
اعزام متخصصان  اصفهانی به خارج از کشور

فرق مدارس دولتی با خصوصی چیست ؟

جمالتی
 برای زندگی

استاندار اصفهان خبر داد؛

 با دریافت شهریه های سنگین برای ثبت نام دانش آموزان

 بو، سن انسان را
12 لو می دهد!

اعتراض امام جمعه  موقت اصفهان 
به بسته شدن زاینده رود 38

 جالل حسینی
12 به پرسپولیس پیوست

تازیانه ضعف مدیریت را خواهیم خورد

هوای تازه می خواهیم
روز سرنوشت فوتبال اصفهان فرا رسید

آیت اهلل جوادی آملی عنوان کرد: ما با این همه امکانات در کشور فقر زیادی 
داریم. کشوری که این همه آب و خاک دارد و در عین حال عده زیادی هم فقیر 
هستند، حضرت علی)ع( فرموده آن از رحمت خدا دور باد. وی افزود: کشور ما 
چهار فصل است، آب فراوان دارد که به دریا هرز می رود، خاک فراوان ولی در 

عین حال بیکار و فقیر هم در آن موج می زند.

ایران- صربستان
 صبح سرنوشت

مس��ابقات والیب��ال انتخاب��ی المپیک پ��س از یک 
روز تعطیل��ی امروز، ش��نبه، با دیداره��ای تیم های 
صربس��تان و ایران پیگیری می ش��ود؛ دی��داری که 
می توان��د ت��ا ح��دودی سرنوش��ت ای��ران را برای 
المپیکی ش��دن رقم بزن��د. ای��ران بع��د از پیروزی 
 براب��ر ونزوئ��ا و رس��یدن ب��ه رده دوم ج��دول 
رقابت ها، مصاف بسیار حس��اس و تعیین کننده ای 
برابر صربس��تان، تیم بدون شکس��ت و صدرنش��ین 

مسابقات دارد.

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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8

قانون انتخابات
2

 اصالح شود

پایین بودن تیراژ تولید 
عامل اصلی گرانی خودرو4

گروه شهر : آموزش و پرورش از زمان آغاز ثبت نام دانش آموزان 
در مدارس اعام کرده است که مدارس برای ثبت نام حق دریافت 
هیچ گونه وجه��ی را ندارند، ام��ا درددل والدی��ن دانش آموزان  
گویای  این موضوع نیست. این والدین از گرانی ها و افزایش نرخ 
تورم خسته شده اند و اگر چه دل پری دارند، ولی ناگزیرند به این 

وضعیت عادت کنند و آن را بپذیرند.
با این که  دریافت وجه در زمان ثبت نام دانش آموزان از س��وی 
مدارس ممنوع است، اما پس از پایان فصل ثبت نام، دانش آموزان 
به انواع مختلف ناچار به پرداخت هزینه های بس��یاری هستند 
که پرداخ��ت ای��ن هزینه ها ب��رای خانواده ها مقدور نیس��ت و 
اعتراض های آنها حاکی از  رس��وخ آداب م��دارس خصوصی به 

مدارس دولتی است.

اخذ هرگونه وجه در زمان ثبت ن�ام دانش آموزان در مدارس 
ممنوع است

س��ید محمدج��واد س��ید معلم��ی، دبیر س��تاد ثب��ت ن��ام اداره 
کل آم��وزش و پ��رورش اس��تان اصفه��ان در رابط��ه ب��ا ای��ن که 
در س��ال جاری همانند س��ال های گذش��ته اخذ هرگونه وجه به 
جز کت��اب و بیمه ب��رای ثب��ت ن��ام دان��ش آم��وزان در مدارس 
 ممن��وع و برخ��اف قوانی��ن و مق��ررات اس��ت، گفت: ثب��ت نام 
دان��ش آموزان پای��ه نخس��ت ابتدایی از ابت��دای اردیبهش��ت ماه 
جاری در سراس��ر اس��تان آغاز ش��ده و ثبت نام دانش آم��وزان در 
س��ایر دوره های تحصیلی نی��ز بر اس��اس زمان های اعام ش��ده 
 از س��وی آم��وزش و پ��رورش ت��ا پای��ان تیر م��اه ج��اری صورت 

3می گیرد. 

 در دیدار احمدی نژاد 
و پوتین چه گذشت؟

شکل جدید رفع سوء اثر از 
سوابق چک های برگشتی

کیوسک مطبوعاتی 
داریم، ولی  کومتقاضی ؟
امیدوارم بنگر حاللیتش 

را هم رسانه ای کند
منحرفی که می رفت

 ادعای پیامبری کند
ایران جزو 5 قدرت 

برتر موشکی دنیاست
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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آگهی مزایده عمومی
)شماره 91-5(

جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد مقداری البسه مستعمل و غیرقابل 
استفاده خود واقع در انبار امدادی جمعیت هالل احمر شهرستان کاشان را از طریق 
مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند حداکثر تا آخر وقت اداری 
تاریخ 91/3/25 جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان واقع در بلوار آیینه خانه مراجعه نمایند. ضمناً تحویل یک برگ فیش بانکی 
به مبلغ 100/000 ریال واریزی به حساب جام شماره 12244112/91 بانک ملت 
کلیه شعب سراسر کشور به نام جمعیت هالل احمر به منظور شرکت در مزایده 

الزامی می باشد. 
هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

مهلت تحویل مدارک به دبیرخانه: حداکثر تا تاریخ 91/3/28
به اسناد ارسالی پس از تاريخ فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

معاونت اداری و پشتیبانی

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

6250732-3
6265583

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

یارانه ه

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی مناقصه

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

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

23/000/000448/298/349جاریاجرای عمليات توسعه شبكه فاضالب شاهين شهر91-1-74
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52

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

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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چهره روزيادداشت

 فراکسیون مؤتلفه در مجلس نهم
از دوره قبل قوی تر است

اسد اهلل بادامچیان، عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در 
درباره فعالیت فراکس��یون مؤتلفه در مجلس نهم اظهار داش��ت:  از 
حدود ص��د نماینده که از مجلس هش��تم به مجلس نه��م آمده اند، 
باالی 40 نفر از آنها از اعضای فراکسیون مؤتلفه هستند. عضو شورای 
مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی اظهار داش��ت: از منتخبان جدید هم 
تعداد خوب و قابل توجهی عضو فراکسیون مؤتلفه هستند. بادامچیان 
ادامه داد:  قطعاً ح��زب مؤتلف��ه در مجلس نهم فراکس��یون دارد و 
فعالیت مؤتلفه در مجلس نهم قوی تر خواهد بود، همچنین انضباط 
تشکیالتی بیشتری هم خواهد داشت. در کل فراکسیون مؤتلفه در 
مجلس نهم از فراکسیون مؤتلفه در مجلس هشتم قوی تر خواهد بود.

وطن فروشانی که موافق تحريم  
ايران هستند

30 گروه ضدانقالب در نامه ای به برخی نماین��دگان کنگره آمریکا 
خواستار افزایش تحریم ها علیه ملت ایران شده اند.

این گروه ها  در نامه ای به برخی نماین��دگان کنگره آمریکا تصریح 
کرده اند:»ما حمایت خود را از افزایش تحریم ه��ا علیه نظام کنونی 
ایران ابراز می داریم تا از دس��تیابی آن به س��الح اتم��ی جلوگیری 
ش��ده و تغییرات دموکراتیک ش��کل گیرد.« این گزارش با اشاره به 
ناآرامی های سال 88 پس از انتخابات ریاس��ت جمهوری در ایران، 
مدعی شده اس��ت که اکثریت ش��هروندان ایرانی خواس��تار تغییر 
هستند. در این نامه همچنین از سازمان منافقین و 3200 عضو آن که 

اکنون به کمپ لیبرتی منتقل شده اند، حمایت شده است.

 رزمايش سراسری پدافند غیرعامل 
با موفقیت اجرا شد

رزمایش سراس��ری پدافند غیرعامل به منظ��ور ارزیابی واحدهای 
پدافندی کش��ور با موفقیت کام��ل به اجرا درآمد. ب��ا هدف ارزیابی 
آمادگی واحدهای پدافندی کشور، رزمایشی سراسری با عنوان طلوع 
فجر برگزار و با موفقیت کامل انجام ش��د. رزمایش مذکور که بدون 
اطالع قبلی واحدهای پدافندی انجام شد، با عکس العمل به موقع و 
مناسب کلیه واحدها مواجه گردید و با موفقیت کامل به پایان رسید.

 انتشار فهرست کشورهای 
مستثنی شده از تحريم نفتی ايران 

یک مقام دولتی در آمریکا اعالم کرد که واشنگتن در روزهای آینده 
فهرس��ت جدیدی از کش��ورهایی را که از تحریم ه��ای نفتی ایران 
مستثنی ش��ده اند منتش��ر می کند. به موجب تحریم های آمریکا 
 علیه ای��ران، کش��ورهایی که اقدام ب��ه خرید نفت از ای��ران کنند با 
تحریم های واش��نگتن روبه رو می شوند، اما ایس��تادگی کشورها 
 در برابر این تحریم ها، س��بب ش��د تا در ماه م��ارس ایاالت متحده 
11 کشور را از این تحریم ها مس��تثنی کند و بر همین اساس قرار 
است ظرف روزهای آینده نیز کشورهای جدیدی را که از این قانون 

مستثنی شده اند، اعالم کند. 
این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نش��ود، به فهرست این 
کشورهای جدید اش��اره نکرده، اما گفته که نباید این انتظار وجود 
داش��ته باش��د که تمام خریداران نفت ایران از تحریم های آمریکا 

مستثنی شوند.

توضیح روسیه درباره اشیاء نورانی 
در ايران

رییس بخش حفاظ��ت اطالعات نیروهای اس��تراتژیک موش��کی 
 در وزارت دفاع روس��یه اعالم کرد که دیده ش��دن ش��یء نورانی در 
آسمان های برخی کش��ورهای خاورمیانه و روسیه، نتیجه آزمایش 
موفقیت آمیز موشک بالستیک بین قاره ای »Topol « بوده است.

ابتدا ساکنان آس��تراخان و ولگراد این موشک را در آسمان مشاهده 
کردند، پس از آن س��اکنان آذربایجان، ایران، افغانس��تان، لبنان و 
دیگر کشورها این موش��ک را در آس��مان دیدند و تمام شاهدان در 
این کشورها در ابتدا تصور کرده بودند که این شیء یک یوفو )جسم 

ناشناخته پرنده فضایی( یا یک شهاب سنگ است.

 عدم همراهی سوئیس 
باتحريم ها علیه ايران

سفیر آمریکا در سوئیس مراتب تأسف خود را از این که این کشور با 
تحریم های نفتی علیه ایران همراهی نکرده است اعالم کرد. آمریکا 
از عدم همراهی سوئیس با اجرای تحریم های نفتی علیه ایران ابراز 
تأس��ف کرده اس��ت. خبرگزاری رویترز به نقل از س��فیر آمریکا در 
سوئیس اعالم کرد، واش��نگتن از این که سوئیس هنوز تحریم نفتی 

اتحادیه اروپا علیه ایران را اعمال نکرده، متأسف است.

آیت اهلل محمد یزدی، رییس جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم 
در دیدار با تعدادی از فعاالن سیاس��ی  با بیان این که هر حزب، 
جامعه، انجمن و هیأت اساسنامه و مقرراتی دارد، اظهار داشت: 
با پای بندی به این مقررات جلس��ات آنها ادامه می یابد و در فراز 
و نشیب های سیاس��ی آزموده می ش��ود، یعنی گذشت زمان و 
موضع گیری ها وضعیت آنها را در جامعه مشخص می کند. رییس 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که کار فردی جای 
خود را دارد اما در کارهای تشکیالتی بیش��تر مجموعه مد نظر 
است، تصریح کرد: در کارهای اجتماعی کمتر بر روی اشخاص 
فکر می ش��ود. وی با تأکید بر این که موضع گیری مسأله مهمی 
در احزاب، جامعه ها و گروه های سیاسی به ویژه آنهایی که سابقه 
طوالنی در انقالب دارند به ش��مار می رود، گفت: بر اس��اس این 
موضع گیری ه��ا، برای آنها ارزش گذاش��ته می ش��ود. البته این 
موضوع نس��بت به ش��خصیت حقیقی افراد نیز مهم به ش��مار 
می رود و بر اساس موضع گیری های آنها تصمیم گیری می شود.

آیت اهلل یزدی بر همین اس��اس به افرادی اش��اره کرد که از اول 
انقالب تا کن��ون در جایگاه های مورد توجهی قرار داش��تند، اما 
در فراز و نشیب ها باال و پایین رفته و در حال حاضر در وضعیت 
نامطلوبی قرار دارند. رییس جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم با 
تأکید بر این که سران فتنه88 بهترین نمونه این مسأله هستند، 
یادآور شد: بنده با آن آقایی که از س��ران فتنه است و هم لباس 
ماست در مجلس بودیم و بنده نایب رییس مجلس بودم و در اتاق 

مش��ترکی با وی کار می کردیم. این فرد عالوه بر کار نمایندگی، 
مسئولیت بنیاد شهید را نیز بر عهده داشت و بسیار پر کار بوده 
و خدمات زیادی می کرد. وی ادامه داد: روزی بنده شخصاً از وی 
دعوت کردم و برای التیام جریانی او را به جامعه مدرسین آوردم، 
اما در آخر جلسه ناراحت شده و به وی گفتم ما شما را آوردیم تا 
اختالفات برکنار شود، اما ش��ما طلبکارانه موجب شکاف بیشتر 

شدید و امروز هم می بینیم که در چه وضعیتی قرار دارد.
آیت اهلل یزدی ب��ا طرح این س��ؤال که چه می ش��ود ف��ردی یا 
ش��خصیتی حقوقی در این فراز و نش��یب ها انح��راف و لغزش 
می یابد، اظهار داشت: شخصیت حقیقی بحث های خاص خود را 
دارد؛ صفات درونی و روانشناسی عامل سازنده شخصیت هستند 
و عوام��ل گوناگونی همچون دوس��تان، فضا، محی��ط و عوامل 
نفسانی در این زمینه دخالت دارد، اما در شخصیت های حقوقی 
به مدیران و مسئوالن نیز بس��تگی دارد.رییس جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم در ادامه به ارتباط با روحانیت اصیل که یکی از 
مهم ترین شاخص های احزاب و گروه ها به شمار می رود، اشاره و 
تصریح کرد: به نظر بنده تک گرایی و فردگرایی همیشه خطرناک 
است. هیچ وقت به یک نفر نباید تکیه کرد، اما اگر به گروه، جمع و 
مجموعه توجه شود معموالً حق در مجموعه گم نخواهد شد. وی 
بر همین اساس به احزاب اشاره کرد که باید زیر نظر ولی امر و چتر 
روحانیت حرکت کنند و اظهار داشت: چگونه می توان روحانیت 
اصیل را تشخیص داد و این که با چه کسی خود را هماهنگ کرد، 

باید گفت اگر با ی��ک یا دو نفر هماهنگی ص��ورت گیرد، ممکن 
است لغزش ایجاد شود اما اگر هماهنگی با مجموعه باشد، کمتر 

انحراف به وجود می آید یا اصاًل انحرافی صورت نخواهد گرفت.
آیت اهلل ی��زدی با تأکید ب��ر این ک��ه ارتباط ب��ا روحانیت نقطه 
قابل اطمینانی اس��ت، تصریح کرد: در این ص��ورت می توان با 
اطمینان حرکت کرد. جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم دارای 
شخصیت هایی است که تاریخ 50ساله آن نشان می دهد بدون 
غرض به اهداف سیاسی خاص، در مس��یر اصلی اسالم، انقالب 
و امام راحل تا امروز گام برداش��ته اند. رییس جامعه مدرس��ین 
حوزه علمیه قم با بیان این که تجربه عمومی نشان داده جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم مورد اطمینان جامعه است، یادآور شد: 
جامعه روحانیت مبارز تهران نیز دارای شخصیت های برجسته ای 

همچون آیت اهلل مهدوی کنی 
است؛ هر چند نگاه این جامعه 
بیشتر سیاسی اس��ت و نگاه 
جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم علمی، اما ه��ر دوی آنها 
در مس��ائل حیات��ی کش��ور 
حضور داشته و موضع گیری 
دارند، از این رو ارتباط با آنها 

می تواند بسیار مؤثر باشد.
وی در ادامه سخنان خود به 
اصالح قانون انتخابات اشاره 
 ک��رد و اظهار داش��ت: بنده 
دو نام��ه به ریی��س مجلس 
نوشتم که قانون انتخابات را 
اصالح کند؛ چرا که این قانون 
از زمان ثبت نام تا خواندن آرا 

جای بحث دارد، اما ظاهراً نمایندگان نمی خواهند این قانون را 
اصالح کنند و شاید دوره آینده را نیز مالحظه می کنند؛ چرا که 
یک دوره مجلس همانند یک مقطع تحصیلی ارزش دارد. آیت اهلل 
یزدی ادامه داد: االن مردد هس��تم که درخواست اصالح قانون 
انتخابات را از طریق مجلس پیگیری کنم یا کمیسیون حقوقی 

وابسته به شورای نگهبان را.
 رییس جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم با بی��ان این که قانون 
انتخابات بسیار قانون بدی اس��ت و هر کس پول دارد، می تواند 
تبلیغ کرده و جلو بیاید یادآور ش��د: آیا نمایندگی حق طبیعی 
همه انسان هاست یا حق طبیعی کسانی است که توان اثرگذاری 

در مجلس را دارند.

آيت اهلل يزدی: 

قانون انتخابات  اصالح شود

حال مبارک هر روز 
وخیم تر می شود 

در امر به معروف 
بد عمل کرديم

منابع آگاه در وزارت کشور مصر اعالم کردند: وضعیت جسمانی مبارک از 
روزهای قبل بسیار بدتر شده و وی هم اکنون در معرض خطر مرگ قرار 
دارد. ظاهرا وخامت حال مبارک در روزهای اخی��ر رو به افزایش نهاده و 
وی هم اکنون در معرض مرگ قرار دارد. به گفته این منابع، مبارک پس 
از صدور حکم دادگاه در هنگام انتقال به زندان طره )قاهره( به علت این 
که کس��ی وی را در جریان موضوع قرار نداده، دچار شوک عصبی شدید 
شده است. بر این اساس، پس از دیدار مبارک با سوزان ثابت، همسرش و 
هایدی راسخ و خدیجه الجمال، همسران عالء  و جمال که دو روز پس از 

انتقال وی به زندان طره رخ داد، وخامت حالش بیشتر شده است.
خاطرنش��ان می ش��ود مبارک اخیرا از س��وی دادگاه مصر به حبس ابد 

محکوم شد که این حکم، خشم شدید مردم مصر را برانگیخته است.

سردار نقدي تصریح کرد: معتقدیم روش هاي س��لبي و قهر آمیز در نهي از 
منکر رس��الت قوه قضائیه، نیروي انتظامي و وزارت اطالعات است و بسیج 
نباید این شیوه ها را در پیش بگیرد. به همین دلیل ساز و کار جدید بسیج در 
فریضه امر به معروف و نهي از منکر روش ایجابي اقناع و گفتگو است. رییس 
سازمان بسیج مستضعفان با تأکید بر این که امروز امر به معروف در جامعه ما 
در غربت قرار دارد، گفت: این غربت نه به خاطر عمل نکردن به فریضه امر به 
معروف و نهي از منکر، بلکه به خاطر بد عمل کردن به این فریضه است. وي با 
بیان این که ما بر خالف دین اسالم عمل کرده ایم و به جاي زبان نرم از زبان 
تند براي امر به معروف و نهي از منکر استفاده مي کنیم، تأکید کرد: باید به 
گونه اي عمل کنیم که همه بتوانند امر به معروف و نهي از منکر انجام دهند، 

نه این که حتما حکم حکومتي براي انجام این فریضه در دستشان باشد.

 باليی که در زمان جنگ 
بر سر اسرائیل می آيد 

مؤسس��ه مطالعات امنی��ت داخلی رژیم صهیونیس��تی 
در گزارش��ی با اش��اره به احتمال وقوع جنگ جدید در 
منطقه خاورمیانه تأکید کرد: واضح اس��ت که در جنگ 
آینده اسرائیل با آسیب های ش��دیدی به ویژه در عمق 
اس��تراتژیک خود مواجه می شود. مؤسس��ه مطالعات 
امنیت داخلی رژیم صهیونیس��تی اخیراً گزارش��ی روی 
پای��گاه اینترنتی خود درب��اره احتمال وق��وع جنگ در 
منطقه قرار داده است. در این گزارش آمده است: تهران 
به این مسأله اش��اره می کند که از طریق هم پیمانانش 
 در منطقه که شامل س��وریه، حزب اهلل لبنان و حماس 
می ش��ود، اس��رائیل را موش��ک باران خواهد کرد. این 
مؤسس��ه مطالعاتی اظهارات اخیر س��ید حسن نصراهلل، 
دبیرکل حزب اهلل لبنان درباره مس��أله ربوده شدگان را 
نیز نش��انه حمایت جنبش مقاومت حزب اهلل از دمشق 
در ص��ورت وق��وع تهدیدی برای حکومت بش��ار اس��د 

دانسته است.

توطئه بايدن علیه دولت 
مالکی و تجزيه عراق

صباح الساعدی، نماینده پارلمان عراق  درباره دیدار اخیر 
جو بایدن، معاون وزیر خارجه آمریکا از عراق در شرایط 
کنونی و اهداف نهفته در پس این دیدار، گفت: تالش های 
بسیاری صورت گرفته تا سفر جو بایدن به عراق مکتوم 
و محرمانه باقی بماند، اگرچه این دیدار چنان عیان بوده 
که جایی برای پنهان کردن آن نیست. رسانه های عراقی 
از س��فر قریب الوقوع جو بایدن، معاون وزیر امور خارجه 

آمریکا به عراق در هفته جاری خبر داده بودند.
الساعدی در ادامه گفت: در این زمینه شکی نیست که در 
راستای شکست و ناکامی آشکار آمریکا در منطقه، دیدار 
بایدن از عراق دربردارنده محورهای داخلی و خارجی و 
همچنین منطقه ای و بین المللی است. از جمله آنها تحت 
فشار گذاش��تن برخی از طرف های سیاسی برای به اجرا 
گذاشتن طرح های تقس��یم منطقه است که سرآغاز آن، 
تقسیم عراق اس��ت، با توجه به وجود طوایف مختلف در 

عراق و اختالفاتی که برخی از آنها با یکدیگر دارند. 
این نماینده پارلمان عراق گفت: در این تردیدی نیست 
که از جمل��ه نکاتی که در دیدار ج��و بایدن با طرف های 
عراقی مورد بح��ث و تبادل نظر ق��رار می گیرد، موضوع 
دادن رأی ع��دم اعتماد به نوری المالکی، نخس��ت وزیر 

عراق است.

آیت اهلل جوادی آملی عنوان ک��رد: ما با این همه امکانات 
در کش��ور فقر زیادی داریم. کش��وری که این همه آب و 
خاک دارد و در عین حال عده زیادی هم فقیر هس��تند، 
حضرت علی)ع( فرموده آن از رحمت خ��دا دور باد. وی 
افزود: کشور ما چهار فصل اس��ت، آب فراوان دارد که به 
دریا هرز می رود، خاک ف��راوان ولی در عین حال بیکار و 
فقیر هم در آن موج می زند. ضعف مدیریت یعنی همین؛ 
امکانات فراوان، درگیری زیاد و عده ای هم بیکار و فقیر و 
نتیجه این است که روزی تازیانه این کار را خواهیم خورد.

این مفس��ر قرآن ادامه داد: با این همه امکانات در کشور 
 یا اختالس اس��ت و یا به ج��ان هم می افتی��م و باندبازی 
می کنی��م. وی تأکید کرد: مس��أله فق��ر و گرانی چیزی 
نیس��ت که عادی از کنار آن بگذریم و توقع داشته باشیم 
با موعظه و اخالق بتوان جوانان بیکار و فقیر را رام کنیم؛ 
این توقع بیجایی است. این مرجع تقلید با بیان این که تا 
ما منبع علمی نداشته باشیم معنای عدل روشن نیست، 
تصریح کرد: در این صورت نه امنیت است و نه استقالل و 
نه مساوات و نه مواسات خواهد بود و وقتی منبع نباشد، به 
دلخواه قانون می گذاریم. وی با بیان این که خداوند ما را 
بدون سرمایه باقی نگذاشته است، بیان کرد: تفکیک قوا 
که در کشور ما و کشورهای دیگر پذیرفته شده است، چیز 

خوبی است و در درون ما هم وجود دارد.

دستیار و مش��اور وزیر دفاع گفت: جمهوری اسالمی ایران 
هم اینک به برکت انقالب اس��المی پنجمین و یا ششمین 
قدرت برتر موشکی دنیاست. علی شمشیری اظهار داشت: 
امروز جمهوری اسالمی از نظر دفاعی به معنای واقعی کلمه 
در وضعیت ممت��ازی قرار دارد. وی به ناتوانی دش��منان در 
مقابله با جمهوری اسالمی در جنگ هشت ساله اشاره کرد 
و افزود: در جنگ هش��ت ساله 35 کش��ور به صدام نیروی 
انسانی داده و امروز برای ما و همه آشکار و عیان شده است.

شمشیری تصریح کرد: در س��ال 57 حدود 30 تا 40 هزار 
مستشار نظامی خارجی در کش��ور بود که هر کار تخصصی 
و حتی نگهداری س��اده و تعویض قطع��ات اولیه تجهیزات 
نظامی را هم خود بر عهده داشتند. وی افزود: تنها پنج سال 
پس از آن یعنی در سال 62 جوانان ما به رهبری امام)ره( و با 
توکل به خدا، همان سیستم های پیچیده را دقیق تر طراحی 
و تولید کرده و نخستین موشک را به کاظمیه بغداد شلیک 
کردند. وی خاطرنشان کرد: تبدیل جمهوری اسالمی به یکی 
از قدرت های برتر دنیا و ذلیل شدن دشمنان و ابرقدرت ها در 
برابر آن، نه به واسطه امکانات نظامی، بلکه به خاطر تربیت 
نیروهایی اس��ت که با اتکای به قدرت ایم��ان در مقابل دنیا 
ایستادند و این همان چیزی است که امروز از آن به نام قدرت 

نرم یاد می کنیم.

 والدیمی��ر پوتی��ن در دی��دار محم��ود احم��دی ن��ژاد، 
ریی��س جمه��ور، ای��ران را ش��ریک و دوس��ت قدیمی و 
همسایه خوب برای روسیه دانس��ت و تصریح کرد: روسیه 
احترام فراوانی برای گذش��ته تاریخی و ام��روز ملت ایران 
قائل اس��ت و در تمام مس��ائل بین المللی به ص��ورت دائم 
با این کش��ور در تم��اس و همکاری اس��ت. رییس جمهور 
روس��یه  همچنین گفت: روس��یه هم��واره از حقوق ملت 
ای��ران در همه مجام��ع جهان��ی حمایت کرده و اس��تفاده 
 صل��ح آمی��ز از ان��رژی هس��ته ای را ح��ق مس��لم ایران 
می داند. احمدی نژاد هم در دیدار والدیمیر پوتین، با بیان 
این که فرصت های بسیار خوبی در دو کشور برای فعال کردن 
همه ظرفیت های موجود به منظور گسترش همکاری های 
مشترک وجود دارد، گفت: شرایط منطقه ای و بین المللی،  
 همکاری ها و روابط گس��ترده ت��ر ایران و روس��یه را اقتضا 
می کند. همکاری های ایران و روسیه ضامن صلح و امنیت 
 برای ملت های دو کش��ور و ملت های منطق��ه خواهد بود. 
احمدی نژاد خطاب به رییس جمهور روسیه اظهار داشت: 
با اراده ای که در رؤس��ای جمهور ایران و روسیه وجود دارد، 
باید روابط میان دو کش��ور را به گون��ه ای تنظیم و طراحی 
 کنیم که ش��اهد جهش��ی در سطح مناس��بات فی مابین و 

همه جانبه باشیم.

مدیرعامل بان��ک ملی ایران گف��ت: تاکن��ون 175 فقره از 
امالک گ��روه امیر منصورآریا ضبط ش��ده اس��ت. فرش��اد 
حیدری در تش��ریح اقدامات انجام ش��ده بانک ملی درباره 
 پرونده فس��اد ب��زرگ بانک��ی اف��زود: بانک ملی ت��ا کنون 
27 فقره ش��کوائیه علیه افراد و شرکت های وابسته به گروه 
امیرمنصورآریا به مبلغ بیش از پنج هزار و 881 میلیارد ریال 
طرح کرده اس��ت. مدیرعامل بانک مل��ی همچنین از طرح 
ش��کوائیه بر ضد بانک صادرات ایران خبر داد و گفت: بانک 
صادرات به عنوان مقصر اصلی و سرمنشأ فساد بزرگ بانکی 
و مشارکت در فرآیند مجرمانه، موجب وارد شدن خسارت 
مادی و معنوی بسیار به بانک ملی ایران شده است.حیدری 
همچنین از صدور131 فقره اجرائیه علیه گروه آریا به مبلغ 
بیش از 912 میلیاردریال خبر داد و افزود: بانک ملی عالوه 
بر شرکت مستمر در جلسات کارگروه ویژه دولت به منظور 
بررس��ی تهاتر اموال گروه آریا با دیون آن، از بعد قضایی نیز 
عامالن و مقصران آن را تعقیب می کند. مدیرعامل بانک ملی 
ایران اظهار داشت: کارکنان خاطی بانک شناسایی و به هیأت 
رسیدگی به تخلفات اداری معرفی ش��ده اند.   وی افزود: به 
منظور کشف ابعاد سوء استفاده مالی، این بانک گروه هایی از 
بازرسان مجرب را به شعب مربوط و اداره امور شعب مناطق 
آزاد اعزام کرد و بیش از 300 مجلد پرونده های گش��ایش 

اعتبار اسنادی تنزیل شده بررسی شد.

دفاعی سیاست خارجهآیت اهلل جوادی آملی فساد اقتصادی

تازيانه ضعف مديريت
 را خواهیم خورد 

ايران جزو 5 قدرت برتر 
موشکی دنیاست

 در ديدار احمدی نژاد 
و پوتین چه گذشت؟

 توقیف 175 ملک 
گروه امیر منصور آريا 

خبر ويژه

خبر بین المل

برخی کش�ورها می خواهند مذاکرات 
مسکو شکست بخورد

محسن رضایی/ دبیر مجمع تشخیص

متأسفانه برخی از کشورهای عربی با کمک اس��رائیل تالش می کنند 
تا مذاکرات ایران و 1+5 در مس��کو با شکس��ت مواجه شود.شکس��ت 
مذاکرات با این هدف دنبال می ش��ود که یا ایران خ��ود را برای جنگ 
آماده کند یا زیر بار فشار تحریم ها قرار بگیردیا این که به ناچار با آمریکا 
وارد مذاکره شود. ما اهل مذاکره هستیم، البته نه با انسان های متزلزل 
و فاسد. با این وجود امروز آمریکا و اسرائیل در قعر جهنم قرار گرفته اند 
و می خواهند مذاکرات هس��ته  ای را با شکست مواجه کنند. جمهوری 
اس��المی ایران نیز دیپلماسی 
سیاس��ی دارد و با اتکا به این 
دیپلماس��ی که محوریت آن 
رهب��ر معظم انق��الب و متأثر 
از پایداری، اس��تقامت، ایثار و 
ش��هادت اس��ت، در مذاکرات 
هسته ای با تمام قدرت حاضر 
می ش��ود و از آنچه حق مسلم 

این ملت است، دفاع می کند.
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پیام انقالب اسالمی از جبل الطارق گذشته و وارد اروپا شده است

آیت اهلل نوری همدان��ی گفت: پیام انقالب اس��المی ایران باید به کل جهان برس��د؛ چرا ک��ه نمونه ها و 
حرکت های بسیاری از آن به وجود آمده است. از تونس و مصر، یمن و لیبی همه بیدار شده اند و امروز ما 

می بینیم این پیام از جبل الطارق گذشته و وارد اروپا شده است.

به نظر بنده تک گرايی 
و فردگرايی همیشه 

خطرناک است. 
هیچ وقت به يک نفر 

نبايد تکیه کرد، اما 
اگر به گروه، جمع 
و مجموعه توجه 

شود معموالً حق در 
مجموعه گم نخواهد 

شد



یادداشت
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 شورایاری ها حالل مشکالت 
محالت می شود 

 کریم داوودی، نایب رییس ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان گفت: 
ش��ورایاری ها مردمی ترین نهادی هس��تند که موضوع مش��ارکت 
اجتماعی را به صورت ملم��وس و در پایین ترین س��طح اجتماعی 
محقق کرده ان��د. به گفت��ه وی، ش��ورایاری ها درب��اره موضوعات 
اجتماعی در س��طح محاتش��ان از جمله به روز ک��ردن امکانات و 
تسهیات شهری مناطق، شناسایی افراد اثرگذار محله، آسیب های 

اجتماعی و اطاعات جمعیتی در هر محله فعالیت می کنند.

سازمان قضایی اصفهان نمونه است 
رمضان امیری، مدیر کل زندان های اس��تان اصفهان گفت: سازمان 
قضایی از نظر تکریم ارباب رجوع، پیش��گیری از وقوع جرم، نظارت 
بر امور زن��دان و زندانیان و کمک ب��ه امور فرهنگی و رفع مش��کل 
مددجویان در سیستم قضایی سرآمد است. به گفته وی، برخوردهای 
متناس��ب و تأثیرگذار قضات س��ازمان قضایی باع��ث رضایتمندی 
مددجویان نظامی ش��ده و در برخی اوقات به نگهبان��ان زندان هم 
کمک می کنند و این به خاطر حمایت ها و همراهی سازمان قضایی 

نیروهای مسلح است. 

