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رییس کمیسیون تجارت و بازرگانی استان:

واکنش روحانی به برخوردهای نیروی انتظامی با بدحجابان

 اجرای پروژه »مهر« 
در مدارس زندان ها 3 2

 محل شکل گیری تخیل
8 در مغز کشف شد
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  سبک زندگی مردم ایران
از رفتار مسئوالن تأثیر می گیرد

با توجه به ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه ایران و با عنایت به رخداد 
انقاب اس��امی و تجلی رابطه دین و سیاس��ت در قالب نظام جمهوری 
اسامی، بدون تردید رفتار و سیاس��ت های دولتمردان و سبک زندگی 
 جاری و س��اری آنها بر رفتار و س��بک زندگی مردم تأثیرگ��ذار خواهد 

بود.

سپاهان –پرسپولیس؛ 
مصاف طوفان و آتش

ذوب آهن- گسترش فوالد؛ مصاف آهن و فوالد
در چارچوب رقابت های هفته دهم لی��گ برتر فوتبال عصر 
امروز از س��اعت۱۷:۵۰ تی��م فوتبال ذوب آه��ن در تبریز و 
ورزشگاه یادگار امام)ره( میهمان گسترش فوالد خواهد بود.

این دیدار که اولین دی��دار هفته دهم اس��ت بین دو تیمی 
برگزار می شود که هفته گذشته برابر استقال و پرسپولیس 
 دو تیم پرطرفدار پایتخت قرار گرفته بودند. در آن دو دیدار 

ذوب آهن، استقال را با حساب دو بر صفر...
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رییس جمهور پس از شروع دوباره برخوردهای نیروی انتظامی 
با مظاهر بدپوششی و بدحجابی، از پلیس خواست در برخورد 

با این موضوع افراط و تفریط نکند.
به گزارش خبرگزاری خبرآناین از س��ه هفت��ه پیش نیروی 
انتظامی در برخی میادین و مراکز خرید ، برخورد با بدپوششی 
 و بدحجابی را ش��روع کرده اس��ت، هرچند که س��وابق نشان 
می ده��د برخ��ورد با بدپوشش��ی معم��وال در ابت��دای فصل 
 گرم ش��روع می ش��د. فرماندهان ناجا البته همیشه گفته اند 

گش��ت های امنیت اخاقی هیچ وقت تعطیل نمی شوند، اما 
حضور پررنگ آنها در ماه آخر تابس��تان امسال بیشتر به چشم 
آمده اس��ت، اما رییس جمهور در جلس��ه هیأت دولت به این 
برخوردها واکنش نش��ان داد. او که در دوره انتخابات ریاست 
جمهوری گفته بود:  من به کمک پلیس کاری خواهم کرد که 
امنیت واقعی باش��د و دختران ما در خیابان احس��اس امنیت 
کنند و نخواهم گذاش��ت مأموری بی نام و نشان از کسی سؤال 

کند. 
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خودروهای فرسوده نو می شوند
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س
س  فار

]عک

چه  کسانی همراه روحانی  
به نیویورک می روند؟

رعایت »  استاندارد مسئولیت های اجتماعی « ضامن موفقیت 
فرمانده ارشد نظامی ارتش جمهوری اسامی ایران در 
استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری گفت: 
ارتش ایران با ذاتی مهربان، نجابت همیشگی و اطاعت از 
فرمایشات رهبر معظم انقاب، همواره عزت و سربلندی 

را برای ایران به ارمغان آورده است.
رضا جهادی ارسی در نشس��ت خبری خود با اصحاب 
رس��انه و به مناس��بت هفته دفاع مقدس بیان داشت: 
ارتشیان دوشادوش سایر نیروهای مسلح، بازگو کننده 
حماس��ه جوانان این مرز و بوم، برای نس��ل های آینده 
هستند. وی با بیان این که در طول تاریخ همواره و به غیر 
از جنگ تحمیلی، بخشی از خاک ایران از دست رفت، 
اظهار داش��ت: هفته دفاع مقدس، بهتری��ن زمان برای 
پاسداشت حماسه های هشت ساله جوانان کشور است.

فرمانده ارش��د نظامی ارتش جمهوری اس��امی ایران 
در اس��تان های اصفهان، یزد و چهارمح��ال و بختیاری 
با اشاره به این که بسیاری از خودگذشتگی های جنگ 

تحمیلی هنوز به تصویر کشیده نش��ده، گفت: مردم و 
صاحبنظران باید ازخودگذش��تگی سربازان ارتش را به 

رشته تحریر درآورند.
ارتش هسته نخستین مراکز سپاه و بسیج است

ارش��د نظام��ی ارت��ش جمهوری اس��امی ای��ران در 
اس��تان های اصفهان، ی��زد و چهارمح��ال و بختیاری 
 ادامه داد: جنگی��دن با دش��منان بعث��ی، رویارویی با 
 ض��د انقابی��ان و آموزش ه��ای مردم��ی ب��ه عن��وان 
تشکیل دهنده هسته های نخستین مراکز سپاه و بسیج، 

رسالتی بود که ارتش با افتخار پشت سر گذاشت.
وی با بیان این ک��ه از خود تعریف ک��ردن در ذات یک 
ارتشی نیست، اظهار داشت: اصل عاشقانه و پنهان کاری 
کردن، برای یک سرباز، به طور کامل تعریف شده است.

رسانه ها، زیباتر از گذشته حامی ارتش باشند
ارش��د نظام��ی ارت��ش جمهوری اس��امی ای��ران در 
اس��تان های اصفهان، یزد و چهارمح��ال و بختیاری با 

اشاره به این که امروز و بر اساس آمار موجود، تبلیغات 
رسانه های۱۱۰ کش��ور دنیا ضد ایران در جریان است، 
گفت: خبرنگاران، حماسه سازان جبهه های جنگ نرم 

هستند.
وی بیان داشت: در حالی که رسانه های سایر کشورها از 
اعتبارات آنچنانی برخوردار هستند، اما اهل قلم کشور 

ما تنها بر اساس عشق، راه خود را ادامه می دهند.
جهادی با اش��اره به این ک��ه تم��ام صحنه  های جنگ 
تحمیلی یک سوژه مناس��ب برای فیلمس��ازان و اهل 
قلم اس��ت، گفت: بدون ش��ک فیلمی که در آن ارتش 

خودنمایی کند، فروش باالیی خواهد داشت.
وی افزود:خبرنگاران ای��ران در جنگ ن��رم امروز دنیا 
سربلند هستند. وی در این جلسه که مادر شهید اعرابی 
نیز به عنوان میهمان حضور داشت، گفت: آرامش ایران 
کنونی به دلیل وجود چنین مادرانی است که فرزندان 

برومند خود را به انقاب اهدا کردند.

 ب��ه گفت��ه مدی��رکل اس��تاندارد اس��تان اصفه��ان 
سیستم های اجرایی کش��ورمان اعم از خصوصی و دولتی 
باید به سمت استقرار » استاندارد مسئولیت های اجتماعی«  

حرکت کنند.
شفیعی افزود: سازمان جهاني استاندارد، به عنوان طایه دار 
استانداردسازي سیستم هاي مدیریت در جهان، سیستم 
های نوین مدیریتي را پای��ه گذاري کرده اس��ت که خود 
تلفیقي از مدیریت منابع انساني و استانداردهاي سیستم 
 « ISO26۰۰۰مدیریت است. این سیستم نوین مدیریتي
مسئولیت اجتماعي« نامیده مي شود. وی افزود : مسئولیت 
اجتماعی، گروهی از تعهدات است که یک فرد و یا سازمان 
در عملکرد خ��ود ملزم به عم��ل در جه��ت آن تعهدات و 
حمایت ها و باال بردن آن است و برای دستیابی به مسئولیت 
اجتماعی، فرد و یا سازمان باید تنها در چارچوب قانون عمل 
کند، نه بیش��تر و این قانون در واقع همان استاندارد است. 
عمل بر اس��اس استانداردهای مس��ئولیت پذیر، پیروی از 

استانداردهای اخاقی و قانونی در پایه رفتار است. مدیرکل 
اس��تاندارد اصفهان گفت: اس��تاندارد  ایزو 26۰۰۰ توسط 
کمیته مس��ئولیت اجتماعی ISO/TMB با مش��ارکت 
کارشناسانی از بیش از9۰ کشور جهان و 4۰ سازمان بین 
المللی و منطقه ای درگیر در جنبه های مختلف مسئولیت 
اجتماعی، ایجاد ش��ده اس��ت و به نحوی اس��ت که براي 
تمامي سازمان ها در بخش خصوصي و دولت�ي در هم��ه 
کش�ورهاي در حال توسعه و یا توسعه یافته کاربرد دارد 
و به گونه اي طراحيشده که کاما شفاف و قابل فهم براي 
همه حت�ي غی�ر اف��راد متخصصی��ن باشد. شفیعی با بیان 
ای��ن ک��ه این استاندارد، ی��ک استاندارد سیستم مدیریت 
نیست و به گونه اي تدوین ش��ده که هم براي کاربران 
مبتدي و هم کاربران با تجربه مورد استفاده قرار گیرد، 
افزود: آشنایی با استاندارد مسئولی��ت های اجتماعی و به 
 کارگیری آن در هر مجموعه ب��ه تصمیم گیری آگاهانه تر

بر اساس شناخ��ت بهتر از انتظ��ارات و توقع��ات جامعه، 

فرصت های مرتبط ب��ا مسئولیت اجتماع��ی و تهدیدها و 
خطرات مرتبط با عدم مسئولی��ت اجتماعی کمک کرده و 
موجب افزایش شهرت سازم��ان،  افزایش اعتماد عمومی، 
رقابت سال��م، صرفه جویی حاصل از به��ره وری و راندمان 
منابع و تحقق بسی��اری دیگ��ر از مفاهی��م و پارامترهای 
مثبت تأثیر گ��ذار در موفقیت ه��ای آن مجموعه خواهد 
شد. وی ضم��ن اشاره به ای��ن که ای��زو 26۰۰۰ راهکاری 
را در زمینه اص��ول اساسی مسئولی��ت اجتماعی، مسائل 
 و موضوعات مرتب��ط با مسئولیت اجتماع��ی و روش های

ادغ��ام و تبدیل رفت��ار مسئولیت اجتماعی ب��ه راهکارها، 
اقدام��ات و فرآیند ه��ای سازمانی ارایه م��ی نماید،  گفت:  
 ادارات ، سازم��ان ه��ا، شرکت ه��ا و کلی��ه مجموعه های

 دولت��ی و خصوصی ب��ا استقرار ای��ن سیست��م و پیروی 
از استاندارده��ای مسئولی��ت اجتماع��ی،  طرح��ی 
 جدید و بست��ری ب��رای رش��د و موفقیت های خ��ود باز 
می نمایند و این غایت اهداف و نهایت آرمان استاندارد است.
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مناقصه لوله گذاری فاضالب 
ش�ركت آب وفاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد پروژه ه�ای ذيل را از 
 طريق مناقصه عموم�ی به پيمان�كار دارای رتبه بن�دی وواجد صالحيت    
  ) با فهرست بهای سال 1392 معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس 

جمهور ( واگذار نمايد .

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه : 
تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/06/09 

تاریخ گشایش اسناد مناقصه :
 از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه 1392/06/10

دریافت اسناد : 
سايت اينترنتی

شركت آب وفاضالب استان اصفهان 
www.abfaesfahan.ir

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

شماره تلفن : 0311-6680030

نوبت اول

برآورد )ريال (تضمين )ريال (نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

لوله گذاری فاضالب مباركه )فاز دو نصير 92-2-257
آباد، غرب خيابان مصلی وسطح شهر(

)ازمحل اعتبارات 
247,000,0007,103,441,966مشاركت فوالد مباركه(

لوله گذاری فاضالب مباركه )محدوده 92-2-258
خيابان سلمان ، 17 شهريور وحافظ(

)ازمحل اعتبارات 
196,000,0005,401,780,200مشاركت فوالد مباركه(

)ازمحل اعتبارات لوله گذاری فاضالب سطح شهر مباركه 92-2-259
174,000,0004,678,587,991مشاركت فوالد مباركه(

عمليات اجرايی لوله گذاری فاضالب 92-2-260
چمگردان

)ازمحل اعتبارات 
314,000,0009,331,121,231مشاركت فوالد مباركه(

عمليات اجرايی لوله گذاری فاضالب 92-2-261
ورنامخواست

)ازمحل اعتبارات 
415,000,00012,693,231,040مشاركت فوالد مباركه(

آگهی مزایده نوبت دوم

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

شركت عمران شهر جديد مجلسی وابسته به وزارت راه و شهر سازی در نظر دارد 
تعدادی از قطعات زمين با كاربری كارواش ، مصالح فروشی و نمايندگی خودرو واقع 
در سايت كارگاهی امين و محله گلستان شهر مجلسی را از طريق مزايده عمومی به 
فروش برساند، متقاضيان محترم می توانند از تاريخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 
ده روز به امور مسكن و واگذاری اين شركت مراجعه يا جهت كسب اطالعات بيشتر 

با شماره تلفن های 2284و5452228-0335 تماس حاصل فرمايند . 
 نشانی : اصفهان – كيلو متر 20 جاده مباركه بروجن – شهر جديد مجلسی – بلوار ارم 

 WWW.majlessi-ntoir.gov.ir : شركت عمران مجلسی سايت اينترنتی 
ضمنا كليه هزينه های درج آگهی به عهده برنده مزايده می باشد .

م الف 5216

مهربانی و والیتمداری ویژگی  ارتش است
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آگهی فراخوان  نوبت اول

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

ساير موارد :
 1- زمان دریافت اس�ناد : از تاريخ نش�ر آگه�ی نوبت اول ت�ا پاي�ان س�اعت اداری مهلت دريافت اس�ناد

 ) مندرج در جدول (
WWW.esfahansteel.com 2- جهت اطالع از محل دريافت اس�نادو كس�ب اطالعات بيش�تر به آدرس 

مراجعه فرمائيد 

ضمنا ليست استعالمهای مربوط به خريدهای متوسط) بدون برگزاری مناقصه ( در سايت شركت به آدرس ذيل درج ميگردد.

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

1192/7/892/7/21 رديف بارابان كک سازی 2190-920مناقصه1

92/7/1392/7/28خريد يک دستگاه فرزو 0182CNC-91مناقصه بين المللی 2

92/7/992/7/30خريد 12 ست مواد نسوز كنورتور2298-920مناقصه بين المللی 3

15 رديف واشر اسپيرال دو طرف 8288-91تجديد مناقصه 4
92/7/692/7/17رينگ دار

892/7/1092/7/30 دستگاه گير بكس حلزونی 9200750مناقصه 5

92/7/692/7/28خريد 1000 متر تسمه نقاله حرارتی 918667تجديد مناقصه6

 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
 ) سهامی خاص(   

استاندار اصفهان 
3

دوشنبه هفته آینده  مشخص می شود

 860هزار شغل
4

 یکباره از دست رفت؟

ادامه در صفحه 3



چهره روزیادداشت

انتخاب قالیباف، منع قانونی نداشت
مسجد جامعی رییس شورای شهر تهران گفت: ادعاهای مطرح شده 
در خص��وص ممنوعیت انتخاب قالیباف برای س��ومین بار به عنوان 
شهردار تهران، دعوای حقوقی است و شهردار تهران به وزارت کشور 

معرفی شده است.
احمد مس��جد جامعی درباره ادعای برخ��ی وکال درباره منع قانونی 
برای انتخ��اب قالیباف به عنوان ش��هردار تهران اظهار داش��ت: این 
مباحث دعوای حقوقی بین وکال و حقوقدانان اس��ت. ش��ورای شهر 
در این خصوص استعالمات الزم را از نهادهای مربوطه گرفته و هیچ 

منعی برای انتخاب قالیباف به عنوان شهردار تهران وجود نداشت.
وی افزود: اعضای شورای شهر پس از رأی گیری، قالیباف را به عنوان 
شهردار تهران انتخاب کرده و در نامه ای وی را به وزارت کشور معرفی 
کردیم. قالیباف در فرآیندی قانونی از سوی اعضای شورای شهر به 
عنوان ش��هردار معرفی ش��ده و او انتخاب منتخبین مردم تهران در 

شورای شهر است.

 مجری بزرگ ترین
 پروژه های کشوری بوده ایم 

سردار عباداهلل عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
س��پاه با اش��اره به س��ابقه فعالیت های این ق��رارگاه در حوزه های 
س��ازندگی اظهار داش��ت: قرارگاه خاتم دو دهه است که مسئولیت 
اجرای بس��یاری از پروژه های بزرگ کش��ور را به عهده گرفته و در 
بحث های سازندگی، مجری پروژه های بزرگی در کشور است که برای 
نمونه می توان به پروژه های عسلویه، زیرساخت های ریلی و جاده ای 
مثل آزادراه حرم تا حرم که از قم تا مشهد است و پروژه های دیگر در 

قالب کارخانجات و معادن اشاره کرد.
عبداللهی افزود: مثال پروژه حرم تا حرم یک آزادراه است که احداث 
آن، اثرات فراوانی در حوزه ایمنی و امنیت جاده ای و نیز کوتاه شدن 
مسیر خواهد داشت که همین کوتاهی مسیر، منجر به کاهش مصرف 

سوخت نیز خواهد شد. 

 رد گفتگوی الریجانی با روحانی 
درموردتوفیقی

رواب��ط عمومی مجلس ش��ورای اس��المی خب��ر برخی رس��انه ها 
درمورد گفتگوی علی الریجانی رییس مجلس ش��ورای اس��المی و 
حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهور درمورد معرفی سرپرست 
 وزارت علوم ب��ه عنوان وزیر پیش��نهادی این وزارتخان��ه را تکذیب 

کرد. 
در اطالعیه روابط عمومی مجلس آمده اس��ت: خبر برخی رسانه ها 
مبنی بر گفتگ��وی رییس مجلس با رییس جمه��ور درمورد معرفی 
سرپرس��ت وزارت علوم از اساس صحیح نیس��ت و چنین گفتگویی 
صورت نگرفته است. الزم به ذکر اس��ت برخی رسانه ها مدعی شده 
بودند: دکتر علی الریجانی در تماس با حجت االس��الم دکتر حسن 
روحانی خواستار عدم معرفی سرپرس��ت وزارت علوم به عنوان وزیر 

پیشنهادی به مجلس شده است.

 چه  کسانی همراه روحانی
 به نیویورک می روند؟

هیأت همراه رییس جمهور در س��فر به نیویورک امس��ال به نسبت 
سال های گذشته کمی سبک تر اس��ت و تقریبا بین60 تا70 ویزا از 
مراجع ذیربط آمریکایی برای س��فر به نیویورک درخواس��ت شده 
است. در این س��فر عالوه بر رییس جمهور، تعدادی از مقامات دفتر 
رییس جمهور از جمله رییس دفتر و همچنین معاونان وی، روحانی 

را همراهی می کنند.
معاون تشریفات و معاون  سیاسی دفتر رییس جمهور از جمله مقاماتی 
هستند که حضور آنها در این سفر قطعی است. عالوه بر این، حضور 
وزیر نفت و دو نفر از نمایندگان مجلس نیز در این سفر قطعی شده و 
برای آنها تقاضای ویزا شده است. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
کشورمان نیز آن طور که در صفحه فیسبوکش گزارش داده بود قرار 

بود عازم نیویورک شود.

انتقادهای مرعشی از اصالح طلبان
حسین مرعشی سخنگوی پیش��ین حزب کارگزاران در گفتگویی با 
فارس، به انتقاد از اصالح طلبان در جریان انتخابات ریاست جمهوری 
84 پرداخت��ه و گفته که س��ال84 نامزدهای ما متف��رق بودند. وی 
حضور توأمان آقای هاشمی،  مهرعلیزاده، کروبی و معین در انتخابات 
را اش��تباه سیاس��ی خوانده و در بخش��ی از این گفتگو ب��ا انتقاد از 
تندروی های مجلس ششم بیان کرده که من با آنها همراهی نکردم و 

آن اقدامات را نمی پسندیدم.
 وی در این گفتگ��و درباره اختالفات با کرباس��چی و تک��روی او در 
انتخابات 88 تأکید کرد: بعد از دو سال و نیم که به حزب کارگزاران 

برگردم حتما دبیرکل)کرباسچی( را عوض می کنم.

اخبار کوتاه 

 تفرقه 
عامل شکست اصولگرایان بود 

سروری/ عضو شورای شهر تهران    
لیست اصولگرایان در ش��وراهای ش��هر به نظرم غارت سیاسی شد. ما از 
مدت ها قبل، شاهد زخم، کدورت و احس��اس بدبینی در جریان اصولگرا 
بودیم، اما در مجلس نهم رس��میت پیدا کرد. عملکرد غلط اصولگرایان و 
رقابت های درون گفتمانی که متأسفانه از مجلس نهم کلیدش زده شد، 
باعث کاشت اختالف و برداشت کینه در اصولگرایي شد. می گفتند رقابت 
درون گفتمانی باشد، اصالح طلبان هم حضور ندارند و حیات سیاسیشان به 
پایان رسیده است. این حرف ها 
و توجیهات را آوردند و ش��روع 
به رقابت کردن��د که نتیجه اش 
را در انتخاب��ات92 برداش��ت 
کردیم. در ریاس��ت جمهوري 
دوباره با نامزدهاي مختلف وارد 
میدان شدیم و در ش��ورا هم با 
لیس��ت های گوناگون آمدیم، 

نتیجه آن شد که مي بینید.
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رهگیری بیش از 43 یگان نظامی بیگانه 

بیست و هفتمین ناو گروه نیروی دریایی ارتش که با هدف تأمین امنیت شناورهای تجاری و 
نفتکش ایران عازم آب های آزاد شده بود، در بندر سودان پهلو گرفت. این ناو، ضمن رهگیری 

بیش از43 یگان نظامی، حدود 14فروند کشتی تجاری و نفتکشن را اسکورت کرده است.

