از اتمام  کار، آنها را س��ر جای خود 
قرار دهید.کار را از باالی کمد به س��مت پایین آغاز 
کنید و همه چیز به جز لباس های آویخته شده را از 
کمد بیرون ریخته و روی زمین قرار دهید. طبقات 
کمد را تمیز کنید و سپس به سازماندهی وسایل و 
چیدن مجدد آیتم های الزم در کمد و دور ریختن و 
کنار گذاشتن مواد بی استفاده یا اشیائی که به آن کمد 

تعلق ندارند، بپردازید.
نحوه قراردادن لباس ها و اشیا در کمد تأثیر زیادی در 
ظرفیت گنجایش کمد دارد و اگر این کار را به خوبی و 
اصولی انجام دهید، تا حد زیادی بر افزایش گنجایش 
کمد خود کمک می کنید و می توانید وسایل و اشیاء 
بیش��تری را در آن جای دهید. اس��تفاده صحیح از 
تمامی قسمت های فضای داخل کمد با نصب قفسه ها 
و طبقاتی در داخل آن، یک اقدام الزم اس��ت و شما 
باید نهایت استفاده را از فضای داخل کمدهای خانه 
به عمل بیاورید تا خانه ای سازمان یافته و منظم داشته 
باش��ید. برای مثال می توانید از فضای فوقانی کمد 
تماما برای آویزان کردن لباس هایتان استفاده کنید 

و مقدار فضایی را که در پایی��ن لباس های آویخته 
شده باقی می ماند، با تفکیک و قفسه بندی یا طراحی 
کشوهای متعدد، برای قرار دادن اشیاء و وسایلی از 

قبیل کفش  یا کیف استفاده کنید.
برخی از اکسس��وری های مخصوص فضای داخلی 
 کمده��ا ک��ه کم��ک می کنن��د بهت��ر و به صورت 
سازمان یافته تری از فضای داخل کمد استفاده کنید، 

به شرح زیر است:

قفسه های کفش
اگر ش��ما کفش های خود را از جعبه هایشان بیرون 
بیاورید و در قس��مت های مخص��وص خود در کمد 
قرار دهید، می توانید خیلی راحت تر تنها با یک نگاه، 
کفش مورد نظر خود را انتخاب کنید؛ قفس��ه های 
درون کمد که دارای اشکال و انواع مختلف هستند، 
کمک می کنند تا کفش های شما به صورت مرتب و 
بدون این که با دیگر وسایل و لباس های موجود در 

کمد برخورد داشته باشند، کنار هم قرار گیرند.

سطل و سبدهای آویز
این اکسسوری ها برای قراردادن اش��یاء سبک، اما 
حجیم مانند اسباب بازی ها مناسبند و نمی گذارند 
این اشیا با وسایل دیگر ادغام شوند و همچنین پیدا 
کردن آنها نیز بسیار راحت می ش��ود. انواع کوچک 
و چند قس��متی این آویزها که به پشت در یا جداره 
کمد آویخته می ش��وند، برای قراردادن اشیا و لوازم 
کوچک تر مانند جوراب ها، گل سر و... مناسب  هستند.

تفکیک کننده ها
نکته مهم این اس��ت که باید اش��یا و ل��وازم قیمتی 
و باارزش مانن��د جواهرات را در قس��متی مجزا در 
 کمد ق��رار دهید ت��ا گم نش��وند و صدم��ه نبینند. 
تفکیک کننده های عم��ودی می توانند در تفکیک 
فضا و جدا کردن وس��ایل از یکدیگر و پیشگیری از 
ادغام ش��دن آنها و به هم ریختگی کمد، نقش بسیار 
مهمی ایفا کنند. استفاده از این اکسسوری در کمد 

و فضاهای ذخیره سازی اتاق بیشتر توصیه می شود.

راهکار آویختن
هرگز اجازه ندهید تا عناص��ری از قبیل کمربندها، 
روسری ها و کروات ها در هم بپیچند؛ زیرا این اتفاق 
می تواند جلوه شلوغی را برای کمد شما ایجاد کند 
و همچنین سبب سردرگمی شما در یافتن چیزی 
که نیاز دارید می ش��ود، بنابراین آنه��ا را به صورت 
منظم و مرتب کنار هم و با کمک آویزی متناس��ب 

در کمد بیاویزید.

 چگونه یک کمد مرتب داشته باشیم؟

تمیزی از آن من

گام اّول
یک میز انتخ��اب کنید. اگ��ر قصد داری��د تمام 
روز را در خان��ه کار کنی��د، باید ی��ک میز خوب 
انتخاب کنید. اگ��ر توانایی خرید ی��ک میز نو را 
ندارید، می توانید یک می��ز ارزان اما با کیفیت را 
از فروشگاه های مبلمان اداری تهیه کنید. بعضی 
از فروشگاه ها تخفیفات خوبی دارند و محصوالت 

بسیار خوبی هم عرضه می کنند.

گام دوم
از تکنول��وژی اس��تفاده کنی��د. باز هم ب��ه این 
بیندیش��ید که در دفت��ر کار خانگی ت��ان به چه 
چیزهایی نیاز دارید، اما اگر قرار اس��ت در آن کار 
کنید، پیشنهاد می کنم یک دس��تگاه چندکاره 
برای پرین��ت و فکس کردن بخری��د. نکته اصلی 
ی��ک کامپیوتر خوب اس��ت، البته بس��ته به نوع 
کارتان، نیازی نیست که یکی از سریع ترین ها را 

خریداری کنید.

گام سوم
روش��نایی کافی داش��ته باش��ید. نور مناسب با 
بهره وری رابطه مس��تقیم دارد. چ��ه تمام روز در 
دفترتان باش��ید یا نه، نور کافی ات��اق و نورهای 
مکمل انتخاب��ی می توانند به آس��ایش بیش��تر 

دفترتان کمک کنند.
گام چهارم

مهم ترین وسیله ش��ما، گران ترین نخواهد بود. 
یک صندلی خوب اجباری اس��ت. حتی اگر فقط 
ش��ب ها س��ری به اینترنت می زنی��د. از صندلی 
آشپزخانه استفاده نکنید. برای خرید یک صندلی 
 اداری مناس��ب که سالمت جس��می تان را حفظ 

می کند، هزینه کنید. مراقب باشید. 
اگرچ��ه ممک��ن اس��ت صندلی ه��ای بس��یار 
 گران قیمتی وجود داشته باشند، اما شما با کمی 
جس��ت وجو می توانید قیمت های مناسب تری 
بیابید. صندلی نامناس��ب می تواند مش��کالت و 

عوارض بسیاری را ایجاد کند.

گام پنجم
مواظب س��رک کش��یدن های دیگران باشید. آیا 
 دفتر کارتان یک دفتر خانوادگی است؟ اگر هست، 
 برای هر فردی ک��ه از آن اس��تفاده می کند باید 
محلی ب��رای ق��رار دادن م��دارک تهی��ه کنید. 
کشوهای فایل یا سبدهای کوچک کمک می کنند 
که یک مح��ل دارای چند کارمن��د تمیز و مرتب 

باقی بماند. 
اگر دفتر فقط برای کار شماست، باید برای مرتب 
باقی ماندن آن، تدابیری بیندیشید، به خصوص 

که اگر در بیرون از منزل هم فعالیت کاری دیگری 
ندارید.

چگونه مبلمان اداری خانگی بخریم؟
امروزه تعداد زیادی از مردم بخشی از منزل خود 
را به عنوان دفتر کار خ��ود اختصاص می دهند و 
 به این ترتیب مبلمان اداری خریداری می کنند. 
چه شما یک میز و صندلی ساده بخرید یا یک ست 
 اداری کامل، این که بدانید ب��ه دنبال چه چیزی 
هستید، تعیین می کند که یک ست راحت داشته 
باشید که اغلب از آن استفاده کنید یا این که یک 
چیدمان غیرمناس��ب که به ندرت از آن استفاده 

می کنید.
1- محلی را که می خواهید وسایل اداره خانگی 
خ��ود را در آن قرار دهی��د، اندازه گی��ری کنید. 
دانستن اندازه محلی که با آن سروکار دارید، کار 
شما را در خریدن مبلمان با سایز مناسب راحت تر 

خواهد کرد.
2- به دنب��ال مدل ه��ای راحت ت��ر و کارآمدتر 

بگردید.
 داشتن وس��ایل راحت بس��یار مهم تر از داشتن 
میزی است که برای کار شما بسیار بزرگ است یا 
میزی که به دلیل بلندی زیاد، دسترسی شما به 

وسایل تان را دشوار می کند.
3- به موادی که میز از آن س��اخته شده است، 

توجه کنید. بعضی مواد مانند فلزات عمر بیشتری 
دارند و در مقایس��ه با ماده ای مثل چوب، دیرتر 
آسیب می بینند. به خصوص اگر در منزل فرزندانی 
دارید که ممکن است از میز استفاده کنند، به این 
نکته بیشتر توجه کنید. در این صورت باید چیزی 

بخرید که راحت تر تمیز شود.
4- متوج��ه بودجه خود باش��ید و بی��ش از آن 

خرید نکنید. قبل از این که راهی فروشگاه شوید، 
بودجه خ��ود را تعیی��ن و طبق آن عم��ل کنید. 
 تعیین بودجه مانع خریدهای گزاف و دیون مالی 

آتی می شود.
5- صندلی انتخاب کنی��د که راحت بوده و قابل 
تنظیم باش��د و قابلیت حرکت روی تمامی انواع 

کف پوش ها از جمله فرش را داشته باشد.

اگر از داشتن موهای خشک که همه جا را پر کرده 
است ناراضی هستید یا موهایتان دیگر درخشش 
قبل را ندارد، قبل از ش��امپو زدن، یکی از مواد زیر 
را امتحان کنی��د و از مزایای آن بهره مند ش��وید. 
کافی است نگاهی به یخچال و کابینت ها بیندازید 

تا به راحتی این مواد مفید برای موها را پیدا کنید.

چای
 تانن موجود در چای، به ضخیم ش��دن تارهای مو 
کمک کرده و م��و پرتر به نظر می رس��د. اگر جزو 
کسانی هستید که چای زیاد می نوشید اما تارهای 

موی ضخیمی ندارید، این ب��ار آن را روی موهای 
خود بریزید. موهای خود را با چای س��یاه بشویید 
تا پوست سرتان تمیز شده و شوره نزند. چای یک 
قابض طبیعی است که به منافذ پوست نفوذ کرده، 

سبوم یا چربی های اضافی را حل می کند.
موهای خود را با چای سبز بشویید تا باعث تسکین 
و کاهش التهاب ناش��ی از پس��وریازیس و خارش 
حاصل از ش��وره ش��ود. به طور کلی چ��ای باعث 

درخشش و تمیزی مو می شود. 
یک چای کیسه ای را چند دقیقه دم کرده، موها و 
پوست سر را با آن ماساژ دهید. بگذارید نیم ساعت 

روی سرتان باقی بماند. سپس از شامپو یا نرم کننده 
استفاده کنید. در صورت عدم شستشو، موی شما 

نرم باقی می ماند.

ماء الشعیر
موهای خود را با یک فنجان ماء الشعیر بشویید تا 
براق شود. حتی در بعضی موارد این نوشیدنی باعث 
ترمیم و بازس��ازی موهای آسیب دیده می شود. به 
نظر بعضی از کارشناسان، پروتئین حاصل از مالت 
به بازسازی مو کمک می کند. موها را با ماء الشعیر 

گرم بشویید، سپس با آب ولرم آبکشی کنید.

سرکه سیب
 برای از بین بردن موخوره از سرکه سیب استفاده 
کنید. سرکه س��یب باعث می ش��ود موهای شما 
تمیز و براق ش��ود و س��الم به نظر برسد. یک سوم 
پیمانه از این س��رکه را همراه با یک چهارم پیمانه 
آب داخل بطری اسپری ریخته و به جای شامپو از 
آن استفاده کنید. می توانید ابتدا شامپو زده، سپس 
از این مخلوط استفاده کنید. تمام محلول را روی 
سر خود بپاشید. 30 دقیقه صبر کنید، سپس با آب 

سرد آبکشی نمایید.

گورگیاه
برای تقویت موهای ضعیف از گورگیاه استفاده کنید.

دو،س��ه قاش��ق چای خوری از گورگیاه خشک )یا 
ش��ش قاش��ق چای خوری تازه آن( را با یک پیمانه 
آب جوش مخلوط کنید. بگذارید 15 دقیقه به همین 
حالت باقی بماند تا سرد شود. گورگیاه را فشار دهید 
تا آب آن خوب گرفته ش��ود و در صورتی که موهای 
چربی ندارید، از آن به عنوان شوینده استفاده کنید. 
در ص��ورت تمایل، یک قاش��ق چای خ��وری روغن 

گلیسیرین به آن اضافه کنید.

 برپا کردن دفتر کار خانگی

محل کار یا خانه؟
برپا کردن دفتر کار خانگی کار نسبتًا ساده ای است، فقط باید در مورد تقسیم بندی محیط دارای نظراتی باشید. البته اگر قرار است تمام روز 

را در آن دفتر باشید )اگر در خانه کار می کنید( حتمًا تمام اولویت برای شما، راحتی خواهد بود. حتی این قضیه هم کار را دشوار نمی کند.