موفقیت  طرح برخورد با بدحجابان  
در اصفهان

 ابراهی��م مهران ف��ر، مع��اون س��ازمان های اجرایی س��تاد احیای 
امر ب��ه مع��روف و نهی از منکر اس��تان اصفه��ان گف��ت: برخورد با 
ناهنجاری هایی از جمله برخورد با بد حجابی و بد پوششی در اصفهان 
به صورت مناس��ب و رضایت بخش بوده اس��ت. به گفته وی، نادیده 
 گرفتن مفاس��د اجتماعی و بی توجه��ی به احیای امر ب��ه معروف و 
 نهی از منک��ر، آس��یب های اجتماعی بس��یاری را به دنب��ال دارد. 
وی با اش��اره به این که برخورد با مفاسد اجتماعی باید از سوی تمام 
 مجموعه ها، س��ازمان های اجرای��ی و مردم دنبال ش��ود، ادامه داد: 
 البته راهکار ه��ا و اقدامات به کار گرفته ش��ده در راس��تای برخورد 

با این مفاسد، باید به صورت چشمگیر تر صورت بگیرد.

 ممنوعیت تردد  موتورسیکلت ها 
یک شبه شدنی نیست 

ابوالفضل قربانی، سخنگوی شورای اسامی شهر اصفهان با بیان این 
که ممنوعیت پارک موتورس��یکلت ها در پیاده روهای سطح شهر از 
وظایف ش��هرداری نبوده و مربوط به حوزه های دیگر اس��ت، گفت: 
 اجرای کامل ط��رح ممنوعیت تردد و پارک موتورس��یکلت زمان بر 
بوده و به هی��چ عنوان نمی توان انتظار داش��ت در زم��ان کوتاه این 
طرح به نتیجه برس��د. وی با اش��اره به این که موتورسیکلت وسیله 
مناس��بی برای حمل و نقل نیست، اظهار داش��ت: موتورسیکلت ها 
ایمنی مناس��بی ندارند و باعث ایجاد درصد باالیی از آلودگی هوا و 

صوت می شوند.

 اعتراض امام جمعه  موقت اصفهان 
به بسته شدن زاینده رود

محمد تقی رهبر، امام جمعه موقت اصفهان در خطبه های نماز جمعه 
با بیان این که بارها درباره مش��کات آب و مصای اصفهان صحبت 
کرده ام، گفت: حاال که آب زاینده رود باز هم بس��ته شده، مسئوالن 

تاش کنند تا حداقل آب نمایی در زاینده رود باقی بماند.

کیوسک مطبوعاتی داریم، ولی کو متقاضی؟با افزایش جریمه ها تخلفات رانندگی کم نمی شود
 ابوالفضل قربانی، رییس کمیسیون حمل و نقل شورای اسامی 
اصفهان درباره اثرات افزایش مبلغ جرایم رانندگی گفت: افزایش 
میزان جریمه ها و تشدید برخورد با جرایم رانندگی در کاهش 
تخلفات ترافیکی فقط در روزهای ابتدای اجرای این طرح تأثیر 
دارد. به گفت��ه وی، در روزهای اول اجرای ای��ن طرح و افزایش 
جرایم و تش��دید بر خورد با جرایم رانندگی، ب��ا کاهش جرایم 
رانندگی روبه رو بوده ایم، ولی تحقق این مهم با فرهنگ سازی 
بیشتر تحقق می یابد. وی مبنا و مقدمه فرهنگ سازی در حوزه 
 ترافیک را اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی با ش��دت هر چه 

تمام تر دانست و اعام کرد: نکته مهم، آن است که رعایت قانون 
به مرور تبدیل به عادت و این عادت تبدیل به فرهنگ می شود 
و فرهنگ صحیح ترافیک هم سبب کاهش تلفات جانی و مالی 
خواهد شد. به گفته وی، در پیش��رفته  ترین کشورهای دنیا نیز 
به رغم وج��ود بازدارنده ترین و س��خت گیرانه ترین قوانین، باز 
هم تخلف صورت می گیرد، این در حالی است که قانون جدید 
راهنمای��ی و رانندگی موفق ب��وده و از زمان اج��رای آن تعداد 
تخلفات رانندگی خیلی کم شده است. وی افزود: این امر نشان 

می دهد فرهنگ صحیح ترافیک در حال شکل گیری است.

در پی اع��ام نظر مس��ئوالن ش��هری ب��رای کمب��ود تعداد 
 کیوس��ک ه��ای مطبوعات��ی در ش��هر اصفه��ان و ب��ا وجود 
وعده های قبلی برای افزایش تعداد این کیوس��ک ها در شهر، 
ظاهرا قرار نیس��ت این ماجرا به س��رانجام برس��د. حبیب اهلل 
تحویل پ��ور، معاون فرهنگ��ی اجتماعی ش��هرداری اصفهان 
در این رابطه با اش��اره ب��ه جانمایی ۱۴ کیوس��ک مطبوعاتی 
 در س��طح ش��هر اظهار داش��ت: متقاضی برای واگ��ذاری این 
کیوسک های مطبوعاتی نداریم، این در حالی است که سازمان 
 فرهنگی تفریحی نیز قصد تولی گ��ری دکه های مطبوعاتی را

 ندارد. به گفته وی، ۱۴ کیوسک مطبوعاتی متناسب با فضای 
مطبوعاتی شهر اصفهان جانمایی شده اس��ت. وی با بیان این 
که واگذاری  ۱۴ کیوس��ک مطبوعاتی نیز به مناقصه گذاشته 
ش��ده اس��ت، افزود: اولویت واگذاری با مطبوعات محلی شهر 
اصفهان است، سپس با مطبوعات کش��وری و افرادی که صرفاً 
قصد فعالی��ت مطبوعاتی دارن��د. تحویل پور ب��ا تأکید بر این 
که بس��تر فعالیت مطبوعات آماده شده اس��ت، اظهار داشت: 
شهرداری آمادگی واگذاری کیوسک های مطبوعاتی به اهالی 

رسانه را دارد. 

علیرضا ذاکراصفهانی، استاندار اصفهان 
گروه 
گفت: با توجه به تاش های انجام شده شهر 

از س��وی مس��ئوالن اس��تانداری و 
همچنین سایر بخش های دولتی، استان اصفهان آمادگی ورود 
به فرصت های جدید ش��غلی را دارد. وی تأکید کرد: در بحث 
 اش��تغال زایی س��هم هر کدام از دستگاه های اس��تان اصفهان 
به طور کامل مشخص شده است. وی با اشاره به صنعت اعزام 
نیرو به خارج از کشور، گفت: استانداری اصفهان اعزام نیروهای 
متخصص اصفهانی را به خارج از کشور با جدیت دنبال می کند. 
در بخش اشتغال، نگاه مدیریت اس��تان به صنایع پاک است. 
استاندار اصفهان برای رونق اشتغال، راهکار  رونق صنایع پاک 
را عنوان کرد و گفت: توجه ویژه به گردشگری و صنایع دستی 
استان در رونق صنعت پاک بس��یار مؤثر است. ذاکر اصفهانی 
اولویت اصلی امسال اس��تان را اش��تغال و حفظ فرصت های 
شغلی گذشته دانس��ت و افزود: کارگروه اش��تغال استان باید 
 وضعیت بنگاه های اقتصادی کوچک و ب��زرگ را رصد کند تا 

اشتغال زایی آنان پایدار باشد. وی با اش��اره به چهارمین سفر 
هیأت دولت به اصفهان، گفت: دراین س��فر که به زودی انجام 

می شود، مصوبات سه سفر قبل بررسی خواهد شد. 
استاندار اصفهان در ادامه صحبت های خود با اشاره به صنایع 
دستی و گردشگری اس��تان اصفهان به عنوان بخش مهمی از 
سند اشتغال زایی، گفت: در کش��ور مالزی از ماکت پل خواجو 
اصفهان به عنوان وس��یله ای برای جذب توریس��ت اس��تفاده 
می ش��ود، در حالی ک��ه در مورد پ��ل خواجوی اصل��ی که در 
اس��تان خودمان وج��ود دارد چنین اتفاقی نیفتاده اس��ت که 
این موضوع یک خطر بزرگ را به مس��ئوالن گوشزد می کند.

وی تأکید کرد: دو مقوله صنایع دستی و گردشگری به شدت 
مورد توجه اس��تانداری اصفهان قرار گرفته ک��ه در این مورد 
می توان به گسترش سنت هدیه دادن به وسیله صنایع مختلف 
دستی توسط استانداری اصفهان اش��اره کرد که این موضوع 
تکان بس��یار خوب اقتصادی را به بازار صنایع دستی اصفهان 

داده است.

بسته ها ی آرایش ویژه کودکان که محصول کشور چین است، 
انواع الک، وسایل آرایشی صورت، یک جفت دمپایی و دستبند 
قرار داده ش��ده که نوع طراحی آن نیز به خاطر رنگ صورتی و 
استفاده از نقش های ماه و س��تاره، برای کودکان بسیار جذاب 
است. خبرگزاری ایمنا نوشت: اجرای تغییر آرام و هدفمند در 
سبک زندگی مردم مسلمان، یکی از مواردی است که اگرچه 
بارها توسط کارشناس��ان و رسانه های دلس��وز بیان شده، اما 
خبری از پیگیری ج��دی و مقابله با مصادیق بارز آن توس��ط 
دستگاه های فرهنگی و مسئول به چش��م نمی خورد. مروری 
بر برنامه ریزی های انجام شده برای تشویق کودکان به داشتن 
عروس��ک های باربی که در دوره ای وفور چشمگیری داشت، 
سرآغاز مهم برنامه تغییر ذهنی کودکان بود و امروز به انواع و 
اقسام وسایل ویژه فرزندان کم سن و سال خانواده ها رسیده که 
هر کدام تأثیری بر خاف آموزه های فرهنگ ایرانی – اسامی 
بر ذهن آنها می گذارد. س��ر زدن به فروشگاه های اسباب بازی 
یکی از مواردی اس��ت که می توان چنین موضوعاتی را به نحو 

مشهودی لمس کرد؛ این بار نوبت فروش وسایل ویژه آرایشی 
برای کودکان اس��ت تا آنها را وارد چنین دنیای سخیف و پر از 
آلودگی کند.در این بسته ها که محصول کشور چین است، انواع 
الک، وسایل آرایشی صورت، یک جفت دمپایی و دستبند قرار 
داده شده که نوع طراحی آن نیز به خاطر رنگ صورتی و استفاده 
از نقش های ماه و ستاره، برای کودکان بسیار جذاب خواهد بود.

حال این که این وسایل چرا آزادانه در اسباب بازی فروشی های 
شهرمان به فروش می رسد، عامت سؤال بزرگی است.

چهره های خبر 

انتقاد 

استاندار اصفهان خبر داد؛

اعزام متخصصان  اصفهانی به خارج از کشور 
مسئوالن جدی بگیرند

فروش وسایل آرایشی کودکان در اسباب فروشی های شهر

گشتی در اخبار

دفن اموات در جوار امامزادگان 
محدود می شود

 فضل اهلل کفیل، فرماندار اصفهان با اش��اره به راه اندازی آرامستان های 
محله محور در باغ رض��وان اصفهان، گفت: دفن متوفی��ان هر محله در 
قطعه مربوط به آن محل باعث کم شدن دفن در محله های شهر اصفهان 
و به ویژه در جوار امامزادگان می ش��ود. به گفته وی، مس��ائل مربوط به 
بهداشت و امراض از دالیل جلوگیری از غسل و دفن اموات در محله ها و 
برخی امامزاده هاست و به همین منظور برای حل مشکات فعلی  طرح 
جامع دفن در آرامستان های مختلف نیز در کارگروهی بررسی می شود.  
وی افزود: بر اساس گزارشات اعام ش��ده در دو ماهه امسال، پنج هزار 
و ۳۴۳ ک��ودک در اصفه��ان متولد ش��ده و دو هزار و ۳۶۵ نف��ر نیز در 

این شهرس��تان فوت کرده اند. 
وی ب��ه وج��ود ۱۴۷ امامزاده 
در اصفهان اش��اره کرد و بیان 
داش��ت: در بیش از ۷۰ درصد 
از امامزاده های ش��هر اصفهان 
اموات دف��ن می ش��وند و ۱۴ 
آرامس��تان نیز در شهرس��تان 

اصفهان فعالیت می کنند.
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وعده 
برگزاری طرح ضیافت اندیشه در دانشگاه پیام نور اصفهان

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاه پیام نور اس��تان اصفهان سومین دوره طرح 
ضیافت اندیشه ویژه دانشجویان این دانشگاه را در تابستان سال جاری برگزار می کند. این طرح 

با اردوهای معرفتی آموزشی، برنامه های متنوع همراه است.
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حصر وراثت 
خانم پروین مجلس��ین دارای شناس��نامه ش��ماره ۱۴۴۷ به ش��رح 
دادخواست به کاسه ۱۰8۷/9۱ ح ۱۰ از این شورا درخواست گواهی 
حص��ر وراثت نم��وده و چنین  توضی��ح داده که ش��ادروان فضل اهلل 
مجلسین به شناسنامه ۱8۴۳۰ در تاریخ ۱۳۶2/۴/۳۱ اقامتگاه دایمی 
خودبدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

چهارپسر و چهار دختر به نام های ذیل ؛
سید حسین مجلسین  ش. ش 989
سید محمد مجلسین  ش.ش ۱292

محمود مجلسین  ش.ش ۴9۶
مهدی مجلسین ش.ش ۳۵۳

بدرالسادات مجلسین ش.ش 8۶۱
فخرالسادات مجلسین ش.ش 88۱

مهری مجلسین ش.ش ۱۳۷۱
پروین مجلسین  ش.ش ۱۴۴۷ و الغیر 

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت 
آگهی نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. 
شعبه دهم شورای حل اختاف اصفهان 

آموزش و پرورش از زمان  پروین 
آغاز ثبت نام دانش آموزان احمدی 

در مدارس اعام کرده است 
که مدارس ب��رای ثبت نام حق دریاف��ت هیچ گونه 
وجه��ی را ندارند، اما درددل والدی��ن دانش آموزان  
گویای  این موضوع نیست. این والدین از گرانی ها و 
افزایش نرخ تورم خسته شده اند و اگر چه دل پری 
دارند، ولی ناگزیرند به این وضعیت عادت کنند و آن 

را بپذیرند.
با این که  دریافت وجه در زمان ثبت نام دانش آموزان 
از سوی مدارس ممنوع است، اما پس از پایان فصل 
ثبت ن��ام، دانش آموزان ب��ه انواع مختل��ف ناچار به 
پرداخت هزینه های بسیاری هستند که پرداخت این 
هزینه ها برای خانواده ها مقدور نیست و اعتراض های 
آنها حاکی از  رس��وخ آداب م��دارس خصوصی به 

مدارس دولتی است.

اخ�ذ هرگون�ه وج�ه در زم�ان ثبت نام 
دانش آموزان در مدارس ممنوع است

س��ید محمدجواد س��ید معلمی، دبیر س��تاد ثبت 
نام اداره کل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان در 
رابطه با این که در س��ال جاری همانند سال های 
گذش��ته اخذ هرگونه وجه ب��ه جز کت��اب و بیمه 
برای ثبت نام دان��ش آموزان در م��دارس ممنوع و 
 برخاف قوانین و مقررات اس��ت، گف��ت: ثبت نام 
دانش آم��وزان پای��ه نخس��ت ابتدای��ی از ابتدای 
اردیبهش��ت ماه ج��اری در سراس��ر اس��تان آغاز 
ش��ده و ثبت نام دانش آموزان در س��ایر دوره های 
تحصیلی نیز بر اساس زمان های اعام شده از سوی 
 آموزش و پرورش ت��ا پایان تیر ماه ج��اری صورت 
می گیرد. دبیر س��تاد ثبت ن��ام اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان با اش��اره به این که آموزش 
 و پ��رورش به ص��ورت محس��وس و نامحس��وس 
 فعالی��ت ه��ای م��دارس را در زمین��ه ثب��ت ن��ام

 دانش آموزان رصد می کند، اف��زود: از ابتدای آغاز 
ثبت ن��ام دانش آم��وزان در مدارس ۵۳ ب��ازرس در 
سراس��ر اس��تان به نحوه ثبت نام دانش آم��وزان در 

مدارس نظارت دارند.
به گفته وی، تلفن ه��ای 2229۶82 و 22288۱۱ 
ش��کایت های والدین را در این خص��وص دریافت 
می کند، ولی مسأله اینجاست که  شکایت های اعام 
شده به آموزش و پرورش جزئی بوده و بخشی از این 
ش��کایت ها به عدم توجه به قانون مربوط است. وی 
قاطعانه اعام کرد: در حال حاضر مشکات موجود 

در این راستا برطرف شده است.

مدارس در زمان ثبت نام مجاز به دریافت 
وجه برای کتاب و بیمه دانش آموزان هستند

برخی م��دارس آموزش و پروش ب��ه صورت هیأت 
امنایی اداره می ش��وند که در هن��گام ثبت نام نیز 
هزینه باالی��ی از دانش آم��وزان دریافت می کنند.

مهین حجتی، مدیر دبستان دخترانه حافظ در این 
رابطه گفت: دبستان ما یک مدرسه هیأت امنایی در 
آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان است. به گفته 
وی، ثبت نام دانش  آموزان پایه نخست دوره ابتدایی از 
۱۰ اردیبهشت ماه جاری آغاز شده و در حال حاضر 

۶۰ نفر برای پایه نخس��ت ابتدایی در این مدرس��ه 
ثبت نام کرده اند. حجتی با تصری��ح این که با توجه 
به بخشنامه اباغ شده از س��وی آموزش و پرورش 
دریافت هرگونه وجهی از سوی مدارس برای ثبت نام 
دانش آموزان در مدارس تخلف است، افزود: مدارس 
تنها در زم��ان ثبت نام مجاز به دریاف��ت وجه برای 
کتاب و بیمه دانش آموزان هستند و دریافت وجه از 
دانش آموزان در مهر ماه و پس از پایان فصل ثبت نام 

صورت می گیرد.
مدیر دبستان دخترانه حافظ با بیان این که مدارس 

هی��أت امنایی همان م��دارس دولتی هس��تند که 
با جلب مش��ارکت  دیگ��ران مدیریت می ش��وند، 
بی��ان داش��ت: دانش آم��وزان در این مدرس��ه به 
دلیل هیأت امنایی بودن آن بای��د مبلغ ۱۵۰ هزار 
تومان بپردازند، اما والدی��ن فرهنگی برای ثبت نام 
 فرزندان خود در این مدرسه این هزینه را پرداخت 
نم��ی کنن��د و هزین��ه دریافت��ی از والدین س��ایر 
دانش آموزان نیز با توجه به موقعیت و شرایط مالی 

آنها صورت می گیرد. 
اگرچه دریافت وجه در هنگام ثبت نام از دانش آموزان 
ممنوع است، اما این حرکت آموزش و پرورش تنها 
نوعی توجیه است؛ زیرا دانش آموزان در طول سال 
تحصیلی ناچار به پرداخ��ت هزینه هایی به آموزش 
و پرورش هستند.همیشه می ش��نویم که مدارس 
نبای��د هزین��ه ای را دریافت کنند ی��ا در زمان های 
دریافت کارنامه ها نیز هیچ مدرس��ه ای حق ندارد 
که کارنامه دانش آموزی را گ��رو نگه دارد و در قبال 
دریافت وجه، کارنامه را به دانش آموزان تحویل دهد، 
اما خانواده ها عاوه بر افزایش هزینه ها و نرخ تورم، 
از افزایش هزینه های آموزش��ی دانش آموزان نیز به 

ستوه آمده اند.

دریافت شهریه های س�نگین حاکی از 
نبود مدارس دولتی است

رمضانی، مادر یکی از دانش آموزان اصفهانی با بیان 
این که ش��وهرش یک کارگر ساده اس��ت و درآمد 
کارگری قادر به پاس��خگویی به تم��ام هزینه های 
سرسام آور زندگی نیست، چنین درددل می کند: 
دخترم در سال تحصیلی آتی به کاس اول می رود 
و برای ثبت نام دخت��رم به مدرس��ه ای در نزدیکی 
محل س��کونتمان مراجعه کرده ام، اما برای ثبت نام 
دراین مدرسه باید ۵۰ هزار تومان پرداخت کنم که 

پرداخت این هزینه در توانم نیست.

آموزش و پرورش با دریافت هزینه های 
هنگفت باری به دوش خانواده ها اضافه نکند

به گفت��ه رمضان��ی، پرداخت هزینه های س��نگین 
به م��دارس ب��رای تحصی��ل دانش آم��وزان کمر 
بس��یاری از خانواده های ک��م درآم��د را خم کرده 

و آم��وزش و پ��رورش نباید با دریاف��ت هزینه های 
هنگفت باری به دوش خانواده ها اضافه کند. حمید 
صالحی، پدر یکی  دیگ��ر از دانش آموزان اصفهانی  
می گوید: ش��اید مدارس در زمان ثبت نام هزینه ای 
را دریافت نکنند، اما با آغاز مهر م��اه خانواده ها نیز 
ناچار به پرداخت هزینه های س��نگین هستند؛ چرا 
 که با اس��امی گوناگ��ون و در چند س��ری ناچار به 
کمک های مالی به مدارس هس��تند و این در حالی 

است که بسیاری از این کمک ها با نام اختیاری، به 
خانواده ها تحمیل می شود. وی اعتقاد دارد: تأمین 
این هزینه ها برای خانواده ه��ای کم درآمد دردآور 
است و افزایش هزینه های سرسام آور نمکی بر زخم 
این خانواده هاست. صالحی می گوید: امروز به این 
نتیجه رس��یده ام که با وجود دریافت ش��هریه های 
س��نگین برای تحصیل دانش آم��وزان در مدارس،  
دیگر نام دولت��ی نهادن بر بس��یاری از این مدارس 

اشتباه است.

 با دریافت شهریه های سنگین برای ثبت نام دانش آموزان

فرق مدارس دولتی با خصوصی چیست ؟ 

م�دارس هیأت امنای�ی همان 
هس�تند  دولت�ی  م�دارس 
مش�ارکت   جل�ب  ب�ا  ک�ه 
دیگ�ران مدیریت می ش�وند.
دانش آموزان در این مدرس�ه 
به دلیل هی�أت امنای�ی بودن 
آن باید مبل�غ 150 هزار تومان 
بپردازند، ام�ا والدین فرهنگی 
برای ثبت ن�ام فرزن�دان خود 
در این مدرس�ه ای�ن هزینه را 
پرداخ�ت نمی کنن�د و هزینه 
دریافت�ی از والدی�ن س�ایر 
دانش آم�وزان نیز ب�ا توجه به 
موقعیت و ش�رایط مال�ی آنها 
ص�ورت می گی�رد. اگرچ�ه 
دریافت وجه در هنگام ثبت نام 
از دانش آموزان ممنوع اس�ت، 
ام�ا ای�ن حرک�ت آم�وزش و 
پرورش تنها نوعی توجیه است

گروه شهر: اختالفات  مسئوالن شهرداری برای تکمیل میدان امام 
علی )ع(وارد فاز جدیدی شد. این بار دیگر مسئوالن برخالف قول های 
 قبلی برای حل کردن مش�کالت با متان�ت، اقدامی نادر انج�ام دادند.
شنیده ها حاکی از این است که س�اعت 20 پنجشنبه گذشته در پی به 
توافق نرسیدن تملک بازار میوه سبزه میدان و سکوهایی که محل عرضه 
میوه بود، این سکوها به آتش کشیده شد. شهروندان منطقه که معتقدند 
نمی توانند با دو میلیون تومان پول پیشنهادی این مکان ها را بفروشند، 
می گویند مسئوالن بعد از پافشاری ما، برای ختم قائله  متوسل به زور 
)آتش زدن سکوها (شدند. به گفته این شاکیان، میوه های موجود در این 
مکان ها نیز کاماًل پخته شده که خسارت زیادی به برخی از این افراد هم 

وارد شده است. منتظر  پاسخ مسئوالن در این رابطه  هستیم.

دعوای مردم و شهرداری جنجال آفرید 
در شهر چه  خبر است؟

پیگیری/افزایش کیوسک های مطبوعاتی

گ�روه ش�هر: س�ال گذش�ته بی�ش از نیم�ی از آالین�ده های 
زیس�ت محیطی اصفهان مرب�وط به کارخان�ه ها بوده اس�ت. رییس 
مرکزتحقیق�ات محیط زیس�ت دانش�گاه عل�وم پزش�کی اصفهان 
 درهمای�ش روز جهان�ی محیط زیس�ت گف�ت: این آالیندگ�ی ها به 
دو نیروگاه بزرگ اصفهان مربوط می شود. محمدمهدی امین  افزود: 
 اصفهان جزوپنج ش�هر آلوده کش�ور به ویژه از نظر آلودگی هواست. 
وی خاطر نشان کرد: ارتقای نوسازی تصفیه خانه های بزرگ اصفهان، 
 س�اخت تصفیه خان�ه برای ح�دود 150 مت�ر مکعب ش�یرآبه در روز 
 در کارخان�ه کمپوس�ت اصفه�ان ومدیری�ت نش�ت آالین�ده های 
 نفت�ی پاالیش�گاه، ازمهم تری�ن راهکاره�ای کاه�ش آالیندگی در 

اصفهان است.  

کارخانه ها، مقصر نیمی از آلودگی هوای اصفهان

هشدار 
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ایران، رکورددار مصرف انرژی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: با وجود تمام تأکیدهای 
دینی و عرفی موجود در فرهنگ و ادبیات مذهبی، کشورمان رکورددار 
مصرف انرژی در جهان به شمار می آید. علی اکبر برقی مقدم اظهار کرد: 
برق به عنوان صنعت زیربنایی در فرآیند توسعه اقتصادی کشور و ایجاد 
زیرساخت های توسعه نقش��ی ارزنده و اساسی دارد و بسترهای الزم را 
برای پویایی و رشد کشور در زمینه های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و 

اجتماعی فراهم می سازد.

خزان برنج کاری با واردات بی رویه
ایرج ندیمی، نماینده م��ردم الهیجان در مجلس نه��م، در واکنش به 
واردات بی رویه برنج به کشور گفت: با توجه به این که منطقه الهیجان 
از نظر تولید برنج داخل در سطح مطلوب و قابل قبولی قرار دارد، هر گونه 
واردات این محصول پر مصرف به کش��ور موجب نابودی اشتغال پایدار 
در جامعه و به تبع آن در منطقه شمال می شود. وی افزود: واردات هر 
گونه محصوالت کشاورزی، اعم از قانونی یا غیر قانونی، به ضرر اقتصاد 
ملی بوده و به تولید و همین طور اشتغال پایدار نیز ضربه وارد می کند. 

پرداخت پول نفت ایران به روز شد
رییس کل بانک مرکزی از به روز شدن پرداخت پول نفت ایران خبر داد. 
محمود بهمنی در مورد بدهی های ارزی کشورهای دیگر به بانک مرکزی 
ایران گفت:   تا این لحظه نگذاشتیم تعهداتمان معوق شود. وی در مورد 
بدهی های نفت به ایران اظهار کرد: اکنون مبالغ آن را به حساب های ما در 
خارج از کشور واریز کرده اند. یکی دو کشور بودند که با تأخیر این مبالغ را 
واریز می کردند که آنها تقریبا به روز کرده اند. بهمنی با بیان این که وضعیت 
پرداخت پول  نفت به ایران اکنون بهتر از قبل شده است، متذکر شد: در 
گذشته یکی دو کش��ور بودند که هفت، هشت یا پنج میلیارد دالر بدهی 

داشتند و خوشبختانه اکنون آنها این مبالغ را پرداخت کردند.

سه شرط برای افزایش شانس 
دبیرکلی ایران

وزیر س��ابق نفت و نماینده مجلس نهم معرفی فردی باس��ابقه و دارای 
مسئولیت باال در نفت، تسلط نامزد معرفی شده به مسائل نفت و اوپک و 
به ویژه، رایزنی های سیاسی را سه شرط مهم برای افزایش شانس ایران 
برای دبیرکلی اوپک عنوان کرد. س��ید مس��عود میرکاظمی با اشاره به 
نامزدی ایران برای کسب س��مت دبیرکلی اوپک گفت: معموال در اوپک 
کشورهایی که عالقه مند منصب دبیرکلی هستند، نامزد معرفی می کنند.

نامزدها باید برنامه های خود را ارایه کنند و اعضا نیز باید به جمع بندی 
برسند. نماینده مردم تهران در مجلس نهم ادامه داد: سابقه فرد و تسلط او 
نسبت به مسائل انرژی و به ویژه نفت برای نامزد معرفی شده مهم است اما 
نباید فراموش کرد باید کارهای سیاسی نیز برای کسب این سمت انجام 
شود. وی خاطرنشان کرد: یکی از فعالیت هایی که ایران باید انجام دهد، 
مذاکره با دیگر اعضاس��ت که می تواند برای به دست آوردن این منصب 

مؤثر واقع شود.

 پیامک عبور از خط قرمز 
به مدیران بانک ها

مدیر عامل مؤسسه اعتبارسنجی مش��تریان بانک ها گفت: با راه اندازی 
طرح جدید افزایش نظارت بر عمکرد بانک ها، در صورتی که تس��هیالت 
پرداختی یا تقاضا شده بیش از اعتبار مشتری باشد، به مدیران بانک ها با 
پیامک اطالع  داده می شود. محمد جلیلی با اشاره به اجرای طرح جدید 
افزایش نظارت بر عمکرد بانک ها اظهار داش��ت: با اجرای این طرح این 
امکان فراهم می شود که نظارت الکترونیکی بر عملکرد دریافت کنندگان 
تسهیالت بانکی انجام شود. وی با بیان این که براساس این طرح مشتریان 
بانکی گروه بندی می شوند، افزود: در صورتی که به مشتری بیش از اعتبار 
وی یا ظرفیت بنگاه تسهیالت پرداخت شود یا مشتری تقاضا کند، سریعا 
به صورت پیام کوتاه به مدیران بانک اطالع داده می شود که این مشتری از 
خط قرمز عبور کرده است. مدیر عامل مؤسسه رتبه بندی و اعتبارسنجی 
هدف از ایجاد این سامانه را جلوگیری از بروز تخلفات در سیستم بانکی 
عنوان کرد و افزود: با این اقدام این امکان فراهم می شود که بانک با اطالع 
از وضعیت مالی مشتریان از پرداخت تس��هیالت بیش از نیاز و ظرفیت 

جلوگیری کند.

قیمت جهانی نفت کاهش یافت
به دنبال نگرانی های بین المللی نسبت به وضعیت اقتصادی آمریکا و در 
آستانه نشست اوپک، قیمت نفت برنت دریای شمال امروز جمعه به کمتر 
از 99 دالر در هر بشکه رسید. به گزارش فارس،  اظهارات دو روز قبل »بن 
برنانکه« درباره سیاست های پولی فدرال رزرو آمریکا، موجب نااطمینانی 
سرمایه گذاران بین المللی نسبت به وضعیت آینده اقتصادی آمریکا شده 
است. بر اساس این گزارش اظهارات برنانکه نتوانسته است سرمایه گذاران 
بین المللی را نسبت به رشد و رونق با ثبات و پایدار آمریکا در بلند مدت 
متقاعد کند. بر این اساس قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال در بازار 
لندن برای تحویل در ماه جوالی با 1/11 دالر کاهش به کمتر از 98/82 
دالر رسیده است. قیمت هر بشکه نفت سبک آمریکا در بازار نیویورک نیز 

با 1/50 دالر کاهش به کمتر از 83/32 دالر رسیده است.

 شکل جدید رفع سوء اثر 
از سوابق چک های برگشتی

بانک مرک��زی روش جدی��د رفع س��وءاثر از س��وابق 
چک های برگشتی را اعالم کرد.در دستورالعمل جدید 
بانک مرکزی در مورد رفع س��وءاثر از سوابق چک های 
برگشتی اش��اره ش��ده اس��ت در صورت اقدام نکردن 
مشتری نسبت به رفع سوء اثر از چک برگشتی از طریق 
سایر روش ها، س��ابقه هر چک برگش��تی صرفا پس از 
انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم 
پرداخت آن، به ص��ورت خودکار از س��امانه اطالعاتی 
بانک مرکزی رفع سوء اثر می ش��ود. طبق این گزارش 
بانک مرکزی، دستورالعمل جدید مربوط به چک های 
برگشتی موضوع مرور زمان جهت رفع سوء اثر از سوابق 
چک های برگش��تی را س��ختگیرانه تر از دستورالعمل 
قبل��ی در دس��تور کار گذاش��ته اس��ت. به نح��وی که 
 اگر ش��خصی حتی یک برگ چک برگش��تی داش��ته 
 باشد و نسبت به رفع س��وء اثر از طریق س��ایر روش ها 
اق��دام نکن��د، ت��ا م��دت هف��ت س��ال دارای س��وء 
س��ابقه در س��امانه اطالعات��ی بان��ک مرک��زی 
ب��ه   مرب��وط  محرومیت ه��ای  و  ب��ود  خواه��د 
اع��الم خواه��د  مزب��ور  م��ورد ش��خص  در   آن 
شد. طبق این دس��تورالعمل، محرومیت های هر برگ 
چک برگشتی به طور مستقل مدنظر قرار خواهد گرفت 
و معیار محاسبه هفت سال توقف، از تاریخ آخرین چک، 
مورد محاسبه قرار می گیرد. در دستورالعمل های قبلی 
بانک مرکزی، عالوه بر سایر ش��یوه های رفع سوء اثر از 
س��وابق چک های برگش��تی، این امکان برای اشخاص 
حقیقی و حقوقی فراهم بود تا بدون ارایه مدرک مثبت 
و فقط بر مبنای مان��ده تعداد چک های برگش��تی و با 
مرور زمان، از خدمات بانکی نظیر افتتاح حساب جاری 
جدید و دریافت دسته چک جدید بهره مند شوند.طبق 
مفاد مقررات مزبور، مدت نگه داری سوابق افراد دارای 
سابقه یک چک برگشتی در بانک اطالعاتی شش ماه، دو 
فقره چک به مدت یک سال، سه فقره چک به مدت دو 
سال، چهار تا 12 فقره چک به مدت سه سال، 13 تا 20 
فقره به مدت چهار سال، 21 تا 50 فقره به مدت هشت 
س��ال، 51 تا 100 فقره به مدت 10 سال و 101 فقره و 
بیشتر به مدت 15 سال بود. اما در دستورالعمل جدید 
این موضوع تغییر یافته است و محرومیت های هر برگ 
چک برگشتی به طور مستقل مدنظر قرار خواهد گرفت 
و معیار محاسبه هفت سال توقف، از تاریخ آخرین چک، 

مورد محاسبه قرار می گیرد.