تکذیب تعطیلی فردو 
درآستانه سفر روحانی

 برخی منافقین 
به کشور بازگشته اند 

صالحی رییس سازمان انرژی اتمی برخی اظهارنظرها مبنی بر تعطیلی 
سایت فردو در آس��تانه س��فر رییس جمهور به نیویورک را تکذیب کرد.

علی اکبر صالحی در پاسخ به س��ؤالی درباره این که گفته می شود سایت 
فردو در آستانه سفر رییس جمهور به نیویورک تعطیل شده است، اظهار 
داشت: این موضوع کذب است. وی همچنین تأکید کرد که امسال شاهد 
گشایش در موضوعات هسته ای خواهیم بود. رییس سازمان انرژی اتمی 
همچنین با اشاره به سفر اخیرش به وین گفت: در سفر به وین گفتگوهای 

خوبی با یوکیو آمانو رییس سازمان انرژی اتمی داشتم.
صالحی همچنین در خص��وص تیم مذاکره کننده هس��ته ای گفت: تیم 
مذاکره کننده هس��ته ای مش��خص ش��ده، اما اس��امی باید توسط آقای 

رییس جمهور اعالم شود.

وزیر اطالعات درباره به کارگیری افرادی که در فتنه نقش داشته اند، در دولت 
گفت: درمورد این موضوع در آینده به صورت مفصل صحبت خواهم کرد.

حجت االسالم سیدمحمود علوی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که نظرتان 
در خصوص به کارگیری افرادی که به صورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم در 
فتنه نقش داشته اند در دولت چیست، اظهار داش��ت: همه را به یک چوب 

نمی توان راند.
 وزیر اطالعات در پاس��خ به س��ؤال خبرن��گاری درباره اظهار نظر پیش��ین

حجت االسالم علوی در خصوص امکان بازگشت برخی منافقین که دستشان 
به خون افراد بیگناه آلوده نیست،گفت: در گذشته موارد متعددی به کشور 
بازگش��ته اند که االن زندگی عادی خود را ادامه می دهن��د، اما درباره افراد 

جدیدی که متقاضی این کار باشند، درحال حاضر اطالعی ندارم.

فدوی فرمانده نیروی دریایی س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمی گفت: اگر آمریکایی ها به هر دلیلی دست به کار 
احمقانه ای علیه جمهوری اسالمی ایران بزنند، مسلما، 
در این صورت چیزی که شاهد آن خواهند بود، برگشت 
ناوهای آمریکایی به آمریکا نخواهد بود، بلکه بازگش��ت 

جنازه های آمریکایی ها به این کشور است.
س��ردار عل��ی ف��دوی در خص��وص خبرپراکنی ه��ای 
رس��انه های غرب��ی مبن��ی ب��ر ماجراجوی��ی احتمالی 
آمریکایی ها و نیروه��ای فرامنطقه ای پس از س��وریه، 
علیه جمهوری اسالمی ایران و پاسخ نیروی دریایی سپاه 
به این تهدیدات، اظهار داش��ت: اوال اطمینان می دهم 
که دش��من جرأت هیچ گون��ه ماجراجوی��ی را نخواهد 
 داشت، آمریکایی ها در موضع انفعال قرار دارند که این 
 موضع انفع��ال ج��رأت هرگونه چ��پ نگاه ک��ردن به 
جمهوری اس��المی را از آنها گرفته اس��ت، چه برسد به 
آن که بخواهن��د اقدامی علیه جمهوری اس��المی ایران 

انجام دهند.
 سردار فدوی تصریح کرد: آمریکایی ها در حال حاضر به 
این موضوع اذعان دارند که در برابر نیروی دریایی سپاه 
در ابعاد شناوری، جنگ مین و موشک های ساحل به دریا 

در موضع ضعف قرار دارند.

فرهاد دانش��جو با ابراز نارضایتی از اقدام اخیر هیأت امنای 
دانشگاه آزاد در تشکیل جلسه  فوق العاده، این اقدام را نوعی 
بهانه تراشی خوانده و گفت: در همه دانشگاه های دیگر هیأت 
 امناها پشتیبان دانشگاه هستند، اگر کسی اشکالی به دانشگاه 
بگیرد هیأت امن��ا ورود پیدا می کند و از دانش��گاه حمایت 
می کند، ولی اینجا همیش��ه می ترس��یدیم که اگر مشکلی 
پیش بیاید هیأت  امنا بردارد و یک چیزی هم رویش بگذارد 
و داستان دیگری دربیاید، لذا ما نمی توانستیم اعتماد کنیم... 
البته شاید اشتباه از ما بود که نمی توانستیم اعتماد کنیم، ولی 

خب آنها هم کاری نکرده بودند که ما بتوانیم اعتماد کنیم.
وی با بیان این که با توجه به تغییر فضای اجرایی کشور انتظار 
تغییر مدیریت دانشگاه را داشتیم گفت: اما آمادگی این که به 
دالیل واهی بخواهند عزل کنند را نداشتیم. دانشجو گفت: 
دستور اول این است که به بررسی پرونده های حقوقی علیه 
دانشگاه آزاد بپردازیم، در صورتی که مطابق با متن اساسنامه 
دانش��گاه آزاد، اصال رس��یدگی به پرونده های حقوقی جزء 
وظایف هیأت  امنا نیست! وی در ادامه سخنانش گفت: ظاهرا 
درصورتجلسه  که به امضای4 نفر رسیده با عناوین متفاوت 
ولی با نگاه تغییر رییس دانشگاه شکل گرفته است و بعضی 
از اعضای جدید هیأت  امنا هم خیلی عجله دارند که سریع 

همه را عوض کنند!

حس��ین رویوران کارشناس سیاس��ی در مسائل جهان 
اسالم با اشاره به نامه مطرح شده از سوی اوباما به رییس 
جمهوری ایران گفت: نامه ای که از سوی ایاالت متحده 
به ایران ارسال شده بیشتر در ارتباط با جایگاه ایران در 
منطقه خصوصا نقش ایران در مسائل و مشکالت داخلی 
سوریه بوده و این نشان از اعتراف آمریکا به اقتدار ایران 
در منطقه است. وی افزود: در گذشته روسیه نیز چنین 
پیش��نهادی را به ایران داده و درخواس��ت کرده بود که 
ایران برای حل مشکل س��وریه وارد صحنه شود. در این 
خصوص از س��وی ایران، آقای امیر عبدالهیان به عنوان 
نماینده فرستاده شد. آمریکا نیز در نامه ای که به ایران 
ارسال کرده به گونه ای توانایی های ایران و جایگاه برتر 
 ایران را در منطقه مورد توجه قرار داده است. به عبارتی

ضمان��ت های��ی در ارتباط ب��ا تواف��ق در خصوص حل 
مشکالت سوریه از ایران خواسته شده که بر حل بحران 

در سوریه و اساسا بحران در منطقه اصرار داشته است. 
این کارشناس سیاسی با اش��اره به منتفی شدن جنگ 
 علیه س��وریه ی��ادآور ش��د: جن��گ از س��وی آمریکا و

هم پیمانانش در سوریه منتفی است. صحبت های آقای 
الوروف نیز تأکیدی بر عدم جنگ در سوریه است و این 

که آرامش در سوریه متضمن جنگ نیست.  

سردار اسماعیل احمدی  مقدم  فرمانده نیروی انتظامی اظهار 
داشت: اگرچه توانستیم اوضاع تصادفات و میزان کشته ها 
را بهبود دهیم، اما همچنان تعداد کشته ها باالست و انتظار 
داریم تا پایان سال میزان کشته های رانندگی به زیر18هزار 

نفر برسد.
وی ادامه داد: ظرفیت های موج��ود برای این کاهش وجود 
دارد و البته عواملی از جمله حمل و نقل هوایی و ریلی نیز در 
این حمل مؤثر هستند که برای رسیدن به آن، نیازمند زمان 
هستیم. اصالح عالئم و رفع نقاط حادثه خیز ممکن است تا 
پایان برنامه کنونی انجام شود، اما جداسازی جاده ها و توسعه 
راه آهن به10 تا 15 سال زمان نیاز دارد. به گفته رییس پلیس 
کشور، هماهنگی و انسجام می تواند کمک بزرگی در کاهش 
کشته ها باشد، به صورتی که با بهبود وضع اورژانس و امداد 
جاده ای که نیاز به یک س��ال س��رمایه گذاری دارد، میزان 
کشته ها پس از صحنه کاهش می یابد. هم اکنون50 درصد 
 کشته ها در حین انتقال در بیمارستان هستند که با یک سال 

برنامه ریزی می توان آن را به40 درصد کاهش داد. 
احمدی مقدم افزود:  هم اکنون پیشنهاد می کنیم برای رفع 
نقص ایمنی اتوبوس اسکانیا چهار ماه به آنها فرصت داده شود 
و ضمن رفع نقص خودروهای تولیدی، ش��رکت با فراخوان 

عمومی نقص بقیه اتوبوس ها را رفع کند.

دانشگاه آزاد بین المللدفاعی نیروی انتظامی

 هشدار شدید فدوی
 به آمریکایی ها

 واکنش دانشجو
 به احتمال برکناری خود

 جنگ
 منتفی شد

 مهلت 4ماهه پلیس
 برای رفع نقص اتوبوس ها

Society,Cultural  Newspaper No. 1133| September 19  ,2013  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

دیدار معاون وزیر خارجه روسیه 
با بشار اسد

معاون وزیر خارجه روسیه برای بررس��ی تحوالت پیرامون 
استفاده از تسلیحات ش��یمیایی در سوریه با رییس جمهور 

این کشور دیدار و گفتگو می کند.
به گزارش صدای روس��یه، س��رگئی ریابکوف معاون وزیر 
خارجه روسیه، روز چهارشنبه برای بررسی تحوالت پیرامون 
استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه با بشار اسد رییس 
جمهور این کش��ور، دیدار و گفتگو می کن��د. گزارش اخیر 
سازمان ملل درباره کاربرد تسلیحات شیمیایی در سوریه و 
نیز توافقنامه بین آمریکا و روسیه درباره خلع سالح شیمیایی 

سوریه محور مذاکرات وی با بشار اسد خواهد بود.

 صهیونیست ها 
مسجد االقصی را بستند

 نظامی��ان ارت��ش رژی��م صهیونیس��تی ب��ا ی��ورش ب��ه 
مس��جد االقصی، آن را به طور کامل بس��تند و ب��ا جوانان 
فلس��طینی درگی��ر ش��دند. نظامیان وی��ژه ارت��ش رژیم 
صهیونیس��تی  به مس��جد االقصی یورش بردن��د و به طور 
گسترده در صحن آن مستقر شدند. نظامیان، مسجد االقصی 
 را به طور کامل بستند و زمینه را برای یورش صهیونیست ها

آماده کردند. نظامیان ارتش اش��غالگر رژیم صهیونیس��تی 
 در همین راس��تا س��ه جوان فلس��طینی را ک��ه در صحن 

مسجد االقصی حضور داشتند، بازداشت کردند.
 ی��ورش نظامی��ان صهیونیس��ت، ب��ه درگی��ری ب��ا ای��ن 
جوانان منجر ش��د که بر اثر آن س��ه نف��ر از نظامیان ارتش 
 صهیونیستی به دلیل پرتاب س��نگ از سوی فلسطینی ها

 زخمی شدند.

البرادعی سکوتش را شکست
»محمد البرادعی« معاون سابق رییس جمهور موقت مصر که 
به دنبال عملیات ارتش علیه هواداران مرسی در رابعه العدویه 
از سمت خود استعفا کرده و از صحنه سیاسی مصر دور شده 

است، حفظ اهداف انقالب را خواستار شد.
به گزارش پایگاه الیوم السابع، محمد البرادعی پس از گذشت 
35 روز غیبت از صحنه سیاسی مصر، بار دیگر خواستار حفظ 
اهداف انقالب ش��د. البرادعی در صفحه ش��خصی خود در 
توئیتر نوشت: در این مرحله حساس همچنان امیدوار هستم 
که جوانان حزب الدس��تور اهداف انقالب را پیش روی خود 

قرار دهند و الگوی فعالیت گروهی و اتحاد در وطن باشند.

اخبار بین الملل

ش��هریورماه س��ال1391، ای��ران میزبان یک��ی از ب��زرگ ترین 
نشس��ت های سیاس��ی بود. حضور س��ران و مقامات120 کشور 
دنی��ا در تهران همه ن��گاه ها را به ای��ران دوخته ب��ود. عمال ایران 
ریاس��ت یکی از مجامع بین الملل��ی را برعهده گرفت��ه بود و این 
 فرصت عظیم��ی برای چان��ه زن��ی و اس��تفاده از ای��ن ظرفیت 

بین المللی را فراهم می کرد. 
رهبر معظم انقالب در بخش از بیاناتش��ان در س��خنان افتتاحیه 
ش��انزدهمین اجالس عدم تعهد پیش��نهاد تش��کیل »دبیرخانه  
فع��ال و پرانگی��زه ای برای ای��ن تش��کیالت« را مط��رح کردند 
 و فرمودن��د ای��ن دبیرخانه فع��ال، خواهد توانس��ت ب��ه ارتقای 

بهره وری سیاسی جنبش عدم تعهد کمک کند.
از آنجا که محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود ساز 
وکاری جدای از دستگاه دیپلماسی در بیرون از ساختمان وزارت 
خارجه دیده بود، دبیرخانه جنبش ع��دم تعهد را هم محلی برای 
حضور حلقه های نزدیک به خود یافت و چه کسی بهتر از اسفندیار 

رحیم مشایی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری برای این کار.
آذرماه سال91 در فاصله نزدیک به 6 ماه مانده به انتخابات ریاست 
جمهوری، محمود احمدی نژاد در حکمی بلند باال که تعابیر ویژه 
ای هم برای مش��ایی به کار برده بود، یار غار خود را به ریاست این 
دبیرخانه منصوب کرد؛ دبیرخانه ای که به نوشته احمدی نژاد باید 
از »فرصتی استثنایی«  ملت مؤمن و تاریخ ساز ایران را برای پیگیری 

آرمان های انسانی و جهانی استفاده می کرد.

خبرگزاری فارس در گزارشی درباره این دبیرخانه می نویسد: یک 
ساختمان با تابلوی »دبیرخانه جنبش عدم تعهد« در محله دربند 
تهران و داخل مجموعه حافظیه تا ماه ها تنها نش��انه از دبیرخانه 
جنبش عدم تعهد بود که البته امروز همان یک تابلو نیز دیگر وجود 

خارجی ندارد. 
اسفندماه سال91 تنها اخباری که از این دبیرخانه به گوش رسید، 
خبر دیدار خارجی اسفندیار رحیم مشایی به عنوان رییس دبیرخانه 
جنبش عدم تعهد با س��فرای بالروس و اتریش و پس از آن دیدار 
با قائم مقام وزارت امور خارجه س��وئد، آن ه��م در محل برگزاری 
دیدارهای رس��می رییس جمهور و وزیر امورخارجه با میهمانان 
خارجی بود که انتقادات و واکنش های مختلفی را به همراه داشت.

بعد از پایان فرصت ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری عمال دوباره 
فعالیت های این دبیرخانه مسکوت ماند تا یک ماه پیش اکبر ترکان 
مشاور رییس جمهور با حفظ س��مت به سرپرستی این دبیرخانه 
منصوب ش��د. او البته در کنار این حکم، چن��د حکم دیگر گرفته 
بود تا رسانه ها آماده شوند عنوان ابوالمشاغل الهام در دولت نهم و 
دهم را به ترکان در دولت یازدهم ببخشند. ترکان اما از مأموریتی 
که روحانی به وی داده بود پرده برداشت و توضیح داد که شورای 
عالی ایرانیان خارج از کشور، جنبش عدم تعهد، معاونت بین الملل 
ریاست جمهوری، سازمان فضایی کشور و دبیرخانه شورای عالی 
مناطق آزاد دستگاه هایی هستند که من از سوی آقای روحانی برای 
بررسی ساختار آنها مأمور شدم. او گفت که مأمور است ساختار این 

نهادها را بررسی کند و ببیند آیا وجود این نهادها به صورت مجزا 
الزامی دارد یا خیر؟

یک ماه بع��د از این ماجرا اولی��ن معاونتی که دس��تخوش تغییر 
و حذف ق��رار گرفت معاونت بی��ن الملل نهاد ریاس��ت جمهوری 
ب��ود؛ معاونتی که پ��س از جنج��ال انتص��اب نماین��دگان ویژه 
رییس جمهور در امور آفریقا، آس��یا و خاورمیانه، تش��کیل ش��د 
 تا ش��ائبه موازی کاری دوباره در سیس��تم دیپلماس��ی کشور را 
به وجود آورد. این معاونت گویا به این خاطر تش��کیل ش��ده بود 
که علی س��عیدلو در دولت پستی داشته باش��د. تنها خبری که از 
فعالیت های این معاونت به گوش رس��ید س��فرهای س��عیدلو به 
کشورهای مختلف بود تا دعوت رسمی دولت ایران برای حضور در 
اجالس عدم تعهد را به سران آن کشورها تسلیم کند. ساختمانی هم 

در حوالی میدان ونک به این 
معاونت داده شده بود که بعد از 
پایان دوران ریاست جمهوری 
احمدی ن��ژاد، در اختیار او و 

یاران نزدیکش قرار گرفت.
 بع��د از آن ک��ه معاون��ت

بین الملل ریاست جمهوری 
منحل و در چارت س��ازمانی 
وزارت خارج��ه ق��رار گرفت، 
این بار نوبت دبیرخانه جنبش 
عدم تعهد بود که ب��ه وزارت 
خارجه منتقل شود تا وظایف 
آن از کانال دستگاه دیپلماسی 

پیگیری شود.
نی��ا  زمان��ی  امیرحس��ین 
در گفتگ��و ب��ا ایس��نا اظهار 
داش��ته که ریی��س جمهور 

جنب��ش  دبیرخان��ه  ه��ای  فعالی��ت  بررس��ی   دس��تور 
غیر متعهدها را داده بود تا بر اساس آن ارزیابی شود که آیا ضرورت 
ادامه کار این دبیرخانه و فعالیت آن وج��ود دارد یا خیر که پس از 
بررسی های انجام شده قرار شد این مسئولیت به وزارت امور خارجه 

واگذار شود.
 وی اف��زود: ب��ا حک��م ریی��س جمه��ور، دبیرخان��ه جنب��ش 
غیرمتعهد ها منحل شد و مسئولیت آن به معاونت بین الملل وزارت 
امور خارجه محول شده اس��ت. حاال باید منتظر شد و دید آیا آن 
انتظاری که رهبر معظم انقالب از تأسیس این دبیرخانه داشته اند و 
در یک سال گذشته مغفول مانده است، برآورده خواهد شد یا خیر؟

اکبر ترکان مأمور بررسی ساختار و ماهیت نهادهای موازی دیگری 
هم شده است تا خشت کجی که در دولت قبل گذارده شده است 
برداشته ش��ود و پی دیگری برای آن ریخته ش��ود. ممکن است تا 
روزهای آینده بخش��ی از ش��ورای عالی ایرانیان خارج از کشور و 
یا سازمان فضایی کش��ور منحل و وظایفش به دس��تگاه دیگری 

سپرده شود.

دبیرخانه جنبش عدم تعهد با دستور روحانی منحل شد 

دیوار کجی که خراب شد 

اکبر ترکان مأمور 
بررسی ساختار و 
ماهیت نهادهای 

موازی دیگری هم 
شده است تا خشت 

کجی که در دولت 
قبل گذارده شده 

است برداشته شود 
و پی دیگری برای 

آن ریخته شود



یادداشت

دستوراترییسجمهور
برایعفافوحجاب

ادامهازصفحهیک-دختران، خود حافظ حجاب و عفاف هستند. 
اکنون از نیروی انتظامی خواسته است با رویکرد اخالقی و به دور از 

افراط و تفریط این موضوع را پیگیری کند.
آن طور که پایگاه اطالع رس��انی دولت از این جلس��ه گزارش کرده 
است، در این جلسه حجت االس��الم حسن روحانی رییس جمهور با 
تأکید بر حساسیت موضوع اخالقی، اجتماعی عفاف و حجاب و لزوم 
اهتمام به آن، از همه مردم اخالق مدار و به ویژه جوانان رشید و فهیم 
کشور دعوت کرد با رعایت این دستور دینی، هنجارهای مورد قبول 

اکثریت جامعه را محترم بشمارند.
رییس جمهور همچنین از نیروی انتظامی خواست در برخورد با این 
موضوع، اجرای قانون را با رویکرد اخالقی و با رعایت کرامت انسانی 
و به دور از هر گونه افراط و تفریط پیگیری کند و به وزیر کش��ور نیز 

مأموریت داد تا موضوع را در شورای اجتماعی کشور مطرح کند.
همچنین روحانی به کمیسیون فرهنگی هیأت دولت دستور داد تا 
موضوع اخالقی، اجتماعی عفاف و حجاب را بررس��ی و نتیجه را به 

هیأت وزیران و شورای عالی انقالب فرهنگی ارایه کند.

