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واکنش رسانه ها به اعالم نامزدى مجدد مرکل  ادغام بحران آفرینهزینه پز دادن با مازراتى چقدر تمام مى شود؟آیت ا...مظاهرى، اصفهان را از بعد علمى نجات دادطرفداران احمدى نژاد به روحانى رأى مى دهند بین المللاستاناقتصاداستانجهان نما

ابعاد جدید از کودك آزارى 
در یک مدرسه اصفهان
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رئیس روابط عمومى شرکت گاز اصفهان با اشاره به افزایش 
حدود 15 درصدى مصرف گاز در این استان در هفته گذشته 

از مردم خواست تا در مصرف گاز صرفه جویى کنند.
سید حسن موسوى روز پنج شنبه در گفتگو با ایرنا افزود: از 
روز شنبه 29 آبان تا روز چهارم آذر، با کاهش ناگهانى و سرد 
شدن دماى هوا، مصرف گاز در استان اصفهان حدود 15 

درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش یافت.

وى اظهار کرد: در این مدت هیچگونه افت فشار یا قطعى 
گاز در استان اصفهان نداشتیم. موسوى با بیان اینکه 6 خط 
اصلى انتقال گاز کشور از استان اصفهان مى گذرد، گفت: 
به همین دلیل این استان از نظر تامین گاز با مشکل جدى 
مواجه نیست.رئیس روابط عمومى شــرکت گاز استان 
اصفهان افزود: الزم است گاز به شکل بهینه مصرف شود تا 

با فشار مطلوب به مناطق شمالى کشور انتقال یابد.

سرماى هوا، مصرف گاز  را 15درصد افزایش داد

آب در ایران؛ دیروز مقدس و امروز درس عبرت جهانیان

پایان  اخاذي
 میلیاردي هکر

 1000 گوشی همراه
 فرمانده انتظامی استان اصفهان از عملیات پیچیده 
دستگیري یک هکر جوان که با هک کردن بیش از 

هزار آي دي گوشی هاي اپل ...
9

در صفحه حوادث بخوانیددر صفحه اجتماع بخوانید

تأکید دوباره بر مظنون بودن پزشک تبریزى از شیرهاى وایتکس دار تا کاه در آب لیمو!
رئیس هیئت مدیــره تعاونى تولیدکننــدگان موادغذایى هم صنف 
مى گوید: «وایتکس گاز خاصــى دارد و وقتى با موادغذایى مخلوط 
مى شود، بوى تعفن از خود متصاعد مى کند؛ یک حالتى که یک مقدار 
نفس کشیدن دچار مشکل مى شود.»مهدى کریمى تفرشى در پاسخ 

به این پرسش که استفاده از وایتکس در شیر یا...

رئیس پلیس آگاهى آذربایجان شرقى با اشاره به ابعاد مختلف پرونده 
قتل همسر و مادر بزرگ پزشک تبریزى گفت: از نظر پلیس براساس 

دالیل و مدارك کافى مظنون اصلى قتل ها خود پزشک است.
صابر عباس زاده با تشریح آخرین وضعیت پرونده قتل همسر و مادر 

بزرگ پزشک تبریزى که ...

آقایى «گل آقا» در خانه  ظل السلطانآقایى «گل آقا» در خانه  ظل السلطان
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طناب خودکشى بر گردن اخالق!
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براى مستضعفان، 
خانه مستضعفى 

ساخته نشود

خبرهاى خوش براى 
بنگاه هاى صنفى 
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سپاهان نباید بازنده 
دیدارهاى حیثیتى 

باشد!
یا قطعى چگونه افت فشار

6وسوى با بیان اینکه 6 خط 
اصفهان مى گذرد، گفت: 
 تامین گاز با مشکل جدى 
ومى شــرکت گاز استان 
شکل بهینه مصرف شود تا 

 کشور انتقال یابد.

ههههههههههراهاهاهه م
هان از عملیات پیچیده 
 با هک کردن بیش از 

.. 
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دیدارهاى حیثیتى
باشد!
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 چرا باید از نمایشگاه آثار احمد عربانى در موزه هنرهاى معاصر بازدید کرد؟ چرا باید از نمایشگاه آثار احمد عربانى در موزه هنرهاى معاصر بازدید کرد؟

شرکت پاالیش نفت اصفهان در نظر دارد انجام خدمات ذیل را براساس شرایط زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
1- مشخصات مناقصه: 

1-1 موضوع: خدمات مربیگرى رشته هاى مختلف ورزشى و خدمات ناجیگرى استخر شهرك شهید محمد منتظرى
2-1 محل انجام خدمات: شهرك شهید محمد منتظرى 

3-1 مبلغ برآورد تخمینى کارفرما: 8/500/000/000 (هشت میلیارد و پانصد میلیون) ریال 
4-1 مدت انجام کار: 365 روز 

5-1 سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ تقریبى 106/600/000 (یکصد و شش میلیون و ششصد هزار) ریال و تضمین انجام 
تعهدات به میزان 5 درصد مبلغ پیشنهادى 

2- شرایط متقاضى
1-2 دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى در رشته خدمات عمومى معتبر در سال جارى 

2-2 داشتن سوابق کارى معتبر و مفید در زمینه مورد نظر در 5 سال گذشته 
3-2 داشتن کد اقتصادى و شناسه ملى 

4-2 داشتن سیستم مدیریت HSE (داشتن گواهینامه هاى ISO-14001 محیط زیست و OHSAS-18001 ایمنى و 
(HSE بهداشت و یا گواهینامه سیستم مدیریت

5-2 داشتن گواهى صالحیت ایمنى از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
6-2 پیمانکاران داراى طرح طبقه بندى مشاغل در اولویت انتخاب کارفرما خواهند بود. 

7-2 کسب حداقل شصت امتیاز در ارزیابى کیفى و حداقل امتیاز هر یک از عوامل ارزیابى کیفى. 
3- نحوه شرکت در مناقصه 

1-3  از کلیه شرکتهاى واجد شرایط که داراى صالحیت الزم بوده و آمادگى انجام کارهاى مذکور را دارند، دعوت به عمل 
مى آید حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از نشر آگهى با در دست داشتن تقاضاى کتبى براى دریافت پرسشنامه به شرکت 
پاالیش نفت اصفهان واقع در کیلومتر 5 جاده اصفهان- تهران، ساختمان مرکزى دوم، اتاق 218- کمیته تشخیص صالحیت 
پیمانکاران (تلفن: 27- 33964325- 031) مراجعه و یا از طریق دورنگار 33964871- 031 و یا آدرس پست الکترونیکى 

tslp@eorc.ir جهت شرکت در مناقصه اعالم آمادگى نموده تا پرسشنامه براى آنان ارسال گردد. 
تبصره: متقاضى موظف است هنگام اعالم آمادگى آدرس و کدپستى خود را جهت مکاتبات بعدى درج نماید. 

2-3 الزم به ذکر  است شــرکتهایى که نزد کمیته مذکور داراى پرونده میباشند، میتوانند جهت ارسال رزومه جدید یا 
بروزرسانى پرونده با شماره تلفن (27- 33964325- 031) تماس حاصل فرمایند. بدیهى است در صورت عدم بروزرسانى 
به موقع و یا کامل نبودن پرونده، هیچگونه مسئولیتى متوجه این کمیته نبوده و صرفا بر اساس مستندات واصله اقدام 

خواهد شد. 
3-3  اسناد و مدارك ارائه شده توسط متقاضى در رابطه با تکمیل پرسشنامه قابل عودت نمى باشد. 

آگهى فراخوان ارزیابى کیفى مناقصه عمومى یک مرحله اى 
شماره 95/16/م

روابط عمومى

 (OHSAS-18001) ایمنى و بهداشت حرفه اى  ،(ISO-14001) زیست محیطى ،(ISO- 9001 , ISO/TS-29001) داراى گواهینامه بین المللى سیستم هاى مدیریت کیفیت
اصفهان- کیلومتر 5 جاده تهران          صندوق پستى 415-81465           کدپستى: 8335113115

تلفن: 8- 36686041 (031)      نمابر: 366152836 (031) – 36686962 (031) 
 Email: info@eorc.ir        Website: www.eorc.ir 
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سخنگوى سپاه پاسداران با اشاره به لغو سخنرانى نائب 
رئیس مجلس در مشهد و انتشار برخى اخبار راجع به نقش 
اطالعات سپاه در این موضوع، هرگونه اظهار نظر پیرامون 

نقش سپاه در لغو سخنرانى على مطهرى را تکذیب کرد.
سردار رمضان شریف در گفت وگو با ایسنا تاکید کرد: در 
تماسى که با فرمانده سپاه خراسان رضوى داشتم او اظهار 
کرد که اطالعات سپاه خراسان هیچگونه نقشى در لغو 
این سخنرانى نداشته اســت. سخنگوى سپاه در ادامه به 
نامه  ارسالى از ســوى اطالعات سپاه خراسان رضوى به 
استاندارى و دادستان مشهد درخصوص برگزارى مراسم 
سخنرانى على مطهرى اشاره و اظهار کرد: یک هفته پیش 

از تاریخ برگزارى مراسم سخنرانى نائب رئیس مجلس، با 
توجه به اینکه احتمال طرح بیاناتى که مى تواند بسترى 
براى جنجال آفرینى و سوء استفاده در استان فراهم کند، 
وجود دارد، اطالعات سپاه خراسان رضوى طى نامه اى به 
استاندارى و دادستانى مشهد توصیه  مى کند بهتر است به 
سخنران مدعو یادآور شود که با توجه به ایام اربعین حسینى 
و شرایط مذهبى شهر مشهد، مراسم به گونه اى برگزار شود 

که بسترى براى سوء استفاده فراهم نشود.
به گزارش ایسنا،  استاندار خراســان رضوى اظهار کرد 
که دادگسترى براســاس نامه اطالعات سپاه سخنرانى 

مطهرى را لغو کرده است.

رهبر کاتولیک هاى جهان در دیدار با رئیس ســازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمى ایران در واتیکان گفت که 

برداشت بسیار خوبى از فرهنگ کشورمان دارد.
بــه گــزارش تســنیم، ”پــاپ فرانســیس“ رهبــر 
کاتولیک هاى جهان بر تداوم گفتگو هاى بین اسالم و 

مسیحیت تاکید کرد.
پاپ فرانســیس در دیدار با ابوذر کمالى رئیس سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اســالمى و جمعى از اندیشمندان 
دینى کشــورمان که بــراى شــرکت در دهمین دور 
گفتگوهاى دوجانبه اســالم و مســیحیت در واتیکان 
به رم ســفر کرده اند گفت: « من برداشت بسیار خوبى 

از فرهنگ کشور شما دارم. بســیار خوشحالم که شما 
را اینجا مى بینم که در این گفتگــوى مهم بین ادیان 

شرکت کرده اید. حضور شما قابل تقدیر است».
در این دیدار کاردینــال توران، رئیس شــوراى پاپى 
گفتگوى ادیان گزارشــى را از نشســت دهمین دور 
گفتگوهاى دینى دو جانبه ایران و واتیکان که به همراه 
ابوذر ابراهیمى ریاست مشــترك آن را بر عهده داشت 

ارائه کرد.
اندیشــمندان ایرانى و واتیکانى امشب در بیانیه پایانى 
نشســت دو روزه خود در واتیکان خشــونت و استفاده 

ابزارى از دین را محکوم کردند.

اطالعات سپاه دخالتى در لغو 
سخنرانى مطهرى نداشت

پاپ: برداشت بسیار خوبى از 
فرهنگ ایران دارم

واکنش یک استاندار به لغو 
 سخنرانى مطهرى

استاندار سمنان با بیان اینکه فضاى    ایسنا|
سیاسى کشور باید به گونه اى باشد که فعاالن سیاسى 
احساس آرامش کنند، به انتقاد از لغو سخنرانى على 

مطهرى در مشهد پرداخت.
محمدرضا خباز لغو سـخنرانى مطهرى در دانشـگاه 
مشهد را غیرقانونى خواند و گفت: دادستان مشهد اگر 
دلیل محکمى در رد و عدم برگزارى این سـخنرانى 
داشت باید در همان جلسه شـوراى تامین که مجوز 
سخنرانى را صادر کرده، دالیل و براهین خود را ارائه 
مى داد و دیگر اعضا را به عدم برگزارى آن سخنرانى 
مجاب مى کرد نه اینکه بعد از تصویب در عالى ترین 
شوراى مسئول شهرسـتان، خود شخصا اقدام به لغو 

آن کند.
وى با بیان اینکه مشـکل از آنجایى شـروع مى شود 
کـه برخى هـا خـود را فراتـر از قانـون مى داننـد 
اضافه کـرد: متاسـفانه برخى هـا قانون را متناسـب 
بـا خواسـته شـخصى خـود و گـروه خـود تحلیـل 

مى کنند.

دادستان مشهد پاسخ 
انتقادها را داد

  انتخاب | دادستان مشهد با بیان این که «بعضا 
مـى گویند صبر کنیـد و اگـر جرمى واقع شـد دنبال 
مجـرم بروید» گفـت:« این حـرف را رد نمـى کنیم 
اما قانون تکلیف پیشـگیرى از بروز جرم را به ما داده 
است... ما چه قبل از وقوع جرم و چه بعد از وقوع جرم 
به تکلیفى که داریم عمل مى کنیم و از هیچ کس هم 
الزم نیسـت اجازه بگیریم و این اجازه را قانون به ما 

داده است.»
غالمعلى صادقـى تصریح کـرد: «...فـالن مرجع و 
فالن شـخص مى گوید شـما چـرا در فـالن قضیه 
دخالت کردید، ما به حکم وظیفه قانونى دستور صادر 
و ورود مى کنیـم و پلیس هـم با دسـتورات قضایى 
هماهنگ است.» وى تصریح کرد: «آن چه به عنوان 
حقوق عمومى و شهروندى محسوب مى شود و مردم 
این انتظار را از ما دارند، چه قبل از وقوع جرم و چه بعد 
از وقوع جرم به تکلیفى که داریم عمل مى کنیم و از 
هیچ کس هم الزم نیسـت اجازه بگیریم و این اجازه 
را قانون به ما داده اسـت...آن هایى هم که به دنبال 
فرافکنى و جوسـازى و بحث هاى انتخاباتى هستند 
بدانند که مـا به دنبـال آن ها و مسـیر آن ها حرکت 

نمى کنیم.»

هاشمى حاضرى زد
  تسنیم| یکى از سـواالت مهـم چند وقت 
اخیر از وزیر بهداشـت علـت غیبت وى در جلسـات 
هیئت دولت بوده اسـت. ایرج حریرچـى معاون کل 
وزارت بهداشـت در این باره توضیح داد: عدم حضور 
وزرا در جلسات هیئت دولت امرى طبیعى است ولى 
اگر وزیر بهداشت کمى بیشـتر حضورشان کم رنگ 
شده بود به دلیل سـفرها و ماموریت هاى بسیار زیاد 
وى براى سرکشى به اسـتان هاى کشور بوده است.  
وى با رد هرگونه حواشـى، صحبت ها و گمانه زنى ها 
نسبت به عدم حضور وزیر بهداشت در جلسات هیئت 
دولت پاسخ داد: به هیچ عنوان نباید این عدم حضور 

وزیر بهداشت را به حواشى ارتباط داد. 

گستاخى رییس جمهور 
جیبوتى

  تابناك | اسـماعیل عمـر گیلـى رییـس 
جمهـورى جیبوتـى در گفتگـو بـا روزنامه سـعودى 
الشـرق االوسـط مدعى شـد: «نقـش منفـى ایران 
در قبال کشـورهاى عربى بر کسـى پوشـیده نیست 
و ایـن کشـور بارهـا دخالت هـاى آشـکارى در این 
کشـورها کرده اسـت.»رییس جمهورى جیبوتى در 
ادامه سـخنان گسـتاخانه خود ادعا کـرد: «ایران در 
کشورهاى عربى از طریق طائفه گرایى فتنه انگیزى 
کرده است و این کشورها حق دارند که با ایران مقابله 
کنند.» عمر گیلى در ادامه به الشـرق االوسط گفت: 
«همه کشورهاى عربى با همه امکاناتى که در اختیار 
دارند مقابل نقش مخرب ایران در منطقه بایستند.»

توئیتر

انتخابات ریاست جمهورى 29 اردیبهشت سال 96 برگزار 
مى شود اما اصولگرایان هنوز تصمیم خود را نگرفتند که با 
چه رویکردى مى خواهند پا به صحنه رقابت بگذارند. برخى 
تقویت شانس پیروزى را تنها در حمایت از چهره اى جدید 
مى بینند و در مقابل گروهى نیز با اشاره به اندك زمان باقى 
مانده تا انتخابات قائل به فرصت دهى دوباره به چهره هاى 
تجربه شده هستند. حسن بیادى سخنگوى جبهه ایستادگى 
در دایره کسانى است که گزینه حمایت از کاندیداى تجربه 
شده را مطرح مى کند و مى گوید: در میان شخصیت هاى 
اصولگرا که نام آنها مطرح اســت تنها قالیباف مى تواند با 

روحانى رقابت کند و توانایى رفع مشکالت را دارد.
برخى چهره هاى جبهه ایستادگى اخیرا 
اعالم کردند ”روحانــى در انتخابات 
ریاســت جمهورى رقیبى ندارد“ اما 
شما درباره ضرورت نگاه حمایتى به 
کاندیداتورى قالیباف و پرهیز از طرح 
چهره هاى جدید سخن گفتید، باالخره 
رویکرد انتخاباتى جبهه ایستادگى به 

چه سمت و سویى است؟
در جبهــه اصولگرایى چه جدیــد و چه قدیــم به خاطر 
ضعف هایى که داشتند و پاسخگوى ضعف هایشان نبودند 
کسى نمى تواند االن در مقابل آقاى روحانى بایستد. در واقع 

براى انتخابات ریاست جمهورى آن جمعى که حضور دارند 
و مطرح هستند تنها کسى که بتواند رقابت کند و توانایى رفع 
مشکالت را داشته باشد آقاى قالیباف است. چون فقط مسئله 
پیروزى در انتخابات ریاست جمهورى نیست بلکه نامزد پیروز 
باید توانایى کار داشته باشد. وقتى کسى سابقه حتى مدیریت 
جزیى نداشته، یک دفعه صعود هلى کوپترى پیدا کند یعنى 
به جاى آنکه از پایین کوه شروع کند از دامنه یک باره با هلى 
کوپتر در قله قرار گیرد، چنین فردى هر موقعى مسئول شود 

حتما ضربات مهلکى مى زند.
اما احمدى نژاد هم همینطور بود.

ما آن زمان که در ســتاد احمدى نژاد بودیم نمره 12 به او 
مى دادیم.

پس چرا فردى با نمره 12 مطرحش 
کردید؟برچه اساس پشت چنین کسى 

قرار گرفتید؟
چون کسان دیگرى نبودند.

همین آقاى قالیباف ســال 84 نامزد 
انتخابات ریاست جمهورى بود؟

آقاى قالیباف بود ولى آن موقع اگر ظرفیت داشت حتما رأى 
مى آورد اما آخرین نفر شد. پس پیش بینى ما درست بود.

آخرین نفر نبود. در بین هفت نامزد نفر 

چهارم شد.
بله ولى در دور دوم دو نفر شدند، وقتى آقاى هاشمى رأى 
نمى آورد، پس ما تحلیل مان از جامعه درســت بود یعنى 
آمدن آقاى احمدى نژاد را دفاع مى کنم ولى باندهاى قدرت 
و ثروتى مرموزانه کنار آقاى احمدى نژاد ورود کردند و باعث 
شدند به این روز بیفتد. به همین علت ما قبل از روز تنفیذ از 

او جدا شدیم.
چه کسى هلى کوپترى احمدى نژاد را 

باال برد؟
آقاى احمدى نژاد در ســوابقش یک اســتاندارى و یک 

شهردارى داشت. در شهردارى واقعا موفق بود.
مثال اجراى طرح دور برگردان در خیابان 
هاى تهران که اکثریت قریب به اتفاق 
آنها بعدها برچیده شدند، آیا اسمش را 

مى توان موفقیت گذاشت؟
اصال این طور نیست. اوال دوربرگردان طرح من بود ثانیا زمان 
شهردارى آقاى احمدى نژاد کارهایى مثل انتهاى بزرگراه 
نواب، تونل رسالت و پل شهید رجایى انجام و تمام شد که 

اجراى آنها 8 سال طول کشیده بود.
برگردیم به ســوال اول چرا موضوع 
حمایت از آقاى قالیباف را مطرح کردید؟

معتقدم فقط سه نفر با ســابقه اجرایى و برنامه مى توانند 
به عنوان کاندیداى انتخابات ریاســت جمهورى سال 96 
مطرح شوند. یکى از آنها آقاى رضایى است که لباس مقدس 
پاسدارى را به تن کرد و قانونا نمى تواند در انتخابات حضور 
پیدا کند. آقاى الریجانى هم چنین ظرفیتى را دارد اما اگر 
در این دوره بیاید خودزنى کرده اســت پس تنها مى ماند 

آقاى قالیباف.
اما آقــاى باهنــر گفت ســبد رأى 
کاندیداهاى تجربه شــده مشخص 

است؟
این طور نیست. به نظر من تحلیل رأى دوستان ما تقریبا در 
این دو سه دوره گذشته اشتباه درآمده است بنابراین در جمعى 
که خودشان را مطرح کردند آقاى قالیباف از همه آنها مقبول 
تر است، گرچه همه مى دانند من به آقاى قالیباف انتقاد دارم. 
اصال آقاى قالیباف مى خواهد این دوره 
وارد انتخابات ریاست جمهورى شود 

یا نه؟
نمى آید اگر کسانى دیگر بیایند.

پس براى همین شرط گذاشته وقتى 
مى آیم که هیچ نامزد اصولگراى دیگرى 
در صحنه انتخابات ریاست جمهورى 

نباشد؟
او اصال چنین شرطى نگذاشته است. تحلیلم این است که 
اگر قالیباف کســى دیگرى را در میدان دید، نیاید چون اگر 
بیاید خودزنى کرده است. من این حرف را در حالى زدم که 
هیچ ارتباطى هم با او ندارم. اخیرا از دوستانش پرسیدم و آنها 
نیز گفتند مصاحبه خوبى کردى. من هم نظرم همین است 

چون اصالح طلبان روى آقاى روحانى متفق القول هستند.
خیلى از اصولگرایان هــم روى آقاى 

روحانى متفق القول هستند؟
بله، خیلى از کســانى که طرفدار آقاى احمدى نژاد بودند 

حاضرند به آقاى روحانى رأى بدهند.
چرا؟

به خاطر آنکه آقاى قالیباف نیاید.
یعنى طرفداران آقاى احمدى نژاد، آقاى 
روحانى را بهتر از آقاى قالیباف مى دانند؟

آنها این طور فکر مى کننــد. هر کــس در انتخابات آزاد 
است به هر کس دوســت دارد رأى بدهد. در دور اول آقاى 
روحانى هم همین اتفاق افتاد. در همان سال 92 یک بخشى 
از آراى روحانى متعلــق به طرفداران آقــاى احمدى نژاد

 بود.
آیا همه سالیق اصولگرا حاضرند به آقاى 
قالیباف تضمین بدهند که هیچ نامزدى را 

وارد صحنه انتخابات نمى کنند؟
تحلیل نمى کنم چنین اتفاقى مى افتد. من قبل از انتخابات 

را مى گویم.
به نظر شما قدرت تعارف بردار است که 
کسى آن را به آقاى قالیباف تعارف بزند؟
خیر، یکى از معضالت ما در جامعه که هیچ کس به آن توجه 
نمى کند و احساس امپراطورى به اکثر مسئوالن ما دست داده 
این است که قدرت القاى دانایى مى کند. به همین دلیل نقش 
احزاب در جامعه صفر است. مجموعه هایى که به اسم حزب 
فعالیت مى کنند حزب نیستند باند هستند. شاید هم مثبت 
باشند. یعنى باندى مى آید یک آقایى را طرح مى کند پشت او 
مى ایستد. خیلى از کسانى که در این باند حضور دارند متصل 
به قدرت و ثروت هستند. خب چرا امپراطورى ها به وجود 
مى آید چون گروهى تمامیت خواه مى آید بعد همه مناصب 
را مى گیرد، مردم را به حساب نمى آورند. در چنین وضعیتى 

حزبى شکل نمى گیرد.
به نظر شما اگر آقاى قالیباف منتظر بماند 
آیا اصولگراها به او تعارف مى زنند که 
نامزد انتخابات ریاست جمهورى شود؟

خیر چون قدرت، القاى دانایى مى کند.

جبهه بندى هاى انتخابات ریاست جمهورى در گفتگو با 
سخنگوى جبهه ایستادگى

طرفداران 
احمدى نژاد به 
روحانى رأى مى دهند

روزنامه واشنگتن پست نوشته اســت که نمایندگان کشورهاى 
عربى در نشستى که دو هفته گذشته در امارات برگزار شد، معتقد 
بوده اند که ترامپ باید به برجام پایبند بماند، اما در منطقه با ایران 

مقابله کند.
به گزارش فارس، دو هفته پیــش در جزیره «صیر بنى یاس» در 
جنوب شــهر «ابوظبى» امارات نشستى غیرعلنى با حضور شمار 
زیادى از مقامات و کارشناسان سیاسى از جمله «فدریکا موگرینى» 
مسئول سیاســت خارجى اتحادیه اروپا و «وندى شرمن» معاون 
پیشین وزارت خارجه آمریکا برگزار شد. در نشست ساالنه «مجمع 
صیر بنى یاس» موضوعات مختلفى از جمله توافق هســته اى با 
ایران، آینده سیاســت آمریکا در خاورمیانه و بحران سوریه مورد 
بحث قرار گرفت، امــا به دلیل آنکه این نشســت غیرعلنى بود، 

محتواى بحث ها منتشر نشد.
«دیوید ایگناتیوس» ستون نویس روزنامه «واشنگتن پست» که 
در این نشست حضور داشته، بخشى از اظهارات مطرح شده در این 

نشست را بدون نام بردن از افراد در گزارشى منتشر کرده است.
ایگناتیوس با بیــان اینکه نمایندگان کشــورهاى عربى در این 
نشست چندان هم از پایان دوره ریاست جمهورى «باراك اوباما» 
ناراحت نبودند، نوشته است: «ترامپ در طول رقابت هاى انتخاباتى 
گفته بود که یا توافق هسته اى را فسخ مى کند یا آن را مورد مذاکره 
مجدد قرار مى دهد. اما اینجا تقریبا اجماع وجود داشت که ترامپ 
باید توافق هســته اى را به عنوان یک کار انجام شده بپذیرد و در 
عوض بر مقابله با رفتار تهاجمى ایران متمرکز شــود. این اجماع 
حتى مقاماتى را هم که جزو سرسخت ترین منتقدان توافق بودند، 

در بر مى گرفت.»
یکى از مقامات برجسته کشورهاى عربى حاشیه خلیج فارس گفته 
است: «فقط کسى که بخواهد ما را به دنیاى مجهوالت بفرستد، 
این (توافق) را پاره مى کند.» یک مقام دیگر هم با وجود انتقاد از 
نحوه مذاکره در مورد برنامه جامع اقدام مشــترك، گفته اســت: 

«واقعا هیچ کس مخالف توافق نیست.»
بنا بر این گــزارش، بســیارى از حاضران در این نشســت ابراز 

امیدوارى کرده اند که ترامپ محکم تر در برابر ایران بایستد.
وى نوشته است که شرکت کنندگان چندان هم با برگزارى نشستى 
براى ایجاد مصالحه بى میل نبودند و تعدادى از سخنران ها در مورد 
احتمال مذاکرات اعضاى دائم شوراى امنیت با کشورهاى ذى نفوذ 

منطقه از جمله ترکیه، ایران و عربستان صحبت کرده اند.

وقتى مخالفان برجام، موافق مى شوند!
گزارش واشنگتن پست از یک نشست غیر علنى مهم

,,

ترامپ در طول 
رقابت هاى انتخاباتى 
گفته بود که یا توافق 
هسته اى را فسخ 
مى کند یا آن را مورد 
مذاکره مجدد قرار 
مى دهد. اما اینجا 
تقریبا اجماع وجود 
داشت که ترامپ 
باید توافق هسته اى 
را به عنوان یک کار 
انجام شده بپذیرد و 
در عوض بر مقابله با 
رفتار تهاجمى ایران 
متمرکز شود

حشمت ا... فالحت پیشه نماینده مردم اسالم آباد 
غرب در مجلس شوراى اسالمى در جلسه علنى 
مجلس در مخالفــت با رد تقاضــاى تحقیق و 
تفحص از بررسى روند مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
گفت: یک سوم اقتصاد کشور درگیر کاالهایى 
اســت که به صورت قاچاق وارد کشور مى شود 
و باید مبارزه با ایــن پدیــده از اولویتهاى اول 

مجلس باشد.
به گــزارش تابناك وى تصریح کــرد: از حدود 
70 میلیارد دالر کاالیى که وارد کشور مى شود 
حــدود 22 میلیــارد دالر  آن قاچاق اســت که 
باید فکــرى به حــال آن کرد.نماینــده مردم 
اســالم آباد غرب در مجلس ادامــه داد: طبق 
آمــار ســنواتى 90 درصــد کاالى قاچاقى که 
وارد کشــور مى شــود در اقتصاد کشــور آوار 

مى شود.
فالحت پیشــه با بیان اینکه وضعیــت مبارزه با 
قاچاق در ایران مناســب نیســت، خاطر نشان 
کرد: 60 درصد اســکله ها در ایــران غیرمجاز 
هســتند که بایــد فکرى بــه حال آنهــا کرد.

وى با اعالم اینکــه 3 هزار میلیــارد تومان در 
حوزه کوله برى کاال وارد کشــور شــده است، 
گفت: در قبال هــر یک میلیــارد تومان حدود 
9 میلیون تومان بــه کوله برها دســتمزد داده 

مى شود.

60 درصد 
اسکله هاى کشور 

غیرمجازند

9 میلیون تومان بــه کوله برها دســتمزد دادهده
مى شود.

