
مقصر آتش سوزی بازار میوه سبزه میدان  کیست؟

قطع درختان مادی نیاصرم به وسیله 
شهرداری تأیید شد

آیا کودکان باید در 
خانه کار کنند؟

بعد از یک هفته سکوت  در برابر اتفاق غیر منتظره  در اصفهان

40 یا 400؛ مسأله این نیست

رفتن شالویی از اداره 
تجسمی شگون نداشت  10

اولین تبلت ایرانی 
رونمایی شد 1212

دست مردم نباید در 
12جیب دولت باشد

 اعالم شرایط استفاده از
 معافیت سه برادری

100 هزار نفر در حسرت گل ماندند 
تساوی ایران و قطر 

به گزارش مهر،مشموالنی که تا پایان چهارم فروردین ماه سال 
91 واجد شرایط معافیت سه برادری بوده اند درصورت استمرار 
شرایط معافیت، تنها تا پایان ش��هریور ماه سال جاری فرصت 
دارند تا برای ثبت و رسیدگی به درخواس��ت خود اقدام کنند.

یکی از موارد اصالح شده در قانون....

اصفهانی ها مستقیم به 
کواالالمپور پرواز می کنند

 در راس��تای گس��ترش تعامالت گردشگری حدود 
60 نفر از منتخبان، رؤسای گردشگری کشور مالزی 
به اصفهان س��فر کردند و پس از بازدید از کاشان و 
جاذبه های گردش��گری قمصر، ب��ه اصفهان آمدند 
و در تاالر اش��رف اس��تانداری که خ��ود بنایی زیبا 
به جای مانده از دوران صفوی اس��ت، با اس��تاندار 
 اصفهان دی��دار کردن��د. در این نشس��ت، علیرضا 
ذاکر اصفهانی با تشریح دوره های شکوفایی اصفهان 

در زمان صفویه، به وقوع انقالب اسالمی ایران...
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 چرا 2012 سال انيميشن است؟
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جهان در تسخيرکارتون

عبور مترو از زير ميدان
 نقش جهان به تعامل نياز دارد3

 همان طور که پیش بینی می ش��د، پس از انتشار گزارش قطع 
درخت��ان س��الم در کنار م��ادی نیاصرم اصفهان، سرپرس��ت 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با تکذیب خبر 
قطع درختان سالم، کاربرد این درختان را »صنعتی« دانست 
و اعالم کرد قطع درختان مذکور به علت پوسیدگی از درون و 
برای جلوگیری از سقوط آنها انجام شده است و تأکید کرد تمام 
درختان سطح شهر در صورت وجود عالیم پوسیدگی، به وسیله 

سازمان پارک ها و فضای سبز اصفهان قطع می شوند.
این سخنان سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز در حالی 
اعالم شد که از دیدگاه کارشناس��ان، تعداد زیادی از درختان 
قطع شده، هیچ نشانه ای از پوس��یدگی در خود نداشتند و از 

نظر س��نی نیز در مرحله ای نبودند که ش��رایط تحلیل بافت و 
پوسیدگی از درون در تنه آنها ایجاد شده باشد. محمد کوشافر، 
فعال محیط زیس��ت اصفهان در این مورد گفت: در این محل 
تنها یک درخت قطع نشده، بلکه تعداد بیشتری درخت بریده 
شده که هم اکنون قابل شمارش اس��ت. وی در مورد سخنان 
سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان و 
اش��اره او به یکی از درختان که اهالی محل به استناد سخنان 
یکی از کارشناسان شهرداری سن آن را 400 سال تخمین زده 
بودند، گفت:  ایشان درباره یکی از این درختان عنوان داشته اند 

درخت 400 سال نداشته و در نهایت 40 سال داشته است.
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 مؤسسات مالی 
مردم را می گزند

دام سارقان بانک برای 
پیرمردها

 همه چیز یعنی
 پرسپولیس و استقالل؟

 تکلیف آخرین آلبوم
  شاهزیدی هنوز روشن

 نیست 
ذوب آهن  برای رفع 

آالیندگی  اش فرصت 
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آگهی اصالحی دعوت 
مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی 

بطور فوق العاده شرکت وطن اصفهان 
) سهامی خاص ( بشماره ثبت 12

وشناسهملی10860190909
پیرو آگهی های منتشره در صفحات 10 و 11 روزنامه شمار ه804 مورخ 21 خرداد 91 روز 

شنبه مورخ 91/4/3 بعنوان روز صحیح چاپ شده در آگهی می باشد.

آگهی مناقصه

شرکت آب منطقه ای اصفهان

شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارداحداثایستگاههایپلكله،سردهانهسازی
چشمههایكاموومالواجرد،دیوارهسازیایستگاهموسيانواصالحپلتلهفریک
ایستگاهچمآسمانرا 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.irاز سایت
تلفن تماس: 5-6615360 داخلی 122 و 121    فاکس: 6611073

هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

نوبتدوم

مالف/4657

آگهی مزایده )مرحله دوم(
ش��هرداری آران و بیدگل به اس��تناد مصوبه ش��ماره 361 مورخ 91/03/10 
شورای اسالمی شهر آران و بیدگل در نظر دارد نسبت به واگذاری اجاره و بهره 
برداری از پروانه تاکسی بی سیم آران و بیدگل با قیمت پایه کارشناسی به ازای 
هر ماه اجاره مبلغ 8/000/000 ریال و پیش پرداخت 70/000/000 ریال برای 
مدت یک سال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد 
ش��رایط دعوت به عمل می آید تا حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش��ار 
نوبت دوم این آگهی جهت اطالع از شرایط شرکت در مزایده به شهرداری آران 

و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده است.

مهدی عموزاده
شهردار آران و بیدگل

نوبتدوم

هیئت مدیره



چهره روزيادداشت

آخرين وضعیت شبکه ملی اطالعات
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به مراحل مختلف شبکه  ملی 
خاطر نش��ان کرد: مرحله اول این پروژه، تفکیک شبکه های داخلی از 
خارجی است که در طی آدرس ها و میزبانی های دامنه های اینترنتی به 
داخل کشور منتقل می شود. وی زمان اجرای این فاز را تا پایان نیمه اول 
سال جاری ذکر کرد. تقی پور با تأکید بر این که واژه اینترنت ملی ترکیبی 
اشتباه است، اظهار داشت: اینترنت یک شبکه جهانی است و آنچه در این 
 زمینه مطرح می شود، شبکه ملی اس��ت که در مراحل مختلف اجرایی 
می شود. وی همچنین یادآور شد: پروژه شبکه ملی در راستای افزایش 

امنیت و ایجاد پهنای باند وسیع در کشور اجرایی می شود.

نخستین گام های ايران برای ساخت 
زيردريايی های اتمی

معاون فنی نیروی دریایی ارتش از انج��ام اولین مراحل برای طراحی و 
ساخت سامانه های رانش زیردریایی های اتمی در ایران خبر داد.

امیر دری��ادار عب��اس زمین��ی، مع��اون فنی نی��روی دریای��ی ارتش 
 جمهوری اسالمی ایران با اش��اره به توان این نیرو در طراحی و ساخت 
 زیردریای��ی ه��ای س��بک و نیمه س��نگین و نی��ز تعمی��ر و نگهداری 
زیردریایی های سنگین، اظهار داشت: زمانی که ما صاحب فناوری های 
صلح آمیز هس��ته ای هس��تیم، پس می توانیم س��اخت س��امانه رانش 

زیردریایی اتمی را هم در دستور کار قرار بدهیم.

 موافقت مجلس با فوريت  اصالح 
و دائمی شدن قانون خدمات کشوری

نمایندگان مجلس در نخستین گام قانونگذاری خود با طرح یک فوریتی 
 اصالح و دائمی ش��دن قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کردند. 
قانون مدیریت خدمات کش��وری به صورت آزمایشی در اواخر مجلس 
هفتم تصویب شد و مهر ماه سال جاری اجرای این قانون آزمایشی به پایان 
می رسد،  بنابراین نمایندگان مجلس نهم در نخستین گام قانونگذاری در 
این مجلس، فوریت این قانون را مطرح کردند  که با رأی باالیی به تصویب 

مجلسی ها رسید.

احضار کاردار عربستان 
به دنب��ال تأیید خبر اعدام تعدادی از اتباع کش��ورمان در عربس��تان 
سعودی به اتهام حمل مواد مخدر، حس��ن زید، کاردار این کشور در 
تهران در غیاب سفیر این کشور به وزارت امور خارجه احضار و مراتب 
اعترض شدید کشورمان به اقدام ضد انسانی دولت عربستان سعودی 

به وی ابالغ شد.

تداوم جوسازي هاي صهیونیست ها
شیمون پرز در دیدار با لئون پانتا ایران را به تالش براي تولید سالح 
هسته اي متهم کرد. شیمون پرز، رییس جمهور رژیم صهیونیستي 
در دیدار با مقامات نظامي آمریکا ایران را به تالش براي اس��تیال بر 
منطقه متهم کرد و در اظهاراتي بي اساس گفت: هیچ کشور مسئولي 
در جهان نمي تواند موقعیتي را که در آن خاورمیانه قرباني هژموني 
ایران ش��ود، بپذیرد. وي که رژیم متبوعش دارن��ده صدها کالهک 
هسته اي اس��ت و بارها ایران را به اقدام نظامي تهدید کرده، مدعي 
ش��د که به روند دیپلماتیک احترام مي گذارد. بنابر گزارش روزنامه  
هاآرتص، وي در دیدار با لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا با متهم کردن 
ایران به تالش براي تولید سالح هسته اي مدعي شد که زمان در حال 

گذر است و ایران به سرعت به سمت سالح هسته اي پیش مي رود.

 اعالم شرايط استفاده 
از معافیت سه برادری

به گزارش مهر، مش��موالنی که تا پایان چهارم فروردین ماه سال 91 
واجد شرایط معافیت سه برادری بوده اند، درصورت استمرار شرایط 
معافیت، تنها تا پایان شهریور ماه سال جاری فرصت دارند تا برای ثبت 
و رسیدگی به درخواس��ت خود اقدام کنند. یکی از موارد اصالح شده 
در قانون خدمت وظیفه عمومی معافیت س��ه برادری بوده که در این 
بین برخی از مش��موالن که تا چهارم فروردین ماه سال جاری واجد 
شرایط معافیت بوده اند، ممکن اس��ت به دلیل عدم آگاهی و یا برخی 
مشکالت نتوانسته باشند تا تاریخ مذکور درخواست خود را از طریق 
دفاتر خدمات الکترونی��ک انتظامی) پلیس +10( به ثبت برس��انند 
و درصورتی که همچنان واجد ش��رایط معافیت باش��ند، با مساعدت 
س��ازمان وظیفه عمومی فقط تا سی ویکم ش��هریور ماه مهلت دارند 
تا درخواس��ت خود را از طریق دفات��ر خدمات الکترونی��ک انتظامی 
)پلیس+10( به ثبت رسانده و در این صورت برابرمقررات سال 90 به 

وضعیت آنان رسیدگی می شود.
باید به این نکته  توجه ش��ود که مهلت در نظر گرفته ش��ده )تا پایان 
شهریور ماه سال 91( صرفا به مش��موالنی تعلق می گیرد که تا تاریخ 
چهارم فروردین ماه س��ال جاری واجد ش��رایط معافیت فوق باشند، 
یعنی سه برادر آنان دارای کارت پایان خدمت بوده یا احیانا اگر برادری 
در حین خدمت بوده تا پایان اسفند ماه س��ال 90 مدت خدمت وی، 

بیش از 9 ماه سپری شده باشد.

رامین مهمانپرست، س��خنگوی وزارت امور خارجه در نشست 
هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاس��خ به سؤال 
خبرنگاری در رابطه با اقدامات این وزارتخانه برای بازگرداندن 
محمود خاوری، مدیر عامل فراری بانک ملی که به کشور کانادا 
گریخته است، اظهار داشت: همکاری بسیار نزدیکی میان وزارت 
امور خارجه، دادستانی و اینترپل ناجا درباره این پرونده وجود 

دارد و تاکنون فعالیت های بسیاری در این زمینه شده است.

احضار کاردار کانادا برای بازگرداندن خاوری
مهمانپرست با اشاره به دریافت حکم بازداشت خاوری از طریق 
اینترپل، گفت: ما با س��فارت کانادا در تماس بودیم و با دعوت 
از افس��ر پلیس رابط کانادا در اس��الم آباد به کشورمان، موضوع 
آقای خ��اوری و این پرونده را به طور کامل در میان گذاش��تیم 
و وی مس��ئولیت پیگیری آن را به عهده گرف��ت. وی افزود: از 
طرق مختلف موضوع را پیگیری می کنیم و منتظر پاسخ طرف 
کانادایی هس��تیم. س��خنگوی وزارت امور خارجه بیان داشت: 
از طریق س��فارتمان نیز این موضوع پیگیری شد تا در دیدار با 
خاوری زمینه  بازگشتش را فراهم کنیم، اما متأسفانه وی در این 

دیدار حاضر نشد.

برخی اجازه نمی دهند
 مهمانپرس��ت در ادام��ه نشس��ت خبری در پاس��خ به س��ؤال 

خبرنگاری که پرسید سرگئی الوروف، وزیرامورخارجه روسیه 
اخیرا اعالم کرده است اگر مردم س��وریه خواهان برکناری اسد 
باشند ما مخالفتی نداریم، نظر شما در این رابطه چیست، گفت: 
آن چیزی که من در این خصوص ش��نیده ام و از ایش��ان سؤال 
شده، بحث مسایل داخلی سوریه و احترام به نظر مردم در داخل 
سوریه است. مهمانپرست افزود: ما نیز نظرمان این است که باید 
به مطالبات مردمی توجه کرد و اقدامات اصالحی را باید صورت 
داد. وی بیان داش��ت: این اقدامات موقعی شکل خواهد گرفت 
که یک فضای آرام و با ثبات در سوریه ایجاد شود. مهمانپرست 
 ادامه داد: قدم های اصالحی که دولت س��وریه در این خصوص 
برمی دارد نیز در همین مس��یر اس��ت و انتخابات مجلس برای 
همین کار صورت گرفته است. س��خنگوی وزارت امورخارجه 
گفت : آن کس��انی که مایل نیس��تند این روند در داخل سوریه 
حاکم شود، تالش می کنند به بی ثباتی و ناامنی دامن بزنند و 
اجازه نمی دهند طرح هایی که در این جهت صورت می گیرد، 

به ویژه طرح های کوفی عنان به نتیجه برسد.

هشدار به هیگ
مهمانپرست در پاسخ به سؤال دیگر در رابطه با اظهارات ویلیام 
هیگ، وزیر خارجه انگلیس مبنی بر این که باید راهکار نظامی 
و حمله هوایی به سوریه در دستور کار قرار بگیرد، با تقبیح این 
اظهارات، گفت: مسأله سوریه به هیچ وجه راه حل نظامی ندارد 

و مداخله دیگر کش��ورها باعث بی ثباتی منطقه می ش��ود. وی 
 با بیان این که برخی کش��ورها به دنبال حل مس��أله نیستند و 
ناامن س��ازی منطقه را دنبال می کنند، افزود: هدف اصلی این 

کشورها ایجاد امنیت برای رژیم صهیونیستی است.

آمادگی برای توافق با آژانس
خبرنگاری از مهمانپرس��ت درباره همکاری های ایران و آژانس 
پرسید که س��خنگوی وزارت خارجه در پاسخ، گفت: همکاری 
جمهوری اسالمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی از ابتدا 
وجود داشته و ما قائل به این همکاری به شکل مطلوب هستیم. 
وی افزود: فکر می کنیم همه اعضا در قالب همکاری با آژانس در 
کنار تعهدی که به اجرای بندهای مختلف معاهده ان پی تی و 
اساسنامه آژانس دارند، باید از حقوق خود کاماًل بهره مند باشند.

 مهمانپرس��ت ادام��ه داد: آن چه م��ا آمادگی داری��م و دنبال 
کرده ایم، تدوین چارچوبی برای این همکاری ها با آژانس است 
 و فکر م��ی کنیم در قال��ب چارچوب کلی هم��کاری، هم نحوه 
بهره مند ش��دن کام��ل ما از حقوقمان مش��خص باش��د و هم 
اقداماتی که می تواند کمک کند تا نگرانی های آژانس به لحاظ 

فنی و حقوقی رفع شود.

دستور کار الوروف در تهران
 مهمانپرست در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر این که آیا س��فر الوروف به کش��ورمان در چارچوب نشست 
ایران و 1+5 در مسکو است، گفت: همکاری های فراوانی میان 
کشورمان و روسیه در جریان اس��ت که در سفر آقای الوروف، 
درباره آنها بحث و تبادل نظر خواهد شد. وی گفت: مسائل مهم 
منطقه ای مانند موضوع س��وریه نیز جزوگفتگوهای الوروف و 
مقامات کش��ورمان خواهد بود. وی تصریح کرد: درباره اجالس 
مسکو نیز رایزنی هایی می شود؛ زیرا همه تالش ها بر این است 
که این اجالس موفقیت آمیز باش��د که ای��ن توفیق به رویکرد 

کشورهای1+5 بستگی دارد.

 کامال جدی هستیم
مهمانپرس��ت با بیان این که برای مذاکرات کامال جدی و آماده 
هس��تیم، تأکید کرد: دو طرف پیش��نهادهایی مط��رح کردند 
و امیدواریم در نشس��ت معاونان آقای جلیلی و خانم اش��تون 
 برای بررسی دس��تور کار اجالس تأخیری پیش نیاید تا هر چه 
سریع تر درباره دستور کار و محتوای جلسه طبق توافقات بغداد 

و استانبول 2 گفتگو شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد؛ 

آمادگی ایران برای توافق با آژانس 

کمک برایبهره برداری از 
مراکز فرهنگی و هنری

 سرم شلوغ بود
حمايت نکردم 

 با تصوی��ب آیین نام��ه اجرایی قان��ون برنام��ه پنجم توس��عه، دولت تا 
س��قف حداکث��ر 50 درص��د ب��ه ص��ورت کم��ک بالع��وض ب��رای 
 تکمی��ل مراک��ز فرهنگ��ی و هن��ری، دین��ی و قرآن��ی غی��ر دولت��ی 

اعطا می کند. 
بر اساس این آیین نامه، اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت کمک 
 بالعوض دولت به مراکز فرهنگی، هنری، دینی و قرآنی غیر دولتی تا سقف 
50 درصد هزینه تکمیل آنه��ا و احداث اماکن، موظفن��د تقاضای خود 
 را همراه با گ��زارش وضعیت پروژه، ش��امل: پیش��رفت فیزیکی، هزینه 
 انجام ش��ده، کمک م��ورد نیاز ب��رای بهره ب��رداری و موض��وع فعالیت، 
حداکثر تا پایان آذرماه هر سال برای بررسی به ادارات کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان ها تسلیم کنند.

سه ش��نبه هفته گذش��ته جمهوری خواهان و دموکرات های آمریکا در 
ایالت ویسکانس��ین به مصاف هم رفتند تا فرماندار ای��ن ایالت را انتخاب 
کنند ک��ه در نهایت ای��ن رقابت با پی��روزی جمهوری خواه��ان خاتمه 
 یافت.یک��ی از م��واردی که برخ��ی تحلیلگ��ران آن را موجب شکس��ت 
دموکرات ها در ویسکانسین دانس��تند، عدم حمایت کافی کاخ سفید از 

نامزد دموکرات ها در این ایالت بود. 
در همین ارتباط ب��اراک اوباما در مصاحبه ای با اش��اره ب��ه این موضع، 
 گفت: حقیقت ماجرا آن اس��ت که من به عنوان ریی��س جمهور آمریکا

مس��ئولیت های زیادی دارم؛ هر چند عالقه داش��تم تا نتیجه انتخابات 
ویسکانسین جور دیگری باشد، اما مشغله زیاد باعث شد تا نتوانم به قدر 

کافی از دموکرات ها در این انتخابات حمایت کنم.

سالح حزب اهلل، مقدس است 
نخست وزیر لبنان ضمن حمایت از س��الح مقاومت در 
برابر رژیم صهیونیستی، بر ضرروت جمع آوری سالح از 
مناطق مختلف این کش��ور تأکید کرد. به نقل از روزنامه 
السفیر، نجیب میقاتی گفت: اگر گفتگوها به  نتیجه نهایی 
برسد، گامی اساس��ی برای جمع آوری س��الح از برخی 
شهرهای لبنان برداش��ته خواهد ش��د. وی افزود: مهم 
 ترین بحثی که در گفتگوها مطرح شد، تأکید بر سیاست 
بی طرفی در نزاع های منطقه ای ب��ه منظور حمایت از 
مصالح لبنان ب��ود که همگان بر این موض��وع اتفاق نظر 
داش��تند. وی افزود: س��الح حزب اهلل برای من مقدس 
اس��ت؛ زیرا برای مقابله با رژیم صهیونیستی الزم است. 
گرچه که این سالح نگرانی برخی را به دنبال داشته، اما 
به آنها اطمینان می دهیم که این سالح علیه آنها به کار 

گرفته نمی شود.

نفوذ 2 هزار تروريست
 از ترکیه به سوريه

منابع مطلع در اس��تان ادلب س��وریه اع��الم کردند که 
نزدیک به دوهزار تروریست با ملیت های مختلف همراه 
سالح های پیشرفته با کمک دولت ترکیه و حمایت مالی 
عربستان و قطر به خاک سوریه نفوذ کردند. منابع مطلع 
در اس��تان ادلب س��وریه اعالم کردند که دولت ترکیه با 
حمایت مالی عربس��تان و قطر، حدود 1200 تا دوهزار 
تروریس��ت با ملیت های مختلف را به همراه تجهیزات و 
سالح های پیشرفته وارد خاک سوریه کردند. این منابع به 
الوطن سوریه اعالم کردند که این افراد آموزش های الزم 
برای درگیری و جنگیدن و استفاده از سالح را دیده اند.

به گفته این منابع، ارتش سوریه در استان مذکور مستقر 
است و چند روزی است که با این عناصر مقابله می کند و 
تاکنون تعداد زیادی از آنان را از پای در آورده است، حال 
آنکه بالگردهای ترکیه به سرعت مجروحان تروریست ها 
را به یکی از بیمارس��تان های صحرایی می رساند که در 

مرز ایجاد کرده است. 
شماری از ساکنان ش��هر ادلب در شمال س��وریه اعالم 
کردند ک��ه چند روزی اس��ت ه��دف حمالت ش��دید 
جنگجویانی غیرس��وری ق��رار گرفته اند که ب��ه همراه 
گروه هایی از سوری ها که حتی افرادی 14 ساله یا کمتر 
در میان آنان دیده می شود، فعالیت می کنند. اهالی اعالم 
کردند که هرچند حمالت زیادی به ارتش س��وریه شده 
است، اما ارتش با قاطعیت پاس��خ این حمالت را داده و 

توانسته تعداد زیادی از آنان را بکشد و مجروح کند.

رؤسای 12 کمیس��یون تخصصی مجلس شورای اسالمی 
انتخاب ش��دند. انتخابات اعض��اي جدید هیأت رییس��ه 
کمیس��یون های تخصصی مجلس ش��وراي اسالمي براي 
سال نخس��ت مجلس نهم، روز گذش��ته برگزار و رؤسای 
کمیس��یون ها به ش��رح زیر انتخاب شدند:  س��ید مسعود 
میرکاظمی نماینده ته��ران - رییس کمیس��یون انرژی، 
رضا رحمانی نماینده تبریز - رییس کمیس��یون صنایع و 
معادن، غالمرضا مصباحی مقدم نماین��ده تهران - رییس 
کمیس��یون برنامه و بودج��ه و محاس��بات، محمدمهدی 
زاهدی نماین��ده کرم��ان - رییس کمیس��یون آموزش و 
تحقیقات، ارس��الن فتحی  پ��ور نماینده کلیب��ر - رییس 
کمیس��یون اقتص��ادی، عباس رجای��ی نماین��ده اراک- 
 ریی��س کمیس��یون کش��اورزی، آب و مناب��ع طبیع��ی، 
علی اکبر آقایی نماینده سلماس - رییس کمیسیون عمران، 
مرتض��ی آقاتهرانی نماین��ده تهران - رییس کمیس��یون 
فرهنگی، امیر خجسته نماینده همدان - رئییس کمیسیون 
ش��وراها و ام��ور داخلی، حس��ینعلی ش��هریاری نماینده 
زاهدان - رییس کمیس��یون بهداش��ت، عبدالرضا عزیزی 
نماینده شیروان - رییس کمیسیون اجتماعی، محمدرضا 
ملکشاهی راد نماینده خرم آباد- رییس کمیسیون حقوقی 
و قضایی.گفتنی است، انتخابات ریاست کمیسیون امنیت 

ملی به امروز موکول شد.

رییس مجلس در واکنش به صحبت های توکلی  مبنی بر 
تصمیم دولت برای بررسی مجدد قانون بودجه 91 مصوب 
مجلس پیش از اجرا و احتمال اعم��ال تغییر در آن، گفت: 
کس��ی حق ندارد در دولت قانون بودجه را بررس��ی کند، 
 همان طور که رهبر معظم انق��الب فرمودند، قانون بودجه 
 فص��ل الخط��اب اس��ت. احم��د توکل��ی، ریی��س مرکز 
پژوهش های مجلس در جلس��ه علنی روز س��ه شنبه در 
بررس��ی موضوع وضعیت اقتصادی کشور با حضور وزیران 
اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت همچنین رییس کل بانک 
مرکزی طی سخنانی به آخرین نقض قانون از سوی دولت 
اشاره کرد و افزود: آخرین نقد قانون از طرف دولت، درباره 
بودجه است. وی بیان داش��ت: وقتی قانون بودجه از سوی 
رییس جمهور ابالغ شد، پس از تأخیر چند روزه با نامه ای 
در اختیار مسئوالن گذاشته ش��د که در آنجا قید شده بود 
بندهایی از قانون بودجه با قانون اساس��ی ناسازگار است. 
رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: در حالی که همه 
می دانیم طبق قانون اساس��ی رییس جمهور چنین حقی 
ندارد و تش��خیص این که مصوبه مجلس با قانون اساسی 
سازگار است یا نه، با شورای نگهبان است. وی تصریح کرد: 
نتیجه آن، این می شود که برخی مسئوالن گفتند ما الیحه 

بودجه را در کارگروه تحول اقتصادی بررسی می کنیم.

زهره طبیب زاده، نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی درباره حضور رحیمی، معاون اول رئیس جمهور 
در پرون��ده اختالس بیمه و اذعان روزنام��ه ایران به این 
موضوع، اظهار داشت: کس��انی که داعیه عدالت خواهی 
دارند باید ب��ه عدالت گردن گذاش��ته و عدالت را چه در 
مورد معاون رییس جمهور و چه در مورد هر فرد دیگری 

که به بیت المال دست درازی می کند رسیدگی کنند.
این نماینده مردم تهران در مجلس افزود: اگر این تفکر 
در میان مردم ایجاد شود که مسئوالن برخورد جدی با 
سوءاستفاده کنندگان از بیت المال ندارند، نسبت به نظام 
و مسئوالن بی اعتماد می ش��وند. از سوی دیگر می توان 
گفت که عدم برخورد مسئوالن با سوءاستفاده کنندگان، 
مصداق بارز بی عدالتی اقتصادی اس��ت. وی خاطرنشان 
کرد: ملت ای��ران از احمدی نژاد که در وبالگ ش��خصی 
خود می نویسد جدایی برخی افراد از من به دلیل اجرای 
عدالت بوده اس��ت، می خواهند تا وی نیز تحمل اجرای 
عدالت را داشته و تخلفات افراد منتسب به خود را نیز از 
طریق مراجع ذیصالح مورد پیگیری قرار دهد. طبیب زاده 
اظهار داشت: احمدی نژاد نباید کابینه را خط قرمز بداند؛ 
چرا که دولت در حال س��ر دادن شعار عدالت، دوستی و 

محبت است.

کاترین اشتون، مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا 
و نماینده کش��ورهای1+5 در تماس تلفن��ی با جلیلی، 
نماینده رهبر معظم انقالب و دبیر ش��ورای عالی امنیت 
ملی گفتگو کرد. به گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت 
 ملی، در این گفتگوی تلفنی اش��تون اظهار داش��ت: ما 
آماده ایم تا در مس��کو درب��اره پیش��نهادهای پنج گانه 
جمهوری اس��المی ای��ران در بغداد اع��م از موضوعات 
هسته ای و غیرهس��ته ای گفتگو کنیم. وی با تأکید بر 
لزوم موفقیت آمیز بودن نشس��ت مسکو، ابراز امیدواری 
کرد بتوان بر اس��اس پنج پیش��نهاد ایران و پیش��نهاد 
 1+5 به نق��اط مش��ترک دس��ت یافت.ریی��س هیأت

 مذاکره کننده جمهوری اسالمی ایران نیز در این تماس 
تلفنی اظهار داش��ت: عدم آمادگی ط��رف مقابل در این 
20 روز گذشته برای گفتگوهای کارشناسی و معاونین، 
موجب ایجاد وقفه در پیشرفت گفتگوهایی سازنده و رو 
 به جلو شده است. جلیلی در این گفتگو بر لزوم احترام به 
توافق های استانبول و بغداد تأکید کرد. دبیر شورای عالی 
امنیت ملی ضمن تأکید بر این که در مس��کو محورهای 
پنج گانه پیشنهاد ایران را به روشنی بیان خواهیم کرد، 
اظهار داشت: پاس��خ مناس��ب به این محورها می تواند 

موجب پیشرفت گفتگوها شود.