آشنایی با مواد مفید طبیعی برای مو
سالمت
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وقتی اکثر سوارها گسترش یافته و آماده نبردی فعال باشند، گشایش تقریبا 
خاتمه یافته و وسط بازی در شرف آغاز اس�ت. این مرحله ای از بازی است 
که شاید اداره کردنش از هر مرحله دیگری مش�کل   تر باشد، به این خاطر 
که در کتاب ها نوشته نش�ده اس�ت و از طرف دیگر به این دلیل که اگر چه 
 سوارها آماده بازی هستند، معموال هنوز با مهره های حریف درگیری پیدا 
نکرده اند. بنابراین تفکر بازیکن باید بیشتر استراتژیکی باشد تا تاکتیکی. 
در این قس�مت از بازی است که معلوم می ش�ود آیا بازیکن معنی کلماتی 
را که در گش�ایش بازی می کرد، می دانس�ته اس�ت یا این که فقط داشته 
 یک رش�ته حرکاتی را که در یک کتاب ش�طرنج یاد گرفت�ه، از حفظ بازی 
می کرده است. در این مرحله، بازیکن باید نقشه هایی برای آینده بکشد و 
یک استراتژی کلی تعیین کند. انتخاب استراتژی صحیح بسیار مهم است  

و در ضمن می تواند بسیار مشکل باشد. ریشه های استراتژی مرحله انتقال 
به وسط بازی در گشایش قرار دارند. تفاوت بین اس�تاد و آماتور در این جا 
خیلی بیشتر از گشایش آشکار می شود. در این جا اغلب آماتور گیج است 
و نمی داند با وضعیتی که بنا کرده چه کند. بی هدف، یا حداقل بی ثبات بازی 
می کند. برعکس، استادکه نوع کلی استراتژی را که از گشایش بازی شده 
حاصل می ش�ود، می فهمد و می داند که ویژگی های وضعیتش چیست و 
دنبال چه هدف هایی باید باشد. استراتژی اش را مطابق با نیازهای وضعیتش 

طرح می کند و زمینه ای برای یک ادامه موفق در وسط بازی پی می ریزد.
چگونه آماتور می توان�د بازی اش را در مرحله انتقال به وس�ط بازی بهبود 

بخش�د؟ کتاب هایی در زمینه وسط بازی هس�ت که این مرحله انتقالی را 
مورد بحث قرار م�ی دهند.یک کار خیل�ی مفید برای بهب�ود یافتن بازی 
 آماتور در این قس�مت آن اس�ت که آن چه را اس�تاد در این مرحله انجام 
می دهد، مورد بررس�ی دقیق قرار دهد. بازی های مسابقات رسمی اغلب 
چنین تکنیک هایی را نش�ان می دهند، ولی آنها را بای�د با این قصد مورد 
 مطالعه ق�رار داد که بفهمیم درس�ت بالفاصله بعد از گش�ایش چه اتفاقی 
می افتد. به ویژه جالب است که این قسمت از بازی های استاد-علیه-آماتور 
را مورد بررس�ی قرار دهیم تا ببینیم ط�رز عمل اس�تاد در مقابل حرکات 

عجوالنه آماتور چیست؟ 
با هدف ب�ازی کردن در مرحل�ه انتقال به وس�ط بازی، پی�ش از هر چیز به 

فهمیدن گشایش بازی ارتباط دارد.
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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 بایس��تی این مربع را با عددهای 

یک تا n پر کنید. 
به ج��ز خانه های مرب��ع، مس��یرهایی به ط��ول n نیز در ای��ن مربع 
 قرار گرفته اند که هر مس��یر ش��امل n خانه اس��ت 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

در هر نقشه دایره را با حرکت های عمودی و افقی به خانه ای که با 
ستاره مشخص شده ببرید. تنها شرط معما این است که دایره فقط 
هنگامی که به دی��واره ها )خطوط پررنگ( برخ��ورد کند، می تواند 
تغییر جهت دهد. پس از رس��م تعداد تغییر جهت های مسیر را به 

عنوان پاسخ وارد کنید.

رمز جدول شماره 2 : سوسیالیسم جدول شماره 3
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انتقال به وسط بازی در شطرنج 

Sudoku Puzzleسودوکو

      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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جواب:

بازی »ماز« یا »البیرنت« 
از بازی های پر طرفداری  
است که بازیکن می تواند 
با اس��تفاده از ی��ک گوی 
کوچ��ک در ی��ک صفحه 
پالس��تیکی به ش��کل دو 
بعدی و سه بعدی، راه های 
متعدد و پر پیچ و خمی که 
پی��ش روی اوس��ت را از 
یک نقطه آغاز ک��رده و با 
انتخاب راه و مسیر درست 
و همچنی��ن گذر از بعضی 
مسیرهای غلط و استفاده 
از تجربیات به دست آمده، 

به پایان برساند. 

  MAZE

برای ساخت یک هفت ضلعی منتظم با این نوار به ترتیب زیر عمل کنید:
نوار بلند کاغذی آماده کنید که عرض یکسان داشته باشد.  

1. دو سر نوار را بگیرید و با آن یک گره ساده بزنید. 
2. گره را سفت نکنید و وسط گره )ناحیه ۱( را در نظر داشته باشید.

3. دوباره یک سر نوار را به قصد زدن گره دوم زیر سر دیگر برده و از ناحیه ۱ )وسط گره اول( عبور دهید.
4. گره را به آرامی سفت کنید و ردهای کاغذ را صاف کنید.

5. نوارهای اضافی را ببرید؛ هفت ضلعی منتظم به وجود می آید. 

ساخت هفت ضلعی منتظم با گره زدن کاغذ

از ریاضی لذت ببرید
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گارانتیقیمت   مدل

  Nokia 10050000 اصلی

Nokia 128038000اصلی

Nokia A20083000اصلی

Nokia C2-05100000اصلی

Nokia 180062000اصلی

Nokia X1-0170000اصلی

Nokia C1-0181000اصلی

 Samsung Gx20092000اصلی

Samsung C301080000اصلی

Samsung E123060000اصلی

Samsung E118260000اصلی

 Samsung E108-st45000اصلی

LG gx 200100000اصلی

LG gx 15556000اصلی

LG A23083000اصلی

LG A23062000اصلی

LG gs 15540000اصلی

Nokia 161646000اصلی

گارانتیقیمت   مدل

  Nokia N9_64G750000  بدون گارانتی

Nokia N8548000  بدون گارانتی

Nokia E7720000  بدون گارانتی

Nokia C7568000  بدون گارانتی

HTC EVO-3G770000  بدون گارانتی

HTC HD7-8D560000  بدون گارانتی

HTC DESIRE HD685000  بدون گارانتی

HTC Flyer660000  بدون گارانتی

HTC LEGEND80000  بدون گارانتی

Sony  NRO-mt1558500اصلی

Sony X12-Are-S780000اصلی

 Samsung19100
 Galaxy SII

اصلی810000

 Samsung Gakaxy
 Tab P1000

اصلی920000

 Samsung 19103
 Galaxy R

اصلی820000

Samsung GAL-
  AXY  NOTE

اصلی960000

  Samsung
 19100G Galaxy

 SII

اصلی860000

OPTIMOS-3D-
p920

اصلی645000

گارانتیقیمت   مدل
  Nokia  603

اصلی320000

Nokia  500365000اصلی

Nokia 700415000اصلی

Nokia C6-01465000  اصلی

Nokia C5-03315000اصلی

LG Optimos-
p970

اصلی420000

Sony RAY-ST18490000اصلی

Sony Visviz-U5308000اصلی

Sony WT19-live370000اصلی

HTC CHACHA345000 بدون گارانتی

HTC WILD-
FIRE

بدون گارانتی  352000

HTC WILD-
FIRE-S

بدون گارانتی 408000

گارانتیقیمت   مدل
HTC  Trophy450000بدون گارانتی

 Samsung S8600
wave 3

اصلی 485000

 Samsung Wave
M S7250

اصلی 360000

 Samsung Wave 3
S8600

اصلی 480000

گارانتیقیمت   مدل

Iphone4s-161250000  بدون گارانتی

Iphone4s-321510000  بدون گارانتی

Iphone4s-641630000  بدون گارانتی

Nokia Oro1500000  بدون گارانتی

HTC SEN-
 STION XE

اصلی1120000

گارانتیقیمت   مدل

  Nokia 200140000 اصلی

  Nokia C3157000اصلی

 Nokia X3194000اصلی

 Nokia C2-03148000اصلی

 Nokia C2-02134000اصلی

 Nokia C2-01113600اصلی

 Nokia C2106000اصلی

 Nokia X3-02195000اصلی

 Nokia 5130126000اصلی

 Nokia 7230173000اصلی

 Nokia X2-05111000اصلی

 Nokia X2147000 بدون گارانتی

 Nokia X2-1119000اصلی

  Nokia X2-2138000اصلی

LG  p350194000اصلی

LG  GX500186000اصلی

LG  GX300124000اصلی

LG  KP500152000 بدون گارانتی

LG  BL20173000اصلی

LG  T310140000اصلی

LG  T515161000 بدون گارانتی

LG  P500292000اصلی

Sony X10Mini217000 بدون گارانتی

Sony  X8252000اصلی

Sony  ZYLO-
W20

بدون گارانتی 182000

Sony YENDO-
W150

اصلی126000

Sony  Hazel-j20245000 بدون گارانتی

 Sony  ELM-
K970-j10

بدون گارانتی 214000

 Samsung  S5250

Wave

اصلی240000

 Samsung  S5350

Shark

اصلی130000

 Samsung  S5560

Marvel

اصلی225000

Samsung  S5233T260000اصلی

Samsung  C3560130000اصلی

Samsung C3530135000اصلی

Samsung C3752155000اصلی

Samsung Ch@t155000اصلی

Alcatel  OT808114000اصلی

Alcatel  OT806121000اصلی

تا 100 هزار تومان

500هزارتا 1 میلیون 

300هزارتا 500 هزار تومان  300هزارتا 500 هزار تومان 

باالی 1 میلیون تومان

محدوده قیمت100 تا 300 هزارتومان 

محدوده قیمت

محدوده قیمت محدوده قیمت

محدوده قیمت

محدوده قیمت

سامسونگ به تازگی از یک گوشی هوشمند با پش��تیبانی از دو سیم کارت 
و شکل و ش��مایل متفاوت برای بازار چین رونمایی کرده است. جدیدترین 
گوشی هوشمند سامس��ونگ دارای دو صفحه نمایش لمس��ی است که به 
شکل تاش��و باز می شود. این گوش��ی که GT-B9120 نام دارد، از دوسیم 
کارت در یک زمان پشتیبانی می کند و دارای دو صفحه نمایش 3/5 اینچی 
با وضوح Super AMOLED اس��ت. پردازنده گوش��ی، دو هس��ته 1/2 
 RAM است و یک گیگابایت Snapdragon MSM8260 گیگاهرتزی

و 16 گیگابایت حافظه داخلی دارد، بنابراین گوشی قدرتمند و پیشرفته ای 
به شمار می رود. این گوشی از نس��خه Gingebread 2/3 سیستم عامل 
 GPS بلوتوث و ،HSPA , Wi-Fi آندروید به��ره می ب��رد و از اتص��االت
پشتیبانی می کند. دوربین این گوشی پنج مگاپیکس��لی است و از دوربین 
ثانویه 1/3 مگاپیکسلی برای مکالمات تصویری بهره می برد. این گوشی قرار 
است به وس��یله چاینایونیکام به بازار چین عرضه ش��ود. از زمان عرضه این 

گوشی به کشورهای دیگر خبری منتشر نشده است. 

تعداد دانلود بازی Angry Birds فضایی از مرز 100 میلیون گذشت. شرکت 
Rovio در صفحه توئیتر خود اعالم کرده اس��ت بازی Angry Birds فضایی 
از ماه مارچ تاکنون، 100 میلیون بار دانلود ش��ده است. این خبر در حالی انتشار 
 یافته اس��ت که ش��رکت Rovio یک ماه پیش اعالم کرد بازی در 35 روز اول، 
50 میلیون بار دانلود شده است. در ماه آوریل Rovio اعالم کرده بود این بازی 
بیشترین رکوردی را که تاکنون برای بازی های موبایل ثبت شده است، خواهد 
شکست. Angry Birds فضایی مانند نسخه های قبل خود، همان روش پرتاب 
پرنده ها و همان خوک های سبز را دارد اما یک المنت فضایی، شامل قدرت جاذبه 
به آن اضافه شده است. بازی برای سیستم عامل های iOS و آندروید و PCها و 

Macbook ها موجود است.

 ش��رکت ارتباطات همراه س��ونی »س��ونی موبایل« به تازگی دو تلفن هوشمند 
Xperia™ جدید را برای مصرف کنندگانی که به دنب��ال قابلیت های فوق العاده 
و طراحی زیبا به همراه دوام بیش��تر و مقاومت در برابر نفوذ آب هس��تند، معرفی 
کرد.  Xperia go و Xperia acro S  صفحه نمایشی از شیشه معدنی ضدخش 
داشته و معیارهای استاندارد صنعتی رتبه بندی بین المللی حفاظت برای حفاظت 
 Xperia .در مقابل صدمات ناشی از گرد و غبار و غوطه وری در آب را برآورده می کند
go و Xperia acro S امکان اتصال آسان برای به اشتراک گذاری و لذت بردن از 
محتوا روی تلویزیون، تلفن هوشمند، لپ تاپ یا تبلت را فراهم می آورند. تحقیقات 
انجام شده در مورد صنعت تلفن همراه نشانگر آن است که مصرف کنندگان دوام 
و امکان مقاومت در برابر آب را به عنوان دو ام��کان مهم در زمان خرید یک تلفن 
هوشمند در نظر می گیرند. به عنوان مثال، یک تحقیق انجام شده در ژاپن به وسیله 
شرکت داده های بازاریابی البو نشان داد مقاومت برابر آب، جزو سه ویژگی نخست 
برای خریداران تلفن های هوش��مند قرار دارد. همچنین در تازه ترین نظرسنجی 
از اعضای گروه فیسبوک س��ونی موبایل، بیش از یک سوم شرکت کنندگان دوام 
را به عنوان مهم ترین ویژگی برای انتخاب تلفن هوشمند انتخاب کردند. این که 
 Xperia که ویژگی های دوام و مقاومت در برابر آب مانند Xperia acro HD
acro S داش��ته و از زمان عرضه در ماه مارس در بازار ژاپن در بین پرفروش ترین 
تلفن های هوشمند قرار گرفته است، شاهد دیگری بر اشتیاق عمومی برای دوام 
و مقاومت برابر آب است. طراحی شیک و زیبای Xperia go به معنی این است 
که دیگر الزم نیست تلفن های هوشمند با دوام و ضد آب ظاهری زمخت و خشن 
داش��ته باش��ند. نمایش��گر 3/5 اینچی برای نمایش واقعی توانمند شده با موتور 
پردازش تصویر براویا، دوربین 5 مگاپیکسلی فوق سریع که در زمانی کمی بیش از 

یک ثانیه از حالت آماده به کار تصویر برداری می کند، صفحه نمایش ساخته شده 
از شیشه معدنی ضدخش با قابلیت ردیابی انگشتان خیس، پردازنده دو هسته ای 
1 گیگاهرتزی، سیستم عامل ارایه ش��ده با آندروید ویرایش 2/3 )نان زنجفیلی( 
که قابل ارتقا به آندروید ویرایش 4/0 )بس��تنی حصیری( اس��ت، از ویژگی های 
این گوشی عنوان شده اس��ت. Xperia acro S نیز یک صفحه نمایش اچ دی 
 full 4/3 اینچی با نمایش واقعی برای وضوح خارق العاده، تصویربرداری ویدئویی
HD، چت تصویری HD و اتصال آس��ان به تلویزی��ون از طریق HDMI برای 
لذت بردن از محتوای روی صفحه نمایش بزرگ را برای کاربرانش به ارمغان آورده 
است. Xperia acro S که به فناوری NFC مجهز است، به آسانی می تواند تنها 
 با یک تماس فیزیکی با یک تگ هوشمند، برنامه های کاربردی را اجرا کند. دوربین 
12 مگاپیکسلی، ضبط ویدئو با وضوح 1080p HD و دوربین جلویی با کیفیت 
"720p HD، پردازنده دو هس��ته ای 1/5 گیگاهرتزی و سیس��تم عامل آندروید 

نسخه 4 از ویژگی های این گوشی عنوان شده است. 

