
پافشاری افراد ناشناس بر توسعه شهرک محمودآباد

سنگینی بار تورم و بیکاری
 بر دوش مستأجران

آشنایی با
 5 باور غلط علمی

افشاگری شهردار اصفهان

تالطم دوباره در بازار اجاره بها

شخصیت شناسی
12 از  روی کفش 

 خبری از نوآوری در 
سینما نیست  1110

رادیو داستان
12 متولد شد 

به یاد استاد کسایی در اصفهان 
خواهم نواخت 

 اخراج  گسترده کارگران 
در واحدهای تولیدی اصفهان 

 اس��تاد محمدرضا لطفی در روزهای پایانی خرداد ماه میزبان 
برخ��ی از خبرن��گاران فرهنگ و هنر ش��د تا درباره کنس��رت 
تیرماهش در اصفه��ان حرف هایی بزند؛ حرف هایی از اس��تاد 

کسایی، زاینده رود، مکتب اصفهان، کنسرت جدید و...

بیگانه در غربت،
 بیگانه در وطن

 باالخره بعد از دو ماه ش��ایعه و تکذیب و گمانه زنی،
 اع��ام ش��د ک��ه عربس��تان س��عودی اواخ��ر

 فروردین ماه امس��ال تعدادی از اتباع زندانی ایرانی 
را اع��دام کرده اس��ت. ای��ن اق��دام ب��ه دور از عرف 
دیپلماتیک، نشانه جدیدی از رویه ضد ایرانی دولت 
 س��عودی اس��ت که پاس��خ قاطع مقام��ات ایرانی را 

می طلبد.

س: مهر[
]عك
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3

این فیلم ها برای چه
 ساخته می شوند؟!11

صنایع دستی در اصفهان 
ماندنی نشد3

گروه اقتصاد- کمتر از یک هفته به آغاز فصل نقل و انتقاالت 
مانده، اما گزارش ها از بازار مسکن حاکی است نه سیاست های 
دستوری و نه سیاست های تبلیغی دولت مبنی بر واگذاری ها، 
تأثیری بر ثبات و کاهش اجاره بها در کانشهرها نداشته است.

در چند ماه گذشته مسئوالن بخش مس��کن وعده هایی برای 
کنترل بازار مسکن)بلوک بندی و طرح برخورد تعزیراتی بازار 
اجاره مسکن( به ویژه بازار اجاره بها داده اند و از سیاست هایی 
س��خن گفته اند تا امید را در دل مس��تأجران زنده نگه دارند. 
تصور می شد اجاره بها در کانشهرهایی مانند اصفهان و تهران، 

همانند سال گذشته، تنها چند درصدی باالتر از نرخ تورم اعام 
شده از س��وی بانک مرکزی باید باش��د، اما زهی خیال باطل! 
دردآو ر تر از تصور رش��د 30 درصدی نرخ اجاره بهاها نسبت به 
سال گذشته، این است که درخواست های مستأجران و اعام 
توانشان در  پرداخت اجاره،  در بنگاه های مسکن  مورد استهزا 
قرار گیرد. بنابر این گزارش ها، به گفته بنگاه داران و مستأجران 
نرخ اجاره بها 50 تا 60 درصد نسبت به پارسال رشد کرده است. 
این رش��د 50 تا 60 درصدی اجاره بها زمانی مورد تأیید واقع 

4می شود که مشاور وزیر راه و ...

رییس جمهوری مثل
 احمدی نژاد انتخابات کنید

اولتیماتوم کربکندی
 به دالل ذوب آهن

حقوق و مزایای
 کارمندان افزایش یافت

اجرای طرح 
پزشک خانواده  از

 ابتدای  مهرماه

واریز 60 لیتر سهمیه 
 بنزین بدون تغییر قیمت 

در اول تیر

تأیید خبر اعدام زندانیان ایرانی 
در عربستان
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ت الهی/ زاينده رود[
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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آگهی مناقصه عمومی
سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش 
مورخ 91/1/20 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد امور نگهبانی و کنترل و 
حفاظت فیزیکی با اعتبار 1/800/000/000 ریال از محل اعتبارات سازمان رفاهی 

تفریحی به پیمانکار واجد شرایط بمدت یکسال واگذار نماید. 
جهت   91/4/8 مورخ  پنجشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  بایست  می  متقاضیان 
دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادها و تا پایان وقت اداری روز شنبه 91/4/10 
جهت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان واقع در فرعی 2 خیابان بهداری یا 
به سایت مربوطه به آدرس WWW.refahi.shaahinshahr.com مراجعه 

نمایند.
سازماندرردياقبوليکياکليهپيشنهادهامختاراست.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت اول

تقوای کامل آن است که آنچه را نمی دانی یاد 
بگیری و به آنچه می دانی عمل کنی.

مبعث، عید شکوفایی خوشبوترین گل هستی، 
مبارک.

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

یا محمد ای خرد پابست تو
       ای چراغ مهر و مه در دست تو

هر زمان گلواژه هایت تازه تر
            بلکه از هستی بلند آوازه تر

ختم شد بر قامتت پیغمبری
                    این ترا باشد دلیل برتری

عید مبعث مبارک 

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت اصفهان

شرکت ملی پاالیش نفت اصفهان
)سهامی عام(



چهره روزیادداشت

بسیج باید محور آرامش باشد
الریجانی، ریی��س مجلس با بی��ان این که بس��یج بای��د از ورود به 
مناقش��ات بالوجه در صحنه سیاس��ی پرهیز کند، گفت: بسیج باید 
محور آرامش در عالم سیاست باشد تا اهداف انقالب و منویات رهبر 

معظم انقالب را پیگیری کند.

 استعفای حجت االسالم قرائتی 
از ریاست ستاد احیای زکات 

حجت االس��الم قرائتی به دلیل کثرت اش��تغاالت، از ریاست ستاد 
احیای زکات اس��تعفا کرد و حجت االسالم حس��ن عالمی، نماینده 
ولی فقیه در وزارت جهاد کش��اورزی جایگزین وی شد. شایان ذکر 
است، آغاز فعالیت های فرهنگی ستاد احیای زکات به سال 1374 و 
با پیام مقام عظمای والیت در اجالس نماز باز می گردد که در استان 
خوزستان و با حضور مسئوالن کشوری و لش��کری در اهواز برگزار 
شد؛ البته این ستاد با توجه به شرایط خاصی که وجود داشت، تا سال 

1383 توفیق چندانی کسب نکرد.

 انتخاب هیأت رییسه فراکسیون 
رهروان والیت، بعد از تعطیالت 

عضو مؤسس فراکس��یون رهروان والیت گفت که هیأت رییسه این 
فراکس��یون بعد از تعطیالت مجلس تعیین می شود. کاظم جاللی، 
عضو مؤس��س فراکس��یون رهروان والی��ت در گفتگو ب��ا فارس در 
خصوص تعیین تکلیف هیأت رییس��ه این فراکس��یون در مجلس، 
 اظهار داش��ت:  در ح��ال حاضر فراکس��یون رهروان والیت توس��ط 
هیأت مؤس��س اداره می ش��ود. وی افزود: بعد از تعطیالت مجلس، 
 مجمع عمومی فراکس��یون تشکیل می ش��ود تا بر اساس آیین نامه، 
 ش��ورای مرکزی را تعیین کنیم و بع��د از تعیین ش��ورای مرکزی، 
هی��أت رییس��ه انتخ��اب خواه��د ش��د.جاللی گف��ت: ریی��س 
 فراکس��یون ره��روان والی��ت بع��د از انتخ��اب هی��أت رییس��ه 

تعیین می شود.

جلسه ستاد برگزاری اجالس سران 
غیرمتعهدها  برگزار شد

ستاد برگزاری اجالس س��ران کش��ورهای عضو جنبش عدم تعهد با 
 حضور رییس و معاونان س��تاد، تش��کیل جلس��ه داد. به نقل از پایگاه 
اطالع رس��انی ریاس��ت جمه��وری، س��تاد برگزاری اجالس س��ران 
کش��ورهای عضو جنبش عدم تعهد با حضور رییس و معاونان س��تاد 

تشکیل جلسه داد. 
 در این جلس��ه، معاونان س��تاد برگزاری اجالی س��ران غیرمتعهدها 
 ضمن ارایه گزارش عملکرد، پیش��نهاداتی نیز برای تس��هیل پیشبرد 

امور در راستای برگزاری هر چه بهتر اجالس ارایه کردند. 

 ایران، محور اصلی مذاکرات
پوتین و اوباما

در دیدار روز دوش��نبه ب��اراک اوباما، رییس جمهور آمری��کا و پوتین، 
 رییس جمهور روس��یه در مکزیک، مهم ترین موضوع مورد گفتگوی

 دو طرف، موضوعات ایران و س��وریه خواهد ب��ود. موضوعات ایران و 
سوریه دررأس دستور کار مذاکرات رؤس��ای جمهور آمریکا و روسیه 
 در مکزیک قرارخواهند داش��ت. بن رادز، معاون مش��اور امنیت ملی 
رییس جمهور آمریکا ب��ا اعالم این مطلب، گف��ت: مذاکرات دو طرف 
روز دوش��نبه در حاش��یه اجالس گروه20 در ل��وس کابوس مکزیک 
 انجام خواهد ش��د. این دیدار، اولین دیدار رؤسای جمهور دو کشور از 
 زم��ان تص��دی پس��ت ریاس��ت جمه��وری روس��یه توس��ط پوتین 

خواهد بود.

 تقدیر سپاه پاسداران 
از وزارت اطالعات

 س��پاه پاس��داران انق��الب اس��المی در اطالعی��ه ای از اق��دام 
هوشمندانه و قاطعانه سربازان گمنام امام زمان )عج( در دستگیری 
 عوامل اصلی ترور دانش��مندان هسته ای کش��ور تقدیر و تشکر کرد.

در بخشی از این اطالعیه آمده است: اقدام حسین برانگیز و قابل تقدیر 
 وزارت اطالعات در دستگیری عوامل ترور دانشمندان هسته ای کشور

- شهیدان شهریاری، احمدی روشن و قشقایی- که موجبات دلگرمی 
 ملت ای��ران را فراهم آورد، بیانگر اش��راف اطالعات��ی و اراده انقالبی 
و دشمن شکن س��ربازان گمنام امام زمان)عج( و استیصال و ناکامی 
 س��ناریوهای ش��یطانی اس��تکبار جهانی و صهیونیس��م بین الملل 

علیه انقالب و نظام اسالمی است. 
این اطالعیه افزوده است: این دس��تاورد بزرگ که با سلسله اقدامات 
پیچیده اطالعاتی ص��ورت پذیرفت، نش��ان می دهد ک��ه اتاق های 
فک��ر و مراکز طراح��ی و اجرای جنایات تروریس��تی نظام س��لطه و 
 رژیم صهیونیس��تی در جدال با دس��تگاه های اطالعات��ی و امنیتی 

جمهوری اسالمی، فرجامی جز شکست و رسوایی نخواهند داشت.

ماجرا از آنجا ش��روع ش��د که 25 ایرانی سرنش��ین یک لنج 
ماهی گیری، حدود ش��ش س��ال پیش در 70 مایلی سواحل 
 عربس��تان س��عودی دس��تگیر و ب��ه جاسوس��ی و قاچ��اق 
مواد مخدر متهم ش��دند. فروردین س��ال جاری گزارش هایی 
مبنی بر اعدام هش��ت نف��ر از ای��ن زندانیان در رس��انه های 
داخلی منتشر شده بود، اما وزیر خارجه آن را رد کرد و گفت: 
 »برخی از هموطن��ان ما که در ش��هر دمام زندانی هس��تند، 
محک��وم ب��ه اع��دام ش��دند و م��ن در ای��ن خص��وص ب��ا 
س��عودالفیصل، وزیر امورخارجه عربس��تان صحبت کردم و 
 خوش��بختانه روند اجرای حکم اعدام ای��ن هموطنان متوقف 

شده است.« 
صالحی در هم��ان زمان وع��ده داد با مبادل��ه توافق نامه های 
دوجانب��ه بین ای��ران و عربس��تان درب��اره تب��ادل زندانیان، 
زمینه آزادی یا اس��ترداد این تعداد از هموطنان به کش��ور را 
فراهم س��ازند. به این ترتی��ب مقام��ات وزارت خارجه ایران 
با تکی��ه بر س��خنان عالی ترین مق��ام دیپلماتیک عربس��تان 

س��عودی، اعدام زندانی��ان ایران��ی در زندان دم��ام را منتفی 
دانس��تند، در حالی ک��ه برخی خبره��ا حاک��ی از آن بود که 
 دس��تور اعدام ای��ن ایرانی ها مس��تقیما توس��ط ش��اهزاده 
 »نای��ف ب��ن عبدالعزی��ز آل س��عود« وزیر کش��ور س��عودی 
صادر ش��ده بود و تنه��ا به دلیل ت��رس عربس��تان از واکنش 

جمهوری اسالمی، این خبر علنی نشد. 
دو م��اه بع��د، یعن��ی در تاری��خ 20 خ��رداد م��اه، وزارت 
خارج��ه عربس��تان س��عودی ب��ا ارس��ال یادداش��تی 
خط��اب به س��فارت ای��ران و برخ��الف مواض��ع اولی��ه وزیر 
 خارج��ه خ��ود، اع��دام ش��ماری از زندانی��ان ایران��ی را در 
 تاریخ دو م��اه پیش، اعالم می کند. بر این اس��اس، مش��خص 
 ش��د درس��ت در همان زمان��ی که وزی��ر خارجه عربس��تان 
تلفنی به علی اکبر صالحی می گفت که این افراد اعدام نخواهند 
شد، آنان را برای اجرای حکم از سلول هایشان بیرون برده اند 

و اعدام کرده اند.
این اخبار در حالی منتش��ر می ش��ود که کوتاه��ی و انفعال 

دس��تگاه وزارت خارجه در پیگیری وضعی��ت ایرانیان زندانی 
خارج از کش��ور، طی س��ال های اخی��ر بارها مح��ل بحث و 
انتقاد بوده است. براساس قانون اساس��ی جمهوری اسالمی، 
مسئولیت اصلی پیگیری وضعیت این دسته از اتباع ایرانی بر 
 عهده وزارت خارجه اس��ت که باید در قالب تدوین و تصویب 
 موافقتنامه ه��ای دوجانبه با کش��ورها یا از طری��ق رایزنی و 
البی گری های سیاسی نس��بت به تعیین تکلیف وضعیت آنها 

اقدام کند. 
این که دولت س��عودی، چند ایران��ی را )هرچن��د که مجرم 
باشند( در آب های بین المللی برباید، آنها را به زندان بیندازد 
و حتی اجازه داشتن وکیل و مترجم و مالقات با کنسول ایران 
را هم به آنه��ا ندهد، در نهای��ت وزیر خارجه ش��ان به همتای 

ایرانی اش بگوید، این ها اعدام 
نمی ش��وند و در همان زمان 
هم اعدامشان کنند و دو ماه 
بعد خب��ر اع��دام را بدهند و 
جنازه ها را پیش خودش��ان 
نگه دارند، ماجرای ساده ای 
نیست که به راحتی بتوان از 

کنارش گذشت.
این درحالی اس��ت که وقتی 
چند نفر از جاسوسان غربی 
در ایران دستگیر و حتی جرم 
آنها نیز محرز می شود انواع 
موضعگیری ها، رفت و آمدها، 
کمپین ها و جوس��ازی های 
رس��انه ای در این کش��ورها 
 ب��رای آزادی آنه��ا ب��ه راه 

می افتد که در مواردی هم مثمرثمر واقع می ش��ود. فراموش 
نکرده ایم که آمریکا برای آزادی سه تبعه خود که در ایران به 
جرم جاسوسی دستگیر شده بودند و اتهام آنها نیز اثبات شده 
بود، چه کرد و در نهایت با رایزنی نخس��ت وزیر عراق و عمان 

توانست آنها را آزاد کند. 
 بررس��ی پرون��ده زندانی��ان ایران��ی خ��ارج از کش��ور، 
نش��ان می دهد که این موضوع در س��ال ه��ای اخیر چندان 
 در اولوی��ت برنام��ه ه��ای وزارت خارج��ه نبوده و ب��ا وجود 
 پیگیری ه��ا و اعتراضات زی��اد خان��واده های این دس��ته از 
 ایرانی��ان، سرنوش��ت بس��یاری از آنه��ا در هال��ه ای از 

ابهام است.

تأیید خبر اعدام زندانیان ایرانی در عربستان

بیگانه در غربت، بیگانه در وطن

غنی سازی خط قرمز 
جمهوری اسالمی است

 عبداهلل گل تا 2014 
رییس جمهور می ماند

  علی س��عیدلو،  معاون بین الملل ریی��س جمهور با اش��اره به مذاکرات 
صورت گرفته و سفر وزیر خارجه روسیه به کشورمان، تصریح کرد: نتایج 
مذاکرات در مسکو با حفظ خطوط قرمز جمهوری اسالمی ایران که همان 
غنی سازی 20 درصد است، مثبت خواهد بود و به آن خوشبین هستم. وی 
در ادامه به اهمیت دستاوردهای اجالس شانگهای اشاره کرد و افزود: ایران 
طی سال های اخیر حضور مستمری در این اجالس به عنوان عضو ناظر 
داشته و تالش شده در یک فاصله زمانی معقول، این عضویت ناظر به اصلی 
تبدیل ش��ود. معاون امور بین الملل رییس جمهور گفت: ایران در سال 
جاری با دو هدف اصلی در این اجالس حضور یافت و پیشنهاداتی را برای 
عبور از تحوالت جاری و بحران های اقتصادی جهان ارایه کرد و دیدارهای 

رسمی با سران کشورهای عضو انجام داد که بسیار اهمیت داشت.

دادگاه قانون اساسی ترکیه با رد درخواس��ت پایان دوره ریاست جمهوری 
 عبداهلل گل در س��ال جاری می��الدی، اعالم ک��رد که وی تا س��ال 2014 
رییس جمهور این کشور خواهد بود. پارلمان ترکیه در ماه ژانویه قانونی را 
تصویب کرد که به موجب آن، دوره ریاس��ت جمهوری عبداهلل گل تا سال 
2014 ادامه می یابد، اما حزب جمهوری خواه خلق )مهم ترین حزب مخالف 
 عدالت و توس��عه( با اعتراض به این حکم، اعالم کرد که گل تنها می تواند 

پنج سال رییس جمهور باشد. 
بر همین اس��اس، این دادگاه رأی به حضور گل در پست ریاست جمهوری 
تا س��ال 2014 داد و اعالم کرد که گل همچنین می تواند در سال 2014 
 بار دیگر نامزد کسب عنوان ریاست جمهوری شود، اما در صورت پیروزی، 

پنج سال در این سمت حضور خواهد داشت.

باالخره بعد از دو ماه ش�ایعه و تکذیب و گمانه زنی، اعالم ش�د که عربس�تان سعودی اواخر مجید 
کافی فروردین ماه امس�ال تعدادی از اتباع زندانی ایرانی را اعدام کرده است. این اقدام به دور از  

عرف دیپلماتیک، نشانه جدیدی از رویه ضد ایرانی دولت سعودی است که پاسخ قاطع مقامات 
ایرانی را می طلبد.

قطر و عربستان به دنبال 
توطئه در عراق

نخس��ت وزیر عراق اعالم کرد که ریاض و دوحه به دنبال 
اجرای توطئه ای  مش��ابه س��وریه، علیه بغداد هستند و 
تمام انرژی خود را صرف بران��دازی نظام حاکم بر عراق 
می کنند. به گزارش  فارس،  نوری المالکی، نخست وزیر 
عراق در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین که از بیروت 
پخش می شود، اظهار داش��ت: قطر و عربستان که برای 
براندازی رژیم سوریه دخالت می کنند، همین دخالت ها 

را برای سرنگونی نظام عراق انجام می دهند.
هدف آنها نیز بران��دازی رژیم حاکم بر عراق اس��ت، نه 
برکناری شخص من. نخس��ت وزیر عراق سپس خطاب 
به قطر و عربستان گفت: بهتر است پرونده های ملت های 
خود را باز کنی��د و ببینید که آیا قش��رهای مختلف در 
کشورهای شما از همان سطح حق و امتیازی که به ملت 

عراق داده شده، برخوردارند یا خیر؟

اوباما به دنبال شکست طرح 
عنان و مذاکرات 5+1

 ی��ک نش��ریه آمریکای��ی ب��ا انتق��اد از سیاس��ت های 
ریی��س جمه��ور آمری��کا، می نویس��د: اوباما ب��ا رفتار 
خشونت آمیز و عجیب خود، شکاف بین آمریکا و جهان 
اس��الم را بیش��تر کرده و امروز نیز در پی شکست طرح 
کوفی عنان و مذاکرات با ایران اس��ت.پاتریک سیل، در 
مقاله ای در هفته نامه نیشن، می نویس��د: قرار بود اوباما 
رسوایی های دولت بوش را س��امان دهد، اما وی با رفتار 
مشکوک و خشونت آمیز خود، تنها فاصله آمریکا و جهان 

اسالم را بیشتر و بیشتر کرده است. 
بر اس��اس دی��دگاه وی، این ط��ور به نظر می رس��د که 
سیاس��ت های باراک اوبام��ا، رییس جمه��ور آمریکا در 
 قب��ال خاورمیانه، سیاس��ت های غامض و مس��أله داری 
اس��ت. ب��ه نظ��ر می رس��د اوبام��ا متقاع��د ش��ده بود 
 که اگر فش��ارها بیش��تر و بیش��تر باش��د، ایران باالخره 
تسلیم خواس��ته های آمریکا می ش��ود. این حرکت یک 

اشتباه بزرگ در قضاوت بود. 
ایران به دنبال یافتن راه حلی است که به وضعیت برد-برد 
برس��د، اما آمریکا در این زمینه حرکت جدی نداشته و 
بنابراین انتظار نم��ی رود در مذاکرات مس��کو تغییرات 
شگرفی ایجاد ش��ود. به طور خالصه، می توان گفت که 
اوباما با نظرات جنگ طلبان اسرائیلی و نومحافظه کاران 

آمریکایی موافق است.

در حالی که ن��ام محمدرضا رحیمی ای��ن روزها دوباره 
 به خط اول رس��انه ها کش��یده ش��ده، اما مع��اون اول 
رییس جمهور فارغ از تمامی اظهارنظرها، از فشارهایی به 
دولت سخن می گوید و معتقد است: »هم اکنون دولت 
در سایه، با بدترین فشارها مشغول کار است و هر کس از 

راه می رسد به دولت فحش می دهد.«
 او که کارنامه دولت در تمامی حوزه ها را موفقیت آمیز 
می خواند، م��ی افزاید: ایران اقتصاد هفدهم دنیاس��ت. 
معاون اول رییس جمهور با اشاره به انتقادهای تندی که 
به خاطر گفتن جمله وضع ملت خوب است علیه وی از 
سوی برخی رسانه ها صورت گرفته، ادامه می دهد: همه 
کس��انی که در داخل با غربی ها همنوا بوده اند به انتقاد 
از دولت پرداختند، در حالی که ما م��ی گوییم علیرغم 
تحریم ها وضع مردم مناس��ب اس��ت، اما ایده آل نیست 
 و شایس��تگی ملت بیش از این هاس��ت. وی با اشاره به 
ساده زیستی رییس جمهور و برگزاری مراسمی ساده به 
منظور ازدواج پسرش، اظهار داشت: اگر می توانید فردی 
مثل او پیدا کنید، حتماً به ریاس��ت جمهوری بگمارید. 
در این شرایط اس��ت که حتی اگر فردی با خصوصیات 
احمدی نژاد وجود داشته باشد، حداقل یک سال آینده را 
تا پایان ریاست جمهوری اش تحمل کنید؛ چرا که مبارزه 

با وی، تأمین مصالح نظام نیست.

رییس مجلس شورای اسالمی فضاسازی های بیرونی بر 
نشست مسکو را بی تأثیر خواند و گفت: 1+ 5 چارچوب 
توافقی با ایران را در نشست مسکو رعایت کند. وی افزود:  
تشکیل پارلمان در مصر برای مردم انقالبی آن کشور یک 
نقطه اتکا و امید شد، اما انحالل این نهاد به دستور دادگاه 
قانون اساسی، می تواند نگرانی و هیجاناتی را در جامعه 
ایجاد کند. الریجانی با بیان این که دادگاه قانون اساسی 
با انحالل پارلمان گرفتاری در مصر ایجاد می کند، تصریح 
کرد:  پیش بینی می شد پروسه انقالب مصر بعد از تشکیل 
پارلمان و انتخاب رییس جمه��ور به طور منطقی با اراده 
مردم تکمیل شود، اما این اقدام می تواند رفتار سوئی را 
در آینده تحوالت مصر به وجود آورد که تبعاتش را باید 

رصد کرد.
رییس مجل��س ادام��ه داد: بهتری��ن راه آن اس��ت که 
همه در مصر تس��لیم اراده مردم ش��وند؛ چ��ون برخی 
کشورهای منطقه که خواستند از اراده مردم فرار کنند، 
چالش های آنها افزون ش��د. م��ردم به دنب��ال تصمیم 
 دادگاه عال��ی قانون اساس��ی مصر درب��اره لغو عضویت 
یک سوم نمایندگان پارلمان مصر و رأی به ادامه حضور 
 ش��فیق در انتخابات ریاس��ت جمه��وری، در برابر این

 دادگاه تظاهرات کردند.

باراک اوباما خطاب ب��ه جمع��ی از همجنس  گرایان در 
کاخ س��فید گفت که ت��ا زمانی که وی ریی��س جمهور 
آمریکاس��ت، آنها یک دوس��ت و حامی در کاخ س��فید 

خواهند داشت.
به گ��زارش خبرگزاری آسوش��یتدپرس، ب��اراک اوباما، 
ریی��س جمه��ور آمری��کا ک��ه خط��اب ب��ه میهمانان 
همجنس گرای خود در مراسمی در کاخ سفید سخنرانی 
می کرد، ب��ر تالش های دولتش ب��رای حمایت از حقوق 
همجنس  گرای��ان همچ��ون لغ��و ممنوعی��ت عضویت 

همجنس  گرایان در ارتش تأکید کرد.
وی گفت: هر چند با وجود این که بیش از حد زمان صرف 
شده، اما همجنس  گرایان در دولت وی شاهد پیشرفت و 
تغییرات پایداری در حقوقشان بوده اند. وی همچنین به 
حمایت علنی اخیر خود از ازدواج همجنس  گرایان اشاره 
کرد. اوباما خاطرنشان ساخت: در حالی که برخی هنوز 
نتوانسته اند مس��أله ازدواج همجنس  گرایان را در ذهن 
خود هضم کنند، من و همس��رم میش��ل، در این زمینه 

تصمیم خود را مشخص کرده و آن را پذیرفته ایم.
این اظهار نظر وی، با تشویق حاضران همراه شد. در این 
میهمانی همچنین همجنس گرایان زن، مرد، دوجنسه ها 

و افراد تغییر جنسیت یافته حضور داشتند.

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس نهم  در خصوص 
 واردات لوله های گاز به کش��ور اظهارداش��ت: متأس��فانه 
یکی دوسالی است که زیرمجموعه های وزارت نفت اقدام به 
واردات بی رویه لوله های گاز ترش می کنند. وی یادآور شد: 
در آن زمان، وزرای نفت و صنایع وقت ادعا می کردند به دلیل 
وضعیت اس��تانداردی که لوله های گاز ترش در کشورهای 
دیگر دارد  و اطمینان کافی نسبت به رعایت استاندارد توسط 
تولیدکنندگان داخل نداریم، مجبوریم ک��ه این لوله های 
را وارد کنی��م. حمیدرضا فوالدگر  اضافه ک��رد: پس از این 
اظهارات، جلسات بسیار زیادی را باحضور دست اندرکاران 
و کارشناسان مربوطه در کمیسیون صنایع برگزار کردیم و 
قرار ش��د که این دو وزارتخانه درصورت حصول اطمینان 
 خاطر از کیفی��ت باال و رعایت اس��تاندارد م��ورد نظر، این 
لوله ها را از بازار داخلی تهیه کنند. وی در ادامه با ابراز تأسف 
از این اقدام یکی از زیرمجموعه های وزارت نفت در س��ال 
تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، از طرح سؤال از 
وزیر نفت در جلسات ابتدایی کمیسیون صنایع در مجلس 
نهم خبر داد. این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس 
نهم با اشاره به سؤال مورد نظر از وزیر نفت گفت: می خواهیم 
از وزیر نفت بپرسیم چرا در جایی که تولیدکنندگان داخلی 
لوله های مورد نظر را تولید می کنند، همچنان این لوله ها را 

از خارج کشور وارد می کنید؟

انرژی هسته ای  سیاست بین الملل انتخابات  مجلس 

رییس جمهوری مثل 
احمدی نژاد انتخابات کنید 

توصیه الریجانی به 5+1 
درباره نشست مسکو 

اوباما: حامی 
همجنس  گرایان  هستم! 

 سؤال از وزیرنفت 
در مجلس کلید خورد

خبر کوتاه

خبر بین الملل

مسئوالن  متهم   استعفا دهند 
آیت اهلل صافی 

 بای��د در نظ��ام اس��المی، مس��ئوالن و امن��ای م��ردم صددرص��د 
 مورد اعتماد باش��ند؛ هر کس که متهم به فسادی ش��د، باید استعفا 
دهد و اگر این احتمال داده شد که شخصی خیانت کرده است، باید 
کنار برود تا اعتماد مردم به نظام اس��المی س��لب نش��ود. در جامعه 
اس��المی اگر نقاط ضعف کمی هم وجود داشته باش��د، کِم آن زیاد 
اس��ت و باید فوری رفع ش��ود، همان ط��ور ک��ه امیرالمؤمنین)ع( با 
 مس��ائل به ظاهر کوچک برخورد شدید داش��تند؛ چرا که اگر همین 

ضعف کوچک برطرف نشود، جامعه رو به سقوط پیش می رود. 
بای��د از روش حکومت داری 
حض��رت امیرالمؤمنین )ع( 
و برخ��ورد آن حض��رت ب��ا 
کارگ��زاران متخل��ف الگ��و 
بگیری��م. چ��را بای��د بی��ن 
ضعیف و قوی فرق گذاش��ته 
ش��ود؟ چ��را ف��ردی ک��ه 
 تخلف کرده اس��ت، اس��تعفا 

نمی دهد؟ 
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ولیعهد عربستان در گذشت 

دربار عربس��تان س��عودی در بیانیه، مرگ نایف بن عبدالعزیز، ولیعهد این کش��ور را اعالم کرد. خاطر 
 نشان می شود، نایف بن عبدالعزیز همچون سلطان بن عبدالعزیز، ولیعهد سابق به بیماری مبتال بود. 

سلطان بن عبدالعزیز هم بر  اثر ابتال به بیماری درگذشت.