مجلس  دولتمجلس سیاست بین الملل 

رؤسای12کمیسیون مجلس
مشخص شدند 

دولت حق بررسی مجدد 
قانون بودجه را ندارد

قانون بايد در مورد معاون 
ريیس جمهور نیز اجرا شود

آمادگی اشتون برای گفتگو 
درباره پیشنهادهای ايران

خبر ويژه

خبر بین الملل

مؤسسات مالی مردم را می گزند
حجت االسالم مصباحی مقدم/ نماینده

فکر می کنم وزیر اقتصاد قبول دارد که ت��ورم منابع را منحرف می کند 
که این مسأله خدمت به تولید نیست، بلکه خدمت به واسطه گری است 
و این یک بیماری اس��ت که جلوی رشد اقتصادی را می گیرد. سیاست 
پولی ما طی سال های گذشته سیاست خوبی نبوده است.  رشد اقتصادی 
ما طی سال های گذشته به 3/3،5 و 5 درصد بوده و با این رشد نقدینگی 
19/5تا 38 درصد چیزی جز تورم به همراه نخواهد داشت. نظارت بانک 
مرکزی ضعیف است و اگر به سمت نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری 
برود، می بیند که چطور مردم را می گزند. بخش مهمی از صنعت کشور، 
صنعت خرد و کوچک اس��ت 
که این بخش مش��کل دارد و 
به تأمین منابع نیازمند است.

بنده خودم چند تا از این مراکز 
را دیده ام که کارشان خوابیده 
اس��ت. منتظریم ک��ه الیحه 
اصالح نظام بانکی به دست ما 
برسد تا در این دوره این قانون 

را داشته باشیم.
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جلیلی، امروز در مجلس

عضو هیأت رییسه مجلس از حضور سعید جلیلی، دبیرشورای عالی امنیت ملی در صحن مجلس و ارایه 
گزارشی از روند مذاکرات هسته ای با توجه به مذاکرات پیش رو خبر داد. محمد حسین فرهنگی گفت: 

آقای جلیلی فردا درباره مذاکرات هسته ای پیش رو با نمایندگان صحبت خواهد کرد.



يادداشت
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خسارت تردد خودروهاي فرسوده 
بيش از سرمايه گذاري دولت است

عليرضا نصر اصفهاني، عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان با اشاره به 
مصوبه دولت مبني بر منع تردد خودروهاي فرسوده تصريح كرد كه 
ميزان خسارت تردد خودروهاي فرسوده به شهر، به مراتب بيشتر از 
سرمايه گذاري دولت در اين خصوص است. به گفته وی، الزم است 
تسهيالت بانكي براي تبديل خودروهاي فرسوده در اختيار مردم قرار 
گيرد؛ چرا كه بيشتر اقشار آسيب پذير جامعه از خودروهاي قديمي 

استفاده مي كنند.

 ۱۶۰ ميليون تومان
هزينه حمل زباله هاي بيمارستاني

تيمور باجول، مديرعامل سازمان بازيافت و تبديل مواد زايد شهرداري 
اصفهان با اش��اره به اين كه روزانه ۲۰ تن زباله بيمارستان هاي شهر 
اصفهان ضدعفوني و امحا مي ش��ود، اظهار داشت: شهرداري ساالنه 
۱۶۰ ميليون تومان براي جمع آوري و دفن زباله هاي بيمارس��تاني 
هزينه م��ي كند. در حال حاضر تمامي بيمارس��تان ه��اي دولتي به 
دستگاه هاي بي خطرس��ازی زباله مجهز ش��ده اند كه از اين طريق، 
زباله هاي عفوني عادي سازي شده و سپس به صورت مكانيزه حمل 

مي شوند.

به دنبال موافقت سريع و سؤال برانگيز رييس دانشگاه صنعتی اصفهان 
با درخواست بازنشستگی پنج تن از برترين اساتيد متالورژی و علم مواد 
ايران، اين اساتيد در محفلی كوچک و به دور از حضور مسئوالن مربوطه 
تجليل شدند و به اين ترتيب حق شأنيت پدر خوردگی ايران و غول های 
علم مواد و متالورژی ايران كه يكی از اين پنج اس��تاد بود، خورده ش��د. 
تجليل از پنج استاد نمونه متالورژی ايران در بی خبری رسانه ها و به دور 
از حضور خبرنگاران، در فضايی غريبانه و بدون حضور مسئوالن علمی در 
سطح وزارتخانه و استان و حتی هيأت رييسه دانشكده صنعتی اصفهان 
صورت گرفت و حتی مسئوالن برگزاری كه اساتيد دانشگاه و دانشجويان 
بودند و از جايگاه علمی اين استادان آگاهی داشتند، عنوان می كردند كه 
مسئوالن دانشگاه اجازه برگزاری اين مراسم تجليل را در دانشگاه ندادند، 
لذا مجبور به برگزاری آن در تاالر آهن و فوالد شهرک علمی و تحقيقاتی 
اصفهان ش��ديم. فضا به اندازه ای كوچک بود كه مجری برنامه مرتب به 
دليل كمبود فضا عذرخواهی می كرد و از اين كه اين چنين با پنج استاد 
برجسته كش��ور كه عمر خود را برای اعتالی صنعت كشور هزينه كرده 
بودند و هر كدامشان هنوز بيش از ۱۰ سال فرصت داشتند كه به عنوان 
 عضو هيأت علمی در دانش��گاه صنعتی تدريس كنند، ابراز ش��رمندگی 

می كرد. 
رييس انجمن علوم و تكنولوژی س��طح ايران در اين مراسم گفت: برای 
من صحبت از بزرگی و مقام علمی اين اس��تادان بزرگوار بس��يار مشكل 
اس��ت؛ چرا كه اگر امروز من در مقام رياست انجمن سطح ايران صحبت 
می كنم، به دليل تالش های ش��بانه روزی اين اساتيد بلند مرتبه است 
كه بحق، مقام علمی شامخی دارند. مهدی صالحی تصريح كرد: تمامی 
ما با مباحث و دس��تاوردهايی كه دكتر محمد حسن عباسی در سراسر 
ايران در حوزه ترموديناميک به وجود آوردند، آشنا هستيم و از تحقيقات 
پروفسور عباس نجف زاده در عرصه متالورژی اطالع داريم.  وی با اشاره 
به استفتائات پروفسور احمد ساعتچی در عرصه خوردگی، بيان داشت: 
همچنين كتاب های عمليات حرارتی دكتر محمدعلی گلعذار و مباحث 
س��راميک و دس��تاوردهای علمی دير گداز دكتر احمد منشی دست به 
دست در دانشگاه ايران و در ميان دانشجويان می چرخد. صالحی با اشاره 
به اين كه اين اساتيد همگی در ابتدای دهه ۶۰ و پس از تحصيل در بهترين 
دانشگاه های آمريكا و اروپا به وطنشان بازگشتند، گفت: اين در شرايطی 
بود كه عده ای به دليل وقوع جنگ تحميلی ايران را ترک می كردند، اما 
افرادی نظير اين پنج استاد برتر خدمت به كشور را در هر شرايطی ترجيح 
دادند و س��ال های جوانی خود را صرف خدمت به آم��وزش و پژوهش و 
توسعه صنعت ايران كردند. در اين مراس��م از پروفسور احمد ساعتچی، 
پدر علم خوردگی ايران، پروفس��ور عباس نجف زاده كه به وی لقب غول 
مواد ايران را داده اند، پروفسور محمد حس��ن عباسی، پروفسور محمد 
علی گلعذار و پروفسور احمد منشی تجليل شد و به اين ترتيب دانشگاه 
صنعتی اصفهان كه حرف اول را در مهندسی مواد و متالورژی در كشور 
می زند، پنج نفر از بهترين استادان خود را از دست داد؛ چرا كه با نگاهی 
 به سال تولد اين بزرگواران و سوابق علمی آنها، هر كدامشان می توانستند 
سال های سال در دانش��گاه تدريس كنند، اما به دليل مناسبت نديدن 
شرايط و موافقت سريع و سؤال برانگيز رييس دانشگاه با بازنشستگی آنها 

دانشجويان و طالبان علم زيادی از وجود چنين افرادی بی بهره ماندند.

ذوب آهن  برای رفع آاليندگی  اش فرصت خواستعبور مترو از زير ميدان نقش جهان به تعامل نياز دارد
عباس صنيع زاده، مدير پيش��ين پايگاه ميراث فرهنگي شهر 
تاريخي اصفهان گفت: عبور مترو از زي��ر ميدان نقش جهان 
به تعامل نياز دارد و بايد يک سري بحث هاي كارشناسي بين 

ايران و يونسكو انجام شود.
به گفته وی، ت��ا جايي ك��ه مي دانم در گذش��ته مذاكره اي با 
كارشناسان يونسكو صورت گرفت و بازديدهايي از محور انجام 
ش��د و نقاط دقيق عبور مترو بررسی و قرار ش��د با تمهيدات 
مناس��ب، قطار از محل عبور كند. در آن زمان، وضعيت آنقدر 

مناسب و قابل تأمل بود كه حتی شنيده مي شد، كارشناسان 
يونس��كو اعالم كرده ان��د مي توانند ب��راي اجراي ط��رح، به 
مس��ئوالن كمک مالي كنند. ب��ه گفته مدير پيش��ين پايگاه 
ميراث فرهنگي شهر تاريخي اصفهان براساس طرحي كه در 
آن زمان بحث مي شد، آسيبي به بناهاي تاريخي نمي رسيد؛ 
چون يكي از مهم ترين گزينه ها براي مترو، دسترسي به بناهاي 
 تاريخي اس��ت. اگر تعاملي بين دو نهاد صورت گيرد، قطعا به 

نتيجه مي رسند.

 رجبعلی قاس��می، معاون محيط زيس��ت انس��اني اداره كل 
حفاظت محيط زيس��ت اس��تان اصفه��ان با اش��اره به نصب 
فيلتركاهش آاليندگی هوا در ذوب آه��ن اصفهان، گفت: اين 
صنعت هم اكنون برای رفع آلودگی از اداره كل محيط زيست 

مهلت خواسته است. 
وی ذوب آهن را از صنايع قديمی اين ش��هر معرفی و تصريح 
كرد: متأس��فانه هنوز آلودگی آن رفع نش��ده اس��ت. قاسمی  
با بي��ان اين ك��ه پااليش��گاه اصفه��ان در ليس��ت آالينده ها 

 ق��رار نگرفته اس��ت، گف��ت: اين درحالی اس��ت ك��ه نيروگاه 
شهيد منتظری اين شهر به جمع صنايع آالينده پيوسته است.

وی اعالم كرد: با تمهيدات انديشيده شده توسط يک شركت، 
مقرر شده است مشكل آاليندگی اين واحد صنعتی در آينده ای 
نزديک حل ش��ود. مع��اون محيط زيس��ت انس��اني اداره كل 
حفاظت محيط زيست استان اصفهان از فعاليت تمام واحدهای 
توليدكننده گچ و خاک در ش��رق اصفهان خبر داد و به انتقال 

آنها به مكانی ديگر در روزهای آينده اشاره كرد.

در راس��تای گس��ترش تعام��الت  راضيه 
گردشگری حدود ۶۰ نفر از منتخبان، دادخواه 

رؤسای گردشگری كش��ور مالزی به 
اصفهان س��فر كردند و پس از بازديد از كاش��ان و جاذبه های 
گردشگری قمصر، به اصفهان آمدند و در تاالر اشرف استانداری 
كه خود بنايی زيبا به ج��ای مانده از دوران صفوی اس��ت، با 
 اس��تاندار اصفهان دي��دار كردن��د.در اين نشس��ت، عليرضا 
ذاكر اصفهانی با تشريح دوره های شكوفايی اصفهان در زمان 
صفويه، به وقوع انقالب اس��المی ايران و بركات آن و افزايش 

سطح روابط ايران با تمامی كشورهای دنيا اشاره كرد.
استاندار اصفهان با بيان اين كه در حال حاضر 7۰ هزار ايرانی 
در كش��ور مالزی حضور دارند كه نزديک به ۱5 هزار نفر آنان 
دانشجو هستند، اظهار داشت: درصدد توسعه روابط اصفهان 

و كواالالمپور هستيم.
داترخالد، رييس صن��ف آژانس داران مال��زی )ماتا( نيز پس 
از ش��نيدن س��خنان اس��تاندار، با بيان اين كه برای ما باعث 
خوشبختی است كه با كشوری چون ايران تعامل داشته باشيم، 
گفت: تعامل ايران و مالزی بايد در س��طح تجارت و مبادالت 
افزايش يابد و تنها فعاليت خود را به گردشگری محدود نكنيم.

وی تصريح كرد: برای ما خوشحال كننده است كه با ايران در 
ارتباط باشيم. در راس��تای افزايش تعامالت اصفهان با كشور 
مالزی در آين��ده ای نزديک يک خط هوايی مس��تقيم ميان 

اصفهان – كواالالمپور برقرار می ش��ود. وی ادام��ه داد: ما به 
عنوان نمايندگان بخش خصوصی پيگيريم و خالقيت به خرج 
می دهيم كه ارتباط از جانب مراجع باال تر هم صورت بگيرد و 
نه تنها فعاليت ها را به تجارت محدود نخواهيم كرد، بلكه كاری 
می كنيم كه به گردشگری هم تسری پيدا كند و به عنوان عضو 
شورای شهر كواالالمپور تالش می كنم كه ارتباطات خود را با 
اصفهان گس��ترش دهيم. رييس اتحاديه تور های گردشگری 
مالزی خاطر نشان كرد: تمام همكاران من در استان های مالزی 
به محض برگش��ت، آماده می ش��وند تا برنامه ريزی را شروع و 

بسته های سفری به ايران و مالزی را تسهيل كنند.
در ادامه مدير ش��ركت توريس��تی)ISKY( در مالزی وجود 
تنوع غذاهای زياد را يكی از امتيازهای بزرگ ايران در صنعت 
گردشگری دانست و گفت: غذاهای ايرانی مطابق ذائقه تمامی 

گردشگران دنياست.
الياس ياهايا بيان داش��ت: تبليغات پيوس��ته، ارزان س��ازی 
قيمت ها در خدمات و مدت زمان اقامتی يک گردشگر در ايران 

از راهكارهای اساسی در رونق گردشگری ايران است.
وی با اش��اره به اين كه كش��ورهای مس��لمان از نظر سنی و 
ش��يعه بودن هيچ تفاوتی نمی كنند، تصريح كرد: بر اس��اس 
سفارش��ات اس��المی مبنی بر برادر ب��ودن مس��لمانان، بايد 
 هم��كاری و درک بيش��تری در توس��عه روابط گردش��گری 

وجود داشته باشد.

فتوکاتور 

پیگیری/رفع آالیندگی ذوب آهن پیگیری/عبور خط دوم مترو از زیر نقش جهان 

گزارش 

با ايجاد خط هوايی جديد

اصفهانی ها مستقيم به کواالالمپور پرواز می کنند

گشتی در اخبار 

خبر 

معاونت صنايع دستی به اصفهان 
نيامده، از اصفهان می رود 

گروه شهر- معاونت صنايع دستی كش��ور كه با تبليغات فراوان از 
تهران به اصفهان آمد تا دولت دهم شعارهايش را برای تمركززدايی 
از پايتخت عملی كند، حاال قصد انتقال دوباره دارد! استاندار اصفهان 
گفت: احتم��ال انتقال معاونت صنايع دس��تی از اصفه��ان به تهران 
وجود دارد. عليرض��ا ذاكر اصفهانی، اس��تاندار اصفه��ان گفت:گويا 
مس��ئوالن تهران طرح را ناموف��ق ديده ان��د و اين در حالی اس��ت 
 كه اصفه��ان همچن��ان از حضور معاونت صنايع دس��تی اس��تقبال 
 می كند و اين شهر در همه عرصه های فرهنگی و هنری قابليت دارد. 
ذاكراصفهانی ادامه داد: حتی در صورت انتقال معاونت صنايع دستی، 
باز توانايی ه��ای اصفهان باالس��ت و اين اس��تان دارای قابليت های 
بس��ياری اس��ت و همچون طال می ماند كه اگر ميان سرب، مس و... 
باشد، باز هم طالست. وی در خصوص انتقال معاونت صنايع دستی 
اظهار داشت: گويا تهران نيز اعتقاد دارد اين انتقال موفق نبوده و در 
خصوص اين موضوع نيز اعتقادات خاص خود را دارد و مسائلی چون 
تعداد مراجعان و ... را مطرح می كند. اس��تاندار اصفهان همچنين در 
خصوص سفر استانی رييس جمهور به اصفهان نيز يادآور شد: گمان 

می كنم اين سفر اوايل تيرماه انجام شود.
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مکث 
دوخت پرده درهاي حرم امامين جوادین )ع( در اصفهان 

پنج پرده نفيس درهاي حرم مطهر امامين جوادين )ع( به همت بانوان هنرمند اصفهانی برای 
نصب در اين حرم مطهر طراحي و دوخته ش��د. در دوخت اين پرده ها به دست هشت بانوي 

هنرمند اصفهاني، حدود سه كيلوگرم مراويد اصل و ۶۰۰ مثقال مليله به كار رفته است.
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در فاز بندی س��اخت و اجرای ميدان امام علی )ع( يا 
همان ميدان عتيق سابق، يكی از پارامترهای تعيين 
شده آزادس��ازی امالک تجاری قديمی بود كه تا حد 

زيادی اين كار محقق شد. در اين ميان صورت ديگر 
داستان، راضی كردن مالكين و كس��به بود كه اكثرا 
از اين كار ناراضی بودند و باور داش��تند كه شهرداری 

حق آنها را آن طور كه بايد، نداده است. به دنبال اين 
ماجرا،چندی پيش خبری مبنی بر آتش سوزی بازار 
ميوه ميدان امام علی)ع( توس��ط افرادی ناشناس به 

ما رسيد كه در اين راستا برآن ش��ديم برای بررسی 
چگونگی ماجرا، به محل بروز حادثه برويم.

شهرداری در آتش سوزی دست دارد
 يكی از كس��به ك��ه مح��ل كار وی مورد خس��ارت 
آتش سوزی قرار گرفته بود، با اشاره به دست داشتن 
شهرداری در اين اقدام گفت: پنج شنبه شب گذشته  
عده ای نيمه شب به محل كار ما آمدند و اكثر مغازه 
های بازار ميوه را آتش زدند. اين مغازه دار در پاسخ به 
اين كه از هويت مهاجمان اطالع��ی داريد، گفت: به 
يقين می دانيم كه شهرداری مسئول  اين كار است، 
ولی برای اين كه از خود نشانی نگذارد، توسط تعدادی 
اراذل و اوباش دست به اين اقدام زده است. به گفته وی، 
تعدادی از گماشتگان برای اين كه مغازه های ما را به 
آتش بكشند، شبانه با سالح سرد به اين منطقه آمدند 
و  حتی از مغازه ها اقالم و مداركی نيز به سرقت بردند.

شانه خالی می کنند
يكی از مالكينی كه مل��ک وی مورد خس��ارت قرار 
گرفته بود، با رد كردن اظهارات شهرداری درباره نحوه 
آتش گرفتن مغازه ها گفت: ش��هرداری باور دارد كه 
 اتصالی برق در اين بازار صورت گرفته كه در نهايت به 
آتش سوزی منجر شده است. اين صحبت در صورتی 
صحت دارد ك��ه برقی در اين مغازه ها وجود داش��ته 
باش��د، ولی وقتی ما برق برای مصرف نداريم، چگونه 
اتصالی ب��رق رخ می ده��د. وی به طرح ش��كايت از 
شهرداری برای اين موضوع اش��اره كرد و افزود: برای 
آتش س��وزی كه رخ داده ش��كايتی تنظيم كرديم و 
در آن از شهرداری شاكی شده ايم كه چرا تكليف ما 
را مشخص نمی كند و كس��به را اين گونه بالتكليف 

رها كرده است.

ش�هرداری هيچ دخالتی درآتش سوزی
 نداشته است

منصور نجفی، ش��هردار منطقه 3 اصفهان در رابطه 
با آتش س��وزی بازار ميوه كه توس��ط تعدادی افراد 
ناشناس صورت گرفته بود، با رد هرگونه دخالت گفت: 
شهرداری اصفهان هيچ دخالتی در اين رابطه نداشته 
و هر گونه شايعه ای مبنی بر دخالت شهرداری در اين 

مورد، كذب است.

بعد از يک هفته سکوت  در برابر اتفاق غير منتظره  در اصفهان 

مقصر آتش سوزی بازار ميوه سبزه ميدان  کيست؟

حدود سال های 8۶-۱385 بود که بازسازی ميدان عتيق در اصفهان توسط سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری کليد خورد.  
 داوود

 شيخ جبلی 
اين خبر چيزی جز تشويش در اذهان مردم مخصوصا کسبه و ساکنان آن منطقه ايجاد نکرد. ديدگاه های ابتدايی درباره بازسازی 
ميدان عتيق آنچنان بود که شهرداری درصدد است تا با بازسازی اين ميدان، اقدام به ساماندهی اين منطقه کند، ولی در عمل 
امالک آنجا را به نوعی مالک شود که تا حدی اين نظريه با جرياناتی که در اين فاصله زمانی رخ داد به اثبات رسيد و پس از بازسازی 
ميدان عتيق با نام جديد ميدان امام علی)ع(، به گفته کسبه، شهرداری مالک تعداد بسياری از امالک و ساختمان های تجاری نوساز در اين منطقه شد.

شهرداری می خواهد زير قيمت بخرد 
يكی  از كس��به گفت: قريب به 9۰ درصد از امالک اين 
بازار به صورت ورثه ای است و شهرداری می خواهد كه 
به راحتی آن را خريداری و در ازای آن نيز مبلغ ناچيزی 
پرداخت كند كه به نظر ما اين موضوع باعث ضايع شدن 
حق مالكان می شود. شهرداری از آن زمانی كه اقدام به 
تخريب ميدان برای بازسازی كرد، تا به حال اخطاری برای 

تخليه نداده است. چرا با ما اين گونه برخورد می شود؟

کسبه از اقدام شهرداری برای بازسازی رضايت ندارند

يک  مالک گفت: شهرداری برای معوض امالک تجاری، 
مكانی دور از مركز تجاری ش��هر را پيشنهاد داده بود كه 
دور از انصاف اس��ت. چرا با ما كه س��اليان طوالنی است 
در اين منطقه اقدام به كس��ب و كار م��ی كنيم، چنين 
برخوردی می ش��ود؟ آيا بايد برای ادامه كار به خارج از 

بازار برويم و آيا ما حقی در اين رابطه نداريم؟

بازديد از استوديو سيمای شهر

برگزاری هفته فرهنگی اصفهان در دوبلين

پس کو اين استوديوتون؟
 اينساشا !
اونساشا !

و از آن روز ب�ه بعد کب�ری تصميم گرف�ت ک�ه به 
گلدانش خيلی آب ندهد...سر خط

از آن عکس هايی اس�ت که مجددا مارا وا 
می دارد که از سرويس عکس ايمنا بپرس�يم : 

آخه ربطش چيه؟!

بشير 
اسماعيلی

 دمی پلی خواجو يارو وايساده س
 عشقی چشا ابروش تو قلبم افتادس

ني�س... اينج�ام خب�ری  باب�ا!  ای   
 کاش چار جفت دمپاي�ی چين�ی ميوردي�م

 می فروختيم!

گروه شهر- شهردار اصفهان در ارتباط با آتش 
 زدن بازار قديمی ميوه در مسجد جامع، به خبرنگار 
 زاين��ده رود گف��ت: از آن جايی كه مي��دان امام 
علی )ع( از روز نخست يک طرح بزرگ و افتخاری 
برای شهرداری اصفهان محسوب می شد، حتی 
تعدادی از نمايندگان مجلس حمايت های الزم 
را از اجرای اين پروژه انج��ام ندادند. وی افزود: در 
بحث احيای بافت فرسوده مسجد جامع اصفهان، 
بايد ميراث فرهنگی در درجه نخست و پس از آن 
مسكن و شهرس��ازی وارد می شد؛ چرا كه از نظر 
 قانونی احيای بافت های فرسوده بر عهده آنهاست. 
س��قائيان ن��ژاد تأكيد ك��رد: عده ای ب��ا مطامع 
سياس��ی مغازه داران بازار ميوه را تحريک كردند 
و با بي��ان اين كه ش��هرداری به دنب��ال منفعت 
 خ��ود اس��ت و زمي��ن را ب��ا قيم��ت دو ميليون 
می خرد و ۱۲ ميليون به فروش می رساند، سعی 
در فريب مردم منطقه دارد. وی تصريح كرد: اين 
اظهار نظرها و تحريک مغازه داران برای مقابله با 
آزاد سازی اين منطقه، در حالی است كه شهرداری 
برای احيای اين منطقه بايد هر پنج تا شش متر 
زمين را خريداری كند تا بعد در زمان بازس��ازی 
يک متر مفيد از آن خارج شود و به عالوه اقدامات 
تأسيساتی و زير بنايی و نيز ساخت آن را در نظر 

نمی گيرند.

به دنبال موافقت رييس دانشگاه صنعتی اصفهان 
با درخواست بازنشستگی 5 استاد نمونه

 حق شأنيت پدر خوردگی ايران و 
غول های علم مواد خورده شد

عده ای با مطامع سياسی، مغازه داران 
بازار ميوه را تحريک کردند 
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لپ تاپ ارزان می شود
قیمت برخی لپ تاپ ها ارزان ش��د. در بازار تهران لپ تاپ های دل 
هم در سراش��یبی کاهش قیمت افتادند. Vostro 1540 در هفته 
گذش��ته 909 هزارتومان بوده و در حال حاضر 759 هزار تومان به 

فروش می رسد.

چرا قاچاق کاال يک معضل است؟
پدیده قاچاق که در کش��ور طی س��ال های اخیر معضالت جدی به 
 همراه داش��ته، همچن��ان یکی از دردس��رهای اصلی ب��رای دولت، 
تولیدکنندگان و حتی در مواردی خود مصرف کنندگان کاالی قاچاق 

به شمار می آید. 
دولت و س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق کاال طی س��ال ه��ای اخیر تالش 
کرده اند تا ب��ا طرح ها و راهکاره��ای مختلف جلوی ای��ن پدیده را 
بگیرند، اما تا کن��ون این معضل همچنان پابرجا با قی مانده اس��ت. 
 سردرگمی سیاست های دولت در این میان عامل اصلی تداوم قاچاق

 کاالست.

متأهالن بیکار حقوق می گیرند
عضو هیأت رییسه مجلس نهم از تخصیص دوهزارمیلیارد تومان برای 
اجرای قانون بیمه بیکاری خبر داد و گفت:  بر اساس این قانون، برای 
افراد بیکار متأهل ماهانه 215 تا 230 ه��زار تومان و برای مجردین 

180هزار تومان پرداخت خواهد شد.
وی افزود: طرح بیمه بیکاری به منظور حمایت از بیکاران، صاحبان 
علم و فن و فارغ التحصیالن جویای شغل از سوی مجلس تدوین شده 

و به تصویب رسید که در سال جاری نیز اجرایی خواهد شد.
 وی ب��ا اش��اره به این ک��ه طرح بیم��ه بی��کاری ربطی به س��ازمان 
تأمین اجتماعی ندارد، اف��زود: در این طرح، حق بیم��ه بیکاری به 
میزان 4 درص��د مزد یا حقوق بیمه دیده ش��ده اس��ت که 3 درصد 
 آن توس��ط کارفرما و یک درصد توس��ط دولت تأمی��ن و پرداخت 

می شود.

 بومي سازي درام جرثقیل 
مذاب بر ۲۷۰ تني 

سرپرس��ت راهبري و تعمیرات جرثقیل هاي ناحیه فوالدس��ازي و 
نورد پیوسته سبا گفت: به منظور حمایت از تولید ملی درام جرثقیل 
مذاب بر 270 تني، فوالدسازي ناحیه فوالدسازي و نورد پیوسته سبا 
بومي سازي شد. ملک محمدي با اشاره به الزام نصب ترمز اضطراري 
بر روي قالب 270 تن جرثقیل مذاب بر، اظهار داشت: نیاز تغییر طرح 
و تعویض درام هاي قالب اصلي جرثقیل ضروری بوده و این تجهیز با 
همکاري واحدهاي جرثقیل هاي سقفي سبا، بازرسي فني جرثقیل ها، 
دفتر فني تعمیرات، تعمیرگاه مرکزي، مهندس��ي معکوس و خرید، 

طراحي، بومي سازي و تهیه شد. 
تکنسین تعمیرات پیشگیري واحد جرثقیل ها در ادامه افزود: مراحل 
ساخت قطعات بومي س��ازي شده در شرکت هاي س��داد صنعت و 

خاورپرس و در مدت زمان یک سال به طول انجامید.

