
 سلبریتیآلودگی هوا باز هم به مرز هشدار رسید 
 پاستوریزه

آلودگی هوا را حدود سه برابر حدمجاز
گران ترین و ارزان ترین 

روزنامه های کشور 12
جنایت؛  پاسخی برای 

رد خواستگار  57
نمره اعصاب شما 

11چند است؟ 

 راه اندازی43 مدرسه 
تخصصی  ورزش در اصفهان  

 افزایش کیفیت مباحث تربیت بدن��ی یک��ی از مهم ترین 
رویکرد های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و 

ورزش و تربیت بدنی در این سند از جایگاه ویژه ای برخوردار 
اس��ت، برگزاری دوره های آموزشی مربیگری و داوری برای 
مربیان تربیت بدنی یک��ی از راهکار های توس��عه و ارتقای 
مباحث تربیت بدن��ی و اب��زاری ب��رای دس��ت یابی ب��ه 

اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است...

بیداری اسالمی یا بهار عربی ؟

مهناز افشار می خواند 

جنایت در تهران، کشف جسد 
بعد از 10 سال در اصفهان

سپاهان، منطقی یار می گیرد

صنعت باغداری، جایگزین 
مناسب اقتصادی در بخش 

کشاورزی 
  حذف بودجه فرهنگی 

برای مساجد از سؤاالت 
اوقاف است

س [
فار

س /
عک

[

 نبایدبه گونه ای شود 
که کسی برای انقالب نماند

کسانی را که به درد انقالب می خورند باید حفظ کرد و حذف نکرد. ممکن است افرادی 
اشکاالتی داشته باشند اما نباید خوبی های انسان ها را نادیده گرفت، مگر آنها که روح 
جمعی نداشته باشند و حضور آنان غیرقابل تحمل باشد. ما باید با سعه صدر جا را برای 
دیگران باز کنیم و تنگ نظری ها را به کناری بگذاریم. ما اگر می خواهیم انقالب را حفظ 
کنیم باید با هم ائتالف کنیم و از حذف یکدیگر بپرهیزیم. نباید به گونه ای شود که به 

یکباره کسی برای انقالب نماند. مردم در صحنه هستند و مسائل را می بینند.

9المپیک ، پَر
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60 مترمانده تا تحقق رویای بزرگ
استاندار اصفهان درباره تونل سوم کوهرنگ خبرداد 

دیوار چین روی سر ایران فرو ریخت؛

حذف بروکراسی اداری و تالش برای فرهنگسازی از جمالتی بود 
که علیرضا ذاکر اصفهان استاندار اصفهان در اولین نشست خبری 
خود در س��ال جاری محور صحبتهای خود قرار داد و افزود: تمام 
تالش اس��تان در این طی دولت دهم ایجاد فضای با بستر مناسب 
برای خدمت رسانی بوده که در این راستا اقدام به حذف بروکراسی 
اداری کردیم و برای پیش��روی کارها نیز فرهنگسازی را مقدم بر 
کارها قرار دادیم. اس��تاندار اصفهان درباره اهمیت  عملگرایی در 
سایه بس��تر فرهنگس��ازی هم گفت: تالش برای فرهنگسازی در 

زمره وظایف استان قرار دارد ولی در این میان به مراتب عملگرایی 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت.وی در بخش دیگر صحبتهای 
خود به مسایل انتقال آب اش��اره کرد و گفت: یکی از اهداف مهم 
استانداری که از ابتدای سال آن را از جمله طرحهای مهم استان 
قرار داده رسیدگی به وضعیت آب است که در این راستا کارگروه 
آب استان تشکیل شده و مس��ایل آب اصفهان از این طریق رصد 

و بررسی می شود. 
3
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

6250732-3
6265583

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

یارانه ه

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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میراث فرهنگی 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

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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آگهی مناقصه

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

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

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

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

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

شماره تلفن: 0311-6680030

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52

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

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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پذیرش آگهی های

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

آگهی مناقصه عمومی

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

نوبت دوم

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

شهر فارسان
مبلغنوع اعتبارموضوع مناقصهردیف

ضمانت نامه
مبلغ برآورد 

)ریال(

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

از محل منابع 
داخلی

50/000/000960/000/000

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

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

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

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

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

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

م الف/ 4654
شرکت آب منطقه ای اصفهان، امور بازرگانی

شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد انجام خدمات مأموریت های اداری 
خود با خودرو سبک در محدوده استان و خارج از استان خود را از طریق مناقصه به 
واجدین شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های خدماتی ترابری که تمایل به 
همکاری دارند دعوت می شود ضمن اعالم آمادگی نسبت به ارسال سوابق کاری و 
گواهی حسن انجام و رزومه شرکت به مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی به دفتر امور 

بازرگانی مراجعه نمایند.
1- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 120/000/000 ریال است.

2- نوع تضمین، ضمانتنامه بانکی معتبر است.
3- ضمناً هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن تماس: 5-6615360 )0311( داخلی 144

نوبت اول



چهره روزیادداشت

نارامی سوریه به اسرائیل می رسد
سفیر سابق ایران در لبنان تحوالت سوریه، لبنان و رژیم صهیونیستی 
را در چارچ��وب ی��ک زنجی��ره عن��وان ک��رد و گفت:همچنان که 
ناآرامی های سوریه اخیرا به لبنان س��رایت کرده است، پیش بینی 
می شود این تنش و ناآرامی به زودی به اس��رائیل نیز سرایت کند.

مسعود ادریسی، س��فیر پیش��ین ایران در لبنان در گفتگو با مهر، با 
اشاره به تحوالت سوریه و مواضع روسیه مبنی بر لزوم نقش آفرینی 
ایران برای حل و فصل بحران س��وریه و ش��رکت ایران در کنفرانس 
سوریه، تصریح کرد: کشورهای بزرگ، چه آمریکا و اروپا که مخالف 
اسد هستند و چه روسیه و چین که مواضع حمایت از دولت سوریه 
را دارند، هم��ه می دانند ایران در منطقه و به ویژه تحوالت س��وریه 

نقش مؤثری دارد.

ساالنه 10 هزار پروژه محرومیت زدایی 
در کشور انجام می شود

مش��اور عالی فرمان��ده کل س��پاه گفت: س��االنه 10 ه��زار پروژه 
محرومیت زدایی در کشور به وسیله قرارگاه سازندگی کوثر، وابسته 
به قرارگاه خاتم االنبیا انجام می شود. س��یدضیاء الدین حزنی اظهار 
داشت: محرومیت زدایی، مردمداری و مردم یاری، سه شعار اساسی 
قرارگاه سازندگی سپاه پاسداران اس��ت که توانسته برحسب فرمان 
مقام معظم رهبری س��االنه در مناطق محروم با انج��ام پروژه های 

عام المنفعه بخشی از محرومیت را از چهره این مناطق بزداید.

نجات نفتکش کره ای 
به وسیله ارتش

یک فروند نفتکش کره ای با 18سرنشین از خطر غرق شدن نجات 
یافت. این شناور که از بنگالدش به س��مت امارات عربی متحده در 
حرکت بود، در 30 مایلی جنوب غربی بندر جاسک در دریای عمان 
به علت آتش سوزی در موتورخانه درخواس��ت کمک کرد. مسئول 
مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان گفت : ش��ناور ناجی این اداره کل با کم��ک ناوچه نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اس��المی به کمک نفتک��ش کره ای حادثه 

دیده شتافتند.

 دادگستری فرانسه مریم رجوی 
را احضار کرد

دادگس��تری فرانس��ه برای انجام مراحل بازجویی و بازپرسی، مریم 
قجرعضدانلو )رجوی(، س��رکرده گروهک تروریس��تی منافقین را 
احضار کرد. مریم رجوی ب��ه دلیل فعالیت های تروریس��تی، نقض 
حقوق بشر، مجبور س��اختن اعضای گروهش به خودسوزی پاریس 
در سال ۲003 و صدها شکایت قربانیان این گروه تروریستی از وی، به 
وسیله دادگستری فرانسه احضار شد. در همین ارتباط تعداد زیادی 
از قربانیان و اعضای پیشین و جدا شده گروهک منافقین در حمایت 
از محاکمه رهبران این فرقه مقابل کاخ دادگس��تری فرانسه حاضر 
شدند و با ش��عارها و پالکاردهایی که در دست داشتند، از این اقدام 

دادگستری فرانسه حمایت کردند.

 جزئیات حمله سایبری 
به وزارتخانه های علوم و نفت

هادیانفر، رییس پلیس فتا درباره حمله اخیری که به س��ایت وزارت 
علوم صورت گرفته بود، گفت: بعد از حمله به وزارت نفت، بالفاصله 
در همان هفته سایت وزارت علوم را هدف گرفتند که با توجه به این 
که وزارت علوم محیط دانشگاهی است و انتظار می رفت سامانه قوی 
داشته باشند، دشمن نتوانست از درگاه وزارت وارد شود و حمله در 

همان مرحله اول خنثی شد.
رییس پلیس فتا درب��اره این که آی��ا هدف از این نفوذ، شناس��ایی 
دانشمندان هس��ته ای بوده اس��ت، تصریح کرد: زمانی که شبکه ای 
هک می ش��ود، هر اطالعاتی قابل برداش��ت اس��ت. یعنی هرچه در 
س��امانه اطالعاتی  وجود داشته باشد، به فراخور س��ازمان به وسیله 

هکر برداشت می شود.

 احمدی نژاد به برخورد 
با رحیمی تن دهد

توکلی با بیان این که قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده قدرتمندان 
اقتصادی عملکرد خوبی دارد اما در برخ��ورد با اتهامات دولتمردان 
سیاسی خوب عمل نمی کند، گفت: بخشی از این اتهام ها مربوط به 
کسانی است که قدرت سیاسی دارند، اما متأسفانه تاکنون از برخورد 

مصون بوده اند.
این نماینده مجلس با اشاره به مطلب اخیر احمدی نژاد که در سایت 
شخصی وی منتش��ر ش��ده و او بر اجرای عدالت تأکید کرده است، 
درباره لزوم برخورد با رحیمی گف��ت:  احمدی نژاد با دعاوی اش باید 

به خیلی چیزها تن دهد، اما فاصله بین حرف و عمل او زیاد است.

هر قصه ای از تاریخ یک ش��روع دارد. نقطه شروع این اتفاقات 
هم خودسوزی یک دوره گرد درتونس بود. آتشی که او روشن 
 کرد، هنوز خاموش نش��ده اس��ت و دامنه آن ه��ر روز بزرگ و 
بزرگ تر می ش��ود و می رود تا ش��عاعش کل سرزمین های 

عرب را فرا بگیرد.
ام��ا نکته مه��م تفس��یر و تاوی��ل ای��ن انقالب ها اس��ت. اگر 
چه تم��ام جنبش ه��ای منطق��ه ب��ا نظر ب��ه اس��الم اتفاق 
افت��اد و دغدغ��ه اصل��ی انقالبی��ون در کش��ورهای عرب��ی 
گس��ترش اس��الم و تش��کیل حکومتی اس��المی ب��ود اما در 
براب��ر این تفس��یر و اتفاقات غ��رب نمی توانس��ت  بی تفاوت 
 باش��د. جل��وی حرک��ت م��ردم رانم��ی ش��ود گرف��ت و 
نمی توان از یک انقالب جلوگیری کرد اما می توان یک انقالب 

را  از مسیر خود منحرف کرد. 
می توان انقالب را قلب کرد و آن را از اهداف خود دور کرد و جای 
اهداف اصلی و فرعی آن را عوض ک��رد. غرب نیز آگاهانه از این 

شیوه در برابر انقالب هاب منطقه استفاده کرد. 
غرب نمی توانس��ت این انقالب ه��ا را نادیده بگی��رد و آنها را 
انکار کند چرا که واقعیت داشت. بنابر این روی آنها اسم »بهار 

عربی« گذاشت و این انقالب ها را تالش اعراب برای رسیدن به 
دموکراسی خواهی دانست. 

در کش��ورهایی چون مصر تناقض بس��یار زیاد ب��ود؛ آمریکا تا 
 آخرین لحظات از حکومت مبارک دفاع می کرد، اما یک باره با 
مسجل ش��دن در پیش بودن انقالب و غیر قابل اجتناب بودن 
آن، تغییر مسیر داد و تالش کرد انقالب را از مسیر خود منحرف 

کند. 
تالش آنها برای حمایت از آخرین نخست وزیر مبارک وآوردن 
این نامزد ریاس��ت جمهوری مصری به همراه »مرسی«، نامزد 
اخوان المسلمین به دور دوم انتخابات، آخرین سعی آنها برای 

منحرف کردن یکی از انقالب های منطقه است.
 نامگذاری بهار عربی و القای حرکت دموکراسی خواهانه اعراب 
حرکت دیگری برای انحراف این انقالب هاس��ت. غرب س��عی 
می کند به محتوای دینی این حرکت های مردمی منطقه غالب 
غیر دینی بزند و از همین راه به اهداف خود برسد. نکته مهم در 

توجه به این ظاهر است. 
عده ای بدون توجه به مفهوم »بیداری اسالمی« نفس حرکت 
اعراب را اصی��ل می دانند. در این نگاه فرق��ی نمی کند بر این 

جنبش ها چه نامی بگذاریم و مهم، تحوالتی است که صورت 
گرفته است. اما نکته مهمی که در این دیدگاه قابل نقد است، نوع 
مطالبات مردم انقالبی و بی توجهی به آن است؛ حر کت های 
 انقالب��ی بی تاریخ نیس��تند و یک ش��به به وجود نم��ی آیند. 
 انق��ال ب و تحول در ی��ک قوم براس��اس تمای��الت زود گذر و 
 دفعی نیس��ت که یک ش��به پدید آید و بعد از آن هم فراموش 

شود. 
  نگاه ب��ه یک ق��وم، ب��دون توج��ه ب��ه تاری��خ آن و راهی که

 س��پری کرده اس��ت، نگاه ابتری اس��ت. انق��الب و تحول در 
 هر جایی  و ب��ا هر دی��ن و آیینی متف��اوت اس��ت و یک جور

 ظهور و بروز نمی کند.
 برای یک انقالب باید اسم متناس��ب با آن را انتخاب کرد،  چرا 
که اه��داف و آرمان های آن انقالب با اس��م گ��ذاری و تعیین 

م��دل حکومت��داری تعیین 
می شود. 

باید تف��اوت گذاش��ت میان 
یک قومی که ب��رای رهایی 
از طاغوت قیام م��ی کنند تا 
ق��وم دیگر که ممکن اس��ت 
دغدغه های آزادی خواهانه 
داشته باش��ند. این که میان 
بیداری اسالمی و  بهار عربی 
فرق قائل نباشیم  مانند این 
است که انقالب اسالمی ایران 
و حرکتی که امام شروع کرد 
را ب��ا انقالب کبیر فرانس��ه و 
حرکت م��ردم اروپ��ا و غرب 
ب��رای تغیی��ر و تج��دد آغاز 
کردند، یکی بدانی��م. اما آیا 
به واقع ای��ن حرکت ها یکی 
اس��ت ومی توان به همه آنها 

یک نام و نشان داد؟!  
مشخص است که انقالب ها 
 تف��اوت ماهوی دارن��د و هر 

کدام جهان بینی خاص خود را دارند. بی تفاوت بودن نس��بی 
به این مسائل و بی توجه بودن در شناخت صحیح یک انقالب 
و یک اتفاق، دقیقا همان چیزی اس��ت که مورد خواسته غرب 

است. 
هر ظاهری، خبر از باطن خود می ده��د و نمی توان به ظواهر 
بی تفاوت بود. مسلم است در اسالم هم عدالت  و آزادی و حقوق 
بشر وجود دارد اما این به معنا نیست  که تمام معانی مورد نظر از 
این واژه ها هم دقیقا همان معنی را بدهد که یک انسان متجدد 

از آن براشت دارد.

بررسی ماهوی انقالب های منطقه

بیداری اسالمی یا بهار عربی ؟

پیگیری طرح 
استیضاح وزیرکار

طب ایرانی اسالمی 
باید احیا شود 

یکی از طراحان استیضاح وزیر کار گفت: بعد از تشکیل کمیسیون های تخصصی 
مجلس، طرح استیضاح وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی درمجلس را پیگیری 
می کند. حسین نجابت، نماینده تهران با اش��اره به استیضاح عبدالرضا شیخ 
االس��الم، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به 
سمت مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: استیضاح وزیر کار یک مسأله 
جمعی و نه شخصی اس��ت. طراحان اس��تیضاح وزیر کار منتظر پاسخ آقای 
 منتظری، رییس دیوان عدالت اداری هستند. طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اواخر س��ال گذشته در پی انتصاب س��عید مرتضوی به سمت 
مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد که با وجود در دستور کار قرار 
گرفتن آن از سوی هیأت رئیسه، 19 نفر از طراحان به دلیل قول شرف مرتضوی 

به حدادعادل برای کناره گیری از این پست، امضای خود را پس گرفتند.

احمدی نژاد با اشاره به این که طب سنتی بخش مهمی از فرهنگ اسالمی 
ایران را تشکیل می دهد، گفت: ما برای از بین رفتن یک ساختمان یا یک 
اثر فرهنگی به ش��دت غصه می خوریم، اما میراث مهم تر، میراث معنوی 
ماست که طب سنتی نیز بخشی از آن است. رییس جمهور با تأکید بر این 
مسأله که طب ایرانی اسالمی باید احیا شود و براساس آن یک نظام نامه 
ایجاد شود، گفت: امیدواریم به فضل الهی در سال جاری بتوانیم بخشی از 
این نظام نامه را پیاده کنیم .رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به واردات ساالنه سه میلیارد دالر تجهیزات بیمارستانی و دارو به 
کشور گفت: امیدوارم ما بتوانیم با صادرات گیاهان دارویی تمام این هزینه 
را جبران کرده و حتی صادرات بیشتر نیز داشته باشیم و این، شدنی است.

س�ال 2012 برای غرب چیزی ش�بیه کابوس بود؛ اعراب از خواب بیدار شده بودند. پایه های  رضا 
نظام های دیکتا توری منطقه در طول این سال ها این قدر پوسیده شده بود که کسی باورکامروا

نمی کرد به فاصله کوتاهی از شروع مبارزات، حکومت بعضی از کشور های عربی سرنگون شود. 

مخالفت روسیه با دخالت 
نظامی در سوریه

وزیر امور خارجه روس��یه بار دیگر تأکید کرد این کشور 
به هیچ وجه با دخالت نظامی در سوریه موافقت نخواهد 

کرد. 
س��رگئی الورف، وزی��ر ام��ور خارج��ه روس��یه در 
کنفرانس خبری خود گف��ت: ما می خواهی��م دیدگاه 
خود را درب��اره تحوالت جاری در س��وریه بی��ان کنیم، 
این وضع موج��ب نگران��ی روزافزون ما ش��ده اس��ت. 
اقدامات طرف ه��ای تأثیرگ��ذار خارجی نی��ز موجب 
نگران��ی ماس��ت. چ��ون آش��کارا از مخالف��ان مس��لح 
 س��وریه حمای��ت می کنن��د و همزم��ان از جامع��ه 
بین المللی می خواهند نظام سیاسی س��وریه را تغییر 
دهند. این نخس��تین بار در طول بحران س��وریه اس��ت 
که به شکل جدی شاهد مطرح ش��دن پیشنهاد دخالت 
نظامی در نتیجه ادامه کشتار مردم هستیم و این تا حد 
زیادی نتیجه اقدامات طرف های خارجی در حمایت از 

مخالفان است.

راز  انتشار اخبار ضد  و نقیض  
درباره  حال  مبارک

به گزارش روزنامه الیوم السابع، برخی منابع آگاه مصری 
از تالش حس��نی مبارک ب��رای توافق مال��ی هنگفت با 
ش��ورای نظامی برای خروجش از زن��دان »طره« پرده 

برداشتند. 
به گفته ای��ن منابع، مبارک ب��ه یک��ی از نزدیکان خود 
مأموریت داده با شورای عالی نظامی حاکم بر مصر وارد 
مذاکره شود و در ازای آزادی خود بخش قابل توجهی از 
دارایی و اموال خود را به این شورا ببخشد. براساس طرح 
ارایه شده، شورای عالی نظامی مصر باید با انتشار اخبار 
متعدد درباره وخامت حال مبارک، رأی به آزادی پزشکی 
وی از زندان و انتقال وی به مرکز پزش��کی شرم الشیخ 
دهد. از س��وی دیگر منابع آگاه امنیتی در وزارت کشور 
مصر با رد ش��ایعات مرگ مبارک اعالم کردند مبارک از 
وضعیت جسمانی مناسبی برخوردار نبوده و با نارسایی 
قلبی و فشار خون باال مواجه است و همین موجب شده 
تا از تنف��س مصنوعی برای وی اس��تفاده ش��ود. منابع 
مذکور گفتند: مبارک همچنان در بیمارستان زندان به 

سرمی برد و تحت نظر پزشک خود قرار دارد.
این منابع هدف از انتشار اخباری مبنی بر مرگ حسنی 
مبارک را ایجاد هرج و مرج و آش��وب در کش��ور قلمداد 

کردند.

س��ردار احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح با بیان این که حوزه زیست محیطی حوزه بسیار 
مهمی در جهان است، اظهار داشت: در داخل کشور نیز به 
این حوزه پایبند هستیم و برای ما بسیار مهم است. توجه 
به محیط زیست از نظر شرعی، اخالقی و اجتماعی الزم 
است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان این 
که ما همواره بر حمایت از محیط زیست تأکید می کنیم، 
افزود: خوشبختانه تاکنون توانس��ته ایم در زمینه های 
زیس��ت فناوری، دانش نانو و ترکیب ه��ای مختلف به 
دانش های خوبی در مسائل محیط زیست دست یابیم. 
وی در ادام��ه درباره این ک��ه وزارت دفاع و پش��تیبانی 
نیروهای مس��لح تاکنون چه اقداماتی را برای حمایت از 
محیط زیست انجام داده است، افزود: در این زمینه تالش 
کردیم بخش��ی از صنایع دفاعی را از تهران خارج کنیم. 
همچنین باید به مدیریت پسماندها توسط صنایع دفاعی 
اشاره کرد. سعی کردیم جلوی آلودگی ها را بگیریم. وی 
افزود: توانسته ایم سامانه های خوبی را در حوزه دفاعی 
تولید کنیم. به همین جهت جزو یکی از کشورهای اصلی 
در حوزه دفاعی هستیم. با اطمینان می توانم اعالم کنم 
ایران جزو 10 کشور اول دنیا است که توانسته است در 
حوزه دفاعی نقش خود را به خوبی ایفا کند و این نقش به 

خاطر حضور جوانان پرشور و انقالبی است.

نماینده آمری��کا در آژانس بین المللی انرژی اتمی نشس��ت 
ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین را ناامیدکننده 
خواند و ادعاهای غرب علیه برنامه هس��ته ای ایران را تکرار 
کرد. به گزارش فارس، رابرت وود، نماینده آمریکا در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد: عدم پیشرفت در گفتگوهای 
ایران و آژانس  بین الملل��ی انرژی اتم��ی ناامیدکننده بود و 
نمایانگر ادامه پایبند نبودن ایران به تعهداتش مقابل دیده بان 
هسته ای سازمان ملل است. پس از پایان نشست روز جمعه 
ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، این نهاد اعالم کرد در  
این نشست پیشرفتی حاصل نشد. براس��اس مفاد معاهده 
»NPT«، بازرس��ی از مراکز نظامی کش��ورها جزو وظایف 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نیس��ت اما آژانس اصرار دارد 
از این سایت نظامی بازدید کند. علی اصغرسلطانیه، نماینده 
ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش خود  آژانس 
را متهم کرد که تبدیل به سازمان اطالعاتی برخی کشورها 
شده است. آمریکا که دنبال بهانه ای برای فضاسازی علیه ایران 
در آستانه مذاکرات کشورمان با 1+5 در مسکو است، با اشاره 
به نشست روز جمعه گفت: نتایج این نشست بر ادامه پایبند 
نبودن ایران به تعهداتش مقابل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
و بر لزوم همکاری این کشور با این آژانس برای پرداختن به 

نگرانی های واقعی جامعه بین الملل تأکید دارد.

قاضی ناصر س��راج درباره فرار خاوری که وکیل متهم ردیف 
اول پرونده در جلسه قبل درباره آن اطالعاتی اعالم کرده بود، 
گفت: در تاریخ ۲5 شهریور سال 90 خاوری، مدیرعامل فراری 
بانک ملی تصمیم به خروج از کشور می گیرد آن هم به مقصد 
انگلس��تان.وی افزود:  درنامه ای، با مأموریت خاوری موافقت 
می شود و در نامه ای از سوی مشاور نهاد و دبیر هیأت نظارت 
در سفرهای خارجی، این مأموریت  کم لن یکن تلقی می شود. 
سراج گفت: چند روز بعد از لغو مأموریت، خاوری از هتلی در 
لندن فکسی به دفترش می فرستد و در آن فکس استعفایش 
را اعالم می کند.رییس ش��عبه اول دادگاه انقالب به اظهارات 
آقای »د«، رییس دفتر آقای خاوری اشاره کرد کرد و گفت: این 
فرد مدعی است در 31 شهریور سال 90 خاوری به مدیریت 
حراست بانک می گوید برنامه  س��فری به لندن دارم از وزارت 
اطالعات بپرسید اگر ممنوع الخروج نیستم، بلیت تهیه شود. 
وی گفت: رییس دفتر خاوری مدعی است از طریق آقای »ص«، 
مدیرکل حراست بانک ملی خواس��تم تا از آقای »ز«، رییس 
سازمان حراست کل کشور پیگیری شود. سراج گفت: در نهایت 
آقای »پ«، معاون وزیر اطالعات بالمانع بودن خروج خاوری را 
به آقای »ز« و از آن طریق به آقای »ص« اعالم می کند. قاضی 
سراج همچنین اشاره کرد اینترپل دستور دستگیری خاوری 

را صادر کرده است.

امیر خجس��ته، نماینده همدان و فامنین تنها متقاضی 
عضویت در کمیسیون ش��وراها و امور داخلی کشور در 
مجلس نهم ش��د .به دلیل گرایش و عالق��ه نمایندگان 
مجلس به کمیس��یون های مهم از قبی��ل امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی، برنامه و بودجه، ان��رژی، صنایع و 
معادن، برخی کمیس��یون ها با تعداد زیر 10 نفر یا زیر 
۲0 نفر تشکیل شد. این درحالی است که کمیسیون ها 
معموال ۲3 تا ۲5 عضو دارن��د.11 نماینده دیگر مجلس 
نیز کمیس��یون ش��وراها را به عنوان اولوی��ت دوم خود 
انتخاب ک��رده بودند که برخی از آنان ب��ه دلیل موافقت 
با عضویتشان در کمیس��یونی که به عنوان اولویت اول 
برگزیده بودند، وضعیت عضویتشان در کمیسیون های 
مجلس تعیین تکلیف شده است. این استقبال نکردن از 
برخی کمیس��یون های مجلس در حالی است که پیش 
از این عل��ی الریجانی ب��ه نمایندگان متذکر ش��ده بود 
خودشان این موضوع را رعایت کنند و در یک کمیسیون 
متمرکز نش��وند. وی پیش از این هم از استقبال نکردن 
از کمیسیون ش��وراها و اصل 90 مجلس خبر داده بود و 

اهمیت این کمیسیون ها را نیز متذکر شده بود.
به گزارش مهر، همچنان نمایندگان زیادی به دلیل این 
که کمیسیون مورد اولویت اول آنها پر شده است، هنوز 

تعیین تکلیف نشده اند.

انرژی هسته ای فساد اقتصادیدفاع مجلس

 در زمینه دفاعی جزو
 10 کشور اول دنیا هستیم

 واکنش آمریکا 
به نشست ایران و آژانس 

خاوری ممنوع الخروج 
نبود

 کمیسیونی در مجلس
 که فقط یک عضو دارد!

خبر ویژه

خبر بین الملل

انتقاد پلیس از بدحجابی بازیگران 
زن

معاون اجتماعی نیروی انتظامی
سردار بهمن کارگر  

س��ینما نباید ترویج دهنده بدحجابی باشد. جش��ن ها یا جشنواره هایی 
که برگزار می ش��ود و س��ایت های هنرمندان در فضای مجازی، ترویج 
دهنده این موضوع است. وزارت ارش��اد باید جلوی فعالیت این سایت ها 
را بگیرد. برخی از زنان هنرمند به جش��نواره هایی مانند کن می روند و با 
کشف حجاب و لباس، با مرد نامحرم دس��ت می دهند. این فرد می تواند 
 الگو باشد؟ ما انقالب کردیم. چطور سینماگران صدایشان در این مورد در 
نمی آید؟ آن وقت یک هنرمند 
وقتی راج��ع به زن در س��ینما 
اظهار نظر می کند، کلی سر و 
صدا ایجاد شده و صدای خیلی 
از این اف��راد در می آید، اما چرا 
وقتی ای��ن زن که ب��ا این قیافه 
در جش��نواره های خارج��ی 
حاضر می ش��ود، صدای هیچ 

سینماگری در نیامد؟
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اولین نامزد ریاست جمهوری مشخص شد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم خبر داد. محسن 
رضایی در نشستی با کهگیلویه و بویراحمدی های مقیم تهران تأکید کرد که به طور حتم نامزد دهمین 

انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد.

 نگاه به یک قوم، 
بدون توجه به 

تاریخ آن و راهی 
که سپری کرده 

است، نگاه ابتری 
است انقالب 

و تحول در هر 
جایی  و با هر دین 
و آیینی متفاوت 
 است و یک جور

  ظهور و بروز 
نمی کند
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جنجال
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توقیف هزار دستگاه وسیله نقلیه 
متخلف در اصفهان

   سرهنگ محمدعلی بختیاری، فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان  
گفت:با اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان اصفهان، 
طی یک هفته گذش��ته نزدیک به هزار دس��تگاه موتور س��یکلت و 

خودروی متخلف توسط پلیس توقیف شد. 
به گفت��ه وی،  پلی��س اصفهان در راس��تای پیش��گیری از تخلفات 
رانندگ��ی، مه��ار و کاهش تصادف��ات و مقابل��ه ب��ا ناهنجاری های 
انضباطی ترافیکی، طرح تش��دید برخورد با وس��ایل نقلیه متخلف 
 را به م��دت یک هفته در س��طح ش��هر ب��ه مرحله اجرا گذاش��ت. 
در این طرح که در راس��تای ارتق��ای امنیت اجتماع��ی با همکاری 
مأم��وران کالنتری، پاس��گاه ها و عوامل کمکی یگان ام��داد به اجرا 
گذاشته شد، مجموعا ۹۵۴ دستگاه وسیله نقلیه شامل ۷۰۶ دستگاه 
موتورس��یکلت و ۲۴۸ خودرو متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل 

شدند. 

