
حباب  بازار مسکن سوراخ شد 

دولت روحانی »دانشجو« ها را 
ستاره دار کرد!

 هفته
 دفاع مقدس 
گرامی باد

تداوم کاهش محسوس قیمت ها در بازار مسکن

میرزاده، سرپرست جدید دانشگاه آزاد شد 
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 دفاع مقدس دایره المعارف
 ایمان، اعتقاد و حماسه است

امیرسرتیپ عبدالرحیم موسوی جانشین فرمانده کل ارتش با بیان این که بر 
همه واجب است که هر روز بر حوادث دوران دفاع مقدس تأمل و تفکر جدی 
داشته باشللند، گفت: در ارتش جمهوری اسللامی ایران معنویت یک اصل 
محوری و اساسللی به شللمار می رود و ارتش با برگزاری دوره های آموزشی و 

پرورشی می تواند نیروهای دارای قابلیت و انگیزه برای پیشرفت را ارتقا دهد.

سپاهان هم گاهی قربانی 
ناداوری می شود، اما...

قائم مقام باشگاه سللپاهان از پیگیری حقوقی اتهامات 
علی دایی خبر داد. مسعود تابش در واکنش به اظهارات 
علی دایی پس از بازی پرسللپولیس با سپاهان که گفته 
بود از قبل می دانسللتیم محسللن قهرمانی به سللمت 
سللپاهان غش کرده اسللت! اظهار داشللت: ما ترجیح 
می دهیم در این باره صحبتی نکنیم، اما معاونت حقوقی 
باشگاه در حال بررسی این موارد است که اگر اتهامی به 

سپاهان زده باشند...
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با پایان روزگار شیرین »خسرو« و »فرهاد«30 شهریورماه، خبر 
 خروج سومین پسر خانواده دانشجو هم منتشر شد. خانواده ای

که ابتدا نام خانوادگی »کسللائیان« در شناسللنامه شان ثبت 
شده بود و بعدها به »دانشجو« تغییر نام دادند و درکابینه نهم 
و دهم، مدیر و رییس و وزیر شدند، اما جایی در کابینه یازدهم 
نداشللتند و به اصطاح »ستاره دار« شللدند تا راهی به کابینه 

نداشته باشند.
 حاال و بللا تغییرهایی که در مدیریت دانشللگاه آزاد اسللامی 
رخ داده است، برادران دانشللجو هم مثل برادر وزیرشان، اتاق 

ریاسللت را ترک کرده اند تا پایان داسللتان کامران و فرهاد و 
خسرو، با تغییر دولت، پایان شیرینی نداشته باشد. با استعفای 
»خسرو دانشجو« به نظر می رسد دوران کامیابی دانشجوها با 
شروع دولت یازدهم پایان یافته باشد؛ دورانی که با دولت نهم 
 شروع شد و با دولت دهم به اوج رسید. حاال اما همان طور که 
پیش بینی می شد، سللتاره بخت برادران دانشللجو در دولت 
یازدهم کم سللو شللده و آنها یکی یکی صندلی های مدیریت 

را ترک کردند.
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 آزادی ۸۴۰ زندانی
 با عفو رهبر معظم انقالب

رییس کل دادگستری اسللتان اصفهان از آزادی ۸۴0 
زندانی زندان های اسللتان اصفهان بللا عفورهبر معظم 

انقاب خبر داد.
به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، 
احمد خسروی با اعام این خبر گفت: از تعداد 3 هزار و 
635 نفر محکوم محاکم عمومی و انقاب استان اصفهان 
که به مناسبت عید سللعید فطر مشمول عفو و تخفیف 
مجازات رهبر معظم انقاب قرار گرفته بودند، ۸۴0 نفر 
آزاد شدند. وی افزود: کمسیون عفو و بخشودگی استان 
اصفهان درخواست های عفو را که توسط محکومان و یا 
یکی از خانواده های درجه یک آنها ارایه می شللود، پس 
از طرح در کمیسیون و بررسی پرونده مربوطه، چنانچه 
واجد شرایط باشد پیشنهاد آزادی و یا تخفیف مجازات 
آن  را به قللوه قضاییه اعام و ارسللال می کند. یک عضو 
شللورای شللهر اصفهان از راهیابی صبوری و سقائیان 
نژاد به مرحللله پایانی انتخاب شللهردار اصفهان در روز 
آینده خبر داد. ابوالفضل قربانی ، با اشاره به انتخاب دو 
گزینه نهایی شهرداری اصفهان در جلسه امروز اعضای 
شورای شللهر اصفهان، اظهار داشللت: در جلسه امروز 
اصغر صبوری و سللید مرتضی سللقائیان نژاد به عنوان 
گزینه های نهایی شهرداری اصفهان انتخاب شدند. وی 
ادامه داد:در رای گیری امروز که با حضور اعضای شورای 
چهارم شهر اصفهان برگزار شد هر دو نفر موفق به کسب 

آرای مساوی یعنی 12 رأی شدند.
این عضو شللورای شللهر در پایان از انتخاب شللهردار 
اصفهان در روز آینده و با تشللکیل جلسه علنی شورای 

شهر اصفهان خبر داد.

در پی انتشللار مقاله ای به قلم حسن روحانی در واشنگتن 
پست و گفتگوی او با شبکه ان بی سی، قیمت آزاد دالر و طا 

در اولین روز کاری در تهران کاهش یافت.
مواضع حسللن روحانی رییس جمهور کشللورمان در سفر 
به نیویورک که گویللای قصد جدی ایران بلله تنش زدایی 
در روابط بین المللی و تقویت احتمللال مذاکره رو در رو با 
آمریکایی هاست، در اولین روز معامات هفته بازار ارز وطا 
را با کاهش قیمت ها مواجه ساخت. قیمت هر دالر در بازار 
آزاد که در روز پنج شنبه گذشللته  به حدود 3060 تومان 
رسیده بود دیروز به زیر 3000 تومان رسید و با 70 تومان 
کاهش در حدود 2990 تومان قرار گرفت. در اولین ساعات 
آغاز معامات سللکه در بازار قیمت هر سمکه بهار آزادی با 
حدود 60 هزار تومان کاهش به 9۴0 هزار تومان رسید. به هر 
 شکل می توان پیش بینی کرد در صورت ادامه بازتاب های

خبری مثبت از سللفر روحانی  به نیویورک،انتظار کاهش 
قیمت دالر تا مرز 2۸00 تومان را در بازار آزاد داشته باشیم.