 استفاده وايتکس در شیر 
تهمت به دامداران است

ریی��س اتحادیه مرکزي دامداران با رد اس��تفاده وایتکس در ش��یر 
س��نتي و صنعتي، تصریح کرد: این تهمت در شأن دامداران نیست 
 و از کس��اني که چنین موضوعي را مطرح کرده ان��د، ادعاي حقوقي 

خواهیم کرد. 
سیروس روستا اظهار کرد: با توجه به این که دامداران با شرایط سخت 
کمبود علوفه، افزایش قیمت نهاده هاي تولید و همچنین پایین بودن 
قیمت فروش محصولشان به میزان کمتر از هزینه تمام شده شیر خام 
را تولید و به بازار عرضه مي کنند، لذا سزاوار نیست در چنین شرایطي 
به جاي همکاري و همدلي با تولیدکننده، اتهامات گوناگون زده شود 
که هیچ س��ندیتی ندارد. وی ادامه داد: دامداران قش��ری از جامعه 

هستند که با سختی زیاد کار خود را انجام می دهند. 

 16 پروژه کشاورزی 
در اصفهان افتتاح می شود

مهرداد مرادمند، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: به 
مناسبت هفته جهاد کش��اورزی افتتاح 16پروژه مختلف کشاورزی 
را با اعتباری نزدیک به 50 میلیاردریال سرمایه در دستور کار خود 
داریم. وی ادامه داد: در س��الی که گذش��ت فراز و نش��یب زیادی را 
در بخش کش��اورزی تجربه کردی��م، اما امیدواریم ب��ا ریزش خوب 
 نزوالت جوی که در بهار س��ال جاری صورت گرفت، این مشکالت

 برطرف شود.
مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان اصفهان بیان داش��ت: اگر قصد 
داشته باشیم وضعیت کشاورزی شهرس��تان اصفهان را با سال های 
خشکسالی مقایسه کنیم، رش��دی در حدود 300 تا 400 درصدی 
داشته ایم، اما به نسبت سال های معمول، این رشد به حدود 70 درصد 

می رسد که نشان دهنده رشد مطلوبی است.

واقعا مشکل ارز نداريم؟ 
گروه اقتصاد- ام��روز ما مش��کل ارز نداری��م؛ چرا که 
درآمده��اي ارزي ما ب��ه مرات��ب بیش��تر از هزینه هاي 
ارزي مان است. رییس کل بانک مرکزي با بیان این مطلب، 
اذعان داش��ته اس��ت که مش��کلي در اعطاي تسهیالت 
قرض الحس��نه و تأمین تس��هیالت ارزي ب��راي واردات 

کاال نداریم. 
این اظهارنظر بیش��تر ش��بیه به یک ش��وخی با افرادی 
اس��ت که هر روز به بانک ها مراجعه می کنن��د و با این 
جمله مواجه می ش��وند که »حتی ی��ک ارز هم در بانک 
نیس��ت.«  این روزها مس��ئوالن بانکی بیش از همیشه 
 با اعتماد به نفس درباره مس��ائل بانک��ی اظهارنظرهای 

غیرواقعی می کنند. 
گویا به جای آنکه برخی مدی��ران بانکی در توهم رویای 
وجود ارز به س��ر می برند، این مردم هستند که به توهم 
وحشتناک نبود ارز گرفتار شده اند و کسی به فکر رهایی 

آنها نیست. 
محمود بهمني در حالی طی جلس��ه علني روز گذش��ته 
مجلس و در جریان بررس��ي مش��کالت اقتصادي کشور 
پس از اظهارات نمایندگان در واکنش به انتقاد برخي از 
نمایندگان، در مورد وضعیت بازار ارز نیز گفته است که 
هنگامي که نرخ ارز با یک صحب��ت و مقاله 150 تومان 
افزایش پیدا مي کند و یا این که با مذاکره اي 200 تومان 
کاهش مي یابد، ش��ما بگویید که تقصی��ر بانک مرکزي 
در این رابطه چیس��ت؟ گویا مدیریت بازار ارز در دست 

کسانی به غیر از دولت و بانک مرکزی است.
 باالخره بهمنی هم معترف شده اس��ت که قطعا مسائل 
سیاس��ي بر روي نرخ ارز اثر دارد؛ با ای��ن حال، وی نوید 
داده اس��ت ک��ه »ن��رخ ارز را تک نرخ��ي ک��رده و آن را 
افزایش مي دهی��م، ولي مطمئن باش��ید ای��ن موضوع 
 عالوه ب��ر ض��رر ب��ه تولیدکنن��دگان، س��رمایه گذاران 
را نیز متضرر می کند. تالش ما این اس��ت ک��ه بازار را به 
س��مت تولید بکش��انیم.« وي در عین حال ب��ا تأکید بر 
این که امروز مش��کل ارزي نداریم، گفت: در مقابل 71 
میلیارد صادرات، درآمدهاي ارزي نفتي مان صدمیلیارد 
است که با اضافه ش��دن درآمدهاي نفتي، این میزان به 
140 میلیارد مي رسد. رییس کل بانک مرکزي همچنین 
تأکید کرد که بانک مرکزي در اعطاي تس��هیالت ارزي 
براي واردات کاال مشکلي ندارد، ولي باید موضوع نقل و 

انتقال کاال به هر ترتیبي حل شود.
بدین ترتیب بای��د به جای دعوای سیاس��ی در مجلس، 
دس��ت آقای بهمنی را گرفت و به یکی از بانک ها برد تا 
ببینیم آن وقت چه کسی می گوید: »مشکل ارز نداریم«!

ضعف مديريتی دولت 
درگرانی نان

سرمايه گذاری بخش 
کشاورزی، 5 درصد

عضو کمیس��یون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با ابراز نگرانی از 
افزایش قیمت نان در روزهای اخیر، گفت: دولت دلیل افزایش ناگهانی قیمت 
نان را باال رفتن نرخ خرید تضمینی گندم بر اساس مصوبه مجلس اعالم کرده، 
در صورتی که افزایش نرخ خرید تضمینی گندم مصوبه قانونی مجلس بوده 
و ارتباطی به آن ندارد و باید بازار را تنظیم کند.س��یدعلی محمد بزرگواری 
افزود: مجلس در جهت حمایت از کشاورزان و گندمکاران نرخ خرید تضمینی 
گندم را از 360 تومان سال گذش��ته به 420 تومان در سال جاری افزایش 
داد. وی ادامه داد: دولت بهتر است به جای این که ضعف مدیریت خود را در 
تنظیم بازار نان پنهان کرده و مجلس را مقصر گرانی این کاالی مورد نیاز و 
ضروری مردم بداند، به بازار نان نظارت کرده و قیمت ها را در جهت رفاه حال 

اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه متعادل کند.

گروه اقتص�اد- س��اختمان جدید صن��دوق حمایت از توس��عه بخش 
کشاورزی اس��تان اصفهان  واقع در کوی امیریه، در حالی افتتاح شد که 
طبق آمار اظهار شده از طرف مسئوالن، فقط 5 درصد در بخش کشاورزی 
سرمایه گذاری می شود. کشور در جست وجوی آن است که تسهیالت مورد 
نیاز بخش کشاورزی را به صورت ارزان قیمت و آسان به این بخش ارایه 
دهد که وظیفه این صندوق است. به گفته اس��تاندار، استان اصفهان در 
زمینه تولید بخش کشاورزی رتبه های خوبی در کشور را به دست آورده 
است. با توجه به این که این استان با افزایش سرمایه گذاری امکان تولید 
محصوالت کش��اورزی بالغ بر 20 میلیون تن در سال را دارد، باید انتظار 
حمایت بیشتری را داش��ت. مهم ترین اصل در بخش کشاورزی، به موقع 

پرداخت کردن سرمایه است.

رییس ات��اق بازرگانی اس��تان اصفهان گف��ت: با توجه 
به صنعتی بودن ش��هر اصفهان، صنای��ع موجود در این 
شهر بسیار انرژی بر هستند. خسرو کساییان در نشست 
مش��ترک کمیس��یون انرژی، نفت و محیط زیست اتاق 
ایران با فعاالن حوزه انرژی استان اصفهان اظهار داشت: 
اصفهان ش��هری صنعتی اس��ت و صنایع اصفهان مانند 
فوالد، آجر و مصالح س��اختمانی، انرژی بر هس��تند. وی 
در ادامه افزود: اگر اقداماتی ش��ود که انرژی را به صورت 
بهینه مصرف کنیم، اصفهان از نتیجه پژوهش ها استفاده 
می کند ت��ا بتوانی��م در زمینه صنعت با دیگر کش��ورها 
رقابت کنیم. وی گفت: اصفهان وظیفه خود می داند در 
راس��تای همکاری با اتاق ایران، پذیرای کمیسیون های 

مختلف باشد. 
در ادامه، مدیر تدارکات پاالیشگاه اصفهان گفت: استان 
ف��ارس در زمینه فعالیت نفتی در مقایس��ه ب��ا اصفهان 
پیشگام بوده است. طاهری اظهار داشت: استان اصفهان 
در زمین��ه نفت فعالیت��ی انجام نداده اس��ت. وی افزود: 
در اصفهان قطعاتی س��اخته نمی ش��ود که مورد تأیید 
پاالیشگاه اصفهان و سایر پاالیش��گاه ها قرار گیرد. مدیر 
تدارکات پاالیش��گاه اصفه��ان تأکید کرد: ای��ن توانایی 
و قابلی��ت در ما وج��ود دارد که به خارج از کش��ور کاال 

صادرکرده و هیچ کاالیی از خارج از کشور وارد نکنیم.

تازه ترین رده بندی کیفی خودروه��ای داخلی در حالی 
از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اعالم 
ش��د که مونتاژی های ژاپنی باز هم در صدر جدول قرار 
گرفتند، میانه جدول به قدیمی های ایران خودرو رسید 
و انتهای آن نیز همچنان در اختی��ار پرایدها باقی ماند. 
 در این رده بندی که به اردیبهش��ت ماه مربوط اس��ت و 
23 خودرو تولید داخل حضور دارند، نیسان تینا همچنان 
لقب با کیفیت ترین خ��ودرو را حفظ کرده و پراید 131 
پارس خ��ودرو نیز از جای خود در انته��ای جدول تکان 

نخورده است.
 اگر همان معیار قبلی را برای ارزیاب��ی کیفی خودروها 
در نظر بگیریم، تمام 23 خودرو داخلی ارزیابی شده در 
اردیبهشت ماه، در دسته »خیلی خوب« جای می گیرند و 
این به آن معناست که از لحاظ آمار شرکت بازرسی، تمام 
خودروهای تولید داخل در سطح کیفی »خیلی خوب« 
قرار دارند؛ حال این خودرو می تواند نیس��ان تینای 80 
میلیونی باشد، یا پراید 10 میلیونی، این در حالی است 
که در عالم واقعیت، مصرف کنندگان و کارشناسان شاید 
نظر دیگری دارند و آنها هیچ گاه نمی پذیرد فالن خودرو 
مونتاژی ژاپنی با فالن خودروي قدیمی داخلی، کیفیتی 

یکسان داشته باشد. 

عضو جامعه اسالمی مهندسین گفت: دولت باید در راستای 
گفتمان عدالت محوری با متخلفان اقتصادی برخورد جدی 

داشته باشد.
حمیدرضا فوالدگر، عضو جامعه اسالمی مهندسین درباره 
حضور رحیمی، معاون اول رییس جمهور در پرونده فساد 
اقتصادی اخیر و اذعان روزنامه دولتی ایران به این موضوع، 
گفت: از نحوه حضور رحیمی در پرونده اختالس بیمه اطالع 
دقیقی ندارم، اما وی در زمان تصدی سمت معاونت پارلمانی 
کمک های فراوانی را به نمایندگان ارایه می کرد. وی افزود: 
احمدی نژاد در دوره های تبلیغات انتخاباتی بر شعارهایی 
چون عدالت، مبارزه با فقر و فس��اد تأکید فراوان داشت و 
با محوریت گفتمان انقالب اس��المی توانست رأی بیاورد، 
لذا انتظار می رود که در برخورد با فساد، عزم جدی تری به 
کار ببندد. فوالدگر اظهار داشت: متأسفانه برخی از اعضای 
دولت به گفتمان��ی که احمدی نژاد با آن ب��ر روی کار آمد 
پایبند نبودند و در پرونده های فساد حضور پیدا کردند و این 
موضوع سبب ایجاد بی اعتمادی مردم به دولت شده است، 
بنابراین انتظار می رود دولت در این باره جدی تر وارد عمل 
شود. وی در پایان گفت: قوه قضائیه باید در مرحله قضاوت 
در پرونده های فساد مالی بدون توجه به هرگونه فشار، پست 

و مقامی تصمیم بگیرد و با متخلفان برخورد کند.

به دنبال تالش کشورهای وارد کننده نفت ایران برای ادامه 
واردات نفت، آمریکا هفت کشور دیگر را از تحریم نفت ایران 
معاف کرد. به گزارش فارس، هیالری کلینتون، وزیر خارجه 
 آمریکا گف��ت: آمریکا هف��ت اقتصاد جه��ان از جمله هند، 
کره جنوبی و ترکی��ه را از تحریم نفت ای��ران معاف کرد. در 
بیانیه ای که توسط وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، کلینتون 
گفت که این هفت کشور عبارتند از: هند، مالزی، جمهوری 
کره، آفریقای جنوبی، س��ریالنکا، ترکی��ه و تایوان. به گفته 
وزارت خارجه آمریکا این تصمیم به دنبال کاهش واردات نفت 
ایران توسط این کشورها صورت گرفته است. این هفت کشور 
به 11 کشور دیگری پیوستند که پیش از این از تحریم صنعت 
 نفت ایران معاف ش��ده بودند. آمریکا ماه م��ارس نیز ژاپن و 
10 کش��ور اروپایی دیگر را در ازای کاهش می��زان خرید، 
از تحریم نفت ای��ران معاف کرد. رویترز نوش��ت: این بدین 
 معناس��ت که به بانک های ای��ن هفت کش��ور یک فرصت 
شش ماهه اعطا خواهد ش��د تا جزو تحریم مالی آمریکا که 
سال گذشته توسط باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا امضا 
شد، قرار نگیرند. باراک اوباما اواخر سال گذشته الیحه ای را 
امضا کرد که بر اساس آن، بانک مرکزی ایران که بخش اصلی 
معامالت نفت ایران را انجام می دهد، تحریم ش��ود. در این 
الیحه، تبصره ای گنجانده ش��ده است که بعضی از کشورها 

می توانند از تحریم نفت ایران خارج شوند.

خودرو مجلساتاق بازرگانی تحریم ها

 صنايع اصفهان 
انرژی بر هستند

کیفیت خودروهای 
داخلی در ارديبهشت

دولت با متخلفان 
اقتصادی برخورد کند

شکست آمريکا در اعمال 
فشار بیشتر به ايران

اخبار کوتاه

يادداشت

4
سایت اعالم قیمت کاال و خدمات از دسترس خارج شد

س��ایت www.124. ir که مرجع اصلی اعالم قیمت کاال و خدمات است، طی روزهای اخیر از دسترس 
خارج شده و رویت قیمت کاال و خدمات بر روی این سایت امکان پذیر نیست.الزم به ذکر است قیمت ها در 

بازار داخلی ثبات چندانی ندارد و افزایش خودسرانه قیمت برخی کاالها را شاهد هستیم.
برق صنايعی که قبض دو دوره را 

پرداخت نکنند قطع می شود
مدیرعامل توزیع برق نواحی تهران

سیدعلی بربند
 برق صنایعی که دو دوره قبض خود را پرداخت نکنند قطع می ش��ود و 
پروس��ه قطع و وصل برق صنایع همچنان با پرداخت نشدن قبوض برق 
برقرار است. شرکت توزیع برق نواحی اس��تان تهران به بیش از 15 هزار 
واحد صنعتی برق رسانی می کند و بیش از 42 درصد انرژی برق فروخته 
شده این ش��رکت، مربوط به صنایع است. در اس��تان تهران هیچ گونه 
خاموشی برق برای صنایع اعمال نش��ده، البته اگر واحد صنعتی دارای 
بدهی باشد و بعد از دو دوره آن 
را پرداخت نکند، برق این واحد 
صنعتی قطع می شود. پروسه 
قطع و وصل برق صنایع برقرار 
است و وقتی بدهی های برق که 
مربوط به مصرف برق آنهاست 
از سوی صنایع پرداخت نشود، 
مجبور به اعمال خاموشی برای 

آنها هستیم. 
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در تعریفی از محصوالت ارگانیزه می توان گفت که این محصوالت 
در تمام مراحل رشد با سیستم طبیعی هماهنگ بوده و در خاکی 
 که از چند س��ال قبل هیچ گونه س��موم دفع آفات گیاهی نظیر 
علف هرزکش ها، قارچ کش ها و مواد شیمیایی در آن استفاده نشده 
و فقط با مواد طبیعی مانند کمپوست گیاهی تقویت می شود، رشد 
می کنند. از سوی دیگر، در ترکیبات میوه های ارگانیک هیچ گونه 
اصالح ژنتیکی صورت نمی گیرد و از گازها برای رش��د زودرس 
میوه ها استفاده نمی ش��ود، به همین دلیل رنگ این نوع میوه ها 
طبیعی اس��ت، نه خیلی پررنگ و نه کمرنگ ت��ر از حد معمول. 
اندازه میوه ها هم متعادل بوده و طعم و بوی طبیعی و مناس��بی 
دارند که البته بارزترین مالک تش��خیص میوه ه��ای ارگانیک از 
غیرارگانیک هم همین طعم و بوی طبیعی ش��ان است. به عالوه 
پوست میوه های ارگانیک کامال متناسب با میوه بوده و زیاد ضخیم 
نیست. از همه مهم تر آن که، در این نوع محصوالت کاهش آلودگی 
خاک به کودها و سموم موجب باقی ماندن عناصر مفیدی مانند 
کلسیم، آهن، فسفر، منیزیم و ویتامینC در سبزی ها می شود. 

متأسفانه به دلیل افزایش روزافزون جمعیت، محصوالت ارگانیک 
جوابگوی نیاز مصرف کنندگان نیست و کشاورزان مجبورند برای 
تأمین هرچه سریع تر تقاضا عالوه بر محصوالت ارگانیک، از انواع 
میوه های گلخانه ای یا خارج از فصل نیز اس��تفاده کنند. لذا این 
نوع محصوالت به دلیل آن که در مرحله رش��د زمان الزم را طی 

نمی کنند، بسیاری از ویتامین ها و مواد ضروری را ندارند.

گلخانه های شیشه ای در کشور کم وسعت است
از آنجا که گلخانه های شیش��ه ای در کشورمان بسیار کم وسعت 
و محدود هستند، نور خورش��ید به طور مستقیم به محصوالت 
گلخانه ای نمی تابد بنابراین، این محص��والت به نوعی با کمبود 
ویتامینC و س��ایر مواد مغذی که برای به وج��ود آمدن به نور 
مس��تقیم آفتاب نیاز دارند، مواجهند. از طرف دیگر برای این که 
میوه ها و سبزی ها سریع تر از حد معمول برس��ند، کشاورزان از 
روش های شیمیایی مختلفی استفاده می کنند. همین موضوع تا 
حدی در کاهش ویتامین ها و ریزمغذی های محصوالت گلخانه ای 

مؤثر اس��ت، لذا وجود میوه هایی با ظاهر درش��ت که فاقد طعم 
و خاصیت هس��تند، همگی ناشی از اس��تفاده بی رویه از کودها، 
آفت کش ها و باقی ماندن ترکیبات آنها در محصوالت اس��ت. از 
همه بدتر آن که برخی از میوه های خارج از فصل که وارداتی بوده 
و با قیمت های باال در میوه فروشی ها عرضه می شوند، از مشکالت 
عدیده دیگری برخوردارند. برخی از ای��ن میوه ها به دلیل آن که 
محصول درختانی هستند که با مهندسی ژنتیک در آنها تغییراتی 
ایجاد شده است، حاوی ژن های تغییر شکل یافته ای هستند که 
باکتری های موجود در روده را تغیی��ر می دهند و موجب مقاوم 
شدن بدن به آنتی بیوتیک ها می شوند. در این تغییرات ژنی، میوه ها 
مدت بیشتری روی درختان می مانند و رسیدن آنها برای نیاز کمتر 
به نگهداری در انبار و سردخانه ها به تأخیر می افتد، بنابراین، این 

تأخیر می تواند از مقدار مواد مغذی آنها نیز بکاهد.

تولید محصوالت گواهی شده در استان اصفهان
حس��ینعلی رحیمی، مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان 
اصفهان شروع به کار این سازمان را در سال گذشته با محصوالت 
گواهی ش��ده محور صحبت خود قرار داد و گفت: س��ال گذشته 
سازمان جهاد کشاورزی برای رسیدن به تولید محصوالت ارگانیک 
اقدام به تولید محصوالت گواهی شده در سطح استان اصفهان کرد 
که نسبت به محصوالت ارگانیزه، یک پله پایین تر است. وی ادامه 
داد: امسال توسعه دو هزار هکتار باغات س��یب سمیرم، دو هزار 
هکتار باغات انار، 600 هکتار باغ��ات گلخانه ای که 33 هکتار به 
صورت بیولوژیک محقق شد، به وسعت تولید محصوالت گواهی 

شده پیوست.

استاندارد محصوالت برای ارايه به بازار 
مدیرحفظ نباتات جهاد کشاورزی استان اصفهان به تحت نظارت 
قرار گرفتن باغات و گلخانه های س��طح اس��تان اصفهان اشاره 
کرد و گفت: باغ��ات و گلخانه هایی ک��ه می خواهند محصوالت 
ارگانیک و یا گواهی ش��ده تولید کنن��د، به اختیار م��ی توانند 
تحت نظر سازمان جهاد کش��اورزی فعالیت کنند. در این زمینه 
با اداره استاندارد استان صحبت هایی ش��ده که این مکان ها زیر 
نظر این اداره قرار بگیرد و برای تولیدات آنها، استانداردی صادر 
شود تا در بازار نس��بت به دیگر محصوالت با قیمتی متمایز ارایه 
ش��ود. وی در پایان متذکر ش��د: در صدد هس��تیم تا برای ارایه 
محصوالت ارگانیک و گواهی ش��ده، مکان های��ی خاص در نظر 
 بگیریم تا تولیدکنندگان بتوانند اجناس خود را با قیمتی متفاوت

 عرضه کنند.

محصوالت ارگانیک جوابگوی نیاز مصرف کنندگان نیست 

استاندارد محصوالت گواهی شده برای عرضه به بازار میوه

از سال ها پیش تاکنون شعار ارگانیزه کردن محصوالت کشاورزی بر سر زبان مسئوالن جهاد  گروه 
کشاورزی بوده است، تا جايی که اين مس�ئوالن درصدد بودند تا بخش قالبی از محصوالت اقتصاد

کشاورزی را به محصوالت ارگانیک تبديل کنند. در اين راستا سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان برای تحقق بخشیدن به اين شعار، سال گذشته در چند محصول خود راه ابتدايی ارگانیزه کردن را پیمود 

و محصوالتی با کارت گواهی به بازار ارائه داد که نسبت به محصوالت ارگانیزه، يک درجه پايین تر است.
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دستگیریهنرپیشهزنسینمابهعلتبدحجابی
سردار احمدرضا رادان خبر دس��تگیری یکی از هنرمندان سرشناس سینما را در 
جریان برگزاری کنس��رت موس��یقی یک خواننده پاپ تأیید کرد و گفت: نیروی 

انتظامی با افراد بدحجابی که در مراسم برج میالد حضور داشتند، برخورد کرد.

5

 کبوتری که بالی جان
 صاحبش شد

فرمان��ده نی��روی انتظام��ی 
شهرستان زنجان گفت: عصر 
دوش��نبه 22 خرداد، جوانی 
که برای گرفت��ن کبوترش از 
تیر چراغ برق ب��اال رفته بود، 
دچار برق گرفتگی شد و در دم 

جان سپرد.
مصطف��ی طلوع��ی در ای��ن 
رابط��ه اظه��ار ک��رد: عص��ر 
دوش��نبه مأموران کالنتری 14 شهرس��تان زنج��ان در جریان یک 
مورد برق گرفتگی در روستای »چرناب« این شهرستان قرار گرفتند.

مأموران با اطالع از این موضوع بالفاصله به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: در بررس��ی اولیه مشخص ش��د جوانی 20ساله به نام 
»بهزاد � ن« برای گرفتن کبوترش باالی تیر چراغ برق رفته و دچار 

برق گرفتگی شده و جانش را از دست داده است.
وی ادامه داد: به گفته ش��اهدان، این جوان هنگامی که قصد گرفتن 
کبوترش را داشت، متأس��فانه دستش به س��یم برق اصابت و دچار 
برق گرفتگی می شود. براساس این گزارش، در این حادثه جوان 20 
ساله به علت ش��دت جراحات وارده به علت برق گرفتگی و سقوط از 

باالی تیر چراغ برق در دم جان خود را از دست داد.

 200خانوار رویدر هرمزگان 
در معرض خطر ریزش کوه 

گروه ح�وادث : روس��تای »رویدر« از تواب��ع بخش رویدر 
شهرس��تان بندر خمیر، در 87 کیلومتری شمال غربی بندر 
خمیر و 140 کیلومتری بندر عباس واقع شده است. روستای 
رویدر از غرب به کوه شب، از جنوب به کوه رخ رویدر و از شمال 
شرقی به کوه گروه بنزی محدود می شود و بنابر منابع محلی، 
حدود هشت قرن قدمت دارد.  ساکنان اولیه رویدر خانه های 
س��نگی و گلی خود را در امتداد صخره های عظیم س��نگی 
بنا نهاده اند و  وارثان آنها نیز به علت فقر و تنگدس��تی قادر 
به تغییر مکان محل س��کونت آبا و اجدادی خود نبوده اند و 
همواره در معرض حوادث ناشی از ریزش صخره های سنگی 
بزرگ قرار دارند.  زلزله خیز ب��ودن منطقه و ناپایداری کوه و 
جدا شدن تخته سنگ ها و سقوطشان  روی منازل باعث بروز 
تلفات جانی و خسارت مالی و در صورت بی توجهی به این امر، 
فاجعه انسانی در پیش خواهد بود.  در حالی که نگرانی های 
مسئوالن شهری در این مورد با رس��انه ها در میان گذاشته 
شده است، این بار یک مقام کشوری سکوت را شکسته است 
و نگرانی خودر را در رابطه با احتمال ریزش کوه و مرگ قریب 
الوقوع 200 خانوار را با خبرنگاران در میان گذاش��ته است. 
رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: هم اکنون نزدیک 
به 200 خانوار در شهر رویدر در معرض خطر ریزش کوه قرار 
دارند و باید هر چه سریع تر به مکان امن منتقل شوند. حسن 
قدمی در بازدید از شهر رویدر افزود: قطعا جابه جایی آنها در 
حفظ جان و مالشان تأثیر بسزایی خواهد داشت و از مهاجرت 
به شهرهای دیگر نیز جلوگیری می شود. معاون وزیر کشور 
ادامه داد: باتوجه به ضعف بنیه مالی اکثر این خانوارها، اعطای 
زمین رایگان، دادن وام های بالعوض و تس��هیالت بانکی با 
بهره کم، باید از س��وی ارگان های ذیربط در اختیار آنها قرار 
گیرد و با تخصیص اعتبارات ویژه به شهرداری رویدر تملک 
اراضی واحدهای در معرض ریزش کوه آغاز شود.  وی خاطر 
نشان کرد: اقدامات پیشگیرانه، هزینه و تلفات کمتری دارد 
 و با توجه به زلزل��ه خیز بودن منطقه، این مه��م باید هر چه 
سریع تر صورت گیرد. مسئوالن اس��تان باید این موضوع را 
در اولویت کاری خود قرار دهند. این اظهار نظر مسئوالن در 
رابطه با این منطقه در حالی صورت گرفته است که  هرمزگان 
یکی از نقاط حادثه خیز کشور بوده است و سال هاست گرفتار 
پدیده زلزله است. مسئوالن امر باید قبل از بروز هرگونه واقعه 
ناگوار و غیرقابل جبران چاره ای اندیشیده و آنها را به محل 
امن منتقل کنند. اما باید منتظر ماند و دید اهالی رویدر قبل 
 از بحران نجات پیدا می کنند یا به سرنوش��ت ش��وم برخی 

سهل انگاری ها مبتال می شوند؟ 

ماموران نیروی انتظامی شهرس��تان فالورجان، دو س��ارقی را که 
کارت عابر بانک ح��اوی 100 میلیون ریال وام ی��ک پیرمرد را به 
س��رقت برده بودند، پیش از آن که فرصت خرج کردن پول ها را 

داشته باشند، دستگیر کردند.