 جابه جایی دو درخت کهنسال 
از خیابان اردیبهشت به خیابان زاهد

محمدرضا باباگلیان، ش��هردار منطقه یک اصفه��ان گفت: دو اصله 
درخت نخل کهنسال به دلیل آزادسازی مسیر، از خیابان اردیبهشت 

به خیابان زاهد منتقل شد. 
به گفته وی،  دو اصله درخت نخل کهنس��ال طی ماه جاری به دلیل 
آزادسازی مسیر از ملک شخصی واقع در خیابان اردیبهشت، کوچه 
ش��هید طباطبایی به خیابان ش��هید زاهد نجفی، حد فاصل خیابان 
طالقانی و میرداماد منتقل شد. وی در ادامه افزود: سن این درختان 
 تک لپه با ریش��ه افش��ان، ۶۰ تا ۷۰ س��ال و محیط بن درخت بین 

3۰۰ تا 3۵۰ سانتیمتر و ارتفاع آنها 13 تا 1۵ متر است. آلودگی هوا باز هم به مرز هشدار رسید 

گروه شهر:گرد و غبار ازصبح دیروز  بار دیگر آسمان شهرهای 
اس��تان اصفهان را فراگرفت. مدیرکل مدیریت بحران اس��تان 

اصفهان میزان س��رعت باد را ۴۰ کیلومتر درساعت و آلودگی 
هوا را حدود س��ه برابر حدمجاز اعالم کرد و افزود: وزش باد از 
شب گذش��ته در مناطق بیابانی شرق و شمال استان آغاز شده 
 و موجب ب��روز گرد و غبار درهمه مناطق ش��ده اس��ت و بنا به 

پیش بینی اداره هواشناسی، تا اواخر وقت فردا ادامه دارد.
شیشه فروش با بیان این که این گردو غبار منشأ درون استانی 
دارد، توصیه کرد: افراد سالمند، بیماران قلبی- ریوی و کودکان 

فقط درصورت ضرورت از منزل خارج شوند.
وی  با اشاره به این که به منظور مقابله با بیابان زایی درچندسال 
گذش��ته 3۰۰ هزارهکتار از بیابان های مناطق ش��رق و غرب 
استان اصفهان درختکاری  شده اس��ت، افزود: این درختان از 

نوع تاق در شهرستان های نطنز، کاشان، آران و بیدگل، نایین، 
اردستان و خوروبیابانک کاشته شده است.

 مدیرکل مدیریت بحران اصفهان خاطرنش��ان کرد: س��ال۹۰ 
یک میلی��اردو۴۰۰ میلیون توم��ان از اعتب��ارات دولتی برای 
عملیات بذرکاری، نهال کاری، کنترل شن های روان و مدیریت 

روان آب ها به اداره کل منابع طبیعی استان اختصاص یافت.
وی به تشکیل جلس��ه مدیریت بحران درشهرس��تان فریدن 
 اشاره کرد و گفت: دراین جلسه برای اجرای طرح های مقابله با 

گردو غبار، آبخیزداری و احیای مراتع تدابیری اندیشیده شد.
دراستان اصفهان سه میلیون و ۲۰۰ هزارهکتار مناطق بیابانی 

و کویری وجود دارد. 

میترا سیدان، کارشناس مس��ئول پیش بینی هوا هم به فعال 
شدن کانون های گرد و غبار داخلی با وزش باد بر روی مناطق 
شرق و جنوب شرق استان اش��اره کرد و اظهار داشت: به علت 
فعال شدن این کانون ها، پدیده گرد غبار را طی امروز و فردا در 
بخش های مرکزی و شمال شرق استان مشاهده خواهیم کرد. 
وی با تأکید بر این که ب��ه علت ماندگاری ای��ن پدیده بر روی 
آسمان استان وضعیت گرد و غبار شهر اصفهان در بعد از ظهر 
دیروز  به مرز هش��دار رسید، خاطرنش��ان کرد: دید افقی شهر 

اصفهان از 1۰ کیلومتر به دو کیلومتر رسید.
کارشناس مس��ئول پیش بینی هوای استان اصفهان ادامه داد: 

این پدیده روز سه شنبه از استان خارج می شود. 

گشتی در اخبار 

۳۴ هزار نفر اصفهانی شانس خود 
را برای استخدام امتحان می کنند 
 مع��اون توس��عه مدیری��ت و منابع انس��انی اس��تانداری اصفه��ان از 
ثبت نام بیش از 3۴ هزار نفر داوطلب در آزمون استخدامی دستگاه های 
اجرایی اس��تان اصفهان خبر داد. فرزاد زیویار با اعالم این خبر، اظهار 
داش��ت: عمل به مفاد قانونی در اجرای کلیه مراح��ل و فرآیند آزمون 
و به کارگی��ری نیروی انس��انی در دس��تگاه های اجرایی اس��تان باید 
سرلوحه کار همه دس��ت اندرکاران اجرای آزمون باشد. وی همچنین 
افزود: هم��ه امکانات الزم برای برگزاری آزمونی شایس��ته و مناس��ب 
فراهم ش��ده و فرمانداران حوزه های محل برگزاری نسبت به برگزاری 

مناسب آزمون آمادگی کامل 
دارند. معاون توسعه مدیریت 
و منابع انس��انی اس��تانداری 
اصفهان تصریح ک��رد: رعایت 
 عدالت اس��تخدامی در جذب

و ب��ه کارگی��ری اف��راد در 
دستگاه های اجرایی به عنوان 
رکن اصلی در فرآیند استخدام، 

باید مدنظر قرار گیرد.
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حذف بروکراس��ی اداری و تالش برای 
گروه 
فرهن��گ س��ازی، از جمالت��ی بود که شهر

علیرضا ذاکر اصفهانی، استاندار اصفهان 
در اولین نشست خبری خود در سال جاری محور صحبت هایش 
قرار داد و گفت: تمام تالش اس��تان در طی دول��ت دهم، ایجاد 
فضایی با بستر مناسب برای خدمت رسانی بوده که در این راستا، 
اقدام به حذف بروکراسی اداری کردیم و برای پیشروی کارها نیز 
فرهنگ سازی را مقدم بر کارها قرار دادیم. استاندار اصفهان درباره 
 اهمیت عملگرایی در سایه بستر فرهنگ سازی افزود: تالش برای 
فرهنگ سازی در زمره وظایف استانداری قرار دارد، ولی در این 

میان عملگرایی به مراتب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 60 متر تا پایان حفار تونل سوم کوهرنگ
اس��تاندار در بخش دیگر صحبت های خود به مسایل انتقال آب 
اش��اره کرد و گفت: یکی از اهداف مهم اس��تانداری که از ابتدای 
سال آن را از جمله طرح های مهم استان قرار داده، رسیدگی به 
وضعیت آب است که در این راس��تا کارگروه آب استان تشکیل 
شده و مسایل آب اصفهان از این طریق رصد و بررسی می شود. به 
گفته ذاکراصفهانی، حجم کار در راستای حل طرح های آبرسانی 
و حفظ منابع آب در اس��تان اصفهان آنقدر باال بوده که از ابتدای 
سال جلسات متعدد در این رابطه برقرار شده و با بررسی جزئیات 
مشکالت آب، به حل آنها می پردازد، همچنین برای جلب رضایت 

مردم با برنامه ریزی های انجام شده در این کارگروه، مقرر شده تا 
از جیره بندی آب شرب جلوگیری ش��ود.وی با اشاره به عملیات 
تونل انتقال آب خدنگستان گفت: تونل آب در خدنگستان باعث 
شد تا منابع آبی سامان داده شود. درباره تونل سوم کوهرنگ هم 
باید یادآور شوم که تنها ۶۰ متر از حفار آن باقی مانده و به دلیل 

برخورد به یک توده سیاه، کار کمی کند پیش می رود.

نبود اعتبار، مشکل بزرگ مصلی اصفهان
ذاکر اصفهانی مش��کل مصلی اصفهان را نبود اعتبار دانس��ت و 
گفت: در اجرای طرح مصلی اصفهان هیچ مشکلی به جز اعتبار 
وجود ندارد و بای��د گفت که این طرح فوق العاده بزرگ اس��ت و 
باید برای اتمام آن هزینه باالیی درنظر گرفته ش��ود. وی افزود: 
هم اکنون 1۵۰ نفر در کارگاه طرح مصلی مشغول به کار هستند 
و از استانداری نیز مقرر ش��ده که در هفته مدیران با سرکشی به 
نحوه س��اخت و اجرای این طرح، از چگونگی روند آن اطالعاتی 
 به دس��ت آورند و درصورت نیاز، مش��کالت آن را مورد بررس��ی 
قرار دهند. ذاکر  اصفهانی همچنین  به ایجاد مرکز هم اندیش��ی 
استان اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: همه به غلط باور دارند 
 که اس��تانداری یک نه��اد اجرایی اس��ت و از آن انتظ��ار اجرای 
طرح های استان را دارند، در حالی که این مسأله اصالً صحت ندارد 
و اس��تانداری تنها یک نهاد راهبردی است. در ساختمان شماره 
سه استانداری اصفهان مرکز هم اندیشی برای تعیین راهبردها 

و استراتژی های استان راه اندازی ش��ده است که با استقرار اتاق 
فکری، کانونی برای ایجاد کسب و کار و کمک به مشاغل ایجاد و بر 

استحکام آن می کوشند.

پاالیش مغز به جای نفت
و  کیفی��ت  کان��ون  دبی��ر  ضوی��ی،  نصیرالدی��ن   س��ید 
بهره وری کس��ب و کار اس��تان اصفه��ان نیز به تش��کیل اتاق 
فکری متش��کل از نخبگان و متخصصان با اس��تفاده از تجارب 
صنعتگران، هارمونی علم��ی جدیدی در حوزه صنعت اس��تان 
اصفهان اش��اره کرد و گف��ت: حمایت از تولیدکنن��دگان، ایجاد 
زیرس��اخت ها و ارایه راهکارهای اس��تاندارد در راستای حمایت 
از تولید، رویکرد کانون کیفیت و بهره وری کس��ب و کار اس��تان 
اصفهان در س��ال جاری اس��ت.وی تصریح ک��رد: درصددیم به 
جای پاالیش نفت، از پاالی��ش مغزها و افکار در راس��تای تولید 
 دان��ش و تولید مل��ی اس��تفاده کنیم. دبی��ر کان��ون کیفیت و 
بهره وری کس��ب و کار اس��تان اصفهان ادامه داد: در این کانون 
درصدد ایجاد مدل بومی س��ازی مبتنی بر دان��ش روز دنیا برای 
حمای��ت از کس��ب و کار و تولیدات اس��تان هس��تیم و این امر 
با همکاری نخبگان علمی، صنعت و تش��کیالت اجرایی محقق 

می شود.

بومی سازی برای بهبود فضای کسب و کار
ضویی با اش��اره به این که یکی از دالیل ایج��اد بحران اقتصادی 
در جهان به اس��تراتژی های جهانی ش��دن بازمی گردد، تصریح 
کرد: ما با ارتقای کیفیت بهره  وری، در تالش برای  بهبود فضای 
 کسب و کار و دسترسی به دانش های روز دنیا هستیم و با کمک 
بومی سازی کردن این دانش ها، سعی در ارتقای وضعیت توسعه 
استان اصفهان داشته ایم. وی تأکید کرد: سیاست گذاران اقتصادی 
غرب با ایجاد سازمان تجارت جهانی، احاطه کاملی به اقتصادهای 

خرد و کالن کشورهای دیگر پیدا کردند.

تک اندیشی را حذف می کنیم
دبیر کانون کیفیت و بهره وری کس��ب و کار اس��تان اصفهان با 
تأکید بر این که در این ش��رایط و با وجود تحریم ها و فش��ارهای 
 اس��تکبار جهانی علی��ه جمه��وری اس��المی ایران س��عی در 
بومی سازی تکنولوژی های داخلی داشته ایم، افزود: در این مدت با 
ایجاد فضای هم اندیشی، تک اندیشی ها را حذف کردیم و از طریق 
 اصالح کردن افکار، مشاوره، ارایه راهکارها و از بین بردن مسائل 
زیر ساختی که وابسته به رانت و مافیای اقتصادی بود فضای کسب 

و کار در استان اصفهان را بهبود بخشیدیم.

استاندار اصفهان درباره تونل سوم کوهرنگ خبرداد؛ 

60 مترمانده تا تحقق رویای بزرگ

هشدار 

 اوقاف متولی ارایه مدرک کارشناسی به 
گروه
حافظان قرآن و متولی مس��اجد است و  شهر

براساس قانون، تمام مساجد موقوفه بوده 
و اوقاف و امور خیریه متولی موقوفات به ش��مار می رود. در حال 
حاضر بودجه فرهنگی حذف شده اس��ت. ۲۶۰ میلیارد تومان از 
بودجه مساجد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اختصاص یافته 
و این موضوع از سؤاالت بسیار بزگ در ذهن اوقاف و امور خیریه 
است. در حال حاضر بیش از دو هزار تقاضا برای کمک به مساجد 
وجود دارد، اما تا زمانی که بودجه ای به مساجد اختصاص نیابد، 

اوقاف و امور خیریه نمی تواند به مساجد کمک کند.
مرکز تخصصی زبان در مس�جد ام�ام )ره( اصفهان 

راه اندازی می شود
حجت االسالم حسین اژدری، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان با اشاره به این که متولی خاصی برای مسایل قرآنی وجود 
ندارد، گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه به برگزاری مسابقات قرآن 
کریم در میان متقاضیان می پردازد و هفته آتی به عنوان آغاز زمان 

مسابقات بین المللی قرآن اعالم شده است.
به گفته وی، تاکنون حدود ۷۰ کشور برای حضور در این مسابقات 
آمادگی خود را اعالم کرده اند. این مسابقات در برج میالد تهران 
برگزار می شود و سالن های موجود در برج میالد یک بسته کامل 

برای برگزاری این مسابقات است .  حجت االسالم حسین اژدری  
افزود: دولت باید بودجه قرآن را تصویب کند و در صورت اختصاص 
بودجه کافی به برنامه های فرهنگی، اوقاف آمادگی دارد مسابقات 

قرآنی را در بهترین سطح در میان متقاضیان برگزار کند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان اعتق��اد دارد: ارایه 
اطالعات الزم در زمینه مبانی اعتقادی به توریس��ت های حاضر 
در اصفهان باید مورد توجه قرار بگیرد و ایجاد یک مرکز تخصصی 
زبان در مس��جد امام )ره( برای پاسخگویی به س��ؤاالت شرعی 
توریس��ت هایی که به اصفهان می آیند، در دس��تور کار این اداره 

قرار دارد.
وی با اشاره به این که ترک موجود در دل مس��جد امام )ره( باید 
در راستای وضعیت بد حجابی گردشگران ساماندهی شود، بیان 
داشت: مرمت آثار تاریخی و حفظ ابنیه تاریخی به عهده میراث 
 فرهنگی است و حرمت مس��اجد باید در هر صورت حفظ شود،

اما در حال حاضر وضعیت حجاب در مس��جد امام )ره( نامناسب 
است.

اژدری با اش��اره به این که انج��ام برخی از اقدام��ات در برخی از 
 امامزاده ها میراثی نیست، اضافه کرد: سال گذشته اوقاف حدود 
۲۵ میلیارد تومان اقدامات عمرانی در مساجد انجام داده و اوقاف 
از آمادگی الزم برای برطرف کردن مشکالت میان اوقاف و میراث 

فرهنگی برخوردار است.
به گفته وی، تابستان جاری طرح نشاط معنوی در ۲۰۰ امامزاده 
موجود در سطح استان اصفهان برای نوجوانان در سنین هشت تا 
1۸ سال اجرا می شود. حجت االس��الم حسین اژدری یادآور شد: 
ثبت نام افراد برای حضور در این طرح، از 1۶ خرداد ماه جاری در 
سراسر استان آغاز شده است و تا سوم تیر ماه جاری نیز ادامه دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان گفت: برنامه طرح 
نشاط معنوی نیز از 1۰ تیر ماه جاری در سراسر استان آغاز می شود 
و این برنامه تا ۲۵ مرداد ماه جاری در میان متقاضیان شرکت در 

طرح نشاط معنوی ادامه دارد.

 افزایش کیفیت مباحث تربیت بدنی 
پروین 
رویکرد ه��ای احمدی مهم تری��ن  یک��ی از 

بنیادین آم��وزش و   س��ند تحول 
پرورش است و ورزش و تربیت بدنی در این سند از جایگاه 
ویژه ای برخ��وردار اس��ت. برگزاری دوره ه��ای آموزش��ی 
مربیگری و داوری ب��رای مربی��ان تربیت بدن��ی، یک��ی از 
راهکار های توس��عه و ارتقای مباحث تربیت بدنی و ابزاری 
تح��ول   س��ند   اه��داف  ب��ه  دس��تیابی  ب��رای 
بنیادین آموزش و پرورش است. امروزه مربیان تربیت بدنی 
بای��د از علم روز دنیا بهره من��د باش��ند.آموزش و پرورش با 
ایجاد مدارس تخصص��ی، در راس��تای توس��عه ورزش 
قهرمانی کمک می کن��د و در س��ال تحصیلی آت��ی ۴3 

مدرسه تخصصی در اصفهان راه اندازی می شود.
 ۲۰خردادماه جاری دوره متمرکز آموزش مربیگ��ری و

داوری مربیان تربیت بدنی در اصفهان آغاز شد. هر س��اله 
این دوره آموزشی به میزبانی یکی از استان های موجوددر 
سطح کشوربرگزار شده، اما این بار قرعه میزبانی به نام شهر 

گنبدهای فیروزهای درآمده است.
در این دوره آموزش��ی،مربیان تربیت بدنی سراس��ر کشور به 
مدت یک هفته برای فراگی��ری آموزش��های الزم درکالس 
 های مربیگری و داوری در رش��ته های والیبال، بسکتبال،

هندبال، تنیس روی میز، بدمینتون و ش��نا در اصفهان 
حضور دارند.

2850 س�الن ورزش�ی در  عملیات اجرای�ی 
سراسرکشور آغاز شده است

معاون تربیت بدن��ی  س��المت  کیومرث هاش��می، 
وزارت آموزش و پرورش با اش��اره به این که راه اندازی چهار 
هزار سالن ورزشی در دستور کار آموزش و پرورش قراردارد، 
گفت:  بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته ازسوی وزارت 

آموزش و پرورش، چهار هزار سالن ورزشی در سراسر کشور
 راه اندازی می ش��ود و در حال حاضر عملیات اجرایی دوهزار 

و۸۵۰ سالن ورزشی در سراسر کشور آغاز شده است.
مع��اون تربیت بدن��ی و س��المت وزارت آموزش و پرورش 
گفت: کمبود س��رانه و فضای ورزش��ی از چالش های عمده 
آموزش و پرورش اس��ت و نظام آموزشی کش��ور در راستای 
پر کردن این چالش ه��ا، در نظر دارد که چهار هزار س��الن و 
۴۰۰ استخر ورزشی را در سراسر کشور احداث و راه اندازی 
کند. به گفت��ه وی، 1۲ میلی��ون و ۵۰۰ ه��زار دانش آموز در 
سراسر کش��ور وج��ود دارد و توجه ب��ه ورزش دانش آموزی، 
مستلزم افزایش سرانه ورزشی و تربیت نیرو های تربیت بدنی 

متخصص در سراسر کشور است. 
هاشمی با اشاره به این که شهریور ماه سال گذشته یک هزار و 
3۰۰ نفر از مربیان تربیت بدنی سراسر کش��ور در دوره های 
ن��د، اضافه ک��رد: در  مربیگری و داوری حض��ور یافته ا
س��ال تحصیلی آتی نیز بیش از س��ه ه��زار نف��ر از مربیان 

تربیت بدنی سراسر کشور در این دوره ها شرکت می کنند.
مع��اون تربیت بدن��ی و س��المت وزارت آموزش و پرورش 
گفت: مربیان تربیت بدنی باید از داشته های خود در راستای 

آموزش و پرورش استفاده کنند.
 هاشمی تصریح کرد: حدود ۶۰ درصد از جامعه تربیت بدنی 
از بدن��ه وزارت آموزش و پرورش اس��ت.وی با اش��اره به 
ای��ن ک��ه در حال حاض��ر۶۰۰ مدرس��ه تخصصی در 
سراسر کشور راه اندازی شده اس��ت، افزود: در سال تحصیلی 
آتی نیز یک هزار مدرسه تخصصی در سراسر کشور راه اندازی 

می شود. 
هاش��می گف��ت: ب��رای ه��ر ی��ک از اس��تان ها در راس��تای 
ن��دازی م��دارس تخصصی س��همیه ایدرنظر گرفته  راه ا
شده و سهمیه اس��تان اصفهان درس��ال تحصیلی آتی ۴3 

مدرسه تخصصی است.

با هدف توسعه ورزش قهرمانی در میان دانش آموزان مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان :

 راه اندازی۴۳ مدرسه تخصصی  ورزش در اصفهان   حذف بودجه فرهنگی برای مساجد از سؤاالت اوقاف است

 عبور مترو از زیر نقش جهان 
باز هم تکذیب شد

بعد از نگرانی معاون س��ازمان میراث فرهنگی برای عبور خط دوم 
مت��روی اصفهان از زی��ر میدان نق��ش جهان، واکنش مس��ئوالن 
اصفهانی آغاز شد. عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان ش��ایعه عبور مترو از زیر میدان امام )ره( را رد و تأکید کرد: 
احداث خط شرقی - غربی مترو  با همکاری یونسکو و سازمان میراث 
فرهنگی استان اصفهان انجام می شود. به گفته وی،  کلنگ خط دوم 
 مترو)شرقی–غربی( نیز که مس��یر زینبیه به خمینی شهر را در بر 
می گیرد، در سال جاری زده خواهد ش��د. حاج رسولیها با اشاره به 
این که خط یک قطار ش��هری تا پایان س��ال جاری به بهره برداری 
 می رس��د، اظهار کرد: با توج��ه به این که پ��روژه مترو در دس��ته

 پروژه های مهر ماندگار دولت قرار گرفته اس��ت، طبق دستور ویژه 
ریاس��ت جمهوری مقرر ش��ده تا بودجه مورد نظر از س��وی دولت 
اختصاص داده ش��ود و با ادامه این روند، خط اول مترو از ملک شهر 
تا ایستگاه با هنر در سال جاری راه اندازی می شود. رییس شورای 
اسالمی شهر اصفهان با بیان این که احداث کارخانه واگن سازی در 
استان اصفهان پیگیری می شود، افزود: این امر با توجه به نیاز استان 
و حتی ش��هرهای همجوار به واگن قطار شهری انجام می شود. وی 
با تأکید کرد: تأخیر در احداث مترو به دلیل عدم تأمین اعتبارهای 
دولتی این بخش بوده که خوش��بختانه در سال جاری دولت اعتبار 
خوبی برای تکمیل پروژه قطار ش��هری به اصفهان اختصاص داده 

است.

مخالفت میراث فرهنگی 
مدیرکل اداره میراث فرهنگی اس��تان اصفهان  هم گفت: سازمان 
میراث فرهنگی با عبور بخشی از خط دوم قطار شهری از زیر میدان 
نقش جهان مخالف است. محسن مصلحی با اشاره به این که عبور 
بخشی از خط دوم قطار ش��هری از میدان نقش جهان تکرار تجربه 
عبور خط یک از خیابان چهارباغ اس��ت، اظهار ک��رد: عدم توجه به 
هشدار کارشناسان س��ازمان، هزینه های سنگینی را به پروژه قطار 
ش��هری تحمیل کرد. وی با بیان این که مس��ئوالن شهری قبل از 
اقدام به آغاز احداث خط دو مترو باید مطالعات الزم را در این زمینه 
انجام دهند، افزود: س��ازمان میراث فرهنگی کش��ور با اجرای این 
پروژه مخالف اس��ت؛ چراکه چهار بنای ارزش��مند در میدان نقش 
جهان وجود دارد و عالوه بر آن، بافت های تاریخی اطراف میدان نیز 
از اهمیت برخوردارند. مدیرکل اداره میراث فرهنگی، گردش��گری 
و صنایع دستی استان اصفهان با اش��اره به این که در صورت عبور 
بخشی از خط دو قطار ش��هری از میدان نقش جهان خسارت وارد 
شده به میدان غیرقابل جبران اس��ت، ادامه داد: میراث فرهنگی با 
عبور قطار ش��هری از میدان موافقت نمی کند و مس��ئوالن شهری 
اصفهان باید مطالعات جدید را در خصوص مسیر جدید قطار شهری 

مزایده
2036 اج��رای احکام ش��عبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان در 
نظر دارد جلس��ه مزای��ده ای در خصوص کالس��ه اجرایی 
286/89 ج/ ح خواه��ان آقای عل��ی محمدباغبان با وکالت 
آقای محمود آذربایجانی بنش��انی چه��ارراه نورباران ابتدا 
خ ش��ریف واقفی جنب بانک تجارت س��اختمان بهمن طبقه 
اول و خوان��دگان خانم��ه بدرالزم��ان و فخرالزمان و آقای 
جمشید مقصودی بنش��انی اصفهان خ نشاط کوی امامزاده 
جن��ب تکی��ه گل بن��دان پ 273 و آق��ای امیرهوش��نگ 
مقصودی با وکالت خانم آزیتا مش��ک افش��ار به آدرس خ 
شیخ صدوق شمالی بعد از چهارراه نیکبخت روبروی بانک 
ملی کوی ش��هید م��رادی مجتمع آراد طبقه س��وم و وراث 
مرحوم ای��ران مقصودی به نام ه��ای محمدعلی و اصغر و 
مس��عود و ملیح��ه و مهین همگی آدمی دهکردی بنش��انی 
ش��اهین ش��هر خیابان حافظ ش��مالی فرعی 8 شرقی پالک 
65 مبن��ی ب��ر دس��تور فروش یک ب��اب مغازه آرایش��گاه 
مردانه جزء پالک ثبتی ش��ماره 398 بخ��ش چهار اصفهان 
ب��ه مس��احت 28/30 مترمربع با وصف کارشناس��ی ذیل 
الذک��ر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده در تاریخ 
91/4/4 از س��اعت 9/30 ال��ی 10/30 صب��ح در محل 
این اجرا دادگس��تری کل اصفهان طبقه س��وم اتاق 306 
برگ��زار نماید. در خصوص ملک موردنظر تعهد خواهان به 
ج��ای اعمال ماده 111 قانون اج��رای احکام مدنی صورت 
گرفته اس��ت. طالبین خرید پنج روز قبل از جلسه مزایده 
به نش��انی مل��ک قادر به بازدی��د از آن خواهن��د بود و با 
تودیع 10 درصد قیمت کارشناس��ی به حس��اب س��پرده 
دادگس��تری اصفه��ان ب��ه ش��ماره 2171290210008 
نزد بانک ملی دادگس��تری اصفهان و ارایه فیش واریزی 
ب��ه این اجرا در جلس��ه مزایده ش��رکت نماین��د. مزایده 
از مبلغ کارشناس��ی ش��روع و پیش��نهاد دهن��ده باالترین 
قیم��ت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف ملک براس��اس 
نظریه کارشناس��ان: مش��خصات س��اختمان این مغ��ازه با 
دیوارهای خش��تی و گلی و طاق تیر چوبی س��اخته ش��ده و 
نازک کاری آن با انجام کف س��ازی س��نگی بدنه کاشیکاری 
تا زیر س��قف رنگ آمیزی سقف بابلکا درب پنجره پروفیل 
آهنی و شیشه توس��ط خواهان مورد نوسازی قرار گرفته 
اس��ت. انش��عاب آب و برق موجود در مغازه ب��ه نام خانم 
بدرالزم��ان مقصودی بوده که بنا به اظهار خواهان و تأیید 
وکیل محترم خواندگان هزینه آن توسط خواهان پرداخت 
ش��ده اس��ت وضعیت مالکیت خواهان در ح��ال حاضر در 
مغازه فوق اش��تغال به حرفه آرایش��گری مردانه داش��ته 
و س��رقفلی 6 دانگ مغازه به انضم��ام مالکیت 2 دانگ از 
عی��ن ملک متعلق ب��ه وی بوده و مالکی��ت 4 دانگ از عین 
ملک متعلق به خواندگان است ارزش روز سهم مالکین از 
عی��ن ملک با توجه به موقعیت محل مغازه کیفیت و قدمت 
س��اخت و انجام نوس��ازی و پرداخت هزینه های اشتراک 
و ب��رق مغازه توس��ط خواهان و س��ایر ش��رایط ارزش روز 
عی��ن ملک مغازه به مبل��غ 424/500/000 ریال برآورد 
گردیده و از آنجا که ارزش س��هم خواهان از عین ملک با 
توجه به هزینه های انجام شده توسط وی برای نوسازی و 
اش��تراکات مغازه )به میزان برآوردی س��ی میلیون ریال( 
مبل��غ 161/500/000 ری��ال برآورد گردی��ده و ارزش 
س��هم خواندگان از مغازه بابت چهار دانگ مش��اع به مبلغ 
263/000/000 ریال مورد محاسبه قرار گرفته و اعالم 
می گ��ردد. مدی��ر اجرای اح��کام ش��عبه 4 دادگاه حقوقی 

اصفهان
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 کاهش قیمت موز به ۱۲۰۰ تومان 
تا آخر هفته

رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گفت: تا آخر هفته جاری 
قیمت موز در عمده فروشی ها به کیلویی ۱۲۰۰ تومان می رسد.

سیدرضا نورانی اظهار داشت:  با واردات دو کش��تی موز از فیلیپین، 
قیمت موز در ب��ازار کاهش قابل مالحظه ای خواهد داش��ت. رییس 
اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی افزود: 57۰ هزار کارتن موز به 
تازگی وارد کش��ور ش��ده و روند واردات ادامه دارد. وی پیش بینی 
کرد: تا آخر هفت��ه جاری قیمت موز در عمده فروش��ی ها به کیلویی 
۱۲۰۰ تومان برس��د. به گفته نورانی، در ح��ال حاضر قیمت موز در 

عمده فروشی ها و مراکز دولتی کیلویی ۱5۰۰ تومان است.

تأمین آب شرب، اولویت مدیریت 
بخش آب کشور 

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو از تأمین آب شرب به عنوان 
مهم ترین اولویت مدیریت بخش آب کش��ور در ماه های آینده یاد 
کرد. به گزارش ایسنا، علیرضا دایمی با اشاره به نزدیک شدن فصل 
تابستان و ماه مبارک رمضان گفت: تأمین آب شرب از اولویت های 

مهم بخش آب کشور است.
 دایمی ادامه داد: در زمان حاضر، ذخیره مخازن سدهای کشور ۲6 
میلیارد مترمکعب اس��ت که اگر مدیریت صحیح ص��ورت پذیرد، با 
مشکلی رو به رو نخواهیم بود. وی بر ضرورت هماهنگی بخش های 
آب و برق کشور تأکید کرد و گفت: در وزارت نیرو بین این دو بخش 
باید هماهنگی کامل وجود داش��ته باش��د. به گفته وی، آب گاهی 
تولیدکننده برق و گاهی، مصرف کننده انرژی اس��ت. این دو مقوله 

هرگز از یکدیگر جدا نیستند و باید همگام با یکدیگر حرکت کنند.

خودکفایی اصفهان در تأمین 
محصوالت کشاورزی

رییس سازمان نظام مهندسی کش��اورزی و منابع طبیعی اصفهان 
گفت: این استان در تأمین بیش از 93 درصد محصوالت کشاورزی 
خودکفاست. مهدی تقی پور اظهار داشت: برنج، جو، علوفه و ذرت، 
گالب و عرقیات، خرما، گیاهان دارویی، تنباکو، مغز بادام و عسل در 
این اس��تان از ضریب خودکفایی باالیی برخوردار است. وی تصریح 
کرد: از سال اصالح الگوی مصرف، بخش کش��اورزی اصفهان خود 
را آم��اده اجرای قانون هدفمندس��ازی یارانه ه��ا، از طریق آموزش 

کارشناسان سازمان نظام مهندسی کشاورزی کرد. 
وی افزود: بعد از آموزش کارشناسان بخش کشاورزی استان اصفهان، 
ای��ن آموزش ها در قال��ب ۱49 ش��رکت خدمات، فنی مهندس��ی 
کشاورزی به وس��یله خود کارشناس��ان در اختیار بهره برداران قرار 
گرفت. به گفته وی، از زمان اجرا شدن این قانون از آذرماه سال 89، 
 استفاده از سوخت در بخش کش��اورزی به نصف کاهش پیدا کرده

 است.