افزایش 31 درصدی 
صنعت سیمان ایران

تشدید قاچاق میوه های 
لوکس خارجی به کشور

صادرات صنعت سیمان ایران در دو ماهه نخست سال 31،1391 درصد 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش یافت. براساس آمار انجمن 
صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان، در دو ماهه نخست سال جاری یک 
میلیون و 906 هزار و 585 تن س��یمان و 304 هزار و 560 تن کلینکر و 
در مجموع دو میلیون و 211 هزار و 145 تن س��یمان و کلینکر از کشور 
صادر شد. مجموع صادرات س��یمان و کلینکر کشور در دو ماهه نخست 
سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد 31 درصدی را نشان 
می دهد. همچنین میزان صادرات سیمان و کلینکر کشور در اردیبهشت 
امسال بالغ بر یک میلیون و 169 هزار و 79 تن ش��د. در دو ماهه امسال 
تولید سیمان نیز به 11 میلیون و 392 هزار و 964 تن رسید که نسبت به 

دو ماهه سال قبل رشد 5/3 درصدی را نشان می دهد.

رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گفت: تأمین نیاز مردم بهانه ای 
شد تا ش��اهد فراوانی انواع میوه های رنگین و لوکس قاچاق در ویترین 
میوه فروشی ها در سال تولید ملی باشیم. سید رضا نورانی اظهار داشت:  
میوه های خارجی، بعد از یک وقف��ه، دوباره به بهانه تأمین نیاز عید وارد 
شد و اکنون با گذشت بیش از سه ماه همچنان انواع میوه های رنگین و 
لوکس قاچاق در میوه فروشی ها خودنمایی می کند. وی گفت: میوه هایی 
که از مبادی غیر قانونی وارد کشور می شود، ضمن اینکه درآمد دولت را 
کاهش می دهد و وارد کننده قانونی را از مسیر اصلی خود دور می کند، 
موجب بروز بسیاری از بیماری ها هم در بخش کشاورزی می شوند. وی 
افزود: در واردات قانونی تمام مس��ائل قرنطینه ای از س��وی واردکننده 

رعایت می شود و دولت هم از این محل درآمد حاصل می کند.

مدیر کانون خبرگان کشاورزی و صنف کشاورزی استان 
اصفهان گفت: براس��اس قانون افزایش بهره وری بخش 
کشاورزی، وزارت نیرو مکلف اس��ت حراست از آب را به 

تشکل آب بران بسپارد.
 اس��فندیار امین��ی اظهار داش��ت: آب زاین��ده رود بین 
شهرس��تان های لنجان، فالورجان، نجف آباد، مبارکه و 
اصفهان تقسیم شده و دولت محترم با محوریت وزارت 
نیرو اجازه داشته آبی که با سرمایه دولت تولید می شده 
یا سیالب ها، پس��اب و آب مازاد بر مصرف حق آبه دار را 
که در ماده 24 قانون توزیع عادالنه آب آمده، بفروش��د. 
مدیر کانون خبرگان کشاورزی و صنف کشاورزی استان 
اصفهان گفت: در مواد 19 و 18 قانون توزیع عادالنه آب 
که به مالکیت حق آبه دار اش��اره کرده است، آمده، نباید 
حق آبه های حق آبه بر را به دیگری واگذار کرد و اگر وزارت 
نیرو حق آبه اشخاص را بفروش��د، فروش مال غیر انجام 
داده و باید پاسخ گو باشد. وی ادامه داد: از منظر قانونی و 
حقوقی این گونه نیست که اگر رودخانه پر آب بود، همه 
 به یک نس��بت آب ببرند. ابتدا باید حق حق آبه دار داده 

شود.
 امینی با اشاره به توسعه کشاورزی در سایر مناطق گفت: 
توس��عه کش��اورزی در برخوار، میمه، جرقویه، مهیار و 
مناطق باالدست که همگی به مصارف زاینده رود افزوده 
و چهارمحال نیز به این مناطق اضافه شده، از تصمیمات 
غیر قانونی وزارت نیرو بوده و مردم مناطق را رو  به  روی 
هم قرار داده اس��ت. وی با تأکید بر این ک��ه وزارت نیرو 
مکلف ش��ده حراست از آب را به تش��کل آب بران بدهد، 
تصریح کرد: م��اده 26 قانون افزایش به��ره وری بخش 
کش��اورزی، وزارت نیرو را مکلف کرده حراست از آب را 
به تشکل آب بران بس��پارد و اگر این اتفاق بیفتد و مانند 
گذشته آب در اختیار مالکان قرار گیرد، خودشان مراقبت 

می کنند که رودخانه مورد تعرض واقع نشود. 

نماینده م��ردم اراک، کمیجان و خن��داب در مجلس با 
اشاره به جلس��ه تعیین قیمت نان گفت: قیمت نان باید 
آزاد ش��ود و افزایش قیم��ت نان باید با توج��ه به قیمت 
گندم و هزینه ه��ای دیگر تعریف ش��ود. عباس رجایی 
درباره افزایش 32/5 درص��دی هزینه های تولید گفت: 
هزینه های تولید یا از محل نیروی انس��انی یا س��اختار 
تش��کیالتی و تکنولوژی کاهش می یابد. نماینده مردم 
اراک، کمیجان و خنداب در مجلس افزود: اگر تولید دیگر 
رقابتی نباشد، باید به عوامل تولید یارانه بدهیم تا تولید 
اقتصادی و قابل رقابت ش��ود. وی با بیان این که افزایش 
هزینه های تولی��د افزایش قیمت ها را ب��ه دنبال دارد، 
اظهار داشت: زمانی که انرژی به عنوان عاملی از عوامل 
تولید افزایش می یابد، به تبع آن حم��ل و نقل، نیروی 
انسانی و نرخ سربار افزایش می یابد. از این رو گریزی از 
افزایش قیمت ها نیست. رجایی با تأکید براین که عوامل 
تولید باید منطبق با استانداردها افزایش یابد، گفت: برای 
جلوگیری از ضرر مصرف کننده باید ب��رای تولید یارانه 
درنظر گرفت یا درآمد مص��رف کننده را افزایش داد. در 
همین زمینه معاون اس��تاندار تهران اعالم کرد باوجود 
چانه زنی های اعضای کارگ��روه تعیین قیمت آرد و نان، 

تعیین تکلیف قیمت نان به جلسه بعد موکول شد.

نماین��ده مردم ته��ران در مجل��س با تأکید ب��ر این که 
دولت می تواند در هر ماهی از س��ال 91 ف��از دوم قانون 
هدفمندکردن یارانه ها را اج��را کند، گفت: زمان اجرای 
این کار در اختیار دولت است که در دل آن افزایش مبالغ 

آب و برق را نیز می تواند اجرایی کند. 
حجت االس��الم غالمرضا مصباحی مقدم اظهار داشت: با 
توجه به تصویب بندی در قانون بودجه سال 91 در مورد 
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در س��ال جاری، دولت 
باید امسال این قانون را اجرایی کند، اما زمان دقیق آن 
در اختیار دولت است که می تواند پس از ارزیابی اوضاع، 
این کار را در شرایط مناسب انجام دهد. وی افزود: حتی 
ممکن است دولت همچون سال 89 که در 28 آذر اجرای 
قانون هدفمندی را اجرا کرد، امس��ال نیز فاز دوم را در 
ماه های پایانی س��ال اجرایی کند ک��ه این موضوع هیچ 

اشکالی ندارد. 
نماینده مردم تهران در مجلس، همچنین با تأکید بر این 
که تعیین میزان افزایش قیمت آب و برق در اجرای فاز 
دوم قانون هدفمندی جزو اختیارات دولت است، گفت: 
مجلس در مصوبات خود محدودیتی برای افزایش مبالغ 
آب و برق نداشته اس��ت و تنها سقف افزایش قیمت ها را 

تعیین کرده است. 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
بانک ها باید از تمام توان خود برای تسهیل سازی وام های 
اش��تغالزایی و خانگی و ارایه آن به تم��ام ارباب رجوعان 
استفاده کنند. حسن کامران در جلسه کارگروه اشتغال 
استان اظهار داشت: وام های خوداش��تغالی و خانگی به 
طور اصولی برای افرادی در نظر گرفته می ش��ود که نه 
تنها از نظر مالی با مش��کالت زیادی دس��ت  و پنجه نرم 
می کنند، بلکه از راه و چاره و چگونگی دست یابی به این 
وام ها نیز آگاه��ی کافی ندارند. وی با بی��ان این که تنها 
برخی از اف��راد جامه از چگونگی دس��ت یابی به وام های 
پرداختی بانک ها برای خوداشتغالی آگاه هستند، تصریح 
کرد: بانک ها خود باید ساز و کار مناسبی را برای تسهیل 
دستیابی تمام ارباب  رجوعان به این نوع وام ها مهیا کنند. 
وی تأکید کرد: در یکس��ری از مراجعات مردمی به دفتر 
من به این نکته واقف شده ام که برخی از ارباب رجوعان 
برای دس��تیابی به وام های اش��تغالزایی از یک نقطه به 
نقطه دیگر پاس داده می ش��وند. ای��ن موضوع حتی در 
 بین ایثارگران نیز دیده می شود. وی با اشاره به سخنان 
ام��ام خمین��ی)ره( مبن��ی ب��ر این ک��ه یک ت��ار موی 
کوخ نش��ینان را با تمام کاخ نش��ینان ع��وض نمی کنم، 
بیان داش��ت: برای برخی از ایثارگران مشکالت زیادی 
در این باره به وجود آمده اس��ت. کامران اظهار داش��ت: 
مسئوالن بانک ها باید برای ارزیابی یک ملک تنها سهم 
چهار درصد را رعایت کنند و خارج از آن مطالبات اضافه 
درخواست نکنند. وی با بیان این که تهران نشینان برخی 
اوقات با ذهنیت نادرست خود مشکالتی را برای استان 
اصفهان به وج��ود می آورند که از جمل��ه آن می توان به 
ایجاد یک قانون جدید و تعمیم این قانون بدون در نظر 
گرفتن شرایط موجود به تمام اس��تان های کشور اشاره 
کرد، گفت: در چنین شرایطی خود باید از تمام امکانات 

موجود برای برطرف کردن مشکالت استفاده کنیم.

نان هدفمندی یارانه هاکشاورزی اشتغالزایی

حراست از آب به تشکل 
آب بران سپرده شود

قیمت نان باید 
آزاد شود

زمان اجرای فاز دوم 
هدفمندی در اختیاردولت

وام های اشتغالزایی و 
خانگی تسهیل سازی شود

اخبار کوتاه

خبر ویژه

4
 عرضه دو محصول جدید سایپا

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از عرضه دو محصول جدید در این گروه خبر داد و گفت: دو محصول 
جدید شرکت سایپا به نام های »نیوسراتو« و »SR« امسال وارد بازار می شوند.SR  مدل تغییر یافته تندر 

90 است و براساس نظرات مشتریان، سپر، صندوق عقب، شیشه و چراغ های عقب آن تغییر یافته است. زمین ها را از تعاونی های کم کار 
پس  می گیرم 

وزیر راه و شهرسازی
علی نیکزاد

کاسه صبرم لبریز شده اس��ت، برخی تعاونی های مسکن متأسفانه 
انگیزه ای برای اتمام پروژه مسکن مهر ندارند و گفته ام زمین ها را از 
آنها پس بگیرند. ما از برخی تعاونی های مسکن مهر ممنون هستیم 
چرا که تعاونی هایی هس��تند که مردانه پای کار ایستاده اند و مردم 
را صاحب خانه کرده اند، ولی برخی از تعاونی های مسکن متأسفانه 
انگیزه ای برای اتمام پروژه مس��کن مهر ندارن��د و گفته ایم زمین ها 
را از آنه��ا بگیرن��د. برخ��ی 
تعاونی های مسکن مهر تصور 
می کنند ما می خواهیم آنها 
را از میدان ساخت و ساز دور 
کنیم در حالی ک��ه این کار 
اصال در ذهن ما نیس��ت. ما 
تفاوت تعاونی های کم کار با 
تعاونی های پر کار را به خوبی 

می دانیم. 
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 با گذش��ت بیش از نیم قرن از قدمت صنعت خودروس��ازی شعار 
داده شده درحد ش��عار باقی مانده اس��ت، به طوری که هم اکنون 
بازار برای قشر متوسط یا پایین جامعه به خودروهای بی کیفیت 
و کارک��رده محدود ش��ده اس��ت و متقاضی��ان تنه��ا می توانند 
خودروه��ای مذک��ور را خریداری کنن��د. خودروهای��ی که چند 
 دهه اس��ت از خطوط تولید س��ایر خودروس��ازان خارج شده اند.

محدودیت در بازار خودروهای ارزان در ایران در حالی است که در 
دنیا بازار خودرو تنها در اختیار قشر مرفه جامعه قرار ندارد و تمام 
اقشار از فرصت های مناسبی برای خرید بهره مند هستند. براساس 
آمار انجمن خودروسازان ایران و همچنین آمار گمرک، حجم بازار 
خودرو کشور در س��ال 90 بالغ بر یک میلیون و 656 هزار و 832 
دستگاه شد که این رقم رش��د 4/5 درصدی را نسبت به سال 89 

نشان می دهد.

نرخ رشد تولید خودرو افت کرده است
با توجه به این که واردات و صادرات خودرو ایران رقم چندان باالیی 

نیست، حجم بازار خودرو ایران به طور قابل مالحظه ای تابع متغیر 
تولید است. نرخ رشد تولید خودرو در کشور در چند سال اخیر نیز 
با افت مواجه شده و پیش بینی می ش��ود در صورت ادامه این روند 
نزولی، حجم بازار خودرو ایران در سال های آینده دچار کاهش شود. 
این در حالی است که بازار خودرو ایران هنوز با نقطه اشباع فاصله 
زیادی دارد. در تازه ترین آمار منتشر ش��ده، انجمن خودروسازان 
ایران از کاهش 32/6 درص��دی تولید انواع خ��ودرو در فروردین 
امسال خبر داد. تیراژ وکیفیت پایین تنها دو عامل باالبودن قیمت 
خودرو محسوب می شود. تبعیت قیمت خودرو از واردات ونوسانات 
نرخ ارز از دیگر عواملی است که بر قیمت خودرو در بازار و کارخانه 
مؤثر است. وقایع اقتصادی چند ماه اخیر که یکی از مهم ترین آنها 
نوسان نرخ ارز بود وعده ای با دامن زدن به شایعات مختلف سعی 
در بحرانی نشان دادن وضعیت صنعت خودرو و در نتیجه احتمال 
گران ش��دن محصوالت کردند نیز، به افزای��ش قیمت خودروها 
در بازار ختم ش��د. تا جایی که فاصله قیمت کارخانه و بازار برخی 
خودروها به چند میلیون تومان هم رسید. در چنین شرایطی قیمت 

خودروهای وارداتی نیز بیش از محصوالت داخلی افزایش یافته و 
واردکنندگان با امید به افزایش قیمت ها ب��ه دپو کردن خودروها 
اقدام کردند. حتی اوضاع به گونه ای پیش رفت که تعداد زیادی از 
نمایندگی های خودروس��ازان داخلی هم رویه واردکنندگان را در 
پیش گرفتند و با امید به کسب سود بیشتر از فروش خودروها به 

مشتریان سر باز زدند.

قیمت تمام شده خودرو در کشور باالست
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر این که قیمت تمام 
ش��ده خودرو در کشور باالس��ت، گفت: صنعت ما ازجمله صنعت 
خودرو، برای تأمین نقدینگی و س��رمایه در گ��ردش از وام با نرخ 
س��ود 21 درصد و در صورت تأخیردر پرداخت ب��ا نرخ 30 درصد 
اس��تفاده می کند. پس در اولین مرحله از رقابت با کاالی خارجی 
که از وام با س��ود س��ه درصد اس��تفاده می کند، عقب می ماند. 
حس��ین گروس��ی افزود: پایین بودن تیراژ تولی��د از دیگر عوامل 
افزایش قیمت خودرو اس��ت و هنوز برنامه ریزی نداریم که برای 
کاهش قیمت خودرو تی��راژرا به چه تعدادی برس��انیم. وی نبود 
نظارت بر کیفیت قطعه س��ازی را از دیگر عوام��ل افزایش قیمت 
خودروعنوان کرد و اظهارداشت: اگرقطعات خودرو مرغوب باشد، 
عیب پیدا نمی کند و هزینه گارانتی به هزینه خودروس��از اضافه 
نمی شود. وی تیراژتولید خودرو در جهان را 100 میلیون خودرو 
عنوان کرد و گفت: سهم ایران از تولید خودرو در جهان 1/5 درصد 
است و زمانی که س��ه درصد از س��هم تولید خودرو در جهان را به 
دست آوردیم، می توانیم ادعا کنیم خودرو سازیم. گروسی اظهار 
داشت: قیمت خودرو در بازار را با رقابت می توان کنترل کرد نه با 
 زور و تعزیرات و هرچه تیراژ پایین باش��د، قیمت باال خواهد ماند.

ماندگاری در بازار نیاز به کاهش قیمت دارد 
ماندگاری در این بازار نیاز به کاهش قیمت، تنوع محصول و خدمات 
رس��انی بهتر به مش��تری دارد. از این رو حاشیه س��ود در صنعت 
خودروسازی پایین و رقابت در آن بسیار سخت و حفظ بقا دشوار 
است. در چنین حالتی مقیاس اقتصادی تولید جایگاه بسیار مهمی 
می یابد. به طوری که در کشورهای صنعتی کمترین میزان تولید 
برای ماندگاری در بازار، تیراژ  چهار میلیون دستگاه در سال است. 
به همین سبب س��االنه ش��رکت های زیادی از گردونه رقابت ها 
حذف شده یا از ادامه مسیر باز می مانند. از سوی دیگر رقابت شدید 
باعث تقسیم بازارها میان خودروس��ازان شده است و شرکت های 
فراملی با س��رمایه های عظیم در اختیار توانسته اند بازارها را میان 

خود تقسیم کنند.

حجم بازار خودروی ایران، تابع متغیر تولید است

پایین بودن تیراژ تولید، عامل اصلی گرانی خودرو 

قیمت خودرو در ایران با خودروی خارجی قابل رقابت نیست. با مقایسه بازار داخلی و جهانی  گروه 
به این نکته پی می بریم که تفاوت قیمت بسیاری میان خودروهای عرضه شده در بازار داخلی اقتصاد

و جهانی وجود دارد؛ این تفاوت در حالی است که سال هاست دولتمردان کشور به امید روزی 
که هر خانواده ایرانی صاحب یک خودرو شود، شعار خودروی ارزان را سر می دهند. 
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 پیامدهای عبور جاده
 از پارک ملی گلستان

عبور جاده آس��یایی از میان اولین و بزرگ ترین پارک 
 مل��ی خاورمیان��ه و شش��مین پ��ارک ملی جه��ان در 
سال های اخیر، تلفات زیادی از جانوران نادر و همینطور 
تخریب طبیعت برجای گذاش��ته اس��ت. کشته شدن 
خرس قهوه ای، پلنگ، گربه جنگلی، شغال، گراز و... از 
جمله پیامدهای عبور جاده آسیایی از وسط پارک ملی 

گلستان به شمار می رود.
پارک ملی گلستان با 92 هزار هکتار وسعت، نمونه ای 
بی نظیر از مجموع��ه پارک های ملی ایران اس��ت که 
انواع مناظر طبیعی ایران، از جنگل پهن برگ ش��مال 
و جنگل های ارس تا دش��ت های کم ارتفاع را در خود 

جای داده است.
تنوع گیاهی پارک ملی گلستان با بیش از هزار و 362 
گونه گیاه��ی، دربر گیرنده یک پنج��م گیاهان آوندی 
ایران اس��ت. این منطقه محل رویش ح��دود 17 گونه 
منحصر به فرد مانند »زعفران آلمه« که در دنیا فقط در 
این پارک رویش دارند و صدها گیاه با ارزش دیگر مانند 
نیمی از ارکیده های ایران و اکثر گونه های گونه های 
سم دار ایران است. مناطق حفاظت شده در دنیا که در 
آن انس��ان و طبیعت می توانند در تقاب��ل با هم هر دو 
برنده باش��ند، از سوی برنامه »انس��ان و کره مسکون« 
سازمان تربیتی و فرهنگی ملل متحد، ذخیرگاه ژنتیکره 
نام گرفتند و به عنوان میراث جهانیان پذیرفته شدند.
این پارک یکی از اس��تراحتگاه های مس��یر گرگان – 
مشهد است، طبیعت این پارک همواره پذیرای مسافران 
بوده است. در سال های اخیر افزایش جمعیت وحوش و 
خودروها، باعث افزایش مسافران در این مسیر و استفاده 

بیش از حد از این پارک شده است.
با هجوم به فضای طبیعی این پارک، پوش��ش گیاهی 
بسیاری از اراضی آن از بین رفته و با قطع سرشاخه ها و 
روشن کردن آتش، حریق های متعددی به وجود آمده 
است. سال گذشته 13 مورد آتش سوزی دراین پارک 
رخ داد که پنح مورد ناشی از روشن کردن آتش به وسیله 
مسافران بود. در نتیحه این آتش سوزی ها یک میلیون 
 و 400 ه��زار متر مرب��ع در آتش س��وخت. نکته دیگر 
زباله هایی است که مسافران در پارک به جا می گذارند. 
این زباله ها سیمای طبیعی پارک را دگرگون می کند. 
جاده از کنار زیستگاه های بزهای وحشی می گذرد، در 
نتیجه آس��یب پذیری آنها را بیشتر می کند و بسیاری 

از سودجویان را بر آن می داد که اقدام به شکار کنند. 

خبر ویژهیادداشت

SMS 30000625555

 یادداشت

زیست بوم

 وقتی هیوالی سیل
 در ایران تنوره می کشد

هرچند ای��ران در ناحیه خش��ک جهان قرار 
سام
گرفته و میزان بارندگی  هاکاهش یافته است،  خسروی فرد

آمارها نش��ان می دهند جاری ش��دن سیل 
رون��دی رو به رش��د دارد. تصاویری ک��ه از اواخر فروردی��ن تا میانه 
اردیبهشت سال  جاری از سیل در تهران و بخش هایی از استان های 
گلستان،  گیالن و قزوین در رسانه ها منتشر شد، گوشه ای از طغیان و 
خروش طبیعت را نش��ان می داد. این تصاویر ش��اید پرسش��ی را در 
ذهن ه��ا ایجاد کرده باش��د: چرا در فاصله زمانی کوتاه، س��ه س��یل 
بنیان کن در سه نقطه ایران جاری شد؟ برای پاسخ به این پرسش الزم 

است نگاهی به علت وقوع و روند صعودی سیالب در ایران انداخت.
س��یل وقتی به وقوع می پیوندد که میزان آب ج��اری در یک حوزه 
از ظرفیت نگهداری آن بیش��تر باش��د؛ در حین یک بارندگی شدید 
و طوالنی یا پس از آن، یا با ذوب ش��دن برف ها و تکه های بزرگ یخ، 
رودخانه ها طغیان می کنند و آب بر س��طح زمین جاری می شود. در 
نتیجه آب از بستر عادی خود به صورت رواناب سرریز شده، به مناطق 
پایاب منتقل می شود و زمین های کم ارتفاع را در بر می گیرد. عوامل 
متعددی در بروز سیل نقش دارد؛ تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها، 
باال آمدن س��طح آب های زیرزمینی یا آب دریاها، بارندگی شدید در 
فصل گرم و آماده نبودن خاک در جذب آب، نوع و جنس خاک، رانش 
زمین و مهم تر از همه، تغییر کاربری اراضی و تخریب پوشش گیاهی. 
جاری شدن سیل در ش��هری نظیر تهران را عالوه بر تخریب پوشش 
گیاهی دامنه کوه ها و انحراف مسیل ها و رودخانه ها باید در ناکارآمدی 
ش��بکه جمع آوری آب های س��طحی نیز جس��تجو ک��رد. مدیران 
ش��هرداری تهران پس از س��یل فروردین تهران اعالم کردند شبکه 
جمع آوری آب های س��طحی تهران را از س��یل نجات داده است، اما 
مقایس��ه ای بین تهران با آمس��تردام یا کواالالمپور نش��ان می دهد، 
سیس��تم جمع آوری آب های س��طحی چندان که باید قابل اعتماد 
نیس��ت. افزون بر این، تجاوز به حریم  مس��یل ها و کم کردن عرض 
رودخانه ها به دلیل افزایش ساخت  و سازهای لجام گسیخته، امکان 
گذر آب را از مسیر طبیعی خود کاهش داده است و در نتیجه، میزان 

آب بیشتری در  سطح خیابان ها جاری می شود.
آم��ار و ارقام در ایران کیمیاس��ت؛ س��ازمان های مختل��ف در ایران 
نظیر س��ازمان جنگل ها و مراتع و آبخی��زداری، معاونت آب و آبفای 
وزارت نی��رو و مهم ت��ر از همه، دبیرخان��ه کارگروه س��یل و طغیان 
رودخانه ها اطالعات و مستنداتی از جاری شدن سیل در کشور روی 
وب سایت های خود در دسترس عموم قرار نداده اند. با این حال آمار 
پراکنده و منتشر شده در رس��انه ها و گزارش های کمتر در دسترس 
نش��ان می دهد، جاری ش��دن س��یالب در ایران در پن��ج دهه روند 
چشمگیر و رو به رشدی داش��ته است. از س��ال 1330 تا 13۸6 در 
حدود چهار هزار و 400 س��یل مهم و ویرانگر در گوشه و کنار کشور 
ثبت ش��ده  که باعث مرگ 12 هزار و 713 نفر از ایرانیان شده است. 
اگر در دهه 30 شمسی 179 سیل در ایران به وقوع پیوسته است، این 
رقم در دهه 40 به 21۵، در دهه ۵0 به 40۵، در دهه 60 به ۸14 و در 
دهه 70 به حدود دو هزار و 40 مورد رسیده است. در گزارش سازمان 
جنگل ها و مراتع و آبخیزداری، آمار دهه ۸0 ناقص اس��ت و در سال 
۸6 خاتمه می یابد. براساس این گزارش، تعداد سیل های جاری شده 

ظرف شش سال دهه ۸0 شمسی 746 مورد بوده است.
دالیل جاری شدن سیالب متعدد است، اما نگاهی گذرا به آمارهای 
در دسترس نش��ان می دهد، برخالف بروز خشکسالی های متمادی، 
رابطه معن��ی داری میان افزایش رون��د وقوع این پدی��ده با تخریب 
جوامع گیاه��ی و به ویژه جنگل ه��ا وج��ود دارد. برآوردهایی که در 
سال 132۵به کوشش کریم س��اعی،  پدر جنگلبانی ایران، انجام شد 
مساحت جنگل های کش��ور را 1۸ میلیون هکتار نشان می داد. سال 
۸2 این رقم از سوی آماری که س��ازمان محیط زیست منتشر کرد به 
12 میلیون و 400 هزار هکتار تنزل پیدا کرد. به عبارت دیگر بیش از 
66 درصد مساحت جنگل های کشور ظرف شش دهه نابود شدند که 
تقریبا وسعتی اس��ت برابر با مجموع مساحت سه استان قم، لرستان 
و چهارمحال وبختیاری. همچنین براس��اس گ��زارش بانک جهانی، 
س��االنه 12۵ هزار هکتار از جنگل های ایران نابود می شوند. سازمان 
محیط زیست نیز اعالم کرد هر سال ۸00 هزار هکتار از مساحت مراتع 

کشور کاهش می یابد. 

ایران رتبه دار میزان فرسایش خاک در جهان است 
بر اساس اظهارات مدیران سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری،  هر 
سال دو میلیارد تن از خاک ایران دچار فرسایش می شود؛ پدیده ای که 
از آن به عنوان مرگ خاموش محیط زیست ایران نیز یاد شده است. 

با اجرای برنامه های آبخی��زداری، احیای پوش��ش گیاهی، تعریض 
مسیل ها و رودخانه ها و نیز بهبود سامانه  جمع آوری آب های سطحی 
می توان تا حد ممکن از روند رو به افزایش سیل و تخریب های ناشی از 
آن جلوگیری به عمل آورد.  کارشناسان با عدد و رقم، معادل ریالی و 
ارزی خسارتی را که سیل به بار می آورد محاسبه می کنند، اما چگونه 
می توان برای فرسایش خاک و مهم تر از آن، جان انسان هایی که به 
دلیل سوء مدیریت منابع طبیعی از دست می روند رقمی تعیین کرد؟

ایران سومین گزارش ملی تغییرات 
اقلیم را تهیه می کند

س��ند همکای تهیه س��ومین گزارش ملی تغییرات اقلیم در ایران به 
وسیله رییس سازمان حفاظت محیط زیس��ت و نماینده مقیم برنامه 
عمران ملل متحد به امضا رسید. این س��ند در پارک پردیسان تهران 
به امضای »کنس��وئلو وی��دال«، نماین��ده برنامه عم��ران ملل متحد 
)UNDP( و محمد جواد محم��دی زاده، رییس س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت رس��ید. پیش از این س��ازمان حفاظت محیط زیست 
دومین گزارش مل��ی تغییرات اقلی��م در ای��ران را در جریان اجالس 
هفدمی��ن متعاهدین کنوانس��یون تغییرات اقلیمی در ش��هر دوربان 
آفریقای جنوبی رونمایی کرده بود. این گزارش شامل وضعیت اقلیمی 

ایران، میزان انتش��ار گازهای 
گلخان��ه، فعالیت ه��ای مهار 
این گازها و پیش��نهادها برای 
کاهش انتش��ار گازها و اثرات 
گلخانه ای در ایران می شد.  
س��ومین گ��زارش تغیی��رات 
اقلیمی در ایران خرداد1394 

منتشر خواهد شد. 
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خطر فروپاشی در کمین اکوسیستم جهانی
کارشناسان در آستانه نشست س��ازمان ملل در برزیل هش��دار داده اند تغییرات 
اقلیمی، رش��د جمعیت و نابودی روزافزون محیط    زیست می تواند در همین قرن 

کنونی به فروپاشی برگشت ناپذیر اکوسیستم در جهان بینجامد.

تاختن به یک الی��ه اجتماع، ب��ه سیاس��ت های دولتی یا به 
مفهومی ناقص و شکننده ای مانند »س��رمایه داری« در واقع 
ساختن دشمنی وهمی اس��ت که نه کمکی به ما می کند، نه 

به زمین. 
درست است که انتشار گازهای گلخانه ای در مقیاس وسیع، 
از بحران های ب��زرگ دنیای م��درن و ثمره سیاس��ت های 
کشورهای بزرگ است، اما اگر دقیق تر نگاه کنیم، می بینیم 
تمام کشورهای دنیا از همان »روش��ی« پیروی می کنند که 
کش��ورهای بزرگ در آن ماه��ر و متبحرند. آنه��ا فقط از نظر 
تکنولوژیک پیشرو ترند وگرنه فلسفه و جهان بینی شان همان 
جهان بینی کشاورز همدانی و بورکینافاسویی است: استفاده 

از زمین تا آن جا که می توانیم.
 در اکولوژی، تقس��یم بن��دی کالس��یک »تولی��د کننده« و 
»مصرف کننده« صنعتی اعتباری ندارد. هم تولید کننده ها 
و هم مصرف کننده ها، مصرف کننده منابع طبیعی هس��تند 
و اگر از آس��تانه توان اکولوژیک زمین بگذرند، تخریب کننده 
محسوب می ش��وند. تغییرات وس��یع کاربری اراضی به بهانه 

توس��عه و صنعتی ش��دن و اس��تفاده فرای تحم��ل از منابع 
 طبیعی به بهان��ه تولید و رقابت، گاهی بس��یار خطرناک تر از 

مصرفی بودن صرف است. 
از س��وی دیگر، کش��ور ایران با چن��د میلی��ارد دالر واردات 
سالیانه، به نوع دیگری موجبات آلودگی خاک و آب و تخریب 
اکوسیستم های خودش را فراهم می کند. کاالهایی که وارد 

ایران می شوند، وحشیانه بازار می طلبند. 
مصرف زدگی انفجاری امروز م��ا و فرهنگی که همراه خودش 
به ارمغان آورده، معلول رقابت تولید کننده هاست در به دست 
گرفتن بازار ایران و سهمی در این بازار بزرگ و پرپول داشتن؛ 
نتیجه هم تخریب زمین در محل تولید )چین، تایلند، ترکیه، 
پاکستان، اروپا و...( و آلودگی پسماندی )آبی و خاکی و هوایی( 

در کشور ماست.
با تمامی این تفاسیر، یک فعال محیط زیست در ایران باید چه 
نقاطی را هدف بگیرد؟ آیا می تواند یک دشمن فرضی بسازد 
و هرچه ناراحتی دارد س��ر آن خالی کند؟ آیا باید به بازارها و 
 پاس��اژها و بوتیک ها رفت و جلوی خری��د و فروش را گرفت؟ 

 آیا می ش��ود به کش��اورز گف��ت امس��ال کمتر ب��کارد؟ آیا 
 می توان ب��ه روابط پیچی��ده واردات رس��وخ ک��رد و جلوی 
فعالیت آنها را گرفت؟ مس��لما این کارها نامعقول و بی فرجام 

است.
»حافظ محیط زیست بودن« 
به عقیده نگارنده، یک سلوک 
اس��ت. ش��ناختن خود است 
و مدیریت رفتارها ب��ا تفکر و 
ریاضت. در درجه اول، استفاده 
از کاالهای��ی ک��ه اطرافم��ان 
 موجود است به بهترین نحو و 
بهینه س��ازی مصرف و پرهیز 
از وسوس��ه جایگاه فرهنگی و 
اجتماعی حاص��ل از مصرف. 
برای کس��ی که دغدغه زمین 
را دارد، شناختن رستوران ها 
و فست فودهای مشهور تهران، 

افتخار نیست. 
ب��رای ی��ک محیط زیس��تی، 
مصرف مواد غذایی، آرایش��ی 
و بهداش��تی و پوشاک بیش از 
حد نیازهای اساس��ی روزمره 
ب��رای خودنمای��ی و یافت��ن 

 جایگاه اجتماع��ی و فرهنگی گناه کبیره اس��ت؛ ن��ه فقط به 
 دلیل فش��ار غیر الزمی که ب��ه منابع طبیع��ی وارد می کند، 
 بلکه ب��ه علت این که با سیس��تم وس��یع  »فرهنگ مصرفی«

  و روابط منتج از آن همراه ش��ده و تس��لیم قوانین آن ش��ده 
است. 