گوشی هوشمند دوسیم کارته با دو نمایشگر لمسی

سونی، دو گوشی جدید عرضه می کند

بازی پر طرفدار Angry Birds یک بار رکورد شکست



چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه

ایمان مبعلی آبی پوش شد
ایمان مبعلی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان پس از گفتگو با 
امیرقلعه نویی به تیم فوتبال استقالل پیوست و قرارداد یک ساله امضا کرد. 

 فرزاد فرزین و مهدی مقدم 
برای ماهان می خوانند

فرزاد فرزین و مهدی مقدم، از خواننده گان موفق موسیقی پاپ ساخت دو 
قطعه موسیقی ویژه باشگاه فوالدماهان را برعهده گرفته اند. قرار است این 

دو خواننده  سرودهایی ماندنی برای این باشگاه و هوادارانش رقم زنند. 

موفقیتی بزرگ در آستانه المپیک
احسان حدادی، قهرمان پرتاب دیسک ایران و آسیا و نفر سوم جهان در 
سال 2011، برای نخستین بار در تاریخ این رشته ورزشی به جایگاه دوم 
رده بندی جهانی صعود کرد. با توجه به عملکرد موفقیت آمیز احس��ان 
حدادی در رقابت های اخیر پرتاب دیسک در گوشه و کنار دنیا، او از رده 
چهارم جدول رده بندی دنیا به رده دوم رسید تا پس از رابرت هارتینگ 

در مکان دوم پرتاب دیسک دنیا قرار گیرد. 

طالبی هم سپاهانی شد
 فرش��ید طالبی پس از توافق نهایی با مدیران باش��گاه س��پاهان و تایید 
هیأت مدیره، با عقد قراردادی رس��ما به نفرات تیم فوتبال این باش��گاه 
ملحق شد. طالبی که فصل گذشته مورد توجه استقاللی ها قرار داشت، اما 
قردادش را با ذوب آهن تمدید کرده بود، در نهایت تصمیم گرفت در فصل 
نقل و انتقاالت فصل جاری به تیم سپاهان بپیوندند. قرارداد مدافع جدید 
سپاهان روز گذشته در هیأت فوتبال استان اصفهان هم به ثبت رسید تا 
این بازیکن به همراه علی احمدی، جانشینان محسن بنگر و سیدجالل 

حسینی شوند که به پرسپولیس تهران پیوسته اند. 

پیشنهاد تیم برانکو به تیموریان
آندرانیک تیموریان، هافبک تأثی گذار تیم ملی که اخیرا خبر حضورش 
در یکی از تیم های قطری شنیده می شود، به تازگی با پیشنهاد یک تیم 

اماراتی هم روبه رو شده است. 
مسئوالن باش��گاه الوحده امارات از طریق ارتباط با مدیربرنامه های این 
بازیکن خواهان مذاکره با تیموریان شده اند. نکته جالب توجه این است 
که هدایت الوحده را برانکو ایوانکوویچ، س��رمربی سابق تیم ملی برعهده 
دارد. تیموریان حاال با دو پیشنهاد خوب از لیگ قطر و لیگ امارات مواجه 
است و آخرین اخبار حاکی از آن است که تا چند روز دیگر برای مذاکره با 
این باشگاه های عربی ایران را ترک خواهد کرد. این در حالی است که اگر 
تیموریان در ایران بماند، پیراهن اس��تقالل را برتن خواهد کرد ولی او به 

احتمال فراوان جدا خواهد شد. 

  بدشانسی پشت بدشانسی
 برای ذوب آهن

واحد مالمیری، ملی پوش و س��تاره تیم پینگ پنگ ذوب آهن اصفهان 
 از ناحیه زانو دچار آس��یب دیدگی ش��د تا ای��ن تیم ب��ا ترکیبی ناقص

 رقابت هایش را در لیگ برتر ادامه دهد.  واحد مالمیری بازیکن شاخص 
تیم ذوب آهن اصفهان در جریان تمرین از ناحیه زانو دچار آسیب دیدگی 
شد. او فعال نمی تواند ذوب آهن را در رقابت های لیگ برتر همراهی کند و 
سبزپوشان اصفهانی که به تازگی از تعلیق رهایی یافته بودند، این بار باید با 
ترکیبی ناقص رقابت های خود را ادامه دهند. مالمیری در این باره گفت: 
در حین تمرین با مهران احدی، کاپیتان سابق تیم ملی و دیگر بازیکن تیم 
ذوب آهن، زانو پای چپم پیچ خورد و باتوجه به درد ش��دید نتوانستم به 
تمرین ادامه دهم. واحد مالمیری یکی از بهترین های لیگ برتر این فصل 

باشگاه های کشور محسوب می شود. 

تیمداری ماهان در ووشوی مردان 
براساس توافق باشگاه فوالد ماهان و فدراسیون ووشو، حضور تیم ووشوی 
مردان فوالد ماهان در لیگ برتر قطعی ش��د. تیم ووش��وی بانوان فوالد 
ماهان فصل گذشته با حمایت ووش��وکاران ملی پوش اصفهانی، عنوان 

نایب قهرمانی لیگ برتر را کسب کرد. 

 فوتبال ایران به لرزه در می آید
مدیرعامل سرخ پوشان در اظهارنظری جالب خطاب به رسولی نژاد اعالم 
کرده است اگر دانسته های خود در مورد فوتبال را به زبان بیاورد، فوتبال 
ایران به لرزه در می آید: »چیزهای زیادی از ای��ن فصل نقل و انتقاالت 
در ذهنم مانده و برایم قطعی ش��ده  اس��ت که اگر بخواهم آنها را به زبان 
بیاورم، خیلی  باشگاه ها و کل فوتبال ایران به لرزه می افتد. من فعال قصد 
به زبان آوردن این حرف ها را ندارم، اما وقتش که برس��د شاید گفتم چه 
کسانی با چه ارقامی در بازار نقل و انتقاالت فعالیت می کنند و دیگران را 
به بی اخالقی، خراب کردن بازار و چیزهایی از این دست متهم می کنند.« 
محمدرویانیان گفته است: امسال تنها اتفاقی که افتاده این است که یک 
تیم به رقیب ها اضافه شده؛پرس��پولیس که به استقالل و سپاهان و بقیه 
تیم های صنعتی اضافه شده و اتفاقا خوب هم اضافه شده. آقای رسولی نژاد 
شما آن جایی رکب خوردید که من از چند ماه پیش جذب بازیکن را شروع 
کردم؛ آن جایی که من زودتر به بازار رفتم و خریدهای ارزان تری هم انجام 
دادم...پولی که پرسپولیس امسال خرج خرید بازیکن کرده نرخ پارسال 

است نه امسال. چون زودتر برنامه ریزی کردیم و همه را جا گذاشتیم«. 

این بازی مرگ و زندگی است
کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال

وقتی ش��ما به جام جهان��ی صعود کنی��د، دیگر مهم نیس��ت چقدر 
 حمله کرده اید و چند موقعیت گل داش��ته اید، مهم این است که به 
جام جهانی رس��یده اید. در این م��ورد می خواهم بگوی��م پیروزی، 
پیروزی... و پیروزی. ما از ازبکس��تان با س��ه امتیاز برگش��تیم. وقتی 
تیم ش��ما به جام جهانی صعود می کند، دیگر اهمی��ت ندارد چقدر 
حمله کرده و دفاعی بازی ک��رده یا چن��د گل زده و چند گل خورده 

است و نمایشتان چطور بوده اس��ت. ما در دیدار 
با ازبکس��تان نی��از به امتی��از داش��تیم و این که 
جنگجویانه بازی کنیم. خوش��بختانه شاگردانم 
هم خواسته هایم را در زمین پیاده کردند و ثابت 
کردند اگر احتیاج به پیروزی داش��ته باش��ند، تا 
وقت های اضافه هم برای رس��یدن به آن تالش 
می کنند. هر بازی متفاوت است و شرایط خاص 

خودش را دارد. تم��ام تیم ها قابلیت خاص 
خود را دارند و این، حقیقت فوتبال است. 

 چرا انصاری فرد
 به اروپا نمی رود؟

کریم انصاری فرد این روزها به یک��ی از بازیکنان پرکار 
فصل نقل و انتقاالت تبدیل شده است؛ بازیکنی که یک 
روز از بستن قرارداد داخلی با س��پاهانی ها دم می زند و 
عصر همان روز عکس حضور برادرش در باشگاه استقالل 
به وسیله دوربین رسانه ها لو می رود، یا حاال که به خاطر 
ترافیک بازیکن در استقالل، قید حضور در تیم ژنرال را 
زده است و گفته از بین دو تیم پرسپولیس و سپاهان یکی 
را انتخاب می کند. کریم با این روندی که در پیش گرفته 
است، نشان داده خیلی خوب می تواند قمیت خود را در 
این آشفته بازار نقل و انتقاالت باال ببرد، تا جایی که  خبر 
پیشنهاد یک و نیم میلیاردی پرسپولیسی ها از جلسات 
او با مدیرعامل پرسپولیس��ی ها به بیرون درز پیدا کرده 
اس��ت. اما نکته مهم در این  بین که نباید از نگاه ها دور 
بماند، این اس��ت که کریم با این پتانس��یل و این سطح 
بازی چرا رفتن به لیگ های اروپایی را به لیگ نه چندان 
حرفه ای ایران ترجیح نم��ی دهد؟  انصاری فرد در حالی 
از ماندن در فوتبال ایران صحب��ت می کند که چند تیم 
اروپایی خواهان او هس��تند، اما این بازیکن حتی به آنها 

فکر هم نمی کند. 
یکی از این تیم ها زنیت روسیه اس��ت که حتی نماینده 
این تیم برای دیدن ب��ازی او به امارات ه��م رفت، اما  او 
باز هم تمایلی برای رفتن نش��تن ن��داد. این بزرگ ترین 
س��ؤال ب��رای فوتب��ال ایران اس��ت ک��ه پس از س��ال 
2006  دیگر بازیکنی ب��ه اروپا صادر نکرده اس��ت؛ این 
 که چرا س��تاره  ایران��ی تمایلی ب��رای رفتن ب��ه فوتبال

 اروپا ندارد، باید بزرگ ترین سؤال فوتبال ایران باشد.
 ی��ک مث��ال همیش��ه در دهان ک��ی روش اس��ت: »هر 
 لیگ اروپای��ی را نگاه می کن��ی، چند بازیک��ن ژاپنی و 
 کره ای در آن ب��ازی می کنند. اما بازیکن��ان ایرانی فقط 
در ایران و کشورهای عربی هستند و این باعث پیشرفت 

فوتبال ایران نمی شود. پیشرفت فوتبال در اروپاست.«
 این که کس��ی نیس��ت تا انصاری فرد را ب��رای رفتن به 
فوتبال اروپ��ا متقاعد کند، می توان��د بزرگ ترین چالش 
فوتبال ایران باشد. س��تاره فوتبالی که تمایل به رفتن به 
تیم های اروپایی ندارد، بای��د ناقوس مرگ این فوتبال را 

به صدا درآورد. 
به جای پی��دا کردن عل��ت این معضالت، س��وژه اصلی 
فوتبال ایران س��وژه های منش��ور اخالقی است و این که 
در این لیگ ورشکسته کدام ستاره کاغذی به کدام تیم 

رفته است!

نقد

9
دردسری تازه برای استقالل

با قوی شدن احتمال شکایت مربی پیشین تیم استقالل تهران از این تیم به فیفا، آبی پوشان تهرانی در آستانه 
دردسری تازه قرار گرفتند.  سردان گمالویچ، مربی پیشین تیم استقالل تهران بابت طلبی که از  زمان های گذشته 

از این تیم دارد، می خواهد به فیفا شکایت کند.