پیرمردی که طعمه سارقان شد
به گزارش زاین��ده رود، این پرونده از زمانی در دس��تور کار پلیس 
قرار گرفت که در روزهای گذش��ته، پیرمردی هراسان به مأموران 
پلیس فالورجان مراجعه کرد و از ناپدید شدن کارت الکترونیکی 
حاوی 100 میلیون ریال وجه وام خود خبر داد. مأموران در بررسی 
اظهارات مالباخته متوجه ش��دند وی با مراجعه به بانک، مبلغ وام 
خود را در یک بس��ته حاوی کارت عابر بانک و رمز کارت دریافت 
کرده است و پس از آن بانک را ترک کرده و چند روز بعد، وقتی به 
سراغ پاکت رفته اس��ت، متوجه ناپدید شدن بسته مورد نظر شده 
است. ابتدا تصور کرده پاکت حاوی عابر بانک را در بانک جا گذاشته 
است. اما با مراجعه به بانک و اطمینان از این که چنین اتفاقی رخ 
نداده است، به پلیس مراجعه کرده و برای یافتن  100 میلیون ریال 

وجه وام خود از آنها کمک خواست. به این ترتیب مأموران پلیس 
فالورجان برای دس��تگیری متهمان وارد عمل ش��دند. سرهنگ 
محمدرض��ا خدا دوس��ت، فرمانده نی��روی انتظامی شهرس��تان 
فالورجان در این باره گفت : مأموران در نخستین قدم با مراجعه به 
بانک، پس از تحقیقات پلیسی و بررسی شواهد پی بردند سارقان 
در داخل بانک در کمین مش��تری بودند که بتوانند هنگام خروج 
از بانک، پول هایش را به س��رقت ببرند. آنها با شناسایی پیرمرد  و 
اطمینان از این که او یک پاکت حاوی عاب��ر بانک را با خود حمل 
می کند، وی را شناسایی کرده و در فرصت مناسب با پهن کردن 
دامی برای وی، پاکت حاوی پول را در لحظه ای غفلت، به سرقت 
برده اند. متهمان که از افراد باسابقه بوده اند، با چنان مهارتی دست 
به سرقت زده اند که پیرمرد فالورجانی حتی متوجه وقوع سرقت 

نیز نشده است.

پلیس در جستجوی متهمان 
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان فالورجان در ادامه اظهار کرد: 
مأموران با ادامه تحقیقات فنی،پی بردند سارقان اقدام به برداشت 

وجوه سرقتی از عابر بانک شده اند. در ادامه رسیدگی به این پرونده، 
پلیس بالفاصله موفق به شناسایی متهمان ش��دند و در اقدامات 
بعدی با پیگیری س��رنخ ها، محل اختفای دو سارق  را شناسایی 

کردند.
براس��اس این گزارش، مأم��وران پلیس فالورج��ان در تحقیقات 
گس��ترده »ابراهیم _ ک« و »ایرج _ ج« را شناس��ایی کرده و در 
دو عملیات جداگانه اقدام به دس��تگیری متهم��ان کردند. به این 
ترتیب در کمتر از 24 ساعت از اطالع پلیس از این حادثه، سارقان 
در حالی دستگیر شدند که فرصتی برای خرج کردن پول ها پیدا 

نکرده بودند.

سالخوردگان مراقب باشند
با توجه به این که رمز عبور افراد، خط مقدم دفاعی آنان محسوب 
می ش��ود، 50 درصد جرایم س��ایبری نیز برداش��ت غیر مجاز از 

حساب های بانکی است.
توصیه های پلیس فتا به ش��هروندان برای جلوگیری از این گونه 

جرایم به قرار زیر است:
- هیچ وقت رمزهای عبور خود را در جایی یادداشت نکنید.

- هرگز رمز عبور خود را به کسی واگذار نکیند.
- از رمز هایی استفاده کنید که حداقل شامل هشت کاراکتر باشد.

- حداقل هر 90 روز یک بار رمز عبور خود را تغییر دهید.
- هنگام برداشت وجه از عابر بانک ها مراقب باشید افراد سود جو رمز 

کارت عابر بانک شما را مشاهده نکنند.
- موجودی بانکی به ویژه حساب های عابر بانک را در فاصله زمانی 

مناسب چک کنید.
- برگ رسید که از دستگاه خود پرداز دریافت می کنید  را در محل 

رها نکرده و در صورت نیاز نداشتن، آن را معدوم کنید.
- از ارایه اطالعات مالی و بانکی خود از قبیل شماره حساب، شماره 
کارت های اعتب��اری و اعالم رمز آنها و... به س��ایت های متفرقه و 
مشکوک خودداری کنید و از عملکرد اینترنتی و قانونی بانک ها و 

سایر مراکز دولتی و رسمی اطمینان حاصل کنید.
- هنگام استفاده از امکانات اینترنتی بانک ها و مؤسسات مالی یا 
خریدهای اینترنتی از ذخیره کردن نام کاربری و رمز عبور خود در 

رایانه خودداری کنید.
- با توجه به این که کالهبرداران اینترنتی برای به دس��ت آوردن 
اطالعات حساب های بانکی افراد در سایت های اینترنتی بانک ها 
اقدام به ایج��اد و راه اندازی س��ایت های مش��ابه س��ایت بانکی 
می کنند، در صورت اتص��ال به این س��ایت ها از اصلی بودن آن 

مطمئن شوید.

با دستگیری دو متهم فالورجان مشخص شد

دامسارقانبانکبرایپیرمردها

این روزها سارقان شگردهای خاصی را برای س�رقت پول مردم طراحی می کنند؛ یک روز  شهرزاد 
جلوی بانک الستیک ماشین مشتری را کم باد می کنند و در فرصت مناسب، پول هایش را باباعلی پور

به سرقت می برند و روز دیگر برای مشتری های سالمند و کم توان نقشه می کشند.

شوک

از دهم تا 20 خرداد، 39 نفر در آب های کش��ور غرق شدند. براساس 
آمار موجود، از دهم تا 20 ماه جاری ،39 نفر در آب های کشور غرق 

شده اند که  35 نفر مرد و چهار تن از آنان زن بودند.
براس��اس این آمار، اس��تان مازندران با مرگ 23 نفر، بیشترین آمار 
مرگ ناشی از غرق ش��دگی را دارد که از این میان 20 نفر مرد و سه 

نفر زن بوده اند.
همچنی��ن در این م��دت اس��تان گیالن با ثب��ت 11 مرگ ناش��ی از 
غرق ش��دگی )10 مرد و یک زن( پ��س از مازندران دارای بیش��ترین 

 آمار غرق شدگی در کشور 
است.

پ��س از آن، خوزس��تان 
 ب��ا م��رگ چه��ار نف��ر

 )تمامی کشته شدگان مرد( 
 و اس��تان گلس��تان ب��ا 
 یک غ��رق ش��دگی )مرد( 
 در مرات��ب بع��دی ق��رار 

دارد.

تنها در 10 روز
39 تن در دریا غرق شدند

ت[
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روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان چهارمحال و بختیاری



چهره روزيادداشت

روزانه 100 هزار متر مكعب آب 
 در چهارمحال و بختیاری 

توزيع می شود 

مدی��ر عام��ل ش��ركت آب و فاضالب ش��هری اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری از توزیع صده��زار مترمكعب 
آب در 26 ش��هر اس��تان خب��ر داد. اصغ��ر یزدان��ی با 
تأكید بر خشكس��الی های اخی��ر و كمب��ود آب افزود: 
هم اكن��ون متوس��ط س��رانه مص��رف آب در اس��تان 
ح��دود 200 لیتر درش��بانه روز اس��ت كه ای��ن میزان 
 باید ب��ه 150 لیت��ر كاهش یاب��د. وی از كاه��ش 10 تا 
60 درص��دی آب دهی چاه های آب ش��رب ش��هرهای 
 چهارمح��ال و بختیاری خبرداد و تصری��ح كرد: كاهش 
آب دهی چاه های آب مصرف��ی، منجر به كمبود آب در 
برخی شهرهای استان ش��ده اس��ت. یزدانی با انتقاد از 
افزایش مصرف آب درش��هرها به ویژه در مركز اس��تان، 
تأكید كرد: در صورت تداوم این روند، س��اكنان تمامی 
شهرهای استان با كمبود آب مواجه می شوند . مدیرعامل 
شركت آبفای شهری چهارمحال وبختیاری تصریح كرد: 
مصرف استاندارد ماهیانه آب هر خانوار در فصل تابستان 
20 مترمكعب درنظر گرفته شده و در صورت رعایت این 
الگوی مصرف، با كمبود آب در ش��هرها مواجه نخواهیم 
شد. یزدانی با بیان كمبود آب درشهرهای بروجن، كیان، 
س��امان، لردگان، اردل و ناغان، از شهروندان خواست با 
صرفه جویی10 درصدی در مص��رف آب، از قطعی و یا 
جیره بندی آب جلوگیری كنند. وی خاطر نش��ان كرد: 
شركت آبفای شهری استان برای حل مشكل كمبود آب 
سیاست استفاده از آب های سطحی را در دستور كار قرار 
داده و در نخستین گام، عملیات اجرایی تصفیه خانه آب 
در شهر س��امان و در مجاورت رودخانه زاینده رود آغاز 
شده است. یزدانی كمبود اعتبار را از مشكالت مقابل روی 
اجرای طرح های تأمین آب ش��هرهای استان برشمرد و 

توجه ویژه مسئوالن را به این مهم خواستارشد. 

 مجمع نیكوكاری در استان فعال شد 
رییس اداره مش��اركت های مردمی كمیته امداد امام خمینی )ره( 
چهارمحال وبختیاری از آغاز فعالی��ت 30 مجمع نیكوكاری حامی 

خانواده های نیازمندان در استان خبر داد. 
 وحید آغاس��ی گفت: اجرای طرح مجمع خیران حامی��ان خانواده 
 )امدادی��ار( از م��اه گذش��ته در تمام��ی شهرس��تان های اس��تان

 چهارمح��ال و بختیاری آغاز ش��د. وی اف��زود: این ط��رح با هدف 
خوشه بندی نیكوكاران استان به منظور كمك رسانی به نیازمندان 
در بخش تأمین مسكن، حامی یابی، تأمین جهیزیه زوج های جوان و 

پرداخت وام قرض الحسنه به آنان طراحی شده است. 
 آغاس��ی، جهت دار ش��دن كمك نیكوكاران به نیازمندان و تقویت 
هس��ته های مردمی و تشكل های س��ازمان یافته حامی نیازمندان 
 را از دیگر اهداف ای��ن طرح عنوان كرد، ادامه داد: این طرح ش��امل 
گروه های متشكل از مدیر، س��رگروه و 25 نفر زیر گروه است كه هر 
س��رگروه، وظایف افراد زیر گروه خود را تعریف كرده و برای تسهیل 

در كمك رسانی به نیازمندان تالش می كنند.
  رییس اداره مش��اركت های مردمی كمیته امداد امام خمینی )ره(

چهارمح��ال وبختیاری جامع��ه هدف ای��ن طرح را خان��واده های 
 نیازمند، به خصوص ایت��ام عنوان كرد و گف��ت:10 درصد جمعیت 
 چهارمحال وبختیاری زیر پوش��ش خدمات حمایت��ی كمیته امداد 

امام خمینی )ره( قرار دارد. 

خبر

خبر ويژه
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هنرمند چهار محالی ازمعاون رییس جمهور لوح تقدیر دریافت کرد 

 مهرداد رییسی، سرپرست معاونت صنایع دس��تی اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
 چهار مح��ال و بختیاری گفت: هنرمند چهار مح��ال و بختیاری همزمان با روز صنایع دس��تی از معاون 

رییس جمهور لوح تقدیر دریافت كرد. 
تعاون، اهرم مناسب برای 

توسعه اقتصادی است 
مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

استان 
داوود شیوندی

تعاون می تواند همگام با سیاس��ت ه��ای دولت در بهبود ش��رایط كار، 
زندگی، تولید، ارتقای سطح درآمد و وضعیت اجتماعی مردم مؤثر باشد 
و در صورتی كه به طور اصولی مورد حمایت ق��رار گیرد، بار هزینه های 
دولتی را كاهش داده و به تدریج اس��تقرار شرایطی را سبب می شود كه 
طبقات مختلف مردم در مسایل مربوط به خود، تصمیم گیرنده باشند.

تعاون می تواند متناس��ب با برنامه های دولت امور اقتصادی مربوطه را 
عهده دار شود و دقیقا بر همین اساس است كه سازمان های بین المللی 
مطمئن ترین و مناسب ترین روش فقرزدایی و توسعه جوامع مختلف را در 
 توسعه و ترویج نهضت تعاون 
می بینند. همكاری، خودیاری 
و مش��اركت م��ردم در اموری 
كه مربوط به خودشان است، 
می تواند گره گشای بسیاری 
از مش��كالت باش��د. با حضور 
م��ردم و حمایت هم��ه جانبه 
دولتم��ردان، می ت��وان همه 

مشكالت را حل كرد. 
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اس��تان چهارمحال و بختیاری كه در بخش مركزی كوه های 
زاگرس واقع است، ازشمال و شرق به استان اصفهان، از غرب 
به استان خوزس��تان، از جنوب به كهگیلویه و بویر احمد و از 
شمال غرب به استان لرس��تان محدود است و به علت ماهیت 
كوهستانی مرتفع وقرار داشتن درمسیر بادهای مدیترانه ای، 
دارای بارش های نسبتا زیادی است كه ریزش های جوی وبرف 
و باران، منشأ سرشاخه های رودخانه های كارون وزاینده رود 
هس��تند. منطقه چهارمحال بختیاری با اقلی��م متنوع دارای 
جاذبه های گردش��گری است و شهرس��تان كوهرنگ ازجمله 
شهرستان های چهارمحال بختیاری است  كه با وجود مناطق 
بكر طبیعی ونعمت های خ��دادادی فراوان، یك��ی از مناطق 
زیبای كشور به شمار می رود. منطقه بازفت از توابع شهرستان 
كوهرنگ است و در مسیر راه شهركرد- مسجد سلیمان استان 

خوزستان قرار دارد.
این منطقه  به خاطر ش��رایط توپوگرافی منطقه دارای بارش 
مناسب باران و برف  بوده و از طرفی نیز دارای هوای گرم تری 
نسبت به مناطق دیگر این استان در فصل بهار و تابستان است.

شرایط مستعد، موجب شده این منطقه دارای درختان فراوان 
بلوط و دیگر گونه های جنگلی شود و زیبایی خاصی در منطقه 
ایجاد كند. سرس��بزی درختان بلوط در كنار مراتع سر سبز، 
منظره های زیبای بدیعی ایجاد كرده كه شاید در كمتر جای 

كشور بتوان این زیبایی ها را مشاهده كرد.
 درختان تنومن��د و چندین س��اله بل��وط بر روی ك��وه های 
سر به فلك كشیده  قرار دارند و تا چشم كار می كند درختان 
بلوط دیده می شوند. هماهنگ ش��دن درختان بلوط بر روی 
س��فره س��بز چمنی زیر آنها، تابلویی زیبا وخارق العاده ایجاد 

كرده كه مسافران و گردشگران این دیار را مبهوت می كند.
زیبایی درختان  بلوط از یك طرف و خروشان شدن رودخانه 
بازفت در وسط جنگل از طرفی دیگر، منطقه ویژه ای را برای 
آن دسته از افرادكه به دنبال مناطق بكر و دست نخوره هستند، 

ایجاد كرده است.
 در می��ان ای��ن هم��ه زیبای��ی، ورود عش��ایر و برپ��ا كردن 

سیاه چادرهایشان، به منطقه بازفت جلوه دیگری داده است.
 چرای چهارپایان مانند بز، گوس��فند، گاو و اس��ب در مراتع، 

منظ��ره ه��ای وی��ژه ای ایج��اد ك��رده ك��ه كمترجای��ی 
ت��ا كن��ون چنی��ن منظ��ره های��ی مش��اهده ش��ده اس��ت. 
بخش��دار بازف��ت در خص��وص منطق��ه بازف��ت اظه��ار 
 داش��ت: فص��ل به��ار، فص��ل گرش��گری در منطق��ه بازفت 

چهارمحال و بختیاری است.
حمی��د میرعالی��ی ادام��ه 
 داد: منطق��ه بازف��ت دارای 
جنگل های مملو از درختان 
بلوط اس��ت و سرسبزی این 
درختان در آخرین فصل بهار، 
موجب شده است این منطقه 
به یك��ی از زیباترین مناطق 

كشور تبدیل شود. 
وی اف��زود: از ابتدای هفته تا 
كنون، شاهد ورود مسافران 
زیادی به ای��ن منطقه بودیم 
كه بسیاری از مس��افران در 
كنار جن��گل ها چ��ادر زده 
 بودند و از زیبایی منطقه لذت 
م��ی بردن��د. وی تأكیدكرد: 
 وج��ود روس��تای تاریخ��ی

 و قدیم��ی از دیگ��ر پتانس��یل های ای��ن منطق��ه در جذب 
 گردش��گر اس��ت ك��ه بای��د ب��ا اط��الع رس��انی ومعرف��ی 
ظرفیت های منطقه، ورود مس��افر و گردش��گر به این منطقه 
 افزایش یاب��د. میرعالی��ی تصریح ك��رد: این منطق��ه دارای 
 پتانس��یل های گردش��گری فراوانی اس��ت كه ضرورت دارد 
رسانه ها وارد شوند و نسبت به معرفی جاذبه های این منطقه 
بیش از پی��ش تالش كنند. بخش��دار بازفت ادام��ه داد: ورود 
مس��افر در اش��تغال زایی و درآمد مردم منطقه نقش بسزایی 
 دارد. منطق��ه بازف��ت در شهرس��تان كوهرنگ ق��رار دارد و 
نن��د از دو مس��یر در اس��تان   عالق��ه من��دان م��ی توا
چهارمحال و بختیاری به این منطقه س��فر كنند؛ مسیر اول، 
حركت از شهركرد به سمت شهرس��تان فارسان و شهرستان 
كوهرن��گ و از راه صمصامی به بازفت اس��ت و مس��یر دیگر، 
حركت از سمت شهركرد به س��مت شهرستان اردل  و سپس 
منطقه بازفت اس��ت. گفتنی است ش��رایط ویژه آب و هوایی 
 و نیز زیبای��ی های بك��ر و بدی��ع در مناطق مختلف اس��تان 
چهارمحال و بختیاری، از پتانسیل هایی است كه می تواند این 

استان را در زمره مناطق هدف گردشگری قرار دهد. 

 اوج زيبايی در طبیعت 

جنگل های بلوط؛ گنجینه ای در قلب زاگرس

گروه از ديگر زيبايی های اس�تان چهارمحال و بختیاری جنگل های بلوط منطقه بازفت كوهرنگ 
اس�ت كه لقب زيباترين ذخیره گیاهی رش�ته كوه های زاگرس را به خود اختصاص داده و به شهرستان 

ويترينی از زيبايی و طراوت تبديل شده است. 

 هماهنگ شدن 
درختان بلوط بر 
روی سفره سبز 
چمنی زير آنها، 

تابلويی زيبا 
وخارق العاده ايجاد 
كرده كه مسافران 
و گردشگران اين 

ديار را مبهوت 
می كند

روابط عمومی شركت توزيع نیروی برق استان چهار محال و بختیاری

کاهش 10درصد مصرف برق پس از هدفمندی یارانه ها در دولت دهم

  خدمات رسانی به 266 هزار مشترک خانگی، عمومی،کشاورزی
و صنعتی در استان چهار محال و بختیاری
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 روزان ریزگرد در شبان 
دانش گریزی

چند سال پیش، زاهدی، وزیر وقت علوم یک سالی پس از 
انتسابش به این سمت، خبر از ده برابر شدن تولید علم در 
کشور داد. همان وقت روزنامه نگاری در یادداشتی کوشید 
با عدد و رقم ثابت کند در یک س��ال حت��ی تولید آجر در 
یک کش��ور را نمی ت��وان ده برابر کرد، چه رس��د به تولید 
علم که قاعدتا کار ب��س پیچیده تری اس��ت. ادعاهایی از 
این دست در سالیان اخیر کمابیش تکرار شده اند، بی این 
که دیگر کس��ی حوصله انکار آنها را داش��ته باش��د. با این 
وجود با هر بار شنیدن این گونه ادعاها، این سؤال به ذهن 
می آید که این همه پیش��رفت های بی نظیر و اختراعات 
 بنیادی��ن و دان��ش آفرینی ها، چ��را به اندک��ی تغییر در 

چشم انداز زیستی ایرانیان منجر نمی شود؟
 ماجرای ریزگرد، می تواند سنگ محکی باشد برای سنجش 
ادعای چند برابر شدن تولید علم در ایران. در این جا هدف 
پرداختن به ماهیت علمی پدیده ریزگرد نیس��ت. موضوع 
فقط سردرگمی، تناقض ها و بی اطالعی عجیب نهادهای 
مسئول اس��ت. هنوز به طور رس��می هیچ گزارشی در باره 
علت بروز این پدیده، دوره های وقوع آن، خاس��تگاه آن و 
 اثرات زیست محیطی و بهداش��تی آن منتشر نشده است. 
سازمان های مس��ئول هر کدام در این باره بر طینت خود 
تنیده اند. دولت هم تصمیم گرفته ب��رای مهار این پدیده 
یک میلی��ارد دالر )به نرخ االن می ش��ود بی��ش از هزار و 
ششصد میلیارد تومان( در کربال و بصره، صرف بیابان زدایی 
کند؛ طرحی که هیچ گزارش مس��تند علمی پشتوانه آن 
نیس��ت. بر عکس، گزارش های هواشناسی و عکس های 
ماهواره ای همه ناق��ض این طرح هس��تند. بخش عمده 
ریزگردها از س��رزمین های دورتری در آفریقا و عربستان 
می آیند و دوره ش��دت ریزگرد زمس��تان و بهار است که 
تاالب ه��ای موصوف پر ب��رگ و بارند و مرط��وب و قاعدتا 
نمی توانند منشأ ایجاد گرد و خاک باشند. به فرض بیابان 
 شدن آن تاالب در س��الیان اخیر نیز، حداکثر دو درصد به 
بیابان ه��ای منطقه افزوده ش��ده و این نم��ی تواند باعث 
شود آسمان س��رزمین مرتفع و دوردس��تی مثل زاگرس 
بختیاری این گونه غبارآلود ش��ود. نکاتی این قدر بدیهی 
 تا به حال هرگز در یک گزارش رس��می مورد اش��اره قرار 
نگرفته اند. جالب تر این است که هشدارهای شهرداری ها 
و وزارت بهداش��ت در باره پدیده ریزگرد و آلودگی معمول 
هوای شهرها نش��ان می دهد در این دو نهاد نه کسی فرق 
ریزگرد و گ��رد و غبار را می دان��د و نه فرق گ��رد و غبار با 

آلودگی ناشی از سوخت های فسیلی را.

مردم نهادیادداشت

SMS 30000625555

یادداشت

 زیست بوم

از بانیان دخالت های غیرمسئوالنه 
درطبیعت پرده بردارید

گروه محیط زیست:  چند روز پیش به واسطه یکی از دوستان فعال 
محیط زیست استان اصفهان از طریق انتش��ار بیانیه ای در حمایت 
 از مدیر کل محیط زیس��ت آن اس��تان، در جریان تغیی��ر مدیر کل 
محیط زیست اس��تان اصفهان قرار گرفتم. در این فکر بودم که این 
مدیر کل در پنج س��ال برای اس��تان اصفهان چه تالشی کرده که از 
س��وی تعدادی از انجمن های فعال محیط زیستی مورد تقدیر قرار 
 گرفته و نامه ای به مهندس محمدی زاده، ریاست سازمان حفاظت 
محیط زیست کش��ور نوش��ته اند تا از تغییر مهندس الهیجان زاده 
منصرف شود که یکی از دوس��تان در اداره کل محیط زیست تماس 
گرفت و خبر از حضور مهندس الهیجان زاده در اس��تان خوزستان و 

تغییر زود هنگام تورج همتی داد.
البته آن دوستان قدرشناس اصفهانی اشاره کرده بودند در شرایطی 
که بولدوزرهای غول تخریب در سراس��ر جه��ان، از جمله میهن ما 
محیط  زیست انسانی و طبیعی را در می نوردد و هیچ عرصه ای از آب 
و خاک و هوا را سالمت نمی گذارد، وجود مدیران دلسوز که توانسته 
باش��ند عالوه بر هماهنگ کردن مجموعه اداره متبوع با سایر ادارات 
استان، تعاملی مثبت برقرار کنند و در حد ممکن و توان جلوی تخریب 
محیط  زیست ایس��تادگی کنند، غنیمتی اس��ت و اکنون که بخش 
مهمی از برنامه های دردس��ت اقدام محیط  زیست استان نیمه  کاره 
مانده است، بی شک بی هنگام ترین موقع برای تعویض مدیریت است.

حال که مهندس الهیجان زاده که سال ها پیش در خوزستان خدمت 
کرده است و محیط انسانی و طبیعی خوزستان را خوب می شناسد به 
خوزستان آمده تا در این استان خدمت کند، آیا می توان امیدوار بود 
همچون اصفهان موفق عمل کند و در نهایت پنج و حتی بیش از پنج 

سال در خوزستان حضور یابد؟
مهندس الهیج��ان زاده در آئین تودیع خود ب��ر افزایش نگاه ملی به 
خوزستان تأکید کرد و خواستار توجه به عواقب بهره برداری که بدون 
در نظر گرفتن حساسیت های زیست محیطی صورت می گیرد، شد 
اما باید منتظر بود که به لح��اظ عملیاتی این آگاهی او تا چه مفید به 

فایده واقع می شود.
از قدیم گفته اند اصفهانی ها با غریبه ج��وش نمی خورند. حال که 
الهیجان زاده خوزستانی و همسر زیست محیطی اش توانسته اند پنج 
سال موفقیت آمیز را سپری کنند، پس ایشان که تمایل داشته تا ادامه 
خدمتش را در خوزستان سپری کند، باید بتواند با هم استانی های 
خود بر س��ر حفاظت از محیط زیس��ت خوزس��تان نقش حاکمیتی 
سازمان متبوعش را اعمال کند. آیا موقع آن نیست که مدیران، فرق 
بین توسعه و تخریب محیط زیست را متوجه شوند و این قدر بر طبل 

توسعه ناپایدار نکوبند؟
اما آیا ایش��ان می داند که فرق خوزس��تان امروز با س��ال های قبل 
که در استان حضور داشته، تش��دید آلودگی های زیست محیطی، 
آلودگی های عفونی، صنعتی و شهری است و مشکل اصلی خوزستان 
آلودگی های ناشی ازصنایع نفتی اس��ت و منابع پذیرنده  آبی از این 
آلودگی تأثیر می گیرند؟ ایش��ان از اتفاقاتی که در تاالب هورالعظیم 
می افتد چقدر خبر دارند؟ برای تاالب هایی مثل میانگران، بامدژ و... 
که حیات طبیعی آنها به مخاطره افتاده است چکار خواهند کرد؟ راه 
حل ایشان برای جلوگیری از سوزاندن عمدی منابع طبیعی و بخشی 

از جنگل ها چیست؟
آیا ایش��ان می داند دوس��تداران طبیعت و محیط زیست سالم از او 
می خواهند درباره خش��ک ش��دن عمدی و غیر عمدی تاالب های 
 خوزس��تان و ورود انواع آلودگی به رودخانه های این اس��تان پاسخ 
قانع کننده ای داش��ته باشد؟ آیا ایش��ان می تواند علت واقعی گرد 
و خاک ها را با مردم مطرح  کند و از دخالت های غیرمس��ئوالنه در 
طبیعت پرده بر دارد؟ واقعا چرا نمی گویند ریشه این ریزگردها چندان 
به کش��ورهای همس��ایه مربوط نیست و عمدتا ریش��ه داخلی دارد. 
بگویید که عده ای از کارشناس��ان با بررسی میکروسکوپ الکترونی 
ریزگردهای خوزس��تان با مش��اهده بقایای انواع موجودات آبزی به 
این نتیجه رس��یده اند که منش��أ این ریزگردها تاالبی است.تشدید 

سدسازی هم از جمله این علل است.
راستی ایش��ان درباره انتقال غیر ضروری سرش��اخه رودخانه های 
خوزستان چه نظری دارند. آیا خبر دارند یکی از موانع رسیدن آب به 
تاالب ها و رودخانه های خوزس��تان اقداماتی است که در باال دست 

رودخانه ها انجام می گیرد؟
آیا مدی��رکل جدید ت��وان مقابله ب��رای جلوگیری ب��ا آالینده های 
 دریایی را دارند و می دانند براس��اس آمار های رسمی در هر دقیقه 
ده ها آالین��ده به خوریات می ری��زد و حیات آبزی��ان را به مخاطره 

می اندازد؟
آیا جناب آقای الهیجان زاده عزیز درباره خشک شدن نخلستان ها که 

هنوز بررسی دقیقی انجام نشده است، اقدام خواهند کرد؟
آقای مدیرکل تو را به خدا چاره ای بیندیش. این محیط زیس��ت به 
قدری بچه تو سری خورده ای شده که نیاز به یک اوالد دلسوز دارد 

که باید با چنگ و دندان آن را حفظ کند.
آیا ایشان می تواند ثابت کند س��ازمان محیط زیست، نهادی خنثی 

نیست و می تواند به وظایف خود جامه عمل بپوشاند؟

تغییر در مدیران سازمان حفاظت محیط زیست

الهیجان زاده به خوزستان رفت
احمد رض��ا الهیجان زاده، مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان 
خوزستان شد و تورج همتی بر صندلی مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان 
حفاظت محیط زیست نشست. پیش از این الهیجان زاده شش سال 
 مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان بود. او بین فعاالن 
محیط زیست اس��تن اصفهان از محبوبیت برخوردار بود، تا جایی که 
پیش از انتصاب او به مدیرکلی استان خوزستان، چند سازمان مردمی 
فعال در زمینه حفاظت محیط زیست در نامه خطاب به رییس سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت، خواس��تار ابقای الهیجان زاده در اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان شده بودند. اما همتی، مدیرکل 
پیشین حفاظت محیط زیست استان خوزستان نیز به تهران و پارک 
پردیسان رفت و مدیرکلی دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست 
را بر عهده گرفت. معضل ریزگردها، وضعیت نگران کننده تاالب ها و 
تمرکز صنایع نفت و گاز و از طرف دیگر، بهره برداری بی رویه از رودهای 
کارون، کرخه و اروند و در حال حاضر مسأله سد گتوند علیا، مهم ترین 
چالش های الهیجان زاده در استان خوزستان است؛ چالش هایی که 
همتی نیز با آنها رو به رو بود و حاال در دفتر ارزیابی، امکانات بیشتری را 

برای رفع این چالش ها در اختیار دارد.
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ساخت هتل در حاشیه رودخانه جاجرود
در حالی که سال هاست بحث بر س��ر برخورد با ساخت و ساز در حریم آب شرب 
تهران مطرح است، این بار خبر از آغاز عملیات احداث هتل چند طبقه در حریم 

رودخانه جاجرود، در شرق پایتخت به گوش می رسد.