زمانی که وزیر 
 خارجه عربستان 

تلفنی به علی اکبر 
صالحی می گفت 

که این افراد اعدام 
نخواهند شد، آنان 

را برای اجرای حکم 
از سلول هایشان 
بیرون برده اند و 

اعدام کرده اند



یادداشت

SMS 3000625555 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper

 آلودگی  هوای اصفهان 
تشدید می شود

گ�روه ش�هر : کیومرث کالنتری، مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت 
استان اصفهان گفت: در صورت استمرار یافتن خشکسالی های تاالب 
گاوخونی اصفهان، این تاالب به یک کانون آلودگی هوا تبدیل می شود 
و آلودگی های اصفهان ش��دت می گیرد. کالنتری با اش��اره به این که 
تاالب گاو خونی اصفهان یک تاالب بین المللی به شمار می رود، اظهار 
داشت : خشکس��الی این تاالب نه تنها به عنوان مشکل مردم اصفهان 
محسوب می شود، بلکه مشکالت موجود ناشی از خشکسالی این تاالب 

به تمام کشور اختصاص دارد.

خشکی زاینده رود؛ بهانه ای برای 
پاکسازی رودخانه 

 حمیدرضا صبور، مدیرعامل س��ازمان خدمات موتوری ش��هرداری 
اصفهان گفت: از زمان کاهش جری��ان آب، تیم های صد و ۱۲۰ نفره 
 این س��ازمان در دو ش��یفت برای پاکس��ازی، اقدامات الزم را انجام 
داده اند. وی با اشاره به شرایط فعلی بستر زاینده رود و متصاعد شدن 
بوی نامطبوع در حاشیه رودخانه، افزود: اجساد ماهی های تلف شده 
در این مسیر، س��ازه ها، جلبک ها و لجن های موجود در این سطح و 
آب موجود در برکه های به وجود آمده، از مهم ترین دالیل استش��مام 

این بو است.

 توسعه پاالیشگاه به سجزی 
منتقل شود

عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسالمی شهر اصفهان خواستار شد 
که پروژه نیمه کاره طرح توسعه پاالیش��گاه به منطقه سجزی انتقال 
یابد. به گفته وی، در صورتی که طرح نیمه کاره توس��عه پاالیش��گاه 
به منطقه س��جزی انتقال یابد، مردم نیز حمایت خواهند کرد. وی با 
اشاره به آلودگی شهر اصفهان تصریح کرد: چندین تن سرب در هوای 
اصفهان وجود دارد، از این رو دیگر اصفهان کش��ش توسعه صنایع را 
نخواهد داشت. وی با اشاره به نزدیک شدن به فصل تابستان و اوقات 
فراغت جوانان و نوجوانان، اظهارداش��ت: زمین های ورزشی ادارات 

در مدت سه ماه فعال شود و در اختیار نوجوانان و جوانان قرار گیرد.

از روزی که بقایی، رییس سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کشور نوید انتقال معاونت های مختلف این سازمان را به سه استان کشور داد، احتمال 
این که این طرح شکست بخورد داده می ش��د، اما امروز که معاونت صنایع دستی بار 
دیگر قصد دارد اصفهان را به مقصد تهران ترک کند، شاید مدعیان باید اعتراف کنند 

که این طرح شکست خورده است.  
 خبرگزاری ایمنا در این رابطه نوش��ت: س��ازمان میراث فرهنگی در این چند س��ال 
هیچ گاه روی آرامش را ندیده است؛ یا مدام رؤسایش کوچ می کردند، یا دائم معاونانش 
تغییر می یافتند و در دوران ریاس��ت حمید بقایی هم که با انتقال معاونت ها حتی جو 
اداری حاکم بر این س��ازمان هم برهم ریخت. چه اعتراض ها که نشد، چه کارمندانی 
که در فرودگاه س��ر و صدا نکردند. در صورتی که همه می گفتن��د انتقال این گونه به 

چیزی جز شکس��ت نمی انجامد، ولی تجربه ای بود که حتما باید انجام می ش��د. حاال 
امروز دو س��الی از آن ماجرا می گذرد. معاونت عماًل دوباره به مبدأ کوچ کرده و حتی 
بنا به شنیده ها، اتاق معاونان نیز در پایتخت جانمایی شده و فقط گویی انتقال رسمی 
هنوز اعالم نش��ده اس��ت. اما حقیقت هم آن بود که این انتقال از روز اول یک انتقال 
واقعی نبود و گویی فقط به یک دفتر و یک روایت محدود می ش��ده است؛ چرا که هر 
چند اسمش این بود که این معاونت ها در اصفهان هس��تند، ولی عماًل این حضور در 

استان ها نمود چندانی نداش��ت.آن چه به عنوان ثمره این انتقال ناموفق مانده است، 
چیزی نیست جز کار های بر زمین مانده و طرح های نامشخص، البته این شکست ثمره 
بد تری نیز دارد و آن که تمرکز امور را در مرکز بیش از گذشته می کند و اگر روزی هم 
کاری بخواهد انجام ش��ود که این کار زمینه انجام در شهرس��تان ها را داشته باشد، با 
استناد به شکست این طرح انتقال، با آن مخالفت می شود. اما از همه مهم تر این است 
که چرا طرح های آزمایشی باید ابتدا از فرهنگ شروع شود؟ فرهنگی که اگر مشکلی 
 در آن پیش آید و اقدام نامناس��بی انجام گیرد، جبران آن بس��یار سخت است و گاه 
هیچ وقت جبران نمی شود. آیا بهتر نبود مانند هزاران قولی که برای انتقال وزارت راه و 
نفت و... داده شد و انجام نشد، برای این انتقال هم تحقیقات بیشتری صورت می گرفت 

تا شاهد چنین شکستی نباشیم؟

یادداشت روز 

گشتی در اخبار 

محکومان مواد مخدر از اصفهان 
می روند 

رمضان امی��ری، مدی��رکل زندان های اس��تان اصفه��ان گفت: همه 
محکومان مواد مخدر زندان مرکزی اصفهان تا پایان تیر ماه به اردوگاه 
شهید الجوردی منتقل می شوند. وی با اشاره به این که توسعه اردوگاه 
زندان های کش��ور از مصوب��ات س��ازمان زندان  ها بوده اس��ت، اظهار 
داش��ت: اردوگاه کار درمانی اصفهان نیز یکی از پنج اردوگاه اصلی در 
کشور اس��ت که تاکنون با رش��د فیزیکی ۹۵ درصدی در حال اتمام و 
بهره برداری است. وی افزود: در این پروژه ها احداث خوابگاه یک هزار 
و۳۰۰ نفره، مجموعه بهداری و دندانپزش��کی، آشپزخانه، سالن های 
مالقات کابینی، حضوری و خصوصی نیز تعبیه شده که خوشبختانه با 
رشد خوبی پیشرفت کرده است و امیدواریم با همکاری مسئوالن استان 
در رفع مش��کالت موجود تا چند روزآینده، با حضور مقامات کشوری 
آماده بهره برداری شود. وی مسیر شهرهای همجوار تا اردوگاه و تردد 
خانواده ها را سخت و دشوار عنوان کرد و اظهار داشت: مسئوالن باید به 
این امر نیز توجه داشته باشند و در پیشگیری از بسیاری از آسیب های 
احتمال��ی و اجتماع��ی در خانواده ها اقدام��ی انجام دهند. ب��ا افتتاح 
پروژه های شهید الجوری در اردوگاه، یک هزار و ۳۰۰ نفر از مددجویان 

جرایم مختلف مواد مخدر استان اسکان خواهند یافت.
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چهره روز
برگزاری هفته فرهنگی دوبلین ، این بار در اصفهان

مرتضی سقائیان نژاد، شهردار اصفهان از برگزاری هفته فرهنگی دوبلین در اصفهان در آینده 
 نزدیک خبرداد و اعالم کرد: برگزاری هفته های فرهنگی منجر به افزایش دوس��تی، الفت و 

تنش زدایی می شود، همچنین چرخ صنعت توریسم را به حرکت در می آورد.
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اخبار شورای شهر 

در جلسه این هفته شورای اسالمی شهر 
داوود
اصفه��ان عباس حاج رس��ولیها، رییس  شیخ جبلی

شورای اسالمی شهر اصفهان به آمادگی 
شورای شهر برای اجرای طرح نظام نس��خه ۰۲ یا همان پزشک 
خانواده اشاره کرد و گفت: شورای اسالمی شهر اصفهان برای بهتر 
پیاده شدن این نظام در شهر اصفهان، آمادگی خود را برای اجرای 
آن اعالم می کند. وی همچنین خانواده شوراها در کشور را نیز یکی 
از ارکان مهم در اجرای نظام سالمت دانست و گفت: وظیفه تمام 
شوراهاست تا برای پیش برد ارکان نظام و خدمت رسانی بهتر به 
مردم گام بردارند. حاج رسولیها افزود: اعالم می کنم که ۱۱۰ هزار 
خانواده شوراها در کشور که متشکل از دو هزار و 8۰۰ شوراست، 

در این مقوله یار و یاور دانشگاه علوم پزشکی و دولت هستند.

فرهنگ سازی باید در رأس کار قرار گیرد
حاج رس��ولیها فرهنگ س��ازی را در میان مردم از وظایف شورا 
بیان کرد و گفت: از وظایفی که ش��وراها بر عهده دارند، فرهنگ 
س��ازی در میان مردم اس��ت. برای این که در اص��ل ۱۰۰ قانون 
اساس��ی پیش��برد س��ریع برنامه ه��ای اجتماع��ی، اقتصادی، 
فرهنگی و بهداش��تی به عنوان هدف اصلی تش��کیل ش��وراها 
 گفته ش��ده اس��ت. به گفته وی، قانون اساس��ی به درستی اجرا 
 نمی شود؛ زیرا اگر طبق قانون اساسی مدیریت واحد شهرها اجرا
  می ش��د، هم اکنون دارای نظام محکم تری در می��ان ارگان ها

 در ش��هرها بودیم و با هدر رف��ت 4۰ درصدی امکان��ات دولتی 

روبه رو نمی ش��دیم. وی تأکید کرد: باید نظام سالمت خانواده و 
طرح پزشک خانواده محکم تر از اجرای هدفمندی یارانه ها صورت 

گیرد تا با نواقصی روبه رو نشود.

پرداخت مبلغی از سوی مردم برای اهمیت طرح
س��ید کری��م داوودی، نای��ب رییس ش��ورای اس��المی ش��هر 
اصفهان  هم به فرهنگ س��ازی در اجرای طرح پزش��ک خانواده 
 اش��اره کرد و گفت: حداقل ب��رای اجرای طرح پزش��ک خانواده 
ش��ش ماه باید فرهنگ س��ازی صورت گیرد تا در می��ان مردم 
نهادینه شود. وی ادامه داد: در طرح پزشک خانواده تمامی مبالغ 
از سوی دولت پرداخت می شود و اگر از سوی مردم مبلغی ناچیز 
 پرداخت ش��ود، بیش��تر برای آنها مورد اهمیت ق��رار می گیرد.

کریم نصر اصفهانی، رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای 
اسالمی ش��هر اصفهان نیز  با بیان این که مردم و مسئوالن باید 
برای اجرای طرح همکاری کنند، گفت: عالوه بر مردم و مسئوالن 
که باید برای فرهنگ سازی اقدام کنند، رسانه ها و صدا و سیما، 
مساجد، کانون های فرهنگی، بسیج و خیری ها نیز می توانند در 
اطالع رسانی و فرهنگ سازی طرح پزشک خانواده کمک کنند.

وی بر استفاده از تمام ظرفیت های ش��هر جهت فرهنگ سازی 
تأکید کرد و افزود: برای اجرای این طرح نیز باید تیم قوی تشکیل 
ش��ود تا برنامه ریزی صحیح��ی در این خصوص ص��ورت گیرد. 
مصطفی بهبهانی، رییس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری 
شورای اسالمی شهر اصفهان در ادامه متذکر شد: با توجه به این که 
درصد کمی از مردم با پزشکان آشنایی دارند، ممکن است در این 
میان دالالن از مردم سوء استفاده کنند  و الزم است فرهنگ سازی 
و اطالع رسانی در خصوص پزشکان نیز صورت گیرد، همچنین 
عملکرد آنان کنترل و نظارت ش��ود. اجرا نش��دن طرح پزشک 
خانواده،تشکیل تیم بازرسی برای تحقیق و بررسی، آسیب پذیر 
بودن پرداخت حقوق پزشکان و رایگان بودن طرح، توزیع متناسب 
پزشکان در سطح شهر و تبدیل به قانون شدن طرح پزشک خانواده 
در مجلس، از دیگر نکاتی بود که اعضای شورای اسالمی شهر در 

این جلسه به آن اشاره داشتند.

تاالر شورای اسالمی شهر اصفهان  دیروز  
گروه
میزبان مسئوالن  دانشگاه علوم پزشکی شهر

اصفهان بود تا از این طریق به ش��نیدن 
گزارشات  این نهاد بپردازد. شاهین شیرانی، رییس دانشگاه  علوم 
پزشکی استان اصفهان به سال های قبل از انقالب اشاره کرد و با 
 اذعان بر ای��ن ک��ه در این ای��ام به بهداش��ت توجه��ی صورت 
نمی گرف��ت، گفت: قب��ل  از انقالب، چیزی به عنوان بهداش��ت 
نداشتیم و این مقوله تنها محدود  به شهرهای بزرگ و متوسط بود. 
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان  تصریح کرد: با پیروزی 
انقالب، ما  دیگر  در کلیه روستا ها دارای پزشک هستیم و در هیچ 
کجای کشور کمبود احس��اس نمی کنیم. وی افزود: با توجه به 
ازدیاد پزش��ک، نکته ای در این میان احس��اس می شد و آن هم 
کیفیت سالمت بود که مورد توجه قرار نمی گرفت و می توان گفت 
که نداشتن متولی سالمت در شهرها، از دالیل اصلی این معضل 
محسوب می شد. ش��یرانی در بخش دیگر صحبت های خود به 
برنامه نسخه نظام ارجاع ۰۱ اش��اره کرد و اظهار داشت: دو سال 
 گذش��ته برنامه ای به نام نس��خه ۰۱ اجرا ش��د که یک س��ری 
نارس��ایی هایی به همراه داش��ت، به همین دلیل برای تکمیل و 
برطرف  کردن نواقص آن، نسخه ۰۲ مصوب شد تا برای عملیاتی 
 ش��دن، به اج��را درآی��د.  ب��ه گفت��ه وی، در این نظ��ام اجرایی

 رییس جمهور به عنوان رییس اجرایی،  معاون اول رییس جمهور 
به عنوان جانشین و وزیر بهداشت در سمت دبیر اجرایی این نظام، 

ایفای نقش می کنند. 

 مردم از پرداخت ویزیت راحت می شوند 
این مقام مس��ئول به مصوبات این طرح اش��اره ک��رد و گفت: در 
این نظ��ام، برنامه پزش��ک خانواده  ب��ه اجرا در می آی��د که این 
پزش��ک قابلیت زیر پوش��ش قرار دادن ۵۰۰ الی دو هزار و ۵۰۰ 
نف��ر را دارد و به مداوا و چکاپ پزش��کی آنها می پ��ردازد. عالوه 
بر این، سعی ش��ده اس��ت تا مردم با کمترین هزینه از وضعیت 
جس��مانی خود مطلع و اگر الزم بود برای تکمی��ل درمان  اقدام 
 کنند، همچنین جایگاه پزش��کان عمومی در این طرح ارتقا پیدا 
می کن��د و مزایایی ب��رای آنها به هم��راه دارد. وی ادام��ه داد: با 
اجرای  طرح نظام س��المت خانواده که در قالب پزشک خانواده 
به اجرا در می آید، به پزش��کان عمومی این اج��ازه را می دهد تا 
با خیال راحت به مداوا و ویزیت  م��ردم بپردازند. عالوه بر این که 
در طرح پزشک خانواده اطبا موظف هس��تند  که در هر زمانی از 
وضعیت جسمانی افرادی که زیر پوششان قرار دارند باخبر  شوند 
و در صورت نیاز، نسبت به درمان  و یا ارجاع به متخصص مربوط 
اقدام کنند، ولی اگر در رس��یدگی و درمان  فرد کوتاهی صورت 
گرفت، مسبب اصلی پزشک اس��ت. وی به عدم پرداخت ویزیت 
توسط بیماران اشاره کرد و  بیان داشت: بنا بر سرانه درمانی که از 
سوی  دولت به پزشکان عمومی پرداخت می شود، مردم موظف 
 نیستند که مبلغی بابت ویزیت پرداخت کنند و هر پزشک برای 
سرویس دهی باید دو نفر اعم از پرس��تار و ماما را برای رسیدگی 
به مریضان در خدمت بگیرد. ش��یرانی مزایای دیگر این طرح را 
افزایش سطح علم پزشکان دانس��ت و تأکید کرد: با اجرای  طرح 
مذکور، پزش��ک موظف می ش��ود برای خدمت بهتر به مردم و 
همچنین جذب حداکثری  مردم برای زیرپوشش قرار دادن خود، 
سطح علمی خود را باال ببرد تا در مواقعی که بخواهند تشخیصی 
دهند، به اشتباه برنخورند؛ زیرا در هنگام ارجاع مریض به پزشکان 
متخصص، باید از نحوه تشخیص خود مطلع شود که این کار توسط 
پزشک متخصصی که بیمار را معاینه می کند صورت می گیرد. وی 
در پایان صحبت خود خاطرنشان کرد: استان ها موظف هستند  
که این طرح را از اول مهر ماه  به اجرا درآورند و باید در نظر  داشت 

که دقت فراوانی برای اجرای هرچه بهتر آن به کار گرفته شود.

اجرای طرح پزشک خانواده  از ابتدای  مهرماهاجرای نظام پزشک خانواده در اصفهان جدی شد

شهردار اصفهان اعتقاد دارد: مردم باید بدانند که 
در محدوده ۵۰ کیلومتری ش��هر اصفهان به هیچ 
عنوان صنایع نباید رشد پیدا کند. اصفهان همواره 
با آلودگی هوا و نبود هوای پاک مواجه است و رشد 
صنایع در کنار اصفهان قابل توجیه نیس��ت. وی 
با اش��اره به این که چرا ۲7۰ هکتار از زمین های 
محدوده اصفهان ک��ه به فضای س��بز اختصاص 
دارد باید ب��ه صنعت تبدیل ش��ود، ادامه داد: چرا 
محیط زیس��ت عدم فعالیت صنای��ع در محدوده 
۵۰ کیلومتری صنایع را تأیی��د نکرده و با چه زور 
و اجباری توس��عه ش��هرک صنعتی محمود آباد 

 تأیید ش��ده اس��ت؟ س��قائیان نژاد افزود: صدای 
محیط زیست به دلیل وابستگی آن در یک جا هایی 
بریده می شود، اما بنده به عنوان شهردار اصفهان 
به هیچ جایی وابستگی ندارم و مردم بدانند توسعه 
شهرک صنعتی محمود آباد آلودگی شهر را افزایش 
می دهد. ش��هردار اصفه��ان ادامه داد: با توس��عه 
صنعتی مخالف نیس��تم، اما صنایع باید در خارج 
از محدوده ش��هر توس��عه پیدا کند. وی تصریح 
کرد:۲7۰ هکتار زمین ب��ا رانت خواری خریداری 
شده که به این شهرک اضافه ش��ود و مالکان این 
زمین ها بر توس��عه ش��هرک صنعتی محمود آباد 

پافشاری می کنند. وی بیان داشت: الیحه توسعه 
ش��هرک صنعتی محمود آباد بدون نظر اس��تان 
تصویب ش��ده و تمامی اعضای ش��ورای تأمین با 
این موضوع مخالف هستند، اما افرادی در تهران 
بر توسعه ش��هرک صنعتی محمودآباد پا فشاری 
می کنند. سقائیان نژاد افزود: در حال حاضر شهرک 
صنعتی محمودآباد توس��عه نیافته، اما در صورت 
تحق��ق این موضوع، اس��م افراد دارای س��ند این 

زمین ها و ارتباطات آنها را اعالم می کنم.
وی با بیان این که توس��عه ش��هرک های صنعتی 
در مح��دوده۵۰ کیلومتری ش��هر ف��رار از قانون 

تلقی می شود، گفت: ش��هرداری در مقابل مردم 
مسئول است و توسعه شهرک صنعتی محمودآباد 
آلودگی ه��وای اصفهان را افزای��ش می دهد و در 
صورت اجرای این مصوبه، ن��ام اختالس گران در 
این ش��هرک را فاش می کنم. ش��هردار اصفهان 
بیان داشت: افرادی که در راستای توسعه شهرک 
صنعتی محمودآب��اد تالش می کنن��د، برخی از 
سنگ بری هایی هس��تند که تنها به خاطر منافع 
خود، در پی این اقدامند. وی با اشاره به این که به 
دنبال این نیس��تیم که علیه صنعت اظهار نظری 
ارایه بدهیم، اعتقاد دارد:  با توسعه شهرک صنعتی 
محمودآباد قانون در راس��تای عدم توسعه صنایع 

در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر رعایت نمی شود.
س��قائیان نژاد با بیان این که البته در توس��عه این 
شهرک فس��اد وجود دارد، افزود: مردم عادی باید 
به توس��عه صنایع در خارج از ش��هر کمک کنند؛ 
 چرا پول ناشی از توسعه این شهرک باید به جیب 
ی��ک س��ری از اف��راد خ��اص ب��رود؟ ب��ه گفته 
وی، زمان��ی ک��ه بخش��ی از ش��هر به ش��هرک 
صنعتی تبدی��ل می ش��ود، به معنای این اس��ت 
 ک��ه اختی��ارات ش��هرداری در این مح��دوده به 
هیأت مدیره ش��هرک واگذار می ش��ود و شهرک 

می تواند در این زمین ها عوارضی را دریافت کند.
ش��هردار اصفهان با اش��اره به این که ش��هرداری 
منفعتی در مناطق محروم ندارد، گفت: شهرداری 
 ع��وارض را ب��رای م��ردم دریاف��ت می کن��د و با 
وارد شدن محدوده ای از شهر به شهرک صنعتی، 
این محدوده از حوزه اختیارات ش��هرداری خارج 

می شود. 

توسعه ش�هرک صنعتی محمود آباد به 
جار و جنجال سیاسی تبدیل شده است 

غالمرضا ش��یران، عضو ش��ورای اس��المی شهر 
اصفهان با اشاره به این که انجام مطالعات و اسناد 
بسیاری باید هر توسعه ای را حمایت کند، گفت: 
البته این مطالعات و اسناد باید تأثیرات این توسعه 
را مش��خص کند، اما تا کنون به عن��وان عضوی از 
شورای شهر اصفهان هیچ مدرک، سند و گزارش 
فنی در راستای توسعه شهرک صنعتی محمود آباد 
مطالعه نکرده ام. به گفته وی، مقیاس این توسعه 

مشخص نشده و شورای شهر اصفهان در راستای 
توسعه این شهرک، هیچ مدرکی را در اختیار ندارد، 
به همین دلیل، توسعه شهرک صنعتی محمود آباد 
به جار و جنج��ال سیاس��ی و مطبوعاتی تبدیل 
شده اس��ت. اگر فردی برای توس��عه این شهرک 
ادعایی دارد، باید طرح های توسعه این شهرک و 
دالیل خود را برای تحقق این موضوع به ش��ورای 

شهر و مدیریت 
شهری اصفهان 

تحویل بدهد.
عضو ش��ورای 
اس��المی شهر 
اصفهان گفت: 
از  بس��یاری 
اف��رادی ک��ه 
توس��عه  برای 
ای��ن ش��هرک 
ی  ر پا فش��ا
 ، می کنن��د
اصفه��ان  از 
نیس��تند و در 
برخی از موارد 
ن  گا ین��د نما

 اصفه��ان در ش��ورا و مجلس ش��ورای اس��المی 
نمی توانند پاس��خ فنی به این طرح ها بدهند. به 
اعتقاد وی، این اف��راد باید از تخصص کافی و الزم 
در اجرای این طرح ها برخوردار باشند و توسعه این 
ش��هرک باید به صورت علمی و فنی پیش رود و 
نمایندگان مردم باید قادر باشند که ضرورت اجرا 
یا عدم اجرای این ش��هرک را بر مبنای مطالعات 

علمی و فنی  استوار کنند.

ش�هرک صنعتی محمود آباد توس�عه 
نمی یابد

الزم به ذکر است، احمدرضا الهیجان زاده، مدیرکل 
سابق حفاظت محیط زیست استان اصفهان پیش 
از رفتن خ��ود از اصفهان به خبرن��گار زاینده رود 
اعالم کرد که شهرک صنعتی محمود آباد توسعه 
نمی یابد و مسئوالن زیس��ت محیطی به شدت با 

توسعه این شهرک مخالف هستند.

افشاگری شهردار اصفهان 

پافشاری افراد ناشناس بر توسعه شهرک محمودآباد

بحث توسعه شهرک  صنعتی محمود آباد چند وقتی است که  بین مسئوالن داغ شده است.شهردار اصفهان هم در این  پروین 
زمینه افشاگری هایی کرده و صراحتا گفته است که در این زمینه  گروهی منافعی دارند و در صورت ادامه روند کارشان، اخمدی

نام آنها را افشا می کنم. سید مرتضی سقائیان نژاد با اشاره به این که نمی خواهم تا زمانی که حکمی از سوی قوه قضائیه 
در مورد شهرک صنعتی محمود آباد صادر نش�ده اس�ت در این زمینه قضاوت کنم، گفت: در حال حاضر افزایش 270 هکتار از زمین های 
محدوده اصفهان به این شهرک مطرح است. به گفته وی، در حال حاضر این زمین ها کم ارزش هستند و کاربری کشاورزی دارند، اما با اضافه 

شدن آنها به شهرک صنعتی محمود آباد، ارزش آنها به صورت نجومی افزایش می یابد.

در حال حاضر 
شهرک صنعتی 

محمودآباد توسعه 
نیافته است، اما 

در صورت تحقق 
این موضوع، اسم 
افراد دارای سند 

این زمین ها و 
ارتباطات آنها را 

اعالم می کنم

تلنگر 

 اخراج  گسترده کارگران 
در واحدهای تولیدی اصفهان 

استان اصفهان در حالی روزهای جهادی سال ۹۱ را پشت سر می گذارد، 
که به دلیل نامس��اعد بودن ش��رایط مالی در بس��یاری از شرکت های 
تولیدی خصوصی، س��ریال اخراج  کارگران یکی پس از دیگری کلید 
می خورد. به گزارش فارس، در ش��هر اصفهان حدود ش��ش ماه پیش 
در یک��ی از کارخانه های تولید ل��وازم خانگی با عن��وان گروه صنعتی 
»انتخاب« یا همان »اسنوا« تیر تعدیل نیرو، کارگرانی را نشانه گرفت 
که س��ابقه کار کمتر از پنج س��ال داش��تند و همچنین از شرط تأهل 

برخوردار نبودند. 
این ش��رکت که به نوعی ش��هرت جهانی را نیز با خود یدک می کشد، 
اکنون در شرایطی قرار گرفته است که باید پاسخگوی اشتغال جمعیت 
بسیاری از کارگرانی باش��د که اکنون کاری جز بیکاری ندارند. سهل 
آبادی، رییس خانه صنعت و معدن اس��تان اصفه��ان در همین رابطه 
اظهار داشت: شرایط بسیار سختی بر واحدهای صنعتی بزرگ استان 
حاکم است و صاحبان واحد صنعتی نیز با در نظر گرفتن شرایط اقشار 
آسیب پذیر، اقدام به تعدیل نیرو  می کنند و کارگران با سابقه کار کمتر 
از پنج س��ال و یا مجرد را تعدیل کرده اند تا با این راه، فشار کمتری بر 

قشر ضعیف وارد شود.

تعدیل نیرو توقف ندارد
 از دیگر شرکت هایی که سال هاست صد ها نفر از کارگران آن طلب های 
چند میلیونی به دلیل حقوق عقب افتاده خود از کارخانه دارند، شرکت 
کافی کوالست که به دلیل مشکالت مالی که آن هم دالیل خاص و ویژه 
خود را دارد، اقدام به اخراج کارگران خود از حدود دو سال پیش کرد، 
اما اکنون که دو س��ال از آن تعدیل نیرو می گ��ذرد، دیگر کفگیر بیمه 
بیکاری هم به ته دیگ خورده است و شمار فراوانی از کارگران متأهل 
آن به دلیل عدم اشتغال و صرف وقت برای باز پس گیری مطالبات خود، 
باید پرونده جدایی و طالق را نیز ضمیمه پرونده حقوق معوقه خود از 
صاحبان این ش��رکت کنند. روالی که کارخانه های اصفهان در اخراج 
و تعدیل نیروی خود در پیش گرفته اند، زنگ خطری برای مس��ئوالن 
و دست اندرکاران تأمین اش��تغال، معیش��ت و امنیت مردم است که 
 بدانند در هر کارخانه ای که بسته می ش��ود، راهی را برای بروز فساد و 

از هم گسیختگی خانواده ها در جامعه باز می کند.

صنایع دستی در اصفهان 
ماندنی نشد
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 واریز 60 لیتر سهمیه بنزین 
بدون تغییر قیمت در اول تیر

معاون س��تاد مدیریت و حمل و نقل س��وخت گفت: سهمیه بنزین 
خودروهای ش��خصی در تیرماه همانند ماه های گذشته60 لیتر و با 
قیمت هر لیتر 400 تومان، اول تیر واریز می شود. عبداهلل جاللی در 
گفتگو با فارس با اشاره به جلسه ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت 
درباره سهمیه بنزین تیرماه، گفت: س��همیه بنزین برای تیرماه نیز 

همانند خرداد ماه ثابت و همان 60 لیتر در نظر گرفته شده است.
معاون ستاد حمل و نقل و سوخت کل کشور خاطرنشان کرد: قیمت 
بنزین س��همیه ای نیز برای تیرماه همانند گذش��ته 400 تومان در 
نظر گرفته ش��ده و قیمت بنزین آزاد نیز 700 توم��ان و بدون تغییر 

مانده است.

لوله دسته دوم گاز وارد نمی کنیم
معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز در واکنش به اظهارات یک نماینده 
مجلس، با تأکید بر این که یک متر لوله هم از خارج کشور وارد نشده 
است، از خرید لوله های انباری سازندگان داخلی در تمام پروژه های 

صنعت گاز خبر داد. 
مصطفی کشکولی درباره اظهارات اخیر یک نماینده مجلس شورای 
اسالمی مبنی بر واردات گس��ترده لوله های گاز بی کیفیت و کهنه از 
برخی کشورهای اروپایی گفت: شرکت ملی گاز ایران حتی یک متر 

لوله هم از خارج کشور وارد نکرده است. 
معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعالم این که در سال های گذشته 
حتی به جای واردات لوله حمایت های گس��ترده ای از لوله س��ازان 
داخلی به عمل آمده است، تصریح کرد: برای اجرای تمام پروژه های 

انتقال و گازرسانی، از لوله های ساخت داخل استفاده شده است. 

