
با پنج ایمیل ملی اصفهان در اجرای طرح های ملی ناکام است؟
آشنا شوید 

وعده و وعید همچنان چاشنی طرح های بزرگ
پیشنهاد یک میلیارد تومانی 

پرسپولیس به بنگر و حسینی  8
 پراید دیگر

3 تاکسی نیست 

3

2
همه قانون را 

12فصل الخطاب بدانند

پیکر کم جان ذوب آهن، هر 
روز ضعیف تر می شود

بعد از آخرین بازی لی��گ می گوید: برنامه آینده باش��گاه را 
در آین��ده اعالم می کنی��م. تاریخ فروش س��هام کارخانه در 
بورس را در رس��انه ها اش��تباه اعالم می کند. ب��ه صراحت 
می گوی��د اگر س��هام در ب��ورس عرضه ش��ود، مش��کالت 
باش��گاه ح��ل می ش��ود در صورتی ک��ه این طور نیس��ت. 
 مرتب با رس��انه ها در ح��ال مصاحبه و گفتگوس��ت و محور

حرف های��ش بی پولی و قوانین دس��ت و پاگیر مجلس علیه 
ورزش است. اما در هیچ کدام از مصاحبه هایش به مدیریت و 

مشکالت مدیریت باشگاه اشاره نمی کند.

امسال مسکن مهر بهارستان 
به پایان می رسد

 اسکناس درشت بعدی 
20یا 50 هزاری؟

با توافق دو رییس آمدم، با 
توافق دو رییس می روم

انتخاب هیأت رییسه مجلس 
در صحن مجلس

در اصفهان هر چه از 
کشاورزی بگویید، باز به در 

بسته می خورید 

س 
فار

س / 
عک

رییس جمهور چهار معاون خود 
را جابه جا کرد

ریی��س جمه��ور در اح��کام جداگان��ه ای چه��ار ت��ن از معاونان خ��ود را 
 تغییر داد. محم��ود احمدی ن��ژاد در اح��کام جداگانه ای، به��روز مرادی، 
رییس سازمان هدفمندی یارانه ها را جایگزین ابراهیم عزیزی، معاون برنامه 

ریزی و نظارت راهبردی، ابراهیم عزیزی را جایگزین لطف اهلل فروزنده...

4کابوس ادامه دار افزایش قیمت ها
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موتورسواران در کمین دختران شهر
روزهای خلوت از راه رسید

رشد قیمت ها همچنان ادامه دارد

گروه حادثه :هیچ کس دوست ندارد در این باره حتی صحبت کند، 
چه برسد به این که با شرمساری به خبرنگاری بگوید: به خدا صدای 
موتور را که می ش��نوم، هر جای کوچه یا خیابان باشم به دیوار تکیه 
می دهم. ظلم بزرگی است که عده ای از سر بی فرهنگی به آن مبتال 

هستند و امان دختران شهر را بریده اند. 
آزارهای ش��هری، دردی است که جامعه ما س��ال هاست به آن مبتال 
ش��ده و تاکنون با وجود همه تحقیقات و تالش های  اجرایی و علمی، 
راهکاری برای پایان آن نیست. متلک شنیدن برای جامعه مظلوم زنان 

ودختران، کهنه تاولی اس��ت که به آن مجبورند و ننگ متلک گفتن، 
دیگر برای برخی مردان و جوانان عادت ش��ده است. آنها کاری ندارند 
آن که از کنار آنها رد می شود چه حجابی دارد، جوان است یا میانسال؟ 
حرمت دارد یا ندارد؟ اهل این قماش باشد یا نباشد، باید شنونده حرف 
هایی باشد که همچون تیغه تیز چاقو، روحش را خراش می دهد، اما 
 تنها جای زخم ها می ماند و بس و اگر اعتراض ه��م کند، به او طعنه 

می زنند: اگر دردی هست، از درخت است و ...
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
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روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

آگهی فراخوان
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

آگهی مناقصه عمومی
شماره آگهی:87310004

روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز

- شماره تقاضا:20338-10007
-دستگاه مناقصه گزار: شركت انتقال گاز،منطقه دو عمليات انتقال گاز

- موضوع مناقصه:خريد لوله و اتصاالت پلی اتيلن
-مح�ل اخ�ذ اس�ناد مناقصه:اصفهان،كيلومتر 17 ج�اده اصفهان-نج�ف آب�اد،اداره مركزی منطق�ه دو عملي�ات انتقال گاز،ام�ور كاال، 

تلفن6278205-0311/نمابر021-81314571
- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 40/000/000 ريال

- مهلت ارائه مدارک و اعالم آمادگی:حداكثر 10 روز از تاريخ انتشار آگهی نوبت دوم
- محل تحويل پاكات مناقصه: دبيرخانه منطقه دو عمليات انتقال گاز به نشانی فوق

-پاكات مناقصه شامل پاكت های الف،ب ،ج  و در يک پاكت سربسته و ممهور شده قابل قبول می باشد.
- ارائه اساسنامه برای تامين كنندگان حقوقی و كد اقتصادی برای افراد حقيقی الزامی است.

- فرآيند مناقصه عمومی يک مرحله ای
-برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد بايستی ضمانتنامه معادل 10درصد كل مبلغ قرارداد را به عنوان حسن اجرای تعهدات در وجه شركت 

انتقال گاز منطقه دو عمليات انتقال گاز ارائه نمايد.
- متن قرارداد تيپ،شامل 11صفحه در سايتwww.nigc-dist2.ir موجود می باشد.

- به قراردادمنعقد شده پيش پرداخت تعلق نمی گيرد.
- اطالعات فوق بانضمام ساير اسناد مناقصه در سايت های ذيل موجود می باشد:

رديف
نوع 

موضوعشمارهفراخوان
مهلت 

دريافت اسناد
مهلت ارائه 

پيشنهاد

91/3/1091/3/20عمليات ساختمانی و اجرايی تعميرات اساسی كوره بلند و تل سرباره17-91مناقصه1-

91/3/1891/3/3خريد 10 رديف قطعات مكانيكی نورد907416650مناقصه2-

ضمنا ليست استعالمهای مربوط به خريدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه(در سايت شركت به آدرس ذيل درج می گردد.

سایر موارد:
1- زمان دريافت اسناد:از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد)مندرج در جدول(

2- جهت اطالع از محل دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به آدرسwww.esfahansteel.com مراجعه فرمائيد.

م الف:3815

م الف:3820

نوبت اول

فرار اصفهان از آتش سوزی بزرگ

 دو ماه به بازار نروید
تا نامردها ناکام  بما نند

 بر عبث
 می پایم...

 سهل انگاری یا بی مسوولیتی، کدامیک مصوب ماجرا هستند؟

رئیس جمهور :

بدرود الساندرو،خداحافظ 
کالرنس ، چائو پیپو 8

جنایت، پایان قصه 
زندگی دو جوان بود 5

3

8
مشکل کی روش با 

6سپاهان چیست؟

از کار با ارکستر اصفهان خوشحالم 

رنگ جام بازهم طالیی شد 
شب باشکوه نصف جهان 

 بسیاری از مس��ائل ممکن است دست به دست هم 
بدهد تا این اتفاق رخ دهد و من نی��ز از ادامه کار با 
این گروه خوشحال خواهم شد.  این مهم ترین جمله 
ای بود که س��االر عقیلی در نشست مطبوعاتی اش 
در تاالر هتل عباسی درباره ارکس��ترملی اصفهان 

گفت و ...

 خبر آتش سوزی در شرکت ارسا گاز ناگهانی به دس��ت ما رسید که در اسرع 
وقت خود را به محل حادثه یعنی امتداد ش��مالی خیابان امام خمینی واقع در 
فلکه استقالل رس��اندیم تا از جزییات حادثه انفجار س��یلندر گاز این شرکت 

اطالع پیدا کنیم. 

مادر ای وجودم از تو ... 

 بسیاری تصور می کنند بازی کردن نقش »مادر« 
در سینما و تلویزیون ساده ترین کاری است که 
هر بازیگر زنی از عهده آن برمی آید در حالی که 
اصال چنین نیس��ت، مرور بازی های درخش��ان 
هشت مادر در سینما و تلویزیون خود گویای همه 
چیز است.مادر یکی از کلیدی  ترین نقش هایی 
است که در س��ینمای ایران دارای تاثیرگذاری 
فراوانی  است. معموال این گونه نقش ها بر عهده 

بازیگران توانایی سپرده می شود...

سنا[
س: ای

]عک

10

9

7 روستاگردی،  پتانسیل ارزشمند 

منطقه کوهرنگ

پیست کورس نداریم،بودجه  9
نداریم،فعال مسابقه هم نداریم

دکت��ر محمود احم��دی نژاد رئی��س جمهور کش��ورمان در 
چهارمین س��فر اس��تانی هیئت دولت به خراسان رضوی در 
جمع مردم مش��هد گفت:  احمدی نژاد افزود: البته بعضی از 
همکاران سابق ما مدام در جلس��ات مطرح می کردند که این 
سفرها  به س��رمنزل مقصود نمی رسد. مگر می شود دولت را 
به استانها برد اما خوش��بختانه امروز در جوار امام هشتم ، ما 
یکصدمین سفر استانی هیئت دولت را برپا کردیم و اعالم می 
کنیم سفرهای استانی در کشور نهادینه شده است. از این رو 

امیدواریم این سنت ادامه پیدا کند.

بازار ارز به دوران قبل برمی گردد 
رئیس جمهور  در ادامه سخنانش به گرانی ها و فشارهای اقتصادی 
اخیر به مردم اش��اره کرد و با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی به 
خوبی انجام ش��د گفت: عده ای از همان ابتدا نمی خواستند این 
طرح به خوبی اجرایی شود. بنابراین تمام تالش خود را انجام دادند 
تا ش��یرینی اجرای هدفمند ش��دن یارانه ها به کام مردم خوش 
نیاید. رئیس جمهور تصریح کرد: از این رو مدام با شایعه پراکنی و 
انعکاس اخبار دروغ در صدد بر آمدند تا اطالعات غلطی را به مردم 

ارائه دهند در صورتی که این گونه نبود.
2

بی تقوایی سیاسیون 
مقدمه فسادهای بزرگ

سناریوی نهایی افزایش 
قیمت بنزین در راه است

احتمال اجرای فازدوم 
هدفمندی ازخرداد

مردی که 24 سال 
دخترش را حبس کرد

احتمال جایگزینی   
اسکناس درشت به جای 

چک پول ها
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فرماندار تهران
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی مناقصه عمومی- یک مرحله ای
شماره 91/06 )59177(

1- موضوع مناقصه: اجرای شبكه های توسعه يافته شهرستان شهركرد در سال 91 )شهرهای سامان- 
بن - سورشجان(

2- مناقصه گزار: شركت گاز استان چهارمحال و بختياری

3- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاريخ 91/02/23 لغايت 91/02/27 به مدت 5 روز از ساعت 8 صبح 
لغايت 15

4- میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: به صورت واريز وجه نقد و يا ضمانتنامه بانكی بشرح مندرج 
در اسناد مناقصه و به مبلغ 20/000/000 )بيست ميليون( ريال می باشد.

5- مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه: ساعت 16 بعدازظهر روز شنبه مورخ 1391/03/06

مناقصه گزاران می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاه اطالع رسانی شركت گاز استان به آدرس

با  يا  و  مراجعه   WWW.IETS.MPORG.IR يا   WWW.shana.ir يا   WWW.nigc-chbgas.ir
شماره تلفن های 4-3339002 و فكس: 3334278-0381 تماس حاصل فرماييد.

روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

شركت گاز استان چهارمحال و بختياری

نوبت دوم

آگهی فراخوان
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

مهلت دریافت موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
اسناد

مهلت ارائه 
پیشنهاد

91/2/2491/3/6تهيه- حمل و توزيع يخ213-90تجديد مناقصه1

 مناقصه 2
11-91بين المللی

خريد مواد نسوز و اجرای عمليات نسوز چينی و آماده سازی تانديش 
 ايستگاه های ريخته گری 3، 6، 7، 8 مديريت فوالدسازی و

نسوزكاری های متفرقه كارگاه های اينگات و دانيلی
91/2/2591/3/13

اجرای عمليات طراحی و پياده سازی سيستم مديريت امنيت 157-90ارزيابی كيفی3
)ISMS( 91/2/2591/3/6اطالعات

91/3/291/2/23دو رديف پمپ سير كوله سولفات آمونيوم و نمک بر189-90تجديد مناقصه4

91/2/2791/3/8شش رديف هادی های نورد 222650-90تجديد مناقصه5

ضمنًا لیست استعالم های مربوط به خریدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.
سایر موارد:

1- زمان دریافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد )مندرج در جدول(
2- جهت اطالع از محل دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به آدرس WWW.esfahansteel.com مراجعه فرمائيد.

م الف/ 2618روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

نوبت دوم

حراج حضوری
دستگاه   1800 تعداد  دارد  نظر  در  اقتصادی  ای  مؤسسه 

موتورسيكلت و 80 دستگاه خودرو اوراقی را بفروش برساند.

قابل توجه اینکه متقاضیان بایستی مبلغ 20 درصد پیشنهادی را 
در زمان خرید بصورت نقدی یا چک تضمینی پرداخت نمایند.

زمان بازدید وسایط نقلیه:
دوشنبه: مورخ 91/2/25 از ساعت 8 صبح تا 12 بعدازظهر از ساعت 

14 تا 16

زمان حراج
سه شنبه: مورخ 91/2/26 از ساعت 9 تا 13 موتورسيكلت و خودرو

محل بازدید
اردستان: پاركينگ شهرداری- مهاباد پاركينگ آتش نشانی و زواره 

)300 دستگاه موتورسيكلت(

مبارکه: زيباشهر ورودی مباركه جنب پمپ بنزين صالحی- پاركينگ 
فجر )موتورسيكلت و خودرو(

بازارچه  جنب  صفائيه  پاركينگ  يک  محله  صفائيه-  مبارکه: 
)موتورسيكلت و خودرو(

محل حراج
اصفهان: چهارباغ باال- روبروی مجتمع اقتصادی كوثر- كوچه شاهد- 

درب پاركينگ

تلفن تماس: 0311-6283540-3

والدت حضرت زهرا)س( بر عموم شیعیان مبارک

www.shana.ir                 www.nigtc-nigc.ir                 www.nigc-dist2.ir               http://iets.mporg.ir
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چهره روزيادداشت

ريیس جمهور چهار معاون خود 
را جابه جا کرد 

رییس جمهور در احکام جداگان��ه ای چهار ت��ن از معاونان خود را 
 تغییر داد. محمود احمدی نژاد در احکام جداگانه ای، بهروز مرادی، 
رییس س��ازمان هدفمندی یارانه ها را جایگزی��ن ابراهیم عزیزی، 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهب��ردی، ابراهیم عزیزی را جایگزین 
 لطف اهلل فروزن��ده، معاون توس��عه مدیریت و س��رمایه انس��انی و 
فروزن��ده را جایگزی��ن محمدرض��ا میرت��اج الدین��ی، مع��اون 
 پارلمان��ی ریی��س جمه��ور ک��رد. ریی��س جمه��ور همچنی��ن

محمدرضامیرتاج الدینی را به عنوان معاون رییس جمهور در اجرای 
قانون اساسی منصوب کرد.

  نقش ايران در پیروزی مقاومت 
بر کسی پوشیده نیست

س��ید حس��ن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان  در دی��دار با غضنفر 
رکن آبادی، س��فیر جمهوری اس��امی ایران در لبنان با اش��اره به 
تح��والت اخی��ر در منطق��ه، ب��ر ل��زوم هوش��یاری در مواجهه با 
 توطئه های فتنه برانگیز دش��منان تأکید کرد و اظهار داشت: نقش 
 بارز جمهوری اس��امی ایران در حمایت از مقاومت و پیروزی های 
حاصله، بر هیچ کس پوش��یده نیست.ش��ایان ذکراست سفیر ایران 
درلبنان عاوه بر سید حس��ن نصراهلل، با رئیس جمهور لبنان و تنی 

چند تن از مقامات لبنانی دیدار کرد . 

در ابت��دای جلس��ه  پی��ام رهب��ر معظ��م انقاب اس��امی به 
مناس��بت آغاز به کار نهمین دوره  مجلس ش��ورای اس��امی 
قرائت ش��د.  آیت اهلل خامن��ه ای در این پیام  ب��ا تأکید بر این 
که اولویت های کش��ور باید احصا ش��ود و جایگاهی شایس��ته 
را در اهتمام ب��ه قانون گذاری بیابد، تصری��ح کردند: همه باید 
 قانون را فصل الخط��اب بدانن��د. در متن  این  پیام  که  توس��ط 
حجت االسام  والمس��لمین  محمدی  گلپایگانی،  رییس دفتر 
رهبری  در مراس��م افتتاحیه در مجلس شورای اسامی قرائت 

شد، آمده است :
موفقیت ملت ایران در فرس��تادن این پیام روش��نگر و پرمغز 
به اف��کار عمومی جهان، لطف دیگری اس��ت از س��وی خدای 
توانا و مهربان که در طول این مس��یر پرچالش، همواره یاری و 
راهنمایی خود را مبذول داشته و هرگز این ملت مؤمن و مجاهد 
را تنها نگذاشته اس��ت. با همه  وجود، خدای عزوجل را سپاس 

می گویم و پیشانی سپاس بر درگاه عظمت او می سایم.
 همچنی��ن واج��ب می دانم که ب��ا دل��ی سرش��ار از تکریم و 

قدرشناس��ی، به ملت بزرگ و تاریخ س��از ایران درود فرستم و 
حضور بهنگام آنان را در عرصه  این آزمون که مانند همیش��ه، 
نمایش��گر بصیرت و اعتمادبه نفس و ش��ناخت درس��ت زمانه 
بود، س��پاس گویم. رهبر معظم انقاب در ادامه ضمن تش��کر 
 از هم��ه دس��ت ان��دکاران برگ��زاری انتخابات نه��م مجلس

 آورده اند:  اکن��ون در طلیعه  مجلس نه��م، اصلی ترین توصیه 
اینجانب به نمایندگان محترم، آن است که در جایگاه خطیری 
که با رأی مردم به دس��ت آورده اند، تنها به مس��ئولیت الهی و 
ادای وظیفه  س��نگین نمایندگی از ملت بیندیشند و انگیزه ها 
و ح��ب و بغض های ش��خصی، گروهی، طائف��ی و محلی را در 
قانون گذاری که مهم ترین وظیفه  مجلس شورای اسامی است 
و نیز در نظ��ارت بر اجرای قانون و البت��ه در موضع گیری هایی 
که فضای کش��ور را تحت تأثیر قرار می ده��د، دخالت ندهند. 
در صدر این همه، قانون قرار دارد. قانون باید کارآمد، روزآمد، 
شفاف، معطوف به نیازهای عمومی و تأمین کننده  منافع ملی 
باشد. در دهه پیشرفت و عدالت، همه  قوانین باید به تحقق این 

دو ش��اخص عمومی کمک کند و با نگاه بلندمدت، گستره ای 
هرچه طوالنی تر و پهناورتر داش��ته باش��د. معظم له در ادامه 
اشاره کردند: همکاری حقیقی و صمیمی با قوای دیگر و پرهیز 
از چالش های ناموجه نیز ش��اخص مهم دیگر و دارای س��هم 
تعیین کننده در اتحاد ملی است که دلسوزان کشور همواره بر 
آن پای فشرده و منافع عمومی و وجاهت چهره  ملت ایران در 
چشم جهانیان را در گرو آن دانسته اند. این توصیه عینا به دیگر 
قوای کشور و همه  اشخاص و نهادهای مسئول نیز متوجه است. 
همه باید قانون را فصل الخط��اب بدانند. اینجانب در دوره های 
گذش��ته  مجلس توصیه هایی را به ع��رض نمایندگان محترم 
رسانده و ادای وظیفه  الهی را که مسئولیت آنان در این دنیای 
زودگذر و در پیش��گاه عدل بی اغماض خداوند در نشئه  آخرت 
است، یادآور شده ام. اینک نیز شما نمایندگان محترم را به آن 

عرایض مخلصانه ارجاع می دهم.
نظارت مجلس ابزار اعمال نظرات شخصی نباشد

رییس جمه��ور نی��ز در اولین جلس��ه مجلس نه��م از جمله 
س��خنرانان آن بود. محمود احمدی نژاد در مراس��م افتتاحیه 
مجلس نهم با ی��ادآوری وظای��ف نظارت��ی و تقنینی مجلس 
ش��ورای اس��امی به منتخبان مجلس نهم، بر تصویب قوانین 
جامع و راهگشا تأکید کرد و گفت: نظارت مجلس باید عالمانه 
و بدون دخالت در مرزهای حقوقی و مسئولیت دیگران باشد. 
رییس قوه مجریه تأکید کرد:  در مجلس اصل بر قانون گذاری 
است و قانون گذاری درست، پایه و اساس تحقق همه آرمان ها 
و همه مطالبات تاریخی ملت است. وی ادامه داد: کشور با انبوه 
قانون اداره و آباد نمی شود، بلکه با قانون خوب، جامع و راهگشا 
پیش��رفت می کند. اگر فقط یک قانون تصویب شود، اما دارای 
مش��خصات واقعی یک قانون باشد کش��ور را متحول می کند. 
احمدی نژاد یک��ی از مأموریت های مجل��س را نظارت خواند 
 و گفت:  نظارت کار بس��یار مهمی اس��ت، کار بدون نظارت کار

غیرقابل قبول است. نظارت باید درست، عالمانه، پاک و بدون 
دخالت در مرزهای حقوقی و مس��ئولیت های دیگران باش��د. 
نظارت، مکمل اجرا برای تحقق اهداف و برنامه هاست و هرگز 

نباید ابزار اعمال نظرات شخصی باشد.
مجلس در رأس امور است

مرندی که ریاست  سنی اولین جلسه مجلس شورای اسامی را 
به عهده داشت نیز در ابتدای جلسه  با تأکید بر این که مجلس 
در رأس امور است، گفت:  مجلس نهم باید در میزان نظارت بر 
مجلس و نظارت بر اجرای قوانین بیفزاید و در مسائل بین المللی 
با دقت و شجاعت ورود پیدا کرده و از حقوق ملت صیانت کند.  

پیام رهبر معظم انقالب به مجلس نهم؛

همه قانون را فصل الخطاب بدانند

ديروز اولین جلسله از مجلس نهم شلورای اسلالمی با حضور منتخبان مردم و رؤسای قوا و  گروه 
مسئوالن لشکری و کشلوری کار خود را آغاز کرد. همه آمده بودند و حرف های خوبی زدند. سیاست

مجلس نهم اما هنوز مثل هندوانه در بسته ای است که معلوم نیست ادامه مجلس هشتم خواهد 
بود يا راه جديدی را برای خود انتخاب می کند.

 رشوه هنگفت اسرائیل 
به ترکیه

روزنامه هاآرت��ص در ش��ماره روز جمعه خود نوش��ت: 
اس��رائیل یک ماه پیش از طریق یک کش��ور اروپایی به 
طرف ترکیه ای پیشنهاد اصاح روابط فی مابین را ارائه 
کرده و به عنوان حسن نیت پذیرفته است که به خانواده 
9 تبعه ترک که در جریان حمله کماندوهای اس��رائیلی 
 به کش��تی ماوی مرمره در قالب ن��اوگان آزادی غزه در

31 می 2010 کشته ش��دند، هفت میلیون دالر غرامت 
پرداخت کند. 

اس��رائیل حت��ی ب��ه اع��ام اب��راز تأس��ف نس��بت به 
این واقع��ه موافق��ت کرده اس��ت، ام��ا این پیش��نهاد 
از س��وی وزارت خارج��ه ترکی��ه رد ش��ده اس��ت  
 وظاهراترکی��ه اعتق��اددارد ک��ه ای��ن پیش��نهاد

  می بایس��ت به طور مس��تقیم به خود دولت ترکیه ارائه 
می شد، نه از طریق یک واسطه.

استرالیا، عراق را به حمله 
هسته ای تهديد کرد

وزیر دفاع اس��ترالیا که از مخالفت بغداد با ورود یکی از 
هواپیماهای این کش��ور به آس��مان عراق بر آشفته بود، 
اعام کرد که اگر دولت��ش اجازه دهد، ب��ه عراق حمله 
هسته ای می کند. شرکت استرالیایی کوانتس اعام کرد 
که دولت عراق یک هواپیمای آن را مجبور کرده که مسیر 
خود را تغییر دهد و اجازه ورود به آس��مان عراق را نداده 
است. این شرکت هوایی اس��ترالیایی این اقدام بغداد را 

غیرطبیعی توصیف کرده است.

سقوط آذربايجان تسريع شده
حجت االسام والمسلمین رحیمیان، نماینده ولی فقیه 
در بنیاد شهید با بیان این که 90 درصد جمعیت کشور 
آذربایجان شیعه اس��ت و این ظرفیت و زمینه مهمی در 
 پیوند با نظام جمهوری اس��امی و مردم ایران به وجود

 می آورد گف��ت: آمری��کا و رژیم صهیونیس��تی تاش 
دارند به کمک حلق��ه ضعیف دول��ت آذربایجان زمینه 
 این پیونده��ا را تضعیف کنن��د و از بین ببرن��د. اما این 
کینه ورزی ها و توطئه هایی که توسط دولت آذربایجان 
انجام می شود، در نهایت سقوط آنها را سریع تر خواهد 
 کرد. وی ادام��ه داد: آمریکا و رژیم صهیونیس��تی تاش 
می کنند پیرامون جمهوری اسامی ایران و مخصوصا در 
حلقه های ضعیفی مانند آذربایجان، بتوانند به جمهوری 

اسامی ایران ضربه بزنند.

خبر ويژه

خبر بین الملل

مسئولیت برای بعضی حرام است
سید حسن خمینی

برخی دل بسته بودند که فردای فوت امام در ایران جنگ قدرت صورت 
بگیرد، اما وقتی حضرت آی��ت اهلل خامنه ای این مس��ئولیت را قبول 
می کنند، همه بر آن کانون اشراق جمع می شوند. نوع حمایت فرزند 
امام به عنوان نزدیک ترین فرد به بنیانگذار جمهوری اسامی ایران را 
از ایشان نیز دیده ایم؛ در واقع فضایی لمس شد که در آن فضا بوی خدا 
وجود داشت، نه بوی قدرت و ثروت. روزی امام)ره( عنوان می کند که 
اگر کسی فکر می کند بهتر از او برای مس��ئولیتی که در آن قرار دارد 
وجود داشته این مسئولیت بر او حرام است و پس از سخن ایشان یکی 
دو نفر از وزرا اس��تعفای خود 
را تقدیم می کنند، نکته مهم 
این است فردی چنین فضایی 
به وجود می آورد که کس��انی 
از مس��ئولیت کنار می کشند 
و یا در مقابل کسانی که اصا 
به دنبال مس��ئولیت نبوده اند 
به سمت مس��ئولیت کشانده 

خواهند شد.
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بازدید كارشناسان آژانس از نیروگاه بوشهر 

رییس اداره ایمنی تولید در آژانس بین المللی انرژی اتمی  از سفر کارشناسان آژانس به ایران براي بازدید 
از نیروگاه اتمي بوشهر خبر داد. میروساو لیپار  اعام کرد که کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در 

زمینه ایمنی تولیدی، در سال آینده از نیروگاه اتمی بوشهر بازدید می کنند.

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
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رتبه / پايه سپرده )ريال( مدت محل اجرا موضوع مناقصه شماره مناقصه
گواهی صالحيت در رشته تأسيسات

رتبه 5 از دفتر فنی استانداری ها يا 
گواهی صالحيت اداره كار )تأسيسات(

12 ماه 97/300/000 ايستگاه های اداره كل راه 
آهن اصفهان

عمليات تعمير و نگهداری تأسيسات مكانيكی 
و برقی و سيستم گرمايش و سرمايشی

43/91/5

گواهی صالحيت در رشته كشاورزی

رتبه 5 از دفتر فنی استانداری ها يا 
گواهی صالحيت اداره كار )فضای سبز(

187 /500/000 12 ماه ايستگاه های اداره كل راه 
آهن اصفهان

خدمات ترميم و نگهداری فضای سبز 43/91/6

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

توضيح: مرتبط بودن موضوع فعاليت شركت در اساسنامه با موضوع فراخوان فوق الزامی است.

3- مهلت و محل دريافت اسناد: حداكثر تا ساعت 30/:12 روز پنج شنبه مورخ 91/03/11 با دردست داشتن معرفی نامه كتبی به نشانی: اصفهان – جاده شيراز 

– بعد از ترمينال صفه – ايستگاه راه آهن – امور قراردادها

4- مهلت و محل تحويل پيشنهاد: حداكثر تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/03/27 به نشانی: دبيرخانه امور اداری.

5- زمان و محل تشكيل جلسه مناقصه و قرائت پيشنهادها: ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 91/03/31 به نشانی: دفتر مديريت.

6- هزينه اسناد: مبلغ )200000( ريال به حساب سيبا به شماره 2176400205007 نزد بانک ملی شعبه راه آهن به نام اداره كل راه آهن اصفهان.

7- دريافت اسناد از طريق پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات كشور به نشانی HTTP://IETS.MPORG.IR امكان پذيرمی باشد.

اداره كل راه آهن اصفهان8 – هزينه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
م الف:3574

الف: مزايده گذار:بانک ملت
ب: موضوع مزايده: بانک ملت منطقه اصفهان در نظر دارد از طريق برگزاری 
مزايده عمومی نسبت به فروش انواع لوازم اداری اسقاط و مازاد خود، با وضع 
 موجود در انبار اداره تداركات، با تعداد و جزئيات مندرج در اوراق مزايده

 اقدام نمايد.
بصورت  پيشنهادی  مبلغ  درصد  مبلغ5  مزايده:  در  شركت  سپرده  ج: 
به حساب جام شماره  واريز  نقدا  يا  و  بانكی  يا چک  و  بانكی  نامه  ضمانت 
72509026/32 به نام اداره تداركات منطقه اصفهان قابل پرداخت در كليه 

شعب بانک ملت سراسر كشور.
د: مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مزايده: ارائه فيش واريزی به 
مبلغ 50/000 ريال به حساب جام شماره 72509026/32 قابل پرداخت در 

كليه شعب بانک ملت سراسر كشور.
 – )ره(  امام خمينی  خيابان   – اصفهان  مزايده:  اسناد  دريافت  ه: محل 
خيابان اميركبير- خيابان قائم مقام فراهانی – انبار و اداره تداركات بانک 

ملت.
و: زمان دريافت اسناد مزايده: از تاريخ 91/03/10 لغايت 91/03/23 از 

ساعت 8 صبح لغايت 13/30.
ن: شماره تماس: 3868431 – 3870536 - 0311

مديريت شعب بانک ملت استان اصفهان

آگهی مزایده عمومی 
شماره 91/1

نوبت اول

نوبت دوم

دستگیري يك جاسوس توسط سپاه
جاسوس مرتبط با سرویس هاي اطاعاتي بیگانه توس��ط اطاعات سپاه سبزوار به 
دام افتاد. روابط عمومي سپاه ناحیه سبزوار اعام کرد که یک نفر با هویت معلوم که 
مرتبط با سرویس هاي اطاعاتي یکي از کشورهاي عربي بود، توسط عوامل اطاعات 
سپاه سبزوار دستگیر شد. فرد بازداشت ش��ده در جریان بازجویي ها به ارتباط با دو 
تبعه یکي از کش��ورهاي عربي و انتقال اطاعات مهم به این افراد، همچنین بیش از 
صد مورد کاهبرداري با استفاده از جعل عنوان مأمور اطاعات سپاه و ... اعتراف کرده 
است. در این گزارش آمده است که به این فرد توس��ط عوامل خارجي یک دستگاه 
لپ تاپ و تجهیزات جانبي جهت ارس��ال اخبار و اطاعات تحویل داده ش��ده و این 
فرد تاکنون 110 میلیون ریال بابت اطاعات ارس��ال شده به کشورهاي بیگانه پول 

دریافت کرده است.

ماجرای عصبانیت جلیلی 
در مذاکره با 5+1

 روزنامه  آمریکایی کریس��تین س��اینس مانیت��ور در گزارش��ي درباره  
مذاکرات بغداد نوش��ت: ه��ر دو ط��رف از برخي »فصول مش��ترکي« 
صحبت مي کنند ک��ه دور بعدي مذاک��رات را در نیمه  ژوئن به مس��کو 
 کشاند.جلیلي پس از مذاکرات به کریستین س��اینس مانیتور گفت که 
 ایران در برابر فش��ار تحریم یا فش��ار مذاکره کنندگان تس��لیم نخواهد 

شد. 
دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: که حس��ن نیت ایجاد شده از زمان 
 دور اول مذاکرات در آوری��ل با »رویکردهایي که واقع��ا مخرب بود« به 

مخاطره افتاد.
جلیلي ب��ه روزنامه آمریکای��ی گفت که براي ش��کل دادن این مس��یر 
همکاري، آنها باید از رویکردهاي غلط و اس��تراتژي مخرب تحریم هاي 
 بیش��تر پرهیز کنن��د. با ای��ن حال، ی��ک مق��ام عالي رتب��ه آمریکایي 
گفت: تحریم ها مهم هس��تند؛ زیرا اهرم فش��ار را افزای��ش مي دهند و 
 ایران هنوز حداکثر فشار را احساس نکرده اس��ت. وي گفت: من انتظار 
 چی��زي ج��ز ای��ن را نداش��تم ک��ه ایراني ه��ا بگوین��د بس��ته 5+1 

نامتوازن بود.
این گزارش به نقل از یک دیپلمات ایراني در این مذاکرات نوش��ت: آنها 
یک پیش نویس را ارائه کردند که مي خواستند غني سازي 20 درصد را 
شامل ش��ود. جلیلي با عصبانیت پاس��خ داد که اگر آنها این بیانیه را به 
 صورت علني بخواهند، ما مي رویم و اعام مي کنیم که کل ماجرا شکست 

خورده است. او کاما عصباني بود. 