براي اولین بار در کشور صورت گرفت:

بومي سازي و راه اندازي ابر رایانه هاي مادر در شرکت فوالد مبارکه اصفهان
 پسماندهاي ساختماني

 ۶ برابر زباله هاي شهري است

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان:

هر چادر عشایری یک کارگاه تولیدی بدون سند است

 احیای 2۰ درصد
 از بافت فرسوده  در استان 

مدیر عامل خیریه درمانی آالم

بیماران صعب العالج در اصفهان صاحب نقاهت خانه می شوند

مدیرعامل سازمان مدیریت پسللماند گفت: روزانه 950 
تن پسماند در اصفهان تولید مي شود به طوري که حجم 

پسماندهاي ساختماني 6 برابر پسماندهاي شهري است.
بلله گللزارش اداره ارتباطات رسللانه اي روابللط عمومي 
شللهرداري اصفهللان، تیمللور باجللول بللا اعللام ایللن 
مطلللب اظهللار داشللت: پسللماندهاي سللاختماني 
6 برابر زباله هاي شللهري اسللت و به 6 هزار تللن در روز 
مي رسللد.  وي عنوان کرد: میزان پسللماند سللاختماني 
 در شللهر بسللتگي به فعالیت هاي عمراني شللهرداري، 

دستگاه هاي دولتي و ساخت و ساز افراد حقیقي دارد. 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسللماند شهرداري اصفهان 

بیان داشللت: در صللورت همللکاري شللهروندان روزانه 
150 تا 200 تن از وزن پسللماند شللهر کاهللش یافته و 
ایللن همکاري بلله کاهللش هزینه هللاي جمللع آوري و 
حمل و نقل ختم خواهد شللد.  باجول اداملله داد: حدود 
20 درصللد پسللماند روزانلله به صورت شللیرابه اسللت 
 و در صورتللي که این زباللله ها به صورت منظللم و مداوم 
جمع آوري نشود دیگر اصفهان را نمي توان جزء نخستین 
شهرهاي تمیز کشور نام برد.  وي تصریح کرد: تولید شیرابه 
در فصول مختلف متفاوت اسللت به طللوري که در فصل 
تابستان به دلیل استفاده از میوه هاي آبدار همچون خربزه، 

هندوانه و غیره تولید شیرابه افزایش مي یابد.

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان با اشاره به نقش جامعه 
عشایری در اقتصاد کشللور گفت: هر چادر عشایری یک 

کارگاه تولیدی بدون سند است.
اصغر مرادی در حاشللیه نهمین سللفر راهیللان خدمت 
مسئوالن شهرستان به منطقه عشللایری قاسم لو بخش 
دناکوه سمیرم در گفتگو با خبرنگار فارس در سمیرم اظهار 
داشت: 50 درصد عشایر استان اصفهان با جمعیت بیش 
از ۴هزار و ۸00 خانوار عشللایری ییاق خود را در سمیرم 
سپری می کنند. وی با اشاره به این که عشایر سمیرم در 
حال کوچ به مناطق قشاق هستند، افزود: عشایر سمیرم 
در قالب ۴ طایفه فارسیمدان، 6بلوکی، دره شوری و عمله 

هرساله در فصل ییاق در مراتع سمیرم مستقر می شوند.

مدیرکل امور عشللایری اصفهان تصریح کللرد: هر چادر 
عشایری یک کارگاه تولیدی بدون سند است.

وی ادامه داد: امسال در نشست کمیته برنامه ریزی مبلغ  
یک میلیارد و 270میلیون تومان از اعتبارات تملک دارایی 
استان برای عشایر مصوب شللد. مرادی با اشاره به اینکه 
ملی شللدن اراضی یکی از مشکات عشللایر است، گفت: 
محیط های امن و پارک های ملی در سراسر دنا عشایر را 
دچار مشکل کرده است. فرماندار سمیرم نیز اظهار داشت: 
طرح راهیان خدمت بللا هدف تعامل در کسللب اطاعات 
مدیران، خدمت رسانی بهتر به مناطق مختلف شهرستان و 
برنامه ریزی دقیق تر اجرا می شود و در همین راستا تصمیم 

گیری برای مناطق مختلف بهتر انجام می شود.

شللهردار منطقه سلله اصفهان گفت: 300 هکتار از بافت 
فرسوده موجود در سللطح شللهر اصفهان به منطقه سه 
اختصاص دارد که در حال حاضر20 درصد از بافت فرسوده 

موجود در این منطق احیا و نو سازی شده است.
منصور نجفی با اشللاره به اینکه اصفهان حدود چهار هزار 
هکتار بافت فرسوده دارد، اظهار داشت: البته در حال حاضر 
بیش از دو هزار هکتار از بافت فرسوده اصفهان مصوب شده 
است. وی منطقه سلله را یکی از مناطق قدیمی اصفهان 
دانست و افزود: بیشترین بافت فرسللوده موجود در شهر 
اصفهان به منطقه سه اختصاص دارد و نو سازی و احیای 

بافت فرسوده سبب ارتقای سطح زندگی مردم می شود.

شهردار منطقه سه اصفهان با اشاره به میزان بافت فرسوده 
موجود در این منطقه تصریح کللرد: 300 هکتار از بافت 
فرسوده موجود در سللطح شللهر اصفهان به منطقه سه 
اختصاص دارد که در حال حاضر 20 درصد از بافت فرسوده 
موجود در این منطق احیا و نو سللازی شللده است. وی با 
تأکید بر این که طی چند سال گذشته  اقداماتی از سوی 
شهرداری در راسللتای احیای بافت فرسللوده انجام شده 
است، ادامه داد: البته عمده 20 درصد بافت فرسوده احیا 
شده در این منطقه با مشللارکت های مردم صورت گرفته 
است و شهرداری برای احیای بافت فرسللوده موجود در 
این منطقه تسهیاتی را در اختیار شهروندان قرار می دهد.

در آستانه میاد ثامن الحجج علي ابن موسي الرضا )ع(، با حضور اعضاي هیأت مدیره شرکت 
فوالدمبارکه اصفهان بهره برداري از بزرگ ترین مرکز رایانه و کسب دانش فني و بومي سازي 

و راه اندازي ابر رایانه هاي مادر و شروع فعالیت هاي اجرایي مرکز داده این شرکت آغاز شد.
مهندس منصللور نصوحي مدیر سیسللتم هللا و فناوري اطاعللات شللرکت فوالدمبارکه 
در ایللن مراسللم گفللت: سیسللتم هللاي اطاعاتللي فوالدمبارکه شللامل سیسللتم هاي 
تولیدي، پشللتیباني و سللتادي اسللت که کلیه فعالیت هللاي کسللب وکار فوالدمبارکه را 
به صورت یکپارچه در شللبکه بزرگ اطاعاتللي ) CAMPUS LAN( انجللام مي دهد 

که عملیات پردازش کلیه سیسللتم هللاي فوق بصورت شللبانه روزي در مرکللز کامپیوتر 
 توسللط کامپیوترهللاي بللزرگ )MAIN FRAME( صللورت مللي پذیللرد. از بللدو 
راه اندازي فوالدمبارکه تاکنون باتوجه به نیاز و انجام توسللعه هاي فیزیکي و افزایش تولید 
فوالدمبارکه متناسب با آن در مرکز کامپیوتر فوالدمبارکه در زمان هاي مختلف توسعه هاي 
الزم صورت پذیرفته است. در سال هاي اخیر باتوجه به افزایش تولید و تعداد کاربران مشکاتي 
درخصوص کندي زمان پاسخگویي سیستم ها به وجود آمد که بررسي هاي الزم براي رفع 
مشکل فوق صورت پذیرفت. نصوحي با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده درخصوص توسعه 
 این سیستم گفت: توسعه هاي آتي مرکز کامپیوتر فوالدمبارکه باتوجه به پروژه توسعه و ارتقای 
سیستم هاي فوالدمبارکه، اجراي پروژه توسعه مرکز داده ) Data Center( در حال پیگیري 
مي باشد که فعالیت هاي مربوط به طراحي و مهندسي و تامین تجهیزات آن انجام شده و هم 