اولویت جهاد، صرفه جویی در منابع 
آب است 

 ریی��س س��ازمان جه��اد کش��اورزی اس��تان اصفه��ان ب��ا اش��اره به 
خشکسالی های اخیر در این استان گفت: مدیران حوزه کشاورزی استان 
تمام تالش خود را برای صرفه جویی آب در این بخش متمرکز کرده اند. 
محمدرضا نریمانی در گفتگو با مهر افزود: بیش��ترین مش��کالت حوزه 
کشاورزی اس��تان اصفهان، نبود منابع آبی کافی برای اختصاص به این 
بخش است که بر همین اساس، بیشترین تالش مدیران حوزه کشاورزی 
این استان، معطوف به صرفه جویی آب شده است.وی با تأکید بر این که 
در س��ال های گذشته خشکسالی در اس��تان اصفهان و منطقه مرکزی 
کشور شدت بیشتری گرفته است، اظهار داشت: از زمانی که زمزمه های 
خشکسالی در اصفهان به گوش رسید، برنامه ریزی ها برای به کارگیری 
روش های نوین آبیاری و تخصیص منابع آب انجام شد تا در صورت بروز 
خشکسالی های مستمر، شاهد بروز مش��کالت عدیده برای کشاورزان 

اصفهان نباشیم.

 اجرای چراغ خاموش
 فاز دوم هدفمندی

همزمان ب��ا اجرای چ��راغ خاموش ف��از دوم هدفمندس��ازی یارانه ها، 
مراحل نهایی بررس��ی تراکنش و تجمیع اطالعات کارت های هوشمند 
س��وخت در حال انجام اس��ت و پیش بینی می ش��ود تا ابت��دای مرداد 
دس��تور افزایش قیمت بنزین صادر ش��ود.پس از افزای��ش قیمت انواع 
نان در خرداد، ط��رح افزای��ش قیمت بنزین ب��ه عن��وان اولین حامل 
 انرژی، در قال��ب فاز دوم اج��رای قان��ون هدفمندس��ازی یارانه ها تیر 
س��ال جاری آغاز می ش��ود. ب��ر این اس��اس، زیرس��اخت های افزایش 
قیمت بنزین در تیر آماده ش��ده اس��ت که از تجمیع اطالعات س��امانه 
هوش��مند س��وخت می توان به عنوان مهم تری��ن اق��دام دولت برای 
افزایش قیمت بنزی��ن یاد کرد. ب��رای اجرای فاز دوم هدفمند س��ازی 
یارانه ه��ا و اصالح مجدد قیمت بنزین از ابتدای س��ال ج��اری تاکنون، 
دو اقدام اساسی در س��طح سامانه هوشمند س��وخت انجام شده است 
 و در ف��از اول، بنزی��ن 100 تومان��ی از چرخه عرضه س��وخت کش��ور 

حذف شد.

تشدید گرایش به مشاغل غیررسمی 
در یکی دو سال اخیر بروز نوسانات شدید قیمتی در بازارهای سکه و 
ارز باعث هجوم دالالن و سودجویان فراوانی به این نوع از فعالیت های 
واسطه گری و به نوعی شغل لوکس ش��د که منجر به تحت الشعاع 
قرار گرفتن اقتصاد کشور نیز شده است. نماینده کارگران در هیأت 
حل اختالف کارگر و کارفرما با بیان این که به صورت کلی مش��اغل 
کاذب در همه اقتصادها و حتی کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد، 
گفت: نمی توان انتظار داشت انجام این گونه مشاغل به صفر برسد، 
اما می تواند در س��ایه سیاس��ت های کنترلی دولت ها ساماندهی 
شود. حمید حاج اسماعیلی اظهار داشت: در کشورهای جهان سوم 
و کشور در حال توسعه ای مانند ایران، خود دولت ها باعث تشدید 
بروز این گونه مشاغل می ش��وند. وی خاطر نشان کرد: به دلیل این 
که برخی افراد فکر می کنند منافع مناسبی از اقتصاد ندارند و توزیع 
درآمدها به صورت عادالنه صورت نمی گیرد، به این س��مت گرایش 

پیدا می کنند.

 واگذاری برخی امور اجرایی 
به بخش خصوصی

مدیر کل نوسازی و تحول اداری وزارت تعاون کار و رفاه 
با اشاره به واگذاری 30 درصد پست ها به ادارات استانی 
گفت: در حال حاضر 40 درصد کارمندان در قالب 600 
نف��ر دورکاری می کنند. محمد رضا کاویانی با اش��اره به 
دورکاری کارمندان وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی، 
گفت: سامانه دورکاری که به صورت نرم افزار تهیه شده و 
نظرات دورکاران، مشکالت و مباحث دیگر از این طریق 
انجام می شود. وی ادامه داد: با وجود این که درخواست 
کارمندان برای دورکاری بیشتر بود، در حال حاضر سقف 

دورکاری رعایت شده است.
 مدیر کل تح��ول اداری و نوس��ازی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با بیان این که س��قف دورکاری کارمندان 
40 درصد است، بیان داشت: یکی از مشکالت دورکاری 
به دلیل تحت وب بودن بس��یاری از کارها، بحث کندی 

سرعت اینترنت است. 
کاویانی افزود: کارمندانی که از وس��ایل س��خت افزاری 
خود برای کار استفاده کنند، پنج درصد افزایش حقوق 
دریافت خواهند کرد. به گفته این مقام مسئول، دورکاری 
کارمندان وزارتخانه دو تا سه روز اس��ت و بقیه روز را در 
محل کار مشغول به فعالیت هس��تند. وی درباره تعداد 
دورکاران وزارتخانه گفت:  بیش از 600 نفر از کارمندان 
در حال حاضر دورکاری می کنن��د. کاویانی تأکید کرد:  
بحث آموزش، فرهنگ سازی، ش��یوه کار، ارتباط گیری 
دورکار با مدیر از مباحثی است که کمیته دورکاری برای 

کارمندان در نظر می گیرد.
 وی درب��اره کارمندان مازاد وزارتخانه ب��ا توجه به ادغام 
عنوان کرد: با توجه به این که وزارت تعاون و رفاه س��ابق 
پست های خالی زیادی داشت و در شرایط جدید بسیاری 
از پست ها به استان ها واگذار ش��ده و نیز اختیارات ستاد 
با صف جدا شده است، نیروی مازاد وجود ندارد. کاویانی 
خاطرنشان کرد: نزدیک به 30 درصد پست ها به استان ها 
انتقال خواهد یافت و امکان تفویض اختیار نیز در وظایف 

دیده شده است.
 مدیرکل نوس��ازی و تح��ول اداری وزارت تع��اون کار و 
رفاه اجتماعی درباره واگ��ذاری برخی اختیارات اجرایی 
وزارتخانه به بخش غی��ر دولتی مانن��د کاریابی ها، بیان 
داش��ت: رویکرد در ش��رح وظای��ف جدی��د وزارتخانه، 
واگذاری برخی ام��ور تصدی گرایانه در قالب پیش خوان 
 دولت یا کاریابی هاس��ت ک��ه البته هنوز نهایی نش��ده 

است.

 حل معضل گرانی
 با همراهی دولت

مهلت تثبیت  سهمیه 
بنزین تمدید شد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس در جلسات با 
نمایندگان دولت راهکار های مقابله با گرانی را ارایه خواهد داد و همراه با دولت 
معضل گرانی را حل خواهیم کرد. غالمحسین شیری با بیان این که نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی تمام نظرات و پیشنهادات مراجع عظام قم را در رابطه 
با مقابله با گرانی را بر دیده منت قرار می دهد،گفت: نمایندگان از آغاز دور نهم 
مجلس شورای اسالمی جلسات متعددی با مسئوالن دولت برگزار کرده اند که 
این امر در کمیسیون ها نیز به صورت تخصصی ادامه پیدا خواهد کرد. وی در 
رابطه با بانک داری اسالمی نیز گفت: باید قانون مصوب سال 63 بازنگری یا این 
که درست و بجا اجرایی شود و نمایندگان باید این قوانین را احیا کنند. نماینده 
هشترود گفت: با قوانین درست و منطقی باید هرچه سریع تر بانک ها را به سمت 

اسالمی شدن سوق دهیم. 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به تمدید مهلت 
سوختگیری دارندگان کارت سوخت تا 31 خرداد ماه سال جاری، اعالم 
کرد: در صورت ثبت نک��ردن تراکنش، تضمینی برای حفظ س��همیه و 
موجودی بنزین 400 تومانی ذخیره سازی شده در کارت ها وجود ندارد. 

جلیل ساالری با بیان این که در حال حاضر موجودی بنزین نیمه یارانه ای 
)بنزین 400 تومانی( ذخیره سازی شده در کارت های هوشمند سوخت 
به حدود دو میلیارد لیتر رسیده است، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
برنامه های متعددی برای پایش و افزایش کارآیی سامانه هوشمند سوخت 
انجام شده است. وی اظهار داشت: در مرحله اول طرح تبدیل سهمیه های 
بنزین یارانه ای )بنزین 100 تومانی( به بنزین نیمه یارانه ای )بنزین 400 

تومانی( انجام شد.

خطوط تولید انب��وه دومین خ��ودرو با برند مل��ی ایران 
 خودرو موسوم به »رانا«، روز گذشته با حضور معاون اول 
رییس جمهور، وزیر صنعت، معدن وتجارت، نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��المی و مدیران ارش��د ایران خودرو 
افتتاح ش��د. جواد نجم الدین، مدی��ر عامل گروه صنعتی 
ایران خ��ودرو در مراس��م افتتاح خط��وط تولید دومین 
خودرو ملی ای��ران خودرو گف��ت: رانا دومی��ن خودرو با 
برند ملی ایران خودرو و در راس��تای توس��عه برند ملی و 
پلتفرم های ایران خودرو طراحی و تولید شده است. وی 
افزود: این خودرو با هدف افزایش ارزش سهام ایران خودرو 
و توسعه س��هم این ش��رکت در بازار داخلی و بازار های 
هدف صادرات��ی و با اس��تاندارد ایمنی باال و در حد س��ه 
س��تاره و اس��تاندارد آالیندگی ی��ورو )3، 4 و 5 ( به بازار 
عرضه می ش��ود. نجم الدین خاطر نش��ان س��اخت: این 
خودرو، ارزان ترین محصول کالس سی برند ایران خودرو 
با س��طح تجهیزات رفاهی و عملکردی مناسب در حدود 
قیمتی 15 میلیون تومان، هدف گذاری ش��ده است. وی 
تأکید کرد: در ران��ا از موتور های 1/6 لیت��ری بنزینی و 
خانواده موتور ملی 1/4،  1/7 و  1/5  لیتری دیزل به همراه 
گیربکس  های دن��ده ای و اتوماتیک بهره گیری خواهد 
شد. مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو اظهار داشت: 
این خودرو مجهز به کسیه های هوای راننده و سرنشین، 
ترمز ای ب��ی دی و ضد قفل، شیش��ه باال ب��ر برقی جلو، 
آیینه های جانبی برقی، سیستم ضد سرقت، قفل مرکزی، 
ریموت کنترل و کولر است. وی یاد آورشد:  تولید رانا در 
سایت های داخلی و س��ایت های بالروس، آذربایجان، 
مصر، سوریه، س��نگال و ونزوئال برنامه ریزی شده است و 
در افق صادراتی محصول، منطقه غرب آسیا و خاورمیانه، 
روسیه و حوزه کشور های مشترک المنافع، غرب آفریقا، 
 آمریکای جنوبی، شمال آفریقا و حوزه خلیج فارس دیده 

شده است. 

یک روزنامه هندی اعالم کرد دولت ای��ران برای خرید 
یک میلیون تن گندم از هند و با هدف بررس��ی کیفیت 
گندم تولیدی هند، هیأتی دو نفره را به این کشور اعزام 

کرده است. 
ایران در نظ��ر دارد از ایالت »مادیا پ��رادش« هند گندم 
خریداری کند. به همین منظور جمع��ه هیأتی دو نفره 
از س��وی دولت ایران به این ایالت س��فر کرد تا ظرفیت 
واردات گندم از این ایالت به ایران را بررسی کند. براساس 
آمارهای دولت هند، ایالت مادیا پرادش پس از ایالت های 
پنجاب و هاریانا، بیشترین میزان تولید گندم در هند را به 
خود اختصاص داده است. هیأت ایرانی قرار است ضمن 
بازدید از مناطق تحت کشت گندم، کیفیت گندم کشت 
شده در این ایالت را مورد بررسی قرار دهند. این هیأت 
روز شنبه پس از برآوردهای اولیه هند را ترک کرد. شئو 
شخار، مدیر عامل شرکت انبارداری مادیا پرادش گفت: 
هنوز برای گفتن این مس��أله که ای��ران، گندم تولیدی 
این ایالت را خریداری می کند، کمی زود اس��ت. گفته 
می شود ایران تمایل دارد حدود یک میلیون تن گندم 
از ایالت مادیا پراش هند خریداری کند. در حال حاضر، 
این ایالت به دلیل کمبود سیلو و فراوانی محصول گندم 

برداشت شده، با مشکل ذخیره گندم مواجه است.

سرانجام پس از گذشت س��ه ماه از آغاز سال و با تصویب 
 افزای��ش 15 درص��دی حق��وق کارمن��دان دول��ت در 
هیأت وزیران، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رییس جمهور جزیی��ات کامل افزایش حقوق، 
مزایا و حق مأموریت کارمندان و کارکنان دولت در سال 
91 را اعالم کرد. بر این اساس، حداقل حقوق کارمندان در 
سال جاری به 392 هزار و 150 تومان افزایش یافته است 
و پرداخت کمک های رفاهی مس��تقیم و غیرمستقیم به 
کارکنان دولت نیز در سقف بودجه مصوب دستگا ه ها قابل 
انجام است. در حالی که پیش از این بر سر منابع بودجه ای 
الزم برای افزایش حقوق 15 درصدی کارمندان  اختالفاتی 
به وجود آمده بود و مقامات مسئول از کمبود بودجه جهت 
افزایش حقوق خبر داده بودند، اما ظاهرا با تدابیر صورت 
گرفته این مشکالت رفع شده و امکان افزایش 15 درصدی 
حقوق با ضریب ریالی 805  فراهم شده است. البته معاون 
بودجه معاونت برنامه ریزی دلیل رفع این مشکل را »نظر 
خاص رییس جمهور« برش��مرد و گفت: با وجود این که 
قانون برنامه پنجم توسعه بیان داشته افزایش حقوق ها در 
سقف اعتبارات مصوب در بودجه های سنواتی تعیین شود، 
ولی برخالف محدودیت ها، ضریب 15 درصد برای افزایش 

حقوق کارمندان در سال جاری تصویب شد.

مدیر عامل اسبق بانک صادرات با اشاره به شفاف نبودن 
سیاس��ت های ارزی بانک مرکزی و این که حتی مدیران 
بانکی هم نسبت به عملکرد این بانک توجیه نمی شوند، 
گفت: ناکامی در حفظ ارزش پول ملی، اغلب به ش��رایط 
بین المللی منسوب می شود. احمد حاتمی یزد، مدیر عامل 
اسبق بانک صادرات و کارش��ناس اقتصادی گفت: بانک 
مرکزی بدون در اختیار داش��تن ابزار الزم برای مدیریت 
بازار ارز، امکان حفظ ارش پول ملی را ن��دارد. وی افزود: 
تجارت بین المللی در زمینه نفت و گاز و فرآورده های نفتی 
در سراس��ر جهان با دالر انجام می شود، قیمت ها اگرچه 
شناورند ولی داد و ستدهای نفتی، بیش از صد سال است 
که با دالر صورت می پذیرد. بنابراین تثبیت نرخ دالر برای 
کشورهای نفتی که دچار کس��ری تراز بازرگانی نباشند، 
دارای توجیه اقتصادی اس��ت. این کارشناس اقتصادی با 
تأکید بر این که تنها در صورتی نرخ ارز این کش��ورها باال 
می رود که اقتصاد آنها دچار کس��ری تراز بازرگانی شود، 
گفت: به همین علت نرخ ارز کشورهای نفت خیز حاشیه 
جنوبی خلیج فارس در چهل سال گذشته، برابر دالر ثابت 
بود و قیمت سایر ارزها از نوسانی مشابه دالر در بازار جهانی 
تبعیت می کرد. البته ثبات سیاس��ی این کشورها هم در 
تثبیت نرخ ارز، مؤثراس��ت چرا که آن چه به آرامش بازار 
ارز کمک می کند، ثبات نسبی خط مشی اقتصادی است. 
حاتمی با اشاره به کشور عراق ادامه داد: در عراق، با وجود 
درآمد سرشار نفتی، نرخ دینار تغییرات زیاد و پرنوسانی به 
ثبت رسانده است. پس از سقوط صدام، حضور نیروهای 
خارجی از یک طرف و وس��عت عملی��ات بمب گذاری در 
ش��هرها و ادامه ناآرام��ی های وس��یع اجتماعی، موجب 
بی ثباتی اقتصادی و سیاس��ی ش��د. در عی��ن حال بانک 
مرکزی عراق ناچار اس��ت دالر حاصل از صادرات نفت را 
به پول محلی تبدیل و بودجه الزم برای تأمین هزینه های 

عمومی را در اختیار دولت بگذارد.

کشاورزی دولتخودرو بانک مرکزی

خط تولید »رانا« افتتاح 
شد

 سفر به هند برای خرید 
۱ میلیون تن گندم

حقوق و مزایای کارمندان 
افزایش یافت

سیاست های ارزی بانک 
مرکزی شفاف نیست

اخبار کوتاه

خبر ویژه

4
موافقت با افزایش قیمت 4  خودرو

با تصویب کمیته خودرو و تأیید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت چهار خودروی 
ایرانی افزایش می یابد. بر این اساس، قیمت جدید سوزوکی و س��ه کالس مختلف پژو پارس مورد تأیید 

قرار گرفته است.
تسهیالت ۱5 درصدی برای 

ساخت بافت فرسوده
وزیر راه و شهرسازی

علی نیکزاد
براساس مصوبه هیأت دولت، سازندگان مسکن در بافت فرسوده شهری 
از تسهیالت با نرخ سود 15 درصد بهره مند می شوند. برای اعطای وام به 
سازندگان مسکن در بافت فرسوده، هماهنگی الزم با بانک های عامل 
صورت گرفته است. طبق برنامه ریزی در سال جاری، 100 هزار واحد 
مس��کونی در بافت فرسوده شهری کشور س��اخته می شود. همچنین 
براساس مصوبه هیأت دولت، انبوه سازانی که از زمین ملکی برای ساخت 
حداقل تا پنج واحد اس��تفاده 
کنن��د، تس��هیالت ب��ا نرخ 
 پایین دریاف��ت خواهند کرد. 
بانک ها به این افراد تسهیالتی 
با نرح تسهیالت مسکن مهر 
می پردازند و انبوه سازان باید 
واحدهای در دست ساخت را 
دراختیار افراد واجد ش��رایط 
دریافت مسکن مهر قرار دهند. 
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کمتر از یک هفته به آغ��از فصل نقل و 
گروه 
انتقاالت مانده ام��ا گزارش ه��ا از بازار اقتصاد

مس��کن حاکی اس��ت نه سیاست های 
دستوری و نه سیاس��ت های تبلیغی دولت مبنی بر واگذاری ها، 

تأثیری بر ثبات و کاهش اجاره بها در کالنشهرها نداشته است.
در چند ماه گذش��ته مسئوالن بخش مس��کن وعده هایی برای 
کنترل بازار مس��کن)بلوک بندی و طرح برخورد تعزیراتی بازار 
اجاره مس��کن( به ویژه بازار اجاره بها داده اند و از سیاست هایی 
سخن گفته اند تا امید را در دل مستأجران زنده نگه دارند. تصور 
می شد اجاره بها در کالنشهرهایی مانند اصفهان و تهران، همانند 
سال گذشته، تنها چند درصدی باالتر از نرخ تورم اعالم شده از 
سوی بانک مرکزی باید باشد، اما زهی خیال باطل! دردآو ر تر از 
تصور رشد 30 درصدی نرخ اجاره بهاها نسبت به سال گذشته این 
است که درخواست های مستأجران و اعالم توانشان در  پرداخت 
اجاره،  در بنگاه های مس��کن  مورد اس��تهزا قرار گیرد. بنابر این 
گزارش ها، به گفته بنگاه داران و مستأجران نرخ اجاره بها 50 تا 
60 درصد نسبت به پارسال رشد کرده است. این رشد 50 تا 60 
درصدی اجاره بها زمانی مورد تأیید واقع می شود که مشاور وزیر 
راه و شهرسازی و عضو شورای عالی مسکن می گوید اجاره بها در 
تهران متناسب باتورم بوده و حدود 20 درصد رشد کرده است. 
پس باید این تصور را داشت که رشد 50 تا 60 درصدی اجاره بها 

دربازار صحت دارد.

مرگ تدریجی رویای خانه دار شدن مستأجران
باید متذکر شد که اگر سیاست های دس��توری و سیاست های 
تبلیغی دولت مبنی بر واگذاری های مسکن مهر و... جواب ندهد، 
باز هم بازار مسکن جلوتر از تدابیر دولت حرکت کرده است. آیا 
بهتر نبود به جای آغاز واگذاری های مسکن مهر در اواخر خرداد، 
تدابیری اندیشیده و انسجامی میان وزارتخانه های ذیربط ایجاد 
می ش��د تا این واگذاری ها در اوایل س��ال جاری شود؟ شاید به 
این ترتیب حداقل برخی مس��تأجران که از طریق مسکن مهر 
صاحب مسکن شده اند، زودتر تصمیم به اسکان در این واحدها 
می گرفتند. هرچند باید متذکر شد که با یک سیاست )مسکن 
مهر( نمی توان معجزه ای در بخش مسکن صورت داد. همزمان 
با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقاالت در بازار مسکن، احتمال 
افزایش مجدد قیمت ها مس��تأجران را نگران تر کرده اس��ت و 
شکست سیاست های دستوری )طرح برخورد تعزیراتی بازار اجاره 
بها( در سال گذشته و افزایش شدید اجاره بها در کالنشهر ها در ماه 

جاری باعث نارضایتی شدید مستأجران شده است.

علت واقعی افزایش قیمت چیست؟
مردم از مسئوالن انتظار دارند با تقویت نظارت، علت های واقعی 
افزایش قیمت اجاره بها را شناسایی کرده و با آن مقابله کنند. ما نیز 
معتقدیم اجاره بها به صورت مستقیم با وضعیت بیکاری و وضعیت 
معیشتی افرادی که به طور مستقیم از طریق اجاره دادن مسکن 

امرار معاش می کنند ارتباط دارد. دفاعیات و توجیهات دولت در 
سال جاری  بی شباهت به وعده های سال گذشته نیست و مروری 
بر اظهارنظرها این تشابه را به خوبی نشان می دهد. مردم نگران 
تکرار تجربه سال گذش��ته در بازار مسکن بوده و خواستار توجه 
بیشتر مسئوالن به نظر محافل کارشناس��ی و اجرای طرح های 

کارآمد و عملی تر در این بازار هستند.

مقصر اصلی گرانی ها بنگاه ها نیستند
برخی از مردم تصور می کنند بنگاهی ها مقصر افزایش اجاره بهای 
مس��کن هس��تند و فکر می کنند قحطی مس��کن آمده است. 
این تصور باعث ش��ده تا هر قیمتی که صاحبخانه ها می گویند 
مستأجران بپذیرند و تصور  کنند اگر درنگ کنند، بدون مسکن 
خوهند ماند. البته مستأجران چاره ای هم ندارند، چون فصل نقل 
و انتقال ها از یک هفته دیگر به اوج خود می رس��د و بعید اس��ت 
واحدهای مس��کونی اجاره ای با قیمت مناسب پیدا شود و اگر او 
این واحد مسکونی را نپسندد، مستأجر دیگری آن واحد مسکونی 

را اجاره خواهد کرد. 
طبق تعرفه بنگاه داران و مش��اوران امالک، باید اجاره یک واحد 
مسکونی یک پنجم قیمت آن ملک باشد و برای هر یک میلیون 
تومان 30 هزار تومان اجاره ماهانه دریافت شود، اما متأسفانه هیچ 

کس بر این بازار اجاره بها نظارت نمی کند. 

ناآگاهی خریداران از قیمت های واقعی مسکن
در بازار ناآرام کنونی، برخی از خریداران که نسبت به قیمت های 
واقع��ی آگاهی کام��ل ندارند، نرخ های��ی را باالتر از ع��رف بازار 

می پردازند که همین امر منجر به گرانی مسکن می شود. 
رویه بازار مسکن تاکنون نشان داده است که اگر یک مالک قیمت 
مشخصی را باالتر از عرف منطقه اعالم کند، برخی از متقاضیان 
که به دنبال مسکن مناسب هستند، از ترس گران شدن دوباره 
قیمت ها، آن را خریداری می کنند که همین مورد هم به افزایش 
قیمت دامن می زند. در واق��ع ناآگاهی خریداران از قیمت های 
واقعی و رویه دالالن و بساز بفروش ها منجر به این شده است که 
در بازار ناآرام کنونی، برخی از خریداران که عمدتا از قشر ضعیف 
جامعه هستند، با مشکل مواجه ش��وند و قیمت هایی را باالتر از 
عرف منطقه بپردازند. بازار مس��کن در کش��ور ما شرایطی دارد 
که عده ای آن را به عنوان ش��غل اصلی خود انتخاب کرده اند و 
به همین جهت، به تمام شرایط بازار و چگونگی افزاش قیمت ها 
اشراف دارند؛ بنابراین می توانند در مواقعی که بازار ناآرام است از 

این فرصت استفاده کرده و قیمت ها را افزایش دهند.

تالطم دوباره در بازار اجاره بها

سنگینی بار تورم و بیکاری بر دوش مستأجران
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اختصاص 500 میلیارد تومان تسهیالت به هنرمندان صنایع
درحالی که بازار صنایع دستی هر روز با مشکالت جدیدی مواجه می شود، احمدی نژاد گفت: حداقل 
500 میلیارد تومان از منابع توسعه ملی را با سود خیلی کم برای پرداخت تسهیالت به هنرمندان 

صنایع دستی کشور اختصاص خواهد داد.
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 تخریب منظر اورامان با لوله های 
سیاه رنگ

آبرسانی به خانه ها در روس��تای »اورامان تخت« در کردستان از راه 
هواست. لوله های سیاه پی. وی. سی آبرس��انی، در این روستا مانند 
سیم های برق و تلفن از باالی خانه ها و از روی تیرهای چوبی و فلزی 
رد می شود. همین مسأله موجب شد در بسیاری از کوچه های روستا 
خطوط سیاه و نامنظم و بیش��ماری از لوله های آب رد شود که نمای 

روستا را به شدت بد منظره کرده است.
به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، روستای اورامان تخت، یکی از 
روستاهای هدف گردشگری کشور، در جنوب شرقی شهر مریوان در 
استان کردستان قرار دارد که به وسیله جاده ای به طول 75 کیلومتر به 
شهر مریوان متصل می شود. این روستا را »هزار ماسوله« نیز می نامند. 
زیرا معماری آن همانند ماسوله است؛ در این روستایی بام هر خانه، 

حیاط خانه دیگر است و تا پشت روستا ادامه می یابد. 
با وجود همه این جذابیت ها آبرسانی به خانه های قسمت باالیی روستا 
بدون در نظر گرفتن اصول و حریم منظره ای روس��تا و جذابیت های 

آن صورت گرفته است.
 لوله کش��ی و آبرس��انی در اورامان به وس��یله  لوله های��ی از جنس 
پی. وی. س��ی و با عب��ور از بلندی ه��ای تیرهای چراغ ب��رق انجام 
شده اس��ت. عبور تعداد زیاد این لوله ها از برخی کوچه های روس��تا 
 چنان بدمنظره اس��ت ک��ه هم��ه جذابیت ه��ای اورام��ان را از یاد 

می برد. 
 عالوه بر این، در برخ��ی از کوچه ها و راه پله های روس��تا، لوله ها به 
دلیل آس��یب دیدگی یا محکم نبودن چفت و بس��ت ها سوراخ شده 
و از آنها آب فوران کرده یا نش��ت می کند. همین مسأله موجب شده 
عبور و مرور از این نقاط روستا سخت شود. روان شدن آب از لوله های 
هوایی روستا عالوه بر هدر رفتن آب، موجب دردسرهایی برای اهالی 

روستا شده است. 
کیوان مرادی، از اهال��ی اورام��ان در این رابطه  گفت: »این ش��یوه 
لوله کش��ی هوایی یکی از دردس��رهای ما برای زندگ��ی در اورامان 
اس��ت. گاه و بیگاه یکی از این لوله ها دچار آس��یب می ش��ود و آب با 
 فش��ار از آن بیرون زده، وارد خانه های مردم می شود. تا رفع مشکل، 
 هم کل��ی آب هدر م��ی رود و ه��م به خانه ه��ای مردم آس��یب وارد 

می کند.« 
او ادامه می دهد: »یک بار در یک شب زمستانی، یکی از لوله ها که از 
باالی پنجره یکی از اهالی روستا عبور می کرد، دچار آسیب شد و آب 
با فشار وارد خانه شد؛ تا همس��ایه ها کمک کردند و لوله آسیب دیده 
را دوباره اصالح کردند مقدار زیادی آب وارد خانه این فرد ش��د و به 

وسایل آنها آسیب زد.« 
روستای اورامان تخت مدتی است به عنوان روستای هدف گردشگری 
انتخاب شده است. در رابطه با این گونه روستاها قوانین سختگیرانه ای 

در زمینه رعایت اصول منظره ای و بهداشتی وجود دارد. 
به نظر می رسد در کنار دیگر مسائل این روس��تا، مسئوالن سازمان 
گردش��گری و دیگر متولیان باید پیش از آن که این لوله های هوایی 
مشکالت جدیدی برای اهالی روس��تا ایجاد کرده و حریم منظره ای 
اورامان را بیش از پیش بدمنظر کنند، این روش آبرس��انی هوایی را 

اصالح کرده یا تغییر دهند. 
معماری اورامانات و سرسبزی این منطقه کوهستانی، رویای پله هایی 
به سمت آسمان را تصویر می کند. خانه های این روستا با سنگ و اغلب 
به صورت خشکه و به صورت پلکانی ساخته شده است. مردم منطقه 
معتقدند اورامانات تخت، زمانی شهری بزرگ بوده و مرکزیتی خاص 
داشته اس��ت، به همین دلیل از آن به عنوان تخت یا مرکز حکومت 

ناحیه ای اورامان یاد می کرده اند. 
این روستا در دره ای شرقی - غربی و در ش��یب تندی روبه روی یال 
شمال کوه تخت واقع شده است. به غیر از وضعیت خاص روستا از نظر 
معماری، موقعیت چشمه های پرآب، مراسم خاص و آداب و رسوم و 
وجود مقبره و مسجد پیر شالیار و به ویژه جمعیت و تعداد سکنه قابل 

توجه آن، نشانگر اهمیت منطقه از زمان ساسانی است. 
معماری بومی و س��نتی در روس��تای اورامان مبتنی بر اس��تفاده از 
 س��نگ به صورت خش��که چین و بدون به کارگیری هرگونه مالتی 

است.
 کارشناس��ان معتقدند با توجه به ش��باهت این معماری به ش��یوه 
ساختمان سازی با سنگ و بدون مالت در زمان هخامنشیان می توان 

معماری اورامانی را مرتبط با معماری عصر هخامنشیان دانست.