حدادعادل پیش بینی انتخاب رییس مجلس نهم را در ش��رایط فعلی ناممکن 
خواند و گفت: ت��اش کردیم که مانند مجلس هش��تم انتخاب هیأت رییس��ه 
در فراکس��یون واحد اصولگرایان صورت بپذیرد، اما تعدادی از دوس��تان ما که 
فراکس��یون جدیدی تش��کیل دادند آن روش را نپذیرفتند، بنابراین انتخابات 
هیأت رییس��ه به صحن کش��یده خواهد ش��د. غامعلی حدادعادل در حاشیه 
تجدید میثاق منتخبان مجلس نهم با امام راحل و ش��هدا در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که تحلیل شما از اظهارات امروز رییس جمهور 
چیست، گفت: صحبت های خوبی کردند که انشاءاهلل مفید باشد. وی در پاسخ 
به این سؤال که چرا رییس جمهور به وظایف نظارتی و تقنینی مجلس پرداخت، 
گفت: در همین ابتدای مجلس نهم نباید بین مجلس و دولت اختاف ایجاد کرد.

خبرنگاری از حداد عادل درباره عدم شرکت اعضای فراکسیون رهروان والیت 
در جلسه فراکسیون اصولگرایان جویا شد که حداد گفت: این اختیار خودشان 
اس��ت. ما از همه دعوت کردیم و به اطاع همه رس��اندیم. وی در پاسخ به این 
سؤال که در جلسه فراکسیون اصولگرایان چند نفر حضور داشتند، گفت: من 87 
اسم دیدم که نوشته شده بود؛ البته رأی گیری به صورت ورقه یا شمردن نبود، 
 بلکه اجماعی بود.حداد عادل گفت: این که در برخی جاها نوشته اند 50 رأی از 
80 نفر، از اکاذیب رایج در این روزهاس��ت. رییس کمیسیون فرهنگی مجلس 
هشتم در پاسخ به این سؤال که آیا بهتر نبود مانند مجلس هشتم انتخاب رییس 
قبل از انتخابات هیأت رییسه در صحن مجلس تعیین تکلیف می شد، گفت: ما 

تاش کردیم که به این صورت باشد. 

انرژی هسته ای مجلس

انتخاب هیأت ريیسه مجلس 
در صحن مجلس

حمايت  سیاسیون مصر از مرسی
با مشخص شدن ورود محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق، آخرین نخست 
وزیر دوران مبارک به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر، گرایش جریان های سیاسی 
مصر طی این روزها بسیار حساس شده است، این در حالی است که همچنان حرف و حدیث 
درباره چگونگی ورود شفیق به دور دوم انتخابات ریاس��ت جمهوری وجود دارد، اما اکثر 
جریان های سیاسی از جمله اخوان المسلمین ترجیح دادند به جای تمرکز بر این مسأله، 
رقابت در دور دوم انتخابات را در نظر بگیرند.در همین راستا روز گذشته هواداران حمدین 
صباحی، نامزد انتخابات مصر که در دور اول در جایگاه سوم قرار گرفت، در شعارهایی تأکید 
کردند: با تمام امکانات خود ژنرال شفیق را به زمین خواهیم زد. این شعار هواداران حمدین 
 صباحی که میزان آرای باالیی را در انتخابات پس از مرسی و شفیق به دست آورده، نشان 

می دهد که آنان گرایشی به نامزد مورد حمایت نظامیان مصر ندارند.



یادداشت
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 عرض پل بزرگمهر
 دو برابر می شود

عباس حاج رس��ولیها، رییس ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان با 
اش��اره به این که تعریض پل بزرگمهر پیش زمین��ه راه اندازی این 
فاز اس��ت، تصریح کرد: در حال حاضر عرض پ��ل بزرگمهر اصفهان 
 BRT 21 متر اس��ت و ب��ه منظ��ور راه اندازی ف��از دوم خ��ط یک
 اصفهان، عرض پ��ل بزرگمهر باید به ان��دازه 22 مت��ر افزایش یابد 
تا به 43 متر برس��د. وی با بیان این که مراحل اجرایی فاز دوم خط 
 یک BRT اصفهان پس از تعریض پل بزرگمهر نیز کامل می ش��ود، 
 اضافه ک��رد: با اجرایی ش��دن ای��ن پ��روژه، ترافیک ای��ن محدوده 
افزای��ش نمی یاب��د و اج��رای ای��ن ط��رح در ای��ن مح��دوده، 
 ب��ر اس��اس انج��ام مطالع��ات و اقدام��ات کارشناس��ی ش��ده 

صورت می گیرد.

 همه هزینه طرح های شهری را 
از جیب مردم نگیرید 

 منص��ور نجفی، ش��هردار منطق��ه 3 اصفه��ان اعام ک��رد: تاکنون 
سازمان های میراث فرهنگی و مسکن و شهرسازی یک ریال هم به 
احیای میدان امام علی)ع( کمک نکرده اند و شهرداری در اجرای این 
طرح تنهاس��ت. وی با تأکید بر این که شهرداری اصفهان در احیای 
بزرگ ترین میدان تاریخی جهان تنهای تنهاس��ت، گفت: اعتبارات 
شهرداری از جیب مردم است و حق نیس��ت که تمام اعتبارات این 

پروژه ازجیب مردم اصفهان برود.

پراید دیگر تاکسی نیست 
علیرضا تاجمیر ریاحی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر اصفهان 
با اعام این که خودرو پراید از ناوگان تاکس��یرانی حذف شده است، 
اعام کرد: با تبدیل به احسن 3۵۰ دستگاه تاکسی فرسوده، میانگین 

عمر این ناوگان به حدود پنج سال خواهد رسید.
 وی ب��ا تأکید ب��ر این که خ��ودرو پراید نزدیک به دو س��ال اس��ت 
که از ناوگان تاکس��یرانی کش��ور حذف ش��ده و در طرح توس��عه و 
نوس��ازی ن��اوگان از آن به هی��چ وجه اس��تفاده نمی ش��ود، یادآور 
ش��د: از دو س��ال اخیر تاکنون خودروه��ای ال ۹۰، پ��ژو 4۰۵، روآ 
و س��مند به متقاضی��ان واگذار ش��ده و در حال حاض��ر فقط ۵۰۰ 
دستگاه پراید مربوط به س��ال ۸۶ در این ناوگان مشغول به فعالیت 
 اس��ت که پس از عم��ر 1۰ س��اله، از چرخ��ه تاکس��یرانی اصفهان

 حذف خواهد شد.

 بیشترین زائران به مرقد امام)ره( 
اصفهانی اند 

فرهاد زیویار، جانش��ین رییس ستاد بزرگداش��ت بیست و سومین 
س��الگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره( با بیان این که در س��ال 
جاری ۶۵ هزار زائر از اس��تان اصفه��ان به مرقد ام��ام خمینی )ره( 
 اعزام می شوند، گفت: استان اصفهان بیش��ترین زائر را به مرقد امام 

خمینی )ره( اعزام خواهد کرد.

در شهر چه می گذرد؟ پیگیری 

چهره روز /گالیه نماینده  کشاورزان 

رانندگان اتوبوس از اعتراض های بی نتیجه خسته اند 

سالم زاینده رود

گشتی در اخبار

سیروس رضایتی، مدیرکل پست استان اصفهان گفت: شرکت هایی 
که تحت عنوان اداره پس��ت مردم را مجبور ب��ه نصب صندوق های 
پستی می کنند، مورد تأیید پست اصفهان نیس��تند. وی با اشاره به 
این که شرکتی تحت عنوان پس��ت و بدون مجوز این اداره به منازل 
شهروندان برای نصب صندوق پستی مراجعه می کنند، اظهار داشت: 
این افراد با گرفتن هزینه 1۵ هزار تومان و با آوردن دالیل و گاه تهدید، 
شهروندان را وادار به نصب صندوق پستی درب منازلشان می کنند.

وی با تأکید بر این که نصب این صندوق ها اختیاریاس��ت  و اجباری 
در نصب آنها وجود ندارد، بیان داشت: این شرکت ها با آوردن دالیلی 
همچون نیامدن نامه ها و بسته های پس��تی به دلیل عدم نصب این 
صندوق ها و همچنین تعلق نگرفتن کد پس��تی 1۰ رقمی، مردم را 
وادار به نصب این هزینه باال می کنند، در صورتی که مردم می توانند 
این صندوق ها را با هزینه کمتر و کیفیت بهتر از س��طح شهر بخرند.  
این افراد از جانب پس��ت عنوان کرده اند که اگر صندوق پس��تی را 
درب منازلشان نصب نکنند، با نصب صندوق پستی 3۰ هزار تومانی 

جریمه می شوند.
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تخلف 
اصفهان در کما 

اصفهان غرق در گرد و غبار اس��ت  و احتمال تعطیلی به علت ایجاد شرایط اضطراری در روزهای 
آتی وجود دارد، اما توسعه شهرک های صنعتی دست از سر این شهر بر نمی دارد و اخبار توسعه 
شهرک صنعتی محمود آباد به عنوان یک مصوبه قطعی، این شهر را به مرز خفگی پیش خواهد برد.
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0935***5328
به نظر می رس��د با وجود وعده های مس��ئوالن برای حل مشکات 
پارکینگ در ش��هر اصفهان، هنوز هم در خیابان های مهم شهر مردم 
برای خرید و... با مشکل کمبود فضای پارک ماشین روبه رو هستند.

کی قرار است این مشکل حل شود؟
---------------------------------------------------

0939***8617
کی می شود برای کش��اورزان اصفهان باالخره یک اقدام جدی کرد 
تا هر سال برای آب رسانی به زمین هایشان مجبور نباشند که دست 

به اعتراض بزنند؟ آیا همه مشکات فقط تقصیر خشکسالی است؟

s m s : 3 0 0 0 6 2 5 5 5 5

z a y a n d e r o o d . n e w s p a p e r 
@ y a h o o . c o m

t e l : 6 2 8 4 1 6 7 - 8

اسفندیار امینی، مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی  استان 
اصفهان انتقاد کرد ک��ه  ما دیگر نمی دانیم مش��کات بخش 
کشاورزی را برای چه کسانی بازگو کنیم؛ هرچه گفته ایم به در 

بسته برخورد کرده  است. 
به گفته وی، در فروردین ماه بخش��ی از محصول کش��ت شده 
در همان ابتدا رها ش��د که البته با توجه ب��ه بارندگی هایی که 
در ماه ه��ای گذش��ته اتفاق افت��اد و رطوبتی ک��ه ایجاد کرد، 
موجب بهبود وضعیت کشاورزان ش��د. وی افزود: از نیمه دوم 
اردیبهش��ت ماه با گرم ش��دن هوا و کاهش بارندگی ها که نیاز 

آب برای کشت گندم هم بیشتر ش��د، دوباره بخش دیگری از 
محصوالت کشاورزی به حال خود رها شد.

اگر آب به موقع نرسد زحماتمان بر باد است
امینی گفت: هر ساله تا 1۵ خردادماه در شرق استان آب کفایت 
کش��ت محصول گندم را می کند، اما اگر تا 1۵ اردیبهشت ماه 
آب به این محصول نرسد، آب رسانی بعد از آن مدت نیز فایده 
ندارد و این محصول خشک می شود. مدیرعامل کانون خبرگان 
 کش��اورزی اس��تان اصفهان از اقدامات انجام ش��ده در زمینه 

آب زاینده رود س��خن گفت و ادامه داد: طی جلس��ات برگزار 
 ش��ده در س��ازمان آب منطقه ای اصفهان، درخواست کردیم 
که تا جای��ی ک��ه ام��کان دارد ت��ا 1۵ خردادماه ب��ه صورت 
 توامان به هر دو طرف رودخانه برای کش��اورزان آب رس��انی 

انجام شود.

دیگر نمی دانیم به چه کسی رو بزنیم
امینی با ابراز تأس��ف از وضعیت موجود تأکید ک��رد: ما دیگر 
نمی دانیم مشکات بخش کشاورزی را برای چه کسانی بازگو 

کنیم! با هر کس که صحبت کرده ایم نتیجه ای عایدمان نشده 
اس��ت. مدیرعامل کانون خبرگان کش��اورزی استان اصفهان 
از اقدامات انجام ش��ده در زمینه آب زاینده رود سخن گفت و 
ادامه داد: طی جلسات برگزار ش��ده در سازمان آب منطقه ای 
اصفهان، خواستیم که تا 1۵ خرداد آب را به کشاورزان برسانند. 
وی به ارایه پاسخ مسئوالن مبنی بر کمبود آب در استان اشاره 
و اضافه کرد: اگر دیگر بخش های اس��تان اصفه��ان در زمینه 
مصرف آب صرفه جویی کنند، می توانند برای کش��اورزان نیز 

موقعیت استفاده از آب را فراهم کنند. 

در اصفهان هر چه از کشاورزی بگویید، باز به در بسته می خورید 

مترو؛ قصه پر غصه 
عملیات اجرایی پروژه مترو یا قطار شهری اصفهان 
 از س��ال 13۸1 کلید خورده، اما با وجود گذش��ت 
1۰ س��ال از ای��ن موض��وع، هن��وز اصفهانی ه��ا 
نتوانس��ته اند طعم سوار ش��دن بر مترو را بچشند. 
البته قطار ش��هری اصفهان از ابتدا با یک سری از 
حاشیه ها همراه بوده اس��ت. همیشه سیاست های 
 کش��ور به ای��ن ص��ورت بوده ک��ه هر چن��د وقت 
یک بار، بودجه های مختلفی ب��ه متروی پایتخت 
کشور اختصاص داده شود و هر روز شاهد راه اندازی 

و بهره برداری ایس��تگاه های جدید ب��رای متروی 
تهران بوده ایم، این در حالی است که  وقتی  نوبت 
به شهرهایی مانند شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز 
می رس��د، باید یک روند طوالنی ب��رای تخصیص 
اعتبار به طرح متروی این کانش��هرها طی شود.  
مدیران این کانش��هر ها نیز گایه مند هس��تند و 
گایه های همیش��گی آنها به عدم تخصیص اعتبار 
کافی برای راه اندازی پروژه مت��رو اختصاص دارد. 
در میان این کانشهر ها مباحث مرتبط با راه اندازی 
پروژه مترو در اصفهان بغرنج تر است؛ زیرا با نگاهی 

به پروژه مت��رو در ش��هرهای دیگ��ر، در می یابیم 
که هر چند راه اندازی متروی کانش��هر مش��هد با 
حاشیه ای همراه بوده، اما این پروژه در سال 13۸2 
راه اندازی شده و در حال حاضر خط یک آن افتتاح 
شده است. عملیات اجرایی متروی شیراز دیرتر از 
اصفهان آغاز ش��ده، اما خط یک آن تا پایان س��ال 
جاری به بهره برداری می رس��د. اگر چه مسئوالن 
ما می گویند که خط یک مت��روی اصفهان تا پایان 
امس��ال کلید می خورد و به بهره برداری می رسد، 
اما ه��ر روز به ج��ای تکمیل این خط، مس��ئوالن 

مطالعه خ��ط جدید تری را برای مت��روی اصفهان 
آغاز می کنند و هر روز صحبت از اضافه شدن خط 
جدیدی برای متروی اصفهان است، به گونه ای که 
یک روز می شنویم متروی اصفهان دارای یک خط، 
روز بعد می شنویم که متروی اصفهان دارای دو خط 
و سپس س��ه خط و چهار خط است. به این صورت 
هر روز یک خط جدید به مت��روی اصفهان اضافه 
می شود. ش��اید طراحی این خطوط برای متروی 
اصفهان مناسب باش��د، اما در حال حاضر با توجه 
به این که هنوز هیچ مسافری سوار متروی اصفهان 
نمی شود، طرح های مطالعاتی و سرمایه گذاری بر 
روی این پروژه ها بی فایده است؛ زیرا مردم نتیجه 

حاصل از پروژه مترو را می خواهند.
وجود باف��ت تاریخی و ارزش��مند به عن��وان یکی 
از حاش��یه هایی اس��ت که به غیر از عدم تخصیص 
بودجه کافی، به متروی اصفهان وارد می ش��ود که 
این موضوع همیشه سبب گایه هایی از سوی اهل 
هنر و میراث دوستان می شود و بر سر این موضوع 
حاشیه های مختلفی طی سال های گذشته، خوراک 
رس��انه های استان شده اس��ت. برخی از مسئوالن 
استان بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که شهری 
مانند اصفهان به هیچ عنوان نیازی به مترو ندارد، 
شاید راه اندازی خطوط BRT و تراموا و گسترش 
زیر س��اخت های حمل و نقل در اصفهان، نیاز این 

شهر را به مترو برطرف کند.

اصال نباید مترو راه می افتاد
علیرضا ذاک��ر اصفهانی، اس��تاندار اصفهان یکی از 
افرادی اس��ت که می گوید اگر به دست من باشد، 
هیچ زمانی اجازه نمی دادم که کلنگ پروژه ای مانند 

مترو در اصفهان زده شود.
البت��ه راه ان��دازی BRT در اصفه��ان تفاوت های 
بسیاری با BRT راه اندازی ش��ده در تهران دارد، 
چرا که فواصل بین ایستگاه های BRT در اصفهان 
بسیار پایین است و این موضوع سبب کندی حرکت 
اتوبوس های تندرو می ش��ود، البته ای��ن اتفاق در 
متروی اصفهان نیز به وقع می پیوندد؛ زیرا فواصل 
ایستگاه های مترو در اصفهان بسیار کم است و این 
موضوع سبب کاهش رغبت اصفهانی ها به استفاده 
از مترو می ش��ود. ذاکر اصفهانی در ارتباط با پروژه 

متروی اصفه��ان می گوید: مت��روی اصفهان جزو 
مصوبات مهر ماندگار محس��وب می شود و در حال 
حاضر اقدامات اجرایی این پروژه شهری در اصفهان 
در حال انجام اس��ت. ب��ه گفته وی، ص��رف نظر از 
بودجه سال 13۹1، اعتبار مناسبی برای پروژه قطار 
شهری اصفهان اختصاص داده شده و تمام تاش ها 
بر این اس��ت که این پروژه تا پایان دولت دهم، به 

بهره برداری برسد.

ناتوان بودن اصفهان در اجرای پروژه های 
ملی نادرست است

عباس حاج رس��ولیها، رییس شورای اسامی شهر 
اصفهان گفت: مترو و سالن اجاس سران ازجمله 
پروژه های ش��اخص موجود در اصفهان اس��ت که 
صحبت های بسیاری در راستای اجرای این پروژه ها 
وج��ود دارد. وی با اش��اره به این که نات��وان بودن 
اصفهان در اجرای پروژه های ملی حرف نادرستی 
است، اعتقاد دارد: تاکنون برای راه اندازی متروی 
اصفهان ح��دود 7۰۰ میلیارد تومان هزینه ش��ده 

است. 
به گفته رییس ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان، 
می طلبد که اعتبارات بیش��تری ب��رای راه اندازی 
متروی اصفه��ان اختصاص  یاب��د، اما صحبت های 
ارایه شده از س��وی برخی از افراد در راستای عدم 
ضرورت وجود مت��رو در اصفهان، حاک��ی از قوی 
نبودن اطاعات آنهاست. وی می گوید: شهر های با 
جمعیت باالی ۵۰۰ هزار نفر به امکاناتی مانند مترو 

نیازمند هستند. 
همیشه صحبت های مسئوالن حاکی از این است 
که تا پای��ان فان تاریخ این پروژه ب��ه بهره برداری 
می رس��د و وعده ه��ای مختلف��ی را در زمان های 
متفاوت می ش��نویم، اما ش��نیدن کی ب��ود مانند 
دیدن و تا زمانی که شخصی س��وار بر مترو نشود، 
نمی توانی��م بگوییم که اصفه��ان از امکاناتی مانند 
مترو برخوردار شده اس��ت. البته اصفهانی ها دیگر 
به وعده های مسئوالن اعتماد ندارند و تصورات آنها 
در راستای اجرای پروژه ای مانند مترو در اصفهان، 
بر این است که متروی اصفهان همانند نقش جهان 
که پروژه ای ملی اس��ت، به گوشه تاریخ پیوند داده 

شده است.

وعده و وعید همچنان چاشنی طرح های بزرگ

اصفهان در اجرای طرح های ملی ناکام است؟

پروژه های مصلی، قطار شهری و نقش جهان از پروژه های ملی و شاخص اصفهان هستند که راه اندازی این پروژه ها از  پروین 
مدت ها پیش نه تنها در میان اصفهانی ها، بلکه در سراس�ر کشور مطرح ش�ده، اما گویی اصفهان نمی تواند از عهده احمدی 

راه اندازی و اجرای پروژه های ملی بر بیاید. تا زمانی هم که مس�ئوالن پروژه ای را به ثمر نرسانند، نمی توان گفت که 
شهری مانند اصفهان در اجرای طرح های  ملی موفق است. به ثمر نرسیدن طرح هایی  مانند مترو، مصلی و نقش جهان اصفهان حاکی از 
این موضوع است و شاید دست هایی پشت پرده وجود داشته باشد که از به ثمر رسیدن آنها  جلوگیری می کند. مهم این است که تا مردم 
نتیجه این پروژه ها را در شهر مشاهده نکنند، به گفته های مس�ئوالن نمی توانند اطمینان داشته باشند. در چند گزارش نگاهی خواهیم 

داشت به برخی از این طرح ها ودالیل عقب افتادن اجرای آنها.

بی��ش از ی��ک س��ال اس��ت ک��ه فکر 
همت آبادی ه��ا درگیر نوس��ازی بافت 
فرسوده این محله  ش��ده است. اگرچه 
بسیاری از مردم این محله در خانه های 3۰ یا 4۰ متری زندگی 
می کنند، اما آنها همواره به دنبال حفظ س��رپناه خود هستند و 
هیچ یک از مردم این محله حاضر به از دست دادن خانه های خود 
نیستند.امروزه مسأله بافت های فرسوده به عنوان یک چالش و 
مسأله شهری محسوب می شود؛ زیرا نیمی از شهر های موجود در 
 سطح کشور جزو بافت فرسوده هستند و بر اساس قانون برنامه 
پنج ساله پنجم، هرس��اله باید 1۰ درصد از بافت های فرسوده 

موجود در سطح کشور احیا شود. 

ش�رایط حاکم بر همت آباد توجه ویژه مسئوالن را 
می طلبد

علیرضا نصر اصفهانی، عضو ش��ورای اسامی ش��هر اصفهان با 
اشاره به این که اگر بخواهیم مشکات موجود در بافت فرسوده 
همت آباد را شناسایی کنیم به این نکته دست پیدا می کنیم که 

مشکل گمشده ای در این محله وجود ندارد، گفت: همت آباد یک 
محله قدیمی و یکی از مناطق محروم موجود در ش��هر اصفهان 
اس��ت. به گفته وی، همت آباد یکی از مناطقی است که به دلیل 
ش��رایط فرهنگی موجود در این بافت، خانه های ریزدانه در این 
محله بسیار زیاد است و به دلیل ش��رایط فرهنگی حاکم بر آن، 
توجه مس��ئوالن باید به همت آباد افزایش یابد. وی اعتقاد دارد: 
برای انجام هر اقدامی در بافت فرسوده همت آباد، الزم است که 
شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر این محله مورد 
توجه قرار بگیرد. نصر اصفهانی گفت: تنها حضور مسئوالن در 
میان همت آبادی ها برای ش��نیدن مش��کات آنها، مسأله ای را 
برطرف نمی کند، چرا که مشکات مردم در این محله شناخته 
شده است. به گفته وی،  فقر خدماتی در همت آباد به عنوان یکی 
از بافت های فرسوده موجود در اصفهان موج می زند و مسئوالن 
باید به دنبال س��اماندهی این مشکل باش��ند. اگر چه اقدامات 
بسیاری برای س��اماندهی مش��کات این محله صورت گرفته، 
اما هنوز کافی نیست و همت مس��ئوالن باید در کنار مشارکت 

مردم قرار بگیرد.

رانندگان اتوبوس در ش��هرهای حومه اصفه��ان از بی توجهی 
مس��ئوالن برای رسیدن به حقشان خس��ته اند.کریم که عرق 
بر پیش��انیش نشس��ته، می گوید: س��ختی کار م��ا رانندگان 
اتوبوس را حس��اب نم��ی کنن��د و اداره کار از ما م��ی خواهد 
برای حل مش��کل س��ختی کارمان وکیل بگیریم. این راننده 
 با 2۸ س��ال س��ابقه کار  اکنون 11 سال اس��ت که  در مسیر 
 ش��اهین ش��هر- اصفهان کار می کند. او با چهره ای خس��ته 
می گوید: برای حل مشکل به اداره کار واقع در اصفهان مراجعه 
کردیم که گفتند به رانندگان شهرهای کوچک به دلیل حومه 
بودن آنها این مزیت تعلق نمی گیرد. وی گایه دارد که  در این 
جا چارت سازمانی نداریم و وقتی هم که اعتراض می کنیم می 
گویند در آینده نزدیک با اضافه ش��دن به تعداد رانندگان این 
اتفاق خواهد افتاد. نکته اینجاس��ت که چه کس��ی صدای این 

رانندگان را می شنود و مشکل آنها را حل می کند؟ 

پاسخ مسئوالن
عب��اس روحانی، مدی��ر عامل ش��رکت اتوبوس��رانی اصفهان 

 و حوم��ه در این ب��اره می گوی��د: در تدوین ط��رح بازنگری و 
طبق��ه بندی مش��اغل که دو س��ال ب��ه ط��ول انجامید، پس 
 از تصوی��ب، توس��ط وزارت کار از س��وی اداره کار در تاری��خ 
27 ش��هریور ماه ۹۰ اباغ و ش��غل رانندگان اتوبوسرانی جزو 
مشاغل سخت و زیان آور محس��وب شد. به گفته وی،  مشاغل 
س��خت و زیان آور در قانون تعریف ش��ده که ش��غل رانندگی 
حمل و نقل عمومی درون ش��هری یکی از آنهاس��ت و شرکت 
اتوبوس��رانی اصفهان و حومه با پیگیری های مکرر توانس��ت 

برای کانشهر اصفهان این امر را محقق کند. 
وی می افزای��د: از زمان اب��اغ این طرح تاکن��ون، 2۰۰نفر از 
پرسنل اتوبوسرانی با سابقه 2۰ سال کار و پرداخت حق بیمه 
مستمر بازنشسته ش��ده اند که بابت بازنشس��تگی این افراد، 
اتوبوسرانی یک و نیم میلیارد تومان به تأمین اجتماعی پرداخت 
کرده اس��ت. وی  در خصوص تعل��ق این مزیت ب��ه رانندگان 
 ش��هرهای کوچک یادآور می ش��ود: در این زمینه سلیقه ای 
نمی توان عمل کرد و مس��ئوالن ش��هرهای کوچک خود باید 

پیگیر حل این مشکل شوند.

برای حل مشکل، 
به اداره کار واقع 
دراصفهان مراجعه 
کردیم که گفتند به 
رانندگان شهرهای 
کوچک به دلیل 
حومه بودن آنها 
این مزیت تعلق 
نمی گیرد

 اگرچه بسیاری از 
مردم این محله 
در خانه های 30 یا 
40 متری زندگی 
می کنند، اما آنها 
همواره به دنبال 
حفظ سرپناه خود 
هستند و هیچ یک 
از مردم این محله 
حاضر به از دست 
دادن خانه های 
خود نیستند

فقر خدماتی در همت آباد موج می زند
گروه
شهر

 نصب صندوق پست
 به بهای تهدید مردم 



يادداشت

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

چهره روز

Society,Cultural Newspaper No. 796  | May 28 ,2012  |  12 Pages 

 بهبود وضعيت آب روستاييان 
استان اصفهان

بانزول نعمت الهي و همت و تالش مديرعامل و كاركنان شركت آب 
وفاضالب روستايی اس��تان اصفهان بيش از دوهزارخانوارروستايي 
ارديبهشت سال جاري نسبت به ماه مش��ابه درسال گذشته، نيازي 
به آبرساني به صورت سيار نداشته و از شبكه هاي داخلي روستا آب 
ش��رب مورد نيازرامصرف كرده اند. طبق آمار معاونت بهره برداري 
شركت  آبفار استان اصفهان، تعداد203روس��تا دردومين ماه سال 
گذشته نياز به آبرساني به صورت سيار داش��ته اند  كه اين تعداد در 
سال جاري به 178روستاكاهش يافته است. الزم به ذكراست كه اين 
آمار از بين21شهرستان شامل روستاهاي تحت پوشش با 125روستا 

و غيرتحت پوشش با53 روستا درسال جاري است. 

ورود دام آلوده به کشور
مديرعام��ل اتحاديه سراس��ری دامداران كش��ور در گفتگ��و با مهر 
درخصوص واردات گوشت به كشور گفت: متأسفانه واردات بی رويه 
گوشت به كشور چند مشكل اساس��ی ايجاد می كند كه يكی از آنها 

تهديد سالمت جامعه است.
سعيد سلطانی سروستانی با بيان اين كه در كنار واردات قانونی دام 
طبيعتا واردات قاچاق دام به كش��ورهم انجام می شود، گفت: وقتی 
واردات قاچاق دام به كشور صورت گيرد، سازمان دامپزشكی بر روی 
آن هيچ نظارتی ندارد و اين مس��أله، موجب ورود دام آلوده به كشور 
می شود. وی با اشاره به بيماری تب كريمه كنگو كه اخيراً در كشور 
شايع شده است، گفت: بيماری های زيادی از جمله بيماری خطرناک 
تب كريمه كنگو كه مشترک بين دام و انسان است از طريق واردات 
 قاچاق دام به كش��ور صورت می گيرد كه بايد مس��ئوالن ذی ربط 

راه حلی برای اين موضوع بينديشند.

آغاز دور جديد مذاکرات 
گازی ايران – يونان در آتن

همزمان با موافقت رسمی دولت آنكارا برای ترانزيت گاز طبيعی ايران 
از مسير تركيه به كش��ورهای مختلف اروپايی، دور جديد مذاكرات 
گازی جمهوری اس��المی ايران و يونان هفته جاری به ميزبانی آتن 
برگزار می شود. بر اين اس��اس، با به بن بست خوردن مذاكرات خط 
لوله گاز ناباكو، در ماه های اخير چندين شركت اروپايی به طور رسمی 

خواستار واردات گاز طبيعی از ايران شده اند.

جشن خودکفايی بنزين ايران
عليرض��ا ضيغم��ی در گفتگو ب��ا مهر با اش��اره به برگزاری جش��ن 
خودكفايی بنزين ايران با افتتاح نهايی فاز دوم طرح توسعه پااليشگاه 
امام خمينی ش��ازند در تيرماه س��ال جاری، گف��ت: در حال حاضر 
تمامی واحدهای فرآيندی اين واحد پااليش��گاهی راه اندازی شده 
و تا چند هفته آينده هم دو واحد باقيمان��ده به طور كامل راه اندازی 
خواهد ش��د. مديرعامل ش��ركت ملی پااليش و پخش فرآورده های 
نفتی با تأكيد ب��ر اين كه در ح��ال حاضر مراحل پي��ش راه اندازی 
واحدهای آر.س��ی.دی و آر.اف.سی.سی پااليش��گاه نفت شازند رو 
به پايان اس��ت، تصريح كرد: تا تير ماه س��ال جاری اين واحد جديد 
بنزين س��ازی به طور كامل در مدار به��ره برداری ق��رار می گيرد. 
معاون وزير نفت با ي��ادآوری اين كه با بهره ب��رداری از اين دو واحد 
 در مجموع ظرفيت توليد بنزين با اس��تاندارد يورو 5  كش��ور روزانه 
هش��ت ميليون ليتر افزايش می يابد، اظهار داش��ت: همزمان با اين 
واحدها طرح های جديد بنزين س��ازی هم در ساير پااليشگاه های 

موجود نفتی كشور راه اندازی خواهد شد.

۲۳۰۰ميلياردتومان کمک  بالعوض 
به کشاورزان

به گزارش فارس، خليليان، وزير جهاد كشاورزی گفت: 500 ميليارد 
تومان برای طرح ه��ای آبخي��زداری و 2300 ميلياردتومان كمک 
بالعوض برای اجرای سيستم های آبياری و طرح های زير بنايی آب 
و خاک در نظر گرفته ش��ده كه ركورد عمليات اجرايی آب امس��ال 
شكسته می ش��ود. وی  افزود: به ازای هر هكتار عمليات آب و خاک، 
دولت 85 درصد وام بالعوض می دهد و 15 درصد بقيه را كش��اورز 

پرداخت می كند.

افزايش ماليم تر قيمت انرژی 
صنعت در گام دوم هدفمندی

سيدرضا فاطمی امين، معاون وزير صنعت  در نشست خبری خود در 
پاسخ به س��ؤالی در خصوص قيمت انرژی مصرفی بخش صنعت در 
مرحله دوم هدفمندی  يارانه ها، اظهار داشت: در مرحله دوم، افزايش 
نرخ برق خيلی كم و ناچيز است و در مقابل قيمت گاز مصرفی صنايع 
بيش��تر از نرخ برق افزايش خواهد يافت. وی تصري��ح كرد: توافقات 
خوبی در مورد قيمت انرژی مصرفی صنعت صورت گرفته و س��عی 

كرديم بين قيمت برق، گاز و سوخت مايع تعادل برقرار كنيم. 