بازی ایران و قطر به نوعی تکرار بازی های این دو تیم در مرحله 
گروهی هم هست که دو نتیجه تساوی برای هر دو تیم به همراه 
داشت، ولی شرایط مسابقه امروز با مرحله قبلی متفاوت است و 
سفیدپوش��ان ایران باید با شکس��ت قطر در این بازی خانگی به 
نوعی تکلیف صعود را در مرحله رفت یکس��ره می کنند. آخرین 
بازی ایران مقابل قطر، اسفندگذش��ته در ورزشگاه آزادی برگزار 
شد که با نتیجه تساوی دوبر دو به پایان رسید. ولی یادمان نرود در 
آن بازی صعود ایران به مرحله بعدی قطعی شده بود و بازیکنان 
ایران در یک بازی راحت و به خاط��ر حذف بحرین، اجازه گلزنی 
به بازیکنان قطر را دادند. ولی امروز ش��رایط تغییر کرده است و 
کوچک ترین اشتباهی در بازی امروز، کار ایران را برای صعود به 
اما و اگر  می کشاند.  براس��اس قرعه، شاگردان کی روش در روز 
دوم این مسابقات با قرعه اس��تراحت رو به رو شدند که شانسی 
خوب برای فوتب��ال ایران بود و بر عکس قطری ه��ا، بعد از بازی 
15 خرداد مقابل لبنان، بازی دوم خودش��ان را ه��م مقابل کره 
جنوبی در 19 خرداد برگزار کرده اند و همین دو بازی شاید باعث 
خستگی بیشتر شاگردان پائولو آتوری برزیلی نسبت به تیم ایران 
شده باشد. تیم ملی ایران با وجود برگزاری یک بازی کمتر نسبت 

به تیم های دیگر این گروه مثل قطر، لبنان و ازبکس��تان، با سه 
امتیاز و فقط به خاطر اختالف تفاضل گل، بعد از کره جنوبی در 
رده دوم جدول گروه اول حضور دارد و در صورتی که شرایط در 
بازی امروز مهیا شود، حتی افزایش تفاضل گل هم کمک زیادی 
به راحت تر ش��دن راه صعود می کند.  قطر هم با وجود پیروزی 
خارج از خانه مقابل لبنان، در روز دوم حریف کره جنوبی نشد و 
شکست چهار بر یک خانگی مقابل کره، شرایط این تیم را بسیار 
بحرانی تر کرد. س��رمربی این تیم در اظه��ار نظر آخرش عنوان 
کرده است ش��اگردانش این نتیجه ضعیف را مقابل ایران جبران 
می کنند. خبر خوب برای ایران، آماده شدن اشکان دژاگه برای 
این مسابقه است. چون اش��کان در تساوی دو بردوی قبلی ایران 
و قطر هر دو گل تیم ما را به ثمر رساند. به همین خاطر حضور او 
می تواند کابوسی بزرگ برای عنابی پوشان قطری باشد. هادی 
عقیلی هم بعد از مصدومیت منتظری دوباره به قلب خط دفاع تیم 
ملی بازمی گردد تا از تجربه یک ساله حاصل از بازی در لیگ قطر 
برای موفقیت فوتبال ایران استفاده کند. ایران در صورت پیروزی 
احتمالی در بازی امشب، شش امتیازی می شود و بعد از تعطیلی 
دو ماهه این مس��ابقات، باید در سومین بازی اش در 21 شهریور 

در بیروت به دیدار تیم لبنان برود.
     برنامه بازی های گروه اول، سه شنبه 23 خرداد:

 ایران- قطر ساعت 20/ کره جنوبی- لبنان ساعت20
 

تاریخچه بازی های ایران و قطر
1  ایران دو، قطر صفر �   11 آذر 1۳6۷ دوحه، جام ملت های 

آسیا؛ گل ها: کریم باوی، فرشاد پیوس
 2 ایران دو، قطر صفر � 2۸ اردیبهشت 1۳۷5  تبریز، دوستانه ؛ 

 گل ها: علیرضا حکیم زاده، ادموند اختر
3  ایران یک، قطر صفر � 11 خرداد 1۳۷5  دوحه، دوس��تانه ؛ 

 گل: ابراهیم تهامی
4   ایران سه، قطر صفر � 11 مهر 1۳۷6  تهران، انتخابی جام 

جهانی ؛  گل ها: کریم باقری � دو گل، علی دایی
5   قطر دو، ایران صفر � 16 آب��ان 1۳۷6  دوحه انتخابی جام 

جهانی
6   قطر یک، ایران دو � 10 مرداد 1۳۸0  دوحه دوستانه ؛  گل ها: 

علی دایی � دو گل
7   قطر دو، ایران یک � 29 بهمن 1۳۸2  دوحه دوستانه ؛  گل: 

علیرضا نیکبخت واحدی
8   ایران س��ه، قطر یک � 22 مهر 1۳۸۳  تهران، انتخابی جام 
جهانی ؛  گل ه��ا: علیرضا نیکبخت واحدی، مه��دی مهدوی کیا، 

علی دایی
9  قطر دو، ایران سه  � ۴ فروردین 1۳۸6  دوحه، انتخابی جام 

جهانی ؛  گل ها: وحید هاشمیان � دو گل، آرش برهانی
10   فروردین 1۳۸6  دوحه، دوستانه ؛ : ایران یک، قطر صفر  گل: 

علیرضا نیکبخت واحدی
11   قطر صفر، ایران صفر � 20 دی 1۳۸6  دوحه دوستانه

12   ایران شش، قطر یک � 21 مرداد 1۳۸۷  تهران، مسابقات 
غرب آس��یا ؛  گل ها: میالد می��داودی � دو گل، احم��د آل نعمه، 

احسان حاج صفی،  هادی عقیلی، جالل رافخایی
13  قطر صفر، ایران یک � 19 آبان 1۳۸۷  دوحه دوستانه ؛  گل: 

غالمرضا رضایی
14   قطر س��ه، ایران دو � ۷ دی 1۳۸۸  دوح��ه تورنمنت قطر ؛ 

 گل ها: میالد زنیدپور، احسان حاج صفی
15  ایران صفر، قطر صفر � دی 1۳۸9  دوحه، دوستانه

16   ایران یک، قطر یک � شهریور 1۳90  دوحه، مقدماتی جام 
جهانی برزیل؛  گل :  هادی عقیلی.

17    ایران دو، قطر دو � 10 اسفند 1۳90تهران، مقدماتی جام 
جهانی برزیل؛  گل ها :  اشکان دژاگه)2گل(

دژاگه؛ کابوس قطری ها

بازنده سنتی، دوباره به ایران رسید

دومین بازی ایران  از مرحله نهایی مقدمانی جام جهانی 2014 برزیل عصر امروز مقابل قطر برگزار   مسعود 
می شود و شاگردان کارلوس کی روش، بعد از کسب سه امتیاز شیرین از تاشکند، می توانند با افشاری

شکست قطر و رسیدن به امتیاز شش، گامی بلند در راه صعود به جام جهانی بردارند.

 صدای پای دایی
 می آید

کادر فنی ذوب آهن 
هنوز معلوم نیست

علی دایی، مردی که »خدا به او عزت داد تا باالتر از پرسپولیس قرار بگیرد« 
در آستانه بازگشت به نیمکت این تیم است! زمزمه هایی در اطراف باشگاه 
پرسپولیس وجود دارد که سایه علی دایی را سنگین تر از همیشه روی سر 
این تیم نشان می دهد. اگر نام سرمربی پرسپولیس در لیگ دوازدهم علی 
دایی بود خیلی تعجب نکنید، چون احتمال وقوع این اتفاق هر لحظه بیشتر 
می شود. بعد از حرف و نقل هایی که در دو هفته گذشته در مورد دنیزلی به 
وجود آمد و احتمال نیامدن او به ایران مطرح شد، خود آقامصطفی در آخرین 
حرف هایش از منتفی شدن ماجرای بشیکتاش و بازگشت قریب الوقوعش 
به ایران خبر داد. ماجرای عجیبی اس��ت؛ نام این م��رد روزهای زیادی به 
سمبل اعتراض در میان پرسپولیسی ها تبدیل ش��ده بود و حاال بازگشت 

او به بزرگ ترین عامل تردید برای همان پرسپولیسی ها مبدل شده است.

اعضای کادرفنی ذوب آهن هنوز مش��خص نیس��ت اما به گفته سرمربی تیم 
فوتبال ذوب آهن، می توان این امید را داش��ت که در روزهای آینده این افراد 
مشخص می ش��وند. رس��ول کربکندی در گفتگو با مهر،  در مورد انتخابش 
به عنوان عضو هیأت مؤس��س اتحادیه مربیان فوتبال کشور افزود: این لطف 
دوستان بود و مس��ئولیتم را در فوتبال بیش��تر کرد. البته این مرحله نخست 
تشکیل اتحادیه است زیرا اعضای هیأت مؤسس کار را پیش می برند تا شرایط 
برای انتخاب اعضای هیأت مدیره فراهم ش��ود. پس از آن، کسانی که وقت و 
اطالعات بیشتری دارند و ترجیحا در تهران هستند باید قبول زحمت کرده و 
کار را تا قانونی شدن فعالیت اتحادیه پیش ببرند. مربیگری آخرین شغلی است 
که برای تشکیل اتحادیه اقدامات نخست را انجام می دهد اما باید این اتحادیه 

شروع به کار کند تا بتواند از حقوق مربیان در فوتبال دفاع کند.

مونتال سرمربی فیورنتینا شد
سرمربی فصل پیش کاتانیا با توافق بر سر جزییات قرارداد با سران 
فیورنتینا به عنوان س��رمربی جدید این تیم معرفی شد. وینچنزو 
مونتال جانشین دلیو روسی شده که به دلیل زد و خورد با ادم الجیچ، 

بازیکن این تیم از باشگاه اخراج شده بود. 

ژکو در مونیخ، مولر در منچستر؟
باشگاه من س��یتی در نظر دارد مولر، هافبک  بایرن 
را تصاحب کند. این باشگاه خواهان توماس مولر به 
عالوه 5 میلیون یورو در ازای ژکو شده است. به این 
ترتیب قیمت مولر 2۷ ملیون یورو برآورد شده است.

یوفا، آلمان و پرتغال را جریمه کرد
یوفا، تیم آلمان را به دلیل رفتار تماشاگران این تیم و 
پرتغال را به دلیل تأخیر در ورود به زمین جریمه کرد. 
آلمانی ها در دیدار با پرتغال کاغذهای مچاله شده و 

بمب دودزا به زمین پرتاب کردند.

رفتارنژاد پرستانه در یورو

جام ملت های اروپا 2012 در شرایطی روز جمعه آغاز شد که رخدادهای 
آغازین این تورنمنت با روح پاک ورزش و در رأس آن فوتبال، س��نخیت 
ندارد. جدا از بازی های هیجان انگیز و رقابت ها داغ غول های مطرح اروپا، 
چیزی که بیش از همه، پیش از شروع مس��ابقات و در حین برگزاری آن 
به چشم آمده اس��ت، چندان با روح پاک ورزش سنخیت ندارد. ورزش و 
در رأس آن فوتبال که نقش اصلی آن دوستی و نزدیکی فرهنگ ها میان 
ملل و کشورهاست، به دلیل رفتارهای گروه و افراد چنان تنزل پیدا کرده 
که در آن انس��انیت و مرزهای اخالقی حرمت انسانی به راحتی شکسته 
می شود و عکس العمل چندانی از سوی مسئوالن برگزاری این مسابقات 
مشاهده نمی شود.  بدون شک مسائل مربوط به نژادپرستی در اکثر نقط 
جهان وجود دارد اما اروپایی که خودش را سردمدار حمایت از حقوق بشر 
و ارزش های انسانی می داند و در هرجا چنین شعارهایی سر می دهد، حاال 

کشورهای عضوش به راحتی حرمت  انسان ها را زیر سؤال می برند.

لحظات سختی را پشت سرمی گذارم

س��رگروه تیم ملی جودو با بیان این که لحظات سختی را پس از عمل 
جراحی پشت سرمی گذارد، گفت: با تمام س��ختی هایی که پیش رو 
دارم، نمی خواهم المپیک را از دست بدهم. محمدرضا رودکی با بیان 
مطلب فوق افزود: واقعا بدشانسی بزرگی بود و در زمانی که باید سخت 
تمرین می کردم، با آسیب دیدگی مواجه ش��دم و باید دنبال رفع این 

مشکل باشم.
 وی در تشریح آسیب دیدگی خود گفت: در آخرین روز اردوی مسکو 
در جریان تمرینات با این مشکل مواجه شدم و اکنون لحظات سختی را 
پشت سر می گذارم. چرا که چند سال است برای کسب مدال در لندن 
زحمت می کشم.  سرگروه تیم ملی افزود: می دانم روزهای سختی را 
در پیش دارم. دکتر رازی از عمل جراحی ابراز رضایت کرده اما واقعیت 
این است که  آسیب دیدگی من جدی است، ولی نمی خواهم فرصت 

حضور در این المپیک را از دست بدهم.