این سخنان سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز در حالی 
اعالم شد که از دیدگاه کارشناس��ان، تعداد زیادی از درختان 
قطع شده، هیچ نشانه ای از پوس��یدگی در خود نداشتند و از 
نظر سنی نیز در مرحله ای نبودند که ش��رایط تحلیل بافت و 

پوسیدگی از درون در تنه آنها ایجاد شده باشد.
دکتر محمد کوشافر، فعال محیط زیست اصفهان در این مورد 
گفت: »در این محل تنها یک درخت قطع نش��ده، بلکه تعداد 
بیشتری درخت بریده شده که هم اکنون قابل شمارش است.«

وی در مورد سخنان سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان و اشاره او به یکی از درختان که اهالی محل 
به استناد س��خنان یکی از کارشناسان ش��هرداری، سن آن را 
400 س��ال تخمین زده بودند، گفت: »ایش��ان درباره یکی از 
این درختان عنوان داش��ته اند درخت 400 سال نداشته و در 
نهایت 40 سال داشته است.  اما وقتی مسئوالن درباره اقدامی 
مهم اطالع رس��انی کافی انجام نداده و سکوت پیشه می کنند، 

زمینه برای اظهار نظرهای احتماال غیر تخصصی و شایعات باز 
می ش��ود.« عضو جمعیت پیام س��بز اصفهان افزود: » اگر این 
درخت به گفته ایشان 40 ساله بوده است، به خوبی قابل درک 
است که چقدر هزینه، ماده و انرژی صرف شده تا درخت به این 
سن رسیده است. درختی با این سن، دارای مزایای ارزشمند 
زیست محیطی، اقتصادی و فرهنگی است و در نتیجه باید در 

مراقبت از آن و رفع مشکالتش تالش کرد.«
عضو هیأت علمی دانش��گاه در پاس��خ به این ح��رف که این 
درختان پس از 30 س��ال از درون می پوس��ند، یادآور ش��د: 
»همیشه ش��رایط طبیعی محلی با دانش تئوریک تک بعدی 
منطبق نیست. همان گونه که اکنون که درختان قطع شده اند، 
مش��اهدات ظاهری از تنه و کنده اکثر آنها نشان داد بسیاری 
از درختان قطع ش��ده )نه همه آنها( هنوز س��الم بودند. البته 
آزمایش های تخصصی می تواند کمک بیش��تری کند. به نظر 
می رسد در این مکان شناسایی درختان آسیب دیده و تعیین 

میزان آسیب پذیری آنها به خوبی انجام نشده است. لذا پیشنهاد 
می شود در آینده برای تش��خیص برای تشخیص  پوسیدگی 

درختان از آزمایش ها و مستندات کامل تری استفاده شود.«
 وی با ارایه راه��کار برای حفظ درخت��ان و جلوگیری از قطع 
نابجای آنها گفت: » اگر درختی با آن س��ن ک��ه ذکر کرده اند، 
آثار پوس��یدگی داش��ت یا بی تعادلی بین وزن درخت و توان 
 ریشه وجود داشته باشد، بهتر اس��ت با اقداماتی نظیر هرس، 
سبک سازی، کاهش ارتفاع درخت و مهار آن، موجب افزایش 
پایداری درخت ش��ویم به جای آن که اقدام به قطع  کامل آن 

کنیم.«
دبیر شبکه تشکل های غیردولتی زیس��ت محیطی اصفهان 
تأکید کرد: »اگر بپذیریم ش��هرداری به دلیل احتمال سقوط 
درختان اقدام به قطع آنها کرده اس��ت، با احترام به هر ایده ای 
که باعث دفع مخاطرات از ش��هروندان می ش��ود، استفاده از 
روش های مناسب و تخصصی تر در تشخیص پوسیدگی، میزان 
پایداری و اس��تحکام درخت و همچنی��ن انتخاب راهکارهای 
مناسب برای مقابله با این پدیده را الزم می دانیم. ضمن آن که 
همراهی با شهروندان و آگاه س��ازی و اطالع رسانی به موقع و 
بهره گیری بیش��تر  از دانش بومی می تواند شرایط بهتری در 
مدیریت مادی نیاصرم ایجاد کند و به طور قطع همشهریان از 

هر اقدام منطقی برای بهبود شهر استقبال می کنند.« 
مادی نیاصرم ش��امل مجموعه نهرهایی است که قرن هاست 
برای تقسیم بخشی از آب زاینده رود در شهر اصفهان ساخته 
شده است و افزون بر نقش مهم در آبرسانی، با ایجاد فضای سبز 
نقش مهمی در تلطیف هوای شهر دارد. مادی نیاصرم یکی از 
بلندترین مادی های اصفهان است که به دلیل حریم گسترده 
و جایگاه ویژه، در س��ال 1389  در فهرست آثار ملی ثبت شد. 
طول مادی نیاصرم 17 کیلومتر است و طول انشعابات شاخه 
اصلی این مادی به 25 کیلومتر می رس��د که از پل مارنان تا 
پل شهرس��تان ادامه دارد. به تازگی عوامل شهرداری اصفهان 
تعدادی از درختان کنار این مادی را قطع کردند که بیشتر آنها 
سالم و بدون پوس��یدگی بودند. این اقدام با رنجش و اعتراض 

شهروندان و اهالی محل رو به رو شد.
به استناد گفته های سرپرست س��ازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان، این احتمال وجود دارد که این روند اشتباه 
در تشخیص درختان پوسیده از سالم و  روش اشتباه در مراقبت 
از درختان، منجر به قطع درختان بیشتری در حاشیه مادی ها 

و نقاط مختلف شهر شود.

40 یا 400؛ مسأله این نیست

قطع درختان مادی نیاصرم به وسیله شهرداری، تأیید شد

شاهین  همان طور که پیش بینی می شد، پس از انتشار گزارش قطع درختان سالم در کنار مادی نیاصرم 
اصفهان، سرپرست س�ازمان پارک ها و فضای سبز ش�هرداری اصفهان با تکذیب خبر قطع سپنتا

درختان سالم، کاربرد این درختان را »صنعتی« دانس�ت و اعالم کرد قطع درختان مذکور به 
علت پوسیدگی از درون و برای جلوگیری از سقوط آنها انجام شده است و تأکید کرد تمام درختان سطح شهر در 

صورت وجود عالیم پوسیدگی، به وسیله سازمان پارک ها و فضای سبز اصفهان قطع می شوند.

مسئولیت تشنگی و گرمازدگی ساکنان حاشیه سد گتوند با کیست؟
مجتبی گهستونی -  در سفر اخیر خود که با ابتکار عمل 
سایت ایبنا نیوز، س��ایت آبنما، انجمن آسماری بختیاری 
و انجمن دوس��تداران می��راث فرهنگی تاریانا خوزس��تان 
 برگزار ش��د و تع��دادی از روزنامه نگاران برجس��ته حوزه 
محیط زیست و اجتماعی حضور داشتند، به »اللی« و چند 

روستای »آب ماهیک« سفر کردم.
در کناره دریاچه سد »ُگتوند« در محدوده شهرستان اللی، 
تعدادی روس��تا قرار دارد که در آینده نزدی��ک، با آبگیری 
تدریجی س��د زیر آب خواهند رفت. در این س��فر متوجه 
رنج بیش از حد و غیر قابل باور مردمانی شدم که در نتیجه 
نبود برق، آب قابل ش��رب و امکانات بهداشتی در کالفگی 

به سر می برند.

از اوایل س��ال ج��اری تاکنون، که بیش از س��ه م��اه از آن 
می گذرد، اهالی روستاهای گلزاری، برافتو، گندم ریز، گارا، 
تنگ هلیل، سربیشه، مازه قلعه، رگ هلیل، چاک تاک، گل 
انبار، دو تو، زیرک��وه و آب کلخنک که تا پیش از این از برق 
استفاده می کردند، در گرمای طاقت فرسای خوزستان با 
قطعی برق مواجه شدند. در حال حاضر آب شرب خود را از 
دریاچه برداش��ت می کنند که از آلودگی فراوان برخوردار 

است.
در نخس��تین دقایقی که با مردم تش��نه و صورت سوخته 
مواجه شدیم، نخستین کالم آنها اعتراض به انتقال نیافتن 
آب شرب س��الم از طرف ش��رکت آب و فاضالب روستایی 
بود. مردم اعتقاد داش��تند فرماندار شهرستان مانع انتقال 

آب شده است.
اهالی که از سه ماه پیش با ساخت سایه بان در حیاط منازل 
خود سعی می کنند از گرمای درون اتاق رهایی پیدا کنند، 
با نشان دادن تمام خوراکی ها و داروهایشان در فضای آزاد 
و بدن عرق سوز و زخم شده شان، س��عی کردند بخشی از 
مشکالت خود را در نبود آب ش��رب کافی و نبود برق اعالم 
کنند. مردم ساکن باقی مانده در این روستاها که هنوز مبلغ 
امالک و مزارع خود را دریافت نکرده اند تا برای همیش��ه 
روس��تاهای اجدادی ش��ان را ترک کنند، از آینده خود در 
نتیجه نبود مکانی مناس��ب برای زیست و در نهایت محلی 
برای نگهداری و چراهگاه دام هایش��ان بی��م دارند و دچار 

افسردگی و سرخوردگی شده اند.

عکس نوشت
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بهشت گمشده آذربایجان
جنگل های ارسباران با مناظر بدیع و زیبای خود هر انسانی را شیفته 
خود کرده و در دنیای چشم نواز خود غرق می کند و یادمان می آورد 

که سرزمین زیبایی داریم که هنوز نمی شناسیمش.



یادداشت

مجتبی جباری همچنان 
در انتخاب تیم فصل 

آینده خود تردید دارد.
این بازیکن پیش از پاسخ 

به تیم استقالل و اظهارات 
مسئوالن و سرمربی 

این تیم، با پیشنهاد یک 
تیم مصری روبه رو شده 
است که در حال بررسی 

آن است.

اسپورت مدیاست در 
گزارشی اعالم کرد: انتقال 

تیاگو سیلوا به پاری سن 
ژرمن نهایی شده و توافقات 

نهایی برای این انتقال 
صورت گرفته است و این به 
معنای دریافت دستمزدی 

سالیانه 9 میلیون یورو برای 
سیلواست؛ ضمن این که 

50 میلیون یورو پول نقد به 
حساب باشگاه میالن واریز 

خواهد شد.

مصطفی دنیزلی به 
جای فعالیت در زمین 

فوتبال، چند روزی است 
در تبلیغات یک بانک 

ترکیه ای دیده می شود، 
آن هم در شرایطی که 

هنوز مشخص نیست چه 
آینده ای پیش روی او و 
تیم پرسپولیس است. 

دنیزلی در ترکیه تبلیغ بانک می کند!

پاری سن ژرمن، انتقال سیلوا را نهایی کرد مجتبی جباری در مصر

عکس نوشت

یادداشت

محسن بنگر و سید جالل حسینی از 
سمیه 
مسرور

س��پاهان ج��دا ش��دند و ب��ه جم��ع 
قرمزپوشان پایتخت پیوستند تا ثابت 
شود که در فوتبال ایران همه چیز در 
پرسپولیس و استقالل خالصه می شود و حتی ستاره های تیم 
قهرمان لیگ برتر، حاضرند قبای قهرمانی را به پوشیدن لباس 
یکی از این دو تیم واگذار کنند.  ب��اال برویم، پایین بیاییم باید 
بپذیریم این دو تیم از همه لحاظ در فوتبال ما قدرتمندترند، به 

طوری که با وجود قان��ون AFC در خص��وص دولتی نبودن 
باشگاه ها، دولت سایه اش را از روی سر این دو تیم برنمی دارد 
و علی رغم شعار خصوصی سازی و فروش سهام پرسپولیس و 
استقالل در بورس و بین هوادارانشان، همچنان زیر نظر دولت 
فعالیت می کنند. سرخابی ها نوستالژیک هستند و این دنیای 
پرطراوت خیلی ها را به س��مت آنها مجذوب می کند. فوتبال 
دهه 40 به نام این دو باشگاه سند خورده و حتی تغییر نامشان 

اندکی از آن اشتیاق و نوستالژی کم نکرده است.
پروین ها و حج��ازی ها در این دو تیم خلق ش��دند، پاگرفتند 
و اسطوره شدند. کم می شود کس��ی در بین خاطراتش نامی 
از بازیکنی بب��رد که از دل تیم هایی غیر ازس��رخابی ها به دل 
مردم نفوذ کرده باشد. در این بین البته کسانی مانند سیروس 
قایقران و خداداد عزیزی نیز وجود دارند که از دل دو تیمی غیر 
از پرسپولیس و استقالل به جامعه فوتبال معرفی شدند و مردم 

با نام آنها خاطرات ریز و درشتی دارند. 
 اما تعداد اسطوره هایی از این قس��م چندان زیاد نیست و اکثر 
نام های��ی که به یادگار مان��ده اند، به س��رخابی های پایتخت 
متعلقند. همین خصیصه باعث شده حتی کسی مثل محسن 
بنگر و سیدجالل حسینی که بارها جام قهرمانی را با سپاهان 
باالی س��ربرده اند و ش��انس حضور در مرحله یک هشتم جام 
باشگاه های آس��یا را دارند، از طالیی پوشان دل بکنند و برای 

ماندگار شدن در تاریخ فوتبال ایران به پرسپولیس بپیوندند. 
هاشم بیک زاده هم از این قاعده مس��تثنی نیست و جدای از 
تعلق خاطر به امیرقلعه نویی، برای در اوج مش��هور بودن قرار 
گرفتن و برگشتن به دل میلیون ها هوادار آبی پوش، به استقالل 
برگشت. شاید بخشی از این دل کندن مربوط به رعایت قانون 
سقف قرارداد از سوی باشگاه سپاهان باشد، ولی بخش عمده 
این جدایی به راز ماندگاری بر می گردد. این جماعت فوتبالی 
خوب می دانند که اگر امروز سپاهان در سراسر ایران محبوبیت 

دارد بیشتر به خاطر حضور موفقش در لیگ آسیاست ومتأسفانه 
با اتمام این لیگ و شروع لیگ برتر فوتبال، خواه ناخواه دوباره 
پرس��پولیس و اس��تقالل در رأس اخبار ایران قرار می گیرد.  
قرعه کشی و برنامه ریزی لیگ برتر فوتبال همیشه متناسب با 
بازی این دو تیم و اختصاص پخش مستقیم برای آنها صورت 
می گیرد. روزنامه های ورزشی سراس��ری در اکثر مواقع تیتر 
یک و دو خ��ود را به س��رخابی ها اختصاص م��ی دهند.  برای 
مدیریت این دو باش��گاه همیش��ه متقاضی های زیادی بوده 
 و معموال آنها که سیاس��ی ترن��د، زودتر به ای��ن صندلی تکیه 
 می زنن��د. فدراس��یون فوتب��ال تمام ه��م و غم��ش را برای 
م��درک س��ازی و خصوص��ی جل��وه دادن ای��ن دو باش��گاه 
در نظ��ر AFC انج��ام می ده��د تامبادا ن��ام و اعتب��ار چند 
ده��ه ای آنه��ا خدش��ه دار ش��ود.  ه��زاران قان��ون و م��اده 
و تبصره س��رهم می کنند ت��ا خصوصی نبودن پرس��پولیس 
و اس��تقالل را به نح��و دیگری در کنفدراس��یون آس��یا جلوه 
دهن��د. درصورت حضورش��ان در لیگ قهرمانان آس��یا حتما 
بازی هایش��ان را پخش مس��تقیم م��ی کنن��د و خالصه این 
 که همه مس��ئوالن کش��وری و ورزشی دس��ت به دست هم 
می دهند تا س��رخابی ها باالتر از بقیه تیم ه��ای فوتبال ایران 
باش��ند. ما با این طرز فکرو رفتار مخالفیم، اما چه کنیم که بر 
ذهن و دل مسئوالن و فوتبال دوستان تأثیر چندانی نداریم و 
نمی توانیم کسی را به عشق اجباری محکوم کنیم. این قاعده 
دو تیم قرمز و آبی پوش پایتخت اس��ت که به واسطه عملکرد 
مس��ئوالن کش��وری ماندگاری دارند و هرکس در این دو تیم 
حتی برای چند دقیقه هم به میدان برود، بیش��ترین نگاه را به 
سمت خود معطوف می کند و در خاطر خیلی ها حک می شود. 
در جشن قهرمانی س��پاهان وقتی غالمرضا دادخواه به عنوان 
گزارش��گر ب��ازی گفت»این قهرمان��ی را به م��ردم اصفهان و 
ایران تبریک می گویم«، بنگر گف��ت: »این قهرمانی فقط مال 

اصفهانی هاست و بس.« انگار با این جمله داشت به 75 میلیون 
جمعیت کشور و باش��گاه س��پاهان و مردم اصفهان این اصل 
 مهم فوتبال ایران را گوش��زد می کرد که تنها قهرمانی یکی از 
دو تیم پرسپولیس و استقالل برای تمام ایران خوشایند است 
و او و دیگر بازیکنان سابق س��پاهان نیز به خاطر ثبت شدن و 
 قرار گرفتن در لیست تاریخی فوتبال ایران، قصد کردند بعد از 
هشت فصل، از س��پاهان جدا ش��وند و برای پیوستن به جمع 

نوستالژی ها به تهران عزیمت کنند. 

بنگر و حسینی معادالت را برهم زدند

همه چیز یعنی پرسپولیس و استقالل؟

گفتگو

خبرکوتاه

زنیدپور به سپاهان پیوست 
 بازیکن فصل گذش��ته داماش گیالن به س��پاهان پیوس��ت. میالد 
زنیدپور، بازیکن فصل گذش��ته داماش گیالن روز گذش��ته پس از 
توافق با علیرضا رحیمي، با عقد قرارداد سه ساله به سپاهان پیوست. 

 اولین گلر خارجی لیگ 
در  پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس با یک دروازه بان صربستاني به توافق رسید و این 
دروازه بان ام��روز به تهران مي آید تا قراردادش را با تیم س��رخپوش 
تهراني امضا کند. با جذب ش��هاب گردان، خیال پرسپولیس��ي ها تا 
حدودي بابت دروازه راحت است، ولي آنها بعد از جدایي آودوکوي ، 
به دنبال جذب یک دروازه بان خارج��ي رفتند و در نهایت با یک گلر 

صربستاني به توافق رسیدند.  

 تشکیل کمیته  شناسایی 
الیه های فساد در ورزش

وزیر ورزش و جوانان از تشکیل کمیته ای برای شناسایی الیه های 
فساد در ورزش خبر داد. محمد عباسی با اعالم این خبر، گفت: این 
کمیته کار خود را آغاز کرده و در بخش هایی از فدراس��یون فوتبال 
اقداماتی را انجام داده که تاکنون به اعالم برخی اس��امی منجر شده 

است. 
وی با اشاره به حسن های زیاد جامعه ورزشی کشور، خاطرنشان کرد: 
با توجه به این که کلیت جامعه ورزشی کشور از نظر فساد اخالقی و 
مالی سالم است، اما در برخی رشته ها مواردی مشاهده می شود که 
به خاطر این که به کلیت تعمیم داده نش��ود، سعی شده بررسی آنها 

بدون هیاهو و تنش انجام شود.  

مالیات 900 میلیونی عماد رضا
عماد رضا از جمله بازیکنان خارجی است که مدت طوالنی را در لیگ 
ایران حضور داشت و او هم همانند بیشتر بازیکنان خارجی با مشکل 
مالیات مواجه شده است. او که در این سال ها مالیات خود را پرداخت 
نکرده، اکنون با جریم��ه ای که برای عدم پرداخ��ت مالیات بر رقم 

مالیات اضافه شده، مواجه شده است. 
تعدادی از سایت های خبری مدعی ش��دند این بازیکن عراقی باید 
900 میلی��ون تومان مالیات بپ��ردازد که بخش��ی از آن را هم طبق 
قرارداد این بازیکن با سپاهان، می بایست باشگاه سپاهان پرداخت 
می کرد که این کار را نکرد. عماد رضا پس از درگیری با کرانچار در 
اواسط فصل، این تیم را ترک کرد و در فصل نقل و انتقاالت هم هنوز 
تیمی خواهان به خدمت گیری او نیس��ت . عماد رضا اگر بخواهد در 
ایران به فوتبال خود ادام��ه دهد،  ابتدا باید مش��کل بزرگ مالیاتی 

خود را حل کند.

علی کریمی در سپاهان
گفته می ش��ود دلخوری کریمی از پرسپولیس��ی ها و صحبت های 
خوروش در این باره که سپاهان با آغوش باز از شماره 8 پرسپولیس 
پذیرایی خواهد کرد، س��بب شده است ش��ایعه پیوستن کریمی به 

سپاهان ظرف 24 ساعت گذشته فوتبال ایران را متأثر سازد.

 پرتغال - دانمارک، جنگی برای بقا

 هلند - آلمان،
 دربی تمام نشدنی دو همسایه

پیکارهای دور دوم گروه مرگ با انجام نبرد تمام نش��دنی و 
همیشگی هلند و آلمان و جنگ بقا میان دانمارک و پرتغال 
ادامه خواهد یافت. در ادام��ه دیدارهای یورو 2012 دو دیدار 
حس��اس و سرنوشت س��از در گروه دوم انجام خواهد شد. از 
س��اعت 20:30 به وقت کش��ورمان و در ورزشگاه »له ویف« 
اوکراین، دانمارک و پرتغال برابر هم صف آرایی می کنند. در 
دیداری که تامسون، داور اهل اسکاتلند قضاوت آن را برعهده 
خواهد داشت، دانمارک به عنوان تیم شگفتی  دور اول گروهی 
 پس از غلبه یک بر صفر مقابل هلند، به اس��تقبال از پرتغال 
زخم خورده می رود. وایکینگ ها که در چند روز گذشته در 
اردوی خود برابر نمایندگان رسانه های گروهی از ادامه شگفتی 
سخن گفته اند، می خواهند به روند رو به پیشرفت خود با غلبه 
بر تیم جنوب قاره موسوم به »برزیل اروپا« غلبه کنند. کار برای 
این اولسن و بازیکنان دانمارک به هیچ وجه راحت نیست؛ زیرا 
پرتغال با مربیگری پائولو بنتو، قصد جبران دارد. پرتغال که در 
بازی منجر به باخت یک بر صفر با آلمان، تنها در دقایق پایانی  
دونده و با تالش ظاهر شد، نمی خواهد با قبول شکستی دیگر، 
خیلی زود چمدان های خود را برای بازگشت به وطن ببندد. 
در دیدار دوم این گروه و از ساعت 23:15 با انجام دیدار هلند 
و آلمان، شاهد اوج حساسیت و رقابت میان دو رقیب دیرینه 

خواهیم بود. 
دربی دو همسایه

در دی��دار دوم این گروه و از س��اعت 23:15 ب��ا انجام دیدار 
هلند و آلمان، شاهد اوج حساس��یت و رقابت میان دو رقیب 
 دیرینه خواهیم بود. دیداری که در ظاهر میان دو همسایه با 
خلق و خوی نزدیک به هم در ورزشگاه متالیست شهر خارکف 
به قضاوت اریکسون س��وئدی برگزار می ش��ود، اما در اصل 
»دربی تمام نشدنی« میان قدرت های مطرح فوتبال قاره سبز 
و حتی جهان است. یک دربی در سطح ملی که از دیرباز برای 
بازیکنان و فوتبال دوستان از باالترین اهمیت برخوردار بوده 
که البته این بار در شرایط حس��اس تری نیز انجام می گیرد. 
 هلند در جدال با دانمارک هر چه حمله کرد، نتیجه   نگرفت و 
یک بر صفر شکست خورد. در مقابل، آلمان در برابر پرتغال  با 
وجود مالکیت توپ در کل زمان بازی، حمالت چندانی نکرد 
و تنها در سایه درخشش و زیرکی ماریو گومس، گلزنی کرد 
و پیروز شد. بدین ترتیب در نبرد امشب،  آلمان دنبال تکرار 
پیروزی و آسوده کردن خیال برای صعود است و هلند ترس و 

واهمه حذفی زودهنگام از پیکارها را دارد.
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درحالیکه گفته می شد چلسی و منچستر  رقبای اصلی برای بخدمت گرفتن لوکا مودریچ هافبک کرووات 
تیم تاتنهام هستند،رئال مادرید به عنوان مقصد بعدی این هافبک بازی ساز معرفی شد.به گفته منابع آگاه او 
در فهرست ده بازیکن مد نظر ژوزه مورینیو قرار دارد و تاکنون 40میلیون یورو برای خرید او پیشنهاد داده اند.

16 تیم برتر قاره اروپا در حالی در چهار گروه تقسیم شده اند که حضور 
تیم های مدعی در این گروه های چهارگانه عالقه مندان به فوتبال را از 
تماشای فینال های زودرس سیراب خواهد کرد. بازی آلمان با پرتغال، 
نبرد اسپانیا با ایتالیا و مسابقه انگلستان با فرانسه سه بازی حساس 
تیم های مدعی در دور اول نام گرفته بود  که فقط ژرمن ها توانستند 
با پیروزی در مقابل پرتغال، به سه امتیاز مسابقه خودشان برسند و 
دو بازی دیگر حاصلی به جز تساوی یک بر یک برای دو تیم نداشت. 
تجربه اتحادیه فوتبال اروپا در میزبانی مش��ترک ی��ورو در حالی به 
لهستان و اوکراین رسیده ،که برگزاری این مسابقات بار مالی سنگینی 
به این دو کشور برای آماده سازی زیرساخت های مناسب تحمیل 
کرده است، حتی تعدادی از مردم این دو کشور در بحران اقتصادی 
اروپا مخالف میزبانی کشورشان در این دوره از مسابقات بوده اند که 
برآیند این اعتراضات، در بازی اوکراین و سوئد دیده شد و در بازی مهم 
یاران شوچنکو در برابر سوئد، همه صندلی های ورزشگاه پر نشد تا 
مردم شهر کیف به این طریق اعتراضی خاموش به میزبانی کشورشان 
داشته باشند. اما در بحث شگفتی های جام تقریبا نتایج همه مسابقات 

قابل پیش بینی بود و تنها برد دانمارک در مقابل هلند، نایب قهرمان 
جام جهانی 2010 بود که به نوعی معادالت گروه دوم را بر هم زد و 
الله های نارنجی بعد از این شکست، باید در بازی امشب خودشان 
آلمان را شکست دهند تا شاید روزنه امیدی برای صعود به مرحله بعد 
پیدا کنند. صدرنشینی روسیه،کرواسی و اوکراین در گروه های اول ، 
 سوم و چهارم شاید کمی دور از ذهن بود، ولی بدون شک با برگزاری 
بازی های دور دوم تغییرات زیادی در جدول گروه ها حاصل خواهد 
شد.  از مجموع هشت مس��ابقه برگزار شده، فقط سه بازی با نتیجه 
تساوی به پایان رسید و تیم ملی روس��یه هم تنها تیمی بود که در 
بین 16 تیم حاضر در این مس��ابقات موفق ش��د چهار بار در مقابل 

حریفش گلزنی کند.
گروه اول

هرچند که پیش بینی می شد لهس��تان میزبان در بازی افتتاحیه 
 بتوان��د به س��ه امتی��از خ��ودش دس��ت پیدا کن��د، ول��ی مردان 
سختکوش یونان، حریفی دندان گرد برای میزبان یورو بودند و اگر 
پنالتی کاراگونیس از دس��ت نمی رفت، ش��اید کار برای شاگردان 

اسمودا س��خت تر از قبل هم می ش��د. در دیگر بازی این گروه هم 
روس��یه با بهره گیری از س��بک فوتبال هلندی اش و درخش��ش 
بازیکنانی مثل ش��یرکوف و دزاکوف، پرگل تری��ن نتیجه دور اول 
 گروهی را رقم زد و ب��ا زدن چهار گل به چک، ب��رای مدعیان جام 

خط و نشان کشید.
گروه دوم

 گروه دوم ی��ا همان گ��روه م��رگ مس��ابقات، با حضور س��ه تیم 
صاحب نام و مدعی، با صدرنشینی آلمان ها در دور اول به پایان رسید 
و یاران کریس رونالدو باز هم نشان دادند که نمی توان بر روی پرتغال 
به عنوان یک مدعی جدی حساب کرد. دانمارک هم با شکست هلند 
معادالت این گروه را بر هم زد و بدون شک در بازی امشبش در مقابل 
ش��اگردان یواخیم لو، برای نباختن به میدان خواهد رفت تا شاید با 
صعود از این گروه، نام پدیده ی��ورو 2012 را برای خودش انتخاب 
 کند. نکت��ه جالب در مورد گروه دوم این مس��أله اس��ت که در بین 
16 تیم حاضر در این تورنمنت، فقط دو تیم موفق به گلزنی نشدند 
که دست بر قضا هر دو تیم هلند و پرتغال در این گروه حضور دارند و 
این مسأله ارتباط مستقیمی با عملکرد کریس رونالدو و آرین روبن 

در خط حمله تیم هایشان دارد.
گروه سوم

گروه س��وم با حضور قهرمانان دو جام جهانی 2006 و 2010 یعنی 
ایتالیا و اسپانیا در همان روز اول با تساوی این دو تیم به پایان رسید 
تا هر دو تیم متوجه شوند که برای صعود، کاری سخت در گروه سوم 
خواهند داشت. ایتالیا بعد از بحران تبانی در کالچوپولی و اسپانیا هم 
با غیبت چند ستاره اصلی اش، در حالی امتیازات را تقسیم کردند که 
کرواسی در یک بازی برتر با سه گل، ایرلند را شکست داد و باالتر از 
این دو تیم در صدر جدول گروه سوم قرار گرفت. بازی فردا شب ایتالیا 
در مقابل کرواسی می تواند گره صعود این گروه را کورتر از قبل کند و 
اسپانیا هم به عنوان مدافع عنوان قهرمانی چاره ای به جز پیروزی در 

مقابل ایرلند نخواهد داشت.
گروه چهارم

در این گروه همه نگاه ها به نبرد خروس های فرانسوی با شیرهای 
انگلیسی بود که شاگردان هاجسون و لوران بالن امتیازات را تقسیم 
کردند و در بازی دیگر این گروه هم اوکراین به عنوان یکی از میزبانان 
جام با درخشش آندره ش��وچنکو، به یک پیروزی با ارزش در مقابل 
سوئد رسید تا بتواند بر خالف لهستان، میزبانی سربلند در دور اول 
مسابقات باش��د. س��وئدی ها هم با وجود در اختیار داشتن زالتان 
ابراهیموویچ، تیم دست و پا بسته ای نشان دادند و شاید بتوان آنها را 
از همین امروز اولین حذف شده جام دانست، مگر این که در مقابل 

انگلستان و فرانسه دست به معجزه بزنند. 