 اسکناس درشت بعدی 
۲۰يا 5۰ هزاری؟

گروه اقتصاد : بحران هر روز رخ می نمايد. از زمان اجراي فاز 
اول هدفمندی اقتصاد، بازار روزهای پر فراز و نشيبی را سپری 
 كرده است؛ يک روز  اثرات ش��وک قيمتي بر پيكره اش وارد 
م��ی ش��ود ت��ا س��ال90، ت��ورم 34/2 درص��د را تجرب��ه 
كن��د. روزی ديگ��ر باي��د در انتظ��ار م��وج ثانوي��ه ناش��ي 
 از اج��راي هدفمن��دي  يارانه ه��ا باش��د. ي��ک روز ه��م 
ناش��ی گ��ری در هداي��ت ب��ازار، آنچن��ان حباب��ی را در 
 بازار س��كه و ارز مملكت فراهم م��ی كند كه ب��ازار، توليد و 
پايه های اقتصاد را تكان می دهد. اقتصاد مملكت اين روزها به 
وارد شدن شوک های ناگهانی عادت دارد و  ديگر گفتن اين كه 
اگر سياست گذاران به طور جدي به اين اوضاع توجه نداشته 
باشند، شرايط مي تواند نتايج سخت تري را براي اقتصاد به بار 
 آورد ه��م، دردی را دوا نمی كند. اما اوضاع به همين جا ختم 
نمی ش��ود. دبيركل بانک مركزی روز گذش��ته با اعالم اين 
كه مجلس ادامه انتش��ار ايران چک توس��ط بانک مركزی را 
 پذيرفته است، خبر در راه بودن اسكناس درشت بعدی را  كه 
20 يا 50 هزار تومانی است اعالم كرد. محمود احمدی از اين 
 كه بانک مركزی مدت هاس��ت به دنبال اجرايی كردن چاپ 
اسكناس های درشت تر اس��ت، در اين باره اعالم كرد: بانک 
مركزی ب��ا ارائه اعداد و ارقام به مجلس و س��اير مراجع، نياز 
به اسكناس درش��ت تر را مطرح كرده و آنها نيز مخالف اين 
موضوع نيستند. براساس آخرين اظهار نظر احمدی، تا زمانی 
 كه مجوز انتشار اسكناس درش��ت تر از مجلس گرفته شود، 
چاره ای جز انتش��ار چ��ک پول های بانک مركزی نيس��ت. 
طب��ق اخب��ار،  بان��ک مرك��زی ب��رای انتش��ار اس��كناس 
 درش��ت ت��ر اع��الم آمادگ��ی ك��رده و ب��ا اس��تدالل ب��ه 
 اين كه  از لحاظ طراحی با انتشار اس��كناس های درشت تر

هزينه ها كاهش داده می ش��ود، قصد دارد مجلس را به اين 
سو سوق دهد. بدين ترتيب با توجه به اين كه سيستم پولی 
ايران10 دهی است، احتماال اسكناس درشت بعدی كه منتشر 
خواهد ش��د، 20 هزار تومانی يا 50 هزار تومانی است. بدين 
ترتيب اقتصاد ايران اين بار شوک بی ارزش شدن پول ايرانی 

را تجربه خواهد كرد.

مديرعامل شهر جديد بهارس��تان در گفتگو با مهر در خصوص 
ساخت مسكن مهر در شهر جديد بهارستان، اظهار داشت: كليه 
واحدهای مسكن مهر كه سهميه ش��هر بهارستان بوده است، تا 

پايان سال 91 به متقاضيان تحويل داده می شود. 
عبدالحميد محمدی بابيان اين كه 12 هزار واحد مسكن مهر در 
اين شهر جديد در حال ساخت است، گفت: در ابتدا ساخت مسكن 
مهر در اين شهر در دستور كار قرار نداشت، اما در دوره جديد و به 
دستور وزير، ساخت اين تعداد واحد مسكونی در برنامه توسعه ای 

اين شهر  قرار گرفت. 
وی در خصوص تأمين زيرس��اخت ها و امكانات شهر بهارستان، 

بيان كرد: زيرس��اخت ها در اين شهر مش��كلی ندارند و خدمات 
 زير بنايی و روبنايی هم برای تمامی واحدها تأمين ش��ده است، 
ضمن آن كه حمل ونقل از اين ش��هر به اصفهان به راحتی انجام 

می گيرد. 
محمدی با اش��اره به برنامه های ش��ركت عمران برای تسهيل 
در رفت و آمد س��اكنان ش��هر، گفت: در حال حاضر اتوبوسرانی 
بين اصفهان و بهارس��تان در حال فعاليت اس��ت و برنامه برای 
 ساخت مترو بهارستان - اصفهان هم از اس��فند 90 شروع شده 

است. 
مديرعامل ش��هر جدي��د بهارس��تان تصريح كرد: قص��د داريم 
 كه اعتبار 300 ميلي��ارد تومانی احداث مت��رو را جذب كنيم تا 
در سه سال آينده اين خط مترو تكميل ش��ود و به بهره برداری 

برسد.
وی با بيان اين كه تمامی قراردادهای س��اخت مسكن مهر در 
اين شهر به روش تفاهم نامه سه جانبه است، گفت: قراردادهای 
مسكن مهر بهارستان از بهمن ماه 90 ش��روع شد و برای سال 
آينده هم برنامه ای برای ساخت مسكن مهر در اين شهر نداريم؛ 
زيرا عالوه بر اين كه زمين تملک شده بسيار كم است، براساس 

افق جمعيتی نبايد بيش از اين به جمعيت شهر افزوده شود.

پيش ف��روش بليت قطارهای مس��افری حد فاص��ل تاريخ های 
11خرداد تا 10 تيرماه س��ال جاری، از امروز دوش��نبه از طريق 

سيستم آنالين دو آغاز می شود. 
 ب��ه گ��زارش مه��ر، ف��روش بلي��ت قط��ار بين الملل��ی 
 تركيه ب��رای تاريخ ه��ای ف��وق، س��اعت 8:30 روز دو ش��نبه 
 هش��تم خرداد ماه س��ال جاری از طري��ق كليه دفات��ر فروش

 بليت قطار در سراسر كشور آغاز می شود.
فروش بليت قطارهای مس��افری همانند سنوات گذشته به طور 
يكپارچه و يكسان از طريق دفاتر فروش و سايت اينترنتی شركت 

رجا صورت می گيرد.

 در ف��روش يكپارچه بلي��ت قطار، ه��ر گونه موج��ودی بليتی 
 ك��ه در كلي��ه نمايندگی های فروش در سراس��ر كش��ور وجود 
 داش��ته باش��د، در سيس��تم اينترنتی فروش نيز قابل مشاهده 

است.
خريداران بليت قطار بعد از گرفتن بليت از اپراتور فروش، بالفاصله 
مندرجات آن را اعم از نام و نام خانوادگی، مبدأ و مقصد، تاريخ و 
س��اعت حركت را به دقت بازنگری كرده و هرگونه مغايرت را به 

اپراتور اعالم كنند.
 هموطنان جهت كس��ب اطالعات بيش��تر در خصوص نش��انی 
 دفات��ر ف��روش، قيمت بلي��ت، موج��ودی بليت و ديگ��ر موارد 
 می توانن��د ب��ه ص��ورت ش��بانه روزی ب��ا تلف��ن 1539 تماس 
 گرفت��ه ي��ا ب��ه س��ايت اينترنت��ی www.raja.ir مراجع��ه 

كنند.
 ش��ماره پيام��ک 3000139 و 3000300 نيز آم��اده دريافت 
نظرها، انتقادها و پيش��نهادهای متقاضيان خريد بليت و سفر با 

قطار  است.
هرساله با آغاز فصل تابستان و ش��روع تعطيالت تابستانی شمار 
زيادی از مردم كش��ور ، قط��ار را به عنوان بهترين وس��يله برای 

مسافرت خود انتخاب می كنند .

اداره كل  مال��ی  و  اداری  ريي��س 
كتابخانه های اس��تان اصفه��ان گفت: 
ميزان وام های پرداختی به پرسنل عضو 
صندوق قرض الحسنه در سال 1391 از 
10 ميليون تومان به 15 ميليون تومان 

افزايش يافته است.
به گ��زارش مهر، س��يد موس��ی نوابی 
اظهار داشت: متقاضيان درخواست وام 
می توانند پنج برابر موجودی و تا سقف 
15 ميليون توم��ان وام دريافت كنند و 
همچنين اعضای متقاضی دريافت وام 
پس از تكميل موجودی، در نوب��ت وام قرار می گيرند. وی با بيان اين كه س��رمايه 
كنونی صندوق قرض الحس��نه اداره كل 130 ميليون تومان اس��ت، افزود: تاكنون 
از اين محل 300 ميليون تومان وام بدون بهره و كارمزد به اعضا اعطا ش��ده است. 
رييس اداری و مالی اداره كل كتابخانه های اس��تان اصفهان همچنين از اختصاص 
سود مشاركت در سرمايه گذاری به اعضای صندوق قرض الحسنه خبر داد و گفت: 
به ازای هر 200 ه��زار تومان موجودی اعضا در صندوق، يک س��هم به آنان تعلق و 
ماهانه به هر سهم، س��ود تعلق می گيرد. وی ادامه داد: با توجه به عضويت بيش از 
85 درصد پرسنل در صندوق قرض الحسنه اداره كل، برنامه های آينده درباره رفاه 
و سرمايه گذاری برای همكاران به زودی اعالم می شود. نوابی تأكيد كرد: همكارانی 
كه عضو صندوق قرض الحسنه اداره كل نيستند نيز می توانند با تكميل فرم عضويت 

از ابتدای سال 1391 به عضويت صندوق قرض الحسنه درآيند.

وام

کتابداران استان  وام 15 ميليون 
تومانی  می گيرند

اخبار کوتاه
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آغاز تولید انبوه تندر 90 با استاندارد یورو 

توليد انبوه تندر 90 ايران خودرو با اس��تاندارد آاليندگی يورو 4 در ارديبهشت ماه امسال آغاز شد. محمدرضا 
 معتمد معاون توليد تندر90 ايران خودرو با بيان اين مطلب گفت: توليد خودرو مذكور با استاندارد يورو 4 زودتر از 

برنامه ريزی وزارت صنعت ، معدن و تجارت است.
توزيع 5۰ هزار تن برنج با نرخ 

تعادلی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 

محمدعلی ضیغمی

ب��ه منظ��ور تعدي��ل قيم��ت برن��ج در ب��ازار مص��رف و حماي��ت 
 از مصرف كنن��دگان؛ دول��ت تصمي��م گرفته ت��ا ح��دود 50 هزارتن
  برن��ج ايران��ی ك��ه در س��ال 90 از س��وی ش��ركت بازرگان��ی

 دولت��ی اي��ران از ش��اليكاران به ص��ورت تضمينی خريداری ش��ده 
 اس��ت را  به ازای ه��ر كيلوگ��رم كمت��ر از 2000 توم��ان، در اختيار 
مردم قرار دهد. بر اساس برنامه ريزی های صورت گرفته، 50 هزارتن 
برن��ج توزيع��ی در س��ال 
ج��اری صرفا در ح��دود 10 
درص��د از فعالي��ت ش��ركت 
مذك��ور درخص��وص كاالی 
برن��ج ب��وده و ب��ا توج��ه به 
وج��ود امكان��ات و همچنين 
 نظ��ارت ه��ای بهداش��تی ، 
مش��كلی بر روی اين كيفيت 

اين برنج ها وجود ندارد.

افزايش 1۰ الی ۳۰۰ درصدی قيمت اجناس 
در صحبت با يكی از فروش��ندگان كاالی خوراكی در اصفهان 
به قيمت ها اشاره كرديم و وی افزايش10 الی 300 درصدی 
كاالها را از ماه های گذشته تا كنون مورد بحث قرار داد و گفت: 
متأسفانه هر روز شاهد افزايش نرخ ها در اكثر اجناس هستيم 

و اين مسأله باعث شده است تا قدرت خريد مردم پايين آيد.
وی ادامه داد: اين هفته نيز همانند هفته های گذش��ته شاهد 
رش��د قيمت ها در اكثر اجناس بوديم؛ به فرض مثال می توان 
به فرآورده های كنسروی از جمله كنسرو ذرت و ماهی اشاره 
كرد كه با افزايش 40 درصدی روبه رو بوده است؛ همچنين در 
بخش لبنيات از دوغ می توان نام برد كه افزايش30 درصدی 

را داشته است. 
اين فروشنده در بخش ديگر صحبت های خود افزايش نجومی 
اجناس خارجی و لوكس را مورد بحث قرار داد و گفت: در بخش 
 اجناس خارجی و لوك��س، از ابتدای رون��د افزايش قيمت ها

افزايش80 الی 300 درصدی را ش��اهد بودي��م، به طوری كه 
ديگر نمی توان ب��رای فروش اي��ن اجناس همانند گذش��ته 

اقدام كرد.

کاهش حجم محصوالت در ازای نداش�تن رش�د 
قيمت

اين فروشنده همچنين تصريح كرد: در برخی از اجناس شاهد 
رشد قيمت نبوديم، ولی در ازای آن، از حجم محصول كاسته 
می شد؛ اين معضل در بخش لبنيات ش��امل پنير و در بخش 

تنقالت شامل چيپس و پفک شده است.
  وی در پاي��ان اظهار داش��ت: يكی ديگر از معض��الت كنونی، 
پايين آمدن كيفيت ش��ير همراه با افزايش قيمت آن است كه 
با توجه به اين مشكل، می توان گفت كه توليدكنندگان مواد 
لبنی با توجه به نرسيدن به خواسته خود، يعنی افزايش بيش از 
قيمت كنونی محصوالت، از كيفيت محصوالت خود كاستند تا 

از اين طريق جبران آن موضوع شود.
محققان اقتص��ادی در تحقيقات خود مش��خص كرده اند كه 
يكی از مؤلفه های افزايش قيمت در ايران، افزايش نرخ ارز بوده 
كه به دليل نداشتن خودكفايی در توليد برخی از محصوالت، 
مجبورند كه اجناس مورد استفاده خود را از كشورهای خارجی 
وارد كنند كه قيمت تمام ش��ده آن با توجه به افزايش نرخ ارز 
رشد قابل توجهی داشته است. از ديگر نكاتی كه محققان بخش 
اقتصادی در افزايش قيمت ها به آن اشاره داشتند، حضور فعال 
دالالن پس از تحريم ه��ا عليه ايران بود كه اين مهم، س��بب 
می شد تا با دس��ت به دس��ت گش��تن محصوالت و نداشتن 
 محل عرضه مس��تقيم كاال، رش��د قابل توجهی در قيمت ها

داشته باشيم.

مصوبه واردات ۲4 ميليارد دالری کاال
در اين باره غضنفری، وزي��ر صنعت، معدن و تجارت به تنظيم 
 بازار با واردات كاال اش��اره ك��رد و معتقد بود كه ب��ا اين روند 
می توان بازار را مديريت كرد. وی عن��وان كرد: دولت مطابق 
نياز و هزينه كرد س��ال گذش��ته و در ش��رايطی كه بسياری 
از كارخانج��ات تأمين كننده كاالی اساس��ی م��ردم نيازمند 
تخصيص هرچه سريع تر ارز بودند و همچنين توليدكنندگان 
دام و طيور برای تأمين خ��وراک دام و طيور خود مثل علوفه، 
ج��و، ذرت و كنجاله س��ويا ب��ه واردات فوری اين م��واد اوليه 
 ني��از داش��تند، مصوب��ه واردات 24 ميلي��ارد دالری كاال را 

صادر كرد. 
غضنفری با تأكيد بر اين كه رقم مصوب تقريبا به اندازه ميزان 
واردات سال گذشته اس��ت كه دولت به واردكنندگان بخش 
خصوصی ارز را با نرخ مرجع داده، گفت: اگر اين واردات صورت 
گيرد، خطوط توليد متناسب با برنامه پيش بينی شده خود كار 
می كند و محصوالتی كه همه آنها كاالی اساسی است، به موقع 
 وارد نظام عرضه شده تا بتوانيم بازار را مديريت و كنترل كنيم. 
 وی اف��زود: بس��ياری از اي��ن واردات ب��ا ن��رخ مص��وب ارز 
1226ريال ب��رای توليدكنن��ده و واردكننده بخش خصوصی 
محاس��به می ش��ود و به طور عم��ده كارخانج��ات نيازمند 
 ماده خام بخ��ش خصوصی ب��وده و خود، نيازش��ان را تأمين 

می كنند.
با توجه به اين تعابير، در آينده بايد ش��اهد كاهش قيمت ها و 
ثبات بازار در ايران باشيم كه به نظر برخی از محققان اقتصادی، 
امری بديعی است و بايد اين كار از پايه درست شود كه يكی از 

آنها، حذف دالالن بازار آزاد است.

رشد قيمت ها همچنان ادامه دارد

کابوس ادامه دار افزایش قیمت ها 

قصه تحريم ايران از سوی کشورهای س�لطه گر و افزايش قيمت ها در بازار، راهی برای ورود  گروه 
دالالن و سودجويان شد، تا جايی که افزايش قيمت در بازار سير نجومی را در پی گرفت. افزايش اقتصاد

قيمت کاالها که ساعتی رخ می دهد، به يک اپيدمی تلخ تبديل شده است. جدايی از معايب 
و مضراتی که اين وضعيت بازار برای مردم به همراه داشته است، می توان به حسن هايی هم در اين باره اشاره کرد 
که يکی از آنها تنظيم خريد خانوارهاس�ت که اين گرانی، افراد را مجبور ساخته تا اندازه نياز خود خريد کنند. در 

اين صورت ديگر اسراف نمی شود و مديريت تنظيم خريد در خانواده حاکم می شود.
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رتبه / پايه سپرده )ريال( مدت محل اجرا موضوع مناقصه شماره مناقصه
گواهی صالحيت در رشته تأسيسات

رتبه 5 از دفتر فنی استانداری ها يا 
گواهی صالحيت اداره كار )تأسيسات(

12 ماه 97/300/000 ايستگاه های اداره كل راه 
آهن اصفهان

عمليات تعمير و نگهداری تأسيسات مكانيكی 
و برقی و سيستم گرمايش و سرمايشی

43/91/5

گواهی صالحيت در رشته كشاورزی

رتبه 5 از دفتر فنی استانداری ها يا 
گواهی صالحيت اداره كار )فضای سبز(

187 /500/000 12 ماه ايستگاه های اداره كل راه 
آهن اصفهان

خدمات ترميم و نگهداری فضای سبز 43/91/6

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

توضيح: مرتبط بودن موضوع فعاليت شركت در اساسنامه با موضوع فراخوان فوق الزامی است.

3- مهلت و محل دريافت اسناد: حداكثر تا ساعت 30/:12 روز پنج شنبه مورخ 91/03/11 با دردست داشتن معرفی نامه كتبی به نشانی: اصفهان – جاده شيراز 

– بعد از ترمينال صفه – ايستگاه راه آهن – امور قراردادها

4- مهلت و محل تحويل پيشنهاد: حداكثر تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/03/27 به نشانی: دبيرخانه امور اداری.

5- زمان و محل تشكيل جلسه مناقصه و قرائت پيشنهادها: ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 91/03/31 به نشانی: دفتر مديريت.

6- هزينه اسناد: مبلغ )200000( ريال به حساب سيبا به شماره 2176400205007 نزد بانک ملی شعبه راه آهن به نام اداره كل راه آهن اصفهان.

7- دريافت اسناد از طريق پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات كشور به نشانی HTTP://IETS.MPORG.IR امكان پذيرمی باشد.

اداره كل راه آهن اصفهان8 – هزينه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
م الف:3574

الف: مزايده گذار:بانک ملت
ب: موضوع مزايده: بانک ملت منطقه اصفهان در نظر دارد از طريق برگزاری 
مزايده عمومی نسبت به فروش انواع لوازم اداری اسقاط و مازاد خود، با وضع 
 موجود در انبار اداره تداركات، با تعداد و جزئيات مندرج در اوراق مزايده

 اقدام نمايد.
بصورت  پيشنهادی  مبلغ  درصد  مبلغ5  مزايده:  در  شركت  سپرده  ج: 
به حساب جام شماره  واريز  نقدا  يا  و  بانكی  يا چک  و  بانكی  نامه  ضمانت 
72509026/32 به نام اداره تداركات منطقه اصفهان قابل پرداخت در كليه 

شعب بانک ملت سراسر كشور.
د: مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مزايده: ارائه فيش واريزی به 
مبلغ 50/000 ريال به حساب جام شماره 72509026/32 قابل پرداخت در 

كليه شعب بانک ملت سراسر كشور.
 – )ره(  امام خمينی  خيابان   – اصفهان  مزايده:  اسناد  دريافت  ه: محل 
خيابان اميركبير- خيابان قائم مقام فراهانی – انبار و اداره تداركات بانک 

ملت.
و: زمان دريافت اسناد مزايده: از تاريخ 91/03/10 لغايت 91/03/23 از 

ساعت 8 صبح لغايت 13/30.
ن: شماره تماس: 3868431 – 3870536 - 0311

مديريت شعب بانک ملت استان اصفهان

آگهی مزایده عمومی 
شماره 91/1

نوبت اول

نوبت دوم

امسال مسکن مهر بهارستان به پايان می رسد  آغاز دور جديد پيش فروش بليت قطار،  از فردا
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كشف بزمجه 90 سانتيمتري در بوستان  تهران
بزمجه 90 سانتيمتري عصبانی كه به علت نامعلوم در محوطه پارك مدرس تهران 
سرگردان و موجب ترس و وحش��ت شهروندان شده بود، توس��ط آتش نشانان با 

استفاده از تجهيزات حفاظت فردی و بدون هيچ گونه آسيبی، به دام افتاد. 

5

 خروج ماهي زنده 
از ریه پسر هندي

تيم��ي از پزش��كان هن��دي 
توانس��تند ماهي زنده اي را از 
ريه يك پسر 12 ساله بيرون 
آورن��د. اين پس��ر ب��ه همراه 
دوس��تانش و براي شناكردن 
به يك رودخان��ه محلي رفته 
بودن��د كه ناخ��ودآگاه ماهي 

را بلعيد. 
بر اساس اين گزارش، پزشكان 
هندي در اين جراحي نادر توانستند اين ماهي 9 سانتيمتري را از ريه 

پسر بيرون آورند و جان او را نجات دهند.
پزش��كان در تش��ريح اين حادثه گفتند: »آنيل« پس از بلعيدن اين 
ماهي، احساس تنگي نفس كرد، به طوري كه پايين تر از حد معمول 
در هر دقيقه نفس مي كشيد. همين امر باعث شد از ريه او عكسبرداري 
شود. بررسي تصوير گرفته شده، نشان دهنده وجود يك شيء خارجي 

در ريه اين پسر بود.
به گزارش پايگاه اينترنتي ايندين تايمز، پزشكان جراح پس از اتمام 
اين جراحي موفقيت آميز 45 دقيقه اي، اعالم كردند كه پيش از اين 
نيز مواردي از بلعيدن پالستيك داشته ايم، اما اين مورد در نوع خود 

منحصر به فرد بوده است.

 اهدای اعضای پسر  نوجوان
 به سه بیمار

اقدام خداپسندانه خانواده يك نوجوان اصفهانی منجر به 
اهدای عضو به سه بيمار نيازمند شد.

 به گزارش زاينده رود، در جريان اين اقدام دو كليه و كبد 
مهران حاتمی 15 س��اله كه در اثر سانحه رانندگی دچار 
مرگ مغزی شده بود، با رضايت خانواده جهت انجام عمل 

پيوند به سه بيمار نيازمند اهدا شد. 

دستگیری گردانندگان سایت 
شرط بندی فوتبال در اصفهان

گروه حوادث- گردانندگان سايت شرط بندی فوتبال 
در اصفهان شناس��ايی و دستگير ش��دند. سرهنگ ستار 
خس��روی، رييس پليس فضای توليد و تبادل اطالعات 
اس��تان اصفهان  در اين باره به خبرنگاران گفت: موضوع 
اين پرونده از زمانی در دس��تور رسيدگی مأموران پليس 
قرار گرفت كه فردی با مراجعه به پليس، از گردانندگان 

يك سايت اينترنتی شكايت كرد. 
بر اساس اظهارات ش��اكی اين پرونده، به دنبال مشاهده 
تبليغات »درآمد ميليونی هفتگی و س��رگرمی هفتگی« 
اين شخص با سايتی آشنا شد كه بر روی نتايج مسابقات 
فوتبال ش��رط بندی می كرده اند و بدي��ن ترتيب وی با 
عالقه مندی به موض��وع، طی مدت يك س��ال اقدام به 
 شرط بندی روزانه كرده است، به طوری كه در پايان سال 
دو ميليارد ريال متضرر شده و حتی 430 ميليون ريال به 

گردانندگان سايت بدهكار شد.
بر اساس اين گزارش، گردانندگان اين سايت اين فرد را 
تهديد به آزار و اذيت كردند و بدين ترتيب شاكی از ترس 

جانش به سراغ پليس آمد. 
 س��رهنگ  خس��روی گفت: ب��ه مح��ض ورود پليس به

 اين پرون��ده، مأم��وران پليس فض��ای تولي��د و تبادل 
 اطالعات اس��تان اصفهان  موفق شدند س��ه متهم اصلی 
 به نام های علی، احسان و حامد را شناسايی و در خانه ای 
شخصی متهمان را دستگير كنند. همچنين پليس استان 
 اعالم كرد: با دستور قضايی، حساب های بانكی متهمان 
 ت��ا اط��الع ثان��وی مس��دود اس��ت. پلي��س ب��ه 
 عالقه مندان به سايت های فوتبال هشدار داد كه هرگونه 
 ش��رط بن��دی ب��ر خ��الف قان��ون اس��ت و مج��ازات 

قضايی دارد. 

برخورد قاطع در انتظار 
قاچاقچیان عمده در سال 91 

رييس پليس آگاه��ي نيروي انتظام��ي از برخورد قاطع 
با قاچاقچي��ان عمده در س��ال جاري خب��رداد و گفت: 
قاچاقچي خرد كه س��ود كمي كس��ب مي كن��د، خدمه 

قاچاقچي عمده هستند. 
سردار س��يد حس��ن بتولي در گفتگو با ايس��نا در مورد 
تمهيدات پليس آگاهي در تشديد برخورد با قاچاقچيان 
گفت: با توجه به نامگذاري س��ال گذش��ته تحت عنوان 
س��ال »جهاد اقتص��ادي«، برنامه هاي برخ��ورد با ورود 
كاالي قاچاق تشديد و در رأس اين همكاري ها، ستادي 
تشكيل شد كه توان  پليس هاي مختلف در راستاي انجام 
مأموريت ها سازماني با محوريت برخورد با كاالي قاچاق 

را هماهنگ كرد. 
وي افزود: در سال گذشته براي انجام هرچه بهتر عمليات ، 
راهكارهاي عملي جديدي در دس��تور كار قرار گرفت و 
موانعي كه بر سر راه مبارزه مستمر و قاطع با قاچاق وجود 

داشت برطرف شد. 
بتولي در تش��ريح اين مش��كالت به بحث خأل در قانون 
مبارزه با قاچاق اشاره كرد و گفت: در بحث قانون، با خأل 
قانوني مواجه بوديم كه به هيچ وجه امكان برخورد مؤثر 
با قاچاقچيان را نمي داد كه خوش��بختانه با پيگيري هاي 
انجام ش��ده، قانون جديد تدوين ش��د و اميد اس��ت اين 
قانون در اسرع وقت ابالغ شود تا مشكالت در اين زمينه 

برطرف شود.
 وي در ادامه به مشكل زيرساختي برخورد با كاالي قاچاق 
اش��اره كرد و گفت: مش��كالتي در بحث زيرساخت هاي 
برخورد با كاالي قاچاق داش��تيم كه در س��ال گذشته با 
كمك گمرك، س��ازمان راه و تراب��ري و همچنين پليس 
اين زير س��اخت ها براي ش��ناخت قاچاق و قاچاقچي و 
همچنين تسريع در كش��ف تنظيم و سيستمي در اداره 
گمرك تعريف شد كه بر اساس آن، قدرت اعمال قانون در 

گمرك افزايش يافت. 
رييس پليس آگاهي ناجا در تشريح ديگر موانع پيش روي 
پليس در برخورد مؤثر با كاالي قاچاق افزود: گاهی ديده 
مي شود كه جنس قاچاق در نوار مرزي قاچاق محسوب 
مي شود، اما همان كاال در مركز شهر قاچاق نيست كه با 
تكيه بر قانون جديد كه نصب »بارك��د« در مبدأ صورت 
مي گيرد و كاالي فاقد اين »باركد« قاچاق اس��ت، زمينه 

براي پليس در برخورد با قاچاق باز مي شود. 
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اين كه آيا همچنان تمركز 
پليس بر پيگيري پرونده هاي قاچاق بيش از صد ميليون 
تومان است، گفت: مبناي رسيدگي به پرونده هاي قاچاق 
بر پايه صد ميليون نيست، اما براي پليس مهم است كه در 
كنار برخورد با كاالي قاچاق، با قاچاقچي نيز برخورد شود؛ 
چرا كه اگر كاالي قاچاق كشف و ضبط شود و با قاچاقچي 
عمده برخورد نش��ود، مش��كل حل نخواهد شد؛ چرا كه 
قاچاقچي خرد سود كمي دريافت مي كند و اولويت پليس 

برخورد با قاچاقچيان عمده است. 
 وي با بيان اين كه قاچاقچي خرد كه س��ود كمي كسب 
مي كند خدمه قاچاقچي عمده است، گفت: بنابراين مالك 
ما در پرونده هاي قاچاق صرفا بحث ريالي نيست و مالك 

و تمركز پليس بر دستگيري قاچاقچيان عمده است. 

آزارهای ش��هری، دردی اس��ت كه جامعه ما س��ال هاست به 
آن مبتال ش��ده و تاكنون با وجود همه تحقيقات و تالش های  
اجرايی و علمی، راهكاری برای پايان آن نيست. متلك شنيدن 
برای جامعه مظلوم زنان ودختران، كهنه تاولی است كه به آن 
مجبورند و ننگ متلك گفتن، ديگر برای برخی مردان و جوانان 
عادت شده است. آنها كاری ندارند آن كه از كنار آنها رد می شود 
چه حجابی دارد، جوان است يا ميانسال؟ حرمت دارد يا ندارد؟ 
اهل اين قماش باشد يا نباشد، بايد ش��نونده حرف هايی باشد 
كه همچون تيغه تيز چاقو، روحش را خراش می دهد، اما تنها 
 جای زخم ها می ماند و بس و اگر اعتراض هم كند، به او طعنه 

می زنند: اگر دردی هست، از درخت است و ...

روزهای گرم از راه می رسد
قصه آزارهای ش��هری هم همانند بس��ياری از روايات شهری 
برای خودش فصلی دارد. زمس��تان، فصل وقوع جناياتی است 
كه به دليل تاريكی ش��ب رقم می خورد. دختران��ی كه در راه 

 مانده هس��تند و گرگ صفتانی كه با ماس��ك مسافرنما فاجعه 
می آفرينند، اما ماجرا به همين جا ختم نمی شود، بلكه رسيدن 
روزهای گرم نيز برای زنان و دختران ش��هر واگويه تلخ تری به 
همراه دارد. تمام آنچه در اين گزارش نقل شده است، حقايقی 
است كه در روزهای اخير در گوشه ای از اصفهان رخ داده و بيان 
اين اتفاقات و كنار زدن پرده حرمت ها، به اين دليل اس��ت كه 
فرصت گوش��زد اتفاقات را فراهم كرده و زن��گ خطر را به صدا 

در آوريم.

خیابان دشستانـ   هفته گذشتهـ  ساعت 15  
خسته از كار روزانه به عنوان يك روزنامه نگار  از اتوبوس پياده 
شد و از خلوت بودن خيابان جا خورد. به آرامی از گوشه پياده رو 
راهش را ادامه داد تا به خيابان محل سكونتش رسيد. هميشه 
از خلوت بودن خيابان فرار می كرد، اما امروز چاره ای نبود. در 
ميانه خيابان صدای موتوری را ش��نيد كه در خالف جهت وی 
حركت می كرد. موتور از او عبور كرد و او كه با لباس رسمی سر 

كار بود، آسوده از اين كه مزاحمتی برايش فراهم نشده، راهش 
را ادامه داد؛ غافل از آنكه موتور س��وار به سمتش حركت كرده 
است. موتور سوار بر پيكرش ضربه سختی زد. همان جا در گوشه 
خيابان بر زمين نشست. موتور سوار فرار كرد و رفت و او در اين 

فكر كه اين وضعيت تا كی ادامه دارد؟

منطقه خانه اصفهانـ   هفته گذشتهـ  ساعت 15 
معلم زبان انگليسی است و بايد تا ساعت 16 خود را به منطقه 
توحيد برساند. با اتوبوس حدود يك ساعت در راه است. از كنار 
مادی خيابان محل سكونتش راهی ايستگاه اتوبوس می شود. 
صدای موتور به او هشدار داد كه محل كيفش را به سمت ديوار 
تغيير دهد. صدای موتور كه به او نزديك ش��د، ترس��اندش. از 
فكر تكرار خاطرات هراس داش��ت. ابتدای يك كوچه ايس��تاد 
و موتورس��وار را ديد كه ماسك كاغذی س��بز رنگی زده است. 
موتورس��وار به او نزديك ش��ده و تالش كردكيف را از چنگش 
درآورد. او سخت كيفش را در دست گرفته بود، اما موتورسوار 
كه ناكام مانده بود، با مش��ت، ضربه ای به صورت دختر جوان 
زد. دختر جوان بی پناه و ترس��يده به خانه بازگشت و اين بار با 

برادرش عازم محل كارش شد.