شاید بعدا دلیل جدایی ام را فهمیدم

مهدی کریمیان، هافبک فصل گذشته سپاهان به احتمال فراوان امروز تیم 
جدیدش را انتخاب می کند. کریمیان مذاکره اش با تیم های تهرانی را تأیید 
کرده و می گوید:»  من از استقالل، پرسپولیس، نفت تهران و سایپا پیشنهاد 
دارم و با این چهار تیم مذاکره کرده ام.  از یک تیم شهرستانی هم پیشنهاد دارم 
ولی به آن فکر نمی کنم و از بین این چهار تیم امروز یکی را انتخاب خواهم 
کرد تا وضعیتم به طور کامل مشخص شود.« کریمیان که به شکلی عجیب از 
سپاهان کنار گذاشته شد، گفت:» من هیچ اختالفی با کرانچار نداشتم و حتی 
با لوکا بوناچیچ که خیلی ها با او اختالف پیدا کردند، دچار مشکل نشدم. شاید 
سپاهان می خواهد بازیکن بهتری بیاورد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. 
نمی دانم دلیل جدایی ام از سپاهان چیست. شاید مسائلی بوده که االن از آن 
بی اطالع هستم و بعدا دالیلش را بدانم.«   او در پایان می گوید:» دوست داشتم 

فوتبالم را در اصفهان تمام کنم ولی به هر حال این شرایط به وجود آمد.«

مهدی کریمیان: محمدرضا رودکی: صدای میمون قطع می شود؟
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گارانتیقیمت   مدل

  Nokia 10050000 اصلی

Nokia 128038000اصلی

Nokia A20083000اصلی

Nokia C2-05100000اصلی

Nokia 180062000اصلی

Nokia X1-0170000اصلی

Nokia C1-0181000اصلی

 Samsung Gx20092000اصلی

Samsung C301080000اصلی

Samsung E123060000اصلی

Samsung E118260000اصلی

 Samsung E108-st45000اصلی

LG gx 200100000اصلی

LG gx 15556000اصلی

LG A23083000اصلی

LG A23062000اصلی

LG gs 15540000اصلی

Nokia 161646000اصلی

گارانتیقیمت   مدل

  Nokia N9_64G750000  بدون گارانتی

Nokia N8548000  بدون گارانتی

Nokia E7720000  بدون گارانتی

Nokia C7568000  بدون گارانتی

HTC EVO-3G770000  بدون گارانتی

HTC HD7-8D560000  بدون گارانتی

HTC DESIRE HD685000  بدون گارانتی

HTC Flyer660000  بدون گارانتی

HTC LEGEND80000  بدون گارانتی

Sony  NRO-mt1558500اصلی

Sony X12-Are-S780000اصلی

 Samsung19100
 Galaxy SII

اصلی810000

 Samsung Gakaxy
 Tab P1000

اصلی920000

 Samsung 19103
 Galaxy R

اصلی820000

Samsung GAL-
  AXY  NOTE

اصلی960000

  Samsung
 19100G Galaxy

 SII

اصلی860000

OPTIMOS-3D-
p920

اصلی645000

گارانتیقیمت   مدل
  Nokia  603

اصلی320000

Nokia  500365000اصلی

Nokia 700415000اصلی

Nokia C6-01465000  اصلی

Nokia C5-03315000اصلی

LG Optimos-
p970

اصلی420000

Sony RAY-ST18490000اصلی

Sony Visviz-U5308000اصلی

Sony WT19-live370000اصلی

HTC CHACHA345000 بدون گارانتی

HTC WILD-
FIRE

بدون گارانتی  352000

HTC WILD-
FIRE-S

بدون گارانتی 408000

گارانتیقیمت   مدل
HTC  Trophy450000بدون گارانتی

 Samsung S8600
wave 3

اصلی 485000

 Samsung Wave
M S7250

اصلی 360000

 Samsung Wave 3
S8600

اصلی 480000

گارانتیقیمت   مدل

Iphone4s-161250000  بدون گارانتی

Iphone4s-321510000  بدون گارانتی

Iphone4s-641630000  بدون گارانتی

Nokia Oro1500000  بدون گارانتی

HTC SEN-
 STION XE

اصلی1120000

گارانتیقیمت   مدل

  Nokia 200140000 اصلی

  Nokia C3157000اصلی

 Nokia X3194000اصلی

 Nokia C2-03148000اصلی

 Nokia C2-02134000اصلی

 Nokia C2-01113600اصلی

 Nokia C2106000اصلی

 Nokia X3-02195000اصلی

 Nokia 5130126000اصلی

 Nokia 7230173000اصلی

 Nokia X2-05111000اصلی

 Nokia X2147000 بدون گارانتی

 Nokia X2-1119000اصلی

  Nokia X2-2138000اصلی

LG  p350194000اصلی

LG  GX500186000اصلی

LG  GX300124000اصلی

LG  KP500152000 بدون گارانتی

LG  BL20173000اصلی

LG  T310140000اصلی

LG  T515161000 بدون گارانتی

LG  P500292000اصلی

Sony X10Mini217000 بدون گارانتی

Sony  X8252000اصلی

Sony  ZYLO-
W20

بدون گارانتی 182000

Sony YENDO-
W150

اصلی126000

Sony  Hazel-j20245000 بدون گارانتی

 Sony  ELM-
K970-j10

بدون گارانتی 214000

 Samsung  S5250

Wave

اصلی240000

 Samsung  S5350

Shark

اصلی130000

 Samsung  S5560

Marvel

اصلی225000

Samsung  S5233T260000اصلی

Samsung  C3560130000اصلی

Samsung C3530135000اصلی

Samsung C3752155000اصلی

Samsung Ch@t155000اصلی

Alcatel  OT808114000اصلی

Alcatel  OT806121000اصلی

تا 100 هزار تومان

500هزارتا 1 میلیون 

300هزارتا 500 هزار تومان  300هزارتا 500 هزار تومان 

باالی 1 میلیون تومان

محدوده قیمت100 تا 300 هزارتومان 

محدوده قیمت

محدوده قیمت محدوده قیمت

محدوده قیمت

محدوده قیمت

سامسونگ به تازگی از یک گوشی هوشمند با پش��تیبانی از دو سیم کارت 
و شکل و ش��مایل متفاوت برای بازار چین رونمایی کرده است. جدیدترین 
گوشی هوشمند سامس��ونگ دارای دو صفحه نمایش لمس��ی است که به 
شکل تاش��و باز می شود. این گوش��ی که GT-B9120 نام دارد، از دوسیم 
کارت در یک زمان پشتیبانی می کند و دارای دو صفحه نمایش 3/5 اینچی 
با وضوح Super AMOLED اس��ت. پردازنده گوش��ی، دو هس��ته 1/2 
 RAM است و یک گیگابایت Snapdragon MSM8260 گیگاهرتزی

و 16 گیگابایت حافظه داخلی دارد، بنابراین گوشی قدرتمند و پیشرفته ای 
به شمار می رود. این گوشی از نس��خه Gingebread 2/3 سیستم عامل 
 GPS بلوتوث و ،HSPA , Wi-Fi آندروید به��ره می ب��رد و از اتص��االت
پشتیبانی می کند. دوربین این گوشی پنج مگاپیکس��لی است و از دوربین 
ثانویه 1/3 مگاپیکسلی برای مکالمات تصویری بهره می برد. این گوشی قرار 
است به وس��یله چاینایونیکام به بازار چین عرضه ش��ود. از زمان عرضه این 

گوشی به کشورهای دیگر خبری منتشر نشده است. 

تعداد دانلود بازی Angry Birds فضایی از مرز 100 میلیون گذشت. شرکت 
Rovio در صفحه توئیتر خود اعالم کرده اس��ت بازی Angry Birds فضایی 
از ماه مارچ تاکنون، 100 میلیون بار دانلود ش��ده است. این خبر در حالی انتشار 
 یافته اس��ت که ش��رکت Rovio یک ماه پیش اعالم کرد بازی در 35 روز اول، 
50 میلیون بار دانلود شده است. در ماه آوریل Rovio اعالم کرده بود این بازی 
بیشترین رکوردی را که تاکنون برای بازی های موبایل ثبت شده است، خواهد 
شکست. Angry Birds فضایی مانند نسخه های قبل خود، همان روش پرتاب 
پرنده ها و همان خوک های سبز را دارد اما یک المنت فضایی، شامل قدرت جاذبه 
به آن اضافه شده است. بازی برای سیستم عامل های iOS و آندروید و PCها و 

Macbook ها موجود است.

 ش��رکت ارتباطات همراه س��ونی »س��ونی موبایل« به تازگی دو تلفن هوشمند 
Xperia™ جدید را برای مصرف کنندگانی که به دنب��ال قابلیت های فوق العاده 
و طراحی زیبا به همراه دوام بیش��تر و مقاومت در برابر نفوذ آب هس��تند، معرفی 
کرد.  Xperia go و Xperia acro S  صفحه نمایشی از شیشه معدنی ضدخش 
داشته و معیارهای استاندارد صنعتی رتبه بندی بین المللی حفاظت برای حفاظت 
 Xperia .در مقابل صدمات ناشی از گرد و غبار و غوطه وری در آب را برآورده می کند
go و Xperia acro S امکان اتصال آسان برای به اشتراک گذاری و لذت بردن از 
محتوا روی تلویزیون، تلفن هوشمند، لپ تاپ یا تبلت را فراهم می آورند. تحقیقات 
انجام شده در مورد صنعت تلفن همراه نشانگر آن است که مصرف کنندگان دوام 
و امکان مقاومت در برابر آب را به عنوان دو ام��کان مهم در زمان خرید یک تلفن 
هوشمند در نظر می گیرند. به عنوان مثال، یک تحقیق انجام شده در ژاپن به وسیله 
شرکت داده های بازاریابی البو نشان داد مقاومت برابر آب، جزو سه ویژگی نخست 
برای خریداران تلفن های هوش��مند قرار دارد. همچنین در تازه ترین نظرسنجی 
از اعضای گروه فیسبوک س��ونی موبایل، بیش از یک سوم شرکت کنندگان دوام 
را به عنوان مهم ترین ویژگی برای انتخاب تلفن هوشمند انتخاب کردند. این که 
 Xperia که ویژگی های دوام و مقاومت در برابر آب مانند Xperia acro HD
acro S داش��ته و از زمان عرضه در ماه مارس در بازار ژاپن در بین پرفروش ترین 
تلفن های هوشمند قرار گرفته است، شاهد دیگری بر اشتیاق عمومی برای دوام 
و مقاومت برابر آب است. طراحی شیک و زیبای Xperia go به معنی این است 
که دیگر الزم نیست تلفن های هوشمند با دوام و ضد آب ظاهری زمخت و خشن 
داش��ته باش��ند. نمایش��گر 3/5 اینچی برای نمایش واقعی توانمند شده با موتور 
پردازش تصویر براویا، دوربین 5 مگاپیکسلی فوق سریع که در زمانی کمی بیش از 

یک ثانیه از حالت آماده به کار تصویر برداری می کند، صفحه نمایش ساخته شده 
از شیشه معدنی ضدخش با قابلیت ردیابی انگشتان خیس، پردازنده دو هسته ای 
1 گیگاهرتزی، سیستم عامل ارایه ش��ده با آندروید ویرایش 2/3 )نان زنجفیلی( 
که قابل ارتقا به آندروید ویرایش 4/0 )بس��تنی حصیری( اس��ت، از ویژگی های 
این گوشی عنوان شده اس��ت. Xperia acro S نیز یک صفحه نمایش اچ دی 
 full 4/3 اینچی با نمایش واقعی برای وضوح خارق العاده، تصویربرداری ویدئویی
HD، چت تصویری HD و اتصال آس��ان به تلویزی��ون از طریق HDMI برای 
لذت بردن از محتوای روی صفحه نمایش بزرگ را برای کاربرانش به ارمغان آورده 
است. Xperia acro S که به فناوری NFC مجهز است، به آسانی می تواند تنها 
 با یک تماس فیزیکی با یک تگ هوشمند، برنامه های کاربردی را اجرا کند. دوربین 
12 مگاپیکسلی، ضبط ویدئو با وضوح 1080p HD و دوربین جلویی با کیفیت 
"720p HD، پردازنده دو هس��ته ای 1/5 گیگاهرتزی و سیس��تم عامل آندروید 

نسخه 4 از ویژگی های این گوشی عنوان شده است. 

گوشی هوشمند دوسیم کارته با دو نمایشگر لمسی

سونی، دو گوشی جدید عرضه می کند

بازی پر طرفدار Angry Birds یک بار رکورد شکست



یادداشت

سینما زیرساخت فرهنگ است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

اصفهان

محمود شالویی
 س��ینما یکی از زیرس��اخت ها در جهت انجام فعالیت های فرهنگی 
و هنری اس��ت و عالوه بر آن، تحقیق و پژوه��ش در کارهای فرهنگی  
 و هن��ری از اهمیت زی��ادی برخ��وردار اس��ت و الزم اس��ت تحقیق 
 و پژوهش م��ورد توجه قرار داده ش��ود. اف��زون بر این م��وارد، بحث 
آموزش و ب��ه روز بودن هم در مق��والت فرهنگی و هن��ری را نباید از 
ذهن دور داش��ت و در کنار این ها باید به یاد داش��ته باش��یم که صبر 
 و ش��کیبایی را الزمه کار فرهنگی اس��ت. امیدواریم با هماهنگی های 

 ص��ورت گرفت��ه بتوانی��م ب��ا
پیگی��ری ه��ای مختل��ف در 
 سطح وزارت فرهنگ و ارشاد
 اس��المی در جهت پویا شدن

 س��ینماها گام برداری��م؛ چرا 
که سینما برای فرهنگ و هنر 
 یک زیرساخت مهم و اساسی 

است.