گرانی نان، ربطی به هدفمندی ندارد
دبیر س��تاد هدفمندی یارانه ها گفت: افزای��ش قیمت نان مربوط به 
افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به وسیله دولت و قیمت گذاری 
اعمال شده از سوی ستاد تنظیم بازار است و ربطی به هدفمندسازی 
یارانه ها ندارد. به گ��زارش ایمنا، محمدرضا فرزین اظهار داش��ت: 
افزایش قیمت ن��ان هی��چ ارتباطی به اج��رای قان��ون هدفمندی 
 یارانه ها ن��دارد بلکه بحث قیمت نان در س��تاد تنظیم ب��ازار تعیین 

می شود.
وی ادامه داد: زمانی ک��ه موضوع نان در س��تاد هدفمندی یارانه ها 
مطرح شد، ما کل یارانه مربوط به نان را حذف و قیمت فروش آن را با 
قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان به وسیله دولت برابر کردیم. 
ضمن آن که دولت هم گندم خریداری شده به همان قیمت خرید را 

به آسیاب ها می فروشد. 

ثبت نام مسکن قسطی از تابستان
وزیر راه و شهرسازی با تشریح س��اخت مسکن مهر در تهران و سایر 
کالن ش��هرها در امسال و س��ال آینده، گفت: س��اخت قطعه ۲ و 3 
 آزادراه تهران - شمال به بخش خصوصی سپرده می شود و اگر بنیاد 
می گوید وزارت راه شریک خوبی نیس��ت، می تواند از شراکت کنار 

برود.
علی نیکزاد در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر درباره طرح 
مسکن مهر شهر تهران گفت: مسکن مهر شهر تهران در حال ساخت 
است و در اواسط تابستان نحوه ثبت نام اعالم می شود اما نکته مهم 
این است که این مسکن به افراد واجد شرایط، یعنی کسانی که خود 
و همسرشان از دولت زمین، آپارتمان یا وام یارانه دار دریافت نکرده 
باشند، تعلق می گیرد. وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به ساخت نوع 
دیگری از مسکن ارزان در کشور بیان کرد: نوع دیگری از مسکن هم 
در سال بعد و در دیگر کالن شهرها ساخته می شود که خروجی آن 
هم افراد واجد شرایط با امتیاز بندی مشخص و احتماال با آورده باالتر 

از مسکن مهر است.

فعالیت 8۲۲ تعاونی اعتبار 
فاقد مجوز

در حال حاضر بالغ بر 895 تعاونی اعتبار در کشور ثبت 
شده و فعالیت می کنند که از این تعداد، تنها 73 تعاونی 
دارای مجوز بانک مرکزی ب��وده و 8۲۲ تعاونی دیگر به 
دالیل مختلف فاق��د مجوز این بانک اعالم ش��ده اند. از 
مجم��وع 73 تعاونی دارای مجوز بان��ک مرکزی، چهار 
تعاونی در آذربایجان ش��رقی، 9 تعاون��ی در آذربایجان 
غربی، هش��ت تعاونی در اصفهان، ۲۰ تعاونی در استان 
تهران و یک تعاونی در چهارمح��ال و بختیاری فعالیت 

دارد.
 بنابراین گزارش، سه تعاونی در خراسان جنوبی، چهار 
تعاونی در خراس��ان رضوی، یک تعاونی در خوزستان، 
دو تعاونی در اس��تان زنجان، دو تعاون��ی در فارس، دو  
واحد در قزوین، یک تعاونی در قم، پنج تعاونی در استان 
کردستان، یک تعاونی در کرمان، یک تعاونی در استان 
مازندران و س��ه تعاونی نیز در هرمزگان با مجوز بانک 

مرکزی به فعالیت مشغولند. 
سهم استان همدان از تعاونی های مجاز سه مورد و یزد 
نیز سه تعاونی اس��ت. بنابراین گزارش، از 8۲۲ تعاونی 
اعتبار فاقد مجوز بانک مرکزی که در کل کشور فعالیت 
می کنند 38 تعاونی در اس��تان آذربایجان شرقی، 87 
تعاونی در همسایگی آن یعنی آذربایجان غربی، هشت 
مورد در استان اردبیل، 4۰ تعاونی در استان اصفهان و 

شش مورد در استان البرز قرار دارند. 
س��هم اس��تان ایالم از تعاونی ه��ای اعتبار غی��ر مجاز 
۱6 مورد، بوش��هر چهار تعاونی، ته��ران ۱59 تعاونی، 
چهارمحال و بختیاری ۲9 مورد، خراس��ان رضوی 39 
تعاونی، خراسان ش��مالی پنج مورد و خوزستان نیز ۱۲ 
تعاونی اعتباری است. 46 تعاونی اعتبار فاقد مجوز بانک 
مرکزی نیز در استان زنجان، ۱۰ تعاونی در سمنان، ۱7 
مورد در استان سیستان و بلوچس��تان، 37 تعاونی در 
استان فارس، ۱9 مورد در اس��تان قزوین و ۱4 تعاونی 
اعتباری نیز در استان قم قرار دارند. در استان کردستان 
نیز 36 تعاونی اعتبار فاقد مج��وز بانک مرکزی، کرمان 
3 تعاونی، کرمانش��اه ۲۱ مورد، کهکیلویه و بویر احمد 
هفت تعاونی، اس��تان گلس��تان هفت مورد، گیالن ۱9 
تعاونی و ۱۱ مورد نیز در اس��تان لرستان حضور دارند. 
۱5 تعاونی اعتباری در استان مازندران، 33 تعاونی در 
استان مرکزی، ۱9 مورد در استان هرمزگان، 3۰ تعاونی 
در استان همدان و 35 مورد نیز در استان یزد فاقد مجوز 

بانک مرکزی تشخیص داده شده اند.

پلمپ واحد متخلف 
تولید بتن در فوالدشهر

قطع گاز  واحدهای 
صنعتی بدهکار

یک واحد تولید بتن آماده در فوالد ش��هر اصفهان به دلیل نداشتن پروانه 
استاندارد و رعایت نکردن اس��تانداردها در تولید بتن پلمپ شد. براساس 
این گزارش واحد متخلف مذکور بدون اقدام برای أخذ پروانه کاربرد عالمت 
استاندارد و بدون توجه به تذکرات قبلی دریافت شده از اداره کل استاندارد 
و نیز سازمان نظام مهندسی اس��تان اصفهان، اقدام به بتن ریزی کرده که 
بالفاصله با حضور کارشناسان و بازرسان اداره کل استاندارد استان اصفهان 
و نماینده سازمان عمران فوالد شهر در محل عملیات ساختمانی، از ادامه 
فعالیت و بتن ریزی جلوگیری به عمل آمده و بچنگ مربوطه پلمپ ش��د. 
این واحد متخلف دارای نتایج مردودی آزمایش بتن، ارسالی از آزمایشگاه 
همکار سازمان نظام مهندسی استان اصفهان بوده و پیش از این تذکرات و 
اخطار های الزم جهت پیشگیری از فعالیت غیر قانونی را در یافت کرده بود.

گاز و برق مصرفی برخ��ی واحدهای صنعتی که نتوانس��ته اند در ماه های 
اخیر قبض انرژی خود را پرداخت کنند، قطع ش��د. حسین ساسانی، دبیر 
کنفدراسیون صنعت با تأیید این موضوع گفت: با افزایش نرخ انرژی در فاز 
اول هدفمندی یارانه ها، برخی واحدهای صنعتی نتوانسته اند بدهی خود را 
به ش��رکت های گاز و برق پرداخت کنند. وی ادامه داد: به دلیل تأخیر در 
پرداخت پول قبض انرژی، برق و گاز، تعدادی از واحدهای صنعتی قطع شده 
است. ساسانی تصریح کرد: این مسأله در حال بررسی است تا هر چه زودتر 
انرژی مصرفی واحدهای صنعتی وصل شود. حسین سلیمی، دبیر انجمن 
مدیران صنایع نیز در این باره گفت: پرداخت پول برق یا گاز این واحدهای 
صنعتی در شش ماه یا یک سال اخیر با تأخیر همراه بوده است و این واحدها 

بدهی معوق به وزارت نفت و نیرو دارند.

یک مقام آگاه از تصوی��ب افزایش ۱4/3 درصدی حقوق 
کارمندان دولت در س��ال 9۱ خب��ر داد و گفت: حداقل 
حق��وق کارمندان به 389 ه��زار توم��ان افزایش یافت. 
افزایش حقوق کارکنان دولت هر س��ال براساس قانون 
برنامه پنجم و قانون مدیریت خدمات کش��وری با توجه 
به منابع مصوب در قانون بودجه کل کشور و متناسب با 
هزینه زندگی یک کارمند براس��اس تورم سال قبل، به 
تصویب هیأت وزیران می رسد. براساس این گزارش، در 
مصوبه هیأت وزیران در واقع یک ضریب ریالی براساس 
منابع مصوب قانون بودجه و نرخ تورم سال قبل محاسبه 
و اعالم می ش��ود. یک مقام مطلع در ای��ن زمینه گفت: 
 ضریب ریالی حق��وق کارمندان دولت در س��ال 9۱ در 
هیأت دولت 8۰۰ ریال تصویب شده است که در مقایسه 
با ضریب 7۰۰ ریالی سال گذش��ته حدود ۱4/3 درصد 
افزایش دارد. الزم به ذکر است با توجه به این که حداقل 
حقوق کارمندان دولت در سال 9۰ با ضریب ریالی 7۰۰ 
 ریال، س��ه میلیون و 4۱۰هزار ری��ال و حداکثر حقوق 
 هف��ت برابر آن ب��ود، این رقم در س��ال ج��اری حداقل 
389 هزار تومان و حداکثر دو میلیون و 7۲8 هزار تومان 
خواهد بود. بنابراین گزارش، در سال 9۱ حداقل حقوق 
کارگران نیز 389 هزار تومان تعیین شده بود که برابر با 

حداقل حقوق کارمندان دولت است.

رییس کمیس��یون ویژه طرح تحول اقتص��ادی گفت: اگر 
اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها متوقف شود، به نقطه 
صفر بر می گردیم و همه مشکالت اقتصادی زنده می شود. 
غالمرضا مصباحی مقدم در جلس��ه علنی مجلس شورای 
اس��المی در گزارش��ی از روند اجرای قانون هدفمندکردن 
یارانه ها افزود: اجرای این قانون در بی��ش از دو دهه قبل، 
از مطالبات صاحبنظ��ران اقتصادی بوده اس��ت و ما با این 
قانون حداقل تا چهار س��ال دیگر کار داریم. وی با بیان این 
که در قوانین برنامه س��وم و چهارم، بحث اصالح قیمت ها 
و هدفمندکردن یارانه ه��ا و درباره یارانه ه��ای انرژی به 
صورت مشخص آمده است، گفت: از نظر اقتصادی در مورد 
قیمت ها باید درس��ت عمل کنیم تا تولیدکننده و مصرف 
کننده دچار اشتباه نش��وند. مصباحی مقدم گفت: باید در 
زمینه هایی دست به تولید بزنیم که برای ما با صرفه تر باشد. 
 وی ادامه داد : اگر قیمت ها درس��ت نباشد، تولید کننده و 
مصرف کننده گمراه می شود. رییس کمیسیون ویژه طرح 
تحول اقتصادی در ادامه گفت: قاچاق بنزین، گازوئیل و آرد 
قبل از اجرای این قانون بسیار باال بود که اکنون کاهش یافته، 
اما هنوز قاچاق بنزین و گازوئیل از بین نرفته است. وی افزود: 
فس��اد در دو قیمتی بودن کاالها و خدمات غوغا می کند و 
بخش مهمی از فساد مالی کشور در دو قیمتی بودن هاست.

علی عس��گری، رییس س��ازمان امور مالیاتی از اجرای 
آزمایش��ی طرح جامع نظام مالیاتی در زمستان امسال 
و در سه اس��تان تهران، کرمانش��اه و اصفهان خبر داد و 
گفت: با اجرای طرح جامع یک نظام سیاسی یکپارچه و 
مدرن خواهیم داشت. وی با اشاره به الزام فعاالن حقوقی 
و حقیقی کش��ور به دریافت کد اقتصادی گفت: ثبت نام 
اش��خاص حقیقی را در نیمه دوم خرداد آغاز می کنیم 
و براساس آن، تمام اصناف و مش��اغل باید کد اقتصادی 
بگیرند. عس��گری همچنین به حکم برنامه پنجم برای 
راه اندازی »پایگاه اطالعاتی« کش��ور اشاره کرد و یادآور 
شد: سازمان امور مالیاتی متولی ایجاد پایگاه اطالعاتی 
کش��ور اس��ت و در این پایگاه کلیه معامالت، صادرات و 
واردات، صدور مجوزها، قراردادهای پیمانکاری، جریان 
نقدینگی، فعالیت های بیم��ه ای و کلیه معامالت بورس 

منتشر می شود. 
رییس س��ازمان امور مالیاتی گفت: س��ایت پایگاه را در 
س��ازمان ایجاد کرده ایم و در حال س��ازماندهی و ایجاد 
الزامات و شناس��ایی فرآیند و پروتکل ها هس��تیم. وی 
گلوگاه اج��رای این ط��رح را نظام پولی و بانکی کش��ور 
دانس��ت و افزود: در حال انج��ام هماهنگی های الزم در 

این رابطه هستیم. 

رییس کمیسیون ویژه اصل 44 در مجلس هشتم با تأکید 
بر این که با اج��رای دقیق خصوصی س��ازی باید حجم 
دولت کاه��ش می یافت، گفت: افزایش س��االنه بودجه 
جاری دولت نمایانگر اجرا نشدن دقیق خصوصی سازی 
و اصل 44 قانون اساس��ی اس��ت. فوالدگر تصریح کرد: 
سیاست های کلی اصل 44 بر کاهش تصدی گری دولت، 
حمایت از تعاون، اص��الح نحوه واگذاری ها و جلوگیری 
از انحصار تأکید دارد. وی اظهار داشت: باید قوانین مادر 
در کشور همسو با سیاس��ت های کلی اصل 44 باشد و 
دولت در مورد تکالیف اصل 44 در حوزه های آموزش و 
تحقیقات، فرهنگ و بهداشت الیحه بدهد. وی با تأکید بر 
لزوم اصالح قانون اجرا با سیاست های کلی گفت: قانون 
بهبود فضای کسب و کار از چالش حوزه سالمت بود که 
مجلس هش��تم به موازات نظارت ب��ر واگذاری ها، این 
قانون را به تصویب رساند. فوالدگر با تأکید بر لزوم انتقال 
مدیریت شرکت های واگذار شده در راستای اجرای اصل 
44 گفت: اشخاص حقیقی تنها ۱4 درصد از واگذاری ها 
س��هم دارند. وی با تأکید بر لزوم توانمند س��ازی بخش 
خصوصی و تعاونی ها قب��ل از اجرای قانون واگذاری ها 
گفت: زمانی ک��ه بخش خصوصی توانمن��د برای خرید 
ش��رکت های بزرگ نداریم، طبیعی است شرکت های 

شبهه دولتی سراغ واگذاری ها می آیند. 

هدفمندی  مالیات دولت کارمندان  خصوصی سازی 

حداقل حقوق کارمندان 
دولت، 389 هزار تومان 

قانون هدفمندی یارانه ها 
باید ادامه یابد

پرداخت مالیات نقل وانتقال 
امالک در دفاتر اسناد

خصوصی سازی دقیق 
اجرا نشده است

اخبار کوتاه

گزارش 

4
تقاضای نفت چین افزایش یافت

میزان تقاضای نفت چین که در ماه آوریل برای نخستین بار در سه سال اخیر با کاهش رو به رو شده بود، در  ماه 
می نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰/4 درصد رشد داشت و به 9/344 میلیون بشکه در روز رسید.  چین دومین 

مصرف کننده بزرگ نفت جهان به شمار می رود .
انتقال۲۰ هزار کارمند از تهران

رییس دبیرخانه کارگروه انتقال از تهران 
علی اکبر دلوریان زاده

با اجرای طرح انتقال کارمندان، بیش از ۲۰ هزار نفر از کارمندان دولت 
از تهران منتقل شدند که براس��اس قانون برنامه پنجم هیچ کدام به 
تهران برنگشته اند. اوال باید قبول داشته باشیم تهران به عنوان پایتخت، 
مشکالتی دارد و نظام اداری متمرکز در تهران، ساختمان های فرسوده، 
هزینه پشتیبانی باال و یکسری عوارض طبیعی مانند کمبود آب، سیل 
و زلزله و آلودگی هوا، باعث می ش��ود طرح انتقال کارمندان از تهران 
مورد اتفاق کارشناسان قرار گیرد. سابقه انتقال از تهران به سال ۱346 
بر می گردد، به خاطر این که تهران به دلیل نداش��تن توازن و تعادل، 
به یک ش��هر بدقواره تبدیل 
شده و از کالنشهر گذشته به 
یک ابرشهر تبدیل شده است 
که مجموعه ای از شهر در آن 
قرار دارد. نقش��ه راه مقابله با 
مشکالت اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی تهران در سه سطح 
سیاست، راهبرد و اقدام دنبال 

می شود. 
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رییس سازمان جهاد کش��اورزی تصریح کرد:  در دولت دهم نیز 
رشد قابل توجهی در بخش کش��اورزی و دامپروری شاهد بودیم 
که ثمره آن حدود دو هزار و 3۰۲ طرح عمرانی بوده که با اشتغال 
ده هزار و 3۱5 نفر و اعتبار چهار هزار و 6۰8 میلیارد ریال به اتمام 
رسیده است. نریمانی در جمع بندی این طرح ها افزود: در جمع 
بندی کلی دولت های نهم و دهم، سه هزار و 39۱ طرح با اعتبار 
شش هزار و 98۲ میلیارد ریال و اشتغال شانزده هزار و 8۰8 نفر 

به اتمام رسیده است.

پیش�رفت 94 درصدی مصوبات سفر رییس جمهور 
 وضعیت مصوبات س��ه س��فر رئی��س جمه��ور به اصفه��ان، از 
صحبت های دیگری بود که رییس سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان در این نشست به آن اشاره کرد و افزود: در سه دوره سفر 
ریاست جمهوری به استان اصفهان در بخش جهاد کشاوری 47 
 طرح مصوب ش��د که تاکنون 94 درصد آن با پیش��رفت اجرایی 

رو به رو بوده است.

 نریمان��ی هزین��ه س��االنه ص��د میلی��ارد توم��ان در بخ��ش 
 کش��اورزی اصفه��ان را مورد بح��ث ق��رار داد و گف��ت: به طور 
 میانگی��ن از آغ��از فعالی��ت دول��ت نه��م تاکنون، س��االنه صد 
 میلی��ارد تومان در بخش کش��اورزی این اس��تان هزینه ش��ده

 است.

 4۱۰ طرح در هفته جهاد کشاورزی
ریی��س س��ازمان جه��اد کش��اورزی طرح ه��ای هفت��ه جهاد 
کش��اورزی را مورد بحث قرار داد و گف��ت: در هفته جاری 4۱۰ 
طرح با س��رمایه گ��ذاری 84 میلیارد توم��ان به به��ره برداری 
می رس��د که برای هزار و 646 نفر  اش��تغالزایی داشته است. از 
 4۱۰ طرح مذک��ور، ۲35 ط��رح متعلق به بخ��ش آب و خاک، 
88 طرح در بخش منابع طبیعی، 33 طرح در بخش دام و آبزیان، 
۱3 طرح در باغبان��ی، ۱۱ طرح در صنایع کش��اورزی، ۱۰ طرح 
متعلق به امور عش��ایر و دو ط��رح در بخش خدم��ات عمومی و 

رفاهی، حفاظتی است.

 رشد ۱3 درصدی اعتبارات از سال 86 تاکنون
وی در مقایس��ه طرح های افتتاح شده در س��ال های 9۰ تا9۱ 
بیان داشت: در پنج سال گذش��ته 4۱ طرح افتتاح شد، در حالی 
که امسال ش��اهد افتتاح 4۱۰ طرح در بخش کشاورزی هستیم. 
همچنین در پنج سال گذشته طرح مذکور توان اشتغالزایی ۲38 
نفر را داشت و امس��ال هزار و 646 نفر در قالب 4۱۰ طرح بخش 
کشاورزی شاغل می شوند. نریمانی ادامه داد: در بخش اعتبارات 
نیز در  پنج س��ال  گذش��ته 6/5 میلیارد تومان ب��رای 4۱ طرح 
اختصاص یافت که این رقم امسال به 84 میلیارد تومان افزایش 

یافته و بیانگر رشد ۱3 درصدی در اعتبارات است.

 هدف گذاری ۲5۰ میلیارد تومان آورده اشخاص
رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی ب��ا اذعان بر این که در س��ال 
جاری تأکی��د بیش��تر روی آورده های انس��انی و مناب��ع بانکی 
 است، گفت:یکی از اولویت های امسال جهاد کشاورزی، توسعه 
س��رمایه گذاری از طری��ق منابع دولت��ی، منابع بانک��ی، آورده 
شخصی و تشکل هاست. در سال گذش��ته بیش از ۱75 میلیارد 
تومان س��رمایه گذاری در بخش کش��اورزی اس��تان اصفهان از 
طریق آورده اشخاص صورت گرفته و برای امسال جذب سرمایه 
گذاری از این بخش ۲5۰ میلیارد تومان هدف گذاری شده است. 
وی با بیان این که در سال های گذشته 35 درصد کاهش منابع 
 آبی داشتیم، متذکر ش��د: در کاهش 35 درصدی منابع آبی در 
خشکس��الی های اخیر، تنها ۱8 درصد کاهش کش��ت را شاهد 

بودیم و این مهم، دلیل توان باالی کشاورزی استان است.

 ۲۰ درصد از منابع آبی به سامانه نوین آبیاری
رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی به تجهیز باغات کشاورزی و 
 زمینهای زراعی به س��امانه آبیاری قطره ای اش��اره کرد و گفت: 
8۰ هزار هکتار باغات و زمین های کش��اورزی به س��امانه نوین 
آبیاری تجهیز شده اند که از این مقدار، 49 درصد، یعنی 38 هزار 
و 5۰۰ هکتار از آن در دو سال و نیم گذشته صورت گرفته است. 
جمعا می توان گفت۲۰ درصد از اراضی آبی اس��تان اصفهان به 

سامانه نوین آبیاری تجهیز شده اند.

روی آوردن کشاورزان به صنعت باغداری
 رییس سازمان جهاد کش��اورزی در پایان دیدگاه سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان را روی آوردن به صنعت باغداری دانست 
و گفت: درست اس��ت صنعت باغداری زودبازده نیست، ولی در 

طول زمان، بهره وری بیشتر از زمین های زراعی سودآور است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تأکید کرد

صنعت باغداری، جایگزین مناسب اقتصادی در بخش کشاورزی 

محمد رضا نریمانی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در نشست خبری که به 
داوود
 مناس�بت هفته جهاد کش�اورزی برگزار ش�د، به بیان طرح ه�ای جاری این س�ازمان در  شیخ جبلی

دولت های نهم و دهم پرداخت و گفت: در دولت نهم جهاد کشاورزی استان اصفهان هزار و 
89 طرح را به اتمام رساند. ثمره این طرح ها اشتغال شش هزار و 493 نفر بود که با اعتباری بالغ بر دوهزار و 373 

میلیارد ریال انجام شد.



چهره روزیادداشت

شوک

روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 805 |  دوشنبه 22 خرداد  1391 | 20 رجب 1433

فامیل قالبی وزیر، کالهبردار میلیونی بود
مردی که با معرفی خود به عنوان مدیر ارش��د یک��ی از وزارتخانه های دولتی و از 
بس��تگان یکی از وزرای پیشین دس��ت به کالهبرداری میلیونی زده است، تحت 

تعقیب پلیس قرار گرفت.
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ک��ودک دو س��اله برزیلی در 
مراسم خاکس��پاری اش زنده 
شد و از پدرش درخواست آب 
کرد.»کلوین سانتوس« که به 
دلیل ابتال به ذات الریه تحت 
درمان ب��ود، علی رغم تالش 
پزشکان، در برابر این بیماری 
مقاوم��ت نکرد و ف��وت کرد. 
بنابر اعالم رسانه های محلی 
برزیل، تنف��س »کلوین« هنگام معالجه در یکی از بیمارس��تان های 
شمال این کشور قطع شد و پزشکان برای بازگرداندن او، نتوانستند 
اقدامی انجام دهند، به همین دلیل پ��س از تأیید مرگ این کودک، 
جسد او را به والدینش تحویل دادند تا برای خاکسپاری او آماده شوند، 
اما او در کمال تعجب از تابوت بلند ش��د و از پدرش درخواس��ت آب 
کرد. پدر »کلوین« گفت:  هم��ه در حال فریادزدن بودند. هیچ  فردی 
نمی توانست این صحنه را باور کند. برگشت پسرم به زندگی معجزه 
بود، اما مجدداً به حالت قبل بازگشت و چشمانش را بست.»کلوین« 
برای بار دوم به بیمارس��تان منتقل ش��د و این بار علی رغم بررس��ی 
پزشکان به زندگی بازنگشت. پدر »کلوین« معتقد است پزشکان در 

نجات فرزندش سهل انگاری کرده و شکایتی علیه آنان تنظیم کرد.

 دختر ۱۶ ساله سارق اینترنتی 
شاهین شهر بود

 دختری ۱۶ س��اله ش��اغل در کافی نت واقع در شاهین ش��هر که با 
سوء اس��تفاده از اطمینان مش��تریان خود هنگام جابه جایی وجه از 
حس��اب بانکی آنان مبالغی را به نفع خود برداش��ت می کرد، توسط 
مأموران پلیس آگاهی این شهرس��تان شناس��ایی و دس��تگیر شد. 
سرهنگ غالمعباس بلفکه، فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر 
و میمه با اعالم این مطلب، اظهار داش��ت: در پی دادخواهی تعدادی 
 ازش��هروندان مبنی بر این که مقادیری وجه از حس��اب کارت های 
عابر بانک آنان کسر شده است، موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت. وی افزود: با انجام 
تحقیقات گس��ترده میدانی، مشخص ش��د دختری ۱۶ ساله که در 
 یکی از کافی نت های سطح شهر مشغول به کار بوده، هنگام مراجعه 
مال باختگان جهت انجام امورات اینترنتی، با دریافت رمز دوم حساب 
 آنان اقدام به سوءاستفاده و برداشت غیر مجاز از حساب آنان می کرده

است. فرمانده انتظامی شهرس��تان شاهین شهر و میمه تصریح کرد: 
مأموران س��ریعا به کافی نت مربوط مراجعه و این س��ارق اینترنتی 
 را در محل دس��تگیر و به آگاه��ی انتقال دادند. بلفک��ه ادامه داد: در 

بازجویی های اولیه متهمه صراحتا به بزه انتسابی اقرار کرد.

قتل زن و مرد جوان به خاطر سوءظن
مرد هفت تیرکش که لیست سیاهی را برای جنایت های خود آماده 
کرده بود، پس از دومین جنایتش، از سوی کارآگاهان پلیس شناسایی 
و دستگیر شد. اوایل خرداد امسال مأموران پلیس آگاهی شهرستان 
مرودش��ت از قتل زن جوانی در خانه اش آگاهی یافتند. تیم جنایی 
پس از حضور در محل جنایت با جس��د زهرا در حالی که با ش��لیک 
گلوله به قتل رسیده بود روبه رو شدند. نخستین بررسی ها نشان داد، 
جنایت با انگیزه انتقام جویی صورت گرفته و قاتل به راحتی واردخانه 
شده است.پس از تحقیقات مقدماتی، جسد به پزشکی قانونی منتقل 
شد و کارآگاهان تجسس برای کش��ف راز این جنایت را آغاز کردند. 
از سوی دیگر همزمان با این جنایت، همس��ر مقتول به نام سعید به 
طرز مشکوکی ناپدید شده بود که این موضوع احتمال قتل از سوی او 
را مطرح کرد. در حالی که تحقیقات برای یافتن سعید ادامه داشت، 
کارآگاهان در جریان جنایت��ی دیگر قرار گرفتن��د. مأموران پس از 
حضور در محل قتل، دریافتند مرد جوانی به نام امیر با شلیک گلوله 
از پا درآمده اس��ت. نبود آثار درگیری بر روی ب��دن مقتول، حکایت 
از غافلگیر شدن او از سوی قاتل داش��ت. در این جنایت نیز سرقتی 
صورت نگرفته بود که این موضوع فرضیه قتل با انگیزه انتقام جویی 
را مطرح کرد. از سوی دیگر آزمایش های کارشناسان اسلحه شناسی 
نش��ان داد، زهرا و امیر با یک اسلحه به قتل رس��یده اند و به احتمال 
قوی این جنایت به هم مرتبط بوده اس��ت.کارآگاهان سرانجام متهم 
را دستگیر کردند که او در بازجویی ها با اعتراف به ارتکاب دو جنایت 
گفت: مدتی بود به رفتارهای همسرم مشکوک شده و تصور می کردم 
او با امیر ارتباط پنهانی دارد و این موضوع آزارم می داد. برای رهایی از 
این سوءظن، تصمیم به جنایتی تلخ گرفتم و او را با شلیک گلوله ای 
کشته و از محل گریختم. قصد انتقام از چند نفر دیگر را داشتم که از 

سوی پلیس دستگیر شدم.
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۱0سال پس از آن که زن و ش��وهری با همدستی یکدیگر پس��ر جوانی را با ضربات 
چاقو از پا درآوردند، سرانجام جس��د مقتول در حوالی اصفهان کشف شد. دو متهم 
 که س��ال ها متواری بودند، جس��د تکه تکه ش��ده مقتول را همراه با خ��ود جابه جا 

می کردند، اما سرانجام اسرار این جنایت برمال شد.
خرداد س��ال 8۱ خانواده پس��ری 25س��اله به نام »ش��هریار« نزد پلی��س رفتند و 
اعالم کردند، از چند روز قبل پسرش��ان به طرز مرموزی گم ش��ده و هیچ کس از او 
 اطالعی ندارد. نخس��تین کار برای پیداکردن »شهریار« بررس��ی فهرست پذیرش 
بیمارستان ها و کالنتری ها بود، اما این کار نتیجه ای نداشت؛ چرا که نام »شهریار« 
در هیچ کدام از مراکز درمانی و انتظامی ثبت نش��ده ب��ود. بنابراین مأموران راه های 
دیگری را برای یافتن »ش��هریار« آزمودند. در این میان معلوم شد او چند روز پیش 
از ناپدیدشدنش در حوالی خیابان قصرالدش��ت از یکی از دوستانش جدا شده است.