 تردد  قایق ها، تاالب انزلی 
را روغنی کرد

 اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست می گوید 2800 
واحد قایق موت��وری در تاالب انزلی ت��ردد می کند که 
حرکت این قایق ها آس��یب های بسیاری به این زیستگاه 

ارزشمند و مهم طبیعت ایران وارد کرده است  .
تاالب انزل��ی با مس��احتی ح��دود 20 ه��زار هکتار در 
اس��تان گیالن و ش��هر بندر انزلی قرار دارد. این  میراث 
طبیعی از بی نظیرترین زیس��تگاه های طبیعی جانواران 
ایران محس��وب می ش��ود. تاالب انزلی به دلیل موقعیت 
جغرافیایی، از نظر میزان باالی رطوبت و آب، با هیچ  یک 
از تاالب های ایران قابل مقایس��ه نیس��ت. تاالب انزلی از 
جمله تاالب های بین المللی ثبت شده ایران و از نخستین 
تاالب های ثبت ش��ده در معاهده رامس��ر در سال 1971 
میالدی است. در همین حال اسماعیل کهرم، کارشناس 
محیط زیس��ت در رابطه با این تاالب بی��ن المللی گفت: 
عبور و مرور 2800 واحد قایق موتوری و پر سر و صدا در 
تاالب انزلی جای امنی برای پرندگان و گیاهان ساکن این 
تاالب نگذاشته است. بخش هایی از این تاالب تبدیل به 
پیست قایق سواری شده و قایق ها با سرعت باال و سرسام 
آور در این مسیرها که زیستگاه پرندگان و گیاهان است، 

رفت و آمد می کنند. 
این کارش��ناس محیط زیس��ت با اش��اره به دیگر تبعات 
تردد این قایق ها در تاالب افزود: روغن سوزی و بنزین و 
گازوئیل تخلیه شده از موتورهای این قایق ها سطح آب 
تاالب را به سطحی از روغن س��وخته تبدیل کرده است، 
به گونه ای که در همه نقاط تاالب روغن سوخته قایق ها 
روی آب دیده می ش��ود. به گفته کهرم، عالوه بر این، هر 
ساله عبور و مرور این قایق ها منجر به بروز تصادف های 
زیادی در محوطه تاالب می شود که به بسیاری از افراد و 
گردشگران و بومی ها آسیب وارد می کند. او گفت: یک 
س��ال پیش خودم در بازدید از تاالب وقتی سوار بر یکی 
از قایق ها در حرکت بودیم. یک قایق دیگر به ش��دت با 
قایق ما برخورد  کرد و یک��ی از همراهان ما به داخل آب 

پرت شد. 
این کارشناس محیط زیس��ت افزود: گویا هیچ حساب و 
کتابی برای دادن مجوز قای��ق در این منطقه وجود ندارد 
چرا که هر کس��ی با در اختیار داش��تن قایق در محوطه 
حداکثر استفاده را از آن می کند و گردشگران را به راحتی 
به همه قس��مت های تاالب و محل زادآوری پرندگان و 
رویش��گاه های گیاهان می برند که این مسأله تدثیرات 
بسیار نامناسبی روی این گونه های جانوری و گاهی دارد.
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درجریان کاوش های باستان شناسی دراوزاکا

قدیمی ترین سند سرشماری جهان در ژاپن کشف شد
یک تیم ازباستان شناس��ان ژاپنی در اوزاکا موفق به کشف لوحی 
چوب��ی متعلق به ق��رن هفدهم میالدی ش��دند که ح��اوی آمار 
سرشماری مربوط به سکنه شهر »دازایفو فوکوکا« واقع در جنوب 

شرقی ژاپن است. 
گفته می ش��ود این لوح از قدیمی ترین س��ندهای سرش��ماری 
 جه��ان اس��ت. کارشناس��ان احتم��ال می دهند ای��ن لوح های 
چوبی، قدیمی ترین نمونه ثبت آمار و سرشماری نفوس درتاریخ 

ژاپن باشد. 
 تیم کاوش همچنین پ��س از بررس��ی این لوحه ها ب��ا پرتوهای 
 م��ادون قرم��ز دریافتند نوش��ته های کام��ال روش��نی روی این 
لوح ها به طول 31 س��انتیمتر و عرض هش��ت س��انتیمتر حک 

شده است.

  کش��ف این اثر نش��ان می دهد دولت ها در دوران باستان چگونه 
 مردم را در مناطق جنوب غرب��ی ژاپن، تا پی��ش از  قدرت گیری 
 سلس��له »نارا« که با فرمان »تاایهوریتس��وریو« مدیریت کش��ور 

تحت سیستم کدهای قانونی درآمد، اداره می کردند. 
درمیان کلمات نوشته ش��ده روی هر دو طرف این لوحه ها، دست 
 کم نام 16 خان��واده با لقب و روابط  میان آنها ثبت شده اس��ت. در 
 ش��رح حال و آمارارایه ش��ده، همچنین برخی کلمات مربوط به 
 تغییر نش��انی و یا ن��ام  تاریخ��ی مکان های مختلف آمده اس��ت. 
 نام هایی که تنه��ا در دوره زمان��ی میان س��ال های 685 تا 701 
 م��ورد اس��تفاده بوده اس��ت. ای��ن لوح ه��ا عموم��ا ب��ه عن��وان 
 دفاتر ثبت اح��وال و آمار کنونی در دوران باس��تان عمل می کرده

 است. 

 نبوهی��دا یامام��ورا، س��خنگوی بخ��ش می��راث فرهنگ��ی 
 ش��هر اوزاکا با اعالم این مطلب افزوده اس��ت: هرچن��د لوح های 
 چوب��ی مش��ابهی درمناط��ق دیگ��ر ژاپ��ن ب��ه دس��ت آم��ده، 
 اما این لوح ه��ا عمدتا  به ق��رن 18 می��الدی ب��از می گردند. در

 نتیج��ه اث��ر کش��ف ش��ده در دازایف��و ب��ه عن��وان کهن ترین 
گزارش آماری درباره اطالعات س��کنه محلی در کش��ور شناخته 

می شود. 
وی گفت:کشف این اثر حادثه ای تاریخی است که نشان می دهد 
دولت ها در دوران باستان چگونه مردم را در مناطق جنوب غربی 
ژاپن تا پیش از دوران حکومت سلس��له »نارا« اداره می کرده اند. 
تا زمان قدرت گیری این سلس��له که با فرمان »تاایهوریتسوریو« 

مدیریت کشور تحت سیستم کدهای قانونی درآمد. 

طبق این گزارش، تیم کاوش ازماه مارس 2012 تاکنون، موفق به 
کشف منطقه ای درحدود 370 هکتار شده  که درآن مجموعا 10 

لوح چوبی به دست آمده است.

عکس یادگاری

روزهایی که بزرگ 
شدیم...

  
چه زیباست برادری روزهای طفولیت راروی دوش خواهرسپری کند 
تا بعدها عصایی ایستاده در دست خواهر بزرگ تر باشد. 

شناخت نامه  میرجالل الدین کزازی به 
بازار آمد

کتاب »از کاف تا نون« شامل گفتگو با میرجالل الدین کزازی، به زندگی، 
آثار و اندیشه های این استاد زبان و ادبیات فارسی و نویسنده و پژوهشگر 
می پردازد. آیدین فرنگی این کتاب را منتشر کرده است. کتاب محصول 
17 ساعت مصاحبه با میرجالل الدین کزازی اس��ت که در اسفند 89 تا 
 اردیبهشت 90، در 10 جلس��ه انجام ش��ده و در آن نوعی شناخت نامه 
از ایشان آمده است. این کتاب با زندگی او و کودکی  کزازی شروع می شود 
و سپس به آثار او می رسد و حوزه های مختلف تألیف او را دربر می گیرد. 

در ای��ن کتاب درب��اره  ش��اهنامه و فردوس��ی، خیام، حاف��ظ، ترجمه، 
رمان نویسی، رسم الخط 
زبان فارس��ی، آموزش 
زبان فارسی، تاریخچه  
زبان فارسی، تحول در 
زبان، اسطوره شناس��ی 
 و تأثی��ر باورهای ایرانی 
ب��ر تص��وف با ک��زازی 

صحبت شده است.

ش��اید اکنون که تب توج��ه هفته نامه  
علیرضا 
همش��هری جوان به »عالقه  ایرانیان به افشاری

تاریخشان« فروکش کرده است، بتوان 
آن ش��ماره را بازنگری کرد؛ مجله ای که باعث رنجش شماری از 
ایران دوستان شد. ش��ماره  357 هفته نامه  فرهنگی � اجتماعی 
جواناِن همشهری جوان، که 16 اردیبهشت  چاپ شد، با طرحی 
تمام صفحه از کوروش ب��زرگ روی جلد و اختصاص 10 صفحه 
مطلب، به زعم خود، به »تب عالقه به ایران باستان« پرداخته بود.

در سخن نخس��ِت موضوع ویژه )گیرم اسطوره  تو بود کوروش(، 
سردبیر گرامی به س��ختی های نوش��تن درباره  کوروش اشاره 
کرده بود و این که »آدم هایی... متعصبانه کوروش را بهترین در 
تاریخ غنی ایران می دانند یا با همان حد تعصب، با بلدوزر از روی 
خصلت های مثبت کوروش می گذرند. در این میانه ها ما تالش 
کرده ایم روی لبه  بام قدم برداریم... بی آن که به هیچ سمتی سقوط 
کنیم«، در حالی که به دو دلیِل آشکار همشهری جوان نتوانسته 
بی طرفی اش را حفظ کند و از همان اول سنگ بنا را کج گذاشت.

نخست، تصویر روی جلد که در کنار چهره  کوروش پرگار، گونیا 

و نقاله ای قرار گرفته است؛ ابزاری که 
قاعدتا به کار طراحی چهره نمی آیند 
و درون مطال��ب هم چی��زی درباره  
مهندسی کوروش در بنیانگذاری یک 
تمدن منظم و منضبط نیامده است. 
این ابزارها که حضورشان در تصویر 
کامال غیرضروری اس��ت، بیشتر به 
نظریه ای که فردی ایران ستیز نسبت 
به تاریخ باستانی ایران  - و حتی در 

مواردی به شخصیت ها و دوره های افتخارآمیز تاریخ میانه  ایران- 
 دارد،  برمی گردد. پس، در گام نخست، در زیر نقابی از میانه روی 
و حفظ اعتدال و مس��تند بودن، مجله کامال اعالم موضع کرده 
اس��ت.دوم، به گزینش عنوان ها برمی گردد؛ درست است که در 
رسانه ها متداول است عنوان ها را هیجان انگیز و جذاب برگزینند، 
اما عنوان هایی که برای اکثر مطالب ای��ن موضوع ویژه انتخاب 
ش��ده اند، به عکس بخش های دیگر مجله، آش��کارا توهین آمیز 
و تمس��خرآلود هس��تند. البته، اگر این موضوع را نشان دهنده  
بی طرفی و میانه روی بدانیم، از انصاف نگذریم که همشهری جوان 
در محتوای مطالب، آشکارا سخن زشت و ناسزایی به بنیانگذار 
کشور ایران نگفته است! در گزارش ها تالش وافر شده به گونه ای 
واژه  »تب« گنجانده ش��ود و به آن، موضوعیت داده شود. در این 
گزارش ها نخستین چیزی که به چشم می آید، سپرده شدن تهیه  
مطالبی تا به این اندازه حس��اس -  بنا به گفته  سردبیر در سخن 
نخست  به جمعی است که به نظر می رس��د اکثر آنها کم تجربه 
هستند و ش��اید اولین گزارش های خود را می نویسند. گزارش  
شهرام فرهنگی )کوروش خیلی باکالس بوده( سطحی، بی ربط 

و سردرگم است. گزارش سمانه رحیمی )پاتوق باستانی کارها( 
با کمترین ت��الش و به همان اندازه س��طحی تهیه ش��ده، چرا 
که دست کم یک سازنده  برجس��ته  این گروه از صنایع دستی، 
که در جش��نواره های متع��دد از او تقدیر به عمل آم��ده و برای 
س��اختن هر اثر جدید کارگروهی پژوهشی تش��کیل می دهد، 
 شناخته ش��ده و در دسترس اس��ت. دو گزارش درباره  وبالگ ها

 )کبیر، مث��ل وبالگ هایش!( و کتاب ها )می فروش��ه مثل نقل و 
نبات( هم حاصل یک گردش اینترنتی است تا تحلیل و پژوهشی 
هدف مند. در گزارش اخیر از تصویر کتابی استفاده شده که حتی 
در متن معرفی نش��ده اس��ت. دریغ از همین جا برمی خیزد که 
گزارشگران و نویس��ندگان این بخش ها به نظر نمی آید زحمت 

مطالعه کتابی در این حوزه را به خود داده باشند.  
یکی از مهم ترین دالیل بقای ما همین خاطره  مشترک است که 
اگر نسبت به آن نادان باشیم، یکی از مهم ترین ستون های حفظ 
هویت ایرانی را دست داده ایم. البته می توان و باید نقد کرد که به 
خاطر برخی س��هل انگاری های، گرایش گروه هایی از جوانان به 
سوی دوره های باستانی و کم توجهی شان به دیگر دوره ها بیشتر 
شده، اما راه این است که همدالنه اشتباها شان را یادآور شویم و 
سره را از ناسره بازشکافیم و برایشان نژادپرستی را، که دستاورد 
ناسیونالیس��م غربی اس��ت، از عرق ملی تمییز دهیم، نه آن که 
مسخره شان کنیم و به جنگ تاریخ برویم، و بر شاخه نشسته بن 
را ببریم.گویی، با موضع گیری های سطحی برخی دولت مردان 
کنونی، این به جنِگ تاریخ باس��تان رفتن هم عملی سیاس��ی 
شده است، چرا که چنین موضع گیری ها و درج چنین مسائلی 
در رسانه های منتقدان دولت گس��ترش یافته و آنان در این دام 
افتاده اند که گویی دشمنی با کوروش همان نقد دولت است، در 
حالی که این کار تکرار اشتباه رژیم پیشین در نادیده گرفتن کلیت 

دلبستگی های ملت ایران، به گونه ای دیگر است. 
تهیه  این شماره از همشهری جوان برایم فرصتی را به وجود آورد 
تا با نش��ریه ای به ظاهر پرمخاطب در حوزه  جوانان آش��نا شوم. 
ش��وربختانه، تنها برداشت گردانندگان این نش��ریه از »جوان« 
محدود اس��ت به نوش��تن مطالب به لحنی خودمانی. اما درک 
این نکته که تفاوت  همش��هری جوان با مجله های زرد تنها در 
صفحه آرای��ی حرفه ای آن اس��ت، هوش چندان��ی نمی خواهد؛ 
آن هم مجله ای که پشتوانه  مالی باالیی دارد و باید آموزش دهنده 
و حامی گس��ترش دانش و فن در میان جوانان - البته به زبانی 
جذاب - باشد؛ یعنی جایی که مجله های خصوصی توان هزینه 
کردن ندارند. این مجله تا چه اندازه توانسته است خالء نارسایی 
و کمبودهای آموزش و پرورش رسمی یا صدا و سیما را، مثال در 

حوزه ای مثل تاریخ، پر کند؟ شما بگویید.

نگاهی به هجونامه همشهری جوان

آیا کوروش بزرگ بود؟ بله؛ کوروش بزرگ بود

مجله همشهری تا 
چه اندازه توانسته 

است خالء نارسایی 
و کمبودهای 

آموزش و پرورش 
رسمی یا صدا 

و سیما را، مثال 
در حوزه ای مثل 

تاریخ، پر کند؟
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 نکاتی برای انواع ساندویچ، 
پیتزا و سوفله

     در مورد ساندویچ، پیتزا و سوفله به نکات زیر توجه کامل 
داشته باشید

 نکات الزم برای تهیه ساندویچ
به طور کلی س��اندویچ در پذیرایی های عصرانه و چای قبل از ش��ام 
مصرف می شود. در پذیرایی های کوکتل نیز از ساندویچ های ظریف 

استفاده می شود. 
اصوال س��اندویچ را باید در نهایت دقت و ظرافت تهیه کرد به طوری 
که برای صرف آن احتیاج ب��ه کارد و چنگال نباش��د. نانی که برای 
ساندویچ مصرف می شود، باید خیلی ظریف بریده و قالب زده شود و 
 قسمت برشته اطراف آن گرفته شود )از نان های شور کوچک برشته 
 ش��ده یا ولوان کوچک آم��اده برای ف��روش نیز می توان اس��تفاده 

کرد(. 
کره  ای که برای ساندویچ مصرف می ش��ود، باید با چنگال زده شود 
و نرم و یکنواخت باش��د. باید دقت کرد هنگامی که مواد روی نان ها 

مالیده می شود، اطراف نان ها را آغشته نکنید.
 تزئینات ساندویچ که از سبزی هاس��ت، باید مقارن صرف ساندویچ 

روی آن قرار گیرد.
  در صورتی ک��ه س��اندویچ ها بس��یار باش��ند ناگزیر مدت��ی قبل از 
مصرف تهیه می ش��وند. برای آن که خشک نش��وند بهتر است روی 
دیس های ساندویچ را بپوش��انید و کمی پیش از استفاده، روی آنها 

را برداشت. 
مواد چرخ ش��ده را موقعی که به مصرف ساندویچ می رسانیم ممکن 
است در قیف بریزیم، بعد روی نان س��اندویچ کره مالیده را به شکل 

گل تزئین کنیم.

 نکات الزم برای تهیه پیتزا
1    خمیر پیت��زا را می توانی��م از نانوایی تهیه کنی��م یا از خمیر 

مخصوص استفاده کنیم.
2    به جای گوجه فرنگی که در اغلب پیتزاها ش��رح داده ش��ده  

است، می توانیم از سس مخصوص پیتزا استفاده کنیم.
3    خمیر و موادی که در انواع پیتزا دستور داده شده، برای تهیه 

دو پیتزای بزرگ یا سه پیتزای کوچک کافی است.
4     پیتزا بهتر اس��ت در ظرف فل��زی نازک از قبی��ل آلومینیوم 
تهیه و با همان ظرف سرو ش��ود. طبخ آن در ظرف نسوز هم ممکن 

است.
5    پنیری که به مصرف انواع پیتزا می رس��د بهتر است از پنیر 
 گرویر یا گودا Gouda باش��د )پنیر گوریر یاد گودا در حرارت آب 

می شود و روی پیتزا را طالئی می کند(.
6     نان پیتزا در موقع طبخ باید به حدی پخته ش��ود که نه زیاد 

خشک و برشته و نه خمیر و خام باشد.
7     اگر بخواهیم روی پیتزا زودتر طالیی ش��ود و نانش خش��ک 
نش��ود، ظرف پیتزا را بعد از پختن زیر فر در قسمتی که شعله دیده 

می شود به مدت پنج دقیقه قرار می دهیم.
8    فوندو نوعی غذا شبیه به پیتزاست که مربوط به ناحیه بورگونی 

در فرانسه است.

 نکات الزم برای تهیه سوفله
1     باید زمان طبخ کامال مراعات ش��ود .یعنی بعد از آماده شدن 
س��وفله که طبخ آن حداکثر سه ربع تا یک س��اعت طول می کشد، 

سوفله باید مصرف شود.
2    حرارتی که به زیر س��وفله می رسد، باید بیش��تر از روی آن

 باشد.
3    زرده و س��فیده تخم مرغ در آخر کار تهیه ش��ود و سفیده را 
باید بعد از این که تمام مواد مخلوط شد، داخل مایه کرد و بالفاصله 

در فر قرار داد.
4    تا سوفله آماده نشده است، در فر را نباید باز کرد.

5    فر را قبل از قرار دادن ظرف سوفله باید گرم و آماده کرد.
6    پنیر سوفله بهتر است که گرویر باشد چون آب می شود و روی 

سوفله طالیی می شود.
7    سوفله هم یک غذای فرانسوی است.

طنز

نکات
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مکان:  اتوبوس

موقعیت:  از شلوغی نمی شود  نفس کشید!
توصیه: همشهری عزیز!  قبل از رسیدن اتوبوس به ایستگاه مورد نظرتان، از ته اتوبوس حرکت کنید تا وقتی 

اتوبوس رسید، فریادتان به هوا نرود.
کشتار غیر منتظره

 یک ش��اعر در بیس��ت و یک س��الگی می میرد. یک انقالبی یا یک
 ستاره راک در بیست و چهار سالگی. اما بعد از گذاشتن از آن سن، 
فکر می کنی همه چیز رو به راه اس��ت. فکر می کنی توانسته ای از 
»منحنی مرگ انس��ان« بگذری و از تونل بیرون بیایی. حاال در یک 
بزرگراه شش بانده مستقیم به سوی مقصد خود در سفر هستی. چه 
بخواهی باشی. چه نخواهی. موهایت را کوتاه می کنی: هر روز صبح 
صورتت را اصالح می کنی. دیگر یک ش��اعر نیستی. یا یک انقالبی 
 و یا یک س��تاره راک. صدای »دورز« را س��اعت چه��ار صبح بلند 
نمی کنی در عوض. از شرکت دوستت بیمه عمر می خری و صورت 
حس��اب های دندانپزش��کی 
 را ب��رای خدم��ات درمان��ی 
نگه م��ی داری. ای��ن کارها در 
بیست و هشت سالگی طبیعی 
است. اما دقیقا وقت آن بود که 
کشتار غیر منتظره در زندگی 
ما شروع شد.کجا ممکن است 

پیدایش کنم.
 هاروکی موراکامی
ترجمه بزرگ مهر 

شرف الدین/ نشر چشمه
 ما اسالم را ایرانی 

کرده ایم. یعنی 
فرهنگ خودمان را 
به اسالم و نمادهای 
آن تلفیق کرده ایم. 

اصل اذان همان 
است که در همه دنیا 
خوانده می شود. ما 
فقط سر وشکل اش 

را ایرانی کرده ایم

یکی از مش��کالت جوامع 
مانی 
اسالمی

بشری، مشکل مسکن بوده 
که همیشه از دغدغه های 
مردم، به ویژه جوانان مجرد و غیر مجرد بوده است.

 البته عده ای پر توقع هس��تند و به قول قدیمی ها 
جی��ب خالی دارن��د و، گالب ب��ه رویت��ان، بادگلو 
پسته ای می زنند. در حالی که اگر کمی سطح توقع 
خود را پایی��ن بیاورند، بس��یار خانه های لوکس و 
آبرومندی درهمین ش��هر خودمان پیدا می شود.

1    اگر با زندگی بودار مش��کلی ندارید، 
مخزن گاز ش��هری ج��ای مناس��بی برای 
سکونت محس��وب می ش��ود. البته برای 
ایمنی بیش��تر دائم باید ماسک به صورت 
زد ولی ایرادی ندارد. به عالوه داخل تانکر 
سیگار هم نمی شود کشید که مسأله پیش 
پا افتاده ای است. در عوض محیط دلباز و 

بی سر وصدایی خواهید داشت.

2    ماش��ین مخلوط کن س��یمان هم 
به ن��وع خود ج��ای خواب مناس��بی برای 
افراد کم درآمد محس��وب می شود. مزیت 
بزرگ ماشین همزن این اس��ت که نیازی 
به داش��تن س��اعت زنگ دار نیست چون 
صبح کارگرها ماش��ین را روشن می کنند 
و مجبور می ش��وید بیدار ش��وید. البته به 
افراد مسن که مشکل زانو درد دارند توصیه 
نمی ش��ود چون هر روز در حال چرخیدن 

دستگاه باید شلوارشان را پایشان کنند!

3    اگ��ر زندگینامه اف��راد ب��زرگ را 
بخوانید، می بینید در کودکی در انبار کاه 
و طویله بزرگ شده اند. حتی شنیدم استیو 
جابز هم  اوایل تأسیس شرکتش توی انبار 
کاه زندگی می کرد و بع��دا به اصرار زنش 
نقل مکان کرد. افراد پولدار هم بعضا در این 
جاها زندگی می کنند. به عنوان مثال اگر 
در گوگل س��رچ کنید ریچارد هاموند، اول 
عکس انبار کاه می آید، بعد عکس خودش.

4    افراد حومه ش��هر ایده واگن قطار 
را بیش��تر انتخ��اب می کنند ک��ه الحق 
ایده خالقان��ه ای اس��ت. ای��ن واگن ها 
هم جای نشس��تن کافی دارند، هم جای 
خوابی��دن. در حالی که اکث��ر خانه های 
دیگ��ر یک��ی از ای��ن دو فاکت��ور را ندارد. 
همچنین مواقعی ک��ه دل آدم می گیرد 
 و می خواه��د یک پنجره را ب��از کند، این
 واگن ها سرتاسر پنجره دارند و هر کدام را 

که بخواهید، می توانید باز کنید.
 اگر واگن رس��توران را انتخ��اب کنید که 
مجهز به زن��گ ویژه احضار پیش��خدمت 

هم هستند.

5    اگ��ر ش��ما از آن تی��پ آدم هایی 
هستید که هیچ تالش��ی برای پیدا کردن 
ی��ک خانه ثابت ب��رای خود نم��ی کنید، 

اتوبوس جای مناسبی است.
 البت��ه در بعض��ی خط ه��ا ج��ا ب��رای 
نشس��تن ه��م نیس��ت، چ��ه برس��د به 
خوابی��دن. مث��ل خط صفه- ملک ش��هر 
یا میدان جمه��وری- می��دان آزادی. اما 
خط هایی مث��ل احمد آباد-خوراس��گان 
 را انتخ��اب کنی��د. ممکن اس��ت پایتان

 لگدمال ش��ود یا به خاطر فشار هل دادن 
حالت تهوع پیدا کنی��د، اما در عوض تنها 
کاری ک��ه باید بکنید این اس��ت که صبح 
اول وقت س��وار اتوبوس ش��وید و در ازای 
 پرداخت 100 تومان حداقل برای یک روز

 صاحب خانه شوید.
 حت��ی خیل��ی از کس��انی ک��ه مع��روف 
 شده اند س��وار همین اتوبوس ها شدند؛ 
 برای س��کونت ن��ه ول��ی حداق��ل برای 
 رس��یدن ب��ه مقصدش��ان ک��ه س��وار 

می شوند. 
ممک��ن اس��ت مدت ها س��وار ش��وید و 
نیکبخ��ت واحدی یا ترانه علیدوس��تی را 
نبینید، ولی در عوض چهره های جدیدی 

را هر روز می بینید.

6    اگ��ر زندگ��ی داخ��ل اتوب��وس با 
س��اعت خ��واب ش��ما هماهن��گ نب��ود؛ 
می توانید از خطوط BRT هم اس��تفاده 
کنی��د که کول��ر و حتی ج��ای مخصوص 
حیوان��ات خانگ��ی ه��م دارند. ب��ه عالوه 
اگ��ر از آن دس��ته آدم های��ی هس��تید 
 که آب از دستش��ان نمی چک��د  و دلتان
 نمی آید حتی ی��ک »زاینده رود« بخرید، 
می توانید منتظ��ر بمانید تا یک مس��افر 
 سهوا یا عمدا روزنامه اش را روی صندلی
 جا بگذارد. تازه اگر یک مسافر باال شهری 
س��وار ش��ود، ممکن اس��ت مجله یا حتی 
کتابش را ج��ا بگ��ذارد.  ش��نیدم یکی از 
راننده های اتوبوس گلویش پیش یک زن 
که سوار ش��ده بود گیر کرد و همان جا سر 
و س��امان گرفتند. خدا را چه دیدید، شاید 

این جوری بخت شما هم باز شد.

7    قف��س باغ وح��ش ک��وه صفه هم 
 جای مناس��بی برای س��کونت محسوب
 می شود. بزرگ ترین مزیتش به جاهای 

قبل هم، استفاده از هوای آزاد است.
 البته برای زوج های جوان جای مناسبی 
نیس��ت چون هیچ گونه حریم ش��خصی 

وجود ندارد.
  اگر ش��ما از آن دس��ته آدم هایی هستید 
که ت��ا نگاهش��ان می کنند، ی��اد مرحوم 
داروی��ن می افتند و ب��ه نظریه تکاملش 
 ایم��ان می آورن��د،  قف��س میمون ه��ا 
 بهتری��ن گزینه اس��ت ک��ه تا ه��ر وقت 
 دلت��ان  م��ی خواه��د، آن ج��ا س��کونت

 کنید. 
 حتی برای این که کس��ی به ش��ما ش��ک 
 نکن��د، بهت��ر اس��ت لب��اس هایت��ان را 

در بیاورید.

8    اگ��ر از آن آدم ه��ای خ��وش 
 شانس��ی هس��تید ک��ه مثل مس��ئوالن 
 دول��ت از آن خودکارهای��ی داری��د 
ن��د  می توا ه��م  آب  زی��ر   ک��ه 
بنویسد، می توانید داخل استخر زندگی 

کنید.
 ای��ن ط��وری می توانی��د همزم��ان هم 
خاطرات روزانه تان را بنویس��ید، هم یک 

دل سیر شنا کنید. 
البته اگر نم نمی کشید و مشکلی با زندگی 
در آب ندارید، حوضچ��ه تصفیه خانه هم 
جای خوبی است که هر لحظه می توانید 

آب شیرین بنوشید. 
 ای��ن ج��وری ب��ه ش��هروندان دیگ��ر 

هم خدمت رسانی کردید. 
مردم هم باالخره به م��واد معدنی احتیاج 

دارند!

طنز نامه ای راجع به خانه دار شدن

خانه های رویایی)1(

آدم های غریبه
یکی از خاصیت های س��فر رفتن این اس��ت که 
به یاد آدم ها م��ی آورد، دنیا خیل��ی بزرگ تر و 
متنوع تر از آن است که به نظر می آید. البته همه 
این موضوع را از قبل می دانند اما اکثرا فراموش 
می کنند. در واقع همگی این قدر درگیر شرایط و 
روابط اطرافمان می شویم که فراموش می کنیم 
همه دنیا همین روابط تنگ و بس��ته اطرافمان 

نیست. 
 فراموش می کنیم که چهارچوب های اطراف ما 
قطعی و ازلی نیس��تند. البته این موضوع طبیعی 
است و برای همه انسان ها اگر ارتباطی با دنیای 
خارج و آدم های غریبه نداش��ته باش��ند، پیش 
می آید. شاید برای همین موضوع است که قرآن 
و امامان ما )ع( سفارش بسیار به سفر و گردش در 

جهان داشته اند. با سفر رفتن، آدمی با چشم های 
خودش آدم های دیگ��ر، زندگی ه��ای دیگر و 
رفتارهای دیگر را می بین��د و حتما اعتقاد دارید 

که شنیدن کی بود مانند دیدن. 