 برای دفاع از زمین، باید فلک را سقف شکافت و در تمام آداب و 
رفتارها و افکار و نیازهای ذهنی خ��ود و جامعه، طرحی نو در 

انداخت. 
جوامع ش��هری مصرف زده ایران باید به این س��طح از آگاهی 
برسند که منزلت افرادشان به آس��تین نو نیست. باید متوجه 
شوند با رفتارهایش��ان چه فشار توان فرس��ایی به منابع آبی، 
خاکی، گیاه��ی و جانوری زمین وارد می کنن��د. باید در برابر 
تبلیغات هر روزه و سیاست های وارداتی، از درون مقاوم شوند 
و تا زمانی که چنین بینشی در کسانی که نام خود را »فعاالن 
محیط زیس��ت« می گذارند وجود ندارد، نمی توان به آینده 

روشنی امید بست.

حال فعاالن محیط زیست ایران

فعالیت محیط زیستی به مثابه سلوک

حیات وحش در این روزها

روزهای آرام »گور«
منطقه حفاظت ش��ده بهرام گ��ور فارس درپی ب��ارش هایی 
که ص��ورت گرف��ت و تدابیر مناس��بی که اتخاذ ش��د، اکنون 
برای زیس��تمندان منطقه نظیر گورخر به عرصه ای مناسب 
 برای زیس��ت تبدی��ل ش��ده اس��ت. منطقه حفاظت ش��ده 
بهرام گور در ش��رق استان فارس و شمال ش��رقی شهرستان 
»نی ری��ز« قرار دارد. وس��عت ای��ن منطقه 40 ه��زار و ۸00 
هکتار و ارتفاع بلندتری��ن نقطه آن دو ه��زار و 7۸7 متر بوده 
و دارای آب و ه��وای گرم و خش��ک و بارندگی ح��دود 200 
میلیمتر اس��ت. این محدوده از س��ال 13۵1 با عنوان منطقه 
حفاظت ش��ده »بهرام گور« تحت مدیریت اداره کل حفاظت 
محیط زیس��ت فارس ق��رار گرفته اس��ت. منطق��ه حفاظت 

ش��ده بهرام گور تنها منطقه ای در کش��ور است که جمعیت 
قابل مالحظ��ه و پویای��ی از گورخ��ر ایران��ی را در خود جای 
 داده اس��ت. حضور دیگر گونه های ارزش��مند نظیر کاراکال، 
زاغ ب��ور، هوب��ره، جبی��ر و... ارزش اکولوژیکی این زیس��تگاه 
پهناور را دو چندان می کند. تماش��ای حیات وحش، به ویژه 
 گونه های در معرض تهدی��دی نظر گورخر ایران��ی، هوبره و 
زاغ ب��ور در این منطقه به س��ادگی امکان پذیر اس��ت. حیات 
وحش این منطقه در چند س��ال اخیر به دلیل خشکس��الی و 
کمبود علوفه با مش��کالتی نظیر مهاجرت و... مواجه ش��دند 
اما در س��ال جاری به دلیل بارندگی های مناس��ب در استان 
فارس، ش��رایط حیات وحش در ای��ن منطقه بهب��ود یافت. 

معاون محیط طبیعی محیط زیس��ت استان فارس گفت: این 
منطقه یکی از مناطق مهم است که جمعیت زیادی از گورخر 
ایران��ی در آن وجود دارند. محس��ن جعفری نژاد با اش��اره به 
این که جمعیت گورخرهای این منطقه در مدت اخیر رش��د 
مناسبی داشته است، بیان کرد: در حال حاضر فصل آبستنی 
این گونه هاست. از این رو آنها در ش��رایط مناسبی نگهداری 
می ش��وند. وی ادامه داد: با توجه به بارندگی ه��ای اخیر در 
استان فارس، وضعیت پوشش گیاهی در این منطقه حفاظت 
 ش��ده مناس��ب اس��ت و حیات وحش از نظر علوفه با مشکلی 
رو به رو نیستند. با این وجود پیش بینی های الزم برای تأمین 

علوفه شده است.

خجیری که در »ماملو« غرق شد

فرود و فراز

احمد  در دنیای واقعی، همه  مس�أله ها و مش�کالت، علت، جواب یا مقصر واح�دی ندارند. گاهی 
علت ها پراکنده اند و ریشه های وس�یع و عمیقی در جاهای مختلف دارند. »تخریب زمین و پازوکی

اکوسیستم« از این دست مسائل است.

پارک ملی خجیر در همسایگی شرقی ابر شهر تهران، از ریه های تنفسی شهر تهران و 
شهرهای شرقی استان است و ویژگی های منحصر به فرد بیولوژیک و اکولوژیک، آن را 

در زمره مناطق حفاظت شده با ارزش جهانی قرار داده است.
به گزارش سبز پرس، این پارک ملی دربردارنده یکی از باقیمانده های جنگل های بنه-
بادام البرز جنوبی است که به دلیل قرق 260 ساله )تحت عناوین شکارگاه و پارک ملی( 
حفظ شده است. تنوع گیاهی در این رویشگاه بسیار باالست. پارک ملی خجیر در حقیقت 
پناهگاه گونه های گیاهی بسیاری است که در اثر توسعه شهری و صنعتی در اطراف شهر 
تهران نابود شده اند. عالوه بر تنوع گیاهی، تنوع گونه های جانوری نیز در این پارک قابل 
توجه است. گله های قوچ و میش و کل و بز در منطقه جمعیت خوبی دارند و به نظر می رسد 
گوشت خواران رأس هرم غذایی از جمله پلنگ، هنوز هم در منطقه حضور داشته باشند. 
اما متأسفانه در چندسال اخیر توسعه ناپایدار گریبانگیر این پارک ملی نیز شده و خطوط 

قرمز قانونی و علمی بارها و بارها در این منطقه زیرپا گذاشته شده است.
چند سال پیش با ساخت تاج و مخزن سد» ماملو«، حدود 300 هکتار از جنگل های بید، 
پده و گز در امتداد رودخانه جاجرود در پارک ملی خجیر پاکتراشی و نابود شدند. با شروع 
آبگیری سد و زیر آب رفتن جاده موجود و احداث جاده جدید به طول سه کیلومتر از میان 
رویشگاه بنه، بخشی از این رویشگاه  را که زیستگاه جمعیت های حیات وحش هم بود، 
نابود شد. رویشگاه بنه تخریب شده با بیش از 50 هکتار مساحت، دامنه های جنگلی با 

پایه های قطور و چندصد ساله بنه و نیز دره هایی با پوشش انبوه داشت.

جوامع شهری 
مصرف زده ایران 

باید به این سطح از 
آگاهی برسند که 

منزلت افرادشان به 
آستین نو نیست. 
باید متوجه شوند 

با رفتارهایشان چه 
فشار توان فرسایی 

به منابع آبی، 
خاکی، گیاهی و 

جانوری زمین وارد 
می کنند
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 اداره کل فنی و حرفه ای دارای
 19 مرکز ثابت آموزشی است

مدی��رکل فن��ی و حرفه ای 
چه��ار مح��ال و بختی��اری 
گفت: اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای این استان دارای 
19 مرکز ثابت آموزش است.

نوراهلل سعیدی اظهار داشت: 
آموزش علم��ی و کاربردی، 
آموزش اس��تاد- شاگردی، 
آموزش حرفه های مش��اغل 
خانگی و آم��وزش در مراک��ز ثابت آموزش��ی از جمله ح��وزه های 
فعالیت آموزش فنی و حرفه ای این اس��تان است. وی تصریح کرد: 
این اداره آموزش توسط تیم های س��یار را نیز در استان دارد که در 
 سه بخش شهری، روستایی و عش��ایری فعالیت می کنند. مدیرکل 
فنی و حرفه ای چه��ار محال و بختی��اری ادامه داد: ای��ن اداره در 
حوزه های صنای��ع، زندان و پ��ادگان نیز آم��وزش دارد. وی اذعان 
داشت: آموزش در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای و آموزش در 
 بخش صنعت س��اختمان به معماران و کارگران ساختمانی از دیگر 

آموزش های این اداره است.
س��عیدی بیان داش��ت: آموزش و تربیت نیروی کار ماهر مورد نیاز 
بخش نفت، گاز و پترو ش��یمی و برگزاری دوره کارورزی با همکاری 
سایر س��ازمان های این اس��تان و آموزش کار آفرینی از مهم ترین 

فعالیت های این اداره به شمار می رود.

 کاهش 10 درصدی مصرف برق 
در چهارمحال و بختیاری

 مدیرعام��ل ش��رکت توزی��ع
اس��تان  ب��رق   نی��روی 
چهارمح��ال و بختی��اری از 
کاهش 10 درص��دی مصرف 
برق پس از هدفمندی یارانه ها 
در ای��ن اس��تان خب��ر داد. 
رحم��ت اهلل حمامی��ان اظهار 
داشت: برای نخس��تین بار در 
دولت نهم و دهم در راس��تای 
کاهش مصرف انرژی برق، طرح تعویض رایگان المپ های پر مصرف در 
مساجد استان چهارمحال و بختیاری انجام و تمام مساجد این استان به 

المپ های کم مصرف تجهیز شدند.
وی از کاهش10 درص��دی مصرف برق پ��س از هدفمندی یارانه ها 
در این استان خبر داد و گفت: پیش بینی می شود در مقایسه با آغاز 
فعالیت دولت نهم ظرفیت تولید برق کش��ور تا پایان فعالیت دولت 
دهم دو برابر شود. حمامیان با اشاره به عملکرد این شرکت در سال 
گذشته، افزود: بر اس��اس آمار موجود تعداد فیدرهای 20 کیلو ولت 

از 58 در سال 1384، به 101 فیدر در سال 90 افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 
افزایش خطوط فشار ضعیف در دولت نهم و دهم از چهار هزار و 490 
کیلومتر در سال 84، به پنج هزار و 958 کیلومتر افزایش یافته است.

وی افزایش طول خطوط فشار ضعیف از س��ه هزار و 545 کیلومتر 
به چهار هزار و 320 کیلومتر در سال 90 را از دیگر اقدامات برشمرد 
و تصریح کرد: بر اساس عملکرد مطلوب خدمتگزاران دولت در این 
شرکت، تعداد روستاهای برق دار استان از 695 روستا در سال 84، به 

732 روستا در سال90 رسیده است.

خبر ویژه

6
پیشرفت فیزیکی مجموعه های ورزشی کارگران استان 

 داوود ش��یوندی، مدی��ر کل اداره کل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان گفت: 
مجموعه های ورزشی کارگران درشهرستان بروجن 95 درصد، شهرکرد 40 درصد 

وفارسان 43 پیشرفت فیزیکی دارد.

رییس جهادکشاورزی استان
صفدر نیازی 

در یک سال گذشته 9هزارو500 هکتار از زمین های کشاورزی استان 
به س��امانه آبیاری تحت فشار مجهز ش��دند که پنج هزارو100 هکتار 
آن تکمیل و به بهره برداران تحویل داده ش��ده و بقی��ه آن نیز در حال 
 اجراست که برای تجهیز این میزان سطح به آبیاری تحت فشار، بیش از 
 300 میلیارد ریال هزینه ش��ده و این میزان نس��بت به س��ال گذشته

سه برابر رشد داشته است.
در صورت تأمین اعتبار امس��ال بیش از ش��ش هزار هکتار به س��امانه 
آبیاری تح��ت فش��ار مجهز 
می ش��ود؛ چرا که هم اکنون 
 275 ه��زار و 833 هکت��ار 
زمین های کشاورزی استان 
 اع��م از دی��م، آب��ی و آیش و 
46 هزار باغ در اس��تان وجود 
دارد و مشکل آب کشاورزان 

همچنان برقراراست.  
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کارگاه تخصصی ارتباط رسانه و 
روابط عمومی در شهرکرد 

کارگاه تخصصی و کاربردی ارتباط رس��انه و روابط عمومی از سوی 
روابط عمومی اس��تانداری چهارمحال وبختیاری روز چهارش��نبه 
 در س��الن جلس��ات ش��هید مردانی ش��هرکرد آغ��از ش��د. در این 
 نشس��ت تخصصی، رواب��ط عمومی های دس��تگاه ه��ای اجرایی و

ارگان های چهارمحال و بختیاری به بحث و تبادل نظر در خصوص 
 رویکرد رس��انه مح��ور رواب��ط عمومی ه��ا می پر دازن��د. رییس 
روابط عمومی استانداری چهارمحال وبختیاری گفت: در این کارگاه 
تخصصی مباحث س��وژه یابی، عکاس��ی خبری، گزارش نویس��ی، 
مخاطب شناس��ی، ابزار رسانا و ارتباط گیری رس��انه ای مورد بحث 

قرار می گیرد.
 کیومرث م��رادی در جمع روابط عمومی ه��ای ادارات و ارگان های

 اس��تان چه��ار مح��ال و بختیاری ی��ادآور ش��د: ارتباط دو س��ویه 
 روابط عمومی ها و رس��انه ها باعث معرفی دس��تاوردهای ادارات و 

ارگان ها به مردم و مخاطبان می شود.

تل��ه فیل��م »افس��انه م��اه ت��ی ت��ی« از تولیدات ش��بکه اس��تانی 
س��یمای چهارمح��ال و بختیاری )جه��ان بین( به مرحل��ه داوری 
 نخس��تین جش��نواره بین المللی فیل��م ویدئویی ته��ران در بخش 
خاطره یاس ها راه یافت. این تله فیلم 90 دقیقه ای به تهیه کنندگی 
الهه صلح جو،  در جمع 49 اثر راه یافته به مرحله داوری این جشنواره 
و در بین شش اثر منتخب مراکز استان های صدا و سیما قرار گرفت.

»افسانه ماه تی تی« روایت یکی از افسانه های قدیمی و قصه ای کهن 
از ادبیات شفاهی چهارمحال و بختیاری است. 

تمام صحنه های این تله فیلم در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری و 
بیشتر لوکیشن ها در مناطق سخت گذر و بکر تصویربرداری شده که 
جذابیت های خاصی به این اثر بخشیده است. مرحله نهایی نخستین 
جشنواره بین المللی فیلم ویدئویی تهران از 28 خرداد تا دوم تیرماه 
امسال با اکران فیلم های منتخب برگزار و با معرفی آثار برتر به پایان 

خواهد رسید.

 قیمت جدید انواع نان در 
چهارمحال و بختیاری اعالم شد 

قیمت جدی��د انواع نان پ��س از تصویب در کمیته ن��رخ گذاری آرد 
 و ن��ان چهارمحال و بختی��اری روز چهارش��نبه اعالم ش��د. معاون 
برنامه ریزی استانداری چهارمحال و بختیاری در نشست این کمیته 
بیان داش��ت:  ش��رکت بازرگانی دولتی ایران در مورد ن��رخ گندم و 
افزایش قیمت آن از چهارهزار و 400 ریال به چهارهزار و 650 ریال، 
قیمت انواع نان را اعالم کرد گفت: این قیمت ها در تمام نانوایی های 

استان قابلیت اجرا دارد.
حمیدرضا فروزنده افزود: بر این اس��اس قیمت نان تافتون تنوری با 
وزن چانه 200 گرم یک هزار و 400 ریال، نان ماش��ینی دوار با وزن 
چانه 200 گرم یک هزار و 300 ریال و نان تافتون سنتی با وزن چانه 
250 گرم یک هزار و 700 ریال تعیین ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: 
تافتون نیمه حجیم نیز با وزن چانه 300 گرم یک هزار و 800 ریال 
و تافتون نیمه حجیم با وزن چانه 400 گرم با قیمت دو هزار و 400 

ریال به فروش می رسد. 

نانروابط عمومیشبکه جهان بین

گزارش تصویری

افسانه ماه تی تی در مرحله داوری 
جشنواره فیلم تهران

 مشکل آب کشاورزان همچنان 
برقرار است 

 گ�روه شهرس�تان- فرمان��دار بروج��ن گف��ت: ایح��اد 
زیرساخت های الزم برای س��رمایه گذاری و حمایت از تولیدات 
داخلی، رس��الت خطیری برعهده مسئوالن اس��ت و تحقق آن 
عزم ملی می طلبد. فتاح کرمی افزود: تغییر رویکرد دولت برای 
توسعه مناطق کم برخوردار و سوق یافتن در مسیر رشد و توسعه 
از زمینه های مهم در تحقق شعار س��ال جاری است. وی با بیان 
این که توسعه صنعتی در شهرستان بروجن یکی ازشاخص های 
مهم اقتصادی چهارمحال وبختیاری است، ادامه داد: با حمایت از 
صنعت در بروجن، می توان قدم اساسی در تحقق فرمایشات رهبر 

معظم انقالب برداشت.
کرمی گف��ت: س��فرهای اس��تانی ریی��س جمهور ب��ه مناطق 
 مختلف کش��ور یکی از ب��ی بدیل تری��ن تصمیم گی��ری های

اثرگ��ذار مدیریت��ی در نظ��ام جمهوری اس��المی اس��ت که از 
 س��وی مردم و مق��ام رهب��ری م��ورد توجه ق��رار گرفت��ه و در 
فراهم س��ازی توس��عه مناطق کمتر توسعه یافته کش��ور تأثیر 
چش��مگیری داش��ته اس��ت.فرماندار بروجن خاطر نشان کرد: 
طرح های فوالد ی��ک میلیون تنی و ف��والد صب��ا از مهم ترین 
طرح های مصوب سفرهای استانی رییس جمهور به شهرستان 
بروجن اس��ت که در ردیف طرح های مهر مان��دگار قرار گرفته 
و اگر تا پایان دولت دهم به بهره برداری برس��د، تحول ش��گرفی 
درصنعت و تولیدات داخلی کش��ور و اس��تان ایجاد خواهد شد. 
وی، محدودی��ت س��رمایه در گ��ردش واحدهای صنعت��ی را از 
 موانع پی��ش روی فعالیت صنعت دانس��ت و اف��زود: هم اکنون 

مهم ترین مش��کل واحدهای صنعتی این شهرستان محدودیت 
سرمایه در گردش اس��ت.کرمی تأکید کرد: با تعامل و همکاری 
بین دستگاه های خدمت رسان به واحدهای صنعتی و با حمایت 
مالیاتی می توان قدم های مؤثری را برای رفع مشکل سرمایه در 

گردش صنایع برداشت.
 ب��ه گفت��ه کرم��ی، ه��م اکن��ون 43 درص��د صنعت اس��تان 
چهارمحال وبختی��اری در شهرس��تان بروجن فعال اس��ت که 
س��هم 38 درصدی از صادرات اس��تان را دارد. وی اظهار داشت: 
توسعه زیرس��اخت های صنعتی و میزان سرمایه گذاری صورت 
 گرفته درشهرس��تان بروج��ن از ابت��دای انقالب تا س��ال 84، 
470 میلیارد ریال بوده و این درحالی اس��ت که در دوره فعالیت 
دولت نهم و دهم میزان س��رمایه گذاری در این شهرس��تان به 

چهارهزار و 290 میلیارد ریال افزایش یافته است. 
فرماندار بروجن تصریح کرد: فعالیت بیش از 300 واحد تولیدی 
در پنج ش��هرک صنعتی این شهرس��تان و فراهم ب��ودن تمامی 
 امکانات و زیرساخت های تولیدی در این واحدها، زیرساخت های

مناس��بی را برای افزایش تولیدات داخلی و تحقق ش��عار س��ال 
 جاری ایج��اد کرده اس��ت. ب��ه گفت��ه وی، طرح بیمارس��تان

220 تختخوابی بروجن با 160 میلیارد ری��ال اعتبار مورد نیاز و 
سالن ورزشی دوومیدانی تارتان این شهرستان با 60 میلیارد ریال 
اعتبار مورد نیاز از طرح های مهرماندگار بروجن هس��تند که بر 
 اساس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان دولت دهم تکمیل و به 

بهره برداری می رسند.

رییس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون 
 مورد مش��کوکی از ابت��ال به بیم��اری تب خونری��زی دهنده 
کریمه کنگو در اس��تان مشاهده نشده اس��ت. ناصر خسروی  
اظهار داش��ت: دو مورد مش��کوک ابتال به بیماری تب کریمه 
کنگو در چهارمحال وبختیاری مورد آزمایش و بررس��ی قرار 
 گرفت که بعد از انجام آزمایش های الزم، مش��خص شد این 

دو نفر به این بیماری مبتال نیستند.
وی افزود: تب کریمه کنگو، بیماری ویروس��ی مشترک بین 
انسان و دام به ویژه گاو و گوسفند است که بیش از 90 درصد 

موارد ابتال به آن در کشور از طریق ذبح دام اتفاق می افتد.
خس��روی تب، زردی داخل چش��م و خون ریزی زیر پوستی 
را از عالی��م بیماری ت��ب کریمه کنگو عن��وان و تصریح کرد: 
الزم اس��ت دامداران و کس��انی که به نحوی با دام س��رو کار 
دارند نکات بهداش��تی را رعایت کنند. وی با تأکید بر این که 
بیماری تب کریمه کنگ��و از طریق خوردن گوش��ت منتقل 
نمی شود، خاطرنشان کرد: این بیماری یک عفونت ویروسی 
است که از طریق گزش کنه آلوده و تماس با حیوان آلوده در 
هنگام ذبح حیوان و تماس با احش��اء حیوان آلوده در صورت 
عدم رعایت نکات بهداش��تی، به انس��ان منتقل می شود و در 
صورت ابتالی انس��ان به این بیم��اری، افراد دیگ��ری که در 
حین مراقبت درمانی با خون و ترش��حات ب��دن فرد بیمار در 
تماس باش��ند و نکات بهداش��تی را رعایت نکرده باشند نیز 
 ممکن است به این بیماری مبتال شوند. رییس مرکز بهداشت 

چهارمحال و بختیاری از تمامی دامداران اس��تان خواست به 
نزدیک ترین اداره دامپزش��کی محل س��کونت خود مراجعه 
 کرده و ب��ا دریافت مواد ش��یمیایی، اق��دام به کن��ه زدایی از 
دام های خود کنند. وی افزود: اگر گوش��ت 24 ساعت داخل 
یخچال باش��د، به دلیل جمود نعش��ی و پدیده گلیکوژن در 
گوشت، گلیکوژن به اس��ید الکتیک تبدیل شده و این پدیده 
سبب اسیدی شدن گوشت می شود. به این ترتیب ph گوشت 
به حدود پنج می رس��د که در ای��ن ph ، وی��روس غیرفعال 
می شود. به این ترتیب زمانی که گوشت وارد چرخه آشپزخانه 

می شود، ویروس قابلیت انتقال ندارد.
خس��روی ادامه داد: زمانی که به گوش��تی دست می زنیم که 
حالت خون آبه داش��ته و دس��ت نیز دارای جراحت اس��ت.

درصورتی که امکان آلودگی گوش��ت وجود داش��ته باش��د، 
ویروس آن از طریق مخاط ه��م می تواند وارد بدن و درنهایت 
جذب شود. وی تأکید کرد: توصیه آن است که زنان خانه دار، 
قصا ب ه��ا و افرادی که ب��ا دام و گوش��ت دام ارتب��اط دارند، 
 گوشت را 24 ساعت در یخچال نگهداری کنند و سپس برای 
تکه تکه کردن آن، از دس��تکش اس��تفاده کنند. بیماری تب 
کریمه کنگو از جمله بیماری های مشترک انسان و دام است 
که در انسان ایجاد تب شدید و خونریزی از نقاط مختلف بدن  
می کند و به دلیل شوک ناشی از کم خونی، مرگ را به دنبال 
دارد. این بیماری از طریق گزش کنه، تماس مستقیم با گوشت 

تازه، ترشحات و خون آلوده به انسان قابل انتقال است.

 تب کریمه کنگو، 
بیماری ویروسی 
مشترک بین انسان 
و دام به ویژه گاو و 
گوسفند است که 
بیش از 90 درصد 
موارد ابتال به آن در 
کشور از طریق ذبح 
 دام، اتفاق
 می افتد

طرح های فوالد 
یک میلیون تنی و 
 فوالد صبا از 
مهم ترین 
طرح های مصوب 
سفرهای استانی 
رییس جمهور به 
شهرستان بروجن 
است

رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری:فرماندار بروجن: 

موردی از تب کریمه کنگو نداریمایجاد زیرساخت ها عزم ملی می طلبد 

چهارمحال و بختیاری اولین استان عشایری
 خالد طاهری، مدیرکل امور عش�ایری چهارمح�ال و بختیاری گفت: 
چهار محال و بختیاری اولین اس�تان عش�ایری در کش�ور است. وی 
تصریح کرد: بر اساس سر شماری اقتصادی، اجتماعی عشایر کوچنده 
سال 1377 جمعیت عشایر این استان 19 هزار و 561 خانوار بوده است 
و16/5 درصد جمعیت این استان را شامل می شده است. طاهری ادامه 
داد: عش�ایر این اس�تان از اقوام بختیاری، قش�قایی، چهرازی، عرب 

نصرآبادی و گله دار دهکردی تشکیل شده است.
 مدی�ر کل امور عش�ایری چه�ار مح�ال و بختی�اری اذعان داش�ت: 
95 درصد عشایر این اس�تان بختیاری هس�تند.طاهری یادآور شد: 
عشایر استان با داشتن بیش از5/1 میلیون واحد دامی حدود 25 درصد 
پروتئین جامع�ه را تأمین می کنند. وی بیان داش�ت: تأثیر اقتصادی، 
 اجتماعی و نقش دفاعی عشایر انکارناپذیر بوده و بدون تردید یکی از 

میراث های گرانقدر است.



یادداشت

روی خط حادثه

چهره روز

شوک

ذره بین

غرق شدن 10 نفر در تعطیالت در سواحل گیالن 
رییس هیأت نجات غریق وغواصی اس��تان گیالن گف��ت: در تعطیالت خرداد در 
سواحل استان گیالن 10 نفر به دلیل آش��نا نبودن به فنون شنا، غرق شدند. وی 
گفت: با توجه نکردن مسافران به تذکرات ناجیان، میزان غرق شدگان افزایش یافت.
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 1200 نخل در بندرعباس
 طعمه حریق شد

مدی��ر کل مدیری��ت بحران 
استانداری هرمزگان از وقوع 
آتش سوزی در نخلستان های 
 »فین« در هفته گذش��ته و از 
بین رفتن ه��زار و 200 اصله 
 نخل در ای��ن باغ ش��هر خبر 

داد.
حس��ین رنجیر با بی��ان این 
که به محض اط��الع از وقوع 
آتش س��وزی در نخلس��تان های فین امور مربوط به اع��زام تیم های 
اطفای حریق انجام شد، اظهار داشت: عالوه بر از بین رفتن هزار و 200 

درخت نخل، دو باب خانه نیز در آتش سوخته است.
 وی اف��زود:  اع��زام ب��ه موق��ع تیم ه��ای آتش نش��انی و کمک های 
مردم در محل وقوع آتش سبب شد خسارت این آتش سوزی کنترل 

شود.
مدیر کل مدیریت بحران اس��تاندار هرمزگان پیش بینی کرد: میزان 

خسارت وارده از نظر ریالی به 150 میلیون تومان برسد.
شهر فین واقع در شمال شهر بندرعباس، یکی از باغ شهرهای جنوب 
ایران به شمار می رود که وجود نخلستان های متعدد و متمرکز، این 

شهرستان را از این حیث متمایز کرده است.

هشدار پلیس فتا به دارندگان 
سیم کارت های اعتباری

پلیس فتا نسبت به کالهبرداری 
اف��راد س��ودجو از دارن��دگان 
اعتب��اری  س��یم کارت های 
به بهان��ه افزایش مقدار ش��ارژ 
هش��دار داد. مکانیزم های��ی 
در سیس��تم های نرم اف��زاری 
اپراتوره��ای تلفن همراه وجود 
دارد ک��ه گاه��ی ب��ه عن��وان 
باگ ه��ای ای��ن سیس��تم ها 
شناخته می شود. افراد س��ودجو با پی بردن به این گونه مطالب، اقدام به 
کالهبرداری و سرقت  می کنند. در برخی از سایت ها مطلبی با تیترهایی 
نظیر »ترفندهای افزایش شارژ« درج ش��ده است. برای نمونه در یکی از 
این ترفند ها از کاربران خواسته شده با استفاده از کد *141* شماره رمز 
شارژ # +++++++539* )ش��ماره تلفن فرد کالهبردار به شکل رمزی( و 
وارد کردن آن در گوشی، افزایش ش��ارژ سه برابری را تجربه کنند. غافل 
از این که در این روش اگر کاربران شماره ش��ارژ خود را وارد کنند، تمام 
مبلغ شارژ برای شماره +++++++539 ارسال می شود و هیچ گونه افزایش 
شارژی برای افراد به همراه نخواهد داش��ت. با توجه به فضاهای خالی و 
باگ های موجود در برخی اپراتورهای تلفن همراه گاهی افراد وسوس��ه 
می شوند با پرداخت هزینه کمتر، از مکالمات و امکانات بیشتری استفاده 
کنند اما بسیاری از این موارد منجر به متضررشدن کاربر می شود. از این 
رو پلیس هشدار داده است که دنبال دورزدن سیستم های مخابراتی برای 
به دست آوردن فرصت مکالمه بیشتر نباشند تا افراد سودجو نتوانند از این 

میل و اشتیاق به نفع خود بهره برداری کنند.

خارج کردن تومور 25 
کیلویی ازبدن یک بیمار

در یک عمل جراحی در بیمارس��تان تأمی��ن اجتماعی 
تاکس��تان توم��ور 25 کیلوگرمی از بدن ی��ک بیمار 85 
 ساله خارج شد.یک روستایی در شهرستان تاکستان که 
مدت ها از ناراحتی درد شکم رنج می برد، چهارشنبه در 
یک عمل جراحی از یک تومور)کیست( بزرگ داخل شکم 

خود رها شد و سالمت خود را بازیافت. 
آرمان آقایی، جراح و سرپرست تیم پزشکی درباره روند 
انجام این عم��ل جراحی در گفتگو با مهر اظهارداش��ت: 
در این عم��ل جراحی، کیس��تی از ن��وع هیداتیت که از 
زیردیافراگم تا داخل لگن زن بیمار 85 ساله قرار داشت 
خارج ش��د.آقایی اف��زود: ای��ن بیمارکه س��اکن یکی از 
روس��تاهای شهرستان تاکستان اس��ت، به علت اختالل 
تنفسی و س��یری زودرس به پزش��ک مراجعه کرد که با 
انجام معاینات پزشکی، این تومور در شکم وی تشخیص 
داده شد. به گفته پزشک معالج بیمار، این عمل جراحی 
به مدت چهارس��اعت در بیمارس��تان تأمی��ن اجتماعی 
تاکس��تان با موفقیت انجام ش��د. وی تصری��ح کرد: در 
گذش��ته تش��خیص های متعددی درب��اره بیماری این 
ش��خص صورت گرفته بود که خوش��بختانه با آزمایش 
سی تی اس��کن این بیماری به درس��تی تشخیص داده 
شد.این پزش��ک متخصص بیان کرد: این نوع بیماری و 
تش��کیل تومور معموال در مناطقی که افراد با دام س��رو 
کار دارند و شغل اصلی آنها دامپروری است، بیشتر دیده 
می ش��ود. بیمار یاد شده نیز در ش��غل دامداری فعالیت 

می کرده است.
آقایی با اش��اره به این که وزن معمولی کیست 15 تا 20 
گرم اس��ت، اظهارداش��ت: این تومور مربوط به بیماری 
انگلی است و در حال حاضر وضع عمومی بیمارهم رضایت 

بخش است.

 رد رشوه 45 میلیونی 
از طرف مأموران پلیس

با تالش مأموران پلی��س مبارزه با مواد مخدر ش��یروان 
اعضای س��ه نفره یک باند تهیه و توزیع هرویین فشرده 
در این شهرستان دستگیر شدند و پیشنهاد 45 میلیون 
ریالی رشوه آنان نیز نتوانست مأموران را از تصمیم خود 
در اجرای قانون منصرف کند. فرمانده انتظامی شیروان 
گفت: در پ��ی گزارش واصل��ه مبنی بر این ک��ه فردی با 
همدس��تی دو نفر دیگر اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر 
صنعتی می کنند، بالفاصله رسیدگی به موضوع در دستور 
کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخ��در این فرماندهی 

قرار گرفت.
سرهنگ یوس��ف خانی افزود: مأمواران با انجام یکسری 
کاره��ای اطالعاتی و پلیس��ی دریافتند بان��د مذکور که 
افرادی س��ابقه دار در زمینه توزیع مواد مخدر هس��تند، 
ش��بانه اقدام به توزیع مواد مخدر صنعتی در شهرستان 
می کنند. وی ادامه داد: با مشخص شدن این امر، مأموران 
با کسب دستور قضایی منزل و محل اختفای آنان را مورد 
کنترل قرار داده و در یک اقدام غافلگیرانه در بامداد دهم 
خرداد، در حالی که یک��ی از اعضای باند برای توزیع مواد 

قصد خروج از منزل را داشت، آنان را دستگیر کردند.