در چنین شرایطی پرونده ناپدیدشدن این جوان به بایگانی سپرده شد. سه سال بعد 
از گشوده شدن پرونده، افس��ران آگاهی به اطالعاتی دست یافتند که از رابطه مرموز 
»شهریار« با زنی به نام رفعت حکایت داشت. پیگیری این سرنخ نشان داد خانه این 
زن در حوالی خیابان قصرالدشت است و به احتمال زیاد او در مفقودشدن پسر جوان 
دخالت دارد. در چنین شرایطی پرونده دوباره به جریان افتاد و مأموران خانه این زن را 
شناسایی کردند، اما شواهد نشان می داد او در آنجا مستأجر بوده و چند ماه قبل همراه 

شوهرش به مکان نامعلومی رفته است.
کارآگاهان فاصله زیادی تا کش��ف واقعیت نداش��تند، اما نقل م��کان این زن باز هم 
روند تحقیقات پلیس را مختل کرد و بار دیگر پرونده را به بایگانی فرس��تاد. درحالی 
 که هشت سال از گم شدن پسر جوان گذش��ته بود، شواهدی به دست آمد که نشان 
می داد رفعت و شوهرش فرامرز، به اصفهان رفته اند. به این ترتیب مأموران به اصفهان 
اعزام شدند، اما نتوانستند زن و ش��وهر فراری را بیابند. با این حال به مدارکی دست 
یافتند که حاکی از آن بود که آنها به یکی از شهرهای شمالی کشور گریخته اند. به این 

ترتیب مأموران در عملیاتی غافلگیرکننده، خانه آنها را به محاصره درآوردند و آنها را پس 
از هشت سال فرار دستگیر کردند. رفعت در حالی که هنگام دستگیری باردار بود، اقرار کرد 
با همدستی شوهرش »شهریار« را کشته است. به این ترتیب با به دنیاآمدن دختر رفعت، 

او و شوهرش به اتهام قتل عمد در شعبه ۱۱5۶ مجتمع قضایی بعثت محاکمه شدند.
در ابتدای جلسه محاکمه بعد از آن که پدر مقتول خواستار قصاص این زن و شوهر شد، 
رفعت آنچه را رخ داده بود شرح داد. او گفت: یک روز وقتی برای تهیه مواد به خانه دوستان 
»شهریار« رفته بودم، او مرا مورد آزار قرار داد. آن شب وقتی به خانه آمدم، موضوع را با 
شوهرم در میان گذاشتم که او نیز مرا مجبور کرد با »شهریار« قرار مالقات بگذارم. من 
هم با او قرار گذاشتم و او را به خانه مان کشاندم. شوهرم در خانه پنهان شده بود و وقتی 
»شهریار« وارد شد، به طرف او حمله کرد و در ادامه با همدستی یکدیگر با چند ضربه چاقو 
او را کشتیم. بعد هم جسد را در زیرزمین خانه دفن کردیم، اما سه سال بعد چون صاحب 
خانه قصد داشت خانه را تخریب کند، آنجا را تخلیه کردیم و جنازه را نیز با خود به اصفهان 

بردیم. اما نمی دانم شوهرم جسد را کجا دفن کرد.
در ادامه جلسه، فرامرز نیز اظهارات همسرش را تأیید کرد و گفت: با اعتقاد به مهدورالدم 
بودن »شهریار« او را کشتم و جسدش را هم در حوالی اصفهان دفن کردم.اظهارات این 
زن و شوهر در حالی بود که آنها بارها آدرس های غلط در خصوص محل دفن جنازه به 
مأموران داده بودند و مأموران نتوانسته بودند جسد را کشف کنند. قاضی گیوکی حکم 
 به قصاص رفعت و فرام��رز داد، اما چند روز قبل رفعت بار دیگر به دادگاه احضار ش��د تا 
ش��اید اطالعاتی در خصوص محل دفن جنازه در اختیار پلیس بگ��ذارد. او که پیش از 
 این ادعا می کرد ش��وهرش به تنهایی جنازه را دف��ن کرده، این بار مح��ل دقیق دفن 
باقی مانده های جسد را به قاضی اعالم کرد و گفت، آن را در حوالی اصفهان دفن کرده 
اس��ت. به این ترتیب گروهی از مأموران به آنجا رفتند و س��رانجام جسد مقتول را بعد 
از ۱0سال کش��ف کردند. نتایج آزمایش پزشکی قانونی نیز نش��ان داد جسد متعلق به 

»شهریار« است.

ایران:  سقوط ساختمان سه طبقه در شرق تهران 
بر اثر گودبرداری غیراصولی 

 چین: یک مینی ون داخل گودال در خیابانی 
در شهر جیلین سقوط کرده است.

آمریکا : نمایش چاق ترین گربه جهان در نیویورک 
به وزن ۱3 کیلو که دررژیم درمانی است.  

چه خبر، از کجا؟

دور دنیا

جوان 27 ساله چینی به نام  سان چان جیانگ، پس از 87 ساعت سرپا 
 ایس��تادن و نگاه داشتن دس��تش بر روی شیش��ه خودرو، صاحب یک 

» BMW « سری یک شد. 
اخیراً در کش��ور چین ش��رکت اتومبیل س��ازی » BMW « اقدام به 
برگ��زاری ی��ک دوره مس��ابقه اس��تقامتی کرده اس��ت و جای��زه آن 
را ی��ک عدد خ��ودرو » BMW « س��ری یک ق��رار داده ب��ود. چیزی 
در ح��دود ۱20 نفر در س��نین بی��ن ۱8 تا 40 س��ال در ای��ن رقابت 
 ش��رکت کردند. بس��یاری در طول ای��ن رقابت دچار گرفتگی ش��دید 
عضله ای، کم خوابی و بی حالی مفرط شده و از رقابت خارج شدند. پس 

از چهار ش��بانه روز رقابت تنها 
س��ه نفر از ش��رکت کنندگان 
باقی مان��ده بودند ک��ه جوان 
27 س��اله ای به نام  سان چان 
جیانگ، در نهایت موفق ش��د 
که پس از خارج شدند دو رقیب 
 »BMW « دیگر خ��ودروی

سری یک را برنده شود.

 87ساعت تحمل 
برای بردن یک خودرو  

جنایت در تهران، کشف جسد بعد از 10 سال در اصفهان

SMS

 کودکی که در خاکسپاری اش
 زنده شد

خیانت زن به همس��رش با پیدا شدن گونی حاوی جسد مرد 
جوان در حاشیه زاینده  رود فاش شد.

سرهنگ حس��ین حس��ین زاده، رییس پلیس آگاهی استان 
اصفهان در گفتگو با ایمنا با اش��اره به پرونده قتل مرد جوانی 
که جسد وی در رودخانه زاینده رود پیدا شده، اظهار داشت: 
۱7 فروردین امس��ال اعضای یک خانواده که برای تفریح به 
حاشیه رودخانه زاینده رود رفته بودند، با یک گونی مشکوک 
روبه رو می ش��وند که بعد از بازکردن در گونی و دیدن جسد، 

موضوع را به نیروی انتظامی گزارش می دهند.
وی با بیان ای��ن که پس از اط��الع ماجرا به پلی��س تیمی از 
کارآگاهان همراه بازپرس ویژه قت��ل در محل جنایت حاضر 
شدند، افزود: در نخستین بررسی ها مشخص شد جسد متعلق 
به مرد جوانی است که چند روزی از مرگ او می گذرد و عامالن 
جنایت پس از کشتن مرد ناشناس با ضربه های کارد، جسدش 

را داخل گونی قرار داده و به داخل رودخانه انداخته بودند.
رییس پلی��س آگاهی اس��تان اصفه��ان ادام��ه داد: پس از 
تحقیقات مقدماتی و با دس��تور بازپرس ویژه قتل، جسد به 
پزش��کی قانونی منتقل ش��د و مأموران پلی��س وکارآگاهان 

تحقیقات را در این زمینه آغاز کردند.
وی اضافه کرد: مأموران در نخستین گام برای شناسایی هویت 
مقتول به بررس��ی پرونده افراد فقدانی پرداختند و دریافتند 
مقتول، علی نام داشت و خانواده اش 28 اسفند سال گذشته با 

مراجعه به پلیس، از ناپدید شدن او خبر داده بودند.

سرهنگ حسین زاده با اش��اره به این که با شناسایی مقتول 
پرونده وارد مرحله جدیدی ش��د، تصریح ک��رد: ردیابی های 
پلیسی نشان داد او شامگاه 25 اسفند با یکی از دوستانش به 

نام رضا قرار مالقات داشته است.
در ادامه رضا دستگیر و در بازجویی ها منکر هرگونه ارتباطی 

با مقتول شد.
وی اضافه کرد: کارآگاهان که متوجه تناقض گویی های متهم 
ش��ده بودند، به بازجویی ها ادامه دادند و او س��رانجام لب به 
اعتراف گشود و گفت: »مدتی اس��ت با همسر مقتول ارتباط 

پنهانی دارم.«
رییس پلیس آگاهی اس��تان اصفهان به دیگر اعترافات قاتل 
این پرونده اشاره کرد و بیان داشت: قاتل بر این ادعا بود که با 
همسر مقتول نقشه قتل را کش��یده و در شب حادثه به بهانه 
 گردش ب��ا مقتول، او را به ی��ک دامداری ب��رده و با همکاری 
 دو مرد افغان، ب��ا وارد کردن چند ضربه با چوب به س��رش و 
پنج ضربه کارد به بدنش و بعد از بس��تن دهانش با شال، او را 

داخل گونی انداخته و در رودخانه رها کردیم.
وی با اشاره به این که پس از اعترافات متهم، سه متهم دیگر 
پرونده نیز دستگیر ش��دند، افزود: متهمان با اعتراف به قتل، 

صحنه جنایت را بازسازی کردند.
س��رهنگ حس��ین زاده به اعتراف همس��ر در بازجویی ها به 
ارتباط پنهانی با رضا اش��اره کرد و ادامه داد: متهمان پس از 

تکمیل تحقیقات با قرار قانونی، روانه زندان شدند.

پس��ر جوانی که پس از چند ب��ار خواس��تگاری از دختر مورد 
عالقه اش با جواب رد روبه رو ش��ده بود، وقتی خبر خواس��تگار 
جدید را شنید، نقشه قتل وی را کشیده و عملی کرد، اما کمتر 
از پنج ساعت قبل از این که بتواند فرار کند، دستگیر شد. ساعت 
۱۱ شب پنج شنبه ۱8 خرداد ماه سال جاری طی تماسی تلفنی 
با فوریت های پلیسی ۱۱0 شهرستان شهرضا، خبر قتل دختر 
جوانی بر اث��ر تیر اندازی در یک��ی از منازل به اط��الع مأموران 
پاسگاه هونجان از توابع شهرستان رسید. مأموران بالفاصله پس 

از دریافت خبر، به منظور بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
در تحقیقات انجام گرفته، مشخص شد خانمی حدودا ۳۱ ساله 
به نام نسرین_س هنگامی که کنار پنجره اتاقش ایستاده بوده 
بر اثر اصابت گلوله تفنگ ش��کاری مج��روح و علی رغم تالش 
پزشکان بیمارس��تان فوت می کند. لحظاتی بعد مأموران دایره 
جنایی پلیس آگاهی و قاضی ویژه قتل به محل حادثه رفته و به 

بررسی صحنه پرداختند.
سرهنگ خس��رو احمدی، فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا 
گفت: در تحقیقات اولی��ه، خانواده مقتول عنوان داش��تند که 
پس��ر جوانی چندین بار به خواستگاری دخترش��ان آمده بوده 
که با خواستگاری وی موافقت نکردند و چند روز پیش نیز قرار 
بود دخترشان با ش��خص دیگری نامزد شود که این اتفاق افتاد.

فرمانده انتظامی شهرستان ش��هرضا اظهار داشت: با اظهارات 
خانواده مقتول، مأموران پلیس آگاه��ی بالفاصله با هماهنگی 
مقام قضایی به سمت منزل خواستگار که جوانی ۳۱ ساله بود، 

رفتند و در بازرسی از محل، متوجه آثار و عالیمی شدند که ظن 
کارآگاهان را برای اثبات قتل توسط وی به یقین تبدیل می کرد 
و به همین دلیل سریعا وی را به عنوان مظنون به قتل دستگیر و 

به پاسگاه انتظامی منتقل کردند.
طی بازرس��ی از من��زل متهم، یک قبضه س��الح ش��کاری که 
 ب��وی ب��اروت ت��ازه از آن متصاعد می ش��د نیز کش��ف ش��د. 
سرهنگ احمدی خاطرنش��ان کرد متهم که با دالیل مستدل 
پلیس آگاهی روبه رو ش��ده بود، چاره ای جز اعتراف نداش��ت و 
چنین گفت: من به نس��رین خیلی عالقه داشتم و می خواستم 
به هر طریقی ش��ده با او ازدواج کنم، ولی با وج��ود چندین بار 
خواس��تگاری، پدرش به من جواب رد داد. تا ای��ن که چند روز 
پیش فهمیدم قرار است به عقد شخص دیگری درآید که همین 
امر مرا شوکه کرد و علی رغم عالقه شدید به او، تصمیم به انتقامی 
مرگب��ار گرفتم. مته��م در اعترافات خود عنوان داش��ت: هفته 
گذشته پس از شنیدن خبر، تصمیم گرفتم وی را به خانه ای که 
در بهارستان اصفهان داشتم دعوت کرده و به قتل برسانم، ولی 
دعوتم را نپذیرفت، اما ساعت ۱0 ش��ب حادثه پس از اطمینان 
از حضور نس��رین در خانه پدرش، با اس��لحه به سمت خانه وی 
رفته و در یک خرابه مشرف به منزل به انتظار نشستم تا این که 
با روشن ش��دن چراغ اتاق خوابش، ناگهان او را در مقابل آیینه 
اتاق مشاهده کردم و بالفاصله به سمت وی شلیک کردم. وقتی 
با شلیک گلوله های س��اچمه ای نقش بر زمین شد، با سرعت از 

محل گریختم.

فهمیدم قرار است 
به عقد شخص 
دیگری درآید 
که همین امر مرا 
شوکه کرده و 
علی رغم عالقه 
شدید به او، تصمیم 
به انتقامی مرگبار 
گرفتم

 مأموران در 
نخستین گام با 
شناسایی هویت 
مقتول دریافتند 
او علی نام داشت و 
 خانواده اش 
۲8 اسفند سال 
گذشته با مراجعه 
به پلیس، از ناپدید 
شدن او خبر داده 
بودند

در شهرضا رخ داد؛افشای راز گونی خون آلود در زاینده رود 

جنایت؛  پاسخی برای رد خواستگار خیانتی که رنگ جنایت به خود گرفت

روی خط حادثه
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51 طرح کشاورزی در استان

رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از افتتاح 51 طرح 
کشاورزی در هفته جهاد کشاورزی خبر داد. 

صفدر نیازی در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان، اظهار 
داشت: 46 طرح در بخش آب و خاک، یک طرح در بخش بهبود تولیدات 
دامی، س��ه طرح در بخش بهبود تولیدات گیاهی و یک  طرح در بخش 
ش��یالت و امور آبزیان در طول هفته جهاد کش��اورزی در سطح استان 
 به بهره برداری می رس��د.  وی در خصوص اعتبار اختصاص یافته به این 
پروژه ه��ا، تصریح کرد: ب��رای بهره ب��رداری از این طرح ه��ا 61 هزار و 

813میلیون ریال اعتیار هزینه شده است.
  نیازی با اش��اره به اهمیت ایجاد اش��تغال و نقش مؤثر بخش کشاورزی 
در این راس��تا، اظهار داش��ت: با افتتاح این طرح ها زمینه اشتغال 727 
نفر  به صورت مس��تقیم و 301 نفر  به صورت غیر مس��تقیم فراهم می 
 ش��ود. به گفته وی، با بهره برداری از این طرح ها، دو هزار و 281 خانوار 
بهره مند می شود.  نیازی توسعه کشاورزی تحت فشار را از سیاست های 
 اصلی جهاد کش��اورزی استان در سال جاری دانس��ت و اظهار داشت: از 
 51 طرح قابل افتتاح در هفته جهاد کشاورزی، 46 طرح در حوزه آبیاری 
تحت فش��ار اس��ت. وی با اش��اره به ضرورت توس��عه بخش کشاورزی، 
خاطرنشان کرد:  امس��ال 102 میلیارد تومان اعتبار در قالب حمایت از 
توس��عه بخش کش��اورزی به چهارمحال و بختیاری اختصاص یافته که 
معادل این میزان نیز بانک کش��اورزی تس��هیالتی در راستای تکمیل 
طرح های نیمه تمام به منظور ساماندهی بخش تولید، پرداخت می کند.

افتتاح مجتمع آبرسانی روستایی

مدیرعامل ش��رکت آبف��ار چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: در هفته 
 دولت پروژه تصفیه خانه آب و مجتمع آبرس��انی 9 روس��تایی حاشیه 
زاینده رود به بهره برداری می رسد.  قاسمعلی خدابخشی اظهار داشت: 
پروژه تصفیه خانه آب و مجتمع آبرسانی 9روستایی حاشیه زاینده رود 

با اعتباری افزون بر 24 میلیارد ریال در دست احداث است.
وی با بیان این که این پ��روژه همزمان با هفته دولت ب��ه بهره برداری 
می رسد، افزود: با بهره برداری از این تصفیه خانه و تکمیل خطوط انتقال 
آب مجتمع 9 روستایی روستاهای هوره، دشتی، چم کاکا، چم چنگ، 
ایلبگی، سوادجان، چم عالی، چم خلیفه و چم جنگل از نتایج بسیار خوب 
این طرح که افزایش کمیت و کیفیت آب آش��امیدنی است، استفاده 
خواهند کرد. خدابخشی ادامه داد: همچنین در حال حاضر پروژه های 
آبرسانی مجتمع 21 روستایی پش��تکوه فالرد با 60 درصد پیشرفت 
برای بهره مندی شش هزار و 575 نفر جمعیت در این استان در دست 
 اجراست. مدیرعامل شرکت آبفار چهارمحال و بختیاری احداث مجتمع 
هشت روستایی سردش��ت را از دیگر طرح های در دس��ت اجرای این 
شرکت برشمرد و گفت: این طرح با پیشرفت فیزیکی 15 درصدی در 
دست اجراست. خدابخشی خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه بیش 
از 9 هزار و 875 جمعیت روس��تایی از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی 
بهره  مند خواهند شد. وی ادامه داد: همچنین مجتمع پنج روستایی منج 
با 30 درصد پیشرفت فیزیکی، افزون بر سه هزار و 339 نفر جمعیت را 

ازآب آشامیدنی سالم برخوردار می کند.

رشد 9 درصدی دفاتر ICT روستایی

مدیرعامل شرکت مخابرات چهارمحال و بختیاری از رشد 9 درصدی ایجاد 
دفاتر ICT روستایی در این استان خبر داد.

 علیرضا فتحی اظهار داشت: با توجه به وسعت و گسترش جمعیت و تنوع نیاز 
جامعه بشری هر روزه نیاز به وجود دفاتر پیشخوان دولت و ارایه خدمات در 

قالب این دفاتر بیش از پیش احساس می شود.
وی افزود: ایجاد دفاتر پیشخوان دولت در این استان در ابتدای سال 88، آغاز 
اجرای طرح خصوصی سازی 90 دفتر ش��هری و 145 دفتر روستایی بوده 
است که این تعداد دفاتر تا پایان سال 90، به 110 دفتر شهری و 157 دفتر 

روستایی افزایش یافته است.
فتحی با بیان این که این دفاتر در راستای کاهش مراجعات مردم به ادارات و 
جلوگیری از هدر رفت وقت آنها پایه ریزی شده است، افزود: اجرای اصل 44 
قانون اساسی و تأکید بر ارایه خدمات به دستگاه های اجرایی دولت از طریق 
پیشخوان و همچنین سهولت و دسترسی به خدمات، از مهم ترین اهداف 

راه اندازی دفاتر پیشخوان در سطح این استان است.
مدیرعامل شرکت مخابرات چهارمحال و بختیاری با تأکید بر این که باید 
فرهنگ استفاده از امکانات جدید و نو در حوزه مخابراتی و ارتباطات برای 
مردم بیان ش��ود، افزود: فناوری اطالعات از مهم ترین اصول در راس��تای 
سیاست دولت است، بر همین اساس رس��انه ها و مطبوعات در این زمینه 
وظیفه سنگینی بر عهده دارند. وی با اشاره بر این که ضرورت و اهمیت این 
دفاتر در سال های اخیر بسیار روشن است، گفت: ماهیت و کاربرد این دفاتر 

بر هیچ یک از مراکز اداری پوشیده نیست.

مخابراتآبفارجهاد کشاورزی 

چهره روز
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 پرداخت زکات سبب ریشه کنی 
فقر و فساد در جامعه می شود 

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و 
بختیاری و امام جمعه شهرکرد با 
تأکید بر لزوم گس��ترش فرهنگ 
پرداخت زکات در جامعه، گفت: 
پرداخت زکات موجب ریشه کن 
ش��دن فق��ر و فس��اد در جامعه 

می شود. 
حجت االسالم محمد علی نکونام 
گلپایگانی در نشست ستاد زکات 
چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: شریک کردن فقیران و نیازمندان 
در س��هم خود در فرهنگ زکات، فضایی معنوی در دل ها ایجاد کرده 
و دل ها را صیق��ل داده و نورانی می کند. وی با بی��ان این که زکات در 
قرآن همتای برپایی نماز شمرده شده است، ادامه داد: با پرداخت زکات، 
رابطه عاطفی میان افراد عمیق تر شده و تقویت برادری، تعمیق روابط و 
کینه  زدایی نیز میسر می شود و با توجه به فرهنگ سازی صورت گرفته 
در جامع��ه، امیدواریم ای��ن فرهنگ بیش از گذش��ته در چهارمحال و 
بختیاری گسترش یابد.  امام جمعه شهرکرد از اجرای طرح شجره طیبه 
 به عنوان طرحی موفق در چهارمحال وبختیاری یاد کرد و گفت: تبلیغ، 
اطالع رسانی و آگاه سازی در موضوع زکات در جامعه، مؤثر و تأثیرگذار 
است.  حجت االس��الم نکونام در ادامه بر لزوم فرهنگ سازی زکات در 

میان مردم تأکید کرد.

وضعیت برخی از دشت های استان 
بحرانی است

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
چهارمح��ال و بختی��اری گفت: 
خشکسالی های سال های اخیر 
موجب ش��ده دشت ش��هرکرد و 
جنوب غرب چالشتر، همچنین 
تاالب گندمان و بخشی از دشت 
 خانمیرزا به س��ه کان��ون اصلی 
 گ��رد و غب��ار در اس��تان تبدیل 

شوند.
سعید یوسف پور در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان 
در منطقه حفاظت ش��ده چغاخور، با اش��اره به خأل  فرهنگ سازی و 
آموزش در حوزه محیط زیس��ت، افزود: رهبر معظم انقالب با تأکید بر 
ضرورت فرهنگ سازی، سال جاری را  س��ال فرهنگ سازی در حوزه 
محیط زیست نامگذاری کردند. وی با بیان این که سازمان ملل نیز سال 
جاری را  سال اقتصاد سبز مبتنی بر  فعالیت های فرهنگی نامگذاری 
کرده است، تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر نه تنها خأل جدی در 
زمینه فرهنگ سازی و آموزش در حوزه محیط زیست وجود دارد، بلکه 
در برخورد با محیط زیست نیز  ش��یوه نادرست و ناعادالنه ای موجود 
است، به همین منظور حفاظت محیط زیست اس��تان انجام اقدامات 
مؤثری را در راستای فرهنگ س��ازی در این زمینه در دستور کار قرار 

داده است. 
یوسف پور با اشاره به نقش مؤثر رس��انه ها در فرهنگ سازی و ارتقای 
دانش افراد در حوزه حفظ محیط زیست، اظهار داشت:  امسال از تمام 
ظرفیت برون سازمانی شامل رسانه ها، آموزش و پرورش و تریبون نماز 
جمعه،  برای فرهنگ س��ازی درحوزه محیط زیس��ت استفاده خواهد 
ش��د. وی ادامه داد: بند الف ماده 189 قانون برنامه پنجم توسعه الزام 
کرده است که دستگاه های دولتی نظیر صدا و سیما، فرهنگ و ارشاد 
اس��المی، روزنامه ها و خبرگزاری های دولتی نسبت به پوشش اخبار 

محیط زیست اقدام کنند. 
یوس��ف پور با اش��اره به خشکس��الی های اخیر و تأثی��ر آن در ایجاد 
 ریزگردها، خاطرنش��ان ک��رد: خشکس��الی های س��ال های اخیر،

بهره برداری نادرست، الگوی کشت نادرست، برداشت های بی رویه از 
منابع آب های زیر زمینی، موجب شده است امروز برخی از دشت های 
استان ممنوعه و وضعیت بقیه نیز بحرانی شود. وی با تأکید بر ضرورت 
تهیه طرح آمایش سرزمین استان با توجه به وضعیت آن، تصریح کرد: 
مطالعه طرح آمایش استان از سال گذشته ش��روع شده و پیش بینی 
می شود  سال آینده این طرح به نتیجه برسد و به عنوان یک نقشه راه 

موجب توسعه استان شود. 
یوس��ف پ��ور همچنی��ن از پیگی��ری ط��رح ه��ای جام��ع کاه��ش 
آلودگی ه��وا، مدیریت پس��ماند و همچنی��ن مدیری��ت منابع آب و 
حفاظ��ت از منابع خاک توس��ط محیط زیس��ت اس��تان خب��ر داد و 
اظهار داش��ت: پیگیری اجرایی ش��دن ای��ن طرح ه��ا ازاولویت های 
حفاظت محیط زیس��ت اس��تان در س��ال ج��اری اس��ت.  وی افزود: 
 ح��ق آب��ه طبیع��ی ت��االب چغاخ��ور نی��ز  پیگی��ری خواهد ش��د. 
یوسف پور با بیان این که طی چند س��ال آینده مناطق حفاظت شده 
 اس��تان از  9/4 درصد به 20 درصد خواهد رس��ید، خاطرنش��ان کرد:  
سال گذش��ته منطقه حفاظت شده سالداران، س��پیدانه، خدا آفرین، 
زردکوه و بخشی از دهس��تان موگویی به مناطق حفاظت شده استان 

اضافه شدند.

 تا پایان دولت دهم راه آهن 
وارد استان می شود

پروژه گردنه رخ دو میلیارد 
تومان اعتبار نیاز دارد

وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت: ت��ا پای��ان دولت ده��م راه آهن وارد اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاری می ش��ود. نیکزاد در مراس��م بازدی��د از پروژه های 
عمرانی اس��تان افزود: راه آهن اس��تان از حس��ن آب��اد مبارکه در اس��تان 
اصفهان به ش��هرکرد کش��یده می ش��ود و در مس��یر خود از سفیددش��ت 
 نی��ز خواه��د گذش��ت. وی ادام��ه داد: عملیات عمران��ی اح��داث راه آهن 
مبارکه-سفیددشت- شهرکرد به طول مسیر 88 کیلومتر تاکنون 33 درصد در 
قطعه دوم پیشرفت فیزیکی داشته است. نیکزاد با بیان این که عملیات اجرایی 
ساخت راه آهن استان از تیرماه س��ال 90 آغاز شده، خاطرنشان کرد: اعتبار 
هزینه ش��ده برای احداث این پروژه تاکنون 40 میلیارد ریال بوده است. وی 
اظهار داشت: مشکل زمین هایی که از آن وزارت دفاع بوده و در مسیر خط آهن 

شهرکرد قرار گرفته بودند، بررسی شده و به زودی رفع می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت:برای اتمام پروژه تونل 
دوم گردنه رخ دو میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

 به گزارش ایس��نا، علیخانی در مراس��م بازدید وزیر راه و شهرس��ازی از 
پروژه های عمرانی اس��تان تصریح کرد: احداث تون��ل گردنه رخ به علت 
ریزش تونل، با مشکالتی مواجه شده است. وی ادامه داد: خسارت ریزش 
تونل برعهده مش��اوران طرح به علت رعایت نکردن نکات ایمنی، ارسال 
نکردن خاک به آزمایشگاه مکانیک خاک و نداشتن احتیاط الزم در این 
خصوص است. مدیرکل راه و شهرس��ازی همچنین در بازدید وزیر راه و 
شهرسازی از مسکن مهر فرادنبه، گفت: تاکنون 250 مسکن مهر در شهر 
فرادنبه ساخته شده  است، این در حالی است که صد مسکن دیگر در فاز 

بعدی احداث خواهد شد.

خبر ویژه

6
عملیات احداث 8 واحد مسکن متخصصان کلید خورد 

حمید رییسی، معاون توسعه مدیریت منابع استان چهارمحال و بختیاری گفت: به منظور تأمین مسکن 
 متخصصان، عملیات احداث هش��ت واحد مس��کونی درمجتمع آموزش��ی رحمتیه با اعتب��اری بالغ بر

چهار میلیارد ریال آغاز شد و پیش بینی می شود  این پروژه در سال 1392به بهره برداری برسد.   
49 طرح در بخش سالمت 

مصوب شد
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

رضا ایمانی 
در س��فر اول هیأت دولت به این اس��تان، 12 مصوبه در بخش سالمت 
تصویب شد که صددرصد تحقق یافت و درسفر دوم 19 مصوبه تصویب 
ش��ده بود که 63/5 درصد آنها تحقق یافته اس��ت. در سفر سوم هیأت 
دولت به این استان 11 مصوبه به تصویب رسید که تنها 15درصد  اعتبار 

آن تحقق یافته است. 
در س��فر چهارم هفت مصوبه با اعتبار83 هزار میلی��ون ریال تصویب 
ش��د که تنها 15 درصد آن محقق شد. در س��فردوم 432 نامه رسید 
ک��ه هم��ه آنه��ا بررس��ی و 
صددرصد رس��یدگی شدند. 
در سفر سوم،410 نامه ثبت و 
بررسی شده وصددرصد به آن 
رسیدگی شده است. در سفر 
چهارم نیز 12 هزارو 693 نامه 
رسید که دو هزارو 893 نامه 

آن بررسی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری:وزیر راه و شهرسازی:
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رییس مرکز ملی فرش ایران گفت: فرش در ایران 80 درصد 
ارزش اف��زوده دارد. محمد باقرآقاعلیخان��ی در کمیته فرش 
اس��تان چهارمحال و بختیاری اظهارداشت: تاکنون در ایران 

یک میلیارد دالر صادرات فرش صورت گرفته است.
آقا علیخانی تصریح کرد: فرش یک میراث بشری است و ریشه 
در بازارهای جهانی دارد. رییس مرکز ملی فرش ایران یادآور 
شد: فرش دستبافت ایران محصولی است که باید صددرصد 
طبیعی باشد. وی اذعان داشت: به جنبه تجاری فرش کمتر 
اهمی��ت داده ش��ده و باید به مش��کالتی که در حاش��یه رخ 

می دهد، رسیدگی شود تا بتوان فرش را مطرح کرد.
آقاعلیخانی بیان داشت: فرش می تواند زمینه کاری دیگری 
را به وجود آورد و در زمینه اشتغال افراد زیادی را به کار گیرد.

وی تأکی��د کرد: فرش دس��تبافت کاالیی با ارزش اس��ت، از 
این رو می تواند تغییراتی را نیز در ف��رش به وجود آورد و از 
ذوق هنری در آن اس��تفاده کرد تا افراد بیشتری به خرید آن 
 اقدام کنند. وی با بیان این که خرید تضمینی فرش از جمله 
برنامه هایی است که در دستور کار قرار گرفته، اظهار داشت: 
فرش در یک مدل زمانی، با ابزارهای مختلف و کارکرد آن در 

بازار جهانی قیمت مناسبی دارد.

فرش هویت ملی و تاریخی ایران است
استاندار چهار محال و بختیاری گفت: باید به وضعیت تاریخی 
 فرش نگاه کرد؛ چرا که ای��ران را به فرش آن می شناس��ند. 

علی اصغر عنابس��تانی تصریح کرد: عرص��ه هویت فرش در 
جامعه موارد مختلفی دارد.