اولین خوانده ها
این از نزدیک دیدن و تجربه کردن باعث می شود 
آدم های متفاوتی از ما بسازد. یکی از مهم ترین 
خاصیت های س��فر به مکه و مدین��ه هم همین 
است؛ سفر به س��رزمینی که زادگاه دین ماست، 
می تواند دید ما را نس��بت به اس��الم و مسلمانی 
تغیی��ر ده��د. مخصوصا ب��رای م��ا ایرانی ها که 
 اکثرا از پر قنداق مس��لمان بوده ای��م. برای ما که 
 مس��لمانی مان به نوعی ایرانیزه ش��ده اس��ت؛ از 
اذان مان بگیر که با دستگاه بیات ترک موذن زاده  

دلچسب است تا دیگر قواعد دینداری مان که بر 
اثر قرن ها مسلمانی در ایران همه برایمان سنت و 
رسم شده است. نه این که بخواهم بگویم ما اسالم 
را تغییر داده ایم، نه. ما اسالم را ایرانی کرده ایم. 
یعنی فرهنگ خودمان را با اسالم و نمادهای آن 

تلفیق کرده ایم. 
اصل اذان همان اس��ت ک��ه در همه دنیا خوانده 
 می ش��ود، ما فق��ط س��ر وش��کل اش را ایرانی 
کرده ایم و این طبیعی ترین اتفاق ممکن اس��ت، 
وقتی ایران و اسالم در طول قرن ها این قدر با هم 
گره خورده اند. حال با این ش��رایط، وقتی به حج 
می رویم باید در فضایی کامال متفاوت مسلمانی 
کنیم. در فضایی که اتفاقا خاس��تگاه مس��لمانی 
کردن است. اولین مسلمان، اولین نماز، اولین آیه 
این جا »خوانده« شده است. اما وقتی که دستگاه 

مس��لمانی ما با چیزی که در خاس��تگاه اس��الم 
 است به چش��م مان متفاوت آید، آن موقع شاید 

مهم ترین چالش ما ایرانی های مسلمان باشد.
وقتی وارد عربستان می ش��وید، از کوچک ترین 
موضوعات مثل تابلوهای تبلیغاتی تا اصلی ترین 

وجوه مشترک ما با آنها متفاوت به نظر می آید. 
وضو، نماز، نم��از جماعت، حجاب، حتی ش��یوه 
قرآن خواندن ما با بقیه فرق دارد. در چنین حالتی 
ممکن است با خود بگویید آیا ما دین خدا را به نفع 
خودمان تغییر نداده ایم؟ آن چه اینها می کنند 
درس��ت اس��ت یا آن چه ما انجام می دهیم؟ به 
نظر من که خیلی بهانه و فرصت مناس��بی است 
 برای فکر ک��ردن به اص��ول و پایه ه��ای دین و 
مذه��ب مان. باالخ��ره بای��د زمانی را ه��م برای 
 فکر کردن به چیزهایی که عم��ری به آن اعتقاد

 داشته ایم و عمل کرده ایم بگذاریم و چه فرصتی 
بهتر از کنار خانه خدا و پیامبرش؟ یک نوع تجدید 
 پیمان. ی��ک نوع رفرش ش��دن. منظ��ورم را که 

می فهمید؟

خارجی های مسلمان تر
عالوه بر دیدن عرب ها، با س��فر به مکه و مدینه 
می توان مس��لمانان بقیه کش��ورها را هم دید؛ 
ترک ها، مسلمانان ش��رق آسیا مثل مالزیایی ها، 
فیلیپینی ها، اندونزیایی ها. حت��ی اروپایی ها و 

آمریکایی های مسلمان شده. 
دیدن پوش��ش و ن��وع عب��ادت و ن��وع برخورد 
مسلمان های کش��ورهای دیگر، جزمیت فکر ما 
را از بین می برد. مث��ال این که خانم های ترک و 
ترکمن خیلی لباس های امروزی تر و ش��ادتری 
 نس��بت به خانم ه��ای ایران��ی می پوش��ند، اما 
 حجاب ش��ان خیل��ی کامل ت��ر و ش��کیل تر از 
 ایران��ی هاس��ت. ش��اید همه فک��ر کنن��د مانتو 
پوشیده تر از دامن و بلوز باشد. اما خانم های ترک 

خالف این رابه من ثابت کردند. 
ش��اید ما ایرانی ها ادعای زیادی در مس��لمانی 
داشته باشیم، اما برخورد مالزیایی ها با مسلمانان 
دیگر در صف های نم��از و ازدحام های طواف به 
من نش��ان داد که آنها بیش��تر رس��م  مهربانی و 

مدارای مسلمانی را بلدند.
در مک��ه و مدینه، وقت نمازش��دن، اتفاق مهمی 

اس��ت. با این که پنج بار در روز صدای اذان همه 
جا را ف��را می گیرد، اما نماز کم اهمیت نیس��ت. 
این قدر که همه باید دست از کار و زندگی بکشند 

ب��رای خواندن 
نماز. موقع نماز 
فرقی نمی کند 
باش��یم،  کجا 
حتما عده ای 
را می بینیم که 
کن��ار خیابان، 
در مغ��ازه ی��ا 
پاس��اژها  در 
 در ح��ال نماز 
خواندن اند. اما 
وقتی  همیشه 
ص��دای اذان 
بلن��د اس��ت و 
سیل مردم به 
مسجد   سمت 
روان، می شود 

تعدادی ایرانی را دید که برخالف جهت مس��جد 
و م��ردم در حرکتند و البته چش��م غره عرب ها 
به آنها را. بنابراین ش��اید زیاد مهم نیس��ت که ما 
در کشورمان ده هزار مس��جد بیشتر از عربستان 

داریم.

راه های رسیدن
خالصه، می خواهم بگویم دیدن دیگر کشورهای 
مسلمان و مسلمانان دیگر می تواند آزمونی باشد 
برای محک زدن شیوه مسلمانی خودمان. بزرگ 
ترها می توانند بچه هایش��ان را از ای��ن نگاه که 
مسلمانی همان اس��ت که ما می گوییم و الغیر، 
نجات دهند. کوچک ترها، نظم و وقت شناسی را 
یاد بگیرند. مسئوالنمان می توانند طور دیگری 
به موضوعاتی مثل حجاب ن��گاه کنند. مردممان 
می توانن��د جنبه ه��ای مغف��ول مانده اخالق 

دینمان، مثل تساهل و مدارا را به یاد آورند. 
درست است که ما در یک دهکده جهانی زندگی 
می کنیم ام��ا دهکده ای ب��ا تنوعی ک��ه در آن 
اس��ت. و به اندازه آدم ها راه هست برای رسیدن 

به خدا....

به اندازه آدم ها راه هست برای رسیدن به خدا...

دنیای مسلمانی

دعایی خواندم که »اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام .« خواندم و خواندم به زبان دل و او اجابت  ویدا
کرد از س�ر لطف و من مهمان ش�دم به ضیافتی الهی. به س�رزمین وحی و خانه نبوت. آن چه در این س�تون می آید کوهی

مشاهداتی است از سفر به سرزمین حجاز.
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کنزی، شامپانزه ای که دوست دارد، غذای خودش را پخته نوش جان کند! کنزی مثل 
همه مردان جوان دوست دارد گوشت  کباب شده بخورد. اما همان طور که در تصاویر 
پیداست او یک انسان نیست، کنزی یک شامپانزه اس�ت که عالقه وافرش به آتش و 
روشن کردن آتش سبب شده تا بسیار شبیه به انسان فکر کند. این شامپانزه ۳۱ ساله 
آموخته است تا برای خود غذا بپزد. این حیوان یک شامپانزه بونونوس، نوعی شامپانزه 
بومی کشور زئیر است. این موجود باهوش یکی از هشت شامپانزه ای است که زیر نظر، 

دکتر ساوج رومبوگ محقق معاصر است.

جدول اعداد

بازی کهکشانی

سودوکو

معمای تصویری

استریمکو

MAZE

سخت

متوسط

آسان ی
رم

رگ
ی  س

ما
هن

را

SMS
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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.

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. 

 روش بازی سودوکو
 قانون اول: در هر سطر جدول باید تمامی اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرار گیرد. 

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

قانون های بازی 
در این بازی باید سعی کنید براساس راهنمایی اعداد که در کنار ستون ها و سطرها نوشته شده 
است، حاصل جمع درس�ت را در جدول به دست آورید. ش�ما می توانید اعداد یک تا ۹ را وارد 

کنید.

3000625555
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by Boris Kordemsky
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Sixteen coins fill the 4 x 4 grid as shown. Remove six of them so that each row and column 
contains an even number of coins.

Posted: February 5, 2010

Copyright © 2010 ThinkFun Inc. All Rights Reserved.
Permission is granted for personal use only.
This puzzle may not be duplicated for personal profit.

Keep It Even

در جدول زیر 4 سطر و 4 س�تون حاوی سکه های طال داریم.شما شش س�که را طوری حذف کنید که 
تعداد  هر سطر و ستون عدد زوج شود.

ش�ما باید با وصل کردن نقاط به هم، دایره ها را محصور کنید. جدول باید 
به وسیله دایره ها کاشیکاری شود. نواحی محصور دور دایره باید متقارن 

باشد و اگر نواحی ۱80 درجه چرخید، همان شکل دربیاید.

7x7 GALAXIES BY KRAZYDAD, BOOK 2

Connect the dots to make edges so that each circle is surrounded by a symmetrical galaxy shape, and the
puzzle is completely tiled with galaxies. Each galaxy shape must be rotationally symmetric, having an
identical appearence when rotated 180 degrees.

All puzzles © 2010 KrazyDad.com

Galaxy #25 Galaxy #26

Galaxy #27 Galaxy #28

Galaxy #29 Galaxy #30

Answers #25 - #48

All puzzles © 2010 KrazyDad.com

Galaxy #25 Galaxy #26 Galaxy #27 Galaxy #28

Galaxy #29 Galaxy #30 Galaxy #31 Galaxy #32

Galaxy #33 Galaxy #34 Galaxy #35 Galaxy #36

Galaxy #37 Galaxy #38 Galaxy #39 Galaxy #40

Galaxy #41 Galaxy #42 Galaxy #43 Galaxy #44

Galaxy #45 Galaxy #46 Galaxy #47 Galaxy #48

شامپانزه ای که با آتش آشپزی می کند!  ستاره ها از گذشته تا اکنون

شهریار فوتبال ایران در گذر زمان
علی دایی یکی از ستاره های فوتبال ایران است که با عنوان »بیشترین 
زننده گل در بازی های ملی« نامش در تاالر افتخارات فیفا هم ثبت شده، 

او با توجه به صراحت لهجه اش، همیشه محبوب بوده است. 
علی دایی را در گذر زمان ببینید. 

او حتما این روزها را به یاد می آورد.

جواب

تاالر ستارگان



یادداشت

لپ تاپ

مسکن
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قیمت در نمایندگینام خودرو

 769/000/000 ریالهایلوکس

1/279/000/000 ریالپرادو

1/199/0100/000 ریالپرادو دو در

LS 460 2/890/000/000 ریاللکسوس

R 350 2/890/000/000 ریاللکسوس

E 4 639/000/000 ریالرنو فلوئنس

744/019/000 ریالکیا اسپورتیج

548/853/000 ریالکیا سراتو 4در

510/634/000 ریالکیا سراتو کوپ 2 در

974/500/000 ریالهیوندایی آی ایکس55

900/000/000 ریالهیوندایی گزنجور/آزرا

655/000/000 ریالجنسیس کوپه

403/000/000 ریالمگان 2000

157/000/000 ریالپژو 405

V9 206 249/000/000 ریالپژو

E2 182/000/000 ریالتندر

173/000/000 ریالپژو 206 تیپ2

104/000/000 ریالپراید111

EF7190/000/000 ریالسمند

595/000/000 ریالماکسیما

قیمتهارد دیسکپردازندهصفحه نمایشمدل   برند

ACER525015/6AMD350320GB 885/000870/000 تا

ACER5742
15/6INTEL CORE I3

320GB 
890/000 تا 910/000

ACERG575015/6INTEL CORE I3500GB 1/050/000 1/000/000 تا

HPCQ5715/6 INTEL
PENTUM B 940

320GB   765/000 750/000 تا

HPC6-1310SE15/6INTEL CORE I3500GB 1/010/000 995/000 تا

HP453015/6INTEL CORE I3640GB 1/120/000 1/090/000 تا

TOSHIBASATELITE C66015/6B     960320GB 850/000 830/000 تا

ASUSX54 HY15/6B     960750GB 985/000 960/000 تا

ASUSK53U15/6 INTEL DUAL
CORE I C-60

320GB 750/000 730/000 تا

DELL511015/6INTEL CORE I5500GB 1/090/000

FUJITSOAH53015/6INTEL CORE I3320GB 850/000

LENOVOCE57015/6B 800500GB 790/000 770/000 تا

APPLEMC968LZ\A11/6INTEL CORE I564SSD 2/000/000 1/980/000 تا

SONYEC2314INTEL CORE I3640GB 1/003/000

SONYEH3KFX\B15/6INTEL CORE I5500GB 1/570/000

DELL511015/6INTEL CORE I7500GB 1/320/000

DELL355015/6INTEL CORE I7500GB 1/650/000

HP453015/6INTEL CORE I7640GB 1/450/000

HPDV6-6B1315/6INTEL CORE I7640GB 1/650/000

LENOVOZ47015/6INTEL CORE I7750GB 1/350/000

TOSHIBAL84014/1INTEL CORE I5640GB 1/480/000

معرفی لپ تاپ های ارزان قیمت و میان قیمت در بازار

قیمت روز طال، سکه و ارز 

تمام بهار آزادی )طرح جدید(
675500

قیمت خرید دالر
1770

هر مثقال طالی 17 عیار
299300

هر مثقال طالی 18 عیار
318400

هر گرم طالی 18 عیار
69090

هر مثقال طالی 24 عیار
424540

هر گرم طالی 24 عیار
92290

قیمت خرید یورو
2245

قیمت خرید پوند انگلیس
2785

قیمت خرید یکصد ین ژاپن
2180

قیمت خریدریال عربستان
475

تمام بهار آزادی )طرح قدیم(
681000

نیم  سکه
339000

ربع سکه
181500

سکه یک گرمی
107000

قیمت خودرو 

خبر

جانگ، مدیر بخش موبایل سامسونگ در ایران در 
 Galaxy S III :مراسم رونمایی از این گوشی گفت
بی نقص ترین و انسان محورترین تجربه موبایلی را 

به کاربران نشان خواهد داد.
ما بسیار هیجان زده ایم که س��رانجام این دستگاه 
موبای��ل را، که عده زی��ادی منتظ��ر آن بودند، به 
مردم ای��ران عرض��ه کرده ایم. عضو جدید س��ری 
S خانواده گلکس��ی طوری طراحی ش��ده اس��ت 
که تجرب��ه ای راحت تر و طبیعی تر ب��رای کاربر به 
ارمغان بیاورد. این اس��مارت فون می تواند چهره، 
صدا و حرکات ش��ما را تش��خیص ده��د. قابلیت 

»Smart Stay« یکی از نوآوری های این گوشی 
 Galaxy S III ،موبایل اس��ت که به کم��ک آن
تش��خیص می دهد که ش��ما در حال حاضر برای 
چه کاری از اس��مارت فون تان اس��تفاده می کنید 
)مثال مطالعه کتاب های الکترونیکی یا وب گردی(. 
به کمک ای��ن قابلی��ت و ب��ا اس��تفاده از دوربین 
مکالمه، Galaxy S III حرکت چش��مان ش��ما 
را تش��خیص می دهد و صفحه را، زمانی که به آن 
 نگاه می کنید، برای راحتی بیش��تر ش��ما روش��ن 
 Galaxy نگه می دارد. یکی دیگ��ر از قابلیت های
S III قابلی��ت »S Voice« اس��ت. ای��ن قابلیت 

پیشرفته برای تشخیص دس��تورات صوتی شما و 
پاسخ دادن به آنها طراحی شده است. مثال هنگامی 
که زن��گ بیدارب��اش تلفن تان به ص��دا درمی آید، 
ولی ش��ما همچنان به اس��تراحت بیش��تری نیاز 
دارید، کافی اس��ت با گفت��ن واژه »Snooze« به 
Galaxy S III، زنگ هش��دار را برای چند دقیقه 
 S Voice قطع کنید. ش��ما همچنین می توانید از
برای پخش موس��یقی های مورد عالقه، کاهش یا 
افزایش بلندی ص��دا، فرس��تادن پیام های متنی 
یا ایمیل، س��ازماندهی کارها یا ثبت خودکار یک 

عکس به وسیله دوربین دستگاه، استفاده کنید.

ش��رکت تایوانی HTC از نخستین گوشی های 
هوش��مندش رونمای��ی کرد ک��ه همزم��ان از 

دوسیم کارت پشتیبانی می کنند.
ش��رکت HTC برای نخس��تین بار دو گوش��ی 
هوش��مندی طراح��ی و تولید کرده ک��ه امکان 
پشتیبانی از دوس��یم کارت را به شکل همزمان 
دارد. Desire VC گوشی جدیدی از تولیدات 
HTC اس��ت ک��ه ب��رای ی��ک س��یم کارت از 
سرویس های ش��بکه GSM و برای سیم کارت 
دوم از ش��بکه CDMA پش��تیبانی می کن��د. 
این گوشی با ش��بکه های چین نیز سازگار است. 
این گوش��ی به صفحه نمایش 4 اینچی با وضوح 
800×480 پیکسل تجهیز ش��ده است. با توجه 
به دوس��یم کارته بودن گوش��ی، ضخامت کمی 
هم ب��رای آن در نظر گرفته ش��ده اس��ت و فقط 
9/5 میلی مت��ر ضخامت و 119 گ��رم وزن دارد 
که خیلی متع��ادل و س��بک به نظر می رس��د. 
 HTC Sense رابط کارب��ری صفحه نمای��ش

 Beats اس��ت و از تقویت کنن��ده صوتی v4.0
Audio بهره می برد. حافظه داخلی گوش��ی 4 
گیگابایت اس��ت، 512 مگابایت RAM دارد و 
از اتص��االتGPRS،Wi-Fi، بلوتوث V3/0 و 
microUSB 2/0 پش��تیبانی می کند. دوربین 
ای��ن گوش��ی 5 مگاپیکس��لی اس��ت و می توان 
تصاویری با وض��وح 1944×2592 پیکس��ل با 
زوم خودکار و فل��ش LED ثبت ک��رد. در این 
گوش��ی دوربین ثانویه وجود ن��دارد، اما یکی از 
مهم ترین ویژگی های آن پش��تیبانی از نس��خه 
Ice Cream Sandwich( 4/0(، پردازن��ده 
ی��ک گیگاهرت��زی Cortex-A5 و تراش��ه 
MSM7227A Snapdragon کوال��کام 
است. Desire V گوشی دیگر HTC از سری 
دوسیم کارته است که از ش��بکه های نسل سوم 
هم پش��تیبانی می کند و همه کاربران سراس��ر 
دنیا امکان اس��تفاده از آن را دارند و ویژه کشور 
خاصی طراحی نش��ده اس��ت. این گوشی مانند 

Desire VC صفحه نمایش 4 اینچی با وضوح 
800×480 پیکس��ل دارد و از 16 میلیون رنگ 
پشتیبانی می کندT اما نس��بت به گوشی قبلی 
ضخامت کمت��ری دارد. ضخامتی ک��ه برای این 
گوشی در نظر گرفته ش��ده 9/3 میلیمتر است و 
به نسبت وزن کمتری هم دارد. جک صوتی 3/5 
4 ،Beats Audio میلیمتری، تقویت کنن��ده 

 ،RAM گیگابایت حافظه داخلی، 512 مگابایت 
 Wi-Fi و GPRS،  EDGE، HSPA اتصاالت
و بلوت��وث V 3/0 هم��ه ویژگی هایی اس��ت که 
برای گوشی قبلی هم ارایه ش��ده است. دوربین 
Desire V همانند گوشی قبلی 5 مگاپیکسلی 
است و قادر اس��ت تصاویر را با نشانگذاری زمانی 
و مکانی ثبت و تصوی��ر ویدئویی ضبط کند. این 
گوشی از جدیدترین نس��خه آندروید پشتیبانی 
می کن��د و هم��ان ی��ک گیگاهرت��ز پردازنده و 
پردازش��گر گرافیک��یAdreno 200 روی آن 

تعبیه شده است.

HTC هم گوشی  دوسیم کارته  ساخت

کدام لپ تاپ برای کدام 
کاربر مناسب است؟

این روزها با وجود تحوالت ناخوشایندی 
ک��ه در ب��ازار کامپیوت��ر و 
ب��ه وی��ژه لپ ت��اپ 
رخ داده اس����ت 
ن  م���ا ر منظ��و (

ش��د  ه ر ر با قیمت ها و کاهش موجودی در مورد برخی از مدل های پرمخاطب دو
است(، اما همچنان بازار این کاال گرم است و خریداران لپ تاپ در گروه های مختلف 

کاربری و درآمدی، برای خرید این کاال به بازار مراجعه می کنند.
بگذریم از این که گروهی همچنان با دیدن قیمت ها و مقایس��ه قیمت ها با شش تا 
هشت ماه گذش��ته، از خرید کاال انصراف می دهند، اما هستند افرادی که در خرید 
لپ تاپ مصمم هس��تند؛ خریدارانی که اکثرا دنبال لپ تاپ های��ی ارزان با میانگین 
قیمت 800 هزار تا یک میلیون و 200 هزار تومان و گاه تا یک میلیون و 500 هزار 
تومان هستند. به گفته کارشناس��ان و فعاالن بازار، در حال حاضر اکثر افرادی که 
قصد خرید لپ تاپ دارند، در پی یافتن مدل هایی با میانگین قیمت 800 هزار تا یک 
میلیون و 500 هزار تومان هس��تند. در مقابل گروه بسیار کوچکی، سراغ مدل های 
باقابلیت و حرفه ای می روند. به بیان س��اده تر، این روزه��ا فاکتور قیمت مهم ترین 
و برجس��ته ترین فاکتور هنگام خرید کاالس��ت و کمتر فردی دنبال دس��تگاهی با 
قابلیت های فنی باالست. در این گزارش قصد داریم مدل های مختلف لپ تاپ را در 
رده های قیمتی ارزان قیمت و میان قیمت معرفی کنیم. پس اگر شما هم قصد خرید 

لپ تاپ در این رده قیمتی رادارید، این گزارش را بخوانید:

ارزان قیمت های پر مخاطب اما کمیاب
تا پیش از این، یعنی حدود هفت، هش��ت ماه پیش، لپ تاپ هایی با میانگین قیمت 
400 تا 800 هزار تومان در رده ارزان قیمت های بازار قرار داشتند. اما اینک در پی 
رشد شدید قیمت ها، رده ارزان قیمت های لپ تاپ به نمونه هایی با میانگین قیمت 
800 هزار تا یک میلیون تومان و در نهایت یک میلیون و 200 هزار تومان اختصاص 

یافته است.
لپ تاپ های این رده معموال نمونه هایی هس��تند که از لح��اظ قابلیت های فنی در 
حد متوسط هس��تند و به پردازنده های intel dual core، پردازنده ای ضعیف از 
 INTEL CORE و در خوش بینانه ترین وضعیت پردازنده های AMD خانواده
I3 مجهزن��د. تجهیز ب��ه رم هایی با ظرفی��ت حافظه 2 ت��ا حداکث��ر 4 گیگابایت، 
 هارددیسک هایی با نهایت ظرفیت حافظه 320 گیگابایت و کارت گرافیک های نه 
چندان قدرتمند از خانواده INTEL از ویژگی لپ تاپ های ارزان قیمت بازار است. 
در مورد صفحه نمایش لپ تاپ های ارزان قیمت هم باید بگوییم صفحه نمایش این 

لپ تاپ ها معموال 15/4 اینچی است. در نتیجه این لپ تاپ ها وزن زیادی دارند.
پس اگر اندازه صفحه نمایش لپ تاپ و به ویژه وزن آن، برای ش��ما اهمیت چندانی 
ندارد، اگر از لپ تاپ تان انتظار انجام امور نه چندان پیچیده را دارید، اگر می خواهید 
لپ تاپی برای انجام امور روزمره مانند پرس��ه زدن در اینترنت و چک کردن پس��ت 
الکترونیک و تماشای فیلم و... داشته باشید، می توانید از میان لپ تاپ های این سری 
که معموال قیمتی بین 800 هزار تا یک میلیون تومان و حداکثر یک میلیون و 200 
هزار تومان دارند، یک نمونه را انتخاب کنید. این را هم بگوییم که قدرت انتخاب شما 
چندان زیاد نیس��ت و باید از میان معدود نمونه های موجود در بازار یکی را انتخاب 
 ACER، HP، ASUS، LENOVO، FUJITSO، DELL کنید. برنده��ای
نمونه هایی از این لپ تاپ های ارزان قیمت را در لیست موجودی خود دارند که اگر 
خوش شانس باشید و فروش��ندگان به بهانه کاهش موجودی از عرضه این مدل ها 

خودداری نکنند، می توانید یک نمونه را خریداری کنید.

لپ تاپ هایی با کاربری مطلوب 
درست اس��ت که لپ تاپ هایی با قیمت باالتر از یک میلیون تومان کمتر از یکسال 
پیش جزو گران قیمت های بازار به حس��اب می آمدند. اما حاال لپ تاپ های این رده 

قیمتی یکی از پرفروش ترین و البته کمیاب های بازار هستند.
لپ تاپ های این رده قیمتی )یک میلیون و 200 هزار تا دو میلیون تومان( از لحاظ 
قابلیت های فنی باالتر از لپ تاپ های ارزان قیمت هس��تند و اکثرا به پردازنده های 
س��ری INTEL CORE I5، رم هایی ب��ا ظرفیت حافظ��ه 4 ت��ا 8 گیگابایت و 
 هارددیس��ک هایی با ظرفیت حافظه 500 ت��ا 640 گیگابایت مجهزن��د. اما کارت 
گرافیک این لپ تاپ ها چندان قدرتمند و حرفه ای نیستند. در مورد صفحه نمایش 
هم باید بگوییم صفحه نمایش این لپ تاپ ها معموال 14 اینچ است که مطلوب ترین 
س��ایزهای صفحه نمای��ش اس��ت. در نتیجه لپ تاپ ه��ای این رده ب��ر خالف رده 
ارزان قیمت معموال وزن کمتر و ظرافت بیشتری دارند. لپ تاپ های میان قیمت به 
 USB پورت های ارتباطی در حد مطلوب مجهزند و در برخی از مدل ها شاهد پورت
3/0 نیز هستیم. این لپ تاپ ها معموال فاقد مودم بوده و در عوض به امکانات اتصاالتی 
نظیر WIFI، WIRLESS و... مجهزند. این لپ تاپ ها برای افرادی که قصد دارند، 
لپ تاپی سبک و خوش ساخت داشته باشند مناسب است. این لپ تاپ برای افرادی 
که قصد انجام امور نه چندان سنگین گرافیکی و بازی های معمول کامپیوتری را دارند 

نیز مناسب است. اکثر برندها هم این لپ تاپ ها را در لیست موجودی خود دارند.

رییس اتحادیه مشاوران امالک

ما قیمت مسکن را تعیین نمی کنیم
رییس اتحادیه مش��اوران امالک با تأکید بر این که نباید زمانی که قیمت مسکن و 
اجاره بها افزایش پیدا می کند، انگشت انتقادها به سمت بنگاه های امالک نشانه رود، 
گفت: مشاوران امالک فقط دالل هستند و چیزی در اختیار آنها نیست و قیمت ها 
به وسیله گروهی دیگر تعیین می شود. مصطفی قلی خسروی در عین حال افزود: 
اگر دولت مکانیزم تعیین قیمت را در اختیار مش��اوران  امالک ق��رار دهد و به آنها 
اختیار دهد، حاضریم به موضوع تعیین قیمت ورود کنیم. خسروی موضوع افزایش 
قیمت مسکن به وسیله مش��اوران امالک را رد کرد و گفت: ما دنبال کاهش قیمت 
هس��تیم تا بتوانیم زودتر معامالت را قطعی کنیم و به حق کمیسیون خود برسیم. 
به گزارش دنیای اقتصاد، این روزها با رشد دوباره اجاره بها و البته قیمت مسکن در 
تهران، برخی مسئوالن و اغلب مردم، واسطه های ملکی را مقصر می دانند و معتقدند 
چون واسطه ها اصراری بر کنترل قیمت های پیشنهادی ارایه شده از سوی مالکان 
و فروشنده ها نمی کنند، قیمت ها روز به روز و بدون منطق اقتصادی، رو به افزایش 
است. این در حالی است که امالکی ها از دولت اختیار می خواهند و معتقدند باید با 

دستور و اجبار، قیمت مسکن کاهش پیدا کند.
ساده ترین روشی که مش��اوران امالک می توانند جلوی اعالم قیمت های کاذب در 
بازار را بگیرند، رد کردن درخواست فروشنده هایی است که قیمت غیرمنطقی ارایه 
می کنند. مشاوران امالک از آن جا که به قیمت های فروخته شده امالک مشابه در 
منطقه واقف هستند، اگر بخواهند، می توانند در مراجعه فروشنده ها، قیمت واقعی 
ملک را به او ارایه کنند. اما تجربه نش��ان داده است، پای میز معامالت مسکن، نظر 

فروشنده حرف اول و آخر را می زند و مشاورامالکی و خریدار تقریبا هیچ کاره اند.

 مکالمه تصویری رایتل
 دقیقه ای 160 تومان

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 
در آخرین جلس��ه تعرفه هر دقیقه 
مکالمه صوت��ی )معمول��ی( درون 
شبکه ای اپراتور سوم را 9/59 تومان، 
مکالمه تصویری 160 تومان، پیامک 
التین 222 ریال و پیامک فارسی 89 
ریال تصویب کرد. به گزارش فارس، 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 
در آخرین جلس��ه خود، تعرفه های 

نهایی اپراتور سوم تلفن همراه را تصویب کرد. بر این اساس، این کمیسیون، سقف 
تعرفه هر دقیقه مکالمه صوتی )معمولی( درون شبکه ای را برای این اپراتور 9/59 
تومان تصویب کرد. همچنین سقف تعرفه پیامک التین 222 ریال و پیامک فارسی 
89 ریال مصوب شده که برای سیم کارت اعتباری می تواند20 درصد بیشتر باشد. 
همچنین سقف تعرفه تماس تصویری نیز این اپراتور هر دقیقه 160 تومان تصویب 
شده است. البته این مصوبه در آخرین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 

تصویب شده و هنوز به امضا نرسیده است.

رونمایی رسمی از گلکسی اس 3 در ایران

 قیمت؛ یک میلیون و 20  
تا یک میلیون و 400 هزار تومان



چهره روزیادداشت

اخبارکوتاه

 جباری 900میلیون 
از استقالل می خواهد

مجتبی جباری، مغز متفکر اس��تقالل هنوز برای فصل آینده با این 
تیم به توافق نرسیده است و این در حالی است که خیلی ها منتظرند 
تا تکلیف او مشخص شود. می گویند جباری برای فصل آینده مبلغی 
حدود 900 میلیون تومان از اس��تقالل می خواه��د ولی این خبراز 

طرف جباری و همچنین مسئوالن استقالل تأیید نشده است. 

الغرافه به دنبال جواد نکونام
چندی پیش یکی از س��ایت های خب��ری از رفتن ج��واد نکونام به 
کشورهای عربی خبر داد. این خبر دیروز از سوی روزنامه الشرق تأیید 
شد. این روزنامه عربی از مذاکرات باشگاه الغرافه قطر با جواد نکونام 

خبر داده است که طرفین به توافقاتی هم دست پیدا کرده است.

دسوزا از ذوب آهن جدا شد
هافبک برزیلی فصل گذشته تیم فوتبال ذوب  آهن از این تیم جدا شد.