اکنون مراحل نصب وراه اندازي آن در حال انجام مي باشد.
وي ضمن تشللکر و قدردانللي از حمایت هللاي ویژه مدیریللت عالي شللرکت از همکاراني 
که در اجللراي این پللروژه در معاونت خریللد، معاونت اقتصللادي و مالي، امور مهندسللي، 
 کمیسیون معامات و شرکت ایریسا و در کلیه مراحل تامین،  نصب و راه اندازي حضور مؤثر 
داشللته اند تشللکر و قدرداني نمود. بنابر همین گزارش دکتر محمدمسللعود سمیعي نژاد 
مدیرعامل فوالدمبارکه اصفهان با اشاره به مشکات موجود در سیستم هاي اطاعاتي شرکت 
با توجه به اجراي طرح هاي توسعه گفت: در راستاي حل مشکات موجود، استفاده بهتر و 
بهره ور منابع موجود در دسللتور کار قرارگرفت و با اجراي11 پروژه بهبود در ابعاد مختلف، 
بدون این که مشکلي در روند فعالیت هاي جاري شرکت ایجاد شود، اقدامات الزم درخصوص 

بهبود سیستم ها صورت گرفت.

مدیر عامل خیریه درمانی آالم در اصفهان گفت: در چشم انداز تعریف شده این خیریه 
مقرر شده نقاهت  خانه هایی به منظور نگهداری از بیماران به ویژه بیماران صعب العاج 

در اصفهان طراحی و ساخته شود.
همایون ناجی اظهار داشللت: بللا توجه بلله اینکه بیماران سللخت که مبتا بلله انواع 
بیماری های صعب العاج هستند سبب فرسودگی و فرسایش خانواده های خود شده اند 
و این موضوع امرزه به یک معضل برای جامعه پزشکی مبدل شده است بنابراین پیشنهاد 

شد که در این عرصه نقاهت خانه های برای نگه داری از این افراد طراحی و ساخته شود.
وی با اشاره به اینکه امروز در دنیا نقاهت خانه ها شکل گرفته و به حمایت از خانواده های 
بیماران پرداخته اند، ادامه داد: نقاهت خانه ها حکم همان خانه سالمندان را دارد که به 
منظور بازتوانی خانواده های بیماران صعب العاج که روحیه خود را از دست داده اند و 

دیگر توان نگهداری از بیمار خود را ندارند، ساخته می شود.
ناجی در پاسللخ به اینکه آیا نگه داری بیمار در نقاهت خانه ها در طوالنی مدت سللبب 
بروز مشکات اجتماعی می شود یا نه گفت: اگر یک نگاه منطقی به این موضوع داشته 
باشید می بینم که در حالت خوشبینانه با ابتا یک فرد به بیمار صعب العاج یک خانواده 
در معرض افسردگی و شکسللت قرار می گیرند و ضربه ای که از این بعد به جامعه وارد 
می شود غیر قابل جبران است و از این منظر سللاخت نقاهت خانه ها را امری ضروری و 

الزم می دانیم.
مدیر عامل خیریه درمانی آالم که ویژه بیماران سللرطانی ایجاد شده است، گفت: این 
خیریه به منظور تسکین آالم و دردهای بیماران سرطانی با استفاده از روش درمانی طب 
تسکینی و ایجاد تورهای گردشللگری و یا فضای بازی برای افرادی که همه از خانواده 

سرطانی ها هستند،  ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از بیماران سرطانی اصفهان  تحت پوشش این مرکز درمانی 
قرار دارند  اظهار داشت: بیمار با مشللارکت در بازهای گروهی، تورهای گردشگری و 
جلساتی که همه از یک خانواده هستند احساس آرامش می کنند و روند بهبود بیماری 
سرعت می گیرد. ناجی گفت: بیماران سرطانی تنها دنبال درک طرف مقابل هستند نه 

دلسوزی آنها و ما این فضا را برای این افراد فراهم کردیم.

سوغات مسافر نیویورک 
برای بازار ارز و طال 



چهره روزیادداشت

 واردات 20 فروند هواپیما 
در سال جاری

رییس سازمان هواپیمایی کشوری از ورود دو فروند ایرباس320 به ناوگان 
هوایی کشور در دو هفته اخیر خبر داد و گفت: مجموع واردات هواپیما به 

کشور در سال جاری به 22 هواپیما افزایش یافت.
حمیدرضا پهلوانی درمورد ورود هواپیمای جدید به کشور اظهارداشت: در 
دو هفته گذشته شاهد حضور دو فروند هواپیمای ایرباس320 به ناوگان 
حمل و نقل هوایی بودیم که در مجموع واردات هواپیما به کشور در سال 
جاری به 22 هواپیما افزایش یافت.وی گفت: ورود هواپیما با این روند به 
ما کمک می کند که تاپایان سال1404 باالتر از اهدافمان که وجود550 

فروند هواپیما در ناوگان است دست پیدا کنیم.

 عدم صدور روادید
برخی از همراهان روحانی

با نزدیک شدن زمان سفر حسن روحانی رییس جمهور اسالمی ایران به 
نیویورک شنیده شده که برای برخی از همراهان این سفر، روادید صادر 
نشده است. البته در سفرهای گذشته رییس جمهور سابق به مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد نیز این رویه بارها تکرار شده اس��ت و این بار نیز و با 
وجود این که از یک ماه پیش درخواست روادید برای اعضای هیأت همراه 
رییس جمهور به دستگاه های ذیربط آمریکایی ارایه گردیده، شنیده شده 

برای برخی از اعضای دفتر رییس جمهور روادید سفر صادر نشده است.

اخبار کوتاه 

بازخوانی فرمان امام)ره( به سپاه
مقدم فر    

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه  

در سال1361 امام )ره( فرمانی صادر کردند که نیروها یا باید در سپاه 
بمانند و یا در عضویت احزاب و جریان های سیاس��ی فعالیت کنند و 
به نوعی تکلیف را روش��ن کردند، چرا که در آن زمان تفکیکی وجود 
نداشت و عده ای هم در برخی از احزاب فعالیت می کردند و هم در سپاه 

بودند که حضرت امام)ره( تأکید کردند باید این تفکیک انجام شود.
بعد از ابالغ حضرت امام )ره( خیل��ی از نیروهای فعال در جریان های 
سیاس��ی از س��پاه رفتند. امام)ره( به آنها فرمودند که یکی را انتخاب 
کنی��د و این یک اصل ش��د، 
ام��ا بع��د از اب��الغ حض��رت 
امام)ره( ما هی��چ گاه موضوع 
 اساس��ی در س��پاه نداشتیم، 
اما متأس��فانه ش��اهد بودیم 
هرگاه می خواستند لطمه ای 
نه به س��پاه بلکه ب��ه انقالب 
بزنن��د این موض��وع را مطرح 

می کردند.
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»نرمش قهرمانانه«  گفتگوهای تضمینی اطمینان آور است

حجت االس��الم و المس��لمین  مهدی طائب فرمانده ق��رارگاه عم��ار  با تأکی��د براین که در 
 زمان فعلی گفتگو باید قهرمانانه و در راه رس��یدن به اهداف باش��د، گف��ت: نرمش قهرمانانه، 

گفتگو های تضمینی اطمینان آور است،  چراکه دشمن می خواهد عکس آن را اعالم کند.