  تابناك | سیدابراهیم رئیسى چند سال قبل در دیدار 
با آیت ا... موسوى اردبیلى خطاب به وى گفته بود: با واسطه 
شنیده ام که شما آن طرف رفته و برگشته اید. مرحوم آیت ا...  
موسوى اردبیلى با تأیید این ماجرا گفته بود: سخت مریض 
شده بودم،  کامًال از هوش رفته بودم و به صورت کامل خود 
را در شرف مرگ یافتم، یک باره در حالت مرگ، تمام حاالت 
خود را مرور کردم تا چیزهایى را به عنوان اعمالى که در دنیا 
انجام داده عرضه کنم. وى ادامه داد: در این فرصت، مبارزات 
قبل از انقالب، فعالیت هاى تدریس و تحصیل قبل و بعد از 
انقالب، خدمات در دستگاه قضا، تأسیس مؤسسه هاى خیریه 
و دانشگاه مفید، ســایر کارهاى خیر و خدمات علمى مانند 
کتاب و... را مرور کردم و دیدم هیچ کدام در آنجا قابل عرضه 

نیست.مرحوم آیت ا... موسوى اردبیلى بیان داشت: یک باره 
گفتم من در اعتقاد خود نسبت به خداوند متعال و اهل بیت 
عصمت و طهارت(ع) تردیدى ندارم و این را عرضه کنم، در 
همین حالت دیدم که فشار سنگینى که روى سینه ام بود، 

برداشته شد و کم کم به هوش آمدم.
وى خاطرنشان کرد: وقتى به هوش آمدم، فرزندم در بالین 
من نشســته بود و گفت که در این مدت شما پشت سر هم 

مى لرزیدید و اشک از چشمان تان سرازیر بود.

روایت تجدیدحیات
آیت ا... موسوى اردبیلى

حجت االسالم ســید ناصر قوامى نماینده سابق مجلس 
و فعال سیاســى اصالح طلب در گفتگو با «انتخاب» در 
خصوص احتمال سهم خواهى  اصولگرایانى که از روحانى 
حمایت مى کنند در انتخابات دور بعد گفت: من فکر مى کنم 
جایى براى سهم خواهى نیست چرا که همین االن هم دولت 
در اختیار اصولگرایان است. استانداران همه از اصولگرایان 
انتخاب شــده اند و در نتیجه فکر مى کنم از این بیشــتر 
نمى توانند سهم خواهى کنند. او گفت:اصولگرایان در نبود 
اصالح طلبان یا فردى که اصالح طلبان از او حمایت کنند 
شاید کسى را داشته باشند که بیاورند اما وقتى اصالح طلبان 
ازیکى از کاندیداها نظیر روحانى با ویژگى هاى خودش یعنى 
میانه رو بودن و رییس جمهور وقت بودن که در دست داشتن 
اهرم هایى براى تبلیعات و از طرفى افزایش طرفدارانش در 
این دوره حمایت کنند کار براى اصولگرایان در انتخابات این 

دوره سخت خواهد شد.
این فعال سیاسى اصالح طلب خاطر نشان کرد جریانات 
اصولگرا در نبود اصالح طلبان شاید بتوانند توفیقى حاصل 
کنند. یعنى در شرایطى که در را  بر روى اصالح طلبان ببندند 

و  فقط اصولگرایان حضور داشته باشند.

فرمانده کل ســپاه گفت که هیچ ایرانى در نبرد آزادسازى 
موصل حضور ندارد.

به گزارش میزان، سرلشکر محمد على جعفرى فرمانده کل 
سپاه در حاشیه جشنواره مالک اشتر طى سخنانى در جمع 
خبرنگاران گفت: در عراق، مجاهدان عراقى و حشدالشعبى 
آنقدر توانمند هستند که به نیروهاى ایرانى نیاز ندارند. البته 
در حد محدود مستشارى ممکن است باشند اما به هیچ وجه 
نیروى ایرانى در موصل نداریم. وى افزود: خود عراقى ها در 
موصل مى جنگند، البته جهان اسالم نیاز به پشتیبانى و کمک 
دارد و با توجه به اینکه این غائله به زودى  تمام نمى شــود، 
تروریست ها ممکن است بعد از موصل به سمت سوریه بروند.
فرمانده کل ســپاه اضافه کرد: جبهه مقاومت همان جبهه 
انقالب اســت و جوانان مى خواهند بروند اما راه بسته است 

اما فعال باید این شوق و شور را نگه دارند تا زمان آن برسد.
سرلشکر جعفرى در پاسخ به ســوالى درباره اینکه واکنش 
سپاه به نقض برجام چه خواهد بود؟ پاسخ داد: سپاه بخشى از 
نظام اسالمى است و هرچه رهبرى معظم و مجلس و دولت 
و مسئوالن نظام، تصمیم بگیرند، سپاه به طور مطلق از آنان 

حمایت مى کند و در آن چارچوب حرکت مى کند.

همه استانداران از اصولگرایان 
هستند

به هیچ وجه نیروى ایرانى در 
موصل نداریم 
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معاون اجرایى مجمع تشخیص مصلحت نظام دیابت را 
جزو بیمارى هاى پرهزینه دانست و گفت: 30 درصد از 
هزینه هاى درمان کشور در حوزه سالمت در زمینه دارو 

صرف مى شود.
سیدابوالقاســم موســوى با اشــاره بــه صحبت هاى 
رهبــرى مبنى بــر اینکه در حــوزه ســالمت باید به 
گونه اى برنامه ریــزى کنیم که مردم فقــط درد خود 
را تحمــل کننــد و دغدغه اى بــراى مســائل مالى 
نداشــته باشــند، افــزود: 95 درصــد داروهــا تولید 
داخــل اســت، البتــه در برخــى از ایــن داروهــا 
مــواد اولیــه آن از کشــورهاى دیگــر بــه داخــل

 وارد مى شود، بر این اســاس باید بررسى کنیم که این 
موضوع تا چه میزان به اقتصاد کشــور کمک کرده، از 
خروج ارز جلوگیرى مى کند و تا چه میزان اشتغالزا است.

وى ادامــه داد: بــازار ســالمت در تمــام ابعــاد 
زندگــى اعــم از اشــتغال، ایجــاد آرامــش و 
رفــاه اثرگــذار اســت ایــن در حالیســت کــه
 در بازار اقتصاد ســالمت، نیاز فــرد و انصراف از درمان 
مطرح مى شود زیرا بحث مالى حل نشده و بیمار از درمان 
انصراف مى دهد در حالیکه اگر بخواهیم اقتصاد سالمت 
را دگرگون کنیم باید تمام مسائل از جمله جاده و صنعت 

را هم ببینیم.

قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوى گفت: براساس 
پیش بینى ها، 3.5 میلیون زائر در ایام پایانى دهه صفر به 

حرم منور رضوى مشرف مى شوند.
سید مرتضى بختیارى اظهار داشت: هماهنگى و تعامل 
بین دســتگاه هاى خدمت رسان اســتان در عالى ترین 
سطح قرار دارد و همه خادمان امام رضا(ع)در بخش ها و 
سازمان هاى مختلف آماده خدمت رسانى به زائران عزیز 

در دهه پایانى ماه صفر هستند.
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوى با اشاره به پیش 
بینى تشرف 3 میلیون و 500 هزار زائر در روزهاى پایانى 
ماه صفر اظهار داشــت: آمادگى کامل براى استقبال و 

پذیرایى از زائران در همه دســتگاه ها و سازمانها وجود 
دارد.

بختیارى گفت: عالوه بر کاروان هــاى پیاده اى که از 
اســتان هاى خراسان به مشهد مشــرف مى شوند، 39 
کاروان نیز از استان هاى مختلف کشــور در جاده هاى 
منتهى به مشــهد مقدس با پاى پیاده در حال حرکت به 

سمت بارگاه ملکوتى حضرت ثامن الحجج(ع) هستند.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوى گفت: براى پذیرایى 
و اســکان 350 هزار زائر پیاده برنامه ریزى هاى الزم 
صورت گرفته و ظرفیت هاى اســتان در خدمت زائران 

عزیز قرار گرفته است.

3/5 میلیون زائر در
 هفته آینده به مشهد مى روند

30 درصد از هزینه هاى درمان 
کشور صرف دارو مى شود

مصرف سنگین الکل 
الکل و هر چه به آن مربوط مى شود، موضوع نشستى 
در سالن جلســات انجمن جامعه شناسى دانشکده 

علوم اجتماعى تهران بود.
سیمین کاظمى پزشــک و جامعه شناس، نخستین 
سخنران این نشســت به پژوهش هاي محدودي 
که در ســال هاي گذشــته با موضوع مصرف الکل 
انجام شده است، اشــاره مى کند: «پژوهشی که در 
دانشگاه شهید بهشتی انجام شد، نشان داد که حدود 
6 درصد مــردم ایران حداقل یک بــار الکل مصرف 
کرده اند. در بروشــور کنگره ملی الکل در  سال 94 
آمده که حداقل 10 درصد مردم تجربه یک بار مصرف 
الکل داشته اند. آمارهاى یک مسئول قضائى نشان 
مى دهد مصرف الــکل پنجمین جــرم کودکان و 
نوجوانان و حمل آن، دهمین جرم شــان در  ســال 

94 است.» 
به گفته کاظمى، چرخش مالی الکل ســاالنه حدود 
658 میلیارد تومان اســت. بنا به آمار ستاد مبارزه با 
مواد مخدر و ستاد مبارزه با قاچاق کاال، ساالنه حدود 
80 میلیــون لیتر الکل بــه ارزش 730 میلیون دالر 
وارد کشــور می شــود که فقط 25 درصد آن کشف 

می شود.

شیوع بیمارى روانى 
قائم مقام بنیاد شــهید و امور ایثارگران گفت: شیوع 
بیمارى هاى عصبى و اضطراب در جامعه باالست، 
30 درصد زنان و 19 درصد مــردان به این اختالل 
مبتال هستند و 15 درصد مردم نیز به اختالل روانى 

پس از سانحه دچار مى شوند.
محسن انصارى افزود: متوسط سن بیماران اعصاب 
و روان بین 52 تا 53 سال است این افراد در 10 سال 
دیگر با مشکالت بسیارى روبه رو مى شوند زیرا طى 
10 ســال آینده عالئم اضطراب در این افراد تشدید 

مى شود.

آبان در بهارگلشیفته
بخش دوم برنامه گفت وگو محور «آبان» با حضور 
منیژه حکمت کارگردان و تهیه کننده سینما دوشنبه 
اول آذر بصورت اختصاصی روى سایت آپارات قابل 

قرارگرفت.
کارگردان «زندان زنــان» در این گفت وگو مطالب 
تندى درباره سیاســت، هنر و اجتماع بیان کرد که 
بخشــى از آنها از این قــرار اســت: «روحانى باید 
پاى شــعارهایى که قبل از انتخابات داده بایستد...، 
گلشیفته را ما از دست دادیم...، بدترین دوره کارى 
من در دولت آقاى روحانى بوده، بین بد و بدتر انتخاب 
کردیم...، نمى خواهــم درباره نقــش ده نمکى در 
رفتن پگاه به زندان صحبت کنــم...، هیچوقت به

 احمدى نژاد راى نــدادم و نخواهــم داد.....، فقط 
خوشــحالم دختر بزرگ کردم که مى داند دارد چه 
مى کند...، مــا بچه هایمان را با پــول و رانت هاى 
دولتى بــزرگ نکردیم که امکانات ویــژه اى را زیر 
پایشــان بریزیم و معلــوم نشــود خروجى اش چه 
مى شود...، پگاه همچنان در تلویزیون ممنوع التصویر 

است.... .

اعتراض18+
پیامکى که چندى پیش از سوى اپراتور اول ارتباطى 
کشــور براى مالکان کمتر از 18 ســال سیم کارت 
ارسال شده انتقاد فعاالن عرصه فروش سیم کارت 

را به دنبال داشته است.
براســاس مصوبات کمیســیون تنظیــم مقررات 
ارتباطات، فروش ســیم کارت به افراد زیر 18 سال 
ممنوع بوده و براى ثبت سیم کارتى به نام این افراد 
الزم است والدین آنها حضور داشــته و این روند با 

نظارت آنها صورت گیرد.
البته به تازگى شرکت همراه اول پیامکى خطاب به 
دارندگان این خط ها ارســال کرده و از آنها خواسته 
است که ســیم کارت خود را به نام والدین خود ثبت

 کننــد. در متــن ایــن پیامــک آمــده اســت: 
«مشــترك گرامى، شــما حداقل ســن مجاز(18 
ســال) براى دارا بــودن شــماره تلفن همــراه را 
ندارید. لطفا جهت تغییر نام شماره تلفن خود به همراه 
ولى، حداکثر ظرف 10روز به یکى از دفاتر خدماتى 

مراجعه فرمائید.»

چرك نویس

رئیس ایرانى مرکز علوم اعصاب مونستر آلمان با تشریح 
رمز و راز شاد بودن به مصادیق و عواقب افزایش استرس 
و اضطراب پرداخت و گفت: نزاع در ایران باالســت ولى 

آمریکایى ها از ایرانى بیشتر دچار نزاع خیابانى هستند.
به گزارش تسنیم، پرفسور على گرجى در حاشیه نشست 
خبرى ســومین کنگره بین المللى اضطراب در پاسخ به 
پرسش خبرنگاران درباره چگونگى مدیریت اضطراب و 
استرس در جوامع موفق و پیشــرفته از جمله اروپا اظهار 
داشــت: در کشــورى مانند آلمانى 50 درصد کارمندان 

ادارات دچار تنش باالتر از حد استاندارد هستند کما اینکه 
استاندارد آنها با ما نیز متفاوت است. از آن طرف 70 درصد 
دانشجویان آلمانى نیز دچار تنش زیاد هستند ولى در نهایت 
آنها این آمارها را جمع آورى مى کنند و براى برطرف کردن 

و کاهش آن اقدام مى کنند؛ کارى که در ایران نمى شود.
وى ادامه داد: براى کاهش اضطراب و استرس باید آنها را 
از بدن تخلیه کرد که بهترین روش، مسافرت، روى آوردن 
به موسیقى درمانى و ورزش هایى مانند یوگاست. همانطور 
که ارتباط اجتماعــى خوب ما ایرانى ها بــه این کاهش 
اضطراب نیز کمک مى کند مقولــه اى که غربى ها در آن 

بسیار ضعیف هستند.
رئیس ایرانى مرکز علوم اعصاب مونســتر آلمان با اشاره 
به اهمیت هیئت هاى مذهبى که باعث تخلیه اضطراب 
و تنش هاى نامدیریت شده مى شود، تأکید کرد و افزود: در 
غرب به دلیل ضعف روابط اجتماعى آنها حتى در فضاها و 
شبکه هاى اجتماعى نیز ضعیف عمل مى کنند ولى چون 
دالیل تنش، استرس و اضطراب جامعه خود را پیدا مى کنند 
براى کاهش آن اقداماتى موثرى انجام مى دهند و این فرق 

مهم ما با کشورهاى اروپایى است.
گرجى با مطرح کردن این سوال که چرا مردم ما شاد نیستند، 
گفت: چون تالش نمى کنیم شاد باشیم و روش شاد بودن را 
بلد نیستیم زیرا نخستین شرط شاد بودن آرام بودن است به 
هر حال همه جوامع و همه افراد دچار مشکالت اقتصادى 
هستند ولى دانستن روش هاى شاد بودن همانا آرامش است 

مى تواند در کاهش اضطراب و استرس کمک کند.
وى در ادامه گریزى نیز به تأثیر اضطراب و اســترس بر 
افزایش خشونت در جوامع نیز زد و گفت: واقعاً بسیار زننده 
اســت وقتى در ایران تصادفى رخ مى دهد و افراد به جاى 
اینکه بیایند و مســئله را از طریق روال معمول حل کنند 
با همدیگر درگیر مى شوند در برخى مواقع این درگیرى ها 
باعث مرگ شده است بنابراین افزایش استرس و اضطراب 
که در ب عضى افراد ســال ها در آن نهفته شده است باعث 
مى شــود در یک زمان باعث خشــونت افراطى شود به 
همین دلیل اســت که نزاع در ایران زیاد است کما اینکه 
آمریکایى ها از ما بیشتر دچار نزاع و خشونت هستند ولى 

اروپا اینگونه نیست.

معاون مشــموالن و امور معافیت هاى سازمان وظیفه 
عمومى ناجا گفــت: وثیقه مشــموالن زائــر عتبات 
عالیات که اطالعات آنــان در ســامانه گذرنامه ثبت 
شده اســت، ظرف مدت دو هفته به حساب آنان واریز 

خواهد شد.
 ســرهنگ نجف حمیدزاده در خصوص فرآیند استرداد 
وثیقه مشــموالن زائر عتبات عالیات در اربعین، افزود: 
گذرنامه مشموالنى که توفیق تشرف به عتبات عالیات 
را در اربعین حسینى داشته اند، مى بایست در زمان خروج 
از کشور و همچنین ورود به داخل، ممهور به مهر کنترل 
مرزى شده و اطالعات ورود و خروج آنان نیز در سامانه 

گذرنامه درج شود.
وى در خصوص اســترداد وثیقه 30 میلیــون ریالى به 
حســاب زائران، ادامه داد: وثیقه مشموالن زائر عتبات 
عالیات که اطالعات آنــان در ســامانه گذرنامه ثبت 
و پیامکــى مبنــى بــر ثبــت ورود زائر به کشــور را 
دریافت نموده اند ظرف مدت دو هفته به حســاب آنان 
واریز خواهد شد و نیازى به مراجعه حضورى مشمول به 

وظیفه عمومى نیست.
معاون مشــموالن و امور معافیت هاى سازمان وظیفه 

عمومى ناجا گفت: آن دسته از عزیزانى که در بازه زمانى 
تعیین شده مبالغ وثیقه به حساب آنان عودت نشده است، 
مى بایست با در دست داشــتن اصل گذرنامه و شماره 
حســاب بانک قوامین به معاونت هاى وظیفه عمومى 

مرکز استان مراجعه کنند.

بقایاى آثــارى که هم اینک گردشــگران در مجموعه 
جهانى پاسارگاد مى بینند، اجزاى اصلى و مهمى از یک 

شهر هخامنشى است.
بــه گــزارش خبرآنالیــن این گفتــه حمیــد فدایی 
مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی پاســارگاد اســت. 
وي با اشــاره به این که فصل دوم کاوش هاي باستان 
شناســان ایرانــی و فرانســوي در محوطــه جهانی 
پاسارگاد روبه پایان اســت، افزود: این فصل از کاوش از 
اواسط آبان ماه آغاز شــد و تا 10 آذرماه به پایان خواهد 
رســید. فدایی اضافه کرد: هدف از انجــام این فصل از 
کاوش، شناخت دقیق تر آثار در مجموعه جهانی پاسارگاد 

و بافت مسکونی منطقه است.
مدیر پایگاه میراث جهانی پاســارگاد بــا تاکید بر این 
که محوطه کنونی پاســارگاد، شــهر تاریخی متعلق به 
دوره هخامنشیان بوده اســت افزود: با انجام کاوشها و 
بررسی هاي باســتان شناسی، بی شــک به اطالعات 
کاملی از محوطه دست خواهیم یافت چرا که هم اینک 
اطالعات ما در خصوص آثار و بافت مســکونی منطقه 

بسیار اندك است.وي توضیح داد: در حال 
حاضر گردشگرانی که از این محوطه 

بازدید می کننــد بقایایی از کاخ- 
آرامگاه را مــی بینند که بی 
شک این آثار به تنهایی و در 
وسط دشت ساخته نشده اند 
بلکه طبق شواهد موجود، این 
آثار جزیــی از اصلی ترین و 
مهم ترین بناهاي شهر بوده 

که هم اینک دیده می شوند.مدیر پایگاه میراث جهانی 
پاسارگاد همچنین افزود: یک سري تصویربرداري هاي 
هوایی و ســه بعدي از محوطه و مجموعه کاخ ها براي 
مطالعات گســترده باستان شناســان انجام شده است، 
همچنین این گروه به مطالعات ســفال ها و گورسنگ 
هایی که در حریم و منظر محوطه وجود دارد نیز پرداخته 
اند که به زودي نتیجه آن مشــخص و ارائه خواهد شد.
 فدایــى اظهــار داشــت: فصل ســوم بررســى هاى 
کاوشگران ایرانى و فرانســوى سال آینده خواهد بود در 
حالى که ایــن پروژه بزرگ درپنج فصــل انجام خواهد

 شد.
در حال حاضر مطالعات زمین باستان شناسى در محوطه 
و دشــت پاســارگاد نیز در حال انجام است. همچنین 
مطالعه کانال ها، سدها، بندها، سرچشمه ها و قنات هاى 
دشــت، از دیگر فعالیت هاى این فصل هیات مشترك
 است.بنا بر این گزارش مجموعه میراث جهانى پاسارگاد، 
پنجمین مجموعه ثبت شده ایران در فهرست یونسکو 
اســت.این مجموعه دربرگیرنده ســاختمان هایى چون 
آرامگاه کوروش، مسجد پاســارگاد، باغ پادشاهى 
پاســارگاد، کاخ دروازه، پــل، کاخ بار عام، 
کاخ اختصاصى، دو کوشــک، آب 
نماهاى باغ شاهى، آرامگاه 
کمبوجیه، ساختارهاى 
دفاعــى تــل تخت، 
کاروانسراى مظفرى، 
محوطــه مقدس و 

تنگه بالغى است.

رازهاى جدید از دل پاسارگاد بیرون 
کشیده شد

رئیس ایرانى مرکز علوم اعصاب آلمان:

آمریکایى ها بیش از ایرانى ها دعوا مى کنند

تعیین تکلیف بازگشت وثیقه مشموالن زائر اربعین

اطالعات ما در خصوص آثار و بافت مســکونی منطقه 
بسیار اندك است.وي توضیح داد: در حال 

حاضر گردشگرانی که از این محوطه 
بازدید می کننــد بقایایی از کاخ- 

آرامگاه را مــی بینند که بی 
شک این آثار به تنهایی و در 
وسط دشت ساخته نشده اند 
بلکه طبق شواهد موجود، این 
آثار جزیــی از اصلی ترین و 
مهم ترین بناهاي شهر بوده 

اســت.این مجموعه دربرگیرنده ســاختمان هایى چون
آرامگاه کوروش، مسجد پاســارگاد، باغ پادشاهى
پاســارگاد، کاخ دروازه، پــل، کاخ بار عام،
کاخ اختصاصى، دو کوشــک، آب
نماهاى باغ شاهى، آرامگاه
کمبوجیه، ساختارهاى
دفاعــى تــل تخت،
کاروانسراى مظفرى،
ممحوطــه مقدس و

تنگه بالغى است.

رئیس هیئت مدیره تعاونــى تولیدکنندگان موادغذایى 
هم صنف مى گوید: «وایتکس گاز خاصى دارد و وقتى با 
موادغذایى مخلوط مى شود، بوى تعفن از خود متصاعد 
مى کند؛ یک حالتى که یک مقدار نفس کشــیدن دچار 

مشکل مى شود.»
مهدى کریمى تفرشــى در گفتگو با خبرآنالین در پاسخ 
به این پرسش که اســتفاده از وایتکس در شیر یا کاه در 
آب لیمو چقدر واقعیت دارد؟ اظهار داشت: «ممکن است 
این مسایل واقعیت داشته باشد و حتما هم دارد، ولى در 
رابطه با برندهاى مطرح این گونه نیســت.» وى افزود: 
«کارخانه هاى لبنیات هرگز از وایتکس در پروسه کارى 
خود استفاده نمى کنند و یا کارخانه هایى که بنام هستند 
و مجوزهاى قانونى دارند، هرگز در آب لیموى خود از کاه 

استفاده نمى کنند.»

رئیس هیئت مدیره تعاونــى تولیدکنندگان موادغذایى 
هم صنف عنوان کــرد: «این موضــوع برمى گردد به 
واحدهاى غیرمجازى کــه به صــورت زیرزمینى کار 
مى کنند.» کریمى تفرشــى متذکر شــد: «ما مى بینیم 
واحدهاى غیرمجاز که آب لیمو تولید مى کنند، آب لیموى 
آنها دوفاز مى شــود. یعنى غیرقابل اســتفاده مى شود و 

خطرات خیلى زیادى براى دستگاه گوارش دارد.»
وى تصریــح کــرد: «براى همیــن خواهــش من از 
مصرف کنندگان این اســت که براى مصرف و انتخاب 
موادغذایى، به فروشگاه هایى مراجعه کنند که به هیچ وجه 
اجازه خرید کاالهاى غیرمجوزدار را ندارند و حساسیت و 
کنترل بیشترى از طرف اداره هاى دولتى روى آنها است.» 
رییس هیات مدیره تعاونــى تولیدکنندگان موادغذایى 
هم صنف ادامه داد: «به طور معمول کاالهاى غیرمجاز 

در حومه شهرها و متاسفانه در برخى از شهرستان ها به 
فروش مى رسد.»

کریمى تفرشى تأکید کرد: «مردم باید خیلى دقت کنند 
و زمانى که کاالیى که را مى خرند، حتمــا به رنگ، بو، 
مزه و طعم آن دقت کنند و اگر کوچک ترین مسئله اى را 
مشاهده کردند که در رابطه با سالمت آن کاال مشکوك 
بود، مى توانند به ســازمان تعزیرات حکومتى و سازمان 
حمایت از مصرف کننــدگان تماس بگیرنــد.»وى در 
پاسخ به این پرسش که وایتکس در شیر را مردم چگونه 
مى توانند تشخیص دهند؟ خاطرنشان کرد: «از بوى آن 
مى توانند تشــخیص دهند. بوى وایتکس در شیر خیلى 
غالب است. وایتکس گاز خاصى دارد و وقتى با مواد غذایى 
مخلوط مى شود، بوى تعفن از خود متصاعد مى کند. حالتى 
دارد که یک مقدار نفس کشیدن را دچار مشکل مى کند.»

داستان تقلب در موادغذایى؛

 از شیرهاى وایتکس دار تا کاه 
در آب لیمو!

 

 بازرس انجمن کتابدارى و اطالع رسانى کشور گفت: در 
کتابخانه هاى عمومى، فرهنگ گریز از کودکان به چشم 
مى خورد و جهت عضوگیرى ها به سمت و سویى است که 

از کودکان عضویت کمترى داشته باشیم.
حســن کیانى گفت: در رابطه با بحث فرهنگ مطالعه، 
اهمیت و نگرش به علم کتابدارى، ما از نداشــتن عادت 
به مطالعه متضرر هســتیم، کــه در این راســتا باید به 
صورت ریشــه اى با مســئله برخورد کنیم.وى با تأکید 

بر اهمیت فرهنگ ســازى مطالعه در کــودکان عنوان 
کرد: ایــن درد و یک زخــم کهنه بر فرهنــگ کتاب و 
کتاب خوانى ما اســت که از کودکان در کتابخانه هایمان 
به علت نداشــتن امکانــات و شــرایط الزم عضوگیرى 
نمى کنیم، درحالى که در کشورهاى صاحب مطالعه سعى 

اصلى مسئولین کتابخانه ها بر روى بچه هاست.
او افزود: بعد از تعطیلى کتابخانه هاى مدارس و حذف پست 
کتابدار آموزشى توســط یکى از وزراى اسبق آموزش و 

پرورش، چشم امید ما به نهاد کتابخانه هاى عمومى است.
کیانى با اشاره به رشــد کیفى خدمات و آمار کتابخانه ها 
تأکید کرد: باید گسترش بخش هاى کودکان و نوجوانان در 
کتابخانه هاى ما دیده شود، و مدیرانى مخصوص آموزش 
کودکان تربیت شــوند. او همچنین دربــاره نبود نگرش 
صحیح نسبت به رشته کتابدارى گفت: جامعه  ما به کتابدار 
و کتابخان هاحساس نیاز نمى کند، و در این نگرش از معلم 

گرفته تا پدر و مادر خانواده نقش دارند.

گریز از کودکان در کتابخانه هاى عمومى

7000 فرهنگى 
بازنشسته، سال آینده 
ادامه خدمت مى دهند

رئیــس مرکــز برنامه ریــزى و منابــع انســانى
 وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال تعداد 46 
هزار فرهنگى، بازنشسته مى شوند، گفت: تعداد 7000 

بازنشسته به دلیل کمبود نیرو، ادامه خدمت خواهند داد.
اســفندیار چهاربند درباره تعداد فرهنگیان بازنشســته 
در سال جارى گفت: امســال تعداد 46 هزار فرهنگى 

بازنشسته مى شوند.
وى ادامه داد: احکام 39 هزار نفر از بازنشستگان به تدریج 
تا بهمن ماه صادر خواهد شــد و به دلیل کمبود نیروى 

انسانى، تعداد 7000 نفر ادامه خدمت خواهند داد.
رئیس مرکز برنامه ریزى و منابع انسانى وزارت آموزش 
و پرورش درباره ساماندهى نیروى انسانى گفت: به دلیل 

حذف یک پایه، تعداد 32 هزار نفر از فرهنگیان از دوره 
متوسطه به دوره متوسطه اول و دوم ابتدایى منتقل شدند. 
همچنین 45 درصد در دوره اول متوسطه طى دو سال 

گذشته ساماندهى شده اند.
وى افزود: اســتفاده از همکاران دبیر در دوره متوسطه 
اول و دوم ابتدایى به صورت خوشــه اى اســت؛ یعنى 
دبیر ریاضى 20 ساعت درس ریاضى باید بدهد و در هر 
دوره اى که به کار گرفته مى شود باید دوره بازآموزى و 

آمادگى را در تابستان طى کرده باشد.
چهاربند یادآور شد: به دلیل بازنشستگى فرهنگیان و نقل 
و انتقاالت، تعدادى از دبیرانى که به دوره ابتدایى منتقل 

شده بودند، مجدداً در دوره متوسطه به کار گرفته شدند.
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دانشگاه صنعتى  در فهرست 
11دانشگاه برتر کشور 

دانشگاه صنعتى اصفهان بر اســاس رتبه بندى جدید 
مؤسسه بین المللى «یو.اس.نیوز»، در بین هزار دانشگاه 

معتبر جهان و 11 دانشگاه برتر ایران قرار گرفت.
بر اساس رتبه بندى مؤسسه یو.اس.نیوز، این دانشگاه 
رتبه نخست حوزه موضوعى فیزیک و رتبه دوم حوزه 
موضوعى مهندسى مواد را در بین دانشگاه هاى ایران 

کسب کرد.
دانشگاه صنعتى اصفهان با کسب رتبه سوم کشور پس از 
دانشگاه هاى صنعتى شریف و تهران، در حوزه موضوعى 
فیزیک رتبه نخست و در حوزه موضوعى مهندسى مواد 

رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

ساماندهى گذرگاه  هاى 
على قلى آقا و جامى

مدیر منطقه یک شهردارى اصفهان گفت: ساماندهى 
گذرگاههاى على قلى آقا و جامى تکمیل شد.