 فیلیپ دسوزا، بازیکن برزیلی تیم ذوب آهن فصل گذشته با این تیم 
قرارداد یک س��اله ای را امضا کرده بود و با پایان فصل، قراردادش با 

این تیم تمام شد.

هوگو ماچادو با ذوب آهن تمدید کرد
هوگو ماچادو، هافبک پرتغالی تیم ذوب آهن ق��رارداد خود را با این 
باشگاه اصفهانی تمدید کرد. ماچادو فصل گذشته به تیم ذوب آهن 
پیوست و عملکرد نسبتا خوبی از خود در این تیم اصفهانی به نمایش 

گذاشت.

خلعتبری در یک قدمی پرسپولیس
به دنبال بی نتیجه مان��دن مذاکرات مدیر برنام��ه های محمدرضا 
خلعتبری با باش��گاه الوص��ل امارات، ای��ن بازیکن در آس��تانه عقد 
 قرارداد با پرسپولیس قرار گرفت. بعد از ناکامی الوصل در مسابقات 
باشگاه های جام خلیج فارس و از دست دادن عنوان قهرمانی، حرف و 
حدیث های زیادی درباره توافق دیه گو مارادونا با فدراسیون فوتبال 
امارات برای هدایت تیم ملی این کش��ور مطرح ش��د. همچنین در 
ایران ش��ایعه ای مبنی بر این که در صورت رفتن مارادونا از الوصل، 
خلعتب��ری این تیم را ت��رک می کند و ب��ه تهران می آید، منتش��ر 
ش��ده بود. با این حال روز گذش��ته خبر رس��ید که به دنبال قطعی 
ش��دن جدایی خلعتبری از الوصل امارات، این بازیکن در یک قدمی 
پرسپولیسی شدن قرار گرفته است.  در حال حاضر این بازیکن ملی 
پوش از دو باش��گاه اماراتی و یک باش��گاه قطری پیشنهادهای قابل 
توجهی با مبالغ باالی مالی دارد، اما به نظر می رسد خود خلعتبری 

هم تصمیم گرفته است فوتبال خودش را در ایران دنبال کند.

مذاکرات نهایی پرسپولیس با پله
 یکی از پس��ت هایی ک��ه پرسپولیس��ی ها هن��وز فکری ب��رای آن 
نکرده اند، پست هافبک دفاعی اس��ت. بعد از جستجوهایی که برای 
جذب بازیکن در این پست انجام شد، س��رانجام یک هافبک دفاعی 
پرتغالی تبار که سابقه حضور در اینترمیالن را در کارنامه خود دارد، 
برای مذاکرات نهایی وارد تهران ش��د. این بازیکن 24 ساله در شهر 
پورتوی پرتغال متولد شده است و نام کامل او »ویتور هوگو گومس 
پاس��وس« ملقب به »پله« اس��ت. او که فوتبال حرف��ه ای خود را از 
»بوآویستا« آغاز کرد و با ورود به تیم ویتوریا گیمارش، اینترمیالن، 
پورتو، پورتسموث، وایادولید و اسکی شهیراسپور راه خود را تا امروز 
در فوتبال حرفه ای اروپا طی کرده اس��ت. این هافبک س��یه چرده 
س��ابقه حضور در تیم های زیر 20 و زیر 21 س��ال پرتغال را نیز در 

رزومه خود دارد. 

هرند به جام قهرمانی بوسه زد
 تی��م جوانان هرن��د، ج��ام قهرالن��ی دومی��ن دوره مس��ابقات فوتبال 

بخش ها و شهرهای های تابعه شهرستان اصفهان را از آن خود کرد. 
این بازی در ورزش��گاه طالقانی ب��ا حضور ریی��س اداره ورزش و جوانان 
شهرس��تان اصفهان، معاونان و جمعی از روس��ای هیأت های ورزش��ی 

شهرستان برگزار شد. 
در  این دیدار و  در  نیمه دوم که  بازی شکل هجومی تری به خود گرفت،  
پس از 15 دقیقه هرندی ها به وسیله محسن رجائی  صاحب گل نخست 
خود شدند. خوشحالی جوانان هرندی البته زیاد دوام نیاورد و تیم شهید 
صادقی با به ثمررساندن یک ضربه پنالتی به وسیله مقداد جمشیدی کار را 
به تساوی کشاند تا نتیجه این دیدار در ضربات پنالتی 4 بر2 به سود نماینده 

هرند به پایان برسد. 
این مسابقات به میزبانی 14 تیم شرکت کننده از اوایل دی ماه سال گذشته  
آغاز و جمعه، همزمان با سالروز شهادت شهدای موتلفه، به میزبانی رهنان 

به پایان رسید. 
محمد مهدی جعفری، داوود جعفری، محمجواد جعفری، محمود امینی، 
محسن امینی، امیرحسین امینی، مصطفی امینی، مرتضی ناظمی، محسن 
رجائی، حمیدرضا ذکی، محمدحسین کنعانی، جواد باقری، محمدجواد 
مهدیان، محسن مرادی، جواد ناظمی، مجتبی غضنفری، ماشااهلل ناظمی 
و ابوالفضل صادقی بازیکنان تیم فوتبال جوانان هرند را تشکیل می دهند 
و یاسر باقری،س��یف اهلل کبیریان و میثم محمودی به ترتیب سرمربی، 

سرپرست و مسئول تدارکات این تیم بودند.

اگر از سپاهان جدا شوم به تراکتور 
می روم

سیدصالحی/ بازیکن تیم فوتبال سپاهان
من هنوز با تراکتور قرارداد داخلی و رس��می امضا نکردم و 

خبرهایی که در این مورد مطرح شده است، صحت ندارد.
پنجشنبه سایت های خبر از پیوس��تن سیدمهدی سیدصالحی به تیم 
تراکتور دادند، ولی این بازیک��ن هنوز با تراکتور ق��رارداد امضا نکرده 

است. س��یدصالحی گفت: من یک سال دیگر 
با سپاهان قرارداد دارم. به همین دلیل هنوز 

وضعیتم در این باش��گاه مشخص نیست. 
اگ��ر از س��پاهان رضایتنام��ه 

نگیرم، بای��د در این تیم 
بمانم. من با مسئوالن 
تراکتور صحبت کردم 

و در صورت جدایی از سپاهان 
مش��کلی برای حضور در تبریز 

وجود نخواهد داشت.

9
نصرتی در یک قدمی سپاهان

نصرتی همچنان به قرارداد با تراکتورسازی پایبند است و انتظار دارد تعهدات مدیران تراکتورسازی عملی شود.
محمد نصرتی در هفته گذشته به تراکتور سازی پیوست و این خبر، مهم ترین خرید تراکتورسازی در بازار نقل و 

انتقاالت به حساب می آمد اما گویا نصرتی در حال ترک دوباره تراکتورسازی است .

اولتیماتوم کربکندی 
به دالل ذوب آهن

گهر زاگرس سهم 
اصفهان است

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن تأکید کرد، اگر داللی که در حال سوءاستفاده 
از نام این تیم است به کارش ادامه دهد، نامش را به کمیته انضباطی می گوید.  
رسول کربکندی درباره این که شایعه شده یک دالل در حال تیم بستن برای 
ذوب آهن اس��ت، اظهار داشت: چند روزی اس��ت برخی از دوستان فوتبالی و 
رسانه ای به من می گویند شخصی که دالل است، هنگامی که تست گذاشته 
بودم، از نام تیم ما استفاده کرده و در ازای این قول که آنها در ذوب آهن پذیرفته 

شوند، از این بازیکنان چک گرفته است. 
وی افزود: من با تکذیب این موضوع که تیم را دالالن بس��ته اند، می گویم هر 
بازیکنی که خواسته ام، به باشگاه گفتم تا خود آنها پیگیر این مسأله باشند. اگر 
این شخص دالل هم به کار خودش ادامه دهد، اس��م او را به مسئوالن کمیته 

انضباطی می گویم تا جلوی فعالیتش را بگیرد. 

بنابر گفته یک منبع آگاه،  در روزهای آین��ده و در صورت موفقیت آمیز 
بودن روند مذاکرات، به زودی امتیاز تیم فوتبال گهر زاگرس به اصفهان و 

یک شرکت بازرگانی معتبر واگذار می شود. 
این شرکت که  در حال حاضر در زمینه نساجی و پتروشیمی مشغول کار 
است، در نظر دارد با سرمایه گذاری در ورزش و خرید امتیاز یک تیم لیگ 
برتری، جهش و گام بزرگی در راس��تای تیمداری در فوتبال و حضور در 

عرصه ورزش بر دارد.
گویا مذاکرات ابتدایی ب��رای واگذاری این امتیاز به وس��یله مدیران این 
شرکت بازرگانی با عابدینی انجام شده است و در روزهای آینده تصمیم 
قاطعی در این زمینه گرفته می شود. با خرید این امتیاز، لیگ دوازدهم با 

حضور سه نماینده ازاصفهان برگزار می شود.

تاتنهام به دنبال مویس و ویاس بواس
باشگاه تاتنهام در پی اخراج هری ردنپ برای سپردن هدایت این تیم به 
دنبال امضای قرارداد با دیوید مویس، سرمربی کنونی اورتون  و ویاس 
بواس، سرمربی پرتغالی و  سابق چلسی است. تاتنهام فصل گذشته در 
کسب جواز حضور در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با ردنپ ناکام ماند.

والکات: ما یک خانواده هستیم
مهاجم تیم انگلیس پس از پیروزی برابر سوئد گفت: ما 
یک خانواده هستیم و باید در چنین بازی هایی خوب 
بازی کنیم. والکات در این دیدار با زدن یک گل و دادن 

یک پاس گل نقش مؤثری در این پیروزی داشت.

کتک کاری ماکله له با همسرش
ماکله له به خاطر زدن س��یلی به صورت همس��رش در 
آس��تانه محکومیت به پنج ماه حبس و پرداخت جزای 
نقدی  است. اگر همس��ر وی بتواند ادعای خود را ثابت 

کند، هافبک پیشین چلسی به حبس محکوم می شود.

 پیست انقالب را بازسازی می کنیمعلیرضایی به مرحله فینال رسیدگومز در جمع  برترین گلزنان یورو

مهاجمان تیم های آلمان، روسیه و کرواس��ی تا پایان دور دوم مرحله 
گروهی جام ملت های اروپا در صدر گلزنان قرار دارند. بر این اساس در 
پایان دور دوم، 33 مهاجم از تیم های مختلف موفق به گلزنی شده اند 
که در مجموع، 44 بار توپ از خط دروازه ها گذشته است.  نکته جالب 
توجه، به ثمر نرس��یدن گل از روی نقطه پنالتی تا این جای مسابقات 
است. در دیدار افتتاحیه این مسابقات و در بازی لهستان و یونان، یک 
ضربه پنالتی نصیب یونانی ها شد که گیورگوس کاراگونیس این توپ 
را هدر داد. ماریو گومز مهاجم تیم ملی آلمان به همراه ژاگوئف، مهاجم 
روسیه و ماندزوکیج، ستاره تیم ملی کرواس��ی با سه گل زده در صدر 
مهاجمان برت��ر یورو 2012 ق��رار گرفته اند. بنتنر، فاب��رگاس، پیالر، 
شوچنکو، تورس دیگر گلزنان برتر این پیکارها هستند که با دو گل زده 

در تعقیب سه گلزن برتر مسابقات قرار دارند.

در مرحله مقدماتی سومین روز رقابت های ش��نای کاپ آزاد ترکیه سه 
شناگر کشورمان به فینال این مسابقات راه یافتند. در  این رقابت ها محمد 
علیرضایی، افشین عس��گری و احمد رضا جاللی به فینال مواد مختلف 
راه یافتند. بر این اس��اس، در ماده 50 متر قورباغ��ه محمد علیرضایی با 
کس��ب زمان 2۸ ثانیه و 51 صدم ثانیه به عنوان نف��ر اول در گروه خود 
راهی فینال شد. در ماده 50 متر پروانه افش��ین عسگری با کسب زمان 
25 ثانیه و 32 صدم ثانیه به عنوان نفر دوم در گروه خود به دیدار فینال 
راه یافت. همچنین در ماده 400 متر مختلط انفرادی، احمد رضا جاللی 
با زمان 4 دقیقه و 5۶ ثانیه و 9۶ صدم ثانیه به عنوان نفرچهارم به دیدار 
 فینال این ماده راه یافت. تیم ملی شنای کشورمان با چهار شناگر در  این 
رقابت ها ش��رکت کرده است. مسابقات ش��نای کاپ آزاد ترکیه آخرین 

مرحله از رقابت های انتخابی بازی های المپیک 2012 لندن است.

هیأت دو و میدانی اصفهان جهت ارتقای امکانات سخت افزاری خود، 
بازسازی پیست های موجود در اصفهان را در دستور کار خود قرار داده 
است. علیرضا امینی در گفتگو با ایمنا پیرامون این مطلب گفت: در حال 
حاضر پیست تختی در حال بازسازی است و به زودی به بهره برداری 
می رس��د. پس از اتمام کارهای عمرانی این پروژه و بهره برداری از آن 
یکی دو پروژه دیگر هم در دستور کار داریم.  وی اضافه کرد: زیرسازی 
و جدول گذاری پیست تختی انجام ش��ده و طبق صحبت های انجام 
شده با پیمانکار، تا پایان تیر این پیست به بهره برداری می رسد و پس 
از بازسازی این پیست، پروژه بازسازی پیست انقالب شروع می شود. 
وی  افزود: ما به دنبال در اختیار گرفتن و بازس��ازی سالن خوراسگان 
هم هستیم و به زودی کارهای انتقال این س��الن هم انجام می شود و 

بازسازی آن را آغاز می کنیم.

رییس هیأت دو و میدانی استان:در مسابقات شنای کاپ آزادترکیه33 گلزن و 44 گلزده تا پایان دور دوم
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تیم فوتبال ساحلی ش��هدا شهرستان 
مسعود 
تیران به عنوان نماینده استان اصفهان افشاری

در لیگ دس��ته اول فوتبال ساحلی، با 
رسیدن به عنوان سوم این رقابت ها جواز صعود به لیگ برتر را به 
دست آورد تا در فصل جاری این رقابت ها، استان اصفهان با حضور 
سه تیم عمران سازان و ش��هدای تیران درکنار استقالل مبارکه، 

تبدیل به قطب فوتبال ساحلی ایران شود. 
در این بین حمیدرضا دادخواه،  سرمربی تیم شهدا  و دبیر کمیته 
ساحلی هیأت فوتبال اس��تان گالیه های زیادی از بی توجهی 
برخی از مدیران نسبت به این رشته جذاب و با پتانسیل باال بین 

جوانان اصفهانی دارد.
گویا کار سختی برای صعود داشتید؟

شرایط در لیگ دسته اول س��احلی با لیگ برتر متفاوت است و 
همه تیم ها به نوعی مدعی رسیدن به لیگ برتر هستند. تیم شهدا 
فرصت میزبانی در مرحله نیمه نهایی و فینال دس��ته اول را هم 
داشت که متأسفانه به خاطر یک س��ری مشکالت، میزبانی از ما 
گرفته شد. ولی خوشحالم که با رسیدن به عنوان سومی و صعود به 

لیگ برتر نماینده شایسته ای برای اصفهان بودیم.
آیا برنامه ای هم برای قهرمانی در لیگ برتر دارید؟

تمام سعیمان این است که با حضور علی نادری ،کاپیتان تیم ملی 
ایران و چند بازیکن ملی پوش دیگر بتوانیم تیمی مدعی برای لیگ 

برتر فوتبال ساحلی آماده کنیم.
آیا  استان پتانسیل این تعداد تیم را دارد؟ 

 اگر مش��کالت مالی اج��ازه بدهد، اصفه��ان به ویژه در س��طح 

شهرس��تان هایی مثل تیران و مبارکه، حرف های زیادی برای 
گفتن دارد.

ولی در استان به این بزرگی فقط سه زمین استاندارد 
فوتبال ساحلی وجود دارد 

هزینه احداث یک زمین استاندارد ساحلی مبلغی حدود شصت 
میلیون تومان است که در قیاس با دیگر هزینه های انجام شده در 

ورزش استان، مبلغ زیادی نیست.
ای�ن زمین ها ب�رای فصل جاری ش�رایط مناس�ب 

میزبانی را آماده کرده اند؟ 
 دو تیم عمران سازان و شهدا به عنوان نمایندگان تیران، مشکلی 
در میزبانی لیگ برتر ندارند. البته در زمین شهید زینلی مبارکه 
هم مشکالتی وجود داشت که باید برای فصل جاری برطرف شود، 
ولی مشکل ورزش های ساحلی اصفهان، شرایط نامناسب تنها 

زمین استاندارد شهرستان در پارک ناژوان است.
شرایط نامناسب؟

بله ،چون این زمین تحت پوشش شهرداری است و به خاطر از بین 
رفتن حفاظ اطرافش، تبدیل به محل بازی حیوانات شده و گاهی 
اوقات هم محل تمرین اسب ها شده است و این حیوانات در زمین 
ساحلی مخصوص فوتبال، والیبال و هندبال یورتمه می روند و 
فضوالت این حیوانات منظره بدی به این زمین ساحلی استاندارد 
داده است. از طرف هیأت فوتبال با شهرداری مکاتبه های الزم را 
انجام داده ایم ولی هنوز رسیدگی نشده است. در صورت ادامه این 
روند، زمین ساحلی ناژوان تا اواسط امسال از بین خواهد رفت که 

اتفاقی ناخوشایند در ورزش اصفهان خواهد بود. 

آلمان، دانمارک، پرتغال و هلند آخرین پرده نمایش از گروه مرگ 
را به اجرا در خواهند آورد تا دو تیم بخت صعود به دور یک چهارم 

نهایی را در لحظه آخر به دست آورند.
امشب دور سوم پیکارهای گروه دوم یورو 2012 با انجام دو دیدار 
به صورت همزمان میان آلمان با دانمارک و هلند با پرتغال انجام  
می ش��ود. این جدال های مهیج در شرایطی انجام می شود که 
اکنون ژرمن ها با وجود کسب دو برد و جمع آوری شش امتیاز، 
هنوز به طور قطعی به مرحله یک چهارم نهایی صعود نکرده اند. 
به همین خاطر حتی تیم های سه امتیازی )دانمارک و پرتغال( 
در کنار تیم فاقد امتیاز این گروه )هلند(، تا پایان پیکارهای  امروز 
بخت صعود خواهند داشت. به این ترتیب دو مصاف باقیمانده با 
حساسیت و هیجان فوق العاده ای پیگیری خواهد شد. با توجه 
به این شرایط،در ورزشگاه »لهویف« اوکراین ساعت 23:15 به 
وقت تهران، در جدالی که والسکو کاربالو، داور اسپانیایی مأمور 
قضاوت آن است، ژرمن ها مجبور به برداش��تن گام دیگری در 
چهاردهمین دوره جام ملت ها هس��تند. تی��م یواخیم لو که به 
روال »آلمان های ادوار گذش��ته« با احتیاط پیکارهای خود را 
 شروع کرده است، به تدریج چهره یک مدعی درجه اول را به خود 
 می گیرد. »مانش��افت« پس از بازی »حسابگرانه« برابر پرتغال

)برد یک صفر(، چهارشنبه شب گذشته  برابر »الله های نارنجی« 
به پیروزی مهم 2 بر یک رسید. شاگردان جوان »لو« که عزم خود 
را برای رسیدن به فینال این پیکارها جزم کرده اند، حتی با کسب 
یک امتیاز مقابل »دینامیت ها« به طور کامل خیال خود را برای 
صعود راحت می کنند. البته مربی 52 ساله آلمان ها به این نکته 

واقف است که در صورت مد نظر داشتن صرف »کسب تساوی« 
برای این رویاروی��ی، احتمال دارد کارش در نهایت به مش��کل 
بربخورد، زیرا حریف سه امتیازی، برای صعود به همه امتیازهای 

بازی با »فاتح سه دوره این جام«، نیاز مبرم دارد.
با در نظر گرفتن این نکات، تقابل دو تیم اروپایی تماشایی تر از 
هر زمان دیگری خواهد شد. این در شرایطی است که هر دو تیم 
تا قبل از این بارها در پیکارهای مختلف برابر هم قرار گرفته و از 
سبک بازی یکدیگر آش��نایی کافی دارند. حتی مورتن اولسن 
 )سرمربی دانمارک( س��ال ها در بوندس��لیگا فعالیت کرده و با 

خلق و خوی کاری همتای خود به خوبی آشناست. 
در دومین بازی همزمان گروه، همان گونه که اعالم شد، مصاف 
هلند و پرتغال در ورزشگاه »متالیست خارکف« است؛ پیکاری 
که قضاوت آن بر عهده ریزولی، داور ایتالیایی است و پرتغالی ها 
پس از باخ��ت از آلمان و پیروزی 3 بر 2 مقاب��ل دانمارک، برای 
 صعود به شدت نیازمند پیروزی در این بازی هستند. در حالی که 
هلندی ها ب��رای حفظ ش��انس صعود خود چش��م ی��اری به 
همسایگان آلمانی دارند تا ژرمن ها مقابل رقیب اسکاندیناوی 
خود به برتری برسند و خودشان با بیش از دو گل بر »برزیل قاره 

سبز« غلبه کنند تا امکان صعودشان فراهم شود.
تحت این شرایط آلمان 9 امتیازی خواهد شد و به عنوان سهمیه 
نخست گروه صعود می کند. آن گاه »اورنج« )هلند( در کنار دو 
حریف دیگر سه امتیازی خواهد بود، ولی به لطف میانگین گل 
زده بهتر، جواز صعود را در لحظه آخر از گروه موس��وم به گروه 

مرگ دریافت می کند.

هلندی ها برای 
حفظ شانس صعود 
خود چشم یاری به 
همسایگان آلمانی 
 دارند تا 
ژرمن ها مقابل رقیب 
اسکاندیناوی خود 
به برتری برسند و 
خودشان با بیش از 
دو گل بر »برزیل قاره 
سبز« غلبه کنند تا 
امکان صعودشان 
فراهم شود

از طرف هیأت 
فوتبال با شهرداری 
مکاتبه های الزم را 
انجام داده ایم ولی 
هنوز رسیدگی نشده 
است. در صورت 
ادامه این روند، 
زمین ساحلی ناژوان 
تا اواسط امسال از 
بین خواهد رفت که 
اتفاقی ناخوشایند 
در ورزش اصفهان 
خواهد بود

نایب قهرمان جهان چشم به جدال ژرمن ها دارد گالیه های دبیر کمیته فوتبال ساحلی

آخرین پرده نمایش در گروه مرگ در زمین ناژوان با اسب یورتمه می روند!
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رادیو داستان متولد شد 
 همزمان با آغاز فعالیت های تابس��تانی مدرس��ه مجازی داس��تان، 

رادیو داستان نیز با مسئولیت جواد جزینی راه اندازی خواهد شد. 
 نخس��تین مدرس��ه داستان نویس��ی مجازی ای��ران که ب��ا عنوان 
مدرسه داستان و زیر نظر محمدجواد جزینی از سال گذشته فعالیت 
خود را آغاز کرده اس��ت، همزمان با فصل تابس��تان اقدام به برپایی 
دوره داستان نویس��ی کوتاه می کند. این دوره آموزش��ی به صورت 
مجازی برگزار می شود و شرکت کنندگان در آن می توانند به شیوه 
غیرحضوری و به سبک کارگاهی با شیوه نگارش داستان کوتاه آشنا 
ش��وند. این مؤسس��ه همچنین در برنامه های جدید خ��ود اقدام به 
تأسیس رادیو داستان کرده است. این رادیو که به صورت اینترنتی و 
هفتگی به ساخت و اجرای برنامه خواهد پرداخت، مباحث گوناگون 
پیرامون داستان نویس��ی را به همراه بازخوانی برخی از داستان های 
نامدار نویسندگان ایرانی و غیر ایرانی به صورت دیجیتال ارایه خواهد 
کرد، همچنین تهیه و انتش��ار دوماهنامه تخصصی داستان با عنوان 
»داس��تان نامه« نیز از دیگر برنامه های این مدرس��ه داستان نویسی 
است که نخس��تین ش��ماره از آن هفته گذش��ته و از طریق پایگاه 
 اینترنتی www.dastannameh.ir منتش��ر ش��ده اس��ت. این 
دو ماهنامه مجازی با س��ردبیری مصطفی علی��زاده و در بخش های 
نقد داس��تان، داس��تان و س��ینما و نیز گزارش و گفتگو، اندیشه و 
همچنین بخش ویژه ای با موضوع داستان که به خوانش داستان های 
نویسندگان ایران و جهان می  پردازد، منتش��ر شده است. نخستین 
مدرسه مجازی داستان نویس��ی ایران، همچنین در تدارک تدوین 
نخستین دایره المعارف داستان نویسان معاصر ایران است که از سوی 
جمعی از نویسندگان فعال در این مدرسه مجازی تدوین خواهد شد. 

 نقد داوری نیست 
منتقد قاضی نیست

رییس کانون عکس اصفهان گفت: درکش��ور ما نق��د هنری جایگاه 
بسیار ضعیفی دارد. سیامک تراکمه زاده به ایسنا  اظهارداشت: فضای 
نقد هنر در ایران ضعیف است و تنها در زمینه فیلم وضعیت بهتری را 
شاهد هس��تیم که آن نیز به دلیل فضایی بود که مجله فیلم در سال 
60 ایجاد کرد. وی با بیان این که عملکرد ضعیف در نقد هنر عکس 
به نداشتن تعریف درست از نقد باز می گردد، اضافه کرد: منتقد نیز 
در جایگاه یک داور و یا قاضی قرار می گیرد و به تعریف قدیمی خوب 
یا بد بودن اثر بس��نده می کند و برای همین، ب��ه تعریف جدیدی از 
نقد مدرنی که در دهه 55 میالدی در فضای هنری اروپا حاکم ش��د 

نرسیده ایم و با آن کنار نیامده ایم. 
رییس کانون عکس اصفهان با اشاره به این که علت دیگر ضعیف بودن 
نقد به مسائل مالی مربوط می شود، بیان کرد: نقد داوری نیست، باید 
فضا و بس��تری برای منتقد وجود داشته باش��د تا نقدش را به چاپ 
برس��اند که در ایران این بس��تر بسیار کم اس��ت. تراکمه زاده افزود: 
سیاستگذاری مجالت در زمینه رش��د نقد مؤثر است، در چند سال 
اخیر تنها مجله »حرفه، هنرمند« ب��ه صورت حرفه ای به نقد عکس 
می پردازد. وی با بیان این که عکاسان باالترین آمار حضور هنرمندان 
را در جشنواره های خارجی دارند، خاطر نشان کرد: تعداد کم مجالت 
و نقدهایی که بیان می شود، پاسخگوی این قشر از عکاسان نیست و 

مجالت موجود بیشتر به آموزش عکاسی می پردازد.
این منتقد ادامه داد: نداشتن تعریف درس��تی از نقد، نبودن منتقد 
حرفه ای و کمبود مجالت برای ارایه نقد، باعث ش��ده در زمینه نقد 
عکس کمرنگ باش��یم؛ البته دانش��گاه ها، مراکز آموزش��ی عکاسی 
و کانون های عک��س می توانن��د در آموزش و تربی��ت منتقد خوب 
عکس کم��ک کنند.تراکمه زاده با اش��اره به این ک��ه منتقد عکس 
باید از زاویه های مختل��ف الیه های زیرین و اطالعات��ی را از عکس 
بیرون بکش��د که معنای تازه ای به اثر بدهد تا جایی که خود عکاس 
هم به آن فکر  نکرده باشد، اظهار کرد: کس��انی می توانند معناهای 
عمیق تری را از یک عکس بیرون بکش��ند که اطالعات بیشتری در 
همه زمینه ها داشته باشند. وی با بیان این که یک نقد خوب هر چه 
الیه های بیشتری را عنوان کند، نقد درست تر و بهتری است، اضافه 
کرد: نقدهایی نیز دیده می ش��ود که به مس��ائل فلسفی می پردازد، 
اما متأس��فانه آن قدر در این زمینه جلو می رود ک��ه از چار چوب اثر 
 بیرون می زند و منتقد نیز نظریه پ��ردازی می کند. نقد خوب، باید از 

چار چوب اثر خارج نشود.
تراکمه زاده با بیان این که عکاسی دیجیتال برای منتقد عکس فضای 
جدیدی را ایجاد کرده است، خاطر نشان کرد: فتو مونتاژها مرز بین 
خیال و واقعیت را در عکس از بین برده است که برای منتقد جدایی 
این مرز را مشکل کرده و این بر نقد اثر نیز تأثیر می گذارد. وی با اشاره 
به این که نقد با بی��ان زاویه های گوناگون یک اثر باعث می ش��ود تا 
مخاطب آگاه تر و عمیق تر با عکس ارتباط برقرار کند، بیان کرد: در 
جوامع اروپایی جشنواره ها و بینال هایی برای نقد آثار برگزار می شود 
و عکاس��ان به دنبال منتقد هس��تند تا اثرش��ان را نقد کنند که این 

حرکت در پیشرفت عکاس و هنرمند، بسیار مؤثر است.

 تابستان تاالر هنر 
با عروسی شروع شد

یک ایرانی برنده مدال
 برنز پوستر تویوما شد

گروه فرهنگ- تاالر هنر اصفهان نمایش کمدی »عروسی« را به مناسبت 
اعیاد رجب و ش��عبانیه به اجرا در م��ی آورد. نمایش کمدی »عروس��ی« به 
نویسندگی نیکالی گوگول و کارگردانی وحید عمرانی، داستان رقابت چندین 
خواستگار برای رسیدن به یک دختر است که در نهایت، تنها یکی از آنان برای 
ازدواج باقی می ماند، ولی در مراسم عروس��ی  اتفاق عجیبی رخ می دهد.... 
در این نمایش کمدی حامد اهلل بیگی، جلیل جاللی، ستاره حسینی، فاطمه 
حیدری، ش��یرین ریاضی، وحید عمرانی، سیامک کبیری و مصطفی لطیفی 
به ایفای نقش می پردازند.الزم به ذکر اس��ت، روز سه ش��نبه 30 خردادماه 
 این نمایش وی��ژه اصحاب رس��انه و مطبوعات به روی صحن��ه خواهد رفت. 
عالقه مندان جهت تماشای این نمایش کمدی می توانند از تاریخ 27 خرداد 

ماه لغایت ششم تیرماه، ساعت 20:30 به تاالر هنر مراجعه نمایند.

یک طراح گرافیک ایرانی برگزیده دهمین س��ه س��االنه پوس��تر تویوما 
در کش��ور ژاپن ش��د.  این روزها در ادامه کس��ب موفقیت های متعدد 
کارتونیس��ت های ایرانی در فس��تیوال های متعدد بین المللی، مهدی 
فاتحی، طراح گرافیک ایرانی  مدال برنز این س��ه س��االنه را کسب کرد.  
فاتحی متولد 1361 در تهران و کارش��ناس ارش��د گرافیک از دانشکده 
 هنر و معم��اری و همچنین مدرس رش��ته گرافیک در دانش��گاه آزاد و 
علمی کاربردی اس��ت که  پیش از این منتخب جشنواره های دیگری نیز 
بوده است.گفتنی است، جایزه این سه ساالنه به ارزش صد هزار ین ژاپن 

توسط سه ساالنه تویوما به این هنرمند ایرانی اهدا خواهد شد. 
این نمایشگاه از تاریخ 20 خرداد آغاز ش��ده و تا تاریخ 13 شهریورماه در 

موزه هنر مدرن تویوما ادامه خواهد داشت.

