
نمایندگان  اصفهان در مجلس هشتم هماهنگ نبودند

پیشنهاد برای مذاکره 
مذاکره برای پیشنهاد

چند دلیل برای 
لبخندزدن...

 فوالدگردرخصوص حل نشدن مسئله آب عنوان کرد 

برگزاری دور سوم مذاکرات ایران و 1+5 در مسکو

 امیدوارم مجبور به 
شکایت از ذوب نشوم 9

کریمی 
پرسپولیسی ماند 86

 تحولی بزرگ در شهرکرد 
12باتصویب برج های دوقلو 

 متسو  سرمربی
 تیم پرسپولیس شد

دخالت نکنند، مصلی را می سازیم
استاندار اصفهان :

مذاکرات پرس��پولیس با برونو متس��و که از روز دوش��نبه آغاز ش��ده  بود، 
در نهایت به ج��ذب این مربی و انتخ��اب او به عنوان س��رمربی آینده تیم 
پرسپولیس انجامید. با این توافق، متسوی فرانس��وی قرار است جایگزین 
دنیزلی، سرمربی فصل پیش سرخ پوشان ش��ود. بزرگ ترین افتخار متسو 

پیروزی با تیم سنگال در دیدار با فرانسه در جام جهانی 2002 است. 

ورزش اصفهان صاحب دارد

از همان روزی که رشید خدابخش در تاالر افتخارات 
اداره کل ورزش و جوانان اس��تان در مقابل اصحاب 
رسانه اصفهان نشس��ت و ادامه حضورش در استان 
اصفهان را منوط به توافق دو رییسش- وزیر ورزش 
و استاندار اصفهان- دانست، کاماًل مشخص  بود که 
 به خاطر اظهارات مش��اور اس��تاندار و جو منفی به 
راه افتاده علیه خودش دلگیر است و شاید عمر دوران 
مدیریتی اش در اصفهان کفاف دیدن افتتاح نهایی 

ورزشگاه نقش جهان را ندهد.
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گفتگو با مسئول خانه ادبیات حوزه هنری
10
 

فرهنگ در خدمت هیاهو است

دالیل گرانی گوشت در بازار
زنجیر گرانی گوشت به پای مردم پیچید4

در راس��تای گفتگو های ایران و 1+5، روز دوم مذاکرات ایران 
و 1+5 دیروز در حالی در هتل حلقه طالیی مس��کو برگزار شد 
که شایعات متعددی در مورد محتوا و نتایج مذاکرات روز اول 
به گوش می رس��ید. واکنش طرف های مقابل به ارایه بس��ته 
پیش��نهادی جامع و دقیق ایران، کانون بح��ث های دیروز در 

پایتخت روسیه بود.
بس��ته پیش��نهادی ایران اولین بار در بغداد ارایه ش��ده بود، 
 اما در مس��کو به طور تفصیلی و دقیق در اختی��ار نمایندگان 
شش کش��ور درگیر در مذاکرات با ایران قرار گرفت. پیشنهاد 

 ایران ش��امل پنج محور اصلی بود؛ اصول راهنمای مورد توافق 
دو ط��رف، اه��داف، موضوع��ات، س��اختار ش��کلی فرآین��د 
گفتگوه��ا و در نهای��ت، گام ه��ای متقابل دو ط��رف که باید 
برداش��ته ش��ود. مبانی و نتیجه هر گام و همین طور اقداماتی 
 که دو طرف باید انجام دهند نیز در این طرح لحاظ ش��ده بود.  
همین طور به اقدامات ش��فاف س��از و اعتمادساز طرف مقابل 
 و اقدامات هم��کاری جویانه ای ک��ه دو ط��رف می توانند هم 
در عرصه هس��ته ای و هم غیر هس��ته ای انجام دهند، اش��اره 

2شده است.

 محرومیت 4 میلیون نفر 
از یارانه جدید
این همه شبکه 

به چه دردی می خورد؟ 

واگذاری اداره شهر به
 مردم مغفول مانده است
مدیریت فضای سبز باید 

تخصصی شود

نقشه ای که خواب از 
چشمان سارقان می گیرد

چک صنعتگران اصفهان 
اعتبار ندارد
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مناقصه
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای 

سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

نوع محل اجراشماره مناقصه
بودجه

برآورد )ریال(تضمین )ریال(

78/000/0001/668/287/452جاریشبکه جمع آوری و انتقال فاضالب خوراسگان91-2-121

عملیات سازه حوضچه های بتنی بیوفیلتر 91-2-122
تصفیه خانه فاضالب شمال

19/700/000393/480/079جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/4/10
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 91/4/11

 www.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سایت اینترنتی
 www.iets.mporg.ir :پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

آگهی مزایده
س��ازمان مجری س��اختمان ها و تأسیس��ات دولتی و عمومی در نظر دارد نسبت به فروش 
آهن آالت مازاد پروژه بیمارستانی کلیشاد به شرح ذیل برابر ضوابط و از طریق مزایده اقدام 
نماید. متقاضیان می توانند به منظور دریافت اسناد مزایده و بازدید از آهن آالت مربوطه از 
تاریخ چاپ آگهی به مدت 10 روز در س��اعات اداری به آدرس: اصفهان، شهرستان کلیشاد، 

بیمارستان 96 تختخوابی کلیشاد مراجعه نمایند.
1- کانال گالوانیزه در ابعاد مختلف حدود 18 تن

2- لوله برق فلزی حدود 12 تن
3- لوله فلزی آب در ابعاد مختلف حدود 35 تن

4- آهن آالت شامل نبشی- قوطی- سپری حدود 35 تن
ضمنًا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

اداره کل امور اداری و منابع انسانی
سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی

آگهی مزایده )تجدید(
موضوع مزایده: فروش 2500 مترمربع زمین واقع در خیابان کمربندی شمال 
ش��هر جنب زمین دارالقرآن جهت احداث بیمارستان تخصصی شهرداری منطقه 

یک 
دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل زمین: واقع در خیابان کمربندی شمال شهر جنب زمین دارالقرآن جهت 
احداث بیمارستان تخصصی شهرداری منطقه یک

شرایط شرکت در مزایده: شرکت برای عموم آزاد می باشد که بایستی دارای 
کپی شناس��نامه عکسدار و یا کپی کارت ملی معتبر، اساسنامه شرکت با آخرین 
تغییرات باش��ند )ش��رکت کنندگان در مزایده باید رعایت منع مداخله کارکنان 

دولت را بنمایند.(
محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

مهلت دریافت و ارسال اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرایط دعوت 
می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری 
روز ش��نبه مورخ 1391/4/10 به امور قراردادهای ش��هرداری نجف آباد مراجعه 
و پیش��نهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز ش��نبه مورخ 91/4/17 به 

دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل نمایند.
قیمت پایه زمین از قرار هر مترمربع: 600/000 ریال

مبلغ فروش اسناد مزایده: 200/000 ریال طی فیش واریزی به حساب سیبا 
بانک ملی به شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

میزان س�پرده: معادل 5 درصد کل قیمت پای��ه زمین به مبلغ 75/000/000 
ریال را طی فیش واریزی به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداری 

نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند.
هرگاه برنده یا برندگان اول و دوم و س��وم حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند سپرده 

آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
تذکر 1: هزینه انتش��ار این آگهی و س��ایر هزینه های برگزاری مزایده به عهده 

برنده مزایده خواهد بود.
تذکر 2: شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت اول

نگاهی به عجیب ترین سرقت های تاریخ
س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[

]عک



چهره روزیادداشت

حضور مستقل حزب مؤتلفه اسالمی 
درانتخابات آینده

عضو ش��ورای مرکزی ح��زب مؤتلفه اس��امی با بیان ای��ن که این 
 حزب برای انتخابات ش��وراها لیس��ت مس��تقل می ده��د، گفت: 
در ص��ورت ع��دم پذی��رش گزینه ه��ای مؤتلف��ه ب��رای انتخابات 
 ش��وراها توس��ط جبهه متحد، ب��ه ص��ورت مس��تقل در انتخابات 

شرکت می کنیم. 
حمیدرضا ترقی  با بیان این که حزب مؤتلفه اسامی برای انتخابات 
شوراها لیست مس��تقل ارایه می کند، اظهارداش��ت: برای انتخابات 
شوراها و ریاس��ت جمهوری، مؤتلفه نامزد مس��تقل به جبهه متحد 
اصولگرای��ان معرفی خواه��د کرد، ام��ا در مورد کیفی��ت این کار و 
چگونگی هماهنگی و تب��ادل نظر با جبهه، هن��وز تصمیمی گرفته 
نش��ده اس��ت. وی با بیان این که این اقدام مؤتلفه هی��چ منافاتی با 
 وحدت اصولگرای��ان ندارد، افزود: مؤتلفه در انتخابات گذش��ته و در 
جری��ان س��ازو کار انتخابات��ی هیچ مصداق مش��خصی نداش��ت و 
تنها در مورد مص��داق های جمعی نظ��ر می داد، ام��ا در انتخابات 
ریاست جمهوری و ش��وراها خود مصداق معرفی خواهد کرد. عضو 
 ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه در پاسخ به این س��ؤال که اگر لیست 
 مؤتلفه مورد نظر دیگر گروه های اصولگرا نباش��د آی��ا نظر جمع را 
می پذیرد، گفت: در این صورت مؤتلفه برای انتخابات شوراها لیست 
مستقل خواهد داد.وی خاطرنشان کرد: در مورد حضور مستقل در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری در صورت مورد اجم��اع نبودن گزینه 

مؤتلفه، هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

بس��ته پیش��نهادی ایران اولین بار در بغداد ارایه ش��ده بود، 
 اما در مس��کو به طور تفصیلی و دقیق در اختی��ار نمایندگان 
شش کش��ور درگیر در مذاکرات با ایران قرار گرفت. پیشنهاد 
 ایران شامل پنج محور اصلی بود؛ اصول راهنمای مورد توافق 
دو ط��رف، اه��داف، موضوع��ات، س��اختار ش��کلی فرآین��د 
گفتگوه��ا و در نهای��ت، گام ه��ای متقابل دو ط��رف که باید 
برداشته ش��ود. مبانی و نتیجه هر گام و همین طور اقداماتی 
 که دو طرف باید انجام دهند نیز در این طرح لحاظ ش��ده بود.  
 همین طور به اقدامات شفاف س��از و اعتمادساز طرف مقابل و 
 اقدامات هم��کاری جویان��ه ای ک��ه دو ط��رف می توانند هم 
در عرصه هس��ته ای و هم غیر هس��ته ای انجام دهند، اش��اره 

شده است.
در مقابل، نمایندگاه1+5 که شاید انتظار ارایه این طرح مفصل 
از سوی ایران را نداش��تند، برای بررس��ی و پاسخگویی به آن 
خواستار فرصتی یک روزه ش��ده و از هر گونه پاسخ محتوایی 
به پیش��نهادهای ایران خودداری کردند. به ای��ن ترتیب روز 

دوم مذاکرات در شرایطی آغاز شد که ایران شرایط الزم برای 
 عبور از وضعیت بن بست س��ابق را فراهم کرده بود، اما به نظر 
می رسد که عدم هماهنگی الزم بین نمایندگان طرف مذاکره 
با ایران، منجر به عدم تفاهم در ارایه پاسخی واحد به پیشنهاد 

ایران شده است. 
این چندپارگی البته بی سابقه نیست؛ برای نمونه نمایندگان 
1+5 بعد از اج��اس بغداد با توجه به مواض��ع متفاوتی که در 
خصوص نحوه تعام��ل و تنظی��م رویکرد داش��تند، هر کدام 
جداگانه اقدام به اعام مواضع خود نس��بت ب��ه طرح تعریف 
از گام ه��ا و همچنین تش��دید تحریم ب��ر علیه ای��ران کرده 
بودن��د. این ع��دم تفاهم حداکثری، در مس��کو نی��ز منجر به 
ورود هر یک از اعضا با فهرس��ت حداقلی به اجاس شد و این 
تداعی را به وجود م��ی آورد که رفتار خانم اش��تون بر خاف 
 اظهارات مقامات آمریکایی و تحت تأثیر نظرات دیگر اعضا قرار 

گرفته است. 
از س��وی دیگر، بی  برنامگی ط��رف غربی در مذاک��رات نیز از 

جمله مس��ائلی اس��ت که تأثیری منفی بر دورنمای پیشرفت 
 مباح��ث داش��ته اس��ت. دپیلمات ه��ای حاضر در مس��کو 
می گویند،گروه 1+5 پیش��نهادهای خود را در هیچ چارچوب 
بلند مدتی که مش��خص کننده الزامات و تبعات آن و گام های 
 بعدی باش��د، قرار نمی دهد و صرفاً بر برداشته شدن یک گام 

تأکید دارد. 
طبیعتا از دید طرف ایرانی این مسأله، به این معناست که گروه 
1+5 در واقع به دنبال پیدا شدن راه حل کانی برای بن بست 
موجود نیست، بلکه فقط بر گرفتن یک امتیاز تاکتیکی تمرکز 
کرده است. در این میان اما روسیه بس��یار عاقه مند بود تا با 
توجه به آخرین نقش میانجیگری که ب��ا چین در آخرین روز 
اجاس بغداد ب��رای نزدیک ک��ردن مواضع طرفی��ن از خود 

نش��ان داد، در مسکو شاهد 
دس��تاورد مناس��بی باشد و 
توان روس��یه ب��رای کمک 
به ح��ل مس��ائل جهانی را 
نشان دهد. به نظر می رسد 
که ط��رف روس تاش های 
وی��ژه ای را برای ب��ه نتیجه 
رسیدن مذاکرات مسکو آغاز 

کرده است. 
 پوتی��ن پی��ش از انتخابات
 روس��یه، ط��ی مقال��ه ای
 ب��ه موض��وع برنامه ه��ای

هس��ته ای ایران پرداخته و 
پیش��نهاد داده بود که برای 
ب��رون رف��ت از مذاک��رات 
پیچیده و س��خت 1+5، حق 

غنی سازی برای ایران از سوی کشورهای عضو پذیرفته شود و 
در ازای آن، ایران مکلف به همکاری با آژانس باشد. 

 ضیافت ش��ام روس ه��ا ب��ا تی��م مذاک��ره کنن��ده ایرانی و 
بحث های جدی و اساس��ی طرفین در آن و نی��ز دیدار دیروز 
 صبح علی باقری، معاون جلیلی با س��رگئی ریابکوف، معاون 
وزیر خارجه و نماینده روس��یه در گروه 1+5 نیز در راس��تای 
همین تاش های جدی روس��یه برای نزدیک کردن مواضع 
دو طرف ارزیابی می شود. باید تا اعام نتیجه رسمی مذاکرات 
دوطرف منتظر ماند و دید که بی برنامگی و ناهماهنگی های 
 نماین��دگان 1+5 نتیجه مذاک��رات را تعیین خواه��د کرد یا 

چانه زنی ها و میانجیگری های روس ها.

برگزاری دور سوم مذاکرات ایران و 1+5 در مسکو

پیشنهاد برای مذاکره، مذاکره برای پیشنهاد

در راس�تای گفتگو های ایران و 1+5، روز دوم مذاکرات ای�ران و 1+5 دیروز در حالی در هتل  مجید 
حلقه طالیی مسکو برگزار شد که شایعات متعددی در مورد محتوا و نتایج مذاکرات روز اول کافی

به گوش می رسید. واکنش طرف های مقابل به ارائه بسته پیشنهادی جامع و دقیق ایران، کانون 
بحث های دیروز در پایتخت روسیه بود.

پیشنهاد یک نماینده درباره 
نمایندگان شلوغ!

س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با بیان این که نحوه صحبت نمایندگان از تریبون 
مجلس در آیین نامه داخلی مش��خص شده، خاطرنشان 
کرد: نمایندگان باید خود سکوت جلسه را رعایت کرده 
و در صورتی هم که نماینده ای س��کوت جلسه را رعایت 
نکرد، دیگر نمایندگان بای��د با تذکر وی را امر به معروف 
کنند. نقوی حسینی با مظنون دانس��تن ایجاد هیاهو و 
سر و صدا در مجلس، اظهار داشت: هیأت رییسه مجلس 
باید برای حفظ آرامش جلسه، نظارت کافی داشته باشد 
و نام افرادی که نظم جلسه را بر هم می زنند پس از اعام 

در صحن علنی، به هیأت نظارت معرفی کند.

 واکنش ایران 
به  اقدامات  عربستان

حدود هشت ماه پیش بود که با مرگ ولیعهد عربستان و 
جایگزین شدن نایف در سمت ولیعهدی، صالحی، وزیر 
امورخارجه کشورمان به همراه هیأتی عازم عربستان شد. 
بنا بر شنیده ها وزارت امورخارجه کشورمان ظاهرا بنا بر 
تصمیمات غلط دولت پادشاهی عربس��تان و همچنین 
اقدامات غیر انس��انی و غیردیپلماتیک این کشور، هیچ 
نماینده ای را جهت ش��رکت در مراس��م تدفین ولیعهد 
عربستان نفرستاد و رسماً بدین صورت اعتراض خود را به 
رفتارهای زشت دولت عربی آل سعود اعام داشته است.

 طرح اسرائیل 
برای تقسیم سوریه

شبکه خبری المنار به نقل از یک مسئول بلندپایه وزارت 
خارجه رژیم صهیونیس��تی اعام کرد که س��قوط نظام 
سوریه و گرفتار شدن این کشور در جنگ داخلی، مسأله ای 
بسیار مهم و مناس��ب برای این رژیم اس��ت. این مسئول 
رژیم صهیونیستی افزود: بشار اسد ثابت کرده که دشمنی 
سخت و غیرقابل تحمل برای اسرائیل است و هر نظامی که 
در سوریه روی کار بیاید، برای اسرائیل بدتر از نظام بشار 
اسد نخواهد بود. این منابع به شبکه خبری المنار گفتند 
که طرحی برای تقسیم س��وریه به شش منطقه در غرب، 
شرق، ش��مال، جنوب و مرکز )دمشق و حلب(وجود دارد 
که در صورت تحقق این طرح، رژیم صهونیستی تا سال ها 

از جانب سوریه خطری احساس نخواهد کرد.

خبر ویژه

خبر کوتاه

بیشتر برنامه های نیروی انتظامی 
ایجابی بوده

سردار احمدی مقدم/فرمانده نیروی 
انتظامی

نی��روی انتظامی ب��ا هرگون��ه رفتاره��ای تعم��دی و غی��ر اخاقی 
برخ��ی اف��راد ک��ه در پ��ی هنجارش��کنی و رواج پدی��ده بدحجابی 
 در کش��ور هس��تند، ب��ر اس��اس وظیف��ه ذات��ی خ��ود ب��ه ش��دت

 برخورد می کند. 
توس��عه فرهنگ عفاف و حج��اب بر عهده دس��تگاه ه��ای متعددی 
اس��ت، اما نیروی انتظامی ه��م در جایی که احس��اس کند حضورش 
 برای برخ��ورد قاطعانه ب��ا هنجارش��کنان ضروری اس��ت، وارد عمل 
م��ی ش��ود.عمده برنامه ها و 
وظایف در این خصوص ایجابی 
بوده که فرهنگ سازی و تبلیغ 
از جمله این برنامه هاست و در 
بخشی نیز ناگزیر برای اندک 
اف��رادی ک��ه هنجارش��کنی 
می کنن��د، برخ��ورد س��لبی 

صورت می گیرد.
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ایران تنها به مذاکرات متکی نیست

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که سیاست ایران تنها این نیست که 
به مذاکره اتکا کند بلکه سیاست ایران حل مشکات فی مابین اس��ت، گفت: گروه 1+5 در درون خود با 

اختافات زیادی مواجه است.

از دید طرف ایرانی، 
گروه 1+5 در واقع 

به دنبال پیدا شدن 
راه حل کالنی برای 

بن بست موجود 
 نیست، بلکه 

 فقط بر گرفتن 
یک امتیاز 

تاکتیکی تمرکز 
کرده است

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
موضوع: خرید تجهیزات فرهنگسرا

اداره کل راه و شهرس��ازی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد نسبت به خرید، حمل تا 
پروژه و نصب تجهیزاتی به شرح ذیل جهت سالن های آمفی تئاتر فرهنگسرای بزرگ شهرکرد 
براس��اس قان��ون برگزاری مناقصات و آیی��ن نامه های اجرائی آن، مصوبه ش��ماره 84178/ث 
34162 ه� مورخ 85/7/6 هیأت محترم وزیران اقدام نماید. لذا از کلیه تأمین کنندگان دارای 
صالحیت دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل و با در دست داشتن معرفینامه جهت 

خرید و دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.
* موضوع مناقصه: خرید، حمل تا محل پروژه و نصب تجهیزات سیستم های صوتی، پخش 
تصویر، نورافکنی، ضبط تصویر، نور اختصاصی، تأسیس��ات صحنه، سیس��تم پرده های بغل رو 

مخمل )موتورایز( و... سالن های آمفی تئاتر 300 نفره و 1200 فرهنگسرای بزرگ شهرکرد
* مبلغ تضمین و نوع تضمین شرکت در مناقصه: نود میلیون ریال می باشد که به یکی 
از صورت های ضمانت نامه بانکی، چک تضمینی بانکی و یا واریز نقدی مبلغ تضمین به شماره 
حساب 2173631552008 نزد بانک ملی )حساب سیبا( به نام حساب وجوه متمرکز سپرده 

های اداره کل راه و شهرسازی استان باید ارائه گردد.
* مح�ل دریافت اس�ناد مناقصه: گروه پیمان و رس��یدگی حوزه مدیری��ت امور اجرایی 

ساختمان ها و تأسیسات دولتی وعمومی اداره کل راه و شهرسازی استان
* تاریخ مراجعه جهت دریافت اسناد: از زمان انتشار آگاهی نوبت اول تا سه روز پس از 

انتشار آگهی نوبت دوم.
* مهلت ارسال پیشنهادات: ده روز پس از آخرین روز مهلت فروش اسناد.

* کلیه قراردادها براساس بخشنامه شماره 100/6405 مورخ 89/02/04 معاونت برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی ریاس��ت جمهوری در خصوص انعقاد پیمان اجرای کارهای س��اختمانی به 

صورت سرجمع منعقد می گردد.
* مدارک ارس��الی پس از بازگش��ایی پاکت های مناقصه جزء اس��ناد مناقصه بوده و به هیچ 

عنوان باز پس داده نمی شود.
* ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه پس از اعالم برنده اول و دوم عودت داده می شود و 

ضمانت نامه های برنده اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد ضبط می گردد.
 WWW.Chaharmahal-Maskan.ir :آدرس وب سایت *

 WWW.Chb-road.ir
http://iets.mporg.ir در ضمن آگهی در پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات به نشانی * 

نیز درج گردیده است.
* تلفن های تماس: 0381-3333222-4

اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

آگهی مناقصه و فراخوان عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی مش��اوران دارای رتبه بندی و واجد صالحیت 
را در خصوص خدمات مشاوره، نظارت کارگاهی عالیه و برداشت اطالعات جغرافیایی آب و فاضالب شهر اصفهان، ارزیابی 
نماید و اجرای عملیات خدمات مشترکین منطقه دو شهر اصفهان را به شرح ذیل از محل اعتبارات جاری از طریق مناقصه 

عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد مناقصه/ فراخوان به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/4/10
گشایش پاکات مناقصه/ فراخوان: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 91/4/11

شرکت کنندگان در فراخوان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با معاونت مهندسی و توسعه شهر اصفهان آقای مهندس 
فیروزی فر شماره تماس: 9-2658366-0311 تماس حاصل نمائید.

 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه/ فراخوان: پایگاه اینترنتی
 www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانتلفن: 0311-6680030

شماره مناقصه/
فراخوان

نوع موضوع
بودجه

مبلغ برآورد 
اولیه )ریال(

مبلغ تضمین

خدمات مشاوره، نظارت کارگاهی عالیه و برداشت اطالعات 91-2-127
جغرافیایی آب وفاضالب شهر اصفهان

-24/000/000/000جاری

4/650/040/000167/000/000جاریاجرای عملیات خدمات مشترکین منطقه دو شهر اصفهان91-2-126

آگهی مناقصه و مزایده
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خریدهای ذیل را از فروشندگان ذیصالح و 

مزایده فروش مزرعه و باغ صفادشت خوانسار را مطابق جدول زیر انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد مناقصه و مزایده به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/4/10
گشایش پاکات مناقصه و مزایده: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 91/4/11
 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه و مزایده: پایگاه اینترنتی

 www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
تلفن: 0311-6680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوع موضوعشماره
بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

مناقصه خرید تجهیزات الکترومکانیکال، حوضچه دانه گیر و ایستگاه پمپاژ پساب 91-2-123
برگشتی تصفیه خانه فاضالب شهرضا

117/000/000عمرانی

32/500/000جاریمناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه پل دانه گیر تصفیه خانه فاضالب جنوب91-2-124

193/157/000جاریمزایده فروش مزرعه و باغ صفادشت خوانسار91-2-125
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فعالیت 20 کانون فرهنگی و تربیتی 
کمیته امداد در استان اصفهان

 محم��ود میرزای��ی، ریی��س اداره ام��ور فرهنگ��ی کمیت��ه امداد 
امام خمینی)ره( استان اصفهان گفت:20 کانون فرهنگی و تربیتی 
 کمیته امداد در اس��تان اصفهان فعالیت می کنند. وی با اش��اره به 
فرا رسیدن فصل تابس��تان و اوقات فراغت اظهار کرد: کمیته امداد 
استان اصفهان پنج کانون دایمی و 15 کانون موقت تابستانه فرهنگی 
 و تربیت��ی برای برگ��زاری طرح ره پوی��ان والی��ت دارد. وی افزود: 
یک هزار و 560 نفر از افراد زیر پوشش کمیته امداد در این کانون های 

دایمی عضو هستند.

 برخورد پلیس با موتورسواران 
بدون کاله ایمنی

حس��ین غالمی، رییس پلیس راهور شهرس��تان اصفه��ان گفت: با 
رسیدن فصل تابستان استفاده از موتورسیکلت افزایش پیدا می کند 
و پلیس در راستای کاهش حوادث با وجود گرمای روز افزون تابستان، 
با موتورس��واران بدون کاله ایمنی برخورد می کند. وی با اش��اره به 
 طرح تشدید منع عبور موتورسیکلت سواران به بزرگراه، اظهار کرد: 
پلیس اصفهان برای جلوگیری از عبور موتورس��یکلت ها با استقرار 
 نی��رو در بزرگراه ه��ا از عب��ور موتورسیکلت س��واران جلوگی��ری 
می کند. رییس پلیس راهور شهرستان اصفهان تصریح کرد: استفاده 
 از کاله ایمنی در فصل تابس��تان بس��تگی به فرهنگ موتورسواران 

دارد.

حمایت بهزیستی اصفهان از 
خیران توان بخشی

محمود محمدزاده، مدیرکل بهزیس��تی اس��تان اصفه��ان گفت: از 
بخش خصوصی و نیز خیرانی که در راس��تای توان بخشی معلوالن 
 و بیماران اعصاب و روان با بهزیس��تی وارد مذاکره ش��وند، حمایت 

همه جانبه می کنیم.
وی افزود: هر چند ما مشکل توانمندسازی در بعد مسکن و اشتغال 
داری��م، اما درصدد توس��عه توان بخش��ی معل��والن از طریق بخش 
خصوصی هستیم. مدیرکل بهزیستی اس��تان اصفهان تصریح کرد: 
با کمک خیران در راستای توان بخشی از مددجویان باالی 14 سال 
و بیماران اعصاب و روان هر گونه اقدامات حمایتی الزم باشد، انجام 

می دهیم.

بهره برداری از ۴0 پروژه در منطقه ۷
 احمدرضا مصور، ش��هردار منطقه  هف��ت اصفهان از به��ره برداری

40 پروژه عمرانی و خدماتی با هزینه ای بال��غ بر 25 میلیاردتومان 
در آینده نزدیک خبر داد و اعالم کرد: با ایج��اد فضاهای تفریحی و 
سرگرمی در باغ فدک به عنوان قطب تفریحی گردشگری شمال شهر، 

این مکان شلوغ تر از پارک های حاشیه رودخانه می شود.

تهدید بافت تاریخی با احداث خط 
مترو شایعه سیاسی است

رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان احداث خطوط مترو این شهر 
 را عاری از هرگونه خطر و تهدید ب��رای بافت تاریخی توصیف کرد و 
صحبت های مطرح ش��ده را در این زمینه، ش��ایعات بی اس��اس و 

فضاسازی سیاسی و انحرافی خواند. 
ب��ه گ��زارش ایمن��ا، عباس ح��اج رس��ولیها با بی��ان ای��ن مطلب، 
 گف��ت: هی��چ بخش��ی از قط��ار ش��هری اصفه��ان از زی��ر میدان 
ام��ام )ره( عبور نم��ی کند و اح��داث خ��ط دو مترو  هنوز ش��روع 
 نش��ده اس��ت، همچنین طرح این خط با نظر یونس��کو و س��ازمان 
می��راث فرهنگی اج��را خواهد ش��د. وی تأکید کرد: ب��ا روند فعلی 
 بودجه اصفهان، ای��ن اتفاق در یک پیش بینی خ��وش بینانه حدود 
 پن��ج س��ال دیگ��ر رخ می ده��د. رییس ش��ورای اس��المی ش��هر 
اصفه��ان تصریح کرد: با این ح��ال، هیچ جای نگرانی نیس��ت و من 
به همه دلس��وزان می��راث فرهنگی اطمین��ان می ده��م که تونل 
 شرقی خط یک مترو اصفهان بعد از 9 س��ال تا نیمه شعبان به پایان 
می رسد و با ساخت ایس��تگاه ش��ریعتی، کار تونل سازی و حفاری 

خاتمه می یابد. 
به همی��ن مناس��بت برنامه وی��ژه ای را همزم��ان با نیمه ش��عبان 
 برای اختتامیه حفاری تون��ل خط یک مترو ت��دارک خواهیم دید.

حاج رس��ولیها با تأکید بر این که به دنبال سیاست ها و تصمیم هاي 
شهرداري اصفهان مبني بر ساماندهي بافت هاي تاریخي و فرسوده 
شهر اصفهان، س��ازمان نوس��ازي و بهسازي به اس��تناد ماده 111 
قانون شهرداري تأسیس شده است، اذعان داشت: تاکنون مدیریت 
 ش��هری اصفهان پروژه های عظیمی را از جمل��ه احیای میدان امام 
علی )ع( و بدنه سازی شرق چهارباغ به منظور احیای بافت تاریخی 
و فرسوده به اجرا در آورده، همچنین اجرای طرح دولتخانه صفوی با 
تأیید سازمان میراث فرهنگی استان در دستور کار مدیریت شهری 

اصفهان قرار دارد.

واگذاری اداره شهر به مردم 
مغفول مانده است

سیاس��ت کل��ی اص��ل 44 قانون 
پروین 
اساسی جمهوری اس��المی ایران احمدی 

بیش از دو سال است که در سطح 
کشور اجرا شده و براس��اس این قانون، تصدیگری دولت در 
موارد غیر ض��روری اقتصادی باید کاهش پی��دا کند و امور 
مربوط به اداره شهر نیز باید به مردم واگذار شود، اما در حال 
حاضر شورا های شهر به شورا های شهرداری ها تبدیل شده اند 
و واگذاری اداره امور شهر تنها به یک شعار تبدیل شده است. 
مس��ئوالن ش��هری از این قانون غفل��ت می کنند و جنس 
روحیات شورا های ش��هر برای اجرایی شدن این قانون باید 
تغییر یابد و این موضوع نیز جز با تغییر اعضای ش��ورا های 
شهر محقق نمی شود. غالمرضا شیران، عضو شورای اسالمی 
شهر اصفهان با اش��اره به این که ش��هر های ایران و به ویژه 
کالنشهر اصفهان هنوز نتوانسته است اداره شهر را به دست 
مردم بسپارد، گفت: به عقیده بنده شورا های شهر های ایران 

نخواسته اند که اداره امور شهر را به مردم بسپارند. 
وی افزود: از پنج س��ال گذش��ته تاکنون در ش��ورای شهر 
اصفهان فعالیت می کنم و سال جاری نیز به عنوان آخرین 
سال فعالیتم در مجموعه شورای شهر اصفهان است. به گفته 
وی، شورا یاری های یکی از اصولی است که شورای شهر باید 
آن را دنبال می کرده و ش��ورا یاری به معنای این اس��ت که 
محله ها یار و کمکی برای شورای شهر باشند. عضو شورای 
اسالمی شهر اصفهان با اش��اره به این که اگر کار را به مردم 
ارجاع نمی دهیم حداقل باید از نظرات آنها در اداره ش��هر و 
پیشبرد امور شهر استفاده کنیم، اعتقاد دارد: شورا های شهر 
باید با استفاده از نظرات مردم به مردمی تر کردن طرح های 
اجرایی بپردازند و مسائل، رویکرد ها، نقطه نظرات و صدای 

مردم را در اداره شهر ها بشنوند. 
وی با اش��اره به این که بودجه ش��هرداری ها باید براساس 
نیاز های مردم در س��طح ش��هر تصویب ش��ود، ادامه داد: 
اما در حال حاضر ش��ورا یاری ها و ارجاع اداره امور ش��هر به 
دست مردم در ش��هر های ایران و به ویژه در اصفهان اتفاق 
نیفتاده اس��ت. به اعتقاد ش��یران، روحیه واگ��ذاری اداره 
امور شهر به دس��ت مردم در شورای ش��هر ها وجود ندارد. 
ش��اید این افراد خواس��تار این موضوع باش��ند، اما اخالق 
آنها طی س��ال ها فعالیت در شورای ش��هر مانعی در مقابل 
این موضوع اس��ت. وی با اش��اره به این که این افراد تصور 
می کنند افکار و عقاید آنها در راس��تای اداره امور ش��هر از 
 دیگران برتر اس��ت، ادامه داد: ش��ورا های ش��هر بیشتر به 

شورا های شهرداری تبدیل شده اند.