در مرحله نخست گروهی  مسابقات یورو 2012 خبری از تیم های مدعی نبود

دور اول و صدرنشینی فقرا

دور اول مرحله گروه�ی جام ملت های اروپا 2012 در دو کش�ور لهس�تان واوکرای�ن با برگزاری  مسعود 
 هشت بازی به پایان رسید و تیم ها از دیش�ب وارد مرحله دوم مسابقات گروهی خودشان شدند. افشاری

رد و بدل شدن 20 گل در طی هشت بازی، میانگین 2/5 گل برای هر مسابقه را به ثبت رسانده که 
نشان از قدرت خط آتش تیم های اروپایی در مسابقات یورو دارد؛ آن هم مسابقاتی که به جام جهانی کوچک معروف است 

و گفته می شود در صورت اضافه شدن برزیل و آرژانتین، تبدیل به یک جام جهانی با کیفیت می شود.
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آندره شوچنکو:

 حس می کنم 20 ساله ام
آندره شوچنکو، مهاجم 37 ساله تیم ملی اوکراین دوشنبه ش��ب در دیدار با سوئد و در 
مرحله نخست رقابت های جام ملت های اروپا، توانست هر دو گل تیمش را وارد دروازه 
س��وئد کند تا بدین ترتیب تیم ملی اوکراین به پیروزی ارزشمندی در مقابل حریفش 
دست یابد. این برد ارزشمند در حالی به دس��ت آمد که در دیگر دیدار این گروه، دو تیم 
انگلیس و فرانسه به تس��اوی یک بر یک رضایت دادند و اوکراین با این برد دو بر یک، به 

صدر جدول گروه D راه یافت.  
دو گل آندره شوچنکو درمقابل تک گل زالتان برای سوئد، هر سه امتیاز حساس این بازی 
را به حساب زردپوشان اوکراین واریز کرد و در پایان این دیدار، شوچنکو در صحبت هایی 
 به کانال زد دی اف آلمان گفت: حس خوبی دارم. احس��اس می کنم که انگار یک پسر 

20 ساله هستم و حالم واقعا خوب 
است. این یک بازی تاریخی 
برای م��ا بود؛ یک ب��رد فوق 
العاده . شوچنکو ادامه داد: 
االن ح��س م��ی کن��م که 
آدرنالین بدنم کم شده، ولی 
آدرنالین بیش��تری در سرم 
حس می کنم. س��عی کردم 

تا بهترین ب��ازی ام را ارایه دهم 
و موفق هم بودم. م��ی خواهم از تمام 
کس��انی که از من حمای��ت کردند تا 
آماده و س��رحال به یورو بیایم تشکر 

 کن��م. م��ن قب��ل از آغ��از 
رقاب��ت ه��ا مش��کالت 
داش��تم،  جس��مانی 
ولی االن اینجا هس��تم. 

شوچنکو ادامه داد: باور دارم 
که با این تیم می توانیم به 
جایگاه خیلی باالیی برسیم.  



چهره روزیادداشت

 حضور پرقدرت اصفهانی ها 
در لیگ برتر فوتسال بانوان

لیگ برتر فوتبال بانوان امس��ال برای اصفهان متفاوت است. برای اولین 
بار نماینده ای از اصفهان در این رقابت ه��ا با ترکیبی بومی اما قدرتمند 
شرکت می کند. پنجمین دوره لیگ برتر فوتبال بانوان با حضور ۱۲ تیم 
۲۶ تیر قرعه کشی می شود. تیم ها تا ۲۰ تیر فرصت دارند آمادگی خود را 
برای شرکت در لیگ اعالم کنند. ورودی لیگ با مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ 
هزارتومان نسبت به سال گذش��ته ۲۰۰ هزارتومان افزایش داشته است. 
فدراس��یون همچنین ۲۰ میلیون تومان از تیم های شرکت کننده ودیعه 
به صورت چک می گیرد که این چک تا آخر فصل در اختیار فدراس��یون 
قرار دارد که در صورت بروز مشکل، اگر تیم ها جریمه های خود را پرداخت 
نکردند، از مبلغ این ودیعه کس��ر می شود. سال گذش��ته لیگ برتر با ۱۰ 
تیم پیگیری شد و تعدادی از تیم ها اوایل فصل از ادامه رقابت کناره گیری 
کردند. این یکی از مشکالت بانوان است که به نظر می رسد فدراسیون باید 
در سال جدید اقدامات اساسی و جدی انجام دهد. امسال لیگ فوتبال بانوان 
برای اصفهان متفاوت است؛ تیم فوتبال »ایرانیان نجف آباد« در رقابت های 
دسته یک باشگاه های کشور عنوان قهرمانی را کسب کرد تا برای اولین 
بار اصفهان در لیگ برتر فوتبال بانوان نماینده داش��ته باشد. تیم ایرانیان 
نجف آباد با جذب ملی پوشان اصفهانی که سال های قبل به علت نماینده 
نداشتن اصفهان در تیم های سایر استان ها به میدان می رفتند، در لیگ 
امسال شرکت خواهد کرد. تمرینات تیم فوتبال ایرانیان از ۱۵ فروردین 
آغاز شده است و با شروع تیر، دوره بدنسازی این تیم نیز آغاز می شود. در 
حال حاضر تمرینات ایرانیان در نجف آباد برگزار می ش��ود اما در صورت 
فراهم شدن استفاده از زمین چمن اس��تاندارد در شهر اصفهان، این تیم 

رقابت های لیگ برتر را در اصفهان پیگیری می کند.

هنوز با مسئوالن گیتی پسند به توافقی نرسیده ایم و قرار است با آقای 
طاهری جلسه ای داشته باش��یم تا اگر به توافق رس��یدیم، در این تیم 
بمانم. به هر حال من پیش��نهادهای دیگری هم دارم. در ایران از فوالد 
ماهان و چند تی��م دیگر  پیش��نهاد دارم. از دو تی��م برزیلی و یک تیم 
اروپایی هم پیشنهاد دارم. قرار است مدیر برنامه هایم یکشنبه در امارات 

با یکی از تیم های برزیل��ی مذاکره کند. 
امیدوارم امسال دیگر به خاطر رفاقت 
به تیمی نروم. چون در س��ال های 
گذشته به دلیل سهل انگاری خودم، 
پیشنهادهای بزرگی را از دست دادم. 

من هیچ مشکلی با کسی ندارم و  شرط 
حضورم در گیتی پسند را نبودن علی 

افضلی عنوان نکردم. این مسأله اصال 
صحت ندارد.

100 هزار نفر در حسرت گل 
ماندند

تیم ملی فوتبال کشورمان که با پیروزی برابر ازبکستان در 
اولین دیدار مقدماتی جام جهانی فرصت داشت تا با پیروزی 
برابر قطر در ورزشگاه آزادی تهران گام بلندی برای رسیدن 
به جام جهانی بردارد، در ش��رایطی ک��ه ۱۰۰ هزار نفر در 
ورزشگاه آزادی حضور داشتند به تساوی بدون گل رسید .

 لورن وودز
به الریاضی لبنان پیوست

بازیکن آمریکایی فصل گذش��ته تیم بسکتبال ذوب آهن با 
قراردادی دو س��اله به الریاضی لبنان پیوست. لورنن وودز، 
سنتر ۲ متر و ۱8 سانتی که فصل گذشته در تیم ذوب آهن 
بازی می کرد، با عقد قرادادی دو ساله به تیم سابقش یعنی 
الریاضی لبنان پیوس��ت.این بازیکن فصل گذش��ته در تیم 
اصفهانی موفق نبود و به دلیل پرداخت نشدن مطالباتش، 
بیش��تر فصل را به میدان نرفت. وودز دو فصل پیش یکی از 
ارکان اصلی الریاضی بود و نقش بسزایی در قهرمانی این تیم 
در سه جام، لیگ لبنان، غرب آس��یا و جام باشگاه های آسیا 
داشت. الریاضی ، اصلی ترین حریف مهرام، از ۱۵ مهر میزبان 

این مسابقات است. 

 تداوم قدرت نمایی سپاهان
 در هندبال

پرونده بیس��ت و چهارمی��ن دوره رقابت های لیگ برتر 
هندبال باش��گاه های کش��ور با قهرمانی دوباره طالیی 
پوشان سپاهان به پایان رسید. بر خالف دو فصل گذشته، 
امسال ذوب آهن جایگاه نایب قهرمان را به ثامن الحجج 

سبزوار واگذار کرد و ذوب آهن بر سکوی سوم ایستاد. 

قهرمانی تهرانی ها در اصفهان
یازدهمی��ن دوره مس��ابقات دوچرخ��ه س��واری قهرمانی 
کش��ور پیشکس��وتان، با کس��ب کاپ قهرمانی به وسیله 
 تیم ته��ران به اتم��ام رس��ید. یازدهمین دوره مس��ابقات 
دوچرخه سواری قهرمانی کشور پیشکسوتان در مواد جاده 
)تایم تریل و اس��تقامت( از یکش��نبه  به مدت دو روز تحت 
عنوان گرامیداشت »استاد ابراهیمی«، به میزبانی اصفهان 
برگزار شد. اصفهان که بعد از مدت ها موفق به میزبانی یک 
دوره مسابقات کش��وری ش��ده بود، در خانه قهرمانی را به 

تهرانی ها واگذار کرد. 

منهای فوتبال

9
قهرمان سه دوره بوکس المپیک درگذشت

 تئوفیلو استیونسون، بوکسور سنگین وزن کوبا در سن ۶۰ سالگی درگذشت. وی  که یک بار هم پیشنهاد 
پنج میلیون دالری برای مبارزه با محمد علی کلی را رد کرده بود، دوشنبه بر اثر حمله قلبی درگذشت.  وی با  

کسب مدال طال در المپیک های مونیخ و مونترال،  به موفق ترین بوکسور دوران خود تبدیل شد.

بمب های نقل و انتقاالتی یکی پس از دیگری منفجر می شوند و 
فضای فوتبال ایران را تحت تأثیر قرار می دهند. پرسپولیسی ها 
فعال وضعیت بهتری دارند و تا این لحظه توانسته اند تقریبا نصف 
تیم ملی را به استخدام دربیاورند. اس��تقاللی ها هم استراتژی 
خاص خودشان را دارند. البته آنها هم مانند رقیب سنتی شش 
بازیکن لیگ برتری در اختیار گرفتن��د. افزون بر این که آبی ها 
روی حفظ سوپرستاره های فصل پیش خودشان تمرکز کردند. 
اگر سال گذشته رسیدن به »میلیارد« یک تابوی شگفت انگیز 
بود که مو به تن مخاطبان س��یخ می کرد و در مجموع هم فقط 
یکی، دو بازیکن چنین دس��تمزدی گرفتند، ام��روز مرزهای 
جدیدی برای این گمانه زنی های ترسیم شده و دعوا تا یک و نیم 
میلیارد تومان هم پیش رفته است! اگر هزینه کردن دولت برای 
باشگاه ها ممنوع است، پس پول این بازیکنان میلیاردی از کجا 
می آید؟ و اگر می توان از منابعی مجه��ول و از روزنه ها و منافذ 
پرش��مار موجود در بدنه اقتصاد دولتی پول جور کرد، چگونه 
می توان خرج این بمب ه��ای خبری را داد؟ محم��د رویانیان 
همان  گونه که بارها اعالم کرده است، دنبال استانداردسازی در 

باشگاه بزرگی چون پرسپولیس است و قطعا یکی از پارامترهای 
اساسی این مس��أله، خودکفایی مالی س��رخ ها از منابع دولتی 
است که امیدواریم بتوانند نه صد درصد، بلکه در بخش اعظمی 
از این مسأله روی پای خود بایستد. اما پرسشی که برای بیشتر 
کار شناسان مطرح است، این  است که مدیرعامل پرسپولیس 

چگونه از پس این مخارج برمی آید؟

خصوصی سازی، همچنان حلقه گمشده
خصوصی سازی همچنان حلقه گمش��ده و تکراری ترین واژه 
ورزش ایران، به ویژه فوتبال، در چند س��ال گذش��ته اس��ت؛ 
مسأله ای که باعث شده حتی رس��انه ها هم از پرداختن به آن 
دست بکشند و انعکاس اخبار دیگر را به پوشش خبرهای ضد و 
نقیض و وعده های بی سرانجام خصوصی سازی ترجیح دهند.

خصوصی س��ازی ورزش، پس از قانون منع هزین��ه دولت در 
ورزش حرفه ای پیچیده تر هم شد؛ قانونی که براساس ماده ۱3 
قانون برنامه پنج  ساله پنجم توسعه »پرداخت هرگونه وجهی 
از محل بودجه کشور، به هر شکل، به ورزش حرفه ای را ممنوع 

کرد« تا به نوعی از آن چه »ریخ��ت و پاش بیت المال« نامیده 
می شد، جلوگیری شود. 

این قانون پس از تصویب در مجل��س، واکنش های متفاوتی را 
به دنبال داش��ت؛ در مقابل اکثر نمایندگانی که موافق بس��تن 
دست دولت برای هزینه کردن در ورزش حرفه ای بودند، تعداد 
دیگری از نمایندگان اجرای یک ش��به این قانون را نادرس��ت 
می دانس��تند و تأکید می کردند چنین قانون��ی با حجم باالی 

بدهی  باشگاه ها عملی نیست.
قطع بودجه های دولتی در ع��رض کمتر از چند ماه آثار خود را 
نشان داد و باعث شد چند باشگاه به ورطه نابودی کشیده شوند 
و حتی کار آنها به انحالل چند رش��ته ورزشی برسد. پرداخت 

پول ه��ای کالن در فوتب��ال 
حرفه ای و بستن قراردادهایی 
که تا چند س��ال پیش فقط 
ح��وزه  کش��ورهای   در 
خلیج فارس شدنی بود، این 
س��ؤال را ایج��اد می کند که 
چنین هزینه های��ی با وجود 
م��اده قانون��ی گفته ش��ده 
چگون��ه ممک��ن می ش��ود؟ 
نکت��ه عجیب ت��ر ای��ن ک��ه 
پرداخت رقم های س��نگین 
در فوتبال حرفه ای به وسیله 
باشگاه هایی صورت می گیرد 
که مس��تقیما زیر نظر دولت 
فعالی��ت می کنند و س��ایر 
باش��گاه ها از ای��ن کمک ها 

بی بهره هستند.
 با این تفاسیر به نظر می رسد جریان کمک دولت به باشگاه های 
زیر مجموعه خ��ود همچنان ادامه دارد و فق��ط نحوه پرداخت 
این کمک ها تفاوت کرده اس��ت! تناقض ایجاد ش��ده در قانون 
مصوب مجلس و زیرپا گذاشتن آن به وسیله دولت و باشگاه های 
دولت��ی را باید چگونه تفس��یر ک��رد؟ آیا نماین��دگان مجلس 
که مخال��ف ریخت و پ��اش بیت المال هس��تند، پ��ای قانون 
 خصوص��ی س��ازی ورزش را به صح��ن علنی ب��از می کنند؟

 آیا باش��گاه هایی که این روزها مبالغ میلی��اردی برای خرید 
بازیکن هزینه می کنند، از منابع خصوصی هزینه هایش��ان را 
تأمین می کنند؟ آیا این هزینه ها از راه دور زدن قانون نیست 

و از همان جیب دولت تأمین نمی شود؟

دور زدن قانون ممنوع!

بمب هایی که یکی پس از دیگری منفجر می شوند

گروه  در حالی که فصل گذشته، قراردادهای 500 تا 600 میلیونی بازیکنان در نقل و انتقاالت همه را میخکوب 
می کرد، در فصل جاری، رقم پرداختی یک میلیاردی تقریبا عادی ش�ده و هر کدام از تیم هایی که ورزش

مدعی قهرمانی لیگ بر تر هستند، در فهرست خود یک یا چند بازیکن با این قیمت ها دارند.

 به نظر می رسد 
جریان کمک دولت 

به باشگاه های 
زیر مجموعه خود 

همچنان ادامه 
دارد و فقط نحوه 

پرداخت این 
کمک ها تفاوت 

کرده است!
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مصطفی نظری، دروازه بان تیم ملی فوتسال 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان چهارمحال و بختیاری

   5 تصفیه خانه فاضالب شهری
   پوشش 7 شهر با جمعیت بیش از 320 هزار نفر

   آبرسانی به بیش از 162 هزار مشترک صنعتی، 
تجاری و مسکونی

ورزش بانوان
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چه چیزی چشمه را خشکاند؟
هجدهم دی ماه س��ال 90 به نشر چش��مه به صورت ش��فاهی ابالغ 
شد که تعلیق ش��ده و باالخره بعد از ماه ها این نش��ر، به صورت کلی 
لغو مجوز ش��د. به گزارش خبرآنالی��ن، دلیل لغو مجوز این نش��ر از 
س��وی بهمن دری، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
ارایه کتابی از س��وی این ناش��ر به ارش��اد برای دریافت مجوز عنوان 
ش��د و دری گفت این کتاب توهین به امام حس��ین)ع( بوده اس��ت.

نمایشنامه »روز حسین« نوشته محمد رحمانیان، کتابی است که نشر 
چشمه به خاطر آن لغو مجوز شده اس��ت. این اثر سومین نمایشنامه 
از س��ه گانه ای اس��ت که دو بخش اول و دوم آن به نام ه��ای »پل« و 
»اس��ب ها« پیش تر روی صحنه رفت��ه و در برخی از جش��نواره های 
 مذهبی برن��ده جوایزی نیز ش��ده اس��ت! ط��رح اولیه نمایش��نامه 
»روز حسین« توسط مسئوالن بخش تئاتر تأیید شده بود. دست نوشته  
کار در سال 1389 برای انتش��ار همزمان با اجرای نمایشنامه به نشر 
چشمه س��پرده ش��د. این طرح، حروف چینی و برای بررسی تحویل 
اداره کتاب وزارت ارشاد شد. نمایشنامه »روز حسین« در زمان اجرا 
به مش��کل برخورد. مؤلف بعد از این که دید نمی تواند نمایش��نامه را 
روی صحنه ببرد، از نشر چشمه خواست از انتش��ار آن انصراف دهد. 
این انتشارات همان زمان در نامه ای به اداره کتاب خواستار عودت اثر 
به ناشر و به این ترتیب پرونده کتاب بسته شد. اکنون نشر چشمه به 
خاطر کتابی که دو سال پیش برای دریافت مجوز به اداره کتاب داد و 

بعد از مدتی هم کتاب را پس گرفت، لغو مجوز شده است.

خبر ويژه

خبر نشر

10
برندگان جوایز تونی 2012 معرفی شدند

شصت وششمین مراسم اعطای جوایز تونی  در نیویورک برگزار شد و نمایش »یک بار« با کسب جایزه 
در هشت بخش، گوی سبقت را از دیگر رقبایش ربود. این اثر همچنین در بخش های بهترین ارکستر و 

بهترین اثر موزیکال، برنده  جوایز نمایشی تونی شد.
مجموعه بزرگ آثار  ريچارد 

کاليدرمن 
کامل ترین مجموعه آثار ریچارد کالیدرمن روانه بازار ش��د. ریچارد 
کالیدرم��ن)Richard Clayderman(، ب��ا ن��ام اصلی فیلیپ 
پاژه )متولد 28 دسامبر 1953، فرانس��ه(، یک پیانیست فرانسوی 
 اس��ت که آلبوم های متعددی را ش��امل آرانژمان ها ی��ا تنظیم ها،

 رندیش��ن ها، آث��ار مش��هور موس��یقی مردم��ی، موس��یقی ملل، 
 ترانه های فرانس��وی، تنظیم هایی برای سینما و همچنین کارهای 
مش��هوری را از آثار بتهوون، 
م��وزارت و چوپی��ن، ریلی��ز 
کرده اس��ت.کالیدرمن یکی 
از پرکارترین پیانیس��ت های 
موس��یقی پاپ و کالس��یک 

است. 
مجموعه آثار ضبط شده وی، 
کلکس��یون بی نظیری است. 
 کالیدرم��ن در اوج زندگ��ی 
حرفه ای خود، 200 کنسرت 
در 250 روز اجرا کرده است. 
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» وصله بر س��ایه های ترک خورده « 
 جمال 
عنوان نمایشی است که به کارگردانی و نوروز باقری

طراح��ی احس��ان جانمی و ب��ه قلم 
محمدرضا آریان فر شکل گرفته و مضمونی اجتماعی دارد. این 
 نمایش، یک نمایش رئال است و روایت زنی به نام نجمه را بیان 
می کند که در پی حمله عراق به روستایش��ان ،گرفتار نیروهای 
بعثی می ش��ود و یک اس��توار عراقی به او کمک می کند تا به او 

صدمه ای وارد نشود. 
ای��ن اس��توار ام��ا در قب��ال آن، از نجم��ه م��ی خواه��د ک��ه 
 با او ازدواج کن��د. نجمه ناچار می ش��ود و بچ��ه ای از او به دنیا 
 م��ی آورد. بعد از ب��زرگ ش��دن فرزن��دش ،غریب، ب��ه دنبال 
ریشه اش می گردد تا بتواند با دختر مورد عالقه اش ازدواج کند. 
این نمایش دارای طرح خوبی است، ولی در پرداخت آن ضعیف 
 عمل شده و شخصیت های نمایش مورد هیچ گونه بررسی قرار 
نمی گیرد. ش��خصیت ها در نمایش فقط ب��ه واگویی حوادث و 
داس��تان می پردازند و به جای بازی ش��خصیت ها و ارایه آن به 
مخاطب، به روایت داستان مشغولند. در واقع این اثر را می توان 
روایت چند بازیگرش از زمان وقوع حادثه دانست. فضای کلی کار، 
جایی میان واقعیت و غیر واقعیت س��ردرگم مانده و مکان وقوع 
نمایش مشخص نیست، همچنین دلیل وجود دو نقش نجمه که 
یکی در ذهن و گذش��ته او و دیگری در نقش خود نجمه است، 
بیننده را دچار سردرگمی می کند. داستان از ابتدا خطی است و 
 تمام اطالعات را در همان زمان ابتدایی نمایش به بیننده منتقل 

می کند. از ابتدا تا انتها همان خط سیر، طی می شود و هیچ گونه 
اوج و فرازی در نمایش شاهد نیستیم که بیننده را با خود درگیر 
کند. نمایش نقطه ش��روع و پایانی ندارد و  تنها یک برش از یک 
اتفاق است که در یک لحظه شروع می شود و به پایان می رسد. 
در این نمایش پیشینه و گذشته ای نه از داستان و نه از الیه های 
زیرین شخصیت ها به مخاطب داده نمی شود و فقط به واگویی 
اکتفا شده است. استفاده از حرکات فرم و موسیقی در این نمایش 
به جهت زیبا شناسی به خوبی طراحی شده، ولی در جاهایی به 
نمایش لطمه می زند و این مسأله به این خاطر است که باید فرم 
در خدمت متن و نمایش باشد، ولی جاهایی از نمایش می بینیم 
که سوار بر آن است. بازیگران مرد سیاهپوش هیچ گونه کمکی به 
روند داستان نمی کنند و فقط به عنوان یک ابزار برای پر کردن 
صحنه استفاده شده اند و بازی برخی آنها که در یک صحنه لباس 
نیروهای عراقی را می پوشند و رو در روی یکدیگر قرار می گیرند، 
تا جایی نمایش را به س��وی طنز می کش��اند. در طراحی لباس 
 تضادهایی در نوع پوش��ش وجود دارد که مش��خص نیست این 
 لباس ه��ا  بومی هس��تند ی��ا بیگان��ه، مخصوصا لب��اس های 
شخصیت های مرد که با لباس های شخصیت زن نمایش تضاد 

غیر قابل باوری دارند.
 از ای��ن نکته نباید غافل ش��د ک��ه این اث��ر با تمام ضع��ف ها و 
کاستی هایش، توانسته یک موضوع تازه و نو را از جنگ بیان کند.  
گرچه این نمایش می توانست پرداخت بهتری داشته باشد، ولی 

در کل اثری قابل قبول است.

بابک بی��ات هنرمندی اس��ت که با 
گروه
 س��اخت مل��ودی ه��ای دلنش��ین، فرهنگ

خاطره های زیبایی از دوران زندگی 
هنری خود را ب��ه عنوان نوس��تالژی برای عالق��ه مندان به 
سینمای و موسیقی ایران به جا گذاشت؛ تا جایی که پس از 
ش��ش س��ال از کوچ زود هنگامش، هنوز س��الروز تولد این 

هنرمند در ذهن و دل مخاطب باقی مانده است. 
 باب��ک بی��ات در س��ال 1325 در تهران ب��ه دنیا آم��د. در

19 س��الگی به اپرای تهران رفت و زیر نظر اولین باغچه بان، 
ثمین باغچه بان و نصرت اهلل زابلی با موس��یقی کالس��یک 
آشنا شد و حدود پنج س��ال به این همکاری خود ادامه داد. 
اما آشنایی او با محمد اوش��ال، آهنگساز و رهبر ارکستر جاز 
فلکوریک مس��یر فعالیت هنری اش را تغیی��ر داد و در ادامه 
 راه، تمرکز موس��یقایی خود را بر موس��یقی ترانه گذاشت و 
ترانه های بس��یاری چ��ون غریبه،جنگل، بن بس��ت و ... را 

آهنگسازی کرد. 
این آهنگساز ساخت نخستین موسیقی فیلم را در »غریبه« 
تجربه و پس از پی��روزی انقالب، فعالیت خ��ود را در عرصه 
موسیقی با ساخت موسیقی برای زندگینامه صمد بهرنگی به 
صورت ترانه های کودکانه با کاست »قاصدک« آغاز کرد. پس 
از این تجربه، کاست های دیگری چون خروس زری پیرهن 
پری ، چیدن سپیده دم و سکوت سرشار از ناگفته هاست را با 

صدای احمد شاملو آهنگسازی کرد.

این آهنگساز و نوازنده پیانو ساخت موسیقی فیلم را پس از 
انقالب با فیلم »مرگ یزدگرد« س��اخته بهرام بیضایی ادامه 
داد. بیات در سال های بعد موسیقی فیلم های نقطه ضعف، 
ریشه در خون، شاید وقتی دیگر، مسافران، سریال سلطان و 
 شبان، کشتی آنجلیکا، عروس، پرده آخر، طلسم، مرسدس،

جهان پهلوان تختی، دست های آلوده، اتوبوس، قرمز، دو زن 
و شیدا را ساخته است.