حمیــد عصــارزادگان اظهارداشــت: ســاماندهى 
گذرگاه هاى  على قلى آقا و جامى با اعتبار پنج میلیارد و 

550 میلیون ریال به پایان رسید.
وى افزود: ســاماندهى گذرگاه على قلى آقا حدفاصل 
بازارچه على قلى آقا و چهارراه شهید تگریان با اعتبار دو 

میلیارد ریال انجام شده است.
مدیر منطقه یک شــهردارى اصفهان بیان داشــت 
ساماندهى گذر جامى نیز در خیابان چهارباغ پایین نیز 
به طول 310 متر و عرض هفت متر با هزینه سه میلیارد 

و 550 میلیون ریال اجرا شد.

پیشرفت 85 درصدى 
سنگفرش میدان امام (ره)

مدیر منطقه 3 شــهردارى اصفهان گفت: سنگفرش 
میدان امام (ره) تاکنون 85 درصد پیشرفت داشته است. 
حسین کارگر با اشاره به اینکه سنگفرش خیابان هاى 
سپاه تکمیل شده است، اظهار داشت: سنگفرش میدان 
امام (ره) نیز در دســت اجراســت و تاکنون 85 درصد 

پیشرفت داشته است.
وى با اشاره به اینکه ساماندهى سنگفرش گذر اطراف 
آب نماى اصلى میدان نیز تاکنون 50 درصد پیشرفت 
داشته است، عنوان کرد: ســاماندهى سنگفرش این 
پروژه به زودى تکمیل مى شود.مدیرمنطقه 3 شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه آســفالت بردارى محل استقرار 
درشکه ها تکمیل شده و سنگفرش آن با طراحى خاصى 
در دست اجراســت،  اضافه کرد: همچنین  حفر چاهى 
براى شستشو و میکروب زدایى درشکه ها در دستور کار 

قرار گرفته است.

اختصاص یک میلیارد ریال به 
کودکان تیران و کرون

فرماندار شهرســتان تیران و کرون گفت: یک میلیارد 
ریال به کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان این 
شهرستان اختصاص یافت.على رحمانى افزود: این اعتبار 
به کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان شهرستان 
به عنوان متولى اصلى برنامه هاى فرهنگى کودك و 
نوجوان اختصاص یافته تا اینکه در جهت تجهیزات و 

توسعه امکانات براى قشر اقدام شود.

هیچ خانه تاریخى در خیابان 
عبدالرزاق تخریب نشده است

معاون میــراث فرهنگى اداره کل میــراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان گفت: خانه 
تاریخى ثبت شــده یزدى ها در بازارچه ســینه پایینى 
خیابان عبدالرزاق در حال مرمت است.ناصر طاهرى در 
خصوص اخبار مبنى بر تخریب یک خانه دوره صفوى در 
بازارچه سینه پایینى خیابان عبدالرزاق، اظهار داشت: در 
این منطقه تنها یک خانه تاریخى ثبت شده به نام خانه 
یزدى ها مربوط به دوره قاجاریه قــرار دارد که در حال 
حاضر در حال مرمت است و هیچگونه بحث تخریبى در 
آن رخ نداده است.وى افزود: سینه پایینى سقف بازارچه 
نیز در حال مرمت است و اگر اعتراض برخى کسبه نسبت 
به محدودیت هاى اعمال شده نبود،  بارازچه و سقف آن 

همزمان مرمت و بازسازى مى شد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان از اسکان 
اضطرارى مسافران در راه مانده به سبب بارش هاى اخیر 
در شمال اســتان اصفهان خبر داد و گفت: 40 پایگاه در 
سطح اســتان اصفهان از آماده باش زمستانى برخوردار 
هستند.محســن مؤمنى اظهار داشت: پایگاه هاى سطح 
استان اصفهان از آمادگى کاملى در راستاى ارائه خدمات 

امدادى و اسکان مسافران برخوردار هستند.
وى از آماده باش 40 پایگاه در سطح استان اصفهان خبر داد 
و افزود: در روزهاى گذشته با توجه شرایط جوى و بارش 
برف و باران در برخى از نقاط استان از جمله کاشان، میمه، 
آران و بیدگل مواجه بودیم اما چون بارش برف سنگین 

نبود جاده ها مسدود نشد. 
وى با اشاره به اسکان اضطرارى 40 نفر از مسافران در راه 
مانده تصریح کرد: همه فرماندارى هاى شهرستان ها با 
هماهنگى جمعیت هالل احمر اقدام به اسکان اضطرارى 
مسافران در راه مانده در حسینیه ها و سایر مکان ها کرده اند  
بر این اساس 40 نفر از مسافران در راه مانده و افرادى که 
دچار نقص خودرو شده بودند از اسکان اضطرارى برخوردار 
شدند.وى  با اشــاره به فعالیت 26 شعبه امداد و نجات در 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: 26 شعبه، 210 نجاتگر، 
40 دستگاه آمبوالنس و 22 خودروى نجات و 2 دستگاه 

خودروى برف روب  آماده ارائه خدمات  هستند.

اســتاندار اصفهان گفت: مجموعه بانــک ها همچنان 
انتظارهاى مدیریت این استان در پرداخت تسهیالت به 

واحدهاى صنعتى کوچک را برآورده نکرده اند.
رسول زرگرپور یادآور شــد: این موضوع در جلسه ستاد 
فرماندهى اقتصاد مقاومتى اســتان با حضور وزیر امور 

اقتصادى و دارایى نیز منعکس شد.
استاندار اصفهان گفت: تاکنون بیش از 420 واحد تولیدى 
کوچک، تسهیالت خود را دریافت کرده اند و با اینکه رقم 
مزبور عدد قابل توجهى اســت اما براى مدیریت استان 
راضى کننده نیست.زرگرپور ارائه تسهیالت به واحدهاى 
صنعتى کوچک را یکى از سه محور اصلى فعالیت ستاد 

اقتصاد مقاومتى خواند و گفت: ارائه بســته حمایتى به 
واحدهاى کوچک با قوت در حال پیگیرى است. 

وى گفت: در طرح ارائه بســته هاى حمایتى به صنایع 
کوچک و متوسط، 10 هزار میلیارد ریال اعتبار براى ارائه 
تسهیالت به 600 واحد صنعتى در استان اصفهان پیش 
بینى شده است.زرگرپور با بیان اینکه این ستاد سه محور 
اصلى را پیگیرى مى کند، واگذارى طرح هاى دولتى به 

بخش غیردولتى را از جمله این محورها توصیف کرد.
اســتاندار اصفهان افزود: در این استان چهار هزار طرح 
وجود دارد که از این تعــداد 800 طرح قابل واگذارى به 

بخش غیردولتى است.

40پایگاه در آماده باش 
زمستانى قرار گرفت

 بانک ها انتظار استان در 
پرداخت تسهیالت را برآورده نکردند

جمال نوروزباقرى

خودکشــى را باید محصول عصر جدیــد معرفى کرد؛ 
محصولى که موارد مصرف مختلف دارد و در شــرایطى 
انسان ها ناگزیر دست به انتخاب آن مى زنند. مشکالت 
اقتصادى، جبرفرهنگى، فشارهاى اجتماعى، خانوادگى 
و بعضًا مسائل عواطفى را مى توان زمینه ساز بیشترین 

خودکشى ها در چند ساله اخیر به شمار آورد.
آمارهاى خودکشــى ایران در حال افزایش است و هراز 
گاهى با وقوع یک حادثه از این نوع، نهادهاى اجتماعى، 
مدنى و خانواده نسبت به آن هشدار مى دهند اما با گذشت 

زمان تب آن دوباره فروکش مى کند.
جراید و مطبوعات و به خصوص فضاى مجازى هر روز 
اخبارى از این دست را منتشر مى کنند اما رسانه دولتى 
نسبت به آن بى تفاوت است و هیچگونه خبرى را پوشش 

نمى دهد، انگار که حادثه اى اتفاق نیافتاده است.
مردى بر اثر نداشتن مایحتاج زندگى، دخترى بر اثر 
تجاوز، پسرى در اثر شکست در تحصیل و قبول نشدن 
در دانشگاه، دخترى در اثر آلوده شدن به ایدز، دختر و 
پسرى در اثر اختالفات خانوادگى و ... خودکشى مى کنند. 
مســئولین و مردم اما این اتفاقات را به مانند داســتانى 
حادثــه اى مى خوانند بى آنکه حساســیتى در این مورد 

داشته باشند.
مدتى است که خودکشى آن هم با طناب دار میان جوانان 
ایرانى در سنین مختلف باب شــده و شهرهاى مختلف 
ایران شاهد برگزارى مراسم اعدام شخصى در سکوت 
مسئولین اســت. اصفهان نیز از این مراسم بى نصیب 
نمانده است وطى چند روزگذشته جوانى با استفاده از یک 
طناب ویک درخت به زندگى خود در پارك الله خاتمه 
داد. اینجا دو پرسش مطرح مى شود؛ ابتدا از همشهریان 

اصفهانى و سپس مسئولین استان.
باید ابتدا از مردم پرسید چرا نسبت به وضعیت  یکدیگر 
آنقدر بى تفاوت شــده اند که حتى مرگ یک انسان نیز
 نمى تواند آنها را به هم نزدیــک کند و تنها واکنش هر 
فرد بعد از بروز چنین اتفاقاتى، در آوردن گوشى هوشمند 
و ضبط تصاویر به وسیله دوربین آن است. انگار نه انگار 
انسانى به عنوان همشهرى او در حال مصیبت و یا جان 
سپردن است؛ او فقط ســعى مى کند از تمام زاویه ها از 
قربانى فیلمبردارى کند. به درســتى معلوم نیست آیا در 

حین خودکشى این جوان 24 ساله، فرد یا افرادى درآن 
محل حضور نداشته اند؟ آن هم در منطقه پر تردد مثل 
پارك الله و پشت فروشگاه رفاه؟ و یا اینکه فردى نسبت 

به عمل این جوان ظنین نشده که بهنگام عمل کند؟
مسئولین اســتان آیا نسبت به مشــکالت جوانان این 
شــهر آگاهى الزم و کافى را دارند؟ آیا مى دانند جوانان 
اصفهانى درتب بیکارى مى سوزند؟ آیا مى دانند فاصله 
طبقاتى آنقدر زیاد شــده که هر فردى را نسبت به خود، 

آینده و کشورش دلسرد و افسرده کرده است؟
آیا مى دانند جوانان اصفهانى همیشــه  از سر شادى و 
تفریح و یا تفنن موادمخدر یا مشــروبات الکلى مصرف

 نمى کنند بلکه بخاطر آن اســت که یادشــان برود در 

دنیایى گرفتار شده اند که گاهى در پس و پیش خودشان  
به خاطر نبود یک راه درست به بیراهه مى روند. ودر آخر 
آیا مسئوالن اصفهانى مى دانند که جوانانى در این شهر 

زندگى مى کنند؟
افسردگى چندان دور ازدسترس نیست وهر عاملى که 
مردم را سرخورده و دلزده بکند، مى تواند آنها را به این 

سمت سوق بدهد.
نبود آینده روشن، نداشتن یک آرزو، سرکوب عواطف در 
جامعه اى که عشق تقسیم مى شود نه تقدیم و در انتها 
جوانى که سعى دارد خوشبختى را لمس کند اما از آن تنها 
یک کابوس در یک روز روشــن مى بیند، بخش هایى 
از درد مشــترك نه فقط جوان هاى اصفهانى که بیشتر 

جوانان این مرز وبوم است که تالش مى کنند حضور خود 
را با فریاد به گوش دیگران برسانند تا بتوانند نسبت به

حق هایى که متعلق به خودشان مى دانند، اعاده حیثیت 
کنند. گاهى فریادها خاموش است اما صداى آن بیش از 

هر فریادى سکوت شیشه اى را خواهد شکست.
متأســفانه نگاه ســنتى خانواده ها به مسئله خودکشى 
موجب شده تا به آمار دقیق و صحیح دسترسى نداشته 
باشیم زیرا خودکشــى هر یک از افراد خانواده موجب 
بى حیثتى و بى آبرویى خانواده مى شود و همین به مخفى 
کردن نوع مرگ مى انجامد. بدون شک هستند افرادى 
که در شهر اصفهان با خودکشــى به زندگى خود پایان

 داده اند اما مــرگ آنها، طبیعى یا بعضــًا حادثه عنوان 

شده است.
بهتراست درسطح شهر به جاى تابلو هایى که کاربردى 
ندارند، چند تابلو در ارتباط با خودکشى و هشدار نسبت 

به ارتکاب این عمل به شهروندان بدهیم. 

 

 

انتشــار فیلمى از یک دانش آموز دبستانى در اصفهان 
با واکنش بسیار کاربران شــبکه هاى مجازى روبه رو 

شده است. 
به گزارش ایسنا این نخســتین بار نیست که خطایى از 
سوى یک معلم در برخورد با دانش آموزان رخ مى دهد 
اگرچه جنس این خطاها متفاوت است و بیشتر آنها در 
خصوص تنبیه بدنى دانش آموزان است اما نمونه آشناى 
آن انتشار فیلمى از نحوه پاســخگویى یک کودك به 
معلم خود بود که موجب شد دانش آموز ترك تحصیل 
کند. داستان «بیژن استرس» شاید براى همه به ویژه 
کاربران شبکه هاى اجتماعى آشــنا باشد داستانى که 

آینده یک کودك را تغییر داد.
محمدحســن قائدى ها مدیرکل آمــوزش و پرورش 
اســتان اصفهان در خصوص فیلم منتشر شده از دانش 
آموز اصفهانى در شبکه هاى مجازى گفت: این اتفاق 
یک شوخى بوده است و به دنبال بى تدبیرى و در اوج بى 

فکرى ناظم مدرسه اتفاق افتاده است.
وى تاکید کرد که هیچ بازرسى از آموزش و پرورش در 
مدرسه حضور نداشته اســت و ناظم تنها به دلیل اینکه 
این دانش آموز خوش صحبت بوده، قصد داشــته با او 
بازى کند که متأسفانه یک نفر از این ماجرا فیلم بردارى 

و آن را منتشر کرده است.
در حالى مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
این ماجرا را شوخى عنوان مى کند که على راکى روان 
شناس کودك که فیلم را هم به صورت کوتاه شده و هم 
به صورت کامل دیده است، این رفتار را مصداق کودك 

آزارى مى داند. 
وى معتقد اســت فیلــم کاملى که از ایــن کودك در 
شبکه هاى اجتماعى دست به دســت مى شود نشان 
مى دهد که کودك کامًال جدى اســت و هیچ نمایشى 
بازى نمى کند؛ فیلم نشان مى دهد که ناظم مدرسه از 
ابتدا در کمین بوده تا دانش آموز بدود و او را بگیرد و با 
این عنوان، او براى شــان حرف بزند، زیرا شکل حرف 

زدن کودك براى سایرین مایه تمسخر بوده است.

وى ادامه داد: رفتارى که انجام شــده اگر هیچ عواقبى 
براى سایرین نداشته باشد، آســیب بدى براى کودك 
دارد و نخستین اتفاقى که مى افتد این است که نام این 
کودك سر زبان ها مى افتد و مطمئن باشید دردسرهایى 
براى او خواهد داشــت که خالى از آســیب نیســت. 
دانش آموز با این کلیپ شــناخته مى شــود و برچسب

 مى خورد.
اگرچه مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان 
گفته اســت علت ایــن کار در حال بررســى اســت 
و جابه جایى این ناظم در دستور کار قرار دارد و کودك 
براى نمایش خوب که بازى کرده تشــویق مى شود و 
ســعى مى کنیم که او و دیگر دانش آموزان سر خورده 
نشــوند، اما نظر والدینى که این فیلم را دیده اند بسیار 
متفاوت است و بســیارى از آنها تنها این رفتار را یک 
شــوخى مى دانند زیرا هنوز با مصادیق کودك آزارى 

آشنا نیستند.
راکى در این خصوص گفت: همه گمان مى کنند کودك 
آزارى تنها محدود به  کتک زدن و آزار جنسى است در 
حالى که هر رفتارى در قبال افراد زیر 18 سال بر اساس 

قوانین بین المللى از سوى اطرافیان که احساسات منفى 
بیجا مانند غم، خشــم و اضطراب در آنها ایجاد کند تا 

بزرگسالى در آنها مى ماند.
راکى گفــت: اتفاقى که بــراى این دانــش آموز رخ 
داده اســت، مدت هــا احســاس غم، اضطــراب و 
خشــم براى کودك ایجاد خواهد کرد. ممکن اســت
 کــودك مرتــب از ســوى دانــش آمــوزان دیگر 
مســخره شــود و به دنبال آن احســاس غم به وجود 
مى آید، کودك ایــن اضطراب را دارد کــه چرانحوه 
صحبت کردن من این گونه است. خشم، غم و اضطراب
کودك را فرا مى گیرد و تا بزرگسالى با او همراه خواهد 

بود.
وى خاطر نشان کرد: اگر این مسئله به این شکل منتشر 
نمى شد شاید بازخورد کمترى داشت اما در حال حاضر 
این موضوع شــکل دیگرى به خود گرفته است و  باید 
توجه داشت که با رشد تکنولوژى رویدادهایى که براى 
کودکان و یا هر انسان دیگرى اتفاق مى افتد، تا پایان 
عمر با آنها خواهد بود و مطمئن باشید این رویداد تاثیر 

منفى بدى خواهد داشت.

طناب خودکشى بر گردن اخالق!

,,

باید ابتدا از مردم 
پرسید چرا نسبت 
به وضعیت  یکدیگر 
آنقدر بى تفاوت 
شده اند که حتى 
مرگ یک انسان نیز 
نمى تواند آنها را به 
هم نزدیک کند و 
تنها واکنش هر فرد 
بعد از بروز چنین 
اتفاقاتى، در آوردن 
گوشى هوشمند 
و ضبط تصاویر به 
وسیله دوربین
 آن است

ابعاد جدید از کودك آزارى در یک مدرسه اصفهان

ناظم مى خواسته با کودك بازى کند!
نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در 
دیدار با مسئوالن بنیاد َمســکن بر لزوم داشتن دید 
وسیع و نظر بلند در خدمت رســانى به مستضعفان 
تأکید کرد و خطاب به آنها گفت: براى مستضعفان، 

خانه هاى مستضعفى نسازید.
آیت ا... ســید یوســف طباطبایى نژاد اضافه کرد: 
اگر قرار است بنیاد مســکن براى مستضعفان خانه 
بســازد، باید در حد امکان خانه هاى مناسبى براى 
مستضعفان بسازد. وى تصریح کرد: االن که سیاست 
هاى جمعیتى کشور به سوى رشــد جمعیت است، 
نباید با ســاخت مســکن هاى کوچک و نامناسب، 

در جهت مخالف سیاست هاى کشور حرکت کنیم.
امام جمعه اصفهان تصریح کرد: گاهى کج سلیقگى 
و تنگ نظرى برخى مســئوالن بیشــتر از آمریکا 
و اســتکبار به کشــور لطمه وارد مى کند و اسباب 

نارضایتى مردم از حکومت را فراهم مى سازد.
وى با بیان این مطلب که براى ساخت َمسکن باید 
شرایط و فرهنگ هر منطقه مد نظر قرار گیرد، افزود: 
َمسکن هایى که در روستاها ساخته مى شود نباید از 
200 متر مربع کمتر باشد زیرا الزمه زندگى در روستا، 
داشتن حیاط و فضاى مناسب براى دام و طیور است.
نماینده ولى فقیه در اســتان بر لزوم بومى ســازى 
برخى قوانین تاکید کرد و گفت: قانون تغییر کاربرى 
زمین هاى کشــاورزى در جایى مثل شمال کشور 
باید با جدیت دنبال شود، اما باید با ساکنان مناطقى 
مانند منطقه شرق اصفهان که مردم به دلیل بى آبى 
و خشک شدن زمین هاى کشــاورزى به استئصال
 افتاده انــد، و به دنبــال تغییر کاربرى بخشــى از
 زمین هاى خود جهت ساخت مغازه یا کارگاه هستند، 

مدارا کرد.

امام جمعه اصفهان: 

براى مستضعفان، خانه مستضعفى ساخته نشود

 آغاز طرح زمستانه پلیس  راه استان از نیمه دوم آذرماه 

رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: با فرا رسیدن 
فصل سرما، طرح زمستانه پلیس  راه از نیمه دوم آذرماه 

در استان آغاز مى شود.
سرهنگ حســین پورقیصرى افزود: این طرح از 15 
آذر و چند روز زودتر نســبت به ســال هاى قبل آغاز 
مى شــود و نیرو هاى پلیس در نقاط برف گیر استان 

مستقر مى شوند.

وى اظهارداشت: پلیس  راه شــامل تیم هاى گشت 
محسوس و نامحســوس در محورهاى مواصالتى 
استان اصفهان حضور خواهد داشت و خدمات الزم را 

به رانندگان ارائه خواهند داد.
رئیــس پلیــس راه اســتان اصفهــان افــزود: 
در راستاى اجراى طرح زمستانى دستگاه هاى اجرایى 
اورژانس، راه و شهرســازى، ســازمان حمل ونقل و 
پایانه هــا، هالل احمر و مدیریت بحران مشــارکت

 دارند.
وى یادآور شــد: نیروهاى پلیس راه در کنار ســایر

ســازمان هاى کمک رســان در9 نقطــه برف گیر 
اســتان از جمله قرقچى، ســمیرم و دامنه مســتقر 

مى شوند.
وى همچنین به رانندگان توصیه  کرد که از ایمنى و 
وضعیت فنى خودروى خــود مطلع بوده و در صورت 

اشکال آن را به تعمیرگاه ببرند.
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فوالد مبارکه خواهان کاهش 
تعرفه واردات کالف شد

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از ارائه پیشنهاد کاهش 
پنج درصدى تعرفه واردات کالفهاى ســرد و گرم به 

وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
بهرام سبحانى گفت : تعرفه ابزارى در اختیار دولت براى 
حمایت منطقى از تولید ملى از طریق کنترل و مدیریت 

کاالى وارداتى است.
وى افزود: درحالى که در ابتداى سال تعرفه 20 درصدى 
بر واردات ورق نورد گرم را با توجه به قیمت هاى جهانى 
در آن مقطع ناکافى مى دانستیم؛ اما در شرایط فعلى که 
قیمت این محصوالت در بــازار جهانى افزایش یافته 
و واردات با تعرفه موجود مقرون به صرفه نیســت، به 
منظور جلوگیرى از افزایش قیمت ها و براى کمک به 
صنایع پایین دستى، کاهش پنج درصدى تعرفه کالف 
هاى گرم و سرد را به وزارت صنعت، معدن و تجارت 

پیشنهاد داده ایم.

بهره بردارى از2طرح در 
دانشگاه آزاد میمه

مزرعه کشت گل محمدى و خوابگاه دانشجویان دختر 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد میمه به بهره بردارى رسید.
مرحله اول مزرعه کشــت گل محمدى در زمینى به 
وسعت سه هکتار و با هزینه اى بالغ بر 700 میلیون ریال 

فعالیت خود را آغاز کرد . 
یاسین صعیدى، رئیس دانشگاه آزاد اسالمى میمه گفت: 
با توجه به دستورالعمل سازمان مرکزى دانشگاه آزاد در 
خصوص حرکت دانشگاه هاى آزاد به سمت درآمد هاى 
غیر شهریه اى، این مزرعه کشت و پیش بینى مى شود 
هر ساله از فروش گل، یک میلیارد ریال براى دانشگاه 
درآمد ایجاد کند.وى افزود: فاز دوم این مزرعه نیز سال 
آینده در زمینى به مساحت چهار هکتار ، کشت و به بهره 
بردارى خواهد رســید  همچنین خوابگاه دانشجویى 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد میمه به بهره بردارى رسید. 
این خوابگاه در زمینى به مساحت 800 متر و زیر بناى 
500 متر با صرف یک میلیارد ریال براى دانشجویان 

دختر در اراضى دانشگاه ساخته شد.

ششمین دوره ایستگاه مسابقه 
با موضوع «عابر پیاده»

ششمین دوره ایستگاه مسابقه با موضوع «عابرپیاده» 
از سوى کمیته فرهنگ شهروندى سازمان فرهنگى 

تفریحى شهردارى اصفهان برگزار مى شود.
در این مسابقه سئوالى در خصوص تشخیص مقصر در 
تصادفات احتمالى بین عابر پیاده و ماشین مطرح شده 
که عالقه مندان براى شرکت در مسابقه مى توانند تا 
25 آذرماه پاسخ صحیح را به شماره 30008313 ارسال 
کنند.در پایان آذرماه به قید قرعه جوایز نفیسى از سوى 
کمیته فرهنگ شهروندى سازمان فرهنگى تفریحى 

شهردارى اصفهان به برگزیدگان اهدا مى شود.
عالقه مندان براى دریافت سوال مسابقه و شرکت در 
ششمین دوره «ایستگاه مسابقه» مى توانند به سایت 

esfahanfarhang.ir مراجعه کنند.

سرشمارى حضورى در 
استان اصفهان تمدید نمى شود

قائم مقام ستاد سرشمارى اســتان اصفهان با اشاره به 
تمدید شدن سرشــمارى اینترنتى در استان اصفهان 
گفت: به دلیل اینکه برخى از افراد هنوز نتوانسته بودند 
درسرشمارى ســال 95 شرکت داشــته باشند سایت 
سرشمارى تا ساعت 24 پنج شنبه(6 آذر) براى غائبان 
باز بود.محمد رضا لعلى افزود: فعالیت مجدد ســایت 
براى افرادى بود که نتوانسته بودند اطالعات خود را در 
سرشمارى امسال ســازمان آمار منتقل کنند و اکنون 
به طور عملى سرشــمارى حضورى ما به اتمام رسیده 
است ولى امکان دارد که آمارگیران ما باز هم به منازل 
شهروندان مراجعه داشته باشــند؛ با وجود این امکان 
غیبت برخى از خانواده ها را نیز داده ایم، پیشــنهاد ما به 
چنین خانواده هایى حضور در سایت سرشمارى سازمان 
آمار اســت.معاون آمار و اطالعــات اداره کل برنامه و 
بودجه استان اصفهان با اشاره به عدم تمدید سرشمارى 
حضورى در استان اصفهان گفت: افرادى که نتوانسته اند 
اطالعات خود را به ثبت برسانند باید این نکته را بدانند که 

سرشمارى حضورى دیگر تمدید نمى شود.

خبر

معاون شرکت آب منطقه اى اصفهان اظهارداشت: آب 
تمامى سدهاى استان اصفهان به کمترین میزان خود 
رسیده است و تنها بارش هاى آذرماه و زمستان مى تواند 

به این شرایط پایان دهد.
على بصیرپور همچنین میزان آب موجود در ســدهاى 
خاکى استان اصفهان از جمله سد خمیران، رامشه و کرد 

علیا را بسیار ناچیز خواند.
بصیرپور بــا بیــان اینکــه طبــق پیش بینــى ها، 
میزان بارش هاى دو ماه نخســت پاییــز( مهر و آبان) 
به نسبت مدت مشــابه ســال قبل 70 درصد کاهش 
داشــت، اضافه کرد: همیــن امر کاهش چشــمگیر 

آب ذخیره شــده ســدهاى اســتان اصفهــان را رقم 
زده است و امیدواریم با بارش هاى مناسب و همچنین 
مصرف بهینه شرایط نامناســب فعلى براى سال آینده 

رخ ندهد.
بصیرپور همچنین پیش بینى کرد که از اسفند ماه میزان 
ورودى به ســد زاینده رود نسبت به میزان آب خروجى 
افزایش یابد و همین امر بتواند میزان آب ذخیره شده را 

براى بهار و تابستان 96 تامین کند.
معاون شرکت آب منطقه اى اصفهان همچنین شائبه 
استفاده کشــاورزان از آب انتقالى اصفهان به یزد را رد 

کرد.

رئیس ستاد اقامه نماز استان اصفهان با اشاره به کمبود 
روحانى در برخى از شهرستان هاى استان، گفت: کمبود 
روحانى دلیل قابل قبولى براى تعطیلى نماز در مدارس و 
ادارات نیست، مسئول هر مجموعه ادارى و دولتى موظف 

است در هر شرایطى نماز جماعت را اقامه کند.
رضا جدیدى اظهارداشت: آموزش و پرورش مهمترین 
رکن در ترویج فرهنگ دینى و اقامه نماز در جامعه است.

وى ادامــه داد: دانش آمــوزان به عنــوان مهمترین 
ســرمایه هاى کشــور و آینده ســازان ایران اسالمى، 
مخاطبان اصلى تعلیمى هستند که در آموزش و پرورش 
مطرح مى شــود به همین دلیل باید براى این وزارتخانه 

برنامه هاى جامعى دربــاره تربیت دینى افــراد تهیه و 
ابالغ شود.

جدیــدى اضافه کرد: اگــر مدیران ارشــد جامعه نظیر 
اســتانداران و فرمانداران در زمینــه اقامه نماز جماعت 
پیشگام باشند، این فرهنگ به مدیران میانى و پس از آن  

به سایر افراد جامعه نیز سرایت خواهد کرد.
وى بــا تأکید بر ضــرورت حمایــت بیشــتر دولت از
 حوزه هــاى علمیه و طــالب، تصریح کــرد: دولت از 
دانشجویان و مراکز دانشــگاهى حمایت مى کند و این 
در حالى است که اعتبارات کافى براى حمایت از مدارس 

علمیه وجود ندارد.