دوربین مخفی در دستشویی 
عمومی برای باج خواهی

فرد ناشناسی که با کارگذاشتن دوربین مخفی داخل یکی 
از دستشویی های عمومی قصد داشت از زنی باج خواهی 

کند، از سوی پلیس تحت تعقیب قرار گرفت.
این پرونده زمانی گش��وده ش��د که زن جوان��ی نامه ای 
الکترونیکی دریافت کرد که در آن چند تصویر عجیب از 
او وجود داشت. این عکس ها از طریق دوربین مخفی در 
یک دستشویی عمومی گرفته شده بود و همراه آن پیامی 
تهدید آمیز نیز خطاب به این زن ارسال شده بود. در این 
پیام فرد ناشناسی زن جوان را تهدید کرده بود که اگر به 
خواسته های او عمل نکند این تصاویر منتشر خواهد شد.

به این ترتیب زن جوان با حضور در دادس��رای ناحیه 31 
تهران خواستار رس��یدگی به این موضوع شد. او در بیان 
جزییات این ماجرا ب��ه بازپرس پرونده گف��ت: چند روز 
قبل وقتی به یکی از پارک های شمال شهر رفته بودم از 
دستشویی عمومی استفاده کردم. آن روز هیچ اتفاق بدی 
برایم نیفتاد و من هم با مورد مش��کوکی رو به رو نشدم، 
اما چند روز بعد یک پی��ام الکترونیکی دریافت کردم که 
در آن چند عکس از داخل دستشویی برایم فرستاده شده 
بود. از دیدن این عکس ها ش��وکه ش��دم و نمی دانستم 
باید چ��ه کار کنم. ترس و وحش��ت همه وج��ودم را فرا 
گرفته بود. از آن روز به بعد احساس ناامنی عجیبی دارم 
و همیشه حس می کنم تحت نظر هستم. این نا امنی را 
حتی در خانه هم حس می کنم. این موضوع زندگی ام را 
 مختل کرده و به همه چیز بدبین هستم. شاکی ادامه داد: 
نمی دانم این عکس ها چطور تهیه ش��ده است، اما فرد 
ناش��ناس در پیام��ش من را تهدی��د کرده اس��ت اگر به 
خواس��ته های ش��یطانی اش تن ندهم یا این موضوع را 
به پلیس اطالع ده��م، عکس ها را در اینترنت منتش��ر 
می کند. وقتی بازپرس پرونده از این زن خواست فردی را 
به عنوان مظنون معرفی کند، او گفت با هیچ کس مشکلی 
ندارد و  در این مورد به هیچ کس مشکوک نیست. با این 
حال پرونده برای انجام تحقیقات و برمال شدن پشت پرده 

این دسیسه به پلیس آگاهی ارسال شد.
براساس این گزارش، هم اکنون به دستور بازپرس پرونده، 
افسران پلیس پایتخت در تالش اند تا عامل کار گذاشتن 
دوربین مخف��ی در دستش��ویی عمومی را شناس��ایی و 

دستگیر کنند. 

این فرقه انحرافی ش��به  عرفان��ی، عرفان را دنیایی ب��دون ابزار 
معرفی می کند. با تأمل در این نکته می توان دریافت که نظریات 

ماتریالیستی عمق پیچیده ای در این فرقه دارد. 
سرکرده 55 ساله این فرقه مدعی اس��ت آن چه را می گوید، در 
دوران جوان��ی و از طریق کائنات و جهان هس��تی ب��ه یک باره 
دریافت کرده و در ای��ن باره از هیچ فردی نکت��ه ای نیاموخته و 
کتابی نیز در این باره نخوانده و معلمی نداشته است. محمد علی 
طاهری، س��رکرده فرقه انحرافی »عرفان کیهانی« که در کسب 
مدرک دیپلم نیز نات��وان بوده، دارای م��درک دریافت دکترای 

افتخاری از کشورهای مختلف است!
با وجود این که گمان می رفت کلیت این تشکیالت از بین رفته 
است، هفته گذشته در اصفهان هفت نفر از مستر های این گروه 
که اقدام به برگزاری کالس های غی��ر قانونی کرده بودند، حین 

برگزاری کالس به وسیله نیروی انتظامی بازداشت شدند.
 نکته مهم در این میان این که دو نفر از این مستر ها مواد مخدر 
)شیش��ه( به همراه داش��ته اند. همین امر بهانه ای شد برای این 
امر که گفتگویی را با دکتر »امیر مهدی حمیدی« کار ش��ناس 
فرهنگی ک��ه مدت های مدی��دی بر تفکر و عملک��رد این گروه 

مطالعاتی داشته است، ترتیب دهیم:
 برای س�ؤال نخس�ت بهتر اس�ت از این جا شروع 
کنیم که پرونده طاهری، س�رکرده این گروه در چه 

مرحله ای است؟
پرونده ایش��ان در مرحله تجدید نظر است و پس از چهار جلسه 
محاکمه در زمستان سال گذشته، شش، هفت بند اتهامی داشت 
که همگی اثبات شد جز دو مورد که بحث ترور و افساد فی االرض 
بود که اگر ثابت ش��ود، حکم او س��نگین می ش��ود. دو ترور در 
سال های قبل به وسیله منتسبان به این گروه انجام شده که البته 

منجر به قتل نشده است.
یکی از قربانیان آنها شکایت خود را پس گرفت و گفت به خاطر 
توجه اهل بیت شفا یافتم و کنار کشید. اما نفر بعدی شکایت را 
پس نگرفت و تحقیق��ات در این مورد ادامه دارد. در بررس��ی ها 
مشخص شد دو نفری که ترور ش��دند، قبل از آن در تشکیالت 
طاهری بوده اند و بعد ها جدا ش��دند و به همی��ن خاطر احتمال 

می رود مورد غضب قرار گرفته باشند.
چرا به گروه طاهری فرقه گفته می شود؟

آنها همه ویژگی های یک فرق��ه را دارند. فرقه رهبر خود خوانده 
و خ��ود انتصاب می خواهد ک��ه طاهری این چنی��ن بود، جذب 
و عضوگی��ری هرم��ی وج��ود دارد، فرقه تبیین جه��ان خاص 
می خواهد، همچنین ارتباط تش��کیالتی با افراد خود به صورت 

منسجم داشت.
از ویژگی فرقه حرکات غیر قانونی است که این چنین نیز هستند. 
زوایای پنه��ان کار آنها هم نفوذ، جمع آوری خبر و... اس��ت. در 
فعالیت های اقتص��ادی هم وارد می ش��وند و درآمدهای کالن و 
ارتباط با خارج از کشور هم دارند. االن نفر دوم تشکیالت، خانم 
 نیرومنش، پس از یک سال زندگی در ترکیه به آمریکا رفته و از 

آن جا مریدان را هدایت می کند!
 نوع اعتقادات طاهری تنها دلیل دستگیری او بود؟

خیر. او به خاطر اندیشه اش دستگیر نشده، اگرچه تبلیغ کردند 
به خاطر تفکرش دس��تگیر ش��ده اس��ت، اما این چنی��ن نبود. 
دس��تگیری او به خاطر ترور ها، دخالت در درم��ان بدون مجوز 
وزارت بهداشت، کالس های غیر قانونی و بدون مجوز و برقراری 
کالس ه��ای فرادرمانی با ادع��ای عرفان ب��ود. او مربیان خود را 
با لقب »فرادرمانگ��ر« به بس��تر بیماران می فرس��تاد و مدعی 
بود روش هایش��ان بدون دارو و مؤثر اس��ت. زیرا با خارج کردن 
ویروس های غی��ر ارگانیک از بدن بیماران، آنها می توانند ش��فا 

پیدا کنند.
در عین حال آنها ذهن »ف��راکل نگر« را تبلیغ می کردند. ادعای 
درمان همه بیماری ها با نظر و روش ش��به عرفانی داشتند و به 
مخالفان خود »باند مافیایی دارو« اطالق می کردند. این در حالی 
است که در دانشگاه هیچ واحدی تحت عنوان فرادرمانی نداریم 

و اساسا این امر ریشه علمی هم ندارد. 
اما آ نها ای��ن کار خود را علم��ی می دانن��د و آزمایش های اولیه 
خود را به جای حیوان، روی انس��ان انجام می دادند که در موارد 
متعدد به روان پریش��ی افراد منجر ش��د. آنه��ا در مواجه با این 
 امر )یعنی روانپریش��ی( فرد به او می گفتند که ش��ما در مرحله 
»برون ریزی« هستید و به مرحله خوبی رسیده اید. جالب است 
که اصال نمی گوین��د این مرحله چقدر طول می کش��د. زندگی 
افراد به هم می خورد، اما آنها اصال به آن اهمیتی نمی دهند و فرد 

مجبور می شود به پزشک متخصص مراجعه کند.
 محتوای این کالس ها چه بود؟

نوع کالس ها به گونه ای بود که بی اعتنای��ی به خانواده را ترویج 
می کرد. شاکیان خصوصی بسیاری هم از این بابت وجود داشت. 
متأسفانه برخی فکر می کنند حکومت در حال مبارزه با یک فکر 
و اندیشه است، اما یک سری سؤال وجود دارد که مریدان هیچ گاه 

نتوانستند برای آن پاسخ ارایه کنند. 
سؤال این است که شما چرا می گویید مهندس یا دکتر طاهری، 
در حالی که وی دیپلم هم ندارد؟ پاس��خ می دهند که پیامبران 
هم بعضا بی س��واد بودند! وقتی در پاسخ به این سؤال، مأموریت 
الهی پیامبران و ختم نبوت گوشزد می شود، دیگر جوابی ندارد. 
البته وی ادعای پیامبری هم کرده و گفته از سوی جبرئیل به من 
وحی شده اس��ت. او می گوید نیازی به درس خواندن ندارم ولی 
ادعا دارد در ترکیه درس خوانده است و سه سال در ترکیه بوده اما 
معلوم نیست چه می کرده و هیچ سندی مبنی بر تحصیل نامبرده 
در دانشگاه های ترکیه ارایه نداده است و اسم دانشگاهی هم که 

می گوید، غلط تلفظ می کند.
یعنی ای�ن دار و دس�ته ی�ک فرق�ه عرفانی صرف 

هستند؟
اصال عرفان نیس��ت. می گوید من فرادرمانی را براساس »عرفان 
ایرانی« ش��کل دادم که درآخر هم مشخص نش��د عرفان ایرانی 
چیست. یعنی تعریفی از عرفان ایرانی ندارند و شاید هم چیزی 

شبیه »میترائیسم« را قبول داشته باشند.
این فرقه یک جزوه تبیین جهان دارد که برگرفته از »کابالیسم« 
است. کابالیسم عرفان فردی و معاد ش��یطان را مطرح می کند.

طاهری می گوید ش��یطان معلم اول ماس��ت که   همان تعریف 

کابالیسم اس��ت. ش��یطان را َملِک تضاد می داند و می گوید خدا 
مأموریت تضاد را به ش��یطان داده که این هم مبتنی بر مفاهیم 

کابااللیستی و عرفان یهودی است.
 در بحث های شبه عرفانی می گوید خدا شیطان را گول زد! اول 
گفت غیر من را سجده نکن بعد گفت سجده کن. این چنین خدا 
خواست شیطان را از نزد خود دور کند! یک بحثی دارد که خدا 
شیطان را اغوا کرد که اساس��ا به »کفر« نزدیک است. سه تن از 
مراجع عظام حکم ارتداد برای وی صادر کرده اند. تیمی منتخب 
از مراجع کتب، جزوات و سی دی های وی را در دو ماه مالحظه 
 دقیق کردند و در پاسخ به اس��تفتا بازپرس، حکم ارتداد و افساد 
فی االرض وی را ص��ادر کردن��د. او حت��ی در کالس های خود 
می گفت قرآن با خودش تناقض دارد، پیامبر )عظیم الشأن اسالم( 

نمی دانسته که چی می نویسد.
جلوگی�ری نک�ردن از تش�کیل ای�ن کالس ها چه 

پیامدهایی می توانست به همراه داشته باشد؟
ش��واهدی وج��ود دارد که وی ب��ا س��رویس های امنیتی غرب 
ارتباطاتی داشته اس��ت. بار اول که از زندان بیرون آمد، جریانی 
به راه افتاد ک��ه به او دکت��رای افتخاری می دادن��د؛ دو دکترا از 
ارمنستان، و آذربایجان و... این مدارک در رشته »طب مکمل« 

بودند. حاال پشت این قضایا چه کسانی هستند فعال بماند.
طاهری مدعی مبدع برخی چیز هاست. مثال می گوید »موسیقی 
برگردان« را من ابداع کردم، یعنی موس��یقی را برعکس پخش 
می کنیم تا بفهمیم شیطانی است یا رحمانی. می گوید برگردان 

صدا از نیت فرد خبر می دهد.
وقتی به او گفته می ش��ود تو مبدع این امر نیس��تی و اساسا چه 
حقی داری ک��ه نیت خوانی کن��ی؟ جوابی ن��دارد. اطرافیانش 
 هم صدای یکدیگر را ضب��ط می کردند و ب��ا برعکس کردن آن 

نیت خوانی می کردند.
همچنین مدعی است در س��ال 2012 دنیا زیر و رو می شود که 
این امر نشانه ای از انطباق فکر او با مبانی عرفان های پوچ غربی 
است. او می گفت برای مقابله با این امر یک راه وجود دارد که آن 
راه هم پیش من اس��ت، راهش فرادرمانی است و سایمنتولوژی 
که بنیانگزارش من هس��تم! در حالی که وی به هیچ وجه مبدع 

این موضوع نیست.
 برخوردهای امنیتی با او چگونه بوده است؟

کتاب های او با اوهام و خیاالت یک عده را اسیر خود کرده است. 
وزارت اطالعات در شهرستان ها تشکیالت زیادی را که منتسب به 
او بود شناسایی کرد. در تهران نیز نیروهای امنیتی کل تشکیالت 
وی را شناسایی کردند. حلقه اول هم بازداشت شدند اما خبرهایی 

هست که برخی کالس های آنها مخفیانه در جریان است.
 نکته دیگری در باره سرکرده این گروه مانده است 

که بگویید؟
طاهری وضعیت مالی خوبی داشت. او می گفت 50 هزار تومان 
بابت کالس ها می گرفتیم و بدین طریق درآمدزایی داشتیم. در 
حالی که مطالعات ما چیزی بیش��تر از این را نش��ان می دهد. او 
چند واحد مسکونی و زمین، دفا تر متعدد و گردش حساب های 

میلیاردی داشت. 
این امر در واقع خصلت همه فرقه هاس��ت که در ابتدا عقیدتی 
هستند و سپس اشاعه های اقتصادی و سیاسی مشاهده می شود. 
او در برخی مکان های فرهنگی، رسانه ای و... افرادی را جذب خود 
کرده که این اقدام منجر به این می شد که مثال کل نامه هایی که 
در وزارت بهداشت و حراست آن جا به مکان های مختلف درباره 
عملکرد وی زده می شد، یک نسخه اش هم در اختیار طاهری قرار 
می گرفت! جالب این جاست که VOA و BBC هم گزارش هایی 

از این گونه اقدامات ارایه داده اند.
نکته مهم دیگر این اس��ت که خانم ش��هناز نیرو منش، مسئول 
کمیته عرفان این فرقه که در حال حاضر آمریکاس��ت، با رادیو 
کوچه و شبکه اندیش��ه که به بهاییت اختصاص دارد، مصاحبه 

داشته است و تبلیغاتی به راه انداخته.
 طاه�ری در رمالی و جادوگری هم دس�ت داش�ته 

است؟
او می گفت برای پاکس��ازی ویروس های منفی پیش من بیایید. 
هر نوع طلسم را باطل می کنم. از ایشان انواع و اقسام طلسم های 
کاغذی، بدلی و سنگی جمع آوری ش��ده که قرار بوده باطلشان 
کند. همه را نگه داشته تا نمایش��گاهی به نام»نیروهای منفی« 
دایر کند. در حالی که اساسا نه از طلسم سر رشته دارد و نه رمز 
و رموز ای��ن کار را می داند. فقط برای جذب و اغف��ال این کار را 

انجام داده است. 
وی به شدت خودشیفته است و خود را جدای از دیگران می داند. 
هیچ نبوغی هم ن��دارد. فقط توانس��ته یکس��ری حرف های پر 
طمطراق بگوید که این حرف ها هیچ زیربنای دینی و اس��المی 

ندارد.

حقایقی از ادعای طلسم شکنی تا ثروت اندوزی

منحرفی که می رفت ادعای پیامبری کند

فرقه انحرافی »عرفان کیهانی« فعالیت خود را از ابتدای دهه 1۳۸0 پایه گذاری کرده است و  گروه
عوامل اصلی این فرقه در قالب دوره های آموزشی فعالیت خود را آغاز کردند. سپس با تربیت حوادث

افرادی به عنوان »َمستر« به صورت  هرمی در شهرهای مختلف فعالیت خود را گسترش داده و 
به سرمایه  کالنی نیز دس�ت  یافتند. مبنای عرفان حلقه را مباحث ماتریالیس�تی و دیالکتیکی تشکیل می دهد و 
براساس ادعای س�رکرده این فرقه )محمد علی طاهری( هیچ فردی نمی تواند به خدای واقعی از طریق معصومان 

علیهم الّسالم و قرآن دست یابد و حتی نمی تواند عاشق خدا شود.
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 ایران؛ اعدام دو تن از قاچاقچیان مواد مخدر 
در شیراز و در مألعام  

 ایران؛ انحراف کامیون و برخورد آن با یک مغازه 
دو کودک را مجروح کرد

 ایران؛ ابتکار جالب یک راننده سنندجی 
در ایزوگام کردن سقف مینی بوس

چه خبر، از کجا؟

دور دنیا

یک رس��توران ژاپنی غذای جدیدی را در منوی خود قرار داده است 
که قورباغه زنده را مقابل مش��تری پخته و همراه با یک غذای سنتی 

ژاپنی سرو می کند.
 به گزارش اس��تامپ، در یک ویدئو که به این وب سایت ارسال شده 
اس��ت، یک قورباغه دیده می ش��ود که در ابتدا زنده به سیخ کشیده 
می شود و سپس پوس��ت آن را تمیز و قس��مت های داخلی غیرقابل 
مصرف آن را خارج و به همراه غذای تازه ای به نام »ساش��یمی« سرو 
می کنند. این قورباغه ها که به صورت زنده در آش��پزخانه نگهداری 
می ش��وند پس از س��فارش توس��ط مش��تری در مقابل آنها آماده و 
تهیه می ش��ود. براساس این 
گزارش، جدا کردن پوس��ت 
قورباغ��ه مه��ارت زی��ادی 
می طلب��د و فقط یک آش��پز 
ماهر ق��ادر به انج��ام این کار 
است. طبق س��فارش، آشپز 
می تواند چشم های قورباغه را 
خارج کند یا این که آنها را به 

همان شکل حفظ کند.

سرو قورباغه زنده در ژاپن

SMS

در هفته های  گذشته در اصفهان 7 نفر از َمستر های این گروه حین برگزاری کالس به وسیله نیروی انتظامی بازداشت شدند
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یادداشت

سید جالل حسینی و 
 محسن بنگر 

گران قیمت ترین خط 
دفاعی لیگ برتر را 

ساخته اند؛ مدافعانی با 
 ارزش نزدیک به 

یک میلیارد که امیدوارند 
چهارمین قهرمانی متوالی 
را این بار در جمع قرمزها 

جشن بگیرند. 

یکی از معروف ترین 
مسابقاتی که در فالند 

برگزار می شود، مسابقه 
پرتاب موبایل است. این 
مسابقه اولین بار توسط 
کریستینالوند، صاحب 

هتل لوسیرانتال که یک 
هتل بسیار کوچک در فالند 

است ایجاد شد. آخرین 
رکورد پرتاب موبایل متعلق 

به کریس هاف انگلیسی 
است که توانست گوشی 

 خود را 83 متر و 
95 سانتیمتر پرتاب کند. 

دومین فرزند دروازه بان 
شماره یک تیم ملی ایران 

به دنیا آمد.سید مهدی 
 رحمتی که به گفته 

فتح اهلل زاده قرارداد 
خود را برای فصل آینده 
با استقالل تمدید کرده، 
پنجشنبه شب برای بار 

دوم پدر شد. گلر اول تیم 
ملی نام دومین پسرش را 

عطا گذاشت تا بعد از علی، 
یک بار دیگر خانواده او 
شاهد تولد پسر باشند.

دومین پسر رحمتی به دنیا آمد

برگزاری مسابقه عجیب در فالند انگشت 850 میلیونی!

عکس نوشت

همراه با یورو 2012

رقابت های یورو 2012 امروز  با برگزاری دیدارهای گروه مرگ 
پیگیری می شود.

 چهاردهمی��ن دوره جام ملت ه��ای اروپا از روز گذش��ته در 
دو کشور لهس��تان و اوکراین آغازش��د که طی آن، تیم های 
لهستان و روسیه به ترتیب به مصاف یونان و جمهوری چک 

رفتند.
در ادامه این پیکارها امروز ، ابتدا و از ساعت 20:30 تیم های 
فوتبال هلند و دانم��ارک اولین جدال از گروه دوم موس��وم 

به گروه م��رگ را برگ��زار می کنند. این دو تیم در ورزش��گاه 
متالیست اوکراین به قضاوت اس��کومینا، داور اهل اسلوونی 

مقابل هم صف آرایی خواهند کرد.
این مصاف مهم، در حالی برگزار می ش��ود که هر دو تیم در 
گذش��ته قهرمانی قاره اروپا را تجربه کرده اند. هلند در جام 
ملت های 1988 با اس��تفاده از درخش��ش بزرگانی همچون 
رود گولیت، مارکو فان باستن، فرانک ریکارد و رونالد کومان 
تحت هدایت مربی بزرگی همچون رینوس میشل توانست در 

خاک آلمان به افتخار قهرمانی قاره سبز برسد. دانمارک نیز 
در جام ملت های 1992 در حالی که ستارگانی همچون پیتر 
اشمایکل، الرس اولسن، برایان الدروپ، هنریک الرسن و ... را 

در ترکیب خود داشت، در سوئد به مقام نخست رسید.
آخرین رویارویی دو تیم به پیکارهای دو س��ال قبل در جام 
جهانی 2010 آفریقای جنوبی مربوط می شود که در مرحله 
گروهی آن مسابقات، هلندی ها توانس��تند به پیروزی دو بر 
 صفر نائل ش��ده و قدم محکم��ی برای صعود ب��ه دور حذفی 

بردارند.
با توجه ب��ه آن نتیج��ه، می توان گف��ت دیدار  ام��روز برای 
 وایکینگ ه��ا جنبه انتق��ام و تالفی دارد. مورتن اولس��ن که 
دو سال قبل در شهر ژوهانسبورگ مغلوب هلند و مربی اش ، 
برت فان مارویک)مربی کنونی تیم( شد، انگیزه های فراوانی 

برای جبران دارد.
در مقابل، ف��ان مارویک نیز ش��اگردانش در تی��م الله های 
نارنجی را در جلسه  های تمرینی چند روز گذشته به گونه ای 
تمرین داده تا در ضد حمالت خطرناک عمل کرده و بتوانند 
در زمان هایی که حریف به جلو برای گلزنی حرکت می کند، 

به طرف دروازه اسکاندیناوی ها حمله برده و به گل برسند.

آلمان - پرتغال، نبرد کهکشانی ها  
دومین دیدار گروه دوم به بازی آلمان و پرتغال در ورزش��گاه 
»له ویف« اوکراین اختصاص دارد که ساعت 23:15 امروز به 

وقت  ایران انجام می شود.
در این مس��ابقه که به قضاوت النوی، داور مطرح فرانس��وی 
انجام خواهد شد، هر دو تیم با برنامه  های تاکتیکی کامل وارد 
بازی خواهند شد. آلمان که با کسب سه قهرمانی در سال  های 
1972 ، 1980 و 1996 پرافتخارترین تیم اروپایی در عرصه 
این پیکارها محس��وب می ش��ود، برای رس��یدن به افتخار 

 چهارم از ما ه ها قبل برای این پیکاره��ا و البته بازی با پرتغال 
برنامه ریزی کرده است.

یواخیم لو ک��ه در جام جهان��ی1990 آفریقای جنوبی موفق 
شد با استفاده از نفراتی جوان و جویای نامی همچون مسعود 
اوزیل، فیلیپ الم، باس��تین شواین اش��تایگر، سامی خدیرا، 
ماریو گوم��س و ... بازی های هجومی و زیبای��ی را به معرض 
نمایش بگذارد، در س��ه هفته گذش��ته تالش زیادی کرده تا 
مردانش را که اکنون نسبت به دو سال قبل از تجربه بیشتری 

نیز برخوردارند، به اوج آمادگی برساند.
در نقطه مقابل پائولو بنتو، مربی دو س��ال گذشته پرتغالی ها 
با اس��تفاده از بازیکنانی همچون کریس��تیانو رونالدو، رائول 
میرالس، لوئیس نانی، په په و کوئنترائو تیمی را ش��کل داده 
که از لحاظ تکنیکی و قابلیت های فردی در حد و اندازه های 
باالیی قرار دارد. به همین خاطر شاگردان او در مصاحبه های 
چند روز گذش��ته عزم و انگیزه بس��یاری برای کسب نتیجه 

مقابل ژرمن ها از خود نشان داد ه اند.
آلمان ها در مالقات های اخیر خود ب��ا پرتغالی ها، چهره تیم 
پیروز را داشته و می کوشند س��ریال پیروزی های متوالی را 
همچنان حف��ظ کنند. آنها در جام جهانی 2006 و در ش��هر 
اشتوتگارت 3 بر یک مقابل رقیب به برتری رسیدند. در جام 

ملت های 2008 نیز 3 بر 2 برد را کسب کردند.
جدال امش��ب جدا از رقابت دیرینه ای که می��ان این دو تیم 
صاحب س��بک در فوتبال قاره وج��ود دارد، می تواند میدانی 
برای به رخ کش��یدن قدرت و توانایی های پنج بازیکن عضو 

رئال مادرید برابر یکدیگر باشد.
 مسعود اوزیل و س��امی خدیرا از تیم آلمان و کریس رونالدو، 
په په و فابیو کوئنترائو بارها در رقابت های باشگاهی اسپانیا یا 
لیگ قهرمانان در تیم کهکشانی ها به میدان رفته اند و اکنون 

برای رویارویی مقابل هم، انگیزه بسیار زیادی دارند.

دانمارک در اندیشه انتقام از الله های نارنجی

آلمان-پرتغال،نبردکهکشانیها

گفتگو

خبرکوتاه

 جالل حسینی
 به پرسپولیس پیوست

جالل حسینی، مدافع با تجربه تیم فوتبال سپاهان روز پنجشنبه با حضور 
در هیأت فوتبال تهران قرارداد خود با تیم پرسپولیس را به ثبت رساند. 
جالل حسینی قرارداد خود را پشت درهای بسته و به شرط عدم حضور 

اصحاب رسانه ثبت کرد. 

فرشید طالبی در راه سپاهان
سپاهانی ها برای پر کردن جای محس��ن بنگر و سید جالل حسینی که 
به پرسپولیس پیوستند، دست به کار شده اند تا فرشید طالبی را به تیم 
 خود بیاورند. طبق ش��نیده ها محمدعلی احمدی و فرشید طالبی که با 
ذوب آهن سابقه صعود تا فینال لیگ قهرمانان آسیا را هم دارند، به احتمال 
زیاد زوج دفاعی جدید قهرمان لیگ خواهند بود؛ البته طالبی پیشنهاداتی 
نیز از استقالل، تراکتورسازی و مس دارد که پیشنهاد سپاهان از این تیم ها 
جدی تر است و با توجه به این که استقالل نیز از بین امیرحسین صادقی و 
فرشید طالبی، صادقی را برای پست دفاع وسط خود انتخاب کرده است، 

شانس پیوستن طالبی به استقالل پایین تر آمده است. 

 احتمال بازگشت سپهر حیدری
 به ذوب آهن

سپهر حیدری، مدافع سابق تیم ذوب آهن که پس از جدایی از این تیم 
راهی پرسپولیس شده بود، مذاکراتی با ذوبی ها انجام داده است. ذوبی ها 
با جدایی مهره های خط دفاعی خود به دنبال جذب مدافع برآمده اند و 
 گفته می شود مذاکراتی نیز با سپهر حیدری انجام داده اند، البته با توجه به 
این ک��ه گل دقیقه 96 س��پهر در ب��ازی با س��پاهان هنوز ه��م از یاد 
طالیی پوشان اصفهان نرفته، کاپیتان سابق ذوب آهن باید خود را برای 

شعارهای احتمالی هواداران سپاهان در اصفهان آماده کند. 

 سینا عشوری در ذوب آهن
 ماندنی شد

پس از تمدید قراردادهای قاس��م حدادی فر و اسماعیل فرهادی، سینا 
عش��وری هم با تیم ذوب آهن به توافق رس��ید و قراردادش را با این تیم 
تمدید کرد. اسماعیل فرهادی و قاسم حدادی فر، بازیکنان فصل پیش 

ذوب آهن هم بعد از سینا قرارداد خود را با سفید پوشان تمدید کردند.

 تیموریان و رحمتی با استقالل
 تمدید کردند

علي فتح اهلل زاده، مدیرعامل باشگاه استقالل اعالم کرد با سیدمهدي 
رحمتي و آندرانیک تیموریان تمدید قرارداد کرده است. این در حالي 
است که گفته مي شد آندو به احتمال زیاد این فصل در تیمي خارج از 
ایران به بازي ادامه خواهد داد. فتح اهلل زاده  همچنین از پژمان منتظري 
به عنوان یکي دیگر از تمدیدي ها نام مي برد؛ بازیکني که فعال مصدوم 
اس��ت و بنابراین اس��تقالل به جذب مدافع دیگري نیز درکنار او نیاز 
 دارد؛ بازیکني که امیرحس��ین صادقي نام دارد.  فتح اهلل زاده مي گوید 

 انصاری فرد هم در روزهای آینده استقاللی می شود.

پاالسیو به اینتر پیوست
باش��گاه اینتر اعالم کرد رودریگو پاالسیو، مهاجم آرژانتینی 
جنوا را به خدمت گرفته اس��ت. این مهاجم 30 ساله تا سال 
 2015 با اینت��ر قرارداد امضا ک��رد. او که در س��ال 2009 از 
بوکا جونیورز به جنوا پیوس��ت، در صد بازی در سری آ برای 
این تیم، 41 بار گلزنی کرد. پاالسیو بعد از فردی گوارین که 
با انتقالی11 میلیون یورویی به اینتر پیوست، دومین خرید 

تابستانی نرآتزوری است.   

 نیکو کرانچار
 به دینامو کیف پیوست

نیکو کرانچار، س��تاره کروات تاتنهام و پسر زالتکو کرانچار، 
 س��رمربی س��پاهان، با ق��راردادی چهارس��اله به باش��گاه 
دینامو کیف پیوس��ت.این هافبک 27 س��اله، روز پنج شنبه 
اعالم کرد که دو باشگاه تاتنهام و دینامو کیف برای این انتقال 
به توافق رسیده اند و باشگاه اوکراینی نیز امروز این انتقال را به 

طور رسمی تأیید کرد. 

 میالن به هیچ قیمتی
 سیلوا را نمی فروشد

باشگاه پاری سن ژرمن فرانسه پیشنهاد 40 میلیون یورویی 
خود را برای جذب س��یلوا، س��تاره برزیلی روس��ونری ارائه 
 داد، اما سران میالن آن را رد کردند. س��ران روسونری برای 
نگه داشتن تیاگو سیلوا، ستاره قلب دفاعی خود بسیار جدی 
هستند؛ ستاره ای که این روزها مش��تریان بسیاری در اروپا 
دارد. میالن برای نشان دادن این موضوع که قصد فروش این 
بازیکن را ندارد، پیشنهاد 40 میلیون یورویی باشگاه پاری سن 
ژرمن را رد کرده است. تیاگو سیلوا  در حالی که تا سال 2014 
با باشگاه میالن قرارداد داشت، در فصل گذشته و زمانی که 
زمزمه های حضورش در بارسلونا شدت گرفت، قرارداد خود را 

تا سال 2016 تمدید کرد تا به این شایعات پایان دهد. 

احضار شدگان برای دادگاه 
کالچو اسکومزه

بحث شرط بندی ها در ایتالیا که در روزهای اخیر این کشور را 
در حاشیه فرو برده و به نظر همچنان ادامه دارد، اکنون از سوی 
دادستان ایتالیا لیستی برنامه ریزی شده برای حضور بازیکنان 
در دادگاه اعالم شده است . در این لیست، بازیکنان معروفی  از 
سری آ همچون فابریزیو میکولی ، آلمیرون ، جیلت و سیمونه 
په په از یوونتوس نیز برای حضور در دادگاه فراخوانده شده اند.

فوتبال جهان
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فرازکمالوندحقهمکاریباهیچباشگاهیراندارد

هیأت رسیدگی به تخلفات فوتبال ایران از ممنوعیت فعالیت فراز کمالوند با باشگاه ها تا اطالع ثانوی خبر 
داد. حجت االسالم علیپور، دبیر رسیدگی به تخلفات حرفه ای فوتبال ایران اعالم کرد: فراز کمالوند، سرمربی 

پیشین تیم های پاس همدان و تراکتورسازی تبریز تا اطالع ثانوی حق همکاری با هیچ باشگاهی را ندارد.