ویژه

اخبار ویژه

10
هنر انسان ها را به هم نزدیک می کند 

الکساندر فالدین، طراح روس و مدیر البراتور فالدین که برای داوری بخش پوستر نمایشگاه جایزه جهانی 
بیداری به ایران آمده، معتقد است: هنر به انس��ان ها کمک می کند روح و روان یکدیگر را بهتر بشناسند، 

شخصیت بهتری داشته باشند و آدم ها به یکدیگر نزدیک تر شوند.
آنا هنوز هم می خندد 

 مجموعه 44 داس��تان کوتاه طن��ز با حال و ه��وای دوران جنگ در 
»آنا هنوز هم می خندد« آمده که س��وره مهر به تازگی این اثر را که 
در چند جایزه از جمله جایزه شهید غنی پور برگزیده شده، با طراحی 
جلد جدید منتشر کرده است. این کتاب مشتمل بر 44 داستان کوتاه 
است که هریک از داستان های آن مستقل هستند و به خودی خود 
داستان کوتاه محسوب می شوند، اما در مجموع یک داستان بلند را 
تشکیل می دهند. به اعتقاد نویس��نده مخاطب اگر فرصت خواندن 
تمام داس��تان ها را نداشته باش��د، می تواند از هرجای کتاب، قطعه 
داستانی را انتخاب کند و بخواند و 
اگر فرصت خواندن همه داستان ها 
را پی��دا ک��رد، ش��اید ب��ا چیدن 
داستان ها کنار هم، به لذت دومی 
هم دست پیدا کند. گفتنی است 
سوره مهر این مجموعه داستان را 
با ویراستاری دوباره و طراحی جلد 
جدید در 127 صفحه، قطع رقعی 
و در تی��راژ 2500 جلد و با قیمت 
2500 تومان ب��رای پنجمین بار 

منتشر کرده است.
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دانشگاه مهم ترین متولی حفظ 
فرهنگ است 

یک طراح و گرافیست گفت: دانشگاه مهم ترین متولی حفظ فرهنگ 
اس��ت، اما در این باره کم کاری صورت گرفته است. رضا علیقلی به 
مهر گفت :  در حوزه فرهنگ ملی اس��تحکام آثار هنری بسیار مهم 
است، پس می توان بسیاری از هنرها را درونی سازی کرد و با عجین 
کردن آن با فرهنگ ملی، نوآوری به وجود آورد. وی افزود: گرافیک 
الزم است مانند سایر هنرهای وارداتی به گرافیک ملی تبدیل شود 
که البته تا به حال هنرمندان این حوزه به خوبی رسالت خود را انجام 

داده اند.
 علیقلی در ادامه بیان داشت: مشکلی که بسیاری از هنرمندان با آن 
دست و پنجه نرم می کنند، این اس��ت که توجه به تجارت و مباحث 
اقتصادی بی��ش از توجه به فرهنگ ملی مورد توج��ه قرار می گیرد. 
وی اذعان داش��ت: اما گرافیک هنری تا به حال بیش��تر از گرافیک 
تجاری م��ورد توجه هنرمندان ای��ن عرصه بوده و ح��وزه فرهنگ و 
 بازشناس��ی فرهنگی موفق تر از س��ال های قبل عمل کرده اس��ت. 
علیقلی ادامه داد: نباید از یاد برد که هنرهای س��نتی ما، در تقابل با 
هجوم مدرنیته در حال مرگ تدریجی است، اما دانشگاه که مهم ترین 
متولی حفظ فرهنگ و ارتقای آن است، در این باره کار کمی صورت 

داده است. 
وی با اش��اره به این که گرافیک نیازمند هویت یابی است، گفت: در 
حال حاضر به  مقوله هویت یابی در هنر گرافیک توجه بسیاری شده 
و همانند س��ایر هنرها به این مقوله نیز پرداخته ش��ده اس��ت.  این 
گرافیس��ت اصفهانی گرافیک را زاده فناوری دانست و تصریح کرد: 
گرافیک می تواند با هنرهای س��نتی ادغام ش��ود و به این شکل هم 

هویت ملی یابد و هم سایر هنرها را از نابودی نجات دهد.
وی عنوان ک��رد: دس��تاوردهای هنری ارزش بس��یار دارن��د؛ زیرا 
 بهترین  بازنمای فرهنگ و تمدن هس��تند و به سبب سابقه هنری و 
زیبا شناختی، جذاب ترند، اما مظاهر پست مدرن به این دستاوردهای 

هنری هم هجوم آورده و مشکالت ما را دو چندان کرده اند.

غول های رسانه ای آمریکا کتاب 
آماتور را بایکوت خبری کردند

 »اد کلین« در کتاب خود از مس��ائل پش��ت پرده آمری��کا نظیر تنفر 
بیل کلینتون از باراک اوباما و حمایتش از هیالری در انتخابات 2012 
سخن می گوید و چگونگی تبدیل ش��دن اوباما به یکی از قدرت های 

اصلی تصمیم سازی در کاخ سفید را شرح می دهد.
 در حال��ی که کتاب  »آمات��ور« نوش��ته اد کلین، روزنامه نگار س��ابق 
نیویورک تایمز در نقد سیاس��ت های اوباما منتشر شده و  برای چهار 
هفته پی در پی در لیس��ت پرفروش های روزنامه نیویورک تایمز قرار 
داشته، اما رس��انه های مهم و مطرح آمریکایی چون واشنگتن پست، 
تایمز، وال اس��تریت ژورنال و یو اس تودی در برابر انتش��ار این کتاب 
 س��کوت کرده و هیچ س��خن یا مطلبی در مورد آن منتشر نکرده اند. 
کیث اپل، یکی از مسئوالن انتش��ارات رگنری، با اشاره به این موضوع 
عنوان کرد: این رس��انه ها با بایکوت کردن این کتاب و نویس��نده آن، 
قصد دارن��د از باراک اوبام��ا در انتخابات پیش رو دف��اع کنند. کلین، 
یکی از بهترین کتاب ها را در مورد اوباما نوشته و از سوی این رسانه ها 
تحریم شده است. این کتاب فراتر از حب و بغض هاست. از سوی دیگر، 
رسانه های محافظه کار آمریکا از محتویات این کتاب استقبال و کسانی 
چون بیل کلینتون نیز اوباما را آماتور و ت��ازه کار خطاب کرده اند. در 
مقابل، مجالت و روزنامه هایی که در ستون مربوط به اخبار کتاب خود 
در برابر این کتاب سکوت کرده اند، تنها مجله تایمز است که در مطلبی 

به این کتاب تاخته و آن را مورد انتقاد قرار داده بود.
اپل در این خصوص همچنین اف��زود: در حالی ک��ه هیچ مطلبی در 
رسانه های نوشتاری در مورد این کتاب چاپ نشده، از کلین، از سوی 
هیچ یک از شبکه های تلویزیونی مانند  ای بی سی، سی آن آن و سی 
بی اس ب��رای حضور و صحب��ت در مورد این کت��اب دعوتی به عمل 

نیامده است.
اد کلین، س��ر دبیر س��ابق بخش خارجی نیوزویک و س��ردبیر مجله 
 نیویورک تایم��ز در کتاب جدید خ��ود تالش کرده پ��رده از رازهای 

رییس جمهور آمریکا بردارد. 

ترجمه های دانشور از چخوف 
منتشر شد 

ترجمه های س��یمین دانش��ور از داس��تان های کوتاه آنتوان چخوف 
در قالب مجموعه داس��تان »دشمنان« منتشر ش��د. به گزارش مهر، 
مجموعه داستان »دشمنان« شامل 13 داستان کوتاه از آنتوان چخوف 
با ترجمه سیمین دانشور از س��وی مؤسسه انتشارات امیرکبیر منتشر 
شد. این مجموعه داس��تان که پیش از این برای نخستین بار در سال 
1341 منتشر ش��ده بود، ترجمه ای از متن انگلیسی این داستان ها به 

شمار می رود.
پنج داس��تان از این مجموعه با عنوان »تیفوس« و ب��ا ترجمه وی، در 
سال 1329و هشت داس��تان دیگر نیز با عنوان »بهترین داستان های 
چخوف« در سال 1330 منتش��ر ش��ده و این کتاب تمامی آنها را در 
قالب این کت��اب به صورت واحد گ��ردآوری کرده اس��ت. از مجموعه 
داس��تان های موج��ود در ای��ن کت��اب، آث��اری چ��ون جیرجیرک، 
 دش��منان، فراری، رویاها، یک اتفاق ناچیز، ساز روچیلد، بوسه، راهب 
س��یاه پوش و وانکا از کتاب داس��تان های چخوف به کوش��ش رابرت 
لیس��نکوت که در نیویورک و از س��وی نش��ریه رندوم پاوس منتشر 
 ش��ده، انتخ��اب ش��ده اند و داس��تان هایی مانند تیفوس، گوس��یف، 
بانو و سگ ملوسش و هاملت مس��کوی نیز از کتاب نمایشنامه های و 
داستان های چخوف چاپ لندن انتخاب و ترجمه شده است. در بخشی 
از مقدمه این مجموعه داستان عنوان شده که چخوف در داستان هایش 
بیشتر به کس��انی توجه دارد که به قول خودش آدم هایی بسیار عادی 
هستند و از طریق آنهاست که او به ناگوارترین مسائل زندگی دسترسی 
پیدا می کند؛ مس��ائلی که نه تنها ذهن او، بلکه ذه��ن موجودات زاده 
تخیل شاعرانه او را نیز به خود مشغول می کنند. این مقدمه می افزاید: 
آنچه در آثار او بیش��تر دیده می شود، ناچیز ش��مردن زندگی روزمره 
است و این احساس در واقع مضمون اساس��ی داستان های چخوف به 

شمار می رود.
 مجموعه داس��تان »دشمنان« با ش��مارگان 1500 نس��خه و قیمت 
4000 تومان از سوی مؤسس��ه انتش��ارات امیرکبیر روانه بازار کتاب 

شده است.

ترجمهکتابدانشگاه

منتظرآکادمی موس�یقی استاد کسایی 
هستم 

محمدرضا لطفی در ابتدا به درگذشت استاد کسایی 
پرداخت و گفت: رفتن استادکسایی تنها یک مرگ 
جسمانی است؛ چون اس��تاد با 50سال کارپیوسته 
در موس��یقی، همیش��ه با آثار هنری اش برای ملت 
ای��ران زن��ده می ماند، ب��ه همین دلی��ل امیدوارم 
درش��هراصفهان یک آکادمی به نام اس��تاد کسایی 
درمکتب اصفهان و ادامه دهنده راه وهدف ایش��ان 
تأسیس بشود. لطفی همچنین خبرجالبی داد مبنی 
بر این که پیش از درگذشت استاد، قرار بود کنسرت 

اصفهان به استادان کسایی و شهناز تقدیم شود.
وی همچنین از برآورده ش��دن خاط��ره ای جالب 
حرف زد: متأس��فانه نیم س��اعت قب��ل از آمدن به 
اصفهان، شنیدم که اس��تاد فوت کرده اند. همیشه 

آرزو داشتم در مراسم تش��ییع جنازه وخاکسپاری 
استاد کسایی باشم و چهره ایشان را برای آخرین بار 
ببینم وبه این آرزو هم رسیدم. من در سالن کنسرت 
به یاد ایشان س��ازخواهم زد و امیدوارم که حداقل 
بتوانم بخش کوچکی از دین خود را به ایشان ادا کنم.

گروه شیدا در آینده اصفهانی خواهد شد
این اس��تاد تار افزود: تک نوازی م��ن روی صحنه با 
بداهه وخالقیت اتفاق می افتد. ش��عرها را درزمان 
اجرا انتخ��اب می کن��م و از این که قرار اس��ت چه 
دستگاه یا گوش��ه ای را بنوازم، تا پیش از اجرا هیچ 
 اطالعی ندارم.کنس��رت اصفه��ان نیز ب��ه نام هنر 
بداهه نوازی اجرا می ش��ود. در این اجرا دو نوازنده 
خ��وب وج��وان اصفهان��ی نی��ز خواهن��د نواخت.

نوازندگان موس��یقی درش��هر اصفهان با مشکالت 

زیاد کار می کنند و با اجرای این کنسرت در کناراین 
دونوازنده ج��وان، از آنه��ا حمایت و قدرشناس��ی 

می کنم. 
وی در ادامه بیان داش��ت: درآینده نزدیک نیز یک 
گروه موس��یقی ب��ا نوازندگانی که هم��ه متعلق به 
اصفهان باش��ند را با همان نام گروه ش��یدا تأسیس 
می کنم و س��الی یک کنس��رت را با ای��ن گروه در 

اصفهان اجرا خواهم کرد. 

اصفهانی ها باالترین ذوق هنری را دارند
ای��ن نوازن��ده موس��یقی اظه��ار داش��ت: اصفهان 
از ب��زرگ تری��ن ش��هرهای تولیدکنن��ده فرهنگ 
باحداقل 400سال پیشینه هنری است. هنرمندان 
بزرگ اصفهان چه در مینیاتور، چ��ه معماری، چه 
خوشنویس��ی و...  بزرگ ترین تولیدکنندگان هنر 

ایران هس��تند. همان طور که در ش��عر یا مینیاتور 
مکتب عراقی و هندی و اصفهانی داریم، در موسیقی 
دس��تگاهی نیز مکتب اصفهان س��ابقه ای طوالنی 
دارد. اصفهان درهمه هنرها صاحب مکتب اس��ت، 
حتی درگل و مرغ ه��م هنرمندان اصفهانی صاحب 

مکتب هستند. 
لطفی در ادامه افزود: مکتب اصفهان مغایر با موسیقی 
دس��تگاهی ایرانی نیست. موسیقی دس��تگاهی با 
 ذوق اصفهان��ی درمکتب اصفهان ش��کل می گیرد. 
اصفهانی ها باالترین ذوق هن��ری را دارند. اصفهان 
باید به عنوان مرکز هنر ایران به جهان معرفی شود. 
هنرمندان اصفهانی باید جشنواره های ساالنه داشته 
باشند و از همه جای دنیا شهر اصفهان را با هنرهایش 
 ببینند و بشناسند، اما متأسفانه تاکنون دراین زمینه 

کم کاری شده است.

هنرمند شرقی خالق و منفرد است 
لطفی گفت: تفاوت میان موس��یقی غربی وشرقی 
تابع��ی از س��اختارفرهنگی، نژادی، زبان��ی، اقلیم، 
حوادث و اتفاقات اس��ت. موس��یقی غربی به دلیل 
تفاوت در اندیش��ه و زبان و فرهنگ، با موسیقی ما 
فرق می کند. م��ا درفرهنگمان توجه بیش��تری به 
بداهه نوازی داریم، در حالی که در غرب بیش��تر به 
کارهای ارکستری توجه می شود. با توجه به همین 
نگاه، در موس��یقی ش��رقی، هنرمند بای��د خالقانه 
درلحظه موسیقی خوب تولید کند. وقتی می گوییم 
استادکسایی بزرگ ترین نی نواز بداهه نواز ماست، 
ارزشش در بداهه نوازی وخالقیتش است.خیلی ها 
ساز می زنند، اما تنها نوازنده اند.آقای فرشچیان تابلو 
را خلق می کند، استاد کسایی هم خالق موسیقی بود 

وکار دیگران را تکرار  نمی کرد. 

تأثیر آموزش موسیقی 
لطفی گفت: باید درک ما از کودکی درباره موسیقی 
باال برود. تمام موس��یقی ها برای انسان بد نیست. 
موسیقی خوب و واال باعث افزایش هوش و ذکاوت 
در ریاض��ی و عل��م و فراگی��ری می ش��ود. مبانی 
موس��یقی باید از دوره کودکی آموزش داده ش��ود. 
من به عنوان هنرمن��د آرزو دارم که ک��ودکان ما با 
موس��یقی آش��نا ش��وند.کودکان ما اگر به فرهنگ 

عالقه مند ش��وند، درآینده از آن حمایت می کنند.
وی از س��ایر عالقه مندی هایش به جز موس��یقی 
نیز س��خن گف��ت و بی��ان داش��ت: من ب��ه عنوان 
 تفریح درکنار موس��یقی، عکاس��ی و آبرنگ نیز کار 
می کنم و این گونه می توانم با یک عکاس یا هنرمند 
نیز دیالوگ داشته باش��م. همین گفتگوهاست که 
سنخیت ایجاد می کند. دوستی بر پایه فرهنگ، باور 

و آیین ها شکل می گیرد.

مکتب اصفهان دچار تهرانی مآبی شده 
این اس��تاد تارنوازی در ادامه اف��زود: من به مکتب 
اصفه��ان عالق��ه وی��ژه ای دارم. درکالس آواز هم 
همه توجه ام به مکتب اصفهان اس��ت. موس��یقی 
اصفه��ان ت��ا دوره ای ادامه کارهای اس��تادان، تاج 
وکسایی وشهناز بود و با ش��رایط تاریخی جلو آمده 
بود، اما از یک تاریخی متأسفانه حوادثی در اصفهان 
 رخ داد که ن��گاه تهرانی ه��ا را وارد اصفهان کرد و 
آموزشگاه ها از سنت قبلی بیرون آمدند و موسیقی 
اصفه��ان وح��دت خ��ود را از دس��ت داد. اگر خود 
اصفهانی ها زای��ش را از درون خود ادامه دهند و در 
مکتب اصفهان ابداع از خود اصفهانی ها باشد، این 

فرهنگ رشد می کند. 

احواالت قدیم در اصفهان وجود ندارد
لطفی در ادامه به مقایس��ه اصفه��ان قدیم و جدید 
پرداخت و با تأس��ف، اظهارداش��ت: ی��ک دوره ای 
دراصفهان ماش��ین نبود؛ اس��ب بود ودرشکه.آقای 
ت��اج زمانی تعریف می ک��رد که من پی��اده دربازار 
اصفهان قدم می زدم و با مردم س��الم و احوالپرسی 
می کردم و گاهی درحجره ای آواز هم می خواندم. 
االن متأس��فانه روابط اجتماعی به خاطر مشکالت 
اقتصادی کم شده است. رودخانه زاینده رود هم که 
خشک ش��ده و دیگر آن احواالت قدیم در اصفهان 
وجود ندارد. س��نت اصفهان خیلی قوی اس��ت و به 
همین دلیل من فکر نمی کردم این اتفاقات بیفتد. 
 وقت��ی می بینم اصفه��ان مثل تهران ش��ده، غصه 
می خورم.کاش شهرک های دیگر درکنار رودخانه 
می ساختند و به اصفهان لطمه نمی زدند. پل های 
اصفهان فقط درآب اس��تحکام دارد. با این ش��رایط 

هنرمندان زیست هنری را از دست می دهند.

استاد محمد رضا لطفی قول داد  

به یاد استاد کسایی در اصفهان خواهم نواخت 

کسری  استاد محمدرضا لطفی در روزهای پایانی خرداد ماه میزبان برخی از خبرنگاران فرهنگ و هنر شد تا درباره کنسرت 
تیرماهش در اصفهان حرف هایی بزند؛ حرف هایی از اس�تاد کس�ایی، زاینده رود، مکتب اصفهان، کنسرت جدید و محتشم

مقوله هایی که کمتر رسانه ای شده بودند. 



اعالنیادداشت

خبر ویژه

هفت

یک بار دیگر خطر از بیخ گوش کمدین محبوب ما گذشت
جری لوئیس، کمدین مشهور تاریخ سینما، سه شنبه شب به بیمارستان منتقل شد. این اتفاق در 
شبی رخ داد که قرار بود او جایزه افتخاری را در Friars Club به تام کروز اعطا کند و خودش هم 

جایزه ای را دریافت کند. پزشکان مشکل جسمی او را کاهش شدید قند خون اعالم کردند.
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 خبری از نوآوری در سینما نیست 
فیلمس��از اصفهانی گفت: مش��کل س��ینمای امروز دور باطل زدن است. 
فیلمسازان نیز برای به دست آوردن گیشه این کار را دنبال می کنند و خبری 

از نوآوری در سینما نیست. 
محسن احمدوند در گفتگو با مهر اظهار داشت: س��ینما شاخه ای از هنر 
است که در آن یک داستان به وسیله دنباله ای از تصاویر متحرک نمایش 

داده می شود.
وی افزود: باید به دنبال پاس��خ این پرس��ش بود که چرا مردم اغلب کمتر 
به سینما می روند. عمده ترین معضل س��ینمای ما، نبود قصه و فیلمنامه 
است. سینما روند مثبت و منطقی را طی نمی کند و به همین دلیل بیشتر 

مخاطبان سینما با نارضایتی سالن را ترک می کنند.
وی با اش��اره به این که پایه اکث��ر فیلم های س��ینمایی روی بازیگران و 
 دکورهای پر هزینه بنا ش��ده اس��ت ، گفت: اکثر فیلم های ساخته شده 
دارای سکانس های زائد هستند که اگرحذف ش��وند، چیزی از فیلم باقی 

نمی ماند.
احمدوند اذعان داش��ت: مشکل س��ینمای امروز دور باطل زدن است، به 
این معنی که موضوع بسیاری از فیلم های سینمایی تکراری شده است و 
فیلمسازان برای به دست آوردن گیشه این کار را دنبال می کنند و خبری از 

نوآوری در سینما نیست.
 وی اضافه ک��رد: در کار هنر و س��ینما تنه��ا فیلم ها و آثار اولیه هس��تند 
که به نتیجه می رسند و آثاری که به تقلید از آنها وارد بازار شود، به نتیجه 

نمی رسد.
وی با اش��اره به این که کمبود سالن استاندارد س��ینما از دیگر مشکالت 
سینمای کشور اس��ت، تصریح کرد: مخاطبان امروز سینما برای مشاهده 
یک فیلم سینمایی آن هم در سینما باید یک روز کامل را ازدست بدهند و 
فیلمی را در سینما مشاهده کنند که محتوای آن مشخص نیست و رابطه 

علت و معلولی بین سکانس های آن برقرار نیست.

تکلیف »اشکان، انگشتر متبرک و 
چند داستان دیگر« چه شد؟ 

با وجود اخذ پروانه نمایش برای فیلم »اشکان انگشتر متبرک و چند داستان 
دیگر« قادر به اکران فیلم خود نیستم.

شهرام مکری،کارگردان در گفتگو با سینما خبر گفت:پروانه فیلم »اشکان، 
 انگشتر متبرک و چند داستان دیگر« را چند سالی هست که گرفته ایم، ولی 

نمی توانیم با سینمایی برای نمایش فیلم قرارداد ببندیم.
وی در ادامه افزود: مشکالت زیادی در عرصه نمایش در سینمای ما وجود 
دارد. در این میان، سینمای مستقل مشکالت دو چندانی برای نمایش دارد. 
چون فیلم یا باید سرگروه داشته باشد، که ما نتوانستیم سرگروه باشیم، یا 

باید از حمایتی برای بستن قرارداد برخوردار باشد که ما نداشتیم.
مکری در ادامه اف��زود: از آن جا ک��ه فیلم من بازیگر مش��هوری ندارد در 
سینمای آزاد قادر به ثبت قرارداد نیستیم و س��ینماهایی هم که وابسته 
به ارگان هایی مانند ش��هرداری یا حوزه هنری هس��تند، بیشتر به اکران 
فیلم های خود تمایل دارند تا فیلم های دیگران. س��ینمای هنر و تجربه 
نیز سرنوشت معلومی ندارد و بعداز سال جدید حتی یک فیلم را نیز اکران 

نکرده است.
کارگردان فیلم »محدوده دایره« گفت: فیلم »اشکان، انگشتر متبرک و..« 
در تمام نمایش هایش در جش��نواره فجر،خانه سینما و جشنواره شهر به 
 پخش مجدد رسیده که نشانگر پتانس��یل عمومی آن در جذب مخاطب 
است. وی تصریح کرد: بعد از گذشت پنج سال از ساخت فیلم، اگر هم امکان 

نمایش باشد، در مورد صالح این کار تردید دارم.

پوستر »خوابم می آد« رونمایی شد
اکران عمومی فیلم سینمایی »خوابم می آد« به کارگردانی رضا عطاران 
از چهارشنبه )۲۴ خرداد( در س��ینماهای تهران و شهرستان ها آغاز 
ش��د.»خوابم می آد« که اولین تجربه س��ینمایی رضا عطاران در مقام 
کارگردانی است، در دو روز اول اکرانش در تهران نزدیک به 70 میلیون 
تومان فروش داش��ته اس��ت. این فیلم در روز اول 16 میلیون تومان و 
در روز دوم 5۲ میلیون تومان از گیشه به دس��ت آورده است.»خوابم 
می آد« ک��ه زمان س��اخت، نام های »هیچ کس فرش��ته نیس��ت« و 

»رضا هرگز نمی خوابد« را داشت، برای 
نخستین بار در سی امین دوره جشنواره 
فیلم فجر به نمایش درآمد. رضا عطاران 
برای کارگردانی این فیلم سیمرغ بلورین 
بهترین کارگردان بخش نگاه نو جشنواره 
را به دست آورد. اکبر عبدی نیز به خاطر 
نقش آفرینی در »خواب��م می آد« برنده 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مکمل مرد 
شد. در خالصه داستان »خوابم می آد« 
آمده است: رضا، معلمی ساده و درستکار  
است که به سن میانس��الی رسیده و در 

برقراری ارتباط با زن ها مشکل دارد...
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تولد اعصاب خرد کن ترین کمدین 
الماس ها ابدی اند

کلوزآپ

گروه فرهنگ - استن لورل در 1۶ ژوئن 1۸۹۰ در »لنکاشیر« انگلیس به دنیا آمد.
 او از نوجوانی استعداد چشمگیری در بازی تئاتر داشت و اولین نقش تئاتری خود 

را در 1۶ سالگی بازی کرد.
 لورل در س�ال 1۹1۰ به گ�روه بازیگ�ران »فرد کارنو« پیوس�ت ک�ه در آن زمان 
 چارل�ی چاپلین  ج�وان نی�ز در آن حض�ور داش�ت. حتی ب�رای مدت�ی لورل 
 به عنوان پروژه مطالعاتی چاپلین اس�تفاده می ش�د. او برای اولین بار در سال
 1۹1۸ در یک فیلم کوتاه صامت به نام سگ خوش�بخت با الیور هاردی همبازی 

شد.
او نام س�ینمایی »لورل« را برای خود انتخاب کرد و ایف�ای نقش این دو کمدین 
بزرگ در کنار یکدیگر، با پرداخت دستمزد ۷۵ دالر در هفته آغاز شد. او در سال 

1۹۲۴ با تئاتر خداحافظی و به سینما و دنیای فیلم روی آورد.
لورل در چند فیلم از جمله »سوپ اردک« با الیور هاردی همبازی شد و استقبال 
بی نظیر مردم از آثار کمدی آنان موجب شد این زوج سینمایی آغازگر مجموعه 
فیلم های »لورل و هاردی« شوند؛تا جایی که فیلم »جعبه موسیقی« آنان در سال 

1۹۳۲ موفق به دریافت اسکار بهترین فیلم کوتاه شد.

گبرلو بین گزینه های اجرای »هفت« نیست 3 اسپانیایی سینمایی، همکار می شوند  2 فیلمساز کهنه کار دکترای افتخاری دریافت کردند 

موسس��ه فیلم آمریکا با اعطای دکترای افتخاری، از مل بروکس و دیوید لینچ، 
فیلمسازان آمریکایی تقدیر کرد.

به گزارش خبرآنالین، جشن پایان تحصیل دانشجویان کالس ۲01۲ موسسه 
فیلم آمریکا چهارشنبه شب در چاینیز تیه تر هالیوود برگزار شد.

در این مراس��م، مل بروکس و دیوید لینچ در حضور باب گازال، رییس موسسه 
فیلم آمری��کا )AFI(، لورا درن، بازیگ��ر و کارل راینر، کارگ��ردان که هر دو از 
 دوستان قدیمی این دو فیلمساز صاحب نام هستند، دکترای افتخاری دریافت

 کردند.
گازال در ابتدای مراس��م با تأکید بر میراث موسس��ه فیلم آمری��کا به نام چند 
نف��ر از معروف تری��ن فارغ التحصیالن این موسس��ه ش��امل دیوی��د لینچ به 
عنوان فارغ التحصی��ل کالس 1970، ترنس مالیک، دارن آرونوفس��کی، پتی 
جنکینز، یانوش کامینس��کی، والی فیس��تر و رابرت ریچاردس��ن اشاره کرد و 
 خط��اب فارغ التحصیالن کالس ۲01۲، گفت: »یک روز اس��م ش��ما هم برده 

می شود.«
این مراسم هر سال در چاینیز تیه تر هالیوود برگزار می شود.

آنتونیو باندراس و پنه لوپه کروز در فیلم سینمایی »عشاق گذرا« به کارگردانی 
پدرو آلمودوار بازی می کنند. 

به گزارش خبرآنالین، فیلم جدید پدرو آلمودوار در مرحله پیش تولید اس��ت. 
آنتونیو باندراس و پنه لوپه کروز برای بازی در »عشاق گذرا« مذاکرات نهایی را 
انجام می دهند. آنها قرار است در یک صحنه مقابل هم نقش آفرینی کنند. این 
اولین همکاری مشترک این دو بازیگر اس��پانیایی در یک فیلم است. هر دوی 
آنها به تنهایی سابقه همکاری با آلمودوار را دارند. »عشاق گذرا« فیلمی کمدی 

و پر از بازیگر است.
فهرس��ت کامل بازیگران در روزه��ای اخیر اعالم ش��د. آلم��ودوار گروهی از 
معروف ترین بازیگران اس��پانیایی را گرد هم آورده است. انتظار می رود خاویر 
کامارا بازیگر نقش اصلی »عشاق گذرا« باشد. گی یرمو تولدو، رائول آروالو، هوگو 
سیلوا، سیسیلیا راث، میگل آنجل سیلوستر، بالنکا سوارز، خوزه ماریا یازیک و 
آنتونیو د ال توره دیگر بازیگران این فیلم هستند. داستان »عشاق گذرا« همزمان 
با یک حادثه هوایی روی می دهد. مسافران که نگران جان خود هستند، رازهای 

خود را برمال می کنند.