توسعه محمودآباد 
جنجال سیاسی است

کنترل بهداشتی استخرها 
افزایش می یابد 

غالمرضا شیران، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: توسعه شهرک 
صنعتی محمودآباد مبتنی بر مطالعات علمی و فنی نیست و این توسعه 

بیشتر به جارو جنجال سیاسی، شعاری و مطبوعاتی تبدیل شده است.
وی با اش��اره به این که به صورت معمولی و عادی اسناد بسیاری باید هر 
توس��عه ای را حمایت کند، اظهار کرد: مطالعات بسیاری باید در راستای 
هر توسعه ای انجام شود و تأثیرات توسعه در بخش های مختلف باید مورد 
بررس��ی قرار بگیرد. به گفته وی، تاکنون هیچ مدرک، دفترچه و گزارش 
فنی در راستای توسعه شهرک صنعتی محمودآباد مشاهده نشده است. 
شیران اضافه کرد: هنوز مقیاس و دالیل و ضرورت توسعه این شهرک را 

نمی دانم و تمام جوانب این اقدام باید مشخص شود.

حسین صفاری، مدیر بهداشت محیط استان با اش��اره به تشدید بازرسی از 
استخرها در فصول گرم سال، گفت: با فرارسیدن فصول گرم و افزایش تقاضا 
برای استخرها، بازدیدهای بهداشتی از یک بار در ماه به 15روز یک بار افزایش 
می یابد. وی با بیان این که این بازرسان بدون اطالع قبلی اقدام به بازرسی از 
استخرها می کنند، افزود: سالمت آب و چگونگی مصرف آب در استخرها از 
اولویت های نخست در بررسی این مکان ها محسوب می شود. وی با بیان این 
که در صورت ب��روز تخلف با متخلفان برابر آیین نامه اداره بهداش��ت محیط 
برخورد خواهد ش��د، تصریح کرد: مرحله نخس��ت به صورت تذکر بوده و در 
مرحله بعد، ارجاع به مراجع قضایی و در نهایت پلمب استخر است که بر اساس 

نوع تخلف و شرایط استخر انجام می شود.

پیگیری/نظارت بر بهداشت استخرها انتقاد 

گشتی در اخبار

سید مجید عاملیان

در حال حاضر هیچ نیروی حق التدریسی در استان اصفهان وجود ندارد 
 و وضعیت اس��تخدامی تمام این افراد مشخص ش��ده است. طی دو سال 
گذشته شرایط استخدامی تمام نیرو های حق التدریسی در سراسر استان 
فراهم ش��ده اس��ت؛ البته تعدادی از این افراد در مرحله گزینش و انجام 
مراحل مورد نیاز برای استخدام خود هستند. حکم استخدام این افراد نیز 
پس از گزینش و انجام مراحل مقدماتی صادر می شود، اما به کارگیری تمام 
این افراد در سیستم آموزش و پرورش استان اصفهان انجام شده است. در 

حال حاضر وضعیت استخدامی 
نیرو های نهضت س��وادآموزی 
نیز در استان اصفهان مشخص 
ش��ده  و تمام نیرو های نهضت 
س��وادآموزی که قانون شامل 
 آنها ش��ده باش��د، در سیستم 
آموزش و پرورش استان به کار 

گرفته شده اند.
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کلنگ اولین پایانه مسافربری خمینی شهر به زمین زده شد

کلنگ اولین پایانه مس��افربری برون ش��هری به همت شهرداری خمینی ش��هر و شرکت تعاونی 
 همسفر گش��ت اس��پادانا در این شهرس��تان به زمین زده ش��د. محس��ن صرامی، نماینده مردم 

خمینی شهر از مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان خواست از این طرح حمایت شود.
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فوالدگ��ر با اذع��ان ب��ر ای��ن که انس��جام نمایندگان مجلس از 
ضروریات اس��ت و بای��د ب��ه آن توج��ه جدی ش��ود،گفت: اگر 
در می��ان نمایندگان مجل��س انس��جام به صورت ج��دی وجود 
 داش��ت، در موق��ع س��ؤال از وزی��ر نی��رو تکلیف ح��ق آب��ه و 
س��هم آبه های مردم مش��خص می ش��د و تمام کس��انی که از 
 رودخان��ه زاین��ده رود سهم برداش��ت داش��تند، به ح��ق خود

م��ی رس��یدند. در این می��ان تع��دادی از مزارع و زمی��ن های 
کشاورزی به حق آبه خود رس��یدند، ولی تعدادی نیز از این حق 
بهره نبردند. وی ادامه داد: از مسئوالن خواستاریم برای مشخص 
شدن تکلیف این قش��ر از م��ردم که ح��ق آنها در برداش��ت آب 
ادا نشده و رفع خسارت آنها اقدام ش��ود، همچنین درهمایشی 
 با موضوعیت خشکس��الی که در ات��اق بازرگانی و تش��کل های

 صنفی ب��ا بررس��ی مح��ور حقوق م��ردم و بررس��ی مش��کالت 
حق آبه داران برگزار ش��د، نتایج همایش برای بررسی در مجلس 

گزارش داده شود.

خطر جیره بندی آب شرب
 فوالدگ��ر در ادامه اظهارات خود به طرح های انتقال آب اش��اره
 کرد و گف��ت: هم اکنون تونل چش��مه لنگان آبگی��ری و در حال

انتقال آب به زاینده رود اس��ت. مش��کل دیگر انتقال آب به س��د 
زاین��ده رود در تونل س��وم کوهرنگ حس می ش��ود که درصدد 
هس��تیم تا مش��کالت را برطرف و این خط انتقال آب را نیز فعال 
 کنیم. این نماینده مجلس متذکر ش��د: در انتقال آب زاینده رود

به بروجن، تنها آب ش��رب پیش بینی ش��ده اس��ت و اگر غیر از 
این عمل ش��ود، موضوع مورد پیگیری قرار می گی��رد، ولی باید 
یادآور ش��وم که در س��ال جاری در بخش آب ش��رب و صنعت 
 حتم��ا مش��کل خواهی��م داش��ت و ب��رای جلوگی��ری از 
جیره بندی باید صرفه جوی��ی در رأس کار قرار گیرد، همچنین 

 درصدد هس��تیم ت��ا طرح انتقال آب ش��رب به اس��تان یزد نیز 
20 درصد کاهش پیدا کند.

عدم مس�ئولیت نمایندگان در عزل و نصب مدیران 
دولتی

 فوالدگر در پاس��خ ب��ه صحب��ت اس��تاندار در رابطه ب��ا دخالت
نمایندگان مجل��س در م��ورد ع��زل و نصب مدی��ران دولت��ی 
 اعالم ک��رد: نماین��دگان مجل��س ب��ه ط��ور مس��تقیم ح��ق 
تصمیم گیری در م��ورد عزل و نص��ب مدیران دولت��ی را ندارند 
 و تنها م��ی توانند به عن��وان یک بازوی مش��ورتی در اس��تان به 

هم فکری بپردازند.

بازنگری قانون شوراها در مجلس
فوالدگ��ر در ادامه صحبت خود خارج ش��دن مس��ئولیت نظارت 
ش��وراها از چارت کاری نماین��دگان مجلس را م��ورد بحث قرار 
داد و گف��ت: قانون ش��وراها بای��د اصالح ش��ود. با قان��ون فعلی 
 تع��داد نماین��دگان این نه��اد ب��ه 21 عض��و در کالنش��هرها و 
31 نفر در تهران می رس��د، ولی هنوز اجرایی نش��ده اس��ت؛ زیرا 
 در هنگام تصوی��ب، به روزهای آخر مجلس هش��تم برخورد کرد.

درخصوص بحث نظارت بر ش��وراها نیز این وظیف��ه باید از روی 
دوش نماین��دگان مجلس برداش��ته و بر عهده ش��ورای نگهبان 
گذاش��ته ش��ود. چه دلیل��ی دارد نمایندگان مجل��س در نظارت 
شوراها دخیل باش��ند؟ به نظر من ش��وراها و نمایندگان مجلس 
به خصوص در ش��هرهای کوچک، به طور معمول با هم اصطکاک 
 دارن��د و برداش��ته ش��دن ای��ن مس��ئولیت از مس��ئولیت های

نمایندگان مجلس، می تواند در بهبود اوضاع کمک شایانی کند.

اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری
وی همچنین ب��ر اصالح قان��ون انتخابات ریاس��ت جمهوری در 
مجلس نیز تأکید داشت و متذکر شد: در قانون اساسی هیچ کجا 
صراحت ندارد که دولت وقت باید مجری انتخابات باشد. چرا باید در 
انتخابات ریاست جمهوری یک هزار نفر ثبت نام کنند، ولی در آخر 
تنها پنج نفر برای کاندیداتوری انتخاب ش��وند؟ این عضو مجلس 
اظهار داشت: بهتر است اصالح قانون انتخابات در مجلس از هم 
اکنون مورد پیگیری قرار گیرد تا دوباره به زمان انتخابات نخورد 

و مشکل ساز نشود. 
در این جلسه از  ایجاد کمیس��یون های جدید در مجلس از جمله 
 کمیس��یون تولید ملی و اصل 44 که در قالب ادغام  شروع به کار 

می کند نیز سخن به میان آمد.

 فوالدگردرخصوص حل نشدن مسئله آب عنوان کرد

نمایندگان  اصفهان در مجلس هشتم هماهنگ نبودند

کمتر از یک ماه از قسم نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای خدمت به مردم می گذرد تا  داوود
هرکدام در راستای مسئولیت خود در مجلس و وظیفه  اصلی در حوزه انتخاباتی، به پیگیری  شیخ جبلی 

و بررسی موضوعات مهم و کالن مردم در کشور بپردازند. در اصفهان نیز  نمایندگان به نوعی 
در حال بررسی  وضعیت حوزه انتخابی خود هستند تا در لباس خدمت به مردم، ادای دین کنند و برای پاسخ به 
اعتماد مردم در رفع مش�کالت آنه�ا اقدامی انج�ام دهن�د. در این راس�تا،حمیدرضا فوالدگ�ر، نماینده مردم 
شهرستان اصفهان در مجلس شورای اسالمی در نشست خبری خود به وضعیت کنونی مجلس در خصوص لوایح  

و مصوبات پیشین و حال پرداخت. 

نیروی حق التدریسی در اصفهان 
نداریم 

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان

علیرضا ذاک��ر اصفهانی، اس��تاندار اصفهان گفت: اگر س��ایر 
دستگاه های اجرایی در زمینه س��اخت مصلی دخالت نکنند، 
اقدامات اجرایی مصلی اصفهان به سرعت پیش می رود. وی با 
اشاره به اهمیت راه اندازی مصلی اصفهان اظهار کرد: راه اندازی 
مصلی اصفهان به اوقاف و امور خیری��ه ارتباطی ندارد. اجرای 
این پروژه، ساز و کار خاصی را می طلبد و منابع مورد نیاز برای 

اجرای این پروژه از پیش تعیین شده است.
به  گفته وی، منبع مشخصی برای اجرای پروژه مصلی اصفهان 
اختصاص داده شده و این پروژه باید هر چه سریع تر عملیاتی 
شود. استاندار اصفهان با اشاره به یکی از مهم ترین پروژه هایی 
که در دستور کار استان قرار دارد، تصریح کرد: مصلی از جمله 
مهم ترین پروژه های اجرایی اس��تان است، اما مصلی اصفهان 
جزو پروژه های مهر ماندگار نیس��ت و اگر س��ایر دستگاه های 
اجرایی در این زمینه دخالت نکنن��د، اقدامات اجرایی مصلی 
اصفه��ان به س��رعت انج��ام می ش��ود. وی به راه ان��دازی دو 
 شهرستان جدید در اصفهان اش��اره کرد و افزود: در آینده ای 
نزدیک دو شهرستان بوئین و میاندشت، باغ بهادران و شهر های 

اطراف آن در قالب شهرس��تان زنده رود در اصفهان راه اندازی 
می شود. ذاکر اصفهانی با اشاره به تعداد شهرستان های موجود 
در سطح اس��تان، تأکید کرد: در حال حاضر 23 شهرستان در 
استان اصفهان وجود دارد و در آینده ای نزدیک شهرستان های 

موجود در استان به 25 شهرستان افزایش می یابد. 
وی با اش��اره به ای��ن که ورزش��گاه نقش جه��ان اصفهان نیز 
از دیگ��ر پروژه ه��ای اجرای��ی اس��تان ب��ه ش��مار م��ی رود، 
ادام��ه داد: اقدام��ات اجرای��ی ای��ن پ��روژه نیز به س��رعت 
در ح��ال انج��ام اس��ت. ای��ن ورزش��گاه ج��زو پروژه ه��ای 
 مه��ر مان��دگار اس��ت و رس��انه ها و مطبوع��ات نی��ز بای��د

هرازگاهی به این پروژه نگاهی بیندازند و نسبت به تهیه گزارش 
از مراحل اجرایی ورزشگاه نقش جهان اقدام کنند.

اس��تاندار اصفهان با بیان این ک��ه متروی اصفه��ان نیز جزو 
مصوبات مهر ماندگار اس��ت، خاطرنش��ان ک��رد: صرف نظر 
از بودجه س��ال 91، اعتبار مناس��بی به این پروژه اختصاص 
 داده ش��ده و مت��روی اصفه��ان بای��د ت��ا پایان دول��ت دهم 

به بهره برداری برسد.

چهره خبر فتوکاتور 

استاندار اصفهان :

دخالت نکنند، مصلی را می سازیم 

حضورنایب رییس صلیب سرخ کره شمالی دراصفهان

 
س�خنران:آقایون پس عنایت داشته باشند قانون 
ش�ماره یک مدیری�ت: اگ�ر از مطبوع�ات تماس 
 گرفتند و پرس�یدند فالن پروژه پ�س کی به اتمام

 می رسد، می گید چه ؟.. می گید زنگد می زنم!

 س�خنران: قان�ون ش�ماره دو مدیری�ت: ت�ا
 می تونید بودجه ها را خرج نکونید. بهترین جواب 
برای تقاضای مالی همینس که کفی دس�ا نشونی 
طرف می دی�ن آ می گین، اگه مو م�ی بینی بکن، 

حاللد باشد!

بشیر 
اسماعیلی

راه اندازی مصلی 
اصفهان به اوقاف و 

امور خیریه ارتباطی 
ندارد. اجرای این 
پروژه، ساز و کار 

خاصی را می طلبد و 
منابع مورد نیاز برای 
اجرای این پروژه از 

پیش تعیین شده 
است

-   هی ح�اال قانون برا ما می ش�مرد. نیمی دوند ما 
خودمون از کاربراتور زرنگی رفتیم تو و از اگزوزش 

در اومدیم!
-    بوگو خب!

در مطالب قبلی در باره تبحر عکاسان ایمنا در ش�کار تصاویر بی ارتباط با موضوع بارها نمونه هایی 
آورده شده است. در همین راستا توجه شما را به این دو ش�اهکار جلب می نمایم. به قول موالنا: یک 

دست جام باده و...
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پوشش 98 درصدی روستاهای 
اصفهان از نعمت گاز

مدیرکل سیاسی و انتخابات اس��تانداری اصفهان گفت: 98درصد از 
روستاهای این استان گاز رسانی ش��ده که برگ زرینی برای دولت 
احمدی نژاد اس��ت. محمدعل��ی احمدی اظهار داش��ت: دولت نهم 
و دهم خدمات رس��انی به مردم را همواره در دس��تور کار قرار داده 
است که توجه ویژه و ارایه خدمات به مناطق محروم در این سال ها 
شاهدی آشکار بر این مدعاست. وی تأکید کرد: این رسیدگی و تالش 
خستگی ناپذیر از سال 84 تاکنون، نشان از تبعیت محض دولت نهم 

و دهم از والیت بوده است.

 ضررتحریم نفت ایران
 به صنعت بیمه انگلیس 

راشا تودی در گزارشی با اشاره به اجرای تحریم نفتی غرب علیه ایران 
از اول جوالی تأکید کرد این تحریم، صنعت بیمه انگلیس را متضرر 
خواهد کرد. به گزارش فارس، تحریم نفتی غرب علیه ایران که قرار 
است از ابتدای ماه جوالی به مورد اجرا گذاشته شود، احتماال بخش 
بیمه ای انگلیس را متضرر خواهد کرد. به محض اجرای تحریم نفتی 
ایران، خریداران نفت ایران دسترس��ی به ب��ازار بیمه نفتکش ها در 
لندن را از دس��ت خواهند داد. این بازار، پوشش بیمه ای 95 درصد 
نقل و انتقاالت تانکری دریایی در مقابل تصادفات و حوادث منجر به 

نشت نفت در دریا را بر عهده دارد.

 دو ضامن برای وام های
 زیر 10 میلیون تومان

مدیرعامل مؤسس��ه مالی و اعتباری مهر گفت: ب��ه دلیل الزم االجرا 
نبودن قراردادهای وثیقه برای مؤسس��ات مالی و اعتباری، چاره ای 
جز گرفتن دو ضامن ب��رای وام های زیر 10 میلی��ون تومان نداریم. 
غالمحس��ین نتاج، درباره قانون بانک مرکزی مبنی بر این که برای 
وام های زی��ر 10 میلیون تومان باید یک ضامن گرفته ش��ود، گفت: 
مجموعه های��ی مانند مؤسس��ات مالی و اعتباری، قراردادهایش��ان 
مانند بانک ها الزم االجرا نیس��ت و این یک تفاوت اساسی بین بانک 
و این مؤسسات است. وی گفت: به دلیل آن که قراردادهای ما برای 
پرداخت تسهیالت به مردم الزم االجرا نیس��ت، چاره ای نداریم جز 
این که برای وام های زی��ر 10 میلیون تومان، دو ضامن بگیریم. نتاج 
خاطر نش��ان کرد: به محض این که مجوز ما قطعی ش��ده و به بانک 
تبدیل شویم، طبیعتا تضمینات خود را برای دادن تسهیالت به مردم 

سهل تر می کنیم. 

الزم باشد، مرغ وارد می کنیم
سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر 
این که اگر الزم باشد، مرغ وارد کشور می کنیم، گفت: دامداران علوفه 
ارزان قیمت دریافت می کنند اما شیر ارزان به کارخانجات نمی دهند. 
حسن رادمرد اظهار داشت: تفاهم نامه ای بین دامداران و کارخانجات 
امضا شده اس��ت تا با دریافت نهاده های دامی، شیر ارزان  قیمت در 
اختیار کارخانجات لبنیات قرار دهد. وی گفت: آن چه مسلم است، 
دامداران علوفه دریافت می کنند، اما شیر ارزان در اختیار کارخانجات 
قرار نمی دهند. وی گفت: در برنامه ای که داریم، قرار است تسهیالتی 
در اختیار کارخانجات لبنیات قرار گیرد تا بتوانند محصوالت خود را با 
قیمت های مناسب تر به بازار عرضه کنند. وی همچنین درباره تنظیم 
بازار گوشت مرغ گفت: در چند روز آینده گوشت مرغ تازه در شبکه 
توزیع تزریق و قیمت ها متعادل می شود. رادمرد گفت: وضعیت تولید 

مناسب است اما اگر الزم باشد، مرغ هم وارد می کنیم.

منابع بخش کشاورزی شهرستان 
عادالنه توزیع شود

نماینده مردم شهرستان اردستان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
منابع و تسهیالت کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان باید به صورت 
عادالنه برای همه کشاورزان در نظر گرفته شود. احمد بخشایش در 
مراسم تجلیل از کش��اورزان نمونه در اردستان به صحبت های وزیر 
جهاد کشاورزی درباره وجود حدود 36میلیون هکتار زمین در بخش 
کشاورزی و شناس��ایی حدود 18میلیون هکتار اشاره کرد و افزود: 
حدود 18میلیون هکتار زمین دیگر  باید مورد شناسایی و در اختیار 
فارغ التحصیالن بخش کش��اورزی با تسهیالت کم بهره قرار گیرد و 
مسئوالن جهاد کشاورزی شهرستان در زمینه شناسایی زمین های 

کشاورزی بالاستفاده اقدام کنند. 
وی به تشکیل ستاد توسعه بخش کش��اورزی در کشور اشاره کرد و 
گفت: در این ستاد مبلغ 7هزار و 200میلیارد تومان تسهیالت با بهره 
هفت درصد برای کشاورزان درنظر گرفته شده که سهم شهرستان 
اردس��تان در حدود 15میلیارد تومان است. نماینده مردم اردستان 
در مجلس شورای اس��المی خواس��تار در نظر گرفتن عدالت برای 
توزیع اعتبارات کارگروه توس��عه بخش کش��اورزی شهرستان بین 

کشاورزان شد.

 افزایش یارانه نان
 درپی توصیه به دولت

وزیر اقتصاد درباره دلیل افزایش اخی��ر یارانه نان گفت: 
در پی اصالح قیم��ت نان در روزه��ای اخیر، بخش های 
مختلف نظام به این مس��أله توصیه داش��تند که با توجه 
به تأثیرگذاری این مس��أله بر ق��درت خرید مردم دولت 

چاره ای بیندیشد. 
س��ید ش��مس الدین حس��ینی، درباره برخی ابهامات 
پیرامون قابل برداش��ت ش��دن مبلغ 28 ه��زار تومان از 
حساب خانوار و آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه ها گفت: 
این دو هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و هنوز بحث مرحله 

دوم هدفمندی ها آغاز نشده است. 
وی اف��زود: با توجه ب��ه این ک��ه اصالح قیم��ت نان در 
روزهای اخیر صورت گرفته اس��ت، بخش های مختلف 
نظام ب��ه این مس��أله توصی��ه داش��تند که ب��ا توجه به 
 تأثیرگذاری این مس��أله ب��ر قدرت خرید م��ردم، دولت

 چاره ای بیندیشد. لذا در دولت بحث و تبادل نظر شده و 
قرار شد از منابع هدفمندی یارانه ها، بدون آن که افزایش 
قیمتی صورت بگیرد، به مبالغ یارانه ها اضافه شود که این 

کار نیز صورت گرفت. 
 حس��ینی گفت: از این رو این مس��أله هی��چ ارتباطی با 
بحث اجرای ف��از دوم هدفمن��دی یارانه ها ن��دارد و هر 
زمان که ای��ن کار بخواهد صورت بگیرد، اطالع رس��انی 

خواهیم کرد. 
وی در پاس��خ به س��ؤال دیگری درباره تأثی��ر مذاکرات 
هسته ای بر اقتصاد کش��ور گفت: نکته ای که در این بین 
وجود دارد این اس��ت که در چند ماه گذشته، با توجه به 
بررسی هایی که بخش های مختلف کشور انجام داده اند، 
نکته  جالب توجهی مشخص شده است و آن، سازماندهی 

برای نحیف و ضعیف نشان دادن اقتصاد کشور است. 
وزیر اقتص��اد و دارایی ادامه داد: از آن مهم تر این اس��ت 
 که ای��ن س��ازماندهی در ای��ن جهت حرک��ت می کند 
 که نظام ه��ای آم��اری را دروغ جلوه دهد ت��ا دروغ های 
 خود را ج��ا بیندازند. وی اف��زود: اقتصاد ای��ران اقتصاد 
 پ��ر ظرفیتی اس��ت و تم��ام مدی��ران اقتصادی کش��ور

 با هم هم عقیده ان��د که مبادا برای کس��ب منافع کوتاه 
مدت روی مناف��ع بلند م��دت مبادله ای ی��ا معامله ای 

صورت بگیرد. 
وزیر اقتصاد ادامه داد: مذاکرات هسته ای نیز ادامه دارد 
و فعاالن اقتصادی نیز ب��ه کار خود ادامه می دهد. ما باید 
مراقبت کنیم تا مبادا مورد س��وء اس��تفاده دشمن قرار 

بگیریم.

خسارت به بخش 
زنبور عسل اصفهان

 قیمت نوبرانه ها
 امسال 7 هزار تومان

مدیرکل ستاد مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان گفت: در سال گذشته با 
افزایش گرد و غبار ها در استان اصفهان یک میلیارد تومان خسارت به بخش 
زنبور عسل وارد شده است. منصور شیش��ه فروش با اشاره به این که با شدت 
گرفتن گرد و غبار ها به بخش های مختلفی خسارت وارد می شود، اظهار کرد: 
بخش کش��اورزی، باغات، بخش های صنعتی، مرغداری و زنبور عس��ل نیز 
مشمول خسارت های ناش��ی از گرد و غبار ها می شوند. وی با اشاره به این که 
در بخش باغبانی گرد و غبار ها سبب کاهش تولید و افت کیفیت محصوالت 
می شوند، اضافه کرد: این امر مانع از جذب خورشید در گیاهان می شود و در 
بخش زنبور عسل نیز گرد و غبار ها روی حس بویایی زنبور ها تأثیر می گذارد. 
وی تصریح کرد: در سال گذشته با افزایش گرد و غبار ها در استان اصفهان یک 

میلیارد تومان خسارت به بخش زنبور عسل وارد شده است.

بررسی جزییات قیمت 12 نوع میوه در خرداد سال 90 و 91 حاکی است، 
در حالی قیمت این نوبرانه ها سال گذش��ته در دامنه سه هزار تومان در 
نوسان بود، امسال بین 5 تا 7 هزار تومان خودنمایی می کند. گرانی انواع 
میوه به ویژه نوبرانه ها، در س��ال جاری چشم گیر بوده است و گزارش ها 
حاکی از رش��د باالی 100 درصدی برخی میوه ها در یک س��ال گذشته 
است. به نظر می رسد مسئوالن باید پاس��خ مناسبی برای دلیل افزایش 
شدید قیمت میوه در سال جاری داشته باشند. قیمت زردآلو که در خرداد 
سال گذشته کیلویی 2780 تومان بود، در خرداد امسال به حدود 5200 
تومان رسید که رش��د 85 درصدی را نش��ان می دهد. همچنین قیمت 
گوجه سبز از 2235 تومان در خرداد سال 90 به 4350 تومان در خرداد 

امسال رسید که 95 درصد افزایش داشته است.

با این که تصور بیشتر مردم از آب بسته بندی، کیفیت و 
تضمین سالمت آن از سوی دستگاه های نظارتی است، 
اما مقامات آبفای تهران می گویند آزمایشات روی حدود 
10 نوع آب معدنی، وجود برخی مشکالت در آنها را اثبات 
کرده است. سال هاست از بسته بندی آب با عنوان مشهور 
»آب معدنی« به بازار کشور می گذرد و تاکنون نیز بازار 
مناس��بی برای فروش محصوالت تولیدی شرکت های 

فعال در این حوزه ایجاد نشده است. 
بی ش��گ گمان اکثریت قریب به اتفاق م��ردم و دیدگاه 
درصد باالیی از اقش��ار مصرف کنن��ده آب های معدنی 
این اس��ت که کیفی��ت آن در براب��ر آب ش��ربی که در 
لوله های منازل جریان دارد، دس��ت کم دو برابر اس��ت 
و اساس��ا کیفیت یک بط��ری آب معدنی با آب ش��رب 
خانگی قابل مقایسه نیس��ت، اما مقامات فعال در حوزه 
آبرس��انی تهران چنین نظری ندارن��د و عنوان می کنند 
توانسته اند از طریق انجام برخی آزمایشات و تست های 
ویژه اثبات کنند کیفیت آب ش��ربی ک��ه پس از تصفیه 
به م��ردم تحوی��ل می دهند، اگ��ر از آب ه��ای معدنی 
بهتر نباش��د، بدتر هم نیس��ت. به نظر می رسد در نحوه 
 بس��ته بندی و عرضه بعدی آب های معدنی مش��کالتی

 به وجود آید. با این حال در چندسال اخیر، به دلیل نفوذ 
فاضالب به برخی از چاه های تأمین آب ش��رب تهران، 
برخی نگرانی ها و حواش��ی پیرامون این مس��أله نیز به 

وجود آمده است. 
مقام��ات وزارت نیرو عن��وان می کنند توانس��ته اند با 
س��یمانته کردن چاه ها، خارج کردن چاه های آلوده از 
مدار، انجام آزمایشات مختلف و همچنین مخلوط کردن 
آب سالم با چاه هایی که به لحاظ مسائل بهداشتی قابل 
استفاده بود، مسائل و مش��کالت موجود درباره احتمال 
به وجود آمدن بحران در آب شرب تهران را حل و پرونده 

آن را مختومه کنند.

دبیر س��تاد هدفمن��د س��ازی یارانه ها که قب��ال در پی 
افزایش قیمت ن��ان در تهران و س��ایر اس��تان ها اعالم 
کرده بود، افزای��ش قیمت نان هی��چ ارتباطی به اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها ن��دارد و یارانه ای هم به مردم 
باب��ت افزایش قیم��ت نان اختص��اص پی��دا نمی کند، 
درمورد قابل برداش��ت ش��دن یارانه 28 ه��زار تومانی 
اعالم کرد افزایش س��ه هزار تومانی ماهانه یارانه نقدی 
نان ب��ه معنی اج��رای مرحل��ه دوم قان��ون هدفمندی 
 یارانه ها نیس��ت و فقط برای جب��ران افزایش قیمت نان 

پرداخت می شود.
 محمد رضا فرزین درباره این که آی��ا افزایش یارانه نان 
شامل کسانی که ابتدای سال مابه التفاوت یارانه ای )28 
هزار تومان( به حساب آنها واریز نشده است، هم می شود، 
گفت: 28 هزار تومان یارانه اواخر سال گذشته به حساب 
سرپرس��تان خانوارهایی واریز شده اس��ت که مشمول 
مرحله دوم هدفمندی یارانه ها هستند که به حدود 70 

میلیون نفر می رسد.
 این در حالی اس��ت که براساس آخرین آمارهای دولت، 
در مجموع 74 میلیون نفر از جمعیت 76 میلیون نفری 
کشور یارانه می گیرند و بنابراین، حدود 4 میلیون نفر از 

دریافت یارانه جدید نان محروم شده اند. 

رییس خانه صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان اصفهان 
گفت: 37 هزار چک برگشتی، تنها متعلق به صنعتگران 
و معدنکاران اصفهان نیست و به صورت کلی این تعداد 

چک در دادگستری اصفهان وجود دارد.
به گزارش فارس، شنیده ها حاکی است، 37 هزار چک 
برگش��تی در اصفهان از طرف صنعتگران و معدنکاران 
در سال گذش��ته وجود داشته است. س��یدعبدالوهاب 
سهل آبادی اذعان داشت: بنده این تعداد 37 هزار چک 
برگشتی را تنها منحصر به صنعتگران و تولید کنندگان 
اصفهان ذکر نکرده و به صورت کلی تعداد چک برگشتی 

در دادگستری را اعالم کرده  ام. 
وی در زمینه کمک نک��ردن دولت ب��ه تولیدکنندگان 
استان اظهار داش��ت: به جرأت می توانم بگویم، از زمان 
هدفمندی یارانه ها دولت تاکنون هیچ کاری برای کمک 
به معدنکاران و صنعتگران اصفهانی انجام نداده اس��ت. 
وی اظهار داش��ت: در س��ال جاری که به نام تولید ملی، 
حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده و حمایت 
از حقوق صنعت مطرح است، 28 هزار و 710 فقره چک 
برگش��تی از صنعتگران اس��تان اصفهان در دادگستری 
وج��ود دارد که منجر به زندانی ش��دن بس��یاری از این 

افراد شده است.