موتور، مشکل اصفهان است
سردار حسن كرمی ، رييس پليس استان اصفهان در پاسخ به 
زاينده رود موتور را از مشكالت اصفهان عنوان كرد و گفت: بايد 
 رويكرد فرهنگی تغيير كند؛ چرا كه توقيف موتور س��يكلت ها

پاس��خی برای اين مس��أله نيس��ت و پليس نيز ب��رای توقيف 
 موتورس��يكلت ها مالحظات��ی دارد و اين در حالی اس��ت كه

 عده ای باعث بدنامی همه ش��ده اند. س��ردار كرمی با اشاره به 
وجود گشت ويژه لباس شخصی در سطح شهر، از ارتقای امنيت 
خبر داد. فرمانده نيروی انتظامی استان همچنين از به كارگيری 
 پليس افتخاری در سطح شهر و محالت به عنوان » پليس يار« 
 اط��الع داد. س��ردار كرم��ی تأكي��د ك��رد: پلي��س را به دل 

محالت می آوريم.

همه را با یک چوب نمی زنیم
به قول يك ضرب المثل، نمی ت��وان همه را با يك چوب زد، اما 
مسأله آزار و اذيت های برخی موتور سواران برای زنان و دختران 
شهر، معضلی شده كه عده ای را خانه نشين كرده و عده ای هم 
كه چاره ای ندارند از اين ك��ه در عصرهای خلوت روزهای گرم 

در خيابان باشند، بايد تن به اين مصيبت بدهند و دم نزنند.

روزهای خلوت از راه رسید

موتورسواران در كمين دختران شهر

هیچ کس دوست ندارد در این باره حتی صحبت کند، چه برسـد به این که با شرمساری به  شهرزاد 
خبرنگاری بگوید: به خدا صدای موتور را که می شنوم، هر جای کوچه یا خیابان باشم به دیوار باباعلی پور

تکیه می دهم. ظلم بزرگی اسـت که عده ای از سـر بی فرهنگی به آن مبتال هستند و امان 
دختران شهر را بریده اند. 
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 عصبانيت و عدم كنترل خش��م، حادثه ای تلخ در پايتخت را رقم زد، به طوری كه  زنی 
30 ساله درپی امتناع دختر 20 ماهه يكی از نزديكانش از خوردن سوپ، او را چنان كتك 

زد كه دخترك پس از انتقال به بيمارستان جان باخت.
داستان اين حادثه، حكايت سياهی از زندگی كودكی است كه والدينش از ابتدای راه به 
دليل شدت اعتياد او را ترك كرده بودند و در پايان زندگيش، وقتی كه هنوز از 20 ماه پا 
فراتر نگذاشته بود، اسير خشم آنی زن داييش شده و محكوم به مرگی دلخراش می شود.

روز 21 ارديبهشت كودك 20 ماهه ای به نام هليا، توسط يكی از بستگانش به بيمارستان 
حضرت رسول اكرم )ص(  تهران انتقال يافت، اما يك هفته بعد براثر شدت جراحت جانش 
را از دست داد. تيم پزشكی بيمارستان با ديدن آثار ضرب و جرح روی بدن هليا كه نشان 
از وجود كودك آزاری داش��ت، موضوع را به كالنتری 137 نصر اطالع دادند و پليس نيز 
پدر و مادر كودك را برای تحقيقات مقدماتی به كالنتری احضار كرد. با تش��كيل پرونده 
مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه س��وم بازپرسی دادسرای امور جنايی تهران، پرونده 
برای رس��يدگی در اختيار مأموران اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهی تهران بزرگ قرار 

گرفت.
با آغاز رس��يدگی به اين پرونده، كارآگاهان در تحقيقات از اعض��ای خانواده هليا اطالع 
 يافتند پدر و مادر وی معتاد هس��تند و به همين دليل او از زمان تولد، تحت سرپرستی 

دو مادربزرگش بوده است.
مادربزرگ مادری هليا در اظهارات خود به كارآگاه��ان اداره دهم گفت:  دختر و دامادم 
اعتياد ش��ديد به شيش��ه و كراك دارند و چون صالحيت نگهداری بچه را نداش��تند، از 
همان زمان تولد، من و مادربزرگ پدری هليا از او نگهداری می كرديم. او در ارتباط با روز 
 حادثه كه زن دايی هليا او را به بيمارستان آورده بود، به كارآگاهان گفت: می خواستم به 
بهشت زهرا بروم و به همين دليل هليا را نزد عروسم ) زن دايی هليا ( گذاشتم، اما پس از 
يك ساعت، او با من تماس گرفت و مدعی شد سر هليا هنگام بازی به ديوار خورده است 

و او را به بيمارستان می برد.

    بازداشت زن متهم
با اطالعات به دست آمده، زن متهم با دستور بازپرس، بازداشت و برای ادامه تحقيقات به 
پليس آگاهی منتقل ش��د. زن دايی هليا در تحقيقات مقدماتی ابتدا مدعی شد سر هليا 
هنگام بازی به ديوار خورده، اما پس از چند ساعت عنوان كرد هليا در حال بازی از بالكن 

خانه سقوط كرده است.
با توجه به اظهارات متناقض و اعالم نظريه پزشكی قانونی درارتباط با وجود آثار ضرب و 
جرح، متهم سرانجام زبان به اعتراف گشود و گفت: اظهارات قبلی من درباره مرگ هليا 
دروغ بود. وی در باره حادثه به كارآگاهان گفت: روز حادثه مادر شوهرم هليا را به منزل 
ما آورد و زمانی كه قصد رفتن به بهش��ت زهرا را داشت، دخترم عسل از او خواست اجازه 
دهد تا هليا در خانه بماند و با او بازی كند. من نيز با آن كه به خاطر ناراحتی اعصاب وضع 
مناسبی نداشتم، نتوانس��تم از او بخواهم هليا را با خود ببرد. پس از رفتن مادر شوهرم، 
هليا و عسل در حال بازی كردن بودند كه ناگهان سر هليا به ديوار خورد، اما چون آثاری 
نداش��ت، من نيز توجهی نكرده و پس از دادن آب به هلي��ا، او را آرام كردم. پس از مدت 

كوتاهی قصد داشتم به هليا و عسل سوپ بدهم كه هليا از خوردن سوپ امتناع كرد.
    متهم : بیماری اعصاب از حالت عادی خارجم کرد 

در حالی كه به دليل فشار ناش��ی از بيماری اعصاب از حالت عادی خارج شده بودم، در 
يك لحظه كنترل خودم را از دست دادم و چند بار س��ر هليا را به زمين كوبيدم و وقتی 
س��ر او را بلند كردم، متوجه شدم صورت و زير چانه اش كبود ش��ده است. بالفاصله او را 
به بيمارستان رساندم و با مادرشوهرم تماس گرفته و به او گفتم هليا هنگام بازی زمين 
خورده است. سرهنگ كارآگاه آريا حاجی زاده، معاون مبارزه با جرايم جنايی پليس آگاهی 
تهران بزرگ، با اعالم اين خبر گفت: با توجه به اعترافات صريح متهم در ارتباط با ضرب 
و جرح منجر به فوت كودك 20 ماهه و به دس��تور بازپرس پرونده، قرار بازداشت موقت 
برای متهم صادر ش��د. متهم برای تحقيقات تكميلی در اختيار اداره دهم پليس آگاهی 

تهران بزرگ قرار گرفته است.

 آمریکا: باال رفتن از یک درخت 700 ساله 
350 فوتی در کالیفرنیا

 پرتغال: هجوم لک لک ها برای النه سازی 
بر روی تابلوهای شهر آویرو 

 اوکراین: عصبانیت نمایندگان در پارلمان 
به زد و خورد کشید

چه خبر، از کجا؟

شوک

پليس مكزيك از دس��تگيري 
م��ادري خبر داد كه چش��مان 
پسر پنج س��اله اش را از حدقه 
بيرون كشيده اس��ت. اين زن 
طي مراسمي و به منظور »حفظ 
جه��ان« اقدام به اي��ن جنايت 
وحش��يانه كرد. مته��م پس از 
دس��تگيري، اعتراف كرد كه با 
كمك چند نف��ر ديگر از اقوام و ب��راي حفظ جهان و جلوگي��ري از وقوع 
زمين لرزه اين كار را كرده است.پليس اعالم كرد: متهم 28 ساله چندين 
بار به پسرش گفته  است كه چشم هايت را ببند، اما وقتي با مخالفت پسرش 
روبه رو شده، چش��مانش را از حدقه بيرون آورده است. به گفته تعدادي 
از ش��اهدان، متهم در حالي كه فرياد مي زد، گفت: بگذاريد او را بكشم تا 
شيطان از جس��م او بيرون رود. پليس مكزيك پس از دستگيري متهم و 
انتقال اين پسر به بيمارستان، اعالم كرد: پزشكان تالش خود را براي حفظ 
جان اين كودك كرده اند، اما به احتمال قوي بينايي اش را از دست مي دهد.

مادري براي جلوگیري از زلزله 
چشمان پسرش را درآورد

باز هم کودک آزاری

زندگی شوم كودک 20 ماهه با ضربه های خشم به پایان رسيد

SMS
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تجلیل از عامالن زکات استان 
در مراسمی به همت کمیته امداد 
اس��تان چهارمحال وبختیاری، از 
عام��الن افتخاری و طالی��ه داران 

زکات استان تجلیل شد.
 نماین��ده ول��ی فقیه در اس��تان و 
ام��ام جمع��ه ش��هرکرد، درجمع 
عام��الن افتخاری و طالی��ه داران 
زکات گفت: اقام��ه نماز مهم ترین 
دستور پروردگار در میان احکام الهی اس��ت، ولی نماز بدون زکات 
باطل است. حجت االسالم و المس��لمین نکونام تبیین آثار و برکات 
زکات در جامع��ه را در تروی��ج فرهنگ پرداخت زکات بس��یار مهم 
دانست و گفت: در اسالم و قرآن هرجا از نماز سخن به میان آمده، از 

زکات هم یاد شده است.
رییس شورای زکات استان تأکید کرد: اقدامات مؤثری باید در زمینه 
پرداخت زکات و فرهنگ س��ازی آن در جامعه صورت گیرد تا همه 
از برکات آن بهره مند ش��وند. مدیر کل کمیته ام��داد امام خمینی 
 اس��تان هم  اجرای طرح شجره طیبه در کش��ور را از ابتکارات مردم 
چهارمحال و بختیاری دانست و گفت: باید تالش شود این طرح در 
س��طح بین المللی معرفی و اجرایی شود. ابوالقاس��م رستگار افزود: 
طرحش��جره طیبه نباید فقط به بخشش محصوالت باغی ودرختان 
بسنده ش��ود، بلکه باید آن را در تمام امور تس��ری داد. در پایان این 
همایش از زحمات 12 عام��ل افتخاری و طالیه دار زکات اس��تات 

قدردانی شد. 

تشکیل ستاد ارتحال امام )ه( 
در بلداجی 

س��تاد ارتحال امام خمین��ی )ره( در بلداجی تش��کیل 
شد. رییس شورای ش��هربلداجی با اعالم این خبرگفت: 
 برای گرامیداش��ت یاد و خاطره حضرت امام )ره( امسال 
ح��دود 300 نف��ر از بخ��ش بلداجی جهت ش��رکت در 
 مراسم باشکوه سالگرد آن یار س��فرکرده به تهران اعزام

 می شوند. رحمان کرمی در تشریح دیگر فعالیت های 
ستاد ارتحال امام خمینی)ره( ادامه داد: در شهر بلداجی 

نیز مراسمی به همین مناسبت بر پا خواهد شد. 

 انتصاب در اداره راه 
و شهرسازی استان 

علی علیخانی، قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی 
استان چهارمحال و بختیاری در احکامی جداگانه هفت 

سرپرست را منصوب کرد. 
در این احکام رستم باقرسایی، سرپرست مدیریت توسعه 
منابع، حسینعلی مقصودی، سرپرست مدیریت ساخت 
و توسعه راه های استان چهارمحال و بختیاری، عبداهلل 
اسالمی، سرپرست مدیریت فنی و اجرایی، قاسم قاسمی، 
سرپرس��ت مدیریت مس��کن و س��اختمان، سید حسن 
نوربخش، سرپرس��ت مدیریت شهرس��ازی و معماری، 
هوشنگ حیدری، سرپرس��ت مدیریت امالک و حقوقی 
و شهرام ندیمی، سرپرس��ت مدیریت راهداری اداره کل 

منصوی شدند.  

برترین تکواندوکاران استان 
در مس��ابقات انتخابی جوانان و بزرگس��االن تکواندوی 
استان بیش از40 تکواندو کار در قالب شش تیم با هم به 

رقابت پرداختند. 
تکوان��دکاران اس��تان از شهرس��تان ه��ای فارس��ان، 
ش��هرکرد، بروجن، لردگان،اردل و کوهرنگ در هش��ت 
وزن ب��ه روی ش��یافجان )تش��ک مس��ابقه( رفتند. در 
 این رقابت ها مرتضی رئیس��ی، محس��ن بنی ش��ریف،

داوود امیری، وحید اهلل بخش��ی، ع��ادل امیری، فاضل 
نوروزی، علی اکبر رحمانی و حسین رحیمی به ترتیب به 

عنوان نفرات اول اوزان هشت گانه انتخاب شدند. 
در این مسابقات که از سوی هیأت تکواندو استان برگزار 
ش��د، یوس��ف کرمی داور برتر، فاضل نوروزی مربی برتر 
انتخاب ش��دند و داوود امی��ری فنی تری��ن تکواندو کار 

انتخاب شد. 

خبر ویژه

اخبار کوتاه

6
رونمایی از تندیس امام خمینی )ره(

 آقا خانی، شهردار بلداجی درباره برنامه های ستاد بزرگداشت ارتحال امام در این شهر گفت: از تندیس 
حضرت امام خمینی)ره( که در میدان امام خمینی )ره( ش��هر بلداجی نصب خواهد ش��د، پرده برداری 

می شود. گفتنی است برای اجرای این تندیس مبلغ صد میلیون ریال هزینه شده است.
اراضی استان تشنه توسعه 

هستند
رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری

صفدر نیازی
  از 840 رشته قنات استان 290 رشته قنات به طور کامل خشکیده است  
و چنانچه بخش کشاورزی استان تأمین آب نش��ود، 22 درصد اشتغال 
استان و 26 تولید ناخالص ملی تعطیل خواهد شد. این در حالی است که 
ساالنه 1/3 میلیون تن محصوالت زراعی در این استان تولید می شود و 
چهارمحال و بختیاری در تولید بادام آبی و ماهیان سردابی مقام اول، در 
تولید قارچ مقام پنجم و همچنین قطب تولید س��یب زمینی در مناطق 
سردسیر است. ولی  در استانی 
که بیش از 10 درصد آب کشور 
را تأمی��ن می کند، میزان آب 
مصرفی بخ��ش کش��اورزی 
1/07میلیون متر مکعب است.

متأس��فانه فراموش کرده اند 
چهارمحال و بختیاری استانی 
کشاورزی و دامپروری است و 

نه صنعتی.

روزنامه فرهنگی، اجتماعی| شماره 796  |دوشنبه 8 خرداد  1391 | 6  رجب 1433

قیمت ب��االی فروش کرفس کوهی موجب ش��ده تنها رویش��گاه 
کرفس کوهی در کوهرنگ مورد توجه بسیاری از سودجویان قرار 
گیرد و کرفس این منطقه به راحتی به وسیله این افراد که مسلح نیز 

هستند مورد دستبرد قرار بگیرد.
کرفس کوهی با نام محلی »کلوس« از خانواده چتریان و نام علمی 
kelussia odoratisssima mozaffa،گیاه��ی دو س��اله یا 
چند ساله است، ریشه عمودی و کم ضخیم و ساقه علفی توخالی و 

به ارتفاع یک متر دارد.
  برگ ها از نظر ظاهری دارای بریدگی های عمیق و مرکب از چند 
برگچه است و دوره رویش آن از هفته آخر اس��فند شروع و تا اول 

خرداد ادامه دارد.
  بیشترین فراوانی پراکنش این گیاه از ارتفاع دو هزار و 100 متری تا 
سه هزار متری در اقلیم های مختلف استان چهار محال و بختیاری، 

به ویژه در اقلیم ارتفاعات فوقانی است.

روستای چین
رش��د کرفس به طور کلی در دامنه های رو ب��ه جنوب زودتر آغاز 
می ش��ود. ارتفاعات زاگرس در مناطق زردکوه، ک��وه دلی دو آب 
صمصامی، منطقه سر آقا سید، شیخ علیخان، کوه قارن، کوه هزار 
دره، کوه سفید که عمدتا شهرس��تان های کوهرنگ اردل، کیار و 

لردگان از مکان های عمده رویش این گیاه در استان است.
برداش��ت های بی رویه بس��یاری از س��ودجویان  در کن��ار نبود 

 مراقبت مناسب از س��وی ارگان های مربوطه در کوهستان های 
چهارمحال و بختیاری در سال های گذشته، باعث نابودی بسیاری 

از رویشگاه های کرفس کوهی در این استان شده است.
هم اکنون روی��ش این گیاه با ارزش منحصربه فرد به شهرس��تان 
کوهرنگ اختصاص پیدا کرده، آن هم به خاطر این که راه دسترسی 
وجود نداشته و این گیاه در مناطق صعب العبور رویش داشته است.

رویش کرفس کوهی در ارتفاعات این منطقه موجب شده این گیاه 
از دست سودجویان  دور باشد.

رویشگاه  اصلی کرفس در کوهرنگ مربوطه به دهستان موگویی، 
روس��تای چین اختصاص دارد. این در حالی اس��ت این منطقه از 
محروم ترین روستاهای این استان و کشور است. راه دسترسی از 
شهرستان  کوهرنگ به این منطقه  هر ساله در زمانی حدود شش 

ماه به خاطر بارش برف، قطع است.
 مسئوالن برای توسعه این منطقه راهی از استان لرستان به منطقه 
احداث کرده اند. این راه در حالی که باید موجب توسعه این روستا 
ش��ود، به راهی برای آزار و اذیت مردم وسرقت منابع خدادای این 

منطقه تبدیل شده است.
عضو شورای اسالمی روستای چین با اشاره به این که منطقه رویش 
کرفس کوهی در منطقه مجاور روستای چین دهستان موگویی در 
شهرس��تان کوهرنگ بزرگ ترین منطقه رویش کرفس کوهی در 
چهارمحال و بختیاری است، گفت: این منطقه در طرح ملی است و 

سند وپروانه بهره برداری آن متعلق به روستای چین است. 

سید حسینعلی درخشان با اشاره به این که روستای چین در مرز 
با لرستان قرار داد، ادامه داد: احداث جاده ای از بزنوید لرستان به 
این منطقه موجب ایجاد مش��کالت زیادی برای مردم این منطقه 

ایجاد کرده است.
وی اذعان داشت: هنگامی که این جاده در دست احداث بود، اهالی 
منطقه به احداث این جاده اعتراض زیادی کردند. متأس��فانه این 

جاده احداث شد و در حال حاضر نیز جاده بدون امنیت است.

ضرب و شتم مأموران منابع طبیعی
عضو شورای اسالمی روس��تای چین ادامه داد: در این مورد چند 

مأمور منابع طبیع��ی  برای این 
جاده در نظر گرفته شد که این 
مأموران به وس��یله س��ودجان 
مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و 

منطقه را ترک کردند.
وی بیان داشت:  در حال حاضر 
جاده برای سودجویان باز است و 
به راحتی رفت و آمد می کنند و 
منابع طبیعی ای��ن منطقه را به 

راحتی تخریب می کنند.
وی گف��ت: هنگامی که کرفس 
در مراتع این منطقه رویش پیدا 
کرد،34 نفر وارد منطقه شدند 
که ش��ش نفر آنها مسلح بودند 
و دور کوه را گرفتند و بقیه افراد 
با تراکت��ور اقدام به ش��خم این 
منطق��ه کردند و تم��ام کرفس 
غنچه منطقه را برداشت کردند.

ضرورت احداث پاسگاه نیروی انتظامی در روستا
عضو شورای اس��المی روس��تای چین تأکید کرد: هرچه تماس با 
منابع طبیعی گرفتیم، متأسفانه هیچ اقدامی در این  مورد انجام نشد 

وجواب های واهی از مسئوالن  منابع طبیعی شنیدیم.
 درخش��ان با اش��اره به اجرای عدالت و ایجاد امنی��ت برای مردم 
 در مناطق مختلف کش��ور اذعان داش��ت: امنیت برای مردم این 
روستا نیز باید اجرا شود و ضرورت دارد پاس��گاه  نیروی انتظامی 
در این منطقه دایر شود. عضو شورای اسالمی روستای چین بیان 
داشت: دایر شدن پاسگاه منابع طبیعی نیز برای حفاظت از مرتع و 

جنگل نیز در این منطقه ضرورت دارد.

سرقت کرفس کوهی در کوهرنگ

 برداشت غیرقانونی با تراکتور

آگهی احضار 
1686  چون آقای اکبر کدخدایی الیادرانی فرزند مرتضی ش��کایتی علیه 1-آقای 
محمد رضا حیدری فرزند اصغر و 2- خانم حمیده قلعه س��ری فرزند س��ید جالل 
مبنی بر کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 900267 ک 111 این 
دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 91/4/8 س��اعت 9 صبح تعیین شده نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 115 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود 
و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود 
و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود. مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی اصفهان شماره م / الف 3856

آگهی احضار 
پرون��ده  ش��ماره   ،9110100353500265 ابالغی��ه  ش��ماره   1685
9009980359601393، محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواس��ت در پرونده کالس��ه 9009980359601393 برای مهرداد نادری به 
اتهام س��رقت گردنبند تقاضای کیفر نموده که رس��یدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رس��یدگی برای مورخه 1391/04/07 ساعت 11:00 تعیین گردیده 
اس��ت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترس��ی ب��ه متهم و در اجرای 
مق��ررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 
رس��یدگی غیابی به عمل خواهد آمد. مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 109 دادگاه 
عمومی )کیفری( شهرس��تان اصفهان – س��عید احمدیان ش��ماره م / الف 3854

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
1684 شماره: 1609 / 91/2/28، چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
دشت باغ کهنه به مساحت تقریبی 405 متر مربع پالک شماره 35/3960 واقع در 
ازان بخش ثبتی س��یم که طبق پرونده ثبتی به نام خانم رویا رمدان و غیره فرزند 
حسین در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز یکش��نبه 91/3/28 س��اعت 9 صبح در محل شروع و به 
عم��ل خواهد آمد. لذا ب��ه موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجارین و صاحبان 
ام��الک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاری��خ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
ه��ای معترض��ی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعت��راض باین اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و باین اداره تس��لیم نماید. تاریخ انتشار شنبه 91/3/6 رئیس اداره ثبت میمه 

آگهی 
1687 کالسه پرونده: 2229، شماره دادنامه: 91/2/28 – 309 ، مرجع 

رسیدگی: شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید محمد رضا 
معمار قهفرخی نشانی: کیلومتر 5 جاده اصفهان تهران مقابل کارخانه شیر پگاه 
نمایندگی سایپا دیزل، وکیل: زهره دهقانی ناژوانی به نشانی: اصفهان، خ خیام، 
محله ناژوان کوی شهید اکبر فروجانی پالک 111، خوانده: بهزاد کریمی میر 

آبادی، به نشانی مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 

نماید: رای قاضی شورا: دعوی سید محمد رضا معمار قهفرخی با وکالت زهره 
دهقانی ناژوانی، به طرفیت بهزاد کریمی میر آبادی به خواسته مطالبه مبلغ 
پنجاه میلیون ریال وجه چک شماره 482987 – 88/8/18 عهده بانک ملی 

ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه 
خوانده با توجه به ابالغ قانونی نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده 
و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد 
مواد 310 و 312 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 

مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پنجاه و سه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر 
و تادیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از 
سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد و حق الوکاله وکیل در حق 

خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. قاضی شعبه 7 شورای حل اختالف 

اصفهان
آگهی 

1768 کالس��ه پرون��ده 2228/90، ش��ماره دادنام��ه: 311 – 91/2/28، تاری��خ 
رس��یدگی: 91/2/16، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 7 ش��ورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: محمدرضا معمار به نشانی: اصفهان کیلومتر 5 جاده تهران مقابل کارخانه 
ش��یر پگاه جنب تعاونی، وکیل: زهره دهقانی ناژوانی به نش��انی اصفهان، خ خیام، 
محله ناژوان کوی ش��هید اکبر فروجانی پالک 111، خوانده: محمد حسینعلی پور 
به نشانی: مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه مبلغ 48/771/353 ریال، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مش��ورتی اعضاء قاضی ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح زیر 
مب��ادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی ش��ورا: در خص��وص دعوای خواهان 
محمدرضا معمار با وکالت زهره دهقانی ناژوانی به طرفیت محمد حس��ینعلی پور 
به خواس��ته مطالبه مبلغ 38/771/353 ریال وجه چک ش��ماره 204850 مورخ 
90/12/7 ب��ه عنوان وجه تخلف قرارداد ش��ماره 491 م��ورخ 90/8/12 و مبلغ ده 
میلی��ون ریال بابت باقیمانده فاکتورهای قرارداد مذکور ش��ورا با توجه به بررس��ی 
جمی��ع اوراق پرون��ده و نظر به تبص��ره 2 ماده 2 و تبصره 6-1 م��اده 4 قرارداد و 
فاکتوره��ای صادره ک��ه مصدق آن در پرونده موجود می باش��د و با توجه به عدم 
حضور خوانده علی رغم ابالغ قانونی و عدم ارایه الیحه دفاعیه که برائت ذمه ایشان 
را محرز نماید نظر به صحت دعوی خواهان داش��ته و مس��تنداً به ماده 198 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی و م��اده 10 قانون مدنی و م��اده 310 و 312 قانون تجارت 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 38/771/353 ریال وجه چک شماره 
204850 و ده میلی��ون ری��ال بابت باقیمانده فاکتور مربوط ب��ه قرارداد 491 فی 
مابین و مبلغ پنجاه و س��ه هزار ریال هزینه دادرس��ی و مبلغ خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ دادخواس��ت 90/12/1 و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم 
م��ی نماید رای صادره غیاب��ی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این ش��عبه می باش��د. قاضی شورای حل اختالف ش��عبه 7 حوزه قضایی اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

1688 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 2279/90 خواه��ان محمد خ��ان محمدی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت اسحاق نجفی تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگی برای روز یکشنبه مورخ 91/5/15 ساعت 9/30 تعیین گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ 
بنزین مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می ش��ود. مدیر دفتر مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی دادنامه
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970354200297 دادنام��ه:  1689ش��ماره 
9009980358300520، آقای مهدی خانی به نش��انی روبروی ورزشگاه خرازی 
پ 420، مته��م: آقای س��عد ا... برنگی به نش��انی مجهول المکان، اتهام: س��رقت 
مستوجب تعزیر، رای اصالحی: در خصوص شکایت مهدی خانی در دادنامه 1963 
– 1390/11/11 که با س��هو قلم و اش��تباه نام آقای س��عد اله برنگی از قلم افتاده 
دادگاه از توجه به ش��کایت ش��اکی، گزارش ضابطین دادگستری، اظهارات و اقرار 
صریح متهم ردیف اول در آگاهی شرق اصفهان، قرائن و امارات موجود در پرونده، 
عدم حضور متهم در دادس��را و دادگاه علیرغم ابالغ قانونی از طریق انتش��ار آگهی 
بزه انتس��ابی را محرز و مس��لم دانسته و مستنداً به مواد 42 و 656 قانون مجازات 
اسالمی و با رعایت ماده 47 قانون مزبور متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری 
و 70 ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید و با استناد به ماده 667 قانون مجازات 
اس��المی متهم را به رد ده عدد گوش��ی موبایل و کیف دستی و وجه نقد به مقدار 
530000 تومان و مدارک دانش��گاه و دفترچه حساب و کارت شارژ موبایل همراه 
اول و ایرانس��ل و ش��صت و هفت هزار تومان درحق آقای مهدی خانی س��والری 
محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین دادگاه ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قاب��ل تجدید نظر خواهی در محاکم 
تجدید نظر اس��تان اصفهان می باش��د. ضمناً این رای اصالحی و با تنقیح مناط از 
ماده 309 ق آ.د.م صادر گردیده و ارائه رای اصلی بدون این رای ممنوع می باشد. 

رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان وطن خواهان اصفهانی 

توزیع 11هزار بسته فرهنگی  سیستم یکپارچه مدیریت اجرای اسناد 
با حضور مدیرکل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان چهارمحال و بختیاری، سیس��تم 
یکپارچه مدیریت اجرای اس��ناد رس��می الزم االجرا در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان شهرکرد راه اندازی شد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال و بختیاری، 
این سیستم بعد از یک دوره آموزش حضوری پنج روزه با حضور کارشناسان اعزامی 
از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در واحد اجرای ثبت اسناد و امالک شهرستان 

شهرکرد، راه اندازی شد.
 از مزایای این سیس��تم می توان به تس��ریع در انجام امور و صرفه جویی در وقت، 
امکان ثبت تقاضانامه، تشکیل پرونده، صدور اجرائیه و اخطاریه و غیره اشاره کرد. 

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی چهارمحال و بختیاری 
 ازتوزیع 11هزار بس��ته فرهنگ��ی در بین زائ��ران حرم مطهر ام��ام خمینی)ره( 

خبر داد. 
بهمن اکبریان در جلسه کمیته فرهنگی تبلیغی بیست و سومین سالگرد ارتحال 
ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران افزود: تمام اعضای کمیته برگزارکننده 
مراس��م ارتحال درتهیه بس��ته فرهنگی تبلیغی ویژه زائران مرقد مطهر امام )ره( 

همکاری خواهند کرد. 
وی با اش��اره به تهیه پوس��تر ویژه ایام میالد حضرت علی )ع(گفت:10هزار جلد 

کتاب جهت بسته های فرهنگی به وسیله این اداره انجام خواهد گرفت. 

مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری گفت: تجهیزات الزم برای 
تست تش��خیص مواد صنعتی و روان گردان ها در چهارمحال و بختیاری 
وجود ندارد. منص��ور فیروزبخت در همایش »آش��نایی با م��واد مخدر و 
روان گردان ه��ا، عالی��م و عوارض جس��می و روانی و راه های تش��خیص 
آزمایشگاهی« در شهرکرد اظهار داشت: آشنایی مردم و مسئوالن استان با 
مواد مخدر جدید و روان گردان ها که اخیرا مصرف آنها رو به افزایش است و 
به طور معمول دانشجویان، جوانان و برخی از دانش آموزان مقطع دبیرستان 
را درگیر خود کرده است، از مهم ترین اهداف برگزاری این همایش  است. 
وی با اش��اره به این که تقریبا 96 درصد معاینات پزش��کی قانونی شامل 
آزمایشات مواد مخدر است، گفت: بیشتر  آزمایشات ارجاع داده شده به این 
سازمان از سوی مردم و قضات با برخورداری از درصد اطمینان باال انجام 
می شود، اما درباره تست تش��خیصی روان گردان ها و مواد مخدر صنعتی 
جدید تجهیزات الزم برای تشخیص در این استان وجود ندارد. فیروزبخت 
با اشاره به آمار فوتی های ناشی از س��وء مصرف مواد مخدر در این استان، 
گفت: در س��ال 87 حدود 24 مورد فوتی ناشی از سوء مصرف مواد مخدر 
در این استان به ثبت رسیده است. در س��ال 88 نیز 30 مورد، در سال 89 
آماری در حدود 38 مورد و در س��ال 90 افزون بر 49 مورد فوتی گزارش 
شده است. مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری افزود: در دو ماه 
نخست امسال، هشت مورد فوتی براثر مصرف مواد در این استان داشتیم که 
سه مورد در ماه فروردین و پنج مورد در اردیبهشت ماه گزارش شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری سفرهای استانی هیأت دولت را الگوی جدیدی 
از خدمت دانست و اظهار داشت: در این الگو خادم برای ارایه خدمات به مخدوم 
مراجعه می کند. علی اصغر عنابس��تانی گفت: الگوی س��فرهای استانی دولت 
نشان داد که بس��یاری از مش��کالت با مراجعه خادم به مخدوم حل می شود و 
نشس��تن دولت مردان در اتاق های شیش��ه ای دردی از م��ردم دوا نمی کند. 
وی تصریح کرد: دستاوردهای س��فرهای اس��تانی دولت عدالت، تنها منحصر 
و محدود به مصوبات سفرها نیس��ت، بلکه این مصوبات کوچک ترین دستاورد 
سفرهای دولت عدالت محور نهم و دهم بوده است. عنابستانی گفت: هنگامی که 
رییس جمهور و وزرا از نزدیک پروژه های استانی را می بینند و چهره به چهره 
با مردم صحبت می کنند، نش��ان از اندیشه عدالت گستری در سفرهاست. وی 
بیان داشت: هر سفر اس��تانی هیأت دولت در چهارمحال و بختیاری این استان 
را به اندازه یک برنامه پنج س��اله جلو برده است. عنابستانی افزود: چهارمحال و 
بختیاری در هفت سال گذشته حداقل به اندازه 20 سال جلو افتاده است و این 
امر، بدون ارایه هرگونه آمار و تنها با گذر از اس��تان و دیدن آثار مصوبات دولت 
قابل درک است. وی اظهار داشت: اختصاص هزار و 500 میلیارد ریال تسهیالت 
برای کارگروه سرمایه گذاری، 148 میلیارد ریال برای دادگستری، تأمین اعتبار 
چهارخطه شهرکرد- فارس��ان - چلگرد و مطالعه راه آهن، تکمیل طرح توسعه 
فرودگاه شهرکرد، 20 میلیارد ریال برای دیجیتال سازی سیمای جهان بین و 
مطالعه پنج طرح بزرگ صنعتی، تنها بخشی کوچکی از دستاوردهای سفرهای 

استانی دولت عدالت به چهارمحال و بختیاری است.

مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری: استاندار چهارمحال و بختیاری:

تجهیزات برای تست تشخیصی 
مواد صنعتی وجود ندارد

سفرهای استانی دولت الگوی مراجعه 
خادم به مخدوم است 

برداشت های 
بی رویه بسیاری 
از سودجویان  در 
کنار نبود مراقبت 

مناسب از سوی 
ارگان های مربوطه، 

باعث نابودی 
 بسیاری از 

رویشگاه های 
کرفس کوهی شده 

است
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1- شرایط  عمومی استخدام :
تدين به دين مبین اسالم يا يکی از اديان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

تابعیت نظام جمهوری اسالمی ايران
التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران

داشتن کارت پايان خدمت وظیفه عمومی يا معافیت دائم از خدمت )ويژه آقايان(
نداشتن اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و سابقه محکومیت جزائی مؤثر

داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانائی برای انجام کاری که استخدام می شوند.
نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آراء مراجع قانونی

داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی ساير دستگاه های دولتی و يا بازخريد خدمت باشند.

2- شرایط اختصاصی استخدام :
حداقل سن 20 سال و حداکثر سن 40 سال؛ تمام تا آخرين روز مهلت ثبت نام.

تبصره: موارد ذيل به شرط ارائه تأيیديه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد :
الف( داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل )از تاريخ 1359/6/31 لغايت 1367/5/29( به طور داوطلبانه خدمت 
نموده اند، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بس�تری شدن و يا اس�تراحت پزشکی رزمندگان در اثر 

مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل.
ب( افراد خانواده معظم شهدا، آزادگان، مفقوداالثرها و جانبازان از کارافتاده کلی که قادر به کار نمی باشند شامل: همسر، 

فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر تا میزان 5 سال.
ج( آزادگان، فرزندان ش�هداء، فرزندان جانبازان 50 درصد و باالتر و فرزندان آزادگانی که حداقل دارای پنج سال سابقه 

اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
د( داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت )قرارداد معین( در دس�تگاه های دولتی از تاريخ 57/11/22 به خدمت 

اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها.

3- نحوه ثبت نام و ارسال مدارک :
ثبت نام به صورت اينترنتی و از تاريخ 91/3/8 لغايت 91/3/14 از طريق س�امانه www.esfazmoon.ir  صورت خواهد 
گرفت. چگونگی انجام مراحل ثبت نام در سايت مشخص می باشد و داوطلبان پس از طی مراحل ثبت نام، شماره رهگیری 

را حتمًا برای مراحل بعدی يادداشت نمايند.

واريز مبلغ 60000 ريال به حساب جاری 980 خزانه کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران قابل پرداخت در کلیه شعب 
بانک ملی ايران به عنوان حق ش�رکت در آزمونهای تخصصی و آزمون عملی داوطلبان استخدام )ايثارگران از 50 درصد 

مبلغ مذکور و فرزندان شاهد از پرداخت کل مبلغ مذکور معاف می باشند(.
- ارائه فیش در روز برگزاری آزمون الزامی است.

تذکر :
1- ارسال عکس به صورت الکترونیکی: داوطلبان می بايست تصوير پرسنلی خود را با عرض 200 تا 300 پیکسل و ارتفاع 
300 تا 400 پیکسل با فرمت JPG و حجم حداکثر 70 کیلوبايت اسکن نموده و فايل مربوطه را در محل موردنظر بارگذاری 

نمايند.
2-ساير مدارک پس از برگزاری آزمون در چارچوب ضوابط و مقررات از داوطلبان دريافت خواهد گرديد. )مدارک شامل: 
تصوير برگ درخواست شغل تکمیل شده در سامانه ثبت نام، اصل فیش واريزی، تصوير آخرين مدرک تحصیلی، تصوير 
صفحه اول شناسنامه »درصورت داشتن توضیحات تصوير صفحه آخر«، تصوير کارت پايان خدمت نظام وظیفه عمومی 
يا معافیت دائم ويژه برادران، يک قطعه عکس 3×4 جديد و تمام رخ و پشت نويسی ش�ده، مدارک داللت بر ايثارگری و 

معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذيربط، مدارک داللت بر بومی بودن(

4- زمان و محل توزیع کارت و نحوه اعالم نتیجه :
کارت ورود به جلسه آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه  مورخ22و 23و 
24 خرداد ماه سال جاری به صورت الکترونیکی قابل دريافت می باش�د. لذا ضروری است داوطلبان محترم کد رهگیری 

ثبت نام خود را تا پايان آزمون حفظ نمايند.

5- مواد آزمون عبارتند از :
الف( آزمون توانمندی های عمومی شامل 1- زبان و ادبیات فارسی 2- زبان انگلیسی عمومی 3- رياضی و آمار مقدماتی 
4- فن آوری اطالعات 5- معارف اسالمی 6- اطالعات سیاسی اجتماعی و مبانی قانونی که به تعداد )100( سؤال چهار گزينه 

ای )بدون اعمال نمره منفی( طراحی خواهد شد.
تبصره : اقلیت های دينی از پاسخگوئی به س�ئواالت معارف اسالمی معاف می باش�ند و امتیاز آن در ساير موارد آزمون 

توزيع می شود.
ب( آزمون تخصصی شامل سئواالت مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب می باشد.

آگهی استخدام پیامنی 
اس��تانداری اصفه��ان ب��رای تأمی��ن نی��روی انس��انی موردنی��از خ��ود و س��ایر دس��تگاه ه��ای اجرای��ی اس��تان طب��ق مف��اد قان��ون مدیری��ت خدم��ات کش��وری و دس��تورالعمل نح��وه برگ��زاری امتح��ان عموم��ی و تخصص��ی ب��رای 

1390 مع��اون مح��رم توس��عه مدیری��ت و رسمای��ه انس��انی رئی��س جمه��ور تع��داد 1275 نف��ر از اف��راد واج��د رشای��ط  /12 110/دم م��ورخ 21/ ب��ه کارگی��ری اف��راد در دس��تگاه ه��ای اجرای��ی و از مح��ل مج��وز ش��امره 4550/

را از طریق برگزاری آزمون توامنندیهای عمومی، تخصصی، مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت پیامنی به رشح ذیل استخدام می مناید.

سهمیه استخدامی فرزندان ش�اهد و جانبازان  25 درصد و باالتر و آزاده باالی 
يک سال اسارت، 25 درصد بوده که به استناد قانون اصالح بند )و( ماده 44 قانون 
برنامه پنجم توسعه در اختیار اداره کل  بنیاد شهید و امور ايثارگران قرار گرفته 
است. ضمنا از کل سهمیه استخدامی 5 درصد نیز برای استخدام ساير ايثارگران 
شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر 
و فرزندان آنان، فرزندان جانبازان زير 25 درصد و آزادگان زير سه سال اسارت 

و خواهران و برادران شهدا در نظر گرفته شده است.
معلولین عادی بومی به ش�رط کس�ب حد نصاب نمره الزم و دارا بودن ش�رايط 
مندرج در آگه�ی به ترتیب نمره مکتس�به از 3 درصد س�همیه قانونی مربوطه 

برخوردار خواهند بود.
صد درصد سهمیه اس�تخدامی به داوطلبان بومی استان تعلق دارد و داوطلبان 

ساير استان ها هیچگونه حقی در صورت شرکت در آزمون نخواهند داشت.
تبصره: بومی شامل افرادی می ش�ود که حداقل دارای يکی از ويژگی های زير 

باشند :
الف( محل تولد داوطلب با محل جغرافیائی مورد تقاضا برای استخدام يکی باشد.
ب( حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی ابتدائی، راهنمائی و متوسطه را در محل 

جغرافیائی مورد تقاضا برای استخدام سپری کرده باشد.
ج( فرزندان پرس�نل نیروهای مس�لح درصورتی که محل 3 س�ال از س�نوات 
تحصیلی آنها )اعم از ابتدائی، راهنمائی و دبیرس�تان( با محل مورد استخدامی 

يکی باشد نیز بومی تلقی می شوند.
توجه: اولويت انتخاب داوطلبان با بومی شهرس�تان می باش�د و در صورتی که 

داوطلب بومی شهرس�تان حدنصاب الزم برای قبولی در آزمون را کسب نکرده 
باشد از داوطلب بومی ساير شهرستان های استان در صورت شرکت در آزمون 

مربوط به آن محل انتخاب می گردند.
انتخاب داوطلبان اس�تخدام برای انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان 3 
برابر ظرفیت مورد نیاز از می�ان افرادی که حد نصاب نم�ره آزمون عمومی )60 
درصد کل نمره آزمون( را کس�ب کرده ان�د، به ترتیب باالتري�ن نمرات آزمون 

تخصصی انجام خواهد شد.
کسب حد نصاب نمره الزم در آزمون توانمندی های عمومی صرفًا به منزله تأيید 
صالحیت عمومی و تصحیح اوراق امتحان بوده و هیچگونه حق استخدامی ايجاد 
نمی کند و انتخاب داوطلبان براساس نمرات آزمون تخصصی و با رعايت اولويت 

های مقرر صورت می پذيرد.
کارکنان غیر رسمی و همچنین نیروهای شرکتی )نام دستگاه استخدام کننده( 
به ازای هر سال سابقه خدمت مربوط و مشابه از )2( درصد و حداکثر )20( درصد 
کل امتیاز در هر يک از مراحل آزمون اس�تخدامی به صورت جداگانه برخوردار 

خواهند شد.
اولويت انتخاب داوطلبان در شرايط يکسان به ترتیب با شاغلین غیررسمی )نام 
دستگاه استخدام کننده(، داوطلبان بومی و شاغلین غیررسمی مناطق محروم 

و دورافتاده برای همان مناطق خواهد بود.
صرفا دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی حق ش�رکت در آزمون را خواهند 

داشت.
به مدارک ارس�الی توس�ط دانش�جويان و دارندگان مدارک تحصیلی باالتر و 

پائین تر از مقاطع تحصیلی اعالم ش�ده در ش�رايط احراز مش�اغل مورد اشاره 
و همچنین م�دارک معادل )به اس�تثنای دارن�دگان م�دارک تحصیلی معادل 
صادره از دانش�گاه ها و مؤسس�ات آموزش عالی کش�ور ک�ه در آزمون جامع 
سازمان س�نجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول ش�ده اند و گواهی مبنی 
 بر ام�کان ادام�ه تحصیل در مقط�ع باالتر ب�ا ارزش علم�ی دارن�د( ترتیب اثر

 داده نخواهد شد.
مس�ئولیت ناش�ی از ع�دم رعاي�ت دقی�ق ضواب�ط و ش�رايط اع�الم ش�ده 
در مت�ن آگه�ی و ي�ا ارس�ال م�دارک ب�ه ص�ورت ناق�ص برعه�ده داوطلب 
 خواهد ب�ود و در ه�ر مرحل�ه از مراح�ل امتحان، س�ابقه و جذب محرز ش�ود
 داوطلب به اش�تباه يا به عمد اطالعات خالف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج 
در آگهی اس�ت، از انجام مراحل بعدی محروم گرديده و در صورت صدور حکم 

استخدامی، حکم مزبور لغو و بالاثر می گردد.
مدارک تحصیلی فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی درصورت پذيرفته شدن 
در آزمون )حداکثر 2 ماه پس از اعالم نتیجه( بايس�تی به تأيید سازمان مرکزی 

دانشگاه مذکور برسد.
انتخاب نهائی پذيرفته ش�دگان آزمون پس از طی مراحل گزينش و تايید آن از 
سوی معاونت توسعه مديريت و سرمايه انس�انی ريیس جمهور صورت خواهد 

گرفت.
صدور کارت و شرکت در آزمون به منزله تايید مدارک نمی باشد و مدارک پس 
از برگزاری آزمون در چارچوب ضوابط و مقررات و شرايط مندرج در آگهی مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.

متقاضیان استخدام جهت سهولت درامر نام نویسی می  توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سطح استان نسبت به ثبت نام اقدام منایند الزم به ذکر است 

اسامی و آدرس دفاتر پیشخوان در سایت www.dpes.ir  قابل مشاهده است.

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان

دفر منابع انسانی و تحول اداری

تذکرات

م الف :3931



یادداشت

 مرب��ی فص��ل پی��ش تی��م امی��د ذوب آه��ن و تی��م 
ذوب آهن نوین در گفتگو با یکی از رسانه های خبری 
اعالم کرده که تالش های او باعث ش��ده جلوی حضور 
مربیان غیربومی به تیم فوتبال ذوب آهن گرفته شود و 
انتخاب کربکندی در بین گزینه های باش��گاه شاهکار 
او بوده است. هاشم س��لطانی با این تعریف و تمجیدی 
که در این گفتگو از خود و انتخابش داشته است، امید 
زیادی دارد دستیار بعدی کربکندی شود. هر چند این 
موضوع به صراحت در گفتگو های او مشخص نیست، 
اما با کمی تیزبینی متوجه نان قرض دادن ها می شوید. 
به هر حال اگر در چند روز آینده نام هاش��م سلطانی را 
در کنار کربکندی در کادر فن��ی تیم فوتبال ذوب آهن 
ش��نیدید، تعجب نکنید. مربی تیم ذوب آهن نوین در 
گفتگو با ایمنا درباره نحوه انتخاب کربکندی گفت: قبل 
از این که هیأت مدیره باش��گاه فرهنگی ورزشی ذوب 
آهن با محمد رضا کربکندی مذاکره کند و به توافقات نهایی برسند، ازمن برنامه خواستند و با من نیز مذاکره کردند. 
وی افزود: مسئوالن باشگاه برای سپردن مسئولیت تیم فوتبال بزرگساالن ذوب آهن، ازمن برنامه خواستند و قبل از 
مذاکره با مربیانی چون فیروز کریمی، محمد احمدزاده، منصورابراهیم زاده، مجید جاللی و رسول کربکندی با من به 
مذاکره نشستند که دراین مذاکره که در محل دفترفروش شرکت سهامی ذوب آهن و با حضورابراهیمی مدیرعامل 
باشگاه، فیض بخشیان و یزدی زاده، دو نفر از اعضای هیأت مدیره باشگاه برگزارشد، من ازمسئوالن باشگاه واعضای 
هیأت مدیره خواهش کردم ازحضور مربیان غیربومی در این تیم به شدت خودداری کنند.حتی خطاب به خسرو 
ابراهیمی اعالم کردم که بایستی طوری کادرفنی را انتخاب کنید که درآخرفصل سرهایمان را باال بگیریم نه این که 

درپایان فصل پاسخی برای هواداران این باشگاه نداشته باشیم. 
س��لطانی در ادامه گف��ت: گفتم من مال این باش��گاه هس��تم وش��اید بیش��تر از دیگ��ران دلم به ح��ال این تیم 
و باش��گاه می س��وزد. از این رو س��عی کنید مرب��ی را ب��ه کارگیرید که خ��ودش در ابت��دا ذوب آهنی باش��د و 
به این تیم عرق داش��ته باش��د. وی درپایان گف��ت: به هرحال رس��ول کربکندی انتخاب ش��د ومن خوش��حال 
ش��دم ک��ه جل��وی حضورمربی��ان دیگ��ری درای��ن تی��م را گرفت��م ت��ا ای��ن تی��م درآرام��ش و آس��ایش 
 کامل درلی��گ برتر فص��ل جاری حض��ور یاب��د. س��لطانی همچنین در م��ورد ش��ایعه حض��ورش در کادر فنی 
 ذوب آهن گفت: نام من به عنوان یکی ازدس��تیاران آقای کربکندی به ایش��ان پیشنهاد ش��ده است که درنهایت 

تصمیم گیری با ایشان است. 

بازیکنان تیم »بارسلونای 
 بی« هم به جمع 

حافظی کنندگان با پپ 
گواردیوال پیوستند و 

قبل از آغاز دیدارشان 
مقابل تیم الس پالماس با 

پیراهنی که رویش نوشته 
شده بود »مرسی پپ« 

به زمین چمن آمدند. به 
این ترتیب بازیکنان تیم 
پایه ای بارسا از زحمات 

گواردیوال در باشگاه 
کاتاالن تشکر کردند. 

 تیم ملی فوتسال
  کشورمان در

  دومین دیدار خود
  در چارچوب 

مرحله گروهی مسابقات 
 فوتسال

  قهرمانی آسیا
 شنبه شب در 

 ورزشگاه الشباب دبی
  به مصاف قطر رفت

  و با نتیجه 8 بر
 صفر به برتری 

رسید.

امیر قلعه نویی، اواخر هفته 
گذشته به صورت مستقیم 

با محمد قاضی، تماس 
گرفته و از او خواسته به 

پرسپولیس نرود. ژنرال به 
قاضی گفته که تو را برای 

استقالل می خواهم و اگر 
تنها پای قرارداد داخلی 

و قول و قرار در هیأت 
است، حاضرم با مبلغی 

باالتر مقدمات حضورت در 
استقالل را فراهم کنم. 

قاضی، صید امیر از پرسپولیسی ها

قطر برابر ایران تحقیر شد »بارسای بی« هم از گواردیوال متشکر است

عکس نوشت

گفتگو

در بازار داغ نقل وانتقاالت هر روز شاهد شنیدن اخبار 
ضد و نقیضی هستیم. یک روز بازیکنی اعالم می کند 
که قراردادش را با تیم قبلی تمدید کرده اس��ت، فردا 

اعالم می کند از تیم های سرخابی پیشنهاد دارد. 
در این می��ان س��هم س��پاهان در میزان اخب��ار داغ 
حاشیه ای نقل و انتقاالت و  با پایان یافتن قراردادهای 
برخی از بازیکنان ستاره این تیم بیشتر از سایران است. 
حضور بنگر و سیدجالل حسینی در تیم پرسپولیس، 
نقش زیادی در باالرفتن تب انتقاالت داشت؛  بنگر یک 
روز اعالم می کند به پرس��پولیس نزدیک شده و باید  
99درصد او را  پرسپولیس��ی بدانید، ف��ردا از احتمال 
تمدید قراردادش با س��پاهان حرف می زند. به همین 
خاطر ش��نیدن صحبت های سرپرس��ت تیم فوتبال 
س��پاهان درباره این اخبار بعضا ض��د و نقیض خالی از 
لطف نیست. کس��ی که از ابتدا تاکنون مبنای فعالیت 

باشگاه در بازار نقل و انتقاالت را حفظ بازیکنان کنونی تیم و تقویت چند پست اعالم کرده است. 
سرپرست تیم فوتبال س��پاهان  در این باره از پیشنهاد یک میلیارد تومانی پرسپولیس��ی ها برای جذب مدافعان 
تیمش خبر داده و از طرفی  به خبر قطعی پیوستن یا عدم انتقال پوالدی تا آخر هفته جاری اشاره کرده است. رسول 
خوروش در مورد مذاکره باشگاه سپاهان با مهرداد پوالدی  گفت: با این بازیکن صحبت کرده ایم اما هنوز تکلیفش 
با پرسپولیس مشخص نیست. تا آخر هفته معلوم می شود پوالدی به سپاهان می آید یا خیر. وی درمورد این که 
گفته می شود باشگاه سپاهان برای جذب ساموئل پیشنهاد اغوا کننده ای به استقالل داده است، عنوان کرد: اگر 

بخواهیم این بازیکن را بگیریم، خودم به میدان می روم. ما ساموئل را نمی خواهیم. 
سرپرست سپاهان با بیان این خبر که قرارداد مهدی جعفرپور هم با این تیم تمدید شد، گفت: فعال در فکر تمدید 
قرارداد با بازیکنان خودمان هس��تیم و امروز هم قرار بود با چند نفر از بازیکنان خودمان صحبت کنیم که به دلیل 

سفر رحیمی به ترکیه این قرارها را لغو کردیم. 
خوروش درباره این که بنگر در مصاحبه ای عنوان کرده 99 درصد پرسپولیس��ی شده گفت: ما هم این شایعات را 
می شنویم و حتی شنیدیم که پرسپولیس پیشنهاد یک میلیارد و 150 میلیون تومانی به بنگر و سید جالل داده 
است و قرار هم هست آپارتمان با تمام تجهیزات به این بازیکنان داده شود. نمی دانیم پرسپولیس این پول ها را از 
کجا می آورد. ما این اخبار را شنیدیم و صحت و سقم آن را نمی دانیم. بنگر هنوز به ما نگفته در سپاهان نمی ماند 

و برای مذاکره قرار گذاشته ایم.

 تیم ملی فوتسال کش��ورمان در دومین دیدار خود 
در رقابت های آسیایی، در دیداری راحت موفق به 

شکست 8 بر صفر تیم ملی قطر شد. 
سرمربی تیم ملی کشورمان در رابطه با این پیروزی 
اظهار نظر جالبی داشته است. او گفته می توانستیم 
تعداد گل های بیش��تری را ب��ه ثمر برس��انیم، اما 
خودمان نخواستیم. ضمن این که شیوه متفاوتی را 

برای هر بازی ارایه می کنیم.
س��رمربی تیم ملی فوتس��ال ایران گفت: با توجه به 
حساس��یت بازی ها در مراحل بعدی، نمی خواستیم 
ب��ه بازیکنان فش��ار بیاوریم و گل های بیش��تری به 

قطر بزنیم.
علی صانعی معتقد است: قطری ها برای کنترل بازی 
به میدان آمده بودند اما در پایان توانس��تیم نتیجه 
خوبی کسب کنیم. دیدار امشب برابر استرالیا که یک 
تیم فیزیکی است، جنگ سرگروهی اس��ت و امیدوارم با پیروزی در این بازی به عنوان سرگروه صعود کنیم و 

منتظر حریف خود در مرحله بعدی باشیم.
وی درباره گلزنی وحید شمسایی در بازی با قطر گفت: از شمسایی در بازی اول نیز راضی بودیم. ما در هر بازی با 
شیوه  متفاوتی ظاهر می شویم. در بازی قبل بیشتر برای فضاسازی از شمسایی استفاده کردیم اما در این دیدار 

موقعیت  های بیشتری نصیب او شد و توانست دو گل به ثمر برساند.
 صانعی ادامه داد: هر بازی ش��یوه خ��اص خود را دارد. می دانس��تیم قط��ر از همان ابتدا عقب ب��ازی خواهد 
 کرد و به دنب��ال دریافت گل کمتر اس��ت. هرچند که م��ا نیازی به گل های بیش��تر در این دیدار نداش��تیم. 
 بازی های مراحل بعدی دش��وارتر اس��ت و ما نیاز بیش��تری به بازیکنان داریم. به همین دلی��ل به بازیکنان 
 گوش��زد کردیم احتیاط الزم را داشته باشند تا آس��یب نبینند. نمی خواس��تیم به بازیکنان فشار وارد شود و 
گل های بیشتری بزنیم. دوست داریم تمام بازیکنانمان سالم بمانند تا بتوانیم در بازی های آینده از آنها استفاده 

کنیم.
س��رمربی تیم ملی درباره اس��تفاده از بازیکنان جوان گفت: ب��ه دلیل این که این بازی ها حساس��یت خاصی 
ندارد و همچنین ب��ه خاطر این که فش��ار ب��ر بازیکنان اصلی وارد نش��ود، س��عی کردیم از تم��ام بازیکنان 
 اس��تفاده کنیم و به بازیکنان اصلی اس��تراحت دهیم. از تمام بازیکنان راضی هس��تم و به خوبی توانس��تند

 در زمین ظاهر شوند.

سرپرست سپاهان خبر داد

پیشنهاد یک میلیارد تومانی پرسپولیس به بنگر و حسینی 
کربکندی چگونه انتخاب شد؟ 

هاشم سلطانی مربی ذوب آهن می شود
صانعی: 

نمی خواستیم بیشتر گل بزنیم

ابراهیم زاده قراردادش را با نفت تهران امضا کرد
منصور قنبرزاده، مدیرعامل باشگاه نفت تهراناظهار داشت: روز گذشته جلسه ای با منصور ابراهیم زاده داشتیم و در 
نهایت به توافق رسیدیم و با ایشان قرارداد امضا کردیم. اصرار داشتیم ابراهیم زاده قراردادی دو ساله با ما امضا کند اما 
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اینها که گفته ش��د، رفتار و گفتمان و نحوه مدیریت خس��رو ابراهیمی، 
مدیرعامل فعلی باشگاه به گل نشسته ذوب آهن اس��ت. برآورد آن چه 
مطرح ش��د، مش��خص می کند او مدیر قابل و کارکش��ته و کارآمدی 
 نیس��ت. چراکه به جز صفرعلی براتی و تعداد معدودی از همکارانش در 

هیأت مدیره کارخانه، کسی بر مدیریت وی تأکید ندارد.
استاندار، مدیریت باشگاه را عامل اوضاع نابس��امان ذوب آهن می داند. 
مدیرکل اداره ورزش و جوانان مسئولیت هیچ اتفاقی در این باشگاه را به 
عنوان متولی ورزش استان برعهده نمی گیرد، چراکه او نیز مانند استاندار 
معتقد است مدیریت باید به فکر باشگاه باشد. سخنگوی شورای اسالمی 
شهر اصفهان به تازگی بعد از جدایی منصور ابراهیم زاده و آمدن کربکندی 
به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال ذوب آهن اعالم کرده است با توجه به 
فراز و نشیب هایی که ذوب آهن در فصل گذشته داشت، می توان به این 
نتیجه رسید که مشکالت این تیم فراتر از بحث سرمربیگری است، چون 

ابراهیم زاده بود که در سال های گذش��ته تا نایب قهرمانی باشگاه های 
آسیا این تیم را هدایت کرد. پس اگر مشکل از سرمربی بود، در سال های 

گذشته می بایست این تغییرات انجام می شد.
نصراصفهانی معتقد اس��ت نباید تقصیرها را به گردن سرمربی انداخت: 
تیم ذوب آهن بازیکنان محوری خود را از دس��ت داده و مشکالت مالی 
و حاشیه ای هم برای باشگاه ایجاد مشکل کرده است. بنابراین می توان 
این طور نتیجه گیری کرد که این باشگاه خوب مدیریت نشد که چنین 
مشکالتی دامنش را گرفته است و برای حل آن باید پیش از شروع فصل 

جدید آسیب شناسی صورت گیرد.
مشاور ورزشی اس��تاندار هم با نصر اصفهانی هم عقیده است: ابراهیمی 
انسان خوبی است اما توانایی حل مشکالت باشگاه را نداشته است. البته 
این موضوع را فراموش نکنید که هزینه های باشگاه ذوب آهن با باشگاه های 

دیگر قابل مقایسه نیست. 

مربی��ان و بازیکنان تیم های ورزش��ی باش��گاه هم جمالت��ی در تأیید 
 این مدیریت ندارن��د و هی��چ گاه در جبهه دف��اع از خس��رو ابراهیمی 
نایس��تاده اند. حتی خیلی هاشان از غیبت وی س��رتمرینات و مواقع بد 
اوضاع مالی و روحی در کنار تیم گالیه مند بوده و هستند. مجموعه ورزشی 
 باش��گاه از تعامل نداش��تن وی با مربیان و بازیکنان بارها سخن به میان 
 آورده اند. عکس ها و خبرها گواه این موضوع است که آقای ابراهیمی کنار 
تیم های باش��گاه ذوب آهن نب��وده و از اتاق مدیریتش ب��ر امور نظارت 

داشته اند.
وی تنها در بازی ذوب آهن با اس��تقالل، در پلی آف لیگ قهرمانان آسیا 
چند دقیقه قبل از بازی به رختکن تیم رفته و این حضور تأثیر مثبت که 
نداشت، هیچ، بعد از بازی با مصاحبه ای که انجام دادند درد و زخم را به کل 
جامعه ورزش اصفهان تزریق کرد: »به تیم استقالل تبریک می گویم که به 
عنوان نماینده ایران موفق به حضور در جمع تیم های برتر آسیایی شدند.«

حتی وقتی روزنامه همش��هری به او خرده گرفت که چ��را اولین جمله 
مصاحبه بعد از حذف ذوب آهن را به تبریک به اس��تقاللی ها اختصاص 
دادید، پاسخ داد: اینجا بحث عرق ملی اس��ت و هر تیمی از ایران در این 

رقابت ها حضور پیدا کند، باعث افتخار ماست.
 وقتی عادل فردوس��ی پور در برنامه جنجالی اش به مدیرعامل باش��گاه 
ذوب آهن می  گوید شنیده ها حاکی از آن است که نامه نگاری شما علیه 
دکتر براتی شما را به صندلی ریاست باشگاه رساند، خیلی متواضعانه)!( 
 گفت خیر ما دو همس��نگریم. اما حاال که تیم های فوتبال و بس��کتبال 
ذوب آهن که فصل قبل در لیگ های مربوطه جزو برترین ها بودند به رتبه 
ششمی این فصل رسیدند. وقتی تیم پینگ پنگ باشگاه به دلیل مسائل 
مالی اجازه بازی در لیگ برتر را ن��دارد. زمانی که تیم والیبال بانوانش در 
جایگاهی متناقض با توانایی هایش قرار دارد. شمشیربازش که به عنوان 
اولین ایرانی راه یافته به المپیک جواز حضور دراین مس��ابقات را گرفته، 
اعالم می کند اگر مطالباتش پرداخت نشود، دیگر در ذوب آهن نمی ماند 
و هزار نکته ریز و درش��ت دیگر این ظن را قوت می بخشد که شاید پای 

همان نامه ای که عادل گفت در میان باشد.
خسرو ابراهیمی مدام از نداری باش��گاه می گوید و در این باره در انجام 
مصاحبه و گفتگو با هیچ رسانه ای کوتاهی نمی کند و مرتب از بهتر شدن 
اوضاع باشگاه بعد از فروش سهام کارخانه و به اصطالح خصوصی شدن 
ذوب آهن صحبت می کند. در حالی که طبق گفته مدیر سرمایه گذاری 
و امور سهام کارخانه ذوب آهن: در صورتی که حتی سهام به فروش برسد 
و به زعم آقای ابراهیمی مشتری هم برای آن وجود داشته باشد، که ما از 
آن بی خبریم، تازه میزان سهام فروخته شده ذوب آهن در نهایت به 19 
درصد می رسد که این میزان با 1+50 درصد سهم بخش خصوصی که 
شرایط خصوصی سازی و هزینه کردن در قالب این بخش را برای کارخانه 

ایجاد می کند، تفاوت بسیار چشمگیری دارد.
در ضمن این احتمال که شاید سهامداران جدید تمایل به سرمایه گذاری 
در ورزش را نداشته باشند، همیشه از نظر آقای مدیرعامل دور بوده و حتی 

اگر به آن علم داشته باشد که بعید است، از گفتنش سرباز می زند.
جایگاه ششم تیم فوتبال ذوب آهن در یازدهمین لیگ برتر نشان داد که 
مدیریت به وظایفش خوب و با قدرت عمل نکرده اس��ت. هرچند خسرو 
ابراهیمی در این باره نظر دیگری دارد: وقتی آمدم، باشگاه سه میلیارد و 
هشت صد میلیون تومان بودجه داشت و بیش از ده میلیارد تومان بدهی 
سال قبلش بود. می گویید من باید چه می کردم؟ وقتی مجلس اجازه 
هزینه کردن کارخانه به ورزش قهرمانی را نمی دهد، چطور می توانم از 

آنها پول بگیرم؟
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن درجواب اظهارات منتقدانش نیزگفت: چه 
کسی به غیر از من می توانست این همه مش��کالت باشگاه ذوب آهن را 
برطرف کند و این حجم کار و بدهی را سر و سامان دهد؟ من دنبال اسم و 
رسم و صندلی و جایگاه نیستم و باید جلوی ریخت و پاش و حیف و میل 

پول بیت المال را بگیرم و پولی برای ماندن روی صندلی خودم هزینه نکنم، 
چون پولی برای هزینه کردن برای صندلی خودم ندارم و حتی اگر داشته 
باشم، این اعتقاد را ندارم که برای ماندگاری خودم پول خرج کنم چون به 

دنبال پست و مقام نیستم و نخواهم بود.
 ش��اید خیلی ها از جمله آقای ابراهیمی، قهرمانی تیم والیبال نشس��ته 
ذوب آهن در جهان را افتخار بزرگ��ی قلمداد کنند، اما این تک موفقیت 
برای پاک کردن و از یاد بردن آن همه ناکامی و ضعف کافی نیست. به ویژه 
این که هواداران باشگاه با توجه به سومین قهرمانی سپاهان در لیگ برتر 
فوتبال، از شرایط موجود بسیار ناراضی هستند و با انتخاب رسول کربکندی 
به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال سبزو سفیدپوشان، این نارضایتی به 
اوج رسیده است. رییس کانون هواداران ذوب آهن معتقد است این انتخاب 
و انتصاب، رفاقتی ومخالف بانظر دکتر براتی و هیأت مدیره کارخانه بوده 
است: انتخاب کربکندی که چهارسال از خانه نشین بودنش می گذرد، 
کار اشتباه و ضربه مهلکی بر پیکر کم جان ذوب آهن است. او برق شیراز 
را به لیگ دسته یک فرستاد، س��رمایه میلیاردی تیم فوتبال شهرداری 
بندرعباس را بر باد داد و صبارا به مرز سقوط برد. حاال آمده در ذوب آهن که 

چه کند؟ اصال انتخاب این سرمربی ازپایه اشتباه است.
هرچند یکی از اعضای هیأت مدیره باشگاه ذوب آهن اعالم کرده هواداران 
باید صبور باشند، چراکه ما بعد از گرفتن برنامه از ده مربی، آقای کربکندی 
را انتخاب کردیم و همیش��ه مخالفت هواداران نش��ان دهنده تشخیص 
درست آنها نیست، مصاحبه رس��ول کربکندی مهر تأییدی بر اعتراض 
هواداران به نحوه انتخاب ایش��ان به وسیله مدیریت باش��گاه دارد: فعال 
هیچ برنامه ای ندارم و اول باید ببینم داشته ها و نداشته های باشگاه و 
تیم چیست. ابتدا باید با توافقی که با هیأت مدیره کردم تالش در حفظ 
 حداکثری بازیکنان و ج��ذب بازیکنان مورد نیاز بکنی��م. بعد برای تیم 

برنامه ریزی کنم.
امضای طوم��ار اعتراضی به نحوه انتخاب س��رمربی جدی��د  و اعتراض 
به مدیریت باش��گاه چندان ه��م بیراه و غیر قابل باور نیس��ت. خس��رو 
ابراهیمی برخالف علیرضا رحیمی، همتای همش��هری اش درباش��گاه 
س��پاهان، از مدیریت ضعیفی برخوردار اس��ت و حتی حاض��ر به قبول 
اشتباهاتش نیست. ریسک پذیری ندارد و از طرف دیگر باوجود این که 
 تا این لحظه جز مصاحبه از نداری و گالیه از مجلس، کاری برای باشگاه 
ذوب آهن انجام نداده است، همچنان به صندلی ریاست تکیه زده و خیال 

دل کندن از این قبای گشاد را ندارد.
 کارخانه هم احتماال به خاطر نامه ای که عادل فردوسی پور به آن اشاره 
داشت، دست روی دست گذاشته تا سقوط یک امپراطوری در ورزش را 
رقم بزند. استاندار و مدیر کل اداره ورزش و جوانان هم به مصاحبه جهت 
تأیید ضعف مدیریت در باشگاه ذوب آهن بسنده کرده و تا این لحظه برای 
نجات کشتی توفان زده ذوب آهن کاری نکرده اند. غافل از این که خیلی 

زود دیر می شود.