وی ادام��ه داد: این اس��تان 240 خان��وار دارد. 50 درصد از 
 زنان اس��تان قالیباف هستند. عنابس��تانی اذعان داشت: در 
 گذش��ته های دور در این اس��تان در تمامی خانه ها یک دار 
قال��ی وجود داش��ته و به خاطر همین اس��ت ک��ه اکثر زنان 
این اس��تان ب��ا بافت قالی آش��نایی دارن��د. وی با اش��اره به 
این ک��ه در گذش��ته در این اس��تان بافتن قالی یک ش��غل 
به حس��اب می آم��د، عن��وان ک��رد: بای��د دوب��اره در بین 
اف��راد انگی��زه ایجاد ک��رد تا به س��مت قال��ی باف��ی بروند. 
عنابس��تانی تأکی��د کرد: اص��الح نظ��ام توزیع ف��رش، امر 
 مهم��ی اس��ت و بای��د  آن را س��اماندهی ک��رد. اس��تاندار 
چهار محال و بختی��اری عنوان ک��رد: صادرات ف��رش باید 
گسترش پیدا کند و سودی که وارد کشور می شود، در چرخه 

تولید فرش قرار گیرد. 
عنابستانی با بیان این که امروز سبک نایین جذاب تر از سایر 
سبک های فرش بافی اس��ت، بیان داشت: حساسیت به نوع 
فرش باعث لطمه زدن به گسترش فرش می شود. وی افزود: 
فرش در هر جای ایران تولید شود هویت آن مشخص است. 
عنابستانی با اشاره به این که انگیزه بافت فرش می تواند بهتر 
از قبل دنبال شود، عنوان کرد: فرش درحال حاضر در برخی 
حوزه ها مورد توجه قرار گرفته است. وی اظهار داشت: فروش 

فرش در چهار محال و بختیاری باید رونق بگیرد.

کانون های گردشگری اس��تان چهارمحال و بختیاری در نیمه 
خردادماه که هوای بسیاری از مناطق ایران گرم و سوزان است، 

با استقبال گردشگران نقاط مختلف کشور همراه شد. 
  همزمان با تعطیالت، جاذبه های گردشگری استان با استقبال 
زیاد گردشگران سراسر ایران همراه شد. استقبال گردشگران 
کشور از چهارمحال وبختیاری، باعث شد برخی از امامزادگان 
و حاشیه بوستان ها و پارک های ش��هرهای مختلف استان، از 

جمله بروجن سرشار از حضور گردشگران شود.
  نزدیکی به استان های گرم و نیمه خشک، آب و هوایی بسیار 
پاک، کوتاه بودن مس��یرها، وجود جاذبه های بکر و طبیعی از 
علل افزایش میزان گردشگر در چهارمحال و بختیاری در بهار 

و تابستان  است.  
امروزه به خاطر سهمیه بندی سوخت بنزین در کشور، بسیاری 
از گردشگران ترجیح می دهند مسافت های کوتاه را برای سفر 
انتخاب کنند و با توجه به وجود کانون های گردشگری مهم و 
بسیار زیبا در چهارمحال وبختیاری،گردشگران همجوار اقدام 
به سفر به نقاط دیدنی استان می کنند. دیدن حاشیه زاینده رود 
و بافت تاریخی ومعماری روستای یاسه چای ، مقصد بسیاری 
 از گردشگرانی اس��ت که به منطقه سیاحتی س��امان وحاشیه 

زاینده رود در شمال شهرکرد سفر می کنند. 
 یاس��ه چای درزبان ترکی به معنای رودخانه پهن است و قرار 
گرفتن این رودخانه در حاش��یه زاین��ده رود، جایی که عرض 
رودخانه کش و قوس بیشتری به خود گرفته، این نامگذاری را 

بیشتر مسمی بخشیده است. 
 گردشگران، مسیر پل زمانخان را درحالی به طرف یک روستای 
دیدنی طی می کنند که حدود 40 کیلومت��ر جاده را در میان 
پوشش باغات انبوه دوطرف مسیر جاده و رودخانه زاینده رود 

سپری می کنند. 
 مهم ترین ویژگی صنعت گردشگری استان اکوتوریسم طبیعی 
 در محور بازفت شهرس��تان کوهرنگ است که دو کانون اصلی،

دو کان��ون مکم��ل و دو کان��ون بی��ن راه��ی از مه��م تری��ن 
ویژگی این کانون اس��ت ک��ه همواره با اس��تقبال مس��افران 
 هم��راه ب��وده اس��ت. ه��م اکن��ون 147 کیلومت��ر از مح��ور 
بازفت – خوزس��تان به عن��وان یک��ی از راه ه��ای مواصالتی 
اس��تان در حد فاصل بین بازفت شهرستان کوهرنگ و مسجد 
 س��لیمان و ایذه در اس��تان خوزس��تان، مس��یری بک��ر برای 

گردشگران است.
  مهم ترین ویژگی صنعت گردش��گری چهارمحال وبختیاری 
اکوتوریسم طبیعی یا گردشگری طبیعت و جغرافیایی آن است. 
این اس��تان از نظر طبیعت و ویژگی های گردشگری به استان 
چهار فصل سال معروف اس��ت و قرار گرفتن در بین دو منطقه 
صنعتی اصفهان و خوزستان، ش��رایط مناسبی را برای حضور 
گردشگران در این اس��تان فراهم کرده است.  وجود صد کانون 
گردشگری در چهارمحال و بختیاری به عنوان شاهکار طبیعی 
ایران، با هزار چشمه جوشان و رودهای خروشان از ویژگی های 

گردشگری این سرزمین است. 

استقبال گردشگران 
کشور از چهارمحال 
وبختیاری،  باعث 
شد برخی از 
 امامزادگان 
 و حاشیه 
 بوستان ها و 
پارک های شهرهای 
مختلف استان 
از جمله بروجن، 
سرشار از حضور 
گردشگران شود

فرش دستبافت 
ایران محصولی 
 است که باید
صددرصد طبیعی 
باشد. به جنبه 
تجاری فرش کمتر 
اهمیت داده شده 
و باید به مشکالتی 
که در حاشیه رخ 
می دهد، رسیدگی 
شود تا بتوان فرش 
را مطرح کرد

در بهار سال جاری صورت گرفترییس مرکز ملی فرش ایران:

استقبال از کانون های گردشگری استان فرش در ایران 80 درصد ارزش افزوده دارد
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یک رقم در سمت راست یا چپ بعضی از رقم ها قرار دهید به طوری که مجموع ارقام هر س�طر و هر ستونی برابر 100شود. مجموع ارقام اضافه شده 
پاسخ معماست. در مثال حل شده پاسخ 32 است.

چگونه یک آماتور می تواند تکنیک 
گشایشی اش را بهبود بخشد

یک آماتور در ش��طرنج باید با کلیه گش��ایش های اصلی آش��نایی 
داشته و به ویژه در دو یا سه تا از آنها اطالعاتی کامل داشته باشد. اگر 
قصد شرکت در مسابقات را دارد، باید با گشایش بازی ها که امروزه 
رایجند به خوبی آشنا باشد. ولی برای کسی که ساعات زیادی را وقف 
 شطرنج نمی کند، عمال غیر ممکن است که بتواند آشنایی عمیقی با 
واریانت های خاص گشایش های مشهور پیدا کند. به همین دلیل، 
احتماال بهترین راه برای بهبود بخشیدن بازی گشایشی آن است که 
ایده و فکری که در هر گش��ایش اصلی وجود دارد مورد مطالعه قرار 
داد و گشایش را با در نظر داشتن ایده اصلی آن بازی کرد و در همان 
زمان باید به مقتضیات تاکتیکی هر وضعیت دقیقا توجه داشت. فرد 
آماتور باید ایده های تک تک حرکاتی که یک گش��ایش خاص را به 
وجود می آورند درک کند و نیز از آن چ��ه باعث به وجود آمدن یک 
وضعیت خوب، در خالل یا در پایان مرحله گشایشی است، شناخت 

بیشتری به دست آورد.
ایده های گشایش ها را می توان در بعضی از خودآموزهای شطرنج، 
در مقاله های مجالت شطرنج و اغلب در بازی های تفسیر شده یافت. 
برای آماتور مفید خواهد بود که بازی های زیادی در یک گش��ایش 
خاص انجام دهد. این کار به او نشان خواهد داد چگونه آن گشایش 
بس��ط می یابد و ضعف ها و قدرت های آن و بعضی مس��ایلی که در 
خالل آن پیش می آیند چیست. به عالوه فرد آماتور پیشرفته ای که 
در بعضی از گش��ایش ها یا واریانت ها تخصص یافته است، می تواند 
درست مثل یک اس��تاد، بکوش��د تئوری را اصالح کند. طبعا بیشتر 
احتمال دارد او بتواند اش��تباهاتی کوچک را در بازی های مسابقات 

کشف کند تا در تجزیه و تحلیل های تئوریک.
ولی صرف نظر از آموختن حرکات تئوریک هر گشایش ویژه، آماتور 
باید همیشه عناصر یک وضعیت خوب ش��طرنجی را در نظر داشته 
باش��د و هر وقت که با گشایشی ناآش��نا و یا حرکتی عجیب در یک 
گشایش آشنا رو به رو شد، بکوشد با تجزیه و تحلیل دقیق به وضعیتی 

محکم دست یابد.

راه استادی در شطرنج )3(
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7 صفحه سرگرمی روزنامه زاینده رود راهنما
صفحه س��رگرمی روزنامه زاینده رود با این رویکرد دیده شده است که 
هر روز، مجموعه ای از بازی ها و معماهای فکری را به شما ارایه کند. ما 

برای شما برنامه های مختلفی داریم. منتظر ما و مسابقات مان باشید.

    تفسیر آزمون

به کسانی که در این آزمون، بیش��تر از 65 امتیاز آورده اند باید تبریک  گفت و آنهایی 
هم که امتیازشان بین 30 تا 65 شده است، باید بدانند که در مواجهه با استرس های 
زندگی شان کمی مش��کل دارند و بهتر اس��ت درباره راه های مقابله با استرس بیشتر 

مطالعه و تمرین کنند.

   این یک آزمون اس��تاندارد روان شناسی است. ش��ما باید خودتان را در هر 
یک از ده موقعیت زیر تصور کنید و گزینه مناسب خودتان را پیدا کنید و عالمت 

بزنید...
 بع��د از آن، باید نمره مناس��ب خودتان را در پرانت��ز انتهای هر گزین��ه بخوانید 
 و مجم��وع نمراتتان را حس��اب کنید تا بفهمید آیا ش��ما از آن آدم هایی هس��تید 
 ک��ه زی��ر فش��ارهای زندگی، ب��ه ه��م می ریزند و تس��لیم می ش��وند ی��ا این که 
 ب��ا صب��ر و اعتماد ب��ه نف��س، در براب��ر مش��کالت زندگ��ی مقاوم��ت می کنید و 

می ایستید.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جواب:

جواب:

Sudoku Puzzle
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چه�ار وزی�ر را ط�وری در صفحه ش�طرنج 
بچینید که همدیگر را نزنند.

Home / Puzzle Playground / Puzzles / Chess 'n' Checkers /

Solution

Page 2 of 3

The illustration shows the only basic way how to put four queens on a 7x7 
board so that all vacant cells are checked and no queen attacks another 
queen.
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The Four Queens

Home / Puzzle Playground / Puzzles / Chess 'n' Checkers /

after Martin Gardner

Page 1 of 3

Place four chess queens on a 7x7 chessboard so that all vacant cells are 
under attack, and no queen attacks another.

A vacant cell (or a queen) is under attack when it is in the same row, column 
or diagonal with at least one of the queens.

You may print out the board from the last page of this file and use four coins 
as queens.

Last Updated: September 20, 2005

Copyright © 2005 ThinkFun Inc. All Rights Reserved.
Permission is granted for personal use only.
This puzzle may not be duplicated for personal profit.

The Four Queens

  MAZE

معمای وزرا

بازی »ماز« یا »البیرنت« از بازی های پر طرفداری  
اس�ت که بازیکن می تواند با استفاده از یک گوی 
کوچک در ی�ک صفحه پالس�تیکی به ش�کل دو 
بعدی و سه بعدی، راه های متعدد و پر پیچ و خمی 
که پیش روی اوس�ت را از یک نقطه آغاز کرده و با 
انتخاب راه و مسیر درست و همچنین گذر از بعضی 
مس�یرهای غلط و اس�تفاده از تجربیات به دست 

آمده، به پایان برساند. 

یک آزمون سرگرم کننده 

نمره اعصاب شما 
چند است؟ 

الف ( فرض کنید کارفرمایتان از شما می خواهد به دفتر او بروید و هنگامی 
که شما را در دفترش می بیند، با لحن تندی با شما برخورد می کند. شما در 

این حالت، کدام یک از کارهای زیر را انجام می دهید؟
 1( احساس شکست و تحقیر می کنید و هنگامی که به محل کارتان برمی گردید، ماجرا 

را برای بقیه همکاران تان هم تعریف می کنید. )2 نمره(
 2( به محل کارتان برمی گردید و سعی می کنید همه چیز را فراموش کنید. )5 نمره(

 3( موضوع را با یکی از صمیمی ترین دوستان تان در میان می گذارید و سعی می کنید 
با کمک او راه حلی برای مشکل تان پیدا کنید. )7 نمره(

ب ( فرض کنید یک هفته اس�ت وارد محل کار جدیدی شده اید اما هر چه 
تالش می کنید، نمی توانید با هیچ کدام از همکاران جدیدتان دوست شوید. 

چه کار می کنید؟
1( حوصله تان از این کار جدید سر می رود. دیر س��ر کار می روید و زود برمی گردید. 

)2 نمره(
2( کارتان را به درس��تی انجام می دهید، اما همزمان به دنبال کار مناس��ب تری هم 

می گردید. )5 نمره(
 3( سعی می کنید بفهمید مشکل از شماست یا همکارانتان. سعی می کنید علت این 

نوع رابطه را کشف کنید و راه حلی برایش پیدا کنید. )7 نمره(
ج( فرض کنید چند ساعت روی یک پروژه وقت گذاشته اید اما کامپیوترتان 
دچار مشکلی می شود و تمام اطالعاتی که روی سیستم ذخیره کرده بودید، 

 از دست می رود. آن وقت شما...
 1( دلتان می خواهد با مشت به صفحه مونیتور بکوبید و آن را خرد کنید. )2 نمره(
2( با عصبانیت از محل کارتان بیرون می آیید و از صحنه دور می شوید. )5 نمره(

3( ناراحت می ش��وید اما به این فک��ر می کنید که از چه راهی می ش��ود دوباره این 
اطالعات را به دس��ت آورد و ذخیره کرد. 

)7 نمره(
 د( ف�رض کنی�د ی�ک هفت�ه برای 
پروژه ت�ان زحم�ت کش�یده ایدو 
فقط چن�د س�اعت دیگر ت�ا موعد 
تحویل پروژه، وقت داری�د اما هنوز 

قسمت هایی از کارتان مانده است که باید کامل شود. چه کار می کنید؟
1( می خواهی��د کارتان را تمام کنی��د ولی آن قدر هیجان زده و عصبی هس��تید که 

نمی توانید روی کارتان تمرکز کنید. )2 نمره(
2( با خودتان می گویید: شاید بد نباشد کمی هم استراحت کنم. )5 نمره(

3( با خودتان می گویید: »من که تا این جا آمده ام، این چند ساعت را هم کار 
می کنم« و بعدش هم تصمیم می گیرید کارتان را به اتمام برسانید. )7 نمره(

 ه ( فرض کنید کارفرمایتان ش�ما را از کارتان اخراج می کند. چه کار 
می کنید؟

1( آن قدر نگران و پریشان می شوید که شب خوابتان نمی برد. )2 نمره(
2( تصمیم می گیرید چند روزی از کار به دور باشید )مثال بروید مسافرت( و بعدش 

برگردید و به یک شغل جدید فکر کنید. )5 نمره(
 3( نیازمندی های روزنامه را باز می کنید و به دنبال کار می گردید و از طریق دوستان 

و آشنایانتان هم جویای کار می شوید. )7 نمره(
و ( فرض کنی�د در ارتباط با صمیمی ترین دوس�تتان دچار ش�ک و تردید 

شده اید. چه کار می کنید؟
1( مدام به این فکر می کنید که دوس��تتان قصد دارد ش��ما را فریب بدهد و به  شما 

خیانت کند. )2 نمره(
2( ارتباطتان را با او قطع می کنید. )5 نمره(

3( تصمیم می گیرید با او حرف بزنید و بفهمید مشکل کجاست. )7 نمره(
 ل ( فرض کنید رابطه تان با صمیمی ترین دوس�ت تان به هم خورده است. 

آن وقت شما...
1( خودتان را به بی خیالی می زنید و می گویید تقصیر خودش بود! )2 نمره(

2( سعی می کنید با دوست دیگری، ارتباط صمیمانه ای برقرار کنید. )5 نمره(
3( سعی می کنید بفهمید مشکلتان کجای کار بوده و اگر رفع شدنی است، مشکل را 

رفع کنید، وگرنه در ارتباط های بعدی، بیشتر دقت می کنید. )7 نمره(
 ت (ش�ب اس�ت و ش�ما دارید در بزرگ�راه رانندگی می کنید ک�ه ناگهان 
اتومبیل تان دچار مشکل می شود و در تاریکی تنها می مانید. آن وقت شما...

1( وحشت می کنید که مبادا به شما حمله کنند یا ماشینتان را بدزدند. )2 نمره(
2( ماش��ین را قفل می کنید و ب��رای کمک گرفتن به نزدیک تری��ن محل می روید. 

)5 نمره(
3( سعی می کنید از ماشین های دیگر کمک بگیرید. 

)7نمره(
 ث ( دارید درست رانندگی می کنید اما ماشین 
پشت سرتان دستش را گذاشته است روی بوق 

و می خواهد از شما سبقت بگیرد. چه کار می کنید؟
1( می گذارید رد شود ولی به او ناسزا می گویید. )2 نمره(

2( اهمیت نمی دهید چون هنوز فاصله اش با شما زیاد است. )5 نمره(
3( کنار می کشید تا از شما سبقت بگیرد و رد شود. )7 نمره(

ط ( پلیس دارد به اشتباه شما را جریمه می کند در حالی که شما اطمینان 
دارید هیچ خالفی مرتکب نشده اید. چه کار می کنید؟

1( با پلیس جر و بحث می کنید و به او می گویی��د به هیچ عنوان این جریمه را قبول 
نخواهید کرد. )2 نمره(

2( می دانید بحث کردن با او هیچ فایده ای ندارد. به همین خاطر جریمه را س��ریع 
قبول می کنید. )5 نمره(

3( سعیتان را می کنید در کمال آرامش او را متقاعد کنید اما وقتی می بینید او به هیچ 
وجه قبول نمی کند، جریمه را قبول می کنید. )7 نمره(



یادداشت

فرانک ریبری، بازیکن 
تیم ملی فوتبال 

فرانسه در داخل مخزن 
کریوتراپی )سرما 

درمانی( در شهر کایرچا 
اوکراین.

 یک گاو باواریایی 
پیش بینی کرد آلمان 

نایب قهرمان یورو 2008 
در دیدار نخست خود در 

رقابت های یورو 2012 
مقابل پرتغال مغلوب 

 می شود. البته 
پیش بینی او درست از آب 

در نیامد.

بازگشت علی دایی به 
هرتابرلین یکی از خبرهای 
جالب فصل نقل و انتقاالت 

بود. »روته مولر« مربی و 
مدرس آلمانی که ارتباط 

خوبی با علی دایی داشت، 
با توجه به شرایط این تیم 

آلمانی، سرمربی سابق تیم 
ملی ایران را برای نشستن 

روی نیمکت هرتابرلین 
پیشنهاد کرده است.

حضور دایی در هرتابرلین قوت گرفت

یک گاو، یورو2012 را پیش بینی کرد  سرما درمانی ریبری

عکس نوشت

فوتبال جهان

رقابت های یورو 2012 تا این جای کار شگفتی های زیادی را رقم زده 
است؛ تساوی یونان برابر لهستان،  شکست هلند برابر دانمارک یا پیروزی 

ژرمن ها مقابل پرتغال در اوج برتری  یاران پائولو بنتو.
دیدارهای گروه چه��ارم یورو 2012  امروز با دی��دار تیم های  انگلیس 
با فرانس��ه و س��وئد با اوکراین آغاز می ش��ود. تیم مل��ی انگلیس پر از 
بازیکنانی اس��ت که در لیگ برتر بازی می کنند که در س��طح بس��یار 
باالیی برگ��زار می ش��ود. البته آنه��ا با مربی گ��ری اس��تیو مک الرن 
نتوانس��تند ب��ه ی��ورو 2008 راه پی��دا کنند ک��ه بدترین ش��رایط را 
 برای آنه��ا رق��م زد. انگلی��س افتخ��ار قهرمان��ی در ی��ورو را ن��دارد. 

 بزرگ ترین افتخار آنها رسیدن به نیمه نهایی یورو 96 بود که در کشور 
خودش��ان برگزار می ش��د. انگلیس��ی ها دو بار نیز به یک چهارم نهایی 
رسیده اند؛ سال های 1972 و 2004. انگلیس پیش از آغاز این تورنمنت 
بسیار بد ش��انس بود. آنها چندین بازیکن اصلی خود را به دلیل آسیب 
دیدگی از دست دادند. گرت بری در دیدار با نروژ دچار آسیب دیدگی شد.  
در دیدار دوستانه بعدی انگلیس برای این تیم گری کیهیل و جان تری 
 نیز آسیب دیدند که از میان این دو، کیهیل نیز یورو را از دست داد ولی 
آسیب دیدگی تری جدی نبود و توانست خود را به بازی ها برساند. دیگر 
بازیکن قابل اش��اره ای که نمی تواند انگلیس را در یورو 2012 همراهی 

کند، فرانک لمپارد است. در س��وی دیگر میدان تیم فرانسه قرار گرفته 
که پر از بازیکنان جوان و با استعدادمانند یوان کابایه و یان ام ویال است. 
بازیکنانی مانند سمیر نصری، فرانک ریبری، پاتریس اورا و کریم بنزما نیز 
 با تجربه خود می توانند مددکار لورن بالن در اوکراین و لهستان باشند. 
فرانسوی ها در جام جهانی 2010 نمایشی درخور نام این تیم ارایه نکردند 
و در گروه خود با رسیدن به رتبه چهارم، وداع زود هنگامی با جام نوزدهم 
داشتند.   این دو تیم در 17 نوامبر 2010 در دیداری دوستانه با یکدیگر 

روبه رو شدند که به پیروزی 2 بر یک فرانسه انجامید. 

سوئد و اوکراین، رویارویی تیم های جان سخت
یکی از میزبانان ی��ورو 2012 امروز برابر س��وئد صف آرای��ی می کند. 
 پی��ش از این آنها س��ه ب��ار در دیدارهای دوس��تانه با یکدیگ��ر روبه رو 
شده اند که یک پیروزی، یک تساوی و یک باخت سهم هر تیم بوده  است. 
اوکراین که پیش��ینه حضور در مرحله یک چهارم نهای��ی جام جهانی 
 2006 آلم��ان را در کارنامه دارد، ب��ه دنبال حض��ور در مراحل پایانی 
یورو 2012 با استفاده از امتیاز میزبانی اس��ت. کمترین انتظاری که از 
اولگ بلوخین، سرمربی اوکراین می رود، صعود از مرحله گروهی است. 
این تورنمنت آخرین حضور آندری شوچنکو، مهاجم اسطوره ای اوکراین 

و آناتولی تیموشوک خواهد بود.  
در س��وی دیگر میدان س��وئدی ها قرار دارند که در س��ه دیدار پایانی 
مرحله گروه��ی خود در س��ه دی��دار پیاپ��ی به پی��روزی رس��یدند. 
 شکس��ت برابر روس��یه و اس��پانیا، پیروزی 2 بر صفر آنها برابر یونان را 

بی اثر کرد. 
 نکته جال��ب توجه، حضور بهرنگ صف��ری، بازیکن ایران��ی االصل تیم 
ملی سوئد است. او س��ال 64 در تهران متولد ش��ده و زمانی که 2 ساله 
 بود، همراه خانواده اش به س��وئد مهاجرت کرد. در همانجا بزرگ ش��د

  و در س��ال 2004 ب��ه تی��م مالم��و پیوس��ت. او اکن��ون در باش��گاه 
اندرلخت بلژیک توپ می زند. بهرنگ توانایی بازی به عنوان دفاع و هافبک 

چپ را دارد.

بعد از انتخابات هیأت فوتبال استان اصفهان 
سمیه 
و ابقای علی اکبرابرقویی نژاد، دیگر صحبت مسرور

در باره گذش��ته و زیرو کردن نقطه های 
 تاری��ک عملکرد وی س��ودی ن��دارد. باید ب��ه فکر آینده ب��ود و با 

برنامه ریزی افق های روشنی ترسیم کرد.
فوتبال و فوتسال اصفهان در فصل گذشته دستخوش حوادثی شد 
که تکرار آن خوشایند نیست و حرکت در این مسیر جز ضرر چیزی 
به ارمغان نمی آورد. جدای از قهرمانی تیم فوتبال سپاهان که باعث 
 شور و نشاط جامعه ش��د، افول تیم فوتبال ذوب آهن و بحث تبانی 
تیم های اصفهانی در فوتسال از جمله حوادث تلخ و آزار دهنده ای 
بود که کج دارو مریز از آن گذش��تیم.  درحالی که باید قبل از وقوع 
واقعه به فکر عالج بود، ولی این چنین نشد و خیلی ها دست روی 
دست گذاشتند و ذوب شدن ذوب آهن را در کوره مشکالت مالی 
و نبود مدیریت صحی��ح نظاره کردند. با سرس��ری گرفتن امور در 
فوتس��ال، به زعم این که اصفهان قدرت برتر فوتسال کشور است، 
اجازه دادند انگ تبانی به تیم های اصفهانی چس��بیده ش��ود. در 
بحث اس��تعدادیابی و پرورش نیروهای بومی نی��ز کمترین کاری 
صورت نگرفت و تاوانش را دو باش��گاه ذوب آهن و س��پاهان، بابت 
صرف بودجه های میلیاردی جهت خرید چند بازیکن دادند. حال 
وقت این است که هیأت فوتبال با ش��روع فعالیت در دور جدید از 
هم اکنون برنامه ریزی دقیق و کارشناسانه ای برای این موارد ذکر 
شده در دستور کار قرار دهد و مانع روی دادن مجدد چنین اتفاقاتی 
در قطب فوتبال و فوتسال کشور شود.  رس��یدگی به امور داوران و 
مربیان و فراهم کردن شرایط حضورشان در لیگ برتر و روی نیمکت 
تیم های صاحب نام، بدون شک، کاری است که باید هیأت فوتبال 
در صدد انجامش برآید. ساماندهی بانوان فوتبالیست و فوتسالیست، 
ایجاد محیطی مناسب جهت آموزش و تمرین و نیز تهیه اسپانسر 
جهت حمایت از این ورزشکاران هم مسأله مهمی است که نباید به 
سادگی از کنار آن گذشت. این که فقط باشگاه فوالد ماهان یا تیم 
فوتبال بانوان ایرانیان نجف آباد نماینده گان اصفهان در فوتسال و 

فوتبال باشند، برای اصفهان که عنوان قطب فوتبال اصفهان را یدک 
می کشد کافی نیس��ت. قطب فوتبال ایران نیازمند برنامه ریزی و 
کارکارشناسی  است تا بتواند از عنوانش برابر مدعیان دفاع کند. برای 
حرکت در مسیر درست ابتدا باید مسیر را مشخص کرد و این کار به 
یک خرد جمعی و همکاری همه نیروهای باتجربه و دلسوز نیاز دارد.

با این تفاسیر به آقای رییس س��الم می کنیم و با آرزوی موفقیت 
برای او و تیم کاری اش، امیدواریم ش��اهد حضور پیشکس��وتان و 
باتجربه های فوتبال و فوتسال اصفهان در تیم برنامه ریزی هیأت 
باشیم و هیأت فوتبال استان با استفاده از تمام ظرفیت های موجود 

افق های روشنی را برای ورزش اصفهان ترسیم کند.

سوئد- اوکراین؛ رویارویی تیم های جان سخت 

انگلیس-فرانسه؛ جدال سنتی اروپا
به بهانه انتخاب ابرقویی نژاد به سمت ریاست هیأت فوتبال استان

سالم آقای رییس

یادداشت

احتمال جدایی مصطفی نظری
 از گیتی پسند

تیم فوتسال گیتی پسند پس از جذب احمد اسماعیل پور، آقای گل فصل 
گذشته لیگ برتر، با احمدی و نصیری، بازیکن و دروازه بان فصل گذشته 
تیم فوتسال ملی حفاری اهواز به توافق رسید. این دو بازیکن روز گذشته 
در تمرینات تیم فوتسال گیتی پسند شرکت کردند. به نظر می رسد با 

جذب نصیری مصطفی نظری از گیتی پسند جدا شود.

دو بازیکن دوپینگی در لیگ برتر
رییس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال از دوپینگی بودن یک بازیکن 
لیگ برتری و یک بازیکن دس��ته اولی خبر داد. احمد هاشمیان، رییس 
کمیته پزشکی فدارس��یون در نشست خبری روز گذش��ته خود اعالم 
کرد از 72 مورد نمونه دوپینگ در بخش های فوتبال، فوتسال و فوتبال 
ساحلی، دو مورد از لیگ برتر فوتبال و لیگ دسته اول فوتبال نمونه آن 
مثبت اعالم شده که در هفته جاری کمیسیون بدوی، رسیدگی به این 

دو پرونده برگزار و حکم اولیه آن اعالم می شود. 

آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتسال 
از 5 مرداد

کمیته فوتسال برنامه زمان بندی رقابت های مختلف فوتسال را در فصل 
91 -92 اعالم کرد.

 کمیته فوتسال برنامه زمانبندی شده رقابت های مختلف فوتسال را در 
فصل 91-92 را به این ش��رح اعالم کرد: رقابت های لیگ برتر فوتسال 
5 مرداد 91 آغاز می شود. رقابت های لیگ دس��ته اول آبان 91، لیگ 
دسته دوم اسفند ماه 91 و لیگ منطقه ای بزرگساالن دی ماه 91 آغاز 

خواهد شد.

برای بازیکنان سپاهان و ذوب آهن 
کارت بازی صادر نمی شود

دبیرکل فدراس��یون فوتبال در گفتگو با ایمنا اظهار داشت: برای فصل 
جدید رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، برای بازیکنانی که 
بدون برگ مفاصا حساب مالیاتی از اداره مالیاتی شهر محل باشگاهشان، 
اقدام به ثبت قرارداد کرده باش��ند و برای بازی به همراه تیم های خود 
آماده و مهیا باشند، اجازه بازی داده نمی شود و برای این بازیکنان کارت 

بازی لیگ برتر دوازدهم صادر نمی کنیم. 

رادیو اینترنتی سپاهان
 افتتاح می شود

باش��گاه فوالد مبارکه س��پاهان با همکاری هواداران و اصحاب رس��انه 
در صدد اس��ت در یک اق��دام  جدی��د و مبتکرانه»رادیو س��پاهان« را 
ایجاد کند. رادیو اینترنتی س��پاهان که بناس��ت در پایگاهی به آدرس 
www.radiosepahan.com    در دس��ترس مخاطبان قرار گیرد، 
 می خواهد با ایجاد فصلی نو در عرصه  فعالیت های رسانه ای  خبری این 
باش��گاه  کهن، جذابیت های جدیدی را در این حوزه تقدیم مخاطبان 

خود کند.

 A سمپدوریا به سری
بازگشت

باشگاه سمپدوریا پس از یک فصل دوری از سطح نخست 
فوتبال ایتالیا، بار دیگر به سری A بازگشت. سمپدوریا که 
در دیدار رفت توانسته بود »وارسه« را شکست دهد، در 
دیدار برگشت نیز با نتیجه 3 بر 2 حریف را مغلوب کرد. 

 گومس، گره ژرمن ها 
را باز کرد

آلمان نخستین مسابقه خود در یورو 2012 را با پیروزی 
پشت سر گذاشت. 