رییس س��ازمان نظام مهندسی اس��تان اصفهان گفت: 
قیمت مصالح س��اختمانی 20 تا 30 درصد افزایش پیدا 

کرده است. 
مصطفی بهبهان��ی در ارتباط با نامگذاری س��ال 1391 
اظهار کرد: س��ازمان نظام مهندسی تالش می کند تا در 
راستای تحقق این شعار فعالیت کند و در زمینه استفاده 
از مصالح اس��تاندارد ایرانی و بومی س��ازی کردن آنها و 
کاهش وابس��تگی به تکنولوژی غیر بوم��ی اقدام کند. 
وی افزود: در مهندسی ساخت  و  س��از به خارج از کشور 
وابستگی زیادی نداریم و مهندسان ایرانی ثابت کرده اند، 
می توانند از لحاظ طراحی و ساخت  و ساز بدون وابستگی 

به خارج فعالیت کنند. 
رییس سازمان نظام مهندسی اس��تان اصفهان در مورد 
فعالیت هایی که در داخل کشور انجام می شود، تصریح 
کرد: اقداماتی مانند سدسازی، اسکله سازی، سازه های 
دریایی، راه س��ازی و پل س��ازی در داخل کشور صورت 
می گیرد و تمام اینها تالش در راستای کاهش وابستگی 

به کشورهای خارجی است. 
وی گف��ت: در حال حاض��ر کیفیت ها از لح��اظ ایمنی، 
معماری و شهرس��ازی بهتر می ش��ود و در ای��ن زمینه 

حرکتی رو به جلو داریم. 
بهبهانی در ارتباط با قیمت مصالح ساختمانی اضافه کرد: 
قیمت مصالح ساختمانی 20 تا 30 افزایش پیدا کرده و 
مصالح وارداتی افزایش قیمت بیشتری داشته است. وی 
با اش��اره به قیمت فوالد افزود: فوالد ک��ه از محصوالت 
تولید داخل است، نسبت به سال گذشته 20 تا 30 درصد 
افزایش قیمت داشته. اگر قیمت مصالح ساختمانی باال 
رود، قیمت ساخت  و  ساز هم افزایش پیدا می کند. رییس 
س��ازمان نظام مهندس��ی اس��تان اصفهان اظهار کرد: 
احتمال افزایش قیمت مصال��ح در آینده وجود دارد و از 

لحاظ فراوانی مصالح مشکلی وجود ندارد.

هدفمندی یارانه ها 28 هزار چک برگشتیآبفا نظام مهندسی

بازگشایی پرونده جنجالی 
آب های معدنی

 محرومیت 4 میلیون نفر 
از یارانه جدید

چک صنعتگران اصفهان
اعتبار ندارد

افزایش 20 تا 30 درصدی 
قیمت مصالح ساختمانی 

اخبار کوتاه

ویژه

4
سوخت گیری نکنید، کسی پاسخگو نیست

سهمیه بنزین 96 درصد کارت های هوشمند سوخت تثبت شده است. پیش از تمدید مهلت تثبیت سهمیه بنزین 
400 تومانی ذخیره شده در کارت های سوخت تا آخر خرداد، 86 درصد دارندگان کارت های سوخت یک بار عمل 

سوخت گیری را انجام داده بودند که این رقم اکنون به 96 درصد رسیده است.
  بانک مرکزی نرخ مرجع دالر 

را تغییر نمی دهد
رییس کل بانک مرکزی 

محمود بهمنی
برنامه این بانک در س��ال جاری، عرضه دالر ب��ه نرخ مرجع )1226 
تومان( است و تا رس��یدن به نقطه تعادل دربازار به طور جدی ادامه 

می یابد.
 بانک مرکزی در حوزه سکه نیز ادامه عرضه به صورت پیش فروش تا 

زمان شکست حباب قیمت در این بازار را پیگیری می کند.
  س��ال گذش��ته ب��ا وج��ود تش��دید تحریم ه��ای اقتص��ادی،

  بان��ک مرک��زی و س��ایر 
بانک ها بس��یار فعال بودند 
و توانس��تند عملکرد خوبی 
را از خ��ود نش��ان دهن��د، 
ب��ه ط��وری ک��ه براس��اس 
 آمارها، تم��ام مناب��ع مالی

خود را در قالب تس��هیالت 
 بانک��ی در اختیار متقاضیان

 قرار دادند. 
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 آخرین آمارهای بان��ک مرکزی حاک��ی از آن اس��ت که قیمت 
 گوش��ت مرغ نسبت به مدت مش��ابه سال گذش��ته 73 درصد و 
 قیمت گوش��ت قرمز اعم از گوش��ت گوس��فند، گاو و گوس��اله 
 نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل 37/2 درصد افزایش داشته

 است.
این گزارش می افزاید، قیمت هرکیلوگوش��ت مرغ ازپنج هزار و 
170 تومان در هفته قبل از آن، به پنج هزار و 366 تومان، قیمت 
هرکیلو گوشت گوسفند بااس��تخوان از 22 هزار و670  تومان در 
هفته قبل از آن به 22 هزارو 710 تومان و قیمت هرکیلو گوشت 
گاو و گوساله بی اس��تخوان از14 هزار و 200 تومان در هفته قبل 

ازآن  به 17 هزار و 668 تومان رسیده است.

ارزانی گوشت درگرو تأمین نهاده های دامی است
سعید سلطانی سروس��تانی، رییس اتحادیه سراسری دامداران 
کش��ور در رابطه با این موضوع عنوان کرد: کاهش قیمت گوشت 
در بازار منوط به تأمین نهاده های ارزان قیمت اس��ت. در صورتی 
که شرکت پشتیبانی امور دام نهاده های کنجاله سویا را با قیمت 
هرکیلو 800 تومان، ذرت و جو را با قیمت هرکیلو 410 تومان و 
سبوس را با قیمت هرکیلو 230 تومان در اختیار دامداران بگذارد، 
می تواند انتظار داشته باشد قیمت گوشت در بازار کاهش یابد. به 
گفته رییس اتحادیه سراسری دامداران، عوامل دیگری از جمله 
واسطه ها هم در افزایش قیمت گوشت در بازار بسیار مؤثر هستند 

و گرانی ها فقط مربوط به تولیدکنندگان نیست.

افزایش قیمت گوشت قرمز، کمتر از 37 درصد 
علی اصغر ملکی، رییس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی کشور در 
گفتگو با مهر اظهارداش��ت: در حال حاضر گوشت گوسفند شقه 
با اس��تخوان بدون دنبه با قیمت 16 هزار تومان به مغازه دار داده 
می شود و مغازه دار هم مجاز است آن را با قیمت کیلویی 17500 

تومان عرضه کند. 
وی در ادامه با یادآوری این که سال گذش��ته این گوشت حدود 
12500 تومان برای مغازه ها بارگیری می شد و 15000 تومان 
هم در بازاربه فروش می رس��ید، گفت: در حقیقت تفاوت قیمت 
سال گذشته با امس��ال حدود 2500 تومان )درحدود 30 تا 35 

درصد( است. 
ریی��س اتحادی��ه گوش��ت گوس��فندی اضافه ک��رد: همچنین 
هرکیلوگوشت بدون استخوان و مخلوط گاو و گوساله هم اکنون با 
قیمت 12500 تومان به مغازه دار داده می شود که مغازه دار مجاز 
است آن را با قیمت 17500 به فروش برساند. به گفته وی، قیمت 
هرکیلوگوشت گاو و گوس��اله هم مانند گوشت گوسفند از سال 
گذشته تاکنون در حدود 2500 تومان افزایش یافته است. ملکی 
تصریح کرد: بنابراین قیمت گوشت قرمز در مجموع نسبت به سال 

گذشته کمتر از  37/2 درصد افزایش داشته است.

چرا وزارت صنعت نهاده ما را نمی دهد؟
حسین مقدمیان، رییس اتحادیه سراس��ری مرغداران گوشتی 
کش��ورنیز در این مورد به مهر گفت: با توجه به این که سال قبل 
هرکیلوگوش��ت مرغ با قیمت 3600 تومان ت��ا 4000 تومان به 
فروش می رسید و هم اکنون هرکیلو گوشت مرغ در حدود 5000 
 تومان تا 6000 تومان به فروش می رسد، تنها حدود 2100 تومان 
 یا هم��ان 35 درصد افزایش قیمت نس��بت به س��ال گذش��ته

 وجود داشته اس��ت نه 73 درصدی که بانک مرکزی اعالم کرده 
است.

وی تصریح کرد: هم اکنون قیمت تمام شده مرغ زنده در مرغداری 
با  محاسبه سود هفت درصد، بین 3700 تومان تا 3750 تومان 

است. 
رییس اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با بیان این که در حال 
حاضر 50 هزار تن سویا از شرکت پشتیبانی امور دام طلب داریم 
و بابت آن 45 میلیارد تومان به این شرکت پرداخت کردیم، گفت: 
این شرکت به ما قول داده بود از نیمه دوم خرداد سال جاری شروع 
به تحویل سویا به این اتحادیه کند تا به موقع بین مرغداران توزیع 

شود، در حالی که این اتفاق هنوز نیفتاده است.

دالیل گرانی گوشت در بازار

زنجیر گرانی گوشت به پای مردم پیچید

درحالی افزایش نرخ گوش�ت در بازار روند صعودی به خود گرفته اس�ت که تولیدکنندگان  گروه 
همچنان علت اصلی این افزایش قیمت را در کمبود نهاده ه�ای دامی می دانند. افزایش نرخ اقتصاد

گوشت، همواره به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های مردم بوده است، به طوری که گاهی 
اوقات براساس این نرخ، قیمت سایر اقالم خوراکی را محاسبه می کنند. 

مواد پروتئینی که جزو اصلی ترین اقالم سبد خرید خانوار به شمار می آیند، در حال حاضر به مثابه قطعه شمشی 
گرانبها هر روز پله های ترقی قیمتی را طی می کنند.براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی، قیمت برخی از کاالهای 
خوراکی به ویژه گوشت گاو، گوسفند و مرغ در تهران و در هفته منتهی به 26 خرداد سال جاری افزایش یافته است. 
این درحالی است که متولیان تنظیم بازار، برخالف وعده هایشان مبنی بر کنترل قیمت ها، هنوز نتوانسته اند در 

میدان عمل، حریف گرانی برخی از کاالهای خوراکی شوند.



چهره روزیادداشت

خبر ویژه 
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پدر هندی سر دخترش را با شمشیر برید
پلیس هند در گزارشی اعالم کرد: پدری به دلیل نوع سبک زندگی دخترش سر 
او را با شمش��یر از بدنش جدا کرد. بنابر اعالم پلیس راجستان، این دختر پس از 

جداشدن از همسرش، در کنار والدینش زندگی می کرد.

5

سیل 190 مسافر قطار گلستان 
را محبوس کرد

مدیرروابط عمومی س��ازمان 
 ام��داد و نج��ات جمعی��ت 
هالل احمر از نجات جان 190 
مس��افر قطار مس��یر راه آهن 
مازن��دران- گلس��تان که در 
س��یل و آبگرفتگی محبوس 

شده بودند، خبرداد.
درخش��ان  حس��ین 
در  گفتگ��و ب��ا ایس��نا، ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه در س��اعت 20 ش��ب 
احم��ر در جری��ان  امدادگ��ران جمعی��ت ه��الل  گذش��ته 
 وق��وع س��یل و آبگرفتگ��ی در خط آه��ن ش��مال درمس��یر 
ساری - نکا- گلس��تان در محدوده نکا قرارگرفتند، گفت: با توجه به 
نوع گزارش دریافتی، تیم های ام��دادی و خودروهای نجات به محل 
حادثه اعزام ش��دند. وی با بیان این که امدادگران با حضور درصحنه 
 حادثه اقدامات خود را برای ایمن س��ازی محی��ط آغازکردند، گفت: 
190 مس��افر این قطار نیز که ب��ه علت بارش باران و مسدودش��دن 
راه آهن مازندران- گلس��تان در قط��ار محبوس ش��ده بودند نجات 
یافتند. به گفته مدیرروابط عمومی سازمان امداد و نجات هالل احمر، 
امدادگران ای��ن اف��راد را در پایگاه های هالل احمر منطقه اس��کان 

اضطراری دادند.
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بروز یک پدیده عجیب در یکی از روس��تاهای اطراف مشهد 
باعث وحشت ساکنان وکس��انی ش��د که از آن منطقه عبور 
می کنن��د. این روس��تا در جنوب ش��هر مش��هد و در فاصله 
هش��ت کیلومتری از این ش��هر واقع شده اس��ت. گزارش ها 
حاکی اس��ت که مدتی اس��ت ش��ب هنگام صدایی عجیب و 
 وحش��ت آور از درختان به گوش می رس��د که تا کنون سابقه 

نداشته است.
بنا بر این گزارش، صدای ش��بیه صوت یا جیغ که از درختان 

این منطقه توریس��تی به محض تاریک ش��دن هوا به گوش 
می رسد، باعث ش��ده تا گردش��گران از این منطقه که ابتدای 

جاده روستای سربرج است، فراری شوند.
این منطقه توریس��تی در ج��اده ای که از جنوب مش��هد به 
سمت کوه های بینالود ومشخصا روستای دیدنی مغان و غار 
آن منتهی می شود واقع ش��ده که به کوه های خلج در مشهد 

شهرت دارد. 
برخی از س��اکنان آن منطقه ای��ن صداهای وحش��ت آور را 
 از ملخ های��ی می دانند ک��ه به ای��ن منطقه هج��وم آورده و 
شب ها به درختان پناه می برند. برخی نیز عواملی ناشناخته 
از جمله تغییرات آب وهوایی را دلیل به وجود آمدن این صداها 
عنوان می کنند. این منطقه در دره رودخانه ای واقع شده که 
یکی از سرچشمه های سد طرق اس��ت، هرساله در این فصل 
خشک می شد، اما امس��ال همچنان دارای آب است و همین 
 امر باعث جل��ب مردم و به تب��ع آن، ترس آنه��ا از این پدیده 
ش��گفت انگی��ز ش��ده اس��ت. صداهای��ی ک��ه از درخت��ان 
ای��ن منطق��ه ب��ه گ��وش م��ی رس��د، هی��چ ش��باهتی 
 ب��ه ص��دای جی��ر جی��رک نداش��ته و ص��دای ب��اد نی��ز 
نیست، چرا که در شرایطی این صداها را شنیده شده که حتی 

برگ یک درخت هم به دلیل باد تکان نمی خورد. 
 درعین ح��ال هیچ پدیده ای غی��ر طبیعی نی��ز در منطقه به 
 چش��م نمی خورد، ام��ا در الب��ه الی درخت��ان و همچنین 
 عل��ف زاره��ای اط��راف آن م��ی ش��د هج��وم مل��خ ه��ا را 

مشاهده کرد.

مأموران انتظامی کاشان ضمن دستگیری سارقان آثار باستانی، 
کوبه های قدیمی مسروقه یکی از مساجد قدیمی این شهرستان 

را کشف کردند. 
مأموران انتظامی کاش��ان از طریق انتشار برخی اخبار مبنی بر 
سرقت کوبه ها در برخی مس��اجد قدیمی که جزو میراث و آثار 
باستانی بود، در جریان وقوع سرقت آثار باستانی قرار گرفتند که 
با ثبت این اطالعات و با توجه به حساسیت موضوع، به بررسی 
شکایات مطرح ش��ده در این زمینه پرداختند، اما در بررسی ها 
مشخص شد که هیچ شکایتی مبنی بر س��رقت آثار باستانی از 

سوی میراث فرهنگی انجام نشده است. 
مأموران پلیس با انج��ام اقدامات پلیس��ی دوعتیقه فروش که 
با یکدیگر ب��رادر بودند را به اس��امی »محم��د« و »مصطفی« 
شناس��ایی کرده و پس از هماهنگی قضایی، اموال مس��روقه را 
در مغازه عتیقه فروشی این دو برادر کش��ف و ضبط کردند، اما 
این دو نفر مدعی شدند که از مسروقه بودن این کوبه ها اطالعی 

نداشته اند. 
این دو عتیقه فروش در اظهارات خود ضمن آنکه به عدم اطالع 
خود مبنی بر مس��روقه بودن کوبه های قدیمی معترف شدند، 
فردی به نام »علیرضا« را به عنوان فروش��نده ای��ن کوبه ها به 
مأموران پلیس معرفی کردند که با کش��ف این سرنخ، مأموران 
پلیس توانس��تند با انجام اقدامات فنی و پلیسی وی را دستگیر 

کنند. 
»علیرضا« که به جرم س��رقت و فروش اموال قدیمی متعلق به 

میراث فرهنگی دستگیر شده است، دارای ده ها سابقه کیفری 
است که در حال حاضر پرونده این فرد در شعبه شش دادیاری 

دادسرای کاشان پیگیری می شود. 
به گزارش ایسنا، در حالی مأموران پلیس کاشان در 24 ساعت 
توانس��تند ضمن کش��ف اموال فرهنگی س��ارق و مال خران را 
دس��تگیر کنند، که تاکنون شکایتی از سوی س��ازمان میراث 

فرهنگی ابالغ نشده است. 

 فیلیپین؛ سیل جان مردم و حیوانات
 را به خطر انداخته است

 ایران؛ خاله شادونه بر مزار 
حادثه دیدگان خرمدره حاضر شد

ایران؛ دستگیری 170 نفر از اراذل و اوباش
در تهران

چه خبر، از کجا؟

دور دنیا

نگهداری فرزندان از والدینشان در سنین میانسالی امری جدید نیست، 
اما این بار مادر 104 ساله آمریکایی مراقبت از فرزند بیمارش را بر عهده 
گرفت. این مادر 104 ساله با وجود کهولت سن، همچنان مراقبت از دختر 
87 ساله اش را که به زوال عقل و آلزایمر مبتالست، برعهده دارد.این مادر 
و دختر در تمام مدت زندگی ش��ان از هم دور نبوده ان��د، حتی زمانی که 
»گارس��یا« ازدواج کرد. این مادر برای فعال نگه داش��تن ذهن دخترش، 
مجبور اس��ت به طور مداوم با او صحبت کند و در مورد مس��ائل مختلف 

از او س��ؤال بپرس��د؛ زیرا این 
بهترین شیوه برای جلوگیری 
از پیشرفت این بیماری است.

به گزارش روزنامه دیلی میل، 
»روس��اریو« ب��ا وجود س��ن 
باالی��ش، ظاه��ری ج��وان و 
س��رحال دارد و برای دیدن و 
ش��نیدن نیازی به س��معک و 

عینک ندارد.

 مراقبت مادر 104 ساله
 از دختر 87 ساله اش

پدیده نادر در روستایی اطراف مشهد

این درختان شب ها جیغ می کشند
کشف آثار باستانی مسروقه در غیاب سازمان میراث فرهنگی

کشف کوبه های مسروقه از مساجد قدیمی کاشان 

SMS

 نجات شگفت انگیز جنین
 7 ماهه  از سیفون دستشویی

 جنین هفت ماهه ای که  بر اثر زایمان ناگهانی مادرش در 
داخل توالت منزلی واقع در شهر بادرود نطنز در سیفون 
دستشویی گرفتار شده بود، به همت کارشناسان فوریت 
های پزش��کی این شهرس��تان از م��رگ حتمی نجات 
یافت. محمد احمدی، یکی از تکنس��ین های حاضر در 
این مأموریت گفت: س��اعت 10:50 صب��ح  اتاق فرمان 
فوریت های پزش��کی در تماس��ی با پایگاه ما اعالم کرد 
که مادر بارداری در دستش��ویی منزلی واقع در خیابان 
استادیوم بادرود نطنز زایمان کرده و فرزندش در سیفون 
دستشویی گرفتار شده است. وی در ادامه افزود: بعد از 
دریافت این گزارش، بالفاصله در صحنه  حادثه حاضر و 
پس از کنترل شرایط، متوجه شدیم که نوزاد این زن 42 
ساله که ماه هفتم بارداری خود را پشت سر می گذاشت، 
از رحم مادر خارج و سر وی داخل سیفون توالت گرفتار 
شده است. احمدی تصریح کرد: پس از مشاهده  وضعیت 
موجود، شرایط جسمی مادر را با انجام اقدامات درمانی 
اولیه کنترل کردیم، اما از آنجایی که نوزاد در این موقعیت 
تنها از طریق بند ناف امکان تنفس کردن و زنده ماندن 
را داشت، چنانچه بند ناف او از مادر جدا می شد احتمال 
ادامه  زندگی برایش ناممکن بود، لذا به سرعت با استفاده 
از یک چکش، سنگ سیفون توالت را به آرامی شکسته 
و سر نوزاد را رها کردیم. این تکنس��ین اورژانس 115، 
جنسیت نوزاد را پس��ر اعالم کرد و اظهار داشت: پس از 
نجات نوزاد، وی را که از ناحیه  دست و پا مقداری دچار 
کبودی ش��ده بود، مورد درمان اولیه قرار داده و سپس 
با وضعیتی بسیار مناس��ب و مطلوب توسط آمبوالنس 
به بخش نوزادان بیمارس��تان فاطمیه  ب��ادرود منتقل 
کردیم. وی خاطرنش��ان کرد: مادر 42 س��اله را نیز که 
ششمین بارداری خود را پش��ت سر گذاشته بود، جهت 
اقدامات درمانی الزم به بخش مامایی بیمارستان مذکور 
انتقال دادیم و خوشبختانه در حال حاضر مادر و نوزاد از 

وضعیت جسمانی بسیار خوبی برخوردار هستند.

باز هم حادثه در صفه؛
داماد فدایی برادرزن شد

رییس ایستگاه12 آتش نشانی اصفهان گفت: مردی که 
همراه با همسر و برادرزن خود برای کوهنوردی به کوه 

صفه رفته بود، به علت سقوط از ارتفاع جان باخت.
تعدادی از شهروندان در طی تماس با سامانه 125ستاد 
فرماندهی س��ازمان آتش نش��انی اصفهان، سقوط یک 
 فرد به پایین کوه صفه را در س��اعت ۶:20 دقیقه صبح 
25 خرداد گ��زارش کردند. در پی این گ��زارش، اکیپ 
عملیات امداد و نجات کوهستان از ایستگاه 12 و 1۳ به 
محل حادثه اعزام و با جسد مردی در دامنه کوه صفه روبه 
 رو شدند، در همان حال صدای فریادی که طلب کمک 
 م��ی ک��رد از داخ��ل صخره ه��ا ب��ه گ��وش رس��ید. 
سرآتش یار دوم پیام س��تایش، رییس ایستگاه 12 در 
این خصوص اظهار داش��ت:»مرتضی- ب« 40 ساله به 
همراه شوهرخواهر خود که مردی 4۶ ساله بود، به قصد 
کوهپیمایی در کوه صفه مس��یر ماری و تخته سیاوش 
 را انتخاب کرده بودند که به دالی��ل نامعلومی، این مرد 
4۶ ساله به پایین سقوط کرده و »مرتضی- ب« نیز که 
به دلیل ترس و وحشت امکان حرکت برای وی در مسیر 
وجود نداش��ت، با دیدن ماشین های آتش نشانی فریاد 
کمک سر داده بود. فرمانده اکیپ امداد و نجات کوهستان 
افزود: کسانی باید این مسیر را برای کوهنوردی انتخاب 
کنند که آشنایی کامل با مسیر داشته باشند، وگرنه دچار 

حادثه خواهند شد. 

 واژگونی L90، سه نفر را 
به کام مرگ کشید

س��اعت دو نیمه شب دوشنبه، یک دس��تگاه خودروی 
س��واری L90 در محور حس��ن آباد به ورزن��ه واژگون 
ش��د و س��ه نفر را به م��رگ کش��ید.به گ��زارش ایمنا، 
س��اعت دو نیمه شب دوشنبه، یک دس��تگاه خودروی 
س��واری L90 در 15 کیلومت��ری ورزنه، جاده حس��ن 
آباد به س��مت ورزنه واژگون ش��د که بر اثر این حادثه، 
 ی��ک نف��ر در دم ج��ان باخ��ت و دو نفر نیز به ش��دت

 مجروح ش��دند. بر اس��اس این گزارش، پ��س از وقوع 
حادث��ه  رانندگ��ی مذک��ور، س��ریعا دو واح��د ام��داد 
فوری��ت ه��ای پزش��کی در مح��ل حاض��ر ش��دند 
و مصدومان را پ��س از انج��ام اقدامات درمان��ی اولیه، 
ب��ه درمانگاه ش��ماره ی��ک ورزن��ه منتق��ل کردند که 
متأس��فانه یکی از آنه��ا در محل درمان��گاه جان باخت 
 و مص��دوم دیگر نی��ز در حال انتق��ال به بیمارس��تان 
الزهرا )س( اصفهان بر اثر ش��دت جراحات وارد ش��ده، 
جان خود را از دست داد. گفتنی است، جان باختگان در 

این حادثه  رانندگی سه مرد 45، 40 و 20 ساله بودند.

پریدن از روی نوزادان
مردم روس��تای کوچکی در اس��پانیا در آیینی قدیمی 
برای دورکردن ش��یطان، به طور همزم��ان از روی چند 

نوزاد می پرند.  
در این جشنواره که ساالنه در روستای »کاستریل دی 
مورسیا« برگزار می ش��ود، افراد پس از پوشیدن لباسی 
ش��یطانی و با پریدن همزمان از روی چند نوزاد، سعی 
می کنند ش��یطان را از خود دور کنند. طبق این رس��م 
والدین، فرزندان یک س��اله خ��ود را در میدان مرکزی 
روس��تا گذاش��ته و از روی آنها می پرند. یک��ی از اهالی 
این روستا در این باره می گوید: ما افتخار می کنیم که با 
گذشت سالیان سال، همچنان این رسم را ادامه داده ایم.

روی خط حادثه

سرقت از خزانه انگلستان
در سال 1۳0۳ میالدی یک تاجر پشم به نام  ریچارد پودلیکوت  
که در لندن زندگی می کرد، به دلیل شانس و همچنین داشتن 
روابط خ��وب و نزدیک با گروه های یه��ودی در لندن آن روز، 

تصمیم گرفت تا یک سرقت از خزانه انگلستان را ترتیب دهد.
 او در این راه توانست تعدادی از مقامات کلیسا را نیز فریب داده 
و در برابر وعده تقسیم بخش��ی از غنائم سرقت، از آنان کمک 
بگیرد. او خود را به عنوان یک سنگ تراش جا زده و مشغول کار 

بر روی بخشی از دیوار کاخ شد.
در همین زمان، او با کاش��ت ش��اه دانه در اطراف محل کار از 
 این گیاهان برای پوش��اندن محل ورود به ساختمان استفاده 
می کرد. در نهایت در یک ش��ب زمس��تانی در س��ال 1۳0۳ 

میالدی، او موفق شد که به خزانه نفوذ کند.
 ریچارد به مدت دو روز کامل در محفظه ای که درس��ت کرده 
بود باقی ماند و سپس با طال و جواهراتی به ارزش صد هزار پوند 
در آن دوران که به اندازه مالیات یک سال کل کشور انگلستان 

بود، فرار کرد.
در آن زمان  ادوارد پا دراز ، پادشاه انگلستان که در حال جنگ 
در اسکاتلند بود، از این واقعه خبردار شد. مقامات توانسته بودند 
مقدار زیادی طال را در فروش��گاهی در لندن پیدا کنند. از آن 
زمان تا س��ال 1۳05 میالدی تعداد زیادی از افراد در رابطه با 

این سرقت دستگیر شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. 
سرانجام ریچارد نیز دس��تگیر شد و برای لو ندادن دوستانش، 
اقرار کرد که به تنهایی دس��ت به این کار زده است. او در سال 
1۳05 دار زده شد و پوست بدنش بعد از کنده شدن، به درب 
کاخ ویندورز به عنوان هشدار برای دیگران آویزان شد. تا ماه ها 
پس از سرقت، بخشی از طالهای سرقتی که به درون رودخانه 

تامس لندن ریخته شده بود، در تور ماهیگیران پیدا می شد.

سرقت کاپ جام جهانی
در س��ال 19۶۶ جام جهانی فوتبال در کشور انگلستان برگزار 
می شد. قرار بر این بود که قبل از شروع بازی ها، جام مسابقات 

که البته متفاوت از ش��کل فعلی آن است، در سالن اصلی کاخ 
وست مینستر در لندن به نمایش گذاشته شود.

 این کاپ در آن زمان تحت تدابیر ش��دید امنیتی قرار داشت 
و به مبلغ ۳0 هزار پوند در برابر س��رقت بیمه شده بود. در روز 
20 مارس سال 19۶۶ و پس از تعویض شیفت ظهر، نگهبانان 
متوجه شدند که محفظه حاوی جام باز شده و کاپ به سرقت 

رفته است. 
روز بعد مسئول اداره فوتبال انگلستان تلفنی دریافت کرد که 
از او خواسته بود باجی به مبلغ 15 هزار پوند را برای بازگرداندن 

جام بپردازند، و گرنه این کاپ ذوب می شود.
در یک عملیات مبادله، پلیس موفق به دستگیری سارق شد، 
اما جام مورد نظر همراه وی نبود. دقیقاً یک هفته بعد جام مورد 
نظر توسط  دیوید کوربت  که در حال گردش با سگش بود یافت 
شد. او توانست جایزه شش هزار پوندی مربوط به یافتن جام را 
تصاحب کرده و سگ او نیز به عنوان حیوانی مشهور در چندین 

فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی ظاهر شد.

بابانوئل سارق
در س��ال 1927 میالدی یکی از س��رقت ه��ای عجیب تاریخ 
آمریکا رخ داد. مارش��ال راتلیف، تبه��کار آمریکایی که تازه از 
زندان خارج شده بود، به دنبال سرقت از بانک شهر سیسکو در 
ایالت تگزاس بود. او با پوش��یدن لباس بابانوئل و همراه کردن 
چند کودک در میان راه، به همراه سه همدست خود وارد بانک 
شد. در زمانی که سارقان در حال جمع آوری پول ها بودند،یک 
زن از افرادی که درون بانک بود، به بیرون از بانک رفته و شروع 
 به جیغ زدن ک��رد. پلیس بانک را محاصره کرده و س��ارقان با 

دو گروگان از محل فرار کردند.
در درگی��ری های مس��لحانه ب��ه وج��ود آم��ده، دو پلیس و 
 یکی از س��ارقان کشته ش��دند. به دنبال این س��رقت، یکی از 
بزرگ ترین عملیات های جس��تجو در این ایالت آغاز شد. در 
نهایت سه سارق در یک تیراندازی دستگیر شدند و 150 هزار 
دالر وجه سرقت شده از بانک پیدا ش��د. از سه نفر باقی مانده، 

یک نفر اعدام شده و یکی به حبس ابد محکوم شد. 
راتلیف نیز به مرگ محکوم شد، اما س��عی داشت تا این حکم 
را به حب��س تقلیل دهد. مردم خش��مگین منطقه ایس��تلند 
 کانتی پس از شنیدن این خبر، به زندان هجوم برده و راتلیف 
 را در زن��دان اع��دام کردن��د. در س��ال 2009 نی��ز م��ردی 
 درآمری��کا ب��ا پوش��یدن لب��اس بابانوئ��ل ب��ه س��رقت 

اقدام کرد.

نگاهی به عجیب ترین سرقت های تاریخ

نقشه ای که خواب از چشمان سارقان می گیرد

سرقت، یکی از قدیمی ترین انواع جرم اس�ت که می توان گفت قدمتی به اندازه تاریخ دارد.  گروه 
سرقت از بانک ها، منازل، خزانه های دولتی و بسیاری دیگر از جرایم این چنینی تحت عنوان حادثه

سرقت شناخته می شود. در این مطلب قصد داریم تا تعدادی از سرقت های عجیب را که در 
سطح جهانی معروف بوده، اما احتماالً برای خواننده ایرانی ناآشنا باشد را معرفی کنیم.