گروه فرهنگ - نام محمود گبرلو بین س��ه گزینه تازه اجرای برنامه »هفت« 
نیست.  رسالت بوذری در کنار مسعود فراستی و محمد خزاعی، گزینه های تازه 

اجرای »هفت« به جای فریدون جیرانی هستند. 
در حالی که پیش از این اعالم ش��ده بود محمود گبرلو اجرای برنامه »هفت« را 
برعهده خواهد داشت، تلویزیون در حال ارزیابی گزینه های جدید برای اجرای این 
برنامه است. در حالی که شبکه سه هنوز به طور رسمی تهیه کننده جدید برنامه 
»هفت« را اعالم نکرده، شنیده می شود تهیه کنندگی » حسین ربانی غریبی« به 

مرز قطعیت نزدیک شده است.
در خبرها و مصاحبه های مختلفی نام گبرلو به عنوان مجری تازه »هفت« مطرح 
شد، اما شنیده ها حاکی است که مدیران شبکه س��ه در حال مذاکره و رایزنی با 
مجریان دیگری نیز هس��تند که از جمله آنها می توان به رسالت بوذری، مسعود 

فراستی و محمد خزاعی اشاره کرد.
 شبکه سه سیما در حالی هنوز مجری و تهیه کننده سری جدید برنامه »هفت« را 
 اعالم نکرده  است که تا پایان مسابقات فوتبال جام ملت های اروپا بیشتر فرصت

 ندارد.
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بله! »س��رقت«! واژه مناسب و درستی 
گروه 
است در ترکیب عنوان این فیلم. َفَتأَمل!فرهنگ

فیلم سینمایی »آخرین سرقت« ساخته 
پدرام علیزاده را می ت��وان در چنین تعبیری ب��ه طور خالصه و 
فش��رده تعریف کرد و توضیح داد؛ نمونه تام و تمامی از سینمای 
بساز و بنداز امروز ایران که هیچ ماهیت و غایتی جز فتح گیشه یا 
الاقل رسیدن به یک آالف و اولوف شبه هنری هرچند مبتذل و 
نازل ندارد. فیلمی که نه توانسته خنده دار- نه البته »طنز« باشد و 
نه داستان گو- فیلمی چندپاره و بی ربط با کاراکترهایی سطحی 

که اصال معلوم نیست چرا وارد ماجرا می شوند و چرا خارج؟
داس��تان دو جوان دله دزد و آس و پاس فکری و مالی که به طور 
اتفاقی درگیر ماجرایی واحد می شوند و در ادامه سایر تصادفات 
فیلم، با بقیه آدم های شبه داستان آبکی و فرمالیته اش به طول 
دادن روندی کمک می کنند که در نهایت، در جعلیت و بی مزگی 

تام و تمامی پایان می یابد و به هیچ فرجامی منتهی نمی شود.
کاراکترهای فیلم به بهانه خنداندن مخاطب، به همدیگر توهین 
می کنند و در این راه هم از هیچ چیزی ابا ندارند. مثال تصویری 
که از مادر جوان اول فیلم به نمایش درمی آید، بسیار چندش آور 
و توهین آمیز است و نه تنها موفق نمی شود مخاطب را بخنداند، 
بلکه متأسفانه به ذلیل کردن یک مادر سادیسم دار و مازوخیستی 
می ماند که معلوم نیس��ت چرا این قدر س��عی می کند عروس 
احتمالی فرزندش را خراب و ضایع کند. یا مثال ش��خصیت مراد 
اصال چرا وارد داستان می شود و اگر نباشد چه آسیبی به فیلم و 

داستانش می رسد؟ همین طور خیلی از داستانک ها و آدم های 
فرعی فیلم که به بی مزگی و سطحیت هرچه تمام تر می آیند و 

می روند و... تمام! 
 معلوم نیس��ت در چنین بلبش��ویی از ف��رم و محتوا، اس��م چند 
فیلمنامه نویس از جمله محمد درمیشیان و ضیاءالدین دری در 

شناسنامه فیلم چه می کند و به چه کار می آید؟
»آخرین س��رقت« در هر ژانر و گونه و شکل و شمایلی که باشد و 
خود را جا بزند، قطعا یک فیلم طنز و کم��دی به معنای جامع و 
 مانع هریک از این گونه ها، نیس��ت و در نهایت یک اثر باسمه ای 
سنبل شده و پرت است که حتی نتوانسته با این حجم از توهین 
و لودگی و سخره پیش��گی، دل مخاطب را به دس��ت آورد و او را 
بخنداند؛ هرچند خیلی کوتاه و بی عمق. روی هر کدام از عناصر 
فیلم که دس��ت می گذاریم و در آن تمرک��ز می کنیم، به نتایج 
تأسف باری می رسیم؛ فیلمنامه ش��لخته و بی در و پیکر و پر از 
حفره ای که اصال مرکز ثق��ل ندارد و هیچ نقط��ه عطفی در آن 
مشهود نیست. بازی های تلویزیونی دست چندم بی مایه ای که 
کال بی ربط است و مثال کاراکترش پس از دوسال زندان، با همان 
موهای فشن لحظه ورود به زندان، از آن خارج می شود! یا جوانی 
که بچه جنوب اس��ت و نه لحن و نه نحوه حرکات و سکناتش به 

آن حوزه جغرافیایی، نمی خورد! خالصه؛ فجایعی در این حد!...
و باالخ��ره کارگردانی که معلوم نیس��ت با تن دادن به س��اختن 
چنین معجون بدم��زه و بی آبرویی، چه قصدی داش��ته و چه به 

دست آورده است؟

فیلم س��ینمایی »نارنجی پوش« پ��س از 56 روز نمایش و 
فروش کلی معادل یک میلیارد و دویس��ت میلیونی خود، از 

سینما های تهران خداحافظی می کند.
در حالی ک��ه در روزهای گذش��ته انتظار می رف��ت با ورود 
فیلم  های جدید تحول��ی در چرخه اکران به وج��ود آید، اما 
در کمال ناباوری ش��ورای صنفی نمایش نتوانس��ت فیلمی 
جایگزین فیلم های روی پرده کند. در نهایت این که سینما ها 
بدون فیل��م ماندند. هر کس��ی دنبال دلیلی اس��ت تا بگوید 
مخاطب به این دلیل به سینما نمی رود. همه به دنبال مقصر 

هستند اما کسی نیست که مشکل را حل کند.
نارضایتی تهیه کنندگان از فروش ان��دک فیلم های در حال 
اکران، نگرانی سینما گران از وضعیت بحرانی فیلم های روی 
پرده و افت فروش فیلم ها، مسئوالن را به این فکر فرو برد تا با 
نمایش ها مسابقات فوتبال یورو ۲01۲ در سینما ها قدری از 
این بحران و وضعیت آشفته سینما کم کنند تا شاید مخاطب 
به این طریق با سینما آش��تی کند. اما به جای این که پخش 
مس��ابقات فوتبال مشکل را حل کند، درد س��ر ساز نیز شد؛ 
تعطیلی برخی س��ینما ها به دلیل فروختن بلیت مس��ابقات 
فوتبال و مخالفت تهیه کنندگان سینما از این که اگر سینما 
محفلی برای نمایش دادن مسابقات فوتبال شود، دیگر جایی 

برای فیلم های سینمایی نمی ماند.
از تم��ام اینها ک��ه بگذریم، باز ب��ه وضعیت آش��فته فروش 

فیلم  های سینمایی درحال اکران می رسیم.

در میان فیلم های سینمایی در حال اکران تنها یک فیلم فقط 
فروش بیشتری نسبت به دیگر فیلم  های روی پرده داشت.

فیلم سینمایی »آزمایش��گاه« به کارگردانی حمید امجد با 
داشتن ۲0 سالن س��ینمایی و یک هفته فروش و همچنین 
فروش پنج میلیونی خود در روز گذشته، توانست به فروشی 
مع��ادل 50 میلیون تومان دس��ت یابد.»دوس��تی از جنس 
آتش« کاری از زنده یاد امیر قویدل نیز کم فروش ترین فیلم 
سینمایی در حال اکران اس��ت. این فیلم با داشتن 1۴ سالن 
س��ینمایی و 9 روز نمایش و فروش500 ه��زار تومانی خود 
در روز گذشته، به فروش��ی معادل 15 میلیون تومان دست 
یافت. فیلم سینمایی »نارنجی پوش« به کارگردانی داریوش 
مهرجویی تنها فیلم س��ینمایی در حال اکران است که پس 
از 56 روز نمایش و داشتن 10 سالن سینمایی و فروش یک 
میلیون و پانصدهزار تومانی خود در روز گذش��ته، توانست 
فروشی معادل 8۲0 میلیون تومان داش��ته باشد که در 56 
روز گذشته تقریبا از فروش نسبتا قابل قبولی برخوردار بوده 
و توانس��ته مخاطبان خود را بعد از گذش��ت این مدت زمان 
هنوز راهی س��الن های س��ینمایی کند. در روزهای اخیر دو 
فیلم س��ینمایی وارد چرخه اکران شدند که شاید تحولی در 
چرخه اکران به وجود آورند؛ فیلم سینمایی »خوابم می آد« 
به کارگردانی رضا عطاران و فیلم سینمایی »پس کوچه های 
ش��مرون« ب��ه کارگردانی کام��ران قدکچی��ان وارد چرخه 

می شوند تا جانی دوباره به سینما بدهند.

در حالی که در 
روزهای گذشته 
 انتظار می رفت 
با ورود فیلم  های 
 جدید، تحولی 
در چرخه اکران 
بوجود آید اما 
در کمال ناباوری 
شورای صنفی 
نمایش نتوانست 
فیلمی جایگزین 
فیلم های روی 
پرده کند

»آخرین سرقت« 
در هر ژانر و گونه 
و شکل و شمایلی 
که باشد و خود را 
جا بزند، قطعا یک 
فیلم طنز و کمدی 
به معنای جامع و 
مانع هریک از این 
گونه ها، نیست و 
در نهایت یک اثر 
 باسمه ای 
سنبل شده و پرت 
است

بعد از حدود دو ماه نقد فیلم آخرین سرقت

مهلت »نارنجی پوش« ها در سینما تمام شداین فیلم ها برای چه ساخته می شوند؟!
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امام کاظم  )ع( :
کس��ی که دو روزش مس��اوی باشد، مغبون اس��ت، و کسی که 
دومین روزش، بدتر از روز اولش باش��د ملعون است، و کسی 
که در خودش افزایش و رش��د نبیند در نقصان است، و کسی 

که در نقصان است، مرگ برای او بهتر از زندگی است.

 وقتی لقمان پسرش
 را نصیحت می کند

محمد )ص(؛ پیامبر بت شکن

روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو سه پند می دهم که کامروا 
شوی.

اول این که سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری!
دوم این که در بهترین بستر و رختخواب جهان بخوابی.

و سوم این که در بهترین کاخ ها و خانه های جهان زندگی کنی.
پس��ر لقمان گفت ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم. چطور 

من می توانم این کارها را انجام دهم؟
لقمان جواب داد:

اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری، هر غذای��ی که می خوری طعم 
بهترین غذای جهان را می دهد.

اگر بیش��تر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی، در هر جا که خوابیده ای 
احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است.

و اگر با مردم دوستی کنی و در قلب آنها جای گیری، آن وقت بهترین 
خانه های جهان مال توست.

.....پیامبر در جهانی که فرقه ها و گرایش های متفاوتی در آن بودند، دعوت 
خود را بر توحید بنیان نهاد؛ در دنیا خدایان بی خردی بر ساخته بودند که 
خود، منجالب های تفرقه، رسوایی و نادانی بودند. پیامبر اسالم دردعوت 
رهایی بخش خود با سختی هایی رو به رو شد که خود، در حالی که او فداکار 
و شكیبا بود، چنین می گوید: »هیچ پیامبری آن چنان که من آزار دیدم، 

آزرده نشد.«
او با رد شرك و زشت شمردن بت پرستی دعوتش را برای ژرفا بخشیدن 
به این اصل جامع رسالتش )یعنی توحید( آغازید. تا این که در یوم الفتح، 
پیروزی درخش��انش را به اوج رس��اند و علی)ع(، جوانمرد اس��الم، را بر 
شانه هایش بلند کرد. ....پیامبر در نبرد با شرك به از میان بردن ظواهر 
شرك بس��نده نكرد؛ بلكه در س��نگرگاه های اصلی آن، یعنی جان ها و 
دل ها، به مبارزه با آن پرداخت و جا ن ها ودل ها را از نگران ها و وسوسه ها 
پاك کرد. پیامبر می فرماید: »شرك پنهان تر است از جنبش مورچه ای 
سیاه بر تخته سنگی در شبی تیره.« او در دعوت خود در برابر فریب ها 

و تهدیدها نه سستی ورزید و نه نرمش نشان داد.

محمد)ص( مردم را از الوهیت خیالی رهانید
پیامبر)ص( مردم را از یک الوهیت خیالی رهانید؛ برای نخس��تین بار 
در تاریخ، اندیشه را به نیكوترین شكل آزاد کرد و از ویرانه بت ها راهی 
به علم گشود. دیگر دریاها، کوه ها و س��تارگان، حریم هایی نبودند که 
فكر، فقط با زنجیرهای سنگینی از قداست می توانست به  آنها نزدیک 
ش��ود. او مس��لمین را به فراگیری علم خواند تا آن را برای خیر آدمی 
به کار گیرن��د؛ آنها را به بازک��ردن قفل های طبیعت به ی��اری تأمل و 
تجربه فراخواند؛ دستور داد تا »علم بیاموزند حتی اگر در چین باشد«؛ 
دستور داد تا »از گهواره تا گور در کسب دانش پایداری ورزند و تالش 
کنند.«؛ پیامبر)ص( راه را بر ش��یادی و خرافه سازی بست و اجازه نداد 
ساده اندیش��ان، عقاید مبهم را در پوشش��ی از تقدس و ترس بپذیرند. 
چنان که در اروپا وضع چنین بود؛ در قرون وس��طی طعم شدیدترین 
تنبیهات را به دانشمندان و آزادی خواهان چشاندند؛ حكایت گالیله و 

کوپرنیک و دکارت و صدها نفر دیگر، هنوز از ذهن ها پاك نشده است.

پیامبر همه قیدها را در هم شکست
پیامبر)ص( برای برپایی جهان واحد و اجتم��اع برتر، همه قیدها را در 
یک وسعت بی سابقه و بی همتا در هم شكس��ت. او نخست اعالم کرد: 
نظام فاسد اثر مستقیم رفتار و سلوك آدمی است. اگر انسان نظام برتری 
بخواهد، چنین چیزی به دست خواهد آمد. گفت: »...إَن اهلل ال یُغِیُر ما 

بَِقوم َحتی یَُغیروا ما بَِأنُفسهم«.
 همچنین گف��ت: »َظَهَر الَفَس��اُد فی الَب��ر والَبحر بما َکَس��َبْت أَیِدی 
دس��ت های مردم فراهم آورده، فساد در خش��كی و دریا نمودار شده  النَّ��اِس لُِیِذیَقُهم بَْعَض ال��ذی عملوا لعلهم یرجعون/به س��بب آن چه 
است تا ]سزای[ بعضی از آن چه را که کرده اند به آنان بچشاند. باشد که 
بازگردند«؛ نیز تصریح کرد هر جا که بوی ظلم استشمام می شود، باید بر 
ضد آن انقالب کرد و مردم را به مقابله با طاغوتیان و ستمگران فراخواند 
ُكُم الناُر  و ما لكم من دون اهللِ  و فرمود: »وال تَْرَکنوا الی الذین َظلموا َفَتَمسَّ
ِمن اولیاء ثم ال تنصرون/ و به کسانی که ستم کرده اند متمایل مشوید که 
آتش ]دوزخ[ به شما می رسد و در برابر خدا برای شما دوستانی نخواهد 

بود و سرانجام یاری نخواهید شد«.
همچنین برابری در حقوق و واجبات را وض��ع کرد. پس میان آدمیان 
اختالف طبقاتی و فرقی نیس��ت مگر در علم و عمل و تقوا. در سلسله 
مراتب آدمیان، نژاد و ثروت جایگاه و اعتباری ندارد. پادشاهان و رهبران 

همچون دیگران در برابر خدا بر چیزی توانا نیستند.
تنها بت بزرگ تر که همان خودخواهی است باقی ماند. معروف است که 

رهایی از آن را »جهاد اکبر« خواند. 
بخش هایی از مقاله امام موسی صدر

 اگر تصور می کنید می ت��وان از فضا دیوار چین را دید 
یا این ک��ه تلفن هم��راه باعث ایجاد س��رطان در مغز 
می ش��ود، باید به ش��ما توصیه کنیم ای��ن مطلب را 

بخوانید.
باورهای غلط در مورد حقایق علمی، تاریخی، فرهنگی 
 و.... برای س��ال های متم��ادی در باور انس��ان وجود 
داش��ته اس��ت. دالیل مختلفی برای این اش��تباهات 
تاریخی وجود دارن��د که از حوصله ای��ن مكان خارج 

است. 
در این مطلب قصد داریم تا ش��ما را با تعدادی از این 

باورهای غلط در حوزه علمی آشنا کنیم.

شربت شیرین ذرت
ش��ربت ذرت با فرکتوز باال، یک افزودنی غذایی است 
 که در دهه 70 میالدی به عنوان یک ترکیب افزودنی 
 به غذاها و نوش��یدنی های صنعتی در آمریكا افزوده 

شد. 
در همان زمان بود که موج��ی از چاقی جامعه آمریكا 
را فرا گرفت. بس��یاری انگش��ت اتهام را به سمت این 
ترکیب جدید نشانه رفتند و اعالم کردند باعث چاقی 
آمریكایی ها این ترکیب جدید است. از آن زمان به بعد 
 شرکت کوکاکوال نوش��ابه های خود را با این ترکیب 
 به جای ش��كر س��فید ش��یرین می کن��د. در حالی 
که برای مث��ال خط تولی��د این ش��رکت در مكزیک 
همچنان از ش��كر اس��تفاده می کند و م��ردم معتقد 
هس��تند این نوش��ابه کمتر از نمون��ه آمریكایی چاق 

کننده است. 
اما باید گفت می��زان قند و کالری موجود در ش��كر و 

ترکیب شربت ذرت تقریبا برابر است.

تلفن همراه وسرطان مغز
اگر از بس��یاری از افراد 
 س��ؤال کنید، به ش��ما 
می گویند اس��تفاده از 
تلفن هم��راه ب��ه بروز 
تومور و سرطان در مغز 

می شود. 
این تفكر در مورد چند 
مورد از خاص از بیماری های مغزی صحیح است، اما 
براساس تحقیقات به عمل آمده مشخص شده است که 
به ش��كل کلی تلفن های همراه باعث ایجاد تومور در 

مغز نمی شوند.

پریدن فیل
تعریف پرش کردن آن است که پاها در مورد انسان و 
دست ها و پاها در مورد جانوران، به طور همزمان روی 

زمین نباشند.
 باور غلطی که وجود دارد این است که تنها پستانداری 
که نمی تواند پرش انجام دهد فیل اس��ت. این نظریه 

غلط است. 
یكی دیگر از جانوران دیگری ک��ه توانایی پرش ندارد 
پستانداری به نام »تنبل« است که در آمریكای مرکزی 
و التین زندگی می کند. کرگدن نیز پستاندار دیگری 

است که توانایی پریدن ندارد.

خرس های چپ دست
یک باور بس��یار قدیمی که ریش��ه های اصلی آن در 
تاریخ کهن به فراموشی سپرده شده، معتقد است که: 

خرس های قطبی چپ دست هستند. 
دانشمندان با مشاهدات طوالنی در مورد زندگی این 
گونه از خرس ها متوجه ش��دند خرس ه��ا از هر دو 

دست خود استفاده می کنند. 
دانشمندان معتقد هس��تند به احتمال زیاد مردم در 
دوران قدیم ش��اهد این مس��أله بودند که خرس های 
قطبی از دست چپ بهتر استفاده می کنند و به همین 
دلیل این باور را منتشر کرده اند که خرس های قطبی 

چپ دست هستند.

اسفناج شما را قوی تر می کند
این درس��ت اس��ت که 
اس��فناج یک س��بزی 
پرفایده برای بدن است 
و دارای ویتامین فراوانی 
است، اما باید گفت این 
گیاه نمی تواند ش��ما را 

قدرتمندتر کند. 
بس��یاری از ما حتما کارتون »ملوان زبل« را تماش��ا 
کردیم که در آن شخصی با خوردن یک قوطی اسفناج 
به نیرویی خارق العاده رس��یده و دشمنانش را از بین 

می برد. 
باید گفت به غیر از این کارتون، یک اشتباه نوشتاری 
در ق��رن 19 میالدی نیز ب��ه قوت گرفت��ن این تصور 

کمک کرد. 
در س��ال 1870 ش��خصی به ن��ام  دکتر ول��ف  زمان 
وارد کردن نتیجه تحقیقاتش یک ع��دد 0صفر را در 
 مكانی اشتباه وارد کرد و باعث شد تا همه تصور کنند 
که اس��فناج 10 برابر بیش از میزان واقعی خود آهن 

دارد.
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 یک غاز خوش ش��انس در ایالت آرکانزاس آمریكا با وجود 
اصابت هفت گلوله همچنان زنده مانده و به سوژه اخبار در 

این ایالت تبدیل شده است. 
این غاز در حالی که هفت بار با یک تفنگ بادی به آن شلیک 
شده بود و استخوان های بالش شكسته شده بوده و توانایی 
پرواز را از او گرفته بود، به یک بیمارستان حیوانات در این 

ایالت منتقل شد. 
 پزش��كان در ای��ن مرک��ز بع��د از مش��اهده ای��ن 
 حیوان از او به وس��یله دس��تگاه رادیولوژی عكسبرداری 
 کردن��د و در ب��ال او هفت گلوله س��اچمه را پی��دا کردند

  که عالوه بر آس��یب رساندن به نس��وج بال، منجر به شكس��تگی اس��تخوان این پرنده نیز شده 
بود.

دکتر راب کونر، پزشک معالج این غاز می گوید: در ابتدا سعی کردیم با عكسبرداری به میزان وخامت 
اوضاع این پرنده پی ببریم که خوشبختانه زخم های ایجاد ش��ده بر اثر تیراندازی مرگبار نبودند. 
سپس با کمک جراحان، گلوله های ساچمه ای را از بال پرنده خارج کرده و سپس بال او را آتل بندی 

کردیم تا بتواند آن را حرکت دهد.
به نظر می رسد شخصی از نزدیک شدن این غاز وحشی به خانه اش ناراحت شده و قصد داشته به این 
شكل این حیوان را کشته و یا فراری دهد. از زمان پخش این خبر تماس های زیادی با بیمارستان 

گرفته شده و افراد زیادی برای سرپرستی غاز موردنظر اعالم آمادگی کردند.

بستنی خوراکی خوش��مزه ای اس��ت که طرفداران 
 بس��یار زیادی در نقاط مختل��ف دنی��ا دارد. یكی از 
مهم ترین مش��كالت در مورد بس��تنی ها، آب شدن 
آنهاست. اما ظاهرا چینی ها برای این مشكل راه حلی 
 یافته اند و توانس��ته اند بس��تنی تولید کنند که آب

 نمی ش��ود. این بس��تنی که ام��روزه در بس��یاری از 
فرشگاه های کشور چین یافت می شود، با نام تجاری 

»موز« به بازار ارایه شده است.
 یک روکش زرد به همراه پوشش وانیلی در داخل این 
بس��تنی وجود دارد و از لحاظ ظاهری تفاوتی با سایر 

بستنی های موجود در دنیا ندارد.
یک خبرنگار ژاپنی که به چین سفر کرده است، سعی می کند در یک روز گرم این بستنی 
را آزمایش کند. او در ابتدا بس��تنی را از پوش��ش خود خارج کرده و در مقابل آفتاب قرار 
می دهد. پس از مدتی وی بستنی را روی پوشش آن گذاش��ته و روی سطح پیاده رو رها 
می کند. هر چه زمان می گذرد باز هم خبری از آب ش��دن بستنی نیست. در نهایت پس 
از سه ساعت انتظار، خبرنگار مورد نظر خسته شده و متقاعد می شود که این بستنی آب 

نمی شود.
 این که چگونه این بستنی در این هوای گرم آب نمی شود یک راز بزرگ تجاری است که 

شرکت چینی هیچ گاه آن را فاش نخواهد کرد.

بستنی آب نشدنی خوش شانس ترین غاز دنیا

آیا می دانس��تید که می توانید تنها با توجه به کفش های 
افراد راجع به آنها قضاوت کنید؟ همین االن به کفش های 

خود نگاه کنید. چه کفش��ی به پا داری��د؟ کفش های تمیز 
واکس خ��ورده؟ کفش ه��ای پاش��نه بلن��د؟ کفش های 
قش��نگ ولی کمی فرس��وده؟کفش های ش��ما هر طور که 
باش��ند، تحقیقات نش��ان می دهد می توان ب��ا نگاه کردن 
به کفش ه��ای افراد راجع به شخصیتش��ان قض��اوت کرد. 
روانشناسان دانشگاه کانزاس می گویند مدل، قیمت، رنگ 
و شكل ظاهری کفش ها می توانند ویژگی های احساسی و 
شخصیتی افراد را نشان بدهند. در جریان تحقیقات افرادی 
که کفش ه��ا را مش��اهده می کردن��د، ح��دود 90 درصد 
خصوصیات ش��خصی صاحب آن را به درستی حدس زدند. 
۶۳ دانش��جو به ۲08 جفت کفش نگاه کردند و خصوصیات 
صاحب آنها را ح��دس زدند. صاحبان کفش ه��ا که به طور 
داوطلبانه در این تحقیق شرکت کرده بودند، قبال پرسشنامه 
تست ش��خصیت را پر کرده بودند و از آنها خواسته شده بود 
کفش هایی را که بیش��تر مورداس��تفاده قرار می دهند، به 

محققان تحویل بدهند.
از شرکت کنندگان خواسته شد جنس��یت، سن و موقعیت 
اجتماعی صاحب آنها را حدس بزنند. خصوصیات شخصیتی 

 موردنظ��ر عبارت ب��ود از ب��رون گرای��ی ی��ا درون گرایی، 
محافظه کاری یا آزادی خواهی، ثبات احساس��ی، سازگاری 
و وج��دان. از آن جایی که کفش ها مدل ه��ا، برندها، ظاهر 
و کاربرد های متفاوتی دارند، می توانن��د حامل اطالعاتی 
راجع به تفاوت های شخصی باشند. بعضی از این تفاوت ها 
بارز و مشخص هستند، مثال کفش های گرانقیمت به افراد 
مرفه و کفش های رنگارنگ یا روشن به افراد برون گرا نسبت 
داده می ش��وند. کفش هایی که کهنه ولی تمیز هس��تند، 
می توانند نش��ان دهنده وجدان کاری باشند. از سوی دیگر 
کفش هایی که می توانند برای چندی��ن هدف به کار روند، 
نشان دهنده سازگاری و تطبیق پذیری هستند، در حالی که 
چكمه های کوتاه نشان دهنده خشونت هستند. کفش های 
نه چندان راحت، ش��خصیت آرام فرد را نش��ان می دهند. 
کسانی که همیشه کفش های نو می پوشند و از کفش های 
خود مراقبت می کنند کسانی هستند که نگران ظاهر خود، 

قضاوت دیگران و روابط انسانی خود هستند.
 اف��راد آزاداندیش کفش های ارزان قیمت می پوش��ند و به 

نگه داری از کفش های خود اهمیت چندانی نمی دهند.

شخصیت شناسی از  روی کفش 

خانواده سلطنتی در 
بیشه زارهای کنیا

برندون هریس، عکاس 
نشنال جئوگرافیک، این نمای زیبا را از 
خانواده شیرها در کنیا ثبت کرده است. 
در طول روز، شیرهای نر و ماده زمان 
مشخصی را برای بازی با توله شیرها 
اختصاص می دهند.

پارک کردم! پارک کردم! دست انداز

اخی��را پ��ای نقل ه��ر جمعی 
 ک��ه می نش��ینی، یك��ی از 
صحبت ها، نالیدن از ش��لوغی 
و ترافیک و س��ر و صدای شهر اس��ت. ترجیع بند این 
صحبت ها هم زدن گریزی به وقتی است که گوینده، 
در ده آب��اء و اجدادی اش  چقدر کی��ف می کرده و به 
جای این هوای آلوده که تنفس یک صبح تا شبش مثل 
کشیدن یک بسته سیگار می ماند، هوای پاك روستا را 
تنفس می کرده و به جای ماست بی محتوای سطلی 
سه هزار تومانی شهر، ماس��ت مفتی را می خورده که 
اگر س��نگ رویش می گذاش��تند پایین نمی رفته از 
بس که کیفیت باال بوده اس��ت و.... حقیر اما به عنوان 
دو نسل بعد از این دوس��تاِن زاده در روستا، در دفاع از 
شهر از هیچ تالشی فرو گذار نمی کنم که حداقل حق  
میهمانی را به جا آورده باش��م. لذا در رابطه با پیرامون 
این موضوع توجه شما را به سناریو زیر جلب می کنم.

به قصد رفتن به مطب دکتری که دو ماه پیش نوبتش 

را گرفته ای و در تمام این مدت هم هی به بیماری ات 
گفته ای آروم باش، آروم باش داره س��ر برج می شه! 
از خانه خارج و وارد خیابان ش��مس آبادی می شوی. 
از اول خیابان دنبال جای پ��ارك می گردی اما نخیر، 
 بد معامله ای اس��ت؛ ماش��ین ها دوبله و سوبله پارك 
کرده اند و س��انتیمتری، تأکید می کنم سانتیمتری، 
فضای پارك باقی نمانده است. دوس��ه بار که خیابان 
را از سر به ته و از ته به سر گز می کنی، باالخره راضی 
می ش��وی با وجود درد کش��نده بیماری ات بروی و 
یک خیاب��ان باالتر پارك کنی و پی��اده برگردی. زهی 
خیال باطل! ک��ه رندان حق پرس��ت خیاب��ان بعدی 
را هم ب��ه تصرف خودروه��ای طوالن��ی و مفخم خود 
درآورده اند و جایی برای پرایدك تو نیس��ت. وقت به 
سرعت می گذرد و عنقریب است که نوبت دکتر را هم 
از دست بدهی. می روی یک خیابان باالترتر، ولی قصه 
 همان است که بود. در حالی که خیس از عرقی و جای 
بیماری ات ه��م ذق ذق می کند و در ن��وع خود یكی 

از بهتری��ن کالفه ها محس��وب می ش��وی، تصمیم 
می گیری برای آخرین بار از رو ب��ه روی مطب دکتر 
که ش��بیه کاخ آرزوهای دس��ت نیافته ات شده است، 
رد ش��وی و الاقل کمی نگاه��ش کنی... ی��ک مرتبه 
خودرویی که جلوی مطب دکتر پارك ش��ده از پارك 
خارج می شود و به راه می افتد. چند ثانیه ای قدرت 
تفكر از تو گرفته می ش��ود و نمی دانی آن چیزی که 
می بینی واقعی است یا فقط خوابی خوش، اما زود به 
خودت می آیی و ماش��ین را پ��ارك می کنی و همان 
جا پش��ت فرمان نفس عمیقی می کشی در حالی که 

مشغول تجربه عمیق ترین شادی زندگی ات هستی.
آقا دیدم که می گم! حاال ش��ما بفرمایید حیف نیست 
آدم از این ل��ذت مخدرگونه بی بهره بمان��د؟! به خدا 
حیف است. البته این تازه اولش است، به شرط حیات، 
در آینده گوش��ه های دیگری از اکسیر زندگی در یک 
کالنشهر را به ش��ما نش��ان خواهم داد تا با هم حالش 

را ببریم.

مجید
کافی
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