بابک بیات آخرین اثر موس��یقایی خود را که موسیقی برای 
س��ریال »والیت عش��ق« به کارگردانی مه��دی فخیم زاده 
بود، اما دیگر اج��ل مهلتش نداد و کوچ ای��ن هنرمند خیلی 
 زود آغاز ش��د. او در طول زندگی خود کاندیدای موس��یقی 
فیلم های بسیاری ش��د و در نهایت در سال 1369 سیمرغ 
بلورین بهترین موسیقی فیلم برای فیلم »عروس« را دریافت 
کرد، همچنین جایزه بهترین موس��یقی فیل��م را برای فیلم 
»س��احره« به کارگردانی داوود میرباقری از خانه سینما به 
دست آورد. بابک بیات در طول زندگی خود شاگردان بسیاری 
را در حوزه آهنگسازی و آواز موسیقی پاپ تعلیم داده که از 
آن جمله می توان به محم��د اصفهانی، حامی، مانی رهنما و 

نیما مسیحا اشاره کرد. 
این هنرمند موس��یقی پس از یک عمر فعالیت مس��تمر در 
عرصه موسیقی، سرانجام در تاریخ پنجم آذرماه سال 1385 
براثر ناراحتی کبد دی��ده از جهان فروبس��ت و ملودی های 

زیبای این هنرمند برای همیشه در ذهن باقی ماند.

بابک بیات در 
طول زندگی 
خود شاگردان 
بسیاری را درحوزه 
 آهنگسازی 
 و آواز موسیقی 
 پاپ تعلیم 
 داده است که از 
آن جمله می توان 
به محمد اصفهانی، 
حامی، مانی رهنما 
و نیما مسیحا 
اشاره کرد

داستان از ابتدا 
خطی است و تمام 
اطالعات را در 
همان زمان ابتدايی 
نمايش به بیننده 
منتقل می کند و 
از ابتدا تا انتها 
همان خط سیر، 
طی می شود و هیچ 
گونه اوج و فرازی 
در نمايش شاهد 
نیستیم که بیننده 
را با خود درگیر 
کند

به بهانه سالروز تولد بابک بیاتنمايش وصله بر سايه های ترک خورده

آهنگ هایی که هرگز بیات نمی شوند بیانی تازه از جنگ، اما. . .

گالری آرته / نمايشگاه هست شب آری هست شب 

 تکلیف آخرين آلبوم شاهزيدی 
هنوز روشن نیست 

پس از مدت ها کش و قوس در رابطه با زمان انتشار جدید ترین آلبوم 
علی اصغر شاهزیدی، این خواننده اصفهانی از روشن نبودن تکلیف 

زمان انتشار این آلبوم در تیر ماه امسال خبر داد.
وی با اعالم این خبر، افزود: متأسفانه به دلیل کسالت، انتشار آلبومم 
به تعویق افتاد، اما امیدوارم تیرماه وضعیت انتشار این آلبوم مشخص 
شود. آهنگ های این آلبوم از زنده یاد اس��تاد علی تجویدی و فرناد 

شاهزیدی هستند، اما نام آلبوم هنوز مشخص نشده است. 
وی در خصوص پیش بینی اش از استقبال از این آلبوم، تصریح کرد: 
موسیقی اگر محتوا داشته باش��د وخواننده خوب بخواند، پرطرفدار 

می شود. 
این خوانن��ده ادام��ه داد: این نکت��ه را باید در موس��یقی بدانیم که 
موس��یقی پاپ وس��نتی تفاوتی در میزان محبوبیت ندارد؛ هرکدام 
اگر محتوا داشته باشند و زیبا اجرا شوند مردم همان را می پسندند، 
اما اگر حتی بگویی موس��یقی اصیل ایرانی ولی موسیقی ات معنا و 

مفهومی نداشته باشد، کسی به آن گوش نمی دهد. 
شاگرد برجس��ته اس��تاد جالل الدین تاج اصفهانی درباره استقبال 
از کالس های آواز سنتی نیز اظهار داش��ت: مانند گذشته همچنان 
استقبال خوبی از آواز سنتی می شود. وقتی موسیقی شیرین باشد، 
جوان ها عالقه مند می شوند. کالس های من نیز به قوت قبل همچنان 
ادامه دارد، اما در دوره های مختلف تعداد هنرجویان متفاوت است. 

علي اصغر ش��اهزیدي درس��ال 132۷ در اصفهان به دنیا آمد و در 
محضر اساتید بزرگی چون استاد جلیل شهناز، استاد حسن کسایي، 

استادسید محمد طاهرپور و استاد علي تجویدي آموزش دید. 

 تمامی موسیقیدانان قادر 
به تدريس موسیقی نیستند 

آهنگساز و نوازنده اصفهانی با تأکید بر این که هر موسیقیدانی قادر به تدریس 
موسیقی نیست، گفت: هنرمندان فاخری در عرصه های مختلف هنری وجود 
دارند که با تمام هنرمندی خود به علت عدم آشنایی با شیوه های تدریس،  از 

آموزش هنری به هنرجویان ناتوان هستند. 
اهورا کرباسی با اش��اره به این که هنرمندان فاخری در عرصه های مختلف 
هنری قادر به  آموزش هنری به هنرجویان نیستند، اظهار داشت: این ناتوانی 
در تدریس، معضلی را به وج��ود می آورد که گاه در ش��خصیت و روحیات 
هنرجویان تأثیر منفی دارد و ممکن است در سرنوشت آنها تأثیر سوء بگذارد.

وی افزود: بیشتر فارغ التحصیالن عرصه موسیقی تنها به تدریس این علم 
رو می آورند،  به همین دلیل همیش��ه جای خالی کتب و مقاالت موسیقی  
که بتواند شیوه های تدریس را به اساتید و مدرسان این رشته آموزش دهد، 
احساس می شود. آهنگساز و نوازنده اصفهانی در ادامه بیان داشت: تدریس 
موسیقی یک هنر است که بسیار دش��وارتر از آفرینش و ساخت یک قطعه 
موسیقیایی است. جایگاه تدریس موسیقی نه تنها از علم موسیقی پایین تر 
نیست، بلکه اهمیت آن به مراتب چش��مگیرتر از آن بوده است. وی گفت: 
مس��ئوالن باید تمام خصوصیات و ش��اخصه های اصلی یک مدرس را در 
نظر بگیرند و سپس نسبت به تأیید صالحیت آنها اقدام کنند و همچنین 
شرایط و فضای مناس��ب را برای تدریس با کیفیت و مؤثر هنر مهیا کنند.

کرباسی اضافه کرد: انتظار داریم کتاب شیوه های تدریس موسیقی به عنوان 
یکی از دروس اختصاصی در هنرستان و دانشگاه مورد توجه قرار گیرد. وی 
بیان داشت: آهنگسازی حساس ترین کار است و نباید بدون پشتوانه فکری 
صورت بگیرد؛ چه بسا که امروزه آهنگ های بدونه پشتوانه فکری و مخرب 

به وفور یافت می شود.

آموزش موسیقیخبر ویژهخبر موسیقی

رفتن شالويی از اداره تجسمی 
شگون نداشت 

پس از تغییر مدیریتی در اداره کل هنرهای تجسمی و آمدن محمود 
ش��الویی به عنوان مدیرکل اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان 
اصفهان، دوس��االنه کاریکاتور که به صورت بی��ن المللی در تهران 
برگزار می شد دچار مشکل شد. مسعود ش��جاعی طباطبایی، دبیر 
دوساالنه کاریکاتور و رییس خانه کاریکاتور ایران در این رابطه گفت: 
در زمان مدیریت آقای شالویی فراخوان دوساالنه به تمام دنیا مخابره 
شد و تاکنون حدود 90 کشور در این دوساالنه حضور پیدا کرده اند.

وی افزود: این دوس��االنه از پنج ستاره ای که به دوساالنه های هنری 
می دهند، تمام ستاره ها را اخذ کرده؛ یعنی این بی ینال یک بی ینال 
پنج ستاره اس��ت. یکی از فاکتورهای مهم برای گرفتن این ستاره ها 
زمان برگزاری و تناوب آن اس��ت که با توجه ب��ه تغییر مدیریت در 
ارشاد، این تناوب به هم خورده و ستاره های دوساالنه کاریکاتور در 
خطر هستند. وی افزود: برای این دوساالنه مبلغ 120 میلیون تومان 
در نظر گرفته اند که بیش از نیمی از این مبلغ به جوایز اختصاص دارد 
و با مبلغ باقیمانده تنها می توانیم یک نمایشگاه برگزار کنیم، نه یک 
دوساالنه. شجاعی طباطبایی ادامه داد: با مبلغی که درنظر گرفته اند 
ما نمی توانیم دو س��االنه ای در حد دوس��االنه های کاریکاتور قبلی 
برگزار کنیم و این یعنی شکست؛ زیرا نه امکان چاپ کتاب داریم و نه 

می توانیم به طور کامل یک دوساالنه را برگزار کنیم.
وی در پایان یادآور ش��د: البته قرار اس��ت با مدیر جدید مرکز امور 
تجسمی ارشاد جلسه ای داشته باشیم و مشکالت مان را مطرح کنیم و 
من امیدوارم در این جلسه مشکالت رفع و این دوساالنه مهم، درست 

و شایسته برگزار شود.

گروه فرهنگ - »به یاد یار و دیار... « عنوان نمایشگاهي از آثار نقاشي 
محمد علي حدت است که روز پنج شنبه، 25 خرداد ماه ساعت 10 صبح 
در موزه هنرهاي معاصر اصفهان گشایش مي یابد. در این نمایشگاه بیش 
از 30 اثر از نقاشي هاي این هنرمند به نمایش در مي آید. حدت یکي از 
هنرمندان باسابقه و پیشکسوت این رشته است و سال هاست با تالش 
فراوان به خلق آثاري بدیع از فضاهاي سنتي و بومي همت گمارده است. 
وي متولد 132۷ در یزد و دانش آموخته رشته نقاشي طبیعت از هنرستان 

هنرهاي زیبا در سال 13٤6 است.
وي بیش از 600 پوستر فیلم سینمایی داخلی و خارجی طراحی و اجرا 
کرده است. وي مدت 18 سال در سازمان صنایع دستی فعالیت داشته و 
بیشترین اوقات خود را به نقاشی و تحقیق در هنرهای تجسمی و مکاتب 
مربوطه صرف کرده است. این هنرمند به اکثر نقاط عشایرنشین سفر کرده 
و این سفرها موجب ارایه گوشه هایی از زندگی ایلیاتی و بافت معماری 
سنتی و مذهبی ایران زمین شده که در بیشتر آثارش نمایان است. حدت 
طی 15 سال گذشته به تعلیم و تربیت هنرجویان مشتاق در شهر اصفهان 
اشتغال داشته و تعداد زیادي هنرجو در رشته نقاشي تربیت کرده است.

نمایشگاه »به یاد یار و دیار...« که بخش کوچکي از آثار متنوع این هنرمند 
پر تالش است، تا 25 تیر ماه در گالري پنج موزه هنرهاي معاصر اصفهان 
برپاست. عالقه مندان جهت بازدید از ساعت 9 تا 1٤ و 16 تا 19 مي توانند 
به آدرس موزه هنرهاي معاصر، واقع در خیابان استانداري مراجعه کنند 

و براي دریافت اطالعات بیشتر با تلفن 2229121 تماس بگیرند.

»يار و ديار...« در موزه معاصر 



چهره روزیادداشت

خبر ویژه

هفت

شش فیلم ایرانی در جشنواره ساردینا
 شش فیلم ایرانی در جشنواره بین المللی فیلم کوتاه »س��اردینا« حضور دارند که عبارتند از: 
بچه وقتی بچه بود، پانس��مان، باربی ، گرگ و میش ، دلم می خواد یک صخره باشم و داستان 

زندگی پرثمر و با افتخار مداد قرمز ساخته علیرضا چیتایی.
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 فروزش »پنج عصر« را 
در اصفهان کلید می زند

فیلم س��ینمایی »پنج عصر« ب��ه کارگردانی ابراهی��م فروزش فصل 
 تابس��تان و ب��ا پای��ان بازنویس��ی فیلمنامه ب��ه منظ��ور نمایش در 
بیست و ششمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، 

در اصفهان مقابل دوربین می رود.
این برای چهارمین بار است که فیلمنامه »پنج عصر« با حضور ابراهیم 
فروزش و مشاوره حسن مهدوی فر بازنویسی می شود. این بازنویسی 

اواخر خرداد ماه پایان می یابد.
فیلمبرداری این فیلم به صورت کامل در شهر اصفهان انجام می شود 
و بیشتر از بازیگران اصفهانی برای بازی در فیلم استفاده خواهد شد.

فیلم »پنج عصر« در ژانر کودک ساخته می شود و اولین نمایش آن 
در جشنواره کودک خواهد بود. این فیلم داستان چند کودک در شهر 
اصفهان را روایت می کند که می خواهند برای پدربزرگش��ان کاری 

انجام دهند.
ف��روزش فارغ التحصیل رش��ته کارگردان��ی از دانش��کده هنرهای 
دراماتیک اس��ت. او فعالیت هن��ری اش را از س��ال ۱۳۴۹ در مرکز 
سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز کرد. شروع 
فعالیت سینمایی او در سال ۱۳۵۲ با نوش��تن فیلمنامه فیلم کوتاه 
»سیاه پرنده« بود. فروزش نخس��تین فیلم  خود را با نام »کلید« در 

سال ۱۳۶۵ کارگردانی کرد.
وی سال گذشته با فیلم »شیر تو شیر« در جشنواره کودک اصفهان 

حضور داشت که این فیلم هنوز به اکران عمومی درنیامده است.

 جشنواره فیلمنامه نویسی 
قلم طالیی فراخوان داد

 گ�روه فرهن�گ- س��ومین مس��ابقه ب��زرگ فیلمنامه نویس��ی 
 ب��ا عنوان»قل��م طالی��ي« همزم��ان ب��ا برگ��زاري دوازدهمی��ن 
جش��نواره بین المللي فیلم مقاومت )انقالب و دف��اع مقدس( برگزار 
مي شود.به گزارش روابط عمومي جشنواره بین المللي فیلم مقاومت 
و دفاع مقدس، فراخوان این مس��ابقه منتشر ش��ده و روي وب سایت 
 www.moqavematfilmfest.ir جشنواره فیلم مقاومت به نشاني 
کیف��ی  س��طح  ارتق��ای  خب��ر،  ای��ن  پای��ه  ب��ر  دارد. ق��رار 
 فیلمنام��ه  نویس��ی، ایج��اد انگی��زه و اش��تیاق جه��ت ن��گارش 
فیلمنام��ه ه��ای ارزش��مند وهمچنی��ن شناس��ایی اس��تعدادهای 
 ن��و از جمل��ه اه��داف س��ومین مس��ابقه فیلمنام��ه نویس��ی 
 »قل��م طالی��ی« س��ینمایی عن��وان ش��ده اس��ت. موضوعات��ی که

 ش��رکت کنن��دگان م��ی توانن��د آث��ار خ��ود را در جش��نواره 
ش��رکت دهن��د ب��ه ش��رط زی��ر اس��ت :انق��الب؛ دف��اع مق��دس، 
ت��الش و تبل��ور ارزش ه��ای انس��انی، انق��الب؛ دف��اع مق��دس، 
 جانب��ازان ،آزادگان و خان��واده ش��هدا، انق��الب؛ دف��اع مق��دس،

 خودب��اوری، پویای��ی صنعت��ی و اقتص��ادی و غ��رور مل��ی، 
دفاع مقدس، توس��عه علمی، فرهنگی و س��ازندگی کش��ور، انقالب؛ 
بی��داری و مقاومت اس��المی، انقالب؛ مقابله با تروریس��م، اس��تکبار 
جهان��ی و صهیونیزم و هر موضوع��ی که معرف هوی��ت انقالب، دفاع 
مقدس، بس��یج و مقاومت س��ایر ملل باش��د، از موضوعات س��ومین 
 مس��ابقه ب��زرگ فیلمنامه نویس��ي »قلم طالی��ي« جش��نواره فیلم 

مقاومت است.

پوستر استرداد رونمایی شد 
در حالی که فیلمبرداری فیلم سینمایی »اس��ترداد« به کارگردانی علی 
غفاری در شمال کش��ور همچنان ادامه دارد، از پوستر این فیلم رونمایی 
شد. فیلم »استرداد« محصوالت بنیاد سینمایی فارابی و به تهیه کنندگی 
محس��ن  علی اکبری اس��ت. طی برنامه ریزی انجام ش��ده فیلمبرداری 
»استرداد« تا نیمه تیرماه ادامه دارد و در همین حال، بهرام دهقانی تدوین 
فیلم را آغاز کرده است. داستان فیلم »استرداد« به موضوع غرامت جنگی 
می پردازد که قرار بود توسط انگلستان، آمریکا و شوروی برای جنگ جهانی 

دوم به ایران داده شود و مربوط به مقطع 
زمانی ۱۳۳۲ است. این فیلم یک درام 
تاریخی درباره وقایع جنگ جهانی دوم و 
مسائلی است که پای نیروهای متحدین 
و متفقی��ن را به ایران باز ک��رد و در آن 
به ماج��رای پرداخت غرام��ت به ایران 
اشاره می ش��ود. حمید فرخ نژاد، فرهاد 
قائمیان، پوریا پورس��رخ، الیسا کاچر، 
الکس��اندر ناوانف، منصور چراغی پور، 
صالح میرزآقایی، شیرین یزدانبخش، 
بهنام تشکر و... بازیگران فیلم سینمایی 

»استرداد« هستند.
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ستاره ای متولد می شود

الماس ها ابدی اند

کلوزآپ

گروه فرهنگ- جودی گارلند با نام اصلی فرانس�یس ایتل گوم، در 11 ژوئ�ن 1۹۲۲در یک خانواده 
هنرمند متولد ش�د. گارلند یکی از بزرگ ترین س�تاره های عصر خود بود که حضورش همیش�ه 
 اهمیت بس�یاری در س�اختار کلی فیلم می یافت و تماش�ای اثر را به تجربه ای دلچس�ب تبدیل 
می کرد. سینمادوستان دنیا از چند نسل جودی گارلند را در نقش دوروتی فیلم فانتزی »جادوگر 

از )ویکتور فلمینگ، 1۹۳۹(« به خوبی به یاد می آورند.
همه سکانس های این فیلم با تکیه بر قدرت هنری فوق العاده گارلند و معصومیت، حیرت و شیطنت 
نگاه های او شکل گرفته اند. او در سال های بعد در اغلب بازی هایش پرسونای آشنای خود در این 
فیلم را حفظ کرد. حضور گارلند در یک سلسله کمدی موزیکال به اتفاق میکی رونی خیلی موفق 
بود و مخصوصا سکانس های دو نفره شان هنوز بامزه و درگیر کننده اند. گارلند همیشه تصویری 
جان دار و باطراوت از نق�ش هایش ارایه می داد و وجودش در هر نمای�ش و فیلمی نقش مهمی در 

شکل گیری ریتم آن داشت.
انستیتو فیلم آمریکا در سال 1۹۹۹ گارلند را به عنوان هشتمین بازیگر زن تاریخ سینما برگزید.

 راز ماندگاری ؛ فیلمنامه ای از زندگی فرشچیان رایدلی اسکات و دارابانت تفکرات بزرگی دارند شهیدی فر گزینه اجرای برنامه هفت بود

مهدی فرج��ی، مدیرش��بکه یک اعالم 
کرد: برنام��ه »هفت« به دلی��ل این که 
آقای جیران��ی پیش تولید سریالش��ان 
را ش��روع کرده اند، کار هم س��نگین و 
مربوط به دوران انقالب بود، دچار تغییر 
مجری شد و یکی از مجریانی که از طرف 
مسئوالن سازمان پیش��نهاد برای اجرا  
پیشنهاد شد، آقای شهیدی فر بود؛ چون 

ایشان سینما خوانده و سینما را خوب می شناسد، اما من می دانستم که آقای 
ش��هیدی فر خیلی تمایل به اجرای چنین برنامه هایی ندارد و ایش��ان از دایره 

مجریانی که می توانستند برنامه را اجرا کنند، کنار گذاشته شدند.

فیلم هایی مثل »گالدیات��ور«، »روح« 
و »داالن س��بز« جزو بهترین فیلم های 
سینما هستند و من مطمئنم سازندگان 
این فیلم  ها انسان های بزرگی هستند که 
تفکرات بزرگ و آزادانه  ای دارند، ولی آیا 
واقعاً فیلم »محمد رس��ول اهلل« در دنیا 
کسی را مسلمان کرده؟وقتی سینما برای 
شهرت و محبوبیت، برای رسیدن به آمال 

و آرزوهای دنیایی و برای پرداختن به معایب و مشکالت جامعه به وجود آمده،  
دیگر جایی برای فتوت و مردانگی باقی نمی  ماند. من یک مبلغ دینی هستم که 

زبانم زبان سینماست.

سید محسن طباطبایی پور، تهیه کننده 
س��ریال »راز ماندگاری« گفت: نگارش 
فیلمنامه س��ریال »راز ماندگاری« که به 
داستان زندگی استاد محمود فرشچیان 
می پردازد، به کارگردانی اصغر هاش��می 
 آغاز ش��ده ک��ه پ��س از ن��گارش حدود 
پنج قسمت، این سریال وارد مرحله پیش 

تولید می شود.
محمود فرش��چیان، اس��تاد نگارگری و مینیاتور ایرانی اس��ت ک��ه هم اکنون 
 در نیوجرس��ی آمریکا س��اکن اس��ت و س��فرهای دوره ای و فصلی ب��ه ایران 

دارد.
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گروه فرهن�گ-  تعدادي از منتق��دان و متفکران 
س��ینمایي معتقدند که هم  اکنون در آستانه ورود به 
دوره دوم طالیي انیمیش��ن هس��تیم. تنها تفاوتش 
اینجاس��ت که این بار دوره طالیي انیمیشن فقط با 
حضور یک کمپاني شکل نمي گیرد. براي اولین بار در 
تاریخ سینما، جریان اصلي صنعت انیمیشن حداقل 
توس��ط ۱۱ کمپاني پشتیباني مي ش��ود که قادرند 
فیلم هاي انیمیش��ن  قوي تولید کنند. اگر به دنبال 
مدرکي براي اثبات این حرف هس��تید، کافي است 
که ابتدا نگاهي به فیلم هاي انیمیش��ن سال گذشته 
بیندازید.کمپان��ي ILM ب��ا انیمیش��ن فوق العاده 
»رنگو« وارد صنعت انیمیشن سازي شد)که مي تواند 
یکي از پنج فیلم برتر سال گذش��ته باشد.( دیزني با 
ساخت انیمیشن هاي »خرس ویني پو« و »گرفتار« 
دوباره به ریشه هایش نزدیک ش��د. کمپاني آردمن 
فیلم هاي انیمیشن لذت بخشي تولید کرد )از جمله 
»کریس��مس آرتور« که محصول مشترک آردمن و 
شرکت سوني بود.( پروژه هاي بامزه و خوب دیگري 
هم بودند که تازه خارج از جریان کمپاني هاي مطرح 
تولید شدند، مانند: »رومئو و ژولیت«. دریم ورکز هم 
بعد از مدتي که آثارش نزول پیدا کرده بود، به عرصه 
انیمیشن بازگشت. پیکسار »ماشین هاي ۲« را تولید 

کرد و فاکس هم انیمیشن »ریو«.
اما وضعیت انیمیشن سازي امسال چگونه خواهد بود؟ 
روي کاغذ که پروژه هاي هیجان انگیزي نوشته شده 
که تماشاگران س��ینما در انتظارش هستند، اما باید 
دید همه آنها به نتیجه مي رسند یا نه. فهرستي که در 
زیر ارایه مي شود، مربوط به انیمیشن هایي است که 
بخشي از مراحل تولیدشان را پشت سر گذاشته اند و 

حتما در سال ۲0۱۲ اکران خواهند شد.

دزدان دریایي: گروه ناجورها

عالقه مندان سینما، پنج سال براي دیدن فیلمي از 
کمپاني آردمن صبر کردند و حاال دو انیمیشن در دو 
سال پیاپي عرضه خواهد شد. اولین انیمیشني که این 
کمپاني تولید کرد »فرار جوجه اي« در سال ۲000 
ب��ود. »دزدان دریایي: ماجراجویي با دانش��مندان« 
پنجمین فیلمي اس��ت که از آن س��ال تا ب��ه امروز 
این کمپاني تولید کرده اس��ت. به نظر مي رسد این 
انیمیشن، یک غافلگیري اساسي و تمام عیار باشد. 
 فیلم در دوره ویکتوریایي مي گذرد و داس��تان چند 
دزد دریایي است که مي خواهند جایزه دزد دریایي 
س��ال را از آن خودش��ان کنند. این میان فقط یک 

مش��کل وجود دارد: آنها دزدان دریایي بي عرضه اي 
هس��تند که هیچ وق��ت نمي توانن��د کاري را به ثمر 
برسانند. مهم ترین نکته اینجاست که با وجود آنکه 
»دزدان دریایي« به هر حال از گرافیک کامپیوتري 
و تکنولوژي CG استفاده مي کند، اما بخش زیادی 
از آن به روش س��نتي استاپ موشن ساخته شده که 
احتماال هزینه زیادي صرف آن ش��ده اس��ت. پیتر 
لرد)که دس��تیار کارگردان اولین انیمیشن کمپاني 
یعني »فرار جوجه اي« بود( و جف نیویت کارگردانان 
این انیمیشن هستند. صداپیشگي نقش هاي اصلي 
این انیمیش��ن برعه��ده بازیگران مش��هوري چون: 
سلما هایک و هیو گرانت اس��ت. پروژه هاي آرمادن 
معموال دلگرم کننده هستند و احتماال این انیمیشن 
هم امس��ال جزو رکوردشکنان س��ینماهاي جهان 

خواهد بود.

رالف، نابودش کن
کمپاني دیزني امسال سه انیمیشن عرضه مي کند که 
»رالف، نابودش کن« از همه امیدوارکننده تر به نظر 
مي رسد؛ انیمیش��ني که براي خوره هاي بازي هاي 
کامپیوتري هم قطعا جذاب خواهد بود، چون »رالف، 
نابودش کن« اقتباس��ي از یک کاراکت��ر مربوط به 

بازي هاي کامیپوتري هشت بیتي است. اصال داستان 
فیلم ماجراي این کاراکتر بازي هاي قدیمي است که 
حاال خودش را در دنی��اي بازي هاي مدرن مي بیند. 
این انیمیش��ن درواقع نامه عاش��قانه اي به گیم ها و 

بازي هاي کالسیک است.

فرانکن ویني
طرفداران انیمیشن  امسال واقعا هیجان زده اند. تیم 
برتون دوباره به این ژانر برگش��ته و امسال انیمیشن 
»فرانکن ویني« او اکران مي شود. این پروژه در واقع 
برآیند 80 فیلم کوتاه برتون در طول این سال هاست 
که تبدیل به یک فیلم بلند ش��ده اس��ت. او ش��یوه 
استاپ موشن را براي انیمیشنش انتخاب کرده و قرار 
است این انیمیشن برتوني، سیاه و سفید اکران شود.

 برتون چند سال پیش انیمیشن »عروس مرده« را هم 
ساخته بود که مورد توجه منتقدان و سینمادوستان 
هم قرار گرفت، اما س��بک بص��ري »فرانکن ویني« 
خیلي با »عروس مرده« متفاوت است. این انیمیشن  
هم مثل دیگر آثار برتوني المان هاي سینماي وحشت 
را هم در خودش دارد. »فرانکن ویني« هم یک فرصت 
براي طرفداران ژانر انیمیشن است و هم فرصتي براي 
طرفداران تیم برتون، کارگردان بزرگ فانتزي س��از 

سینما.

شجاع
نوبت به انیمیشن کمپاني پیکسار مي رسد؛ کمپاني 
ک��ه در ۱۵ س��ال گذش��ته ساختارش��کنانه ترین 
انیمیشن هاي سینما را تولید کرده، اما سال گذشته با 
»ماشین هاي ۲« خیلي ناامیدکننده ظاهر شد؛ گرچه 
هنوز هم پیکسار جذاب ترین ش��رکت تولیدکننده 
انیمیشن محسوب مي شود. »ش��جاع« انیمیشني 
با تم پریان اس��ت که از این نظر بیش��تر به تولیدات 
دیزني شباهت دارد. فیلم، ماجراي یک شاهزاده است 
که خیاطي برایش لباس جادویي مي دوزد تا ش��اید 
بتواند به قلمرویش بازگردد. کارگردان این انیمیشن 
برندا چپمن است که پیش از این »شاهزاده مصري« 
را س��اخته بود. حضور این انیمیش��ن در فهرس��ت 
انیمیش��ن هاي امیدوارکننده س��ال ۲0۱۲، نشان 
مي دهد که هنوز هم مي ش��ود به اوج گرفتن دوباره 

پیکسار دل بست.

لوراکس
کمپاني illumination entertainment سال 
۲0۱0 انیمیشن »من نفرت انگیز« را به بازار داد که به 

شدت مورد توجه قرار گرفت. نقدهاي مثبت زیادي بر 
آن نوشته شد و در گیشه هم موفق بود، آن قدر که قرار 
است قسمت دوم آن هم ساخته و سال ۲0۱۳ اکران 
شود؛ هرچند امید زیادي به دنباله هاي انیمیشن ها 
نمي رود، اما در عوض امس��ال این کمپاني انیمیشن 
»لوراکس« را پخش مي کند که مشتاقان زیادي دارد.