یادداشت

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

 ارای��ه مقال��ه  توس��ط واح��د پژوه��ش ش��رکت گاز اس��تان 
چهار محال و بختی��اری  در یازدهمین کنفران��س بین المللی 

مصرف انرژی و احتراق در کشور پرتغال انجام شد.  
ابراهیم خلیلی، سرپرست واحد پژوهش و اسماعیل هیبتیان، 
مدیر عامل این شرکت موفق به ارایه مقاله خود )در بخش ارایه 
ش��فاهی( با عنوان»مطالعه و بررس��ی راندمان اتالف حرارتی 
 »)CGS(  هیترهای گازی متداول در ایستگاه تقلیل فشار گاز
در یازدهمین کنفرانس بین المللی مصرف انرژی و احتراق در 

کشور پرتغال شدند.
 یازدهمین کنفرانس بین المللی مصرف انرژی و احتراق با حضور 
سایر پژوهشگران کش��ورهای مطرح در زمینه انرژی 9 الی 13 
می 2012  برابر با 20 الی 24 اردیبهشت 91 در شهر کوئیمبراء 

پرتغال برگزار شد.
از میان 300 مقاله رس��یده به دبیر خانه این همایش، 54 مقاله 
برای ارایه ش��فاهی و 11 مقاله در بخش ارایه به ش��کل پوستر 
پذیرفته شده اند. بیشتر ش��رکت کنندگان در این کنفرانس از 
دانشگاه ها و مراکز صنعتی خصوصا از کشور های پرتغال، چین، 

آلمان،کره، بلژیک، فرانسه، آمریکا،کلمبیا و... بوده اند.
الزم به یادآوری است شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری 
از س��ال 1358 تا کنون  توانس��ته 10 مقاله در کنفرانس های 
 مهم داخلی و س��ه مقاله در کنفرانس های معتبر خارجی ارایه 

کند. 
گفتنی است، اداره کل گاز استان چهارمحال و بختیاری شورای 
پژوهش متش��کل از آقایان اس��ماعیل هیبتی��ان، جهانبخش 
سلیمیان،  مجید مهدیان، مهرداد مطلبی، سهراب کریم زاده، 
 ابراهی��م خلیلی، دکت��ر یعقوب ط��ادی، دکتر عل��ی کاظمی، 
 دکتر مجید ابن علی و دکتر مسعود حق ش��ناس است که کار 

طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی را بر عهده دارند.

مدیرکل آموزش و پ��رورش چهارمحال و بختی��اری از آمادگی 
مدارس این استان برای اسکان مسافران تابستانی خبر داد.

حبیب نیکخو در نخستین نشست ستاد دایمی تسهیالت سفرهای 
نوروزی این استان اظهار داش��ت: با توجه به در پیش بودن فصل 
تابستان و آغاز سفرهای نوروزی، مطابق سال های گذشته مدارس 
این استان از ابتدای تیر ماه تا پایان تابستان آماده اسکان و پذیرایی 

از مسافران تابستانی هستند.
 وی افزود: تمام تمهیدات الزم در این راس��تا اندیش��یده شده و 

مشکلی برای اسکان مسافران تابستانی در این استان وجود ندارد. 
نیکخو تصریح کرد: آیین نامه مربوط به اسکان مسافران تابستانی 
در مدارس، 18 خرداد ماه س��ال جاری برای تمام مدارس استان 

ابالغ شده است. 
وی همچنین با اش��اره به اس��کان مس��افران در ایام ن��وروز در 
مدارس این اس��تان، افزود: 53 هزار و 628 نف��ر در ایام نوروز در 
مدارس این اس��تان اس��کان و از امکانات ایجاد ش��ده اس��تفاده 
کردن��د. مدیرکل آم��وزش و پ��رورش چهارمح��ال و بختیاری 
ب��ه فراه��م ک��ردن یک ه��زار و 100 کالس ب��رای اس��کان 
 میهمانان در ایام نوروز امس��ال اش��اره کرد و گف��ت: این تعداد 
30 کالس بیشتر از تعداد کالس آماده شده برای اسکان مسافران 

در ایام نوروز سال گذشته بود.
 وی یادآور شد: نقش ارزنده ستادهای اس��کان در ارایه خدمات 
مطلوب به فرهنگیان و خانواده های آنها، موجب ش��ده تا بیشتر 
میهمانان رغبت بیش��تری برای اس��تفاده از امکانات ستادهای 

اسکان آموزش و پرورش داشته باشند.
نیکخو خاطرنش��ان کرد: مردم و مس��ئوالن می توانن��د با رفتار 
پس��ندیده و ارایه خدمات شایس��ته در معرفی ارزش ها و هویت 
تاریخی منطقه تالش کنن��د و جایگاه واقعی اس��تان را به مردم 

کشور انتقال دهند.

چهره روز
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افتتاح 185 واحد مسکن مهر  
سازمان جهاد کشاورزی استان

مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن 
کارکنان جهاد کشاورزی استان از 
افتت��اح 185 واحد مس��کن مهر 
همزمان با هفته جهاد کشاورزی 

خبرداد. 
دوستی گفت: این طرح درزمینی 
به مس��احت 12هزار و 900متر 
مربع در  دو مرحله به بهره برداری 

می رسد. 
وی افزود: در مرحله اول 85 واحد مس��کونی ب��رای کارکنان دارای 
 ش��رایط مس��کن مهر و در مرحله دوم ص��د واحد مس��کونی برای 

خانواده های شهدای دارای شرایط مسکن مهر ساخته می شود. 
دوستی  با اشاره به این که میانگین  هر واحد مسکونی صد متر مربع 
است، گفت: این تعداد واحد تا پایان سال 92 تکمیل و به  بهره برداری 

می رسد. 
این تعداد واحد مس��کونی در آخرین روز از هفته جهاد کشاورزی با 

حضور زمانیان، نماینده مردم شهرستان شهرکرد افتتاح شد. 

 چهار پروژه بزرگ آبرسانی 
در استان آماده بهره برداری شد

اصغر یزدانی در نشست خبری با   
خبرن��گاران و اصح��اب رس��انه 
چهارمح��ال و بختی��اری اظهار 
داشت: تا پایان س��ال جاری آب 
ش��رب ش��هرهای اردل، ناغان و 
ل��ردگان از طری��ق اس��تحصال 
آب های سطحی تأمین می شود. 
وی افزود: آب مورد نیاز شهرهای 
اردل، ناغان و لردگان به ترتیب از طریق استحصال آب و انتقال آن از 

چشمه های دره بهشت آباد، برم و دهنو تأمین خواهد شد.
یزدانی هدف از استفاده از آب های س��طحی را تأمین آب مورد نیاز 
شهروندان، رفع کمبود آب و دسترسی آسان شهروندان به آب شرب 
سالم و بهداشتی عنوان و تصریح کرد: ساخت تصفیه خانه شهر سامان 
در مجاورت رودخانه زاینده رود آغاز شده و تاکنون 55 تا 60 درصد 

تجهیزات این تصفیه خانه خریداری شده است.
 مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب ش��هری اس��تان چهارمحال و 
 بختیاری در ادامه گفت: برای تکمیل این تصفیه خانه  اعتباری حدود 
ش��ش میلیارد ریال نیاز اس��ت. وی تأکی��د کرد: با بهره ب��رداری از 
 تصفیه خان��ه س��امان،120 لیت��ر آب در ثانی��ه ب��ه ظرفی��ت آب 

چهارمحال و بختیاری اضافه می شود. 

 همایش بزرگ قرآنی 
در استان برگزار می شود

امام جمعه فارس��ان از برگزاری 
همای��ش ب��زرگ قرآن��ی در 
شهرستان فارس��ان از 29 تا 31 

خرداد ماه جاری خبر داد.
حجت االسالم عبدالعلی پوراکبر  

در نشس��ت خبری با خبرنگاران 
رس��انه های جمع��ی در اداره کل 
فرهن��گ و ارش��اد اس��المی  
اس��تان چهارمحال و بختی��اری از برگزاری این همای��ش قرآنی به 
 عنوان همایش��ی بی نظیر در س��طح خود یاد کرد و اظهار داش��ت: 
افزایش زمینه کار و فعالیت قرآنی در استان، معرفی نیروهای فعال 
 قرآنی در چهارمحال و بختی��اری و ایجاد رقابت میان فعاالن قرآنی، 

از مهم ترین اهداف برگزاری این همایش به شمار می رود.
وی ب��ه برنامه ه��ای اجرای��ی این همای��ش اش��اره ک��رد و افزود: 
 برگزاری چندین مسابقه قرآنی، برگزاری مس��ابقات قرائت قرآن از 
مهدکودک تا سالمندان و برگزاری مسابقه تفسیر جزء اول قرآن کریم 

از مهم ترین این برنامه هاست.
 ام��ام جمع��ه فارس��ان زم��ان آغ��از برگ��زاری ای��ن همای��ش را 
 دوش��نبه 29 خ��رداد اع��الم ک��رد و گف��ت: ای��ن همای��ش ت��ا 
31 خرداد ماه)امروز( ادامه و ب��ا معرفی نفرات برتر به کار خود پایان 

می دهد.
امام جمعه فارسان از ارسال 60 مقاله قرآنی به دبیرخانه این همایش 
خبر داد و گفت: یک نمایش��گاه قرآن های خطی نیز در حال حاضر 
 در فارس��ان برگزار ش��ده اس��ت که برخی از این قرآن ها مربوط به 

200 سال قبل هستند.
وی بر ض��رورت توجه به عل��وم و هنرهای دینی و اس��المی در این 
اس��تان و ترویج و آموزش آن تأکید کرد و اف��زود: نباید برنامه ها در 
این سرزمین منحصر به برخی هنرهایی شود که چندان هم ارزشی 

برای انسان ندارد.

ارایه مقاالت شفاهی شهرکرد 
به پرتغال 

آمادگی مدارس برای 
اسکان مسافران تابستانی

اخبار کوتاه

6
154 مبلغ دینی در عید مبعث در چهارمحال و بختیاری فعالیت کردند 
حجت االسالم سید عبدالحمید صفوی، رییس اداره فرهنگی تبلیغات اسالمی چهارمحال وبختیاری از 
فعالیت 154مبلغ و مبلغه دینی درعید مبعث در این استان خبر داد و افزود: این مبلغان با هدف تبلیغ و 
نشر احکام مبین اسالم و معارف اهل بیت )ع( و تبیین فلسفه بعثت، به مناطق مختلف استان اعزام شدند. 

فرهنگ بومی با شعرهای گویشی 
نهادینه می شود  

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
چهارمحال و بختیاری

                                 حسین گنجی
اس��تفاده از ظرفیت های گویش��ی، در ب��اروری فرهنگ بوم��ی دارای 
نقش��ی بس��زایی دارد. اجرای برنامه های فرهنگی و هنری با محوریت 
 بومی در شهرس��تان ها و میان اق��وام مختلف و همچنین اس��تفاده از 
ظرفیت های بومی و محلی که قدمت دیرینه دارند، می تواند در باروری 
فرهنگ بومی مؤثر واقع شود؛ چرا که شعر و موسیقی محلی در تلفیقی 
 هنرمندان��ه تثبی��ت کنن��ده

فرهنگ های محلی در بستری 
 مناس��ب اس��ت. با پی��ش رو

داش��تن هفته فرهنگ و هنر 
استان چهارمحال و بختیاری، 
در فرهنگس��رای نی��اوران با 
برگزاری نمایشگاه آثار بومی 
و شعرخوانی به سبک محلی 

کوشش خواهیم کرد. 
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پر رفت و آمدترین ج��اده چهارمحال و بختی��اری )حدفاصل 
فرخشهر- ش��هرکرد( شاهد نابس��امانی های مختلف تبلیغات 
محیطی است که فضای بصری نامناس��بی را ایجاد کرده است. 
 به گ��زارش مهر، جه��ان امروز و محیط��ی ک��ه در آن زندگی 
می کنیم، مکانی اس��ت برای رد و بدل ش��دن پیام به مخاطب 
وتبلیغات نقش بسیار زیادی در فروش شرکت ها دارد.تبلیغات 
محیطی )بیلب��ورد( به لحاظ خ��اص ب��ودن، کاال و خدمات را 
بزرگ تبلیغ م��ی کند و مخاطبان بی ش��مار کاال و خدمات که 
فرصت مطالع��ه روزنامه و دی��دن تلویزیون را ندارن��د، در گذر 
از بزرگراه ها، جاده ه��ا و خیابان ها مخاط��ب تبلیغ بیلبوردها 
قرار می گیرند. معموالً ارایه کاال و خدم��ات در مرکز خاصی از 
ش��هر انجام می ش��ود که مخاطبان کاال و خدمات در معابر آن 
مراکز، در حال رفت و آمد هس��تند.تبلیغات سازماندهی شده 
محیطی می تواند پیام تبلیغی خود را به مخاطبان و خریداران 
ارایه کند.جاده فرخشهر - ش��هرکرد پر رفت و آمدترین جاده 
اس��تان چهارمحال و بختیاری اس��ت و این جاده ورودی اصلی 
شهرکرد محسوب می شود. مردم شهرستان های بزرگ استان 
و همچنین مسافران برای ورود به شهرکرد از این جاده وارد شهر 
 می شوند. در حال حاضر با حرکت در این جاده، نابسامانی های

مختلف��ی در رابطه ب��ا تبلیغات محیط��ی دیده می ش��ود. در 
قس��متی از جاده ش��اهد قرار گرفتن دو بیلب��ورد تبلیغاتی در 
فاصله های در حدود پنج متر هس��تیم که بیلبورد پش��تی به 
راحتی قابل مش��اهده نیس��ت و این نوع تبلیغات را می توان از 

جدیدترین ش��اهکارهای تبلیغات در حوزه تبلیغات محیطی 
عنوان کرد.در قسمتی دیگر از جاده شاهد افتادن بیلبوردهای 
تبلیغاتی و باقی ماندن پایه های آنها هس��تیم که فضای بصری 
نامناسبی را به محیط بخشیده است. قسمت اصلی بیلبوردهای 
تبلیغاتی این قسمت در اداره تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع 
طبیعی در مجاور جاده بر روی زمی��ن افتاده اند و پایه های آنها 
 باقی مانده اس��ت. در س��مت دیگر جاده، بیلبوردی مش��اهده 
می ش��ود که قس��متی از آن خم ش��ده و نوش��ته ها و تصاویر 
تبلیغ در زیر آن پنهان ش��ده اس��ت واین نوع تبلیغ نیز از دیگر 
 ش��اهکارهای تبلیغات در این شهرس��تان به ش��مار می رود.

یک کارشناس تبلیغات اظهار داشت: نصب تابلوی تبلیغاتی در 
جاده فرخشهر تا شهرکرد، انسجام و هماهنگی خاصی ندارند. 
ش��اهرخ ادامه داد: اندازه بیلبوردها با یکدیگر هماهنگ نیست 
و به نظر می رس��د هرکدام از این بیلبوردها توس��ط شرکت ها 
و یا افراد متفاوت نصب ش��ده اس��ت. وی اذعان داشت: در این 
مسیر ش��اهد چندین نوع مختلف بیلبورد هس��تیم که فاصله 
آنها نیز با یکدیگر استاندار نیس��ت و از طرفی، چهره نامناسبی 
 در این جاده ایجاد کرده است.ش��اهرخ افزود: در شهرس��ازی و 
جاده س��ازی بیلبوردهای تبلیغاتی یکی از ارکانی هس��تند که 
در عین حال که تبلی��غ ی��ک کاال را انجام می دهن��د و ایجاد 
 اشتعال نیز می کنند، موجب زیبایی و مدرن شدن منطقه هم 
می شوند. وی یادآور شد: سازمان های مربوطه باید تجدید نظری 

در رابطه با مدیریت تبلیغات در این منطقه داشته باشند.

معاون سیاسی امنیتی اس��تاندار چهارمحال و بختیاری از نسل 
جوان و پویا به عنوان موتور محرک پیشرفت یک کشور یاد کرد 
و گفت: استکبار جهانی با گسترش اعتیاد به مواد مخدر در میان 

جوانان، برای تسلط بر ملت ها توطئه می کند. 
یزدان جاللی ک��ه در همایش بزرگداش��ت روز جهانی مبارزه با 
مواد مخدر در تاالر فرهنگ ش��هرکرد از نیروی انس��انی کارآمد 
به عنوان عامل پیشرفت و توسعه کشور سخن می گفت، اظهار 
داشت: نسل جوان کشور در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. وی با طرح این پرسش که چرا باید با مواد مخدر و گسترش 
آن مقابله کرد، افزود: دشمن، توان خود را برای مقابله با انقالب 
اسالمی مردم ایران و منبع گس��ترش بیداری اسالمی در جهان 
امروز به میدان آورده است. جاللی تصریح کرد: مواد مخدر، اعتیاد 
به آن و توسعه وابس��تگی جوانان به انواع مختلف آن، به معضل 
بزرگ سیاستمداران کشور تبدیل شده و داشتن نیروی انسانی 
پویا و فعال، به مبارزه بی امان دولت ب��ا مافیای مواد مخدر گره 
 خورده است. وی در ادامه با تشریح شیوه های مبارزه با اعتیاد به 
مواد مخدر در دنیا، اضافه ک��رد: درآمد فراوان ناش��ی از قاچاق 
 و فروش مواد مخ��در، تج��ارت آن را به یک��ی از پردرآمدترین 
تجارت ه��ای دنیا تبدیل کرده اس��ت. معاون سیاس��ی امنیتی 
استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: با توجه به گستردگی 
مرزهای جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با مواد مخدر و وجود 
مافیای پرقدرت بین المللی در جهان، مب��ارزه با این معضل در 
سطح فردی از مؤثرترین شیوه های مبارزه با آن عنوان شده است. 

جاللی اضافه کرد: ملت ایران طی س��ال های گذشته با اتحاد و 
همدلی خود، مش��کالت و توطئه های فراوانی از قبیل مبارزه با 
رژیم تا بن دندان مسلح شاهنشاهی، جنگ نظامی همه جانبه، 
تحریم و فشار بین المللی را از پیش پای خود برداشته است و با 
همان اتحاد و همدلی نیز این بالی خانمان سوز را از خانواده ها 
ریشه کن می کند. وی تصریح کرد: اعتیاد، از منظر دینی بالی 
جان، مال، ناموس و اتحاد و امنیت جامعه است و آموزه های دینی 
 نیز، گرایش جوانان را به انحرافات به نحو چش��مگیری کاهش 
می دهد. در این همایش از خانواده شهیدان مبارزه با موادمخدر، 
کارشناسان فعال دس��تگاه های اجرایی اس��تان و تشکل های 
غیردولتی فع��ال در موضوعات فرهنگی و پیش��گیری از اعتیاد 
چهارمحال و بختیاری تجلیل ش��د. 26 ژوئن همزمان با ششم 
تیرماه، در تقویم ب��ه عنوان »روز جهانی مب��ارزه با مواد مخدر« 

نامگذاری شده است.
 در همین رابطه، بد نیست بدانید امام خمینی )ره( فرمودند: این 
مواد مخدر مایه فساد است. فساد را باید برداشت تا دیگران اصالح 
ش��وند. هر عقلی و هر عاقلی این معنا را تصدی��ق دارد که با این 
طور فسادها که جوان های ما را تقریباً به نیستی می کشاند، باید 
مبارزه بشود.گفتنی است، کنفرانس بین المللی مبارزه با اعتیاد 
 و قاچاق مواد مخدر از تارخ 17 تا 26 ژوئن 1987، در ش��هر وین 
به منظ��ور ابراز عزم سیاس��ی ملت ه��ا در امر مب��ارزه با پدیده 
خانمانسوز و شوم مواد مخدر تشکیل شد و در آن سندی با عنوان

C.M.O به تصویب رسید. 

مواد مخدر، اعتیاد 
به آن و توسعه 
وابستگی جوانان 
به انواع مختلف 
 آن، به معضل 
بزرگ 
سیاستمداران 
کشور تبدیل شده 
و داشتن نیروی 
انسانی پویا و فعال، 
به مبارزه بی امان 
دولت با مافیای 
مواد مخدر گره 
خورده است

در قسمتی از جاده 
شاهد قرار گرفتن 
دو بیلبورد تبلیغاتی 
در فاصله های حدود 
پنج متر هستیم که 
بیلبورد پشتی به 
راحتی قابل مشاهده 
نیست و این نوع 
 تبلیغات را 
 می توان از 
جدیدترین 
شاهکارهای 
تبلیغات در حوزه 
تبلیغات محیطی 
عنوان کرد

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری:نابسامانی تبلیغات محیطی درشهرکرد

گسترش اعتیاد توطئه استکبار است  نصب چند بیلبورد در 5 متری یکدیگر 

 

مدی��رکل امور روس��تایی اس��تانداری چهارمح��ال و بختیاری 
از آغاز عملی��ات اجرایی مصوب��ه هیأت دولت برای س��اخت فاز 
 دوم جاده روس��تایی س��اطع دودراء از توابع شهرستان لردگان 

خبرداد. 
داریوش رضایی گفت: در سفر چهارم هیأت دولت به استان و دیدار 
رییس جمهور از منطقه روستایی ساطع دودراء شهرستان لردگان، 
مصوباتی در بخش های راه، مسکن، آب و نوسازی و تجهیز مدارس 

برای این منطقه محروم صورت گرفت. 
 وی اظهار داش��ت: ف��از اول پ��روژه راهس��ازی و آس��فالت گرم 
10 کیلومتر از مسیر جاده ساطع دودراء به طور کامل انجام شده 

و عملیات 10 کیلومتر دوم نیز با 2/6 میلی��ارد تومان اعتبار آغاز 
شده است. 

رضایی تصریح کرد: پل های بتنی پیش ساخته مسیر نیز به تعداد 
30 دهانه دو و سه متری خریداری شده است. 

 وی گفت: بنیاد مس��کن اس��تان نیز ط��رح هادی روس��تاهای 
ده کهنه امام زاده، طلینه، چیلته و گورون را در این منطقه به انجام 

رسانده است. 
رضایی در خصوص مصوبات آب و فاضالب روستایی این منطقه 
نیز بیان داشت: حدود هزار متر اجرای خط انتقال آب شرب انجام 

شده است. 
 وی افزود: س��اخت ایس��تگاه پمپاژ و مخزن بین راهی به حجم 
500 متر مکعب با پیش��رفت فیزیکی20 درص��دی نیز در حال 

انجام است. 
رضایی ب��ا بیان این که مخ��ازن پلی اتیلن برای هفت روس��تای 
منطقه ساطع دودراء خریداری و به محل انتقال داده شده است، 
 بیان داشت: اجرای ش��بکه توزیع آب آشامیدنی منطقه به طول 

10 کیلومتر به پیمانکار تحویل داده شده است. 
وی با اش��اره به مصوبات این منطقه در بخش نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس گفت: مدرسه روستای آبزا با 40 درصد پیشرفت 
 فیزیکی، مدرس��ه روس��تای گورون ب��ا 40 درصد پیش��رفت و 
معلم سرای چیلته با 50 درصد پیشرفت فیزیکی، در حال احداث 
است. رضایی یادآور شد: مجوز تأسیس دهیاری چیلته اخذ و دهیار 

این روستا نیز انتخاب شده است. 
شهرس��تان لردگان با 200 هزار نفر جمعیت در 165 کیلومتری 

مرکز چهارمحال و بختیاری واقع شده است.

شهردار شهرکرد از تصویب طرح تفصیلی، نقشه های معماری و 
جانمایی پروژه برج های دوقلوی شهرکرد توسط کمیسیون ماده5 
استان چهارمحال و بختیاری خبر داد. نوراهلل غالمیان دهکردی 
اظهار داشت: با توجه به اهمیت پروژه برج های دوقلو، موضوعات 
مربوط به طرح تفصیلی، شهرسازی، ترافیکی و معماری این پروژه 
طی جلساتی در کمیته کار و کارشناسی کمیسیون ماده 5 استان، 
کارگروه ترافیک شهرکرد، ش��ورای هماهنگی ترافیک استان و 
کمیته فرعی آن مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفت که در نهایت 
پس از طرح در کمیسیون ماده 5 استان، مورد تصویب کلی اعضا 
قرار گرفت. شهردار شهرکرد افزود: کلیات این طرح نیز در سال 89 

در کمیسیون ماده 5  استان مطرح و تصویب شده است. وی تصریح 
کرد: به حول و قوه الهی، پیمانکار احداث این پروژه در تیرماه امسال 

از طریق مناقصه انتخاب خواهد شد.
 غالمی��ان دهک��ردی با اش��اره به جزئی��ات طرح و نقش��ه های 
ترسیم شده برج های دوقلوی کوه نور و دریای نور شهرکرد، گفت: 
 برای احداث ای��ن پروژه 750 واحد پارکین��گ در طبقات زیرین 
 ب��رج ه��ا و 325 واح��د پارکین��گ در ح��وزه پیرامون��ی آن و 
پنج پارک سوار در پنج نقطه شهر که محل آنها توسط کمیته فرعی 
شورای هماهنگی ترافیک استان تعیین گردیده، ساخته می شود.

شهردار شهرکرد افزود: عالوه بر این، در محدوده برج های دوقلو 
محلی نیز برای توقفگاه و پارک سوار وسایل نقلیه در نظر گرفته 
شده است. وی ادامه داد: حداقل 10 دستگاه وسیله نقلیه عمومی 
ویژه ایاب و ذهاب شهروندان از پارک س��وارها به محل برج های 
دوقلو اختصاص می یابد که در محاسبات مالی، این پروژه نیز در 

نظر گرفته خواهد شد.
 ش��هردار ش��هرکرد با بیان این که در مس��یرهای منتهی به این 
برج ها ایس��تگاه های اتوبوس و تاکس��ی ویژه پیش بینی ش��ده 
 است، تصریح کرد: ایستگاه اختصاصی نیز برای تاکسی های ویژه 
برج ها با مشارکت بخش خصوصی در راس��تای خدمات رسانی 
بیشتر به مراجعان در یکی از طبقات زیرین برج های دوقلو در نظر 
 گرفته شده است. وی با اشاره به این که منابع مالی پروژه مذکور 
پیش بینی شده و کل سرمایه طرح افزون بر یک هزار میلیارد ریال 
است، اظهار داش��ت:400 میلیاردریال اعتبار آن از محل انتشار 
اوراق مش��ارکت تأمین و مابقی آن آورده شهرداری نظیر زمین 

محل پروژه و حقوقات پروانه ساختمانی است.

تحولی بزرگ در شهرکرد با  تصویب برج های دوقلو  آغازعملیات اجرایی فاز دوم جاده ساطع دودراء 
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رییس س��ازمان حفاظت محیط زیست، محمدی زاده 
به پایگاه خبری اطالع رسانی دولت گفت: برای احداث 
جاده جنگل ابر هیچ مش��کلی وجود ندارد و س��ازمان 
حفاظت محیط زیست بر اجرای آن نظارت کامل دارد.

به گزارش سبزپرس، محمد جواد محمدی زاده اظهار 
کرد: دولت با تصویب مصوبه ای به اس��تاندار گلستان 
نمایندگی داد تا با کمک س��ازمان ها و دس��تگاه های 
مرتبط، نقایص و مش��کالت را برطرف کند که منجر به 

تهیه نقشه ای شد که مورد توافق همه بود.
وی افزود: احداث جاده جنگل ابر مصوب دولت اس��ت 
و نقش��ه احداث آن به تأیید س��ازمان حفاظت محیط 
زیست رسیده است. او خاطر نشان کرده است: عملیات 
اجرایی آغاز و قس��متی از کنار گذر جاده ساخته شده 
است، اما این توقع وجود دارد که وزارت راه و شهرسازی 
س��رعت اجرای پروژه را بیش��تر کند تا ام��کان ارتباط 
 دو بخش به وس��یله یک جاده روس��تایی و درجه یک 

فراهم شود.
محم��دی زاده اف��زود: »جن��گل اب��ر« نام ج��اده ای 
است که قرار اس��ت در حد فاصل ش��اهرود تا علی آباد 
استان گلس��تان احداث ش��ود. قبل از این وزارت راه و 
شهرسازی پیش��نهادی را در مورد احداث جاده جنگل 
 ابر ارایه کرده بود که مورد توافق سازمان های حفاظت 
محیط زیس��ت و جنگل ها نبود، اما دول��ت با تصویب 
مصوبه ای به استاندار گلستان نمایندگی داد تا با کمک 
سازمان ها و دستگاه های مرتبط نقایص و مشکالت را 
برطرف کند که منجر به تهیه نقش��ه ای شد که مورد 
توافق همه ب��ود. وی ادام��ه داد: در این نقش��ه جدید 
 تمام مالحظات سازمان های حفاظت محیط زیست و 
جن��گل ها لحاظ ش��د و ب��ا اب��الغ آن ب��ه وزارت راه و 

شهرسازی، عملیات اجرایی آن آغاز شد.
 عملیات اجرایی س��اخت ج��اده از داخ��ل جنگل ابر 
 در حالی آغاز ش��ده که پی��ش از این رییس س��ازمان 
محیط زیس��ت بارها به گروه های محیط زیستی قول 
داده بود ای��ن ج��اده از داخل جنگل اح��داث نخواهد 
شد. اما حاال او بدون اش��اره به آن چه بین این سازمان 
و وزارت راه گذشته اس��ت و بدون ارایه جزییات مسیر 
جاده جنگلی ابر، عنوان می کند ساخت این جاده هیچ 
مشکلی ندارد. این در حالی اس��ت که در دوران فاطمه 
واعظ جوادی،  وی بارها از ساخت این جاده ممانعت به 

عمل آورده بود. 

مردم نهادیادداشت

SMS 30000625555

رویداد

 زیست بوم

شتاب بیابان زایی در ایران
 نفس گیر است

در حوزه مقابله با بیابان زایی در ایران، اتفاقات خوب اندک اس��ت.. به 
نظر می رسد مسئوالن ایرانی هنوز نمی دانند تبدیل شدن پهنه های 
سرزمین به بیابان، چه بر سر ایران و مردمان آن می آورد. ساده ترین 
مورد آن که، هیچ اقدام مثبتی برای مقابل��ه با بیابان زایی پیش رونده 
در مرزهای غربی که ریزگرد ناش��ی از آن به ریه شهروندان می رود، 
انجام نشده است. روز جهانی مقابله با بیابان زایی در ایران کماکان به 
برگزاری همایش و سخنرانی محدود اس��ت، هر چند جسته گریخته 
خبرهای خوش هم ش��نیده می شود. درست اس��ت که در فاصله 28 
خرداد 90 تا 91، برای نخس��تین بار، بت شیشه ای سدسازی شکسته 
شد، اما هنوز حقابه تاالب ها به یغما می رود و سفره های آب زیرزمینی 

خالی تر می شوند. 

یک تصمیم خوب
محمد جواد محمدی زاده، رییس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت 
چندی پیش اعالم کرد از این پس هیچ مجوز ارزیابی زیست محیطی 
برای ساخت سد در ایران داده نخواهد شد. این نخستین بار بود که در 
ایران تصور این که سدسازی نشانه ای از سازندگی است، شکسته شد. 
محمد درویش، فعال محیط زیست و مدیر وبالگ »مهار بیابان زایی« 
این موضع گیری را بهترین اتفاق در عرصه بیابان زایی در سال گذشته 
ایران دانس��ت با این توضیح که: ممنوع شدن س��اخت سدها به حفظ 
رودخانه ها و حقابه طبیعی تاالب ها منجر می شود که این در نهایت، 
از کاهش سطح س��فره های آب زیرزمینی و ایجاد کانون های بحران 
فرس��ایش بادی ک��ه از مهم ترین ش��اخصه های بیابان زایی اس��ت، 
جلوگیری می کند.  اما تجربه سالیان طوالنی سدسازی در ایران نشان 
می دهد سازمان محیط زیست در برابر سایر ارگان های دولتی، به ویژه 

وزارت نیرو کاری از پیش نمی برد.  
درویش در پاسخ به این پرس��ش که به توجه به آن چه در گذشته رخ 
داده، آیا گفته رییس سازمان محیط زیست ضمانت اجرایی دارد، گفت: 
تصور نمی کنم که این گفته رییس س��ازمان محیط زیس��ت ضمانت 
اجرایی داشته باشد. در نهایت این س��ازمان در برابر وزارت خانه هایی 
مانند وزارت نیرو تس��لیم می ش��ود. اما در هر حال باید پذیرفت این 
نخستین بار است که در ایران، کس��ی در حد معاون رییس جمهوری 
اعالم می کند سدسازی نه تنها افتخار نیس��ت، بلکه توقف آن به نفع 

پایداری بوم شناختی سرزمین است. 
او افزود: این نکت��ه را نیز در نظر بگیرید که تا همین چهار، پنج س��ال 
گذشته وزارت نیرو از سوی مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست 
به عن��وان وزارتخانه س��بز معرفی می ش��د، اما امروز مس��ئوالن این 
 سازمان تأکید می کنند به سدسازی های این وزارتخانه مجوز ارزیابی 

زیست محیطی نمی دهند.