شهرستان هاى استان
 کمبود روحانى دارند

آب سدهاى اصفهان
 به حداقل رسیده است

رئیس مجلس شوراى اســالمى با بیان اینکه اخالق و 
معنویت ارکان مهم نظام اســالمى است، گفت: وجهه 
اخالقى آیت ا... مظاهرى از ابتداى انقالب آرامش روانى 
به جامعه تزریق کرده است و ایشــان، اصفهان را از بعد 

علمى نجات بخشیدند.
به گزارش ایرنا، على الریجانى در دیدار با اعضاى ستاد 
نکوداشت کنگره آیت  ا... مظاهرى از مراجع عظام تقلید 
و رئیس حوزه علمیه اصفهــان افزود: یکى از این وجوه، 
وجهه فقهى و اصولى ایشان است که ایشان فردى نامدار، 
صاحبنظر و تحصیلکرده هستند و از این جهت نکوداشت 
ایشان همانند سایر مراجع پراهمیت است و این نکوداشت 

نشاندهنده توجه مردم به علما و فضالى کشور است.
رئیس مجلس با بیان اینکه آیت ا... مظاهرى، اصفهان 
را از بعد علمى نجات دادند، افزود: اصفهان در گذشــته 
چهره هاى برجسته علمى بزرگى داشت، از زمان صفویه 
شهر اصفهان، شهر برجسته علمى در کشور بود و مرحوم 
آیت ا... مطهرى همیشه عکس آیت ا... ارباب را در اتاق 
خود نگه مى داشت و عالقه ویژه اى به ایشان مى ورزید.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه اصفهان در گذشته کانون 
فکرى بوده و چهره هاى علمى برجسته اى داشته است، 
ادامه داد: در 30- 40 سال گذشــته نیز اصفهان چنین 
جایگاهى داشــت اما آن وجهه بزرگ را نداشــتند که با 
آمدن آیت ا... مظاهرى که از خودگذشــتگى علمى بود 

جنبه نجات بخشى براى حوزه اصفهان داشت.
الریجانى با تأکید بــر اینکه ثمرات و بــرکات حضور 
اقدامات آیت ا... مظاهرى براى شــهر اصفهان در آینده 
مشخص مى شود، اظهار کرد: حوزه اصفهان در طول 10 
الى 20 سال آینده رونق مى گیرد همانند آنچه که در قم با 
حضور آیت ا... حائرى اتفاق افتاد و سبب اعتالى جریان 

فکرى و علمى در قم شد.
وى با بیان اینکه وجه دیگر شخصیت آیت ا... مظاهرى 
روشن بینى ایشــان اســت، افزود: آیت ا... مظاهرى از 
مسائل عمومى مســلمین ایران و جهان آگاه هستند و 
به جز بحث علمى ایشان کاوش هاى فراوانى در مسائل 
سیاسى ایران و جهان دارند که این کاوش سطحى نبوده 

و عمقى است.

رئیس قوه مقننه با اشــاره به اینکه وجه اخالقى آیت ا... 
مظاهرى از ابتداى انقالب آرامش روانى به جامعه تزریق 
کرده است، ادامه داد: اگر ما بپذیریم که در جامعه اسالمى 
مسئله اخالق و معنویت یک رکن است این ارکان با تذکر 
آموزش و فهماندن مسائل امکان پذیر مى شود و تربیت 

امرى غیراکتسابى نبوده و قطعا اکتسابى است.
رئیس مجلس با اشاره به اینکه پخش برنامه سخنرانى 
آیت ا...مظاهرى در شــب هاى جمعه از رادیو بســیار 
آرامبخش بود، عنوان کرد: با توجه به مشــغله ذهنى که 
در دوره مدرن ایجاد شده مى توان با اخالق این مشغله 
ذهنى را آرام کرد و با توجه به لسان عمومى ایشان تمامى 
اقشار از سخنان آیت ا... مظاهرى بهره مى برند که صداى 

ایشان در این تأثیرگذارى بسیار مؤثر بوده است.
الریجانى افزود: هنگامى که نام آیت ا...مظاهرى برده 
مى شود نخســتین چیزى که در ذهن نمود پیدا مى کند 

وجه اخالقى ایشان است.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه حوزه علمیه به مســائل 
اخالقى بیش از سایر مســائل نیاز دارد، ادامه داد: جامعه 
نیازمند تذکر است که آیت ا... مظاهرى شاید در این زمینه 
یکه بوده است و با پخش سخنان وى از رادیو جامعه آرام 

نگه داشته مى شود.
الریجانى با تأکید بر اینکه مشــى عقالیــى و معتدل
 آیت ا... مظاهرى در زمینه هاى مختلف سبب مى شود 
سعه وجودى ایشان براى جامعه آرامش ایجاد کند، تأکید 

کرد: همه افراد از گرایش هاى مختلف احساس مى کنند 
که پناه دارند و آیت ا...مظاهرى در کل کشور به عنوان 
فردى منصف و فردى که نگاهى عقالنى و دوراندیشانه 

دارد شناخته شده است.
رئیس مجلس با بیان اینکه آیت ا... مظاهرى با دقت نظر، 
دید منصفانه و آینده نگرى مسائل کشور را بررسى مى 
کنند، افزود: امیدوارم که کار ستاد نکوداشت کنگره آیت ا... 
العظمى مظاهرى ماندگار شود و توصیه بنده این است که 
از ظرفیت حوزه علمیه قم و اصفهان در این نکوداشت به 
احسن وجه استفاده شود و برگزارى این کنگره اقدامى 

دولتى نباشد.
رئیس قوه مقننه با اشــاره به اینکه آیــت ا... مظاهرى 

شــخصیتى مردمى و حوزوى اســت، تصریــح کرد: 
بخش هاى دولتى باید پشت صحنه فعالیت کنند و وجهه 
قالب فعالیت هاى حوزوى و مردمى باشــد و استفاده از 

وجهه حوزوى و مردمى باید در اولویت قرار گیرد.
نکوداشت آیت ا... مظاهرى 25 آذرماه همزمان با هفته 
وحدت و روز اخــالق و مهــرورزى در اصفهان برگزار 

مى شود. 

تولیت مدرسه دارالحکمه حضرت باقرالعلوم (ع) اصفهان 
بر احیاى آثار علمى علما و دانشمندان تأکید کرد و گفت: 
احیاى آثار علمى بزرگان کار بسیار عالى و پر ارزشى است 

که باید انجام شود.
آیت ا... ســیدکمال فقیه ایمانى در دیدار با اعضاى ستاد 
کنگره نکوداشت آیت ا... مظاهرى افزود: برگزارى مراسم 
نکوداشــت و تجلیل از علما، اندیشمندان و دانشمندان 
بسیار با ارزش است زیرا به این وســیله مردم با مراتب 

علمى و خدمات آنها آشنا مى  شوند.
تولیت مدرسه دارالحکمه حضرت باقرالعلوم (ع) اصفهان 
با بیان اینکه آیت ا... مظاهرى مظهر زهد، تقوا، بزرگوارى 
و از هر نظرى شایسته اســت، خاطرنشان کرد: آیت ا... 

مظاهرى شــاگرد برجســته حضرت امام (ره)، مرحوم 
محقق داماد(ره) و آیت ا... بروجردى مى باشــند و پدر 

بزرگوار ایشان نیز مجسمه زهد و تقوا است.
مؤســس کتابخانه امیرالمؤمنین(ع) اصفهــان با بیان 
اینکه رهبــر معظــم انقالب بــه آیــت ا... مظاهرى

 عالقه مند هستند، گفت: در روایت داریم که العلما امنا 
الرحمن یعنى علما امین خدا بر روى زمین هستند و احیاى 
آثار آیت ا... مظاهرى ســبب مى شود که مردم نیز از آثار 

ایشان فیض ببرند.
گفتنى است؛کنگره نکوداشت آیت ا... حسین مظاهرى از 
مراجع تقلید و رئیس حوزه علمیه اصفهان 25 آذر امسال 

در اصفهان برگزار خواهد شد.

مدیر کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان گفت: 
اصفهان میزبان 12 سفیر از سطح دنیا شد.

ابوطالب جاللى اظهار داشت: تعامالت کشور ایران با سایر 
کشورها در توانمندسازى نیروى انسانى تاثیرگذار است و 
سفیران کشورها مى توانند این ارتباطات را در زمینه هاى 
مختلف آموزشى با هدف بهره ورى و تبادل مشاغل مورد 
نیاز جوامع گســترش دهند.وى بیان داشت: در راستاى 
آشنایى با خدمات جمهورى اسالمى ایران به پناهندگان 
12 نفر از ســفراى کشــورهاى دیگر از دســتاوردهاى 
مهارتى اتباع در مرکز آموزش فنــى و حرفه اى زینبیه 

اســتان اصفهان بازدید کردند.مدیر کل آموزش فنى و 
حرفه اى استان اصفهان تصریح کرد: سفراى کشورهاى 
استرالیا، افغانستان، ترکیه، سوئد، ژاپن، هلند و نمایندگانى 
از کشورهاى فرانسه، آلمان، نروژ، اسپانیا، سوئیس، دفتر 
سازمان ملل و کمیساریاى عالى سازمان براى بازدید از 

این نمایشگاه به اصفهان سفر کردند.
وى بیان داشت: آموزش هاى مهارتى در دو بخش دولتى 
و غیردولتى، روند اجراى آموزش هاى فنى و حرفه اى در 
حوزه هاى مختلف کشاورزى، صنعت، خدمات و فنى را 

توسعه مى دهد.

کســب رتبه برتر «پایش بهینه منابع آب» در میان 
شرکت هاى آب و فاضالب روستایى کشور

شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان، رتبه 
برتر سال 1394 را در زمینه «پایش بهینه منابع آب» 
در بین شرکت هاى آب و فاضالب روستایى کشور به 

خود اختصاص داد.
محمدحســین قرائتى مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب روســتایى اســتان اصفهان با اعالم این 
خبر گفت: همانگونه که بارها اعالم کرده ایم، حفظ 
کیفیت آب شرب روستاها را در اولویت خدمت رسانى 
به مردم عزیز روستاهاى استان قرار داده و از آن عدول 

نخواهیم کرد.
وى افــزود: در ایــن خصوص، آزمایشــگاه هایى 
مجهز در آب و فاضالب روســتایى مرکز استان و 
شهرستان هاى 22 گانه مستقر شده و با نمونه بردارى 
و آزمایش آب شــرب مصرفى روســتاهاى تحت 

پوشش، بر سالمت و کیفیت آب نظارت مى کنند.
مدیرعامــل شــرکت آبفار اســتان اصفهــان به 
اســتفاده از تجهیزات جدید و مــدرن براى پایش 
بهینه منابع آب اشاره کرد و اظهار داشت: عالوه بر

 آزمایشگاه هاى شــیمیایى و میکروبى، آزمایشگاه 
فلزات سنگین آب نیز براى نخستین بار در شرکت 
آب و فاضالب روستایى اســتان اصفهان استقرار 

یافته است. 
قرائتى دریافت گواهینامه هاى مختلف کیفیت آب 
را نیز از افتخارات این شرکت عنوان کرد و افزود: با 
تالش و همت معاونت بهره بردارى و کارشناســان 
اداره کنترل کیفى و امور آزمایشــگاه ها، گواهینامه 
استاندارد بین المللى ایزو 17025 را در زمینه کنترل 

کیفیت آب شرب دریافت نمود. 
وى به روســتائیان اســتان اصفهان اطمینان داد آب 
شــرب مصرفى آنها که از شــبکه توزیــع آب تأمین
 مى شود کامًال سالم و عارى از هرگونه آلودگى مى باشد.

الریجانى در دیدار اعضاى ستاد نکوداشت کنگره رئیس حوزه علمیه اصفهان:

آیت ا...مظاهرى، اصفهان را از بعد علمى نجات داد

,,

جامعه نیازمند 
تذکر است که 
آیت ا... مظاهرى 
شاید در این 
زمینه یکه بوده 
است و با پخش 
سخنان وى از 
رادیو جامعه 
آرام نگه داشته 
مى شود

اصفهان میزبان 12 سفیر شد

آیت ا... فقیه ایمانى: آثار علمى علما باید احیا شود

افتخارى دیگر براى شرکت آب و 
فاضالب روستایى استان اصفهان

ساسان اکبرزاده

«ادغام صندوق بیمه تأمین اجتماعى در وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکى بحران ایجاد مــى کند و در 
صورت ایجاد بحران در تأمین اجتماعى، نیمى از مردم در 

کشور صدمه مى بینند.»
دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهــان در جمع خبرنگاران 
این مطلب را اعــالم کرد و گفت: امروز ما در کشــور با 
بحران آب روبرو هســتیم، اما بحران جــدى تر، ادغام 
صندوق بیمه تأمین اجتماعى در وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکى است و این صندوق را همچون صندوق 
بازنشستگان فوالد و... دچا رمشــکالت خواهد نمود و 
متأسفانه مسئوالن به جاى اینکه براى حل مشکل، تدبیر 
کنند مى خواهند جاده صاف کن وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکى شــده و منابع بیمه تأمین اجتماعى را 
با ادغام به وزارت بهداشــت انتقال دهند. اصغر برشان 
گفت: منابــع تأمین اجتماعى متعلق به دولت نیســت، 
بلکه از پرداخت بیمه کارفرمایان تأمین شــده و متعلق 
به کارگران، شاغالن و بازنشستگان این صندوق است 
و مطابق قوانین شرع، هیچ کس حق ندارد بدون اجازه 

ذینفعان، این منابع را جاى دیگر مصرف کند.
همچنین براســاس قانون الزام، تأمین اجتماعى باید به 
بیمه شدگان خود خدمات مطلوب ارائه دهد. برشان افزود: 
خوشبختانه جامعه و تشکل هاى کارگرى و کارفرمایى در 
مذاکرات خود با کارشناسان و نمایندگان مجلس شوراى 
اسالمى، آنان را متقاعد کرده اند که ادغام تأمین اجتماعى 
در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، کار منطقى 
نبوده و به همین دلیل، این الیحه فقط در کمیســیون 
بهداشــت مجلس رأى آورد و در کمیسیون تلفیق با آن 
مخالفت شــد و آن را رد کردند اما هنوز کار تمام نشده و 

ادامه کار در صحن علنى مجلس شوراى اسالمى است.
وى ادغام بیمــه تأمین اجتماعى در وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکى را خط قرمز جامعه کارگرى 
دانست و گفت: ما تالش مى کنیم درمان در سازمان بیمه 
تأمین اجتماعى دچار بحران نشود و البته جا دارد از همه
 تشکل هاى کارگرى و کارفرمایى که با تعامل، همفکرى 

و یکسونگرى در حمایت از عدم ادغام گام برداشتند تشکر 
نماییم تا شــاهد مخالفت با این اقدام، درصحن علنى 

مجلس شوراى اسالمى باشیم. 
دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان مى گوید: متأســفانه 
در دهه گذشــته به خصوص در دولت هاى نهم و دهم 
سوءمدیریت در ســازمان تأمین اجتماعى باعث شد تا 
این سازمان نتواند به تعهدات خود عمل کند و در حقیقت 
تأمین اجتماعى، حیاط خلوت دولت بود و عدم پرداخت 
بدهى دولت به تأمین اجتماعى در دوران شکوفایى که 

نفت قیمت بسیار خوبى داشت، از مشکالت عمده بود. 
برشــان افزود: امروز در دولت تدبیر و امید، ســکاندار 
سازمان تأمین اجتماعى گروهى از افراد کاردان و نخبه 

هستند که گام هاى بسیار مؤثرى هم برداشته اند.
وى بدهى دولت هاى گذشته به ســازمان بیمه تأمین 
اجتماعى را بیش از 120 هزار میلیارد تومان اعالم کرد 
و گفت: دولت بزرگترین بدهکار ســازمان بیمه تأمین 
اجتماعى کشور اســت که خوشــبختانه با پیگیرى در 
کمیسیون تلفیق، دولت مکلف شد در برنامه ششم توسعه، 
بدهى خود را به سازمان بیمه تأمین اجتماعى پرداخت کند 
که اگر اینگونه شود سازمان بیمه تأمین اجتماعى قوى 
شده و حتى مى تواند همسان سازى براى بازنشستگان 

کشورى و... را اجرایى کند. 
***

رئیس کانون انجمن هاى صنفى کارگران استان اصفهان 
نیز گفت: ادغام بیمه تأمین اجتماعى در وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکى مغایر با قانون بوده و ما با آن 
مخالف هستیم و در مقابل این ادغام، عکس العمل نشان 

خواهیم داد.
على یزدانى با بیان اینکه اجراى طرح تحول ســالمت، 
طرحى شکست خورده است گفت: قرار بود منابع مالى 
اجراى طرح تحول سالمت از محل یارانه ها تأمین شود 
که اینگونه نشد و امروز وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکى مى خواهد از ادغام صندوق بیمه تأمین اجتماعى 
که نیمى از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار مى دهد 
این منابع مالى را تأمین کند که ما آرام نخواهیم نشست. 

دبیر اجرایى خانه کارگر تشریح کرد 

ادغام بحران آفرین 
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تعرفه واردات موز  تغییر کرد
با تصویب هیات وزیران، حقوق ورودى موز در ازاى 

صادرات سیب درختى یا کشمش تغییر کرد.  
متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است؛  

بنــد (5) مندرجات ذیل یادداشــت فصل (8) کتاب 
مقررات صادرات و واردات ســال 1395 به شرح زیر 

اصالح مى شود؛ 
5- به ازاى صادرات 1,5 کیلوگرم ســیب درختى یا 
صادرات یک کیلوگرم کشمش، حقوق ورودى یک 
کیلوگرم موز معادل 5 درصد ارزش تعیین مى شود. 
اســحاق جهانگیرى، معاون اول رییس جمهور، 

این مصوبه را براى اجرا به وزارت جهاد کشاورزى،  
وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادى 

و دارایى ابالغ کرد.

ورود موقت کاالى ایرانى به 
67 کشور

سند الحاق ایران به کنوانسیون ورود موقت کاالهاى 
ایرانى به 67 کشــو، تحویل سازمان جهانى گمرك 

شد.
، ســند الحاق دولت جمهورى اســالمى ایران به 
کنوانسیون ورود موقت (استانبول) رسما در جریان 
مالقات سفیر ایران در بروکســل با کونیو میکوریا 
دبیرکل ســازمان جهانى گمرك به این ســازمان 

بین المللى تحویل شد.
دبیرکل ســازمان جهانى گمرك در ارتباط با روند 
الحاق ایران به ســازمان جهانى تجارت گفت: این 
سازمان به موجب اساسنامه خود به کشورهاى عضو 
براى الحاق به ســازمان جهانى تجارت کمک هاى 

فنى ارائه مى نماید. 

چرا شکر داخلى فروش نمى رود
عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزى،آب و منابع 
طبیعى مجلس با بیان اینکه 200 الى 300 هزارتن 
در سال نیاز به واردات شکر داریم،گفت: ماندن شکر 
داخلى بر روى دســت کارخانه دار نتیجه واردات بى 

رویه است.
جالل محمودزاده درباره وضعیت محصول شــکر 
در کشــور،گفت:برخى از ســال ها على رغم اینکه 
300 هزارتن درسال نیاز به واردات شکر  داریم تا سه 
میلیون تن نیز شاهد  واردات شکر به کشور بوده ایم. 
نماینده مردم مهاباد درمجلس شــوراى اســالمى، 
تصریح کرد؛ واردات بى رویه شکر موجب مى شود 
شکر داخلى بدون مشــترى نزد کارخانه دار داخلى 
بماند و این درحالى است که زمانى که شکر داخلى 
به علت واردات بى رویه فروش نرود،بدیهى است که 
کارخانه داران نیز نمى توانند بهاى چغندرکاران را در 

زمان مقرر پرداخت کنند. 
محمــودزاده افزود:برخى کارخانه داران شــکر در 
مقاطعى به جاى بهاى چغندرقند به کشاورز مى دادند 
و کشــاورز هم با توجه به اینکه توان فروش بهینه 
محصول  را  در بازار ندارد،در این راســتا نیز متضرر 

مى شود. 
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزى،آب و منابع 
طبیعى مجلس با بیان اینکــه 200الى 300 هزارتن 
نیاز امروز ما به واردات شکر درسال است،گفت:براى 
فروش شکرداخلى در بازار در زمان مناسب و پرداخت 
به موقع بهاى چغندرقندکاران باید واردات بى رویه 

شکر مانند سالهاى گذشته تکرار نشود.

احتمال کاهش مالیات طال
 رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال 
ضمن اشــاره به مکاتبات انجام شده با نهاد ریاست 
جمهورى و مجلش شــوراى اســالمى، از احتمال 
کاهش شش درصدى مالیات بر ارزش افزوده طال 

خبر داد.
محمد ولى ادامه داد: در ارتباط بــا تبعات باال بودن 
میزان مالیات بر ارزش افزوده طال که در حال حاضر 9 
درصد است و با توجه به مذاکرات انجام شده، احتمال 
کاهش شش درصدى مالیات بر ارزش افزوده طال 
وجود دارد و بر اساس پیش بینى هاى مختلف انتظار 
مى رود که میزان مالیات بر ارزش افزوده طال ســه 
درصد لحاظ شود اما این مسئله هنوز قطعى نشده و 

در آینده نزدیک اعالم مى شود.

رئیس کل سازمان مالیاتى با تاکید بر اجراى طرح جامع 
مالیاتى تا پایان ســال، در واکنش بــه انتقاد از دریافت 
مالیات در شــرایط رکود اقتصادى گفت: اسناد صحیح 

فعالیت اقتصادى مبناى تشخیص درآمد افراد است.
ســیدکامل تقوى نژاد با تاکید بر ضرورت اجراى طرح 
جامع مالیاتى تا پایان سال جارى گفت: اجراى این طرح،  
اولویت نخســت اقدام و عمل سازمان در سال 95 بوده 
و یکى از بزرگترین طرح هاى اقتصادى کشور به شمار 
مى رود که با اجراى آن، اقتصاد کشور به سمت شفافیت 

سوق خواهد یافت.
وى با تاکید بر استفاده حداکثرى مدیران کل و ممیزین 

از اختیــارات موضوع مــواد 238 قانــون مالیات هاى 
مستقیم و 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خاطرنشان 
کرد: اختیار بخشــودگى جرایم قابل بخشــش قانون 
مالیات هاى مســتقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده 
به مدیران کل امور مالیاتى سراسر کشور تا پایان سال 
96 تفویض خواهد شد؛ ضمن اینکه مدیران باید از این 
اختیارات به منظور تفاهم و تعامل با مودیان اســتفاده 

کنند.
وى با اشاره به پیش بینى درآمدهاى مالیاتى سال جارى 
عنوان کرد: امســال رقم پیش بینى شــده درآمدهاى 

مالیاتى در بودجه، 87 هزار میلیارد تومان است.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به جزئیات بسته خروج 
از رکود اصناف، گفت: اولویت در این بســته، نوسازى 
ماشــین آالت و ابزارآالت واحدهاى صنفى است. على 
فاضلى گفت: این بســته در حال نهایى شــدن است و 
مسئولیت تدوین آن را وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
نیز بخش تولید، بر عهده دارد که تاکنون هم جلساتى را 
با اتاق اصناف داشته اند. رئیس اتاق اصناف ایران با بیان 
اینکه تقریبا شــکل اولیه و اصلى کار آماده شده است، 
افزود: براى آن دســته از بنگاه هایى که در امر نوسازى 
و بهسازى فعالیت دارند، تسهیالت خوبى در نظر گرفته 
شده است؛ زیرا معتقدیم که نوسازى بنگاه ها باید یکى از 

اولویت هاى اصلى ما باشد.
وى با اعالم اینکه اگر قرار باشــد که به ســمت توسعه 
صادرات غیرنفتى پیش برویم، نوســازى و بهســازى 
ماشین آالت و ابزار آالت باید در دستور کار قرار بگیرد، 
اظهار داشــت: به یقیــن تامین نقدینگى باید توســط 

نهادهاى پولى و مالى کشور تبیین شود.
فاضلى با اشــاره به اینکه به زودى خبرهاى خوشــى 
براى بنگاه هاى صنفى داریم، گفــت: براى تعیین رقم 
تسهیالت، حداقل ها را در نظر گرفته ایم؛ اما تسهیالت 
خوبى براى ورود ماشــین آالت و نوسازى در این بخش 

ارائه مى شود.

تفویض اختیار بخشودگى 
جرائم مالیاتى

خبرهاى خوش براى 
بنگاه هاى صنفى 

ســاخت و اســتفاده از نیروگاه هاى برق آبى براى تولید 
الکتریسیته مورد نیاز کشور با توجه به اقلیم خشک ایران 
نمى تواند روش چندان درســتى براى کمبود انرژى مورد 

نیاز باشد.
به گزارش خبرآنالین، متغیر بودن تولید انرژي برقابی در 
سال هاي مختلف به مقدار حجم آب موجود پشت سدها و 
به طور غیرمستقیم به وضعیت بارندگی و خشکسالی کشور 
باز می گردد. درحال حاضر بحران آب در کشــور ایران و 

جنبه هاي مختلف آن بر کسی پوشیده نیست.
وقوع کم آبی ها و خشکســالی ها، افزایش مصارف، از بین 
رفتن زیست بومهاي آبی و تبعات زیست محیطی، همگی از 
ابعاد مختلف بحران آب هستند که در دهه هاي قبل کمتر از 

آنها سخن بمیان می آمد.
این مشکالت موجب شــده که مقوله سدسازي و سدها 
در مرکز توجه منتقدان و طرفــداران آن قرارگیرد. یکى از 
موضوعاتى که به صورت مسائل پیرامونى مقوله سدسازى 
در کشور محل مناقشــه موافقان و مخالفان است، مقوله 

نیروگاه هاى برق آبى است.
در نیروگاه هاي برقابی از آب جمع شــده در پشت سدها 
براي تولید برق استفاده می شــود. آب جمع شده در پشت 
ســدها با برخورد به پره هاي توربین سبب چرخش روتور 
توربین می شود و چرخش روتور توربین نیز سبب چرخش 
ژنراتور و در نتیجه تولید برق می شــود. نیروي برقابی یا 
هیدروالکتریسیته اصطالحی است که به انرژي الکتریکی 

تولیدي از نیروي آب اطالق میشود.
آنگونه که گــزارش مرکز پژوهش هاى مجلس نشــان 
مى دهد برقابی، 98,8 درصد از تولید ملی برق تجدیدپذیر 
و 13,8 درصد از مجموع الکتریســیته تولیدي در ایران را 
تشکیل می دهد. درحالى که هیدروالکتریسیته حدود 19 
درصد از کل انرژي الکتریکی تولیدي جهان را پوشــش 
می دهد.نیروگاه برقابی کارون 3 با توان تولید برق 2280 
مگاوات و تولید انرژي ســاالنه 4170 گیگاوات ساعت، 
بزرگترین نیروگاه برقابی کشور اســت.  درحال حاضر در 
کل کشــور حدود 11,3 گیگاوات ظرفیــت تولید انرژي 

برقابی وجود دارد.  از سال 1387 تا سال 1394 از 5 تا 13,5 
گیگاوات ساعت انرژي برقابی در کشور تولید شده است.

ایران با متوسط بارندگی برابر با یک سوم متوسط جهانی، 
جزو کشورهاي خشک و نیمه خشک جهان است و عالوه  
بر این امر، شاید مهمترین علت تأســیس سدها در ایران 
پراکنش نامناســب زمانی و مکانی بارندگی باشد. این امر 
در درجه اول بدین معناســت که باید تمهیدي در جهت 
ذخیره آب براي زمان مورد نیاز آن  براى کشاورزي و شرب 
اندیشــید و در درجه دوم نیز بدین معناست که انحراف از 

معیار مکانی بارندگی در کشور قابل توجه است.
با توجه به اینکه میزان انرژي برقابی کمتر از 15 درصد از 
کل انرژي برق کشور را تشکیل می دهد، شاید نتوان هدف 
تأمین انرژي را هدف اصلی مناسبی براي تأسیس یک سد 
در کشور دانست. این امر در حالی است که ذخیره آب توسط 
سد در یک کشور کم آب و خشک و رهاسازي آن براى تولید 
برق، علیرغم وفور ســوخت هاي فسیلی، چندان صحیح 

بنظر نمى رسد.

قصه پرغصه آب، مقدس ترین عنصر طبیعى 
در سرزمین چشمه ها و قنات ها این روزها 

دل هر ایرانى را به  درد مى آورد.
طى روزهــاى اخیر عکســى در شــبکه هاى 
اجتماعى میان ایرانیان دســت به دست مى شود و 
همه با دیدن آن آه و فغان سر مى دهند که ما را چه شده 
اســت؟ چه شــد که ایرانیانى که آب را آنچنان مقدس 
مى دانستند که میهن خویش را «آب و خاك» مى نامیدند 
این روزها درس عبرتى براى نسل آینده مردمى آن سوى 

دنیا شده اند؟
تصویر مربــوط بــه صفحــه اى از کتــاب جغرافیاى 
دانش آموزان استرالیایى درباره پیامدهاى مخرب انتقال 
آب اســت. تصویرى که براى ایرانیان بسیار آشناست: 
تصویر مقایسه دریاچه ارومیه قبل و بعد از خشک شدن. 
تصویرى که گویاى بى توجهى ما ایرانیان به مایه حیات 

است.
در این درس آمده است:

«چه اتفاقى مى افتد وقتى ما آب را منحرف مى کنیم. خیلى 
از دریاچه هاى بزرگ جهان در حال کوچک شدن هستند... 
بزرگ ترین دریاچــه خاورمیانه و یکــى از بزرگ ترین 
دریاچه هاى نمک در جهان خشک مى شود. از سال 2005 
تاکنون بیش از 65 درصد مساحت دریاچه ارومیه از دست 
رفته و اراضى نمکى وســیعى را به جا گذاشته است این 
دریاچه در سال 1971 در کنوانسیون رامسر به عنوان یک 
تاالب مهم در سطح بین المللى اعالم شده است و در سال 
1976 اعالم شد که یونسکو آن را تحت حمایت ذخیره 

بیوسفر قرار داده است.