تیم های مل��ی فوتب��ال آلمان و پرتغال ش��نبه ش��ب 
چهارمین مس��ابقه جام ملت های اروپا را در ورزش��گاه 
لویو به داوری النوآی فرانسوی برگزار کردند که در پایان، 
این مردان یوآخیم لو بودند ک��ه با تک گل ماریو گومس 
در دقیقه 72 بازی را با نتیجه یک بر صفر به سود خود به 
پایان رس��اندند و در کنار دانمارک، دیگر تیم 3 امتیازی 

گروه دوم یورو 2012 ایستادند.

 درگیری دو مربی
 به خاطر خلعتبری

دیگ��و مارادون��ا پ��س از مخالف��ت کی روش ب��ا حضور 
خلعتبری در بازی دیروز تیمش، به شدت علیه سرمربی 
تیم ملی ایران موضع گرفت و گفت: تا زمانی که در الوصل 

هستم، اجازه حضور وی در این باشگاه را نمی دهم.
وی با اشاره به پافشاری س��رمربی تیم ملی ایران بر سفر 
خلعتبری به تهران و خ��ط زدن وی از ترکیب تیم ملی 
در صورت تأخیر اظهار داشت: هنگامی که کی روش به 
محل تمرینات الوصل آمد، به او گفتم ما به بهترین شکل 
خلعتبری را آماده نگه می داریم و همکاری کاملی با شما 

در این موضوع خواهیم داشت. 
س��رمربی الوصل افزود: با توجه به این مس��ائل، انتظار 
داش��تم کی روش با حض��ور خلعتبری در دی��دار امروز 
الوصل موافقت کند، اما از نحوه برخورد وی کامال شوکه 
شدم و اصال انتظار آن را نداشتم. ماراودانا تأکید کرد: من 
با کی روش تماس گرفتم و خود را معرفی کردم، اما زمانی 
که وی صدایم را شنید تلفن را قطع کرد که این رفتار به 
دور از ادب است. وی افزود: تا زمانی که سرمربی الوصل 
باشم و بازیکن ایرانی در تیمم باشد، هرگز اجازه حضور 

کی روش در باشگاه را نمی دهم. 

فوتبال جهان

خبر کوتاه

8
پخش مسابقات یورو2012 در سینماها 

با سپری شدن سه روز از آغاز بازی های فوتبال یورو 2012، در پی درخواست انجمن سینماداران، مبنی 
بر پخش این بازی ها از سینماها،پلیس پایتخت موافقت خود را با پخش این بازی ها در سینماها اعالم 

کرده است، اما فقط برای حضور آقایان در سینما مجوز داده است. 

 پیوستن محسن بنگر و سید جالل حسینی به تیم پرسپولیس 
 مهم تری��ن خبری ب��ود که حتی ه��واداران دو باش��گاه را هم 
تحت تأثیر قرار داد. کامال مشخص است علیرضا رحیمی با آن 
سبک خاص مدیریتی اش که اهل باج دادن به ستاره ها نیست، 
حاضر نش��ده ضوابط را فدای روابط کن��د، وگرنه خیلی راحت 
می توانست مثل اکثر مدیران لیگ برتری برای محکم کردن 
صندلی مدیریتی اش به پیش��نهاد میلیاردی زوج خط دفاعی 
سپاهان پاسخ دهد و این دو نفر را در اصفهان نگه دارد. ولی در 
صورت وقوع این مسأله چه تضمینی وجود داشت که سرمربی 
تیم بتواند با این بازیکنان گرانقیمت کنار بیاید و اصال چطور به 

وجود ابرو در باالی چشم آنها اشاره کند؟!
 بازیکنی که به اندازه سه برابر بقیه بازیکنان پول گرفته است، 
بازیکن س��االری را در تیم معنا خواهد کرد و به راحتی همان 
بالیی را که بر س��ر لوکا بوناچی��چ آوردند، در قب��ال کرانچار و 
مرزبان هم می توانستند پیاده کنند. نکته امیدوارکننده، نوع 

عملکرد مدیریت باشگاه سپاهان در انتخاب جانشین این دو نفر 
بود که با ثبت قرارداد علی احمدی و حضور احتمالی فرش��ید 
طالبی می توان زوج هماهنگ خ��ط دفاعی ذوب آهن در پنج 
س��ال گذش��ته را فصل آینده در لباس زردرنگ سپاهان دید. 
این زوج خط دفاعی بر خالف بنگر، اصال اهل حاش��یه نیستند 
و همین مس��أله می تواند کمک زیادی به موفقیت سپاهان و 
بی سروصدا بودن این تیم در فصل آینده کند، به ویژه این که 
 ترکیب احمدی و طالبی یک��ی از ارکان موفقیت ذوب آهن در 
لیگ برتر و رس��یدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا بود که حتی 
فرشید طالبی را در فهرست نامزدی بهترین بازیکنان قاره آسیا 
هم قرار داد. آشنایی این دو نفر با ش��رایط زندگی در اصفهان 
و حتی بازی در چمن فوالدش��هر یکی دیگر از مزیت های این 
زوج خط دفاعی اس��ت و البته س��ابقه بازی چند ساله طالبی 
و احم��دی در کنار اش��جاری و محمد باقر صادق��ی هم مزید 
بر علت اس��ت تا خط دفاع��ی و دروازه  س��پاهان از هماهنگی 

بیشتری برخوردار شود.مدیریت س��پاهان عالوه بر جذب این 
دو بازیکن، یک کار منطقی دیگر هم انجام داد و با نخواس��تن 
بیک زاده باعث شد ترافیک در سمت چپ خط دفاعی این تیم 
به ایران نژاد و اش��جاری محدود ش��ود. این مسأله بدون شک 
در افزایش راندمان این دو بازیک��ن چپ پا تأثیر زیادی خواهد 
داشت. تنها نکته عجیب در مورد خروجی های سپاهان، شرایط 
مهدی کریمیان بود که به نظر می رسد مبلغ باالیی از باشگاه 
درخواست کرده است. ش��اید هم نیمکت نشینی جمشیدیان 
باعث شده تا شرایط، حکم به جدایی کریمیان از سپاهان بدهد 
ولی به هرحال کرانچار، به عنوان نفر اول کادر فنی س��پاهان، 
جوابگوی مس��ائل فنی تیمش در فصل آین��ده خواهد بود و از 

حاال نمی ت��وان در این مورد 
تصمصم گیری کرد. 

س��پاهان با جذب محمدباقر 
صادق��ی، عل��ی احم��دی، 
 فرش��ید طالب��ی، محس��ن 
ای��ران نژاد و محم��د غالمی 
پنج س��همیه لی��گ برتری 
خودش را اس��تفاده کرده و 
تنه��ا می توان��د دو بازیکن 
دیگر ب��ه این لیس��ت اضافه 
کن��د که ش��اید ن��ام مهدی 
کیان��ی اضافه ش��ود. کیانی 
هرچن��د فص��ل گذش��ته به 
خاطر مش��کالت انضباطی و 
مصدومیت، عملکرد مناسبی 
در تراکتورسازی نداشت ولی 

از لحاظ فنی یک بازیکن چند پس��ته است و می تواند در تمام 
پس��ت های خط هافبک بازی کند. به همی��ن خاطر حضور او 
می تواند کمک زیادی به عدم فرسایش بازیکنانی مثل محرم 
نویدکیا و امید ابراهیمی در فصل پرفشار سپاهان داشته باشد. 
تنها نکته عجیب در مورد فصل نقل و انتقاالت سپاهان، مطرح 
شدن نام انصاری فرد به عنوان گزینه خط حمله سپاهان است 
که بیشتر ش��بیه بازی رس��انه ای از س��وی انصاری فرد برای 
باالبردن قیمت درخواستی اش بود. چون تیمی که بازیکنانی 
مثل سزار، سیدصالحی، غالمی و ش��اید هم سوکای را در خط 
حمله دارد، دیگر احتیاجی به این نوع خریدها ندارد و اگر قرار 
به حضور انصاری فرد اس��ت، دیگر احتیاج��ی به خرید محمد 

غالمی نبود.

جای نگرانی نیست

سپاهان، منطقی یار می گیرد

بدون شک مهم ترین مسأله این روزهای فوتبال اصفهان، شرایط دو تیم سپاهان و ذوب آهن  مسعود 
در فصل نقل و انتقاالت لیگ برتر اس�ت که باعث ش�ده هواداران این دو تیم به شدت نگران افشاری

ترکیب تیم هایشان برای دوره دوازدهم لیگ برتر باشند. در این بین سپاهان، قهرمان چهارگانه 
لیگ برتر فوتبال و نماینده کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا شرایط ویژه تری نسبت به 
ذوب آهن دارد و به طور طبیعی اخبار نقل و انتقاالت این باش�گاه هم از اهمیت بیشتری نسبت به بقیه باشگاه ها 

برخوردار است.

  علیرضا رحیمی
  با آن سبک 

خاص مدیریتی اش 
 که اهل باج دادن

 به ستاره ها 
نیست، حاضر 
 نشده ضوابط 

 را فدای روابط 
کند
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چهره روزیادداشت

خبرکوتاه 

ضرب و شتم ملی پوش تیم سه گانه
 رضا باق��ری، ملی پوش تیم س��ه گانه ایران که خود را ب��رای حضور در 
مسابقات آسیایی آماده می کرد، بر اثر ضرب و ش��تم افراد ناشناس در 
باشگاه ورزشی در بیرجند دچار آس��یب از ناحیه مغز شد. کسب رتبه 
سوم مسابقات سه گانه کشور، رتبه هفتم مسابقات آسیایی این ورزش 
و کسب رتبه دوم تیمی در مسابقات گلدکاپ سنگاپور و قرار گرفتن در 
لیست 10 ورزشکار برتر خراس��ان  جنوبی در سال گذشته، گوشه ای از 
افتخارات این ورزشکار جوان خراس��ان جنوبی است. به گفته پزشکان 
معالج، به دلیل صدم��ات وارده، رضا باقری اجازه حضور در مس��ابقات 
آس��یایی را ندارد و باید دو ماه به صورت کامل استراحت داشته باشد. 
تاکنون دلیل اصلی بروز این ضرب و ش��تم در باشگاه ورزشی مشخص 
نیست و پلیس آگاهی پیگیر این مسأله است. بروز این حادثه بار دیگر 
لزوم ترویج اخالق ورزشی در کنار ترویج ورزش قهرمانی را به مسئوالن 
و ورزشکاران گوشزد می کند تا دیگر شاهد بروز چنین حوادثی نباشیم. 

جام طال، طالیی می ماند؟!
هفته هجدهم و پایانی لیگ برتر هندبال باش��گاه های کش��ور امروز  با 
برگزاری دو دیدار حس��اس و تعیین کننده پیگیری می شود. در ادامه 
رقابت ه��ای هفته هجدهم که از دیروز آغاز ش��ده، ام��روز در اصفهان 
سپاهان میزبان نیروی زمینی ارتش است و ثامن الحجج سبزوار پذیرای 
ذوب آهن اصفهان. وضعیت نیروی زمینی و ذوب آهن مشخص است، 
اما جدال اصلی بر سر جام طالیی اس��ت که یا در  اصفهان می ماند و یا 
به سبزوار کوچ می کند. تا امروز سابقه نداشته که لیگ هندبال تا هفته 
پایانی قهرمانش را نش��ناخته باش��د. اقتدار تیم های اصفهانی قهرمان 
رقابت ها را زودهنگام معرفی می کرد، اما امسال شرایط کمی متفاوت 
بود. سپاهان نتایج حساسی را واگذار کرد تا قهرمانی اش به هفته آخر 
موکول شود. هرچند سپاهان به لطف تفاضل گل باالتر از ثامن قرار دارد، 
اما دیدار سختی پیش رو خواهد داشت. نیروی زمینی قرار نیست نتیجه 
را به راحتی به س��پاهان واگذار کند و در مقابل، ثامنی ها می خواهند 
ذوب آهن را با اختالف باال شکس��ت دهند تا ش��اید شکست احتمالی 

سپاهان، همه چیز را به سود آنها تمام کند. 

تیمداری گیتی پسند
 از وزنه برداران اصفهان

تیم وزنه برداری گیتی پس��ند به عنوان نماینده اصفهان در لیگ برتر 
باشگاه های کشور شرکت می کند. جلسه هماهنگی رقابت های فصل 
جدید لیگ وزنه برداری بزرگس��االن با حضور رییس س��ازمان لیگ و 
نمایندگان تیم های ش��رکت کننده، در محل فدراسیون وزنه برداری 
برگزار شد. تیم های گیتی پسند اصفهان و نیروی زمینی ارتش هم برای 
حضور در فصل جدید رقابت های لیگ وزنه برداری بزرگس��االن اعالم 
آمادگی کرده اند و ای��ن احتمال وجود دارد ک��ه رقابت های این فصل 
 با حضور هشت تیم یا بیشتر برگزار ش��ود. زمان آغاز رقابت های لیگ 
وزنه برداری و میزبان دور نخس��ت ای��ن رقابت ها به زودی از س��وی 

فدراسیون وزنه برداری اعالم می شود. 

 آخرین رکورد گیری تیم ملی 
وزنه برداری قبل از المپیک

کوروش باقری، سرمربی تیم ملی وزنه برداری برای اعالم لیست نهایی 
نفرات المپیکی هفتم تی��ر رکوردگیری پایانی را انج��ام می دهد. در 
حال��ی اردوی یک ماه بجنورد به اتمام خواهد رس��ید ک��ه باقری برای 
اعالم لیست شش نفره سهمیه المپیک 2012 لندن، هفتم تیر آخرین 
رکوردگیری را از هشت ملی پوش حاضر در اردو خواهد گرفت. نفرات 
حاضر در اردو مرتضی رضاییان، س��جاد بهروزی، کیانوش رس��تمی، 
سهراب مرادی، س��عید محمدپور، نواب نصیرشالن، سجاد انوشیروانی 

و بهداد سلیمی هستند.

صدور حکم سرپرست 
در سه سوت

دبیر هیأت قایقرانی اس��تان اصفهان گفت: در تعجب��م که چه طور در 
عرض چند ساعت سرپرس��ت جدید به فدراسیون معرفی شده و حکم 
سرپرس��تی وی نیز صادر شد. هادی قاضی عس��گر در گفتگو با فارس 
اظهار داش��ت: اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان دلیلی برای 
کنار گذاش��تن رییس هیأت نداش��ت و به نظر می رس��د این مسأله با 
 مسئولیت رییس سابق هیأت به عنوان مسئول کانون ورزش استانداری

بی ارتباط نباشد. 
وی با بیان این که حکم سرپرس��تی طرفه در زمان کوتاهی صادر شد، 
تصریح کرد: در نامه فدراسیون ذکر شده که پیرو مذاکرات قبلی حکم 
سرپرستی طرفه صادر شده است. دبیر هیأت قایقرانی استان اصفهان 
ادامه داد: اما مش��خص نیس��ت که چگونه ظرف س��ه چهار ساعت که 
سرپرست جدید به فدراسیون معرفی شده، س��وابق وی مورد بررسی 
قرار گرفت؟ اگر دلیل این کار را گفته بودند بهتر بود، اما به نظر می رسد 

با برخی حاشیه های اخیر بی ارتباط نباشد. 
 ب��ا تصمی��م اداره کل ورزش و جوان��ان اس��تان اصفه��ان، س��لیمان 
قاضی عسگر از ریاست هیأت قایقرانی اس��تان اصفهان کنار گذاشته و 
محمد علی طرفه، مدیرعامل آب منطقه ای به عنوان سرپرس��ت هیأت 

منصوب شد. 

می توانم رکورده��ای دوضرب و مجم��وع المپیک را جاب��ه جا کنم و 
شانس های خودم را برای کسب مدال طال افزایش دهم. فشار تمرینات 
مانن��د اردوی تهران همچنان باالس��ت، ام��ا از هفته آین��ده تمرینات 
س��بک تر می ش��ود تا ملی پوش��ان به رکوردهای اصلی خود نزدیک 
ش��وند. البته با وجود ای��ن تمرینات پرفش��ار، اوضاع ب��رای من طبق 
 خواسته کادر فنی پیش می رود؛ چراکه توانسته ام به مرز 90 درصدی 
رکوردهایم برسم. با این وزنه ها می توانم رکوردهای دوضرب و مجموع 

المپی��ک را جاب��ه ج��ا کنم و 
ش��انس های خ��ودم را ب��رای 
کسب مدال طال افزایش دهم؛ 
هرچند تاکنون تجربه حضور 
در المپی��ک را نداش��ته ام، اما 
برای حضور در لندن و کس��ب 
مدال در ای��ن آوردگاه بزرگ، 

هیچ استرسی ندارم. 

9
تبدیل هیأت آمادگی جسمانی  به کمیته !

هیأت آمادگی جسمانی قرار است در قالب کمیته آمادگی جسمانی فعالیت کند. دبیر کمیته آمادگی 
جسمانی و ایروبیک اس��تان اصفهان در این باره می گوید: نظر خاصی در این مورد ندارم، اما امیدوارم 

نتیجه خوبی در بر داشته باشد.  

رحمان هنوز هم 
امیدوار است

دوست دارم سپاهان 
قهرمان شود

احمدی در ش��رایط فعل��ی تمای��ل چندانی ب��رای مصاحبه ن��دارد. او 
می گوید:من فعال نمی خواه��م مصاحبه کنم تا این ک��ه تیم فصل بعدم 
مشخص شود. می گویند س��پاهانی ها طوری با احمدی مذاکره کرده اند 
که او ناراحت ش��ده، ولی خودش می گوید: این موض��وع صحت ندارد و 
مذاکرات ما در یک فضای دوس��تانه انجام گرفته است، ولی هنوز چیزی 
مشخص نیست. از احمدی می پرسیم حاال که جدایی ات قطعی شده است، 
می خواهی به تیم دیگری بروی که او پاسخ می دهد:  االن که با شما حرف 
می زنم، هیچ جمله ای نگفتم مبنی بر این که از سپاهان جدا شده ام. هنوز 
جدایی من از این تیم قطعی نیست و فعال چیز مشخص نشده است. تا چند 
روز دیگر همه چیز به طور کامل مشخص می شود. ذوب آهن هم یکی از 

گزینه های اصلی من است، ولی من هنوز به سپاهان امیدوارم.

 کاپیت��ان تی��م هندب��ال ذوب آهن ک��ه عالق��ه خود ب��ه قهرمان��ی تیم 
همشهری اش در لیگ هندبال را مخفی نمی کند، می گوید: ذوب آهن در 
بازی مقابل ثامن الحجج )ع( سبزوار فقط برای آبروی خودش بازی می کند.

 حمید جمالی در گفتگو با ایمنا در پاسخ به این سؤال که ذوب آهن هر سال 
مدعی جدی قهرمانی بود و پس از سپاهان در رده دوم قرار می گرفت، چرا 
امسال یک رتبه س��قوط کرد و جای خود را به تیم سبزوار داد، بیان داشت: 
هندبال باشگاه ذوب آهن در سال ۸0 منحل شد و تا سال ۸۶ هیچ فعالیتی 
در این رشته نداشت و این طبیعی بود که سپاهان قوی تر باشد. امسال هم 
تیم سبزوار خوب کار کرد و خوب هزینه کرد. ما در بازی رفت، همین تیم را 
با اختالف پنج گل شکست دادیم. من خودم اصفهانی هستم و دوست دارم 

سپاهان قهرمان شود، اما ما برای حیثیت ذوب آهن بازی می کنیم.

میشائیل باالک مفسر شد
میشائیل باالک، فرمانده ژرمن ها در مسابقات یور200۸، در حالی وارد 
محل برگزاری چهاردهمین دوره این مسابقات می شود که علت این 
اقدام او، تماشای پیکارهای قهرمانی ملت های قاره سبز نیست، بلکه 
گزارش و تحلیل تک به تک مسابقات برای یک شبکه تلویزیونی است.

شکست انگلیس قطعی است
کریم بنزما که اکنون به همراه تیم ملی فرانسه در 
یورو 2012 حضور دارد، از دو چیز مطمئن اس��ت؛ 
یکی این که تا سال ها در رئال خواهد ماند و دیگر این 

که در یورو 2012 انگلیس را شکست خواهند داد.

هرروزخوشحال تر از دیروز
هافبک منچسترسیتی از این که تابستان گذشته آرسنال 
را ترک کرده، ابراز رضایت کرد. س��میر نصری، هافبک 
فرانسوی سیتی به خاطر توهین هواداران آرسنال گفت: 
از این که از آرسنال رفتم هر روز خوشحال تر می شوم.  02
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سهراب مرادی، وزنه بردار  اصفهانی تیم ملی

تیمداری ماهان در فوتبال س��وژه ای  
گروه 
اس��ت که نمی توان ب��ه راحتی از آن ورزش

گذش��ت، به طوری که خبرنگاران در 
حاش��یه برگزاری مجمع عمومی انتخاب رییس آینده هیأت 
فوتبال استان که به انتخاب دوباره اکبر ابرقویی نژاد انجامید، 
به س��راغ محمدرضا ساکت، مدیرعامل باش��گاه فوالدماهان 
رفتند تا  از او در مورد کم و کیف این موضوع جویا ش��وند؛ به 
خصوص که هدایتی، جدی تری��ن و نزدیک ترین رقیب آنها 
دراین بحث، این روزها برای خرید یک تیم فوتبال سخت در 
تکاپوست و فکر خرید تیم ملوان سودای جدید او شده است.

 این که این تصمیم ماهانی ها برای خریداری امتیاز یک تیم 
فوتبال لیگ برتری تاچه حد جدی است و این که این تصمیم 
 در تیمداری آنها درفوتس��ال تأثیر گذار خواه��د بود یا خیر، 

بهانه ای شد برای این گفتگو.
مدیرعامل باشگاه فوالدماهان سپاهان با بیان این که اولویت 
هیأت مدیره این باشگاه حمایت از ورزش اصفهان است، گفت: 
همیش��ه به دنبال آن بودیم تا از رش��ته هایی که در محدوده 
جغرافیایی اس��تان دارای ظرفیت وپتانس��یل است حمایت 
کنیم و س��ال گذش��ته به دلیل مشکالت دو باش��گاه معتبر 
استان، سعی کردیم بخشی از مشکالت آنان را حل کنیم که 

اعالم کردند نیازی نیست.  
محمدرضا ساکت در پاسخ به این سؤال که موضع باشگاه در 
خصوص خریداری امتیاز تیم فوتبال و حضور نماینده س��وم 

اصفهان در لیگ برتر چیست، اظهارکرد: برخالف آنکه همه 
فکر می کنند این اعتقاد و نظر ش��خصی من در مورد افزودن 
تیم فوتبال به تیم های باش��گاه اس��ت، باید بگویم مجموعه 

هیأت مدیره موافق این قضیه بود.
وی افزود: در این خصوص چند پیشنهاد به باشگاه شده بود 
و باشگاه نیز به بررسی آن پرداخت. س��ال گذشته متأسفانه 
مشکالتی برای دو باشگاه معتبر و صاحب  نام اصفهان به وجود 
آم��د و بالفاصله ماهان آمادگی خ��ود را در خصوص حمایت 
وکمک به این دو باشگاه اعالم کرد. مسئوالن و مدیران ارشد 
اس��تان نیز خواهان ورود ما به این مسأله بودند. خوشبختانه 
مسائل سپاهان رفع ش��د. حتی تا این اواخر هنوز هم با توجه 
به افزایش مش��کالت ذوب آهن ب��ر موضع خ��ود بودیم، اما 
ذوب آهن اعالم کرد مش��کالتش حل ش��ده و نیازی به این 
کار نیست، بنابراین به س��راغ گزینه های پیشنهادی رفتیم. 
صحبت های مختلفی ش��ده، اما هنوز هیچ چیزی مشخص و 

قطعی نشده است.  
ساکت خاطر نش��ان کرد: درست اس��ت که زمان را از دست 
دادیم، اما برنامه ریزی کاملی داش��تیم که در صورت قطعی 
شدن چه کادری داشته باشیم، حتی در مورد هدایت تیم به 
گزینه هایی چون منصور ابراهی��م زاده و امیر  قلعه نویی فکر 
کرده بودیم که متأس��فانه این فرصت از دست رفت. در مورد 
بازیکنان نیز چنین اتفاق��ی رخ داده، اما باز هم نمی توان این 

موضوع را تمام شده دانست. 

پیروزی ۳ بر صفر تی��م ملی والیبال 
گروه 
ورزش

اس��ترالیا براب��ر چی��ن، ای��ن تیم را 
المپیکی ک��رد ت��ا آرزوی المپیکی 
ش��دن والیبال ایران ب��ر باد ب��رود. در حالی که سرنوش��ت 
المپیکی ش��دن تیم های آس��یایی به هم گره خورده بود، 
نتیجه دیدار چین و استرالیا کار را برای ایران، کره جنوبی و 

ژاپن تمام کرد. 
اس��ترالیا در دومین دیدار روز گذش��ته خود  در رقابت های 
والیبال انتخابی المپیک در منطقه آس��یا با نتیجه ۳ بر صفر 
چین را برد تا دیدارهای س��وم و چهارم روز گذش��ته، جنبه 

تشریفاتی به خود بگیرد.
 در صورتی که چین موفق می شد استرالیا را شکست دهد و 
یا با شکس��ت ۳ بر 2 بازی را به پایان ببرد، ایران می توانست 
با پیروزی ۳ بر صف��ر برابر ژاپن المپیکی ش��ود، اما پیروزی 
اس��ترالیا آرزوی المپیکی ش��دن بهترین تیم تاریخ والیبال 

ایران را بر باد داد. 
دیدار تیم های استرالیا و چین  در حالی برگزار شد که نتیجه 
آن برای سرنوش��ت تیم ملی ایران در دی��دار برابر ژاپن و در 
نهایت صعود به بازی ه��ای المپیک لن��دن، اهمیت زیادی 
داشت. تا پیش از این دیدار استرالیایی ها با 12 امتیاز و یک 
امتیاز بیشتر نس��بت به ایران، در رده دوم جدول رده بندی 

قرار داشتند.
 با توجه به این که پیروزی بازیکنان اس��ترالیا در این بازی با 

نتیجه ۳ بر صفر به دست آمد، آنها صاحب سه امتیاز کامل از 
این مسابقه شدند و جمع امتیازات خود را به 15 رساندند. بر 
این اس��اس، بازی تیم ملی ایران برابر ژاپن کاماًل تشریفاتی 
برگزار ش��د و  هیچ تأثیری درسرنوش��ت هیچ یک از دو تیم 
نداشت؛ چون استرالیا با پیروزی برابر چین سهمیه المپیکی 

بهترین تیم آسیایی را از آن خود کرده بود. 
پیش از این، صربس��تان با قهرمانی زودهنگام در مسابقات 
والیبال گزینشی المپیک اولین سهمیه المپیکی این رقابت ها 
را از آن خود ک��رده بود. تیم ملی والیبال در حالی از کس��ب 
یکی از دوسهمیه المپیکی مس��ابقات گزینشی ژاپن بازماند 
که تاکنون موفق ب��ه حضور در هیچ ی��ک از ادوار بازی های 

المپیک نشده است.
 تیم ملی ایران پیش از این س��ه بار در رقابت های گزینشی 
المپیک ش��رکت کرده، اما در هیچ دوره ای صاحب سهمیه 
 نش��ده بود. بدین ترتیب والیب��ال ایران بازه��م از صعود به 

بازی های المپیک بازماند.
 این درحالی است که پیش از شرکت در مسابقات گزینشی 
المپیک، رییس فدراسیون والیبال و سرمربی تیم ملی ایران 
ابراز امیدوار کرده بودند که تیم ایران بتواند در این رقابت ها با 
کسب عنوان قهرمانی، صاحب سهمیه المپیک شود. والیبال 
تنها رشته تیمی بود که کاروان ایران برای در اختیار داشتن 
یک رش��ته تیمی و گروهی در بازی ه��ای المپیک روی آن 

حساب کرده بود.

والیبال تنها 
رشته تیمی بود 
که کاروان ایران 
برای در اختیار 
داشتن یک رشته 
تیمی و گروهی در 
بازی های المپیک 
روی آن حساب 
کرده بود

در مورد هدایت 
 تیم فوتبال 
 به گزینه هایی 
چون منصور 
ابراهیم زاده و 
امیر  قلعه نویی 
فکر کرده بودیم 
که متأسفانه این 
فرصت از دست 
رفت

دیوار چین روی سر ایران فرو ریختساکت در خصوص تیمداری ماهان در فوتبال : 

المپیک، َپـرفعال عجله ای نداریم

»کاری کنید هیچ وقت پرسپولیس و استقالل اول نشوند.« این 
بخشی از صحبت های محس��ن بنگر در جشن نوروزی باشگاه 
سپاهان است. پایگاه خبری این باشگاه در مطلبی صحبت های 
مدافع تازه وارد سرخ ها را به او یادآوری کرده و به او اطمینان 

داده که حتما به توصیه اش عمل می شود!
 محس��ن از م��دت ها پی��ش س��از جدای��ی را کوک ک��رده و 
یکی، دو ماه قبل از پایان لی��گ از تصمیم قطعی خود مبنی بر 
جدایی از س��پاهان خبر داده بود؛هر چند بع��د از فصل نقل و 
انتقاالت خبرها و مصاحبه های گوناگونی از او می ش��نیدیم. 
بنگر به همراه س��ید جالل ترجیح دادند که فوتبالش��ان را در 

پرسپولیس ادامه دهند و احتماالً در این تیم به پایان برسانند.
باش��گاه س��پاهان قبل از پایان لیگ، از این بازیکنان خواسته 
ب��ود ت��ا در ادام��ه نی��ز در جم��ع زردها باش��ند و س��پاهان 
را ت��رک نکنن��د. علیرض��ا رحیم��ی ه��م ب��ه ای��ن بازیکنان 
 و هم در س��ایت رس��می باش��گاه و مصاحبه ه��ای رادیویی و  
تلویزیون��ی اش اع��الم ک��رد این دو هر پیش��نهادی داش��ته 
 باش��ند می پذیریم و حاضریم به هر قیمتی ای��ن دو بازیکن را 

حفظ کنیم.
با توجه ب��ه مصاحبه های وی علی��ه دو باش��گاه پایتخت و به 
ویژه پرس��پولیس در س��ال های اخی��ر که بعض��ا در مقاطع 
مختلف ب��ا واکن��ش های تند رس��انه ه��ای هوادار و دس��ت 
اندرکاران پرس��پولیس هم مواجه می ش��د و اصحاب رس��انه 
می توانند با س��رچ در مصاحبه های س��ال های گذش��ته وی 

ب��ه این مطالب آتش��ین دسترس��ی پی��دا کنند، کام��اًل بعید 
 اس��ت که محس��ن در س��ال های آخ��ر فوتبالش ب��ه بازیکن 
دوست داشتنی و ماندگاری برای سرخ ها تبدیل شود و شاید 
خود در آینده قضاوت کند که آی��ا حتی با وجود قرارداد خوبی 
که با س��رخ پوش��ان منعقد کرده، در انتخاب تیم خود تصمیم 
درستی گرفته یانه؟ حاش��یه ها و بی مهری های وحشتناکی 
در تیم های پایتخت وجود دارد که م��ی تواند بازیکن را ببلعد 
 و آینده او را تحت الش��عاع ق��رار دهد. بس��یاری از بازیکنان از 
تیم های شهرستانی و البته از همین سپاهان به تهران هجرت 
 کردند که همگان دیدند فرجام خوش��ایندی در انتظارش��ان 

نبوده است.
جالل اکبری پس از حضور در پرسپولیس و کری هایی که بعد 
از خروجش برای تیم س��ابقش خواند قرار بود که بنا به عقیده 
خودش، جناح چپ س��رخ ها را بیمه کند. راستی از جالل چه 

خبر؟
محمد نصرتی هم با وجود سابقه قابل توجه حضور در تیم ملی، 
بزرگ ترین اشتباه عمرش را خروج از تراکتور سازی و حضور در 
پرسپولیس در فصلی که گذشت دانسته است. خیالی نیست؛ 
مثال ها و نمونه های داخلی و خارجی در این باره زیاد است، اما 
آنچه که می خواهیم در پایان و درسپاس از محسن بنگر به آن 
اشاره کنیم، این است که محسن با توجه به زحمات چندساله 
اش، آنقدر برای ما عزیز است که به یکی از مهم ترین آرزوهای او 

که چندی پیش اعالم کرده بود، جامه عمل بپوشانیم.