چهار س��ال پیش بود که جلس��ه مجمع هیأت فوتبال اصفهان 
در شاهین ش��هر اتفاقات عجیب و غریبی را رقم زد و وعده ها و 
قول های مطرح شده در آن جلسه، باعث شد اسم ابرقویی نژاد 
در روز انتخابات از گلدان قرعه کشی بیرون بیاید؛ وعده ساخت 
دفتر جدید هیأت، تخصیص امکانات به هیأت های شهرستان، 
تفویض اختیارات و خالص��ه هرآنچه که امروز بعد از گذش��ت 
چهارس��ال هنوز به واقعیت تبدیل نش��ده و در حد همان قول و 
وعده روی هوا باقی ماند. این که این جلس��ات قبل از انتخابات 
روی نظر و افکار مؤثرند، مس��أله ای بود که عل��ی اکبر ابرقویی 
نژاد به آن اشراف کامل داشت و توانس��ت خیلی ها را مثل موم 
در دس��ت بگیرد و با همکاری جمعی که غالمرضا شیران از آن 
یاد کرد، به مسند قدرت بنش��یند؛ مسندی که برخالف نظرات 
رییس هی��أت حداقل برای فوتب��ال اصفهان قدرتمن��د نبود و 
تریبون ش��خص ابرقویی نژاد از آب درآمد. س��فر به کشورهای 
مختلف به جهت همراهی تیم های فوتبال و فوتس��ال که هیچ 

کس در توجیهش دلیل��ی نیافت، کلکس��یونی از عکس و فیلم 
 و مصاحبه و تیت��ر یک و دو بودن حاصل کار چندس��ال فعالیت 
 ابرقوی��ی ن��ژاد در فوتب��ال اصفه��ان ب��ود. ب��ه ای��ن 
فعالیت های کاذب،تأس��یس کل��ی کالس فوتبال و فوتس��ال 
ب��دون خروج��ی و س��ایت نص��ف و نیمه هی��أت ه��م اضافه 
 کنید تا جفای��ی که ب��ه فوتب��ال اصفه��ان وارد ش��ده، تا حد 
 قابل قبولی به تصویر کش��یده ش��ود، اما در این جفاکاری تنها 
ابرقویی نژاد و تیم کاری اش مقصر نیس��تند و آنها که دوره قبل 
دل به وعده ها خوش کردند و با تغییر رأی خود باعث ابقا او شدند 
نیز به همان ان��دازه در این اتفاق مقصرند. اف��رادی که به خاطر 
قول س��اخت دفتر جدید هیأت فوتبال  و دریاف��ت چند توپ و 
گرمکن ورزش��ی و اقالم کوچکی از این قبیل به فوتبال اصفهان 
خیانت کردند، جرمشان از رییس هیأت سنگین تر است. آنها در 
حالی مسخ وعده ها ش��دند که عملکرد ابرقویی نژاد را با دوسال 
 سرپرستی هیأت و چهار سال ریاستش پیش رو داشتند. تاوان این 

چشم پوشی از حقایق و نادیده گرفتن عملکرد، چیزی نبود جز در 
معرض خطر قرارگرفتن قطب بودن فوتبال اصفهان؛ مسأله ای 
که شاید با سومین قهرمانی س��پاهان کمرنگ شده باشد، اما با 
اوضاع ذوب آهن به قوت خودش باقی است. حاال بازهم سرنوشت 
فوتبال اصفهان به دست کسانی افتاده که در هیأت های فوتبال 
شهرستان های مختلف این خطه فوتبال خیز مشغول به کارند. 
آنها که بارسنگین مسئولیت را در عین بی امکاناتی و مشکالت 
مالی دارند و بعضا محتاج چند دست لباس و چند تا توپ هستند. 
کاش این مایحتاج بازهم ب��ه تغییر آرا نینجامد و باعث نش��ود 
آینده فوتبال اصفهان فدای چند تکه وسیله ای شود که با جذب 
اسپانسر قابل تهیه است. از اسپانسر گفتیم، یادمان افتاد که یکی 
از نکته های مثبتی که ابرقویی نژاد به عنوان نمره درخشان کاری 
 اش از آن یاد می کند، درآمدزایی اس��ت؛ درآمدی که به جیب 
 بعضی ها رف��ت و مانع حض��ور حامیان مالی ب��ه صحنه ورزش 
نیم��ه حرفه ای و حت��ی حرفه ای ش��د. عملکرد و ن��وع برنامه 
کاری هی��أت فوتبال اصفهان در چندس��ال اخیر ب��ه گونه ای 
بوده که خب��ری از اسپانس��ر و حامی مال��ی از بخش خصوصی 
در فوتبال نش��د.  حضور دو باش��گاه فوالدماهان و گیتی پسند 
در ورزش فوتس��ال هم حاصل تعامل هیأت با آنه��ا نبود، بلکه 
سیاست و کیاس��ت مدیران این مجموعه ها و باشگاه ها بودکه 
در ای��ن عرصه گام گذاش��تند. حتی پیگیری ه��ای محمدرضا 
س��اکت برای خرید امتی��از یک تی��م فوتبال در قالب باش��گاه 
فوالدماه��ان هم اس��تراتژی این مدیرعامل باس��ابقه اس��ت و 
می توان به جرأت گف��ت روح ابرقویی ن��ژاد از این قضیه اطالع 
نداشت، این درحالی اس��ت که ابرقویی نژاد به داشتن تعامل با 
 باش��گاه ها اصرار دارد و می گوید اگر غیر از این بود، کاری پیش 
نمی رفت. حاال منظور او چه کاری اس��ت، ما نمی دانیم! رییس 
هیأت فوتبال اذعان داشت که با یک برنامه 10 ساله کارهای این 
هیأت را پیش برده و اگر امروز فوتبال و فوتسال اصفهان در این 
سطح قرار دارد و به تعداد داوران و مربیان اصفهان افزوده شده، 
برنامه ریزی هیأت دلیل آن است؛ مسأله ای که منتقدان زیادی 
دارد  و حتی آنه��ا که با چند وعده و توپ و لب��اس به نفع او رأی 

دادند، به این قضیه اعتراض دارند. 
 پی نوش�ت: به هر حال امروز سرنوش��ت هی��أت فوتبال برای 
چهار سال آینده مشخص می شود و امید هواداران و دوستداران 
فوتبال اصفهان این اس��ت که این انتخاب براس��اس شایستگی 
کاندیداها و توانایی های اجرایی افراد باش��د تا چهار سال دیگر 
بازهم نش��ریات و روزنامه ها منقش به کلمات و مطالب سیاه در 

خصوص انتخابات ناسالم نشود .

روز سرنوشت فوتبال اصفهان فرا رسید

هوایتازهمیخواهیم

امروز همان روزی است که یک رأی شما می تواند تا چهارس�ال تضمین کننده آینده فوتبال این  سمیه 
شهر و این استان باشد. یک رأی شما در کنار رأی بقیه کسانی که به آخر و عاقبت تصمیمشان فکر مسرور

می کنند و وجدان کاری خود را در نظر می گیرند، می تواند گره گش�ای این رخوت و بی خبری و 
اوضاع نابسامان این روزهای فوتبال استان باشد؛ در ضمن این نکته را هم در نظر بگیرید که یک دست کاپشن و شلوار و 
چند تا توپ، جوابگوی نیاز فوتبال این استان نیست یا حتی وعده مقام و ریاست هم در حالی که اختیاراتی در آن نیست 

هم نمی تواند روحیه زیاده خواهی برخی افراد را تأمین کند.
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فصلی تازه در انتظار هیأت فوتبال استان؛ شاید

حسین ماهینی بعد از پیوستن به جمع سرخپوشان:

 از بچگی پرسپولیسی بودم
حسین ماهیني، مدافع راست ذوب آهن که حاال در تیم ملي هم فیکس بازي مي کند، 
سرانجام با پرس��پولیس قرارداد امضا کرد تا در فصل جدید لیگ برتر پیراهن سرخ را 

برتن کند.
ماهیني از این که پیراهن پرسپولیس را برتن کرده ابراز خوشحالي مي کند. او مي گوید: 
خیلي خوشحالم که پیراهن پرسپولیس را برتن کردم. من از بچگي پرسپولیسي بودم و 
بازي کردن در این تیم، یکي از آرزوهاي بزرگم بود. من پیشنهادهایي از چند تیم دیگر 
هم داشتم، ولي در نهایت تصمیم گرفتم به پرسپولیس بیایم. ماهیني دقیقا در پستي 
بازي مي کند که مهدي مهدوي کیا بازیکن محبوب پرسپولیس حضور دارد. ماهیني 
 در م��ورد رقابت ب��ا مهدوي کیا ادام��ه مي دهد:

آقا مهدي الگوي فوتبال��ي من بوده و حاال خیلي 
خوشحالم که با او همبازي هس��تم. مهدوي کیا 
یکي از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران است 
و من مي توان��م جدا از رقابتي که ب��ا این بازیکن 
دارم، از او چیزهاي زیادي یاد بگیرم. از ماهیني 
در م��ورد کار کردن با مصطفي دنیزلي س��ؤال 
مي کنیم که او مي گوید: من تعریف دنیزلي 
را زیاد شنیده ام و دوست دارم با این مربي 
بزرگ کار کنم. فکر مي کنم دنیزلي از 
لحاظ اخالقي و فني یک مربي سطح 
باال باشد و حتما چیزهاي زیادي از او 

یاد خواهم گرفت.
ماهیني در تیم ملي پیراهن شماره 
13 را برتن مي کند. از او مي پرسیم 
که در پرس��پولیس کدام پیراهن را 
برت��ن خواهي کرد ک��ه او  جواب م��ی دهد:  من 
شماره 13 را برتن مي کنم و معتقدم این شماره 
نحس نیس��ت. در تیم ملي هم همین پیراهن را 

برتن مي کنم و این شماره را دوست دارم. 



چهره روزیادداشت

خبرکوتاه

رویانیان، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس

متأسفانه برخی از دوستان و همکاران س��ر خود را زیر برف کرده اند و با 
نگفتن حقایق می خواهند مرا نیز مجبور به دروغ گفتن کنند اما موفق 
نمی شوند. من باید دروغ بگویم، چون سیستم فوتبال ایران مرا وادار به 
دروغ گفتن می کند! چه کسانی می گویند ما سقف قراردادها را رعایت 
می کنیم؟ تنها کسی که تا امروز اعالم کرده که نمی توانم سقف قراردادها 
را رعایت کنم، مدیرعامل باش��گاه پرسپولیس است. مسأله رقابت مالی 
باشگاه ها نباید منجر به بر هم زدن فضای معنوی و دوستی شود. سپاهان 

در سال های اخیر بازیکنانی 
بزرگ��ی را معرف��ی ک��رده 
است. بنابراین اگر بازیکنی 
از س��پاهان به پرسپولیس 
آم��د، نباید ای��ن موضوع را 
به حس��اب رقابت بگذاریم، 
بلکه باید بپذیریم بازیکنان 
و باشگاه ها حق انتخاب دارند.

 قهرمانی در کشاکش
 سپاهان و ثامن

بیس��ت و چهارمین دوره رقابت های لیگ برتر هندبال  
این هفته به پایان می رس��د و تیم های سپاهان مدافع 
عنوان قهرمانی و ثامن سبزوار از شانس های اول قهرمانی 
محسوب می شوند.  البته شانس سپاهان به نسبت دیگر 
مدعی بیش��تر اس��ت چرا که با تفاضل گل بهتر در صدر 

قرار دارد.
تیم سپاهان در 17 هفته بازی 15 دیدار برده است و در 
کارنامه خود دو شکست دارد.تیم ثامن نیز با همین تعداد 

در رتبه دوم جدول لیگ برتر ایستاده است. 
در مه��م تری��ن دیداره��ای این هفت��ه تیم س��پاهان 
 صدرنشین دوش��نبه به مصاف نیروی زمینی می رود و 

ثامن میزبان ذوب آهن، دیگر نماینده اصفهان است.
سپاهان نوین نیز که س��قوطش به دسته پایین مسجل 
شده است،  فردا، یکشنبه در هفته پایانی برابر شهرداری 

کازرون صف آرایی می کند. 

اصفهان، میزبان رقابت های 
پومسه کشور

مس��ابقات قهرمان��ی کش��ور پومس��ه از اواس��ط تیر به 
میزبانی اصفهان آغاز می ش��ود. رقابت ه��ای قهرمانی 
 کشور پومس��ه مردان و زنان از 11 تا 13 تیر به میزبانی

 اصفهان برگزار می شود. در این رقابت ها برای نخستین 
بار قرار اس��ت اجرای همزمان م��ردان و زنان به صورت 

محارم نیز همچون مسابقات جهانی برگزار شود.  

انصراف احسان حدادی از 
حضور در جایزه بزرگ فرانسه

دو و میدان��ی کار المپیکی ایران از حضور در مس��ابقات 
جایزه بزرگ فرانسه انصراف داد. 

 احس��ان حدادی که قرار بود برای ش��رکت در مساباقت 
 دو و میدان��ی جای��زه بزرگ فرانس��ه راهی لیل ش��ود،

  ب��ا صالحدی��د مرب��ی اش از ش��رکت در این مس��ابقه 
انصراف داد. 

مسابقات جایزه بزرگ فرانسه امروز در شهر لیل برگزار 
می شود و در ماده پرتاب دیس��ک الکنا و کانتر، رقیبان 
اصلی حدادی نیز حضور دارند. احس��ان حدادی تنها در 
دو مسابقه دیگر تا المپیک شرکت خواهد کرد که 20 روز 

مانده به المپیک برگزار می شود. 

منهای فوتبال

9
سپاهان با رحمان احمدی به توافق نرسید

در جلسه پنج شنبه شب مدیرعامل باشگاه س��پاهان با دروازه بان فصل گذشته این تیم، طرفین برای 
ادامه همکاری به توافق نرسیدند. اما به گفته مدیرعامل باشگاه س��پاهان مذاکرات با رحمان احمدی 

همچنان ادامه دارد. رحیمی در این باره  گفت: با رحمان صحبت می کنیم شاید به توافق رسیدیم.

نتایجی که روز پنج شنبه رقم خورد بیش از همه به سود ایران 
بود. شکست استرالیا برابر ژاپن جایگاه دومی ایران را حفظ کرد 

و البته ژاپن را هم امیدوار.
نهمین روز مسابقات والیبال انتخابی المپیک در حالی برگزار 
می شود که صربس��تان با پنج پیروزی متوالی و بدون باخت، 
صدرنشین جدول رده بندی است و بیشتر از دیگر تیم ها برای 
قهرمانی و تصاحب اولین سهمیه شانس دارد. ایران هم که به 
جز واگذاری کامل امتیاز دیدار برابر اس��ترالیا و از دست دادن 
یک امتیاز دیدار با چین از دیگر دیدارهای خود امتیاز کامل به 
دست آورده است، فعال در رده دوم جدول رده بندی قرار دارد 
و باالتر از اس��ترالیا و تیم میزبان، یک��ی از بخت های المپیکی 

شدن است.
این که تیم ملی ای��ران  امروز و در پای��ان رقابت های انتخابی 
المپیک بتواند مجوزالمپیک را دریافت کند، بس��تگی زیاد به 
عملکرد دیگر تیم ها و نتایج دیداره��ای باقی مانده آنها دارد و 
البته دیدار مهمی که  امروز باید برابر صربس��تان صدرنشین و 

بدون باخت برگزار کند. 
مص��اف ای��ن دو تیم می توان��د تا ح��دودی تکلی��ف دو تیم 
صعودکننده را روش��ن کند. هرچند فاصل��ه امتیازی تیم ها 
آن قدر کم است که باید تا سوت پایان آخرین دیدار رقابت ها 

صبر کرد.
تیم ملی والیبال ایران امروز برابر صربستانی به میدان می رود 
که عنوان پر افتخارتری��ن تیم رقابت ها را یدک می کش��د. 
عنوان ه��ا و مدال ه��ای مختل��ف از اداور مختل��ف حضور در 
مسابقات جهانی، قاره ای، بین المللی و حتی بازی های المپیک 
و لیگ جهانی، صربستان را پرافتخارترین تیم شرکت کننده در 

مسابقات انتخابی المپیک کرده است.
 صربس��تان که پس از برزیل، روس��یه، ایتالیا، لهستان، کوبا و 
آمریکا در رده هفتم رنکینگ جهانی قرار دارد، در میان تیم های 
حاضر در ژاپ��ن تنها تیمی اس��ت که از حض��ور در بازی های 

المپیک صاحب مدال هم شده است. 
صرب ها صاحب مدال طالی المپیک 2000 س��یدنی و مدال 

برنز المپیک 1۹۹۶ آتالنتا هستند.
والیبال صربس��تان در ادوار مختلف لیگ جهانی هم ش��رکت 
داشته است که حاصل آن کسب چهار مدال نقره همراه با سه 

مدال برنز بوده است.
تیم والیبال صربس��تان همچنین س��ال 1۹۹۸ نایب قهرمان 
جهان شد و در س��ال 2010 هم به مدال برنز دست یافت. این 
تیم که پنج مدال طالی مس��ابقات مدیترانه را هم در کارنامه 
دارد، با این کارنام��ه پرافتخار ، حریف امروز تیم کش��ورمان 
است که نه تجربه ای از المپیک دارد و نه لیگ جهانی. اما سال 
گذشته در چارچوب مس��ابقات جام جهانی، صربستان را 3 بر 
 2 شکست داد و این پیروزی را در مسابقات تدارکاتی اخیر هم 

تکرار کرد.
البته صرب ها بازیکنان قدیمی خود را کنار گذاشته اند و امروز 
ترکیبی به نس��بت جوان را دراختیار دارند. با این حال شرایط 
این تیم نسبت به مسابقات جام جهانی بهتر شده و ایران باید 
با هوش��یاری باالتر به مصاف صربس��تان برود. به ویژه این که 
صربستان فقط قهرمانی می خواهد تا بار دیگر راهی المپیک 

شود. پس ایران فرصتی برای اشتباه ندارد. 
دیدار تیم های صربستان و ایران بیشتر از این که برای صرب ها 

مهم باشد، برای والیبال ایران اهمیت دارد. 
در صورتی که تیم ملی کش��ورمان بتواند از ای��ن بازی امتیاز 
پیروزی بگیرد، گام بلندی برای المپیکی ش��دن خود خواهد 
برداش��ت. در غی��ر این ص��ورت به دیگ��ر تیم های آس��یایی 
 فرصتی برای رقاب��ت برابر می دهد چون مانن��د آنها دو باخته 

می شود.
 به همین دلیل است که رییس فدراسیون والیبال برای تقویت 
انگیزه بازیکنان ایران جهت پی��روزی دراین بازی به آنها قول 

پاداش ویژه داده است.
دیدار تیم های ملی والیبال ایران و صربس��تان نخستین دیدار 
روز نهم مسابقات انتخابی المپیک برگزار می شود. برنامه کامل 

این دیدارها به این شرح است: 
ایران - صربستان )ساعت 6:30(

ونزوئال - چین
استرالیا - کره جنوبی

ژاپن - پورتوریکو
تمام این دیدارها در س��الن متروپولیتن برگزار می ش��ود. در 
پایان مسابقات والیبال انتخابی المپیک، قهرمان و بهترین تیم 
آسیایی سهمیه حضور در بازی های المپیک لندن را دریافت 

می کنند. 

از ساعت 6:30 بامداد به وقت ایران

ایران- صربستان؛ صبح سرنوشت

مسابقات والیبال انتخابی المپیک پس از یک روز تعطیلی امروز، شنبه، با دیدارهای تیم های  گروه 
صربستان و ایران پیگیری می ش�ود؛ دیداری که می تواند تا حدودی سرنوشت ایران را برای ورزش

 المپیکی ش�دن رقم بزند. ایران بع�د از پیروزی برابر ونزوئال و رس�یدن ب�ه رده دوم جدول 
رقابت ها، مصاف بسیار حساس و تعیین کننده ای برابر صربستان، تیم بدون شکست و صدرنشین مسابقات دارد.

آموزش فوتبال یا دکانی 
برای تلکه خانواده ها؟

به توصیه ورزشی ها 
کاندید شدم

فوق لیس��انس تربیت بدنی از آمریکا دارد. مدیرتربیت بدنی دانشگاه صنعتی 
اصفهان و مدیرگروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد مبارکه، تدریس در دانشگاه را در 

کارنامه ورزشی و کاری اش دارد و به قول خودش بچه فوتبال است. 
مهدی شاهسمندی،یکی از کاندیداهای احراز ریاس��ت هیأت فوتبال استان 
گفت: از کار تبلیغاتی خوش��م نم��ی آید که اینه��ا را در بوق و کرن��ا کنم. اما  
 وضعی��ت موجود فوتبال اصفهان با عث ش��ده  تا دیگر س��کوت نکن��م و وارد 

گود رقابت شوم.
 وی معتقد است: در اصفهان فوتبال به صورت آکادمیک دنبال نمی شود و شهر 
پر ش��ده ازدکه هایی به نام کالس فوتبال که فقط در حال گرفتن پول کالن از 

خانواده ها هستند. 
در این دکه ها خبری از آموزش فوتبال آکادمیک نیست. شاهد این ادعا هم نبود 

بازیکن بومی درتیم های اصفهانی در سال های اخیر است. 

نیمی از مسیر تحصیل درمقطع دکتری را رفته و درس دراین مقطع را نیمه 
کاره رها کرده است ، اما فوق لیس��انس تربیت بدنی از آمریکا دارد . در رشته 
خودش فعالیت کرده و حاال با توصیه ورزش��ی های اصفهان وارد گود رقابت 
شده تا به زعم خودش اوضاع نابسامان هیئت فوتبال اصقهان را سامانی بدهد .

اکبر دادفرنیا از برنا مه سخن نمی گوید چرا که معتقد است باید دید داشته ها  
و امکانات هیئت فوتبال چقدر است و طبق آن برنامه ریزی کرد . اول باید دید 
داشته این نهاد چیست ؟ از نظر توانایی اقتصادی و تعامل با دیگر سازمان ها ، 

ادارات ونهاد ها  در چه سطحی است .
 بعد برای��ش برنام��ه ریزی ک��رد . قول بیه��وده نم��ی دهم و نم��ی گویم 
چنین و چنان می کنم  اگر قرار باش��د س��کان این کش��تی به دس��ت من 
 بیفتد ، ترجی��ح می دهم بع��د از حضور در هیئت وبررس��ی ش��رایط برای

 آینده برنامه ریزی کنم. 

توماس مولر: با هر شرایط در بایرن نمی مانم
توماس مولر، هافبک بایرن مونیخ، اعالم کرد در صورتی که مربیان 
باشگاه جایگاهش در ترکیب اصلی فصل آینده را تضمین نکنند، 
شاید در تابستان راهی اینتر شود. این ستاره 22 ساله تا تابستان 

2015 با بایرن مونیخ قرارداد دارد. 

آرزوی مسی برای تیتو
لیونل مسی،  امیدوار است تیتو، سرمربی جدید 
آبی و اناری ها، برای مدتی طوالنی در این باشگاه 
بماند. ویالنووا از  روز اول جوالی به طور رسمی 

جانشین گواردیوال می شود.

کاپلو دیگر در ایتالیامربیگری نمی کند
مربی اسطوره ای ایتالیا تأکید کرد دیگر عالقه ای به کار 
کردن در لیگ ایتالیا ندارد. کاپل��و در این زمینه گفت: 
تاکنون چندین پیشنهاد داشته ام ولی به اندازه کافی در 
ایتالیا کار کرده ام و دیگر در این لیگ مربیگری نمی کنم.
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تیم های غیرفوتبالی ذوب آهن 
واگذار می شوند

مدیر عامل باش��گاه ذوب آهن از جلس��ه با اداره کل تربیت بدنی اصفهان 
برای واگذاری امتیاز برخ��ی تیم های غیر فوتبالی این باش��گاه به بخش 
 خصوصی یا اداره تربیت بدنی خبر داد. خسرو ابراهیمی در این مورد افزود: 
تصمیم گیری در مورد تیم بسکتبال و سایر تیم های غیر فوتبالی باشگاه 
منوط به جلسه با اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان است تا مشخص 
شود کدام تیم ها را به بخش خصوصی واگذار می کنیم، کدام تیم ها امکان 
استفاده از برخی منابع مالی دولتی را دارند یا این که امتیاز تیم به اداره کل 
ورزش استان واگذار شود. وی تأکید کرد: جلسه مذکور اوایل هفته آینده، 
فقط  برای رشته های منهای فوتبال به شکل واگذاری یا حمایتی برگزار 

می شود. 

 نهایی شدن چهار سفر اروپایی 
برای تیم ملی بسکتبال

تیم ملی بس��کتبال ایران پس از حضور در رقابت های جام اس��تانکوویچ 
عازم اروپا می شود تا در23 روز، در س��ه تورنمنت بین المللی و یک کمپ 
تمرینی مشترک شرکت کند. مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا که 
حکم انتخابی رقابت های جام استانکوویچ را هم دارد، 22 تا 2۶ خرداد در 
اردن برگزار می شود. تیم ملی ایران برای نخستین بار با سرمربیگری مهمد 
بچیروویچ دراین رقابت ها شرکت می کند و پس از آن سفری اروپایی را در 
پیش خواهد گرفت تا در سه تورنمنت بین المللی شرکت کند و در یک کمپ 

تمرینی مشترک هم حاضر شود. 

تغییرات اساسی در راه است
کمیته فوتس��ال این روزها زیر ذره بین وزارت ورزش بوده و ش��نیده شده 
تغییرات اساسی در این کمیته در راه است. فوتسال در یک سال گذشته پر 
حاشیه ترین سال تاریخ تأسیس خود در فوتسال را پشت سر گذاشت؛ لیگ 
پر حاشیه، درگیری بین تیم ها، شائبه تبانی، محرومیت مربیان و بازیکنان 
گوش��ه ای از این اتفاقات بود. در تازه ترین حاشیه، ایران بعد از شش سال 
عنوان قهرمان آسیا را از دست داد و به مقام سومی تیم های آسیایی رضایت 
داد. این روند نزولی همچنان ادامه داشت و موجب شد تیم ملی در رنکینگ 
جهانی هم از رده ششم به رده هفتم جدول رده بندی صعود کند تا برای همه 
ثابت شود مسابقات قهرمانی آسیا یک بدشانسی نبوده و عملکرد ضعیف تیم 
ملی یک روند یک ساله است. این تغییرات باعث جلب شدن توجه وزارت 
ورزش و جوانان ش��د و زمزمه های تغییرات به گوش رسید. در درجه اول 
اخبار بازگشت حسین شمس به گوش رسید. حسین شمس، گزینه منتسب 
به وزارت ورزش و جوانان برای برعهده گرفتن هدایت تیم ملی فوتسال است. 
این در حالی است که عباس ترابیان به دلیل درگیری های خود هیچ تمایلی 
برای بازگش��ت این مربی ندارد و اعالم ک��رده از صانعی حمایت می کند، 
ولی باتوجه به افت عملکرد ای��ران احتمال تغییر صانعی هر روز پررنگ تر 
می شود. باوجود این که عباس ترابیان از طرفداران علی صانعی است ولی 
حضور این مدیر هم در هاله ای از ابهام قرار دارد. ش��نیده ها حاکی است 
وزارت ورزش و جوانان بعد از س��قوط ایران در آسیا، مذاکرات برای تغییر 
رییس کمیته فوتسال را آغاز کرده است. یکی از این گزینه ها صادق درودگر 
است. صادق درودگر، مدیر سابق کمیته فوتسال و از منتقدان اصلی عملکرد 
عباس ترابیان، با وزارت ورزش و جوانان وارد مذاکره شده  است. هنوز هیچ 
کدام از مذاکرات برای تغییر رییس کمیته فوتسال یا سرمربی تیم ملی به 
سرانجام نرسیده است. حتی شنیده شده ترابیان با مارکوس، سرمربی تیم 
ملی برزیل در حال مذاکره است. ولی باید دید پرونده فوتسالی ها در وزارت 
ورزش تا چه مرحله ای پیش رفته و اثبات خواهد ش��د. در صورتی که این 
تحقیقات به نتیجه برسد، به زودی شاهد انقالبی در فوتسال بوده و در فاصله 
پنج ماه مانده به جام جهانی، گروهی کامالً متفاوت هدایت تیم ملی فوتسال 
را برعهده خواهند گرفت با تمام این شرایط جدا از حواشی که در این ورزش 
وجود دارد این انتظار می رفت که نگاه وزارت ورزش و جوانان به فوتسال به 
عنوان رشته ای مدال آور و در سطح اول فوتسال دنیا نگاهی متفاوت بوده 
و تغییرات مدیریتی که در این کمیته انجام می گیرد در راستای صالح این 

تیم در آستانه جام جهانی فوتسال باشد.

برگزاری طرح بزرگ استعدادیابی 
قایقرانی در اصفهان

رییس هیأت قایقرانی استان اصفهان از برگزاری طرح بزرگ استعدادیابی 
در رشته قایقرانی خبر داد.

سلمان قاضی عسگر در گفتگو با ایمنا اظهار داشت: در راستای پیاده سازی 
اهداف بلند مدت هیأت قایقرانی و شناسایی، کشف و پرورش قهرمانان آینده 
طرح بزرگ استعدادیابی در این رشته به زودی در اصفهان آغاز می شود. 
وی ادامه داد: این طرح در مواد مختلف قایقرانی از پانزدهم تیر در استخر 
ساحل اصفهان آغاز می ش��ود و نونهاالن و نوجوانان مستعد زیر 1۴ سال 
بعد از حضور در این طرح و انجام تست های پایه برای حضور در تمرینات 

رشته های مختلف قایقرانی انتخاب می شوند.
رییس هیأت قایقرانی استان اصفهان اضافه کرد: اصفهان ظرفیت باالیی 
 در قایقرانی دارد، معرف��ی قهرمانان مواد مختلف این رش��ته به تیم های 
 ملی در س��ال های اخیر گواه این امر اس��ت اما برای گس��ترش قایقرانی 
و پرورش نیروهای جوان تر که در سال های آتی می توانند پشتوانه های 
این رشته در سطح استان و کشور باشند نیازمند اجرای چنین طرح بزرگی 

هستیم.

در این فوتبال محکوم به دروغ گفتنیم!

می خواهم قبل از المپیک در هیچ مسابقه ای شرکت نکنمامیدوارم بنگر حاللیتش را هم رسانه ای کند
مدیرعامل باشگاه سپاهان با بیان این که با بنگر برای ماندن در این 
تیم صحبت کرده است، گفت: امیدوارم وی هنگامی که قراردادش 
تمام شد و خواست حاللیت بطلبد آن را هم رسانه ای کند. علیرضا 
رحیمی در برنامه ورزش و مردم درباره عملکرد باشگاه در فصل 
نق��ل و انتقاالت گفت: بای��د در قوانین نقل و انتق��االت بازنگری 
شود. هنگامی که تعریفی از باش��گاه خصوصی و دولتی نداریم، 
مجبوریم به خودمان مس��کن بزنیم. اکنون فدراس��یون فوتبال 
اجازه می دهدچهار بازیکن خارجی به باش��گاه ها اضافه شود، با 
هفت بازیکن لیگ برتری که در مجموع 11 بازیکن می ش��ود. بر 
این اساس هر سال در فصل و نقل و انتقاالت 200 ورزشکار آزاد 
هستند. هر شخصی که اهل پول باشد، بازیکن را می برد. من این 

را یک خطر می بینیم.

وی ادامه داد: اگر به من هم 20 میلیارد بدهید و من نتوانس��تم 
تیم پانزدهم را قهرمان کنم، کنار می روم. باید سهمیه های جذب 
بازیکن را کم کنند و اشکال کار هم همین جاست. در این صورت 
پول، تعیین کننده نمی ش��ود. قانون این اجازه را داده اس��ت هر 
بازیکنی با هر قیمتی به هر باش��گاهی خواست انتقال پیدا کند، 
اما بهتر است یک بازیکن در یک تیم سه سال بماند. هنگامی که 
یک تیم 11 بازیکنش تغییر می کند، چه تاکتیکی می تواند داشته 
باش��د؟ رحیمی با بیان این که ابتدا باید جایگاه باشگاه مشخص 
ش��ود، اظهار داش��ت: تعریف قانونمندی از باش��گاه نداریم. اول 
باید جایگاه باشگاه را مش��خص کنیم تا مسیر هم مشخص شود. 
مدیرعامل باشگاه سپاهان در پاسخ به این سؤال که پیش از این 
گفته بود سپاهان جوانگرایی می کند، اما تنها یک بازیکن بومی 
دارد، گفت: از هشت تیمی که سپاهان در رده های مختلف دارد، به 
جز یک عنوان نایب قهرمانی همه تیم ها قهرمان شدند، اما وقتی 
به یک تیم اج��ازه می دهند 11 بازیکن جدی��د بیاورد، تیم هایی 
مانند ما نابود می ش��وند. باید قوانین تغییر کند. رحیمی درباره 
حضور کریم انصاری فرد در سپاهان گفت: وی شرط خاصی دارد 
و گفته هر زمانی که تمایل داشته باشد، می خواهد به باشگاه های 
خارجی بپیوندد.  رحیمی درباره قرارداد بنگر با پرسپولیس و این 
که این بازیکن گفته سپاهان مرا نخواسته و با من صحبت نکرده  
است، خاطرنشان کرد: در طبقه چهارم باشگاه 30 نفر شاهد بودند 
یک ساعت با بنگر جلسه داشتیم. امیدوارم هنگامی که قراردادش 

تمام شد و خواست حاللیت بطلبد آن را هم رسانه ای کند.

سجاد مرادی دونده المپیکی کش��ورمان از شانس های اول 
کسب مدال در المپیک محسوب می شود. 