چهره روز

خبر ویژه

هفت

کاله پهلوی تیر ماه به شبکه یک می رود 
مجموعه تلویزیونی »کاله پهلوی« به کارگردانی سید ضیا الدین دری بر خالف اخبار منتشر شده، 
اواخر تیرماه از شبکه اول سیما پخش می شود. این سریال ماجرای جوانی به نام فرخ را دنبال می کند 
که پس از ادامه تحصیل در فرانسه، به ایران می آید و در شهری کوچک فرماندار می شود تا این که... 
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مختار، چمران می شود

فریبرز عرب نیا نقش ش��هید مصطفی چمران را در فیل��م جدید ابراهیم 
حاتمی کیا بازی می کند. این روزها در حالی که پیش تولید این پروژه مدتی 
است آغاز شده، دست اندرکاران آن با فریبرز عرب نیا برای ایفای نقش اصلی 
»چ« به توافق رسیده اند. تست گریم این بازیگر برای نقش شهیدچمران 
انجام شده، تا برای دومین بار همکاری فریبرز عرب نیا و ابراهیم حاتمی کیا 

شکل بگیرد.
 عرب نیا س��ال 69 در فیلم »وصل نیکان« حاتمی کیا نقش کوتاهی بازی 
کرده بود. بعد از بازی عرب نی��ا در نقش مختار در س��ریال »مختارنامه« 
این برای دومین بار اس��ت که این بازیگر نقش یک شخصیت واقعی را ایفا 
می کند. به غیراز عرب نیا، مریال زارعی نیز برای بازی در فیلم »چ« قرارداد 

امضا کرده است.
  زارع��ی پی��ش از ای��ن در »دع��وت« و فیل��م توقیف��ی حاتمی کی��ا 
»گزارش یک جشن« بازی کرده بود و برای س��ومین بار است که جلوی 
دوربین ای��ن کارگردان می رود. س��ایت ای��ن فیلم چن��د روز قبل بدون 
اش��اره به نام فریبرز عرب نیا تصاویر محوی از تس��ت گریم شهید چمران 
 را منتش��ر و اعالم ک��رده بود ک��ه حاتمی کیا بازیگ��ر این نق��ش را پیدا 
کرده اس��ت. حاتمی کیا و مهدی کریمی، تهیه کننده این پروژه، مشغول 
مذاکره برای انتخاب بقیه بازیگران و عوامل پش��ت دوربین »چ« هستند. 
قرار است با پایان یافتن پیش تولید، این فیلم کلید بخورد. بخش هایی از 
فیلم حاتمی کیا در منطقه اورامانات کرمانشاه فیلمبرداری می شود. در این 
فیلم قرار است دو روز و دو شب از زندگی شهیدچمران )از بیست و پنجم تا 
بیست و هفتم مرداد 1358( به تصویر کشیده شود.  مجوز ساخت فیلم»چ« 

به تازگی از سوی اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد صادر شده است.

جنگ در سینمای ایران باال گرفت 
حبیب کاوش، سخنگوی ش��ورای صنفی نمایش گفت: در حالی  که 
همه کارهای فیلم »پس کوچه های شمرون« انجام شده بود تا فیلم 
به نمایش درآید، اما مدیران میانی حوزه هنری و ش��هرداری بدون 
آنکه فیلم را ببینند، تصمیم گرفتند فیلم را در س��الن های سینمای 

خود پخش نکنند.
 وی در ادامه افزود: این نوع برخوردها در ش��رایط فعلی سینمای ما 
اصاًل صحیح نیس��ت و اگر این روند ادامه یابد، شورای صنفی نمایش 

مجبور است تصمیم جدیدی در این خصوص اتخاذ کند.
 در خالصه داس��تان فیلم آمده اس��ت: دو جوان که به تازگی ازدواج 
کرده اند، به دلیل ش��رایط زندگی، قادر به ادامه زندگ��ی با یکدیگر 
 نیستند. آنها قصد جدایی دارند، اما در طول مسیر با ماجراهایی مواجه 

می شوند.
 در این فیلم اکبر عبدی، محمدرضا ش��ریفی نیا، ش��اهرخ استخری، 
حدیث چهره پ��رداز، زهره حمیدی، اس��ماعیل  پوررضا، رامس��ین 
کبریتی، مختار س��ائقی، حس��ن قورچی، جلیل مل��ک زاده، مهدی 

انجم روز و صدف طاهریان به ایفای نقش می پردازند.

»خماری 3« ماه آینده در الس وگاس 
کلید  می خورد 

جهانگیری گیل را در اصفهان 
می سازد

جلوه های طبیعت، عشایر و سیب 
مثلثی کم نظیر برای سمیرم است 

بردلی کوپر، اِد هلمز، زاک گالیفیاناکیس و س��تاره میهمان، مایک تایسون که در فیلم 
اصلی در سال 2009 حضور داشته اند، قرار است برای ساخت سومین و آخرین قسمت 
 این فیلم دوباره راهی الس وگاس شوند و به قصر سزار بروند. البته تاد فیلیپس، کارگردان 
 این فیلم اعالم کرده اس��ت که بیش��تر فیلم را در تیجوآنا و لس آنجل��س فیلمبرداری 

خواهد کرد.
در این قسمت، ش��اهد تالش دوستان آلن )گالیفیاناکیس( هس��تیم که می خواهند او 
 را از مرکز روانی بیرون بکشند. قرار اس��ت تا یک ماه دیگر فیلمبرداری سومین قسمت 

»خماری« آغاز شود و در 24 می 2013 راهی سینماها شود. 
یلیپس ماه گذش��ته اعالم کرده بود که س��ومین قس��مت این فیلم، آخرین آن اس��ت. 
 او در ای��ن باره م��ی گوید:قصدمان این اس��ت ک��ه در قس��مت آخر، مردم را حس��ابی 

غافلگیر کنیم.
 این قسمت نتیجه گیری مناسبی از این س��ه فیلم خواهد بود که در آن ضرب و شتم و 

ناامیدی و بدی وجود داشته است.

جهانگیری فیلم سینمایی »گیل« را در اصفهان جلوی دوربین می برد.
 جهانگیر جهانگی��ری، کارگردان س��ینما در مورد کاره��ای آتی خود، اظهار داش��ت: 
 به تازگ��ی برای دریاف��ت پروانه س��اخت فیلم س��ینمایی »گی��ل« از ش��ورای صدور 

پروانه ساخت اقدام کردم. 
وی در ادامه افزود: به محض این که پروانه ساخت این فیلم را دریافت کنم، یک هفته بعد 

کار را کلید خواهیم زد.
جهانگیری ادامه داد: تمام لوکیشن های این فیلم در اصفهان خواهد بود.

وی در ادامه در مورد موضوع این فیلم به فارس، گفت: »گیل« یعنی شجاع و این فیلم یک 
کار در ژانر خانوادگی است.

بنابراین گزارش، جهانگیر جهانگیری در کارنامه کارگردانی خود تا کنون فیلم های کنسرت 
روی آب، غریبه ای در شهر، چشمک، ملودی، بی همتا، یاغی، حادثه در کندوان، مجازات، 
بدل، رابطه پنهانی، تبعیدی ها، رانده شده، طغیان، مرگ گرگ ها، مزدوران، عصیانگران و  

سرنوشت سازان را به ثبت رسانده است.

 کارگردان و منتقد س��ینما گفت: بیان جلوه های زیبا از طبیعت،عشایر و سیب، مثلثی 
کم نظیر برای شهرستان سمیرم را شکل می دهد؛  چرا که در این مثلث، سیب می تواند 

نقطه طالیی و معرف خوب برای منطقه باشد. 
وی از مسئوالن و هنردوستان شهرستان سمیرم خواست برای برگزاری جشنواره عطر 
سیب اقدام کنند.  وی با اشاره به آثار و نتایج برگزاری این گونه جشنواره های محلی تصریح 
کرد: در این جشنواره عالوه بر معرفی س��میرم به عنوان مرکز تولید مرغوب ترین سیب 

درختی، استفاده از دیگر بخش های هنری نیز مورد نظر قرار گیرد. 
استاد دانشگاه هنر به جنبه های عکس، فیلم، پوستر و نقاشی عطر سیب در کنار جشنواره 
اصلی اشاره کرد و اظهار داشت: معرفی این منطقه تأثیر بسزایی در ارتقای دانش هنری 

و فرهنگی هنرمندان و همچنین اقتصاد گردشگری و توسعه ای سمیرم خواهد داشت. 
به گفته وی، سیب نماد روشنی و مظهر سالمتی است و پرداختن به جنبه های ارزشمندی 
مانند خواص و اثرات آن و برپا کردن نمایشگاه های فصلی و زمان دار، تأثیر خوبی در معرفی 

سمیرم و موقعیت خاص توریستی آن دارد.
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 یک کارگردان پویانمایی: 
مرزبان نامه یک انیمیشن فانتزی است 

الماس ها ابدی اند
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داستان از چه قرار است؟ 
امیرعلی واال )ب��ا بازی امیر عل��ی رنجبر( در یک 
شرکت عمرانی مشغول به کار است. او فرد مورد 
اعتماد رییس شرکت، آقای مفخم )عباس امیری( 
است که قصد ازدواج با دختر او را دارد. امیرعلی با 
پژمان )نیما شاهرخ شاهی( که پسر رییس شرکت 

است، میانه خوبی ندارد. 
پروژه ای با همکاری ش��رکت آنها انجام می شود 
و در این بین، پژمان با یکی از طرفین پروژه قصد 
دارند که از س��رمایه آن پروژه سهمی برای خود 
در نظر بگیرن��د، ولی فرزانه س��لیمی )ماه چهره 
خلیلی(، حس��ابدار ش��رکت به ناهماهنگی های 
موجود در حساب ها پی می برد. این موضوع را با 
واال در میان می گ��ذارد و مدارک را در اختیارش 

قرار می دهد. پژمان و شریکش در این اختالس، 
متوجه این موضوع می شوند و از طریق نقشه ای 
برای س��اکت کردن او، مدرکی مبنی بر ارتباط او 
با زنی دیگر به وجود می آورن��د و با پخش آن در 
فیس ب��وک، زندگ��ی او و اطرافیان��ش را درگیر 

مسایلی می کنند...

شبکه از کجا آسیب می خورد؟ 
 مه��م تری��ن بخش��ی ک��ه ش��بکه از آن ضرب��ه 
می خورد، داستان و فیلمنامه اش است. عبدالرضا 
 منجزی، نویس��نده این اثر با در دس��ت داشتن 
 ایده ای که می توانس��ت با تعداد شخصیت های

 کمت��ر و همچنی��ن گ��ره ه��ای داس��تانی 
پرداخت ش��ده ت��ر آن را تبدیل به یک داس��تان 

جذاب کند و باعث  س��ردرگمی تماشاگر نشود، 
ولی با در نظ��ر نگرفتن ظرفیت این داس��تان، با 
معرفی تعداد شخصیت ها و جزییات زیاد، باعث 

سردرگمی مخاطب می شود.
در واقع تا زمانی که نقشه ساکت کردن امیرعلی 
بین پژمان و شریکش مطرح می شود، همه چیز 
خوب پیش می رود. شخصیت ها به خوبی معرفی 
 می ش��وند و داس��تان با ضرباهنگ خوبی روایت 
می ش��ود. فرزانه پنهانی به ش��رکت می رود تا از 
مدارک و حساب های شرکت یک نسخه برای واال 
تهیه کند. در این بین، پژمان از راه می رس��د و به 
 او تعرض کرده و از ای��ن عملش هم مدرکی تهیه 

می کند.
پ��س از آن، فضای حاکم ب��ر فیل��م وارد مرحله 

دیگری می شود. هیچ تعلیق و یا معمایی مطرح 
نمی شود. تنها اس��تفاده ای که از این اتفاق می 
برد، ناش��ناس ماندن فرد متعرض ب��رای فرزانه 
سلیمی است، البته از ابتدا هم شاهد این رویکرد 
بودیم؛ به عن��وان مثال می دانس��تیم فیلمی که 
قرار اس��ت مدرک رسوایی واال باش��د، ساختگی 
است و حتی اشخاص پشت این ماجرا چه کسانی 
هس��تند. ش��خصیت ها به طور کام��اًل واضحی 
به دو دس��ته خوب و بد تقس��یم ش��ده اند که با 
 توجه به نوع انتخاب بازیگران، در نگاه اول کاماًل 

واضح است. 
نویسند هیچ تالشی برای متمرکز کردن حواس 
تماش��اگر به دنبال ک��ردن و به خاطر س��پردن 
 جزیی��ات نک��رده و هم��ه چی��ز را آش��کار بیان 
می کن��د. مینا )افس��انه پاکرو( نام��زد واال، فری 
زربال )اکبر عبدی( در مزون پژمان کار می کند و 
رفتاری زنانه دارد، شیرازی )میرطاهر مظلومی( 
وکیل خانواده مفخم و یک سرگرد آگاهی )مجید 
مش��یری( که هیچ تأثی��ری در پیش��برد قصه با 
 توجه به عملکرد نویسنده تا قبل از حضورش در 

داستان ندارد. 
ای��ن ها ش��خصیت هایی هس��تند ک��ه هرکدام 
ب��ا حالت��ی پریش��ان در ط��ول فیل��م وارد قصه 
 ش��ده و ره��ا م��ی ش��وند و هم��واره احس��اس 
می شود که شاید هرکدام از آنها در انتها تأثیری 
 در پایان این قصه داش��ته باش��ند، ولی این گونه 

نمی شود.
تا زمانی که پژمان کشته می شود، داستان حول 
امیرعلی و خطاکار بودن و یا نبودن او می گذرد که 
با اطالعاتی که به تماشاگر می دهد، بی گناهی او 
از ابتدا مشخص می شود. با مرگ پژمان و روشن 
نشدن وضعیت واال برای اطرافیانش، داستان وارد 
مرحله دیگری می شود. در صورتی که نویسنده 
می توانست با اثبات بی گناهی واال، با مرگ پژمان 
و بازگش��ت دوباره نگاه ها به او، مخاطب را دچار 
ش��وک و وارد فضای دیگری کند، ب��ا معلق نگاه 
داشتن اتهام وارد ش��ده به او، فضا را آشفته تر از 

قبل کرده و کار را سخت تر می کند. 
اگر تا قبل از این گره داستان اثبات بی گناهی یک 
فرد بود، حاال اثبات بی گناهی او در یک قتل هم 

به آن اضافه می شود و باز هم یک شخصیت جدید 
دیگر! فیلم با خودکشی دختر بهنود امین )ایرج 
 قادری( که یک وکیل دادگس��تری اس��ت، آغاز 
می شود. خیلی سریع از انگیزه خودکشی دختر 
مطلع می شویم. صحبت از فضای مجازی و در پی 

آن، بی آبرویی مطرح می شود. 
 بهن��ود ک��ه از ای��ن اتف��اق افس��رده ش��ده، 
گوش��ه گی��ر م��ی ش��ود و ح��دودا ت��ا نیم��ه 
پایانی فیل��م اث��ری از او نم��ی بینیم. ب��ا توجه 
 ب��ه فرام��وش ک��ردن او در بی��ن حج��م باالی 
ش��خصیت ها و اتفاقات، ولی داس��تان به وسیله 
حضور مجدد او به پایان می رس��د. او که داغ دار 
از دست دادن فرزندش اس��ت، برای نجات جان 
انس��انی دیگر که او هم درگیر مس��أله ای مشابه 
فرزندش ش��ده، تصمی��م می گیرد وکال��ت او را 

بپذیرد. 
به س��اده تری��ن روش، یعنی کن��ار یکدیگر قرار 
دادن تمام ش��خصیت ها آن ه��م در یک دادگاه، 
 تمام گره ه��ای داس��تان از ابت��دا تا پای��ان، باز 
می شود. اگر شخصیت بهنود امین از همان ابتدا 
به گونه ای در فضا حضور داش��ت و دورادور ناظر 
اتفاق��ات رخ داده بود، فیلم ب��ا ضرباهنگ کندی 
 به پای��ان نمی رس��ید. وقتی تمام ش��خصیت ها

یک به یک پشت تریبون دادگاه می آیند و داستان 
را از ابت��دا بازگو م��ی کنند، این طور احس��اس 
می ش��ود که تمام لحظاتی که تا قب��ل از دادگاه 
مشاهده کردیم، بیهوده بوده و می توانست فیلم 
 از همان ابتدا در فضای دادگاه ش��روع شود و در 

همان جا هم به پایان برسد.