بررسی عزل ونصب های وزارت علومتوضیحات سراج درمورد پرونده 2 بانک
قاضی ناصر سراج درمورد زمان ادامه رسیدگی به پرونده متهمان بانک های آریا و صادرات، 
اظهار داشت: هنوز مشخص نیست که دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بانک های آریا و 

صادرات در چه زمانی برگزار می شود.
وی تأکید ک��رد: هر وقت زمان برگزاری رس��یدگی به این پرونده مش��خص ش��د، قطعا 
اطالع رسانی می شود. رییس س��ازمان بازرسی کل کشور خاطرنش��ان کرد: طبق قانون 
می توان برخی از پرونده هایی که برای رس��یدگی به ما ارجاع می شود را به دادرس واگذار 
کرد که درمورد پرونده متهمان بانک آریا این اتفاق رخ داد. سراج خاطرنشان کرد: پس از 
حضور در سازمان بازرسی کل کش��ور با ابالغ رییس دستگاه قضایی، فقط سمت »معاون 

دادستان کل« لغو شد و مابقی ابالغ هایم به قوت خود باقیست.

سلطانی عضو کمیسیون آموزش از بررسی تغییرات دانشگاه آزاد و عزل ونصب های 
وزارت علوم درجلسه این کمیسیون خبر داد. عطااهلل سلطانی نماینده مردم رزن در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به دستور کار کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری 
در خصوص حضور رییس دانش��گاه آزاد برای ارایه گزارش پیرامون برنامه های آغاز 
سال تحصیلی، گفت: این دستور کار قبل از تغییر رییس دانشگاه آزاد تنظیم شده بود 
و اکنون با توجه به وجود تغییرات در این دانشگاه، قرار نیست آقای میرزاده سرپرست 

جدید دانشگاه آزاد در جلسه کمیسیون حضور یابد.
وی افزود: به دلیل برکناری آقای دانش��جو از ریاست دانشگاه آزاد بحث تغییرات در 

این دانشگاه در جلسه کمیسیون آموزش بررسی می شود.

 حمی��د می��رزاده سرپرس��ت جدی��د دانش��گاه آزاد در پاس��خ ب��ه س��ؤالی 
 مبنی بر علت تغییر و برکناری فرهاد دانش��جو در ش��رایطی که عنوان می شد 
فضای همدل��ی در هی��أت امن��ا وج��ود دارد، گفت: دوس��ت ن��دارم درباره 
 گذشته صحبت کنم، اما ش��رایط جدید کشور و ش��رایط سیاسی موجود که 
 م��ردم در انتخاب��ات اخیر آن را نش��ان دادند، ایج��اب می کرد دانش��گاه آزاد 
 ب��ه عن��وان دانش��گاهی ک��ه بی��ش از50 درص��د کار آم��وزش علم��ی را بر 
 گردن دارد و پیش از422 واحد آموزش��ی در اختیار آن اس��ت و تنها توس��ط 
 م��ردم اداره می ش��ود، هماهنگ��ی بیش��تری ب��ا دول��ت جدی��د داش��ته 

باشد.
وی افزود: مدیریت دانشگاه و همکاران آن باید با دولت جدید هماهنگ تر باشد 
و هیأت امنا که مصالح دانشگاه برای آن بسیار مهم است، تصمیم گرفت تغییری 

در مدیریت دانشگاه در این چارچوب داشته باشد.
میرزاده ادامه داد: البته آقای دانشجو با متانت و صداقت خود این مطلب را درباره 
تغییر مدیریت دانشگاه در آخرین حضور خود در جمع رسانه ها عنوان کردند 
و در جلسه اخیر هیأت امنا با کمال صداقت به جمع بندی رسیدند و تغییر در 

مدیریت دانشگاه ایجاد کردند.
سرپرس��ت دانش��گاه آزاد با بیان این که آقای دانش��جو به عنوان عضو هیأت 
امنا همچن��ان در هیأت امنا حض��ور خواهند داش��ت، گفت: بنده از ایش��ان 
درخواس��ت کردم به دانش��گاه مش��ورت بدهند و با دانش��گاه آزاد همکاری 
 داشته باش��ند، البته هم ایش��ان و هم آقای جاس��بی که از مدیران سابق این

 دانشگاه هستند.

امیرسرتیپ عبدالرحیم موسوی جانشین فرمانده کل ارتش با بیان این که بر 
همه واجب اس��ت که هر روز بر حوادث دوران دفاع مقدس تأمل و تفکر جدی 
داشته باشند، گفت: در ارتش جمهوری اسالمی ایران معنویت یک اصل محوری 
و اساس��ی به ش��مار می رود و ارتش با برگزاری دوره های آموزشی و پرورشی 

می تواند نیروهای دارای قابلیت و انگیزه برای پیشرفت را ارتقا دهد.
وی با تأکید بر این که اساس پیروزی کش��ورمان در دفاع مقدس و سرافرازی 
ارتش جمهوری اس��المی ایران وجود معنوی��ت و یکدلی بوده اس��ت، اظهار 
 داشت: معنویت جایگاه ویژه ای در س��اختار آموزشی ارتش جمهوری اسالمی

 ایران دارد.
جانش��ین فرمانده کل ارتش ادامه داد: دانشجویان و نیروهای ارتش می توانند 
به جایگاه فرماندهان بزرگی مانند س��پهبد شهید صیاد ش��یرازی و سرلشکر 

منصورستاری دست پیدا کنند.
امیر سرتیپ موسوی با اشاره به توصیفات رهبر معظم انقالب از ارتش جمهوری 
اسالمی ایران، گفت: ایشان در فروردین ماه سال جاری ارتش جمهوری اسالمی 
ایران را اعتقادی، خدای��ی، مردمی و دارای ابتکار، عل��م و عمل عنوان کردند. 
دانشجویان حاضر در ارتش نیز ویژگی های مد نظر رهبر معظم انقالب را حفظ 
کرده و آن را ارتقا دهند. وی همچنین به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس اشاره 
کرد و اظهار داش��ت: دفاع مقدس دایره المعارفی از ایمان، اعتقاد، حماس��ه، 
افتخار، فداکاری، ایستادگی، جانفشانی و سربلندی برای ملت ایران بود و باید 

دستاوردهای آن را حفظ کنیم.