بدترین تصمیم
موضع گیری رییس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت را باید یکی از 
 معدود تصمی��م گیری ها و اع��الم نظرهای مثبت در عرص��ه مقابله با 
بیابان زایی در نظر گرفت، چه بیشتر تصمیم گیری ها، به ویژه از سوی 
نمایندگان مجلس، تنها ش��تاب بیابان زایی در ایران را تندتر می کند.  
درویش بدترین تصمیم از سوی مس��ئوالن را که در سال های آتی به 
رشد بیش از پیش بیابان زایی در ایران دامن می زند، تصمیم نمایندگان 
مجلس مبنی بر دادن مج��وز به چاه های غیرمجاز پیش از س��ال 85 
دانست: بدترین تصمیم یک سال اخیر در زمینه بیابان زایی که تبعات 
آن در سال های آینده به شدت مش��اهده می شود، تصمیم نمایندگان 
مجلس مبنی بر موظف کردن دولت در دادن مجوز به تمام چاه های 

غیرمجازی است که پیش از سال 85 حفر شده اند.
به گفته او، این تصمیم مردم را به بی قانونی و در نهایت حفر چاه های 
غیرمجاز تش��ویق می کند و به آنها این امید را می دهد که به هر حال 
چاه هایش��ان مجوز می گیرد. این در حالی است که این چاه ها بیش 
از ظرفیت منطقه از س��فره های آب زیرزمینی برداش��ت می کنند و 
به کاهش س��طح این س��فره ها می انجامند. این، یکی از مهم ترین 

شاخصه های بیابان زایی است. 

باز هم دریاچه ارومیه
دریاچه ارومیه از جمله مناطق طبیعی بود که در سال های گذشته، به 

ویژه در یک سال گذشته، مدام در معرض بیابان زایی بوده است. 
درویش در مورد ش��رایط فعل��ی دریاچه ارومیه و مناط��ق اطراف آن 
گفت: بدترین ش��کل بیابان زایی در دریاچه ارومیه مشاهده می شود، 
در جایی که پهنه این دریاچه 500 هزار هکتار است، 390 هزار هکتار 
از مساحت آن به کویر مبدل شده و آثار خشک شدن آن و شور شدن 
خاک در مناطق مراغه، عجب شیر، بناب و میاندوآب دیده می شود.  او 
در توضیح شرایط این مناطق گفت: زمین های این مناطق شور شده و 
گرد نمک روی زمین ها را پوشانده و حاصلخیزی زمین های کشاورزی 
از دست رفته است که این منجر به رها شدن زمین های کشاورزی از 
سوی کش��اورزان و مهاجرت اجباری آنها از این مناطق شده است. به 
عالوه این که بیماری های ریوی افزایش یافته و اساسا شاخص سالمت 

کاهش یافته است.

صادق رضایی، مستندس��ازی ک��ه مش��غول تصویرب��رداری یک فیلم 
مس��تند درباره تأثیرات س��د گتون��د علیا بر محیط زیس��ت انس��انی و 
طبیعی منطقه اس��ت، از پایان تصویربرداری این فیلم خبر داد. موضوع 
این مس��تند، س��د گتوند نیست و اش��اره مس��تقیمی به آن ندارد، بلکه 
می کوش��د درک بهتری از رابطه انس��ان و طبیع��ت در زاگرس میانی 
و خطراتی ک��ه این رابط��ه را تهدید می کن��د، ارایه دهد. این مس��تند 
داس��تانی که به س��بک تدوین موازی پیش م��ی رود، از زاویه متفاوتی 
به س��د گتوند علیا می نگرد و تأثیرات آن را بر محیط زیس��ت انس��انی 
 و طبیع��ی، نظیر مهاج��رت روس��تائیان و عش��ایر بختیاری ب��ا تخلیه 
42 روستا و غرق شدن هزاران درخت ُکنار )سدر( را به تصویر می کشد. 
در این مس��تند، سرنوشت مش��ترک انس��ان و درخت به تصویر کشیده 

می ش��ود و ش��اهد ناب��ودی 
همزم��ان جمعیت انس��انی و 
 پوشش جنگلی منطقه هستیم.  
واکنش اهالی روس��تا به غرق 
ش��دن درختان ُکنار )سدر( در 
دریاچه سد، عمق ارتباط انسان 
و طبیعت در فرهنگ س��نتی 
زاگرس میانی را نشان می دهد.
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اگر جنگل ابر نباشد، چه چیز از قاره کوچک باقی می ماند؟
جنگل ابر، با ارزش ترین و گرانبهاترین میراث طبیعی استان سمنان، چند سالی است با خطر احداث 
جاده مواجه است؛ جنگلی که قدمت آن به سه میلیون سال می رسد. دوستداران محیط زیست در 
همایشی در دانشگاه شهید بهشتي، در بیانیه اي خواستند احداث جاده در این جنگل متوقف شود.

برای آگاهی بیش��تر درباره درس��تی ی��ا نادرس��تی قطع این 
 درختان، دیدگاه دو نفر از کارشناسان را جویا شدیم که در ادامه 

می خوانید: 
دکتر هادی کیادلیری، رییس انجمن علم��ی جنگلبانی ایران 
 Populus( با اشاره به انتخاب اش��تباه گونه هایی مثل کبوده
alba( برای کاش��ت در پارک ها گفت: این درختان گونه هایی 
سریع الرشد هستند و سریع به دیرزیستی می رسند. این درختان 
به آفات گیاهی و عومل استرس زا حساس هستند و به شدت هم 
به آب وابسته هستند و  در اثر اس��ترس خشکی و نرسیدن آب 
آس��یب پذیر خواهند بود. پس اگر نتوانیم آب کافی و رژیم آبی 
متعادل و پایدار برای آنها فراهم کنیم، درخت ضعیف شده و آفات 

و امراض آن را از پای در می آورد.
این در حالی است که به نظر می رسد، در سال های اخیر به خاطر 
مدیریت غلط منابع آب استان و با قطع مکرر آب زاینده رود و در 
نتیجه، خشکی مادی ها و همچنین، پایین رفتن سطح آب های 

زیر زمینی و آبیاری ناپایدار فضای س��بز اطراف مادی ها، عمال 
استرس زیادی به این درختان وارد شده است و آسیب پذیری 

آنها را دوچندان کرده است.
عضو هیأت علمی دانش��گاه علوم و تحقیقات در ادامه خواستار 
مدیریت صحیح فضای سبز شهری و انتخاب گونه های مناسب 
شد و افزود: به دالیلی که گفته شد، باید قبل از انتخاب گونه های 
گیاهی ش��رایط محل را در نظر گرفت و با انتخاب صحیح گونه 
مناسب، از کاش��ت درختان آس��یب پذیر خودداری کرد. چون 
درخت هم یک موجود زنده اس��ت و اگر هرگونه ش��وک به آن 

وارد شود، از بین می رود و باید از این اشباهات پیشگیری کنیم.
کیادلیری درباره قطع درختان سالم و ناسالم گفت: قطع درختان 
س��الم در کنار درختانی که به درون پوسیدگی رسیده اند نباید 
صورت گیرد. ام��روزه ابزارهای دقیقی برای تش��خیص درون 
پوسیدگی وجود دارد که اگر به کار گرفته شوند، شاهد اشتباهات 

نخواهیم بود. 

مهندس کاظم نصرتی نصرآبادی، رییس جامعه جنگلبانی ایران 
نیز با انتقاد از کاش��ت درختانی همچون کبوده در فضای سبز 
شهری  و اتالف س��رمایه در این مورد گفت: صنوبر، گونه های 
مختلفی دارد که چند گونه آن بومی ایران هستند. معموال آن 
گونه هایی که شهرداری ها در فضای س��بز شهری می کارند، 
گونه های اصالح شده هستند که از بیرون به کشور آمده و بومی 
نیستند و در کشورهای دیگر برای تولید چوب استفاده می شوند 
و به درد اماکن عمومی شهری مثل پارک ها نمی خورند، چون 
عمر کوتاهی دارند و بعد از چند سال به »دیرزیستی« می رسند 

و از یقه ش��روع به پوسیدن 
می کنند و مورد هجوم آفات 
ق��رار می گیرن��د. در نهایت 
کار به جایی می کش��د که 
درخت��ی را که چند س��ال 
هزینه ص��رف نگهداری آن 
کرده ای��م، مجب��ور به قطع 
 آنها ش��ویم. این کارشناس 
محیط زیس��ت اف��زود: به 
نظرم اگر به جای گونه های 
صنعت��ی که معم��وال برای 
برداشت چوبش��ان کاشته 
می شوند، از گونه های بومی 
خودمان استفاده کنیم، این 
قدر ش��اهد اتالف س��رمایه 

نخواهیم بود.
وی تصریح کرد: شهرداری ها باید یاد بگیرند و عادت کنند که از 
گونه هایی که زود به »دیرزیستی« می رسند و به آفات حساس 
هستند، در پارک ها و فضای سبز استفاده نکنند و از گونه هایی 
استفاده کنند که به مراقبت کمتری نیاز دارند و مقاوم تر هستند 
و بسیار زیباتر هم هستند. اصوال درختان سریع الرشد که برای 

تولید چوب کاشته می شوند را در پارک ها نباید کاشت.
به این ترتی��ب به نظر می رس��د س��ازمان پارک ه��ا و فضای 
س��بز ش��هرداری اصفهان ک��ه س��الیانه میلیارده��ا تومان را 
صرف کاش��ت و نگهداری گونه های گیاه��ی در نقاط مختلف 
ش��هر می کن��د، بای��د ب��ا بهره گی��ری از دانش کارشناس��ان 
و متخصصان نس��بت به انتخاب و کاش��ت گونه ه��ای گیاهی 
بوم��ی و یا س��ازگار ب��ا اقلی��م و مقاوم ت��ر مب��ادرت ورزد تا با 
 جلوگیری از اتالف سرمایه،ش��اهد این گونه اتفاقات در  سطح

 شهر نباشیم .

در گفتگو با کارشناسان محیط زیست مطرح شد

مدیریت فضای سبز باید تخصصی شود 

قطع تعدادی از درختان مادی نیاصرم اصفهان در چند روز گذشته، با ابراز تأسف و اعتراض 
گروه
بسیاری از ش�هروندان و به ویژه اهالی خوب محل مواجه ش�د؛ چنان که با انتشار نامه ای  محیط زیست

سرگشاده خواستار توقف قطع درختان ش�دند. پس از این اعتراض ها، سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری اصفهان در توجیه عملکرد خود، 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.« 

تشدید پدیده ریزگردها، با سدسازی باال دست دجله و فرات
پژوهش��گر بخش بیابان موسس��ه تحقیقات جنگل و مراتع 
کش��ور گفت: اج��رای طرح های سدس��ازی درباالدس��ت 
رودخانه های دجله و فرات مهم ترین عامل تش��دید پدیده 

ریزگردها در ایران شده است.
به گزارش ایرنا، محمد درویش در حاشیه برگزاری نخستین 
همایش ملی مه��ار بیابان زای��ی در بروجن اف��زود: اجرای 
طرح های سدسازی در مناطق باالدست رودخانه های دجله 
و فرات باعث خشک شدن تاالب ها و افزایش گرد و غبار در 

ایران شده است.
وی افزود: مردم و مسئوالن ایران باید مانند کشورهای آلمان، 
اتریش و سوئیس با توجه به خسارت های وارده ناشی از روند 
سدسازی در کشورهای همجوار، مخالفت و اعتراض خود را 

نسبت به این طرح ها از طریق مبادی بین المللی اعالم کنند.
پژوهش��گر بخش بیابان موسس��ه تحقیقات جنگل و مراتع 
کش��ور تصریح کرد: تا سال 1380 تنها ش��ش مورد پدیده 
ریزگرد در ایران مشاهده ش��ده بود، ولی در دوسال گذشته 
وقوع این پدیده در کش��ور به 185 م��ورد افزایش یافته که 
این موضوع نش��ان از دخالت های انس��انی در عرصه های 

طبیعت است.
درویش، با بیان این که مرز ایران و ع��راق جزو کانون های 
اصلی فرسایش بادی و چشمه های گرد و غبار است، افزود: 
 خسارت های ناشی از این موضوع تنها به مردم ایران تحمیل 

می شود.
وی افزود: سدس��ازی نه تنها در برون مرزی، بلکه در درون 

کشور نیز مشکالت زیادی برای عرصه های پایین دستی و 
آبخیزداری ایجاد کرده است.

درویش با اشاره به مش��کالت فعلی مانچ پاشی تأکید کرد: 
باید در بودج��ه حفاظ��ت از جنگل ها و مرات��ع هزینه ای 
 برای مانچ پاش��ی و رفع برخی مش��کالت گرد وغبار در نظر

 گرفته شود.
اولی��ن همایش ملی مه��ار بیاب��ان زایی با هم��کاری منابع 
طبیعی و محیط زیست اس��تان،  ش��هرداری،  شورای شهر 
و فرمان��داری بروجن و انجمن محیط زیس��ت تس��نیم در 
بروجن برگزار ش��ده ب��ود. و محمد درویش برای ش��رکت 
 در این همای��ش ملی مهار بیاب��ان زایی به این شهرس��تان 

سفرکرده بود.

علف ُکش شیطانی مورچه ها

فرود و فراز

جنگل های پرباران استوایی فقط  شش درصد سطح زمین را اشغال کرده اند، اما 
مرضیه 
گمان می رود این جنگل ها بیش از نیم�ی از گونه های موجودات زنده زمین را ناظری

در خود جای داده باش�ند. یک مورد روش�ن آن، گیاهان آوندی شامل گیاهان 
گلدار، س�رخس ها و مخلوطی از گروه های کوچک تر، از جمله پنجه گرگیان و دم اسبیان است. این 
 گروه روی هم 99 درصد پوش�ش گیاهی زمین را می س�ازد. از حدود 250 هزار گونه شناخته شده، 
170 هزار )68 درصد( در ناحیه استوایی و نیمه استوایی به س�ر می برند. اوج تنوع گیاهی را در فلور 
جمعی سه کشور ناحیه آند، یعنی کلمبیا، پرو و اکوادور می توان دید. در این جا بیش از 40 هزار گونه 

در منطقه ای به مساحت تقریبی  دو درصد جهان می روید.
اما از آن جا که هیچ چیز این جهان قابل پیش بینی نیس�ت، در همین جنگل های بی نهایت متنوع، 
عرصه هایی را می توان پیدا کرد که فقط و فقط از یک گونه درخت تش�کیل ش�ده اند؛ درختی با نام 
علمی Duroia hirsuta. این پدیده آن قدر برای س�اکنان مناطق اس�توایی غریب است که به این 
عرصه ها نام »جنگل ش�یطان« داده اند و اعتقاد دارند شیطان اس�ت که نمی گذارد هیچ گیاهی در 
این عرصه ها رشد کنند. حقیقت این است که مورچه ها – و نه شیطان-  این عرصه را در جنگل های 
 Myrmelachista بارانی آمازون به وجود آورده اند. دانشمندان برای اولین بار مورچه ای با نام علمی
schumanni را شناس�ایی کرده اند که علف ُکش مخصوص به خودش را برای از بین بردن گیاهان 

ناخواسته اش به کار می برد. 
مورچه برای از بین بردن هر گیاهی غیر از Duroia hirsuta  سمی به نام اسید فرمیک تولید می کند 
و با تزریق این سم به داخل برگ های گیاه جوان، ظرف 24 ساعت آن را از بین می برد. به این ترتیب 
فرصتی برای نهال های جوان درختDuroia hirsuta  فراه�م می کند تا بتوانند در فضایی دور از 
سایر رقبا رشد کنند. این مورچه منحصرا داخل ساقه های این درخت زندگی می کند؛ بنابراین این 
فرصت را دارند که از طریق اشغال محل جدید روی س�اقه نهال های جوان، خود را ازدیاد کنند. این 
مورچه تعداد زیادی النه در داخل ساقه های درخت  می س�ازد و کولونی هایی تشکیل می دهد که 

می توانند 800 سال دوام بیاورند.
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عاقبت، عملیات اجرایی ساخت 
جاده جنگل ابر آغاز شد

شهرداری ها 
باید یاد بگیرند و 
عادت کنند که از 
گونه هایی که زود 
به »دیرزیستی« 

می رسند و به آفات 
حساس هستند، 

در پارک ها و فضای 
سبز استفاده نکنند 



یادداشت

پرداخت مبلغ دو میلیارد و 
هفتصد میلیون تومان برای 

یک فصل، پاداش برد، پاداش 
گلزنی، حق فسخ قرارداد 

در طول فصل؛ اینها همه آن 
چیزهایی بود که تیموریان 
را برای عقد قرارداد با تیم 
جدیدش اغوا کرد. با توجه 

به مبلغ قرارداد وی با باشگاه 
الخریطیات قطر، می توان 

 ادعا کرد تیموریان 
گران ترین بازیکن کنونی 
فوتبال ایران در تیم های 

عربی است.

بعد از جذب شهاب گردان، 
محسن بنگر، سیدجالل 

حسینی، حسین ماهینی و 
محمد قاضی حاال نوبت به 

 حضور یکی دو بازیکن 
ملی پوش دیگر در پرسپولیس 

رسیده است. در روز های 
گذشته شایعه ای دهان 

به دهان می چرخد با این 
مضمون که بمب جدید 

رویانیان در پامپلونا می ترکد 
و جواد نکونام برای پر کردن 

خأل هافبک دفاعی راهی 
پرسپولیس می شود.

کریم انصاری فرد که خوب به 
این نکته واقف بود که در فصل 

نقل و انتقاالت هیچ تیمی به 
جز پرسپولیس توان این همه 
ریخت و پاش را  ندارد، بعد از 

مذاکرات نهایی که با استقالل 
انجام داد، در نهایت به عشق  
رویانیان و پرسپولیس جامه 
سرخ به تن کرد. البته کریم 

گفته به هیچ عنوان به خاطر 
پول به پرسپولیس نرفته، 

بلکه سال ها در انتظار این روز 
بوده است.

هیچ جا به اندازه پرسپولیس نمی دهند

بمب جدید رویانیان در آستانه انفجار! آندو، گران ترین بازیکن سال

عکس نوشت

فوتبال جهان

پپ، شاید در مونیخپرتغال، رونالدو و دیگر هیچپیشنهاد  اغوا کننده یووه به تورسفوتبالیستی که اسرائیل را به زانو درآورد

خبرکوتاه

جواهیر سوکای به ایران بازگشت
جواهیر سوکای، مهاجم آلبانیایی تیم سپاهان دوشنبه شب وارد ایران شد 

و از روز گذشته در تمرینات سپاهان شرکت کرد.

بادامکی ملوانی شد، اوالدی  در راه
حسین بادامکی و مهرداد اوالدی، دو بازیکن فصل گذشته پرسپولیس در 
حال مذاکره با ملوان هستند. گفته می شود این دو بازیکن هم در آستانه 
ملوانی ش��دن قرار دارند. بادامک��ی مذاکراتی جدی ب��ا هدایتی و صادق 
درودگر، سرپرست موقت باش��گاه انجام داده و حضور او در ملوان قطعی 
شده است. در ضمن قرار است اوالدی هم بعد از گرفتن برگه تسویه حساب 

از پرسپولیس، راهی ملوان شود. 

برگزاری دوره های توجیهی 
برای داوران 

کمیته داوران فدراسیون فوتبال از برگزاری دوره های توجیهی برای لیگ 
برتر آقایان و بانوان در اواخر تیر خبر داد.  دوره توجیهی داوران لیگ برتر 
بانوان از 27 خرداد به مدت سه روز، دوره توجیهی داوران لیگ برتر آقایان 
از 20 تیر به مدت چهار روز و دوره توجیهی لیگ برتر فوتسال آقایان از 24 

تیر به مدت سه روز در هتل آکادمی ملی فوتبال برگزار می شود. 

 توافق آرسنال و مون پلیه 
برای انتقال ژیرو

 باش��گاه های آرس��نال و مون پلیه ب��رای انتق��ال الیویه ژی��رو، مهاجم 
ملی پوش فرانسوی، به توافق رسیدند. دو طرف برای انجام این انتقال به 
توافق رسیده اند و تنها جزییات نهایی برای نهایی شدن این انتقال باقی 
مانده است.  آرسنالی ها حاضر شده اند مبلغ مورد نظر مون پلیه که چیزی 
بین 12 تا 16 میلیون یورو است را برای خرید ژیرو پرداخت کنند. انتظار 
می رود بعد از بازگشت ژیرو از رقابت های یورو 2012، انتقال این بازیکن 
به آرسنال به طور رسمی اعالم شود. قرار است ژیرو قراردادی چهار ساله 
با آرسنال امضا کند و دستمزد هفتگی 50 هزار پوند در هفته دریافت کند.

آرسنال پیش از این لوکاس پودولس��کی را به خدمت گرفته بود و خرید 
یک مهاجم جدید می تواند ش��ایعات در مورد آینده رابین فن پرس��ی را 

افزایش دهد. 

انتقاد کلیسای ارتدوکس اوکراین
 از فوتبال

کلیس��ای ارتدوکس اوکراین رفتار هواداران فوتبال این کشور را در حین 
برگزاری ی��ورو 2012 مورد انتقاد ق��رارداد. در چند روز گذش��ته برخی 
 مقام ه��ای این کلیس��ا از این که هواداران در س��طح ش��هرها رفتارهای 

غیر متعارف دارند، انتقاد کردند. 
روز گذشته نیز میش��ائلو دنیزنکو، مقام ارش��د ارتدوکس در شهر کیف 
اظهارداشت: باعث تأسف اس��ت. آن چه برخی از هواداران در خیابان ها 
رفتار می کنند، گاه ش��کل حیوانات به خود می گیرد که گناه محسوب 
می شود. بنابه گفته این مقام، عالقه مندان نباید تحت تأثیر ورزش، دچار 
خطاهای رفتاری ش��وند. او ادامه داد:  به نظر می رسد آنها تعادل رفتاری 

خود را از دست داده اند. 

روسیچکی به کشورش بازگشت
توماس روس��یچکی، هافبک ارزنده جمهوری چک به پراگ 
بازگشت. درپی مصدومیت وی از ناحیه تاندون زردپی آشیل، 
پزشکان تیم ملی چک، روسیچکی را جهت معاینه بیشتر به 

کشورش بازگرداند. 

 جریمه سنگین 
در انتظار نیکالس بنتنر

نیکالس بنتنر، مهاجم تیم ملی دانمارک به دلیل خوشحالی 
غیرمتعارفش در بازی با پرتغال با جریمه نقدی صدهزار یورویی 
و محرومیت یک جلسه ای از بازی های رسمی ملی تنبیه شد. 
 بنتنر پس از دومین گل خود به پرتغال، با کش��یدن ش��ورت 
ورزشی اش و نمایش نوشته ای روی قسمتی از لباس زیر خود، 

به شادمانی پرداخت. 

 انتقاد ریو فردیناند
 از پالتینی و یوفا

ریوفردینان��د، مدافع منچس��تریونایتد که ب��ه دلیل انتخاب 
نش��دنش از س��وی روی هاجس��ن از تیم ملی انگلستان جا 
مانده اس��ت، در صفحه در س��ایت توئیتر از میش��ل پالتینی 
 و یوفا ب��ه خاطر ع��دم برخورد ج��دی با پدیده نژادپرس��تی

 انتقاد کرد. 
 وی معتقد اس��ت یوفا برای نمایش یک نوش��ته روی شورت 
 نیکالس بنتنر، وی را جریمه س��نگین کرده اس��ت در حالی

 که توهین های نژادپرس��تانه در یورو 2012 همچنان ادامه 
دارد.

دردسرهای شکیرا
شکیرا، خواننده مشهور دورگه که نامزد جرارد پیکه هم هست، 
معروف ترین هوادار اس��پانیا در بازی این تیم مقابل کرواسی 
بود که باعث ش��د تلویزیون ایران گاهی برای گزارش بازی به 

زحمت بیفتد.

رودریگوئز، جانشین نانی
درپی ب��ه بن بس��ت رس��یدن مذاک��رات نانی، س��تاره تیم 
ملی پرتغ��ال و منچس��تریونایتد جهت تمدید ق��رارداد وی، 
شیاطین سرخ آماده ش��ده اند برای به خدمت گیری جیمز 
 رودریگوئ��ز، مل��ی پ��وش 20 س��اله کلمبیایی تی��م پورتو 

وارد عمل شوند. 
این بازیکن 25 میلیون پوندی در مصاحبه ای، از رویای بازی 

در اولدترافورد سخن گفته است. 

در حاشیه یورو

8
کریمی پرسپولیسی ماند

 علی کریمی که دوشنبه شب قراردادش را با پرسپولیسی ها تمدید کرد، روز گذشته با شماره 8 کار خود را 
با پرسپولیس آغاز کرد. کریمی یک ساعت زودتر از سایر بازیکنان در تمرین امروز حضور داشت و بازیکنان 

و هواداران برخورد گرمی با او داشتند.  

اما دکوراس��یون این استودیو، برخالف مس��ابقاتی که به دلیلش 
ساخته شده است، چشم نواز و زیبا نیست. طراحان دکور این برنامه 
تالش کرده اند با بهره گیری از رنگ و طرح لگوی مسابقات، دکور 

برنامه را به اصطالح طراحی کنند. اما این کجا و آن کجا!
 رن��گ ه��ای م��رده و ب��ی روح، مبلم��ان بی ق��واره ک��ه می��خ 
منگنه های��ش را می توان ش��مرد و فضای خالی بی��ش از اندازه، 
 حاصل کار ای��ن متخصصان )البته اگر به واقع متخصص باش��ند(

 بوده است. هیچ طراوت و خالقیتی از دکور برنامه جام چهاردهم 
به بیننده القا نمی ش��ود. می ت��وان گفت نوعی کپی ب��رداری از 
 برنامه ه��ای ماهواره ای ص��ورت گرفت��ه و دکوراس��یون کامال 

شبیه سازی شده است.
در زمان پخش مسابقات، مرتب آرم بازی ها پخش می شود؛ گلی 
که با توپ مسابقات درست شده و ترکیب رنگی زیبایی از رنگ های 
قرمز، آبی، زرد و س��فید س��بز با پیش زمینه ارغوانی شفاف دارد، 

سمبل جام ملت های اروپا در سال2012 است.
دور زمین مسابقات، رنگ پیش زمینه آرم مسابقات، یعنی ارغوانی 
به صورت نواری ط��رح دار درقاب تلویزیون نق��ش می بندد و به 

جذابیت بازی ها، زیبایی بصری نیز می افزاید. این درحالی است 
که در دکور برنامه »جام چهاردهم« ای��ن همه جذابیت و زیبایی 
وجود ندارد. رنگ آب��ی و ارغوانی در دکوراس��یون چش��م را آزار 
 می دهد و از نظر ش��فافیت و طراوت با آن چه در لوگو وجود دارد

تفاوت فاحشی داد.  فضای باز و خالی اس��تودیوی جام چهارده با 
نورپردازی آبی و ارغوانی، باعث خس��تگی دید می شود و گردش 
دوربین در این فضای خالی که به قصد نمایش این همه خالقیت 
و زیبایی)به زعم طراحان و برنامه سازان جام چهاردهم( است، بر 

بی روح بودن دکوراسیون این برنامه تأکید می کند.
این جا خبری از نوآوری و زیبایی شناسی نیست. شاید سازندگان 
این برنامه گمان کنند شاخ غول را شکس��ته و دست به خالقیت 
زده اند، ولی به واقع این چنین نیست. این اتفاق در اجرای مجریان 
برنامه هم کامال مشهود است؛ معرفی تیم های شکست خورده و 
حذف شده بعد از بازی، دادن آمار و ارقام طوطی وار بعد از مسابقه، 
خواندن تیتر روزنامه های ورزش��ی درباره تی��م هایی که همان 
روز بازی کرده و نتیجه ش��ان مش��خص شده اس��ت و و پرسیدن 
 واضحات از کارشناسان حاضر در برنامه، تأکیدی بر نبود خالقیت 

برنامه س��ازی ورزش��ی برای مس��ابقات زیبای ج��ام ملت های 
اروپاست.

انگار نه تنها کالس فوتبال ما از اروپایی، که کالس برنامه سازی 
ورزش��یمان هم از اهالی این قاره س��بز بس��یار پایین تر است. 
 همانط��ور که بازی ه��ای لیگ فوتب��ال و تیم ملی کش��ورمان 
چشم نواز و جذاب نیس��تند، برنامه هایی که برای فوتبال زیبای 
اروپا هم می سازیم، درخور آن همه زیبایی حاکم در فوتبال این 
قاره سبز نیس��ت. هرچند نباید از این موضوع هم غافل ماند که 
پخش زنده رقابت های ی��ورو2012 و پخش بازی های همزمان 
این دیدارها در دو شبکه سه و ورزش سیما، اقدام مثبت و در خور 
توجهی بود که این برنامه و رقابت های یورو را به ساعات پرپبیننده 
تلویزیون تبدیل کرده اس��ت. باید به این نکته هم اشاره کرد که 
مسئوالن شبکه سه سیما با قراردادن یکی از بخش های برنامه 
جام چهاردهم به مرور تیرهای روزنامه های خارجی، قدم مثبتی 

را برای جذب مخاطب برداشته اند. 
 این که روزنامه های اس��پانیایی یا ایتالیایی ی��ا حتی طرفداران 
تیم هایی همچون انگلیس و فرانس��ه و تیم ه��ای دیگر چطور 
با برخورد و نق��د و تحلیل های روزنامه های کش��ورمان مواجه 
می شوند و تیترهایی که از ستارگان این تورنمنت روی جلد کار 
می شود، زیبایی و جذابیت دو چندانی را به این بخش از برنامه 
جام داده است.  منهای این قضیه،  ای کاش سازندگان این برنامه 
در انتخاب کارشناسان سلیقه و حسن انتخاب بیشتری به خرج 
می دادند تا هواداری که تا پاسی از شب بیدار می ما ند و لذت بردن 
از یک فوتبال ناب و دلچسب را در ذهن می پروراند، بعد از پایان 

بازی هم زمانی برای شنیدن صحبت های کارشناسان بگذارد. 

هر گردی،گردو نیست

این جا از نوآوری خبری نیست

برنامه سازان شبکه سوم سیما تالش کردند چهاردهمین دوره مسابقات جام ملت های اروپارا به صورت  سمیه 
خاص و ویژه ای به سمع و نظر مخاطب برسانند. به همین خاطر استودیوی تقریبا بزرگی را برای نقد و مسرور

بررسی و اعالم اخبار این مسابقات زیبا و جذاب فوتبال درنظر گرفتند.
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محمود السرسک، فوتبالیست اسیر فلسطینی که از ۹6 روز پیش در زندان های رژیم 
صهیونیستی دس��ت به اعتصاب غذا زده بود، سرانجام رژیم صهیونیستی را در برابر 

خواسته خود به زانو درآورد.
  به گ��زارش  فلس��طین الیوم، ی��ک منبع خاص در موسس��ه رس��یدگی ب��ه امور 
اس��رای »مهجه القدس« گفت اداره زندان های رژیم صهیونیس��تی اخیرا در برابر 
خواسته اسیر قهرمان فلسطینی که از ۹6 روز پیش دست به اعتصاب غذا زده بود، 
به زانود درآمد. براساس توافق صورت گرفته بین سرس��ک و اداره زندان های رژیم 
صهیونیستی، قرار ش��ده اس��ت وی اعتصاب غذای خود را متوقف کند و پس از آن 
در تاریخ 10 ماه آینده از زندان آزاد خواهد شد. جنبش جهاد اسالمی این توافق را 
پیروزی جدید برای سرسک دانست. یاسر صالح، سخنگوی موسسه مهجه القدس 
نیز در این باره گفت: توافق حاصل شده بین وکیل سرسک و اداره زندان و سازمان 

اطالعاتی اسرائیل خواسته سرسک و نجات جان وی را تضمین می کند.
وی افزود: این توافقنامه ش��امل تعهد کتبی برای اجرای آن در موعد مقرر و دوباره 
بازداشت نشدن سرسک است. وکیل سرسک پس از حصول این توافق با وی در زندان 

الرمله دیدار و وی را در جریان جزییات توافق قرار داد. 
نظامیان رژیم صهیونیستی در تاریخ 200۹/7/22 سرسک 25 ساله را در حالی که 

عازم باشگاه ورزشی بالطه بود، حین عبور از گذرگاه بیت حانون بازداشت کردند. 