دریاچه و تاالب هاى اطراف آن، زیستگاه فصلى و منبع 
مهم غذایى پرنده هاى مهاجرى است که از آرتمیاها تغذیه 
مى کنند. به غیر از پالنکتون ها، آرتمیاها تنها جاندارانى 
هســتند که در این آب مى توانند زندگــى کنند. دریاچه 
ارومیه، یک پایانه آب است: رودخانه هاى دائمى و فصلى 
که به دریاچه مى ریزند با خود، نمک طبیعى مى آورند. به 
دلیل اقلیم گرم و خشــک، تبخیر باال منجر به تشکیل 
بلورهاى نمکى در ساحل مى شــوند. دلیل پایین رفتن 
سطح دریاچه، ترکیبى از خشکسالى درازمدت و انحراف 
روزافزون آب براى کشاورزى بوده است. مردم اغلب به 
طور غیرقانونى از آب بهره مى برنــد بدون آن که هزینه 
آن را پرداخت کنند یا بیش از آن چه اجازه دارند برداشت 

مى کنند.»
متن فوق آن چیزى بود که در کتب درسى دانش آموزان 

استرالیایى تدریس مى شود.
شاید اگر روزى که خبر احتمال خشک شدن دریاچه ارومیه 
به گوش رسید، هر ایرانى نسبت به این موضوع حساس 
مى شد امروز شاهد از نفس افتادن گاوخونى، سیاه بخت 
شــدن بختگان، خشــکى هامون، نابودى هورالعظیم، 
به شماره افتادن نفس هاى تاالب انزلى و هزاران دریاچه 

و تاالب دیگر نبودیم.
اینکه آب ســاالران در کشــور چه اندازه قدرت دارند که 
تاکنون سازمان محیط زیســت به عنوان نماینده دولت 
و بســیارى از نمایندگان مردم در مجلس نتواستند با آن 
مقابله کنند این سوال را ایجاد مى کند که این افراد کیستند 
که سرمایه  کشــور را به تاراج مى برند و به هیچ کس نیز 

پاسخگو نیستند.

نبود مدیریت اصولى در منابع آبى کشور، اکنون یکپارچگى 
هویت ملى ایرانیان را نشانه رفته است. به گفته کارشناسان 
این حوزه، در صورت عدم رویارویى درست و به موقع با 
مسئله شاهد اختالفات آب در ایران هستیم. درحال حاضر 
به دلیل پروژه هاى انتقال آب بین حوزه اى، بســیارى از 
هموطنان بر سر مسئله آب با هم اختالف دارند. چند روز 

قبل کشاورزان شرق اصفهان با بولدوزر به جان لوله انتقال 
آب از استان اصفهان به استان یزد افتاده  و آن را شکستند. 
مردم چهارمحال بختیارى نیز به دلیل پروژه هاى انتقال 
آب بى شمارى که از این اســتان به اصفهان اجرا شده با 
اصفهانى ها به مشکل برخورده اند و به همین ترتیب، لرها 

و قمى ها، اصفهانى ها و کاشانى ها، یزدى ها، کرمانى ها، 
سیستانى ها و ترکمن ها درگیر تنش هایى هستند.

اکنون قدرت آب ســاالران بزرگ تریــن دریاچه جهان، 
یعنى دریاى خزر را نشانه رفته  اســت: انتقال آب از خزر 
به سمنان که به نام شرب است و به کام تبلیغات سیاسى. 
موضوعى که نشان مى دهد صداى آخرین قطره هاى آب 

ایران را دنیا شنیده است اما مسئوالن مربوطه هنوز گوشى 
براى شــنیدن آن ندارند و با ادامه رونــد فعلى به زودى 
صفحات بیشترى از کتاب هاى درسى دانش آموزان دنیا 
به تاالب ها و دریاچه هاى خشــک شده ایران اختصاص

 مى یابد.

ایرانیان در مدیریت آب به جهان چه مى گویند

آب در ایران؛ دیروز مقدس و امروز درس عبرت جهانیان

رهاسازى آب پشت سدها براى تولیدبرق مقرون به صرفه نیست 

خودروهــاى لوکس همواره مورد توجه اقشــار مختلف 
جامعه بوده و اکثر افراد جامعه تمایل دارند براى یک بار 

هم که شده سوار این خودروهاى پر زرق و برق شوند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان سبک زندگى برخى 
افراد جامعه مدت ها است که با خودنمایى آمیخته شده و 
تحت این شرایط هر روز پدیده  ویژه اى  بروز پیدا مى کند.
اجاره خودروهــاى لوکس یکى از همیــن پدیده هاى 
نوظهور است و بازارى به جذابیت چهار چرخ هاى آخرین 
مدل دارد،اتفاقى پیش از این پیش از این با هدف تزئین 
براى ماشــین عروس یا مراسم هاى خاص  و... خالصه 
مى شد این روزها براى نشان دادن تمکن مالى، دور زدن 
در خیابان ها، تشــریفات و... با نگاه فخر فروشى شکل 

گرفته است.
براساس گزارش هاى میدانى خبرنگار باشگاه خبرنگاران 
تمامى مراکز اجاره خودرو یک پیش شرط ماوراى هزینه 
نقدى اجاره خودرو ها دارند و آن پرداخت  15 درصد قیمت 
خودرو به صورت نقد یا سند ملکى معادل قیمت خودرو  
است به همراه  یک چک به مبلغ هزینه کل قیمت خودرو.

1 -  مازراتى کواتروپورته 
 اجاره روزانه این خودرو لوکس پنج میلیون تومان آب مى 
خورد و اگر فردى قصد اجاره هفتگى آن را داشــته باشد 
با تخفیف ســه میلیون و 500هزار تومانى نمایشگاه دار 

روبرو مى شود و تنها باید 31 میلیون و 500 هزارتومان 
ناقابل بپردازد. البته اجاره ماهانه این خودرونیز حدود 42 

میلیون تومان است.
2– پورشه پانامرا 

 اجاره روزانه این خودرو سه میلیون تومان تمام مى شود و 
اگر فردى قصد اجاره هفتگى آن را داشته باشد با تخفیف 
یک میلیون و 600هزار تومانى نمایشگاه دار روبرو مى 
شــود و تنها باید  19 میلیــون و 600 هزارتومان هزینه 
پرداخت  کند. اگر بخواهید این خودرو را به صورت ماهانه 
اجاره کنید تنها کافى است که  25 میلیون تومان بپردازید. 

  S500 3 -  بنز
 هزینه اجاره این خودرو روزانه دو میلیون تومان است و 
اگر فردى قصد اجاره هفتگى این خودرو را داشــته باشد 
باید  13 میلیون تومان هزینه  پرداخــت کند،اجاره این 
خودرو به صورت ماهانه نیز حدود 20 میلیون تومان تمام

 مى شود.
 x6  4 - خودرو بى ام و

اما هزینه اجاره این خودرو روزانه دو میلیون تومان تمام 
مى شــود و اگر فردى قصد اجاره هفتگى این خودرو را 
داشته باشــد باید  13 میلیون تومان هزینه پرداخت کند 
قیمت اجاره این خودرو به صورت ماهانه نیز  20 میلیون 

تومان است.

طى
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دریاچه در س
تاالب مهم
اعال 1976

هزینه پز دادن با مازراتى چقدر تمام مى شود؟

پیرو آگهى مزایده شماره 17298 مورخ 1395/8/12 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد 
به استناد مصوبه شماره 1995 مورخ 95/8/3 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به 
فروش یک قطعه زمین به شماره 65  از بلوك یک شهرك ایوب آباد به متراژ 168 مترمربع 
با قیمت پایه کارشناســى به ازاى هر مترمربع 2/700/000 ریال از طریق مزایده عمومى 
اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ 
مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى 

به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمنًا هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشــد. (کمیســیون در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار مى باشد) 

آگهى مزایده (مرحله دوم)

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل  حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل  

نوبت اول
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پورقاسمى در سپاهان
بازیکن سابق تیم هندبال فوالد مبارکه سپاهان بار دیگر 

به این تیم  بازگشت.
اسماعیل پناهنده سرپرست تیم هندبال فوالد مبارکه 
سـپاهان با اعالم این خبر گفت: سـعید پورقاسمى که 
از بازیکنان پـرورش یافته در مکتب هندبال سـپاهان 
است و چند سال نیز سـابقه حضور در این باشگاه را در 
کارنامه خود دارد بار دیگر به جمع زردپوشـان پیوست.

وى ادامه داد: قرارداد این سـتاره هندبـال ملى ایران با 
سپاهان یکساله اسـت و امیدواریم در سال هاى آینده 

نیز قرارداد وى تمدید شود.
گفتنى است سعید پورقاسمى سال گذشته در تیم بافق 

یزد بازى مى کرده است.

زکى پور در ذوب آهن؟ 
 دفـاع چپ اسـتقالل از شـرایطش در این تیـم راضى 
نیست و توافقاتى براى انتقال وى به ذوب آهن صورت 

گرفته است.
میالد زکى پور ابتداى فصل که به اسـتقالل آمد، امید 
زیادى را بـه جمع آبى هـا آورد. قـرار بود کـه او پدیده 
این فصل استقالل و لیگ برتر شـود، اما هنوز نیمکت 

نشین است.
درخشش یعقوب کریمى و فیکس شدن او در تیم، باعث 
شده به زکى پور بازى نرسـد و علیرضا منصوریان او را 
روى نیمکت بگذارد. به همین دلیل زکى پور دوست دارد 
از استقالل جدا شود تا به تیمى برود که در آن بازى کند.
خبرهاى رسیده حکایت از آن دارد که استقالل و ذوب 
آهن براى انتقال این بازیکن به توافق رسیدند و زکى پور 

نیم فصل راهى این تیم اصفهانى خواهد شد.

ایران با سه پله سقوط سى ام 
دنیا شد

همان طور که چند روز پیش نوشته بودیم با وجود حفظ 
روند شکست ناپذیرى تیم ملى برابر سـوریه، ایران در 
رنکینگ جدید فیفا با سه پله سـقوط در جایگاه سى ام 

قرار گرفت.  
برترى 8-1 برابر پاپوآگینه نو و سپس توقف بدون گل 
برابر سوریه در باتالق سرمبان باعث شد تا تیم ملى نه 
تنهـا در رنکینگ ماه جدیـد فیفا فرصتى بـراى صعود 
نداشته باشد بلکه با سه پله سقوط نیز مواجه شود تا در 

جایگاه سى ام دنیا قرار بگیرد. 

یاس بین ملى پوشان
یاسر بختیارى ملقب به یاس یکى از خواننده هایى است 
که طرفداران زیادى دارد و حسـابى هم محبوب است. 
او اتفاقا رابطه خیلى خوبى هم با بازیکنان تیم ملى دارد. 
همین چند وقت پیش، اشکان دژاگه و سروش رفیعى و 
علیرضا حقیقى و فرشاد احمدزاده در جمعى کنار او بودند.  
او در مصاحبه اى از آرزویش گفته است که دوست دارد 
بـراى صعود ایـران به جام جهانـى آهنگـى بخواند. او 
درباره دیدار با بازیکنان تیم ملى گفت :ببیند باالخره من 
همیشه طرفدار تیم ملى بوده ام. تیم ملى کشورم است. 
باید بگویم من فقط بازى هاى ملى را مـى بینم و زیاد 
بازى هاى باشـگاهى چه داخلى و چه خارجى را دنبال 
نمى کنم. درباره دیدار با ملى پوش ها هم باید بگویم به 
هر حال اشکان و دیگر بچه ها یکسرى کارهاى من را 
شـنیده بودند. یک تمایل دو طرفه بین ما وجود داشت 
تـا همدیگر را ببینیم. یکسـرى دوسـت مشـترك هم 
داشـتیم که عامل قول و قرار را گذاشـتند و همدیگر را 

مالقات کردیم.

عقیلى در ورزشى جدید
هادى عقیلى که با خشم کارلوس کى روش از تیم ملى 
ایران کنار گذاشته شد، در رده باشگاهى هم از نیم فصل 
دوم سال گذشته از سپاهان خط خورد. او تا پایان امسال 
با باشگاه اصفهانى قرارداد دارد، اما نامش در لیست این 
تیم دیده نمى شـود. با وجود تغییر مدیرعامل باشـگاه 
سـپاهان باز هم شـرایط ایـن مدافع ملى پوش سـابق 
مشخص نیست. عقیلى مدتى است از سپاهان به کمیته 
انضباطى شکایت کرده و قرار اسـت این دادگاه درباره 
وضعیتش تصمیم بگیرد. این روزها او دور از مستطیل 

سبز، آمالش را در میدان تنیس پیگیرى مى کند.

تایم اوت

بازیکن و ستاره سابق باشگاه روستوف بعد از درخشش 
مهاجم ایرانى این تیم برابر بایرن به تمجید از ســردار 
پرداخته و مدعى شد طرفداران این تیم به زودى باید با 

این بازیکن خداحافظى کنند. 
استیپه پلتیکوســا دروازه  بان پیشین تیم ملى کرواسى 
و  باشگاه هاى  روستوف و دیپورتیو الکرونیا اسپانیا در 
مصاحبه با روزنامه اســپرت اکسپرس روسیه در پاسخ 
به سئوالى پیرامون ســردار آزمون و دریبلى که او برابر 
بوآتنگ انجام داد تصریح کرد:  سردار در شرایط مطلوبى 
قرار دارد و هنوز هم تمرینات او را به خاطر دارم. سردار 
اغلب ایــن تکنیک ها را زیر نظر قربــان بردى اف فرا 

گرفته که استدالل آن بر مبناى حرکت در جهت خلق 
موقعیت اســت. بنابراین آزمون قادر به ایجاد هرگونه 
پیچیدگى در هر قالب خط دفاعى تیــم هاى اروپایى 
اســت. تمام این نکته ها برگرفته از تفکرات سرمربى 

تیم  رقم خورد .
پلتیکوســا در پایان مدعى شــد طرفداران باید خود را 
براى خداحافظى با پدیده ایرانى آماده کنند.  این اتفاق 
مى تواند به زودى رخ بدهد. در روســتوف پول زیادى 
براى حفظ سردار آزمون وجود ندارد. اگر پیشنهاد خوبى 
برســد، همه چیز به تمایل و خواسته ســردار بستگى 

خواهد داشت. 

ماجراى بحث برانگیز سفرهاى مداوم برانکو از سوى 
مترجم سابق سرمربى پرسپولیس برمال شد.

در حالیکه گفته مى شــود برانکو سرمربى پرسپولیس 
فعالیت اقتصادى خود را از کرواســى به امارات منتقل 
کرده تا از شر مالیات هاى سنگین تجارت اروپا خالص 
شود اما مترجم سابق وى نظر دیگرى در این خصوص 

دارد.
 محمدرضا چلنگر ضمن تکذیــب این موضوع گفت: 
برانکو زمانى که هدایت تیم الوحــده بر عهده گرفت 
،حســاب بانکى در کشــور امــارات باز کــرد و مبلغ 
قراردادهایش را از طریق این حساب به کرواسى منتقل 

مى کرد. در حال حاضر هم برانکو مبالغى که از باشگاه 
پرسپولیس دریافت مى کند به حساب بانکى در امارات 
واریز مى کند تا از آنجا به یکى از بانکهاى کرواســى 

انتقال بدهد. 
وى در ادامــه عنوان کرد: بــا توجه به اینکــه برانکو 
نمى تواند به طور مســتقیم پول هاى خود را به حساب 
یکى از بانک هاى کرواسى واریز کند. بنابراین وى از 
طریق امارات وجوه دریافتى از باشــگاه پرسپولیس را 
به کرواســى انتقال مى دهد. کى روش سرمربى تیم 
ملى هم حســابى در یکى از بانک هاى امارات دارد و 

پول هایش را از امارات به پرتغال انتقال مى دهد.  

راز سفر هاى برانکو
 فاش شد

روستوف پول آزمون 
را ندارد

کاظم افرندنیا هنرمند اصفهانى سینما و تلویزیون است در 
دهه هاى 60 و 70 حضورى پررنگ در این عرصه داشت. 
البته در سال هاى اخیر کمتر او را در آثار سینمایى دیده ایم. 
بازى در سریال معماى شاه ، چند فیلم سینمایى و چند تله 
فیلم که در ایام اخیر پخش شــد ما را امیدوار کرد که باز 
هم  این هنرمند نامدار شهرمان که با بازى در فیلم هایى 
همچون کانى مانگا، سفیر،  سگ کشى،زهر عسل،شمارش 
معکوس، عملیات کرکوك ،میرزا کوچک خان و ... آثارى 
بیادماندنى را از خود بر جاى گذاشته و خاطره ساز شده است، 

باز هم در این عرصه فعال و پویا باشد.
اما اینکه چرا گروه ورزشــى نصف جهان به سراغ کاظم 
افرندنیا رفته ،دلیلى نداشــت جز عالقه شدید افرندنیا به 
فوتبال اصفهان و البته سپاهان. کاظم افرندنیا در جشن 
قهرمانى ســپاهان در فصل چهاردهم یکى از مهمانان 
آن ویژه برنامه بود و از آن برنامه به بعد بود که ما متوجه 
شدیم که وى یک سپاهانى دو آتیشه است و مى توانیم 
در مورد فوتبال به بهانه هاى مختلف  گفتگو هاى خوبى 

با او داشته باشیم.
آقاى افرندنیا!  ممنون از فرصتى که 
در اختیار ما گذاشتید. آن روزى که در 
جشن قهرمانى سپاهان حاضرشدید 
ما متوجه شدیم که شــما سپاهانى 
هستید و خالصه دوستى ما با شما از 
آن روز آغاز شد و خدا را شکر همچنان 

ادامه دارد!
ممنون از فرصتى که براى من مهیا کردید تا با همشهریان 
عزیزم و با ســپاهانى ها صحبت کنم. من یک اصفهانى 
و ســپاهانى هســتم و به این موضوع هر جا که بوده ام 
افتخار کرده ام.از آن روزى که سپاهان قهرمان شد و در 
جشن قهرمانى تیم شــرکت کردم، بعد از آن هر کدام از 
اصفهانى ها و سپاهانى ها مرا مى بینند  در مورد تیم شان 
با من صحبت مى کنند. حتى جالب است بدانید وقتى تیم 
نتیجه نمى گیرد گالیه هایشان را به من مى گویند که البته 
باید بدانند من در این زمینه کاره اى نیستم!و صرفا هوادارم 

و دوست دارم سپاهان همیشه قهرمان باشد.
آقا کاظم! چى شد که هوادار سپاهان 
شدید. به هر حال شما سالها در تهران 
زندگى کرده اید، بیشــتر مردمى که 
با آنها در ارتباط هستید یا استقاللى 
هستند یا پرسپولیسى و وقتى که آنها 
متوجه بشوند که شما سپاهانى هستید 
قطعا محبوبیت شــما بین آنها  شاید 

کمترشود.
 به هر حال آدم نباید خیلــى چیزها را فراموش کند. االن 
فرقى نمى کند که ما کجا زندگى مى کنیم. من اهل نائینم 
و بزرگ شــده اصفهان و هر کجا که باشم خودم را یک 

اصفهانى مى دانم.
وقتى استان مان تیم قدرتمندى مثل سپاهان و یا تیمى 
خوب مثل ذوب آهن را دارد چرا باید طرفدار تیم دیگرى 
باشیم؟ وقتى خیلى ها در اصفهان سالها زحمت کشیدند تا 
تیمى مثل سپاهان اینگونه رشد کند و به یک قدرت بزرگ 
تبدیل شود و اینگونه نام اصفهان را در ایران و حتى فراى 
مرزها پر آوازه کند، پس ما هم در این بین باید ســهمى 
داشته باشیم. هنرمندان اصفهانى چه آنانى که در اصفهان 
هستند و چه آنهایى که در تهران و یا هر جاى دیگر زندگى 
مى کنند باید حامى تیم شهرشان باشند و هر کجا هستند 
از تیم شهرشان سخن بگویند . این تنها کارى بوده که تا 
کنون از دست ما بر آمده است. البته این را هم بگویم که 
همانطور که شما گفتید به جهت زندگى در تهران شاید 
بســیارى از مردم عزیزى که در پایتخت با ما در ارتباط 
هستند استقاللى یا پرسپولیسى باشند. من کامال به عالیق 
آنها احترام مى گذارم. اما خوب سپاهانى بودن خود را هم 
هیچوقت پنهان نکرده ام و کرى هاى خوب و جالبى بین 

من و آنها رد و بدل مى شود.
نتایج این روزهاى سپاهان را پیگیرى 

مى کنید؟
بله . پارسال که سپاهان خیلى نتایج بدى گرفت. درست 
است که ما هر ســال از تیم قهرمانى نمى خواهیم و این 
خواسته هم غیر منطقى و غیر معقول است، اما به هر حال 
نباید به آن شکل نتایج بد را مى گرفتیم و به نظرم نتایج 
پارسال  اصال در شان سپاهان نبود. امسال هم تیم به کلى 
تغییرات عمده اى داشــته و در برخى بازى ها خوب و در 
بعضى دیدارها ضعیف ظاهر شده ایم. باید به کادر فنى و 
بازیکنان جدید فرصت داد. البته بازیکنانى هم که به تازگى 
به سپاهان آمده اند باید بدانند که در چه تیم بزرگى حضور 

دارند و الزم است که حسابى تالش کنند.
وقتى سپاهان مى بازد حتما حسابى 

عصبانى مى شوید درسته ؟!
 ببینید!به هر حال برد و باخت در فوتبال طبیعى است. ولى 
بعضى از دیدارها حیثیتى است و ســپاهان نباید آن ها را 
ساده بگیرد. مثال در دیدار با پرسپولیس برخى از بازیکنان 
سپاهان خیلى پر اشتباه ظاهر شــدند. درست است که 
سپاهان جوان شده و پرسپولیس هم یک عالمه ستاره هاى 
ملى پوش دارد، ولى آن بازى را نباید به آن شکل واگذار 
مى کردیم. دیدارهاى حیثیتى منظورم دیدار با تیم هایى 
است که رقیب دیرینه سپاهان هستند و حسابى براى این 
بازى ها باید مبارزه و تالش کرد. راستى بازى سپاهان با 

استقالل چه زمانى است؟
اوائل دى ماه بــه عنوان آخرین بازى 
نیم فصل در ورزشــگاه نقش جهان. 

چطور استاد؟!
ســپاهان در آن بازى باید حتما تالفى کند و اســتقالل 
را ببرد. به خصوص که بازى در ورزشــگاه نقش جهان 
است. راستى من الزم است که راه اندازى ورزشگاه نقش 

جهان را به همه اصفهانى ها و هواداران سپاهان تبریک 
بگویم.  امیدوارم تا آنجا که مى توانند هواداران سپاهان در 
بازى هاى تیم محبوب شان در این ورزشگاه حاضر شوند 
و حسابى ســپاهان را تشــویق کنند. به هر حال  حضور 
زیاد هواداران در ورزشگاهى مثل نقش جهان مى تواند 
انگیزه هاى زیادى را به تیم منتقل کند و براى پیروزى به 
آنها کمک کند. خالصه این را مــى گفتم . از قول من به 
بچه هاى ســپاهان بگوئید که حتما در دیدار با استقالل 
برنده شوند. راســتى بازى با تراکتور ســازى هم خیلى 
حیثیتى است. من دوســتان تراکتورى زیادى دارم که از 
زمان قهرمانى دو سال پیش سپاهان و وقتى تراکتور به 
مقام قهرمانى نرسید کرى خوانى هاى من با آنها شدت 

گرفته است! تراکتور را هم هر طورى شده ببرید!
انشــاا... که همینطور مى شــود و 
سپاهان این بازى ها  که از دید شما 
حیثیتى است را مى برد. اشاره کردید 
که هواداران ســپاهان وقتى شما را 
مى بینند در مورد درد دل هاى خود و یا 
در مورد بعضى از نتایج ضعیف سپاهان 
با شما صحبت مى کنند.  دیگر در مورد 
چه چیزهایى با شما صحبت مى کنند؟

خوب قبل از اینکه در جشــن قهرمانى سپاهان شرکت 
نکرده بــودم، هــواداران کمتر اطالع داشــتند که من 
سپاهانى ام. اما بعد از آن برنامه، در روزهایى که به اصفهان 
مى آیم و یا در هر جاى دیگر که مرا مى بینند از سپاهان 
صحبت مى کنند. از اینکه تیــم این روزها نتایج ضعیف 
مى گیرد. از محرم نوید کیا حرف مى زنند. در مورد اینکه 
تیم باید تقویت شود، در مورد ورزشگاه نقش جهان و خیلى 
موضوعات دیگر مرتبط با سپاهان. در مورد نتایج که به 
هواداران مى گویم که صبورى کنند و در هر شــرایطى 
محکم و استوار از تیم محبوبشــان حمایت کنند. خوب 
برخى از صحبت هاى هواداران هم به شکلى است که باید 
به مدیران باشگاه منتقل شودو من مى توانم به عنوان یک 
هوادار فقط شنونده باشم و کار خاصى از دستم بر نمى آید.

 کاظم خان! اگر اشــتباه نکنم فیلم 
ســینمایى قلقلک از جمله آثارى بود 
که موضوعى فوتبالى داشت و با نقش 
آفرینى شما بر روى پرده  سینمارفت. 

در مورد آن فیلم صحبت کنید.
بله. قلقلک فیلمى بود به کارگردانى  آقاى  مسعود نوابى و 
تهیه کنندگى بیژن امکانیان در سال هشتاد و چهار ساخته 
شد و با استقبال خوبى هم رو به رو شد. بازیگران مطرحى 
هم در این فیلم نقش آفرینى کردند و شکل طنز و فوتبالى 
آن به همراه پیام هایى که داشت باعث شد تا مورد توجه 

مردم قرار بگیرد.
داستان این فیلم درباره سه جوان فقیر بود که یکى از آنها  
براى ازدواج با دختر مورد عالقه اش با مشکالت زیادى 
مواجه است. دوســتان وى با دیدن عکس یک داور بین 
المللى و مشــهور فوتبال به نام خسرو ماجدى و توجه به 
شباهت میان امیر و این داور که قرار است جایزه دو میلیون 

دالرى فیفا را بگیرد، به فکر گرفتن این جایزه مى افتند.  
به نظرم ایده  قلقلک بسیار خوب بود. البته اشکاالتى هم 

داشت اما مردم از آن استقبال کردند.
 یک مقدارى از فوتبال فاصله بگیریم. 
شــما ســال ها پیش تر مثال دو دهه 
قبل حضور پررنگى در ســریال هاى 
تلویزیونى و البته فیلم هاى سینمایى 
داشــتید، اما  مدتى بود که بینندگان 
تلویزیون شــما را در مجموعه هاى 
تلویزیونى  کمتر مــى دیدند.البته در 
سریال معماى شــاه و چند تله فیلم 
باز هم حضور شما  تا حدودى در این 
عرصه پر رنگ تر شد. اما به هر حال 
در چند سال گذشته  تا حدودى غائب 

بودید. علت چه بود؟
  واقعیت این است که بازیگرانى مثل من به دلیل این که 
بیمه نیســتند و حقوق ثابتى ندارند باید تا زمانى که زنده 
هســتند و توان و انرژى دارند، کار کنند. االن بیش از 66 
سال از ســنم مى گذرد و بالطبع باید بازنشسته شوم. ولى 

چون بازیگرى بازنشستگى ندارد، مجبورم کار کنم.
 من 8 سال سابقه بیمه دارم، ولى در شرایطى قرار گرفتم 
که دیگر نتوانستم بیمه خود را پرداخت کنم. من 6 سال 
بیکار بودم و غیر از بازیگرى هم شــغل و حرفه دیگرى 
نداشتم. متاسفانه بازیگرى شغل من است. شغلى که هیچ 
پشــتوانه و آینده اى ندارد. االن کار در حوزه سینما خیلى 
کم شده و مناسبات اقتصادى سینما به گونه اى است که 
براى بازیگرانى از نسل من کار کردن بسیار دشوار شده 
است. االن باید با تهیه کننده هایى کار کنى که دستمزدت 
را نمى دهند و وقتى دستمزدت را طلب مى کنى، کلى پشت 
سرت حرف مى زنند که فالنى بداخالق است، بازى بلد 
نیست و.... متاسفانه هیچ نهادى پشــتوانه قراردادهاى 

بازیگران سینما نیست و اساسا 
کــه قراردادهاى مــا ضمانت 
اجرایــى نــدارد. واقعیت این 
است که کم کارى ما در سینما 
یــا تلویزیون به دلیــل اوضاع 
نابسامان این حرفه است وگرنه 
ما به خاطر مسائل اقتصادى و 
معیشت هم که شــده به بازى 

در سینما و تلویزیون نیاز داریم.
 اســتاد! چــرا 
آن زمان هایــى 
ســینما  در  که 
حضورى مستمر 
داشــتید بیشتر 

نقش منفى بازى 
مى کردید. آیا این 
مســاله بیشتر به 
و  چهــره  خاطر 
فیزیــک ظاهرى 

شما بود؟
واقعیتش این است که نقش منفى 
را دوست داشتم. اتفاقا به نظر من 
توان و قدرت بازیگر را مى توان در 
نقش هاى منفى ســنجید. بازى 
در نقش هاى منفى دشــوارى و 
پیچیدگى زیادى دارد. یک دلیل 
مهم آن، این اســت که در نقش 
منفى باید شخصیت فردى را بازى 
کنى و رفتارهایــى را به نمایش 
بگذارى که در خودت وجود ندارد 
و نمى توانى از تجربه هاى فردى 

خودت استفاده کنى.
آن وقــت نگران 
این نبودید که این 

مساله یک تصویر ذهنى منفى از شما 
در نزد مخاطبان و مردم ایجاد کند؟

البته بازى مــدام در نقش هاى منفى ممکن اســت هر 
بازیگرى را از این حیث نگران کند، اما خوشــبختانه ما 
مردم فهیم و مهربانى داریم که بازیگرى و سینما را بخوبى 
مى شناسند و در بیرون، برخورد و واکنش منفى که برآمده 
از تصویر ذهنى آنها درباره نقش هاى من وجود داشته باشد 
تاکنون ندیده ام. مردم همیشه به بازیگران لطف داشته اند. 
ولى پیش آمده که سابقه سینمایى من در انتخاب برخى 
نقش هاى مثبت از ســوى تهیه کننده و کارگردان تاثیر 
بگذارد. مثال قرار بود یک بار نقش یک سید را بازى کنم که 
با مخالفت هایى از سوى تهیه کننده مواجه شد به این بهانه 
که افرندنیا همیشه نقش آدم هاى خالفکار را بازى کرده 
و نمى تواند این نقش را بــازى کند که واقعا جاى تعجب 
داشت. چون ما فقط شخصیت هاى خالف و منفى را بازى 