دفاع دانشگاه آزاد

دلیل عزل دانشجو 
از زبان  سرپرست جدید

 دفاع مقدس دایره المعارف
 ایمان، اعتقاد و حماسه است

 نجات آمریکا 
از یک فاجعه اتمی هولناک

اشتباه نیروی هوایی آمریکا در جابه جا کردن بمب های اتمی 
و هیدروژنی ممکن بود فاجعه ای انسانی به مراتب بزرگ تر از 

فاجعه هیروشیما به وجود بیاورد.
 روزنامه گاردین با استناد به سندی محرمانه اعالم کرده که 
بمب هایی هیدروژنی که قدرت تخریب آنها 260 بار بیشتر 
از بمب منفجر شده در هیروشما در سال 1945 میالدی بود، 
توس��ط نیروی هوایی آمریکا بر فراز کارولینای شمالی رها 
شده اند. این سند محرمانه که بر اساس قانون آزادی اطالعات 
برای اولین بار در اختیار خبرنگاری به نام»اریک شولسر «قرار 
گرفته نش��ان می هد که نیروی هوایی آمریکا در تاریخ 23 
ژانویه 1961؛ یعنی چند روز بعد از آغاز ریاس��ت جمهوری 
»ج��ان اف کندی«  دو بم��ب هیدروژنی را بر ف��راز منطقه 

»گلدزبورو« در کارولینای شمالی رها کرده است. 

 دست داشتن فرانسه
 در سناریوی حمله شیمیایی

رییس سابق مجلس س��نای بلژیک با افشای دست داشتن 
س��ازمان اطالعات فرانس��ه در س��ناریوی حمله شیمیایی 
 ب��رای مته��م ک��ردن نظ��ام س��وریه ب��ر مخالف��ت قاطع 
ملت های اروپایی با هرگونه ماجراجویی نظامی علیه سوریه 

تأکید کرد.
آن ماری لیزین رییس سابق مجلس سنای بلژیک احتمال داد 
یک گروه کوچک در سازمان اطالعات فرانسه مسئول ایده 
سالح شیمایی در سوریه باشند و این هسته هرگز مخالفت 
افکارعمومی فرانسه با جنگ علیه سوریه را نخواهند پذیرفت.

 حمایت رییس جدید اف بی آی
 از جاسوسی سایبری آمریکا

»جیمز کامی« در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه، گفت: طرح 
زیر نظر داشتن فعالیت های اینترنتی اقدام مناسب و وسیله 

ای قانونی برای کشف تهدیدهای تروریستی است.
هر چند رییس جدید اف بی ای از جاسوسی سایبری دفاع 
کرد، اما اقدامات انجام شده در دولت جرج بوش در رابطه با 
استراق سمع را رد کرد. برنامه های مختلف جاسوسی آمریکا 
در سال های گذشته با روش های مختلفی انجام شده و در 
این میان عالوه بر مردم آمریکا، مردم و مقامات تراز اول سایر 

کشورهای جهان نیز جزء اهداف جاسوسان آمریکایی شده اند.

اخبار بین الملل

با پایان روزگار شیرین »خسرو« و »فرهاد«30 شهریورماه، خبر 
 خروج سومین پسر خانواده دانشجو هم منتشر شد. خانواده ای

که ابتدا نام خانوادگی »کس��ائیان« در شناس��نامه شان ثبت 
شده بود و بعدها به »دانشجو« تغییر نام دادند و درکابینه نهم 
و دهم، مدیر و رییس و وزیر شدند، اما جایی در کابینه یازدهم 
نداش��تند و به اصطالح »ستاره دار« ش��دند تا راهی به کابینه 

نداشته باشند.
 حاال و ب��ا تغییرهایی که در مدیریت دانش��گاه آزاد اس��المی 
رخ داده است، برادران دانش��جو هم مثل برادر وزیرشان، اتاق 
ریاس��ت را ترک کرده اند تا پایان داس��تان کامران و فرهاد و 
خسرو، با تغییر دولت، پایان شیرینی نداشته باشد. با استعفای 
»خسرو دانشجو« به نظر می رسد دوران کامیابی دانشجوها با 
شروع دولت یازدهم پایان یافته باشد؛ دورانی که با دولت نهم 
 شروع شد و با دولت دهم به اوج رسید. حاال اما همان طور که 
پیش بینی می شد، س��تاره بخت برادران دانش��جو در دولت 
یازدهم کم سو ش��ده و آنها یکی یکی صندلی های مدیریت را 
ترک کردند.هر چند گرفتن این کرسی سرو صدای زیادی به 
پا کرد، اما بازپس گیری آن انگار خیلی حاشیه نداشت و خود 

دانشجو هم با روندی که طی شده بود انتظار آن را می کشید.

شروع شیرین با خسرو
انتخابات دوره دوم شورای شهر و لیس��ت »آبادگران«، اولین 

دانشجو را به شورای اسالمی شهر تهران برد. »خسرو دانشجو« 
که تحصیالتش را در رش��ته معماری تا مقطع دکترا به پایان 
رسانیده است، در شورای شهر دوم و سوم، عضویت داشت. او 
سخنگوی شورای شهر هم بود. خسرو دانشجو از جمله حامیان 
احمدی نژاد در انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری بود 
 که البت��ه بعدها به یک��ی از منتقدان او تبدیل ش��د. او در این

سال ها حتی به عضویت هیأت مدیره باشگاه »استقالل« هم 
درآمد. گفته می ش��ود نقش او در انتخاب برادرش »کامران« 
برای وزارت علوم کابینه دهم هم پررنگ بوده اس��ت. خس��رو 
دانش��جو در انتخابات چهارمین دوره ش��وراها در تهران، نفر 
چهل و دوم ش��د و به جم��ع 31 نفره ش��ورا راه نیافت. او پس 
از ماجراهای خبرساز تغییر مدیریت دانش��گاه آزاد و انتصاب 
برادرش »فرهاد« به ریاست دانشگاه آزاد، با حکم برادرش در 
اسفندماه سال90 به ریاست واحد علوم و تحقیقات این دانشگاه 
 هم منصوب شد. انتصابی که البته با اس��تعفای او که خودش 
می گوید به دلیل »خس��تگی« ب��وده و همزمان ب��ا برکناری 
برادرش از ریاس��ت دانش��گاه، به حضور برادران دانش��جو در 

دانشگاه آزاد پایان داد.

کامروایی با کامران
انتخابات ریاست جمهوری سال88، شاید برای برادران دانشجو 
یک خاطره ماندگار باشد. نقش پررنگ »کامران دانشجو«  که 

از استانداری تهران به ریاست ستاد انتخابات کشور رسیده بود 
و برگزاری انتخابات88 ، سبب ش��د تا برادر بزرگ تر خانواده 
دانشجو که سابقه جانش��ینی معاونت دانشجویی وزارت علوم 
را هم در کارنامه داش��ت، لباس »وزارت« دولت دهم را  برتن 
کند و به س��اختمان وزارت علوم، تحقیق��ات و فناوری برود. 
 کامران دانشجو که خودش می گوید س��ابقه رفاقت دیرینه با 

و  دارد  ن��ژاد  احم��دی 
چندجای��ی ه��م خاطراتی 
راجع به »گل کوچک« بازی 
 کردن در تی��م احمدی نژاد

نق��ل ک��رده، ج��زء معدود 
وزرای کابین��ه احمدی نژاد 
بود ک��ه تغییر نک��رد و تنها 
پس از روی کار آمدن دولت 
روحانی، جایش را به »جعفر 
توفیقی« داد تا پس از3 سال 
استانداری تهران، حدود 6 
ماه ریاست س��تاد انتخابات 
کشور و 4 سال وزارت علوم، 

دولت را ترک کند.