باش��گاه یوونتوس که به دنبال به خدم��ت گرفتن یک مهاج��م در کالس جهانی 
اس��ت، پیش��نهادی 30 میلیون یورویی برای خرید فرناندو ت��ورس، مهاجم ملی 
پوش اسپانیایی چلس��ی ارایه داده اس��ت.  گزینه اصلی یوونتوس��ی ها ادینسون 
کاوان��ی، مهاجم ناپولی ب��ود اما درخواس��ت 70 میلی��ون یورویی باش��گاه ناپلی، 
مدی��ران یوونت��وس را از خرید این س��تاره اروگوئ��ه ای منصرف ک��رد. به همین 
دلیل یوونتوس��ی ها ب��ه دنب��ال گزینه ه��ای بعدی رفتن��د که ت��ورس در صدر 
آنها قرار داش��ت. این مل��ی پوش اس��پانیایی ک��ه در ژانویه 2011 ب��ا انتقالی 58 
میلیون یوروی��ی از لیورپول به چلس��ی پیوس��ت، هرگز نتوانس��ت انتظ��ارات را 
برآورده کن��د  و در صورتی که پیش��نهاد مناس��بی ب��رای او ارایه ش��ود، مدیران 
باش��گاه لندنی مش��کلی با فروش او ندارند. تورینی ها نه تنها حاضر هستند برای 
 خرید تورس پ��ول نق��د بپردازند، بلک��ه حاضرند سباس��تین جووینک��و، بازیکن 
ملی پوش ایتالیایی ش��ان را نیز به چلس��ی واگذار کنند. آبی ه��ای لندن با خرید 
بازیکنانی مانند مارکو ماری��ن و ادن آزارد در چند هفته اخیر و همچنین خوان ماتا 
در تابستان گذشته، گزینه های تهاجمی خوبی در اختیار دارند اما دی متئو عالقه 
زیادی به جووینکو دارد و ش��اید به خاطر به خدمت گرفت��ن او، حاضر به واگذاری 

تورس شود.
البته مطمئنا آبی ها ت��ا زمانی که نتوانند مهاجم 
دیگری را به خدمت بگیرن��د، تورس را نخواهند 
فروخت. هالک، مهاجم برزیل��ی پورتو، گزینه 

اصلی چلسی اس��ت اما هنوز دو طرف به 
توافق نرسیده اند. دیگر مانع بر سر راه 

این انتقال، دس��تمزد ب��االی تورس 
است که باش��گاه یوونتوس را با 

مش��کل مواجه خواهد کرد. 
تورس در حال حاضر 10 

میلیون یورو در سال 
از چلسی دستمزد 

می گیرد. 

کارلوس ک��ی روش اعتق��اد دارد تیم ملی پرتغ��ال در جام ملت ه��ای اروپا بیش از 
حد به رونالدو س��تاره گل��زن خود متکی اس��ت.کریس رونالدو، مهاجم 27 س��اله 
پرتغال در دیدار با هلند که با پیروزی 2 بر یک این تیم به پایان رس��ید، موفق شد 
هر دو گل پرتغالی ها را به ثمر برس��اند تا او و هم تیمی هایش به مرحله یک  چهارم 
 نهایی جام ملت ه��ای اروپ��ا راه یابند. این تیم پنج ش��نبه مقاب��ل جمهوری چک 

به میدان می رود.
 Tvl  کارلوس کی روش پرتغالی که در جام جهانی 2010 سرمربی این تیم بود، به
24 گفت: پرتغال مجموعه ای از بازیکنانی است که بیشتر به کریس رونالدو اتکا دارد 

و توجه سایر ملی پوشان معطوف به این مهاجم است.
وی اف��زود: باید ای��ن رویکرد در می��ان پرتغالی ها 

تغییر کند. 
رونالدو یکی از بازیکنان پرتغال است و تنها یکی از 
دارایی های این تیم محسوب می شود. در چند سال 
گذشته پرتغال به بازیکنانی مانند فیگو، روی کاستا، 
پائولو سوس��ا و فرناندو کوتو متکی بود و زمانی که 
آنها از فوتبال کناره گیری کردند، همه روی رونالدو 

متمرکز شده اند و به او توجه می کنند. 
این اهمی��ت روی او باعث می ش��ود 

انتقادات از وی هم بیش��تر ش��ود. 
ک��ی روش در م��اه س��پتامبر 
2010 از جم��ع پرتغالی ه��ا 

 جدا و آوریل 2011 س��رمربی
 تیم ملی ایران شد.

بنابه نوشته یک نشریه آلمانی، سرمربی سابق بارس��لونا گزینه اول جانشینی یوپ 
هاینکس در تابستان سال 2013 است.

در روزهایی که تب فوتبال قاره س��بز با انجام پیکارهای یورو 2012 در لهس��تان و 
اوکراین افزایش یافته و توجه عالقه مندان به این مسابقات از دو، سه هفته قبل جلب 

ش��ده، مدیران بایرن اقدام هایی برای رس��یدن به  
آینده ای بهتر انجام داده اند.

براس��اس آخرین اخب��اری که از مونی��خ گزارش 
شده،  ژرمن ها در جس��تجوی جانشینی شایسته 
برای مربی 67 ساله کنونی خود،  پپ گواردیوال را 
مدنظر قرارداده اند. حتی در این راستا مالقاتی میان 
کریس��تیان نرلینگر،  مدیر ورزش��ی »باوارایی ها« 
و مربی اس��پانیایی و برادرش که وظیفه مدیریت 

برنامه وی را بر عهده  دارد،  انجام شده است.
این گزارش حاکی است، جلس��ه پنهانی این سه 
نفر سه هفته قبل ،در حاشیه برگزاری فینال جام 

حذفی اسپانیا انجام گرفته است.
این اق��دام در حالی صورت گرفت��ه که تا پیش 
از این مدی��ران تیم بوندس لیگای��ی بر انتخاب 
گزینه ای مس��لط ب��ه زب��ان آلمان��ی تأکید 
می کردند.  حال آن که مربی 41 س��اله چهار  
سال گذشته کاتاالن  ها که در مدت حضورش 
در این مسند 14 عنوان قهرمانی کسب کرد، 

به این زبان آشنایی نداش��ته  و مشخص نیست 
بتواند در صورت توافق، ارتباط گفتاری معقولی 

با اعضای بایرن داشته باشد.
قرارداد هاینکس تا پایان فصل آینده اس��ت و 
برای جانشینی وی، در کنار گواردیوال، چند 

گزینه دیگر نیز مورد نظر هستند.



چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه

دو بازیکن استرالیایی در سپاهان
مسئوالن س��پاهان دو بازیکن استرالیایی را در پس��ت های دفاع و 
هافبک مد نظر خود قرار دادند و در حال مذاکره با آنها هستند. باشگاه 
سپاهان تاکنون محمدباقر صادقی، محسن ایران نژاد، فرشید طالبی، 
علی احمدی، محمد غالمی و میالد زنیدپور را جذب کرده و فقط یک 

سهمیه دیگر از لیگ برتر دارد که می تواند به خدمت بگیرد. 

منتظری  در استقالل می ماند؟
مدافع تیم فوتبال استقالل با وجود پیشنهاد خوب مالی از یک تیم 

قطری، قول داد در جمع آبی پوشان بماند.
 پژمان منتظری چندی قبل با پایان فصل، در باشگاه استقالل حاضر 
شد و برای تمدید قرارداد مذاکراتی انجام داد و حتی با مسئوالن تیم 
نیز به توافق رسید، اما قرارداد رسمی بین طرفین امضا نشد. منتظری 
که این روزها در قطر به سر می برد، با یک پیشنهاد بسیار خوب از یک 

باشگاه قطری روبه رو شده است. 
این موضوع باعث ش��د او تصمیم به جدایی از اس��تقالل بگیرد، اما 
مذاکرات علی فتح اهلل زاده و علی امیری، معاون باش��گاه اس��تقالل 
به صورت تلفنی با منتظ��ری نتیجه داد و این مدافع به مس��ئوالن 
استقالل قول داد در این تیم ماندنی شود و به تیم قطری نرود. ظاهرا 
 تیمی که منتظری را می خواست، برای دو سال حاضر بوده بیش از 

سه میلیارد تومان بدهد.

  کعبی زاده نایب رییس
 فدراسیون والیبال شد

صدیقه کعبی زاده، معاون ورزش بان��وان اداره کل ورزش و جوانان 
استان اصفهان به عنوان نایب رییس فدراسیون والیبال انتخاب شد. 
در پی تغییرات در فدراسیون والیبال سعید درخشنده، دبیر کهنه کار 
و قدیمی فدراسیون از این پست برکنار شد تا محمود افشاردوست، 

ملی پوش اسبق تیم ملی والیبال جانشین وی شود.
محمدرضا داورزنی، رییس فدراسیون والیبال در نشست خبری خود 
از این تغییرات خبر داد، همچنین بر اساس اعالم محمدرضا داورزنی، 
صدیقه کعبی زاده به جای لیال محمدیان از این پس عهده دار سمت 

نایب رییسی بانوان فدراسیون والیبال خواهد بود.  

 هیأت شمشیربازی 
از بالتکلیفی خارج می شود

مجمع انتخاباتی هیأت ش��میربازی اس��تان اصفهان ام��روز برگزار 
می ش��ود. مهر ماه ۹۰ و با پایان دوره چهار س��اله ریاس��ت احسان 
صرامی در هیأت شمشیربازی استان اصفهان، تیمور بابااحمدی به 
عنوان سرپرست این هیأت انتخاب ش��د، اما او بعد از مدت کوتاهی 
از هیأت رفت تا هیأت شمش��یربازی اس��تان مدتی بدون مس��ئول 
اداره شود. در نهایت مرتضی یزدخواس��تی به عنوان سرپرست این 
هیأت انتخاب ش��د و  امروز با حضور وی به عن��وان تنها کاندیدای 
احراز پست ریاس��ت، مجمع انتخاباتی هیأت شمش��یربازی استان 
اصفهان برگزار می ش��ود. یزدخواس��تی در حال حاضر مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان اس��ت. اعضای مجمع 
 انتخابات��ی هی��أت شمش��یربازی اس��تان اصفه��ان مری��م آچاک 
)نایب رییس هیأت شمشیربازی استان اصفهان(، مجتبی سرشوق و 
شیرین رضایی )نماینده داوران(، کیومرث طلوعی و آیسان قمصری 
)نماینده مربیان(، محمد رضایی، شروین طلوعی و مائده علی بابایی 
)نماینده ورزشکاران(، رؤسای ادارات )اصفهان، کاشان، نجف آباد و 
شاهین شهر(، نماینده تربیت بدنی آموزش و پرورش استان اصفهان، 
 مدیریت باش��گاه فرهنگی ورزش��ی ذوب آهن و مدیریت باش��گاه 

رسانه برتر هستند. 

نفرزاده به گیتی پسند نزدیک شد
فرهاد نفرزاده، سرمربی فصل گذشته سایپا و تیم ملی والیبال جوانان 
ایران به احتمال فراوان هدایت تیم والیبال گیتی پس��ند را در فصل 

آینده بر عهده خواهد داشت.
 امسال مس��ئوالن باش��گاه گیتی پس��ند که اعالم کرده اند با تیمی 
جوان ت��ر و بومی نس��بت به فصل گذش��ته راهی لیگ می ش��وند، 
مذاکرات را برای انتخاب سرمربی آغاز کرده اند. مصطفی شجاعی، 
سرمربی سابق باریج اسانس کاشان و فرهاد نفرزاده، سرمربی سایپا و 
تیم ملی جوانان ایران از اصلی ترین گزینه های گیتی پسند هستند 

که در این بین نفرزاده به گیتی پسند نزدیک تر است.
نفرزاده در حال حاضر سرمربی تیم ملی والیبال جوانان ایران است. 
وی دارای مدرک مربیگری س��طح س��ه بین المللی از برزیل است 
و تجربه حضور در میادین جهانی و آس��یایی مختلف��ی را به عنوان 
سرپرست، مربی و پزشک در تیم های ملی جوانان و نوجوانان دارد. 
نفرزاده با ای��ن تیم ها افتخاراتی چون قهرمان��ی نوجوانان جهان در 
مکزیک و چندین قهرمانی و نایب قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا 
را کسب کرده و با تیم منتخب نیروهای مسلح در المپیک سیزم در 
سال ۱۳۸۹ به عنوان س��رمربی به مقام چهارم رسیده است. وی از 
سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۱ در لیگ برتر والیبال ایران حضور مستمر داشته 
که در لیگ ۸۹ و ۹۰ به عنوان س��رمربی با تیم والیبال سایپا به مقام 
نایب قهرمانی دست یافت. این مربی فصل گذشته به عنوان دومین 

مربی برتر لیگ نیز انتخاب شد. 

آرزویم حضور در سپاهان بود، اما 
حیف که نشد

مهدی کیانی/ هافبک تیم تراکتورسازی
خدا را ش��اهد می گیرم که از ته دل دوس��ت داش��تم به تیم 
س��پاهان بیایم و صحبت های��ی هم در ای��ن زمینه کرده ب��ودم، اما 
متأسفانه این اتفاق رخ نداد.  زمانی که مردم 
تبریز متوجه جدایی من از تراکتورسازی 
شدند، نتوانستند این را تحمل کنند و از من 
خواستند که در تبریز بمانم، بنابراین با سردار 
جعفری صحب��ت کردم و در تراکتورس��ازی 
ماندم. من واقعاً دوس��ت داش��تم به سپاهان 
 بیایم، ام��ا متأس��فانه ای��ن اتف��اق رخ نداد.

 به هرحال ش��رایط تبریز به گون��ه ای بود که 
نتوانستم در فصل جاری از این تیم جدا شوم، 
اما مطمئن باش��ید برای فصل آینده س��پاهان 
اولویت اصلی من است و اگر مسئوالن این باشگاه 

اصفهانی بخواهند، با سپاهان قرارداد می بندم.

9
رضا ناصحی به تیم آلومینیوم هرمزگان پیوست

رضا ناصحی، مدافع فصل گذش��ته س��پاهان، از این تیم جدا ش��د و با تیم های دیگر مذاکره کرد تا 
در نهایت، با تیم آلومینیوم هرمزگان به توافق برس��د. این بازیکن با امضای قراردادی با آلومینیوم 

هرمزگان، رسما به این تیم پیوست. 

 متسو سرمربی
 تیم پرسپولیس شد

 لیگ سیزدهم
 ۱۶ تیمی می شود

مذاکرات پرسپولیس با برونو متس��و که از روز دوش��نبه آغاز شده  بود، 
در نهایت به جذب ای��ن مربی و انتخاب او به عنوان س��رمربی آینده تیم 
پرسپولیس انجامید. با این توافق، متسوی فرانسوی قرار است جایگزین 
دنیزلی، سرمربی فصل پیش سرخ پوشان شود. بزرگ ترین افتخار متسو 

پیروزی با تیم سنگال در دیدار با فرانسه در جام جهانی 2۰۰2 است. 
در روزهایی که دنیزلی برای حل مش��کالت  پدر همسرش راهی آمریکا 
ش��ده  بود، رویانیان فرصت را مناس��ب دید تا قراداد با مربی ترک تبار را 
یک طرفه فسخ کند و بدین ترتیب باشگاه هم مجبور به پرداخت غرامت 
سنگین نش��ود. پیش از این محس��ن عاشوری مس��ئولیت هدایت سرخ 
پوشان را برعهده داشت. هر چند شنیده شده یکی از توافقات جلسه دیروز، 

جدایی عاشوری از این تیم بوده است.

بنا بر تصویب اعضای هیأت رییس��ه فدراس��یون فوتبال، لیگ س��یزدهم 
با حضور ۱6 تیم برگزار می ش��ود. در نشس��ت هیأت رییس��ه فدراسیون 
فوتبال  ک��ه با حض��ور اعضا در دفت��ر رییس فدراس��یون فوتب��ال برگزار 
ش��د، در خصوص  ۱6 تیمی ش��دن لیگ برت��ر در دوره س��یزدهم بحث و 
مقرر گردید فص��ل ۹۳-۹2 لیگ برتر ب��ا ۱6 تیم برگزار ش��ود. همچنین 
لیگ یک هم با 26 تیم ب��ه کارش ادام��ه خواهد داد. بهروان، سرپرس��ت 
س��ازمان لیگ از احتمال حذف رقابت ه��ای جام حذفی در س��ال جاری 
خب��ر داد و گف��ت: ب��ه خاطر حساس��یت ب��ازی ه��ای ملی و فش��ردگی 
 رقابت های لیگ برتر و حض��ور نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آس��یا و 
۱۸تیمی بودن لیگ برتر، می توانیم موضوع حذف جام حذفی را هم در نظر 

بگیریم و آن را مطرح کنیم. 

استقبال سرد هواداران از ستارگان  هلند
نایب قهرمان جهان به دلیل حذف از یورو 2۰۱2، مورد استقبال سرد 
هواداران در فرودگاه آمستردام قرار گرفت. هواپیمای چارتر حامل 
اعضای تیم ملی این کشور شامگاه دوشنبه وارد فرودگاه شیپ هول 

شده و مورد استقبال اندک و سرد عالقه مندان این تیم واقع شدند.

تظاهرات مقابل اتوبوس تیم ملی اسپانیا
ده ها کارگر س��اختمانی خیابان منتهی به ورزشگاه 
ش��هر گدانس��ک را پیش ازشروع مس��ابقه تیم های 
اسپانیا و کرواسی مسدود کردند.  این کارگران خواهان 

پرداخت حقوق معوقه خود بودند. 

تالش برای جذب سرمربی خروس ها
باشگاه تاتنهام مذاکرات خود با لورن بالن، سرمربی 
تیم ملی فرانس��ه را برای تصدی مربیگری اسپورز 
آغاز کرده است. قرارداد بالن با فدراسیون فوتبال 
فرانسه تا پایان رقابت های یورو 2۰۱2 اعتبار دارد. 

تکلیف نصرتی هنوز مشخص نیست

سرپرست تیم فوتبال سپاهان گفت: تکلیف محمد نصرتی با تراکتورسازی 
هنوز مشخص نیست. رسول خوروش درباره تصمیم باشگاه سپاهان برای 
جذب یک مدافع اظهار داش��ت: قصد داش��تیم محمد نصرتی را جذب 
کنیم، اما هنوز تکلیف او با تراکتورسازی را نمی دانیم. با توجه به این که 
نصرتی با تراکتورسازی قرارداد داخلی امضا کرده، جلب رضایت باشگاه 
تراکتورسازی کار راحتی نیست. اگر نتوانیم نصرتی را جذب کنیم، مدافع 
خارجی می گیریم. وی در مورد زمان برگزاری اردوی سپاهان در ترکیه 
گفت: از چهارم ت��ا هفدهم تیر در ترکیه اردو خواهیم داش��ت. بازیکنان 
خارجی از جمعه در تمرینات شرکت می کنند. خوروش در مورد آخرین 
وضعیت عمادرضا و این که گفته می شود او مالیات ۹۰۰ میلیون تومانی 
دارد، گفت: مالیات عمادرضا برای سال های قبل است که روی هم مانده و 
جریمه شده است. عمادرضا را در لیست فروش گذاشته ایم و قرار شده به 

هر تیمی رفت، مقداری از مبلغ قراردادش را به ما بدهد. 

محمد طالیی زیرذره بین ماهان

مسئوالن باشگاه ماهان در تالش هستند تا تیمی پر ستاره را راهی لیگ 
برتر  کشتی کنند. این باشگاه کار خود را برای جذب مربی نیز آغاز کرده 
است. در بین گزینه های ماهان اکبر فالح، غالمرضا محمدی و محمد 
طالیی اصلی ترین نام ها هستند. طالیی در حال حاضر مربی تیم ملی 
کشتی آزاد ایران است و سبک وزن های کشتی آزاد را برای حضور در 
المپیک لندن آماده می کند. طالیی دو سال پیش نیز سرمربیگری تیم 
ملی کشتی نوجوانان را برعهده داشت. غالمرضا محمدی با بازگشت 
رسول خادم به کشتی، از سمت خود در تیم ملی آزاد بزرگساالن ایران 
کنار گذاشته شد تا فقط در لیگ برتر با تیم خونه به خونه بابل حضور 
 داش��ته باش��د. البته او در لیگ هم ناکام ماند. اکبر فالح نیز که با تیم 
سالم جویبار و جوانان سالم سابقه حضور در لیگ برتر را دارد،  هدایت 
تیم دسته اولی آبفای زنجان را به عهده داشت. باید دید سرانجام هدایت 

تیم تازه تشکیل شده ماهان به کدام یک از این سه گزینه می رسد.  

 امیدوارم مجبور به شکایت از ذوب نشوم

سرمربی پیشین ذوب آهن در مورد مطالبات خود و دیگر بازیکنان این تیم 
 از این باشگاه گفت: همه از باش��گاه ذوب آهن طلبکاریم. بازیکنانی که در 
ذوب آهن ماندند، چند درصدی بیشتر از دیگران گرفتند تا قرارداد شان را 
تمدید کنند، اما من فقط 4۰ درصد از مبلغ قرارداد فصل گذشته ام را دریافت 
کرده ام و 6۰ درصد دیگر باقی مانده است، در حالی که باید تسویه حساب 
مالیاتی را هم بگیریم. منصور ابراهیم زاده در مورد این که فدراسیون اعالم 
کرده بدون تسویه حساب مربی قبلی، باشگاه حق جذب سرمربی جدید را 
ندارد و با این شرایط چطور کربکندی سرمربی ذوب آهن شده است، گفت: 
این مسأله را باید از مسئوالن فدراسیون فوتبال بپرسید. شاید هم آنها منتظر 
شکایت من هستند، اما امیدوارم مجبور به شکایت از ذوب آهن نشوم و این 
مسأله، دوستانه حل و فصل شود. ابراهیم زاده در مورد علت افزایش دستمزد 
بازیکنان، تصریح کرد: شاید یکی از مهم ترین آنها افزایش قیمت دالر است. 

خود باشگاه ها نیز در افزایش قیمت بازیکنان بی تأثیر نیستند. 

ابراهیم زاده:روزشمار برای انتخاب سرمربی تیم کشتی  عمادرضا در لیست فروش سپاهان
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در همین رابطه دی��روز صبح خب��ری در بین اهالی 
رسانه اصفهان دست به دست ش��د مبنی بر این که 
خدابخش صبح روز س��ه شنبه نامه اس��تعفایش را 
تحویل مس��ئوالن وزارت ورزش داده و از اول تیر ماه 
دیگر شاهد حضور مدیرکل اداره ورزش و جوانان در 
س��اختمان این اداره واقع در خیابان آبشار نخواهیم 
بود؛ ش��ایعه ای که ب��ا توجه به اتفاق��ات قبلی کمی 
رنگ جدیت به خود گرفت و حتی از س��وی تعدادی 
از دوس��تان ش��اغل در این اداره هم تأیید شد. ولی 
اصل مطلب اینجاست که رفتن خدابخش از ورزش 
اصفهان آن هم در س��ال پایانی خدم��ت دولت دهم 
که بدون ش��ک در س��ال آینده با تغییرات زیادی در 
رأس وزارت ورزش و حتی مدی��ران ادارات ورزش و 

جوانان اس��تان ها روبه رو خواهیم ش��د، چه سودی 
به حال ورزش اس��تان خواهد داش��ت؟  خدابخش 
در طی دو س��ال و ان��دی ک��ه از دوران حضورش در 
ورزش استان گذش��ته، با ارایه سند راهبردی ورزش 
اصفهان دست به یک تحول علمی در نحوه مدیریت 
س��نتی ورزش اس��تان زده و کار به جایی رسیده که 
 ورزش اس��تان می تواند حتی در  لندن اولین مدال 
المپیکی اش را به دست بیاورد که بدون شک، حاصل 
تالش مجموعه ای پرتالش ش��امل مدیران قبلی و 
فعلی اداره کل، در کنار تالش ورزش��کاران و مربیان 
اصفهانی خواهد ب��ود. ولی با رفت��ن خدابخش یک 
شوک بزرگ در آستانه المپیک به ورزش اصفهان وارد 
خواهد شد که می تواند تبعات جبران ناپذیری برای 

اصفهانی ها داشته باشد. اگر خدابخش عطای ماندن 
در اصفهان را به لقایش ببخشد، در این فاصله یک ساله 
قرار نیست که هیچ مدیری به صورت قطعی جانشین 
خدابخش ش��ود و حضور یک سرپرس��ت موقت در 
این فاصله چند ماهه تا انتخابات ریاس��ت جمهوری 
و مش��کالت قانونی که در نحوه انتص��اب ها و حتی 
پرداخت های مالی از س��وی سرپرست موقت وجود 
دارد، هیچ کمکی به ورزش اصفهان نخواهد کرد، پس 
چه بهتر که تیم مدیریتی فعلی با توجه به شناختی که 
از ورزش اصفهان پیدا کرده است، این چند ماه آینده 
را هم برای اتمام پروژه های ناتمامشان فرصت داشته 
باش��ند و بعد از آن است که اس��تاندار و شخص وزیر 
ورزش می توانند در مورد ماندن خدابخش یا حضور 

یک تیم مدیریتی جدید تصمیمات الزم را اتخاذ کنند.  
اما بعد از این اتفاقات، وقتی دیروز ظهر با تلفن همراه 
خدابخش تماس گرفتیم که میزان صحت این شایعه 
را از زبان خودش بش��نویم، کاماًل از این مسأله اظهار 

بی اطالعی کرد.
سالم آقای دکتر، اداره تشریف دارید؟

)با خنده( بله، مگر قرار بود جای دیگری بروم؟
ولی امروز ش�ایعه ش�ده بود ک�ه با توجه 
 به اتفاق�ات قبلی اس�تعفایتان را تحویل 

داده اید؟
 این ش��ایعه را برای اولین بار از زبان شما می شنوم، 
ولی باید این را بگویم که هیچ وقت اهل استعفا و این 
مدل صحبت ها نیستم، همان طور که در کنفرانس 
مطبوعاتی هم گفت��م، با توافق دو ریی��س آمدم و با 
توافق دو رییس هم م��ی روم. برای چ��ه باید از کار 
 کردن بترسم؟ اصاًل با جابه جا شدن من مگر اتفاقی 
می افتد؟ مگر از ش��یراز که آمدم، آنجا اتفاق عجیبی 
افتاد غیر از این که یک نفر آمد و به جای من مشغول 

به کار شد؟
 ول�ی ب�ه نظ�ر می رس�د ک�ه از اتفاقات 
حاشیه ای یک ماه گذشته کمی دلگیر و 

البته دلسرد شده اید؟
 اتفاقا ما که جواب آن صحبت ها را دادیم، پس بقیه باید 
از جوابیه ما دلگیر شده باشند. دلسرد هم نشدم؛ چون 
اعتقاد دارم که اکثریت جامعه متوجه اتفاقات هستند 
و اظهار نظرهای غیرکارشناسی و نابالغ از سوی افرادی 
که تصور می کنند ورزش اصفهان صاحب ندارد، هیچ 
تأثیری بر روی افکار این اکثریت نخواهد داشت و من 
هم در مقابل این اظهارنظرهای غیرکارشناس��ی در 

حوزه ورزش، کوتاه نخواهم آمد.
به هرحال نوک پیکان انتقادات استانداری 

به سمت شما بوده است؟ 
اصاًل این طور نیس��ت. یک زمانی ش��خص استاندار 
و معاونانش ممکن اس��ت بگویند که شما به اهداف 
مورد نظر استانداری نرس��یده اید که من آن را قبول 
خواهم کرد، ولی تا به امروز من حتی یک بار هم از زبان 

استاندار نشنیدم که انتقادی داشته باشد.
به هرحال مش�اور اس�تاندار هم به نوعی 

زبان استانداری است.
 اشکالی ندارد. حرف شما درست، ولی خوب بود که 

 اس��تاندار محترم بعد ازآن اتفاقات یک بار مصاحبه 
می کرد و می گفت که نظرات مطرح ش��ده توس��ط 
مشاورم نظرات ش��خص اس��تاندار هم هست. پس 
مش��خص می ش��ود که این مس��أله هیچ رابطه ای 
با ش��خص اس��تاندار ندارد و با اهداف خاصی مطرح 

شده است.
ولی همین صحبت ه�ا ورزش اصفهان را 

به هم ریخت.
من اعتقاد دارم آن قدر که در ورزش اصفهان دغدغه 
حاشیه هست، دغدغه کار نیست. تیرماه، پایان سال 
مالی برای تأمین اعتبار بودجه های عمرانی اس��ت و 
همین االن هش��ت میلیارد پول آماده ش��ده تا برای 
پیگیری بودجه های عمرانی توس��ط اداره ورزش و 
جوانان از وزارت ورزش و دولت جذب شود. اگر تغییر 
ناگهانی انجام ش��ود، چه کسی قرار اس��ت این پول 
هنگفت را برای ورزش اصفهان جذب کند؟ مگر قرار 
نیست که در مردادماه اولین مدال المپیکی اصفهان به 
دست آید؟ آن هم ورزش��کاری که همه جوره توسط 
تیم ما ساپورت مالی و روحی شده، پس چرا آقایانی که 
دلشان به حال ورزش سوخته، در این شرایط حساس 

ایجاد حاشیه می کنند؟
البد دلش�ان واقعًا ب�رای ورزش اصفهان 

سوخته؟ 
اتفاقا برعکس؛ مشکل اینجاست آدم هایی که ورزش 
 را نمی شناس��ند، مش��اوره می دهند و جو درس��ت 

می کنند. 
پس این همه هیاهو برای چه بود؟ 

آقای��ان به دنب��ال جوس��ازی و جنجال بودن��د تا به 
وزارتخانه فش��ار بیاورند و حتی انتظار داش��تند که 
جامعه رس��انه اصفهان هم از این جو سازی حمایت 
کند، ولی جامعه س��الم و حقیقت بین رس��انه های 

اصفهان با آنها همراهی نکرد و به هدفشان نرسیدند.
پس ب�ر خ�الف ش�ایعات فعال مان�دگار 

هستید؟
 اگر یک ساعت دیگر هم بگویند برو، سجده شکر بجا 
می آورم و شانه هایم را برای پذیرفتن یک مسئولیت 
دیگر آماده می کنم.  اصالً می روم و مشغول استراحت 
می شوم؛ چون اعتقاد دارم که هر اتفاقی برایم بیفتد 
خیر خواهد بود و اصالً گزینه منفی برایم وجود ندارد و 

به همین خاطر تسلیم مشیت الهی خواهم بود.

خدابخش: اظهارنظرهای غیرکارشناسی و نابالغ سودی به حال ورزش ندارد

ورزش اصفهان صاحب دارد

از همان روزی که رشید خدابخش در تاالر افتخارات اداره کل ورزش و جوانان استان در مقابل اصحاب رسانه اصفهان  مسعود 
نشست و ادامه حضورش در استان اصفهان را منوط به توافق دو رییسش_وزیر ورزش و استاندار اصفهان_دانست، افشاری

کاماًل مشخص  بود که به خاطر اظهارات مشاور استاندار و جو منفی به راه افتاده علیه خودش دلگیر است و شاید عمر 
دوران مدیریتی اش در اصفهان کفاف دیدن افتتاح نهایی ورزشگاه نقش جهان را ندهد.
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 قصری، تنها
 نماینده اصفهانی خیال شرقی 

نمایش و فروش آثار هنرمندان عکاس 
ای��ران، در نگارخانه های آینه و خیال 
شرقی موسس��ه صبا در تهران برگزار 

می شود.
به گ��زارش روابط عمومی موسس��ه 
فرهنگ��ی هن��ری صب��ا، وابس��ته به 
فرهنگس��تان هنر جمهوری اسالمی، 
»عکس صبا« که با انگیزه جم��ع آوری و ارایه آثار هنرمندان عکاس 
ایران در اسفند 90 فراخوان کرد، هم اینک آماده ارایه آثار منتخب 

در قالب نمایشگاه است. 
 ب��د نیس��ت بدانی��د از می��ان بی��ش از 500 هنرمن��د ع��کاس 
ش��رکت کننده در این فراخوان، آث��ار 68 هنرمند، ب��رای ارایه در 
نمایشگاه در نظر گرفته شدکه این انتخاب به عهده محمد غفوری، 
ش��هریار توکلی و مه��دی مقیم نژاد، اعض��ای هی��أت انتخاب این 
نمایش��گاه بود. نکته جالب این که درمیان آثار منتخب، عکس��ی از 
حامد قصری، روزنامه نگار و عکاس اصفهانی به چشم می خورد که 

موفقیت مهمی به شمار می رود. 
این نمایشگاه در برگیرنده حدود 500 اثر از 68 هنرمند عکاس است 
و ویژگی قابل توجه آثار آن است که تمامی آثار در قالب مجموعه ارایه 
می شود. نمایش و فروش آثار هنرمندان عکاس ایران، دوشنبه 5 تیر 

در نگارخانه های آینه و خیال شرقی برگزار می شود. 