مى کنیم، خودمان که بدمن نیستیم.
شاید گاهى حضور مداوم یک بازیگر 
در نقش هــاى منفــى موجب نوعى 
محدودیت حرفه اى براى او شود بدین 

معنى که یک کارگردان یا تهیه کننده 
براى انتخاب بازیگر براى یک نقش 
مثبت به سراغ او نرود و در واقع این 
فرآیند موجب شود که بازیگر در یک 

قالب مشخص و واحد محدود شود.
ممکن اســت این اتفاق بیفتد، ولى نشان دهنده دیدگاه 
محدود و نگرش غیرحرفه اى آن کارگردان و تهیه کننده 
است که بازیگران را خط کشى مى کند و در قالب محدود 
قرار مى دهد وگرنه یک ســینماگر حرفه اى هرگز چنین 

نگاهى ندارد.  
یادم مى آید شــما در یک سریال به 

لهجه اصفهانى صحبت مى کردید.
بله، در سریال «نقش جهان». به هر حال چون من نائینى 
هستم و در اصفهان بزرگ شــدم و کامال به زیر و بم این 
لهجه آشنا هستم. به همین دلیل معتقدم که بازیگر اگر قرار 
است به زبان بومى صحبت کند، حتما باید آن را شناخته 
و بر آن مسلط باشد در غیر این صورت به آن نقش لطمه 
مى زند. من زمانى با لهجه و گویش محلى صحبت مى کنم 
که مطمئن باشم از پس آن برمى آیم و درست لهجه را بیان 

مى کنم وگرنه به اداکردن شباهت پیدا مى کند.
جنــاب افرندنیا!  این ســئوالى که 
مى خواهم بپرسم را قبال هم در جایى 
خوانده ام که از شــما پرسیده اند.
شمایل ظاهرى و سوابق تئاترى شما 
به گونه اى است که به نظر  مى رسد 
براى حضور در کارهاى تاریخى خیلى 
مناسب اســت، ولى  کمتر شما را در 

سریال یا فیلم تاریخى دیده ایم.
من اولین کار تاریخى ســینماى ایران بعد از انقالب را به 
نام «سفیر» بازى کردم که فیلم ماندگارى است و یکى 
از افتخارات من بازى در این فیلم 
و در نقش خالد اســت. هر کس 
آن زمان سفیر را دیده بود به من 
مى گفت از این بــه بعد هر فیلم 
تاریخى که در ایران ساخته شود 
تو در آن بــازى خواهى کرد، اما 
متاسفانه این اتفاق تکرار نشد و 
خیلى دلیلش را نمى دانم که چرا 
در این نوع کارها خیلى دعوت به 

همکارى نشدم.
  فیلم ســفیر کــه فوق 
العــاده بود. هر ســال در 
ایام عاشــورا این فیلم از 
شبکه هاى مختلف پخش 
مى شــود و از بازى شما 
در این فیلــم ماندگار لذت 
مى بریم. یادش بخیر، بازى 
در فیلم سینمایى جدایى، 
چند تله فیلم و البته سریال 
معماى شاه تا حدودى به 
غیبت سال هاى اخیر شما  
پایــان داد و مــى توانیم 
امیدوار باشــیم که باز هم 
کاظم افرندنیا را در سینما و 

تلویزیون فعال ببینیم.
امیــدوارم که این طور که شــما 
مى گوئید باشد و بتوانم  همچنان 
حضور پر رنگى داشته باشم و براى 
مردمى که همیشه مشوق و حامى 

من بوده اند بازى کنم.
استاد! برگردیم به موضوع 
فوتبال و سپاهان. یک خاطره 

از سپاهان برایمان بگویئد.
اگر اجازه دهید همان خاطره اى 
که در جشــن قهرمانى سپاهان 

براى هواداران تعریف کردم را برایتان بگویم.
در ســاعات اولیه بازى ســپاهان – ســایپا در فصل 
چهاردهم که آخرین بازى لیگ بود و در اصفهان برگزار 
مى شود و در آن سو هم تیم هاى نفت تهران و تراکتور 
ســازى در تبریز براى قهرمانى مبارزه مى کردند، من 
امید بسیارى به قهرمانى سپاهان داشتم، اما با اتفاقاتى 
که در بازى همزمان در تبریــز رخ داد تا حدودى از به 
دست آوردن این قهرمانى نا امید شدم. اما خیلى به روى 
خودم نیاوردم. با دوستانم در کنار هم در خانه بودیم و 
حسابى کرى مى خواندیم. من داشتم امیدم را از دست 
مى دادم اما در بحث کرى خوانى کم نمى آوردم و  مرتبا 
مى گفتم که صبر کنید و آخر بازى ببینید چه کســى 
کاپ را باالى سر مى برد. به لطف خداوند و بازى خوب 
بچه ها شرایط به سود تیم سپاهان رقم خورد، که این 
قهرمانى نتیجه تعصب و احساس مسئولیت بازیکنان 
تیم بود که توانســتند با این تعصب و پشتکار دل همه 
هواداران سپاهان را شاد کنند. واقعا شب فوق العاده اى 
بود. این بهترین خاطره من بود و واقعا منتظرم تا باز هم 

قهرمانى هاى سپاهان را ببینم .
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دیدارهاى حیثیتــى باشد    !!سپاهان نباید بازندهسپاهان نباید بازنده  
دیدارهاى حیثیتــى باشد    

گفتگو ى فوتبالى با کاظم افرندنیا بازیگر قدیمى سینماى ایران

گفتگو ى فوتبالى با کاظم افرندنیا بازیگر قدیمى سینماى ایران

 نتایج پارسال  اصال 
در شأن سپاهان 
نبود. امسال هم 
تیم به کلى تغییرات 
عمده اى داشته و در 
برخى بازى ها خوب 
و در بعضى دیدارها 
ضعیف ظاهر 
شده ایم. باید به 
کادر فنى و بازیکنان 
جدید فرصت داد. 
البته بازیکنانى هم که 
به تازگى به سپاهان 
آمده اند باید بدانند 
که در چه تیم بزرگى 
حضور دارند و الزم 
است که حسابى 
تالش کنند

,, مرتضى رمضانى راد،  خشایار بیدمشکى



صاحب امتیاز : شرکت رسانه گستر نصف جهان
مدیرعامل و سردبیر : ایرج ناظمى    مدیر مسئول : هوشنگ غالمى

نشانى : اصفهان ، خیابان مدرس ، خیابان ادیب ، 
جنب دبیرستان شهیدان نم نبات

تلفن : 34452005           فاکس : 34452006           پیامک : 30007642
www.nesfejahan.net       : وب سایت
E-mail:     info@nesfejahan.net

رســتگارى را از اهــل آن جســتجو کنیــد، کــه اهــل بیــت 
پیامبــر (ص) رمز حیــات دانــش و راز مرگ جهــل و نادانى 
هستند، آنان که حکمتشان شما را از دانش آنان و سکوتشان از 
منطق آنان و ظاهرشان از باطنشــان، اطالع مى دهد، نه با دین 
خدا مخالفتى دارند و نه در آن اختالف مــى کنند، دین در میان 

موال على (ع)آنان گواهى صادق و ساکتى سخنگوست.

شهردارى باغبادران باستناد مجوز شــماره 367 مورخ 95/8/16 شوراى محترم 
اسالمى شهر باغبادران در نظر دارد نسبت به فروش و اجاره تعدادى از اراضى و امالك 

خود با کاربرى تجارى مسکونى اقدام نماید.
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد و مدارك مزایده 
تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 95/9/22 به شهردارى باغبادران یا به سایت 
شهردارى به آدرس baghbahadoran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد 

مزایده اقدام نمایند. 

آگهى مزایده (نوبت اول)

اردشیر محمدى- شهردار باغبادران  اردشیر محمدى- شهردار باغبادران  

چاپ اول

031 - 33656693 - 33650186 شعبه مرکزى: اصفهان، بلوار آیت اله اشرفى اصفهانى (کهندژ)    
شعبه دوم: خمینى شهر، بلوار آزادگان                       031-33644482 

با تست درایو خودرو آریزو  5
فروش استثنایى خودروهاى کیا و مدیران خودرو

سازمان حمل و نقل جمعى شهرداریهاى شهرستان فالورجان باستناد مصوبه هیئت مدیره در راستاى 
بهبود و توسعه خدمات حمل و نقل در شهرستان فالورجان در نظر دارد دو دستگاه مینى بوس خود را 
از طریق مزایده به مدت یکسال به متقاضیان واجد شرایط اجاره دهد. لذا از افراد واجد شرایط و داراى 
تجربه کافى دعوت مى شود از تاریخ نشر آگهى تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخه 95/9/20 جهت 
دریافت اسناد مزایده به این سازمان مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس 
حاصل نمایند، ضمنًا سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.( کلیه هزینه هاى چاپ 

آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد).
نشانى: اصفهان- فالورجان- بلوار بسیج- خیابان شهداى نیکان تلفن: 37423147- 031 دورنگار: 

 031 -37431023
 WWW.falavarbus.ir :سایت اینترنتى

آگهى مزایده- نوبت دوم

سید امید کشمیرى- مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرستان فالورجان سید امید کشمیرى- مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرستان فالورجان 

چاپ اول

سازمان حمل و نقل جمعى شهرداریهاى شهرستان فالورجان باســتناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد بهره بردارى از 
فضاى تبلیغاتى اتوبوس هاى تحت نظارت خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومى به مدت یکسال به متقاضیان واجد 

شرایط واگذار نماید. 
1- فضاى داخلى اتوبوس هاى بخش خصوصى شامل پشت کابین راننده، دستگیره تبلیغاتى، دسته صندلى 

2- فضاى بیرون اتوبوس هاى بخش خصوصى شامل دو طرف بدنه و پشت 
متقاضیان مى توانند از تاریخ نشر آگهى تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخه 95/9/20 جهت دریافت اسناد مزایده به این 
سازمان مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. ضمنًا سازمان در رد یا قبول هر 

یک از پیشنهادات مختار است.( کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد).
نشانى: اصفهان- فالورجان- بلوار بسیج- خیابان شهداى نیکان تلفن: 37423147- 031 دورنگار: 37431023- 031 

WWW.falavarbus.ir :سایت اینترنتى

آگهى مزایده- نوبت دوم

سید امید کشمیرى- مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرستان فالورجان سید امید کشمیرى- مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرستان فالورجان 

چاپ اول

www.autoparandeh.com   @parandhmvm
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چهل تکه

جسد "کرستن نیکول فریچ“ 16 ساله اى که    فرارو |
8 نوامبر همراه دوست پسرش ناپدید مى شود بعد از چند روز 

داخل جنگلى واقع در پشت یک کافه کشف مى شود. 
مادر و خواهر قربانى نیز قبل از ناپدید شدن وى با شلیک گلوله 
در خانه شان در بى تاون، تگزاس به قتل رسیده بودند. مرد 21 
ساله "جسى دابس" ساعاتى بعد از کشف جسد قربانى توسط 
پلیس بازداشت مى شود. بر اساس گزارش پزشکى قانونى آثار 
60 ضربه چاقو روى سینه، گردن، شکم و صورت قربانى وجود 
داشته است. جسى همچنین در معرض اتهام قتل مادر 37 ساله 
و خواهر 13 ساله کرســتن نیز قرار دارد. دابس در تگزاس در 
حالى که پابرهنه براى نوشیدن یک لیوان آب وارد کافه اى شده 
بود بازداشت مى شود.   بر اساس اظهارات سخنگوى پلیس، 

متهم به قتل کرستن اعتراف کرده است.

  جام نیوز | اى جى 8 ماهه اهل النگ بیچ کالیفرنیا 
است.  مادر او طى چند روز متوجه مى شود که او بى انرژى شده 

و تب مى کند و روى شکمش جوش مى زند.
بعد از بردن اى جى به بیمارستان، پزشکان نتوانستند بفهمند 
که او چه مشکلى دارد و مادر نگران، او را به مدت 37 روز پیش 
چند دکتر دیگر برد که هیچکدام نمى دانســتند اى جى چه 

مشکلى دارد و مى گفتند که او یک بیمارى ویروسى دارد.
مادر اى جى در نهایت او را به بیمارستان کودکانى در کالیفرنیا 
برد و در آنجا از بچه عکس هاى اشعه ایکس گرفته شد و در 
همین عکس ها مشخص شد که اى جى یک سکه یک پنى 
قورت داده و در گلوى او گیر کرده است. گفتنى است؛ پزشکان 
موفق شــدند طى یک عمل جراحى، سکه را از گلوى بچه 8 

ماهه بیرون آورند و حال او کامال خوب است.

عمل ایــن راننده بى    باشگاه خبرنگاران جوان |
احتیاط پمپ بنزین را به آتش کشــید.این خانم بعد از قرار دادن 
نازل بنزین درون باك، در فاصله انتظار براى پر شدن باك ماشین 
تصمیم مى گیرد تا سیگارى روشن و خود را مشغول کند. اما این 
سرگرمى مضرر باعث وارد شدن خسارتى شدید به او مى شود. 
شعله هاى آتش به جان باك ماشــین افتاده و خودرو را غرق در 
آتش مى کند. زن به خیال اینکه مى تواند کارى کند با دستپاچگى 
دست خود را درون شعله ها مى برد ولى تالش او بى فایده است. 

ماشین غرق در آتش شده و از بین مى رود.
 تنها شانسى که با این راننده بى احتیاط همراه مى شود باك خالى 
او بود. به گفته کارشناسان اگر باك او پر شده بود حادثه اى خیلى 
وحشتناك تر رخ مى داد. در این آتش سوزى صدمه اى به راننده 

وارد نشد.

زنى که پمپ بنزین آتش زدبیرون آوردن سکه از گلوى کودك قاتل پابرهنه دستگیر شد 030201

  فارس| رئیس پلیس آگاهى آذربایجان شرقى با اشاره به ابعاد مختلف پرونده قتل همسر و مادر بزرگ 
پزشک تبریزى گفت: از نظر پلیس براساس دالیل و مدارك کافى مظنون اصلى قتل ها خود پزشک است.

صابر عباس زاده با تشریح آخرین وضعیت پرونده قتل همسر و مادر بزرگ پزشک تبریزى که در هفته هاى اخیر 
جنجال هاى بسیارى را به دنبال داشت، اظهار داشت: در 
این رابطه در همان نخســتین روزها با دالیل و مدارك 

کافى پرونده را تحویل دستگاه قضایى دادیم.
وى افزود: براســاس دالیل و مدارك موجــود در این 

پرونده، مظنون اصلى خود پزشک است.
عباس زاده در پاسخ به این ســؤال که آیا افراد دیگرى 
نیز در این ارتباط دستگیر شــده اند یا نه گفت: به غیر از 
پزشک مورد نظر شخص دیگرى در این ارتباط دستگیر 
نشده چون براساس دالیل و مدارك کافى مظنون اصلى 
قتل ها خود او است.رئیس پلیس آگاهى آذربایجان شرقى 

خاطرنشان کرد: پرونده در حال حاضر در دادگسترى استان در حال رسیدگى است.
پزشک تبریزى به اتهام قتل بازداشت است

سخنگوى قوه قضائیه نیزپیشتر گفته بود: در دهه اول محرم بود که خبر مسمومیت دو نفر از اعضاى خانواده 
پزشک خیر در آذربایجان شرقى و فوت این دو نفر در فضاى مجازى منتشر شد که با انجام تحقیقات، ارائه مدارك 
و اعتراف پزشک مشخص شد که غذا نذرى نبوده و دوربین هاى رستوران نشان داد که این پزشک غذا را از بیرون 
تهیه کرده است. به گفته حجت االسالم محسنى اژه اى؛ این پزشک اکنون به اتهام قتل بازداشت است، اما در 
مورد چند مطلب، شک و شبهه وجود دارد.نخست اینکه، چرا گفته غذا نذرى بوده و سپس به دروغش اعتراف 
کرده است. دیگر اینکه چرا پزشک به عنوان یک فرد خیر معرفى شده که بیمارى را به داروخانه مى فرستد تا 
داروى رایگان بگیرد. و ما در بررسى ها به این نتیجه رسیده ایم، اصًال بیمارى به داروخانه نرفته و نسخه اى هم 
وجود ندارد و این اقدام یکى از بستگان نزدیک پزشک بوده است.وى با اشاره به اینکه مطلبى مبنى بر جنون 

پزشک مطرح نشده، گفت: سم موجود در بدن فوتى ها در باقى مانده غذا وجود داشته است.

با گذشت چندین  روز از ناپدید شدن دختربچه 2.5  ساله هنوز ردى از وى به دست نیامده است.   فردا|
این دختربچه به نام زهرا، 23 آبان ماه به همراه مادر و عمه اش به بازارچه اي در منطقه عبدل آباد رفت و به طرز 
مرموزي ناپدید شد. پدر زهرا کوچولو که براي پیگیري پرونده در دادسراي امورجنایی تهران حاضر شده بود در 

توضیح ماجرا گفت: روزحادثه همسرم دست دخترم را گرفته و درحال خرید لباس بود.
او فقط چند ثانیه دست زهرا را رها کرد تا پول خریدي که انجام داده بود را حساب کند و درست در همان لحظه 
دخترم ناپدید شــده بود. همسرم می گفت اصال متوجه 
نشدم که زهرا جایی برود یا کســی او را با خودش ببرد. 
فقط چند ثانیه که گذشت و سرش را برگرداند و دید زهرا 
نیست. حتی خواهرم هم متوجه نشده بود. وي با بغض 
ادامه داد:وقتی به من خبر دادند کارم که خیاطی است را 
رها کردم و به آنجا رفتم. به همراه آشنایان و کسبه، بازار 
و پارك هاي اطراف را زیرو رو کردیم. همه بسیج شده 
بودند تا دخترم را پیدا کنند و به نگرانی من و مادرش پایان 

دهند اما انگار زهرا آب شده و زیر زمین رفته بود.
هیچ کس نه او را دیده و نه متوجه شخصی شده بود که او 
را با خود ببرد. وي گفت: عکس زهرا را در تلگرام و الین منتشر کردیم حتی عکسش را روي کاغذ چاپ کرده و 
برگه ها را روي در و دیوار زدیم و براي پیدا کردن او مژدگانی تعیین کردیم. حتی چندین نفر هم با ما تماس گرفتند 
اما اطالعاتی که از دخترم می دادند درست نبود. یکی می گفت دخترم را دیده که همراه مردي در مترو سوار قطار 
شده است.از وقتی دخترم ناپدید شده من و همسرم یک شب خواب نداشته ایم و تنها آرزویمان این است که 

دوباره صداي کودکانه زهرا در خانه مان بپیچد.

معاون اجتماعــى فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهان گفت: جوان 24 ســاله و متولد سال 71 
صبح روز سه شنبه هفته گذشــته در پارك الله 

خودکشى کرد.
ســرهنگ جهانگیر کریمى در گفتگــو با مهر با 
اشاره به خودکشى جوانى حدود 24 ساله و متولد 
سال 71 در اصفهان اظهار داشت: به دنبال تماس 
شهروندان با مرکز فوریت هاى پلیس 110  مبنى 
بر خودکشــى جوانى در پارك الله این موضوع 
در دستور کار کالنترى شــماره 17 اصفهان قرار 

گرفت.

وى با بیان اینکه با هماهنگــى مقامات قضایى 
نسبت به حفظ صحنه جرم و بررسى علت حادثه 
انجام شد، ادامه داد: پس از بررسى اولیه جسد به 
پزشــکى قانونى براى بررسى هاى بعدى منتقل 

شد.
معاون اجتماعــى فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهان با بیان اینکه این جوان ســاعت 9 و 30 
دقیقه روز سه شنبه خود را از درختى در پارك الله 
و پشت فروشگاه رفاه حلق آویز کرده است، ابراز 
داشــت: در حال حاضر علت خودکشى در دست 

بررسى است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان از عملیات پیچیده دستگیري یک هکر جوان 
که با هک کردن بیش از هزار آي دي گوشــی هاي اپل اقدام به اخاذي 10 
میلیاردي از دارندگان این نوع گوشــی ها کرده بود توسط کارآگاهان پلیس 

فتاي این فرماندهی خبر داد. 
ســردار عبدالرضا آقاخانی در گفتگو با پایگاه خبري پلیس اظهار داشت: در 
پی شکایت تعدادي از شــهروندان مبنی بر اینکه فرد ناشناسی با هک، آي 
دي گوشــی آنها و برداشــت غیر مجاز اطالعات داخل آن اقدام به اخاذي

 می کنــد، موضوع به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهــان پلیس فتاي 
فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت. 

وي افزود: به دنبال این شکایات، تحقیقات وسیع و جستجو در فضاي سایبري 
براي شناسایی و دستگیري متهم آغاز و در بررسی هاي انجام شده مشخص 
شد متهم که از هکرهاي حرفه اي است توانســته با استفاده از نرم افزارهاي 

خاص ، آي دي بیش از هزار گوشی اپل را در استان هاي مختلف کشور از جمله 
تهران و اصفهان هک کند. 

این مقام مســئول عنوان داشــت: این فرد عالوه بر دسترسی به اکانت این
گوشی ها و فروش آنها اطالعات داخل آن را نیز سرقت کرده و طی تماس با 

دارندگان این نوع گوشی ها به اخاذي و باج گیري از آنان پرداخته بود. 
فرمانده انتظامی استان اظهار داشت: پیگیري هاي وسیع و عملیات پیچیده 
کارآگاهان پلیس فتا سرانجام به شناسایی هویت متهم که یک جوان 28 ساله 

و ساکن یکی از استان هاي شمالی کشور بود، منجر شد. 
وي بیان داشت: با شناسایی مخفیگاه متهم، ماموران با هماهنگی مقام قضائی 
در یک عملیات غافلگیرانه وي را دستگیر کردند که او پس از مواجهه با مدارك 

و مستندات قوي پلیس مجبور به اعتراف شد. 
این مقام انتظامی با اشاره به شناسایی هزار نفر از قربانیان در این پرونده اظهار 

داشت:متهم ازهر نفر یک میلیون تومان دریافت کرده بود. 
ســردار آقاخانی با بیان اینکه احتمال دارد تعداد قربانیان این پرونده بیش از 
هزار نفر باشد گفت: از آنجا که در پرونده هاي اخاذي ،افراد بزه دیده به دلیل 
حفظ آبرو به خواسته هاي فرد باج گیر تن می دهند که در این زمینه از کسانی 
که به این شکل مورد سوء استفاده قرار گرفته و یا اکانت آنان به سرقت رفته 

می توانند موضوع را از طریق پلیس فتا دنبال کنند. 
فرمانده انتظامی استان گفت: به منظور پیشگیري از بروز این گونه جرایم به 
شهروندان توصیه می کنیم از ثبت تصاویر، فیلم ها و اطالعات خصوصی در 
گوشــی هاي تلفن همراه خود خودداري کرده و حتمًا گوشی هاي خود را به 
سیستم هاي ایمنی و نرم افزار هاي ضد جاسوسی مجهز کنند و از رمز هاي 
عبور قوي بر روي گوشی هاي خود اســتفاده کنند و در صورت بروز هرگونه 

مشکل و یا اختالل درسیستم، موضوع را از طریق پلیس فتا پیگیري کنند.

پایان
 اخاذي 

میلیاردي 
هکر 1000 
گوشی همراه

تأکید دوباره 
بر مظنون بودن پزشک تبریزى

سرنوشت مبهم زهرا کوچولو

جوان 24 ساله در
 پارك الله اصفهان 
خودکشى کرد

مدیر روابط عمومى ســازمان آتش نشــانى شهردارى 
اصفهان گفت: دو پســر نوجوان 12 و 13 ساله در مغازه 
لحاف دوزى واقع در خیابان امام خمینى اصفهان به علت 

سوختگى و خفگى جان خود را از دست دادند.
محمد شریعتى در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان 
با اشــاره به حادثه حریق در خیابان امــام خمینى(ره) 
اصفهان و مرگ دو نوجوان اظهارکرد: دو پسر نوجوان 
12 و 13 ســاله در یک مغــازه لحــاف دوزى واقع در 
خیابان امام خمینى(ره) اصفهان دچــار حریق و حادثه 

شدند.
وى افزود: براساس گفته شاهدان عینى این حادثه بر اثر 

سوختن تکه هایى از لحاف، گاز سیانور تولید مى شود که 
این گاز یکى از انواع گازهاى کشنده است که نوجوانان 

بر اثر انتشار این گاز دچار خفگى مى شوند.
مدیر روابط عمومى ســازمان آتش نشــانى شهردارى 
اصفهان تصریح کرد: یکى از نوجوانــان در این حادثه 
با ســنى کمتر باالى ایــوان مغازه در حال اســتراحت 
بوده و دیگرى جهت درخواســت کمک از مغازه بیرون 
مى آید اما پــس از تماس با پدر دوباره بــه داخل مغازه

 بازمى گردد.
وى ادامه داد: با وجود تأخیر در اعالم این حادثه به سامانه 
125، نیروهاى عملیاتى از نزدیک ترین ایستگاه به محل 
حادثه اعزام و همزمــان با اطفاى آتش، با اســتفاده از 
پوشش لباس هاى ضد حریق به داخل مغازه رفته و اقدام 

به نجات دو نوجوان گرفتار شده کردند.
شریعتى اضافه کرد: آتش سوزى غالباً در میان پنبه و مواد 
سلولزى با سرعت بیشترى شــکل مى گیرد و به همین 
دلیل در این حادثه نیز آتــش تمامى مغازه را در برگرفته 
و از ســوى دیگر وجود دودهایى با غلظت باال همچون 
گوگرد، نیتروژن، اسید هیدروســیانیک در هواى مغازه 
پخش شــده که دو نوجوان به دلیل استنشاق دود راهى 

براى فرار نداشتند.
وى در پایان تأکید کرد: دو نوجوان پس از خفگى به علت 
ناتوانى از حرکت، دچار سوختگى مى شوند که متأسفانه 

این سوختگى منجر به مرگ آن ها شد.

ظهر اول آذر امسال، مرد جوانى خود را به مأموران گشت پلیس در    ایرنا |
خیابان شریعتى حوالى خیابان طالقانى در تهران  رساند و از سرقت کیف دستى اش 

توسط راننده خودروى 206 خبر داد.
او به مأموران گفت: ســاعتى پیش همراه یکى از دوستانم به مرکز خرید رفتیم و 
گوشى گرانقیمتى خریدم. در کنار خیابان منتظر تاکسى بودیم که خودروى 206 
در مقابل ما نگه داشت و سوار خودرو شدیم. در سه راه طالقانى دوستم از ماشین 
پیاده شد. بعد از طى مسافتى در خیابان شــریعتى از راننده جوان که خود را میثم 
معرفى کرده بود، خواستم خودرو را نگه دارد تا پیاده شوم. به محض اینکه پایم را 
از ماشین بیرون گذاشتم او کیفم را از دستم قاپید و حرکت کرد. چند مترى دنبال 
ماشین دویدم اما سرعتش زیاد شد و از آنجا که مى ترسیدم بالیى سرم بیاید، دسته 

کیفم را رها کردم.
با شکایت مرد جوان، طرح مهار براى دستگیرى راننده 206 اجرا شد و میثم خیلى 

سریع شناسایى و دستگیر شد. 
او روز سه شنبه براى تحقیقات به شعبه 5 بازپرسى دادسراى ویژه سرقت منتقل شد 
و به بازپرس «ایرد موسى» گفت: «من تاجر کفش هستم و هر چند وقت یک بار 
براى خرید کفش به چین مى روم. در چین با مرد جوانى آشنا شدم که تخصصش 
سرقت و کیف قاپى بود. دزد چینى با هیجان خیلى زیاد از سرقت هایش برایم تعریف 
مى کرد و هر بار که حرف هایش را مى شنیدم وسوسه مى شدم تا من هم یک بار این 
هیجان را امتحان کنم. تا اینکه دیروز ناخودآگاه یاد حرف هاى دزد چینى افتادم و 
وسوسه شدم تا من هم دست به ســرقت بزنم و هیجان دزدى را حس کنم. براى 

همین بدون هیچ نقشه قبلى کیف مرد جوان را گرفتم.»
به دنبال اظهارات مرد جوان، بازپرس پرونده دستور تحقیقات در این خصوص را 

صادر و متهم را در اختیار پلس آگاهى قرارداد.

آتش سوزى 
در اصفهان و 
مرگ دو نوجوان

عملیات پیچیده پلیس اصفهان 
به نتیجه رسید

از تاجر چینى یاد از تاجر چینى یاد 
گرفتم،چگونه کیف قاپى کنمگرفتم،چگونه کیف قاپى کنم
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کاریکاتورها و تصویرسازى هاى احمد عربانى واجد چه 
ویژگى هایى است که انسان را وا مى دارد در راهروهاى 
ســرداب گونه موزه هنرهاى معاصر اصفهان قدم بزند و 
براى دقایق طوالنى به  50 تابلویى چشــم بدوزد که این 
کارتونیســت قدیمى آنها را براى اصفهانى ها به نمایش 
گذاشته است؟ واقعیت این نمایشگاه در چه خالصه مى 
شــود؟ در نام عربانى یا آثار عربانى؟ قرار است از رهگذر 
گشــت و گذار در منزلگاه قدیمى ظل السلطان چه عاید 
بیننده آثار یکى از مطرح ترین کارتونیســت هاى کشور 

شود؟
ریشه پاسخ این سئواالت در زمان حال نیست؛ در گذشته 
است. در روزگارى که کســى را یاراى شکستن جو انتقاد 
ناپذیرى موجود  نبود اما یک ستون چند کلمه اى کوتاه در 
یک روزنامه کامًال محافظه کار، بدعتى پدید آورد که امروز 
بازدیدکنندگان نمایشگاه تصویرسازى و کاریکاتورهاى 
احمد عربانى را وادار مى کند بخشى از تاریخ این مملکت 
را در پشت طرح هاى طنزآمیز و رنگین این هنرمند مشهور 

دوباره خوانى کنند.