هرگونهحفاريدرنزدیکيمدارس
ممنوعاست

فرماندار شهرستان گلپایگان گفت: با توجه به بازگشایی مدارس هرگونه 
حفاري در نزدیکي مدارس  ممنوع است.

محسن حسین میرزایي در نشست شوراي هماهنگي ترافیک که در سالن 
اجتماعات فرمانداري گلپایگان برگزار ش��د، اظهار داشت: دستگاه های 
ذیربط همه تالش خود را به کار ببندند که روز اول مهرماه و آغاز بازگشایي 
مدارس،به عنوان روزي خاطره انگیز و به یاد ماندني در ذهن دانش آموزان 

باقي بماند.
 وي ب��ا بیان ای��ن که تمهی��دات مناس��بي ب��راي بازگش��ایي مدارس 
توس��ط آموزش و پ��رورش گلپایگان اندیش��یده ش��ده، گفت: س��ایر 
دس��تگاه های اجرایي باید در بهبود عبور و مرور، خط کش��ي محل های 
 عاب��ر پی��اده و س��رویس های م��دارس تم��ام تالش خ��ود را ب��ه کار

 ببندند.
 فرماندار گلپایگان همچنین افزود: هرگونه حف��اري در اطراف مدارس 
ممنوع اس��ت و باید چاله ها و ترانش��ه ها به صورت کامل ترمیم شود تا 

مشکلي براي دانش آموزان پیش نیاید. 
میرزای��ي یادآورش��د: هم��ه حفاری ه��اي  بای��د در کمیس��یون 
حف��اري مط��رح ش��ود و حداق��ل10 روز بعد از بازگش��ایي م��دارس، 
 حفاري در س��طح ش��هر ص��ورت گی��رد و ب��ا حفاری های غیرمج��از نیز

 برخورد شود. 

استانداراصفهان
دوشنبههفتهآیندهمشخصمیشود

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس با اشاره به این 
که یکم مهرماه امسال جلسه ای با وزیر کشور داریم،گفت: به احتمال 
قوی تکلیف مسئولیت خطیر استانداری اصفهان در روز دوشنبه هفته 

آینده مشخص می شود.
 محمدعل��ی اس��فنانی در گفتگو با فارس در پاس��خ به این س��ؤال 
ک��ه وضعیت انتخ��اب گزینه ه��ای مطرح ش��ده برای نشس��تن بر 
س��کان اس��تانداری اصفه��ان در چ��ه مرحل��ه ای ق��رار دارد و آیا 
نماین��دگان در ای��ن زمین��ه ب��ه نتیج��ه ای رس��یده اند، اظه��ار 
داش��ت: هن��وز موضوعی مبن��ی ب��ر تعیین گزین��ه نهای��ی برای 
 اس��تانداری اصفه��ان از س��وی مجمع نماین��دگان اس��تان اعالم

 نشده است.

گشتیدراخبار

سبکزندگیمردمایران
ازرفتارمسئوالنتأثیرمیگیرد

دکتر عماد افروغ  
یک عضو سابق شورای عالی انقالب فرهنگی

با توجه به ساختار اجتماعی و سیاس��ی جامعه ایران و با عنایت به رخداد 
انقالب اس��المی و تجلی رابطه دین و سیاس��ت در قالب نظام جمهوری 
اسالمی، بدون تردید رفتار و سیاس��ت های دولتمردان و سبک زندگی 
 جاری و س��اری آنها بر رفتار و س��بک زندگ��ی مردم تأثیرگ��ذار خواهد 

بود.
تأثیرسلوک و رفتار سیاستمداران بر س��بک زندگی مردم دارد و با توجه 

به ساختار اجتماعی و سیاسی 
جامعه ایران و با توجه به رخداد 
انقالب اس��المی و تجلی رابطه 
دین و سیاس��ت در قالب نظام 
جمهوری اسالمی بدون تردید 
رفتار و سیاست های دولتمردان 
و سبک زندگی جاری و ساری 
آنها ب��ر رفتار و س��بک زندگی 

مردم تأثیر گذار خواهد بود.
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چهرهروز
اجراي طرح ساماندهي خيابان قائم سپاهان شهر

   شهردار منطقه ۵ اصفهان از اجراي طرح ساماندهي خیابان قائم در سپاهان شهر خبرداد.  حمید 
عصارزادگان با بیان این مطلب گفت: اجراي طرح ساماندهي خیابان قائم در ضلع شرقی سپاهان 

شهر به طول ۳ هزار متر اجرا خواهد شد.

3

اجرایپروژه»مهر«
درمدارسزندانها

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی ش��هرداری اصفهان گفت: تعداد یک هزار 
و600 تاکس��ی فرس��وده در انتظار باز شدن سایت نوس��ازی خودروهای 

فرسوده هستند.
 علیرضا حکیم فعال اظهار داش��ت: در سال گذش��ته به سبب بسته شدن 
سایت نوسازی ناوگان، تبدیل به احسن تاکسی های فرسوده انجام نشد و 
در حال حاضر نیز حدود یک هزار و600 تاکس��ی باالی10 سال در ناوگان 

حمل و نقل شهر اصفهان فعالیت دارند.
وی ادامه داد: روزانه رانندگان بس��یاری به س��ایت نوسازی خودرو جهت 
تبدیل به احسن مراجعه می کنند، اما این سایت بسته است و خدماتی به 
متقاضیان ارایه نمی کند و همه ارگان ها باید با هم همکاری داشته باشند تا 

بتوانیم خودروهای فرسوده را از ناوگان تاکسیرانی خارج کنیم.

 مدیرکل فرهنگی، تربیتی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی، تربیتی کشور 
گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، پروژه »مهر« در مدارس زندان های 

سراسر کشور به اجرا درمی آید.
ضیایی فرد بیان داشت: همزمان با آغاز بهار تعلیم و تربیت در کشور، فعالیت ها 
و اقداماتی به منظور آماده سازی مدارس داخل زندان ها در قالب پروژه »مهر« 
در مدارس زندان های سراسر کشور به اجرا در می آید. وی گفت: پروژه »مهر« 
با هدف خوشایند کردن فضای مدارس داخل زندان ها و ایجاد بستر مناسب 
برای بازگشایی مدارس و حضور مددجویان در سال تحصیلی جدید انجام می 
شود. ضیایی فرد با یادآوری این که زندان مکانی برای اصالح و تربیت زندانیان 
جهت بازگشت به یک زندگی سالم و شرافتمند است، عنوان داشت: با برنامه 
ریزی ستاد پروژه »مهر«، مدارس زندان ها در روز اول مهر بازگشایی می شوند.

س:ایمنا[
]عک
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نمایشگاه فروش پاییزه

فرمانده ناجا با بیان این که نرخ جریمه ها باید براساس نرخ تورم به 
روز رسانی شود تا ویژگی بازدارندگی خود را حفظ کند، گفت: از این 
به بعد شهروندان می توانند به جای شماره110 با شماره1۲0 برای 

ارایه گزارشات راهنمایی و رانندگی تماس بگیرند.
سردار اس��ماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در جمع 
خبرنگاران گفت: قانون جدید، راهنمایی و رانندگی را مکلف کرده 

که از طریق تکنولوژی های جدید ب��ه مردم درمورد نرخ جریمه ها، 
تخلفات و نمره های منفی گواهینامه هایشان گزارش دهد.

وی ادامه داد: بنابراین سایت راهور1۲0 به منظور ارایه خدمات به 
شهروندان راه اندازی شد تا آنها بتوانند از میزان خالفی خودرو، نمره 
منفی خود و سایر مسائل مربوط به راهنمایی رانندگی اطالع پیدا 
کنند. فرمانده ناجا با بیان این که حجم زیادی از تماس های مردم 
با فوریت های پلیسی110 را مسائل مربوط به راهنمایی و رانندگی 
و تصادفات تش��کیل می داد، گفت: به همین علت س��امانه1۲0 را 
جهت ارایه گزارش��ات مربوط به راهنمایی و رانندگی و تصادفات 

راه اندازی کردیم.
وی تأکید کرد: البته این به آن معنا نیست که سامانه110 گزارشات 
تصادفات را دریافت نکند بلکه این دو س��امانه در کنار هم فعالیت  

می کنند.
احمدی مق��دم همچنین از ام��کان پرداخت قب��وض راهنمایی و 
رانندگی با اس��تفاده از س��ایت راهور1۲0 خب��رداد و گفت: مردم 
می توانند تصاویر تخلفات دیگر ش��هروندان را از طریق این سایت 
برای ما ارسال کنند. وی با اشاره به س��انحه تصادف دو اتوبوس در 
بزرگراه تهران-  قم، گفت: کلیات موضوع گزارش ش��ده و در آن به 
وضع الستیک خودروها، بی احتیاطی راننده و نقص ایمنی خودرو 

اشاره شده است و تصور نمی کنیم در گزارشات تکمیلی به غیر از این 
موراد، مورد دیگری نیز اضافه شود.

احمدی مقدم با اشاره به واکنش منفی مس��ئوالن اسکانیا نسبت 
به گزارش پلیس درمورد نقص ایمنی اتوبوس های اسکانیا، گفت: 
درست است که اسکانیا خودروی معتبری اس��ت و اعتبار جهانی 
دارد، اما آنها باید بپذیرند که خودروی آنها عیب دارد و نقص های آن 
باید برطرف شود. وی تأکید کرد: این واکنش خودروساز تأثیر منفی 

در ذهن مردم می گذارد و مردم از خودروی آنها فاصله می گیرند.
فرمانده ناجا با بیان این که این جور واکنش های منفی به گزارشات 
پلیس را خودروسازهای بزرگ داخلی باب کرده اند، گفت: متأسفانه 
خودروس��ازها تنها فرافکنی می کنند و در ای��ن میان حقیقت گم 
می ش��ود. احمدی مقدم تأکید ک��رد: معاینه فن��ی خودروها باید 
تعیین تکلیف شود و سختگیری برای صدور گواهی ایمنی و معاینه 
فنی شدت یابد. به گفته وی هم اکنون در کشور مرکز حفظ ایمنی 
خودرو وجود ندارد و نظارت بر ایمنی خودروها به صورت تجربی و 

در عمل انجام می شود.
احمدی مق��دم در پایان تاکید ک��رد: ناجا آماده ب��ه عهده گرفتن 
مسئولیت معاینه فنی خودروها است و هر زمان که این مسئولیت به 

ناجا واگذار شود، زیرساخت های آن را ایجاد می کنیم.

شماره۱۲۰جایگزین۱۱۰برایارایهگزارشهایراهور

۱6۰۰خودرودراصفهان
درانتظارنوسازیهستند

درستاستکه
اسکانیاخودروی
معتبریاستو

اعتبارجهانیدارد،اما
آنهابایدبپذیرندکه
خودرویآنهاعیب
داردونقصهایآن
بایدبرطرفشود

رییس مرکز تحقیقات علوم سلولی اصفهان گفت: با وجودی که 
تحقیقات بسیاری در حوزه درمان باروری با سلول های بنیادی 
انجام گرفته، اما برای رس��یدن به نتیجه مطلوب۳0 س��ال زمان 

نیاز است.
محمد حسین نصر اصفهانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در حال 
حاضر در مراکز تحقیقاتی سلول های بنیادی ایران پژوهش های 
متعددی در عرصه درم��ان باروری با س��لول های بنیادی انجام 
می گیرد و در حال بررسی است. وی با بیان این که درمان ناباروری 
در اصفهان را از طریق روش های تحقیقاتی  دیگری دنبال کردیم، 
افزود: توانستیم در این راستا به نتایج خوبی دست یابیم و شانس 
باروری را طی 10 سال گذش��ته از۲0 درصد به۳0 تا 40 درصد 
برساندیم. رییس مرکز تحقیقات علوم سلولی اصفهان با بیان این 
که فعال سازی تخمک در مردان نابارور و روش میکرواینجکشن 
در این افراد را در اولویت پژوهش های خود قرار دادیم، بیان داشت: 
در روش میکرواینجکشن برای مردان نابارور با تزریق میلیون ها 
اس��پرم به تخمک و با فریز کردن تخمک های بارور ش��ده رشد 

باروری را افزایش دادیم.
افزایشناباروریدراصفهانبهدلیلآلودگیهوا

وی ابراز داش��ت: مش��کل ناب��اروری همیش��ه در ای��ران وجود 
داشته اس��ت، اما آنچه س��بب افزایش نرخ ناباروری در اصفهان 
 و ایران ش��ده ع��الوه بر افزای��ش س��ن،  افزایش آلودگ��ی هوا و 

آلودگی های محیطی است.
نصر اصفهانی گفت: مس��أله باروری موضوعی نیس��ت که بتوان 

طی یک تا دو س��ال درمورد آن به نتیجه رس��ید، بلکه برای رفع 
ناباروری در زوج ها که دالیل مختلفی دارد و مس��أله  پیچیده ای 
است تحقیقات بسیاری الزم است. وی ادامه داد: ناباروری زمانی 
ش��کل می گیرد که زوج علیرغ��م تالش مکرر برای ب��ارداری به 
مدت حداقل یک سال یا ش��ش ماه هنوز موفق به بارداری نشده  
باشند. رییس مرکز تحقیقات علوم س��لولی اصفهان با اشاره به 
این که بسیاری از زوج ها با مش��کالت ناباروری روبه رو هستند، 
 اظهار داشت: حدود یک س��وم موارد ناباروری مربوط به زن  و در 
یک سوم دیگر مربوط به مرد است و در بقیه موارد، مشکل از هر 
دو است یا حتی ممکن است دلیلی یافت نشود. وی بیان داشت: 
هم اکنون درمان های مؤثر و ایمن��ی برای غلبه بر ناباروری وجود 
دارد که استفاده از دارو یا جراحی را می توان از درمان های معمول 
نام برد. نصر اصفهانی گفت: در زمان حاضر دو سوم از زوج ها پس 
از درمان های ناباروری بچه دار می شوند. وی آسیب یا انسداد لوله 
فالوپ، اندومتریوز، اختالالت تخمک گذاری، افزایش پروالکتین و 
سندرم تخمدان پلی کیستیک را  از عوامل شیوع ناباروری در زنان 
 دانست و یادآور شد: یائسگی زودرس، فیبروئید رحم و پیوستگی

غیر طبیعی سطوح در لگن  نیز از دیگر عوامل ناباروری است.
رییس مرکز تحقیقات علوم سلولی اصفهان تولید و یا عملکرد غیر 
طبیعی اسپرم ، مشکالت انتقال اس��پرم و تماس مکرر با عوامل 
محیطی خاص را از ش��ایع ترین عوامل ناباروری در مردان اعالم 
کرد و گفت: تغذیه نامناسب، چاقی، استفاده از الکل، تنباکو و مواد 

مخدر از دیگر عوامل تأثیر گذار ناباروری در مردان است.

محمود محم��ودزاده مدیر کل راه و شهرس��ازی اصفهان که از 
سوی برخی اعضای شورای ش��هر به عنوان یک گزینه  شهردار 
آینده اصفهان مطرح ش��ده، گفت: برای حصول کیفیت واقعی 
در شهر باید به مسائل کالبدی، کلیدی، نرم افزاری و زیرپوستی 

شهر توجه شود.
، این روزها که ب��ازار داغ گمانه زنی های مختلف برای ش��هردار 
شدن در اصفهان داغ است، گزینه های مختلفی از سوی برخی از 
محافل و دستگاه ها به شورای شهر اصفهان معرفی می شوند که 

در این بین نام برخی از افراد آشنا دیده می شود.
یکی از گزینه هایی که برای این مسئولیت خطیر و مهم شهری، 
اخیرا در شورای شهر مطرح شده اس��ت، یکی از مدیران جوان 
استانی است که در دولت دهم مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان 

بوده است.
در ادام��ه گفتگ��وی اختصاصی با محم��ود محم��ودزاده که با 

خبرگزاری فارس صورت گرفته است را می خوانید.
ش�مابهعن�وانیک�یازگزینهه�ایاصلیش�هرداری
اصفهانمطرحهستید،میزانحضورخودراتاچهاندازه

میدانید؟
در ابتدا الزم می دانم از روش��ی که اعضای ش��ورای شهر برای 
انتخاب ش��هردار اصفهان برگزیده اند تش��کر کنم. این روش به 
انتخاب بهتر اعضا کمک کرده و فرصت ارایه دیدگاه های مختلف 

و رقابت تخصصی را فراهم آورده است.
به نظرم شهرداری عامل و مس��ئول آنچه که مربوط به نیازهای 

روحی، روانی و جسمانی شهروندان می شود، است و حتی باید 
شرایطی که دستگاه های مستقل دولتی وجود دارد را با تعامل 

هم افزایی و با ارایه خدمات مطلوب به شهروندان ارایه کرد.
اصفهانپایتختفرهن�گوتمدنایراناس�امیلقب
گرفتهاس�ت.آیابرایتحققاینش�عاربسترهایالزم
وجودداردواگراینبسترهاوجوددارد،آیاامکانتبدیل

ظرفیتبالقوهبهبالفعلفراهمشدهاست؟
این یکی از س��ؤال هایی اس��ت که اولویت ها را روشن می کند. 
خالصه این که اصفهان یک ش��هر بین المللی و ملی است، پس 
الزم است، ابتدا شهر و جایگاه ملی اصفهان را شناخت و پروژه ها 
و برنامه ها را در جهت شکوفا کردن استعداد و توان شهر اصفهان 
برای دستیابی به جایگاه ملی و بین المللی اولویت بندی کرد. زیر 
ساخت های این جایگاه بایستی تأمین شود و در همه ابعاد چه 
مادی، چه معنوی، چه کالبدی و غیر کالب��دی این موارد دیده 
شود.از جمله مهم ترین اولویت ها توجه به مسائل  زیر جلدی شهر 
است. توجه به سالمت، آموزش، فرهنگ، اقتصاد، بازیابی هویت 
و دیگر موارد است، زیرا اگر ش��هروندانی سالم از نظر جسمی و 
روحی نداشته باشیم، اگر سطح دانش عمومی و تخصصی شهر 
در سطح مطلوبی نباش��د و اگر فرهنگ به عنوان بستر حرکت 
جامعه دارای نقص باشد، رسیدن به ش��هر ایده آل و کیفی یک 
سراب اس��ت و برای حصول کیفیت واقعی در شهر و شهروندان 
باید در مس��ائل کالبدی و کلیدی نرم افزاری و زیر پوستی شهر 

هم توجه شود،.

درعلوممرتبطبا
مدیریتشهریو
شهرسازی،شهر
راموجودیزنده
تلقیمیکنندکه
درمقابلدررفتار
ساکنینکنش
وواکنشهای
متفاوتیدارد

هماکنون
درمانهایمؤثرو
ایمنیبرایغلبه
برناباروریوجود
داردکهاستفاده
ازدارویاجراحی
رامیتواناز
درمانهایمعمول
نامبرد

یکیازگزینههایاحتمالیشهردارآیندهاصفهانافزایشناباروریبهدلیلآلودگیهوا

اصفهان؛  نيازمند  مسائل   زیر پوستی    هوای پاک برای بچه دار شدن  بی باک



چهره روزیادداشت

 بازدید نماینده مردم فریدونشهر
 از ایستگاه پمپاژ مسکن مهر

اس��فنانی نماینده مردم فریدونش��هر در مجلس ش��ورای اسالمی، 
معاونت فرمانداری، رییس و اعضای ش��ورای ش��هر فریدونش��هر از 

ایستگاه پمپاژ مسکن مهر بازدید کردند.
 در ابتدا مدیر منطقه ضمن خوش آمد گویی به کلیه بازدید کنندگان، 
به بیان ویژگی طرح و هزینه های انجام ش��ده پرداخت و بیان کرد 
که این پروژه ظرفیت 2 لیتر بر ثانیه را داردک��ه با اعتباری بالغ بر 2 

میلیارد ریال است.

آبرسانی به شهر برف انبار
 در راس��تای توس��عه و اصالح خط انتقال و ش��بکه توزیع آب شهر 
برف انبار، عملیات لوله گذاری آن آغ��از گردید. مدیر آبفای منطقه 
عنوان کرد ب��ا اجرای این پروژه که ش��امل6 کیلومت��ر خط انتقال، 
احداث مخزن2000 متر مکعبی و احداث ایستگاه پمپاژ است تحول 
چشمگیری در امر آبرسانی صورت می گیرد. شایان ذکر است هزینه 

اجرای این پروژه بالغ بر 15 میلیارد ریال است.

دریافت مالیات از خانه های خالی 
تجدید نظر کلی می شود

وزیر راه و شهرس��ازی گفت: حتم��ا درخصوص دریاف��ت مالیات از 
خانه های خال��ی تجدیدنظر کلی می کنیم، ولی ای��ن موضوع زمان 

می برد.
 عباس آخوندی در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در 
خصوص حادثه اتوبان تهران- قم گفت: در این رابطه یک تقسیم کار 
بین وزارتخانه های بهداشت و درمان، مسکن، کشور و صنایع صورت 

گرفت تا بتوانیم این مسأله را حل کنیم.