خیلی زود دیر می شود

پیکر کم جان ذوب آهن، هر روز ضعیف تر می شود

بعد از آخرین بازی لیگ می گوید: برنامه آینده باشگاه را در آینده اعالم می کنیم. تاریخ فروش سهام کارخانه در بورس را در رسانه ها اشتباه اعالم می کند. به صراحت  سمیه
 می گوید اگر س�هام در بورس عرضه شود، مش�کالت باشگاه حل می ش�ود در صورتی که این طور نیس�ت. مرتب با رس�انه ها در حال مصاحبه و گفتگوست و محورمسرور

حرف هایش بی پولی و قوانین دست و پاگیر مجلس علیه ورزش است. اما در هیچ کدام از مصاحبه هایش به مدیریت و مشکالت مدیریت باشگاه اشاره نمی کند.



چهره روزیادداشت

 اخبار کوتاه

بازگشت عنایتی و اکبرپور به استقالل 
دو بازیکن پیشین اس��تقالل که در تیم های صبای قم و تراکتورسازی 

تبریز بازی می کردند، با تیم آبی پوش قرارداد داخلی امضا کردند.

مهدی جعفرپور با سپاهان تمدید کرد
مهدی جعفرپور، هافبک تیم سپاهان قرارداد خود را با این تیم به مدت 
یک فصل تمدید کرد. پیش از این گفته می شد جعفرپور در لیست مازاد 
کرانچار قرار دارد و فصل آینده در تیم اصفهانی به میدان نخواهد رفت.
سرپرست سپاهان خبر تمدید قرارداد جعفرپور با سپاهان را تأیید کرد.

طالبیان هجدهم جهان شد
 قایقرانان پس از برگزاری مس��ابقات مس��افت هزارمتر کاپ ۲ جهانی 
آب های آرام به کار خود در این رقابت ها پایان دادند. احمدرضا طالبیان 
در فینال B کایاک یک نفره ه��زار متر مردان، با حریفانی از روس��یه، 
ایرلند، چک، انگلیس، تونس، استرالیا و سوئیس رقابت کرد و در نهایت 
با زمان ۳:۴۰.۹۴ دقیقه در رده نهم قرار گرفت. طالبیان با این نتیجه در 

جایگاه هجدهم کایاک یک نفره هزار متر مردان قرار گرفت. 

خبری از تغییرات در هیأت فوتبال 
نیست

در حالی که پیش تر وهاب موس��وی، رییس هیأت فوتبال شهرس��تان 
فالورجان خبر از عزل خود از این سمت داده بود و گفته بود حکم ریاست 
این هیأت به نام فرد دیگری خورده است، رییس اداره ورزش و جوانان 
شهرستان فالورجان در گفتگو با ایس��نا با تکذیب این خبر اظهارکرد: 
اصال چنین خبری صحت ن��دارد و ما طبق قانون و ب��ا هماهنگی که با 
هیأت فوتبال استان اصفهان داشته ایم، هر گونه عزل و نصب در هیأت 
فوتبال شهرس��تان فالورجان را به بعد از انتخابات هیأت فوتبال  استان 
موکول کرده ایم. موسوی هنوز عزل نشده است و هیچ حکمی به نام فرد 
دیگری زده نشده است، چرا که قانون تا پیش از برگزاری این انتخابات 

چنین اجازه ای را به ما نمی دهد. 

 سیمین سپاهان با البرز گاز کیش
 هم گروه شد

لیگ برتر تنیس باشگاه های کشور با حضور سیمین سپاهان، نماینده 
اصفهان قرعه کشی ش��د. در این قرعه کشی سیمین سپاهان به عنوان 
نماینده اصفهان در لیگ برتر حضور داش��ت. تفاوت رقابت های فصل 
پیش رو، گروه بندی تیم های شرکت کننده است. رقابت های امسال 
در دو گ��روه اول و ب ابت��دا به ص��ورت دوره ای و بعد حذف��ی برگزار 
می شود. طبق قرعه کشی انجام شده، گروه بندی این دوره از رقابت ها 
به شرح ذیل است:گروه یک: البرز گاز کیش، سیمین سپاهان اصفهان، 
نیرو نشاط تهران، ابن س��ینا همدان، گروه دو: پیکان تهران، صبا طب 

شیراز، گاز تهران، امید به آیند کرمان

 حضور دوباره توزین الکتریک
ل  در بسکتبا

تیم بسکتبال توزین الکتریک کاش��ان که این فصل در لیگ بسکتبال 
غایب بود، گویا قصد دارد در فصل جدی��د دوباره به لیگ بازگردد. گویا 
مدیران باش��گاه توزین الکتریک قصد دارند پس از یک فصل غیبت در 
لیگ بس��کتبال، دوباره تیم��داری کنند. پیش از ای��ن مهدی واعظی، 
سرپرست توزین الکتریک گفته بود: توزین الکتریک کاشان سال آینده با 
قدرت در رقابت های لیگ برتر حضور می یابد و از هم اکنون نیز بازیکنان 
مورد نیاز باشگاه زیر نظر گرفته شده است. از جمله اهداف باشگاه توزین 
الکتریک کاشان، حضور در رقابت های قهرمانی بسکتبال آسیا، برگزاری 
مسابقات لیگ بسکتبال باشگاه های آسیا به میزبانی شهرستان کاشان و 

قهرمانی توزین الکتریک کاشان در رقابت های آسیایی است.

 خداحافظی فتح اهلل زاده 

و احتمال حضور شهریاری
مدیر عامل باش��گاه اس��تقالل که با رییس هیأت مدیره این باشگاه به 
شدت اختالف نظر پیدا کرده است، در نشست روز گذشته هیأت مدیره 
شرکت نکرد تا عمال فضا را برای انتخاب مدیر عامل جدید فراهم کند. 
گفته می شود برخی اعضا با انتخاب احمد شهریاری به عنوان مدیرعامل 
 باش��گاه اس��تقالل موافقت کرده اند و ای��ن احتمال وج��ود دارد که 
مدیر عامل پیشین باشگاه صباباتری جانشین علی فتح اهلل زاده انتخاب 

و معرفی شود. 

 پروین در آستانه خداحافظی
 از پرسپولیس

مدیر تیم فوتبال پرس��پولیس به دلیل بی توجهی های صورت گرفته، 
 قصد کنار رفت��ن از این تی��م را دارد. علی پروین عالوه ب��ر اینکه عضو 
هیأت مدیره باش��گاه پرس��پولیس اس��ت، مدیر راهبردی این تیم نیز 
محسوب می شود و به همین دلیل می تواند درباره مسائل فنی نظر بدهد 
 اما او این روزها و در فصل نقل و انتقاالت با بی توجهی مسئوالن باشگاه 

مواجه شده است.

از رویانیان خواهش کردم از ما 
بازیکن نگیرد

علیرضا رحیمی، مدیرعامل باشگاه  سپاهان

بالفاصله بعد از بازی با استقالل پاداش بازیکنان پرداخت شد. به نظر من 
اگر ۱۰۰ میلیارد تومان هم هزینه می کردیم، نمی توانستیم این شادی 
را به دل مردم بیاوریم. بازیکنان کنونی ما اکثرا برای فصل آینده در تیم 
می مانند. خارجی های س��پاهان همه هستند. بنگر با من صحبت کرده 
و قرار اس��ت در س��پاهان بماند. من از آقای رویانیان عذرخواهی کردم 

و گفتم ک��ه با توج��ه به این 
که ما نماینده ایران هستیم، 
به ما کمک کنید تا در آس��یا 
درخش��ش داش��ته باش��یم. 
البته روی س��خن من تنها به 
رویانیان نبود بلکه من از همه 
تیم ها خواهش کردم که از ما 
بازیکن نبرن��د و این به عنوان 

یک خواهش است.
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ذوب مس در کرمان

آخرین دیدار هفته شانزدهم لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور برگزار شد. ذوب آهن 
توانست نتیجه این بازی پایاپای را در نهایت به سود خود رقم بزند. ذوب آهن با پیروزی 

۲۳ بر ۲۱ توانست امتیازات کامل این بازی را از آن خود کند. 

 مثلث سپاهانی ها
 در  تیم پیکان

شایعه بزرگ 
در شهر

عبداهلل ویسی، مجید بصیرت و هوشنگ لوینیان، سه همبازی قدیمی دهه 
۷۰ سپاهان که در آن زمان با نام سیمان سپاهان در لیگ آزادگان شرکت 
می کرد اکنون در رأس کادر فنی تیم فوتبال پیکان که تازه به لیگ برتر 
صعود کرده است حضور دارند. حضور ستارگان دوران بی پولی سپاهان 
در این تیم، برای فوتبال دوستان قدیمی اصفهان بسیار جالب توجه است. 
شاید طرفداران جوان سپاهان بازی های تیم محبوب خود را در ورزشگاه 
۲۲ بهم��ن زمانی که عبداهلل ویس��ی در کنار مجید بصیرت و هوش��نگ 
لوینیان توپ می زد به یاد نداش��ته باش��ند، ولی فوتبال دوس��تانی که از 
دهه های پیشین سپاهان را به خاطر دارند بازی های این سه بازیکن را 
به خوبی در خاطر دارند. آنان اولین مثلث سپاهانی یک تیم غیر اصفهانی 
بودند و باید دید در لیگ دوازدهم در پیکان چه نتایجی به دست می آورند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان در نشست خبری خود در پاسخ به سئوال 
یکی از خبرنگاران مبنی بر حضور سعید آذری در اداره کل ورزش و جوانان 
استان اعالم کرد، نام بسیاری را برای تصدی این پست شنیده اما تاکنون 
نام س��عید آذری را برای تصدی این پس��ت نشنیده اس��ت. سعید آذری 
پیرامون ش��ایعه حضورش در اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان 
گفت: این مس��أله تنها در حد ش��ایعه است و قرار نیس��ت من مدیرکل 
ورزش و جوانان استان اصفهان شوم. هیچ کس با من در مورد این موضوع 
صحبتی نکرده و هرچیزی که مطرح شده، تنها در حد شایعه بوده است. 
مدیرعامل سابق باشگاه ذوب آهن اضافه کرد: با توجه به این که دو سالی 
می ش��ود که از اصفهان دور ب��وده ام، نمی توانم به ط��ور دقیق در مورد 

عملکرد مدیرکل ورزش و جوانان نظر دهم. 

آماده نباشی، با باخت جریمه می شوی
بنتنر، مهاجم بلندقامت تیم ملی فوتبال دانمارک اعتقاد دارد تیمش 
در دیدار آزمایشی با برزیل به طور کامل آماده نبوده و نتیجه اش قبول 
شکست بوده است: وقتی باتمام توان بدنی و ذهنی مقابل حریف بازی 

نکنیم، نتیجه  همین می شود که در پایان روی تابلو نقش بست.

پیزارو بار دیگر مسافر مونیخ شد
مهاجم پرویی تیم وردربرمن با قراردادی یک ساله 
به عضویت بایرن درآمد. وی جانش��ین اویتسیا 
اولیچ، مهاجم شماره ۳ نایب قهرمان بوندس لیگا 

شد که قرار است به عضویت ولفسبورگ درآید.

تکذیب خبر پیوستن دنی آلوز به شالکه 
مدیرعامل شالکه گفت این باشگاه تصمیمی برای جذب 
دنی آلوز  ندارد. آلوز  که یک��ی از بهترین هافبک های 
راست جهان است، س��ال ۲۰۰8 به بارسا پیوست اما با 

جدایی گواردیوال گفته شده از این تیم جدا می شود.

ادبیات عابدینی نه در شأن من است، نه در شأن خودشتیمداری باشگاه ماهان در کشتی،پهلوانی و کبدی 
باشگاه فوالدماهان که این روزها خبر خرید امتیاز یک تیم فوتبال 
لیگ برتری او را حسابی بر سر زبان ها انداخته است، روز گذشته 
با اعالم خبر تیمداری در رشته های کش��تی، پهلوانی و کبدی 
بار دیگر نگاه و حمایت مسئوالن و سرمایه گذاران این بخش به 

رشته های منهای فوتبال را به اثبات رساند. 
بنا به پیشنهاد هیأت کشتی اس��تان اصفهان و با موافقت هیأت 
مدیره باشگاه فوالد ماهان س��پاهان، این باشگاه در سال ورزشی 
۹۱ در دو رشته کشتی آزاد و فرنگی در رده های سنی نوجوانان، 

جوانان و بزرگساالن در لیگ برتر کشور حضور پیدا می کند.
در کشتی آزاد نیز در همه اوزان تنها شاهد رقابت کشتی گیران 
ماهان در لیگ برتر بزرگساالن کشور خواهیم بود. باشگاه فوالد 
ماهان در حالی حمایت از رشته کشتی را بر عهده گرفته است که 
در سال های گذشته هیچ یک از باشگاه های حرفه ای استان برای 
تیمداری در این رشته درخواست های مکرر هیأت کشتی استان را 
نپذیرفته بودند. در رشته کبدی نیز ماهانی ها در دو حوزه آقایان 

و بانوان در رقابت های لیگ برتر شرکت می کنند.
پیش از این، حمایت از کبدی بر عهده راه و ترابری اس��تان بود. 
همچنین با پیش��نهاد هیأت ورزش های زورخانه ای و پهلوانی 
 استان و با موافقت هیأت مدیره باشگاه فوالد ماهان، این باشگاه 
 در ورزش زورخان��ه ای و پهلوان��ی در فص��ل ۹۱ حضور خواهد 

داشت. 
این درحالی است که این ورزش سنتی و دیرپای اسالمی - ایرانی 
مورد تأیید رهبر معظم انقالب نیز بوده و اش��اعه دهنده فرهنگ 
ناب اسالم محمدی تعریف شده است. اصفهان نیز اخیرا به عنوان 

پایتخت ورزش پهلوان��ی و زورخانه ای ایران اس��المی معرفی 
شده بود. 

ممانعت فدراسیون از تیمداری ماهان در کبدی
در حالی که باشگاه فوالد ماهان حمایت کبدی اصفهان در لیگ 
برتر را برعهده گرفته است، رییس هیأت کبدی استان معتقد است 
به علت بدهی راه و ترابری به بازیکنان، فدراس��یون از تیمداری 

ماهان جلوگیری می کند.
اصغر حس��ینی نژاد در ارتباط با تیمداری باش��گاه فوالد ماهان 
 در رش��ته کبدی گفت: این باعث افتخار است که باشگاه بزرگی 
مثل فوالد ماهان در این رش��ته س��رمایه گذاری کرده است. اما 
متأسفانه فدراس��یون ممانعت می کند، دلیل آنها این است که 
راه و ترابری هنوز با بازیکنان فصل قبل تسویه حساب نکرده، اما 
سؤال من این است که این دو باش��گاه چه ارتباطی به هم دارند؟ 
یک باش��گاه دیگر بدهی دارد و از حضور فوالد ماهان جلو گیری 

می کنند.
وی در ادامه بیان داشت: ما پای کار ایس��تاده ایم. با استانداری، 
 نمایندگان مجلس و مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان صحبت 
کرده ایم و مطمئن��ا نمی گذاری��م حق اصفهان خورده ش��ود. 
 مازندرانی، س��رمربی راه و تراب��ری با مقصودلو تم��اس گرفته 
که تا اصفهانی ها پ��ول ما را نداده اند ،حق ندارند در مس��ابقات 
 ش��رکت کنند. این برای رییس فدراس��یون خوب نیس��ت که 
 بخواه��د تح��ت تأثی��ر صحبت ه��ای دیگ��ران ق��رار بگیرد و 

تصمیم گیری کند.

مدیرعامل باشگاه فوالد ماهان سپاهان معتقد است در زمینه 
خرید امتیاز باشگاه داماش گیالن براس��اس الگوی کاری اش 

پیش رفته است.
محمدرضا ساکت در گفتگو با ایسنا، در رابطه با اظهارات امیر 
عابدینی مبنی بر ای��ن که اگر فوالد ماهان قص��د خرید امتیاز 
داماش را دارد، باید به طور مس��تقیم با مدیران باشگاه مذاکره 
کند نه استاندار گیالن، عنوان کرد: ادبیات آقای عابدینی برایم 
تعجب آور بود. چون این ادبیات نه در شأن خودم بود و نه ایشان. 

شأن ما باالتر از اینهاست. 
وی ادام��ه داد: اصوال جهت آش��نایی ب��ا نحوه انتق��ال امتیاز 
تیم ها از ۱۲ س��ال قبل و انتقال تیم س��یمان سپاهان به فوالد 
مبارکه س��پاهان در زمانی ک��ه رییس هیأت فوتبال اس��تان 
اصفهان بودم، روش��م این اس��ت در این گونه انتقاالت، حتی 
اس��تانداری، هی��أت فوتب��ال و اداره تربی��ت بدن��ی را درگیر 
موضوع ک��رده و با نظ��ر آنها اق��دام ب��ه خرید امتی��از تیمی 
می کنم. این طبیعی اس��ت که اگر پروژه ای داش��ته باش��یم، 
 بدون هماهنگی با اس��تانداری به عنوان نماین��ده دولت، اداره 
تربیت بدنی به عنوان نماینده سازمان ورزش و هیأت فوتبال به 

عنوان نماینده فدراسیون فوتبال اقدامی نخواهم کرد. 
باش��گاه فوالد ماهان س��پاهان در راستای رس��الت فرهنگی 
اجتماعی خود، دو � س��ه سال گذش��ته در زمینه های فوتبال 
ش��رایط برایش مهیا ش��ده بود ک��ه در مرحل��ه اول واگذاری 
 باشگاه سپاهان مطرح شد، اما با توجه به حل مشکل مالی این 
 باش��گاه، خوش��بختانه این موض��وع منتفی ش��د. همچنین 

 پذیرش امتی��از ذوب آهن در حوزه فوتبال درخواس��ت ش��د 
 اما خدا را ش��کر مش��کل ذوب آه��ن هم حل ش��د و ضرورتی 

نبود. 
مدیرعامل باش��گاه فوالد ماهان س��پاهان اضافه کرد: طبیعی 
اس��ت زمانی که آقای عابدین��ی عددی حدود پن��ج میلیارد و 
6۰۰ میلیون تومان را به عنوان قیمت امتیاز و چهار میلیارد و 
5۰۰ میلیون تومان را به عنوان بدهی مطرح کردند، برای خرید 
یک امتیاز گران باشد. س��اکت اضافه کرد: تمام پیشنهادات و 
قیمت ها را بررسی و در صورت دانستن مصلحت وارد می شویم. 
این که در چه مسیری و چگونه وارد می ش��ویم، از اختیارات 
خریدار است نه فروشنده. می دانیم که هر خریداری حق دارد 
ارزیابی های اقتصادی کاملی را در هر زمینه ای داش��ته باشد و 

این طبیعی است.
ساکت همچنین با اشاره به تکذیب تمام اعداد و ارقام اعالم شده 
از سوی رسانه ها برای خرید داماش و فجر بیان کرد: ما در حال 
بررسی هستیم و مجموعه ما هم دنبال کار نمایشی نبوده چون 
ضرورتی ندارد. ضمن این که خریدن امتیاز یک تیم ورزشی، کار 

ورزشی است نه کار سیاسی. 
البته همان طور که آقای عابدینی اشاره کردند، زمانی که بخش 
خصوصی می خواهد وارد ورزش شود، همه باید کمک کنند و 
بستری را فراهم کنند چرا که نقطه امید ورزش رشت و گیالن، 
داماش و ملوان اس��ت. به هر حال این تیم ه��ا نقطه امید مردم 
هستند و طبیعی است که مسئوالن استان هم حساس باشند 

و پیگیری کنند.

گفتگومنهای فوتبال
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قول من عمل کردن براساس برنامه بوده و هست.
من در روز معارفه خودم در ۲۲ فروردین ۱۳8۹ 
فقط یک ق��ول دادم و آن، عمل کردن براس��اس 
یک برنامه مش��خص بود و امروز هنوز هم به این 
قول پایبند هستم، ولی اصرار به وجود این برنامه 
دالیل زیادی دارد؛ دالیلی مث��ل منابع محدود، 
اولویت بندی منابع و اولویت بندی اهداف باعث 
این اتفاق بوده است. داشتن یک برنامه راهبردی 
ترسیم جامع آن موضوع اس��ت. بر همین اساس 
یک توازن مناسب بین اهداف حرفه ای، قهرمانی، 

همگانی و حتی فرهنگی در این برنامه ایجاد شده 
است. ورزش حرفه ای برای من و تیم مدیریتی ام 
مهم است، ولی به شرطی که خروجی آن به نوعی 
باشد که شرایط ورزش قهرمانی بهتر از قبل شود و 
به نوعی کمک کند استان اصفهان مدال المپیکی 
به دست آورد. اصفهان با این پیشینه قوی در همه 
زمینه ه��ا و هزینه 6۰ میلی��ارد تومان در ورزش 
حرفه ای در طول یکسال، تا امروز حتی یک مدال 
المپیکی هم به دست نیاورده و امید اصلی ما برای 
کسب مدال )سهراب مرادی( مجبور است در یک 

تیم خوزستانی فعالیت کند.
     کسی یقه مدیران قبلی را نگرفت

۲۲ سال است این مجموعه مشکل مالکیت دارد 
و ۲۲۰۰ معارض دنبال زمین هایش��ان هستند. 
یعن��ی ۱۱۰۰ هکتار زمین ای��ن مجموعه حدود 
۷5۰ هکتار معارض دارد. در س��ال های گذشته 
برخورد صحیحی با این مشکل نش��ده و با انجام 
مدیری��ت، همه دنب��ال محکوم ک��ردن یکدیگر 
در دادگاه بوده اند. آیا کس��ی یق��ه مدیران قبلی 
را گرفته ک��ه چرا ب��دون حل کردن مش��کالت 

ورزش��گاه بزرگ  از اصفهان رفته ان��د؟ در برنامه 
 ما گفته ش��ده برای حل شدن مس��أله معارضان 
۴۰۰ میلیارد تومان پول الزم است، در حالی که 
اعتبارات کل استان س��الی ۲۰۰ میلیارد است و 
برای دادن این پول، کل استان باید برای دو سال 
تعطیل شود! مجلس س��ال ۷۴ تصویب کرده که 
فقط می توان از س��یصد هکتار این مجموعه به 

عنوان بخش ورزشی استفاده کرد.
   افتتاح سالن شش هزار نفری نقش جهان 

همزمان با سفر رییس جمهور
این تنها سالن کش��ور اس��ت که ظرفیتی بیش 
از ش��ش هزار نفر دارد. همه خواس��ته های ما با 
همکاری شرکت توسعه و تجهیز انجام شد و حتی 
اس��تانداردترین کفپوش موجود از کشور آلمان 
نصب شده و آمادگی میزبانی همه مسابقات بین 
المللی را دارد و انش��اهلل در س��فر ریاست محترم 

جمهور به اصفهان افتتاح می شود.
   مشاور بار تصمیم گیری ندارد

آقای مهنام یک شخصیت حقیقی دارند که برای 
من خیلی عزیز است و یک شخصیت حقوقی که 
آن هم در جایگاه خودش با ارزش است. به نظرم 
می رس��د ایش��ان می توانند مش��اوره خوبی به 
استاندار بدهند، ولی ایشان سخنگوی استانداری 
نیستند و باید مسائلی که به نظرشان می رسد را 
به اس��تاندار منتقل کنند تا دکتر ذاکر خودشان 
تصمیم گیری کنند. مش��اور ب��ار تصمیم گیری 
ندارد و بنده خودم هم اعالم آمادگی می کنم اگر 
ایشان دغدغه های ورزش ش��هر را دارند، ما هم 

آماده شنیدن حرف های ایشان هستیم. 
با تواف��ق دو رییس آم��دم و با تواف��ق دو رییس 
می روم! وقتی در فارس مش��غول ب��ه کار بودم، 
با من تماس گرفته می ش��د که به اصفهان بیایم 
و همیش��ه در جواب این درخواست ها می گفتم 
در صورتی می آی��م که آقای اس��تاندار و رییس 
سازمان با یکدیگر این مسأله را بخواهند که همین 
اتفاق هم افتاد. من حدود یک ساعت با استاندار 
صحبت کردم و بعد از آن، مسأله با آقای سعیدلو 
مطرح شد و ما به اصفهان آمدیم. برای رفتنم هم 
 باید این مسیر طی شود و هیچ راه دیگری ندارد. 
همان طور که با تواف��ق دو رییس خودم آمدم، با 

توافق دو رییس خودم هم باید بروم. 
   من متخصص استان هستم!

حدود هفت س��ال از خدمتم باق��ی مانده و هنوز 
هم می توانم به ورزش استان ها کمک کنم. من 
متخص استانم! االن در کشور هیچ کسی نیست 
که در ۲۲ س��ال طول خدمتش، ۲۰ س��ال را در 
پنج استان کار کرده باش��د. خیلی دغدغه ماندن 
یا رفتن ن��دارم و حتی نظر اس��تاندار محترم هم 
نیست که این تغییر اتفاق بیافتد. نظر وزیر محترم 
 هم این نیس��ت. چند روز پیش هم ک��ه با آقای 
رس��ولی نژاد، معاون س��ازمان صحب��ت کردم، 
فرمودند قصد تغییر در ۱۱اس��تان کش��ور داریم 
که  استان اصفهان فعال جزو این تغییرات نیست.

   کار در اصفهان سخت است
کارهای مثبت��ی در ورزش اصفهان انجام ش��ده 
و به طور طبیعی فکر می کنی��د چه بازخوردی 
باید داش��ته باش��د؟ آیا نباید اعالم آمادگی برای 
کمک بشنویم؟ ولی هیچ کس نمی گوید خسته 
نباشید. در همین شرایط ناگهان محیط ملتهب 
می شود. هرچند تیم ما آن قدر شرایط منسجم و 
برنامه ریزی شده دارد که در این شرایط محکم تر 
از قبل کار می کند. اما حاشیه در اصفهان بر متن 
می چرب��د و تعامالت غیررس��می ب��ا آدم هایی 
که پست رس��می ندارند، بیش از بقیه استان ها 

تأثیرگذار است. 
   بعضی تهدیدها بیشتر شبیه موی دماغ 

هستند!
امیدوارم ۹۹درصد مش��تاق برای دیدن موفقیت 
ورزش اصفه��ان بتوانند خواس��ته خودش��ان را 
منتقل کنند. معتقدم که در اصفهان یک اکثریت 
ساکت وجود دارد و یک اقلیت پرتالطم که بعضی 
از توهین ها کمک می کند من در کارم قوی تر 
شوم. خوشبختانه شخص اس��تاندار و امام جمعه 
محترم از م��ا حمایت کردند. دکت��ر ذاکر گفتند 
 ما عملکرد اداره کل را قب��ول داریم و تحت تأثیر 

حرف های دیگران هم نیستیم.
 با وج��ود این حمایت ه��ا اعتق��اد دارم اصفهان 
هم فرصت های ب��زرگ دارد و ه��م تهدیدهای 
 کوچ��ک ک��ه ای��ن تهدیده��ا بیش��تر ش��بیه

 موی دماغ هستند!

مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان:

با توافق دو رییس آمدم، با توافق دو رییس می روم

نخستین کنفرانس مطبوعاتی رش�ید خدابخش، مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان و معاونانش در سال 1391 در  مسعود 
 حالی برگزار ش�د که از قبل هم قابل پیش بینی بود فضای جلس�ه تحت تأثیر اتفاقات یک هفته گذش�ته اس�تان و افشاری

صحبت های مشاور استاندار قرار می گیرد. 
 از نوع رفتار خدابخش مش�خص بود که خودش هم به ش�دت از این صحبت ها ناراحت ش�ده و با پاسخ های سیاس�تمدارانه به سؤاالت 
اصحاب رس�انه، س�عی می کرد دوب�اره وارد یک بازی رس�انه ای با اس�تانداری نش�ود. هرچن�د با زرنگ�ی خاص خ�ودش، در بعضی 
مواقع حرف های خ�ودش را در قال�ب نیش و کنای�ه به گوش مخالف�ان خودش رس�اند. در ادام�ه می توانید منتخب�ی از صحبت های 
 مطرح ش�ده در این جلس�ه را بخوانید ک�ه البته محور اصلی آن، ش�رایط ورزش�گاه نق�ش جهان و نحوه پیش�رفت برنامه های س�ند

 راهبردی ورزش استان بود.

محمد رضا ساکت: خبر خوش برای جامعه ورزشی استان
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 بنیاد فرهنگی احمد عزيزی 
تأسیس می شود 

بنیاد فرهنگی احمد عزیزی با 
حمایت حوزه هنری س��ازمان 
تبلیغ��ات اس��امی تأس��یس 

می شود. 
زین��ب عزی��زی، خواه��ر این 
ش��اعر درباره آخرین وضعیت 
جس��می او به مهر گفت: عایم 
حیات��ی احم��د مانن��د تعداد 
تنفس ها، نبض و ضربان قلبش 
درح��د بس��یارخوبی اس��ت. 
اومدت هاس��ت از طریق دهان غذا می خورد و رژی��م غذایی خاصی 

هم ندارد.
وی افزود: س��طح هوش��یاری احمد هم به گفته پزشکان روی عدد 
12 است، ولی به نظر می رس��د از این عدد هم بیش��تر باشد؛ چون 
واکنش هایش به اتفاقات محیط پیرامونش، بس��یار دقیق و س��ریع 

است.
خواهر احمد عزیزی همچنین از وعده تأس��یس بنیادی فرهنگی به 
نام او در تهران خبر داد و گفت: بع��د از عیادت رهبر انقاب از احمد 
در سال گذش��ته، من نامه ای به ایش��ان دادم که در آن به 75 کتاب 
احمد اشاره کرده و از ایشان درخواست کردم که بنیادی به نام احمد 
تأسیس شود تا کار نشر و تجدید چاپ کتاب های او را بر عهده بگیرد.

به گفته زینب عزی��زی، در این بنیاد که گویا مقدمات تأس��یس آن 
فراهم ش��ده، کار گردآوری و چاپ مجموعه شعرهای احمد عزیزی 

اعم از کردی و فارسی انجام خواهد شد.
احمد عزیزی بیش از چهار س��ال اس��ت که به دلیل کاهش س��طح 
هوشیاری ناشی ازتشنج و بیماری قلبی و کلیوی در وضعیت خاص 
پزشکی به س��ر می برد و از همان زمان، در بخش ICU بیمارستان 

امام رضا )ع( شهرستان کرمانشاه بستری است.
 کفش های مکاشفه، ش��رجی آواز، باغ تناس��خ، ترجمه زخم، باران 
پروانه، رودخانه رویا، ملکوت تکلم و س��یل گل س��رخ از مهم ترین 

تألیفات این شاعر سر پل ذهابی است. 

هنرمندان تئاتر  به متون خارجی 
اهمیت دهند

یک کارگ��ردان و فعال عرص��ه تئاتر در اصفهان گف��ت: در اصفهان 
اتحادیه و صنف کاری برای هنرمندان وجود ندارد و این یکی از دالیل 

عدم وجود گروه های ثابت تئاتری در اصفهان است.
 نجمه رضایی اظهار داشت: هنرمندان عرصه تئاتر در اصفهان تنها با 
وجود قالبی به نام اتحادیه می توانند به فعالیت های خود موجودیت 
ببخش��ند. وی در مورد روند تدریس تئاتر در دانشگاه ها گفت: تئاتر 
دانشجویی در دانشگاه ها به کاری فوق برنامه تبدیل شده است که این 

روند نمی  تواند برای پیشرفت تئاتر در اصفهان مؤثر باشد.
کارگردان و بازیگر تئاتر بیان داشت: گاهی در برخی از دانشگاه ها به 
طور مرتب یا نامرتب فیلمی نمایش می دهند، اما باز هم به طور نسبی 

کمتر پیش جلسات نقد و بررسی یا میزگرد هنری برگزار می شود.
وی در بیان این که تئاتر اصفه��ان به مدیریت متخصصانه و حمایت 
مالی و معنوی نیازمند است، گفت: تئاتر در اصفهان نیازمند شرایطی 
است که هنرمندان خود را نسبت به فعالیت های هنری متعهد بدانند 

و هنر تئاتر شغل اول آنها محسوب شود.
رضایی با بی��ان این که یکی دیگر از مش��کاتی که تئات��ر را به انزوا 
کشیده اس��ت، گفت: عدم اجرای متون خارجی توسط  هنرمندان 

تئاتر اصفهان، یکی دیگر از این مشکات است.
وی ادامه داد: هنرمندان در راس��تای ارتقای سطح دانش خود الزم 

است که به متون خارجی نیز بپردازند و تفاوت ها را درک کنند.
این کارگردان تئاتر در پایان، دالیل افت تئاتر در اصفهان را برشمرد 
و اضافه کرد: یک��ی از دالیل عقب ماندگی تئات��ر در اصفهان کمبود 
س��الن های تئاتر اس��ت، به گونه ای که اصفهان تنها سه سالن تئاتر 
دارد که هر کدام از آنها زیر نظر یک ارگان مدیریت می ش��ود و هیچ 

هماهنگی بین آنها موجود نیست.