ناخ�وش  فرج�ام 
فرهاد

بازهم یک رخداد خبرساز دیگر در کشور و بازهم نقش برادران 
دانش��جو در این رخداد، این بار نام »فرهاد دانشجو« را مطرح 
کرد. دولت احمدی نژاد که از ابتدای روی کارآمدن در س��ال 
84، تالش می کرد تا ریاست دانشگاه آزاد اسالمی را از جاسبی 
بگیرد، باالخره 27 دی ماه س��ال90 به خواسته خود رسید و 
با  تصمیم اعضای هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی، »فرهاد 
دانش��جو« به جای عبداهلل جاس��بی بر صندلی ریاس��ت این 

دانشگاه نشست.
 فرهاد دانش��جو که تحصیالتش را در رش��ته مهندسی زلزله 
تا باالترین س��طح ادامه داده و به »پروفسور«ی رسیده است، 
حدود یک سال و نیم رییس دانش��گاه آزاد اسالمی بود و البته 
همان طور که پیش بینی می شد با تغییر دولت و روی کارآمدن 
نزدیکان آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، ریاست دانشگاه آزاد را 
ترک کرد تا این دانشگاه دوباره توسط نزدیکان آیت اهلل اداره 
شود و البته عصر مدیریت »دانشجو« ها برکشور نیز با خروج 

سومین برادر از بدنه مدیریتی کشور تمام شود.

میرزاده، سرپرست جدید دانشگاه آزاد شد 

دولت روحانی »دانشجو« ها را ستاره دار کرد!

 همان طور که 
 پیش بینی 

می شد، ستاره 
بخت برادران 

دانشجو در دولت 
یازدهم کم سو 

شده و آنها یکی 
یکی صندلی های 

مدیریت را ترک 
کردند



یادداشت

 به زودی؛ اعالم ساعات جدید
 شروع به کار ادارات و بانک ها

معاون عمرانی استاندار تهران گفت: با توجه به تغییر ساعت رسمی از اول 
 مهر، جدول زما بندی شروع به کار ادارات مختلف از جمله بانک ها به زودی

اعالم می شود.
محمدرضا محمودی درباره بازگشت س��اعات کاری ادارات به روال قبل 
گفت: با توجه به این که باید س��اعت کار کارمن��دان دولت در هفته،44 
س��اعت باش��د، از اول مهرماه به روال قب��ل باز خواهد گش��ت و جدول 

زمانبندی شروع به کار ادارات مختلف از جمله بانک ها اعالم می شود.
بر اساس قانون، تغییر ساعت رسمی کشور مصوب1386 مجلس شورای 
اسالمی ساعت رسمی کشور در ساعت24 امشب سی ام شهریور یک ساعت 
به عقب برگردانده می شود. بر اساس ماده واحده این قانون، ساعت رسمی 
کشور هر سال در ساعت24 روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده 
شده و در ساعت24 روز سی ام شهریور به حالت سابق برگردانده می شود.

 گسترش عفونت های ویروسی
 با بازگشایی مدارس

یک فوق تخصص آلرژی و ایمنول��وژی بالینی گف��ت: احتمال افزایش 
عفونت های ویروسی و شیوع آسم و س��رماخوردگی های شدید با شروع 

مدارس افزایش می یابد.
دکتر محمدحس��ین اس��المیان گف��ت: بازگش��ایی م��دارس و تجمع 
دانش آم��وزان در ی��ک محیط نس��بتا کوچ��ک، باعث انتقال بیش��تر 
عفونت های ویروس��ی و س��رماخوردگی بین دانش آموزان می شود که 
یکی ازعوامل تحریک  کننده سرماخوردگی شدید و آسم است. وی ادامه 
داد: دانش آموزانی که از بیماری آسم رنج می برند الزم است تا در کنترل 
شرایط بیماری خود دقت داشته باش��ند و در پیگیری های درمانی خود 
کوتاهی نکنند. وی با بیان این که ش��یوع بیماری آس��م و درگیری های 
ناشی از آن با شروع مدارس شدت بیشتری پیدا می کند، گفت: الزم است 
دانش آموزان مراقبت های الزم را برای پیشگیری از ورود ویروس به جسم 
خود انجام دهند. اسالمیان افزود: افرادی که درگیر بیماری هستند باید 
به درمان خود توجه بیشتری نشان دهند. وی با اشاره به این که در فصل 
پاییز بسیاری از انواع آلرژی ها کاهش می یابد، گفت: آلرژی ها در فصل های 
تابستان و بهار به دلیل گرده های موجود در هوا رو به افزایش می رود، اما با 

آغاز پاییز بروز آلرژی رفته رفته کمتر می شود.

خداحافظی با امتحانات کتبی
 تا 10 سال آینده

کارشناس��ان س��نجش و آزمون در انگلیس می گویند: با فراگیر ش��دن 
دسترسی به اینترنت به تدریج نحوه برگزاری و شرکت در آزمون ها تغییر 
خواهد کرد و احتماال در دهه آینده آزمون های آنالین جایگزین امتحانات 

کتبی در مدارس می شوند.
»دیوید هانس��ن«  از کارشناس��ان مؤسسه »پرپ اس��کول« با ارایه این 
پیش بینی در کنفرانس س��االنه این مؤسسه، گفت: نسل جدید معلمان 
که خود با اینترنت بزرگ ش��ده اند از چنین تغییراتی استقبال می کنند. 
»س��ایمون لیبس« از اعضای سازمان س��نجش انگلیس نیز دراین باره 
می گوید: چنین تغییری »یک انقالب« بزرگ در نحوه برگزاری و شرکت 
در امتحانات م��دارس خواهد بود که می تواند بر هم��ه جوانب آن، تأثیر 
بگذارد. هانس��ن همچنین تأکید می کند که در س��ال2023 میالدی؛ 
یعنی 10 س��ال بعد، دیگر رایانه ها از دانش آم��وزان امتحان می گیرند و 
رایانه ممتحن نیز درجه دش��واری سؤاالت را بر اس��اس توانایی و سابقه 
تحصیل��ی دانش آم��وزان تنظیم خواه��د کرد.به گفته این کارش��ناس 
سنجش، هم اکنون نیز در این کشور طرح های آزمایشی روی گروه های 
نمونه دانش آموزان در حال اجراست تا با مشخص شدن نقاط قوت و ضعف 

این طرح ها، میزان اعتبار و کارآیی این آزمون های آنالین بررسی شود. 

 ایجاد باشگاه پژوهشگران جوان
 در دانشگاه آزاد تیران 

رئیس دانشگاه آزاد اس��المی تیران گفت: باش��گاه پژوهشگران جوان 
به منظور تقوی��ت فعالیت های پژوهش��ی در دانش��گاه آزاد تیران راه 
اندازی می شود.، کامران امینی پیش از ظهر ش��نبه در آیین معارفه و 
تودیع معاون پژوهشی دانش��گاه آزاد تیران اظهار داشت: فعالیت های 
پژوهشی، آموزشی و فرهنگی از نیازهای دانشجو است که باید در حد 
کافی و مطلوب ارائه شود.وی افزود: باشگاه پژوهشگران جوان به منظور 
تقویت فعالیت های پژوهشی در دانشگاه آزاد تیران راه اندازی می شود 
که بس��تر را برای فعالیت های پژوهشی دانشجویان افزایش می دهد و 
دانشجویان در قالب این تشکل فعالیت های پژوهشی را انجام می دهند.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی تیران اجرای همایش، برگزاری نشست های 
تخصصی و طرح های پژوهشی را از دیگر برنامه های حوزه فعالیت های 
پژوهشی دانشگاه عنوان کرد و گفت: دانشجویان باید در این فعالیت ها 

حضور خوب و تاثیر گذاری داشته باشند.