تیتراژ پایانی 
با تمام م��واردی که به آنها اش��اره ش��د، به نظر 
 می رس��د »ش��بکه« را نمی توان اثری ضعیف و 
 بی ارزش دانس��ت. در ش��رایطی که بس��یاری از 
فیلم ها نه داستانی تعریف و نه مفهومی را منتقل 
می کنند، »شبکه« چنین قصدی را داشته است. 
هرچند با لکنت، ولی همین که نشان می دهد هم 
نویس��نده و هم کارگردان سعی در تعریف قصه و 
در پ��س آن مطرح کردن معض��الت اجتماعی را 

داشته اند، ستودنی است. 

نگاهی به فیلم شبکه، آخرین اثر زنده یاد ایرج قادری  

 آخرین محاکمه 

وقتی ایرج قادری فقید در پشت صحنه فیلم »شبکه« فرمان کات یا اکشن می داد، هرگز فکر نمی کرد »شبکه« بی او  گروه 
اکران شود و منتقدان ناچار باشند دست به عصا درباره اش بنویسند. در هر حال »شبکه« واپسین فیلم قادری است فرهنگ

و شاید آخرین محاکمه.

کارگردان انیمیش�ن »مرزبان نامه« از پرداخت به قصه های مرزبان نامه با 
رویکرد طنز و فانتزی خبر داد.  

بهروز سلطانی فر، کارگردان انیمیشن »مرزبان نامه« درباره این اثر گفت: 
این مجموعه در 26 قسمت 15 دقیقه ای به سفارش مرکز پویانمایی صباست 
و تا به حال قسمت اول آن به اتمام رسیده و قسمت دوم در حال تولید است. 
وی افزود: این مجموعه شامل داستان هایی ازادبیات کهن پارسی از جمله 
قصه های مرزبان نامه در قالب فانتزی و طنز اس�ت و متن آن را علی بهروز 
سلطانی فر نوشته  است. طراحی گرافیک کار را نیز داوود مقدمی بر عهده 
دارد. این کارگردان درباره شاخصه بارز این انیمیشن در مقایسه با دو تولید 
قبلی خود »مروارید سرخ« و »شیرهای آلواتان«، اظهار کرد: در انیمیشن 
»مرزبان نامه« از دریچه فانتزی به همه اتفاقات نگاه کردیم و پایه اصلی کار 

بر خالقیت و فانتزی گذاشته شده است.
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
خداوند دوس��ت دارد بن��ده اش در طلب حالل س��ختکوش 

باشد.

در بیشتر موارد راه حل ساده تری 
نیز وجود دارد

در یک شرکت بزرگ ژاپنی که تولید وسایل آرایشی را برعهده داشت، 
یک  مورد تحقیقاتی به یاد ماندنی اتفاق افتاد: شکایتی از سوی یکی 
مشتریان به کمپانی رسید. او  گفته بود  هنگام  خرید یک بسته صابون  

متوجه شده قوطی خالی است.
 بالفاصله  با تأکید و پیگیری های مدیریت ارشد کارخانه  این مشکل  
بررسی  و دستور صادر شد که خط بسته بندی اصالح شود و قسمت 
فنی  و مهندسی نیز تدابیر الزم را جهت پیش��گیری از تکرار چنین 

مسأله ای اتخاذ کند. 
 مهندسان نیز دست به کار شده و راه حل پیشنهادی خود را چنین 

ارایه دادند: پایش )مونیتورینگ(  خط بسته بندی با اشعه ایکس.
به زودی سیستم مذکور خریداری شده و با تالش شبانه روزی گروه 
مهندسان،  دس��تگاه تولید اش��عه ایکس و مانیتورهائی با رزولوشن 
باال نصب و خط تولید تجهیز ش��د. دو نفر اپرات��ور نیز جهت کنترل 
 دایمی پشت آن دستگاه ها به کار گمارده شدند  تا از عبور احتمالی 

قوطی های خالی جلوگیری کنند. 
نکته جالب توجه در این بود که درست همزمان با این ماجرا،  مشکلی 
مشابه  نیز در یکی از کارگاه های کوچک تولیدی پیش آمده بود اما 
آن جا  یک کارمند معمولی و غیرمتخصص، آن را به شیوه ای بسیار 
ساده تر و کم خرج تر حل کرد: تعبیه یک دستگاه پنکه در مسیر خط  

بسته بندی تا قوطی خالی را باد از خط تولید دور کند!

عجیب ترین هتل های جهان 
معموال با ش��نیدن کلمه »هتل« انسان یاد س��اختمانی چند طبقه 
می افتد که در هر طبقه تعدادی اتاق است. اما طراحان خوش ذوقی 
نیز در دنیا وجود دارند که برای جلب مس��افران هتل ها، به اشکال 
عجیب ی��ا در مناطقی عجیب می س��ازند. در این مطلب ش��ما را با 

تعدادی از عجیب ترین هتل ها آشنا می کنیم.

هتل پرنده
در سوئد یک هواپیمای مسافربری بوئینگ 
747 تبدیل به یک هتل ش��ده است. در 
این هواپیما کابین ه��ای متفاوتی برای 
مس��افرتن تعبیه شده اس��ت که کمک 
می کند هر کدام از مس��افران استراحت 
کنند. بخش غذا خوری این هتل نیز با میز 
و صندلی هایی تکمیل ش��ده اس��ت که 
عمدتا در کنار پنجره ها قرار دارند. نکته جالب این که این هتل اتاق 

درجه یک نیز دارد که در کابین خلبان واقع شده است.

هتل کپسولی
در ژاپن زمین وس��یع وجود ندارد.به این 
دلیل فضای ساخت به مسأله ای مهم در 
این کشور است. در ش��هر اوزاکای ژاپن، 
هتلی وج��ود دارد که اتاق ه��ای آن در 
حقیقت کپسول های بزرگی هستند که 
به اندازه یک نفر جا دارند و به هر شخص 
اجازه می دهند به راحتی بخوابد. شخص 
حاضر در این کپسول یک صفحه کنترل در اختیار دارد که می تواند 

میزان روشنایی و  حرارت را در این کپسول تعیین کند.

هتل یخی
این هتل در کشور کانادا در حقیقت یک 
سازه یخی غول آساست که تمام سازه ها 
در آن از جن��س ی��خ اس��ت. ب��ه غیر از 
سرویس های بهداش��تی و اتاق هایی که 
سیستم حرارتی دارند، بقیه بخش های 
هتل بسیار س��رد بوده و دمای هوا حدود 
زیر صفر اس��ت. برای اس��تراحت در این 
هتل به یک کیس��ه خواب مخصوص نیاز دارید. در غیر این صورت، 

دچار یخ زدگی شدن یک اتفاق بسیار محتمل است.

هتل آدم کوچولو ها
هتل م��ورد نظ��ر در کش��ور نیوزلند، در 
حقیقت لوکیش��ن بازمانده از فیلم ارباب 
حلقه هاس��ت ک��ه در آن، گون��ه ای از 
موج��ودات کوچک وجود داش��تند و در 
خانه هایی کوچک زندگی می کردند. در 
ح��ال حاضر ای��ن خان��ه به ی��ک جاذبه 
توریستی تبدیل شده است و ساالنه افراد 

زیادی با سفر به این کشور مدتی را در این خانه می گذرانند.

هتل درختی
در قل��ب جنگل های اس��کاندیناوی در 
سوئد، هتل هایی وجود دارد که در قلب 
درخت��ان ایجاد ش��ده اند و ب��ه راحتی 
می توانند حس افراد جنگلی را به ش��ما 
القا کنن��د. میهمانان باید غ��ذای خود را 
روی آتش درس��ت کنند و تنها وس��یله 

نورانی در این اتاق ها شمع ها هستند.

ش��اید از دانس��تن این واقعیت که در میان ما افرادی 
با توانایی های خ��ارق الع��اده ای زندگی می کنند، 
متعجب شوید. مثال افراد نابینایی که با گوش هایشان 
می بینند یا اف��رادی که طع��م کلمه ه��ا را متوجه 

می شوند.
با خواندن مطل��ب زیر به توانایی های ش��گفت انگیز 

انسان ها پی خواهید برد:

هایپرتیمزیا )حافظه فراگیر(
بستگی به طرز فکر شما دارد که این توانایی را استعداد 
بنامید یا طلسم. افراد محدودی در سراسر جهان از این 
توانایی بهره مند هس��تند که قادرند جزییات روزانه 
زندگی خود را در گذشته به یاد آورند. فقط کافی است 
تاریخ روزی از سال های گذشته را به این افراد بدهید، 
بدون این که به حافظه خود فش��ار بیاورند، اتفاقاتی 
را ک��ه در آن روز برایش��ان رخ داده با تم��ام جزییات 
برای ش��ما تعریف می کنند. حتی گاهی اتفاقاتی را 
که در آن تاریخ در س��ایر نقاط جهان رخ داده هم به 
یاد می آورند. قبل از این که آرزو کنید کاش شما هم 
چنین توانایی را داش��تید، یک نفس عمیق بکشید و 
خوب فکر کنید. شاید از به خاطر آوردن روزی که تنها 
نمره 20 کالس ش��یمی متعلق به شما بود، احساس 
خوبی داش��ته باش��ید، اما مس��لما از به خاطر آوردن 

خاطرات تلخ گذشته ناراحت خواهید شد.

اکولوکیشن )بازتاب صدا(
همان طور ک��ه می دانید، دلفین ه��ا و خفاش ها از 
طریق بازتاب صدا با محیط اطراف خود ارتباط برقرار 
می کنند. بد نیس��ت بدانید که تع��داد محدودی از 
انسان ها هم از چنین توانایی برخوردار هستند. برخی 
از انسان های بااستعداد که همگی آنها نابینا هستند، 
توانسته اند این توانایی را درخود پرورش دهند. این 
افراد قادرند اندازه، فاصله، و ضخامت اشیا نزدیک را با 
تولید اصواتی مانند »کلیک« و گوش دادن به صدای 
بازتاب آن، تشخیص دهند. آنها از بخشی از مغز خود 
اس��تفاده می کنند که در افراد عادی وظیفه ارس��ال 

اطالعات دیداری را بر عهده دارد.
»دانیل کیش« که بینایی هر دو چش��م خود را بر اثر 
بیماری »رتینو بالس��توما« )نوعی س��رطان چشم( 
در دوران نوزادی از دس��ت داده، مه��ارت خاصی در 
اکولوکیشن دارد. کیش برای تولید صدای »کلیک« 
زبان خود را سریع و با شدت به سقف دهانش می زند. 
او به واس��طه این توانایی قادر اس��ت در خیابان های 
شلوغ شهر و مسیرهای شیبدار کوه، دوچرخه سواری 
کند. او حتی در بیاب��ان و صحرا هم ب��ه تنهایی اردو 

زده است.
 

سندروم ساوانت
در فیلم »مرد بارانی«، داستین هافمن نقش »ریموند 
بیبیت« را ب��ازی کرد. م��ردی که مبتال ب��ه بیماری 
»آتیس��م« )توهم( بود، اما توانایی فوق العاده ای در 

حفظ کلیه نام های دفترچه تلفن داشت.
»سندروم ساوانت« بیش��تر در افرادی دیده می شود 
که دچار اختالالت رش��دی هستند. البته برخی افراد 
بر اثر ضربات شدید وارد ش��ده به سر، به این سندروم 
مبتالمی ش��وند. در واقع علت س��ندرم ساوانت هنوز 
ناشناخته است. برخی از دانش��مندان این بیماری را 
ژنتیکی و برخی دیگر اکتس��ابی می دانند. براساس 
برخی فرضیات، علت این اختالل ناشی از تغییر در ژن 

یا ژن های خاصی از فرد مبتال است.
 اکثر افراد مبتال به سندروم ساوانت در انجام کارهای 
روزمره خ��ود و روابط اجتماعی مش��کل دارند. اما در 
یک یا چند زمینه، اس��تعداد فوق الع��اده ای از خود 
نشان می دهند. به عنوان مثال برخی از آنها استعداد 
بی نظیری در پ��ردازش محاس��بات ریاضی پیچیده 
دارند یا هنرمند و موس��یقیدان های ماهری هستند. 
مهارت افراد مبتال به سندرم ساوانت در نواختن آالت 
موسیقی، به ویژه پیانو شگفت انگیز است و با یک بار 
گوش دادن می توانند نت ها را به طور کامل بنوازند. 
به س��ر »جیس��ون پجت« که هیچ مدرک تحصیلی 
ندارد، در یک درگیری خیابان��ی ضربه محکمی وارد 
ش��د. وی پس از این حادثه قادر است مسائل ریاضی 
پیچیده را ب��ه راحتی حل کند و تبدی��ل به یک نابغه 
ریاضی شده است. سندروم ساوانت در مردان چهار تا 

شش برابر بیشتر از زنان رخ می دهد.