در توصیف يک کتاب

دلی که جا ماند
َدِمت گرم آقاس��ید! خدا ب��ه تو و به قلم��ت برکت بدهد؛ 
 به قلم تو که بوی س��ادگی می دهد و انس��ان را می بََرد به 

کوچه پس کوچه های شرف و مردانگی مردمان این دیار.
س��یدجان، ما تا حاال فق��ط همین قدر می دانس��تیم که 
بچه های تیپ 48 فتح از رزمنده های اس��تان کهگیلویه و 

بویراحمدی هستند.
 زمان جنگ هم هر جایی که کارمان گیر می کرد، می گفتیم 
پس کجا هس��تند این بچه های 48 فت��ح؟ وقتی هم که 
می آمدند، واقعاً بن بست عملیات شکسته می شد. جنگ 
که تمام ش��د، نه اس��می از آنها ماند و نه رسمی )البته در 
این دنیا(. آنها اهل شهرها و روستاهای یک استان محروم 
بودند که با تمام شدن جنگ، به سر کار و کشاورزی شان 

برگشتند؛ بدون هیچ ادعایی.
 اما حاال قلم تو آنها را در این دنیا هم جاودانه کرد. گردش 
زیبای قلم تو پرده ها را کنار زد و به همه فهماند که اگر امروز 
آرامشی دارند، از صدقه سر همان هایی است که مردانه در 
مقابل هجوم دشمن ایس��تادند؛ مردانی که فقط جنگجو 
 نبودند، بلک��ه زن، فرزند، پ��در، مادر، خواهر، ب��رادر و در 
یک کام، اهل عشق و زندگی هم بودند، اما وقتی پای حفظ 
انقاب و کشور به میان آمد از همه آنها گذشتند. این ها را 
 در صفحات کتاب تو خواندیم. آنجایی که نوش��تی: شنبه 

4 تیرماه 1367 � جزیره مجنون � جاده خندق
... ب��ا این که آقامحس��ن ]رضایی، فرمانده کل س��پاه[ به 
فرمانده تیپ دستور عقب نشینی داده بود. بچه ها ترجیح 
دادند بمانند و مردانه مقاومت کنند. هیچ کس حاضر نبود 
برگردد عقب؛ حتی محمدحسین حق جو. محمدحسین، 
معلم و اهل س��رفاریاب کهگیلویه بود. پنج دختر داشت. 
او دختران��ش را به اس��م های خاص صدا م��ی زد: صدیقه 
عزیزم، هدیه دلس��وزم، زهرای نازنین��م، فاطمه دلبندم، 
 سکینه صغیرم و زهره فرزند ششم محمدحسین که چون 
پنج ماه بعد از ش��هادت پدر به دنیا آمد، اس��م مستعاری 
نداش��ت. وقتی توی کانال پناه گرفته بودیم، حق جو، این 
معلم شجاع و نترس، به ما گفت: »می دونم چرا شما دلتون 
نمی خواد من برم جلو.  نمی خواد نگران دخترای من باشید. 
دخترامو به فاطمه زهرا )س( سپردم.« وقتی ترکش های 
دش��من بر بدن او جای گرف��ت و لحظات ج��ان دادنش 
فرارسید، با صدایی که به زور از حنجره اش بیرون می آمد، 

خطاب به من و کسانی که اطرافش بودیم گفت:
گر مرد رهی میان خون باید رفت
از پای فت�اده، سرنگ�ون باید رفت

منبع: بخش هايی از کتاب پايی که جا ماند  

ويژه

تئاتر

يادداشت
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شاهنامه نبض زبان فارسی است

محمدجعفر یاحقی، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مدیر قطب علمی فردوسی شناسی 
و ادبیات خراسان، از »ش��اهنامه« به عنوان نبض زبان فارس��ی یاد کرد که حس فرهنگی ویژه ای را از 

خود منعکس می کند.
مقدمه ای بر شناخت نهج البالغه

کت��اب »مقدم��ه ای برش��ناخت نهج الباغ��ه، گفته ه��ا و نکته ه��ا« 
 تألی��ف حض��رت آی��ت اهلل جعف��ر س��بحانی ب��ا مقدم��ه، ترجم��ه و 
 تحقی��ق علیرض��ا مس��جدجامعی توس��ط انتش��ارات جمه��وری 
 منتشر شد. س��خن گفتن از نهج الباغه همچون سخن گفتن از فضایل 
عل��ی )ع( اس��ت ک��ه ب��ه فرم��وده پیامب��ر )ص( اگ��ر هم��ه دریاها 
 مرک��ب ش��وند و درخت��ان قل��م، هرگ��ز گوش��ه ای از فضایل��ش را 
 نتوانند نوش��ت. در پایان کتاب هم یادداش��ت های مترجم در توضیح و 
 ش��رح برخی مطالب متن کتاب از یادداش��ت های مربوط به گفتار اول

 ت��ا چهارده��م آم��ده اس��ت. فهرس��ت آی��ات، روای��ات و اش��عار 
ه��م فهرس��ت های پایان��ی 
 کت��اب هس��تند که بع��د از 
آنها نمای��ه کتاب درج ش��ده 
»مقدم��ه ای  اس��ت.کتاب 
برشناخت نهج الباغه، گفته ها 
و نکته ه��ا« در620 صفحه و 
شمارگان 1100 نسخه منتشر 

شده است.

دراین مراس��م نشس��تی با حضور مجید کاش��انی، امیرحسین 
قوچی بیک، علی س��جادیه و کریم منزوی انجام ش��د که در آن، 
مجید کاشانی )گرافیست و عضو هیأت داوران ( به بیان وضعیت 
پوستردرجامعه معاصر ایران پرداخت وگفت: رسالت اصلی پوستر، 
پیام رسانی است و بیش از 10سال است که پوسترهای ایرانی در 
گرافیک مطرح ش��ده اند و این به دلیل حضور نس��ل جوان بعد 

ازجنگ در گرافیک کشور است. 
کاش��انی ادامه داد: این نس��ل جوان درفضای��ی آرام وارد عرصه 
گرافیک ش��دند و با اس��تفاده از تکنولوژی، کامپیوتر، دسترسی 
به اینترنت و باز ش��دن درهای گرافیک به روی ایران سبب تغییر 
شکل پوسترها و درخشش آن در عرصه جهانی شدند؛ در واقع این 

جریانات از سال 75 آغاز شده و تاکنون ادامه یافته است. 
وی با اشاره به صورت جدید خلق پوستردردنیا افزود: اکنون گونه 
دیگری ازپوستر به نام »موشن پوس��تر« در اینترنت ایجاد شده 
که حاصل فضای مجازی است و سبب می شود دیگرجایی برای 
پوسترهای چاپ ش��ده نباشد و این درحالی اس��ت که در ایران و 
 در مقابل حجم تولید پوستری که س��االنه توسط طراحان تولید 
می شود، ما از عدم وجود سفارش دهنده خصوصی رنج می بریم. 

در ادامه امیرحس��ین قوچی بیک )عضو هی��أت داوران( به بیان 
تاریخچه ح��روف و تایپوگرافی پرداخت و تأکی��د کرد: در زمینه 
توجه به حروف، از زمان��ی که تکنیک قلم و دوات وجود داش��ته 
آثار ارزشمندی برجای مانده اس��ت، اما متأسفانه در دوره ای که 
جهان با ماشین چاپ به سوی پیشرفت رفت، ما دچارمحدودیت 
در استفاده از انواع نگارش شدیم؛ زیرا تنها شکل تایپ روزنامه ای 
به صورت چاپی ایجاد شد و در تایپ فارسی تا زمان چاپ افست، 
اس��تفاده از این نوع حروف ادامه داشت. وی ادامه داد: ما هیچ گاه 
دیدگاه تصویری نسبت به تایپ فارسی نداشتیم و تنها دیدگاه ما 
اطاع رس��انی بود. این رویکرد تا دهه 70 و شکل گیری گرافیک 
مدرن یا معاصر ادامه داش��ت. زمانی که زنده رودی در نقاش��ی، 
محمد احصایی در خوشنویس��ی و بهزاد گلپایگانی در ساخت و 
طراحی حروف حجمی به فعالیت پرداختن��د، ایران با »جنبش 
سقاخانه« شاهد مهم ترین اتفاق در تایپوگرافی بود. خوشبختانه 
ما آثار خوبی در توجه به تایپ فارسی در زمان مرتضی ممیز، شیبا 
 و ساعی یا فرش��ید مثقالی را در دهه 70 داریم که ادامه این روند 
می تواند منجر به اتفاقات خوبی در تایپوگرافی در دو دهه آینده 

شود. 

پس ازس��خنان قوچی بیک، یک طراح ومدرس دانش��گاه گفت: 
دغدغه بومی بودن در آثار گرافیس��ت های ایران��ی و ارایه کار به 
صورت ایرانی موج می زند و ما با این رویکرد که جهانی بیندیشیم 

و بومی کارکنیم به ارایه آثار می پردازیم. 
علی سجادیه اظهارات خود را چنین ادامه داد: پیشینه کارما باید 
تفکر، فلسفه و شخصیت ایرانی باش��د و باید نحوه نگرش ایرانی 
خود را تقویت کنیم تا وجه تمایزآثار ما با آثاردیگرکشورها گردد. 
دراهمیت تایپوگرافی همین بس ک��ه گرافیک جهانی، گرافیک 
ایرانی را با تایپوگرافی می شناسد و ازگرافیک کشورهای همسایه 

جدا می داند.
در ادامه همین مبحث، کریم 
منزوی ازدیگر گرافیست های 
حاض��ردر این مراس��م گفت: 
گرافیک ایرانی وج��ود ندارد، 
مگرآن که ازعناصر ایرانی درآن 
اس��تفاده کنیم. نی��از جامعه 
 ام��روز گرافیک ای��ران وجود 
خل��ق  ب��رای  های��ی   ت��م 
فونت های جدید است تا بتوان 
از آن درتایپوگرافی بهره مند 
ش��د و در واقع از تایپوگرافی 
نباید در تمام��ی عرصه های 
گرافی��ک به ص��ورت افراطی 
اس��تفاده کرد، به ویژه تقلید 
گس��ترده آن لطم��ه غیرقابل 
جبرانی به بدن��ه این هنر وارد 

می آورد. 
درپایان این نشس��ت مجید کاش��انی )عضو هیأت داوران( بیانیه 
هیأت داوران را قرائت کرد و از نفرات برتر این مس��ابقه با اهدای 

جوایز تقدیر به عمل آمد.
امیرمسعودحاج، مدیرخانه گرافیک حوزه هنری استان اصفهان 
گفت: هیأت داوران از میان 40 اثر راه یافته به نمایش��گاه، اثر آیدا 
نایبان از تهران را به عنوان رتبه اول معرفی کرد و پوس��تر ابراهیم 
کاشانی از تهران موفق به کسب رتبه دوم شد و فرشاد سلطانی از 
تهران رتبه سوم را کسب کرد.  همچنین هفت اثربدون رتبه بندی 
مورد تقدیر ویژه قرارگرفتند که این آثارمتعلق به محمد ابراهیم 
پوستین چی ازتهران، مهرداد خاکزاد ازاصفهان، ندا طهماسب نیا 
از اصفهان، یاسر جعفری ازاصفهان، کاوه پژوهان از تهران، احسان 

غره الحمید از اصفهان و بابک صفری از اصفهان است.

درمراسم اختتامیه مسابقه طراحی پوسترروزجهانی گرافیک مطرح شد 

رسالت پوستر پیام رسانی است

گروه   مراسم اختتامیه مسابقه طراحی پوس�ترروزجهانی گرافیک در گالری نقش خانه اصفهان با 
حضور هیأت انتخاب و داوری اين مسابقه و مدير خانه گرافیک و همچنین جمعی از دانشجويان فرهنگ

رشته گرافیک برگزار شد.

در اهمیت 
تايپوگرافی 

همین بس که 
گرافیک جهانی، 
گرافیک ايرانی 
را با تايپوگرافی 

می شناسد 
و ازگرافیک 

کشورهای همسايه 
جدا می داند

سومین دوساالنه مجسمه سازی برگزار می شود وصله بر سايه های ترک خورده، روی صحنه تاالر سوره

نمایش»وصله برس��ایه های ترک خورده« نوشته محمدرضا 
آریان فر به کارگردانی احسان جانمی از16 تا31 خرداد ماه در 
تاالر سوره اصفهان به روی صحنه می رود. جانمی در رابطه با 
این نمایش که از تولیدات حوزه هنری اصفهان است، به ایمنا 
گفت: این نمایش درباره زنی است که در زمان جنگ ایران و 
عراق اسیرعراقی ها می شود و با رشادت خودش، نامی ماندگار 

برای زنان ایرانی ازخود به جای می گذارد. 
وی در ادام��ه اف��زود: »وصله برس��ایه های ت��رک خورده« 
داس��تانی واقع��ی دارد ک��ه محمدرض��ا آریان ف��ر در رمان 

»رق��ص و طوف��ان« پی��ش از ای��ن آن  را به تصویر کش��یده 
بود و ای��ن ب��ار ب��رای اج��رای ای��ن نمای��ش، آن را دوباره 
 بازنویس��ی ک��رد. عش��ق، ایث��ار و هوی��ت انس��انی این زن 
اس��یر ش��ده، محور های اصلی ای��ن نمایش هس��تند که با 
مجموعه ای از بهترین بازیگران اصفهانی روی صحنه می رود. 
این کارگردان تئاتراظهار داش��ت: این نمایش شصتمین اثر 
هنری گروه کاوش است که با هیجان و حرکتی که دارد، باعث 
می شود که تماش��اگر درتمام 40 دقیقه به تماشای نمایشی 

بنشیند که پر از  حرکت است. 
جانمی گفت: در این نمایش 12بازیگر روی صحنه داریم که 
با بهره گیری ازمتد بازی انرژیک و ب��دون هیچ ابزاری، روی 
صحنه می روند. نمایش پراز رویداد و حادثه اس��ت و ما بدون 
هیچ ابزارخاص��ی روی صحنه، با همین هیج��ان، مخاطب را 
همراه نگه می داریم. به گ��زارش ایمنا، عوامل نمایش»وصله 
برسایه های ترک خورده« عبارتند از بازیگران: مائده وحید، 
لیا جعفری، محسن احمدی، فرزاد قاسمی، محمدکربایی، 
ایمان نظیفی، س��عیدکریمیان، مائده موسوی، پوریا فتاحی، 
ناصردیاقی و فاطمه س��عادت، طراحی صحنه و نور: احس��ان 

جانمی، طراحی لباس: مائده وحید

 

دوساالنه س��وم مجسمه سازی با نگاه »مجس��مه، شهر، امروز و 
آینده« برگزار می ش��ود و به مواردی همچون نوآوری و خاقیت 
در زمینه ایده، روش های اجرایی و کاربرد مواد و مصالح، فرهنگ 
خودی )ایرانی � اسامی( و رویکردهای جهانی، فضاهای موجود 
در ش��هر تهران و چش��م انداز آینده شهر و ش��یوه های مختلف 
مجسمه س��ازی معاصر جهان توجه دارد. همچنین در این دوره 
از دوساالنه به طراحی المان برای میادین شهر تهران توجه ویژه 
می شود و آثار پیش��نهادی را به  صورت جداگانه مورد بررسی و 
قضاوت قرار می دهد. س��ومین دوس��االنه مجسمه های شهری 

به ریاست سیدمحمدجواد شوش��تری و با دبیری سیدمجتبی 
موس��وی برگزار می شود و درشورای سیاس��ت گذاری دوساالنه 
نیز برزین ضرغامی، بهروز دارش، سعید شهاپور، سیدمرتضی 
نعمت الهی، حمید شانس، طاهر شیخ الحکمایی، رضا قره باغی، 
سهند حس��امیان و سیدمجتبی موس��وی حضور دارند. شورای 
انتخاب آثار نیز متشکل از بهروز دارش، سعید شهاپور، فرشید 
مثقالی، طاه��ر ش��یخ الحکمایی، بیژن نعمتی ش��ریف، فاطمه 
امدادیان و رضا قره باغی است و در هیأت داوران نیز سیدمرتضی 
نعمت الهی، حمید شانس، اصغر کفشچیان مقدم، مهرداد ایروانی 
و سهند حس��امیان حضور دارند. مهلت ثبت نام در این دوساالنه 
تا 10 تیرماه سال جاری اس��ت که عاقه مندان باید تصویر آثار 
پیش��نهادی خود را روی CD با کیفیت DPI 300 و با فرمت 
JPG به دبیرخانه دوس��االنه تحویل دهند. هرهنرمند می تواند 
حداکثر س��ه  اثر به دبیرخانه ارائه کند که با نظر شورای انتخاب 
آثار، به نمایشگاه راه می یابد. همچنین اعام شده است از برندگان 
جوایز دوره های اول و دوم دوساالنه برای ورود به بخش نمایشگاه، 
یک اثر ب��دون داوری اولی��ه پذیرفته می ش��ود. هنرمندانی که 
آثارشان در مرحله اول پذیرفته می شود، می توانند آثار خود را 

از دوم تا هشتم آذر به دبیرخانه تحویل دهند.

فاطمه شیرسپهر-  در مزرعه ای نیم سوخته کودکی رو به شما ايستاده و به چشمانتان زل زده. او 
به بیننده چه می خواهد بگويد؟پسرکی که تن پوش کهنه بر سر کشیده، در نقطه کانونی عکس 
ايستاده و درست در مرکز تصوير چشمان خش�مگین و يا احتماال طلبکارش به بیننده زل زده 
است. در اين مزرعه اثری از فراوانی و محصول نیست، حتی آسمان ابری هم آفتاب را از او دريغ 
کرده.  اين عکس که از طرف نشريه  تايم به عنوان يکی از 10 عکس برتر سال 2010 انتخاب شده، 
چنین عنوانی دارد:»مردم جنوب سودان آماده  رأی گیری می شوند.« اين پسرک نماينده ای از 
مردم سودان است؛ مردمی که آن قدر درگیر مزرعه  سوخته و بی بار و برگ خويش شده اند که 
وقتی برای آماده شدن برای رأی گیری ندارند. اين مردم هرروز به بدبختی خويش می انديشند و 
اين مسأله، وقتی برايشان نگذاشته که بتوانند بینديشند. لباس روی سر کودک، بسیار بزرگ تر 
از آن است که برای خود او خريده باشند، احتماال تن پوش پدر را پوشیده و يا اين که اصال  بدون 
دلخواه پسرک آن را به او پوشانده اند! لباس آن قدر کهنه است که حتی می توان گفت نه لباس 
پدر، که لباس پدرانش است و آن چه که به او به عنوان میراثی از پدران به ارث رسیده. آری، اين 
وضعیت که بدون دلخواه سودان بر تن او لباسی پوشانده اند، میراثی است که از گذشته.  عکس 
در کادری افقی گرفته شده و اين نهايت سکون و ايستايی است. اين کادر تأکیدی است بر تمايل 
برای ماندن در وضعیت فعلی. بازنمايی وضعیت سودان در يک کادر افقی، تأکیدی است بر اين 
که مردم س�ودان مجبورند که در وضعیت فعلی بمانند، حتی اگر تمايل نداش�ته باشند. با قرار 
گرفتن سوژه  اصلی، يعنی پسرک در محور میانی تصوير تقارن کامل بر قرار است و اين با متوازن 
بودن س�اير عناصر به اوج رسیده: پسر جوان پشت س�ر کودک، در جايی از ترکیب بندی قرار 
گرفته که همتای درخت خشکیده  سمت راست است. اين دو، کمک می کنند که ترکیب بندی 
 عالی و بی نقص تصوير به هم نخورد. جوانان هر ملت مايه  رش�د و يا بدبختی يک ملتند، اما اين 
همتا شدن جوان سودانی با درختی خشکیده، تأکیدی است براين که سودان امیدی برای بهبود 
 اوضاع ندارد. جوانان به س�ان درختان بی برگ و محصولی ش�ده اند که به اين زودی امیدی به
جوانه زدنشان نیس�ت. ش�ايد اين درخت خود به خود به اين روز در نیامده، شايد هم آنان که 
ازسودان تنها لباسی پوسیده به ارث باقی گذاش�ته اند و بقیه میراث پسران سودان را به تاراج 

برده اند، روح و انديشه  جوانان را نیز خشکانده اند.  

نقد عکس

میراث سودان



چهره روزیادداشت

خبر ویژه
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جایزه فیپرشی جشنواره کن به جانوران رسید  
 فیل��م آمریکای��ی »جان��وران محی��ط وح��ش جن��وب« س��اخته ب��ن زیتلی��ن در 
شصت و پنجمین دوره جشنواره فیلم کن برنده جایزه شد و جایزه بهترین فیلم بخش 
نوعی نگاه به انتخاب فدراسیون بین المللی منتقدان فیلم )فیپرشی( را از آن خود کرد. 
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 هفت فیلم از بنیاد فارابی 
آماده نمایش هستند

 بنیاد فاراب��ی، فیلم های تول��د، گناهکاران، بچگیت��و فراموش نکن، 
بچه های جس��ور، پ��س کوچه ه��ای ش��مرون، ابره��ای ارغوانی و 
کاه قرم��زی و بچ��ه نن��ه را آم��اده نمای��ش اع��ام کرد.واح��د 
پش��تیبانی تولید این بنی��اد اعام کرد: ت��ا اول خرداد م��اه جاری، 
هفت فیل��م آماده نمایش )اکران نش��ده(، هش��ت فیل��م در مرحله 
صداگذاری، هش��ت فیل��م در مرحله تدوی��ن، ۱۰ فیل��م در مرحله 
فیلمب��رداری و ۳۴ فیلم در مرحله پی��ش تولید قرار دارن��د. بر پایه 
این گ��زارش، فیلم های »تول��د« محمدرض��ا ورزی، »گناهکاران« 
 فرام��رز قریبی��ان، »بچگیت��و فرام��وش نک��ن« ج��ال فاطم��ی، 
»بچ��ه ه��ای جس��ور« حج��ت اهلل س��یفی، »پ��س کوچه ه��ای 
ش��مرون«کامران قدکچیان، »ابرهای ارغوانی« س��یامک شایقی و 

»کاه قرمزی و بچه ننه« ایرج طهماسب آماده نمایش هستند.
در مرحله صداگذاری نیز روز رس��تاخیز احمدرض��ا درویش، غریبه 
حمی��د بهمنی، فرزن��د خوانده وحی��د نیکخ��واه آزاد، ۹:۲۰ دقیقه 
در بوش��هر محمدامی��ن همدان��ی، هیچ کج��ا هیچ ک��س ابراهیم 
ش��یبانی، هیس! دخترها فری��اد نمی زنند پوران درخش��نده، ۵۷۸ 
روز انتظ��ار احمد عبدالهی��ان و گورداله نادره ترکمان��ی قرار دارند.  
فیلم های کاس هنرپیش��گی علیرضا داوودنژاد، دامنه های س��فید  
احسان عبدی پور، خاکس��تر و برف روح اهلل س��هرابی، عقاب صحرا 
 مهرداد خوش��بخت، احتمال معکوس بهرام توکل��ی، جابه جا علی 
توکل نی��ا، بزرگ م��رد کوچک صادق ص��ادق دقیق��ی و برلین -۷ 
رامتی��ن لواف��ی پ��ور در مرحل��ه تدوی��ن هس��تند. فیلم ه��ای 
 مرحل��ه فیلمب��رداری نی��ز مرواری��د س��یروس حس��ن پ��ور، 
جیب بر خیابان جنوبی س��یاوش اسعدیان، مرغابی دشت سرخ علی 
اصغر شادروان، زیباتر از زندگی انسیه ش��اه حسینی، حماسه روزبه 
علی نوری اسکویی، استردادعلی غفاری، محمد)ص(مجید مجیدی، 
آخرین داستان اش��کان رهگذر، س��ام خداحافظ پرویز شهبازی و 
آفتاب مهتاب زمین علی قوی تن هستند.بر پایه این گزارش، ۳۴ پروژه 
در مرحله پیش از تولید به سر می برند که از این میان، ۱۵ پروژه بیش 

از ۵۰ درصد این مرحله را گذرانده اند. 

برد پیت مشاور کورمک مک کارتی 
حضور برد پیت در فیلم »مشاور« که اقتباسی از رمان»کورمک مک 
کارتی« اس��ت قطعی ش��د و فیلمبرداری آن به زودی آغاز می شود. 
به گزارش مهر، ای��ن فیلم را ریدلی اس��کات کارگردان��ی می کند و 
فیلمنامه آن توس��ط نویس��نده رمان برنده پولیتزر  یعنی »کورمک 
مک کارتی« به رشته تحریر در آمده است. اسکات از اکشن سازهای 
شناخته ش��ده هالیوودی اس��ت که آثاری چون هانیبال، رابین هود 
و س��ال خوب را دارد. در این فیلم پر س��تاره بازیگران دیگری چون 
خاویر ب��اردم، پنه لوپه ک��روز و کام��رون دیاز نیز حض��ور خواهند 
 داشت.داس��تان »مش��اور« درباره وکیلی اس��ت که با ی��ک کارتل 

مواد مخدر درگیر می شود.

نامه ای برای روشن گری 
علی عطشانی/ کارگردان 

اینجانب اصا عنوان نکردم که آقای سجاد پور چند هفته قبل 
به ما اعام کرده بودن��د »تلفن همراه رییس جمهور« اکران می ش��ود .

اساسا برنامه ریزی برای اکران فیلم، با پخش کننده است و به بنده هیچ 
ارتباطی ندارد و این که عنوان شده با گفته شما برنامه ریزی برای اکران 
صورت پذیرفته، به هیچ وجه از مطالب اینجانب نبوده است. بنده عنوان 
ننمودم که آقای سجاد پور گفته اند یکی از مقامات عالی رتبه فیلم را دیده 
و خواسته اند اکران نشود. بنده در عرائضم گفتم: با همه مشکات موجود، 
آقای سجاد پور همیشه و در همه ش��رایط به فیلمسازان امید می دهند، 
ولی جمات به نحو دیگر نقل ش��ده اس��ت. در بحث اکران در سینمای 
ایران، به طور کلی گفتم که با بعضی از برخورده��ا، در نهایت این فیلم 

است که سرش بریده می شود 
و باز این مطلب ه��م بگونه ای 
دیگ��ر نقل ش��ده اس��ت. بنده 
اعام نکردم ک��ه دغدغه فیلم 
جنگی ندارم، بلکه گفتم چون 
جنگ و زمان جن��گ را تجربه 
نکرده ام، برای م��ن کار در ژانر 

دفاع مقدس سخت تر است.
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کن از نگاهی دیگر
در کنار حضور بزرگان عرصه فیلم  در جشنواره 

کن، حاشیه هایی وجود دارد که دیدن آنها خالی از 
لطف نیست.

گزارش تصویری

سینمای ایران

کن همیش��ه برای قدیم��ی ها محلی ب��رای نمای��ش اعجاز 
 کارگردانی اس��ت؛ اتفاقی که فق��ط می ت��وان آن را در خلق 
فیلم هایی دید که با اس��تعداد خالقش، حرف��ی تکراری را به 
 گونه ای به تصویر می کش��د ک��ه همه مفاهیمش ن��و به نظر 
می رس��ند. این بار میش��ائیل هانک��ه ۷۰ س��اله، کارگردان 
اتریش��ی که ب��ا کارگردانی » بازی های مس��خره« در س��ال 
۱۹۹۷تماشاگران را بر صندلیشان میخکوب کرده بود، راوی 
داستانی شده که عش��ق را در پایان راه مصور کرده است. این 
درام، تصویری از زن و شوهری سالمند است که از قصه مرگ 
باخبرند و حاوی روزهایی است که هر فردی می داند روزگاری 
با آن مواجه می شود. فیلم »عشق« که تولید مشترک فرانسه، 
آلمان و اتریش است، حاصل نقش آفرینی ژان-لویی ترنتینیان 
بازیگر ۸۱ ساله فرانسوی و امانوئل ریوا ۸۵ ساله است که نقش 
ژرژ و آن، زن و شوهری بازنشس��ته را بازی می کنند که معلم 
موس��یقی بوده اند. آغاز فیلم با نمایش لحظه های دراماتیک، 
مخاط��ب را از هم��ان ابتدا وا م��ی دارد که به خ��ود یادآوری 

 کندکه میشائیل هانکه در ارائه سبک منحصربه فردش کوتاه 
 نمی آید؛ ورود ناگهانی مقامات به آپارتمانی در پاریس که بوی 
زننده ای از آن به مش��ام می رس��د و پیدا کردن جس��دی که 
خوابیده بر روی تخت با گل هایی که با تش��ریفات در اطراف 
سرش قرار گرفته اند،  بدون استفاده از وحشی گری و خشونت 
اضافی خارج از صحنه، امضای آثار هانکه را باخود دارد. او موفق 
می ش��ود تنش دراماتیکی خلق کند، به ط��وری که با دیدن 
 این تصاویر، بافاصله این پرس��ش ها به ذهن خطور می کند: 
خانواده اش کجا هس��تند؟ چرا مقامات  دیر این جسد را پیدا 

کرده اند و آیا قتلی اتفاق افتاده است؟ 
تمام فیلم به جز دو اپیزود، در آپارتمان ژرژ و آن اتفاق می افتد. 
داستان راوی یک اتفاق ساده اس��ت؛ وقتی آنها از کنسرت به 
خانه برمی گردند، متوجه می ش��وند که کسی می خواسته به 
زور وارد خانه ش��ود، اما موفق نشده است. آن به وضوح آشفته 
 و ناراح��ت ش��ده و روز بعد بدون ای��ن که دچار حمله ش��ود، 
حافظه اش را از دست می دهد. در ادامه فیلم، هانکه ما را مجبور 

 می کند وخیم ش��دن حال او را به نظاره بنش��ینیم و در خود 
پیچ و تاب بخوریم. 

این درام بر بازی درخشان ترینتینان اس��توار است که بعد از 
یک دهه، جلوی دوربین بازگشته اس��ت. ژرژ، همان هیوالیی 
است که می تواند بی اندازه مهربان باشد، به طوری که نمایش 
مهربانی بی اندازه مرد، مخاطب را شریک احساسات این زوج 
می کند. وقتی زن س��کته مغزی می کند، رابطه غنی و توأم با 
عشق این دو، مورد آزمون قرار می گیرد. داستان در آپارتمان 
این زوج در پاریس روی می دهد. در همان حال که س��امت 
فیزیکی و ذهنی آن رو به تحلیل می رود، فش��ار بر ژرژ بیشتر 
می ش��ود، اما او اصرار دارد تا پایان از همس��رش مراقبت کند.

هانکه درباره آخرین س��اخته اش می گوید:»وقتی س��ن تان 
باال می رود، به ناچار شاهد رنج کش��یدن کسانی می شوید که 
دوستشان دارید؛ این بخشی از طبیعت است. سؤالی که مطرح 
می شود، این اس��ت که چطور باید این رنج را اداره کنید.« این 
فیلم در حالی به عنوان یکی ازشانس های کسب نخل طایی 
محسوب می شود، که بر اساس آخرین بررسی ها در حال حاضر 
در جایگاه ششم برترین ها قرار دارد. میشائیل هانکه درست به 
همان اندازه که چهره اش نش��ان می دهد، مرموز است. آدمی 
است که نمی توانید حرکات و حرف هایش را پیش بینی کنید. 
او یکی از سرش��ناس ترین کارگردان های سینمای اروپاست. 
 فیلم های متف��اوت او، نش��ان دهنده روحیه شکس��ت پذیر

اروپای��ی ه��ای این س��ال هاس��ت. هانک��ه در جای��ی گفته 
اس��ت که در پی آفرینش یک س��ینمای ناب روانش��ناختی 
 اس��ت؛ س��ینمایی که درس��ت درجایگاهی رویارو با آنچه در

فیلم های آمریکایی می گذرد، بایستد. این سینما، در برگیرنده 
کاراکترهایی اس��ت که رفتار آنها، به سادگی از دیدگاه جامعه 
شناختی یا روانشناسی روشن شدنی نیست و دریافت بیننده 
فیلم از آنها، نه همچ��ون کاراکترها یا آدم ه��ای واقعی، بلکه 
همچون رویه ها یا نمودهای فرافکنی ش��ده اس��ت. نگاهی به 
آثار هانکه همچون قاره هفتم )۱۹۸۸(، ویدئوی بنی )۱۹۹۲(، 
بازی های خنده دار)۱۹۹۷(، کدمجهول )۲۰۰۰(، معلم پیانو 
)۲۰۰۱(،زمانه گ��رگ )۲۰۰۳(،پنه��ان )۲۰۰۵(،بازی های 
خنده دار)۲۰۰۷( )بازسازی نس��خه آلمانی ۱۹۹۷ درهالیوود 
 به زبان انگلیس��ی( و درنهای��ت روبان س��فید )۲۰۰۹(که در 
ش��صت و دومین دوره جش��نواره فیلم کن، نخل طا را برای 
هانکه به ارمغان آورد، گویای آن اس��ت که دیدن عش��ق را از 

دریچه نگاه این کارگردان نباید ازدست داد.

درباره فیلمی که امید اصلی نخل طالیی امسال است 

عشق شما را در خود فرو می برد

میشائیل هانکه مردی با عینک خاکستری است که در همه آثارش، مخاطب را به تفکر وا می دارد  گروه 
و آن چنان قوانین اجتماعی را به چالش می کشاند که تماشاگر چاره ای ندارد جز آنکه به خواست سینما

کارگردان تن دهد و چشمانش را به زخم ها بسپارد. این هنر کارگردان روبان سفید است که این 
بار با  »Amor« به کن آمده تا همچون همیشه، همه احساسات بیننده را این بار درگیر داستانی به نام عشق کند.