گشتی در اخبار 

 شناسایی فقر به عنوان
عامل خالف  در بسیاری از پرونده ها

احمد خسروی / مدیرکل دادگستری استان اصفهان   
 فقر به عنوان یک عامل خالف در بسیاری از پرونده ها شناسایی شده است.

با گذشت 3۵ سال از عمر نظام جمهوری اسالمی، هر جا دست نیاز به سوی 
مردم دراز شده است، مردم فهیم ایران اجابت کرده اند، هر جا که نیاز شد، 

خیران در کنار مسئوالن حکومتی کمک کردند.
 بهترین مردم به نقل پیامبر )ص( کس��ی است که بیش��ترین خیر را به 
مردم برساند، چنانکه در روایتی دیگر از امام صادق)ع( بر طرف کردن نیاز 
مؤمن،10 بار از طواف خانه خدا بیش��تر ثواب دارد.  مدیرکل دادگستری 

اس��تان اصفهان با بیان این که 
بخشی از کار مربوط به زندانیان 
به دس��تگاه قض��ا برمی گردد، 
تصری��ح ک��رد: چنی��ن تصور 
می ش��ود که خود دستگاه قضا 
حکم صادر می کن��د و افراد را 
به زندان می  ان��دازد، در حالی 
که وظیفه دستگاه قضا اجرای 

عدالت و قانون است. 
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چهره روز
»مساح« سرپرست دانشگاه آزاد خوراسگان شد

در پس استعفای احمدعلی فروغی، احمدرضا مساح سرپرست دانشگاه آزاد واحد خوراسگان معرفی 
شد.در پی انتصاب ها و عزل و نصب هایی که جدیداً در دانش��گاه ها رخ می دهد این بار قرعه به نام 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان افتاد.
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پارک گل رز تا پایان سال 
به بهره برداری می رسد

عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: با رأی گیری اعضای شورای 
اسالمی ش��هر اصفهان از بین چهار گزینه برای انتخاب شهردار اصفهان، 

دو گزینه نهایی شدند.
عدنان زاد هوش با اش��اره به این که به دنبال برگزاری جلس��ات مختلف از 
سوی شورای شهر برای انتخاب شهرداری اصفهان هشت گزینه از بین۵0 
گزینه پیشنهاد شده مورد تأیید قرار گرفته بودند، اظهار داشت: همچنین 
از بین این هشت گزینه نیز چهار گزینه برای شهرداری اصفهان نهایی شده 
بودند که شورای شهر اصفهان جلس��ات تخصصی را به منظور انتخاب دو 
نفر از بین این گزینه ها برگزار کرده است. وی افزود: شورای شهر جلسات 
تخصصی را با هر یک از این گزینه ها برگزار کرده است و هر یک از این افراد 

نیز برنامه های خود را برای اداره شهر اصفهان ارایه داده اند.

شهردار منطقه ۵ اصفهان گفت: فاز دوم تله کابین صفه طی دو 
ماه آینده در این منطقه گردشگری راه اندازی و به بهره برداری 

می رسد.
حمید عصار زادگان با اشاره به این که کوه صفه یکی از مناطق 
گردشگری موجود در ش��هر اصفهان محسوب می شود، اظهار 
داش��ت: همچنین کوه صفه به عنوان بام شهر اصفهان است و 
بسیاری از مردم در روز های تعطیل در این منطقه گردشگری 

حضور پیدا می کنند. 
وی به نصب توربین ب��ادی در کوه صفه اصفهان اش��اره کرد و 
ادامه داد: در سال گذش��ته همزمان با نخس��تین روز از هفته 
درختکاری، نخستین توربین بادی اصفهان در کوه صفه نصب 

شده است.
ش��هردار منطقه ۵  اصفهان با اش��اره به هدف از نصب توربین 

 بادی در کوه صفه تصریح کرد: تأمین انرژی پاک و تولید660 
کیلو وات برق از مهم ترین اهداف نصب و راه اندازی توربین بادی 

در این منطقه محسوب می شود.
 وی با اشاره به این که این پروژه با مشارکت با شرکت توزیع برق 
اصفهان در کوه صفه اجرا شده است، افزود: کاهش آلودگی های 
زیست محیطی و تأمین و تولید برق660 کیلو واتی از مزایای 

نصب این توربین بادی به شمار می رود. 
عصار زادگان تأکی��د کرد: ش��هرداری منطق��ه ۵ اصفهان در 
راستای افزایش تعداد توربین های بادی در منطقه گردشگری 
کوه صفه ت��الش می کند. وی به یک��ی از مهم ترین پروژه های 
اجرایی شهرداری منطقه ۵ اصفهان در این منطقه اشاره کرد 
و افزود: فاز دوم تله کابین صفه طی دو ماه آینده در این منطقه 

گردشگری راه اندازی و به بهره برداری می رسد.

عضو هی��أت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی اس��تان اصفهان 
گف��ت: مص��رف ویتامی��ن E س��بب افزای��ش ب��اروری در 
 زوجین می ش��ود و می��زان نرخ ناب��اروری را در ف��رد کاهش

 می دهد.
سید مرتضی صفوی در گفتگو با مهراظهار داشت: روزانه افراد 
نابارور به دالیل تغذیه ای به مطب مراجع��ه می کنند، اما آمار 
مشخصی از این که چند درصد از نرخ باروری به دالیل تغذیه ای 

است، وجود ندارد.
وی ب��ا بیان ای��ن که چاق��ی به طور ص��د درص��د در افزایش 
ن��رخ ب��اروری مؤث��ر اس��ت، ادام��ه داد: اف��راد در ص��ورت 
 چاق��ی و الغری مف��رط در مع��رض ب��االی خطر ناب��اروری

 قرار دارند.
عضو هی��أت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی اس��تان اصفهان 

گفت:BMI به عنوان سنجش ش��اخص توده بدنی افراد اگر 
 از40 به باال را نش��ان دهد خطر ناب��اروری را در افراد افزایش 

می دهد.
 وی نق��ش غذاهای آم��اده و فس��ت فوده��ا را در ناب��اروری 
غیر مس��تقیم خواند و ادامه داد: فس��ت فودها س��بب چاقی و 

افزایش وزن و چاقی سبب ناباروری در افراد می شود.
صفوی اظهار داش��ت: ویتامینE یکی از ویتامین های محلول 
در چربی است که به باروری کمک می کند و به وفور در جوانه 

گندم می توان آن را یافت.
وی میزان جذب ویتامینE را بر اساس شاخص های بین المللی 
بین20 تا40 ایو ای عنوان کرد و گفت: این ویتامین در گردو، 
انواع مغزها از جمله پسته و فندق و در روغن های مایع گیاهی 

به وفور یافت می شود.