فقط دو کلمه...
24 دى ماه سال 1363 در تاریخ روزنامه نگارى ایران یک 
روز خاص اســت. آنها که بعدازظهر این روز به عادت هر 
عصرگاه، یک نســخه از روزنامه اطالعات را خریدند، در 
باالى سمت چپ صفحه سوم آن با ستونى مواجه شدند 
که هم نام تازه اى داشــت و هم محتواى تازه ترى؛ یک 
ستون طنز کوتاه با لحنى سنگین و شعرگونه که نمونه اش 
تا پیش از آن فقط در شماره هاى هفته نامه توفیق به چشم 

مى خورد و بس.
«دو کلمه حرف حســاب» خیلى هــا را غافلگیر کرد؛ به 
خصوص که نویســنده اش با امضاى مستعار «گل آقا» 
شناخته مى شد و کســى هم نمى دانســت این گل آقا 
کیست و در پِس این نام چه شخصیتى قرار دارد تا همین 

رازگونگى، وجه ماجراجویانه ترى به این ســتون داده و 
عطش خواندن آن را بیشتر نماید. ازسال 1359 تا آن روز، 
نشریات کشور از انتشار طنزهاى گزنده سیاسى که هدفش 
مستقیماً مقامات مملکتى باشد پرهیز مى کردند اما ساختار 
ستون تازه روزنامه اطالعات اصًال با چنین هدفى پى ریزى 

شده بود که طبیعتاً با استقبال زیادى هم روبه رو شد.  
ســتون «دو کلمــه حــرف حســاِب گل آقا» بــا خلق 
شخصیت هایى همچون شــاغالم، مش رجب، غضنفر، 
ممصادق و کمینه عیال ممصادق براى شش سال تمام هر روز 
با پرداختن به موضوعات روز جامعه، خوانندگان پرشمارش را 
به وجد مى آورد و لبخند بر لبان آنها مى نشاند به خصوص که 
در دو سال آخر عمر این ستون به یادماندنى، نام نویسنده آن 

نیز افشا شده بود : «کیومرث صابرى فومنى.» 
در سال 1367 حجت االسالم خلخالى که آن زمان نماینده 
مجلس بود، با نطقى که در صحن علنى پارلمان ایراد کرد 
و پس از آن در یادداشتى که به رئیس مجلس نوشت، اسم 
کیومرث صابرى فومنى را در کنار نام مستعار گل آقا آورد و 
از آن روز به بعد خوانندگان « دو کلمه حرف حساب» متوجه 
نام واقعى نویسنده ستون معروف روزنامه اطالعات شدند. 
خود صابرى در این باره مى گوید:« از آن تاریخ،     این پنهان 
کارى به اصطالح " لو" رفت و پــس از یک مدت کوتاه، 
قضیه     کامال برعکس شد. یعنى من تا آن وقت هر جا که 
وارد مى شدم" کیومرث صابرى" بودم، ولى از آن به بعد در 

هر جا حضور پیدا     مى کنم " گل آقا"  معرفى مى شدم!»

گل آقا وارد مى شود
شهرت ســتون «دو کلمه حرف حســاب» و محبوبیتى 
که شــخصیت «گل آقا» پیدا کرده بود، صابرى را به این 
صرافت انداخت که امتیاز هفته نامه طنزى با همین نام را 
درخواست کند و این چنین شد که در اول آبان سال 1369 
اولین نسخه هفته نامه  گل آقا به قیمت 15 تومان منتشر 
شد و با استقبال گسترده اى مواجه گردید.  چنانکه در منابع 
تاریخ روزنامه نگارى ایران آمده، استقبال مردم از شماره 

اول  این مجله غیرقابل تصور بود به شــکلى که  تمامى 
نسخه هاى آن در سراسر تهران ظرف کمتر از نیم ساعت 
به فروش رفت و از این لحاظ رکورد جالبى برجاى گذاشت.
انتشار نشــریه گل آقا باعث شد کیومرث صابرى فومنى 
جمعى از زبده ترین کارتونیست ها و نویسنده هاى طنز آن 
روزگار را براى کار در این هفته نامه پر تیراژ و مردمى دعوت 
به همکارى نماید که یکى از آنها احمد عربانى بود. توفیقى 
سابق و گل آقایى امروز، از همان یکى دو شماره نخست 
مجله گل آقا با صابرى فومنى همکارى کرد و مدیر این 
هفته نامه  هم طراحى هاى روى جلد نشریه اش را به قلم با 
تجربه و ریز بین او سپرد تا آثارى به یاد ماندنى ذیل امضاى 

«احمد عربانى» شکل بگیرد.
 بسیارى اعتقاد دارند یکى از رموز ماندگارى نشریه گل آقا 
به همین طرح هاى روى جلد آن باز مى گردد و دیگرانى 
هم هســتند که معتقدند راز پرفروش بــودن این هفته 
نامه و شــهرتى که گل آقا به هم زد، در همین طرح هاى 
طنزگونه نشســته اســت؛ طرح هایى که برگزیده آنها، 
این روزها در ســاختمان تاریخى موزه هنرهاى معاصر 
اصفهان پذیراى عالقه مندان تاریخ طنازانه ایران زمین

 است. 

نصف جهان  احمد عربانى در حوزه انیمیشــن کار کرده 
و در رشته کاریکاتور هم که اســتاد برجسته اى است. 
اما آیا مى دانستید او دســتى هم بر هنر بازیگرى داشته 
اســت؟ اگر تیتراژ مجموعه تلویزیونى «آشپزباشــی» 
اثر محمدرضا هنرمند در ذهنتان باشــد، حتمًا نام احمد 
عربانى را در آن تیتراژ به یاد مى آورید. اما طراح جلدهاى 
گل آقا چگونه سر از بازیگرى در آورد؟ روایت خودش در 

این باره را بخوانید:
در سال 1353 من هم یکی از شاگردان کالس موسیقی 
مرحوم «مهرتاش» بودم و استاد، همه ساله طبق یک 
سنت قدیمی، آخر ســال یک تئاتر موزیکال «اپرت» 
با شــاگردان کالس برگزار می کرد که از تلویزیون آن 
زمان پخش می شد. استاد مهرتاش به موازات آموزش 
ردیف هاي موسیقی ایرانی، کالس هاي تئاتر هم داشت 

که از سال 1304 به این کار مبادرت می ورزید و اساتید 
بسیاري در تئاتر و موسیقی از شاگردان استاد مهرتاش 

هستند.
در آن سال، مراسم «شــب چهارشنبه سوري صد سال 
گذشته» را ما با آواز بازي می کردیم که در آن «اپرت» 
آقاي شجریان و آقاي منتشري که از شاگردان کالس 
بودند هم حضور داشتند که آقاي شــجریان فروشنده 
کلید و قفل سیار بودند! و منتشري «گل پونه نعنا پونه» 
را می خواند و من هم نقشم این بود که از کوزه فروشی 
یک کوزه نو می خرم و می روم پشــت بام و کوزه کهنه 
را طبق ســنت قدیمی از آن باالپرت مــی کنم پایین 
که رخوت و بیمــاري و ناراحتی دور بشــود و کوزه نو 
جایگزیــن شــود و همه اینهــا بــا شــعر و آواز اجرا 
می شــد. تا جایی که بــه یــاد دارم آقایــان نوابی و 

رمضانی هم از جمله نقش هاي بــارز آن نمایش بودند 
که یکــی بوته فروش بــود و یکی هم نعنــا و ترخون 

می فروخت.
اما آقاي محمدرضا هنرمند از دوستان نزدیک من است 
و روزي سر فیلمبرداري ســریال «آشپزباشی» پیشش 
رفتم و او بعد از مکثی گفت: «احمد! برو قســمت لباس 
و یک کت و شلوار بپوش، کارت دارم.» و این شد بازي 
من در این سریال و قبل از پخش، این موضوع را نگفتم 
که اگر بازیم بد بود، حسابی بزنم زیرش و اگر تقریباً  قابل 
قبول بود اقرار کنم! که همین طور هم شد و بسیاري از 
دوستان و همکاران از جمله بهرام عظیمی، شک کرده 
بود و وقتی اسمم را در تیتراژ دید با ناباوري به من زنگ 
زد که فالنی، مگه تو بــازي هم می کنــی؟!  این بود 

بازیگري من! 

 چرا باید از نمایشگاه آثار
 احمد عربانى در موزه هنرهاى معاصر 

بازدید کرد؟

آقایى
 «گل آقا» 
در خانه

 ظل السلطان
مهران موسوى خوانسارى

کاریکاتوریست بازیگر!

سیبلى به نام دکتر حبیبى

پیام از دیار باقى 
 بازخوانى یادداشت احمد عربانى در سوگ درگذشت حسن حبیبى

نصف جهــان   اگر تصور مى کنید احمد عربانى بعد از خروج از گل آقا بیکار شد و عطاى کشیدن کاریکاتور رابه 
لقایش بخشید، البته در اشتباه هستید!

عربانى سال 1375 از گل آقا بیرون آمد و ابتدا به کار انیمیشن پرداخت. او سابقه این کار را از سال 1352 و هنگام 
فعالیتش درکانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان به همراه داشت. همزمان با کار کردن در حوزه انیمیشن 
در سال 75،  سید محمد صفى زاده که آنزمان مدیریت مجموعه نشــریات پرتیراژ «ابرار» را بر عهده داشت، 
از عربانى دعوت مى کند تا در روزنامه ابرار به کار مشــغول شود. عربانى قبول مى کند و براى اولین بار عکس 
صفحه اول یک روزنامه  در ایران به کاریکاتور اختصاص مى یابد. او پس از آن به ابرار ورزشــى رفته و ضمن 

خداحافظى با سوژه هاى سیاسى، ده سال با سوژه هاى ورزشى سرگرم مى شود. 
عربانى بعد از آن به روزنامه «بهار» رفت و در آنجا به کار مشغول شــد ضمن این که ماهنامه طنز و کاریکاتور 
«خط خطى» هم آثار این کاریکاتوریست مشهور را منتشر مى کرد. بعضى روى جلدهاى خط خطى هنوز هم 

با امضاى احمد عربانى منتشر مى شوند.

از سیاست تا ورزش

نصف جهان  کسانى که سن و سالشان به گل آقا خواندن نمى خورد، شاید با دیدن 
آثار احمد عربانى در موزه هنرهاى معاصر اصفهان تعجب کنند که چرا بسیارى از 
طرح جلد هاى به نمایش در آمده در این نمایشگاه، روى چهره یک فرد متمرکز 

شده است.
البته پاسخ این سئوال براى آنها که دوران ریاست جمهورى هاشمى رفسنجانى 
در اوایل دهه هفتاد را تجربه کرده اند، کامًال روشــن است. از روزى که هاشمى 
به مسند ریاست جمهورى رسید و اصالحات اقتصادى را سرلوحه برنامه هایش 
قرار داد، این فرضیه قوت گرفت که چون او مى خواهد کشور را در حداقل زمان 
به توسعه اقتصادى برساند، به همین جهت ســرعت را چاشنى به ثمر رسیدن 

برنامه هاى خود کرده است.
این البته فرضى درست بود و سیاســت جارى در آن زمان نیز چیزى جز تحقق 
این سیاستگزارى را طلب نمى کرد اما مشکل آنجا بود که اجراى سیاست هاى 
هاشمى، فشار سنگینى بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد مى آورد و از طرفى، 
جو سنگین و اتمسفر انتقادناپذیرى که در فضاى فرهنگى آن روزگار حاکم بود نیز 
اجازه هر انتقادى را درباره سیاســتگزارى هاى رئیس جمهور وقت از رسانه ها و 
على الخصوص مطبوعات ســلب کرده بود. در چنین فضایى بود که «گل آقا» 
متولد شد و به پشتوانه نفوذ مرحوم کیومرث صابرى فومنى در الیه هاى قدرت، با 
مطالب طنزگونه و کاریکاتورهایى که هر هفته منتشر مى کرد، فضاى بسته دولتى 

حاکم را شکسته و به انتقاد سفت و سخت از سیاست هاى وزراى کابینه پرداخت.
البته از آنجا که طبق قانون، اجازه انتقاد از روحانیون با کشیدن کاریکاتور از آنها 
وجود نداشت، لذا هاشــمى رفســنجانى به عنوان رئیس جمهور از تیغ تیز این 
انتقادات تصویرى مصون ماند اما به جاى او، دکتر حســن حبیبى معاون اول او 
که در پروتکل هاى بین المللى مقامى همطراز با نخست وزیر داشت، آماج این 

طنازى ها قرار گرفت.
هفته اى نبود که گل آقا منتشر شود و گوشــه و کنایه اى نثار حبیبى نکند. این 
موضوع به خصوص در طرح هاى روى جلد این نشــریه بیشتر به چشم مى آمد 
و البته در میان همه هنرمندان کارتونیســت گل آقا، آنچه احمد عربانى به قلم 
طنزش بر کاغذ مى آورد، دلرباتر بود. خود عربانى در این باره مى گوید:« من در 
آن زمان، بسیار با آقاى حبیبى معاون اول ریاست جمهورى وقت - آقاى هاشمى 
رفسنجانى - شوخى انجام مى دادم زیرا به دلیل قداست لباس آقاى هاشمى شاید 

امکان نداشت با خود ایشان این شوخى ها انجام شود.»
البته در این میان نباید از روح بلند دکتر حبیبى هم گذشــت که با سعه صدرى 
عجیب، این حمالت طنزگونه را تحمل مى کرد و بلکه بعضاً خودش هم در نوشتن 
مطالب طنزآمیز براى گل آقا پیش قدم مى شــد. او تا روزى که در مسند معاون 
اولى رئیس جمهور انجام وظیفه مى کرد، یک تنه سیبل دولت بود و لبخند بر لب 

میلیون ها ایرانى مى آورد.        

نصف جهان  دکتر حسن حبیبى 12 بهمن سال 1391 درگذشت. یک هفته بعد از 
درگذشت این شخصیت سیاسى – فرهنگى محبوب، احمد عربانى کاریکاتوریست 
گل آقا که طرح هاى فراوانى از حبیبى را براى صفحه اول این مجله تهیه کرده بود، 
در یادداشتى که براى روزنامه اطالعات نوشت یاد دکتر حبیبى را گرامى داشت.  
یادداشت عربانى در ستون «خشت اول» این روزنامه منتشر شد؛ روزنامه اى که 
روزگارى با تولد ستون دو کلمه حرف حساب به قلم کیومرث صابرى فومنى، پایه 
گذار انتشار هفته نامه گل آقا به حساب مى آمد. 4 سال بعد از انتشار این یادداشت، 

بازخوانى آن خالى از لطف نیست:
« بهترین ســو ژه  ما در «گل آقا» بود. جایى که همکاران پایین دســتش حرام 
مى کردند طراحى از صورتشان را، او به عنوان معاون اول رئیس جمهورى، تشکر 
هم مى کرد و زمانى که یکى از روى جلدها را درخواست کرد که اصلش را به عنوان 
یادگارى به او بدهیم، برایم نامه اى فرستاد سراسر تشکر و سکه اى هم ضمیمه اش 

کرد که هنوز دارم!
و من نمى دانم چرا دستم براى پاسخ نامه اش روان نبود و طفره مى رفتم؛ طورى 
که بارها مرحوم «صابرى» به من گوشزد کرد که:«بابا، جوابشو بده... معاون اوله 
ناسالمتى!» و من مى گفتم جواب یک آدم دولتى؟! درصورتى  که زیاد دولتى نبود 
و روزى که به مناسبت سالگرد انتشار گل آقا به دفتر مجله آمده بودند و با ما عکس 
یادگارى گرفتند، برخورد برادرانه ایشان، مرا به فکر فرو مى برد؛ ولى باز هم ننوشتم 

تا زمانى که استعفا داد... ولى دیگر مزه اى نداشت.
او در حقیقت ســپر بالى دولتى ها بود که ســیبلش مى کردیم؛ البته یک سیبل 
خوشگل و لپ هاى گلى و چشــم هاى آبى نزدیک هم! و آن سوژه روى جلد که 
کودکى اش را کشــیده بودم که مى رفت کنار حوض و مادرش گفته بود که کنار 

حوض نرود و رفته و افتاده بود داخل حوض … حوض سیاست!
نمى دانم سال هفتاد و چند بود که مرحوم صابرى احضارم کرد که:«دکتر حبیبى 
استعفا داده و یک روى جلد مى خواهیم کار کنیم، گفتیم تو که شروع کردى (روى 
جلدها را)خودت هم تمامش کن!» و کشیدم که «اسب سیاست» را قبل از آنکه 
از رویش ســقوط کند، مهار کرده و به آرامى مشغول پیاده شدن است. آخر اسب 
داشت رم مى کرد! و مانند نقاشى هاى قهوه خانه اى، وزرا این طرف و آن طرف صف 
بسته اند و تمام قد و نیمه حتى روى ابرها، ایستاده اند. و این شد روى جلد گل آقا 
به مناسبت پایان حکومت سوژه ما کاریکاتوریست ها، که چقدر خوشحال بودیم 
که چقدر راحت ایشان را کاریکاتوریزه مى کنیم و ایشان هم راضى است و همه با 

هم کیف مى کردیم!

و حاال مدت هاســت که نه گل آقایى هســت، نه مجله گل آقایى، نه کاریکاتور 
گل آقایى هست و این هم آخرین سوژه خوش نقش، خوش قلب و انسان گل آقایى 

که همگى رفتند.... یادشان گرامى.
روزى آقاى «هاشمى رفســنجانى» به عنوان رئیس جمهورى آمده بود کانون 
پرورش فکرى، بازدید و من مسئول توضیح در بخش انیمیشن کانون بودم که 
نیم ساعتى صحبت کردیم و ایشان ســؤاالتى مى کرد که مثًال نقش کامپیوتر 
چیست؟(هنوز کامپیوتر مانند االن پررنگ نشــده بود) و مرا «عربیانى» خطاب 
مى کرد که دکتر نجفى، وزیر آموزش و پرورش، اصالح مى کرد و مى گفت ایشان 
فالنى هستند و روى جلدهاى گل آقا را مى کشند. آقاى هاشمى بالفاصله گفت:«... 
پس ایشان، دکتر حبیبى ما را اذیت مى کنند؟!» و من هم گفتم: «خب کابینه ایشان 
هم (اوشان هم) مردم را اذیت مى کنند!» و خندیدیم....آخى، طفلى آقاى دکتر...! 
ما، در مجله، زورمان به آقاى هاشمى نمى رسید و آقاى دکتر را دراز مى کردیم و 
این طفلک با لبخند ملیحش همه را تحمل مى کرد و تازه براى مجله، مطلب هم 
مى فرستاد؛ گاهى نثر، گاهى شعر با نام مستعار «بنده خدا» و در حقیقت به نوعى 
همکار ما بود. بعدها شنیدم براى من آپارتمانى در نظر گرفته بودند که با اقساط 
سبک و قیمتى نازل در اکباتان ابتیاع کنم که نشد و جالب است که خود آقاى دکتر 
تا آنجا که من مى دانم، مستأجر بودند! و در سفرى به آقاى صابرى گفته بودند:«این 

همه خونه و ما بى خونه...!.»
به هر حال در آن زمان یعنى دهه 70 در اوج انتشار گل آقا، یکى از وزرا اظهار داشته 
بود که من حرام مى کنم اگر صورت مرا کاریکاتور کنند و من در شماره بعد، کابینه 
را کشیدم که همگى دور میز نشسته اند و حبیبى هم در صدر مجلس و آن وزیر، 
سرش را گذاشته روى میز و به خواب عمیقى فرو رفته است و او را طورى کشیدم 
که فقط پیشانى بلندش معلوم بود و دستانش صورتش را پوشانده بودند که هم 
ما گناه نکرده باشــیم که صورتش را حرام کش ترسیم کرده باشیم و هم اینکه 
به او گوشزد کنیم که در محل اجالس کابینه و هنگام کار، نباید خوابید! و وقتى 
دکتر تلفنى موضوع را جویا شد، بالفاصله گفت:«خب صورت من را به جاى او 

مى کشیدى...!.»
جالب است که چند روز پیش، یکى از دوستانم پیامک زد که دکتر حبیبى پیغام 
داده که بیا آپارتمانت را تحویل بگیر و این بعد مرگ دکتر بود؛ یعنى بیا بهشت زهرا! 
با داشتن این دوستان عزیز، احتیاج به دشــمن نداریم! به هرحال یکى از مردان 
نیک روزگار که اشــتباهى وارد کابینه شــده بود، به طــور کل از کابینه رخت

 بربست... .

اصفهان پذیراى عالقه مندان تاریخ طنازانه ایرانزمین
است. 
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نصف جهان چرا احمــد عربانى به گل آقا رفت و چــه اتفاقاتى باعث 
جدایى او از این مجله شد؟ پاى چه کســى وسط بود تا بهترین مجله 
طنز مملکت، از هنر بهترین کاریکاتوریست (ودر واقع شناسنامه خود) 
محروم شود؟ مطمئنًا بهترین کســى که مى تواند به این پرسش ها

پاســخ دهد، خود احمد عربانى اســت. او چندى پیش با شرکت در 
گفتگویى، به این ابهامات پاسخ داد.

روایت ورود به گل آقا
ســال 1369 در دفتر کارم بــودم و کارهاى روى جلــد کتاب انجام 
مى دادم یا براى مجله «فکاهیون» متعلق به ابوالقاسم صادقى طرح 
مى زدم،ولى هیچ وقت از اسمم براى آن مجله استفاده نکردم و هفت 
هشت سالى هم منتشــر مى شد. از اســمم براى آن نشریه استفاده 
نمى کردم چون آنچنان مجله اى نبود تا منــى که در توفیق قلم زده 
بودم، از نامم براى آن خرج کنم و فضاى آن نمى توانست من را راضى 
کند. اما خب کارم بود و کاریکاتوریست بودم و باید کار مى کردم. به آن 
صورت نشریه اى هم نداشتیم. جالب بود که مقارن تولد گل آقا مجله 
«فکاهیون» بسته شد. این مسئله مقدارى حاشیه ساز بود که درست 
مقارن با انتشار گل آقا مجله از بین رفت و جلوى آن گرفته شد فکر کنم 

توقیف هم نشد و گفتند کرکره را پایین بکشد و منتشر نشود.
البته این را هم بگویم که من از این طرف خوشحال شدم که مجله اى 
به نام گل آقا در مى آید و در آن طرف ناراحت که فکاهیون بسته شد 
چون همه ما صدمه خوردیم. همه نویسنده هاى معروف آنجا بودند و 
برخوردهاى خیلى زننده اى وجود داشت. نوع پرداخت ها در آن مجله 
خیلى خیلى بد بــود. با آمدن کیومرث صابــرى و مجله گل آقا وضع 
فرق کرد. او در حاکمیت پایگاه داشــت و مــورد اعتماد بود. ازطرفى 

طنزپردازى قدیمى هم بود.
ما کم و بیش آقاى فرجیان [سردبیر گل آقا] و دوستان را مى دیدیم. 
جلساتى بود، بچه ها زنگ مى زدند و خانه اى جمع مى شدیم یا بیرون 
همدیگر را مى دیدیم، بى ارتباط نبودیم. بعد من در دفتر بودم و آقاى 
فرجیان خدابیامــرز تماس گرفتند که احمد! چطــورى؟ خوبى؟ بنده 
گفتم امر بفرمایید. آن موقع هم من واقعًا بــه مجله اى مانند گل آقا 
نیاز داشــتم. به هر حال جوان بودم و مى خواستم کار کنم، کارم هم 
این بود- به همین دلیل علیرغم میل باطنى ام به فکاهیون رفتم- اما 
مى دانستم که صابرى یک ســتون گل آقا دارد و کارش هم خیلى در 
روزنامه اطالعات گرفته است. به من گفتند که صابرى مى خواهد گل 
آقا را مجله کند، من همانجا گفتم که غوغا مى کند. گفتند همین طور 
است. این را هم بگویم که وقتى آقاى صابرى پسرش را از دست داده 
بودند و به ختم او رفتیم، دیدیم خیلى از مسئوالن ممل کتى آمده اند و 
به خاطر ختم پسر او در مسجدهســتند. دیدیم که حسابى در دستگاه 
دستى دارد، بر همین اساس من به مرتضى فرجیان ندا دادم که سوژه 

فرمایشى نباشد؟ اگر باشد من کار نمى کنم. این را گفتم و ایشان گفتند 
که نه؛ من هستم خیالت راحت باشد. خالصه قرار گذاشتیم و رفتیم. 
تابستان بود یعنى دقیقاً سه ماه تا اول پاییز طول کشید که اولین شماره

 درآمد. 

روایت خروج از گل آقا
من شــش، هفت ماه بعد از فوت آقاى فرجیان بیــرون آمدم. زمانى 
مرتضى فرجیان به مــن گفتند که رئیس هیئت تصویریه شــوم، به 
شوخى، تا جلسه مى شد دوتا مجله را به من مى داد و مى گفت مدیران 
دوتا مى گیرند. مدیر تصویریه که شــدم کارم این بود سوژه هایى که 
بعد از جلسه اختصاصى، فرجیان یا صابرى براى روى جلد و پشت جلد 
انتخاب مى کردند را به من مى دادند که سوژه ها را بین بچه ها تقسیم 
کنم. من این کار را انجام مى دادم. دو سه هفته اى گذشت که یک بار 
دیدم صحبت هایى است. شنیدم که گفتند من عرضه ندارم این کار را 
بکنم، در صورتى که کارى نبود. حس کردم یکى از مسئوالن امور فنى 

نشریه چیزى به صابرى گفته است. 
یک دوستى داشتم که به رســم رفاقت او را آوردم و به آقاى فرجیان 
معرفى کردم. او هم طــورى رفتار کرد کــه کارش گرفت و به آقاى 
صابرى نزدیک شد. ما جلسات خصوصى داشتیم و درد دل مى کردیم 
و از مجله حرف مى زدیم. یواش یواش دیــدم که صابرى دارد با من 
سرد مى شود و آن رابطه دارد از بین مى رود. تا مى آمد مى گفت احمد 
مواظب خودت باش بى کاریکاتوریست نشیم. به تدریج احساس کردم 
کیومرث صابرى با من سرسنگین شده است. دلیل این تغییر رفتار را 
هم نمى دانســتم. مثًال آقاى کیمیاگر مى گفت یک حالى به صابرى 
بده. مى گفتم که حالم را روى جلد در حد توانم مى دهم. خود صابرى 
اعتقادش این بود که به روى جلد کسى توجه نمى کند، روى ماها را کم 
مى کرد در صورتى که دلیلى نداشــت. مى گفت من مى خواهم روى 
جلد مطلب بگذارم که به شما ثابت کنم که براى روى جلد نمى خرند. 
من احساس مى کنم یکى از دالیل ســردى رفتارش از یک جایى به 
بعد با ما هم این بود که روى ما را کم کند. من و ناصر پاکشیر و ضیایى 
طرح هاى روى جلد را مى کشیدیم که بیشترشان را من مى کشیدم. 
بعد ناصر پاکشیر و بعد هم ضیایى. گاهى هم آقاى عبداللهى نیا، طرح 
مى کشــید. به یک باره دیدیم یک کاریکاتور آمد از ســعید نوروزى. 
بعدها رادمند هم آمد. مــن ماندم! رفتم پیش مرتضــى فرجیان و او 
گفت کیومرث صابرى مــى خواهد به جوان ها میــدان بدهد. گفتم 
مى خواهد روى ما را کم کند؟ با خنده گفت این طور نیست. گفتم من 
و ناصر پاکشیر هنوز هستیم. مردم هم ظاهراً از کار ما راضى هستند، 
چه لزومى دارد کار را دست بچه ها بسپاریم؟ گفتم من به جهنم با این 
رفتار این جوان ها را خراب مى کنید. من زمانى سوژه ها را تقسیم مى 

کردم و حاال از چشم افتاده بودم.

عربانى چگونه به گل آقا آمد 
چگونه از گل آقا رفت

نصف جهان  احمد عربانى سوژه هاى زیادى را دستمایه کاریکاتورهاى روى جلد هفته نامه گل آقا کرده است اما بعضى از آنها بیشتر از بقیه در ذهن خوانندگان این نشریه پرطرفدار طنز ماندگار شده اند. خود عربانى به 4 کاریکاتور شاخص 
اشاره مى کند که بعد از چاپ، جنجال آفرین شدند. شرح کشیدن این 4 طرح را از زبان خود هنرمند خالق آنها بخوانید:

   با دیدن کاریکاتوریســت هاى جوان اصفهانى خیلى امیدوار 
شــده ام. تفاوتى که در بچه هاى اصفهان و تهــران دیدم این 
است که تهرانى ها استاد سرخود شــده اند و راه خود را مى روند 
ولى بچه هاى اصفهان اســتاد وشــاگردى را رعایت مى کنند و 
نرمش و افتادگى دارند که همین امر باعث موفقیتشــان خواهد 

شد. 

  امروز کاریکاتور و کاریکاتوریست ها بیشتر شده اند، اما سطح 
کاریکاتور از نظر سوژه و تکنیک به خوبى قبل نیست. کاریکاتور 
دیجیتالى شــده اما من دستى و ســنتى آن را بیشتر مى پسندم 
زیرا بیشتر شبیه تصویرسازى کتاب شــده است و سوژه ها هم 
چنگى بــه دل نمى زنند. نگرانى من براى جوانــان پیرامون نظر 
کوتاهى دریافتن ســوژه و همین طور تفکر دربــاره این موضوع 
است. در زمان ما شاید یک ســاعت درباره پیدا کردن سوژه فکر

 مى کردیم.

  کاریکاتوریست ها باید به سوژه بیشتر فکر کنند و خود را اسیر 
نرم افزار نکنند زیرا نرم افزارها شیرینى خط را از میان مى برد و کار 
را مصنوعى مى کند، متاسفانه روح کاریکاتور ضعیف شده است. 
کامپیوتر شاید به این هنر خدمت کرده باشد ولى مى تواند سبب 

خیانت نیز شود.