 ایجاد بندر خشک
ترخیص کاال را به اصفهان می آورد

رییس کمیسیون تجارت و بازرگانی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: با 
توجه به باال بودن تراکم بار در بنادر جنوب کشور، با ایجاد بندر خشک 
در اصفهان می توانیم ترخیص کاال را ب��ا آن حجم در بندر عباس به 

اصفهان منتقل کنیم.
به گزارش ایمنا جعفر ذره بینی در نشس��ت هیأت رییس��ه و هیأت 
نمایندگان اتاق اصفهان با خبرنگاران، با اش��اره به این که پیشنهاد 
ایجاد بندر خش��ک در اصفهان در منطقه س��جزی مهم ترین اقدام 
کمیس��یون تجارت اتاق بوده اس��ت، اظهار داش��ت: در حال حاضر 
تقاضا و تس��خیر بندر خش��ک  در اصفهان به منظور تسهیل در امر 
صنعت، تولید و تجارت را به اس��تانداری اعالم ش��ده که پیگیر این 

موضوع هستیم. 
وی با بیان این که تراکم در بنادر و به ویژه بندر عباس س��بب شده 
که دنبال انتقال ترخیص کاال از این بندر به اصفهان باش��یم، افزود: 
افزایش قیمت سوخت کاال در حال حاضر مورد بحث کارشناسی قرار 
گرفته که منتظر نظرات مسئوالن در تهران هستیم. رییس کمیسیون 
تجارت و بازرگانی اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به مشکالت حمل و 
نقل ریلی و زمینی در کشور، خاطرنشان کرد: در حوزه رفع مشکالت 
حمل و نقل ریلی، زمینی و کشتیرانی، چون بندری در اصفهان وجود 
ندارد با گمرک استان در خصوص ترخیص کاال وارد مذاکره شدیم تا 

مشکالتی که در این زمینه وجود دارد را برطرف کنیم. 

لزوم900 میلیون ریال اعتبار برای 
تکمیل آبرساني  به  مجتمع قلعه سرخ

  مدیرعامل شرکت آبفار اس��تان اصفهان گفت: براي تکمیل پروژه 
 آبرس��اني مجتمع قلعه س��رخ و احداث مخزن ذخیره ۳ روستا دره 

تاج الدین حدود۹00 میلیون ریال اعتبار الزم است.
هاشم امینی اظهار داشت: پروژه هاي آبرس��اني امور آب و فاضالب 
روستایي شهرستان فریدونش��هر با هزینه اي معادل۳۴10 میلیون 
ریال بهره برداری شده است.  وی ادامه داد: این پروژه ها که عملیات 
اجرایي آنها ، از سال 1۳۹0 آغاز شده بود به بهره برداری رسیده است.

 مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفه��ان تصریح کرد: 
احداث مخزن 200 متر مکعبي و ایستگاه پمپاژ برد آسیاب از پروژه 
آبرساني به مجتمع قلعه س��رخ، تکمیل خط انتقال و احداث فنس 
ایستگاه پمپاژ و احداث دو باب فندانس��یون مخازن پیش ساخته از 
پروژه آبرساني به سکان و فاز یک و دو و اصالح شبکه توزیع روستاي 

خویگان، پروژه هایی هستند که به اتمام رسیده اند.
وي افزود: براي تکمیل پروژه آبرس��اني مجتمع قلعه س��رخ ، شامل 
احداث مخازن بین راهي پمپاژ دره س��یب و میدان��ک ها و احداث 
مخزن ذخیره ۳ روس��تای دره تاج الدین ح��دود۹00 میلیون ریال 
 اعتبار دیگر الزم اس��ت ک��ه در صورت تأمی��ن اعتبار، آنه��ا نیز به 

بهره برداري خواهند رسید. 

اخبار کوتاه

4
در حال بررسی پارازیت ها هستیم

واعظی وزیر ارتباطات اعالم کرد که مسأله پارازیت ها بس��یار مهم است و در حال بررسی آن هستیم. وی 
گفت: ما در حال بررسی این مسأله هستیم و به دنبال آن هستیم که بدانیم آیا این پارازیت ها برای زندگی 

مردم ضرر دارد یا خیر.
گزارش مصور کمیسیون اصل نود 

از پرونده زمین خواری
رییس کمیسیون اصل نود

محمدعلی پورمختار

تاکنون س��ه فقره پرونده در این خصوص وجود داشته و اخیرا نیز یک 
پرونده به آن اضافه شده و به دلیل مشابهت زیاد آنها با هم، نهایی شدن 
گزارش آن خیلی طول نخواهد کشید. کمیسیون اصل نود بررسی خود 
را محدود به نامه نگاری نکرد، بلکه بررس��ی میدانی داشت و گزارشات 
مفصلی شامل فیلم و عکس تهیه ش��د که در حال آماده شدن است. در 
دولت گذشته،  بخش هایی از 
دس��تگاه های دولتی مبادرت 
به آوردن زمین های زیادی به 
محدوده شهرها کردند و این 
کار بدون طی مراحل قانونی 
و اخذ مصوب��ه از مراجع عالی 
از جمله شورای عالی معماری 
و شهرسازی که مرجع چنین 
مسائلی هست،  صورت گرفت.
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 آیا آمارهای گمرك
 اشتباه است؟

بهای مرغ درب    فروشگاه ها 
اعالم شد

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: قائم مقام وزارت صنعت باید در 
خصوص میزان ذخایر کاالهای اساس��ی در کش��ور توضیح دهد. اسداهلل 
عسگر اوالدی رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با خبرنگار ایلنا 
در خصوص کمبود کاالهای اساسی در کش��ور اظهار داشت: یا آمارهای 
گمرک اشتباه است یا ادعای برخی افراد در ارایه گزارش ها نادرست است، 
اما آنچه حائز اهمیت است این موضوع است که مقادیر زیادی از کاالهای 
اساسی در بندر عباس و بندر بوشهر ترخیص نشده اند، در ضمن مقادیری 
نیز در بندر جبل علی به دلیل ع��دم واریز پول ازس��وی برخی بازرگانان 
انباشته شده و هنوز ترخیص نشده اس��ت. وی تصریح کرد: هم اکنون به 
اندازه کافی کاال در گمرکات جنوبی کشور موجود است و اختالف نظری 
که بین گم��رک، وزارت صنایع و بانک مرکزی وجود داش��ت باعث عدم 

ترخیص این کاالها شده بود.

اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی نهاده مورد نیاز مرغداری های گوشتی 
سراسر کشور را سهمیه بندی می کند.

حس��ین مقدم نیا مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغداران مرغ گوش��تی در 
گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داش��ت: در طی چند روز اخیر اتحادیه سراسری 
مرغداران مرغ گوشتی نس��بت به توزیع س��همیه نهاده مرغداری های طبق 
پیش بینی تولید و میزان جوجه ریزی از طریق ش��رکت پشتیبانی امور دام و 
بنادر اقدام می کند. وی افزود: میزان عرضه ذرت در حدود2۹درصد و کنجاله 
سویا در حدود2۳درصد از نیاز شهریورماه مرغدارای ها را تأمین می کند و اگر 
این توزیع تداوم پیدا کند بی شک می تواند در متعادل کردن قیمت بازار مؤثر 
باشد. وی افزود: در حال حاضر در بنادر، ذرت1100 تومان و کنجاله سویا در 
حدود1۳00 تومان توزیع می شود و در بازار با اضافه شدن هزینه های باربری 

در حدود۸0 الی100 تومان به این قیمت ها افزوده می شود.

رییس اتحادیه دفاتر فروش آهن اصفهان گفت: طی چند 
ماه گذشته بازار آهن با نوساناتی همراه بود و این نوسانات 
سبب ایجاد بالتکلیفی در بازار این محصول گردیده است.

اکبر شمشیری در گفتگو با فارس در اصفهان با اشاره به 
بالتکلیفی بازار آهن اظهار داشت: طی چند ماه گذشته 
بازار با نوس��اناتی همراه بود و این نوس��انات سبب ایجاد 
بالتکلیفی در بازار این محصول گردیده است. وی با توجه 
به ضرر فروش��ندگان آهن در این چند ماه اخیر گفت: به 
دلیل خرید از ذوب آهن اصفهان و نوسانات قیمت آهن، 
بسیاری از فروشندگان این کاال دچار ضرر و زیان باالیی 
شده اند. رییس اتحادیه دفاتر فروش آهن اصفهان تصریح 
کرد: به دلیل نوس��انات بازار و توقف طرح های عمرانی و 
رغبت نداشتن مردم برای خرید آهن، بازار این محصول 
راکد است. وی با اشاره به قیمت آهن بیان کرد: در حال 
حاضر قیمت هر کیلو آهن به زیر2 هزار تومان و در حدود 
یک هزار و۹۹0 تومان رسیده و هر کیلو میلگرد نیز به زیر 
یک هزار و۹00 تومان و در حدود یک هزار و۸۸0  تومان 
به فروش می رسد که انتظار می رود با کاهش همراه باشد.

شمشیری تأکید کرد: در صورتی که قیمت دالر مهار شود 
و مصرف کنندگان احساس کنند که کاهش قیمتی وجود 

ندارد بازار خرید رونق پیدا می کند.

گروه اقتص�اد: عضو کمیته گردش��گری اتاق اصفهان 
گفت:بر اساس گزارش اخیر سازمان تجارت جهانی، یک 
میلیون دالر س��رمایه گذاری در صنعت گردشگری50 

فرصت شغلی ایجاد می کند.
 محمدرضا لعل��ی در جمع اعضای کمیته گردش��گری 
اتاق اصفهان افزود: این در حالیس��ت که با یک میلیون 
دالر س��رمایه گذاری در بخش معدن ۳7 شغل، صنایع 
شیمیایی ۳۳ شغل، اتومبیل سازی20 شغل، ارتباطات 

22شغل و خدمات مالی2۳ شغل ایجاد می شود.
وی تصریح کرد: متأس��فانه با وجود پتانس��یل کشور در 
بخش جذابیت های گردشگری، سرمایه گذاری اندکی 

در این بخش صورت گرفته است.
وی س��اخت مراکز اقامتی مناسب، سیس��تم حمل و نقل 
س��ریع و امن و خدمات مناس��ب گردش��گران خارجی را 
از الزام��ات توس��عه صنع��ت گردش��گری برش��مرد و 
گفت:متأس��فانه طی چند س��ال گذشته ش��هر تاریخی 
اصفهان حتی از ساخت یک هتل چهار ستاره محروم بوده 
است. وی هتل سازی بر اس��اس معیارها و استانداردهای 
جهانی را یکی از بخش های بسیار مهم گردشگری عنوان 
کرد و گفت: بستر گردشگری در استان اصفهان آماده است 

و باید شرایطی برای بهره ور ساختن آن ایجاد شود.

رییس سازمان اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به این 
که به زودی توزیع سهام عدالت در بورس آغاز می شود، گفت: 
مردم تا زمان ورود س��هام عدالت به بورس از خرید و فروش 

آن خودداری کنند.
علی صبوحی در گفتگو با خبرنگار فارس با اشاره به وضعیت 
توزیع سهام عدالت اظهار داشت: در حال حاضر اگر مراجعه 
کننده ای درمورد س��هام عدال��ت به ما مراجع��ه کند کار را 
پیگیری می کنیم، اما درمورد سهام عدالت هیچ گونه اقدامی 
انجام نمی شود تا دولت در این زمینه به ما ابالغ داشته باشد. 
وی ادامه داد: شرکت سهام عدالت شهرستان اصفهان امور 
مربوط به س��هام عدالت را انجام می دهد و افرادی که سهام 
عدالت دارند سهامدار این شرکت محسوب می شوند. رییس 
سازمان اقتصاد و دارایی استان اصفهان تصریح کرد: اگر مردم 
درمورد عملکرد این شرکت ش��کایتی داشتند می توانند به 
سازمان اقتصاد و دارایی اس��تان اصفهان مراجعه کنند تا به 
مسائل و مشکالت رسیدگی شود. وی تصریح کرد: سازمان 
اقتصاد و دارایی استان اصفهان افرادی را که در زمان فراخوان 
برای ثبت نام س��هام عدالت اقدام نکرده اند به تهران معرفی 
می کند تا به وضعیت این افراد رس��یدگی ش��ود.  صبوحی 
 گفت: طبق وعده هایی که داده شده قرار است سهام عدالت تا 

آبان ماه وارد بورس شود.

رییس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی اس��تان اصفهان 
گفت: با گذشت نزدیک به س��ه ماه از انتخابات و امید برای 
کاهش قیمت ها، ب��ازار همچن��ان راک��د و قیمت ها بدون 

تغییر است.
اکبر زادمهر پایین آمدن دالر را عامل تغییر قیمت ها دانست 
و تأکید کرد: با کاهش چشمگیر قیمت دالر مطمئنا قیمت 
بیشتر محصوالت از جمله لوازم خانگی نیز کاهش می یابد. 
رییس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی اس��تان اصفهان 
افزود: مسئوالن باید چاره ای برای حل این معضل بکنند زیرا 
این موضوع سبب شده تا بسیاری از کسبه ورشکست شده و 

باعث دلسرد شدن آنان از بازار شده است.
زادمهر، رغبت مردم برای مصرف کاالهای خارجی را بیشتر 
دانس��ت و تصریح کرد: برند های خارجی در بازار مش��تری 
بیشتری دارد و برندهای ایرانی به دلیل پایین بودن کیفیت از 

استقبال کمتری برای خرید برخوردار است.
 وی در واکنش به خری��د محصوالت ب��ا برند های خارجی 
بیان کرد: در چند ماه  اول س��ال کسبه مجبور بودند جنس 
خارجی را به صورت نقد از شرکت خریداری کنند، اما اکنون 
کارخانه ها مقداری از مبلغ را نقد و بقی��ه را به صورت چک 
دریافت می کنند که این موضوع کمک کوچکی به کس��به 

می کند.

صنعت سهامنرخ بازار

 نوسانات قیمت، عامل
 راکد ماندن بازار آهن است

 سرمایه گذاری  دالری
 در صنعت گردشگری

 فعال سهام عدالت را
 خرید و فروش نکنید

 بال تکلیفی 
در بازار لوازم خانگی
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مهر نوش��ت: بی اعتم��ادی دولت ها ب��ه آمارهای 
یکدیگر باعث بروز آش��فتگی آم��اری در وضعیت 
بیکاری و اش��تغال زایی ش��ده، تا جایی که دولت 
سابق اش��تغال ایجاد شده را س��الیانه ۸75 هزار، 
رییس جمهور س��الیانه1۴هزار و مرکز آمار سالی 
57 هزار م��ی دانند. در این بین وزیر کار انگش��ت 
اتهام را به س��وی همه آمارها می گیرد و می گوید 
دستکاری و آمارسازی باعث شده که او حتی نداند 

کشور چقدر بیکار دارد!
در س��ال های گذش��ته یکی از بحث برانگیزترین 
و جنجالی ترین گزارش های ارایه ش��ده از سوی 
دولت و مراجع رس��می مربوط به ن��رخ بیکاری و 
وضعیت اشتغال در کش��ور بوده است، تا جایی که 
هربار تحلیل ها و اظهارنظرهای مختلفی از سوی 
مراکز مختلف و حتی مقامات ارشد کشور صورت 

می گیرد.
آنچه که دامن��ه توجه و حواش��ی گ��زارش های 

بی��کاری در س��ال های گذش��ته را وس��یع کرده 
است، باال بودن نرخ بیکاری و بحران اشتغال برای 
کارجویان است. این مسأله به عنوان یک موضوع 
کار ج��ذاب و ابزار تبلیغاتی از س��وی دولت ها نیز 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد و هم��واره به عنوان 
یکی از بزرگ ترین وعده های دولت ها در کش��ور 

مطرح است.
    بیکاری جوانان؛ ابزار تبلیغاتی دولت ها!

دولت های نهم و دهم نیز مانند گذش��ته موضوع 
بیکاری و اس��تفاده از طرح های ضربتی با فرمول 
تزریق اسکناس را مورد توجه قرار داد و در این راه 
منابع فراوانی ب��رای راه اندازی بنگاه های کوچک 
زودبازده و مش��اغل خانگی صرف ش��د. مقامات 
دولت سابق حتی اعالم کرده بودند مصمم هستند 
بیکاری را تا پایان فعالیت خود )مردادماه ۹2( در 
کشور ریشه کن کنند! البته این مسأله مورد انتقاد 
کارشناسان بازار کار قرار گرفت و آنها عنوان کردند 

مطرح کردن ایده های بدون کارشناس��ی در بین 
مردم صحیح نیس��ت، چرا که در هیچ بازار کاری 
امکان صفر شدن نرخ بیکاری وجود ندارد و اساسا 
نمی توان جلوی سیال بودن نیروی کار را در کشور 

گرفت و امکان ایجاد سکون وجود ندارد.
بحرانی مان��دن فضای بیکاری در کش��ور و وجود 
۳ میلیون بیکار جوان در س��ال ه��ای اخیر باعث 
ارایه گزارش ه��ای عجیب و آماره��ای گوناگون 
در این بخش شده اس��ت و نوعی آشفتگی آماری 
در بازار کار کش��ور نمایان شده اس��ت. همچنین 
انتقادات فراوان��ی پیرامون نحوه محاس��به تعداد 
بیکاران در کشور از سوی مرکز آمار ایران )1 ساعت 
 کار در هفت��ه مالک ش��اغل بودن اف��راد( صورت 
می گیرد که پاسخ این مرکز به انتقادات، استفاده 
از استانداردهای بین المللی در آمارگیری و اعالم 

نرخ بیکاری است.
آشفتگی آماری درمورد وضعیت بیکاری در کشور 

و تعداد کارجوی��ان در ماه های اخی��ر همزمان با 
پایان کار دولت دهم و آغاز ب��ه کار دولت تدبیر و 
امید شتاب بیش��تری گرفته، تا جایی که مقامات 
دولت س��ابق ادعا کردند توانس��ته ان��د در مدت 
فعالی��ت دو دولت نهم و دهم 7 میلیون ش��غل در 
کش��ور ایجاد کنند که برای هر س��ال فعالیت این 

دولت ها تعداد ۸75 هزار شغل خواهد شد.
    گزارش مرکز آمار

با این حال، با اس��تناد گزارش مرکز آمار ایران در 
سال های فعالیت دولت های نهم و دهم مجموعا 
تعداد شاغالن کشور از20 میلیون و ۸00 هزارنفر 
به 21 میلی��ون و200 هزارنفر افزای��ش یافت که 
نشان دهنده افزایش تنها۴00 هزار نفر شاغل در 
۸ سال است. طبق اعالم مرکز آمار ایران، در فاصله 
سال های فعالیت دو دولت سابق سالیانه 57 هزار 
و 1۴2 ش��غل در کشور ایجاد ش��ده است و تعداد 
بیکاران کشور نیز در پایان سال۹1 به 2 میلیون و 

۹00 هزار نفر رسیده است.
    نظر رییس جمهور

با این حال  دکتر حسن روحانی رییس جمهوری 
در گزارش��ی که به مجلس ارایه ک��رده بود تعداد 
کل اش��تغال زایی دولت های نهم و دهم در زمان 
فعالیتش را سالیانه 1۴ هزار و200 شغل اعالم کرد 

و افزود: بیش از ۳ میلیون بیکار در کشور داریم.
از س��وی دیگر، علی ربیع��ی وزیر تع��اون، کار و 
رفاه اجتماعی به صورت کلی هم��ه گزارش های 
ارایه شده را زیر س��ؤال برد و عنوان کرد: به دلیل 
آمارسازی ها و دس��تکاری های صورت گرفته در 
پایه ه��ای آماری، او ب��ه عنوان وزی��ر کار در حال 
حاض��ر اطالعی از تع��داد بیکاران کش��ور ندارد و 
گزارش های قبلی ارایه ش��ده در ای��ن باره محل 
س��ؤال اس��ت. در همین حال، وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماع��ی تحت مدیریت ربیع��ی در هفته 
گذش��ته گزارش داد دولت محم��ود احمدی نژاد 
در آخرین س��ال فعالیت خود توانس��ته است یک 
میلیون و 5۴2 هزار و ۴۴۳ شغل جدید در کشور 
ایجاد کن��د. در عین حال، مرکز آم��ار ایران اعالم 
ک��رده تنها در فاصله س��ال های۹0 تا ۹1، رش��د 
اقتصادی کش��ور به میزان۸/6  درص��د افت کرده 

است.
بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس 
 در زم��ان فعالی��ت دولت ه��ای گذش��ته عنوان 
کرده ان��د چگونه م��ی ت��وان در حالی که رش��د 
اقتصادی کشور منفی شده است انتظار ایجاد چند 

میلیون فرصت شغلی جدید را داشت؟

    یک سؤال
البته آشفتگی های عجیب آماری در حوزه اشتغال 
و بازار کار کش��ور به همین جا نیز ختم نشد و علی 
طیب نیا  وزیر امور اقتص��اد و دارایی نیز اعالم کرد: 
ب��ه زودی 5 میلیون بی��کار تحصیلک��رده به جمع 
۳ میلیون و 500 هزار نفری بیکاران فعلی کش��ور 
افزوده می ش��وند و کش��ور با بحران بزرگ بیکاری 

مواجه خواهد شد.
در روزهای گذش��ته، مرکز آمار ایران یک بار دیگر 
اقدام به انتش��ار آماری کرد که ارتباط مستقیمی با 
اشتغال زایی در کشور دارد و می تواند مالکی برای 
بررس��ی دقیق تر آمارهای ارایه ش��ده باشد. طبق 
اعالم مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی کشور در 
سال۹1 به منفی5/۴ درصد رسید که نسبت به رشد 
اقتصادی ۳/2درصدی سال۹0، به میزان ۸/6  درصد 
افت کرده است. کارشناسان اقتصادی می گویند هر 
یک درصد رشد اقتصادی برابر با100 هزار فرصت 
شغلی در کشور است، بنابراین با یک حساب ساده 
 می توان گفت در فاصله س��ال های۹0 تا پایان۹1، 
دس��ت کم ۸60 هزار شغل در کش��ور از بین رفته 
است. با این حال، در حالت خوشبیانه نیز می توان 
گفت در فاصله س��ال های۹0 ت��ا۹1 حداقل500 
هزار شغل از بین رفته است. اما علیرضا حیدری در 
گفتگو با مهر نظر دیگری دارد و عنوان می کند لزوما 
نسبت اشتغال انتظاری از یک درصد رشد اقتصادی 
با از دست رفتن مشاغل در منفی شدن رشد، برابر 
نیست و عوامل دیگری نیز در از بین رفتن مشاغل 

دخیل هستند.
    هر یک درصد رش�د اقتصادی برابر با 100 

هزار شغل
این کارشناس بازار کار اظهار داشت: ایجاد اشتغال 
مستلزم انجام س��رمایه گذاری در کش��ور است. با 
این حال، آش��فتگی های آماری باع��ث بروز برخی 
مشکالت در برنامه ریزی های کالن کشور می شود 
و در صورتی که مرکز آمار ایران مرجع رسمی اعالم 
آمار است، همه باید گزارشات این مرکز را بپذیرند.