بنگر در جشن ستارگان سپاهان در آس��تانه نوروز 91 خطاب 
به اصحاب رس��انه اصفه��ان، گف��ت: کاری کنید 

همیشه س��پاهان و ذوب آهن قهرمان و نایب 
قهرمان ش��وند و اس��تقالل و پرس��پولیس 
هیچ وقت اول نش��وند. وی گف��ت: آرزویم 

این اس��ت ک��ه دو تی��م پرس��پولیس و 
اس��تقالل هیچ وقت اول نش��وند. ما نیز 
به جهت احترام به محس��ن می گوییم: 

 خداحافظ رفیق! حتما آرزو و خواسته ات را 
 ب��ر آورده می کنی��م و عم��را بگذاری��م این 
دو تیم که تو در بچگی عاش��ق یک��ی از آنها 

بودی، قهرمان شوند.
سپاهان، س��پاهان می ماند و به قهرمانی ها 
و بزرگ��ی هایش ادام��ه می ده��د؛ آنانی که 
همچن��ان ب��ا کاروان طالیی قهرم��ان ایران 
همراه هس��تند و یا ب��ه تازگی ب��ه آن ملحق 
ش��ده اند، دور جدیدی از افتخارات بیش��تر 
 در انتظارش��ان اس��ت و آنانی که رفتند را 

ممنونش��ان هس��تیم و البت��ه در کن��ار 
این س��پاس، یادآور می ش��ویم که در 

ادام��ه، قهرمان��ی ه��ای س��پاهان 
 را از تلویزی��ون و ن��ه از نزدی��ک 

به تماشا می نشینند. 

بنگر: کاری کنید هیچ وقت پرسپولیس و استقالل اول نشوند

خداحافظ! حتما به توصیه ات عمل می کنیم

باز تاب
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آرته، شب را به تصویر می کشد
نمایشگاهی از نقاش��ی های انتزاعی حجت خواجوی با موضوع شب 
و با عنوان »هست شب، آری ش��ب« تا ۲۴ خرداد در گالری »آرته« 

برپاست.
این هنرمند ۱۵سال است که به طورتجربی نقاشی را دنبال می کند 
و تاکنون هشت نمایشگاه گروهی با گروه »ایماژ« در آرت اکسپوی 

شهرهای مختلف ازجمله تهران وشیراز داشته است. 
حجت خواجوی در رابطه با این نمایشگاه به ایمنا گفت: این چهارمین 
نمایش��گاه انفرادی من دراصفهان است. موضوع نمایشگاه همانطور 
که از اسمش مشخص است، به فضای شهر در شب می پردازد. وی 
درادامه افزود: ۱۵اثردراین نمایشگاه هست که ازابعاد۲۰در۶۰ تا۶۰ 
در۲/۶۰هس��تند. تکنیک نقاش��ی های به نمایش درآم��ده دراین 
نمایشگاه اکریلیک است. پشت هر تابلو یک چراغ نصب شده اما درکل 

نمایشگاه تاریک است که فضای شهر درشب را تداعی می کند.
این هنرمنداظهار داش��ت: این نمایش��گاه با نمایش��گاه های قبلی 
من بسیارمتفاوت اس��ت. نمایش��گاه های قبلی من بیشتر فضاهای 
سورئالیس��تی داش��تند و با تکنیک رنگ و روغن از فیگورها بودند.

اما این نمایش��گاه فضایی انتزاعی دارد و معنا و مفهوم خاصی مورد 
نظرم نبوده است.

خواجوی دررابطه با علت انتخاب آرته برای نمایش نقاش��ی هایش 
گفت: فضای گالری آرته به موضوع نمایشگاه من که شب است، کمک 

می کرد. به همین دلیل این گالری را انتخاب کردم.
نمایشگاه نقاش��ی های حجت خواجوی از۱۹تا۲۴خرداد از ساعت 

۱۶تا ۲۰  برپاست. 

برای حل مشکالت تئاتر اصفهان 

باید همه دست به کار شوند 
یک کارگردان تئاتر گفت: باید ارگان ه��ای مختلف، همچون دیگر 
کشورها، برای حل مش��کالت تئاتر متحد ش��وند و با یاری یکدیگر 
برای رفع مش��کالت هنر نمای��ش در اصفهان تالش کنن��د. پویان 
عطایی اظهار داش��ت: همکاری نکردن ارگان ها از جمله مشکالت 
عرصه تئاتر اصفهان است؛ اداره ارشاد اصفهان همیشه دم از کمبود 
بودجه می زند، شهرداری ظرفیت اجرایی برای تمام تئاترها ندارد و 
به کارهای مناسبتی اهمیت بیشتری می دهد و با هزینه های اندک 
حوزه هنری نیز نمی توان کارهای ش��اخص انج��ام داد. وی افزود: 
ارگان ها مس��ئوالنه با مس��أله تئاتر اصفهان برخورد نمی کنند و هر 
کدام به جای این که به فکر رفع مشکالت تئاتر باشند، مدام در حال 
متهم کردن یکدیگر هستند و مسئولیت رفع مش��کالت تئاتر را به 

گردن یکدیگر می اندازند.
این کارگردان تئاتر با بیان این که بیشتر نمایش های به صحنه رفته 
جذاب نیس��تند، تأکید کرد: هنوز کیفیت نمایش و اجرای تئاتر در 
اصفهان به حدی نیس��ت که بتواند مخاطب را ج��ذب کند که این 
موضوع به نبود مخاطب شناس��ی گروه های تئات��ری برمی گردد. در 
صورتی که تئاتر از کیفیت مناس��بی برخوردار باشد، سبب می شود 
زیبایی آن در میان مردم دهان به ده��ان بچرخد و مخاطبان زیاد را 
جذب کند. عطایی جذب اسپانسر برای تئاتر را از جمله ضروری ترین 
کارها برای رفع مشکالت تئاتر دانست و گفت: بارها گروه های تئاتری 
کار نمایش��ی و بازیگران آماده دارند، اما به س��بب نبود اسپانس��ر، 
 نمی توانند فعالیت خ��ود را آغاز کنند. وی اضافه ک��رد: این وظیفه 
ارگان های مس��ئول مانند اداره ارشاد اس��المی و انجمن هنرهای 

نمایشی است که به این امر توجه بیشتری کنند.

 ترانه علیدوستی
 روی جلد کتاب ترک 

بازیگ��ران زن ایران��ی 
در یک س��ال اخیر در 
 حوزه سینما و در سطح 
بین المللی خبرس��از 
بوده ان��د. در این میان 
انتش��ار تصوی��ر ترانه 
روی  علیدوس��تی 
جلد کتاب نویس��نده 
مشهور اهل ترکیه قابل 
 توجه اس��ت. این کتاب با نام »ش��رف« )Honour( را 
»الیف شفق« در سال ۲۰۱۲ و به زبان انگلیسی منتشر 
کرده است. داستان درباره دختری اهل کردستان ترکیه 
است که از زندگی تلخ و زجرآور در روستا رها می شود و 
به اروپا می رود تا زندگی تازه ای بیابد، ولی در اروپا نیز 

قربانی شرف می شود.
در این کتاب، نویسنده سعی می کند به خواننده القا کند 
زندگی این دختر بسته به شرف پدر و برادر اوست. الیف 
شفق که در سال ۱۹7۱ در ش��هر استراسبورگ فرانسه 
متولد ش��ده، رمان هایی به انگلیسی و ترکی و فرانسوی 
منتش��ر کرده اس��ت.این نویس��نده ترک که در سطح 
محافل ادبی جهان شهرت دارد، نخستین رمانش را با نام 
»پنهان« زبان ترکی در سال ۱۹۹8 نوشت و جایزه رومی 
را در ترکیه برد؛ این جایزه به بهترین اثر ادبی معمایی اهدا 
می شود. او نخس��تین رمان خود به زبان انگلیسی را در 
سال ۲۰۰۴ و دومین رمانش را در سال ۲۰۰۶ نوشت که 
دومی به جز اتهامی که برایش داشت، با استقبال خوبی 
رو به رو شد و به عنوان پرفروش ترین کتاب سال ترکیه 

معرفی شد. 
این کتاب در فهرست اولیه نامزدهای جایزه معتبر اورنج 
هم قرار گرفت. ام��ا نکته جالب آن اس��ت که روی جلد 
کتاب جدید او با تصویر یک بازیگر ایرانی تزئین ش��ده و 
هیچ توضیحی هم در این باره ارایه نش��ده است. باتوجه 
 به این که برخالف ای��ران، در اغلب نق��اط جهان قانون 
کپی رایت رعایت می ش��ود، تصویر یک شخص حقیقی 
برای جلد یک کتاب معموال بدون اجازه آن شخص منتشر 
نمی شود. ظاهرا علیدوستی تصویر جلد این کتاب را در 
صفحه فیسبوک خود منتشر کرده، اما توضیحی در این 
زمینه نداده است. دیده شدن تصویر علیدوستی روی جلد 
کتاب یک نویسنده خبرس��از که در اروپا سکونت دارد، 
یکی از مجموعه اتفاق های جالب هفته های اخیر است.

اصفهان نیازمند مجتمع فرهنگی و هنری ویژه کودکان است آموزش موسیقی در اصفهان دچار حاشیه شده است
یکی از فعاالن عرصه آموزش موس��یقی اصفهان 
گفت: داشتن آموزشگاه موسیقی کار خیلی سختی 
اس��ت و به خاطر فضای نا مش��خص هنری که در 
فضای این شهر حاکم است، آموزش موسیقی دچار 
حواشی مختلفی شده است. بهزاد جهانشاه با بیان 
این مطلب درباره بازار کاذبی که در عرصه آموزش 
موسیقی حاکم اس��ت، اظهار داش��ت: راه افتادن 
این بازار س��یاه به این خاطر است که عالقه مندان 
به آموزش موس��یقی بس��یار زیادن��د و زمانی که 
عالقه مندان زیاد باشند، چنین سوءاستفاده هایی 
نیز انجام می شود. اما باید توجه داشتکه زمان همه 
چیز را ثابت می کند و آنان که به قصد سوءاستفاده 
وارد ای��ن میدان می ش��وند، ممکن اس��ت مدت 
کوتاهی کامیاب باشند اما پس از چندی شکست 

می خورند و از میدان به در می شوند.
این فعال موس��یقی اصفهانی تأکید کرد: مدیریت 
و اداره یک آموزش��گاه کار بسیار س��ختی است و 
همین که یک آموزش��گاه بتواند هزینه های خود 
را در فصلی غیر از تابستان تأمین کند، کار بزرگی انجام داده است. ش��ناختی که پس از چندی هنرجویان در رابطه با وضعیت 

آموزشگاه و اساتید پیدا می کنند، خود به خود عرصه را تصفیه می کند.
وی درباره تعدد آموزشگاه های موسیقی در شهر اصفهان اظهار داشت: ما در اصفهان حدود ۵۰ آموزشگاه موسیقی داریم و قبال 
نیز در همین حدود آموزشگاه داشتیم اما بسیاری صالحیت نداشتند و بعضی هم تجربه کار کردن نداشتند. باید توجه داشت که 
نسبت به جمعیت اصفهان این تعداد آموزشگاه، کم نیز هست. شاید به خاطر تراکم زیاد آموزشگاه ها در یک نقطه است که چنین 
تصور می شود که تعداد آموزشگاه ها زیاد است. وی در رابطه تدریس نشدن موسیقی مقامی و مدرن در آموزشگاه های موسیقی 
تصریح کرد: اگر موسیقی مقامی و مدرن، چون موسیقی جاز و راک در آموزشگاه های ما تدریس نمی شود به دو دلیل عمده است: 

۱. تعداد بسیار کم اساتید در این زمینه ها ۲.مخاطب کم این چنین سبک هایی از موسیقی در کشورمان.

مدیر کانون پ��رورش فکری ک��ودکان و نوجوانان 
اصفهان با بی��ان این که اح��داث مجتمع فرهنگی 
و هنری وی��ژه ک��ودکان و نوجوانان در این ش��هر 
 ضروری اس��ت،گفت: این موضوع در س��فر چهارم 

رییس جمهوری مطرح خواهد شد. 
  حامد عسگری فر افزود: با وجود این که این استان 
به لحاظ تعداد مراکز فرهنگی و هنری کانون، رتبه 
اول را در کشور داراس��ت، ولی از داشتن مجتمعی 
در خور کودکان و نوجوانان در مرکز استان محروم 
است. این در حالی است که ۲۵ استان کشور دارای 
مجتمع فرهنگی بزرگ کودکان و نوجوانان هستند. 
به گفته وی، از سال گذشته کارهای مقدماتی این 
پروژه شامل زمین، نقش��ه برداری و مطالعات الزم 
انجام شده و با تصویب بودجه ساخت این مجتمع در 
سفر چهارم رییس جمهوری به این استان، عملیات 
احداث آغاز می ش��ود. عس��گری فر تصریح کرد: 
کانون پ��رورش فکری کودکان و نوجوانان در س��ه 
دوره سفر رییس جمهوری هیچ مصوبه ای نداشته 

است و بیشترین تمرکز مدیریت های پیشین کانون استان بر توجه به مراکز کانون در شهرستان ها بوده و به ایجاد مجتمع بزرگ 
فرهنگی و هنری ویژه کودکان و توجوانان توجهی نشده است. مدیر کانون پرروش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان همچنین 
با اشاره به وجود ۶۱ مرکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سطح استان گفت: تنها دو شهرستان 
خور و بیابانک و چادگان از داش��تن مرکز فرهنگی و هنری محروم هستند که امید است در سفر اخیر رییس جمهوری عنایتی 

ویژه به این موضوع شود. 
عسگری فر تعداد اعضای فعال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را در سطح مراکز فرهنگی و هنری استان بیش از یکصد 
هزار نفر برشمرد و گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان، در این مراکز برای بیش از ۵۰۰ هزار کودک و نوجوان برنامه های 

متنوعی پیش بینی شده است. 

خبر ویژه

صحنه

روبان  سفید

10
ثبت نام کالس های آموزشی ترم تابستان تاالر هنر آغاز شد

ثبت ن��ام کالس های آموزش��ی هنرهای نمایش��ی که ش��امل دوره  ه��ای بازیگ��ری تئات��ر، کارگردانی 
 تئات��ر، سبک شناس��ی تئات��ر، نمایشنامه نویس��ی و فیلمنامه نویس��ی اس��ت، آغ��از ش��د. ثب��ت ن��ام

 از ۲۰ خرداد آغاز و تا ۳۰ خرداد ادامه دارد.  
گفتگو با بیلی وایلدر

اگر خدای ناکرده در مقطعی از زندگی دچار افسردگی شدید، مطالعه 
این کتاب می تواند از ش��ما آدمی کامال س��رزنده و امیدوار بس��ازد و 
حتی احتماال بیش از مراجعه به روانش��ناس می تواند مثمر ثمر واقع 
 شود! »گفتگو با بیلی وایلدر« یکی از مفرح ترین و البته سودمندترین 
کتاب هایی است که در قالب گفتگو با یک کارگردان تألیف شده است. 
کتاب را کامرون کروی دوس��ت داش��تنی، یا به ق��ول مترجم محترم 
»کمرون کرو« نوشته است؛کارگردان فیلم هایی مثل آسمان وانیلی، 
ج��ری م��ک گوایر، همیش��ه 
مع��روف، و الیزابت ت��اون که 
آنها هم سرش��ار از س��رزندگی 
ان��د. پیش��گفتار ک��رو درباره 
برخورده��ای نخس��تین او ب��ا 
وایلدر خواندنی است. کتاب در 
قالب این گفتگوی طوالنی ابعاد 
مخالف فیلم های بیلی وایلدر 
را بررس��ی می کند و شامل ۹ 
فصل پرماجرا و پرحادثه است.

گفتگو کننده کامرون کرو است 
و مترجمگلی امامی. 
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علی قطبی هنرمندی اس��ت که نقاش��ی و طراحی را با ش��وقی 
کودکانه تجربه کرده اس��ت. طراحی های او ترکیب خوشایندی 
است ازجسارت سرکشی و لذت.ترکیبی که تأثیر آن ناخوداگاه به 
مخاطب هم سرایت می کند و میل به تجربه ای از این دست را در 
هر بیننده ای بیدار می کند. طراحی های قطبی با خطوط زنده 
و پرانرژی، گویی زندگی را به شکل جریانی لحظه ای و ناب به ما 
نشان می دهد. حرکت زمانی که عالوه بر وجه دیداری، در آثار او 
بارز می شود، نشان از دیدگاه ظریف و متفاوت این هنرمند است. 
در این گفتگوی کوتاه بهانه ما نمایش��گاه اخیر آثار طراحی او در 

نقش خانه حوزه هنری بود.
 کمی از گذشته و روند گرایش�تان به سمت طراحی 

و نقاشی بگوید.
 من مثل اکثر نقاش ه��ا ازکودکی عالقه مند به نقاش��ی بودم و 
درکالس های آزاد هم ش��رکت می کردم. هم��ان وقت ها کتاب 
هم می خواندم. ۱۲ یا ۱۳ سال که داشتم، کتاب »شور زندگی« 
را خوانده بودم واصطالحا جو گیرشده بودم. ساکم را بسته بودم 

بروم روس��تا زندگی کنم وفقط نقاش��ی بکش��م. خانواده خیلی 
 حرف هایم را جدی نگرفت ولی من جدی بودم. دیگر زیاد درس 

نمی خواندم  ولی اهل کتاب بودم. 
همان وقت ها بود که کتاب »رنج وسرمس��تی« ه��م اثر زیادی 
روی من گذاشت. با سماجت هایی که نش��ان دادم، توانستم در 
هنرستان هنرهای زیبا به رشته مجسمه روی بیاورم. در هنرستان  
استادمحمد فخر و استاد منصور دادمهر کمک های خوبی به من 
کردند که باعث رشد من بود. بعد از دانشگاه هم در کنار طراحی 
و نقاشی به مطالعه شخصی در این زمینه و برگزاری نمایشگاه  و 

کارگاه وتدریس ادامه دادم.
روش خاصی در طراحی دنبال می کنید؟ چطور به این 
سبک رسیدید و علت توجهتان به طراحی فیگوراتیو 

چیست؟
 اینها طراحی ها یی با دست آزاد هس��تند که تأکیدشان بر خط 
است و به شکلی انتزاعی ترس��یم شده. به عالوه طراحی و نقاشی 

فیگوراتیو از عالقه مندی های من هستند.

 انسان و ارتباطا تش همیشه مورد توجه من بوده است،  حاال چه 
با محیط، چه با انسان های دیگر، چه زمینی، چه آسمانی، در همه 
اینها  انسان حرف اول را می زند. خب پس این انسان سر و کله اش 
همه جا پیدا می شود. در کارهای من هم  به همین شکل گاهی بر 

فرش است وگاهی برعرش.
 به نظر می رس�د قس�متی از توجه ش�ما معطوف به 
کودکی و نقاش�ی های کودکانه اس�ت،. از تأثیر این 

دوران در هنر دوران بزرگسالی برای ما بگویید.
 شکی نیس��ت که هرچه کودکی ما تداوم داش��ته باشد، بیشتر 
در لحظه ایم و بیش��تر به ما خ��وش می گذرد. وقت��ی کودکی 
لب دریا ماس��ه بازی می کند، ب��ه چیز دیگری فک��ر نمی کند و 

 همین که گرس��نه می شود،
ماس��ه ها را رها کرده و دنبال 
غذا می رود. کودک در لحظه 
است و تمر کز دارد. فقط یک 
کار انج��ام می ده��د و از کار 
خودش ش��اد اس��ت وپاداش 
کارش را هم که لذت وشادی 
اس��ت، همان وق��ت دریافت 
می کند. حال اگ��ر ما در کنار 
آموخته های خ��ود و تجارب  
و رش��د عقلی و کار حرفه ای 
بتوانی��م نش��اط و تمرک��ز و 
درلحظ��ه بودن وش��اد بودن 

کودک را به کار بگیریم و از زندگی و اشیا و مکان و فضا مثل یک 
کودک به وجد بیاییم ولذت ببریم، حتم��ا نتیجه خوبی  خواهد 
داشت  و از دغدغه های آدم های به ظاهر بزرگ  که بیشتر رشد 

سنی داشته اند، دور  خواهیم شد.
به نظر می رس�د ش�ما درتمام طول کار حرفه ای از 
ادبیات هم غاف�ل نبودی�د. تأثیر ادبی�ات را  بر هنر 

چطور می بینید؟
اگرتصور ما این باشد که از طریق نقاشی به معنا دست پیداکنیم و با 
رنگ وطرح  مفهومی را ارایه کنیم،  خوب ادبیات یکسره معناست 
وبی واس��طه تر. حرف حس��اب هم که همه جا یکی است، قالب 
هاست که تغییر می کند. پس شعر وادبیات برای باال بردن تجارب 
ما آسان و دم دست ومناسب است. چرا به سراغش نرویم و از این 
تجارب در نقاشی بهره مند نشویم؟ یک نویسنده  تمام تجارب چند 
ساله اش را در کتابی در اختیار ما می گذارد. ما باید خیلی بی توجه 

وسطحی باشیم  که نتوانیم از آن بهره ببریم.

با علی قطبی زاده و دیدگاه هایش 

طراحی با کودک درون

میل به ش�ادمانی... به رهایی... میل به لذت ب�ردن از زمان و مکان... هیچ پی�ش آمده بعد از  نسترن 
سال ها که از کودکی شما می گذرد و همه شما را به شکل آدم بزرگ دیده و شناخته اند، دلتان مکارمی

بخواهد رفتاری از سر دلخوش�ی و دور از همه آرایه های اجتماعی داش�ته باشید؟ کاری که 
برایتان نتیجه ای جز هیجان و شادی به دنبال نداشته باشد. 

شکی نیست که 
هرچه کودکی ما 

تداوم داشته باشد  
ما بیشتر در لحظه 

ایم و بیشتر به ما 
خوش می گذرد  

خبر تصویری

باز هم اصفهانی ها در کاریکاتور درخشیدند 
جواد علیزاده، کاریکاتوریس�ت ایرانی به همراه دوغان آرس�الن، کاریکاتوریست اهل 
ترکیه به طور مشترک مقام نخست بیست و نهمین دوره مسابقات بین المللی کاریکاتور 
آیدین دوغان ترکیه را کسب کرد. هیأت داوران این مسابقات امروز نتیجه بررسی های 

خود درباره آثار ارایه شده را اعالم و نفرات برتر را برگزیدند.
هی�أت داوران آث�ار  والدیمی�ر استانکووس�کی از صربس�تان  و  پاول کوزینس�کی  از 
لهس�تان را به عنوان دوم و س�وم انتخ�اب کردند. عالی�ه مظاهری و نگی�ن نقیه، دیگر 
کاریکاتوریس�ت های ایرانی که از اصفهان ش�رکت کرده بودند نیز به عن�وان دو تن از 
10 کاریکاتوریس�ت برجس�ته این دوره از مس�ابقات جایزه  موفقیت را دریافت کردند. 
994 کاریکاتوریس�ت از 80 کش�ور جه�ان با دو ه�زار و 945 اث�ر، در بیس�ت و نهمین 
دوره مس�ابقات بین المللی کاریکاتور آیدین دوغان ترکیه ش�رکت کرده بودند. فیروز 
 مظفری، کاریکاتوریست کشورمان نیز از اعضای هیأت داوری11 نفره این مسابقات بود. 
هیأت داوران این رویداد از میان دو هزار و 945 اثر ارسال شده به مسابقات یادشده، 175 

اثر متعلق به 147 کاریکاتوریست از 47 کشور جهان را بررسی کردند.
 مسابقات بین المللی کاریکاتور آیدین دوغان با حمایت های گروه رسانه ای دوغان ترکیه 

که بزرگ ترین گروه رسانه ای این کشور است،برگزار می شود.

نگین نقیهعالیه مظاهریجواد علیزاده



یادداشت

روبان قرمز

اعالن

خبر ویژه

Delete، تنها نماینده  ایران در پورتو 
 فیلم »Delete« به کارگردانی کاظم مالیی به بخش مس��ابقه  اصلی پنجمین جشنواره  
بین المللی فیلم کوتاه پورتو در کشور پرتغال راه یافت. این فیلم در بخش فیلم های کوتاه 

با 17 اثر ازکش��ورهای اروپا رقابت می کند.
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دوباره حسینی و خانه سینما 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با اشاره به مسائل خانه سینما 
در جدیدترین اظهار نظرش، 
گفت: در هر صورت همیش��ه 
اختالف وجود دارد. انشاء اهلل 
همه مسائلی که رخ داده و هر 
چه که بوده و گذشته را نادیده 
بگیریم و در کنار هم بر مبنای 

قانون خدمت کنیم. 
سید محمد حس��ینی در مراس��م افتتاح باش��گاه خبرنگاران پلیس 
و انجمن س��ینمای پلیس��ی، درباره لزوم وحدت در س��ینما سخن 
 گفت و ادامه داد: در همه زمینه ها ت��الش کردیم که در خدمت همه 
هنرمندان باش��یم که البته جمع کردن همه افکار و اندیشه ها کاری 

دشوار است. 
وی با تأکید بر این که دنبال همگرایی هس��تیم نه تشتت، افزود: بر 
همین مبنا در جلسات اخیر شورای عالی سینما روی مباحثی مانند 

فعال شدن صنف های هنری تأکید شد. 
وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی در ادامه س��خنانش با بیان این که در 
سینما هم باید صنوف قانونی باش��د، اظهار کرد: آنچه که در شورای 
عالی سینما بحث شده، این اس��ت که تمام صنوف سینمایی باید به 

صورت قانونی تشکیل شوند. 
همچنین در این جلس��ات مطرح ش��د که عالوه بر مباحث صنفی، 
تشکل های س��ینمایی و فعالیت های دیگری مانند برگزاری جشن، 
 جلس��ات نقد و... را هم باید داش��ته باش��ند که البته منع��ی ندارد و 
ما هم نمی گوییم ک��ه تمام این فعالیت ها باید در دس��ت س��ازمان 
س��ینمایی باش��د. این فعالیت ه��ا بر اس��اس اساس��نامه صنوف تا 
 آنجا که می ش��ود باید در دست س��ینماگران باش��د و ما هم در این 
 زمین��ه برای تدوی��ن و تصویب اساس��نامه صنوف، به س��ینماگران 

کمک می کنیم. 
وی در پایان سخنانش در افتتاحیه باشگاه خبرنگاران پلیس و انجمن 
سینمای پلیس��ی، تصریح کرد: در هر صورت همیشه اختالف وجود 

دارد. انشاء اهلل در کنار هم بر مبنای قانون خدمت کنیم. 
حسینی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره آخرین وضعیت 
خانه سینما از دیدگاه وزیر ارشاد، گفت: ما اعتقاد داریم فعالیت های 
صنفی در س��ینما باید انجام ش��ود، لذا به زودی باید اصناف قانونی 
تشکیل ش��ود تا بتوانند به خودش��ان و جامعه ای که در برمی گیرند 

خدمت کنند. 
وی در عین حال خاطرنش��ان ک��رد: ام��ا فراتر از مباح��ث صنفی، 
 س��ینماگران فعالیت ه��ای فرهنگ��ی، س��ینمایی، اجتماع��ی و... 
را نی��ز دارند ک��ه آن فعالیت ها باید در تش��کلی تحت عن��وان خانه 
 سینما، باش��گاه س��ینما و یا هر عنوان دیگری انجام ش��ود که البته 
نیاز به اساس��نامه جدیدی دارد که باید به کمک سینماگران نوشته 
 ش��ده و در جایی مانند ش��ورای عالی س��ینما تصوی��ب و عملیاتی 
شود. امیدواریم با همکاری خوب سینماگران این کار هر چه سریع تر 

انجام شود و همه در برابر قانون حاضر باشیم. 
 وزیر ارش��اد در پاس��خ به س��ؤالی درب��اره ای��ن که گفته می ش��د 
وزیر ارش��اد موافق انحالل و س��ردار کارگر، معاون اجتماعی ناجا و 
عضو ش��ورای فرهنگ عمومی مخالف انحالل خانه س��ینما هستند 
نیز با تکذیب ای��ن مطلب گفت: ما از همه رس��انه ها انتظار داریم که 
مطالب را بر اساس شایعات منتشر نکنند. این مطلب چند وقت قبل 
منتشر ش��ده بود که به هیچ وجه واقعیت نداشت؛ چرا که هماهنگی 
 خوبی بین دس��تگاه های فرهنگی وج��ود دارد و در کاره��ا اصل بر 
تعامل اس��ت. آن زمان هم برخی بر اساس برداش��ت شخصی این را 

نوشته بودند. 

پوستر فیلم لوپر  به صورت آنالین 
منتشر  شد

پوس��تر جدید فیلم »لوپر« به کارگردانی رایان جانس��ون به صورت 
آنالین منتشر شد و گویا بروس ویلیس، امیلی بالنت و جوزف گوردون 
لویت از جمله بازیگران این فیلم هس��تند. در »لوپر« جوزف گوردون 
لویت نقش مرد ضربه ای با نام جو را در سال 2042 ایفا می کند که به 

افرادی که از سال 2072 به عقب 
فرستاده شده اند برمی خورد و آنها 
را می کشد، اما همه چیز به یکباره 
 حال��ت عجیب  و غریب��ی به خود 
 م��ی گی��رد و حت��ی عجی��ب تر 
م��ی ش��ود وقت��ی ک��ه آخرین 
قربان��ی برنام��ه ری��زی ش��ده 
خ��ود را )ب��ا ب��ازی ب��روس 
 ویلیس( نس��خه آین��ده خودش 
می یاب��د و دیگر میلی به کش��ته 
ش��دن او ندارد. »لوپر« قرار است 
 در 28 س��پتامبر 2012 به اکران 

درآید.