ناشران در توزیع بی عرضه اند
خلیل جوادی، ش��اعر و طنزپ��ردازی که 
یک نوبت از چاپ کتابش با نام »محکمه 
الهی« را با ش��مارگان پنج هزار نس��خه 
در س��وپرمارکت ها و کیوس��ک های 
روزنامه فروش��ی فروخت��ه اس��ت، از 
پیش ف��روش 30 هزار نس��خه چاپ دوم 
این اثر خبر می دهد. وی با اشاره به تجدید 
چاپ مجموعه شعر طنز خود با عنوان »محکمه الهی« در کمتر از دو ماه 
اظهار کرد: محکمه الهی را من با سرمایه شخصی و به صورت ناشر -  مولف 
منتشر کردم. تا پیش از این تالشم بر این بود که این کتاب به وسیله یک 
ناشر منتشر شود که برای این منظور، ناشری را در شهر قم انتخاب کرده 
بودم. اما رفته رفته حس کردم ناشر در انتشار کتاب کم کاری می کند. لذا 
تصمیم گرفتم انتشار کتاب و توزیع آن را خودم بر عهده بگیرم. جوادی 
ادامه داد: »محکمه الهی« مجموعه ای از ش��عرهای طن��ز من را، همراه 
نزدیک به چهل رباعی را در بر می گیرد. من چاپ نخست این کتاب را که 
شمارگانش پنج هزار نسخه بود، با توزیع در سوپرمارکت ها و کیوسک های 
روزنامه فروشی در کمتر از بیس��ت روز فروختم و االن در تدارک تجدید 
چاپ آن در شمارگان 30  هزار نسخه هستم. جوادی صریح کرد: شمارگان 
30 هزار نس��خه ای برای چاپ دوم به دلیل تقاضایی بوده است که از من 
درباه این کتاب شده است. در واقع این تعداد کتاب پیش از انتشار به نوعی 
به فروش هم رفته است و سفارش دهنده آن مشخص است. جوادی افزود: 
وقتی نویسنده یا شاعری در این کشور آن قدر خالقیت دارد که بتواند اثری 
را خلق کند، به هر ش��کل از عهده چاپ آن نیز بر خواهد آمد. تجربه من 
نشان داد فروش کتابم در سوپرمارکت ها و کیوسک های روزنامه فروشی 
که مراجعه مردم به آنها بیش��تر از کتابفروشی هاس��ت و کتاب به همراه 

پوستر در آن معرفی می شود، 10 برابر می شود.

 اینفوگرافیک های 
مطبوعات ما شترمرغند

 غرب از هنر متعهد 
حمایت  نمی کند

 عبداهلل سرور احمدی 
درگذشت 

ی��ک م��درس روزنامه ن��گاری گفت: 
اغل��ب اینفوگرافیک های مطبوعات ما 

شترمرغ اند. 
علی قنواتی افزود: برخ��ی از طراحان 
ب��دون آش��نایی ب��ا اص��ول طراحی 
اینفوگرافیک و بدون تعام��ل کافی با 
متن و نویس��نده، می خواهن��د از این 
گونه بسیار جذاب استفاده کنند، اما به 
صرف قطعه قطعه کردن متن و درشت 
نوش��تن اعداد، گرافیک اطالع رس��ان 

ساخته نمی شود.
وی تأکید کرد: هدف روزنامه نگاری دیداری، در هم آمیختن فرم و محتوا و استفاده 
از قالب ها و گونه های نوینی اس��ت که جذابیت های متنی و تصویری را یک جا در 
خود دارند، ولی با استفاده ناآگاهانه و غیراصولی از این روش ها با آثاری مواجهیم 

که به جای جمع کردن، هر دو این جذابیت ها را از دست داده اند. 
قنواتی ادامه داد: برخی از مطبوعات ما در اس��تفاده ناش��یانه از ای��ن ابزار چنان 
اصرار دارند که وقت��ی آنها را ورق می زنیم، انگار در مزرعه پرورش ش��ترمرغ قدم 
گذاشته ایم. وی گفت: گرافیک اطالع رسان یکی از محبوب ترین و پرمخاطب ترین 
گونه های نوین رسانه ای اس��ت. براس��اس مطالعات، وجود اینفوگرافیک در یک 
مطلب شانس خوانده شدن آن را تا 90 درصد افزایش می دهد. از طرفی، دانش و 

مهارت حرفه ای الزم برای تولید اینفوگرافیک هنوز فراگیر نشده است.

ماهر زین، خواننده اسالمی سوئد با بیان 
این که از سامی یوسف تقلید نمی کند، 
تأکید ک��رد: بس��یاری از تهیه کنندگان 
به دالیل مادی، از حمای��ت هنر متعهد 

بیم دارند.
ماهر زین، خواننده اس��المی س��وئد به 
تازگی آلبومی را با عنوان »مرا ببخش« 
با 14 ترانه - پنج ترانه به زبان عربی و 9 
ترانه به زبان انگلیس��ی - منتش��ر کرده 
اس��ت، که ترانه ه��ای اس��المی و بعضا 
اجتماعی دارد که مورد توجه مردم قرار 
گرفته است. وی درباره حمایت از آثار اسالمی و متعهد در غرب می گوید: بسیاری از 
تهیه کنندگان به دالیل مادی، از حمایت هنر متعهد نگران هستند. تهیه کننده به 

دنبال سود و زیان است و ترانه های اجتماعی و دینی، درآمدزا نیست.
ماهر زین با بیان این که دنبال شهرت نیست، می افزاید: من به دنبال ارایه اثر مؤثر 
و هدفمند هس��تم، چرا که اثر هدفمند ش��نونده را هدف قرار می دهد و آن را با هر 

توجهاتی جذب می کند و من تاکنون در این مسیر موفق بوده ام.
وی در پاسخ به سؤالی در این باره که بسیاری ماهر زین را مانند سامی یوسف معرفی 
می کنند، تصریح می کند: شاید این تش��ابه به دلیل آن باشد که ترانه های هر دوی 
ما دارای رنگ اجتماعی و دینی به شکل مدرن است، اما هر کدام از ما مسیر و شیوه 

خاص خود را دارد.

عبداهلل سرور احمدی، نوازنده  سرشناس 
دوتار تربت جام 29 خ��رداد، دار فانی را 
وداع گفت. محمد عظیمی ، شاگرد سرور 
احمدی با اعالم این خبر  گفت: اس��تاد 
احمدی س��ال ها بود با بیم��اری قلبی 
دس��ت و پنجه نرم می ک��رد. او 20 روز 
پیش برای یک عم��ل جراحی به تهران 
اعزام شد، اما دو روز قبل وقتی در حال 
بازگش��ت به تربت جام بودند، در طول 
مسیر به دیار باقی ش��تافتند. او درباره  
سبک و سیاق زنده یاد سرور احمدی نیز 
توضیح داد: استاد از هفت سالگی ساز دوتار را نزد مادرش آموخت. چراکه در شهر 
ما این س��از در همه  خانه ها وجود دارد و مردم با این س��از ارتباط تنگاتنگی دارند. 
ایشان به همت مادرشان این س��از را به نیکی آموخت و در عین حال تکنیک قوی 

در نوازندگی داشت. 
عظیمی افزود: او ردیف نظر محمد س��لیمانی را به خوبی می دانست. در موسیقی 
تربت جام چهارصد مقام وجود دارد که ایش��ان به خوبی آنها را می نواخت و یکی از 
میراث داران بزرگ این مرز و بوم در زمینه  موس��یقی بود. او درباره  سایر سوابق آن 
هنرمند معروف نیز گفت: ایشان چند دوره داور مسابقات فجر بوده و در بسیاری از 
کشورهای دنیا اجرای صحنه ای داشتند و نبوغ عجیبی در نواختن دوتار در ایشان 

دیده می شد.

ویژه

بازار نشر

10
علی انصاریان هم خواننده شد 

پس از انتشار آلبوم رضا عنایتی و حضور پژمان جمشیدی در هنر موسیقی،  حاالنوبت به علی انصاریان 
رسید تا در این عرصه تجربه آزمایی کند. گویا این فوتبالیست، قطعه ای به نام »شدید« را در فضای اینترنت 

منتشر کرده که در آن با مهدی کشوری همکاری داشته است. 
گالتائور با »مفید در برابر باد 

شمالی« به ایران آمد 
رمان »مفید در برابر باد ش��مالی« نوش��ته دانیل گالتائور با ترجمه 
شهال پیام، به وسیله انتش��ارات ققنوس به چاپ رسید. داستان این 
کتاب براساس این س��ؤال ش��کل می گیرد که »آیا مکانی امن تر از 
فضای مجازی برای فرار از دلتنگی ناشی از روزمرگی وجود دارد؟« 
نویسنده این کتاب در اصل روزنامه نگاری است که همکاری دایمی 
با یکی از روزنامه های پرتیراژ 
آلمان��ی دارد. در دانش��گاه 
روانشناس��ی بالینی خوانده 
و در ای��ن کت��اب براس��اس 
ی��ک تص��ادف غیرمنتظره، 
صحنه ه��ا و رویداده��ای به 
یادماندن��ی براب��ر دیدگان 
مخاطب خل��ق می کند. این 
کت��اب  در 247 صفح��ه، 
ش��مارگان 1650 نس��خه و 
قیم��ت 7500 تومان راهی 

بازار نشر شده است.

روزنامه فرهنگی، اجتماعی | شماره 812  | چهارشنبه 31  خرداد 1391 | 29 رجب 1433

ادای احترام علیرضا افتخاری به استاد استاندار، نخستین مهمان ختمحضور استاد محمدرضا لطفی در مراسمسراج در سوگ استاد

گزارشی از مراسم ختم استاد کسایی / عکس: حمیدرضا نیکومرام / زاینده رود

  قص�د ای�ن گفتگ�و این اس�ت ک�ه با 
در  هن�ری  ح�وزه  ه�ای  فعالی�ت 
زمینه ادبیات آشنا شویم. این  که نوع 
فعالیت ها چیست و اصال از کی بخش 

ادبیات شروع به کار کرد؟
بخش ادبیات از اولین قسمت هایی بود که اوایل 
دهه  هفتاد در حوزه هنری فعالیت خود را شروع 
کرد. با ش��ب ش��عرها و جلس��ات نقد و بررسی 
داستان و بعد جلسات ترجمه و نشریه و سفرهای 
فرهنگی و جشنواره و.... حوزه، اولویت هایی دارد 

که براساس آنها عمل می کند.
این اولویت ها چه موضوعاتی را شامل 

می شوند؟
انقالب اسالمی و جنبش بیداری اسالمی، دفاع 
مقدس، خانواده و اخالق، تمدن اسالمی و عدالت 

و پیشرفت. اینها محورهای اساسی هستند.
البت��ه این ب��ه ای��ن معن��ا نیس��ت ک��ه کار با 
موض��وع دیگ��ری انج��ام نش��ود. همی��ن ج��ا 
بگوی��م، از ه��ر ط��رح پژوهشی-آموزش��ی 
 و اثر خالق��ه  ادبی ارزش ��مندی که ارایه ش��ود،

 حمایت می  کنیم.
کاری که ارایه می ش�ود فقط تولیدی 

است؟
نه، هدف پرورش و تولید اس��ت. پرورش نیروی 
جوان و کارآمد و همین طور، تولید آثار شاخص 

و فاخر.
 ای�ن طور ب�ه نظر می رس�د که بخش 
ادبیات در فض�ای اس�تان خیلی پویا 

نیست. دلیل خاصی دارد؟
البته باید دی��د تعریفمان از پویایی چیس��ت و 
در چه بازه  زمان��ی. اگر هیاهو وتبلیغات اس��ت 
یا الزاما اجتماعات ش��لوغ و جش��نواره است، نه. 
ولی اگر کار جدی و اصیل فرهنگی اس��ت، هنوز 
از پویای��ی نمانده ای��م. زمانی بود ک��ه ما حتی 
جمعه ها هم جلسه هفتگی داش��تیم.گاهی تا 
صد و پنجاه جلسه در سال. بزرگ ترین شاعران 
و نویسندگان کشور این جا آمده اند.  برای اولین 
بار در کشور،کانون ترجمه ادبی تشکیل دادیم و 
مترجمان نامداری مثل آق��ای عبداهلل کوثری و 
آقای احمد پوری دعوت می شدند و کارهایشان 
نقد می شد. اولین و تنها شب شعر ترجمه و شب 
ش��عر ارامنه در کش��ور را برگزار کردیم. اما االن 
فضای ادبی تغییر کرده است. به هر حال جلسات 
حضوری و عمومی محدودیت هایی دارند که همه 
نمی توانند با آن کنار بیایند. اما در فضای مجازی 
این محدودیت ها نیست. هر کس بخواهد، اثرش 
را بی دردس��ر در وبالگ یا سایت ارایه می کند.

مسأله ای هم پیش نمی آید، مگر این  که مصداق 
جرم باشد.

یعنی گس�ترش فض�ای وب این قدر 
تأثیرگذار بوده است؟

بله، به نظر من وضعیت جلس��ات ادبی ش��هر و 
کش��ور را می توان به قبل از فض��ای وب و بعد 
از آن تقس��یم کرد. اما این تنها یک��ی از عوامل 
اس��ت. عامل دیگر این اس��ت که اه��ل فرهنگ 
متأس��فانه درگیر مس��ائل اقتصادی ش��ده اند.

افرادی هستند که مثال به موضوع یک جشنواره 
 دلبستگی چندانی هم ندارند ولی در آن شرکت 

می کنند.
عامل دیگر تن  آسایی ادبی ا س��ت؛ وقتی کاری 
جدی می شود، خیلی ها عقب می کشند. همین 
جا جلسه ای هست که  شلوغ می شود، ولی به 
نظر من ارزش ادبی چندانی ندارد. هم شعر دارد 
و هم موس��یقی که عموم را جذب می کند، اما 

نقد و بحث علمی وجود ن��دارد. ما نمی خواهیم 
صندلی ه��ا را پر کنی��م، می خواهی��م کارمان 
خروجی قابل دفاع داشته باشد. جلساتی داشتیم 
که موضوع می دادیم و منبع برای مطالعه معرفی 
 می کردیم، هفته بع��د تعداد نصف ش��ده بود. 
نمی ش��ود انکار کرد که در ی��ک دهه  پیش یک 
فضای فرهنگی پویا تری داشتیم. اما با همه اینها، 
نباید کم کاری های خودم��ان را توجیه کنیم.  

تالشمان به میزان دلخواه و الزم نیست. 
چرا تعداد افرادی که دنبال کار جدی 

باشند کمتر شده است؟
کار جدی، عرق ریزی و زحم��ت دارد و با دانش 
ش��فاهی و ویکی پدیایی حاصل نمی شود. وقت 
و فرصتی که یکی دو نس��ل پیش ب��رای مطالعه 

می گذاشت، خیلی بیش تر بود.
در زمینه چاپ آثار و پژوهش چطور؟

 از این نظر فعال بوده ایم اما هنوز حاصل کارمان 
را منتش��ر نکرده ایم. امس��ال حداقل ده عنوان 
کتاب برای چاپ داریم. مث��ال در ادبیات، هنر و 
سینما مرتب از کلمه »ژانر« استفاده می کنیم، 
در حالی که یک خط نظریه ژانر نداریم. دو کتاب 

با این موضوع در دست چاپ است.
داس��تانی با فضای جن��گ، کت��اب مصاحبه با 
شیطان، مجموعه شعر و داستان جوان اصفهان، 
و یک مجموعه  یازده جلدی کودک و نوجوان با 
موضوع غدیر خم که در حال نوشته شدن است 
و کار نویی اس��ت.گزیده غزل دوره صفویه است 
که بیشتر از هشتصد غزل از پنجاه شاعر معروف 
به س��بک هندی یا اصفهانی  اس��ت. از شاعران 
ش��ناخته ش��ده  ای مانند: صائب،  بیدل و کلیم 
گرفته، تا ش��اعران بزرگی که یا دیوان  هایش��ان 
کمیاب و نایاب است یا ارزش ادبی آن ها ناشناخته 
مانده، مانند: حکیم شفایی، مسیح کاشانی، واقف 
الهوری، اسیر شهرس��تانی، نظیری نیشابوری، 
سلیم تهرانی و.... نظیر این مجموعه از نظر کمیت 
و کیفیت موجود نیس��ت. حتی برای کسانی هم 
که شعر نو کار می کنند، می تواند دستاوردهایی 

داشته باشد.
چقدر به برگزاری جشنواره ها اعتقاد 

دارید؟
سال گذاشته جشنواره ای طراحی کردیم به اسم 
چهارباغ، روایت اصفهان. اولین جشنواره داستان 
اس��ت که در اصفهان برگزار می ش��ود و راجع 
به اصفهان اس��ت. اصفهان پر از تاریخ و داستان 

اس��ت که هیچ وقت گفت��ه نشده.ش��اید صدها 
سفرنامه ترجمه نشده داریم.

یک راهش این ب��ود که همان اول ش��هر را پر از 
پوس��تر کنیم و....، ولی این کار را نکردیم. منابع 
اصفهان شناس��ی را خریدیم، کارگاه داس��تان 
و بازدی��د از اصفهان و خاطره گویی گذاش��تیم.

جشنواره حاصل یک پروسه است، نه نقطه شروع 
آن.

فکر نمی کنید تبلیغات مؤثر اس�ت و 
افراد بیشتری می توانند درگیر شوند؟

همی��ن ط��ور اس��ت. خب��ر ای��ن جش��نواره 
درخبرگزاری ها هس��ت. حتما تبلیغات داریم و 
فراخوان برای شهرهای استان هم می فرستیم.

این باعث می ش��ود اصفهان دیده شود. نه فقط 
 به عن��وان یک ش��هر، ب��ه خاطر این ک��ه نقش 
سرنوشت سازی در فرهنگ کشور داشته است. 
من کار نمایش��ی و پر هیاهو در هر زمینه ای که 
باشد را دوس��ت ندارم. در حوزه های مذهبی یا 
مس��ائل مربوط به انقالب و جنگ حساس ترم.

چون با درون مردم پیوند خورده اند و باید با دقت 
بیشتری کار کرد.

شما به پرورش هم اش�اره کردید، در 
این زمینه چه کردید؟

دوره های زی��ادی داش��ته ایم، ول��ی االن یک 
دوره نویس��ندگی خالق و مبانی داستان داریم 
که در آن مدعی هستیم. چون روش دارد، منابع 
آموزش��ی دارد که ویژه این دوره ترجمه ش��ده 
است.تمرین های خاص دارد و آموزش تئوری و 

عملی پله به پله ای که جواب می دهد. 
و حرف آخر

کار در هر اداره فرهنگی مسائل خاص خودش را 
دارد. ولی باید با کار آن را جبران کرد.کار جدی 
هم زمان  بر است و هم هزینه  بر. نیروی فرهنگی، 
هم با دستش کار می کند، هم با دلش و اگر پیچ 
و خم کارهای ادرای او را دلسرد کند، مشکل به 
وجود می آی��د. ادارات باید مس��یر پروژه های 

فرهنگی را کمی هموارتر کنند. 
و اگر هموار نشود؟

در ای��ن صورت بای��د فاتحه بخش��ی از فرهنگ 
را خوان��د. اگر همتی نباش��د، ویران��ی به وجود 
می آورد. هر جایی همین طور اس��ت. متأسفانه 
هیاهو دارد خودش را بر کار جدی غالب می کند 
و این جای هشدار دارد. اما با کار اصولی می توان 

امید بهبودی داشت.

گفتگو با مسئول خانه ادبیات حوزه هنری

فرهنگ در خدمت هیاهو است

 ناهید آن چه ای�ن روزه�ا در وادی فرهنگ و هنر رخ داده اس�ت، در 
بعدازظهر یک روز گرم خردادی در خانه هنرمندان بهانه ای شد  محمد طاهری

برای گفتگو با غالمحسین مردانیان که خانه ادبیات حوزه هنری 
برای او چون خانه خودش شده و کمی هم گرم تر!



یادداشت

حس��ن علیرضایی، نویسنده 
و کارگردان فیل��م پویانمایی 
خلیج ف��ارس از ادامه ضبط 
تصاویر ای��ن فیلم در اصفهان 
خب��ر داد. وی ب��ا اش��اره به 
این که س��ال پ��رکاری را از 
نظر تولی��د آث��ار پویانمایی 
 پی��ش رو دارد، عن��وان کرد: 
فیلم های پویانمای��ی »پرواز« و » تیغ��ه« آماده نمایش ش��ده و به 
جش��نواره های مختلفی نظی��ر امام رضا )ع(، رش��د،  فیل��م کوتاه 
 تهران و... ارس��ال ش��ده ان��د و در حال حاض��ر تهی��ه و کارگردانی

 فیلم ه��ای پویانمایی »قطره ه��ای زمان«، »کالغ ه��ا« و »خلیج 
فارس« را به طور همزمان بر عهده دارم.علیرضایی در مورد پویانمایی 
»خلیج فارس« تصریح ک��رد: این فیلم با س��اختاری طنز، ادعاهای 
 بی اس��اس و کودکانه بعضی اعراب س��اده ل��وح را که تح��ت تأثیر

 قدرت های اس��تعمارگر ادعای ن��ام خلیج عربی را دارن��د به تصویر 
می کشد و سعی کرده ام با س��اخت این فیلم، ادای دینی به سربازان 
 وطنم داش��ته باش��م. پرکارترین بازیگ��ر اصفهان در س��ال 86  به 
فعالیت های بازیگری خود نیزاش��اره کرد و اف��زود: به عنوان یکی از 
بازیگران اصلی، فیلم سینمایی »آزادراه« به کارگردانی عباس رافعی 
را در نوبت اکران س��ینماهای کش��ور دارم و به تازگی برای بازی در 
فیلم سینمایی »ش��هید چمران« صحبت هایی داشته ام و امیدوارم 
 ش��رایط به گونه ای باش��د که بتوانم با ابراهیم حاتمی کیا به عنوان 
شاخص ترین کارگردان سینمای دفاع مقدس همکاری داشته باشم.                                                                  

چهره روز

خبر ویژه

هفت

فوتبالیست مطرح ایرانی کارشناس شبکه عربی شد
در حالی که علی فتح اهلل زاده اعالم کرده فرهاد مجیدی به زودی با اس��تقالل قرارداد 
خواهد بست، بازیکن سابق آبی ها قراردادی پنج ساله را با شبکه الجزیره اسپور منعقد 

کرده است. مجیدی قراراست به عنوان کارشناس با این شبکه همکاری کند. 
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  پویانمایی خلیج فارس 
به سربازان ایران تقدیم می شود

چرا سعید راد برای چ انتخاب شد؟ 
پس از پیوس��تن فریبرز عرب نیا، مریال زارعی و اسماعیل سلطانیان، 
س��عید راد هم به جم��ع بازیگران فیل��م جدید ابراهی��م حاتمی کیا 
پیوست. این فیلم نیمه تیرماه کلید می خورد. ابراهیم حاتمی کیا در 
پروژه »چمران« سراغ دو روز و دو شب از زندگی شهید چمران رفته 
است و از روز بیست و پنجم تا بیس��ت و هفتم مرداد 1358 زندگی 
شهید چمران را روایت کرده است. این فیلم با حمایت بنیاد سینمایی 
فارابی و به تهیه کنندگی مهدی کریمی ساخته خواهد شد. سعید راد 
بناست در این فیلم در نقش سردار شهید ولی اهلل فالحی ایفای نقش 
کند. شباهت زیاد مابین سعید راد و سردار فالحی، اصلی ترین دلیل 

انتخاب وی برای این نقش بوده است.

بچه عوضی سهم فریدون جیرانی 
تصویربرداری فیلم تلویزیون��ی »بچه عوضی« ب��ه کارگردانی فریدون 
جیرانی تا چند روز آینده آغاز خواهد ش��د. به گزارش خبرآنالین، پروژه 
جدید فری��دون جیرانی این روز ها مرحله بازنویس��ی فیلمنامه را به قلم 
آرش قادری پش��ت س��ر می گذارد و پس از بازبینی لوکیشن و انتخاب 
نهایی بازیگران که تا آخر هفته جاری انجام خواهد شد، تصویربرداری آن 
تا 10 روز آینده آغاز می شود. گویا تله فیلم »بچه عوضی« ماجرای یک 
دزدی اشتباه را روایت می کند. فریدون جیرانی سریال »مرگ تدریجی 
رویا« و فیلم های سینمایی چون »پارک وی«، »قصه پریا«، »قرمز« و... 

را کارگردانی کرده است.

گوش پیش از چشم عاشق 
می شود 

 تهیه کننده و منتقد سینما 
علی معلم

همیشه این تصور وجود داشت که هنرپیشه ها به یاد می مانند. به خاطر 
این که س��یمای آنها به یاد می ماند. اآلن داشتم فکر می کردم که چقدر 
صدای صدا پیشه ها بیشتر زنده مانده پیش ما  و این که سال ها پیش در 
یکی از این جشن ها یکی از دوستان در شعری خواند: »گوش پیش از چشم 
عاشق می ش��ود« به نظرم می آید در مورد گویندگان فیلم ها این اتفاق 
افتاده و خیلی باعث تأسف اس��ت که بعد از نسل طالیی دوبله، متأسفانه 
استعداد شگرف جدیدی وارد این حرفه نش��ده و این نشان می دهد که 

این طور نیست که ما با مدرسه و 
کالس آدم به وجود بیاوریم. یک 
صدای مخملین مثل صدای آقای 
اس��ماعیلی، آقای زندباف، خانم 
شکوفه و.. که  همه ما با شنیدن 
صدای آنها عاش��ق فیلم دیدن 
و سینما ش��دیم، دیگر به وجود 

نمی آید. 
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تولد سختگیرترین بازیگر  بازیگری به قدمت سینمای ایران 

الماس ها ابدی اند

کلوزآپ

عزت اهلل انتظامی، بازیگر کهنه کار عرصه سینما، تئاتر و تلویزیون که کارنامه 
درخشانی در سینمای ایران دارد، 88 سال پیش و در روز 31 خرداد 1303 در 

محله سنگلج تهران متولد شد. 
وی از همان دوران نوجوانی ش�یفته هنر، به ویژه تئاتر ش�د. انتظامی که در 
خانواده ای کاماًل س�نتی بزرگ ش�ده ب�ود، در همان ایام س�نتور را پنهانی 
آموخت�ه و در نوجوان�ی به پیش پ�رده خوانی در تماش�اخانه ه�ای الله زار 
پرداخت. این بازیگر پیشکسوت در سال 1326 برای ادامه تحصیل به آلمان 
رفت و در ش�هر هانوفر مستقر ش�د. وی تاکنون با چهار سیمرغ به رکوردی 

خیره کننده در سینمای ایران دست یافته است.
یکی از ویژگی های مهم استاد، بازی در سکوت این بازیگر تواناست. عزت اهلل 
انتظامی یکی از مفاخر فرهنگ و هنر ایران است که هنرهای نمایشی بسیار 
مدیون وی است، پس به احترام سال ها کار عاشقانه وی در وادی بازیگری، به 

پا خواسته و به احترامش کاله از سر برمی داریم. 

گروه فرهنگ -  در س�ینمای ایران س�بک های بازیگری، طرفداران بسیار 
داش�ته که برخی از بازیگران ب�ه قله های این س�بک ها رس�یده اند و رضا 
 کیانیان یکی از آنهاست. وی 29 خرداد سال 1330 در تهران متولد شد و در 
س�ه س�الگی همراه با خانواده به مش�هد مقدس رفت و در آنجا ساکن شد. 
کیانیان به واس�طه برادر بزرگ ترش - داوود کیانیان - که از کارگردان های 
پیشکسوت محسوب می شد، به مرور به تئاتر عالقه مند شد و در 15 سالگی 

نقشی کوتاه در یک نمایش ایفا کرد. 
در س�ال های پایانی دهه 60، رضا کیانیان با پشتوانه س�ال ها کار در تئاتر، 
سرانجام با دو فیلم»تمام وسوسه های زمین« اثر حمید سمندریان و »پاتال 
و آرزوهای کوچک« ساخته مسعود کرامتی جلوی دوربین سینما قرار گرفت. 
دهه 70 برای ای�ن بازیگر بااس�تعداد متکی بر آموزش های )کنس�تانتین(
استانیسالوسکی، دهه ای درخشان بود و وی را به یکی از بهترین بازیگران 

تاریخ سینمای ایران تبدیل کرد.

مرد نقره ای از نیمه گذشتمروارید به جشنواره فیلم کودک اصفهان می آیدهوشنگ گلمکانی به وظیفه عمومی می رود 

»وظیف��ه عمومی« یا همان خدمت س��ربازی، نام آش��نایی ب��رای همه مردم 
جامعه و از آن مقوله هایی است که بس��یاری از مردم با آن درگیر هستند؛ هم 
 پس��رهای جوانی که باید این وظیفه را به انجام برسانند و هم خانواده هایشان. 
»وظیفه عمومی« عنوان مستندی است که مرکز گسترش سینمای مستند و 
 تجربی اقدام به تهیه آن ک��رده و مهدی قربان پور کارگردان��ی آن را عهده دار 
است. قربان پور درباره دغدغه اش برای س��اخت این مستند به سینما تجربی 
گفت: خدمت سربازی موضوعی است که در آن خاطرات متعددی وجود دارد 
و از طرفی دغدغه همه جوان هاس��ت، از این رو فکر ک��ردم که موضوع جالبی 

خواهد بود. 
او درباره تولید این فیلم افزود: ما این طرح را دو س��ال پیش به مرکز سینمای 
مستند دادیم و همان موقع با ایجاد اصالحاتی، به تصویب رسید. در حال حاضر 
۴0 درصد از تصویربرداری انجام ش��ده و لوکیش��ن های ما بخشی در تهران و 
بخشی در خارج از تهران در پایگاه های آموزشی بوده است. مهم ترین شخصی 
که در این فیلم با او گفتگو شده هوش��نگ گلمکانی است. ایشان در مطبوعات 
و رسانه ها مطلبی درباره خاطرات دوران سربازی شان نوشته بودند که ما هم 

برای ایجاد تنوع در فیلم، به سراغ ایشان رفتیم. 

فیلم س��ینمایی »مروارید« به کارگردانی س��یروس حس��ن پور در جشنواره 
فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان نمایش داده می شود. 

حسن پور درباره وضعیت آماده سازی نهایی این فیلم گفت: حسن حسن دوست 
مشغول تدوین فیلم اس��ت و تدوین تا اواس��ط مرداد به پایان می رسد و سعید 
انصاری، سازنده موسیقی متن نیز مشغول طراحی نت های موسیقی »مروارید« 
اس��ت. س��ازنده »پایان کودکی« درباره صدا گذاری و میکس فیلم نیز اظهار 
داشت: صحبت هایی با محمدرضا دلپاک انجام شده که هنوز حضورش قطعی 

نشده است. 
حس��ن پور درباره حضور فیلم��ش در جش��نواره کودک و نوج��وان و اهمیت 
 این جش��نواره برای او، عن��وان کرد: همیش��ه س��ینمای ک��ودک و نوجوان 
مورد توج��ه ام بوده و حض��ور در جش��نواره هم برای��م مهم اس��ت. به همین 
 منظ��ور اولی��ن نمای��ش »مرواری��د« در جش��نواره ک��ودک اصفه��ان 

خواهد بود. 
فیلم س��ینمایی »مرواری��د« روایتگر زندگی دختر و پس��ری نوجوان اس��ت 
 که به دلیل ش��غل پدرش��ان ک��ه صی��اد مروارید اس��ت، با ش��رایط جدیدی 

روبه رو می شوند. 