حیدری خاطر نش��ان کرد: در هر صورت هر س��ال 
تعدادی از مشاغل موجود کشور از دست می رود و 
مشاغل جدیدی نیز به وجود می آید، اما اگر دولت 
بخواهد حتی نرخ رشد اقتصادی را بر روی صفر هم 
نگه دارد مستلزم پرداخت هزینه استهالک سرمایه 

گذاری های قبلی است.
وی افزود: در هر صورت باید به یک آماری اس��تناد 
کرد و آن را برای به کارگیری در برنامه ریزی های 

بزرگ کشور مورد استفاده قرار داد.

جزئیات 4 روایت جنجالی دولتی ها از بیکاری

 860هزار شغل یکباره از دست رفت؟



کافه کتاب

هفت

 عزت اهلل انتظامی: امیدوارم در خانه  سینما هرگز بسته نشود 
عزت اهلل انتظامی بازگشایی خانه سینما را تبریک گفت و برای سینماگران آرزوی موفقیت کرد.  او 
اظهار امیدواری کرد با تغییر شرایط مملکت، امکان ساخت فیلم های خوب فراهم شود. انتظامی 

گفت: امیدوارم روزهای بهتری در انتظار سینما  باشد و دیگر در خانه سینما هرگز بسته نشود.
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جزیره بازی 
جزی��ره ب��ازی وابس��ته به س��ازمان 
فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان 
28 شهریور ماه دوبرنامه ویژه را برای 

کودکان می کند.
فرحناز پورنقشبند در این باره گفت: 
 دو برنامه ای ک��ه برای ک��ودکان در

پن��ج ش��نبه آخ��ر ش��هریور درنظر 
 گرفته شده شامل س��اخت و تزیین 
جعبه های فانت��زی و اجرای تئاتر کودك اس��ت. وی در ادامه افزود: 
این برنامه در راستای ایجاد خالقیت و نوآوری در کودکان و به وجود 
آوردن ذهنی خالق در رابطه با دنیای اطراف صورت می گیرد، ضمن 
آن که حضور والدین در کنار کودکان در این برنامه الزامی است و این 
خود ارتباط در خانواده ها را ارتقا می بخشد. عالقه مندان به حضور در 
این برنامه می توانند پنج شنبه28شهریور ماه ساعت۱8تا2۰ به جزیره 
 بازی به نشانی حدفاصل پل فردوسی و سی و سه پل، بلوار آیینه خانه

 مراجعه نمایند.

حضور کمرنگ فیلمسازان اصفهانی 
یک بازیگ��ر اصفهانی گفت: برگزاری 
بیست و هفتمین جشنواره فیلم های 
کودکان و نوجوانان فتح بابی خواهد 
بود برای حضور س��ینماگران جوان، 
عالق��ه من��د و مس��تعد این ش��هر 
درعرصه ه��ای بین المللی اس��ت در 
صورتی ک��ه مس��ئوالن نی��ز از این 
جوانان حمایت کنند. حسن اکلیلی 
در گفتگو با س��تاد خبری بیس��ت و هفتمین جش��نواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان با بیان این که بازگشت این جشنواره به 
اصفهان می تواند نویدبخش روزهای خوب برای اصفهان باشد، اظهار 
داش��ت: هر چند حضور کمرنگ س��ینماگران اصفهان در سه دوره 
برگزاری جشنواره مرا دلگیر کرده است، ولی من این دلگیری را به پای 
دو مش��کل اساس��ی یعنی عدم حمایت و اطالع رس��انی نامناس��ب 
مسئوالن به عالقه مندان و هنرمندان و نبود تالش هدفمند هنرمندان 
برای حضور در این جشنواره می گذارم. این بازیگر سینما و تلویزیون 
در بخش دیگری از اظهارات خود به ظرفیت باالی اصفهان در عرصه 
سینما و تئاتر کش��ور اش��اره کرد و افزود: امیدوارم با درایت بیشتر 
مسئوالن سال آینده سالی پربار برای عرصه فیلمسازی اصفهان باشد.

جشن اصفهان، شهر صلح و دوستی  
جشن»اصفهان ش��هر صلح و دوستی«

2۹ مهر ماه به همت جزی��ره بازی و باغ  
جوان وابس��ته ب��ه س��ازمان فرهنگی- 
تفریح��ی ش��هرداری اصفه��ان برگزار 
می شود. جزیره بازی، انجمن دوستداران 
حضرت علی اصغ��ر)ع(و باغ ج��وان در 
آخرین روزش��هریور ماه به مناسبت روز 
جهانی صلح و دوستی جشنی را با عنوان 
»اصفهان شهر صلح و دوستی« برگزار می کنند. این برنامه شامل مسابقات 
خانوادگی، نقاشی گروهی وسرودخوانی گروهی است. کلیه کودکان می 
توانند در صورت تمایل لباس های فانتزی مثل تن پوش های عروسکی و 
حیوانات را برای حضور در این جش��ن به تن نمایند. همچنین خانواده ها  
می توانند همراه با وسایل کاردس��تی و پیک نیک حضور بایند. در پایان 
جشن نیز مراسمی در رابطه با دور انداختن اسباب بازی های خشونت بار 
کودکان و هر چیز که نشانه ایجاد خشونت در کودکان است برگزار می شود. 
عالقه مندان به حضور در این جشن می توانند عصر جمعه2۹ شهریور از 

ساعت ۱۶الی۱۹به باغ جوان واقع در مشتاق سوم مراجعه نمایند.

کتاب »امیر علی و دهکده جهانی« اثر فرخنده حق شنو از سوی انتشارات 
سروش منتشر و به بازار نشر عرضه شد.

کتاب »امیرعلی و دهکده جهانی« مجموعه داس��تان های کوتاه فارسی 
برای رده سنی نوجوان و جوان است که نویسنده آن سعی کرده در قالب 
داستان کوتاه به دغدغه های نوجوانان امروز توجه کند. همچنین برخی از 

داستان های این کتاب در زمان های متفاوت 
رخ می دهد، اما بیشتر آنها مربوط به زمان 

حاضر است. 
گفتنی اس��ت،این مجموعه شامل هشت 
داستان کوتاه با عناوین امیر علی و دهکده 
جهانی، پاپاخ، مس��افر، چرخید و چرخید، 
درخت زیر برف پنهان شده بود، آب آن باال 
جا مانده، پاییز تاکس��تان و به درد نابغه ها 
نمی خورد اس��ت. در ضمن چاپ اول این 
مجموعه در 8۰ صفحه، یک هزار نس��خه 
شمارگان و با قیمت۴۰۰۰۰ ریال از سوی 
انتشارات س��روش در اختیار عالقه مندان 
داستان های کوتاه فارسی قرار گرفته است.
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  ازدحام آدم ها
 در گالری هامون

چادرهای رنگی در آپاداناکالس های موسیقی در خورشید

 ارتقای سطح همایش 
تئاتر کودک و نوجوان 

نمایشگاه آثار نقاشی مژده کریمی جمعه 2۹ شهریور در گالری هامون گشایش 
یافته و تا ۳ مهر ماه ادامه می یابد.

م��ژده کریم��ی در ای��ن ب��اره گف��ت: در ای��ن نمایش��گاه ح��دود۱۴ اث��ر 
نقاش��ی ب��ا تکنی��ک رن��گ و روغ��ن و ترکی��ب م��واد ب��ر روی ب��وم در 
 اندازه های��ی ح��دود۱۰۰ در۷۰س��انتیمتر ب��ه نمای��ش درمی آی��د.

وی اف��زود: در این مجموعه توجه من بیش��تر ب��ه زندگی ش��هری، آدم ها و 
 درگیری هایش��ان اس��ت. ازدح��ام زندگ��ی ش��هری و آدم های��ی آهن��ی و
 مفصل بندی شده که با تضاد رنگ های گرم و سرد آنها را به تصویر درآورده ام.

عالقه مندان به بازدی��د از این نمایش��گاه می توانند از جمعه2۹ش��هریور تا 
 چهارش��نبه ۳ مهر ماه از ساعت۱۷تا2۱ به نش��انی اصفهان، خیابان خاقانی، 

روبه روی مسجد موسی ابن جعفر، گالری هامون مراجعه نمایند. 

 ثبت ن��ام ب��رای ش��رکت در کالس های موس��یقی ت��رم پاییز 
هنر سرای خورشید تا ۳۱ شهریورماه ادامه دارد.

محمدعلی ایزدخواس��تی مدیر هنر س��رای خورشید گفت: ترم 
پاییز کالس های موسیقی این مرکز از اول مهرماه آغاز می شود.

وی اف��زود: ثبت نام ب��رای ش��رکت در این ترم آموزش��ی تا ۳۱ 
ش��هریور ماه ادامه پیدا خواهد کرد و عالقه مندان به موس��یقی 
 س��نتی و کالس��یک با ثبت نام اینترنت��ی در س��ایت این مرکز 

می توانند در این کالس ها حاضر شوند. 

 مدیر هنرسراي خورشید درمورد کالس هایی که در این مرکز 
برگزار می شود، بیان کرد: در موسیقی سنتی سازهای سنتور، نی، 
دف و ... و در موسیقی کالسیک سازهای ویولن، پیانو و ... آموزش 
داده خواهد شد. این دوره های آموزشی در۱۰ جلسه و به مدت سه 
ماه برگزار می شود و بهترین هنرجویان برای شرکت در کنسرت 

ساالنه این مرکز انتخاب می شوند.
وي درباره هزینه ثبت نام برای عالقه مندان به شرکت در این دوره 
های آموزشی گفت: هزینه ثبت نام برای شرکت در کالس ها غیر از 
ساز پیانو، برای هر جلسه هفت هزار تومان و برای ساز پیانو هشت 
هزار تومان است. ایزد خواستي با اش��اره به این که تنها کتابخانه 
تخصصی موسیقی اصفهان در این مرکز دایر است، ادامه داد: در 
کنار کالس های موس��یقی، کارگاه های مبانی نظری موسیقی 
ایرانی و کالسیک برگزار می شود. همچنین اولین سه شنبه هر ماه 
استاد حمیدرضا دیب آزر در این مرکز سمینارهای نقد موسیقی 
کالسیک برگزار می کند که نوبت بعدی این سمینار در مهرماه و 
با موضوع نقد موسیقی کالسیک دوره رومانتیک برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این سمینار اولین سه شنبه مهرماه، ساعت ۱8 در 
هنرسرای خورشید برگزار خواهد شد.

نمایش��گاه گروهی نقاش��ی خانم ها اعظم اس��ماعیل زاده، زهرا 
پهلوان نژاد، الهام رفیعایی و آمنه رئیسی از22 تا 2۷ شهریورماه در 

گالری آپادانا برپا بود. 
اعظم اسماعیل زاده از هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه، 
با بیان این که در این نمایشگاه ۴ اثر خود را ارایه داده است، اظهار 
داشت: در همه آثار زنان حدودا۴۰ سال پیش را با پوشش چادری 

که داشتند به تصویر کشیده ام. 
وی با اشاره به این که تکنیک آثارش رنگ و روغن روی چوب است، 

گفت: روی چوب کار کردن بسیار مشکل است، رطوبت را به خود 
جذب می کند، سطح چوب باد می افتد، خلوص رنگ را  می کشد و 

... که اگر بخواهم ادامه دهم دیگر روی بوم کار خواهم کرد. 
این هنرمند با بیان این که در ابعاد بزرگ توانستم مفهوم را بهتر 
به مخاطب القا کنم، افزود: همه زنان آثارم چادر رنگی بر سر دارند 
و آن راحتی که در پوش��ش چادر دارند برایم جالب توجه اس��ت. 
حجاب آنها واقعا حجاب ایرانی و مخصوص به خودش��ان است و 
خیلی ساده و راحت هستند و در عین س��ادگی تقریبا همه آنها 

افسرده هستند. 
اس��ماعیل زاده ادامه داد: انگار این زنان با شرایطی که دارند کنار 
آمده اند و هر اتفاقی پیرامون آنها بیفتد، چه خوب و چه بد، نه روی 
حجابشان و نه روی افکارشان هیچ تأثیری نمی گذارد. وی با اشاره 
به این که این طرز چادر سرکردن زن های آن دوران برایم همیشه 
جالب بوده، افزود: در این تابلوها پشت زمینه و چادرها رنگی و شاد 
هستند، ولی آن زنان همچنان در خود فرورفته و این به معنای این 

است که هر اتفاقی شاد و غمگین تأثیری بر آنها ندارد .
گفتنی است این نمایشگاه تا 2۷ ش��هریورماه در گالری آپادانا از 

ساعت ۱۷ الی2۱ پذیرای عالقه مندان بود.

میعاد س��لیمانی راد بیان کرد: ما درهمایش دوم، شاهد بهبود کیفی زیادی 
بودیم واین سبب شد که مردم بیش��تر از تئاتر کودك اس��تقبال کنند، اما 
همچنان ضعف هایی به خصوص در بخ��ش برنامه ریزی وجود دارد که باید 
رفع شود. وی بابیان این که برگزاری چنین همایش هایی یک اتفاق خوشایند 
در تئاتر کودك ونوجوان اس��ت و می تواند فرهنگ تئاتر را در جامعه اشاعه 
دهد افزود: متأسفا نه همچنان تئاتر و به ویژه تئاتر کودك دچار رکود است، 
اما اتفاق خوبی که در این همایش افتاد این بود که تئاتر به سمت درآمد زایی 
 حرکت ک��رد و حتی برخی از کار ها توس��ط مس��ئولین خریداری ش��دند. 
س��لیمانی راد که در این همای��ش کارگردانی و نویس��ندگی تئاتر خیابانی 
محیطی »تولدی از جنس مرگ« را بر عهده دارد یاد آور شد که موضوع اصلی 

آن کنترل خشم است.

افتتاح نمایشگاه عکس رضوی

 »امیرعلی و دهکده جهانی« 
در بازار کتابفروشی ها 

 هنرمندان نیازمند
 یا کارگزاران بی نیاز 

جم�ال نوروزباق�ری- در عرص��ه فرهنگ نی��ز می توان 
نتیجه هایی را نشان داد که هر چند از قضایایی منطقی حاصل 

شده اند، اما دچار بی احترامی هستند.
نتیجه هایی ک��ه از قضایای منطقی حاصل می ش��ود، قابل 
قبول هس��تند و معموال نمی توان شک و ش��بهه ای  به آنها 
وارد ک��رد. این یک تواف��ق عمومی بین همه آنهایی اس��ت 
که به روابط عقلی احترام می گذارند، ام��ا همه ما می دانیم 
که این احترام )در ح��رف، عمل یا هر دو( همیش��ه رعایت 
نمی شود و گاه با نادیده گرفتن آن، توافق عمومی مخدوش 
می گردد. در عرصه فرهنگ نیز می توان نتیجه هایی را نشان 
داد که هر چند از قضایایی منطقی حاصل شده اند، اما دچار 
بی احترامی هس��تند. یک��ی از نتیجه ه��ای منطقی عرصه 
فرهنگ این است: »جامعه نیازمند ادیب و هنرمند است.« 
و یکی دیگر این که »ادیب و هنرمند نیازمند جامعه است.« 
این دو عبارت، از آن دست از نتیجه هایی هستند که معموال 
در حرف نفی نمی ش��وند و گاه به صورت شعار در سخن ها، 
بیانیه ها، نوشته ها و ... بر آنها تأکید می شود، اما در عمل این 
گونه نیست و این نتایج فرهنگی در مواردی نقض می شوند 
و با زیر پا ماندن آن روابط عقلی دچار بی احترامی می گردند. 
بی احترامی درمورد عبارت اول از سوی کارگزاران فرهنگی 
صورت می گی��رد و بی احترامی درباره عب��ارت دوم از طرف 
خود ادیبان و هنرمندان، اما از آنجا که ش��یوع این امر  بیش 
از آن که دامنگیر ادبا و هنرمندان باشد، گریبانگیر مسئوالن 
فرهنگی اس��ت، برای پی بردن به وقوع چنین امری )نقض 
این که جامعه نیازمند ادیب و هنرمند است( می بایست ادبا 
و هنرمندان را مورد سؤال قرار داد و از آنان درباره کارگزاران 
فرهنگی که نمایندگان غیرمستقیم جامعه در امور فرهنگی 
هستند پرسش کرد. سؤاالتی از این قبیل که آیا تا کنون قدم 
 یکی از مس��ئوالن فرهنگی به پای خانه شما رسیده است؟
  آیا دست تش��کر مدیری به س��وی شما دراز ش��ده است؟
  آیا صدای تشویق باالس��ری به گوش ش��ما خورده است؟

قطعا پاسخ همه این سؤال ها منفی نیست. هستند هنرمندانی 
که در طول عمر هنری خود یکی از این قدم ها، دس��ت ها و 
صداها را دیده یا شنیده اند و در مقابل، هستند ادیبانی که در همه 
سن ادبی خود بهره ای از این  ها نداشته اند. آنچه مدنظر است، 
تأکید بر مثبت یا منفی بودن این پاسخ ها نیست بلکه منظور 
از این مقدمه چینی، یادآوری رابطه ای است که دست بی حس 
روزگار جهت آن را تغییر داده و به جایی رسانده است که گمان 
 می رود، ادیبان و هنرمندان نیازمند کارگزاران فرهنگی هستند.

 روبان قرمز

 »دو چش��م بی س��و«، »کیمی��ا«، »به 
گروه 
آهستگی«، »در انتظار معجزه«، »شب«، فرهنگ

»هر ش��ب تنهایی«، »آسمان هشتم« و 
»قیصر« از جمل��ه آثار س��ینمای ایران هس��تند که بخش��ی از 
داستانشان در مشهد روایت شده و بخش هایی از موضوع به زیارت 

و زائران حرم حضرت امام رضا )ع( مربوط می شود. 
در این یادداشت قصد داریم تا برخی از این آثار رامعرفی کنیم،همراه 

ما باشید.
به نقل از ایسنا: » دو چش��م بی سو« در س��ال۱۳۶2 از اولین آثار 

سینمای پس از انقالب است که به این موضوع می پردازد.
»مشهدی ایمان عش��ق رفتن به جبهه را در سر دارد، برای همین 
بدهکاری هایش را تس��ویه می کن��د، دخترش را ب��ه خانه بخت 
می فرستد و فرزند نابینایش را از روس��تا به بیمارستانی در تهران 
می برد، ولیکن داماد و پس��رش زودتر از او به جبه��ه می روند و با 
شهادت داماد و مجروح شدن پسرش و همین طور برای کمک به 
خانواده های بی سرپرست روستا، مشهدی ایمان در روستا ماندگار 
می شود، ولی برای این که مش��کالت رفتن به جبهه از سر راهش 
برداشته شود به امام رضا)ع( پناه می برد و همان جاست که شفای 

فرزندش را می گیرد«.
محمد کاس��بی و مجی��د مجیدی بازیگ��ران اصلی ای��ن فیلم به 

کارگردانی محسن مخملباف هستند.