روبان سفید 

مرگ با من شوخی کرد 

محسن امیریوسفي، کارگردان جوان سینماي ایران که از 
هفته  گذشته به دلیل گرفتگي عروق مغزي در بیمارستان 
بستري اس��ت، گفت: تنها نش��انه بیماري  ، سر دردهایي 
بود که داش��تم و البته آنها را ج��دي نمي گرفتم و آقاي 
دکتر امید روحان��ي بودند که بیماري ام را متوجه ش��ده 
و پیگیري هاي ایشان باعث ش��د که وضعیت سامتي ام 
وخیم نش��ود. امیریوس��في درباره علت بستري شدنش 
در بیمارستان گفت: ابتدا فقط سردرد هایي بود که هیچ 
توجهي به آنها نداش��تم تا این که چن��د روز قبل، پس از 
نمایش مستند »کهریزک چهار نگاه« از سفر بازگشتم و 
سردرد هایم باعث شد که با اصرار آقاي دکتر امید روحاني 
)بازیگر، منتقد س��ینما( یک ام.آر.آي از سرم انداختم و 
آزمایش خون هم دادم که باز ه��م این عکس و آزمایش 
هیچ چیزي را نش��ان نداد. وي در عین حال گفت: آقاي 
روحاني باز هم پیگیري کردند و در عکس آم. آر.آي مجدد 
مشخص شد که گرفتگي عروق مغزي دارم و سپس خودم 
به بیمارستان آمدم. جالب اس��ت که دکترها مي گفتند 
اگر این تشخیص و پیگیري چهار،پنج ساعت دیرتر انجام 
مي ش��د، احتماال به کما مي رفتم؛ چرا که لخته خوني در 
رگ ها ایجاد شده بود. کارگردان »آتشکار« درباره  دلیل 
لختگي خون، توضیح داد: طبق آزمایش هایي که داده ام، 
دکتر ها گفته اند که خوش��بختانه مشکل خاصي نیست. 
آنها مي گویند لختگي خون حاصل فشار هاي عصبي است 
که متأسفانه این فش��ار هاي بر روي بسیاري از همکاران  
ما وجود دارد. جالب اس��ت که تازه دوستاني مانند آقاي 
کاهاني به من مي گویند: »تو کف خونس��ردي در سینما 
هس��تي«! کارگردان »خواب تلخ« که نسبت به روز هاي 
گذشته وضعیت عمومي اش بس��یار بهتر شده و به گفته 
خودش راه رفت��ن را دوباره آغاز کرده اس��ت، افزود: خدا 
را ش��کر خطر رفع ش��ده و فعا یکي، دو روز است که از 
تخت پایین مي آیم و گاهي یادم م��ي رود که مریضم. در 
هر صورت، آن قدر با مرگ شوخي کردم تا او هم تصمیم 
گرفت تافي کند و با من شوخي کند! باز هم خدا را شکر 

که فقط شوخي بود! 

مجموعه نمایش خانگی »قلب یخی« که قرار بود هفته گذشته 
فصل سومش به کارگردانی سامان مقدم کلید بخورد، به دلیل 
آماده نبودن فیلمنامه، به طور کامل تعطیل شد و گروه تولید با 

عوامل پروژه تسویه حساب کردند. 
به گزارش مهر، دو فصل اول این مجموعه به عنون اولین سریال 
ایرانی شبکه نمایش خانگی توس��ط محمدحسین لطیفی و به 
تهیه کنندگی سیدکمال طباطبایی ساخته شد که فیلمنامه آن 

نیز متعلق به حامد عنقا بود.
اما در قسمت های پایانی فصل دوم این مجموعه حذفیاتی اعمال 
شد که به کلیت داس��تان لطمه زد و این موضوع یکی از دالیل 
کناره گیری لطیفی و عنقا از این پروژه بود. البته محمدحسین 
لطیفی بعد از »قلب یخی« بافاصله کارگردانی »ساخت ایران«  
را برعهده گرفت و تاکنون هیچ صحبتی درباره کناره گیری خود 

از این پروژه نکرده است.
برای فصل سوم، این بار طباطبایی س��راغ سامان مقدم رفت و 
پس از بستن قرارداد کارگردانی با وی، قرار شد فیلمنامه فصل 
س��وم تغییرات زیادی نس��بت به دو فصل قبلی داشته باشد و 
 درهمین راستا، ترکیب بازیگران نیز عوض ش��د. در ابتدا قرار 
 ب��ود حام��د عنق��ا کار ب��ا مق��دم را ادامه ده��د که ای��ن امر

 محقق نشد.
رضا عطاران، رضا کیانیان، هدیه تهرانی، پژمان بازغی، مهران 
 مدیری، هانیه توس��لی، حس��ین ی��اری، الناز شاکردوس��ت و 
سید مهرداد ضیایی از بازیگران این مجموعه بودند قرار بود در 
فصل س��وم در کنار مقدم همکاری کنند و تعدادی از بازیگران 

فصل های قبل در این مجموعه دیگر حضور نداشتند. 

گ��روه مدتی در ح��ال س��اخت دک��ور در لوکیش��نی حوالی 
اتوبان هم��ت بودند که به دلی��ل آماده نش��دن فیلمنامه، آغاز 

تصویربرداری مجموعه به تأخیر افتاد.
تاکنون بعد از حامد عنقا، زامیاد س��عدوندیان، نوید توحیدی، 
احمد رفیع زاده و پیمان عباس��ی ب��ا این گروه ب��رای نگارش 
فیلمنام��ه هم��کاری کرده اند، اما هن��وز فیلمنام��ه مورد نظر 
کارگردان و بازیگران مجموعه آماده نشده است. به همین دلیل 
ساخت مجموعه به مدت یک ماه تعطیل ش��د و گروه تولید با 
بازیگران و عوامل تسویه حساب کرده اند تا در صورت به نتیجه 
رسیدن فیلمنامه، دوباره از آنها دعوت به عمل آید؛ البته ممکن 
است در این مدت با پروژه دیگری قرارداد ببندند و حضور آنها 

منتفی شود.
هم اکنون علیرضا بذرافشان نگارش فیلمنامه را برعهده گرفته 
و گویا قرار اس��ت عنوان مجموع��ه هم تغییر کند! ش��نیده ها 
 حاکی اس��ت برای مرحله پی��ش تولید ای��ن مجموعه تاکنون 

دو میلیارد ونیم هزینه شده است.

به گزارش ف��ارس  و به نقل از س��تاد خبری بیس��ت و نهمین 
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، جواد شمقدری، رییس 
س��ازمان امورس��ینمایی با تأکید بر این که یکی از دالیلی که 
س��ینمای ایران در عرصه ملی و بین المللی جایگاه دارد، فیلم 
کوتاه است و قطعا نبود این نوع از سینما به منزله از بین رفتن 
این جایگاه اس��ت. وی در ادامه با اش��اره به این که فیلم کوتاه 
می تواند آینده سینمای ایران را تضمین کند، بیان داشت: ایران 
جزو ۱۰ کشور دنیاست که بیشترین تولید فیلم کوتاه را دارد، 
به ویژه این که جوانان ایرانی مستعدی در این زمینه به ارتقای 
فیلم کوتاه در کش��ور کمک می کنند.شمقدری جشنواره فیلم 
کوتاه تهران را مهم ترین جش��نواره بین المللی ایران دانست و 
افزود: وقتی جشنواره ای استاندارد باالیی دارد، فیلم های خوبی 

هم در آن شرکت می کنند.
معاون وزیر درباره بازگشت سرمایه فیلمس��ازان فیلم کوتاه و 
حمایت نهادها از این عرصه گفت: قرار نیس��ت برای س��اخت 
فیلم کوتاه هزینه باالیی صرف شود؛ چرا که با هزینه اندک هم 
می توان فیلم کوتاه ساخت. در این زمینه، سازمان سینمایی و 
دیگر نهادها و دستگاه های سینمایی کشور، خودشان را موظف 
به حمایت می دانند. در این راستا، انجمن سینمای جوانان ایران 
فرصت های خوب و مناس��بی را برای جوانان عاقه مند فراهم 
کرده است.وی فیلم کوتاه را بستری برای بروز خاقیت جوانان 
دانست و خاطرنشان کرد: به نظر من، فیلمسازان و جوانانی که 
در جش��نواره حضور دارند، باید لحظه ب��ه لحظه آن را غنیمت 
ش��مرند و دیدن هیچ کدام از فیلم های جش��نواره را از دست 
ندهند. ش��مقدری درباره برنامه اکران فیلم کوتاه در سینماها 

توضیح داد: سینما اساساً با مخاطب معنا و تجلی می یابد و هر 
فیلمسازی که فیلم می سازد، دوست دارد موقعیت اکران داشته 
باشد؛ البته می پذیریم که در حوزه فیلم کوتاه برای همه فیلم ها 
امکان اکران وجود ندارد، اما وقتی در مکانی مثل دفاتر انجمن 
سینمای جوان، فرصتی برای پخش پیدا می شود، بهتر است آن 
را از دس��ت ندهند؛ چرا که نفس این کار خوب است. در سطح 
حرفه ای و گس��ترده، قصد داریم فیلم ها را در سالن هایی مجزا 
اکران کنیم که مرکز سینمای مستند تجربی و انجمن سینمای 

جوانان این کار را کرده اند.
شمقدری همچنین در ادامه درباره رسانه هایی که به شناساندن 
 فیلم کوتاه کم��ک می کنند، گف��ت: ش��بکه اینترنت، پخش 
فیل��م ه��ای کوت��اه قب��ل از اک��ران فیلم ه��ای س��ینمایی 
در س��الن های س��ینما، توزی��ع فیلم ه��ای کوت��اه در 
پکیج ه��ای ش��بکه خانگ��ی و پخ��ش در صداوس��یما، 
 روش هایی اس��ت که ب��رای شناس��اندن فیلم کوت��اه به مردم 

استفاده خواهیم کرد.

ایران جزو 10 کشور برتر تولید فیلم کوتاه در جهان استمجموعه قلب یخی تعطیل شد



شماره جدید ماهنامه »همشهری ماه« با موضوع بررسی 
سیاست های رسانه ای دولت منتشر شد.

شماره 97 ماهنامه همشهری ماه با نگاهی به سیاست های 
رسانه ای دولت در پرونده ای با عنوان »پشت پرده جریان 
رس��انه ای خاص« به پیش��واز مخاطبان خود رفته است. 
محمد اشعری و علی سیف الهی دو روزنامه نگاری هستند 
که در این پرون��ده در ذیل عن��وان »حنجره های پنهان 
دولت« به بررسی مواضع افرادی پرداخته  اند که به نوعی 
سخنگوی بخشی از بدنه دولت به شمار می روند و در این 
میان از شخصیت هایی مانند  محمد رویانیان و غالمحسین 
الهام یاد کرده اند. گزارش��ی درب��اره طوالنی ترین پرونده 
جنایی ایران با عنوان »قسم خورده اند که لیال کشته شد« 

نیز از دیگر مطالب خواندنی این شماره از ماهنامه است.
همشهری ماه همچنین در پرونده ای، به بررسی لیگ برتر 
فوتبال ایران و مربیان ش��اغل در آن پرداخته است که در 
میان آنها مقاالتی درباره زالتکو کرانچار و مصطفی دنیزلی 
به چشم می خورد.  بررس��ی وضعیت تحقیقاتی و علمی 
دانش��کده های علوم سیاس��ی در ایران نیز عنوان پرونده 

دیگری در این شماره از همشهری ماه است.

 ای��ن پرون��ده همچنی��ن در گفتگوی��ی ب��ا موس��ی 
نجف��ی و داود فیرح��ی ب��ه همی��ن موض��وع پرداخته 
اس��ت. »پی��روزی اوبام��ا در خ��زان راس��تگرایی« نیز 
 عن��وان پرون��ده ای اس��ت درب��اره انتخاب��ات آت��ی 
ریاست جمهوری در ایاالت متحده آمریکا که در صفحات 
دیپلماتیک این ش��ماره از ماهنامه درج ش��ده اس��ت. 
»بیلبورد یا واردات؛ کدام خطرناک تر اس��ت« نیزعنوان 
پرونده اقتصادی این ش��ماره از این ماهنامه است که به 

موضوع حمایت از تولید ملی می پردازد.
 این پرون��ده در گزارش��ی مفصل با عنوان »خاموش��ی 
برندها« به روایت نمایندگان مجلس شورای اسالمی از 
تعطیلی نام های بزرگ صنعتی در استان هایشان پرداخته 
است. گزارشی درباره پدیده زورگیری نیز عنوان پرونده 
نخست صفحات اجتماعی این شماره است که با گفتگویی 
با فریدون خالقی فرد، معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی 

ناجا همراه شده است.
 وی��ژه برنام��ه کاله قرم��زی و پس��ر خال��ه و گفتگ��و 
با عوامل س��اخت این مجموعه تنها مطلبی اس��ت که 
در بخش فرهنگی این ش��ماره ار همش��هری ماه درباره 

آن نوش��ته ش��ده اس��ت. همش��هری ماه با س��ردبیری 
 س��ید مجید کمالی از س��وی گروه مجالت همش��هری

 منتشر شده است.
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 امام رضا  )علیه السالم(:
باید هر یک از شما امر به معروف و نهی از منکر کنید، وگرنه 
شرورترین افراد بر شما تسلط یافته و آن چه خوبان شما دعا 

و نفرین کنند، مستجاب نخواهد شد.

واقعیت این است که مطالعه و کتابخوانی، چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ 
کیفی، در چند سال اخیر دچار بیشترین لطمه و آسیب شده است. مقیاس 
مورد نظر من هم در بیان عبارت بیشترین، نمودار وضعیت مطالعه و نشر 
در سه دهه پس از انقالب است. بزرگ ترین و اصلی ترین عامل افت مطالعه 
به لحاظ کمی � یعنی کاهش س��رانه مطالعه � حذف یارانه از کاغذ برای 
 چاپ کتاب بود که به وس��یله وزیر پیشین ارش��اد اعمال شد و همچنان

 ادامه دارد.
 شعار یا توجیه این ماجرا نیز این بود که به جای این که کاغذ را به نرخ دولتی 
و با یارانه در اختیار ناش��ران قرار دهیم تا کتاب را با قیمت ارزان به دست 
مخاطب برس��اند، این یارانه یا مابه التفاوت را در قالب بن کتاب مستقیما 
به مصرف کننده می دهیم تا افزایش مثال دویست درصدی بهای کتاب را 

بتوانند تحمل کنند.
با این سازوکار، یارانه کاغذ حذف شده و قیمت کاغذ مصرفی کتاب از بندی 
پنج هزارتومان به 20 هزارتومان رسید. میزان تأثیر این اختالف قیمت کاغذ 
بر قیمت پشت جلد کتاب بر هیچ کس پوشیده نیست. حاال آن مابه التفاوت 
هنگفت که قاعدتا می باید تبدیل به بن کتاب شود و در اختیار اهالی کتاب 
و مطالعه قرار بگیرد، بر چه اساسی و با چه مکانی باید میان عالقه مندان به 

کتاب و مطالعه توزیع  شود؟
 این سؤالی است که ریش��ه همه ماجراها در آن نهفته شده است. آن چه 
در تعریف و تئوری مطرح ش��د، این ب��ود که بن های کتاب به اس��اتید و 
دانشجویان و محققان و هنرمندان اختصاص پیدا می کند که برای اساتید و 
دانشجویان هم طبیعتا مصروف و مشمول کتاب های درسی آنها می شود. 
پس در صورت اجرای صحیح این طرح، در قدم اول عموم افراد اهل مطالعه 
و عالقه مندان ب��ه کتاب که در یکی از این کس��وت ها نیس��تند، از دایره 
محدود حمایت بیرون می مانند و به دلیل گرانی قیمت کتاب، عطای آن 
را به لقایش می بخشند یا میزان خرید کتاب و مطالعه خود را تا حد قدرت 
خرید خود کاهش می دهند و جالب این جاس��ت که این محروم س��ازی 
 بخش عم��ده اهل مطالع��ه از کت��اب و کتابخوان��ی با ش��عار حمایت از 

مصرف کننده اجرا می شود. 
متأس��فانه بر خالف واقعیت موجود، آمارها و گزارش های مسئوالن همه 
چیز را مطلوب و رو به رش��د نش��ان می دهد. ولی رس��یدن ب��ه واقعیت، 
کار دشواری نیس��ت. کافی اس��ت به طور آزمایش��ی، آمار فروش کتاب 
را در جایی مانند نمایش��گاه بین المللی کتاب از چند ناش��ر سؤال کنید 
 و مقایس��ه ای با میزان فروششان در س��ال های گذش��ته داشته باشید، 
آن گاه سیر نزولی فروش در سال های اخیر، به ویژه سال جاری را به وضوح 

درمی یابید. 
نکته دیگری که در این بررسی به ما کمک می کند تا به تأسف انگیز بودن 
وضع موجود پی ببریم، این است که ش��اخص هایی مثل رشد جمعیت و 
 کاهش بیس��وادی و... را هم در بررس��ی خودمان در نظر بگیریم. فروش 
کتاب هایی مثل قرآن کریم و مفاتیح را هم از آمار مقایسه ای این بررسی 
خارج کنید و البته کتاب های شبه اهدایی ناشران دولتی را در این محاسبات 
دخالت ندهیم تا به خوبی مشخص شود چه بر سر وضعیت مطالعه و نشر 

در کشور ما آمده است.

کودکی ده ساله که دست چپش در یک حادثه رانندگی از بازو قطع 
شده بود، برای تعلیم فنون رزمی جودو به یک استاد سپرده شد.

پدر ک��ودک اصرار داش��ت اس��تاد از فرزندش یک قهرم��ان جودو 
بس��ازد. اس��تاد پذیرف��ت و ب��ه پ��در ک��ودک ق��ول داد ک��ه یک 
 س��ال بعد می تواند فرزن��دش را در مق��ام قهرمانی کل باش��گاه ها

 ببیند.
در طول شش ماه استاد فقط روی بدن س��ازی کودک کار کرد و در 

عرض این شش ماه حتی یک فن جودو را به او تعلیم نداد.
بعد از شش ماه خبر رس��ید که یک ماه بعد مسابقات محلی در شهر 
برگزار می شود. استاد به کودک ده ساله فقط یک فن آموزش داد و تا 

زمان برگزاری مسابقات فقط روی آن تک فن کار کرد.
سر انجام مس��ابقات انجام ش��د و کودک توانس��ت در میان اعجاب 

همگان با آن تک فن همه حریفان خود را شکست دهد.
سه ماه بعد کودک توانست در مسابقات بین باشگاه ها نیز با استفاده 
از همان تک فن برنده شود و س��ال بعد نیز در مسابقات کشوری، آن 
کودک یک دس��ت موفق ش��د تمام حریفان را زمین بزند و قهرمان 

کشور شود.
وقتی مس��ابقات به پایان رسید، در راه بازگش��ت به منزل، کودک از 

استاد رازپیروزی اش را پرسید.
استاد گفت: دلیل پیروزی تو این بود که اوال به همان یک فن به خوبی 
مس��لط بودی، ثانیا تنها امیدت همان یک فن بود و سوم این که راه 
شناخته ش��ده مقابله با این فن، گرفتن دست چپ حریف بود که تو 

چنین دستی نداشتی
یاد بگیر که در زندگی، از نقاط ضعف خود به عنوان نقاط قوت خود 
اس��تفاده کنی. راز موفقیت در زندگی، داشتن امکانات نیست، بلکه 

استفاده از »بی امکانی« به عنوان نقطه قوت است.

با توجه به رشد سریع فناوری و نیاز به ارتباط سریع بین 
افراد، روز به روز امکانات پیام های الکترونیکی گسترش 
پیدا کرد، اما در این حال امنیت آنها بسیار زیر سؤال رفته 
اس��ت. چندی پیش وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات 
در نام��ه ای خطاب به رییس س��ازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی دستور داد، برای حفظ امنیت اطالعات، 
اس��تفاده از ایمیل های خارجی مانن��د یاهو و جی میل 
برای اپراتورها ممنوع شود. در این نامه رعایت موارد ذیل 

ضروری شناخته شد:
1    اس��تفاده نکردن از ایمیل هایی با میزبانی خارجی 
و ایمیل ه��ای عمومی نظیر یاهو، ج��ی میل، هات میل 

MSN و
2   اس��تفاده از ایمیل با میزبانی داخلی که فهرست آن 
روی سایت مرکز توسعه مدیریت اینترنت قرار دارد و به 

صورت مرتب به روز می شود.
پس از مدتی بررس��ی در مورد ایمیل های ملی و ایرانی، 
تصمیم بر آن شد تا سیس��تم ایمیلی »چاپار« به عنوان 
 سیس��تم اصل��ی ادارات برگزی��ده ش��ود و در کن��ار آن 
پست الکترونیکی ایران نیز فعال باشد. از همین رو در ادامه 
به معرفی این دو ایمیل ملی و مورد تأیید وزارت ارتباطات 
که این روزها کاربران بس��یار زیادی دارد، می پردازیم و 
چند پس��ت الکترونیکی دیگر را نیز که پایه ای ایرانی و 

ملی دارند به شما معرفی می کنیم.

پست الکترونیکی چاپار
این پس��ت الکترونیکی صفحه اول بس��یار زیبایی دارد. 
در همان صفحه ش��ما می توانی��د میزان کارب��ران آن 
را به تفکیک ش��هرها مش��اهده کنید. در ادام��ه با زدن 
 دکمه »همین امروز عضو جدید ما ش��وید« وارد قسمت 
ثبت نام می شوید. شما می توانید در کمتر از سه دقیقه در 
این سایت ثبت نام کنید. بعد از ثبت نام، به صفحه ایمیل 
خود می روید. در آن جا می توانید از مزایایی مانند یک 
گیگابایت حافظه استفاده کنید. از دیگر مزایای این پست 
الکترونیکی می توان به دریافت ایمیل به صورت پیامک 
اش��اره کرد. ش��ما اگر صاحب خطوط همراه اول باشید، 
می توانید این سیستم را فعال کرده و به صورت پیامک 

ایمیل هایتان را دریافت کنید.

پست الکترونیکی ایران
این پس��ت الکترونیکی بیش از بقیه تحت نظارت وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات اس��ت. با کلیک روی گزینه 
»کاربر جدید« به بخش ثبت نام راهنمایی می ش��وید. 
در این صفحه شاید بیش از 10 دقیقه برای ثبت نام وقت 
الزم داشته باشید و حتما کدپستی و کارت ملی نیز همراه 
داشته باشید که به آنها نیاز خواهید داشت. حساب کاربری 

شما پس از 24 ساعت فعال می شود.

وطن میل
در ابتدا ش��اید س��ادگی بیش از اندازه صفحه اصلی این 
پست الکترونیکی ش��ما را متعجب کند.ثبت نام کردن 
در آن نیز آسان تر از آب خوردن است و تنها کافی است 
نکات خواسته ش��ده را با دقت پر کنید. سپس به سرعت 
می توانید از ایمیل جدیدتان اس��تفاده کنی��د. کار با آن 
نیز بسیار ساده است و با ایمیل های دیگر تفاوتی ندارد. 
محیط کاربری آن نیز مانند صفحه نخست بسیار ساده و 

بی آالیش است.

صبا میل
بر خالف وطن میل، ش��ما در ابتدا با یک محیط کاربری 
آرامش بخش رو به رو می شوید و در ادامه با انتخاب گزینه 
 ثبت نام می توانید به س��رعت در این پست الکترونیکی 
ثبت نام کنید. بعد از ورود به محیط اصلی متوجه خواهید 
شد که برخی از امکانات اصلی مانند Spam را نمی توانید 
در این جا پی��دا کنید اما بازهم محیط س��اده برای انجام 
کارهای ساده بسیار خوب است و کار شما را راه می اندازد.

ایمیل فارسی
یکی دیگر از مراکزی که پست های الکترونیکی فارسی 
ارایه می دهند، »ایمیل فارس��ی« اس��ت. بعد از ورود به 
سایت و کلیک روی گزینه ثبت نام می توانید به سرعت 
ثبت نام کنید. پس از آن به صفحه اصلی ایمیل می روید؛ 
جایی که شاید به نظر خیلی شلوغ باشد، اما با کمی دقت 
می توانید آن را یاد بگیرید و خیلی راحت با آن کار کنید.

با پنج ایمیل ملی آشنا شوید 
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مسابقه کشتی انگش��تی یک رقابت س��نتی در منطقه 
باواریا در جنوب آلمان اس��ت که از قرن هفدهم میالدی 
به این سو ادامه دارد. فستیوا ل ها و رقابت های سنتی در 
تمام مناطق جهان از گذشته های بسیار دور رواج داشته 
 است و مسابقات زور آزمایی به ش��کل مبارزه نیز بخش 
جدایی ناپذیری از این رقابت هاس��ت. اما از قرن هفدهم 
میالدی به این سو رقابت جالب و عجیبی در منطقه باوریا 
در جنوب آلمان جریان دارد که در آن دو نفر با پیچیدن 
ریسمانی به دور انگشتان وسط یکدیگر و کشیدن آن، به 
زورآزمایی می پردازند. قوانین این بازی بسیار ساده است. 
دو طرف رقابت در دو سمت یک میز چوبی می نشینند و معموال انگشت وسط خود را که از بقیه 
بلندتر و نیرومندتر است را با ریسمانی می بندند. سپس دوطرف به کشیدن آن مشغول می شود و 
سعی می کنند تا نفر دیگر را با انگشت به طرف خود بکشند. شاید به نظر این حرکت احمقانه باشد اما 
جالب است بدانید که برای نمونه در سی و پنجمین دوره این مسابقات در سال 2012 چیزی حدود 
400 نفر شرکت کرده اند و بسیاری از آنها قبل از شرکت در این مسابقه به سختی نیز تمرین کرده 

بودند و از نرمش های خاص برای تقویت انگشتان خود استفاده می کردند.

ترس��ناک ترین اس��تخر جهان در باالی س��اختمان 
آسمانخراشی در سنگاپور ساخته می شود.

س��اخت این اس��تخر ک��ه در س��ال 2016 میالدی 
 کام��ل خواه��د ش��د، در ارتفاع��ی معادل ب��ا طبقه 
سی و هش��تمین و در فاصله بین س��اختمان دو برج 

ساخته می شود.
این برج مس��کونی در منطقه »بیش��ان« س��نگاپور 
چش��م انداز خیره کنن��ده ای را ب��رای س��اکنان این 
س��اختمان و س��اختمان های اط��راف آن ب��ه وجود 
می آورد. س��اکنان این دو برج همچنین می توانند از 

طریق پل هایی که در طبقه 14 و 26 آن تعبیه می ش��ود، به این دو ساختمان رفت و آمد 
کنند. به گفته یکی از طراحان، س��اکنان این س��اختمان که دارای 509 آپارتمان است، 

می توانند از تسهیالت لوکس و آسایش موجود در آن استفاده کنند و از آن لذت ببرند.
به نقل از روزنامه دیلی میل، در س��ال 2010 میالدی نیز پروژه »اسکای پارک« که دارای 
یک استخر روباز کشتی شکل در پشت بام ساختمان س��ه هتل بود، برای بازدید عموم به 

بهره برداری رسید.

ترسناک ترین استخر جهان در سنگاپورکشتی انگشتی 

نگاه مبهوت سنجاقک 
آبی به لنز دوربین
لئونید لوماکو، عکاس 40 ساله روسی 
خالق این تصاویر اظهار داشت: به حرکات 
سنجاقک در حین عکاسی که بسیار 
خنده دار بود توجه کردم، این رفتار برای 
آنها در صبحگاه بسیار عادی است چرا که 
آنها تالش می کنند قطرات آبی را که روی 
سرشان افتاده کنار بزنند.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
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لختی در پشت تریبون دست انداز
آقا جونم همیشه می گوید که س��ربازی بهترین دوران زندگی 

مجید 
است. این البته دلیلش تجربیات شخصی و خوش گذشتن های کافی

مکرر در زمان خدمت ایشان نیست. دلیلش حتی مرد شدن در 
دوران سربازی هم نیس��ت چون ما از وقتی که یادمان هست ایشان مرد بوده اند. دلیلش 
حتی پیدا کردن رفقای جانی در این دوران هم نیست. چون اساسا آقاجون خدمت سربازی 
نرفته است. این که چرا نرفته است قصه اش طوالنی است که شاید وقتی دیگر گفتم. اما 
اعتقاد خلل ناپذیر ایشان به این که سربازی بهترین دوران زندگی است به این علت است 
که در هر جمعی که می نشینی، محال است کسی خاطره ای از دوران خدمتش نگویید 
که صدی نودش هم با »یادش به خیر« آغاز می شود. به قول آقاجون اگر سربازی نبود، 
معلوم نبود مردم می خواستند راجع به چی با هم حرف بزنند و برای هم الف بزنند. اصال 
گویا حکمت این دو سال خدمت سربازی این است که آدم مشت مشت خاطره جمع کند 
برای 50، 60 سال بقیه زندگی اش. خوب اینهایی که تا این جا گفتم، فقط مقدمه ای بود 
برای این که حقیر هم یک خاطره از دوران خدمت عرض کنم به اضافه یک تحشیه نقلی. 
هرچه باشد بنده هم خدمت رفته و بسییییییییییییییییییار هم بهم خوش گذشته است. 
در نهادی که ما خدمت می کردیم، رس��م بود هر رو ظهر وقتی نیروها خسته و کوفته از 
بخش های مختلف می رسیدند، همه جمع شوند در سالن و تازه سخنرانی گوش بدهند. 
سخنرانی ها هم مضامین گوناگونی داش��ت. منتظر توضیح بیشتری نباشید چون فقط 
همین را یادم مانده اس��ت. واقعا خستگی و بی حوصلگی و گرس��نگی ساعت یک و نیم 
بعدازظهر توانی برای گوش دادن و حافظه ای برای به یاد سپردن باقی نمی گذاشت. اما 

یکی از سخنرانی ها را خیلی خوب یادم هست. یک مقام نسبتا مهم را دعوت کرده بودند 
که راجع به یک چیزی صحبت کند. آن بنده خدا هم با سالم و صلوات تشریف فرما شده 
بود. بعد از معرفی و ابراز خشنودی مسئوالن از بودن آن دوست در جمع ما و مقدار دیگری 
بادمجان دور قاب چیدن، مقام مدعو شروع کرد به سخنرانی. بچه های هم خدمتی هم به 
سبک هر روز مشتی مشغول چرت زدن، گروهی رس��ما در حال خواب نشسته، تعدادی 
مشغول صحبت های دو به دو و عده ای س��رگرم کنفرانس خودشان بودند. در این میان 
تشرها و چشم غره های مس��ئوالن هم بی فایده بود. مقام مدعو که می دید انگار گوش 
کس��ی بدهکار نیس��ت و معلوم نیس��ت که برای کی دارد نارندگی می کند، در اقدامی 
غیرمنتظره گفت انگار خیلی هم دوست ندارید که من صحبت کنم هان؟! باالخره در سالن 
سکوت حکمفرما شد. سخنران ادامه داد: هر کی دلش می خواد همین االن سخنرانی رو 
قطع کنم صلوات بفرسته! بلندترین صلواتی که تا به حال سالن به خود دیده بود فرستاده 
شد. در میان عز و جز کردن و پریشانی مسئوالن، مقام مدعو از روی سن و پشت تریبون 
پایین آمد و آرام آرام رفت. الحق و االنصاف بهترین سخنرانی ای که در آن دوسال شنیدم 
همین بود. سندش هم همین که بعد از این سال ها هنوز به خوبی آن روز را به یاد دارم. خدا 
آن مقام مدعو را هر کجا هست حفظ کند و برای اسالم و مسلمین نگه دارد. امروز داشتم 
فکر می کردم چرا بعضی ها مجبورند این قدر حرف های تکراری به خورد مردم بدهند که 
بعضی های دیگر مجبور شوند استقبال از سخنرانی های آنها را بیش از آن چه بوده نشان 
دهند. مرد و مردانه اگر حرف به درد بخ��وری ندارید صحبت نکنید. به خدا این هم برای 

خودتان و هم برای خلق بهتر است. ما گفتیم حاال باز هر جور صالح می دانید!

 اعتص�اب غذای 12 س�اله 
وقتی شخص مش��هوری مانند نخست وزیر سابق اکراین 
اعتصاب غذا می کند، کل دنیا از آن با خبر می شوند. ولی 
یک زن معمولی هندی به نام »آیروم ش��ارمیال چانو« در 
اعتصاب غذای سیاسی به سر می برد که کسی خبر ندارد 
چنین زنی وجود دارد. این زن که »بانوی آهنی مانیپور« 
نام دارد، از 4 نوامبر 2000 اعتصاب غذا را ش��روع کرد تا 
دولت را مجبور به برداش��تن نیروهای مسلح از مانیپور و 
دیگر بخش های هند کند. بانوی آهنی مانیپور در این 12 
س��ال حتی لقمه ای غذا و یا جرعه ای آب ننوشیده است. 
او از آن زمان نه تنها موهای خود را شانه نکرده، بلکه در 
آینه نیز نگاه نکرده اس��ت و تنها با تکه ای از پارچه کتان 
خش��ک دندان های خود را تمیز می کند. مقامات ده سال 
اس��ت که او را وادار به تغذی��ه از راه بینی کرده اند ولی او 

بارها سعی در خارج کردن لوله ها کرده است.

چهره روز

سید مهدی شجاعی

اهل مطالعه را با شعار حمایت از 
مصرف کننده از کتاب محروم کرده اند

همشهری ماه پشت پرده جریان رسانه ای خاص را رو کرد

قهرمان شدن فقط با یک فن
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