تصویرب��رداری مجموع��ه تلویزیون��ی »م��رد نق��ره ای« ب��ه کارگردان��ی 
کاظ��م معصوم��ی همچن��ان در اصفه��ان ادام��ه دارد. تصویرب��رداری س��ریال 
»م��رد نق��ره ای« ب��ه تهیه کنندگ��ی امیرحس��ین ش��ریفی ک��ه اواس��ط بهار 
امس��ال در اصفه��ان آغ��از ش��ده، همچن��ان ادام��ه دارد و تاکن��ون بی��ش از 
نیم��ی ازتصویرب��رداری آن در ۲0 لوکیش��ن در اصفه��ان انج��ام ش��ده و 
 صداگ��ذاری و تدوی��ن آن نیز همزم��ان صورت م��ی گیرد. مجموعه مناس��بتی

»مرد نقره ای« در ۲6 قسمت و به سفارش معاونت اس��تان ها در اصفهان در حال 
تولید اس��ت و طبق پیش بینی ها در ایام ماه مبارک رمضان از یکی از شبکه های 
سراس��ری پخش خواهد ش��د. بازیگران مجموعه عبارتند از: سعید نیک پور، نیما 
شاهرخ شاهی، بهاره افش��اری ، فریدون سورانی،   س��ارا ناز پرور صوفیانی ، کامبیز 
دیرباز و ۲5 تن از بازیگران س��ینما، تلویزیون و تئا تر اصفهان. در خالصه داستان 
سریال »مرد نقره ای« آمده اس��ت: هادی رادمنش، مرد سر شناس اصفهانی است 
که کارخانه فرش دارد.  او کاندیدای شورای صنفی فرش فروشان می شود تا ریاست 
 آن را به دس��ت بگیرد. چند روز قبل از انتخابات، توس��ط تلفن ناشناسی او تهدید

 می شود که باید از این کار انصراف دهد. پسرش از این موضوع با خبر شده و نسبت 
به آن بدبین می شود و...
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شبکه آی فیلم؛ دیگران
این ش��بکه تلویزیونی در س��ال89 افتتاح شد و 
مأموریت اولیه آن، پخش فیلم ها و س��ریال های 
ایرانی به زب��ان عربی برای جهان ع��رب در تمام 
طول ساعات ش��بانه روز اس��ت، اما گویا مدیران 
تلویزیون از توجه مخاطبان ایرانی به برنامه های 
این شبکه اس��تفاده کرده و ضمن دو زبانه کردن 
این ش��بکه، اقدام به پخش س��ریال های ایرانی 
برای مخاطبان کش��ورهای عربی کردند؛ آن هم 
در حالی که بس��یاری از داس��تان ها و ماجراهای 
س��ریال های ایرانی فقط مختص ذائق��ه و مردم 
ایران س��اخته ش��ده و ش��اید اعراب با دیدن آن 

چیزی سردرنیاورند. پخش این سریال ها در حالی 
ادامه دارد که زیرنویس های این شبکه دائم نشان 
از اس��تقبال عرب زبانان از این شبکه دارد و حتی 
در ادامه، چند شوی تلویزیونی با حضور مجری و 
مخاطبان عرب زبان پخش ش��د که بیشتر جنبه 
تبلیغاتی داش��ت. این ش��بکه این روزه��ا برنامه 
»گپ« را با اجرای رامبد جوان و حضور بازیگران 

ایرانی برای مخاطبان خود پخش می کند.

شبکه مستند؛ بدون حاشیه
 از جمله ش��بکه های بی حاشیه ای اس��ت که در 
سال 88 پخش آزمایشی خود را به عنوان نخستین 

شبکه دیجیتال کش��ور آغاز کرد و در سال89 با 
افتتاح رس��می به کار خود ادامه داد. این ش��بکه 
در حال حاضر فقط اقدام به پخش مس��تندهایی 
می کند که بیشتر آنها یا قدیمی هستند یا قباًل از 
شبکه چهار سیما پخش شده اند. برنامه های  این 
شبکه در حوزه مستندسازی خیلی با شبکه چهار 
تفاوتی ندارد و ش��اید در جاهایی، ش��بکه چهار 

نسبت به این شبکه پیشرو باشد.

شبکه شما؛  آنتن پر کن
شبکه شما دومین ش��بکه دیجیتال کشور است 
که در سال گذشته با حضور محمود احمدی نژاد، 

رییس جمهور کشورمان افتتاح شد. قرار شد این 
شبکه با اتکا به تولیدات برنامه ای سیمای مراکز 
استان ها از طریق تأمین و تولید برنامه، یکپارچگی 
اقوام و اقشار مختلف کشور را در عین گوناگونی، 
نمایش  دهد و عموم م��ردم را به عنوان مخاطبان 
همیش��گی به خود جلب کند، اما این ش��بکه که 
از پوشش سراس��ری برخوردار است، در حالی به 
یک سالگی خود نزدیک می شود، هنوز نتوانسته 
نظر مخاطب عام را به خ��ود جلب کند و با پخش 
برنامه هایی که معموالً از افت کیفی صدا و تصویر 
رنج می برند، فقط آنتن را پر می کند، این در حالی 
است که این شبکه از جمله شبکه های با پتانسیل 
باالست و درصورت برنامه ریزی درست،  می توان 
از آن به عنوان شبکه ای استفاده کرد که میراث دار 
سنت ها و آداب و رس��وم اقوام مختلف کشورمان 
است. همچنین معرفی نقاط گردشگری از جمله 
دیگر کارکردهای این شبکه تلویزیونی است که تا 
به حال خیلی مورد توجه قرار نگرفته است؛ ضمن 
این که پخش برنامه های استانی، نشان از آن دارد 
که بیش��تر برنامه س��ازان ما در مراکز استان ها از 
برنامه س��ازان پایتخت نش��ین تبعیت می کنند و 
به رغم امکانات کمی که در اختی��ار دارند، از آنها 

الگوبرداری می کنند.

شبکه بازار؛ صرفًا برای تبلیغ
پس از اجرای سیستم پخش دیجیتال و گسترش 
این سیس��تم در کش��ور، مدیران صداوسیما در 
طرحی به فکر افزایش تعداد شبکه های سراسری 
افتادن��د که در این راس��تا پس از افتتاح ش��بکه 
مستند و شبکه شما، پخش رسمی شبکه بازار در 

۲9 آبان ماه 1390 شروع شد. 
این شبکه صرفاً تبلیغاتی است و بنادارد با دریافت 
رقم های پایین، اقدام به پخش تبلیغات کاالهای 
ایرانی کند. این طرح درنظر اول بس��یار مطلوب 
جلوه می کند، اما در عم��ل، مخاطبان می بینند 
که در این ش��بکه کاالهایی تبلیغ می ش��ود که 
برخی از آنها متعلق به کش��ورمان نیستند و فقط 
در ایران مونتاژ می شوند، حتی در یک مورد تبلیغ 
کاالیی در این ش��بکه صورت گرفت که چینی از 
آب درآمد و موجب اعتراض مخاطبان بس��یاری 

شد. در حال حاضر نیز تبلیغات این شبکه بسیار 
س��اده و پیش پاافتاده اس��ت و خبری از تبلیغات 
پرزرق وبرقی که در بقیه شبکه ها می بینیم نیست. 

شبکه نمایش؛ نمایش بدون قانون
ای��ن ش��بکه، ب��ا ح��ذف ش��بکه جام ج��م یک 
در فرس��تنده های دیجیت��ال اس��تان ها، پخش 
سراس��ری خود را آغاز کرد. شبکه نمایش روزانه 
فیلم های س��ینمایی و تلویزیونی بس��یاری را با 
چند نوبت تک��رار روانه آنتن می کند و توانس��ته 
است در مدت کمی که از راه اندازی آن می گذرد، 
جای��گاه خوبی برای خود دس��ت وپا کن��د؛ البته 
این ش��بکه تلویزیونی مش��خص نیس��ت که در 
چیدمان فیلم های خ��ود از چه قاع��ده و قانونی 
پی��روی می کند؟ این ش��بکه به ط��ور جزیره ای 
مس��تقل عمل کرده و گاه��ی فیلم هایی را روی 
آنتن می برد که سایر شبکه ها خیلی جرأت پخش 
آنها را ندارند. در این میان نیز سهم سینمای ایران 
بیشتر است و خوش��بختانه مخاطبان این شبکه 
تا به حال توانس��ته اند فیلم های خوبی از سینمای 
ایران را در ش��بکه نمای��ش ببینند ک��ه ازجمله 
آنها می توان به »بچه های ابدی« س��اخته پوران 

درخشنده اشاره کرد.

شبکه ورزش؛ رقیب شبکه 3
این شبکه با تبلیغات وسیعی در نوع پخش مواجه 
بود. ضرغامی پیش از آغاز به کار این شبکه گفت 
که کیفی��ت آن به ص��ورت اچ دی خواه��د بود و 
روی این امر تأکید بسیاری کرد، اما وقتی پخش 
آزمایشی آغاز شد، خبری از کیفیت اچ دی نبود و 
این شبکه نیز فعال مانند سایر شبکه ها با کیفیت 
معمولی در دسترس است. اما شبکه ورزش سوای 
بحث های این چنینی، با ش��بکه س��ه س��یما در 
نقاطی مناقش��اتی دارد که از جمله آنها می توان 
به پخش زنده فوتبال لیگ های ایران و اروپا اشاره 
کرد. شبکه س��ه با پخش زنده مسابقات ورزشی 
مهم به عنوان شبکه جوان، مخاطبان باالیی برای 
خود پیدا ک��رده و گویا حاضر نیس��ت این نقطه 
قوت را به همین راحتی در اختیار ش��بکه ورزش 

قرار دهد.

گذری بر شبکه های جدید تلویزیون

این همه شبکه به چه دردی می خورد؟ 

گروه  تلویزیون ایران پس از وقوع انقالب اسالمی مسیر روبه  رشدی را پیش گرفت و توانست در مسیر توسعه کیفی، توسعه 
کمی را هم با ایجاد و راه اندازی ش�بکه های جدید در دس�تور کار خود قرار دهد. ازجمله این پیشرفت ها، راه اندازی فرهنگ

شبکه های سه، چهار، تهران و خبر بود. در ادامه راه نیز بحث تخصص گرایی شبکه ها مطرح شد و هر کدام از آنها نامی 
را بر خود یدک کشیدند؛ مانند شبکه یک- شبکه ملی، شبکهدو- شبکه کودک و خانواده که به تازگی و بدون هیچ سروصدایی به شبکه 

زندگی تغییر نام داده، شبکه سه-شبکه جوانان، شبکه چهار- شبکه فرهیختگان.
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 امام صادق )علیه السالم ( :
پدر و مادر را بر فرزند سه حق است: در همه حال شکرگزار 
آنها باش��د، در هر چه او را امر و نهی می کنند، به جز معصیت 

خدا، اطاعتشان کند و در نهان و آشکار خیرخواه آنان باشد.

 خاطره ای از آیت اهلل درچه ای 
آیت اهلل سیدمحمد باقر ُدرچه ای، 
فقیه و اصولی ش��یعی در سال 
1227 در درچه، از ش��هرهای 
نزدیک اصفهان از توابع لِنجان 
به دنی��ا آم��د.  او  فرزند س��ید 
مرتضی و از نوادگان میر لوحی 
سبزواری عصر صفوی اصفهانی 
است. نس��بش با 31 واسطه به 
امام موسی بن جعفر می رسد و 
از اوالد »موس��ی الثان��ی« محس��وب می ش��ود. به این س��بب او را 

»موسوی« لقب دادند.
مرحوم استاد جالل الدین همایی درباره استادش، آیت اهلل سید محمد 
باقر درچه ای می گفت: »آن بزرگوار در علم و ورع و تقوا آیتی عظیم 
و به حقیقت جانشین پیغمبر اکرم و ائمه معصومین )سالم اهلل علیهم 
اجمعین( بود، در ش��ادی و صفای روح و بی اعتنای��ی به امور دنیوی 
گویی فرش��ته ای بود که از عرش به فرش فرود آم��ده و برای تربیت 
خالیق با ایشان هم نشین شده اس��ت، بارها دیدم که سهم امام های 
کالن برای او آوردند و دیناری نپذیرفت، با این که می دانستم بیش از 

چهار پنج شاهی پول سیاه نداشت.
وقتی س��بب می پرس��یدم، می فرمود: من فعال به حمداهلل مقروض 
نیس��تم و خرجی فردای خود را هم دارم و معلوم نیس��ت که فردا و 
پس فردا چه پیش بیاید، »و ماتدری نفس ماذا تکسب غدا«، بنابراین 

اگر سهم امام را بپذیرم، ممکن است حقوق فقرا تضییع شود.
گاهی دیدم چهارصد، پانصد تومان، برایش سهم امام آوردند و بیش 
از چند ریال که مقروض بود، قبول نکرد، اگر احیانا لقمه ای شبهه ناک 
خورده بود، فورا انگشت در گلو می کرد و همه را بر می آورد و این حالت 

را یک بار مخصوصا به چشم دیدم.
ماجرا از این قرار بود که یکی از بازرگان��ان ثروتمند، آن بزرگوار را با 
چند تن از علما و طالب دعوت کرد. سفره ای گسترده بود، از غذاهای 
متنوع با انواع تکل��ف و تتوق، آن مرحوم به عادت همیش��گی مقدار 
کمی غذا تناول کرد. پس از آن که دست و دهانش شسته شد، میزبان 
قباله ای را مشتمل بر مس��أله ای که به فتوای س��ید حرام بود، برای 
امضاحضور آن مرد روحانی آورد. سید دانست آن میهمانی مقدمه ای 

برای امضای این سند بود و شبه رشوه داشته است.
رنگش تغییر کرد و تنش به ل��رزه افتاد و فرمود: م��ن با تو چه بدی 
کرده ام که این زّقوم را به حلق من کردی؟ چرا این نوش��ته را پیش 
از ناهار نیاوردی تا دس��ت به این غذا آلوده نکنم«، پس آشفته حال 
برخاس��ت و دوان دوان به مدرس��ه آمد و کنار باغچه مدرسه مقابل 
حجره اش نشست و با انگشت به حلق فرو کرد و همه را استفراغ کرد 

و پس از آن نفس راحتی کشید.

ردیاب اشیای خانگی گمشده 
ساخته شد

محققان موفق به طراحی نوعی سیستم ش��ده اند که قادر به ردیابی 
اشیای گم شده در منزل است.به گزارش ایسنا، دو محقق علوم رایانه 
 )depth-camera( موفق به طراحی یک سیستم مبتنی بر دوربین
شده اند که با جستجو در محیط منزل قادر به ردیابی اشیای خانگی 
 Kinect نام دارد، بر چند حس��گر Kinsight اس��ت. این پروژه که
مایکروسافت متصل به یک رایانه اداره کننده نرم افزار تیم تحقیقاتی 

متکی است.
دانشمندان با ردگیری مکان اشیا قادر به ساخت این موتور جستجوی 
هوشمند در منازل، با هدف پیدا کردن عینک ، کنترل تلویزیون یا کیف 
پول ش��دند. آنها پروژه خود را بر این اصل بنا نهادند که اشیائی که به 
وسیله انسان جابجا می شوند، ردیابی شوند. بنابراین این فناوری برای 
ردگیری اشخاص و سپس جستجوی اشیائی که در مجاورت آنها تغییر 

مکان داده اند، برنامه ریزی شده است.
گرچه Kinsight هنوز در مرحله آزمایش��گاهی به س��ر می برد، در 
»سناریوی محیط واقعی« موفق عمل کرده است. جزییات این طرح 
 Kinect اخیرا در کنفرانسی در چین اعالم شد.توانایی های حسگر
محدود اس��ت زیرا فقط اش��یائی را که تا 3/4 متر از آن فاصله دارند، 
می بیند و فقط قادر به ارایه »داده اس��کلتی« 15 فریم بر ثانیه است، 
اما برنامه این سیستم دارای مفاهیم عام برای افزایش دقت آن است. 
بنابراین سیس��تم می داند فنجان قهوه به احتمال ف��راوان روی میز 
مطالعه یا سینک آشپزخانه است نه درون حمام. به گفته سازندگان 
این فناوری، الگوریتم تشخیص شیء می تواند برای شناسایی یک آیتم 
از تحلیل احتمال بودن آن در یک مکان و یا جستجو برای اشیا نامزد 
در مکان های دیگر استفاده کند. همچنین الگوریتم هایی برای کمک 
به رایانه در دانستن ظاهر اش��یا و بافتی که احتماال در آن به کار برده 

می شوند، از طریق تحلیل داده گردآوری شده خلق شده اند. 
محققان برای اثبات کارایی سیستم 48 شئ ش��امل چاقو، چنگال، 
کلید و مکعب کوبیک را برچسب گذاری و 80 مکان ممکن در منزل 
را شناسایی کردند. آنها س��پس از داوطلبان خواس��تند آیتم ها را به 
صورت تصادفی جابجا کنند. نتایج به دست آمده امیدوارکننده بود، 
با این حال اگر اشیا بسیار کوچک، بس��یار دور، شفاف یا بسیار به هم 
نزدیک بودند، سیستم پیغام خطا می داد. این تیم معتقدند با استفاده 
از تعداد باالتر حس��گرها در هر اتاق و دوربین های حساس تر قادر به 
حل این مشکالت خواهند بود. سازندگان حسگر جدید مدعی اند در 
صورتی که مایکروسافت حسگر قوی تر عرضه کند، قادرند دقت موتور 
هوشمند را باال ببرند.  هم اکنون راه حل های جایگزینی از جمله استفاده 
از تراشه های شناسایی با فراکانس رادیویی در دسترس اند، اما سیستم 

جدید بسیار ارزان تر است.

در زیر به 10 روشی که می توان از لبخند برای فرستادن 
پیام در مورد قابل اعتماد بودن، جذابیت، اجتماعی بودن 
و ویژگی های بسیار دیگر در مورد خودمان استفاده کرد، 

اشاره می کنیم.

 تشویق دیگران برای اعتماد به شما
در دنیایی که همه فقط به فکر خودشان هستند، واقعا به 
چه کسی می توان اعتماد کرد؟ یک نشانه از قابل اعتماد 
بودن ما، لبخند است. لبخندهای واقعی پیام می فرستد 
که دیگران می توانند به ما اعتماد و با ما همکاری کنند. 
کسانی که لبخند می زنند، معموال سخاوت و برون گرایی 

بیشتری دارند.

  جلب مالیمت و ارفاق دیگران
وقتی افراد کار بدی انجام می دهند و دستگیر می شوند 
معموال لبخند می زنند. آیا این کار برایشان فایده ای دارد؟ 
براساس تحقیقی که به وس��یله »الفرانس« و»ِهچ« در 
1۹۹5 انجام گرفت، می تواند این طور باشد؛ ما با کسانی 
که قانون شکنی کرده اند، اگر بعد از آن لبخند بزنند، با 
مالیمت و ارفاق بیشتری برخورد می کنیم. مهم نیست 
که آن لبخند، لبخندی دروغین باشد، لبخندی از روی 
بیچارگی یا یک لبخند واقعی، همه آنها باعث می ش��ود 

برای فرد خاطی کمی تحفیف قائل شویم.

  رهایی از خطاهای اجتماعی
فراموش کردید به مناس��بت س��الگرد ازدواجتان برای 
همس��رتان هدیه بخرید؟ اس��م یک مش��تری مهم را 
فراموش کرده اید؟ سهوا یک بچه کوچک را لگد زده اید؟ 
اگر چنین مواردی برای شما هم پیش آمده باشد، احتماال 
خجالت زده شده اید. عملکرد خجالت این است که شما 
را از مکان های اجتماعی پرفشار بیرون کند. لبخندهای 
از روی خجال��ت با پایین انداختن س��ر همراه اس��ت و 
خیلی وقت ها هم یک خنده کوتاه احمقانه به آن اضافه 
می کنیم. این کار برای این انجام می شود که باعث شویم 
فرد مقابل اشتباه سهوی ما را فراموش کند و سریع تر ما 
را ببخش��د. بنابراین لبخند از روی خجالت به ما کمک 

می کند از زندان   رها شویم.

  در غیر این صورت احساس بدی پیدا خواهم 
کرد

گاهی اوقات به این دلیل لبخند می زنیم که هم مودبانه 
است و هم این که بعد از آن احساس بدی پیدا نمی کنیم. 
مثل زمانی که کسی با اش��تیاق در مورد این که چطور 
مقداری پ��ول در جیب یکی از لباس ه��ای قدیمی اش 
پیدا کرده است، برایمان حرف می زند. شاید خیلی جای 
لبخند زدن نداشته باش��د، اما این کار را می کنید چون 

مودبانه است.

  خندیدن از ته قلب
لبخند زدن راهی برای کاهش فشار ناشی از موقعیت های 
ناراحت کننده است. روانشناسان به آن فرضیه »فیدبک« 
چهره می گویند. حتی وقتی به اجب��ار لبخند می زنیم، 

برای اینکه کمی روحیه مان را بهتر کند، کافی است.

  برای درک و بینش بهتر
وقتی عصبی هس��تیم، توجه ما کمتر می شود. متوجه 
نمی شویم کنار دس��تمان چه می گذرد و فقط اتفاقی را 
که درس��ت رو به رویمان می افتد، می بینیم. این هم از 
نظر لفظی و هم استعاری صدق می کند. وقتی مضطرب 
هس��تیم یا اس��ترس داریم، متوجه ایده های��ی که در 
گوشه های ذهنمان است نمی ش��ویم. اما برای به دست 
آوردن درک از یک مش��کل، دقیقا ب��ه همین ایده های 

پیرامونی نیاز پیدا می کنیم.

 برای جذابیت
لبخند خانم ها تأثیری جادویی بر همسرشان دارد. تأثیر 

آن حتی از ارتباط چشمی نیز باال تر است.

  پنهان کردن فکر
روانشناس��ان در گذش��ته تصور می کردند یک لبخند 
واقعی هیچ وقت دروغ نمی گوی��د. لبخندهای دروغین 
و مصنوعی فق��ط دهان را درگیر می کن��د، درحالی که 

لبخندهای واقعی به چشم ها نیز می رسد.

  برای پول درآوردن
اقتصاددانان نیز ارزش لبخند را دریافته اند، اما آیا لبخند 
می تواند واقعا برایمان پول ساز باشد؟ »تید« و »لوکارد« 
در سال 1۹7۶ در تحقیق خود دریافتند مستخدم هایی 
که لبخند می زنند، انعام بیشتری دریافت می کنند. به 
طور کلی افرادی که در صنایع خدماتی هس��تند، مثل 
مهمان��داران هواپیما ی��ا آنها که در بخش س��رگرمی و 
مهمان نوازی هستند، برای لبخندزدن به مشتریان خود 

پول می گیرند.

  لبخند بزنید تا دنیا به شما لبخند بزند
یکی از ساده ترین لذت های زندگی که معموال به خاطر 
خودکار بودن آن دیده نمی شود، زمانی است که به کسی 
لبخند می زنید و او در جواب به ش��ما لبخند می زند. اما 
همان طور که ممکن اس��ت متوجه ش��ده باشید، همه 
 آدم ها در جواب یک لبخند، لبخند نمی زنند. »هینز« و 
»توم هاو« در سال 1۹۹1 در تحقیق خود بررسی کردند 
که چه نسبت از افراد، لبخند را با لبخند جواب می دهند.

چند دلیل برای لبخندزدن...
+14+27

+9+25
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نتایج ی��ک بررس��ی نش��ان می دهد، ش��رکت های 
سامس��ونگ و اپل همچن��ان بازار تلفن ه��ای همراه 

هوشمند جهان را در اختیار خود گرفته اند.
شرکت مطالعاتی ABI در گزارشی اعالم کرد شرکت 
سامس��ونگ و رقیب نزدیک وی، یعنی ش��رکت اپل 
همچنان در ب��ازار تلفن های همراه هوش��مند جهان 
یکه تازی می کنند و بیش از نیمی از این بازار در اختیار 

این دو شرکت است.
بر این اساس در نیمه اول سال جاری میالدی فروش 
تلفن های همراه هوشمند در جهان به 145 میلیون دستگاه رسیده است که در مقایسه با 

مدت مشابه سال گذشته افزایش 41 درصدی نشان می دهد.
در این میان شرکت کره ای سامسونگ توانسته است در سه ماهه اول سال جاری میالدی 
از فروش 43 میلیون دستگاهی تلفن های همراه هوشمند سری گاالکسی خود سود خوبی 
کس��ب کند و به قدرت اصلی این بازار تبدیل شود. ش��رکت اپل نیز با فروش 35 میلیون 
دس��تگاه تلفن های آی فون خود در مکان دوم قرار دارد. براس��اس آمارها، ش��رکت های 
سامس��ونگ و اپل در مجموع 55 درصد از بازار فروش تلفن های همراه هوشمند جهان را 
به خود اختصاص داه اند. این در حالی است که ۹0 درصد از سود عملیاتی این دو شرکت از 
محل فروش تلفن های همراه هوشمند کسب می ش��ود. آمارهای منتشره از سوی شرکت 
مطالعاتی ABI نشان می دهد شرکت نوکیا نیز با فروش 12 میلیون دستگاهی تلفن های 

همراه هوشمند در مکان سوم جای گرفته است.

شرکت آمریکایی IBM موفق شد ابررایانه ای بسازد 
که توانایی انجام 1۶/32 پتافالپ محاس��به را در هر 

ثانیه دارد.
در کنفرانس بین المللی ابررایان��ه 2012 هامبورگ 
در آلمان، ابررایانه Sequoia که در آزمایشگاه ملی 
انرژی لورنس لیورمور نصب ش��ده اس��ت را به عنوان 

سریع ترین ابررایانه جهان معرفی کرد.
ابررایانه Sequoia دروهله نخست برای شبیه سازی 
در تحقیقات ایمنی و اعتبار تس��لیحات هس��ته ای 

آمریکا کاربرد دارد. از این رایانه می توان برای کیهان شناسی، انرژی، علوم ژنوم انسانی و 
تغییرات اقلیم نیز استفاده کرد.

 K Computer سریع ترین ابررایانه جهان اس��ت و پس از آن رایانه Sequoia اکنون 
شرکت فوجیتس��و ژاپن قرار دارد که توان انجام 10/51 پتافالپ محاس��به را در هر ثانیه 
دارد. ابررایانه دیگر شرکت IBM موسوم به »میرا« نیز رتبه سوم سریع ترین ابررایانه های 
جهان را دارد. ابررایانه ش��ماره چهار جهان، ابررایانه SuperMUC و س��اخت شرکت 
IBM iDataplex system آمریکاس��ت ک��ه در آلم��ان نصب ش��ده و قدرتمندترین 

ابررایانه اروپاست.
 چین نیز که در نوامبر 2010 سریع ترین ابررایانه جهان را ساخته بود، اکنون دو ابررایانه 

در بین 10 ابررایانه سریع جهان دارد.
هر پتافالپ معادل هزار تریلیون محاسبه است.

بازار تلفن های همراه هوشمند در اختیار 
سامسونگ و اَپل

رکورد ساخت سریع ترین ابررایانه جهان 
شکسته  شد

فقط بدانید مکان اتفاق، شهر تیژو 
)Taizhou( است در ایالت ژجیانگ 
)Zhejiang( در چین. صحنه هم روز 
است و خارجی!

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

سردبیر : محمدهادی نعمت الهی 
فکس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 
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بهار بهار، هوا همون هوا بود دست انداز
خبر رس��یده اس��ت که هوای 

مجید 
اصفهان از شروع سال جدید تا کافی

به ح��ال فق��ط ی��ک روز پاک 
داشته است. نگران شدید؟ بچه ها را که می خواستید 
ببرید پارک بازی کنند، دو به شک شدید؟ آقاجون که 
می خواهد با هم��دوره ای های باز نشس��ته اش برود 
پارک، رأیش را زدید؟ خودت��ان هم می خواهید برای 
بیرون رفتن ماسک بزنید؟ یک لحظه صبر کنید... مژده! 
مژده! که قضیه درست شد و با توجه به همکاری های 
تنگاتنگ دوس��تان قرار شده اس��ت اصفهان از ابتدای 
س��ال تا به حال 70 روز هوای پاک داشته باشد است. 
حاال دیگر همه می توانند شاد و خندان به سوی بیرون 
 پربکش��ند و در یک��ی از روزه��ای هوای پ��اک دیگر، 
خنده کنان جست و خیز کرده و در یقه هم گل بریزند 

و حسابی کیف کنند.
انصافا می بینید مس��ئوالن عزیز چقدر به فکر ش��ما 
عزیزان هس��تند؟ تا دیدند یک ش��یر پاک خورده ای 
گفته اس��ت آهای مردم چه نشسته اید که اصفهان در 
این س��ه ماه، فقط یک روز پاک داشته است، سریعا به 

تکاپو افتادند تا هرچه س��ریع تر و در یک اقدام ضربتی 
اوضاع را درست کنند. حاال شما جای این عزیزان بودید 
چه کار می کردید؟ دستور افزایش سطح استانداردهای 
آالیندگ��ی کارخانه هایی که ش��هر را مدت هاس��ت 
به محاصره خ��ود در آورده اند را ص��ادر می کردید؟! 
خودروهای وطنی را که با تکنولوژی ماقبل تاریخشان 
چند برابر خودروهای روز دنیا س��وخت مصرف و دود 
ایجاد می کنند )قیمت دو برابریش��ان بماند( را پالک 
نمی کردید؟! دستور می دادید به جای رشد قارچ گونه 
آپارتمان هایی که بعد از فتح ش��مال و جنوب شهر به 
جان بافت سنتی و حاشیه زاینده رود افتاده اند، پارک 

و فضای سبز بیشتری بسازند؟!...
کامال اشتباه می کنید. اینها هم شد استراتژی؟! بهترین 
راه این اس��ت که کل و یوم صورت مسأله را پاک کنیم 

برود پی کارش. 
ش��یر پاک خورده مذکور را صدا کرده اند و گفته اند 
عزیزم شما گویا مع االصف توجیه نیستی ها! بعد از آن 
که طرف توجیه می شود، رسانه ها را جمع می کنند و 
این گونه داد سخن می دهند که: »هوای پاک به هوای 

بعد از چند ساعت بارندگی که واقعا)!( لطیف و خالی از 
هرگونه آلودگی است، گفته می شود که داشتن چنین 
هوایی در شهرهای صنعتی رویایی و نادر است... هوای 
پاک یک هوای خاص اس��ت. آمار اعالم شده مبنی بر 
داشتن 70 روز هوای پاک، به معنای 70 روز هوای سالم 
است.« توجه فرمودید یا دوباره تکرار کنم؟! هوای پاک 
که شوخی بیش نیست، هوای پاک کال کجا بود؟! دفعه 
قبل هم که آن حرف ه��ا را زدم، گفتم دور همیم یک 
شوخی بکنم کمی بخندیم! هوای پاک کیلویی چنده؟ 
بروید بچه ها بروید و به استراحتتان ادامه بدهید، پاک 
و سالم که فرقی ندارند، بروید که حیف این هوای بهاری 

است که انسان حداکثر استفاده را از آن نکند.
بعدالتحریر: اگر یادتان باش��د، فروردین و اردیبهشت 
امسال اصفهان تنه به تنه رشت می زد و هر روز باران 
می آمد. اگر فرض را ب��ر حرف های این دوس��ت هم 
بگذاریم، به گمانم بیش از ده پانزده روز هوای واقعا)!( 
پاک بعد از باران داش��ته ایم. حاال چرا باز هم به همان 
یک روز اکتف��ا کرده اند، واقعا)!( بر حقیر نامکش��وف 

است.

وزن انسان ها روی کره زمین 287 
میلیون تن محاسبه شده است که 
در این میان، آمریکایی ها عنوان 
چاق تری��ن انس��ان ها را به خود 

اختصاص داده اند. 
کل  وزن  انگلیس��ی  محقق��ان 
 انس��ان ها در جهان را محاس��به

 کردند.
 طبق محاسبات آنها 287 میلیون 
تن وزن کل تمامی انسان هاست. به گفته این محققان وزن متوسط هر انسان ۶2 کیلوگرم 
اس��ت که به صورت انفرادی، این مشخصات در آمریکا س��ه برابر بیش از این حد گزارش 

شده است.
این محققان نگران این امر هس��تند که اگر باق��ی جمعیت زمین نیز مانند ش��هروندان 

آمریکایی دچار اضافه وزن شوند، وزن کل در جهان به شدت افزایش می یابد.
شایان ذکر است براس��اس این آمار، ایرانی ها از جمله الغرترین افراد کره زمین محسوب 

می شوند.

تبلت »مایکروس��افت سرفیس« 
Microsoft Surface( از  (
شرکت مایکروسافت، با هدف کار 
کردن با ویندوز 8، سیستم عامل 
جدید این ش��رکت، طراحی شده 

است. 
ای��ن ش��رکت هن��وز پیش��گام 
سیس��تم های عام��ل کامپیوتری 
 در ب��ازار اس��ت و روی بازگش��ت 
مصرف کنندگان به سیستم عامل آش��نای خود که همان ویندوز است، حساب باز کرده 

است. 
این تبلت نخستین حضور مایکروسافت در عرصه سخت افزار کامپیوترهای شخصی است 
که پس از سال ها صورت گرفته است. این تبلت دارای ویژگی هایی است که آن را بیشتر 
به یک لپ تاپ نزدیک می کند تا یک تبلت، در میان برخی از ویژگی های آن می توان به 
صفحه کلید داخلی آن اشاره کرد که می تواند این وسیله را برای کاربران در عرصه تجارت 

بسیار جذاب جلوه دهد. 

رونمایی از تبلت جدید مایکروسافتوزن کل افراد کره زمین محاسبه شد
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