»به آهستگی« ساخته مازیار میری در س��ال ۱۳8۴ که با تصویر 
حرم مطهر امام رضا)ع( هم به پایان می رس��د، با بازی محمد رضا 
فروتن، نیلوفر خوش خلق، مریم بوبانی و حسن پورشیرازی درباره 
محمود کارگر جوشکار ساده راه آهن اس��ت که دور از خانواده در 
جنوب کار می کند. به او خبر می رسد که زنش پری که دچار بیماری 
عصبی است، مدتی است از خانه رفته و فرزندش را پیش مادر و پدر 
محمود گذاشته. محمود با وجود سختگیری های کارفرمایش، به 
خانه اش در کرج برمی گردد و سعی می کند زنش را پیدا کند. از زن 
صاحبخانه و نجار همسایه و اقوام پری و پدر و مادر خودش سراغ 
زن را می گیرد، اما هیچ کس از او خبری ندارد. همسایه نجارش، او 
را راهنمایی می کند تا به پزش��کی قانونی سر بزند. محمود پس از 
چند روز، جنازه زنی با مشخصات پری را می یابد و او را در مراسمی 

به خاك می سپارد.
 پ��س از مدتی، قصاب محل خب��ر می آورد که پری را در مش��هد 
دیده و رد او را یافته است. در این فاصله محمود کارش را از دست 
می دهد و از سوی همه نزدیکانش طرد می شود. بازرسی که مأمور 
پیگیری ماجرا شده، به تدریج کنار می کشد و شبی که محمود در 
حال نماز خواندن است، پری سر می رسد. محمود او را با سؤال های 
زیادی رو به رو می کند و پری درباره چند روز از سفرش به مشهد 
توضیحاتی می دهد )که در آنجا با یک استاد دانشگاه آشنا شده و او 
پری را پناه داده(. پری اعتراف می کند که در مشهد حالش خوب 

بوده و دیگر احساس بیماری نمی کرده است. به همین دلیل آنها 
را پس از گذشت زمان، هنگامی که محمود پی به پاکی همسرش، 
رفع س��وءتفاهم ها و دروغ های اطرافیان می ش��ود، به مشهد نقل 

مکان می کنند.
در فیلم »ش��ب« به کارگردانی رس��ول صدرعاملی که در س��ال 
۱۳8۶ساخته شد، داستان فیلم در مشهد می گذرد و در بخش هایی 
نیز شاهد حضور شخصیت های فیلم در حرم مطهر امام رضا )ع( و 

تحول شخصیتی آنها هستیم.
گروهبان جوان که در آستانه ازدواج با دختر مورد عالقه اش است 
باید خالفکار باس��ابقه و فراری ای را به زندان بازگرداند، اما بارش 
شدید برف، نقل و انتقال را با اشکال مواجه و یا متوقف کرده است. 
گروهبان چاره ای ندارد تا صبح روز بعد را با زندانی اش در مش��هد 
بگذارند، او به س��ختی جایی را برای اقام��ت در یک میهمان پذیر 
پیدا می کند. در ادامه ش��ب، اما گروهبان مسموم و توسط مالک 
مهمانخانه به بیمارستان منتقل می شود. مهمانخانه چی که مرد 
میانسال پاکدلی اس��ت به خالفکار پیر اعتماد می کند تا او بتواند 
پیرزنی را که مشتاق سالمتی همسر بس��تری اش در بیمارستان 
است، به زیارت امام رضا )ع( ببرد. پیرمرد باز می گردد، اما از زندانی 
خبری نمی ش��ود. گروهبان و میهمانخانه چی در اوج پریش��انی و 
ناامیدی به ب��ارگاه امام پناه می برند تا آرام��ش بگیرند، اما زندانی 
نیز تحت تأثیر زیارت خود از فرار منصرف و بازمی گردد. عزت اهلل 
انتظامی، خسروشکیبایی و امین حیایی بازیگران سه نسل سینمای 

ایران در این فیلم نقش های اصلی را ایفا می کنند.
رسول صدرعاملی در »هر شب تنهایی« هم بستر اصلی داستانش 

را در مشهد قرار می دهد.
عطیه )لیال حاتم��ی( نویس��نده و مجری یک برنام��ه خانوادگی 
 رادیوس��ت. او هر روز به س��ؤاالت ش��نوندگان این برنامه پاس��خ 
می دهد و به آنها توصیه می کند با همسرش��ان چگونه باش��ند تا 
زندگی زناشویی بهتری داشته باشند. عطیه به شهر مقدس مشهد 
آمده است، اما او درگیر مناس��بات خود و همسرش)حامد بهداد( 

است و مشکلی دارد که حل نشدنی است.
در پایان این فیلم شاهد تحول شخصیتی و عقیدتی عطیه هستیم.

»در انتظار معجزه« قسمت سوم این س��ه گانه است. درباره امیر و 
مهرانه زن و شوهری که چشم دیدن یکدیگر را ندارند. ازدواج سه 
سال پیش آنها اشتباه بوده و زندگی جهنمی آنها امانشان را بریده، 
اما ناگزیرند یک شبانه روز یکدیگر را تحمل کنند. این زن و شوهر 

همراه دخترشان به مشهد می روند.
حمید فرخ ن��ژاد، پری��وش نظریه و بیت��ا فرهی در ای��ن فیلم به 

کارگردانی رسول صدرعاملی ایفای نقش می کنند.

از » قیصر« تا  » کیمیا «

سهم سینمای ایران از زائران حضرت امام رضا)ع(

SMS



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 مجمع فدراسیون فوتبال 
در مهرماه برگزار می شود

کفاشیان/  رییس فدراسیون فوتبال
 برگزاری مجمع به این راحتی نیست. باید حسابرسی های فدراسیون انجام 
شود و حسابرس گزارش های مالی را ارایه کند. حسابرسی سازمان لیگ 
انجام شده، اما برای فدراسیون هنوز مانده است. بخشی از مطالبات کی 
روش پرداخت شده و مابقی را ظرف چند روز آینده به او می دهیم. برای 
اسپانسر در حال مذاکره هستیم و هنوز چیزی قطعی نشده است. درباره 
بازی دوستانه هم با چند تیم 
از شرق آسیا مذاکراتی انجام 
داده ای��م، ام��ا بعض��ی از آنها 
جواب قطعی نداده اند. درست 
است که لغو اردوی تیم ملی 
باعث ناراحتی می ش��ود، ولی 
در اردوه��ای بع��دی جبران 

می کنیم.

 مصاف مس پارس با هپکو
 در سالن سجادی

رقابت های لیگ برتر هندبال مردان روزهای پنج شنبه و جمعه این 
هفته با برگزاری پنج مسابقه پیگیری می شود و در مهم ترین بازی ها 
عالقه مندان می توانند شاهد رویارویی ثامنی ها باشند، ضمن این که 
تیم مس پارس فالورجان در سالن سجادی میزبان هپکو اراک خواهد 
بود. مصطفی غالمی مربی تیم هندبال پارس مس فالورجان درباره 
بازی این هفته تیم��ش مقابل هپکو گفت: این هفت��ه میزبان هپکو 
هس��تیم. فیلم بازی های حریف را آنالیز کرده ایم و بر اساس ساختار 
بازی آنها تمرینات خود را هماهن��گ خواهیم کرد. امیدوارم مردم و 

عالقه مندان هندبال بازی های تماشاگر پسندی را ببینند.
روز پنج شنبه 28 شهریور، تیم سنگ آهن بافق یزد میزبان صنعت 
مس کرمان اس��ت .یزدی ها س��خت به دنبال تثبیت عنوان سومی 
 خود در جدول هستند و شاگردان محسن اخگر در مس کرمان هم 
نیم نگاهی به صعود دارند. در یکی دیگر از دیدارهای روز پنج شنبه 
نفت و گاز گچساران که هفته قبل نخستین برد لیگ برتری خود را 
تجربه کرده اس��ت، میزبان تیم نیروی زمینی تهران است، اما بدون 
تردید مه��م ترین دیدار این هفت��ه لیگ برتر هندب��ال به رویارویی 
کالسیک تیم های هندبال ثامن الحجج)ع( سبزوار و ثامن الحجج)ع( 
مشهد بر می گردد. هیچ یک از دو تیم سر تسلیم شدن برابر یکدیگر 

را ندارند و هر دو تیم مدعی قهرمانی در لیگ برتر به شمار می روند.

 3 سمت برای ابراهیمی
 در نظر گرفته شده است

محمد مهدی محمدرضایی گفت: سه سمت در کارخانه برای خسرو 
ابراهیمی مدیرعامل پیشین باش��گاه در نظر گرفته شده است که از 

این سه سمت یکي از آنها نهایي خواهد شد.
رییس هیأت مدیره باش��گاه ذوب آهن اصفهان، در خصوص سمت 
جدید خسرو ابراهیمی مدیرعامل سابق باشگاه در ذوب آهن اظهار 
داشت: این سمت در کارخانه ذوب آهن برای ابراهیمی در نظر گرفته 
شده است. همچنین داوود شیران سخنگوی هیأت مدیره باشگاه با 
اظهار بی اطالعی از س��مت جدید ابراهیمی در کارخانه ذوب آهن، 
گفت: به دلیل این که این سمت در باشگاه نیست و در خود کارخانه 
اس��ت، اطالعی از این س��مت جدید ندارم. عضو و سخنگوی هیأت 
مدیره باشگاه ذوب آهن همچنین تصریح کرد: نظرم درمورد مثبت یا 

منفی بودن این تغییر کامال شخصی است.

انتقاد شدید از »سوءاستفاده هنری«
پیشکسوت ووشو در واکنش به انتصابات اخیر در کمیته تایچی چوان 
گفت: فدراسیون ووشو با انتصاب هدیه تهرانی به عنوان نایب رییس 
این کمیته، از عنوان  این هنرمند سوءاس��تفاده هنری کرده اس��ت! 
ش��کوفه دیوانی که مدعی است معاون س��بک تایچی چوان است و 
زیر نظر داداش��ی بنیانگذار ووش��و در ایران تعلیم دیده در گفتگو با 
ایسنا اظهار داش��ت: هدیه تهرانی تا حدود دو سال پیش که آخرین 
حکمش را خودم امضا کردم نشان قهوه ای داشت، اما نمی دانم حاال 
چه ش��ده که به یکباره اعالم می کنند او6-7 سال است مربی است! 
مگر می شود که کسی دان نداشته باش��د، مربی باشد. روال نشان ها 
در تایچی از بنفش به قهوه ای، قهوه ای به مش��کی و بعد دان اس��ت 
و اینها حداقل چهار س��ال زمان می برد. واقع��ا از خانم هدیه تهرانی 
تعجب می کنم. به گفته وی مسئوالن فدراسیون بدون هماهنگی با 

پیشکسوتان تایچی چوان برای این نفرات حکم زده اند.  

 امیدیان: به آذری خوشبینم
 به رفتن رحیمی نه

یک پیشکسوت فوتبال معتقد است که رفتن رحیمی تأثیراتی را بر روی 
بازیکنان خواهد داشت، اما آمدن آذري به ذوب آهن کمک مي کند.

 حسین امیدیاندر پاسخ به این س��ؤال که تغییرات مدیریتی سپاهان 
و ذوب آهن را چطور ارزیابی می کنید، اظهار داش��ت: نظرات فردی و 
ش��رایط متفاوت اس��ت، ولی من هم نظر مثبت داریم و هم منفی به 
خصوص این که در خصوص سپاهان باید بگویم که این تغییر مناسب 
نبود. وی با بیان این که تغییرات مدیریتی باعث می ش��ود تصمیمات 
بلند مدت از بین برود، ادامه داد: ی��ک مدیر برنامه ریزی های زیادی را 
دارد که اگر با تغییراتی رو به رو ش��ود باعث می ش��ود که  در روند کار 
تأخیر ایجاد شود. امیدیان با اشاره به این که نمی دانم این برکناری یا 
استعفا به چه علت بوده است، افزود: مدیریت رحیمی ثابت شده بود و 
بنده به این تغییر زیاد خوشبین نیستم و به هرحال امیدوارم این تغییر 

مدیریتی اخاللی را در روند رو به جلوی سپاهان ایجاد نکند.
وی در پاس��خ به این س��ؤال که به نظر ش��ما آیا این تغییر در سپاهان 
باعث ایجاد حاشیه برای این تیم قبل از بازی پرسپولیس نخواهد شد، 
عنوان کرد:  بله درست است. این تیم ممکن است با حاشیه هایی قبل 
از بازی حساس با پرسپولیس همراه شود. سپاهان در روندی صعودی 
قرار دارد و امیدوارم س��پاهان زود خودش را جمع وجور کند، ولی اگر 
بخواهیم ظاهر قضیه را بررس��ی کنیم این تغیی��ر تأثیراتی را بر روی 

بازیکنان خواهد داشت.

محققان بیان کردند: والدین و نوجوانان با انجام یوگا اضطراب کمتری داشته و حس بهتری نسبت به خود 6
پیدا می کنند. یوگا درمان خوبی برای افراد مبتال به سرطان است و مشکالتی همچون خستگی، بی خوابی و 
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یوگا برای افراد سرطانی مناسب است

 شوخی دیلی میل
 با »آقای خوشحال«

 نمی توانم   
مدیرعاملی را بپذیرم

مدیرعامل سابق سپاهان با بیان این که هیأت مدیره باشگاه سپاهان هیچ گونه 
صحبتی برای مدیرعامل شدن او در باشگاه سپاهان انجام نداده است، اظهار 
داشت: هم اکنون سپاهان اصفهان نیازمند آرامش است، چرا که بازی مهمی با 
پرسپولیس تهران پیش رو دارد و پرسپولیسی که با روحیه به اصفهان می آید 

نباید با امتیاز اصفهان را ترک کند.
 محمدرضا ساکت در پاسخ به این سؤال که برخی از رسانه ها یکی از گزینه های 
مدیرعاملی سپاهان را محمدرضا س��اکت عنوان کرده اند، نظر شما چیست، 
 گفت: هیچ ی��ک از افراد عضو هیأت مدیره باش��گاه س��پاهان ب��ا من تماس 

نگرفته اند.
 من هم به دلیل مش��غله کاری نمی توانم در صورت درخواست اعضای هیأت 
مدیره پاسخ مثبتی بدهم، چرا که بیشتر وقت خود را برای کارهای تحقیقاتی، 

شرکت در سمینارها و مباحث پژوهشی گذاشته ام.

 دیلی می��ل س��رمربی چلس��ی در نشس��ت خبری قب��ل از ب��ازی برابر 
 ب��ازل س��وئیس بازیکن��ان تیمش را ب��ه جوجه های��ی تش��بیه کرد که 
 هنوز س��ر از تخم بی��رون نی��اورده و ب��ه مراقبت پ��در و م��ادر احتیاج 

دارند.
آقای خاص در نشس��ت خبری گفت که می خواهد در این دیدار از چهار 

بازیکن زیر 22 سال در ترکیب اصلی تیمش استفاده کند.
  دیلی میل در پاس��خ به س��ؤال خبرنگاری  که درب��اره چگونگی مهارت 
 این چهار بازیک��ن در چنین دیدار حساس��ی پرس��ید، با خنده پاس��خ 

داد: بازیکنان چلسی تخم مرغ های کوچک زیبایی هستند.
  آنها به مادر احتی��اج دارند. پدر هم باید به آنها توجه کند و در زمس��تان 
گرمای الزم را به آنها منتق��ل و غذای کافی را برایش��ان فراهم کند تا به 

خوبی رشد کنند.
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ذوب آهن- گس�ترش ف�والد؛ مصاف 
آهن و فوالد

در چارچوب رقابت ه��ای هفته ده��م لیگ برتر 
فوتبال عصر امروز از س��اعت۱7:۵۰ تیم فوتبال 
ذوب آهن در تبریز و ورزش��گاه ی��ادگار امام)ره( 

میهمان گسترش فوالد خواهد بود.
این دیدار که اولین دیدار هفته دهم اس��ت بین 
دو تیمی برگزار می ش��ود که هفته گذشته برابر 
استقالل و پرسپولیس دو تیم پرطرفدار پایتخت 
قرار گرفته بودن��د. در آن دو دی��دار ذوب آهن، 
اس��تقالل را با حس��اب دو ب��ر صف��ر از پیش رو 
برداشت، اما گس��ترش فوالد در ورزشگاه آزادی 

با یک گل مغلوب پرسپولیس شد.
بدون شک مهم ترین نکته این بازی این است که 

س��عید آذری مدیرعامل ذوب آهن که پس از 8 
سال دوباره بر این سمت منصوب شده است، اولین 
دیدار تیمش را نظاره گر خواهد بود؛ تیمی که با 
نمایش فوق العاده ای که برابر استقالل در هفته 

گذشته داشت همه را امیدوار کرد.
ذوب آهن حاال با این آمادگ��ی خوبی که از خود 
نش��ان داد، در این 6 هفته پایانی اگ��ر روند رو به 
رشد خود را ادامه دهد حتی می تواند ۴-۵ رتبه در 
جدول رده بندی صعود داشته باشد و به رده های 

سوم یا چهارم برسد.
در آن سو تیم تازه لیگ برتری شده گسترش فوالد 
قرار دارد که با بازیکنان جوان تحت نظر رس��ول 
خطیبی تا این مقطع از فصل نتایج مناسبی برای 

این باشگاه گرفته اند.

آبی پوش��ان گسترش در لیگ س��یزدهم مصاف 
با تی��م دیگر اصفهان��ی یعنی س��پاهان را نیز در 
ورزش��گاه ی��ادگار ام��ام)ره( تجرب��ه کرده اند و 
می خواهند مثل آن بازی ک��ه نتیجه خوبی برابر 
سپاهان گرفتند در این بازی نیز حریف سرسختی 

برای ذوب آهن باشند.
نکته جالب این بازی این اس��ت که سرمربیان هر 
دو تیم زمانی در تیم حریف به عنوان سرمربی یا 
بازیکن فعالیت داش��ته اند، لوکا در فصل۹۰-8۹ 
در 26 بازی سرمربی گسترش فوالد در لیگ دسته 
یک بود و رس��ول خطیبی نیز به عن��وان بازیکن 
س��ابقه بازی برای سبزپوش��ان اصفهانی را دارد. 
البته کارت رسول خطیبی به عنوان کمک مربی 

است، اما در واقع او سرمربی و نفر اول تیم است.

طبق اعالم س��ازمان لیگ احمد کامدار  بازیکن 
گسترش فوالد از این بازی محروم است، در سوی 
دیگر ذوب آهن هرچند محرومی ندارد، اما با کنار 
 گذاش��تن وحید علی آبادی از لیس��ت، محسن 
بیاتی نی��ا همچنان مصدوم سرش��ناس این تیم 
اس��ت. همچنین بازی کردن محسن مسلمان و 

علیرضا محمد نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد.
در جدول رده بندی لیگ برت��ر، ذوب آهن با ۱2 
امتیاز در رده هشتم و گسترش فوالد با ۱۰ امتیاز 

در رده یازدهم قرار دارند.

سپاهان- پرسپولیس؛ دراماتیک ترین 
دیدار

در حساسترین دیدار هفته دهم لیگ برتر فوتبال، 
روز جمعه تیم های سپاهان اصفهان و پرسپولیس 
تهران از ساعت در ورزشگاه فوالدشهر به مصاف 

یکدیگر خواهند رفت.
این دیدار که پس از داربی ته��ران بین تیم های 
اس��تقالل و پرس��پولیس، حس��اس ترین دیدار 
فوتبال باشگاهی در ایران است، همیشه به خودی 
خود به لحاظ حساسیت های موجود بین اصفهان 
و تهران جذاب است، چه برسد به این که دو تیم 
به عنوان مدعیان کس��ب عنوان قهرمانی لیگ به 

مصاف هم بروند.
شاید هنوز آخرین دیدار دو تیم برابر یکدیگر از یاد 
فوتبال دوستان ایرانی نرفته باشد، دقیقا ۱۳8روز 
پیش بود که پرسپولیس و سپاهان در تک دیدار 
فینال جام حذفی به مص��اف یکدیگر رفتند و در 
نهایت این س��پاهان بود که در ضرب��ات پنالتی، 
جنگ را برد و چهارمین ب��ار قهرمان رقابت های 

جام حذفی کشور شد.
حاال دو تیم پ��س از حدود ۴ و نیم م��اه و پس از 
کش��مکش هایی که در فصل نق��ل و انتقاالت با 
یکدیگر داشتند به مصاف یکدیگر می روند، البته 
یک طرف دعوا مدیرعامل خ��ود را به تازگی جدا 
ش��ده دیده اس��ت و همین امر کافی بود تا طرف 
دیگ��ر یعنی پرسپولیس��ی ها حری��ف را غرق در 

حواشی بدانند.
سپاهان و پرسپولیس هر دو دیدار هفته گذشته 
خود را با پیروزی پش��ت س��ر گذاش��تند و شاید 

همین امر نیز به حساس��یت دیدار دو تیم افزوده 
است.

سپاهانی ها پس از ش��روعی امیدوارکننده در دو 
هفته اول لیگ که به ترتیب برابر فوالد و استقالل 
به برتری رسیدند، در ادامه با بحران مواجه شدند، 
اما سه-چهار هفته ای است که به نوعی از بحران 

عبور کرده اند و بر مسیر پیروزی بازگشته اند.
در آن سو پرسپولیس نیز در کل نتایج خوبی تحت 
هدایت علی دایی گرفته اس��ت، هرچند در یکی 

دو دیدار با ارایه یک بازی ضعیف شکست خورد.
چهره های ویژه بازی امروز کم نیستند. بنگر، سید 
جالل، خلعتبری، سیدصالحی و مخصوصا دهنوی 
سابقه س��پاهانی  بودن را حتی به مدت چند روز 
در کارنامه دارند. در آن س��و نیز شهاب گردان و 
رحمان احمدی س��ابقه بازی برای پرس��پولیس 

را دارند.
باید منتظر ماند و واکنش های متفاوت هواداران 
س��پاهان را نس��بت به ۵ بازیکن پرسپولیس��ی 
س��ابقا س��پاهانی دید؛ متف��اوت از آن جهت که 
نحوه جدایی هریک از این بازیکنان از سپاهان و 

پیوستن به پرسپولیس فرق داشته است.
دو تیم فصل گذش��ته ۳ بار به مص��اف هم رفتند 
که دو بار در چارچ��وب رقابت های لیگ و یک بار 
در چارچوب رقابت های جام حذفی بوده اس��ت، 
حاصل کار دو تی��م در لیگ یک پی��روزی برای 
هریک از دو تیم بوده است، س��پاهانی ها ابتدا در 
دور رفت با حس��اب 2 بر صفر از سد پرسپولیس 
 در فوالدش��هر گذش��تند، اما پرسپولیسی ها در 
نی��م فصل دوم جب��ران کردن��د و ب��ا گل دقیقه 
۹2 نوروزی از س��د س��پاهان در ورزشگاه آزادی 

گذشتند.
برای دیدار امروز سپاهان محرومی ندارد، اما حاال 
با جدایی قطعی مجتب��ی جباری، محرم نویدکیا 
همچنان غایب بزرگ این تیم اس��ت. همچنین 
وضعیت ش��جاع خلیل زاده و یعقوب کریمی هم 
مشخص نیست، اما به احتمال فراوان خلیل زاده 

به این دیدار می رسد.
در پرسپولیس نیز رضا حقیقی به علت۳ اخطاره 
بودن، از این بازی محروم است و وضعیت محمد 

نوری نیز به دلیل مصدومیت مشخص نیست.