وی که با تازگ��ی از بند مصدومیت رهایی پیدا کرده اس��ت، 
می خواهد یک ماه قبل از المپیک در هیچ مسابقه و تورنمنتی 
ش��رکت نکند. هر چند به لحاظ آمادگی در شرایط مطلوبی 

است و تمرینات خود را در شهرکرد دنبال می کند.
دونده المپیکی ایران در این باره گفت: دوس��ت دارم یک ماه 
قبل از المپیک در هیچ مسابقه ای شرکت نکنم، اما باید ببینم 

وضعیتم چگونه می شود.
س��جاد م��رادی در م��ورد ش��رایط آمادگی اش ه��م گفت: 
خوشبختانه چند روز اس��ت که از بند مصدومیت رها شده ام 
و تمریناتم را در ش��هر ک��رد ادامه می دهم. قرار اس��ت تا دو 
هفته دیگر در شهرکرد تمریناتم را ادامه دهم و پس از آن در 

مسابقات مرحله دوم لیگ شرکت کنم.
وی دوس��ت دارد یک ماه پیش از المپی��ک در هیچ رقابتی 
ش��رکت نکند: اما چند مس��ابقه بین المللی پی��ش رو دارم 

که باید ببینم وضعیت چگونه می شود. برای هر رقابتی باید 
وضعیت بدنی ام را بسنجم و پس از آن به مسابقات اعزام شوم. 
دوست ندارم بدون آمادگی در مسابقه ای حاضر شوم و نتیجه 

خوبی نگیرم اما برای آمادگی بیشتر نیاز است.
دونده ۸00 متر و المپیکی ایران در مورد مربی اش بیان کرد: 
سعید گورنی، مربی مراکشی ام، به دالیل نامعلوم پس از ترک 
ایران دیگر بازنگشت و من هم در نامه ای به فدراسیون اعالم 

کردم می خواهم با برادرم تمرین کنم. 
وی از تالش های شبانه روزی خود برای کسب موفقیت در 
المپیک گفت: س��خت برای حضور موفق در المپیک تالش 
می کنم. اگر بدنش��انس نباشم و مصدومیت س��راغم نیاید، 

رکورد خوبی را از خود به جای خواهم گذاشت. 

همراه با کاندیدای انتخابات هیأت فوتبال استان 

سجادمرادی:  مدیرعامل باشگاه سپاهان:
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 بچه ها با 12 جلد کتاب 
از»خیابان وحشت« عبور می کنند 

سیدحبیب اهلل لزگی از آماده س��ازی مجموعه 12 جلدی رمان های 
»خیابان های وحشت« برای نوجوانان خبر داد. سید حبیب اهلل لزگی 
نویسنده و مترجم در گفتگو با مهر، گفت: »خیابان وحشت« عنوان 
مجموعه ای 12 جلدی از رمان  نوجوانان اس��ت ک��ه تامی دن باوند، 
نویسنده انگلیسی آن را در سال های اخیر و بعد از سال 2000 نوشته 
است. ترجمه این کتاب ها به وسیله بخش کودک و نوجوان انتشارات 

»ذکر«، با نام قاصدک منتشر خواهد شد.
وی اف��زود: نکته جال��ب درب��اره مجموعه این اس��ت ک��ه در ژانر 
داستان های ترس��ناک نوشته ش��ده اس��ت و خواننده ای که آن را 
می خواند، ابتدا فکر می کند باید بترسد اما خواهد دید که مولفه هایی 

هم برای خندیدن در آن وجود دارد و خواهد خندید. 
هرکدام از کتاب های این مجموعه یک داستان مستقل هستند و به 
کتاب بعدی ارتباط دارند. قهرمان همه کتاب ها هم با هم یکی هستند 
و سه بچه ای هستند که تا آخرین کتاب، ماجراهای داستان ها را رقم 
می زنند.این مترجم در ادامه گفت: نیش خوناش��ام، خون جادوگر، 
قلب مومیایی، جسم زامبی، جمجمه اسکلت، پنجه گرگینه، هجوم 
آدم های معمولی، حمله غول ها، وحش��ت نگهبان ش��ب، جن های 
وحشی، یتی گرسنه و راز پریان عنوان 12 رمان این مجموعه هستند.

کتاب ها در حال حاضر در روند مجوز گرفتن از ارش��اد هس��تند که 
تعداد زیادی از آنها مجوز چاپ را کسب کرده و جلدهای کتاب های 

مجموعه هم طراحی شده است.
لزگ��ی در پایان گفت: کتاب ه��ای این مجموعه تا چن��دی دیگر به 
 وسیله بخش قاصدک انتش��ارات »ذکر« منتشر ش��ده و روانه بازار

 خواهند شد.

جواد مجابی دهمین رمانش را نوشت 

جواد مجابی با اشاره به چاپ دوباره  آثارش، از پایان نگارش دهمین 
رمانش خبر داد. 

مجاب��ی از پایان نگارش دهمی��ن رمانش خب��ر داد و گفت: نگارش 
دهمین رمانم با عنوان »در طویله  دنیا« که مدت ها طول کشید و من 

روی آن زیاد کار کردم، در هفته  اخیر به پایان رسید. 
او درباره  این کتاب گفت: این رمان ماجرای آدمی است که از بررسی 
زندگی خود و خانواده اش، به بررسی جامعه و سرزمینش و بعد دنیای 
خودش می رسد. از بررسی خانه اش به بررسی جهان می رسد. در این 

رمان، نوعی رفت  و برگشت بین گذشته و حال دیده می شود. 
این نویس��نده افزود: این رمان فانتزی است. بیش��تر کارهای من به 
موضوع قدرت می پ��ردازد اما این رمان متفاوت اس��ت و با این که از 

زندگی روزمره الهام گرفته است اما در فضای فانتزی سیر می کند. 
مجاب��ی درباره  چ��اپ این رم��ان گفت: م��ن بعد از این ک��ه چیزی 
می نویس��م، مدتی آن را می گذارم و بعد دوباره آن را می خوانم و کم 
و زیادش می کنم تا از آن راضی ش��وم و بدانم نمی شود کار بیشتری 

رویش انجام داد. بنابراین هنوز برای چاپ این رمان زود است. 
این نویس��نده با اشاره به بازنش��ر آثارش گفت: چاپ سوم کتاب »از 
قلعه تا س��ر حد« )درباره  زندگی ایلیاتی( و چاپ دوم کتاب »عبید 
بازمی گ��ردد« )درباره  بازگش��ت عبی��د زاکانی به زم��ان حال( در 
انتشارات نگاه منتشر شده است. همچنین چندی پیش، چاپ دوم 
کتاب »آیینه  بامداد« )طنز و حماسه در شعر شاملو( که بخش دوم 
آن درباره   زندگی شاملو و خاطرات 30 سال رفاقت من با اوست، در 

نشر به نگار منتشر شد.

آوازه خوان طاس در فرشچیان می خواند 

فیلیپ راث برنده جایزه پرنس آستوریاس2012

کتاب های کودک و نوجوان به سوپرمارکت ها می روند 
 

نمایش »آوازخوان طاس« نوش��ته اوژن یونس��کو با ترجمه 
داریوش مهرجویی و کارگردانی اسماعیل موحدی از1۷ تا31 

خردادماه درتاالرفرشچیان به روی صحنه می رود. 
اس��ماعیل موحدی در رابطه با این نمایش به ایمنا گفت: این 
نمایش کاری از گروه تئاتر جلفا وپنجمین اجرای من به عنوان 
کارگردان اس��ت. این نمایش در ژانرکمدی اجرا می شود و با 
بزرگنمایی درباره آش��فتگی زبان به دنبال رفع آن اس��ت. در 
واقع تماش��اگر با دیدن این نمایش ناخودآگاه درباره آن چه 

می گوید، تأمل بیشتری می کند.

موحدی افزود: بعدازجنگ جهانی دوم نمایش��نامه نویسانی 
مانند ساموئل بکت و اوژن یونسکو سعی کردند پوچی زندگی 
امروز و سردی روابط انس��ان ها را درنمایشنامه ها به تصویر 
بکشند. وی تصریح کرد: یونسکو در آوازخوان طاس بیشتر به 
مقوله زبان وآشفتگی زبان محاوره پرداخته است اما بکت رابطه 
میان انسان ها را تصویر می کند. درواقع آنها گرایشی به پوچی 

نداشتند وتنها می خواستند آن را نقد کنند.
موحدی درباره علت انتخاب این نمایشنامه خاطرنشان کرد: 
این روزها همه ما به نوعی دچارپرگویی وتکرار هس��تیم وبه 
زبانی حرف می زنیم که درآن اندیش��ه ای نیست. به همین 

دلیل این متن را برای اجرا مناسب دیدم. 
وی در ادام��ه بیان داش��ت: طراح��ی صحنه ای��ن نمایش با 
توجه به سبک اجرای آن ساده اس��ت ودر آن تنها از یک میز 
 متحرک و چهارصندلی چرخدار و یک ساعت خاص استفاده 
کرده ایم. این کارگردان تئاتردرباره پیش بینی اش ازاستقبال 
 ازاین نمایش افزود: ویژگ��ی خاص این نمایش ضدقصه بودن 
آن اس��ت. با این حال مطمئنا تماش��اگر ارتباط خوبی با آن 
 برقرار می کند. زی��را ازهمان ابتدای کار با ق��راردادی که در

 اجرا با تماشاگر می بندیم، او این ضدقصه بودن را می پذیرد 
 و همی��ن رابطه ها کم��دی ش��یرینی را درمت��ن کار ایجاد 

می کند.
در این نمایش امیر صفایی پور دراماتورژ بوده و شهاب غزالی، 
حامد احمدجو، افس��انه فتاحی، اس��ماعیل موحدی، ماندانا 
حمیدی داریوش امیری و مطهره نریمانی بازیگران مجموعه 
هستند. جالب است بدانید همزمان این نمایشنامه در تهران 

به وسیله گروه دیگری روی صحنه است.

گروه فرهنگ -  جایزه پرنس آس��توریاس اسپانیا در بخش 
ادبیات که برای قدردان��ی از یک عمر دس��تاورهای ادبی یک 
نویسنده یا ش��اعر به او تعلق می گیرد، امس��ال فیلپ راث را به 
عنوان برنده خود برگزی��د. هیأت داوران فیلی��پ راث را برای 
نوش��ته های نافذ و روانش به عنوان برنده امس��ال این جایزه 
معتبر اسپانیایی معرفی کرد. این نویسنده ۷9 ساله موفق شد 
23 چهره ای را که امسال برای دریافت این جایزه انتخاب شده 
بودند، کنار بزند و  عنوان برنده س��ال 2012 انتخاب ش��ود. او 
بارها و بارها جوایز متعددی را از فستیوال های بزرگ و کوچک 
دنیا کسب کرده اس��ت، اما این بار بیش از دفعات قبل به خود 
خواهد بالید، چرا که خودش در تازه ترین مصاحبه اش گفته: 
شاید از فرط خوشحالی دیگر ننویس��م و به داشتن این جایزه 

به خود ببالم. 
درباره این نویسنده بد نیس��ت بدانید که این نویسنده شهیر، 
نوزدهم مارس 1933 در نیوجرس��ی به دنیا آمد. وی نخستین 
داس��تانش را با عنوان »خداحافظ کلمبوس« در 29 س��الگی 
منتش��ر کرد و با همین کتاب به ش��هرت رسید. بس��یاری از 
داس��تا ن های راث جامعه یهودیان را ترس��یم می کند. عمده 

کتاب های او یک ش��خصیت محوری به ن��ام »نیتان زاکرمن« 
دارد که حرفه اش نویسندگی و عموما راوی داستان است. یکی 
از پرفروش ترین آثار او »ننگ بش��ر« نام دارد که براس��اس آن 
فیلمی در سال 2003 با بازی نیکول کیدمن و آنتونی هاپکینز 
ساخته شد. »رییس جمهور ما«، »خشم« و »یکی مثل همه« از 
دیگر آثار وی هستند. او برای کتابش با عنوان »نغمه آمریکایی« 
در سال 1998 برنده جایزه پولیتزر و جایزه بوکر شد. برمبنای 
اطالعیه بنیاد پرنس آس��تویاس، این جایزه که با هدف تجلیل 
از دس��تاوردهای علمی، تکنیکی، فرهنگی، اجتماعی و انسان 
دوستانه اهدا می شود، آثار برجسته  در هر یک از این مقوله ها 
در سطح جهانی را در بر می گیرد و می تواند به یک فرد، بنیاد یا 
گروه تعلق بگیرد. برندگان این جای��زه عالوه بر دیپلم افتخار و 
مجسمه ای از خوان ماریو، جایزه نقدی 50 هزار یورویی )60 
هزار دالری( نیز دریافت می کنند که در دنیای نویس��ندگی 
رقم قابل مالحظه ای است.در س��ال های پیش افرادی چون 
کارلوس فوئنتس، مارگارت آتوود، پل آستر، اسماعیل کاداره 

و آرتور میلر این جایزه را در بخش ادبیات از آن خود کرده اند.

گروه فرهنگ - با وجود همه موافقت ه��ا و مخالفت ها، طرح 
توزیع و فروش کتاب های انتشارات سوره مهر در سوپرمارکت ها به 
چهارمین گام رسید. این بار کتاب های کودک و نوجوان به دست 

مخاطبان می رسد.  
انتش��ارات س��وره مهر که از چندی پیش طرح توزی��ع و فروش 
کتاب در س��وپرمارکت های ش��هر تهران را آغاز ک��رده و تاکنون 
نیز کتاب هایی چون دا، شطرنج با ماش��ین قیامت، شاه بی شین، 
مجموعه شش جلدی چگونه هنرمند شویم را در اختیار مخاطبان 
قرار داده است، در چهارمین گام از طرح اقدام به عرضه دو کتاب 

کودک و نوجوان کرده است. 
این حرکت ک��ه اقدامی تازه در ح��وزه توزیع به ش��مار می رود، 
 می توان��د کت��اب را ب��رای مخاطب��ان ک��ودک و نوج��وان در 
 همه رده های س��نی تبدیل به ام��ری بدیه��ی در زندگی کند و 
 به آنها بیاموزد اگر جس��م م��ا نیازمند خوراکی اس��ت، پس روح 
 ما هم  بای��د تغذیه کن��د و کت��اب، بهترین تغذیه برای اوس��ت. 
ش��اید با این اق��دام و اقداماتی از ای��ن قبیل که نیاز ب��ه کارگاه و 
همایش و کارگروه ندارد، بتوان کتاب را وارد زندگی این طیف کرد.

خاطرات یک االغ
کتاب »خاطرات یک االغ« رمانی نوشته سوفی سگور که سهیال 
صفوی آن را ترجمه کرده، یکی از این کتاب هاست. این اثر با شیوه 
تخیل آمیز گرفتاری ه��ا و رنج های ی��ک االغ را بازگو می کند. در 
 ابتدای این داس��تان که از زبان االغ نقل می شود، می خوانیم: من

 به یک کشاورز بداخالق و مغرور تعلق داشتم. اربابم تمام سبزیجات 
و میوه هایی را که در طول هفته رسیده بودند جمع می کرد و درون 

سبد هایی بر پشت من گذاشته، مرا مجبور به طی کردن مسافت 
طوالنی می کرد....

حقه بازها
کتاب دیگر »حقه بازها« نوش��ته مارتین بنت است که با ترجمه 
پروین علیپور به وسیله انتشارات سوره مهر منتشر شده و این روزها 
در سوپرمارکت ها عرضه می شود. کتاب »حقه بازها« که برای گروه 
سنی نوجوان نوشته شده است، شامل 10 افسانه داستانی کوتاه 

است و قهرمانان آن حیوانات هستند.

خبر ویژه

خبر
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یک هنرمند زیر دستگاه دیالیز

 مصطفی عبداللهی، هنرمند و بازیگر با سابقه تئاتر و رادیو این روزها به دلیل شدت یافتن بیماری در بیمارستان 
شریعتی بستری است و به دلیل ازکار افتادن کلیه ها باید دیالیز ش��ود. البته در این شرایط باید دغدغه تأمین 

هزینه های میلیونی درمان خود را نیز داشته باشد.  سال نهم هجرت 
 کت��اب »س��ال نه��م هج��رت« روای��ت واپس��ین روزه��ای حی��ات 
پیامبر اکرم )ص( با ترجمه ویدا رامین و ویرایش جواد محقق، به وسیله 
انتشارات باغ آبی به چاپ رسید. شاید خیلی از ما نمی دانستیم ویکتور 
هوگو ش��عر بلندی درباره واپس��ین روزهای حیات پیامب��ر اکرم )ص( 
سروده است که یکی از مهم ترین ویژگی های آن این است که در آن به 
مسأله جانشینی حضرت علی )ع( اشاره صریح می شود .در ایران به دلیل 
شاهکار پرآوزاه هوگو یعنی بینوایان، تقریبا هیچ  کتابخوان ایرانی نیست 
که نام او را نشنیده باشد، اما شاید کمتر کسی اطالع داشته باشد که این 
ادیب بزرگ شعری در وصف پیامبر 
بزرگوار اسالم حضرت محمد )ص( 
سروده است. این شاید خالئی بزرگ 
در شناخت ویکتور هوگو باشد.این 
کتاب قطع فانتزی دارد و گرافیک 
و کاغذ آن هم به گونه ای است که با 
موضوع کتاب همخوانی دارد.»سال 
نهم هجرت« در شمارگان پنج هزار 
نس��خه و قیمت پنج هزار تومان به 

چاپ رسیده است.
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از بی س��یگاری و خماری اندیشه هایش��ان، زیر 
آواز می زنند، مفت می گوین��د و مفت می خورند 
و مفت می فروش��ند عقایدش��ان را، باران خیالی 
روی عشق ننگینشان را ضرب گرفته است. عقیده 
سیاهشان را سوت می زنند و ما فقط در گوشمان 
پنبه گذاشته ایم. آری امشب هم گذشت و کسی او 
را نکشت، کسی که خود را، وطن را، مادر را و خدا 
را نشناخت، از شدت ُش��رب زیاد مرتد شد و دین 
و ایمانش را به زنجیر کشید. در کابینه کریستین 
وولف گنبد مردانی را ریش��خند کرد که اگر پلک 

فرو بندند، جهان در ظلمات فرو خواهد رفت.
حرمت شکس��ت اش��ک هایی را ک��ه خون بهای 
شکنجه و خفقان بود تا انسانیت را زیر سؤال برد و 
فریاد بیداری را پشت هجویاتش پنهان کند. غافل 

از این که در کش��وری که خورشید می درخشد، 
فانوس معنایی ندارد.

حال م��رگ پایان زندگی بیهوده و عبث اوس��ت. 
او که دل بر ضریح اندیش��ه های ناپ��اک گره زد و 
جیب هایش را از س��نگریزه هایی ک��ه به پاداش 
فروختن غیرت و آبروی هموطنان و دین و ایمان 

مادرش بود، پر کرده است.
حال چه کس تو را از قهر خدا نجات خواهد داد؟ 
سیگار گوشه لبت که هر دم تو را در آغوش مرگ 
می کشاند و حفره های ریه  هایت را می تراکند؟ چه 
کس تو را از غضب الهی آس��وده و امن رد خواهد 
کرد؟ مش��روب روی میزت که س��یاهی رنگش 

شمارش معکوس زندگیت را یادآوری می کند؟
به کجا رسید ه ای از بوس��یدن دستان سگ های 

پادشاهان فاسق و تبهکار و از چاپلوسی شیطان؟ 
برای این مقصود بی مقصد، ش��یطان را بر گردن 

خویش سوار کردی؟
برای شکس��تن حرمت مادر، حرمت آفتاب، دل 
از ضریح عشق بریدی و بر ضریح جهل و سیاهی 

گره زدی.
تو که حراج گذاش��تی اندیش��ه هایت را و دلقک 
شدی با کاله جهل و چش��م چپ شیطان، تو که 
سند مرگ ابدیت را امضا زده اند، بگو به کدام مرام 
خواهی مرد. تو که آفتاب فردا را نادیده گرفتی و 
تسبیح از هم پاشیده شده عش��ق را کنار آرامش 

صبح و خواب آسوده شب های کودکیت ندیدی.
حال تو بر تلی از خاکس��تر ایستاده ای، بر باتالقی 
از مرگ که هر لحظه تو را فرا خواهد گرفت و آن 

گنبد که برای نابودی قداس��تش به ه��ر در زده 
بودی، همچنان در مشایعت آفتاب دلبری می کند 
و از اش��اعه نور طالیی اش دنیای��ی را از ظلمات 

نجات می دهد.
پا بر تیغ بکش و دستمال سیاه دلت را بر هر سرابی 
که برای نجاتت می بینی، بر هر روزنه نور خیالی 
تکان بده. س��رت از خیره ش��دن به آسمان گیج 
خواهد رفت و چش��مانت واله، انتظار روش��نی را 

می کشد. آیا کسی هست تو را یاری کند؟
وسوس��ه ممکن، تو را به ناممکن کشانید. معبد 
عشق را دیدی و به میخانه ها راهی شدی. خود را 
به فراموشی سپردی و از هستی حذر کردی،. آری 
حال چشمان شیطانی تو تا ابد نور را نخواهد دید 

و در سیاهی شب ختم خواهد شد.
آیا کس��ی بر مزارت خواهد گریست؟ آیا آنان که 
برایت کف و سوت می کش��یدند، یارای نجات تو 
از آتش غضب الهی را دارند؟ وای بر اقبال س��یاه 
و طالع شومت. خودت را عارف دانستی، غافل از 
این که این اندیشه عرفانی نیست که تو را راه برده، 
بلکه این زوال اس��ت که پاپیچت شده است. آری 
حال جشن مرگت برپاست و حتی خاک هم از در 

آغوش گرفتن تو کراهت دارد.
 امروز، روز امتحان کسانی است که دم از مسلمانی 
می زنند. دس��تانمان سس��ت و ایمانمان سست. 
زیرکانه اندیش��ه هایمان را به س��خره گرفته اند و 
ما همچنان خیره بر دهانش��ان وا مانده ایم. خود 
را پاک باخته اهل بیت )ع( می دانیم و ش��یعه، از 
مس��لمانی و ایمانمان که دم می زنیم باد در گلو 

می اندازیم و سینه سپر می کنیم.
اما ای آن��ان که گوه��ر وجودتان را به س��وهان 
سختی ها و مرارت ها صیقل داده اید، ای آنان که به 
انتظار فرصتی برای پیمودن راه پدران شهیدتان 
نشس��ته بودید، آیا روز موعد فرا نرس��یده است؟ 
این همان دشمنی است که روزی به خانه هایمان 
هجوم آورده بود و اکنون پای اندیشه و ایمانمان 
را به میدان کشیده است و سیرت پلیدش را پشت 
صورت ش��یطانی کافران و ناالیق��ان و گمراهان 

مخفی نگاه داشته است. 
آیا وقتش نرس��یده است س��الح پدارنتان را که 
برای بالیدن بر شجاعتش��ان بر دیوار اتاق آویزان 

کرده اید، برداری��د و به جنگش��ان بروید و خون 
ناپاکشان را بریزید؟

ش��اید هنوز باورتان نش��ده اس��ت که دشمن در 
کمین اس��ت، حال از موالی دهم گفته اند و اگر 

را  دهانش��ان 
م��وم  و  مه��ر 
نکنی��د، ناموس 
مسلمانان را به 
سخره خواهند 

گرفت.
ش��ما ک��ه خود 
اس��وه های  را 
صبر و پایداری 
 ، نی��د ا می د
چگون��ه هجوم 
جنای��ت کاران 
ارزش ه��ا  ب��ه 
می بینی��د  را 
ص��ورت  و 
نمی خراش��ید؟ 
ن��ه  چگو
انسان هایی که 
برای از دس��ت 

رفتن عقایدشان به سوگ نشسته اند را می بینید 
و دم نمی زنید؟

آری چه سیاهند دل هایی که از این همه شرارت 
نمی س��وزند و چه پاکن��د دل هایی ک��ه در اوج 
مظلومی��ت باز هم از ن��ور ایمان و عش��ق به خدا 
لبریزند و یک لحظه از حرکت به س��مت خدواند 

باز نمی ایستند.
ای مس��لمانان، ای آزادگان جه��ان، آس��وده 
منشینید، کنج راحت و س��احل سالمت اختیار 
نکنید، فرصتی باقی نیس��ت. قام��ت ببندید که 
دشمن هنوز در کار فتنه گری است، هنوز طوفان 
سیاه و ظلمانی س��تمکاران، دل های زالل و سبز 
اهل بیت پیامبر )ص( را به ش��الق جور و س��تم 

می کوبد.
بجوش��ید، بخروش��ید، مترسید و بایس��تید که 
خورشید فجر نزدیک است و دست یافتنی و خدا 

پشتیبان و مژده دهنده پیروزی تان است.

درد نوشته ای بر اعمال هتاکانه یک خواننده

دستمال سیاه دلت را برای هر سراب تکان بده 

دل بر ضریح اندیشه های ناپاک گره زدی و در کابینه کریستین وولف اندیشه  و اعتقاد هموطنانت را به حراج گذاشتی. راضیه 
دستمال سیاه دلت را برای هر سراب، تکان بده، اما آیا کسی هست تو را یاری کند؟دادخواه

آری چه سیاهند 
دل هایی که از 

این همه شرارت 
نمی سوزند و چه 

پاکند دل هایی که 
در اوج مظلومیت 

باز هم از نور ایمان 
و عشق به خدا 
لبریزند و یک 

لحظه از حرکت به 
سمت خدواند باز 

نمی ایستند



چهره روزیادداشت
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راسل کرو سوار کشتی نوح)ع( شد 
دارن آرنوفسکی به زودی فیلمبرداری تازه ترین اثرش را با بازی راسل کرو در نقش 
حضرت نوح )ع( آغاز می کند. این فیلم نخس��تین تولید پرهزینه این کارگردان 

جوان آمریکایی است که پس از موفقیت فیلم »قوی سیاه« ساخته می شود.
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آشوب متوقف شد 
تولید فیلم سینمایی »آش��وب« به کارگردانی کاظم راست گفتار، در 
مرحله پیش تولید متوقف ش��د. راس��ت گفتار با تأیید این خبر گفت: 
متأسفانه اکنون س��اخت چنین فیلمی موضوعیت ندارد؛ چون با این 

وضعیت سینما، نیاز به یک »آشوب« دیگر نداریم. 
وی درباره این که پیش تولید »آشوب« تا چه مرحله ای جلو رفته بود، 
بیان کرد: برخی صحبت های و هماهنگی های الزم برای ساخت فیلم از 
جمله رایزنی با بنیاد سینمایی فارابی برای دریافت وام انجام شده بود 
و ما در مرحله انتخاب بازیگران بودیم، اما ترجیح دادیم کار را متوقف 
کنیم. کاظم راست گفتار که اکنون »چک« را روی پرده دارد، در حالی 
از ساخت فیلم س��ینمایی بعدی اش منصرف شده است که می خواهد 

سریالی را به نام »نون خامه ای« برای تلویزیون بسازد. 

 شبکه آموزش هم فیلم
 پخش می کند 

ش��بکه آموزش با پخ��ش فیلم های س��ینمایی، به جمع ش��بکه های 
دیگ��ری پیوس��ته ک��ه فیل��م س��ینمایی پخ��ش می کنند. ش��بکه 
 آموزش ب��رای اولین ب��ار روز جمع��ه، 12 خردادماه فیلم س��ینمایی 
 »دانش آموز جدی��د« را به روی آنت��ن برد که تکرار آن روز دوش��نبه 
15 خرداد پخش شد. همچنین فیلم سینمایی »میراث« روز یکشنبه، 
14 خرداد س��اعت 10:15 از این پخش ش��د. در ادامه هم روز جمعه، 
19 خرداد نیز فیلم س��ینمایی »ذهن زیبا« ساعت 14 از این شبکه به 

روی آنتن رفت.
پیش از این، شبکه آموزش در جدول پخش خود فیلم سینمایی نداشت 
و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته این شبکه به سمت پخش دائم 
فیلم های س��ینمایی حرکت می کند، البته نباید از این نکته غافل شد 
که شبکه آموزش سیما به سبب ماهیت و مأموریت آموزشی خود، باید 
در گزینش و پخش فیلم های سینمایی کاماًل هدایت شده عمل کند. 

     مهم ترین آسیب مستند 
نبود نمایش است

یک مستند ساز گفت: طی سال های اخیر تهیه کنندگان و کارگردانان 
فیلم های مستند تالش زیادی را انجام دادند و مهم ترین آسیبی که این 
سینما را تهدید می کند، نمایش ندادن آن است.پرویز کالنتری افزود: 
متأسفانه فیلم های مستند همیشه در فضاهای خاص و یا در جشنواره ها 
نمایش داده شده که این مسأله می تواند آفت این سینما باشد. وی ادامه 
داد: کارگردانان فیلم های مستند نیز باید دغدغه این را داشته باشند 
که این فیلم ها را برای چه و چه کس��انی می سازند و اگر به این نتیجه 
برسند که فقط برای خود می س��ازند، خیلی بهتر از این است که اصاًل 

هدفی را دنبال نکنند. 
کالنتری تأکید کرد: متأس��فانه در این دوران اجرا و هدایت بس��یاری 
از کارها ب��ه عهده خود س��ینما گران و دس��ت اندرکاران س��ینمایی 
نیس��ت و این مس��أله س��بب ش��ده ک��ه در بس��یاری از بخش ها با 
مش��کالتی مواجه باش��یم. وی با اش��اره به این که نباید اجازه دهیم 
نمایش فیلم های مس��تند فقط به جش��نواره ها معطوف ش��ود، بیان 
داش��ت: ادامه این روند آس��یبی را به فیلم مس��تند می زند که شاید 
 احی��ای آن به زم��ان زیادی نیاز داش��ته باش��د. وی تأکی��د کرد: در 
سه سال گذشته تمرکز و فعالیت خود را بر روی تهیه و تولید فیلم های 
مستند گذاشتم، اما بسیاری از این ایده ها تا مرحله فیلمنامه پیش رفت 

و بعد متوقف شد.
 به گفته کالنتری در حال حاضر فقط س��ه یا چه��ار تهیه کننده فیلم 
مستند فعال هستند و وقت آن است که تهیه کنندگان جوان پا به میدان 

بگذارند و این محدودیت را از بین ببرند. 

 نظر رییس جمهور تعامل 
با خانه سینماست

احمد نجفی
 یکی از اعضای شورای عالی س��ینما ضمن اشاره به نگارش 
اساسنامه جدید خانه سینما در سازمان سینمایی گفت: نظر شخص 
رییس جمهور، رییس سازمان سینمایی و اعضای شورای عالی سینما 
تعامل با خانه سینماس��ت. این عضو شورای عالی س��ینما در ارتباط 
با مباحث مطرح ش��ده در آخرین جلسه درباره خانه س��ینما افزود: 
اساسنامه جدید این نهاد صنفی توسط س��ازمان سینمایی به همراه 
مشاوران حقوقی در حال نگارش است. این اساسنامه با توجه به ایرادات 
مطرح شده توسط شورای فرهنگ عمومی به نگارش درخواهد آمد و در 

آینده نزدیک به شورای عالی 
سینما ارائه می شود. وی بیان 
داشت: در جلسه بعدی هم در 
ارتباط با خانه سینما صحبت 
خواهیم ک��رد، ام��ا اطالعات 
بیش��تر در این زمینه توسط 
رییس س��ازمان س��ینمایی 

اطالع رسانی خواهد شد.

به بهانه درگذشت کارگردان پیشکسوت سینمای ایران 

قریب یادش بود، ما فراموشی داشتیم... 
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مرد متفاوت هالیوود متولد شد 

الماس ها ابدی اند

 John Christopher «Johnny»( ج�ان کریس�توفر دوم
Depp II( معروف به جانی دپ، به  سال 1963 در چنین روزی 

در اونزبورو واقع در کنتاکی آمریکا به دنیا آمد.
پدرش سنیور جان کریستوفر دپ نام داشت و مهندس و مادرش 
بتی سو پالمرو یک پیش�خدمت بود. آنها در سال 1978 از هم 

جدا شدند.
دوس�تی با نیکالس کیج او را وارد عرصه تصویر کرد تا در رده 
67 بازیگر برتر جهان بایستد؛ رتبه ای که 60 پله دروغ بود، چرا 

که بسیاری او را در فهرست برتر 10 سینماگر جهان می دانند. 
در وصف او همین بس که  رابرت دنیرو درب�اره او گفته: «بدون 

جانی سینما چیزی کم داشت.»

ادوارد دست قیچیسوینی تادچارلی و کارخانه شکالت سازی

شاپور قریب، کارگردان پیشکسوت سینمای ایران 16 خرداد سال 
1391 و در سن 80 سالگی دار فانی را وداع گفت. او در سال های 
آخر عمرش در جای دورافتاده ای از کرج زندگی می کرد و دچار 
آلزایمر ش��ده بود. قریب در سال 1311 در ش��هر سمنان دیده به 

جهان گشود. 
او از 15 س��الگی فعالیت خود را در زمینه  تئاتر آغاز کرد. در فیلم 
»موطالیی ش��هر ما« دیالوگ نوشت، سپس دس��تیار خانی شد. 

در فیلم »چ��رخ بازیگر« نیز ک��ه به کارگردانی خان��ی بود، عالوه 
بر نوش��تن بیش��تر پرده ها، موفق به بازی گرفتن از بازیگران شد 
که پ��س از آن، ط��رز کار وی مورد توج��ه قرار گرفت. س��پس با 
دستیاری ش��ادروان جالل مقدم در فیلم »س��ه دیوانه« فعالیت 
هنری خود را ادامه داد و پس از بیس��ت و اندی سال کار در تئاتر و 
سینما، نخستین فیلم سینمایی خود را ساخت. »مالقات« عنوان 
آخرین ساخته وی است. این فیلم در سه اپیزود به تهیه کنندگی 

عباس رافعی ساخته ش��ده و یکی از اپیزودها با عنوان »ایستگاه 
آخر« از س��اخته های وی به ش��مار می رود. قری��ب از اواخر دهه 
 40 فعالیت خود را به عنوان کارگردان س��ینما آغاز و طی حدود 
پنج دهه فعالیت در س��ینما حدود 20 فیلم را کارگردانی کرد که 
بعضی از آنها از بهترین فیلم های کودک و نوجوان بودند. ش��اپور 
قریب عالوه بر کارگردانی و بازیگری، نویسنده نیز بود که دو کتاب 

»گنبد حلبی« و »عصر پاییزی« را نوشت.
سال گذشته اصغر فرهادی پس از دریافت جایزه اسکار و بازگشت 
به ایران، به همراه عزت اهلل انتظامی به دیدار شاپور قریب، کارگردان 
پیشکس��وت س��ینما رفت و به نمایندگی از جامعه س��ینما از او 
قدردانی و احوالپرسی کرد. فرهادی، نویس��نده فیلمنامه یکی از 
سریال هایی بود که قریب کارگردانی کرده بود و بعد از این سریال، 
اوضاع هنری او رش��د قابل توجهی پیدا کرد و باعث ش��د محافل 
هنری، سینمایی و تلویزیونی او را بیشتر بشناسند. با این که وزارت 
ارشاد مبلغی را ماهیانه به ایشان به عنوان پیشکسوت سینما کمک 
می کرد، اما این مبلغ برای زندگی ایش��ان کافی نبود و باز هم در 

سختی زندگی می گذراند.
در جشنواره کودک و نوجوان سال گذشته قرار بود از او به عنوان 
پیشکس��وت س��ینمای کودک و نوجوان تقدیر به عمل بیاید که 
همسرش مانع ش��د. او درخواس��ت کرده بود به جای تقدیرهای 
بیهوده، جش��نواره به هزینه درمان او کمک کند که متأسفانه این 
اتفاق نیفتاد. قریب در سال های آخر عمر اندکی به فراموشی دچار 
ش��ده بود، اما تا آخرین لحظه عمر امید به زندگی داش��ت. شاید 
 اگر همه کس��انی که باید به فکر پیشکس��وتان باش��ند فراموشی 
نمی گرفتند، ق��دری از دردهای خانواده قریب ها تس��کین پیدا 

 می ک��رد و بر زخم های س��ربازکرده س��ینما مرهمی گذاش��ته 
می شد. بهتر است بگوییم قریب یادش بود، ما فراموشی داشتیم....