 زمانى که کودك بودم، پدرم با این موضوع که من نقاشى بکشم 
و طراحى کنم، موافق نبود و زمانــى که یکى از طراحى هاى من را 
مشــاهده مى کرد مثل اینکه کتاب هاى ضالّه را دیده، نفرت پیدا 
مى کرد. اما اینکه اکنون من کاریکاتوریست هستم را خود پدرم به 
من هدیه داد زیرا او با خرید مجله توفیق، این حس را براى کشیدن 

کاریکاتور در من چند برابر کرد.

  به کاریکاتوریســت هاى جــوان مى گویم بــراى اینکه یک 
کاریکاتوریست موفق شوند، باید با مبانى نقاشى آشنا باشند. البته 
این موضوع را نیز باید بدانیم قرار نیست همه افرادى که نقاشى 
کار مى کنند، در فعالیت کاریکاتور نیز موفق باشند؛ همان طور که 
قرار نیست هر شاعر موفق در شــعر جدى بتواند شعر طنز را نیز 

به خوبى بسراید.

 من زمانى که با کاریکاتور آشنا شــدم به این نتیجه رسیدم که 
کاریکاتور مى تواند جدا از ظاهر انسان ها باطن را نیز طراحى کند.

  زمانى که من براى ســردبیر گل آقا کاریکاتور مى کشــیدم، او 
به من مى گفت عربانى! تصاویر تو را بــا ذره بین چک مى کنم تا 
شیطنت هاى تو را پیدا کنم. باید در این راه جوانان شاگردى کنند 
متأســفانه برخى از آنها با بى تجربگى فعالیتى مى کنند و سبب 

مى شوند که نشریه آنها توقیف شود.

تک گویه هاى هنرمند

ززمانى که من براى ســردبیر گل آقا کاریکاتور مى کشــیدم، او 
تو را بــا ذره بین چک مى کنم تا  به من مى گفت عربانى! تصاویر
شیطنت هاى تو را پیدا کنم. باید در این راه جوانان شاگردى کنند 
متأســفانه برخى از آنها با بى تجربگى فعالیتى مى کنند و سبب 

مى شوند که نشریه آنها توقیف شود.
یک کاریکاتوریست و 4 طرح

■ یک ســوژه بود که خیلى حکایت داشــت. از این طرف مجلس 
چهارم افتتاح شده و سر در مجلس را ما ته کشیدیم و عکس گرفتیم. 
خیلى قشنگ شده بود. پالکارد زدیم که مقدم نمایندگان دوره چهارم 
را گرامى مى داریم، آن وقت یک خیابان است که صاف در دل مجلس 
مى رود و از طرف دیگر با دوچرخه، ژیان، موتور گازى و... مى روند 
و از طرف دیگر با بنز بیرون مــى آیند. صابرى خیلى تأکید کرد. باید 
کاملش مى کردیم. گردش به چپ ممنوع، تابلو لغزنده اســت و... را 
هم اضافه کردیم و خود صابرى هم موافق بود. این کار را من بسیار 
دوست دارم زیرا مفهوم عمیقى دارد، البته خیلى هم از آن استقبال شد 
و نامه هاى زیادى در حمایت از آن به دفتر مجله رســید. براى مثال 
مسعود برزین که در آن زمان 50سال بر روى مطبوعات ایران تحقیق 
کرده بودند برایمان نوشتند که من 50سال درمورد نشریات ایران بعد 
از مشروطه تحقیق کرده ام و سوژه اى با این قدرت ندیده ام که شما کار 
کردید و کشیدید. خیلى از مردم نامه دادند و به اصطالح تشویقمان 

کردند و از سوژه خوششان آمده بود.

■ به مناسبت پنجاه سالگى رادیو، سعدى را کشیده بودم و سعدى به 
خاطر لباسش خیلى شبیه روحانیون شده بود. محمد هاشمى رئیس 
ســازمان بود. آن موقع  رادیو و تلویزیون را به نحوى دست انداخته 
بودم چون خیلى خیلى زیاد شعرهاى سعدى و حافظ را در تلویزیون 
و رادیو مى خواندنــد و من این را بهانه کرده بودم تا با آنها شــوخى 
کنم. من در کشیدن سعدى شــیطنت کردم و یک مقدار در کشیدن 
لباس هایش اغراق کردم. زمان ســعدى شــاید عبا نبــود اما من 
عبا گذاشتم. نعلین شــاید نبوده اما گذاشــتم. همین هم باعث شد 
که بــه چاپ چهارم برســد. براى ایــن کاریکاتور از حــوزه علمیه 
یک نامه آمد. شــاید هم متعلق بــه آنها نبود و تحت ایــن نام بود، 
خالصه امضاى آنها را داشــت کــه براى رهبرى فرســتاده بودند. 
آقاى صابرى پیش ایشــان مى رود و مجله را نشــان مى دهد که 
ایشــان نقل قول مى کند که بــراى من نامه دادند کــه اینها دارند 
شــیطنت را از اینجــا وارد مى کننــد. حضرت آیــت ا... خامنه اى
هم بــه آنهــا گفته بود ســعدى کــه کــراوات نمــى زده و پیپ 
نمى کشــیده. رهبرى جواب آنها را داده بود. صابرى اینها را براى ما 

مى گفت.

■ مهم ترین شخصیت ایرانى که کاریکاتورش را کشیدم و واکنش 
مثبت نشــان داد، دکتر حســن حبیبى بود. مرد نازنینى که من بارها 
کاریکاتور او را کشیدم و حسابى دستم به کشیدن چهره او عادت کرده 
بود. زمانى تصمیم گرفتیم به مدت دو سه هفته کاریکاتورى از دکتر 
حبیبى که معاون اول رئ یس جمهور بود، نداشــته باشیم اما او همان 
زمان نطقى کرد و گفت 75 درصد مردم ایران صاحبخانه هستند. در 
واکنش تصویرى از شاغالم کشیدم که در حال کشیدن نقاشى حبیبى 
است و نوشتیم که با این صحبت ها گویا تنش مى خاره. دکتر حبیبى 
با دیدن این کاریکاتور از من دعوت کــرد و در آن دیدار، لوح تقدیر و 

یک سکه به من داد.

■  خبرى بود که مردى 30 ســاله زن شــد. خبر واقعى بود اما سوژه 
این بود که همان مرد سبیل هاى از بناگوش دررفته دارد، اما روسرى 
هم دارد با لباس زنانه و کیف. آن زمان ماشــین گشت بود که مى آمد 
و تعقیب مى کرد. یکى در ماشین نشســته بود و یکى شان آمده بود 
روبروى این زن و یکى هم در ماشین با غضب نگاه مى کرد و دستش 
هم روى اسلحه بود، دارد اشاره به سبیل هاى او مى کند و مى گوید که 
خواهر موهایت پیداست. یک نامه براى این کاریکاتور آمد، با امضاى 
مثًال جمعى از فالن...  که آن اسلحه باید در حلقوم آن کاریکاتوریست 

شلیک شود. من نامه اش را دیدم.

یطنت
ن ســعد
ده اما گذ
راى ایـ
ق بــه
ن مــى آیند. صابا دوچرخه، ژیان2ت کــ

ش به چپ ممنوع،
ى هم موا
دارد، الب
 آن به
سال

سبیل هاى از بناگوش3
و کیف. آن زمان ماشــی
 در ماشین نشســته بو
ین با غض
سبیل ه
 براى
باید ه

فتیم به مدت دو سه هفحسابى دستم به کش4
یس جمهور بود، ند
د مردم
دم که
 ها گو
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  تسنیم|  نماینــدگان اپوزیســیون کامبــوج 
روزسه شنبه به بایکوت شــش ماهه پارلمان این کشور 

پایان دادند.
این اقدام در پى چند ماه فشار قضایى و سیاسى از جانب 

نخست وزیرى کامبوج صورت گرفته است.
قانونگذاران حزب اپوزیسیون نجات ملى کامبوج در مه 
ســال جارى میالدى پس از آنکه برخى از قانونگذاران 
شامل معاون رهبرى حزب از ســوى دولت مورد انتقاد 

شدید قرار گرفت، از پارلمان خارج شدند.
در حالى که کامبوج به انتخابات 2018 نزدیک مى شود، 
هون سن، نخست وزیر این کشور آسیایى از دادگاه هاى 
این کشور خواســت تا بر قانونگذاران حزب اپوزیسیون 

فشار بیاورند تا از بایکوت پارلمان دست بردارند.
امروز 39 تن از قانونگذاران حزب اپوزیسیون به بایکوت 
خود پایان دادند و در جلســه تعیین بودجه پنج میلیارد 

دالرى 2017 در پارلمان شرکت کردند.
«ییم سووان»، ســخنگوى حزب اپوزیسیون و یکى از 
قانونگذاران این حزب گفت: ما باید براى حضور در این 

نشست به پارلمان باز مى گشتیم.

  آریا |  مراســم تحلیف اعضاى جدید کمیسیون 
انتخابات مجلس افغانستان با حضور رئیس جمهور این 

کشور انجام شد.
غنى طى اظهاراتى در این مراســم اعالم کرد: اعضاى 
کمیسیون هاى انتخاباتى باید به عنوان یک افغانستانى و 
مسلمان به انجام وظایف خود بپردازند و اجازه دخالتهاى 

غیرقانونى به دیگران را ندهند.
وى تاکید کرد: انتخابات عالوه بر انتقال قدرت، رهبران 
دولتها را نیز متوجه مى سازد که براى منافع ملى کشور 

کار کنند و در برابر ملت پاسخگو باشند.
رئیس جمهــورى افغانســتان افزود: رهبــران دولت 
وحدت ملى افغانستان از دو سال گذشته تاکنون تالش 
مى کنند تا نظام انتخاباتى را بــراى برگزارى انتخابات 

شفاف اصالح کنند.
وى همچنین از اعضاى کمیسیون هاى انتخاباتى این 
کشــور خواســت تا ضمن حفظ بى طرفى براى شفاف 

سازى روند انتخابات تالش کنند.
رئیس جمهور افغانستان همچنین ابراز داشت: اعضاى 
کمیســیون هاى انتخاباتى، دولت و شــخصیت هاى 

سیاسى مسئولیت بزرگى بر گردن دارند.
وى افزود: در سال گذشــته نزدیک به یک میلیارد دالر 
در عرصه انتخابات هزینه شــده اســت اما متأسفانه در 
بخش نهادینه سازى هیچ اقدامى صورت نگرفته است و 

مشکالت افغانستان نیز ناشى از این امر است.
وى اعالم کرد: مــا مى خواهیم که انتخابــات  آینده به 

شفاف ترین شکل ممکن برگزار شود.
اشــرف غنى در پایــان گفت: با آنکه کمیســیون هاى 
انتخاباتى افغانستان مستقل اســت، ولى نظارت ملى و 

بین المللى روى آن وجود خواهد داشت.

  تابناك |  «سردار بردى محمداف» پسر «قربانقلى بردى محمداف» رئیس جمهور 
ترکمنســتان به عنوان نماینده مجلس  این کشور انتخاب شــد.بر اساس این گزارش، 
«سردار بردى محمداف» از حوزه انتخاباتى 24 «دوشاك» (حومه عشق آباد) به نمایندگى 
مجلس  این کشور انتخاب شده  است.رئیس کمیسیون مرکزى انتخابات ترکمنستان در 
جلسه اى ویژه که در محل این کمیسیون برگزار شد، کارت نماینده مجلس را به «سردار 

بردى محمداف» نماینده جدید مجلس این کشور اعطا کرد.
انتخابات میان دوره اى مجلس ترکمنستان هفته پیش به دلیل استعفا برخى نمایندگان 
مجلس در 3 حوزه برگزار شد و در آن عالوه بر فرزند رئیس جمهور این کشور 2 نماینده 
جدید دیگر مجلس نیز انتخاب شدند.در واقع براى اولین بار است که خبر رسمى فعالیت و 

سمت  پسر رئیس جمهور ترکمنستان در رسانه هاى این کشور منتشر مى شود.
گفته مى شود «سردار بردى محمداف» پیشتر در یکى از معاونت هاى وزارت امور خارجه 

ترکمنستان فعالیت داشته است.
«قربانقلى بردى  محمداف» رئیس جمهور ترکمنســتان در پى درگذشــت «صفرمراد 
نیازاف» نخســتین رئیس جمهور این کشــور با برگزارى انتخابات سراسرى ریاست 
جمهورى و پیروزى قاطع در آن، در سال 2007 میالدى دومین رئیس جمهور ترکمنستان 
شد.انتخابات ریاست جمهورى ترکمنســتان آخرین بار در  فوریه سال 2012 میالدى  
برگزار شد و در آن بردى محمداف 59 ساله براى دومین بار بر کرسى ریاست جمهورى 
تکیه زد.برگزارى انتخابات ریاست جمهورى ترکمنستان در سال آینده میالدى در حالى 
است که پارلمان این کشور ماه گذشته اصالحیه قانون اساسى جدیدى را تصویب کرد که 
بر اساس آن محدودیت سن نامزد رئیس جمهورى لغو و دوره ریاست جمهورى نیز از 5 تا 
7 سال افزایش یافته است.«قربانقلى بردى محمداف» رئیس جمهور 59 ساله ترکمنستان 

داراى یک فرزند پسر و سه دختر مى باشد.

 مشرق|  ژاپن و کره جنوبى روز چهارشنبه یک 
پیمان اطالعاتى نظامى را امضا کردند که بر اساس آن 
اطالعات حساس درباره تهدید ناشــى از فعالیت هاى 
هسته اى و موشکى کره شمالى را با یکدیگر مبادله کنند.
وزارت دفاع کره جنوبى اعالم کرد: سئول و توکیو قرارداد 
همکارى اطالعاتى را امضا کرده اند که بر اساس آن دو 
طرف اطالعات حساس مربوط به فعالیت هاى هسته اى 

و موشکى کره شمالى را به اشتراك خواهند گذاشت.
دولت کره جنوبى در حالى ایــن توافقنامه را امضا کرده 

اســت که برخى احزاب سیاسى و بخش 
زیادى از افکار عمومى مردم این 
کشــور با آن مخالفت کرده اند. 

مردم کره جنوبــى از اقدامات ژاپن در 
دوره اى که کره را تحت اســتعمار خود داشته، 

به شدت ناراحت و خشــمگین هستند. دوره 
استعمارگرى ژاپن از سال 1910 تا پایان 

جنگ جهانى دوم بوده است.
این پیمان در ابتدا قرار بود در ســال 
2012 میــالدى بــه امضــاى دو 
طرف برســد ولى ســئول به خاطر 
مخالفت هاى داخلــى امضاى این 

پیمان را به تعویق انداخت.

  ایسنا| یک کارشناس نظامى هشدار داده است، 
رئیس جمهور منتخــب آمریکا در صورتى که به نجات 
کشورهاى حوزه بالتیک که درحال فرار از چنگال روسیه 
هستند، برود احتمال بروز جنگ جهانى سوم وجود دارد.

کشورهاى عضو ناتو در حوزه دریاى بالتیک چون لتونى، 
لیتوانى و اســتونى بالفاصله به دونالد ترامپ، به دلیل 
پیروزى در انتخابات آمریکا تبریک گفتند چرا که بسیار 
منتظرند تا بفهمند که آیا او اختصاص بودجه دفاعى به 

آنها را متوقف مى کند یا خیر.
آمریکا همواره از این کشــورها در مقابل هرگونه حمله 

احتمالى روسیه حمایت کرده است.
در این میان پروفســور پل میلر، کارشناس امور دفاعى 
دانشگاه ملى دفاعى واشــنگتن هشدار مى دهد، جهان 
ممکن است با جنگ بزرگ دیگرى مواجه شود و لتونى 

اولین نشانگاه بروز این جنگ است.

وى بیش از این تجاوز روسیه به کریمه در سال 2014 
را پیش بینى کرده بود. میلر همچنین پیش از این تجاوز 
روسیه به اوکراین را نیز پیش بینى کرده بود که اکنون 

بیش از دو سال است که ادامه دارد.
در حال حاضر این کارشــناس مشــهور معتقد اســت 
لتونى هدف بعدى روســیه خواهد بود که تجاوز به آن

موجب بــروز درگیرى مــرگ بارى خواهد شــد که 
محدودیت هــاى اســتفاده از تجهیــزات جنگى را به 

چالش مى کشد.
میلر در این باره گفته اســت: پوتین تعــداد زیادى از 
ســربازان خود را به مرزهاى بین المللى نمى فرستد. در 
عوض او طى دو ســال آینده یک بحران نظامى نیابتى 

قابل تکذیب به راه خواهد  انداخت.
وى خاطرنشــان مى کنــد، احتمــاًال بخش هایى از 
جمعیت لتونى  یا اســتونى هاى روســى زبان دست به 

آشــوب مى زنند و براى کسب حق خود اعتراض و ادعا 
مى کنند که مورد آزار و اذیــت قرار گرفته اند و خواهان

 «حمایــت بین المللــى» مى شــوند و در یــان میان 
«جبهه مردمى آزادســازى روس هاى حوزه بالتیک»

 نمود پیــدا مى کند که بــه خوبى مســلح و آموزش 
دیده اند.

میلر مى افزاید: تعدادى از شخصیت هاى عالى رتبه ترور 
مى شوند و بمب گذارى  کشورهاى حوزه بالتیک را در 

آستانه جنگ داخلى قرار مى دهد.
از آنجایى که تمامى کشورهاى حوزه بالتیک عضو ناتو 
هستند، هرگونه تجاوزى از جانب روسیه به این معنى 
است که تمامى کشورهاى عضو باید به کمک آن کشور 
بشتابند و اگر این ســازمان نظامى سعى کند با روسیه 
شاخ به شاخ شــود و تجاوزى صورت بگیرد، به جنگ 

جهانى سوم ختم شود.

  مهر | اعالم رســمى مرکل براى نامزدى مجدد صدر اعظمى آلمان 
براى چهارمین بار پیاپى با واکنش هاى مثبت و منفى زیادى از طرف رسانه هاى 

بین المللى روبرو بوده است.
اعالم مرکل براى نامزدى مجدد براى صــدر اعظمى عالوه بر واکنش هاى 

داخلى واکنش هاى بین المللى فراوانى را هم به دنبال داشته است.
این مســئله در اروپاى شــرقى با دید انتقادى دنبال مى شــود. رسانه هاى 
کشورهاى شرق اروپا با دید انتقادى به مسئله چهارمین نامزدى پیاپى مرکل 

براى صدر اعظمى پرداختند.
روزنامه طرفدار دولت  «Magyar Idök» از مجارســتان سیاســت 
پناهندگى مرکل را به باد تمسخر گرفته و نوشــت: مرکل با دعوتش از 
میلیون ها مهاجر براى رفتن به اروپا مى خواســت نشان دهد عملکرد 
چند فرهنگى تا چه اندازه موثر است. این روزنامه مجارستانى مرکل 
را مسئول صعود حزب ضد یورو و افراطى "جایگزینى براى آلمان" 
دانسته و پیش بینى کرد که این حزب احتماال سومین جناح قدرتمند 

در انتخابات پارلمانى آینده آلمان شود.
یک روزنامه در بلغارستان نیز که یک رئیس جمهور دوست با روسیه در آن 
روى کار آمده است در واکنش به اعالم نامزدى مجدد مرکل این طور تفسیر 
کرد که در حالى که برخى کشورهاى اروپایى در مسیر دگرگونى قرار دارند 
در آلمان همه چیز مانند سابق باقى مى ماند و با مرکل همچنان رنجیدگى از 

اتحادیه اروپا افزایش مى یابد.
«Duma” از بلغارستان نیز نوشت: انتخابات ریاست جمهورى در فرانسه و 
انتخابات پارلمانى در آلمان یک تست براى وضع موجود در این قاره قدیمى 
اســت که وضعیت و خلق و خوى اعتراضى در آن همواره تشدید مى شود. در 
حالى که در برخى کشــورهاى اروپایى روند تحول مشهود است،  در یکى از 
لوکوموتیوهاى اتحادیه اروپا همه چیز مانند سابق باقى مى ماند. خانم مرکل 
از این مسئله اجتناب مى کند که چشــمان خود را باز کند و حقایق را ببیند که 
در ســایه تالش هایش مرتبا نادیده گرفته مى شود. اگر مرکل براى یک دور 
چهارم صدر اعظم آلمان شود احساســات ضد اروپایى آلمانى ها در فرم فعلى 

آن افول نمى کند.
روزنامه «Neatkariga Rita Avize»  از لتونى هم نوشت: صدر اعظم 
آلمان تایید کرده اســت که وى در انتخابات پارلمانى سال آینده آلمان براى 
چهارمین بار پیاپى نامزد صدر اعظمى این کشــور مى شود، اگر چه وى آگاه 
بوده است که یک مبارزه انتخاباتى سخت و فشرده در انتظار او است. این در 
حالى است که هر دو جناح راست و چپ سعى مى کنند موضع حزب دموکرات 

مسیحى را تضعیف کنند.
این روزنامه لتونــى در عین حال از احتمال پیروزى مجدد مرکل و تشــکیل 

ائتالف بزرگ دیگرى در این کشور خبر داده است.
روزنامه «Jyllands-Posten” از دانمارك نیز نوشته است: مرکل خود 
اظهار داشته است که هیچ شخص خاصى به تنهایى نمى تواند امور در آلمان، 
اروپا و دنیا را بهبود بخشــد و این مســئله درباره صدر اعظم آلمان هم صدق 
مى کند. این مسئله درست است و بنابراین وى باید حمایت شود، بخصوص 
در زمانى که اتحادیه اروپا در آستانه پرتگاه قرار گرفته و ما در انتظار روى کار 
آمدن یک رئیس جمهور جدید غیر قابل پیش بینى در آمریکا هســتیم. صدر 
اعظم آلمان کامل نیست اما در حال حاضر بهترین انتخاب براى یک رهبرى 

منطقى اروپایى است.
روزنامه «Gazeta Wyborcza” از لهستان نیز از نامزدى مجدد مرکل 
استقبال کرده و نوشت: صدر اعظم آلمان حاال تنها رهبر در اروپا است که داراى 
قدرت کافى مى باشد که از پوپولیسم جلوگیرى کرده، براى انسجام اتحادیه 
اروپا مبارزه کند و در برابر کرملین ثابت قدم بماند. تصمیم مرکل براى نامزدى 

مجدد صدر اعظمى براى لهستان خوب است.
روزنامه «de Volkskrant” هلند نیز به این مسئله واکنش نشان داده و 
نوشت: موقعیت مسلط مرکل بر عرصه سیاسى شرایطى را ایجاد کرده است که 
در برلین به عنوان وضعیتى اجتناب ناپذیر ارزیابى مى شود که انتخاب دیگرى 
ممکن نیست. این یک وضعیت خطرناك است که حزب ضد یوروى افراطى 
آلمان مى تواند از آن سود ببرد. با این همه نامزدى مجدد مرکل خبر خوبى است. 
در حالى که سازه اروپایى همواره ترك هاى بیشترى برداشته و بریتانیا خود را 

براى خروج از اتحادیه اروپا آماده مى کند 
این مسئله اجتناب ناپذیر است که 

آلمان در اروپا یک موقعیت غالب 
را داشته باشد.

 Financial» روزنامــه 
Times”, انگلیس هم از اعالم 
نامزدى مجدد مــرکل براى صدر 
اعظمى اســتقبال کرده و در عین 

حال نوشت: اگر وى سال آینده پیروز 
شود تشکیل یک دولت ائتالفى به مراتب 

پیچیده تر خواهد شد.
مرکل در دورانى آشفته لنگر ثبات بود. 

وى شجاعانه به بحران پناهندگان 
واکنش نشــان داده و در بین 

همه رهبران غربى عمال تنها 
رهبرى است که با اطمینان 
از ارزش هایــى دفاع مى 
کند که نظم لیبرال غربى 
بر اساس آن بنا شده است.

  فارس| همسر و کوچکترین فرزند رئیس جمهور 
منتخب آمریکا احتماًال تصمیــم خواهند گرفت تا در برج 
ترامپ در منهتن بمانند؛ تصمیمى که یک اقدام غیرمعمول 

دیگر براى این رئیس جمهور جنجالى محسوب مى شود.
 مالنیا ترامپ، همسر دونالد ترامپ و بارون ترامپ پسر ده 
ساله شان در برج ترامپ واقع در منهتن باقى خواهند ماند و 

«هر زمان که الزم باشد»  به واشنگتن سفر خواهند کرد.
یکى از منابع نزدیک به تیم گذار ترامپ گفت: مالنیا به شدت 
به بارون وابسته است و وابســتگى آنها در جریان کمپین 
انتخاباتى بیشتر شده است. این کمپین براى بارون بسیار 
دشــوار بوده و مالنیا امیدوار است تا بتواند پسر کوچکش 
را از تنش و بى نظمى  دور نگــه دارد و این اختالالت را به 

حداقل برساند.
بارون ترامپ به تحصیل خود در مدرسه اش واقع در منطقه 
«آپر وســت ســاید» ادامه خواهد داد که طبق گزارشات 

معموًال مادرش در آخر روز به دنبال او مى رود.
تدابیر امنیتى شدت یافته در محل سکونت آنها در برج ترامپ 
احتماال ادامه خواهد یافت چراکه اطراف این ســاختمان 
از زمان انتخابات ریاســت جمهورى مملو از طرفداران، 

معترضان، پرسنل مطبوعاتى و مردم عادى است.
یک منبع دیگر به روزنامه نیویورك پست گفت: احتماًال 
بارون ترامپ با یک خودروى امنیتى به مدرسه برده خواهد 
شد و تیم مأموران امنیتى هر روز صبح مدرسه را بازرسى 
خواهند کرد.روزنامه نیویورك تایمز اخیراً گزارش داد که 

دونالد ترامپ با مشاورانش درخصوص اینکه چند روز در 
هفته را باید در کاخ سفید سپرى کند، صحبت کرده است.

برج ترامپ از نظر تامین امنیتى مکان دشوارى براى تیم کاخ 
سفید است چراکه مردم عادى به راحتى مى توانند به این برج 

داخل و از آن خارج شوند.
تنها رئیس جمهور آمریکا که به طور تمام  وقت در کاخ سفید 

زندگى نکرده، جورج واشنگتن بوده است.
در همین حال، ایوانا همسر سابق دونالد ترامپ نیز از این 
رئیس جمهور منتخب خواســته تا او را به عنوان ســفیر 
جمهورى چک منصوب کند چراکه «به خوبى این کشور 
و دیگر نقاط جهان را مى شناسد و آماده است که به آمریکا 

خدمت کند.»

چهارشنبه یک  روز کره جنوبى
اساس آن را امضا کردند که بر

 تهدید ناشــى از فعالیت هاى 
شمالى را با یکدیگر مبادله کنند.
الم کرد: سئول و توکیو قرارداد 
ضا کرده اند که بر اساس آن دو 
ربوط به فعالیت هاى هسته اى 

اشتراك خواهند گذاشت. ه
ى ایــن توافقنامه را امضا کرده

سیاسى و بخش 
این  ردم
رده اند.

ماتژاپن در 
ســتعمار خود داشته، 

مگین هستند. دوره 
1910 تا پایان ل

ت.
د در ســال
ضــاى دو
لبه خاطر

این  مضاى
.

مهر | اعال
پ براى چهارمین بار
بین المللى روبرو بو
اعالم مرکلبراى

داخلى واکنش هاى
این مســئله در ارو
کشورهاى شرق ار
براى صدر اعظمى
روزنامه طرفدار
پناهندگى مر
میلیون ها م
چند فرهنگ
را مسئول
دانسته و پ
در انتخابات
یک روزنامهد
روى کار آمده اس
کرد که در حالى
در آلمان همه چی

اتحادیه اروپا افزایش
«Duma” از بلغا
انتخابات پارلمانى
اســت که وضعیت
حالى که در برخى
لوکوموتیوهاى اتح
از این مسئله اجتناب
در ســایه تالش ه
چهارم صدر اعظم
آن افول نمى کند.
Avize» روزنامه
ا ک ا ا آل

آغاز جنگ جهانى سوم  از لتونى 

توافقنامه اطالعاتى
ژاپن و کره جنوبى

براى مقابله با کره شمالى

برگزارى مراسم تحلیف 
اعضاى جدید مجلس 

افغانستان 

اپوزیسیون کامبوج
 به بایکوت پارلمان

 پایان داد

واکنش رسانه ها
 به اعالم نامزدى مجدد مرکل  

ممکن نیست. این یک وضعیت خطرناك است که حزبضد یوروى افراطى 
آلمان مىتواند از آنسودببرد. با این همه نامزدىمجدد مرکل خبر خوبى است. 
در حالى که سازه اروپایى همواره ترك هاى بیشترى برداشته و بریتانیا خود را 

براى خروج از اتحادیه اروپا آماده مى کند 
این مسئله اجتناب ناپذیر است که 

آلمان در اروپا یک موقعیت غالب 
را داشته باشد.

Financial» روزنامــه 
Times”, انگلیس هم از اعالم 
نامزدى مجدد مــرکل براى صدر 
اعظمى اســتقبال کرده و در عین 
حال نوشت: اگر وىسالآینده پیروز

شود تشکیل یک دولتائتالفى به مراتب 
پیچیده تر خواهد شد.

مرکل در دورانى آشفته لنگر ثبات بود. 
وى شجاعانه به بحران پناهندگان 

واکنش نشــان داده و در بین 
همه رهبران غربى عمال تنها 
رهبرى است که با اطمینان 
از ارزش هایــى دفاع مى 
کند که نظم لیبرال غربى 
اساس آن بنا شده است. بر

,,

موقعیت 
مسلط مرکل 
بر عرصه 
سیاسى 
شرایطى را 
ایجاد کرده 
است که 
در برلین 
به عنوان 
وضعیتى 
اجتناب 
ناپذیر 
ارزیابى 
مى شود 
که انتخاب 
دیگرى 
ممکن 
نیست. این 
یک وضعیت 
خطرناك 
است که 
حزب ضد 
یوروى 
افراطى 
آلمان 
مى تواند 
از آن سود 
ببرد

پسر رئیس جمهور ترکمنستان نماینده پارلمان شد

مالنیا با ترامپ به کاخ سفید نمى رود
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