همه چیز برای سومین پیروزی آماده است

سپاهان –پرسپولیس؛ مصاف طوفان و آتش

تیم های سپاهان  و پرس�پولیس حس�اس ترین بازی هفته نهم رقابت های لیگ برتر فوتبال را برگزار می کنند. هفته دهم  گروه 
رقابت های لیگ برترفوتبال با دیدارتیم های گسترش فوالد و ذوب آهن اغاز می شود و سایر دیدارها  روز جمعه برگزار خواهد ورزش

شد و درمهم ترین دیدار، شاگردان کرانچار در ورزشگاه فوالدشهر میزبان علی دایی و سرخپوشان خواهند بود.

پیروزی تاریخی منچستر برابرلورکوزن
سرمربی منچستریونایتد تیمش را شایسته پیروزی برابر بایر لورکوزن دانست. 
او پیروزی برابر این تیم آلمانی را تاریخی دانست. منچستر یونایتد فصل جدید 
لیگ قهرمانان اروپا را با پیروزی آغاز کرد و موفق شد در اولدترافورد با نتیجه  

چهار بر دو بایر لورکوزن را شکست دهد.

مرگ پدر سرمربی بارسلونا
پدر سرمربی بارسلونا چند ساعت قبل از دیدار حساس تیمش برابر آژاکس از 
دنیا رفت. مارتینو سرمربی بارسلونا هفته  گذشته برای مالقات پدر بدحالش به 
آرژانتین سفر کرد. او قرار است پس از بازی برابر آژاکس به آرژانتین برود تا در 

مراسم خاکسپاری پدرش شرکت کند.

وین رونی از زدن دویس��تمین گل با پیراهن منچس��تریونایتد بسیار 
خوشحال است. رونی با دو گلی که برابر بایر لورکوزن در هفته نخست 
دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا به ثمر رساند، تعداد گل های خود را با 

پیراهن شیاطین سرخ به عدد 2۰۰ رساند.

خوشحالی رونی از 200 تایی شدن

تیم فوتسال گیتی پس��ند اصفهان در هفته سوم لیگ برتر به 
مصاف تیم تازه لیگ برتری ش��ده تأسیس��ات دریایی تهران 
می رود، در این هفته زمزم اصفه��ان در تهران با میثاق دیدار 

می کند.
هفته س��وم لیگ برتر فوتسال باش��گاه های کشور پنج شنبه 
و جمع��ه با برگ��زاری هفت دی��دار پیگیری می ش��ود. برای 
اصفهانی ها مه��م ترین دی��دار هفته مصاف گیتی پس��ند و 
تأسیس��ات دریایی است. گیتی پس��ند که بعد از پیروزی در 
هفته نخست برابر زمزم، در رقابت با حفاری اهواز به تساوی 
رسید، در حال حاضر رده س��وم جدول رقابت ها را در اختیار 

دارد.
 در ترکیب گیتی پسند مهدی جاوید همچنان مصدوم است 

و قادر به همراهی تیمش نیست. 
س��رمربی این تیم غیبت جاوید را یکی از مه��م ترین عوامل 
ش��رایط متزلزل تیمش عنوان م��ی کند و امیدوار اس��ت با 
بازگش��ت این بازیکن، با قدرت بیش��تری در ادامه رقابت ها 

ظاهر شود.
 به مصدومی��ت جاوید می ت��وان نبود حس��ین طیبی را هم 
اضافه کرد که تا حدودی تغییر در سیستم بازی گیتی پسند 
را در فصل جدید به دنبال داشته است. با این حال دست لک 
 برای اس��تفاده از مهره های خوبی که در اختی��ار دارد خالی 

نیست.
 البته برگ��زاری اردوه��ای تیم مل��ی در خ��الل لیگ یکی 
 دیگر از مش��کالت تیم ه��ای پرمهره ای مانند گیتی پس��ند 

است. 
گیتی پسند در هفته سوم با بازگشت به خانه برابر تأسیسات 
دریایی تهران به میدان می رود؛ تیمی که تحت هدایت علی 
صانعی سرمربی سابق تیم ملی به یک باخت و یک پیروزی در 

نخستین تجربه حضورش در لیگ برتر رسیده است.
دیگر تی��م اصفهانی یعنی زمزم هم در هفته س��وم لیگ برتر 

فوتسال میهمان میثاق تهران است. 
نگاهی به جدول رقابت ها نشان می دهد میثاق شرایط بهتری 
دارد و با یک پیروزی و یک تس��اوی در رده چهارم ایس��تاده 

است. 
 در مقابل زمزم بدون امتیاز قعرنش��ین است و برای جدایی از 

ته جدول باید کم کم به فکر برد هم باشد.

محمدغالمی:

فقط 3 امتیاز بازی را می خواهیم
جدال اصفهان- تهران به فوتسال رسید

گیتی پسند- تأسیسات دریایی؛ نبرد لک و صانعی

مهاجم تیم فوتبال س��پاهان گفت: من از وقتی به سپاهان آمدم 
خیلی تالش کردم که خودم را نش��ان بدهم، در بازی فینال جام 
حذفی برابر پرسپولیس من خودم را نشان دادم و از آن بازی به بعد 

همه چیز خوب پیش رفت.
محمد غالمی در گفتگ��و با ایمنا، در خصوص دی��دار روز جمعه 
سپاهان برابر پرسپولیس گفت: بازی س��ختی پیش رو داریم، ما 
سال گذشته توانس��تیم این تیم را در فینال جام حذفی شکست 
دهیم و امس��ال نیز با وجود جدایی چند بازیک��ن، نفرات جدید 

باکیفیتی جذب تیم شده اند که خوشبختانه هماهنگ شده اند.
وی ادامه داد: بر خالف گفته کس��انی که زیاد پشت سر سپاهان 
حرف می زنند و اعتقاد داشتند س��پاهان خوب یارگیری نکرده 
است خدارا شکر تیم، خیلی خوب شکل گرفته است و وضعیتمان 

خیلی بهتر ش��ده است. بازی با پرس��پولیس برای ما خیلی حائز 
اهمیت است و فقط برای ۳ امتیاز این دیدار می رویم که بتوانیم در 

ادامه به صدر جدول برسیم.
مهاجم سپاهان در خصوص جدایی احتمالی جباری از سپاهان 
خاطرنشان کرد: جباری بازیکن بسیار خوب و تأثیرگذاری است، 
اما به هر حال آقای رحیمی و کرانچار تصمیم گرفتند که او دیگر 
نباشد، البته هنوز هم چیزی مش��خص نیست، ولی ما امیدواریم 

جباری برگردد زیرا خیلی می تواند به ما کمک کند.
غالمی که در فینال جام حذفی س��ال گذش��ته گل حساسی را 
وارد دروازه پرس��پولیس کرد، در خصوص عالقه کرانچار به او از 
آن بازی بیان داش��ت: من از وقتی به سپاهان آمدم خیلی تالش 
کردم که خودم را نش��ان بدهم، در بازی فینال جام حذفی برابر 
پرسپولیس من خودم را نشان دادم و از آن بازی به بعد همه چیز 

خوب پیش رفت.
وی افزود: گاهی اوقات پیش می آید که مربی بازیکنی را بخواهد، 
اما به عنوان یار ذخیره، من هم بازیکنی نبودم که نیمکت نشین 
باشم و ۱۱ س��ال به صورت فیکس بازی می کردم و خیلی برایم 
س��خت بود که ذخیره باش��م. البته هر بار به عنوان یار ذخیره به 
میدان می آمدم، مثمرثمر بودم و یا گل می زدم یا پاس گل می دادم. 
همچنین آقای رحیمی خیلی تالش کرد که من بازی کنم. مهاجم 
سپاهان در خصوص جدا شدن رحیمی از سپاهان تصریح کرد: من 
خیلی از این موضوع ناراحت ش��دم چون من قراردادی که بستم 
با آقای رحیمی بستم و خوشحال می شدم که ایشان در کنار تیم 

بمانند و امیدوارم هرجا که هستند موفق باشند.  



 چهارمحال و بختياري
رتبه اول اهداي عضو كشور را دارد

عض��و تي��م پيون��د اعضاي 
چهارمح��ال و بختي��اري و 
متخص��ص جراح��ي مغز و 
اعصاب گفت: ساالنه حدود 
۳۵ نف��ر در چهارمح��ال و 
بختياري دچار مرگ مغزي 
مي ش��وند كه اعضاي بيش 
از۵۰ درصد آنان به بيماران 
نيازمند پيوند اهدا مي شود.

رامين كمالي با بيان این كه 
این اس��تان به لحاظ آمار جمعيتي رتبه اول اهداي عضو كشور را به 
خود اختصاص داده است، عمده ترین علت مرگ مغزي در استان را 
تصادف با وسایل نقليه كه در رأس آن موتورسيكلت قرار دارد عنوان 
كرد و افزود: همچنين هر عاملي كه موجب عدم خون رساني در مدت 
زمان طوالني به مغز شود، مي تواند منجر به توقف غير قابل بازگشت 

فعاليت آن و مرگ مغزي بيمار شود.
یادآور می ش��ود، تيم پيوند چهارمحال و بختياري از س��ال۱۳۸۲ 
 كار خود را آغاز و تاكن��ون موفق به اخذ رضای��ت از خانواده بيش از 
یك صد بيمار مرگ مغ��زي جهت اهداي عضو ب��ه بيماران نيازمند 

پيوند شده است.

خبر ویژه

احمدرضا بسيج 
 ریيس بسيج اساتيد چهارمحال و بختياري

هشدارهاي ایران از مهم ترین دالیل عقب نش��ينی آمریكا در حمله به 
سوریه است، چراكه غرب می داند هشدارهاي ایران جدي است.

سوریه به دليل آن كه در محور مقاومت و بلكه یكي از كشورهاي در خط 
مقدم مقابله با صهيونيسم و زیاده خواهي هاي آمریكا محسوب مي شود، 
متهم به اس��تفاده از سالح هاي شيميایي شده اس��ت. حالل مشكالت 
كشورهاي شيعه به تعبير برخي كشورهاي حاشيه خليج فارس سوریه 
است و كينه توزي هایی كه در 
این زمينه ها وجود دارد كشور 
س��وریه را متهم به اس��تفاده 
از س��الح ه��اي ش��يميایي 
كرده اس��ت. تنبيه س��وریه از 
س��وي قدرت ه��اي غربي در 
 واق��ع هش��داري به ای��ران و 
انتقام گيري ۳۵ ساله از ملت و 

نظام این كشور است.

 

هشدارهاي ایران از مهم ترین 
دالیل عقب نشينی آمریکا 

چهره روزیادداشت
7متکدیان شهرکرد، غیربومی هستند

  برگزار ی سوگواره 
شعر و مرثيه سرایي 

سوگواره شعر و مرثيه سرایي با عنوان» بر شانه هاي ني« 
در استان چهارمحال و بختياري برگزار مي شود.

دبير س��وگواره ش��عر و مرثيه س��رایي »بر ش��انه هاي 
ني« با اش��اره ب��ه بيان��ات رهب��ر معظم انق��الب براي 
س��ازماندهي و جلوگيري از انحراف در نوحه س��رایي و 
مداحي، گفت: ارایه آث��ار فاخر ادب��ي و آیيني و حفظ و 
شناس��ایي اس��تعدادهاي جوان و متعهد در این زمينه 
از اهداف برگزاري این س��وگواره اس��ت. برزگ��ر یادآور 
ش��د: عالقه مندان مي توانن��د براي اطالعات بيش��تر از 
این جش��نواره به حوزه هنري چهارمح��ال و بختياري 

مراجعه كنند.

پرورش شترمرغ در استان
معاون بهبود توليدات دامی س��ازمان جهاد كش��اورزی 
چهارمحال وبختياری گف��ت: دو كارگاه توليد و پرورش 
شتر مرغ در اس��تان وجود دارد. برزو هيبتيان در گفتگو 
با مهر با اشاره به كيفيت گوشت شتر مرغ، اذعان داشت: 
در حال حاضر دو كارگاه توليد ش��ترمرغ در استان  فعال  
است و گوشت توليدی شتر مرغ در استان از كيفيت بسيار 
باالیی برخوردار است. وی با اشاره به ارزش غذایی گوشت 
شترمرغ، گفت: گوشت ش��ترمرغ دارای خاصيت غذایی 

بسيار باالیی است و ميزان پروتئين آن بسيار باالست.

 آبياری نوین 
درباغات چهارمحال وبختياری

مدی��ر باغبانی جه��اد كش��اورزی چهارمح��ال وبختياری 
گفت: بيش��ترین سطح كش��اورزی مجهز ش��ده به آبياری 
نوین در اس��تان چهارمحال و بختياری، حاشيه زاینده رود 
است.حميدرضا منصوری با اش��اره به  اهميت صرفه جویی 
در مصرف آب، اظهار داش��ت: در باغات اس��تان بيش��تر از 
 آبياری تحت فش��ار قطره ای استفاده ش��ده  كه خود دارای 
مزیت های فراوانی است. وی عنوان كرد: سيستم های آبياری 
نوین به كار برده شده در باغات استان از دانش روز برخوردار 
هس��تند و باعث صرفه جویی قابل توجه در مصرف آب می 
شود. وی بيان كرد: اس��تفاده از آبياری نوین و تحت فشاره 
قطره ای در باغات اس��تان باعث صرفه جویی در مصرف آب 
و جلوگيری از رش��د علف های هرز و كاه��ش نيروی كارگر 

می شود. 

اخبار كوتاه

معاون فرماندار شهرس��تان ش��هركرد گفت: برگ��زاری همایش 
پياده روی در هفته دفاع مقدس باید از رنگ و بوی هشت سال دفاع 

مقدس برخوردار باشد.
یداهلل گودرزی در گفتگو با   فارس در شهركرد، اظهار داشت: ورزش 
همگانی باعث افزایش روحيه نشاط و شادابی در بين افراد جامعه 
می شود و برنامه بسيار مفيد و با نشاطی اس��ت كه باید به صورت 
مستمر و در شهرهای شهرستان شهركرد برگزار شود. وی با تأكيد 
بر گس��ترش فرهنگ ورزش همگانی در ش��هركرد گفت: الگوی 
ورزش همگانی باید در شهرهای شهرستان شهركرد گسترش یابد.

گودرزی با اشاره به اهميت سالمت در جامعه، عنوان كرد: ورزش 
در سالمتی افراد نقش مهم و برجس��ته ای دارد و فرهنگ ورزش 

همگانی باید در جامعه گسترش یابد.
وی بيان كرد: برگزاری همایش پي��اده روی در هفته دفاع مقدس 
باید از رنگ و بوی هشت سال دفاع مقدس برخوردار باشد. معاون 
فرماندار شهرستان شهركرد با اشاره به حضور اقشار مختلف جامعه 
در همایش پياده روی هفته دفاع مقدس، اذعان داشت: برنامه های 

متنوع و جامعی باید برای افراد شركت كننده پيش بينی شود.
     تشکيل كميته اجرایی هفته دفاع مقدس در اردل

فرمانده س��پاه ناحيه اردل از تش��كيل كميته اجرایی هفته دفاع 
مقدس در این شهرستان خبر داد. سرهنگ جمشيدی در جلسه 
كميته اجرایی هفته دفاع مقدس با گراميداشت یاد و خاطره همه 
شهدا و رزمندگان دفاع مقدس اظهار داشت: هفته دفاع مقدس از 

۳۱ شهریور ماه آغاز می ش��ود و در ششم مهر ماه به پایان می رسد.
وی به برنامه های اجرایی در این هفته اشاره كرد و افزود: ثبت نام از 
دانش آموزان برای اعزام به راهيان نور، غبارروبی و عطرافشانی قبور 
مطهر شهدا، نام گذاری اتوبوس ها به نام شهدای دانش آموز اردل، 
بدرقه دانش آم��وزان با حضور مس��ئولين ادارات بخش به صورت 
نمادین و پياده روی از مدرسه تا گلستان ش��هدای شهر از جمله 

برنامه های اجرایی در هفته دفاع مقدس در شهرستان اردل است.
فرمانده س��پاه ناحيه اردل اعزام حلقه های صالحين جهت تبدیل 
عضویت عادی به فعال و تهيه مس��تند از اردوه��ای راهيان نور را 
از مهم ترین مصوبات این جلسه جهت اجرا در هفته دفاع مقدس 
برش��مرد.كميته اجرایی هفته دفاع مقدس و راهيان نور با حضور 
فرمانده س��پاه ناحيه اردل، نماینده ولی فقيه در سپاه شهرستان 
اردل و مدی��ر آم��وزش و پرورش این شهرس��تان در محل حوزه 

دانش آموزی سپاه ناحيه اردل برگزار شد. 
     اعالم روز شمار و برنامه های هفته دفاع مقدس 

معاون روابط عمومی و تبليغات سپاه استان چهارمحال و بختياری 
عناوین و روز شمار هفته دفاع مقدس این استان را در سال جاری 

اعالم كرد.
حميدرضا توس��لی افزود: دومين روز از هفته دفاع مقدس نيز به 
عنوان دانش پژوهی و دفاع ملی نام گذاری شده كه توجه به پدافند 
غيرعامل از برنامه های این روز است. توسلی افزود: سومين روز از 
هفته دفاع مقدس به عنوان س��ربازی و پایمردی نام گذاری شده 

است كه توجه به خدمت مقدس سربازی و دالوری های سربازان 
در مقابله با دشمن از جمله  برنامه های این روز است. این مسئول 
افزود: چهارمين روز از هفته دفاع مقدس به عنوان عفاف و پاسداری 
نام گرفته كه پرداختن به نقش زنان در صيانت از دس��تاوردهای 
معنوی انقالب اسالمی از برنامه های این روز است. وی خاطرنشان 
كرد: ایثارگران و شهيدان عنوان پنجمين روز از هفته دفاع مقدس 
است كه در این روز شاهد برگزاری مراسم گراميداشت یاد شهدا و 
نكوداشت جانبازان، آزادگان و غبارروبی و عطر افشانی قبور پاک و 

مطهر شهدا خواهيم بود.
معاون روابط عمومی و تبليغات سپاه استان چهارمحال و بختياری 
با اشاره به نام گذاری شش��مين روز از هفته دفاع مقدس به عنوان 
رزمندگان و والیتمداری گفت: راهپيمایی ب��زرگ خانوادگی در 
سراسر استان و  وحدت نيروهای مسلح از برنامه های ششمين روز از 
هفته دفاع مقدس به شمار می رود. توسلی تصریح كرد: هفتمين روز 
هفته دفاع مقدس نيز به عنوان روز درس ها و عبرت ها از وقایع جنگ 
تحميلی نام گذاری شده كه توجه به دریافت عبرت های حاصل از 

جنگ تحميلی از برنامه های این روز است.
     رونمایی كتاب »سرخ الله های زرد كوه« 

مدیركل بنياد ش��هيد و امور ایثارگران چهارمح��ال و بختياری از 
رونمایی كتاب »س��رخ الله های زرد كوه« همزمان با گراميداشت 

هفته دفاع مقدس در این استان خبر داد. 
علی اميری هفته دفاع مقدس را یادگار ۸ سال دفاع مردانه حق عليه 
باطل دانست و اظهار داشت: این هفته بهانه ای برای تجدید خاطره و 
ميثاق مجدد با آرمان های امام  راحل و رهبری است. وی از برگزاری 
رژه جانبازان در اولين روز از هفته دفاع مق��دس خبر داد و گفت: 
همایش پيام آوران ایثار در این استان نيز بعد از ظهر روز۳۱ شهریور 
در شهركرد برگزار خواهد شد. به گفته وی، در همين روز ایثارگران 
و خانواده شهدا گرد هم می آیند و شبی را به خاطره گویی از دوران 
مبارزات خویش در كنار هم سپری می كنند. مدیركل بنياد شهيد 
و امور ایثارگران استان از رونمایی كتاب »سرخ الله های زرد كوه « 
خبر داد و خاطرنشان كرد: این كتاب مرجع و ارزشمند به معرفی 
سرداران، اميران، فرماندهان و سرفرازان استان می پردازد و بعد از 

معرفی در سراسر استان توزیع خواهد شد.
وي ادامه داد: همزمان با گراميداش��ت هفته دف��اع مقدس از اثر 
چندرسانه ای سردار شهيد الياس ارجمند نيز رونمایی خواهد شد. 
اميری با اش��اره به این كه در هفته دفاع مق��دس بيش از ۱7 ویژه 
برنامه برگزار خواهد ش��د، گفت: طراحی، چاپ و نصب بنر شهدا 
و دفاع مقدس در سطح اس��تان، برگزاری مراسم ميهمانی الله ها، 
دیدار از ایثارگران دفاع مقدس به ویژه خانواده اولين ش��هيد دفاع 
مقدس استان و تك فرزند شهيد استان همراه با مسئوالن استان از 

جمله این برنامه هاست.
وی از پرده برداری چندین تابلو از تصاویر شهدا در شهرهای استان 
خبر داد و یادآور ش��د: در طول هفته دفاع مقدس در ش��هرهای 
بروجن، فرخشهر، بن، وردنجان و سامان تابلوهای تصاویر شهدا نيز 

پرده برداری می شود.