فیلم شناسی
 •مالقات)1386(
•سوگند )1384(

•کفش های جیرجیرک دار )1381(
•اشک و لبخند )13۷3(

•خانواده کوچک ما )13۷0(
•بازگشت قهرمان )1369(

•روزهای بلند انتظار )1369(
•سایه های غم )1366(

•بگذار زندگی کنم )1365(
•سه ماه تعطیلی )1356(

•بت شکن )1355(
•مرد شرقی و زن فرنگی )1354(

•ممل آمریکایی )1354(
•خروس )1352(
•غریبه )1351(
•بدنام )1350(
•کاکو )1350(

•رقاصه شهر )1349(
•عروس بیانکا )1349(

•دختر شاه پریون )134۷(
•هفت تیرهای چوبی)134۷(
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اما این طنزی اس��ت ک��ه در الب��ه الی زیرکی و 
ناپختگی در داس��تان جاری می شود. در حقیقت 
برتون با تمهیدات خویش داستان را از کششی که 
ذاتا )و براساس اقتضائات ژانر( به سمت پیچیدگی 
دارد، دور کرده و نوعی طنز مالیم را به آن تزریق 
می کند؛ البت��ه همچنان حواس همه هس��ت که 
خون آش��ام اصلی فیلم با بازی جانی دپ در یکی 
از عجیب و غریب تری��ن نقش آفرینی هایش باید 
طوری حضور داشته باشد که کمپانی برادران وارنر 
استفاده الزم را از این محصول ابتدای تابستانش 

برده باشد. 
خود تیم برت��ون در دوران نوجوانی کش��ته مرده 

نمایش روزانه سریال دن کورتیس )همان سریال 
اصلی منب��ع اقتباس( ب��وده که طی س��ال های 
 ABC 1966 ت��ا 19۷1 بعدازظهرها از ش��بکه
پخش می ش��د و مجموعا به 1225 اپیزود رسید. 
»سایه های تاریک« هشتمین همکاری جانی دپ 
و تیم برتون است که به این بازیگر فرصت دوباره ای 
بخشیده تا یک بار دیگر با قیافه ای عجیب و غریب، 
صورتی سفیدشده و موهایی آرایش شده، به یک 
خون آشام ترس��ناک تبدیل ش��ود؛ موجودی که 
پس از خوابی 200ساله در قبرش، دوباره در سال 
19۷2 به زندگی بازگشته است. اینجا هم برتون 
همچون »سویینی تاد« مقدمه ای پنج دقیقه ای را 

در ابتدای فیلم قرار داده و به وس��یله آن داستان 
سفر خانواده کالینز به آمریکا و تأسیس امپراتوری 
تج��اری ماهیگیری در ِمین را بازگ��و می کند. در 
این مقدم��ه همچنی��ن ماجرای عش��ق تراژیک 
کالینز به بانویی زیبا به ن��ام ژوزت )بال هیثکوت( 
روایت می ش��ود. این بانوی زیبا توسط جادوگری 
کینه توز به ن��ام انجلیک )اوا گری��ن( از صخره ای 
به پایین پرت می ش��ود؛ جادوگری ک��ه بارناباس 
را هم به خون آش��ام تبدیل و او را در اعماق زمین 

محبوس می کند. 
زمانی در سال 19۷2 قبر بارناباس شکافته می شود 
تا از او به عنوان اولین قربانی انجلیک یادی شود. 

بارناباس تش��نه انتقام، بیدار می ش��ود و به سوی 
خانه قدیمی ب��ه راه می افتد؛ خان��ه ای که اکنون 
متعلق به کالینوود مانور بزرگ اس��ت و به شکل 
تأس��ف باری خراب ش��ده و از ریخت افتاده است. 
بانو الیزاب��ت )میش��ل فایفر( ب��زرگ خانواده ای 
افس��رده حال و نامتعارف اس��ت که در این خانه 
ساکن هستند. این بانو، دختری گستاخ و بدذات 
دارد به نام کاروالین )کلوی��ی گریس مورتز( که 
 ب��رادری نه چندان بهت��ر از خودش به ن��ام راجر 
)جانی لی میلر( دارد. آخرین فرزند مادر خانواده 
پسری 10ساله است به اس��م دیوید )جولی مک 
گراث(. دکت��ر جولیا هافمن )هلن��ا بونهم کارتر( 
روانپزش��ک دیوید است. ش��خصیتی فرومایه به 
نام ویلی )جکی ارل هیلی( و پرستار جوانی به نام 
ویکتوریا که سخت شبیه ژوزت روزگاران دور است 
هم، دیگر اعضای این خانواده را تشکیل می دهند. 
رییس بزرگ شهر همان کس��ی است که صاحب 
کمپانی بزرگ ماهیگیری اس��ت و انجی نام دارد؛ 
کسی که در حقیقت همان انجلیک افسانه ای است 
که مدت هاست انتظار یک فرصت دیگر را می کشد 

تا بارناباس را مال خود کند. 
نویسنده »سایه های تاریک« گراهام اسمیت است 
که پی��ش از این »غ��رور و تعص��ب و زامبی ها« و 
»آبراهام لینکلن، شکارچی خون آشامان« را نوشته 
اس��ت. در این فیلم از روابط و اتصاالت داس��تانی 
 غیرقابل پیش بینی و عجیبی اس��تفاده کرده که 
به عن��وان نمونه می ت��وان به ارتب��اط بارناباس با 
وس��ایل نقلیه موت��وری، هیپی ها، رفتار خش��ن 
و ام��روزی کاروالی��ن و وس��ایل الکتریک��ی و 
عروسک های ترسناک و چیزهای دیگری از تمدن 
مدرن اش��اره کرد. وقتی بارناباس ب��ا ویکتوریای 
متین و موقر روبه رو می شود، متقاعد می شود که 
به او فرصتی دوباره داده شده تا عشق قدیمی اش را 
باز یابد. البته حین جست وجوهای بارناباس، دکتر 
هافمن هم هست که با نقل و انتقال و آزمایش های 
مختل��ف روی خون او، ب��ه دنب��ال برگرداندنش 
به وضعیت انس��انی اس��ت. در این میان بارناباس 
باید خودش را برای نبرد ب��ا انجی هم آماده کند؛ 
دشمنی خطرناک که نیمی از ش��هر را به نابودی 
کش��انده و بارناباس یا باید به خدمت او دربیاید یا 

این که به تابوت 200ساله اش بازگردد. با توجه به 
بازی هلنا بونهم کارتر در نقش موجودی ترسناک 
و وحشی به نام بالتریکس لس��ترانج در مجموعه 

ی  فیلم ه��ا
 »ه��ری پات��ر«

ب��رای  ش��اید 
برت��ون  تی��م 
ی��ن  حت تر ا ر
کار ای��ن بود که 
نقش انجی را به 
همسرش بدهد. 
اما بونهم کارتر 
در نق��ش دکتر 
هافمن به خوبی 
توانس��ت چهره 
بیمارگون��ه یک 
دکتر دوره گرد 

مخصوص دیوانه ها در نیویورک را برای مخاطبان 
باورپذیر کند. ب��ازی اوا گرین ب��ا آن رها بودنش 
 و ب��ا آن دندان ه��ای ب��راق که از پش��ت لب های 
زخم و زیلی و سرخ رنگش به رخ تماشاگر می کشد، 
انجی را طوری نش��ان می دهد که بیننده منتظر 
است تا هر آن بارناباس توسط او زنده زنده خورده 
شود. انجی از نظر تماشاگر یک عفریته تمام عیار 
است و بارناباس یک جنتلمن تمام عیار و در نبرد 
بین این دو، مسلما تماشاگر طرفدار دومی است، 
اما خون آشام ها جذابیت های مخصوص خودشان 
را دارند و معموالً از هیچ کدام ش��ان نمی ش��ود به 

همین راحتی چشم پوشی کرد. 
آنچه راجع ب��ه جان��ی دپ می توان گف��ت، این 
اس��ت که این بازیگر در نمای��ش جوانب مختلف 
شخصیت ها، از جدیت و سختکوشی آنها گرفته تا 
طنز فاخر و کنترل شده شان، همواره موفق بوده و 
به راستی شایستگی جایگاهی را که اکنون به خود 
اختصاص داده، داش��ته و دارد. فایف��ر و مورتز در 
لحظاتی کارشان خوب است، هرچند نقش هایشان 
در فیلمنامه چفت و بس��ت خیلی محکمی ندارد. 
تمام فیلم در انگلس��تان فیلمبرداری ش��ده و در 
مجموع همانند سایر فیلم های کارنامه سازنده اش 

ارزیابی می شود. 

نگاهی به فیلم سایه های تاریک،  ساخته تیم برتون 

پرهیز از پیچیدگی

گروه سریالی که اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 پخش می ش�د، به یک فیلم تجمالتی با بودجه ای کالن تبدیل شده است به 
نام «سایه های تاریک». اگرچه سازندگان فیلم از بعضی داشته های نسخه پر و پیمان قدیمی استفاده کرده اند، اما برای فرهنگ

این که «سایه های تاریک» را اثری کامل و بی نقص بدانیم، با تردیدهایی جدی مواجهیم. تیم برتون با همان سبک و 
شیوه مخصوص خودش، خانواده ای قرن هجدهمی را ترسیم کرده که با یک خون آشام بریتانیایی آشنا می شوند که نقشش را جانی دپ 

بازی می کند.

«سایه های 
تاریک» هشتمین 
همکاری جانی دپ 
و تیم برتون است 
که به این بازیگر 
فرصت دوباره ای 

بخشیده است.
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
جوان بخشنده زاهد نزد خداوند محبوب تر از پیرمرد عابدی 

است که بُخل بورزد.

معماری شهرهای ایران درهم 
ریخته و بدون انسجام است

ش��هرهای ایران به لحاظ معماری درهم ریخته و بدون انسجام هستند 
و ما امروز ش��اهدیم که دیگر هیچ اثری از معماری س��نتی و اس��امی 
 دیده نمی ش��ود.چنان چه به داد ش��هرهای کشور نرس��یم، دوران ما 
بی هویت ترین عصر در تاریخ معماری خواهد بود. دیگر اثری از معماری 
ایرانی و اسامی مشاهده نمی شود و در این راستا باید دید که شناسنامه 
ش��هر های ایران چه بوده و چه بناهایی به عنوان شهرسازی اسامی در 
شهرهایمان داریم که نشان  دهنده هویت ایرانی اسامی ماست. معماری 
امروز ایران نه اسامی بوده و نه نمونه برداری از شهرهای اروپایی است. 
اگر به تاریخ سفر کنیم، هر خیابان شناسنامه خاصی داشته و بناهای آن 
خیابان معرف یک معماری خاص است، اما متأسفانه در شهرهای ایران 
این گونه نیس��ت. معماری ش��کل تجمیعی و تکامل یافته تمامی علوم 
یک کش��ور بوده و در حقیقت اوج معماری در تاریخ تمدن اسامی به 
قرن های دهم و یازدهم باز می گردد. مسجد امام اصفهان که تا همین 
دهه اخیر بزرگ ترین گنبد جهان اس��ام را داشت، در زمین اصفهان با 
آب های زیرزمینی فراوان ساخته شده و در عمق دو تا سه متری به آب 
می رسد و واقعاً کار بسیار عظیمی در راستای استحکام و شکل دهی آن 
در پایه ها به کار رفته است که این گنبد با آن عظمت و مصالح سنگین، 
سال ها پابرجاست. اگر به کاش��ی کاری گنبد مسجد شیخ لطف اهلل نگاه 
بیندازیم، شاهد پایداری رنگ زرد آن هستیم، اما در کاشی کارهای امروز 
را تنها برای 30 سال تنظیم می کنند که در کاشی ترک یا شکستگی به 
وجود نیاید، اما این گنبد 400 سال اس��ت که پابرجاست. هنر بخش با 
اهمیتی از تمدن اسامی بوده و هر قدر جوامع اسامی در راه هنر تعالی 

حرکت کنند، زمینه برای ظهور امام زمان)عج( فراهم می شود.

جمالتی برای زندگی

 آیا می دانستید افرادی که به نظر خیلی قوی می رسند، معموالً خیلی 
حساس هستند و کسانی که بیشترین مقدار مهربانی را به معرض نمایش 

می گذارند، بیشترین صدمه را دیده اند؟
 آیا می دانستید آنهایی که تظاهر می کنند نیازی به عشق ندارند، بیشتر 
از همه به آن محتاجند؟ اشخاصی که از همه نگهداری می کنند، خودشان 
از همه بیشتر نیازمند مراقبتند و کسانی که زیاد لبخند می زنند، ممکن 

است در زمان تنهایی بیشترین گریه را بکنند.
  اگر نمی دانید از من بپرسید. اگر قبول ندارید، با من بحث کنید. اگر 
دوست ندارید به من بگویید، اما هیچ وقت در مورد من یک طرفه به قاضی 

نروید.
 انسانی خوب بودن ارتباطی به دین، مذهب، وضع زندگی، نژاد، رنگ 
پوست، دیدگاه سیاسی یا فرهنگ شما ندارد، بلکه به این بستگی دارد که 

تا چه اندازه نسبت به دیگران خوش رفتاری می کنید.
وقت��ی از کس��ی ف��رار م��ی کنی��د، او همچن��ان وج��ود دارد، اما با 
 فاصله ای دورتر. وقتی با کس��ی می جنگید، فقط باعث قوی تر شدن او 

می شوید. بهترین گزینه، فقط گذشتن و رفتن است.
 گاهی نیاز دارید تنها باشید، نه بی کس تا بتوانید ساعاتی را در خلوت 

خود سپری کنید و از آن لذت ببرید.
پیش از آن که درباره زندگی، گذش��ته و شخصیت من قضاوت کنید، 
خودتان را جای من بگذارید، از مسیری که من گذشته ام عبور کنید، با 
 غص��ه ه��ا، تردیده��ا، ت��رس ه��ا، درده��ا و خن��ده های��م زندگ��ی 
کنید...یادتان باشد هرکس سرگذش��تی دارد. هرگاه به جای من زندگی 

کردید، آن گاه می توانید درباره من قضاوت کنید.
 اگر کس��ی کاری را که برایش انجام می دهید وظیفه تان می داند نه 

لطفتان، باید به آن کار خاتمه دهید.
 م��ی دان��م کمت��ر از آن��ی هس��تم ک��ه بیش��تر م��ردم ترجی��ح 
می دهند باشم، اما اغلب مردم  نمی دانند که من خیلی بیشتر از آنی هستم 
که آنها می بینند.خودتان را با همه وجود باور کنید. بدانید قدرتی درون 
اس��ت. ت��ر  ب��زرگ  مانع��ی  ه��ر  از  ک��ه  دارد  وج��ود   ش��ما 

شما می توانید. 
 دردناک ترین خداحافظی ها، آنهایی هس��تند که نه گفته شدند، نه 

توضیح داده شدند.
 گفتن دوس��تت دارم، س��ه ثانیه طول می کش��د، توضی��ح دادنش 

سه ساعت و ثابت کردنش یک عمر.
 من مسئول آن چیزی هس��تم که می گویم، نه آن چیزی که دیگران 

برداشت می کنند.

 س��ایت »eBay« ب��ه عنوان مش��هورترین س��ایت 
 ح��راج اینترنت��ی در جهان ش��ناخته ش��ده اس��ت. 
 اقام معمول زیادی در این س��ایت به حراج گذاشته 
 می ش��ود، ام��ا در این می��ان م��وارد متفاوت��ی نیز 

وجود دارد.
حراج و حراج��ی از زم��ان قدیم به عنوان ش��کلی از 
تجارت و خرید و فروش کاال ش��ناخته می ش��ده و تا 
به امروز نیز ادامه پیدا کرده اس��ت. این نوع از خرید و 
فروش حتی به فضای مجازی نیز وارد ش��ده و امروزه 
س��ایت های فراوان��ی در این فضا به ح��راج کاالهای 

مختلف می پردازند. 
 یک��ی از مع��روف ترین س��ایت ه��ای حراج��ی در 
فضای مج��ازی  ebay نام دارد و ه��ر روزه کاالهای 
مختلفی در این سایت به حراج گذاشته می شود، اما 
گاهی اقام به حراج گذاشته شده در این سایت بسیار 
عجیب هستند. در این مطلب نگاهی به بعضی از این 

اقام عجیب خواهیم داشت.

یک تکه از مریخ
در سال 1962 میادی یک 
تک��ه از س��یاره مری��خ در 
کش��ور نیجریه ب��ه زمین 
برخ��ورد ک��رد. ای��ن تکه 
 س��نگ برای س��ال ها در 
یک مجموع��ه خصوصی 
نگهداری می ش��د، تا این 
که این سنگ یک کیلو و 800 گرمی در سال 2005 
میادی در س��ایت eBay به حراج گذاش��ته شد. در 
 نهایت این تکه از سیاره مریخ به قیمت 450 هزار دالر 

فروخته شد.

قایقی برای آبراموویچ
روم��ن آبرامووی��چ، م��رد 
ثروتمن��د روس��ی و مالک 
باش��گاه فوتبال چلسی در 
انگلستان در فوریه 2006 
میادی موفق ش��د تا یک 
 قای��ق تفریح��ی بس��یار 
  eBayمدرن را در س��ایت
خریداری کند. این قایق170 مت��ری با یک پد فرود 
هلی کوپتر، هش��ت کابین ویژه میهمان��ان، 10 اتاق 
پذیرایی درجه یک، سالن ورزشی، سینما و دفتر کار 
به قیمت 168 میلیون دالر توسط این میلیاردر روس 

خریداری شد.
 برای انجام این معامله الزم ب��ود تا 50 درصد از مبلغ 
معامله از قبل در حس��اب خریدار وجود داشته باشد.

ش��ایان ذکر اس��ت آبرامووی��چ از ثروتمندترین افراد 
روسیه محسوب می شود.

ماموت 50 هزار ساله
این ماموت 50 هزار ساله از 
کامل ترین فسیل های به 
دست آمده از این جانوران 
عظیم الجثه عص��ر قبل از 

یخبندان است.
بس��یاری معتقدن��د که با 
 توجه ب��ه پیش��رفت های

حاصل ش��ده در عل��وم  دی ان ای و ش��بیه س��ازی 
 ام��کان دوب��اره ب��ه وج��ود آوردن ای��ن موجودات 
عظی��م الجثه وج��ود دارد. در س��ال 2004 میادی 
 این فسیل عظیم در س��ایت eBay  به حراج گذاشته 
 و ب��ه قیم��ت 95 ه��زار دالر فروخت��ه ش��د. از این 
 نمونه مدل های دیگ��ری نیز برای فروش گذاش��ته 
 ش��ده ک��ه هی��چ ک��دام ب��ه قیم��ت ای��ن مام��وت 

فروش نرفته اند.

پنجره انبار کتاب
ج��ان اف کن��دی، یکی از 
روس��ای  مش��هورترین 
جمهور در تاری��خ آمریکا 

بوده است. 
ترور او در س��ال 1963 و 
موارد به وجود آمده پس از 
آن، هنوز هم یکی از بزرگ 

ترین مسائل الینحل تاریخ آمریکاست. 
اما در این میان مس��ئوالن انبار کتاب های آموزشی 
در ش��هر داالس در ایالت تگزاس آمری��کا که از آنجا 
به کندی شلیک ش��د، در اقدامی عجیب پنجره مورد 
نظر را در سایت  eBay به حراج گذاشتند. این پنجره 
که در فوریه 2007 میادی به حراج گذاشته شد، به 

قیمت سه میلیون دالر به فروش رفت.

نمونه شاتل روسی
ش��اید بتوان عجیب ترین 
مورد ب��ه حراج گذاش��ته 
ش��ده در این سایت را یک 
نمونه قابل پرواز از ش��اتل 

روسی بوران دانست. 
این نمونه از ش��اتل بوران 
5 « ن��ام  -BOR« ک��ه
 eBay داش��ت، در س��ال 2002 میادی در س��ایت
برای فروش قرار داده شد. این ش��اتل بین سال های 
 1983 تا 1988 تست های پروازی زیادی را پشت سر 

گذاشته بود.
 باالتری��ن قیم��ت پیش��نهادی ب��رای ای��ن ش��اتل 
 نمونه، 98 ه��زار دالر بود ک��ه رضایت فروش��نده را

 جلب نکرد.

عجیب ترین حراج های 
اینترنتی 
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خواندنی 

موفقیت

مهرزاد دانش

خبر ویژه

عکس نوشت

امروزه در جهان طراحان خ��ودرو به دنبال جایگزین 
کردن مواد سازنده در بدنه اتومبیل هستند. بسیاری 
از ش��رکت ها به عن��وان جایگزین آهن، ف��والد و یا 
آلومنیوم به س��مت اس��تفاده از م��واد کامپوزیتی و 
آلیاژه��ای ترکیبی رفت��ه اند. در این میان، ش��رکت 
ژاپن��ی»Yodogawa « در اقدامی جالب و در عین 
 حال تعج��ب برانگیز، اقدام به س��اخت ی��ک خودرو 

سه چرخه از جنس بامبو کرده است.
این ش��رکت در س��اخت این خودرو به طور کامل از 
بامبو و کاغذ استفاده کرده و هدف خود را از این طرح 
متفاوت، کمک به کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست اعام کرده است. نکته مهم این 
است که با توجه به وجود مقادیر انبوهی از گیاه بامبو در جنوب شرق آسیا، می توان انتظار 

داشت که ساخت این خودرو نیز در نهایت ارزان تمام شود.
این خودرو به منظور تأمین انرژی خود از یک عدد باطری لیتیومی بهره می برد که استفاده 
از این سیستم پیشران، این اتومبیل را در گروه خودروهای با آلودگی نزدیک به صفر قرار 
می دهد. این خودرو می تواند با اس��تفاده از این باطری و نیروی تولید ش��ده توسط آن، 

مسافتی در حدود 40 کیلومتر را با سرعتی در حدود 40 کیلومتر بر ساعت طی کند.

 س��اخت گهواره حبابی شکل و ش��فافی که نوزاد را تا 
پن��ج ماهگ��ی به س��ادگی ب��ه خواب��ی عمی��ق فرو 
ب��رده و از ویژگی ه��ای ضدحساس��یت، باکتریایی 
و قارچ��ی برخ��وردار اس��ت، می تواند پایان��ی برای 
نگران��ی والدی��ن مضطرب��ی باش��د ک��ه ب��ه تازگی 
صاح��ب فرزن��د ش��ده اند و این وع��ده ب��ه والدین 
 داده ش��ده ت��ا ب��ه خواب��ی راح��ت و اس��تراحت 
چند دقیقه ای دست یابند؛تختخواب کاسه ای شکل 
 که خواب را با تکان ه��ای آرام برای ن��وزاد به همراه 

می آورد، به زودی به بازار خواهد آمد. 
17 درج��ه حرک��ت  ن��د ب��ه ه��ر جهت��ی ت��ا ای��ن تختخ��واب ش��فاف م��ی توا
 کن��د، ام��ا هرب��ار ب��ه عل��ت وزن 15 کیلوی��ی مرک��ز کاس��ه، ب��ه جای��گاه خ��ود 
 باز می گردد.  تش��ک این تختخواب دربرگیرنده یک الیه پوس��ته گندم اس��ت که گفته 
می شود به علت ماهیت آنتی باکتریال، ضد حساسیت و ضد قارچ آن، برای نوزاد ایده آل 

است. 
این تشک که دارای الیه های محافظ و در مقابل ضربه و بو نیز مقاوم است، گفته می شود 

که این احساس را در نوزاد فراهم می کند که گویی روی یک ابر خوابیده است.

تحقیقات نشان می دهد، تغییرات ایجاد شده در بوی بدن افراد 
می تواند برای تشخیص سن آنها به کار برده شود.

 یافته های جدید مرکز تحقیقاتی مونل در آمریکا حاکی از آن 
است که انسان ها می توانند بر اساس تغییرات ایجاد شده در بوی 

بدن افراد، سن آنها را تشخیص دهند. 
 قس��مت اعظم این توانایی مبتنی بر توانایی شناس��ایی بوی 
بدن افراد س��الخورده اس��ت و بر خاف تصور عمومی، میزان 
شدت و ناخوش��ایند بودن بوی بدن این گروه س��نی، از افراد 
جوان و میانسال کمتر است.  در انسان ها »بوی فرد مسن« در 
فرهنگ های مختلف قابل تش��خیص است. این پدیده در ژاپن 
نیز پذیرفته ش��ده و لغت kareishū ب��رای توصیف آن مورد 

استفاده قرار می گیرد. 

  یوه��ان لوندس��تروم )Johan Lundström( متخصص 
علوم اعصاب حس��ی در مون��ل می گوید: انس��ان ها هم مانند 
حیوانات می توانند عایمی را از روی بوی بدن شناسایی کنند 
که به آنها امکان تشخیص س��ن بیولوژیکی، پرهیز از ارتباط با 
افراد بیمار، یافتن زوجی مناس��ب و تمیز دادن خویش��اوندان 
از غیرخویش��اوندان را می ده��د. بوهای بدن انس��ان همچون 
حیوانات ح��اوی آرایه ای غن��ی از ترکیبات ش��یمیایی اند که 
می توانند انواع مختل��ف اطاعات اجتماع��ی را مخابره کنند. 
ویژگی های ادراکی این بو ها در ط��ول دوران عمر به این دلیل 
که تراکمی از مواد ش��یمیایی اساس��ی اند، دس��تخوش تغییر 
می شوند.  به این دلیل که مطالعات انجام شده در مونل و سایر 
مؤسسه های علمی بر روی حیوانات توانایی آنها برای شناسایی 
س��ن را از طریق بوی بدن به اثبات رساند، تیم لوندستروم این 

پدیده را بر روی انسان بررسی کرد. 
 در آزمایشات آنها بوهای بدن س��ه گروه سنی جمع آوری شد 
 و 12 ت��ا 16 نفر در هر گروه ق��رار داده ش��دند: جوانان )20 تا 
 30 س��ال(، افراد میانس��ال )45 تا 55 سال( و س��الخوردگان 
)75 تا 95 سال(. هر شخص به مدت پنج شب در تی شرت های 
فاقد بو دارای پده��ای زیربغل خوابیدند. این پد ها س��پس به 
چهار قس��مت بریده ش��ده و بر روی ظرف های شیشه ای قرار 

داده شدند. 

 بو ها توس��ط 41 ش��خص ارزیاب ج��وان )20- تا 30 س��اله( 
 س��نجیده ش��دند. به این افراد دو ظرف حاوی ب��وی بدن در

9 ترکیب داده و از آنها خواسته ش��د که تشخیص دهند کدام 
بو متعلق به افراد سالخورده است. ارزیاب ها همچنین شدت و 
مطبوع بودن هر بو را سنجیدند و در   نهایت از آنها خواسته شد 
که س��ن افراد داوطلب برای هر نمونه موردی را تخمین بزنند. 
این ارزیاب ها توانستند س��ه گروه سنی حاضر در آزمایش را بر 
اساس نشانه های بو از هم تمیز دهند. تحلیل های آماری نشان 
داد که بوهای گروه مسن عامل این توانایی برای تشخیص سن 
بودند. ارزیاب ها همچنی��ن بوهای بدن گروه مس��ن را دارای 
شدت و نامطبوعی کمتر نسبت به بوی بدن دو گروه سنی دیگر 
اعام کردند.  لوندستروم اظهار داشت: افراد سالخورده دارای 
بوی زیربغل قابل تشخیصی هس��تند که از نظر افراد جوان تر 
نس��بتاً خنثی و کمترنامطبوع ان��د. این امر با تص��ور عموم در 
خصوص نامطبوع بودن بوی افراد مس��ن در تضاد است. با این 
حال، ممکن است که سایر نقاط منشأ بوی بدن از جمله پوست 

و تنفس دارای کیفیت های متفاوت از زیربغل باشند. 
 مطالعات آتی با هدف تشخیص بیومارکرهای اساسی استفاده 
شده توسط ارزیاب ها برای شناس��ایی بوهای مرتبط با سن و 
همچنین تعیین این موضوع که مغز چگونه قادر به شناسایی و 

ارزیابی این اطاعات است، صورت خواهند گرفت. 

گهواره حبابی برای خواب نوزادانخودرویی از جنس بامبو

بو، سن انسان را لو می دهد!
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چهره

علی اکبر والیتی

گنجشک الال! حقیر الال! دست انداز
 قدم��ا فرموده ان��د: خواب عیش 

مجید 
فقراست. در فقیر بودن حقیر که کافی

شکی نیست )اگر هم شکی بود با 
این جناس تام مرتفع شد( اما در عیش بودن خواب چرا. 
البته آنچه قدما می فرمایند عموما درست است، اما اگر این 
دوس��تان قدما هم، هم محله ای حقیر بودند، بی تردید 
ضرب المثلی دیگری در تعیین عیش��ی جدید برای فقرا 
می ساختند که دست ما هم در پوست گردو نماند)برای 
قدما که ض��رب المثل س��اختن کاری ن��دارد، آن همه 
ساخته اند این هم رویش(. می گویند قسم خوردن مکروه 
است، اما کی گوشش به این حرف ها بدهکار است...خدا 
شاهد است طی سالیان اخیر به ندرت به یاد دارم که شبی 
را بدون س��ر و صداه��ای مزاحم و از خ��واب پریدن های 
متوالی به صبح رس��انده باشم. ش��اید فکر کنید که بنده 
منزلم در جوار کارخانه ذوب آهن یا اتوبان تهران یا در جوار 
یک تاالر عروسی)از آن خوب خوب هایش( قرار دارد، اما 
 به ش��ما اطمینان می دهم که این مح��ل از آرام ترین و 

سربه زیرترین محات شهر است)اگر مسائل امنیتی اجازه 
م��ی داد، آدرس می دادم جهت اطمین��ان خاطر و تأیید 
صحت عرایض(. گاهی وقت ه��ا به خودم عرض می کنم، 
برگردم به ده آبا و اجدادی؛ جایی که پدر بزرگم 70 سال 
پیش ترک کرد و به شهر آمد، اما حقیقتش رویم نمی شود. 
اگر رفتم و اس��تقبال ش��ایانی از حقیر ش��د و در مراسم 
خوشامدگویی، کدخدا از من پرسید،خوب پسرم بعد از این 
همه س��ال چرا برگش��تی به ده، چه بگویم؟ عرض کنم 
»اومدم یه کم بخوابم؟!« حاال از خجالتی بودن بنده هم که 
بگذریم، از شانس بس��یار زیبای ما، دقیقاً از صد متری ده 
 مذکور یک اتوبان رد ش��ده اس��ت که اوس��ین بولت هم 
نمی تواند سالم از این طرفش به آن طرف برسد؛ سر و صدا 
هم که الی ماشاءاهلل. خاصه نه راه پس داریم و نه راه پیش. 
در این شب های طوالنی پر سر و صدای لعنتی فقط دو چیز 
 به حقیر کم��ی التی��ام می بخش��د؛ یکی فک��ر این که 
همس��ایه های صدمتر باالتر که بر خیابان هستند، حتما 
وضعش��ان بدتر است و کیس��ت که نداند وقتی ناراحتی، 

دیدن بدبختی های ش��دیدتر بقیه چه لذت زاید الوصفی 
دارد. دیگری اما، انگیزه قوی انتقام است. همین االن که با 
شما عزیزان صحبت می کنم یک اگزوز خفن برای ماشین 
گرفت��ه ام و قرار اس��ت از نیمه ش��ب به بعد در ش��هر به 
شبگردی بپردازم. پروژه بعدی، اما اساسی تر است؛ قصد 
دارم خانه کلنگی بغلی که تنها خانه در رفته از دست بساز 
 بف��روش های زب��ل ای��ن منطقه اس��ت را بخ��رم و یک 
12 واحدی شش طبقه در آن بس��ازم، اما... با یخ و ترشی! 
شبی دو سرویس میلگرد خالی می کنم با سه سرویس آجر 
آن هم دو نصف شب به بعد. ساختمان که به نیمه رسید، 
 پیکور می آورم خرد خرد خرابش می کن��م و دوباره از نو 
می سازم آن هم چهار صبح... خاصه کنم، یک آتشی در 
این محله می سوزانم که در تاریخ ساختمان سازی ایران 
ثبت بشود! بلکه تافی این همه س��ال های صبوری و از 
خواب پریدگی و قرص خواب و دیر سر کار رفتن و غیره در 
بیاید. عجالتا تا آن موقع آرام آرام پولهایم را جمع می کنم 

و هر وقت از خواب پریدم فقط لبخند می زنم.
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