این انیمیشن اقتباسي از داس��تان هاي »لوراکس« 
است و البته فیلمنامه را از روي یک داستان مهجور 
این سري کتاب ها نوشته اند. کارگردان این انیمیشن، 
کریس رنو، یکي از اعضاي تیم کارگرداني انیمیشن 
موفق قبلي کمپاني یعني »من نفرت انگیز« اس��ت. 
این انیمیشن به ش��یوه CG )گرافیک کامپیوتري( 

ساخته مي شود.

ماداگاسکار ۳
س��رانجام س��ومین قس��مت از انیمیش��ن  موف��ق 
»ماداگاسکار« هم س��اخته شد که امسال روي پرده 
س��ینماها مي رود؛ محصول کمپان��ي دریم ورکز که 
طرفداران زیادي دارد. از ویژگي هاي دریم ورکز این 
اس��ت که هر بار فیلم هایش با شگفتي هاي جدیدي 
همراهند. »ماداگاسکار۳« انیمیشني است که همه 
گروه هاي س��ني مي توانند پاي آن بنشینند و این، 
مهم ترین نکته جدیدترین قس��مت »ماداگاسکار« 
است؛ البته براي این که بیشتر با این انیمیشن همراه 
شوید، بهتر است قس��مت هاي قبلي آن را هم دیده 

باشید تا کاراکترها را خوب بشناسید.

عصر یخبندان: سوراخي در قاره
»عصر یخبندان« سال هاست- از همان سال ۲00۲ 
که اولین قس��متش ساخته ش��د- که راه خودش را 
م��ي رود و موفق هم بوده اس��ت. ش��خصیت هایش 
بامزه اند و هر بار یکي از آنها قهرمان داستان مي شود. 
این بار نوبت آن س��نجاب کوچک اس��ت. سرزمین 
مندي، سید و دیه گو در خطر اس��ت. آنها سوار یک 
تکه یخ مي ش��وند و به س��فري ماجراجویانه دست 
مي زنند. قطعا این قسمت »عصر یخبندان« باز هم از 

موفق ترین انیمیشن هاي امسال خواهد بود.

هتل ترانسیلوانیا
انیمیشني درباره چند دراکوال که از دنیاي انسان ها 
فاصل��ه گرفته اند. این انیمیش��ن س��اخته ش��ده از 
دراکوالهاي داستان کالسیک برام استوکر، توانسته 
فضایي مفرح و دوست داشتني خلق کند. صداپیشه 

مهم فیلم آدام سندلر است.

چرا ۲01۲ سال انیمیشن است؟

  جهان در تسخیرکارتون

مدیر ش��بکه یک با بیان این که  قصد داریم براس��اس شعار امسال 
 س��ریال های منتخب مردم را پخش کنیم،گفت: در ایام تابس��تان

۱0 سریال برتری که در برنامه »س��ین مثل سریال« از سوی مردم 
انتخاب ش��دند، پخش می ش��ود. مهدی فرجی درباره برنامه های 
تابستان این شبکه گفت: ش��عار اصلی برنامه های تابستانی شبکه 
یک »نشاط بخشی و امیدافزایی و در عین حال توجه به معنویت« 
است. این شعار به دلیل مصادف شدن تابس��تان امسال  با ماه های 
شعبان، رمضان و ذی العقده که از سال گذشته در شبکه یک با نام 
ماه رضوی نامگذاری شده بود، انتخاب شده است. وی در ادامه افزود: 

این سریال ها س��اعت یک و نیم بامداد روی آنتن شبکه یک می رود. 
در تابس��تان هم هر روز یک فیلم سینمایی پخش می کنیم که هنوز 
ساعت آن مشخص نشده است. مدیر شبکه یک با اشاره به برنامه های 
ماه رمضان گفت: مستند »در امتداد غدیر« به کارگردانی رضا برجی 
و تهیه کنندگی محمود جوانبخت ه��ر روز روی آنتن می رود. برنامه 

»این شب ها« با اجرای رضا درستکار و مجموعه تلویزیونی »راستش 
را بگو« به کارگردانی محمدرضا آهنج هر ش��ب پخش می شود. وی 
ادامه داد: در ارتباط با شهادت مختار، شانزدهم مرداد ماه گزیده ای از 
 برنامه »هنگام درنگ« روی آنتن می رود، همچنین یکی از فیلم های 
تهیه ش��ده از س��ریال »مختارنامه« هم با موض��وع زندگی او پخش 

می شود. فرجی بیان کرد: ۱۳ مرداد ماه در ارتباط با سالگرد شهادت 
شهید عباس بابایی یک مستند جدید ۳0 دقیقه ای پخش می کنیم که 
شامل تصاویر گفتگو با دوستان، خانواده و ... شهید بابایی است. گزیده 
مجموعه تلویزیونی »شوق پرواز« هم در قالب یک فیلم سینمایی روی 
آنتن می رود. فرجی افزود: به دلیل طوالنی بودن روزهای تابستان، برای 
عصرها یک برنامه گفتگومحور ش��اد در نظر گرفته ایم که از تولیدات 
گروه اجتماعی است. وی در پایان عنوان کرد: مستند داستانی شهید 
باقری با عنوان »روزهای آخر زمس��تان« پخش می شود، همچنین 

سریال »جنگ بازی« هم در این ماه روی آنتن می رود.

 سریال های منتخب سین مثل سریال  
در تابستان پخش می شوند 
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امام صادق )ع( :
 کسی که بتواند جلوی مفاسد را بگیرد، ولی نگیرد، دوست دارد 

معصیت شود. چنین کسی با خدا اعالم دشمنی کرده است.

؟؟؟

 دست مردم نباید
 در جیب دولت باشد

در علوم انس��انی عاقل ترین فرد کسی است که بحثش را جمع کند و 
در موجزترین ش��کل ارایه دهد. همه ما افرادی را دیده ایم که برای 
بیان یک مفهوم س��اده 45 دقیقه زمان صرف می کنند. اگر بخواهم 
کالم را جمع کن��م، باید بگویم مهم ترین معیار توس��عه یافتگی این 
اس��ت که اکثریت مردم یک جامعه درآمدش��ان از دولت نباشد. به 
نظرم این پایه ای ترین بحث است. وقتی درآمد و عابر بانکم، ماشینم 
و مسکنم از دولت نباشد، آزادی فکر دارم. خدا روح گذشتگان را شاد 
کند. پدربزرگم در جوانی ام به من می گفت کس��ی که از دولت پول 
نگیرد، دین و ایمانش برای خودش است. استقالل مالی مقوله بسیار 
مهمی اس��ت. توصیه می کنم کت��اب »آینده آزادی«،  نوش��ته فرید 
زکریا را بخوانید. این کتاب مدتی در بازار نبود، ولی در حال حاضر در 
بازار نش��ر وجود دارد. زکریا در این کتاب اشاره می کند که در غرب، 
اول مردم از نظر اقتصادی مستقل ش��دند، بعد استقالل سیاسی به 
دست آوردند. دموکراسی بیشتر از 70 س��ال عمر ندارد و فقط یک 
قرن است که مردم اروپا و آمریکا می توانند با شناسامه هایشان رأی 
بدهند، در حالی که نظام های انتخاباتی 300 ساله هستند، ولی همه 

نمی توانستند رأی بدهند.
پس غرب اول به آزادی های مدنی رس��ید، بعد استقالل سیاسی اش 
را کس��ب کرد. من اول باید بتوانم فکر کنم، بعد ببینم به چه کس��ی 
رأی بدهم. در س��ال 1812 در انگلس��تان 60  هزار رمان چاپ شده 
اس��ت. این، تعداد عناوین است نه شمارگان و نس��خه ها. آمار خیلی 
 مهم است. همیشه به دانشجویانم می گویم با آمار زندگی کنید. این 
60 ه��زار عن��وان رمان، نش��ان می ده��د م��ردم انگلی��س کتاب 
می خوانده اند. در سال 1924، یعنی یک قرن بعد، به مردم انگلیس 
گفته شد حاال همه شما می توانید رأی بدهید. چون تا قبل از آن فقط 
زمین داران می توانستند رأی بدهند. خیلی مهم است اول فکر انسان 

رشد کند، بعد تصمیم بگیرد که در عرصه سیاست چه کار کند.
وقتی جوان تر بودم، رفتم رأی بدهم. یک خانم مس��نی آمد و به من 
گفت بیا برایم رأی بده! پرس��یدم چرا من؟ گفت من همه افرادی که 
در این جا هس��تند را دیدم و تو را انتخاب کردم تا برایم رأی بدهی. 
هر کشوری که دموکراتیک اس��ت، این اتفاق در آن افتاده است که 
اقتصادش رشد کرده و از دولت جداس��ت. نکته دیگر این که جامعه 
باید به لحاظ فرهنگی رشد کند. رشد را هم کّمی نکنیم. مسأله فقط 
کتاب خواندن نیس��ت. زمان مش��روطه، ایران 10 میلیون جمعیت 
داشت ولی 10 هزار نفر هم سواد نداشتند. بعد می خواستیم آن زمان 
حزب هم درس��ت کنیم. فرهنگ به معنی فکر کردن و آشنا بودن به 
مسائل اس��ت. در آلمان دانش آموزی که از دبیرستان فارغ التحصیل 

می شود، تمام رمان های کالسیک را خوانده است.

سر انسان بزرگ تر شده است
براس��اس تحقیق��ات اخی��ر 
دانشمندان، جمجه انسان ها 
از قرن بیستم به بعد در حال 
بزرگ شدن است. تحقیقات 
دانش��مندان نشان می دهد، 
اندازه سر انسان هایی که بین 
س��ال های 1825 تا 1985 
متولد ش��ده اند، 8 میلیمتر 
بزرگ تر از اجداد خودش��ان 

است. یعنی سر آنان به اندازه یک توپ تنیس بزرگ تر شده است.
از زمان انسان های نخستین، جمجه انسان ها در حال بزرگ شدن 
بوده تا این که حدود 300 هزار سال پیش رشد آن متوقف شد. اما از 
پنج یا شش هزار سال قبل که انس��ان ها به کشاورزی روی آوردند، 
جمجه آنها شروع به کوچک تر شدن کرد. دلیل کوچک شدن جمجه 

در این زمان هنوز برای دانشمندان مشخص نیست.
حدود 10 سال پیش یک گروه مش��هور علمی در حال اندازه گیری 
اسکلت بدن انسان بودند و نش��انه هایی یافتند که جمجه انسان ها 
دوباره در حال بزرگ ش��دن اس��ت. از آن زمان به بع��د آنها 1500 
جمجه ای که در 160 سال گذشته برای انجام تحقیقات پزشکی به 
مرکز پزشکی فورنسیک دانشگاه تنسی اهدا شده بود، مورد آزمایش 
قرار دادند. نکته جالب دیگر در این تحقیق این بود که جمجمه مردان 
نسبت به جمجمه زنان یک میلیمتر بزرگ تر شده است. این نشان 
می دهد مغز انسان هم در حال بزرگ شدن اس��ت. اما دانشمندان 
هنوز نتوانستند ثابت کنند اندازه مغز هم نسبت به گذشته بزرگ تر 

شده است. 
ریچارد جانتز، انسان شناس��ی که روی این موضوع کار کرده است، 
می گوید: شیوه زندگی انسان ها در بزرگ ش��دن جمجه آنها مؤثر 
است. ما در طول آزمایش��ات خود دریافتیم کاسه سر افرادی که در 
قرن 20 متولد ش��ده اند، درازتر و باریک تر شده است. اگر به نیمرخ 
این جمجمه ها نگاه کنید، متوجه افزایش دارازای جمجه و صورت 
خواهید شد. پهنای صورت هم کمتر شده است. من مطمئن هستم 

دلیل این امر شیوه زندگی ما در دنیای مدرن است.

 انجام کار به وس��یله ک��ودکان در خان��ه موضوع بحث و 
مجادله های فراوانی است. برخی بر این باورند که کودکان 
نباید هیچ کاری در خانه انجام دهند.  آنها در واقع این طور 
فکر می کنند ک��ودک به دنیا نیامده ک��ه کار کند، ظرف 
بش��وید، خانه تمیز کند یا غذا آماده کند. انجام همه این 

کارها وظیفه پدر و مادر است.
از طرف دیگر برخی والدی��ن و به ویژه متخصصان تربیت 
کودک و روان شناس��ان، معتقدند انجام کارهای روزمره 
در خانه برای کودک مفید اس��ت. آنه��ا می گویند انجام 
چنین کارهایی به کودک حس مس��ئولیت می بخش��د، 
 اعتماد به نف��س او را افزای��ش می دهد و به او  احس��اس

»مهم بودن« می دهد. درضمن انجام این کارها او را برای 
انجام وظایف اجتناب ناپذیر آینده آماده می کند.

کار کودک در خانه باید متناسب با سن، توانایی و وقت او 
باشد. مثال از کودک پنج س��اله نباید انتظار داشت ظرف 
بش��وید یا غذا گرم کند. اما در این س��ن می تواند اسباب 
بازی های ریخته ش��ده در اتاق را جمع کند، لباس های 
کثیف را در س��بد بریزد و در جمع و جور کردن خانه در 
حد توانش کمک کند. کودکان کوچک تر معموال مایل به 

انجام کارهای داخل خانه هستند.
آنها از انج��ام این گون��ه کارها لذت می برند و احس��اس 
می کنند بزرگ شده اند. زیرا پدر و مادرشان آنها را انجام 
می دهند. به کودکان بزرگ تر باید کارهایی با مسئولیت 
بیشتر داده شود، مانند تمیز کردن یا خشک کردن ظروف، 
جاروکش��ی و گردگیری، آب دادن گل ها یا رسیدگی به 
باغچه با نظارت پ��در یا مادر. اما چنی��ن کارهایی گاهی 
خواست کودکان بزرگ تر یا نوجوان نیست و نمی خواهند 
آنها را انجام دهند. یکی از مهم ترین دالیل آن این اس��ت 
که با بزرگ شدن کودکان، مسئولیت های آنها در رابطه 
با مدرس��ه افزایش می یابد. انجام تکالیف مدرسه معموال 
وقت گیر است و با باال رفتن سن بیشتر هم می شود. یک 
دانش آموز دوره راهنمایی گاهی روزانه حداقل دو ساعت 
باید به انجام تکالیف مدرسه بپردازد و حدود شش  ساعت 

هم در کالس درس باشد.
اگر کودک ب��ه فعالیت های دیگر خارج از مدرس��ه مانند 
کالس های خاص ورزش��ی، هنری یا علمی هم مشغول 
باشد، زمان باقی مانده برای انجام کارهای خانه احتماال 
بسیار کوتاه خواهد بود. در چنین شرایطی اضافه کردن 
کارهای دیگر بر دوش کودک او را یاغی یا حداقل مقاوم 
می سازد. در این جا مسئولیت والدین این است که کاری 
را که کودک در مدرسه یا پس از آن انجام می دهد، در نظر 
گرفته و برنامه انجام کارهای دیگر را براساس آن تنظیم 
کنند. وقتی کارهای مدرسه زیاد است، می توان انجام کار 
خانه را به روزهای آخر هفته موکول ک��رد یا کار روزمره 
خیلی سبکی در ماه های مدرس��ه انجام داد و سپس در 

تابستان به طور جدی تر در کارهای خانه مشارکت کرد.

برنامه مشترک شبانه »جمع و جور« برای همه 
اعضای خانواده

برخی خانواده ها هر شب یک برنامه »جمع و جور« 10 یا 
15 دقیقه ای برای همه اعضای خانواده ترتیب می دهند 
که در ای��ن دقایق همه با هم به جم��ع و جورکردن خانه 
می پردازند، اسباب بازی ها سر جایشان گذاشته می شود، 
کتاب ها یا مجالت در محل خود ق��رار می گیرند، ترتیب 
ظرف ها داده می شود و آشپزخانه مرتب می شود و حتی 

گردگیری برخی اتاق ها یا اتاق نشیمن صورت می گیرد.
این مدت زمان کار مشترک در خانه باعث می شود کودکان 
در مدت زمان کوتاهی کار ساده ای انجام دهند و به مزایای 
انجام این کار دست یابند. در ضمن همه اعضای خانواده 
درگیر کار مشترکی شده اند که عالوه بر افزایش صمیمیت، 
روح همکاری را در آنان تقویت می کند. پیامد چنین کاری 
برای پدر و مادر نیز برجسته است، چرا که با کمک همه 
اعضای خانواده برخی از کارهای روزمره در فضایی گرم و 

صمیمانه انجام شده است.
نکته مهم در انجام کار خانه این اس��ت ک��ه والدین باید 
طبیعت و ماهیت زندگی با یکدیگر، به عنوان یک خانواده، 
را مورد تأکید قرار دهند. مفهوم ماهیت زندگی خانوادگی 
این است که همه به هم کمک می کنند، برخی کارها به 
وسیله یک یا دو نفر انجام می ش��ود و گاهی یکی بیش از 
دیگری کار می کند، اما هر کس براساس توانایی و برنامه 

زمان بندی خود در این کار گروهی مشارکت دارد.

انجام کار در خانه تنبیه کودک نیست
انجام کار در خانه تنبیه کودک نیس��ت و نباید هم باشد، 
بلکه ابزاری آموزشی اس��ت که کودک را در نهایت آماده 
می س��ازد تا روزی در آینده بتواند مراقبت از خود و انجام 
کارهای خود را برعهده گیرد. اگر انجام کار به صورت تنبیه 
در آید، انجام آن برای ک��ودک فایده ای ندارد و به افزایش 

اعتمادبه نفس و حس مسئولیت او کمک نمی کند.

برای کودکان در خانه، تنوع کاری ایجاد کنید
از آن جا که هدف نهایی انجام کار در خانه افزایش توانایی 
کودک در آینده برای انجام کارهای متفاوت اس��ت، باید 
انجام کار در خانه نیز متنوع باشد. این تنوع کاری از نظر 
روحی نیز برای کودک جالب است و چالش موجود در هر 
کار، به افزایش بیشتر اعتماد به نفس او کمک می کند. نکته 
نهایی این است که شما به عنوان والدین در انجام کارهای 
مختلف خانه باید الگوی کودکان خود باشید. اگر شما در 
مقابل کودک این کار را انجام ندهید، احتماال او هم دلیلی 

نمی بیند انگیزه ای برای انجام آن کارها پیدا کند.

آیا کودکان باید در خانه کار 
کنند؟

+16+32

+9+28

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

دانستنی

دانستنی

مهرزاد دانش

اخبار ویژه

عکس نوشت

فناوری

شرکتی در ابتکاری جدید دست به ساخت چادرهایی 
در ابعاد کوچک ب��رای »تویوتا پی��روس« زده و این 
خودروی ش��یک را به یک کاروان کوچ��ک و راحت 

تبدیل کرده است.
ش��اید تا به ح��ال کاروان، کامیون های چ��ادری یا 
ون های ب��زرگ ومختلفی دیده باش��ید که بهترین 
 وس��یله برای مس��افرت ب��ه مناط��ق دور هس��تند. 
کاروان هایی که اندازه ای ب��زرگ دارند و می توانید 

شب را به راحتی در آنها بگذرانید.
اما مطمئنا هنوز کمپرهایی )چادر مس��افرتی( را که  

برای اتومبیل های هیبریدی کوچک ساخته شده اند، ندیده اید. »هبیتنتز« چادر کوچکی 
است که می توانید به انتهای »تویوتا پیروس« نصب کنید و به مسافرتی طوالنی بروید و 

شب ها را هم در چادر اتومبیل خود بگذرانید.
 این چادر کوچک برای کاهش هزینه های سفر ساخته شده و می توان در پارک های ملی 
و سایرمناطق از آن استفاده کرد. از آن جا که پیروس خودرویی کم مصرف است، می توان با 
داشتن این چادر که در قسمت انتهایی اتومبیل نصب می شود، سفرهایی با مسافت طوالنی 
را نیز تجربه کنید و از دادن هزینه اضافی برای اقامت در هتل خودداری کرده و شب را در 

همان پیروس خود به راحتی بگذرانید.
این چادر پشت اتومبیل بسته می ش��ود و ظرفیت کافی برای دو نفر دارد. ابعاد این چادر 
203 در 102 سانتیمتر است. شرکت سازنده اعالم کرده درصدد است در آینده از این گونه 
چادرها برای مدل های دیگری ازاتومبیل هم بسازد. با استفاده از این چادر، پیروس نه تنها 

یک اتومبیل ارزان قیمت، بلکه هتلی رایگان هم هست.

جنگل جدید مصنوعی س��نگاپور عالوه بر داش��تن 
گیاه��ان گرمس��یری، س��رخس ه��ای باالرونده و 
منظره ای جذاب، در کنار آب قرار دارد و دربرگیرنده 
نخستین درختان مکانیکی جذب انرژی خورشیدی 
اس��ت که 50 متر ارتف��اع دارند. این جن��گل 18 ابر 
درخ��ت مصنوعی دارد ک��ه انرژی خورش��ید جذب 
می کنند و مانند صفحات خورشیدی و مجرای تخلیه 
هوا، برای محفظه های مجاور و جمع کردن آب باران 
عم��ل می کند.11 درخ��ت این جنگل ب��رای ایجاد 
نیروی برق با صفحات فوتو ولتائیک مجهز شده که نور 

خورشید را به برق تبدیل کند؛ عملکردی که می تواند فناوری نور و آبرسانی کمکی را در 
منطقه حفاظت شده فراهم کند. 

براساس گزارش تی جی دیلی، ارتفاع این درخت ها بین 25 تا 50 متر متغیر است و هرکدام 
از آنها گل ها و گیاهان مختلف گرمس��یری را به نمایش گذاشته اند که از روی بدنه فلزی 

آنها باال رفته است.
 این درختان تقلیدی از همتایان خود در جذب و انتشار گرما هستند و برای افرادی که وارد 
جنگل می شوند، سایه مورد نیاز را در گرمای هوای سنگاپور تأمین می کنند. این کشور 
 امیدوار است با توسعه این پارک به عنوان یک نقطه »اکوتوریس��م« دیگر، به جای ایجاد 
یک مرکز خرید، تعهد خود را به ثبات پذیری نش��ان داده و گل ها و گیاهان زیبایی را نیز 
از سراسر جهان به نمایش بگذارد. قرار است این پارک که وس��عت آن یک کیلومتر مربع 
است، به طور رسمی 29 ژوئن )9 تیر( افتتاح شود. کار ساخت این باغ هفت سال به طول 

انجامیده است.

گل نیلوفر آبی نمادی از رشد میان مشکالت و سختی هاست 
و به دلیل این ویژگی، بسیار مورد توجه طراحان قرار داشته 
اس��ت. جدیدترین مورد اله��ام از این گل، برج های ش��هر 
آسمانی است. »شهر آس��مانی« )city in the sky( یکی 
 از ایده های خالقانه طراحان برای سال های آینده محسوب 
 می شود.  ایده احداث شهر آس��مانی »Herma« می تواند
  راه��ی ب��رای ف��رار از ش��لوغی، ترافی��ک و آلودگ��ی

 کالنشهرها باشد.

به گفت��ه طراح��ان، سیس��تم مفهوم��ی Herma  پناهگاه 
امنی برای ف��رار از ترافی��ک، ش��لوغی و آلودگی های صوتی 
 و بصری کالنش��هرها و تجربه س��کونت در آرامش آس��مان 

است. 
 مجموعه برج ه��ای نیلوفر آب��ی در این سیس��تم مفهومی 
می توانند در نقاط مختلف کالنش��هرها احداث شده و تجربه 
 اقامت در محیط��ی دور از اس��ترس را در می��ان ابرها فراهم 

کنند.

جنگل مصنوعی در سنگاپورخودرویی کوچک مجهز به اتاق خواب

طرح رویایی برج های نیلوفر آبی در آسمان

فستیوال بالن در هایکوی چین

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
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صالح کار کجا و... دست انداز
خبر رسیده است مردم اصفهان  مجید 

ه��ر روز 100 میلی��ون تومان کافی
قلیان می کشند. ضمن تبریک 
این خبر میمنت اثر، در ارتباط با پیرامون این مس��أله 
چن��د نکته ب��ه ذه��ن حقی��ر می رس��د. اول این که 
خوشبختانه باالخره واحد شمارش قلیان مشخص شد. 
مدت ها بود یک اغتشاش کامل بر این عرصه حکمفرما 
بود و عناوین متعددی برای ش��مارش قلیان اس��تفاده 
می ش��د. از جمله »َکله«، به طور مث��ال: یه کله دیگه 
بزارم؟! خوب، به طور مثال: اصغر یه خوباشا وردا بیار سر 
این میز! و »ماسماس��ک«، به طور مثال: بزار تا برم این 
ماسماسکا از پش��تی ماش��ین بیارم! و الی آخر... اما با 
اطالع رس��انی جدید دوستان مشخص ش��د ما باز هم 
طبق معمول به خطا رفته ایم و واحد ش��مارش قلیان، 

تومان است.

دیگ��ر این که، ای��ن طور اخب��ار معم��وال تکمله های 
بع��دی و جالبی دارد که مهم ترینش��ان خبری اس��ت 
با این مضم��ون که: »آی��ا می دانید ب��ا 100 میلیون، 
می توان چند مدرس��ه، چند بیمارس��تان و چند چیز 
دیگر ساخت؟!« اما از آن جایی که قرار بود فرض مثال 
با حذف یارانه بنزین هم هزاران عدد از این مدرسه ها 
و بیمارستان ها ساخته ش��ود و هرشب اون آقا مهربونه 
به ماها مژده می داد که نم��ی دونی وقتی یارانه بنزین 
حذف بشه چه کیفی کنیم! و تا به این لحظه هیچ کس 
هنوز کیف مذکور را نکرده و مدرس��ه های موعود هم 
 س��اخته نش��ده اس��ت، لذا نخیر! این دفعه دیگه گول 
 نمی خوریم. مگر این که خیلی اصرار کنید که خوب تو 

شرمندگی تون می مونیم و می خوریم.
دیگر این ک��ه قدم��ا فرموده اند »رطب خ��ورده منع 
رطب ک��ی کند؟« لذا حقی��ر اخالقا نم��ی توانم عرض 

کنم »دوس��تان دیگر نکش��ید«، ولی پیشنهاد دیگری 
دارم: ببینید دوس��تان از بیست،  سی س��ال پیش که 
ما جوان بودی��م، هر دوره ای یک چیزی مد می ش��د 
که انجام دادنش نش��ان می داد آدم دیگر بچه نیست 
و به حول و قوه الهی بزرگ ش��ده اس��ت. آن اوایل هر 
کی می خواس��ت ثابت کند ک��ه خیل��ی می فهمد و 
دیگر بچ��ه نیس��ت، کتاب ه��گل و نیچ��ه می گرفت 
دس��تش و عینک شیش��ه تخم مرغی م��ی زد. کمی 
بعدتر می رفت کافی شاپ و حاال هم قلیان می کشد. 
حقیر هم در ش��گفتم از این س��یر قهقرایی ولی حیف 
که رطب خورده... آره دیگه. لذا حقیر صرفا پیش��نهاد 
می دهم که مدسازان عزیز حتی المقدور یک تغییری 
در رویه خ��ود بدهند وگر نه تا یک��ی دو دهه دیگر خدا 
 می داند کار به کجا بکش��د. حاال البته ب��از هر جور که 

صالح می دانید.

چهره

محمود سریع القلم
نویسنده

اولین تبلت ایرانی با برخورداری از جدیدترین تکنولوژی و فناوری 
روز دنیا به نام »دیمو« رونمایی شد.

رضا مریداوی ، مدیرعامل شرکت تولید کننده این تبلت در مراسم 
رونمایی از این تولید ایرانی اظهار داش��ت: ه��م اکنون ماهانه به 
صورت میانگین 10 هزار دستگاه از این کاالی ملی در کشور تولید 
می شود. طبق برنامه قرار است این میزان به 20 هزار دستگاه در 
ماه برسد و ظرفیت تولید تا پایان سال 91 دو برابر شود. وی با بیان 

این که در فاز نخست تولید، دو مدل تبلت ایرانی وارد بازار ایران 
می شود که قیمت های آن نصف قیمت تبلت های مشابه خارجی 
در بازار است، افزود: تبلت  »700 دیمو« با برخورداری از صفحه 
نمایش 7 اینچی با قیمت 390 هزار تومان و مدل »دیمو 900« با 
برخورداری از صفحه نمایش 9 اینچی با قیمت 580 هزار تومان در 

اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.
وی گفت: این تبلت ه��ا دارای دو ماه گارانت��ی تعویض و 12 ماه 

گارانتی خدمات پس از فروش هستند.
مریداوی اعالم کرد:   تبلت های ایرانی از شنبه هفته آینده در تمام 
نمایندگی های مجاز در سراسر کشور موجود است و متقاضیان 

می توانند آنها را خریداری کنند.
وی با تأکید بر حمایت مس��ئوالن از این محص��ول داخلی اعالم 
کرد: در صورت حمایت نکردن، شاهد افزایش قاچاق این کاالی 

ارتباطی خواهیم بود.

اولین تبلت ایرانی رونمایی شد
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