بازگشت به عصر حجر
گروه فرهنگ - به قول کارل مارکس، همه رویدادها دوبار 
به صحنه می آیند؛ ب��ار اول به صورت ت��راژدی و بار دوم به 
صورت کمدی. اکنون که به سال ها پیش رجعت کرده ایم تا 
سناریوهای شکست خورده سابق دوباره نقش اصلی را بازی 
 کنند و قلدران و نااهالن دستاوردهای این سینمای نجیب 
و نحیف را زیر پا لگدمال نمایند، دیگ��ر هیچ چیز دردناک 

نیست، بلکه خنده دار است!  
چهارش��نبه ش��ب پانته آ بهرام میهمان مجله  تئاتر شبکه  
چهار س��یما بود. به ط��ور اتفاقی لحظات پایانی س��خنان 
 این بازیگ��ر را ش��نیدم و چق��در از ای��ن بابت ب��ر او درود 
می فرستیم. جمالت پایانی او سکوت و ناامیدی را از بین برد 

و باعث شد این یادداشت نوشته شود.
 او جمالتی بدین مضمون گفت: »ش��اید بهتر باش��د همه 
چیز ویران شود، شاید روشنفکران ما اش��تباه کرده اند که 
ایستادگی می کنند. اگر همه چیز ویران شود، شاید امیدی 
باشد روزی همه چیز از نو بنا شود.« اشاره  او به وضع هنر این 
سرزمین است. آری، آیا بهتر نیس��ت همه چیز نابود شود؟ 
خانه سینما را ویران کنند، تمامی افتخارات سینمای ایران 
را به دور بیندازند، برخی فیلمسازان را منافق و مزدور بنامند، 
در خیابان ها لشگرکش��ی کنند و برای سینمایمان نسخه 
بپیچند، بهترین زم��ان اکرانمان ب��ه فیلم هایی اختصاص 
داشته باشد که اشتباهی اند،  دوستان مثل بچه ها به جان هم 
بیفتند و کم هوشی جلوه گری کند تا ضد قهرمان های این 
داستان تبدیل به قهرمان شوند. در این حاالت است که ما 
می توانیم آسوده بنشینیم و بخندیم! آیا عجیب نیست پس 
از این همه سال در رسانه  ملی تنها میهمان خانم می تواند 
در کنار مجری خانم باشد؟ خنده دار نیست برنامه  »هفت« 
 جیرانی که زمانی تریبون معاونان س��ینما بود و موجه تر و 
حرف گ��وش کن ت��ر از آنی بود ک��ه بتوان از آن ترس��ید، 
یکباره تبدیل به قهرمان س��ینماگرانی بش��ود ک��ه به این 
 برنام��ه نقدهای اساس��ی داش��تند؟ خنده دار نیس��ت که 
فیلم سازان پروانه س��اخت می گیرند و فیلم می سازند، اما 
فیلمشان به جرم مضامینشان، از پرده پایین کشیده شود و 

نسخه قاچاقشان در کف خیابان پخش شود؟ 
آری، خیلی چیزها خنده دار اس��ت، نیس��ت؟! اصاًل بیایید 
سینما و این چیزها را فراموش کنیم؛ جام ملت های اروپاست. 
بیایید بنشینیم کمی فوتبال نوش جان کنیم. اصالً هم از این 
 حرص نخوریم که بعد از این همه سال پخش زنده، اندکی 
خوش س��لیقگی و ابت��کار در نمای��ش دیل��ی دار بازی ها 
وجود ندارد و احتم��االً هنگامی که صحنه ه��ای آنچنانی 
 پخش می ش��ود، ما م��ی توانیم ی��ک صحنه  تک��راری را 

چندین بار ببینیم!  

»گپ« نوعی سرکشیدن است؛ سرکشیدن در زندگی هنرمندان، 
البته نه به شیوه غربی و فرهنگ سلبریتی، بلکه به شکلی ساده از 
فیلتر رد شده و با اجازه هنرمند که شاید چند بار هم از طرف ناظر 
پخش اصالحی بخورد. اما به هر حال بارقه ای از امید اس��ت؛ امید 
به این که شاید رس��انه ملی ما در جهت برنامه  هایی گام بردارد که 

مخاطب عام بیشتر آنها را می پسندد.
 بس��یاری در دس��ته بندی های رس��انه ای به برنامه های��ی از این 
دس��ت لقب زرد می دهن��د، اما چه قدر خوب اس��ت ک��ه بدانیم 
مخاط��ب ای��ن برنامه ه��ا بی��ش از برنامه ه��ای دیگ��ر اس��ت. 
همیش��ه تلویزیون نبای��د برنامه فاخ��ر ارایه دهد و همیش��ه هم 
نبای��د برنامه ه��ای آن آموزنده و ح��اوی نکات اخ��الق و تربیتی 

باش��د. گاهی الزم اس��ت که مخاطب برنامه ای ببیند که هدفش 
فقط و فق��ط تفریح اس��ت و »گ��پ« همی��ن قص��د را دارد، آن 
 گونه این که ن��کات اخالقی و تربیت��ی هم، ک��م از درونش خارج
 نمی شود. نحوه کارگردانی برنامه، دوربین  روی دست ها و شات های 
متفاوت هم به جذابیت آن افزوده و هم یک حالت اسپرت و فعال 
به آن داده است. اجرای جذاب رامبد جوان هم که سر جایش بند 
نیست و مدام با حرکات خود ایجاد شور و حرارت می کند، از عوامل 
دیگری اس��ت که به گرمای برنامه می افزاید، البته جوان به همان 
میزان که خوب اجرا می کند، به مصاحبه شونده هم اجازه می دهد 
که خوب صحبت کند و یک گفتگوی پینگ پنگی پویا را ش��اهد 
هستیم که چون با موافقت مصاحبه کننده و مصاحبه شونده همراه 

است، اتفاقا به جاهای خوبی هم می رسد.
البته نباید این حقیقت را کتمان کرد که »گپ« یک تقلید است؛ 
تقلیدی از قالب های خارجی خود که شاید در عمل هم با آنها تفاوت 
چندانی نداشته باشد، فقط نوع ایرانی آنهاست. ولی باید گفت که 
تقلید در خیلی از موارد مذموم و ناپسند نیس��ت. شیوه ای که در 
برنامه گفتگو محور »گپ« پیش گرفته ش��ده، یکی از شیوه های 
رایج دنیاس��ت و به طور قطع اگر بخواهی برنام��ه ای این چنینی 
 بس��ازی، آپلو نمی توان هوا کرد و باید به س��راغ همان شیوه های 

رایج رفت.
جای شکرش باقی است که مسئوالن سیمای ما تفکرات خویش 

را اندکی تغیی��ر داده اند و فقط 
به فکر فاخر س��ازی نیستند و 
برنامه های��ی چ��ون »گپ« را 
نیز در کنداکت��ور برنامه های 
ش��بکه های خوی��ش ق��رار 
داده اند، البته نبای��د این نکته 
را از نگاه دور داشت که فرهنگ 
س��لبریتی متعلق به فرهنگی 
غیر از فرهنگ ماست. قطعاً ما 
نمی توانیم پاپاراتزی های تام و 
تمام داشته باشیم یا سلبریتی 
 gossip نیوز راه بیندازی��م و
داش��ته باش��یم، ولی بی شک 
می توانیم با همین ش��یوه های 
دم دستی هم حس کنجکاوی 
مخاطب را در زندگی هنرمندان 

و س��تاره ها ارضا و هم فرهنگ خودمان را حف��ظ کنیم؛ چرا که از 
برخی امور راه گریزی نیست. ش��اید باید تولد چنین برنامه هایی 
را به لطف دس��تگاه های پخش دیجیتال هم بگذاریم که اگر این 
دس��تگاه و فضایی که برای افزایش کانال ها در اختیار صدا و سیما 
قرار داده است نبود، قطعاً امروز ifilm و »گپ«ی هم وجود نداشت 
و همچنان مردم ما باید به تماشای همان برنامه های فاخر شبکه های 
آنالوگ می نشستند. نباید این نکته را هم از نظر دور کرد که »گپ« 
باید اندک اندک از زندگی هنرمندان تأیید شده سینما و تلویزیون 
فاصله بگیرد و به ستاره های موس��یقی و سینما که اثری از آنها در 
رسانه ملی نیست هم بپردازد، وگر نه پس از مدتی جذابیت خود را 
از دست می دهد. تجربه هم نشان داده که برنامه های رسانه ملی که 
به سراغ ستاره های نه چندان مجاز در سیما رفته اند، پس از مدتی 

حذف شده اند. 

نگاهی به برنامه تلویزیونی گپ

سلبریتی پاستوریزه

کسری  در این شکی نیست که صدا و سیمای ما از شبکه های ماهواره ای عقب افتاده و افزایش روز به 
روز تعداد ماهواره داران نیز دلیلی بر این مدعاست، اما به هر حال باید تالش کرد تا همین تعداد محتشم

مخاطب نیز حفظ شوند و س�راغ ماهواره نروند. به همین دلیل دستگاه های پخش دیجیتال 
ظهور کردند، اما این رسانه جدید که تصاویر را با کیفیت HD هم پخش می کرد، اوایل فقط تکرار کننده برنامه های 
شبکه های دیگر بود که بعضی مزایای دیگر هم داشت؛ از جمله این که برخی از شبکه های ماهواره ای ایران را می شد 
روی این دستگاه ها تماشا کرد. اندک اندک شبکه های دیجیتال رشد کردند و خودشان تولید کننده شدند. یکی 
 از ای�ن ش�بکه ها نی�ز ifilm  اس�ت ک�ه ب�ا به�ره ب�ردن از دو زب�ان همزم�ان بیش�تر ی�اد ش�بکه هایی چون 
euro news  می اندازدمان. این شبکه چندی است که برنامه ای را با عنوان »گپ« آغاز کرده که اجرا آن مشترکا 

به عهده رامبد جوان و همسرش سحر دولتشاهی است.
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از ماسوله تا انسی؛ زیبایی  به جای مظلوم نمایی 
درخشش

انیمیش�ن »ماس�وله« به کارگردانی بهرام عظیمی در جش�نواره انیمیش�ن 
انسی پذیرفته ش�د. به گزارش روابط عمومی مرکز پویانمایی صبا، »ماسوله« 
به کارگردانی بهرام عظیمی و به تهیه کنندگ�ی مرکز پویانمایی صبا در بخش 
جنبی جش�نواره انیمیشن انس�ی فرانس�ه که از معتبرترین جش�نواره های 
انیمیشن در جهان است، پذیرفته ش�د. بهرام عظیمی به مناسبت این اتفاق 
درباره حضور انیمیش�ن »ماس�وله« گفت: انیمیش�ن »ماس�وله« با تکنیک 
س�ه بعدی کامپیوتری با زم�ان 10 دقیقه تولید ش�ده و داس�تان آن نگاهی 

جدید به مقوله عش�ق دارد. این کارگردان در ادامه افزود: در این انیمیش�ن 
به بع�د بین المللی ب�ودن آن هم توجه ش�ده و ب�رای آنک�ه جذابیت بصری 
در این انیمیشن داش�ته باش�یم، اتفاقات این داستان در روس�تای ماسوله 
جریان دارد و ب�ر خالف بعضی از تولی�دات که به مظلوم نمایی م�ی پردازند، 

 از ماس�وله تا انس�ی به زیبایی های ایران می پردازد. این کارگردان از نگارش 
9 قس�مت دیگر از ای�ن مجموعه ب�ه س�فارش مرک�ز پویانمای�ی صبا خبر 
دادو اف�زود: هر قس�مت از این انیمیش�ن به نام یک�ی از روس�تاهای زیبای 
کش�ورعزیزمان اس�ت و داس�تان های آن مضم�ون مذهب�ی و انس�انی 

دارد. انیمیش�ن »ماس�وله« تاکنون در هش�ت جش�نواره ملی و بین المللی 
به نمای�ش در آم�ده و تا کن�ون برنده پن�ج جایزه مل�ی و بین المللی ش�ده 
اس�ت. این انیمیش�ن در کش�ورهای چین، یونان، بلغارس�تان و هن�د و در 
دو جش�نواره معتب�ر در بلژی�ک و اس�ترالیا نیز ب�ه نمایش درآمده اس�ت. 
 انیمیش�ن »ماس�وله« درباره س�فر ی�ک زوج ج�وان خارجی به روس�تای 
ماسوله است.آنها هنگام گردش در این روستا به یک پیرمرد و پیرزن برخورد 

می کنند و وارد داستان زندگی آنها می شوند.

مهناز افشار می خواند  دستان را از دست ندهید  کارتر به شیطان ضربه می زند 
زوج فیلم س��از فیل لرد و کریس میلر در 
حال مذاکره با کمپانی برادران وارنر هستند 
تا درام »کارتر به شیطان ضربه می زند« را 

کارگردانی کنند.
این فیلم براس��اس قصه رمان پرخواننده 
گلن دیوی��د گلد ب��ه همین نام س��اخته 
می شود. این رمان سال 2001 منتشر شد.
مایکل گیلر، فیلمنامه نویس فعال سینما، 
فیلمنامه اقتباس��ی ای��ن درام تاریخی را 
نوشته است. قصه فیلم در اولین روزهای 
قرن بیستم اتفاق می افتد. لوکیشن اصلی 

ماجراهای فیلم شهر سان فرانسیسکو و ش��خصیت محوری آن چارلز کارتر ، یک 
شخصیت واقعی آن دوران است.

وی یکی از معروف ترین شعبده بازان دوران خود بود که توانست یک سری حقه های 
جدید و جذاب را در کار خود مورد اس��تفاده قرار دهد. آشنایی او با رییس جمهور 
 وقت کمک می کند تا بتواند در کار خود موفقیت بیش��تری کسب کند. زمانی که 
رییس جمهور می میرد، به چارل��ز کارتر اتهام قتل زده می ش��ود. او در حین فرار، 
باید ثابت کند قاتل نیس��ت و از خود رفع اتهام کند. در قصه فیلم، تعداد دیگری از 
ش��خصیت های مهم تاریخی؛  از جمله هری هودینی، شعبده باز معروف و برادران 
مارکس هم حضور دارند. آخرین بار، کمپانی پارامونت دو سال قبل پیش تولید این 
فیلم را آغاز کرد. قرار بود تام کروز نقش اصلی فیلم را بازی کند و از تهیه کنندگان 
آن هم باشد، اما حاال که کمپانی برادران وارنر به صورت جدی قصد ساخت »کارتر 
به شیطان ضربه می زند« را دارد، معلوم نیس��ت تام کروز همچنان با آن همکاری 
 خواهد کرد یا خیر. در سال 2008 هم ش��بکه تلویزیونی آ. ام. سی تصمیم داشت 
 قصه کتاب گلن دیوید گل��د را تبدیل به ی��ک مجموعه 12 قس��متی تلویزیونی
  کند. بد نیس��ت بدانی��د فیل ل��رد و کریس میلر در کن��ار کارگردانی انیمیش��ن 
 پرف��روش »اب��ر پ��ر از غ��ذا«، درام اجتماع��ی »خیاب��ان 21 جام��پ« را ه��م 

کارگردانی کرده اند.

تهیه کننده برنامه موسیقایی »دستان« از 
حضور خوانندگانی چون محمد اصفهانی، 
احسان خواجه امیری، نیما مسیحا، مانی 
رهنما، نادر گلچین، س��ید حس��ام الدین 
سراج، ساالر عقیلی و... در این برنامه خبر 

داد. 
محم��د مناجات��ی، تهیه کنن��ده برنام��ه 
تلویزیونی »دس��تان« گفت: در این برنامه 
که از هفته آینده جمعه ش��ب ها از شبکه 
آم��وزش روی آنتن می رود، به موس��یقی 
در خارج از مرزها، تلفیق شعر و موسیقی، 

نقد و بررسی موسیقی جدی بعد از انقالب و موضوعات این چنینی می پردازیم و با 
چهره های برتر موسیقی نیز گفتگو خواهیم کرد.

وی افزود: برنامه آیتم های مختلفی دارد که پیش درآمد شامل معرفی و شرحی بر 
محور اصلی هر برنامه، روی خط حامل: اخبار موسیقی، یادها و بودها: معرفی آثار 
مکتوب، قاب خاطره ها: یادمان اساتید و موس��یقی ایران و نقطه سر خط: مستند 
کوتاه از مراکز فرهنگی تا کارگاه های آواز، نشست های شعر و موسیقی و... از جمله 

آنها هستند.
این تهیه کننده در معرفی کارشناسان این برنامه اظهار کرد: فریدون شهبازیان، استاد 
کمال پورتراب، مجید انتظامی، مجید درخشانی، محمد سریر، محمد میرزمانی، 

کیوان ساکت و شاهین فرهت از جمله کارشناسان برنامه ما هستند.
مناجاتی با اشاره به آیتم دل آوا: پنجره ای به سوی آواز، تصریح کرد: گفتگوهایی با 
حضور چهره های مطرح موسیقی ایرانی و نقد و بررسی آثار فاخر در حوزه موسیقی 
مقامی، موسیقی نواحی، موسیقی پاپ و موسیقی فیلم خواهیم داشت. تحقیق و 
نگارش را میرعلی نقی، ابوالحسن مختاباد و بش��ارتی بر عهده دارند و سید عباس 
سجادی نیز مجری برنامه است. این تهیه کننده در پایان از خوانندگان این برنامه نام 
 بردافزود:  دولتمند خالف، از تاجیکستان نیز از جمله خوانندگانی است که در برنامه 

حضور دارد.

  مهناز افش��ار که این روزها س��الگرد تولد 
س��ی و پن��ج س��الگی اش اس��ت، س��ال 
 گذش��ته در فیلم »س��عادت آب��اد« ترانه 
»نف��س کش��یدن س��خته« کار روزب��ه 
نعمت اله��ی را خوان��د؛ سکانس��ی ک��ه 
توج��ه فراوان��ی را برانگیخ��ت و تبدی��ل 
به یک��ی از بهترین  بخش ه��ای این فیلم 
ش��د. حاال خبرگزاری پانا خب��ر داده که 
افش��ار ق��رار اس��ت در آلب��وم ت��ازه این 
موس��یقیدان پاپ، ب��ا او هم��کاری کند. 
آلب��وم نعم��ت اله��ی »روی��ای روزهای 

ن��ی« ن��ام دارد ک��ه ب��ا 13 قطع��ه ب��ا اش��عاری از موالن��ا، نیم��ا  بارا
 یوش��یج، اخ��وان ثال��ث، میث��م یوس��فی، لی��ال رضای��ی، حس��ین غیاث��ی، 
مس��رور نعمت الهی و ش��اهکار بینش پژوه و حضور موزیس��ین هایی چون رضا 
تاجبخش، فردین قره گزلو، پی��ام قربانی و مرتضی س��اعدی در آخرین مراحل 
تولیدی اش به س��ر می برد و تا اواخر آبان ماه در بازار موس��یقی کش��ور منتشر 

خواهد شد.
پس از انتشار اخباری مبنی بر حضور مهناز افشار در آلبوم بهرام رادان، مهناز افشار 

در آلبوم جدید با روز به نعمت الهی همکاری می کند.
 م��وج گرای��ش هنرمن��دان عرصه س��ینما به س��مت موس��یقی ادام��ه دارد و 
از قرار معل��وم محبوبیت و گس��تردگی مخاطب دنیای موس��یقی، باعث ش��ده 
 ش��اهد حضور هنرمن��دان عرصه س��ینما در هنر موس��یقی باش��یم؛ اتفاقی که 
یکی، دو سال پیش درباره گرایش فراوان بازیگران سینمایی به تئاتر رقم خورد و 

با برخی انتقادها از طرف اهالی موسیقی روبه رو خواهد شد.
یادآور می ش��ود، پس از امین حیایی، محمد رضا گلزار، شهاب حسینی، نیکی 
کریمی و... در تازه ترین تجربه هنرمندان در دنیای موسیقی، مهناز افشار به عنوان 
همخوان و دکلمه کننده ترانه ها در آلبوم جدید روزبه نعمت الهی حضور یافته و 

این عرصه را نیز تجربه کرد.
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البته نباید 
این حقیقت را 
کتمان کرد که 

»گپ« یک تقلید 
است؛تقلیدی از 

قالب های خارجی 
خود که شاید در 

عمل هم با آنها 
تفاوت چندانی 

نداشته باشد



پیامبر اعظم )ص(  :
بهتری��ن خانه های ش��ما خانه ای اس��ت که در آن ب��ه یتیمی 
احسان شود و بدترین خانه ها خانه ای است که در آن نسبت 

به یتیمی بدرفتاری و ستم شود. +15+32
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گران ترین و ارزان ترین 
روزنامه های کشور

یک هنری یاد بگیرید !
یک تولید ناقص از یک نفر کل کشور را ضعیف می کند. شما اگر یک آخوند 
بد ببینی، دیگر هرچه آخوند ببینی، اصال سالمش هم نمی کنی. من اگر یک 
بازاری بد کاله س��رم بگذارد، می گویم: آقا دور بازاری ها نرو. یک رشوه گیر 
در اداره باشد، برو بابا این اداره ای ها... یعنی گاهی وقت ها یک کار بد، یکی 
نیست. نمی شود گفت: من کار بد کردم. اثرش را روی جامعه ببین، کاری هم 
نیست، ممکن است جزئی باشد. کار هم ممکن است جزئی باشد. بنابراین 
نگاه ما نگاه جمعی باشد. فکر نکنیم حاال ما یک نفر هستیم، در یک کارگاه 
یک خالفی کردیم. در موضع تهمت نرو. اگر کسی بدنام است، با او ننشین.

خدا آقای فلسفی را رحمت کند. به طلبه ها می گفت دکان تاجرها  نشینید. 
ولو شما می نش��ینی یک چای می خوری. ولی هرکس می رود، می گوید: 
این آخوندها با تاجرها هستند. با مستضعفان نیستند. آخوند دکان کتاب 
فروشی بنشیند، برایش حرف در نمی آید. من تا ریش هایم مشکی بود، اگر 
یک دختری می گفت: حاج آقا عکس بگیریم؟ می گفتم: نه! دیگر حاال که 
ریش هایم سفید شده اول می پرسم شوهر داری یا نه؟ اگر می گوید شوهر 
دارم، می گویم: خوب حاال اگر شوهر داری، من هم ریش هایم سفید است، 
می خواهی عکس بگیری، بگیر. دیگر حاال طوری نیست. ولی اگر یک جوان 
باشد، فرق می کند. آیت اهلل بهجت به یک دختر بگوید عزیزم، همه خوشی 
می کنند. یک طلبه  جوان به یک دختر بگوید: عزیزم، دادگاه ویژه  روحانیت او 
را می گیرد. می توانیم یک کاری، یک هنری یاد بگیریم. جوان هیچ آمادگی 
ندارد. هرچیزی را می گوییم بلدی؟ می گوید: نه! یک جوان گفت: می خواهم 
داماد شوم. گفتند: خانه داری؟ نه! سرمایه داری؟ نه! معافی داری؟ نه! ماشین 
داری؟نه! گفتند: ببخشید پس شما 120 کیلو هیکل چه چیزی داری؟ گفت: 

فقط آمادگی دارم. )خنده حضار(
حاال دانش��جوها، دبیرستانی ها، دختر و پس��رها یک هنر یاد بگیرید. یک 

بافندگی، قالی بافی، خطاطی، نقاشی، الاقل شنا یاد بگیرید.

چهره

حجت االسالم والمسلمین قرائتی

عکس نوشت

 زمین چمن طبیعی، فرش کلیسای 
یورک مینستر در انگلیس

فقط نگاه می کنم! دست انداز
باالخره بخت مردم عزیز کشور ما 

مجید 
هم باز شد و چشممان به جمال کافی

اش��یای نورانی در آسمان کشور 
روشن شد. این چند س��ال که مدام خارجی ها از دیدن 
 اش��یای نورانی پرنده بر فراز کشورهایشان می گفتند و 
فیلم هایش را نشان می دادند، کم کم داشتیم عقده ای 
می شدیم که مگر ما چه چیزی کم داریم که اشیای پرنده 
منور بر فراز ما به چرخش در نمی آیند؟ ولی به حول و قوه 
الهی ثابت ش��د ما می توانیم. البته برای حقیر که اساسا 
خیلی اهل تأمل وتعمق و فکر کردن نیستم، تا همین حد 
کفایت می کرد. اما گویا دوستان وارد فاز جدیدی شده اند 
که خوب حاال منشأ این بساط چه بوده است و نکند فالن 
باشد و نکند بیسار شود. بازار شایعه ها هم که داغ است. 

نقل اس��ت که واعظ بی س��وادی قصه حضرت یوسف را 
تعریف می کرد اما مغلوط و درهم. رسید به این جا که بله 
حضرت یونس را در کوه شیر خورد! یکی از عوام که پای 
وعظ نشسته بو،د طاقتش طاق شد و برخاست و با کمال 
ادب و احتیاط گفت: البته حق با شماس��ت اما اگر اجازه 
بدهید عرض کنم که اوال آن بنده خدا یونس نبود و یوسف 
بود، ثانیا در کوه هم نبود و در چاه بود، ثالثا شیر هم نبود و 
گرگ بود، بعدش هم اصال نخورد! حاال حکایت ماست. اول 
گفتند بشقاب پرنده ای بوده است از سایر کرات آسمانی 
که داش��ته برای خودش در آسمان خدا می رفته که یهو 
بنزینش تمام می شود، مجبور می شوند در اردبیل باکش 
را پر کنند. بعدتر گفتند نه ماهواره جاسوسی آمریکا بوده، 
منتها یادشان رفته چراغ های مه شکنش را خاموش کنند. 

بعدتر گفتند نخیر این موش��ک جدید روس هاس��ت که 
دیشب در قزاقستان آزمایشش کرده اند، منتها اکلیل و 
سرنجش را زیاد ریخته بوده اند، این است که نورش زیاد 
شده و از این جا هم قابل رویت بوده. دست آخر هم گفتند 
آن نور دیش��بی را می گویید؟ آن ک��ه کار خودمان بود، 
بچه ها داش��تند پدافند غیر عامل را چک می کردند که 
یکهو رفت هوا! از آن جایی که حقیر مدت هاست به قول 
شاعر گران قدر »فقط نگاه می کنم«، االن هم انجام این 
کار را بی��ش از هر چیز ب��ه صالح می بین��م. باالخره در 
مملکتی که نرخ تورم اعالم شده از سوی دولت از 6 درصد 
تا 46 درصد نوسان دارد، هر چیزی محتمل است دیگر. 
بنابر این صدای موسیقی را بلند می کنم و به استراحت 

خود ادامه می دهم.

 مدتی اس��ت پای روزنامه ه��ای 800 و ه��زار تومانی 
 ه��م ب��ه کیوس��ک های مطبوعات��ی ب��از ش��ده و 
 قیم��ت روزنامه ه��ای سراس��ری کش��ور نس��بت به 
 گذش��ته ای نه چندان دور تغییرات متعددی داش��ته

 است. 
نگاهی ب��ه قیمت روزنامه های کثیراالنتش��ار کش��ور 
گویای آن اس��ت که روزنامه های »رسالت« ، »قدس« 
»همش��هری «، » ایران«و » جام ج��م«، با قیمت صد 
تومان و روزنامه »شرق« و »آرمان« با قیمت هزار تومان، 
به ترتیب کمتری��ن و بیش ترین قیم��ت روزنامه های 

سراسری را دارند. 
اگ��ر بخواهی��م تنه��ا قیم��ت روزنامه ها را بررس��ی 
کنیم، می توان گف��ت از میان 27 روزنامه  سراس��ری 
کش��ور که مورد بررس��ی قرار گرفته ان��د، 10 روزنامه  
 ب��ا قیم��ت 200 توم��ان، پن��ج روزنام��ه  ب��ا قیمت 
 صد توم��ان، دو روزنامه  ب��ا قیمت هزار توم��ان، چهار 
روزنامه  با قمی��ت 300 تومان، ی��ک روزنامه با قیمت 
 250 تومان، یک روزنامه  400 توم��ان، پنج روزنامه  با 
 قیم��ت 500 تومان، ی��ک روزنام��ه  با قیم��ت 600 
تومان و یک روزنامه هم با قیم��ت 800 تومان عرضه 

می شود. 
از می��ان روزنامه  های سراس��ری کش��ور روزنامه های 
همشهری، ایران، جام جم،رسالت و قدس 100 تومان 
وجوان، کیهان، تفاهم، جمهوری اس��المی، اطالعات 

همه با قیمت 200 تومان فروخته می شود. 
همچنی��ن روزنامه ه��ای فرهیخت��گان، مل��ت ن��و، 
 حمایت، تهران امروز نیز قیمت��ی 300 تومانی دارند و 
روزنامه خراس��ان هم با قیمت 250 توم��ان به فروش 

می رسد. 
از میان روزنامه  های دیگر فرهنگ آش��تی، آفتاب یزد، 
ابت��کار و همچنین روزنام��ه مردم س��االری با قیمت 
 600 توم��ان و اعتماد ب��ا قیمت 800 توم��ان عرضه 

می شوند. 
روزنامه های اقتصادی ابرار اقتص��ادی و جهان اقتصاد 
 با قیم��ت 500 تومان به ف��روش می رس��ند. روزنامه

 دنیا ی اقتصاد نیز 400 تومان قیمت دارد و روزنامه های 
جهان صنعت و عصر اقتصاد ه��م با قیمت 200 تومان 

عرضه می شوند.

 ????

?????
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آگهی مناقصه

شرکت آب منطقه ای اصفهان

شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد احداث ایستگاه های پل کله، سر دهانه سازی 
چشمه های کامو و مالواجرد، دیواره سازی ایستگاه موسیان و اصالح پل تله فریک 
ایستگاه چم آسمان را از طریق مناقصه عمومی با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد 
صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانی که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت 

به همکاری می گردد. 
مبلغ پایه: حدود 1/700/000/000 )یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال( براساس فهرست 

بهای پایه ابنیه سال 1388
حداقل رتبه پیمانکار: 5 آب

محل اجراء: استان اصفهان مناطق باغ بهادران- میمه- جرقویه و فالورجان
مدت اجراء: 6 ماه

هزینه تهیه اسناد مناقصه، نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و 
مکان و زمان تحویل پیشنهادها در دعوتنامه و اسناد مناقصه مشخص می شود.

واجدین ش��رایط از تاریخ انتش��ار نوبت دوم این آگهی حداکثر به مدت 10 روز مهلت دارند 
نس��بت به اعالم آمادگی کتبی و ارائه گواهینامه رتبه بندی و آگهی آخرین تغییرات هیئت 
مدیره شرکت اقدام نماید پس از تعیین فهرست کوتاه مناقصه گران از آنها جهت خرید اسناد 

مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد. 
نشانی مناقصه گزار: اصفهان- پل خواج��و- بلوار آئینه خانه- جنب هالل احمر- شرکت 
آب منطقه ای اصفهان- دفتر قراردادها- کدپستی 76473-81646- صندوق پستی 391. 

 WWW.FSRW.ir از سایت
تلفن تماس: 5-6615360 داخلی 122 و 121    فاکس: 6611073

هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

هنرستان هنرهای زیبای دختران 
وابسته به مجتمع آموزشی فرهنگ و هنر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان

با سابقه درخشان آموزشی و کسب رتبه های برتر استانی و کشوری
جهت سال تحصیلی 92-91 از طریق آزمون ورودی و مصاحبه در رشته های: 

نقاشی- موسیقی- گرافیک- صنایع دستی- پویانمایی )انیمیشن(
اول عمومی و چهارم هنر
هنرجوی فعال می پذیرد.

ثبت نام کلیه رشته ها: از اول تیرماه 1391
نشانی: خیابان ابوذر- کوی استاد تاج اصفهانی- هنرستان هنرهای زیبای دختران

تلفن: 2356965-2366095
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت هنرستان به آدرس www.hhz.ir مراجعه فرمایید.

نوبت اول

م الف/ 4657

برآورد )ریال(تضمین )ریال(بودجهشرح عملیات و محل اجراشماره

50/500/0001/009/305/010جاریلوله گذاری فاضالب زرین شهر91-2-108

54/600/0001/091/850/309جاریلوله گذاری فاضالب شهر خورزوق91-2-109

49/100/000981/846/798جاریاحداث ساختمان تأسیسات آب چشمه نازونک سمیرم91-2-110

مناقصات اجرای عملیات لوله گذاری فاضالب زرین شهر و لوله گذاری فاضالب 
خورزوق و احداث ساختمان تأسیسات آب چشمه ناز ونک سمیرم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عملیات ذیل را از طریق مناقصه عمومی و 
با فهرست بهای سال 1388 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به پیمانکار دارای رتبه بندی و 

واجد صالحیت واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13/30 شنبه مورخ 91/4/3
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه مورخ 91/4/4

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

شماره تلفن: 0311-6680030
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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