طعم شناسان حرفه ای
حدود 25 درصد از انس��ان ها جوانه های چش��ایی 
بیشتری روی زبانشان نسبت به سایر افراد دارند. این 
افراد کمتر به ناراحتی های قلبی دچار می ش��وند و 
نسبت به سایرین الغرتر هس��تند. چون معموال طعم 
غذاهای چرب و شیرین را دوست ندارند. اما از آن جا 
که از خوردن س��بزیجات هم خ��ودداری می کنند، 
)به ویژه س��بزیجاتی که طع��م تندی دارن��د، مانند: 
کلم بروکسل و کلم معمولی( مس��تعد ابتال به برخی 
سرطان ها هستند. طعم شناسی زنان نسبت به مردان 
بهتر اس��ت. در ضمن قوه چشایی افرادی که در آسیا، 
آفریقا و آمریکای جنوبی زندگی می کنند، نسبت به 
دیگر نقاط جهان قوی تر اس��ت و  دلیل آن هم هنوز 

مشخص نیست.

توانایی های شگفت انگیز 
انسان

+18+33

+10+28

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

دانستنی

خواندنی

موفقیت

عکس نوشت

خوشبختی چیست؟ یک عش��ق وافر، داشتن شغل  
عال��ی یا ی��ک اتومبیل ب��زرگ؟ تمام اینه��ا تعریف 

خوشبختی واقعی نیستند.
روانشناسان انگلیسی مشخص کرده اند خوشبختی  

با شخصیت ارتباط مستقیم دارد. آنها فرمولی را برای 
محاسبه خوشبختی پیدا کرده اند، بدین صورت که:

3xH+)5xE(+P = خوشبختی
در این فرم��ول، P بیانگر خصوصی��ات فردی مانند 
  E .برنامه ریزی برای زندگی و قابلیت س��ازش است
بیانگر موجودیت است که خود شامل س��المتی، ثبات مالی و دوستی می شود. H  بیانگر 
ارزش های باالیی چون احساس خود ارزشمندی، انتظارات و داشتن حس شوخی است. 
بنابر توضیحات یکی از سازندگان این فرمول، محاسبه میزان خوشبختی، که میزان حداکثر 
آن 100 در نظر گرفته می شود، با طرح چهار س��ؤال انجام می پذیرد که پاسخ های آنها 

براساس مقادیر بین یک )حداقل( و ده )حداکثر( طبقه بندی می شود:
1- آیا شما برون گرا، پر انرژی و انعطاف پذیر هستید؟

2- آیا شما برای زندگیتان برنامه ریزی مثبت دارید و می توانید به سرعت از یک وضعیت 
بحرانی بیرون بیایید؟ آیا احساس می کنید روی زندگیتان تسلط و کنترل دارید؟
پاسخ به سؤال های 1 و 2 و جمع و برآیند نتیجه آنها مقدار P را مشخص می کند.

3- آیا نیازهای اولیه ش��ما در ارتباط با س��المتی، وضعیت مالی و ح��س اجتماعی بودن 
برآورده می شود؟

پاسخ به این سؤال مقدار E را مشخص می کند.
4- آیا شما از حمایت و پشتوانه افرادی که در کنارتان هستند برخوردارید و کارهای شما 

برای آنها خوشایند است؟ آیا انتظارات شما برآورده شده است؟
پاسخ به این سؤال مقدار H را مشخص می کند.

سامسونگ اعالم کرد با تقاضای اپل از یک دادگاه، مبنی 
بر ممنوعیت فروش گوشی هوش��مند گلکسی S III به 
شدت مقابله کرده و کوتاه نخواهد آمد و حتی قصد دارد 
برنامه خود را برای عرضه این گوشی هوشمند به آمریکا 
در 21 ماه ژوئن عملی کند. سامسونگ در بیانیه ای گفت 
به دادگاه اثبات خواهد کرد که »گلکسی S III یک ابزار 

نوآورانه و منحصر به فرد است«.
سه شنبه هفته گذشته، شرکت اپل از یک دادگاه خواست 
که موقتا فروش گلکسی S III را قبل از این که این گوشی 

در ایاالت متحده آمریکا عرضه شود، متوقف کند. اپل، سامسونگ را به استفاده غیر مجاز از دو حق 
ثبت اختراعش متهم کرده است. اگر دادگاه ایالتی کالیفرنیای شمالی با درخواست اپل موافقت 
کند، تالش های سامسونگ برای رقابت با آیفون نقش بر آب می شود.گلکسی S III 29 ماه مه در 
اروپا عرضه شد و قرار است اواخر ماه میالدی جاری نیز حدود 300 میلیون واحد از این گوشی در 
آمریکای شمالی و آسیا عرضه شود. سامسونگ با عرضه اولین سری از گوشی های گلکسی جایگاه 
مطلوبی را در بازار گوشی های هوشمند به دست آورد. هم اکنون که اپل در سکوت ساالنه اش در 
حال ارتقای آیفونش است، بسیاری از تحلیلگران پیش بینی می کنند آیفون جدید در اوایل ماه 
ژوییه آینده عرضه شود. در واقع، سامسونگ بزرگ ترین تهدید برای اپل در بازار موبایل به شمار 
می رود، زیرا گوشی های سری گلکسی این شرکت در میان مصرف  کنندگانی که به دنبال ابزارهای 
مبتنی بر آندروید هستند، به شدت محبوبیت به دست آورده است. سامسونگ در سه ماهه اول 
سال میالدی جاری توانست برای نخستین بار از اپل پیشی بگیرد. سامسونگ و اپل از ماه آوریل 
سال 2011 که اپل سامسونگ را متهم به کپی برداری از آیفونش کرد، وارد کشمکش های تلخ 
متعدد بر سر حق امتیاز اختراع در دادگاه های آمریکای شمالی، اروپا و آسیا شدند. ماه گذشته، 
بعد از این که دادگاه دو شرکت را به مصالحه و گفتگو با یکدیگر دعوت کرد، مدیران اجرایی این دو 

شرکت در سانفرانسیسکو با هم مالقات کردند، اما این مذاکرات نتیجه ای نداشت. 

مبارزه سامسونگ با اَپل بر سر گلکسی  فرمول ریاضی محاسبه خوشبختی

 آماده شدن راکت فضاپیمای چین 
برای پرتاب به فضا

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

سردبیر : محمدهادی نعمت الهی 
فکس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 
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سفر بخیر عزیزم دست انداز
بعد از مدتی که سرکی به دادگاه 

مجید 
اختالس عظما ن��زده بودیم و از کافی

خدا پنهان نیس��ت، از شما چه 
پنهان، دلمان هم بدجوری برایش تنگ شده بود، امروز 
دوباره دل ها را روانه آن خطه می کنیم. اجازه بدهید 
همین اول کار بخش��ی از مذاکرات دادگاه را عینا نقل 
کنم: »قاضی س��راج، رییس دادگاه انقالب به اظهارات 
آقای »د«، رییس دفتر آقای خاوری اشاره کرد و گفت: 
این فرد مدعی است در 31 شهریور سال 90 خاوری به 
مدیریت حراست بانک می گوید برنامه  سفری به لندن 
دارم. اس��تعالم کنید اگر ممنوع الخروج نیستم، بلیت 
تهیه شود. وی گفت: رییس دفتر خاوری مدعی است از 
طریق آقای »ص«، مدیرکل حراست بانک ملی خواستم 
تا از آقای »ز«، رییس س��ازمان حراس��ت کل کش��ور 
موضوع بررسی شود. سراج گفت: در نهایت آقای »پ«، 
بالمانع بودن خروج خاوری را به آقای »ز« و از آن طریق 
به آقای »ص« اعالم می کند و خاوری موفق می شود با 

تهیه بلیت به مقصد لندن از کشور بگریزد.«

توجه فرمودید؟! خ��ود بنده خدا خ��اوری هم باورش 
نمی ش��ده به این راحتی بگذارند جیم بزند. به آقای ف 
بود، ج بود؟ به هرحال به یکی از حروف الفبا می گوید 
برو ببین اگه من ممنوع الخروج��م که خبر مرگم بروم 
زندان، چون دیگه حالم داره از خودم به هم می خوره! 
بعد همینطور که در دفتر نشس��ته و منتظ��ر بوده که 
گارد ویژه بریزد ت��و، بقیه حروف الفبا ب��ا هم همکاری 
تنگاتنگی انجام می دهن��د و می گویند برو عجیجیم، 

سفر به سالمت! 
االن که ای��ن ماجرای عش��قی مرامی را می نویس��م، 
یاد اولین س��فرم ب��ه خارج از کش��ور افت��ادم. خالصه 
اش کنم که با این ک��ه از یک ماه قبل، تم��ام کارهای 
الزم، از بلیط و خروج��ی و کوفت و زهر م��ار را به نحو 
احس��نت! انجام داده بودم و بنابر تذکر دوس��تان از دو 
س��اعت و نیم قبل از پرواز هم در فرودگاه حاضر بودم، 
تا سه دقیقه قبل از پرواز هنوز مش��خص نبود باالخره 
بنده راهی خواهم شد یا نه. ش��رکتی که بلیط را صادر 
می کرد، با کارگزاری که بن��ده از آن بلیط تهیه کرده 

بودم، با مس��ئوالن ف��رودگاه و ش��رکت اصلی خارجی 
صاحب هواپیما و حراست فرودگاه همه با هم درگیری 
داش��تند و هیچ کدام حرف دیگری را نم��ی خواندند. 
آن وس��ط حقیر مثل گوش��ت قربانی از این مس��ئول 
 به آن مس��ئول در حال نوس��ان بودم تا اگ��ر کار را راه 
نمی اندازند حداقل بگویند مشکل چیست که در جواب 
چش��م های نگران بدرق��ه کنندگان، بعد از احس��اس 
شرمساری از گرفتن وقتشان چیزی برای گفتن داشته 
باشم. اما دوستان این را هم دریغ می کردند. هنوز که 
هنوز است بعد از چند سال نفهمیده ام مشکل چه بود. 
حاال ش��ما تصدیق بفرمایید با داشتن آن سابقه ذهنی، 
آدم ماجرای خاوری را که می بیند، چه احساسی بهش 
دست بدهد خوب است؟ من یکی که واقعا.... لذت بردم 
از این همه همکاری بین حروف الفب��ل تا این خاوری 
جان ما به س��المت عازم سفر ش��ود! از این همه حس 
عالقه و خدم��ت به ارباب رج��وع! بابا دلس��وزها! بابا با 
معرفتا! دریغ که سیل اش��ک اجازه نوشتن باقی سطور 

را نمی دهد...

در مکالمات روزمره خود چند بار از »هم م م« استفاده می کنید؟ تا 
به حال دقت کرده اید که آن را در چند معنی متفاوت و تنها با تغییر 
لحن خود به کار می برید؟ راز این صدا چیست که در عین سادگی 
این همه کاربرد دارد؟ این صوت در واقع در بسیاری از زبان های دنیا 
در مکالمات مردم به کار می رود. حتی در ارتباطات نوشتاری افراد،  

در نامه ها و ای میل ها، اس.ام.اس ها و نظرهایی که روی صفحه های 
اینترنتی نوشته می شود هم، می توان آن را دید. 

در کودکی برای هیچ کس معنای »هممم« توضیح داده نمی شود 
و بعید هم هس��ت که در هیچ لغتنامه ای آن را پی��دا کنید. با این 
وجود،  در زندگی روزمره خود بارها از آن استفاده می کنیم، آن هم 
با معانی متفاوت؛ گاهی بدین معناست که:  متوجه نشدم چه گفتی. 
دوباره بگو. وقتی آن را قدری می کشیم بدین معناست که:  دارم در 
مورد چیزی که گفتی فکر می کنم. گاهی هم که آن را س��ریع تر 
بیان می کنیم می تواند بدین معنا باش��د که:  بله،  ممکن است یا 
فکر خوبی است. آنتولی لیبرمن،  زبانش��ناس دانشگاه مینه سوتا 
و متخصص ریش��ه های کلمات می گوید:  »من هی��چ ایده ای در 
مورد اصل آن ندارم. شاید از زبان فرانسه وارد زبان انگلیسی شده 
باشد..... اما آن قدر طبیعی است که می تواند در هر بازه زبانی و در 
هر جایی به وجودآمده باشد. همممم می توانند تاریخی بسیار دور 

داشته باشد. به همین دلیل هم به هیچ عنوان نمی توان آن را در 
زبان ها ردیابی کرد«.  هممم از نظر فنی به عنوان یک صوت در نظر 
گرفته می شود،  مانند آخ، اوه و.... همچنین ش��اید بتوان آن را در 
دسته کلماتی که سمبلی از چیزی یا صدایی هستند،  مانند قیژ، 
بنگ، تق، ویز ویز،.... دانس��ت، با این که در واقع به گفته لیبرمن، 
سمبل هیچ چیز خاصی هم نیست. وی در این باره توضیح می دهد: 
»صدای اول آن، »ه«، می تواند خیلی ساده، جانشینی برای بازدم به 
حساب بیاید و بخشی از تنفس باشد. بخش دوم آن، ممم، صدایی 
است که در حال بسته بودن دهان تولید می شود. بنابراین می تواند 
سمبلی باشد از این که کامال مطمئن نیس��تیم چه می خواهیم 
بگوییم.  به این ترتیب ما فاصله یا مکث ایجاد شده را پر می کنیم تا 
نشان بدهیم که به طور موقت چیزی نمی گوییم، اما هنوز با مسأله 
درگیر هس��تیم. اضافه کردن لحن های مختلف به همین صدای 
ساده می تواند به این معنای کلی، معانی دیگری هم اضافه کند.« 

چرا وقتی فکر می کنیم می گوییم »هم م م م...«؟
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