تشریح  ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس 

رنگ و بوی 8 سال دفاع مقدس در شهرکرد 

مدیر سازمان بهزیستی شهرستان ش��هركرد گفت: اكثر متكدیان شهرستان شهركرد، غيربومی 
هس��تند. غالمرضا روحی در گفتگو با مهر با اشاره به اهميت س��اماندهی متكدیان، عنوان كرد: 
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دانستنی

 راه هایی برای 
صمیمی شدن با فرزندتان

اخبار ویژه

براساس اين پژوهش ها، وقتي افراد فلفل مصرف مي كنند بخش هاي خاصي از مغز آنها به 
اين ماده غذايي واكنش نشان مي دهد.

گفتني است يكي از تندترين فلفل ها، فلفل سيچوان است كه لب ها را بسيار مي سوزاند.
بررسي ها نشان مي دهند اين فلفل آنچنان اثر فوري دارد كه سنسورهاي حس المسه فعال 
مي گردند تا قبل از اين تحقيق دانشمندان گمان مي كردند كه تنها مواد شميايي موجود 
در تركيبات فلفل باعث احساس سوزش لب ها و دهان مي شود، بررسي هاي جديد نشان 
دهنده وجود يك ماده شيميايي در فلفل است كه س��بب فعال شدن سنسورهاي لمسي 

رد دهان افراد مي شود.
پزشكان در يك آزمايش جالب از داوطلبان خواستند كه طعم هاي مختلف فلفل را بچشند 
و در عين حال به دستان آنها ارتعاش سنج وصل كرده بودند، اكثر افراد پس از مصرف فلفل 

دچار نوعي ارتعاش خفيف تا قوي در انگشتان دست خود شده بودند.
پزشكان همچنين به تازگي دريافته اند كه يك رابطه مستقيم بين افراد با شخصيت و روحيه 

ماجراجويانه و عالقه به خوردن غذاهاي تند و پر ادويه وجود دارد.

محققان دپارتمان علم مواد، مهندسی و شيمی دانشگاه ايلينويز نشان داده اند كه روكش 
كردن دستگاه های الكترونيكی با قابليت ارتقای سالمت و عملكرد انسان بر روی بافت ها 

می تواند در دستيابی به حركت طبيعی بدون محدوديت مكانيكی كمك  كند.
پژوهش جديد دانش��مندان كه درمورد مواد جديد برای نس��ل جديدی از دستگاه های 
الكترونيكی با نويد تحول مراقبت بهداشتی در جهان آينده است، در نشست انجمن شيمی 
آمريكا ارايه ش��ده اس��ت.به گفته محققان، مواد، طراحی های مكانيكی و سيس��تم های 
توليد اكنون برای سيس��تم های الكترونيكی با قابليت دستيابی به ضريب االستيكی مؤثر 
و سختی  منطبق با سطح بيشتر اندام بدن از جمله پوست، قلب و مغز در دسترس هستند.

اين محققان اظهار داشتند كه روكش كردن اين دس��تگاه ها بر روی بافت ها می تواند به 
تماس منسجم و چسبندگی كافی مبتنی بر تعامالت واندروالسی منجر شود، به شيوه ای كه 
بتواند خود را با حركات طبيعی بدون محدوديت های مكانيكی وفق دهد. در اين نشست، 
محققان به نمايش جنبه های كليدی اين نوع فناوری با تأكيد بر مواد، روش های توليد نرم 

ليتوگرافی و چنديدن نمونه از حالت های بالينی استفاده شده پرداختند.

دستگاه های جدید   الکترونیکی ترمیم گر قلبتأثیر شگفت انگیز فلفل

يكی از معضالت اصلی برای خانواده ها نحوه برخورد 
 و ارتب��اط برقرار كردن ب��ا جوان��ان و نوجوانان خود 

است.
اولين و مهم ترين مسأله اين است كه پدر و مادر فكر 
می كنند كه برقرار كردن رابطه دوس��تی با فرزندان 
مش��كل اس��ت، در صورتی كه اگر پدر و مادر كمی 
حوصله به خرج دهند و صبوری كنند و با آرامش به 
حرف های بچه هايش��ان گوش دهند، مسلما خيلی  
از گره هايی كه  بايستی با دندان باز شود را با دست 

باز می كنند.
 وقتی جوانان احس��اس امنيت كنند م��ی توانند با 
پدر و مادر خود صحبت كنند بدون اين كه ترس��ی 
 از طرد شدن، مورد ضرب و ش��تم قرار گرفتن، مورد 
تحقير قرار گرفتن و مورد مقايسه قرار گرفتن داشته 

باشند.
  در اين صورت آن جوان يا نوجوان، پدر و مادر خود 
 را محرم اس��رار دانس��ته و ارتب��اط خوبی ب��ر قرار 
 می كن��د، البته اي��ن اولين و اساس��ی تري��ن  قدم 

است.
يك مثال واض��ح اين كه خود ما چرا با يك دوس��ت 
 راحت صحبت می كنيم، ولی با پ��در و مادر يا حتی 
 ب��ا خواهر و ب��رادر نم��ی توانيم به راحت��ی صحبت 

كنيم؟
  چ��ون ي��ك دوس��ت فق��ط ب��ه ح��رف ه��ای ما 
گوش می دهد و درنهاي��ت برای اين كه م��ا را آرام 
كند، هم��دردی می كن��د و حتی يك راه��كار هم 
 جلوی پای ما می گذارد، چه درست و چه نا خواسته 
 غلط، ولی پدر و مادرها به محض اين كه بچه صحبت

 می كند چ��ون نگ��ران هس��تند ك��ه به نوع��ی از 
 دس��تش بدهن��د ش��روع ب��ه گفت��ن ح��رف های 
تحري��ك آميز م��ی كنند، البت��ه ناخواس��ته و نمی 
 دانند كه اين حرف ها  فاصله ها را بيش��تر می كند و 
بچه برای اين ك��ه جايگاه خود را درخانه از دس��ت 
 ندهد و مورد سرزنش قرار نگيرد، ترجيح می دهد با 
همان دوست راحت باش��د ودردودل كند، به همين 

راحتی!

 راهکارهایی کاربردی برای دوستی عمیق 
با فرزندان:

1- اولين راهكاراين كه اگر توانس��تيد تحمل كرده 
و با آرامش ب��ه حرف هايش��ان گوش كني��د بدون 
 اين كه خ��ود را در جايگاه پدر يا م��ادر بدانيد، بلكه 
خود را يك دوست صميمی و هم سن و سال او بدانيد 

و راهنمايی اش كنيد.
 بدون اين كه ترسی داشته باشيد اولين قدم و بزرگ 

ترين قدم را  برداشته ايد.
2- فرزندان خود را همان طوری كه هستند بپذيريد، 
بدون مقايس��ه  با فرزندان ديگران، اگر می خواهيد 

واقعا آنها را از دست ندهيد.
3- عالقه خودمان را به صورت جمالتی شيرين، اما 
 نه چرب زبانی و شيوه های غير كالمی و محبت آميز

 و عملی به فرزندمان ابراز كنيم؛ مثل عزيزم تو عشق 
من هستی و... .

4- با جوانان و نوجوانان به زبان دل آنها و مناس��ب 
با زمان زندگی آنها س��خن بگوييم، درقالب احترام 
وتشويق در فرزندانمان امنيت روانی و انگيزه مثبت 

ايجاد كنيم.
 5- فاصل��ه روح��ی خ��ود را ب��ا دردودل ك��ردن و 
 تعري��ف خاط��رات كودك��ی ب��ا فرزندانت��ان ك��م 
 كنيد و با اي��ن كار رش��د معن��وی را در آنها تقويت 

كنيد.
 6- اش��تباهات فرزن��دان خ��ود را ب��ا بزرگ��واری 
 ب��دون پ��رده دری و ايجاد جس��ارت در آنه��ا رفع 

نماييد.
7- به صورت دس��توری با آنها صحب��ت نكنيم و نام 
فرزند خود را با احت��رام به ويژه در حض��ور ديگران 

صدا كنيم.
8- دادن هديه های كوچك به بهانه مناس��بت های 
مختلف به صورتی كه آنها را پر توقع نس��ازد و برای 
هر كار كوچكی از شما انتظار پاداش و جايزه نداشته 

باشند.
9- ايجاد ح��س مس��ئوليت و اعتماد ب��ه نفس در 
فرزندان با تعيين وظايف درخانواده و دادن يك حس 

مالكيت به آنها.
 10- نس��بت ب��ه دوس��تان فرزند خود حساس��يت 
 و ش��ناخت بااليی داش��ته باش��يد، زي��را گرايش او 
 بر پذي��رش ش��ما در گروه همس��االن و مش��ابهت 
 آن��ان از عوام��ل اصلی تربي��ت نوجوان��ان و جوانان 

است.
  اين كار وقتی آس��ان می ش��ود كه ب��ا فرزندانمان 
 دوس��ت باش��يم كه مطمئنا ب��ه دوس��تان آنها نيز

می توانيم نزديك شويم.
11- اهميت جاي��گاه فرزندت��ان را در خان��واده به 
اوتفهيم كنيد كه در حفظ و رش��د ش��خصيت خود 

كوشا باشد.
12- توقعات و انتظارات خود را به صورت دقيق و در 

حد توان و با محبت برايشان توضيح دهيد.
13- در مواقع انتقاد، شخصيت او را زير سؤال نبريد 
بلكه حداقل از چند خوبی او تعريف كرده و س��پس 

عمل ناپسند او را انتقاد كنيد.

درحالی كه دانش��مندان و فالس��فه طی ق��رون متمادی به 
دنبال منبع تخيل انس��ان بوده اند، يك گروه از دانشمندان 
چگونگی كاركرد و محل شكل گيری تخيل را در مغز انسان 

شناسايی كرده اند.
به گزارش  مهر، همه كودكان هن��گام بازی های خود تظاهر 
می كنند كه چوب در دستشان يك شمشير و زمين بازی يك 
 قصر اس��ت. توانايی اس��تفاده از تخيل پس از كودكی از بين 
نمی رود بلكه هنگام خلق هنر، س��اخت اب��زار و تفكر علمی 
به صورت واضح مشاهده می ش��ود. اكنون دانشمندان منبع 
تخيل انسان را در مغز و چگونگی انجام آن را كشف كرده اند.

در گذشته، محققان اين نظريه را مطرح كرده بودند كه تخيل 
انسان نيازمند يك شبكه گس��ترده عصبی در مغز است، اما 
ارايه شاهد يك فضای ذهنی برای تخيل با تكنيك هايی كه 
عمدتا فعاليت مغز را به طور مجزا بررس��ی می كنند، دشوار 

بوده است.
محقق��ان ب��رای غلبه ب��ر اي��ن مش��كل، تصمي��م گرفتند 
روی اين مس��أله تمرك��ز كنند كه مغ��ز چگونه ب��ه ما اين 
 ام��كان را می دهد ك��ه تصويرس��ازی ذهنی را دس��تكاری 

كنيم. 
يك مثال، تصور يك چوب به جای شمشير و تصور يك زنبور 

عسل به جای پروانه است.
محقق��ان در تحقي��ق خ��ود از15 داوطل��ب خواس��تند 
اش��كال بص��ری انتزاع��ی خاص��ی را تص��ور ك��رده و در 
ذهنش��ان آنها را به اش��كال پيچي��ده تری تبدي��ل كنند و 
يا در ذهنش��ان آنه��ا را به قطع��ات جداگانه تقس��يم كنند. 
دانش��مندان در اين مي��ان فعاليت مغ��زی داوطلب��ان را با 
"fMRI )تصويرس��ازی تش��ديد مغناطيس��ی كارك��ردی(

 اندازه گيری كردند.
نتايج اين تحقيقات نش��ان داد كه يك ش��بكه قشايی و زير 
قش��ايی روی بخش بزرگی از مغز عامل دستكاری تصويری 

است. 
اين ش��بكه نس��بتا ش��بيه يك فض��ای كاری ذهنی اس��ت 
 ك��ه دانش��مندان در نظري��ات خ��ود آن را عام��ل تخي��ل

 دانسته اند.
الكس ش��لگل نويس��نده اصل��ی اي��ن مقال��ه از دپارتمان 
روانشناسی و علوم مغزی دانشگاه دارتموث گفت: نتايج اين 
تحقيقات ما را يك گام در درک چگونگی سازمان يابی مغز ما 

نسبت به گونه های ديگر نزديك می كند.
 درک اي��ن تف��اوت ه��ا ب��ه م��ا بين��ش الزم ب��رای فه��م 
اي��ن ك��ه خالقي��ت انس��ان از كج��ا ناش��ی م��ی ش��ود 
را م��ی ده��د و همچني��ن اي��ن ام��كان را فراه��م م��ی 
 كن��د ك��ه همي��ن فرآينده��ای خ��الق را در ماش��ين ه��ا 

بازسازی كنيم.
نتايج اي��ن تحقيقات ب��رای درک اي��ن كه چگون��ه مغز ما 
فرآيند تصويرس��ازی را انجام می دهد حائز اهميت اس��ت. 
اين تحقيقات همچنين نش��ان می دهد كه اين فضای كاری 
ذهنی وجود داشته و می تواند زمينه مهمی برای تحقيقات 

آينده باشد.
اين تحقيقات در مجله مقاالت آكادمی ملی علوم به صورت 

مشروح منتشر شده است.

محل شکل گیری تخیل در مغز کشف شد
 چند تصور دانشمندان

 از ناکجاآباد تمدن بشری

آيا توسعه های فناوری ها می تواند باعث آسيب مخرب به زمين شده 
يا بشر را از س��ردرگمی حاصل دس��ت خود، نجات دهد؟ اين بحثی 
است كه دانشمندان ارشد آمريكايی در سمپوزيوم »طول عمر تمدن 

بشری« مورد بررسی قرار دادند.
آينده تمدن بشری می تواند يك ناكجاآباد از اكوسيستم های تخريب 
شده و دستگاه های مخرب باشد يا بهشتی از حيات ابدی و فرهنگ 

ميان قاره ای.
در اين گزارش به چند مورد از تصورات علمی تخيلی اين دانشمندان 

درمورد آينده اشاره شده است.
1     فاجعه آب وهوایی

عجيب نيست كه افزايش سطوح دی اكسيدكربن هم اكنون يك خطر 
جديد برای آب  وهوای زمين محسوب می ش��ود. اگر انسان ها راهی 
برای محدود كردن چش��مگير مصرف كربن خود پيدا نكنند، زمين 
به گرم تر شدن ادامه داده و بس��ياری از گونه های حيوانی و جوامع 

انسانی از بين خواهند رفت.
به گفته كن كالدريا دانش��مند جو در دپارتمان بوم شناسی جهانی 
مؤسسه علمی كارنگی، انس��ان ها به شكل ش��كارچی-گردآورنده 
تكامل يافته اند و به نيازهای خود، خانواده و دوستانش��ان حس��اس 
هستند، اما اكنون جهانی تحت سلطه فناوری و نه طبيعت ساخته اند 
كه مشكالت آن در مقياس جهانی است. اگر اقدامات جدی برای مهار 
تغيير آب وهوای جهانی صورت نگيرد، دامنه تأثيرات بر تمدن بشری 

مشخص نخواهد بود.
2     جهان بیونیکی

زيست شناسی وارد نوعی رنسانس شده كه از تعيين توالی ژنوم انسان 
تا توليد درمان های پزشكی نجات بخش را شامل می شود.

در حال حاضر جهان به خ��ود قلب های مكانيكی، ان��دام پروتزی و 
مصنوعی ديده؛ فناوری هايی كه نويدبخش بازيابی س��المت انسان 
و افزايش چشمگير طول عمر اس��ت، اما با افزايش اس��تفاده از اين 
 فناوری ه��ا، نگرانی ها درمورد تهدي��دات همراه آنه��ا افزايش يافته 

است.
به گفته ست شوستاک ستاره شناس ارش��د مؤسسه هوش بيگانه، 
بزرگ تري��ن تهديدی كه كارب��ران می توانند با آن روبه رو باش��ند، 
 هك زيستی است. اين حمالت سايبری می تواند شامل همه چيز از 
سرهم بندی ژنوم ويروس برای مرگبار س��اختن آن گرفته تا ارسال 

مستقيم اطالعات به مغز از طريق يك تراشه باشد.
3     هوش مصنوعی

دانشمندان با اش��تياق درمورد اين كه آيا انسان رايانه های هوشمند 
يا دستگاه های متفكر می سازد يا خير، به دو دسته تقسيم می شوند. 
كيم استنلی رابينسون نويسنده داستان ها علمی تخيلی اين طور فكر 
نمی كند. به گفته وی، يكی از چيزهايی كه دانشمندان هيچ گاه قادر 

به درک آن نخواهند بود، مغز انسان است.
وی بر اين باور اس��ت كه دانش��مندان تنها می توانند مغز را به طور 
غيرمستقيم با سنجش جريان خون و الكتروفيزيولوژی بررسی كنند 
كه چندين برابر گس��ترده تر از س��طح تفكر آدمی است. بدون درک 
هوشياری چگونه انس��ان ها می توانند دستگاهی بس��ازند كه از اين 

قابليت برخوردار است؟
اين در حاليس��ت كه شوس��تاک مخالف اين نظر اس��ت. انس��ان ها 
نيازی به درک دقيق چگونگی پرواز پرنده ها برای س��اخت هواپيما 
نداشتند، بنابراين چرا بايد برای ساخت يك رايانه هوشمند نيازمند 
 درک دقيق مغز باشند. همچنين به گفته وی، به محض ساخت يك 
دس��تگاه متفكر می توان از آن خواست تا به س��اخت دستگاه های 

بعدی بپردازد.
برخی افراد با مغلط��ه زياد بر اي��ن باورند كه چنين دس��تگاه های 
هوشمندی می تواند منجر به »يكتايی« شود؛ اين عنوان توسط ری 
كورزويل مخترع و نويسنده آمريكايی برای توصيف زمانی كه رايانه ها 

قابليت مغز انسان را سركوب می كنند، عمومی شد.
كورزويل پيش بينی كرده كه اين امر تا سال 2045 رخ خواهد داد، اما 

رابينسون و سايرين در اين مورد ترديد دارند.
4     گونه های مسافران فضایی

در سال 1969 انسان در ماه فرود آمد. چند دهه ديگر انسان ها ممكن 
است بتوانند به مريخ بروند و شايد روزی هوموساپين ها كهكشان را 

مانند فيلم های علمی تخيلی تحت تسلط خود بگيرند.
در اين س��مپوزيوم، بحث هايی درمورد اين كه آيا مس��كونی كردن 
منظومه شمسی می تواند بشريت را از تخريب زمين بازدارد يا خير، 

مطرح شد.
به گفته استيون ديك ستاره شناس، نويسنده و تاريخ شناس علمی، 
يكی از اهداف كاوش فضايی بايد انتقال مردم به سيارات ديگر باشد تا 
در صورت وقوع رويداد مخرب در زمين، مجبور به شروع از نقطه هيچ 
نباشيم. در صورت برخورد يك سيارک بزرگ با زمين، بشريت به طور 

كل از بين خواهد رفت.
اگرچه با وجود فناوری برای انتقال انس��ان به فضا، انسان ها هنوز به 

شدت بر محيط شبيه زمين تكيه دارند.
  به گفت��ه رابينس��ون، س��فر ب��ه فض��ا انس��ان را در براب��ر فجايع 
زمين حفظ نخواه��د كرد، اما می تواند به عنوان چش��م اندازی برای 
 نمايش ش��كنندگی س��ياره آبی رن��گ زمين م��ورد اس��تفاده قرار 

بگيرد.
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امام باقر  )ع( :
 بهترین گفتار، آن است که ترتیب نیك، ِبدان آراستگی بخشد و 

خاص و عام، آن را بفهمند.

عکس نوشت

 عبور قطار
 از روی یک پل )ژاپن(

خوردن، يكی از رفتارهای انس��ان است كه باعث رشد و زنده 
ماندن می شود. انس��ان ها از راه خوردن می توانند سالمت 
خود را كنترل كنند زيرا تنها راه وارد ك��ردن ويتامين های 
مختلف، خوردن است. همين خوردن می تواند گاهی اوقات 
انسان را به مرگ نيز بكشاند.»زاک نهير« پسر بچه ای است 
كه اين روزها درگير يك بيماری نادر است و اين بيماری در 
حال نابود كردن زندگی اوست. اين پسر بچه بيماری خاصی 
دارد كه باعث می شودف مغزش توانايی تشخيص ميان مواد 
خواركی و غير خوراكی را نداشته باشد. اين بيماری كه »پيكا« 
نام دارد باعث می شود مغز، هر ماده ای را خوردنی تلقی كند. 

اين پسر بچه می تواند سنگ، كاغذ و حتی آهن را نيز بخورد، 
البته نكته مهم در اين ميان، معده اين پسر بچه است كه شايد 

نتواند برخی از اين مواد را هضم كند. اين پسر 6 ساله به سبب 
همين بيماری، زمين بازی خود را به طور كامل خورده است. 
اين حركت او البته يك سال طول كش��يد، ولی به مرور يك 
بخش از زمين ب��ازی كم يا گاز زده می ش��د، اما مادر او نمی 

توانست جلوی خوردن او را بگيرد.
پس از زمين بازی قبلی، مادر اين پسر بيمار با هزينه باال زمين 
بازی ديگری ساخته اس��ت كه فرزندش قدرت خوردن آن را 
ندارد. اين زمين بازی از جنس پالستيك محكم و سفت است 
همچنين لبه های آن گرد شده اند تا زاک نتواند دندان خود 

را وارد آن كند.

پسر بچه زمین خوار
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