شهردار منطقه 14شهرداری اصفهان گفت: پارک گل رز تاکنون 7۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است و تا پایان سال جاری به بهره   برداری می رسد.

محمدباقر کاله��دوزان درمورد پارک گل رز در این منطقه اظهار داش��ت: 
پارک گل رز در زمینی به مس��احت4 هزار متر مربع ب��ا هزینه بالغ بر2۵0 
میلیون تومان در حال احداث است. وی ادامه داد: در حال حاضر پارک گل 
رز 7۵درصد پیشرفت داشته است و در صورتی که با همین آهنگ پیشرفت 
کند تا پایان سال به بهره برداری می رسد. شهردار منطقه 14 تصریح کرد: 
پارک امام محمد باقر)ع( نیز در زمینی به مساحت 11هزار و ۵00 مترمربع 
در حال احداث اس��ت. وی افزود: پارک امام محمدباقر)ع( با هزینه ای بالغ 
بر 300 میلیون تومان در حال احداث اس��ت و تاکنون70 درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته است.
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مسئول امور فرهنگی و دانش��جویی دانشگاه پیام نور اردستان 
گفت: هفته دفاع مقدس بهترین فرصت برای بیان ارزش های 
انقالب اسالمی و آشنا کردن نسل جوان با واقعیت های هشت 

سال دفاع مقدس است.
علیرضا معصوم��ی اظهار داش��ت: همزم��ان با ش��روع هفته 
گرامیداش��ت دفاع مقدس به یاد جانفشانی ها و ایثارگری های 

ش��هدای گرانق��در و ایثارگران هش��ت س��ال دف��اع مقدس، 
برنامه های متنوعی در دانش��گاه پیام نور اردستان با همکاری 

بسیج دانشجویی این دانشگاه  برگزار می شود.
مسئول امور فرهنگی و دانش��جویی دانشگاه پیام نور اردستان 
گفت: هفته دفاع مقدس بهترین فرصت برای بیان ارزش های 
انقالب اسالمی و آشنا کردن نس��ل جوان و نسل های آینده با 
واقعیت های هشت س��ال جنگ نابرابر است که توسط شیطان 
بزرگ آمری��کا و صدام جنایت��کار بر نظام مق��دس جمهوری 

اسالمی ایران تحمیل شد.
معصومی بیان داش��ت: ش��هدای گرانقدر برای حفظ اس��الم 
و تبعیت از والیت و دف��اع از کیان اس��المی از همه چیز خود 
گذشتند و به شهادت رس��یدند و با نثار جان و خونشان زمینه 
حفظ امنیت و آس��ایش و از همه مهم تر پایداري اسالم و دین 
خود را فراهم کردند، ل��ذا خدمتگزاری به ش��هدا بزرگ ترین 

افتخار برای دانشگاه پیام نور اردستان است.
معصومی اظهار داش��ت: برپایی نمایشگاه عکس دفاع مقدس، 

برگزاری کرسی آزاداندیشی، سخنرانی پیرامون جنگ تحمیلی 
 و رشادت های رزمندگان، حضور در مدارس و اهدای بسته های

فرهنگی،آم��وزش کاهش بالیای طبیعی، س��خنرانی درمورد 
عفاف وحج��اب و روش��نگری در قبال جنایت ه��ای آمریکا و 
صدام، نصب بنر و پوس��تر، دیدار با خانواده شهدا و جانبازان و 
دالورمردان دوران جنگ تحمیلی و برگزاری مس��ابقه فوتبال 
دستی از جمله برنامه های هفته دفاع مقدس در دانشگاه پیام 

نور اردستان است.
مسئول امور فرهنگی و دانش��جویی دانشگاه پیام نور اردستان 
یادآور شد: در روز پایانی هفته دفاع مقدس کارکنان این واحد 
جهت تجدید میثاق با ش��هدای دفاع مقدس بر سرمزارش��ان 

گردهم می آیند.
معصومی افزود: جش��ن ویژه برای دانشجویان جدیدالورود در 
پانزدهم مهرم��اه مصادف با س��الروز ازدواج حضرت علی)ع( و 
حضرت فاطمه)س( در س��الن اجتماعات این دانشگاه برگزار 

می شود.

مسئول امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور اردستان

هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای آشنایی جوانان با این دوران است

 2 گزینه نهایی
 برای شهردار اصفهان  

مصرف ویتامین E در درمان ناباروری مؤثر استراه اندازی فاز دوم تله کابین صفه  

هفته دفاع مقدس 
بهترین فرصت برای 

بیان ارزش های 
انقالب اسالمی و 
آشنا کردن نسل 
جوان و نسل های 

آینده با واقعیت های 
هشت سال جنگ 

نابرابر است

 »شیشه«؛ تهدیدی برای
 برنامه های ملی کنترل ایدز

 حدود 26هزار
مبتال به HIV در ایران

ریی��س اداره کنترل ایدز وزارت بهداش��ت با اش��اره به 
آخرین آم��ار HIV/AIDS در کش��ور، تأمین منابع و 
همکاری ه��ای بین بخش��ی را دو اصل مه��م در اجرای 
برنامه های کنترلHIV کش��ور خواند و بر لزوم تقویت 

این دو اصل تأکید کرد.
دکتر عباس صداقت با اشاره به آخرین آمار اعالم شده از 
HIV در کش��ور، گفت: تا اول تیرماه سال جاری حدود 
26 هزار مورد HIV در کشور ثبت شده است؛ این آمار بر 
اساس گزارش دانشگاه های علوم پزشکی است که ماهانه 
جمع آوری و هر سه ماه یک بار توس��ط وزارت بهداشت 

اعالم می شود.
وی ادام��ه داد: نکته مهم در ای��ن آمارها آن اس��ت که 
همچن��ان بیش��ترین م��وارد ابت��ال ب��ه HIV را میان 
مصرف کنندگان تزریقی مواد شاهدیم. البته با مشارکت 
دیگر سازمان های همکار، در دهه گذشته در زمینه بروز 
این بیماری در مص��رف کنندگان تزریقی مواد، بس��یار 
خوب کار ش��د و به این ترتیب از س��رعت شتابان شیوع 
HIV میان مصرف کنندگان تزریقی مواد و همچنین در 

بین زندانیان کاسته شد.
 صداقت افزود: همچنین آمارها حاکی از آن است که در 
سال های اخیر انتقال این بیماری از طریق روابط جنسی 
محافظت نشده افزایش یافته است. همچنین انتقال در 

میان زنان نیز مقداری افزایش یافته است.
وی ادامه داد: مص��رف  مواد روانگردان ش��به آمفتامین 
که تحت عنوان»شیشه«معروف اس��ت، تهدید دیگری 
برای برنامه کنترل ایدز در کشور است. البته جوان بودن 
جمعیت کش��ور را نیز باید درنظر گرف��ت، به طوری که 
حدود 46/۵ درصد از موارد ثبت شدهHIV در کشور 2۵ 
تا 34 ساله هستند که این موضوع اهمیت این گروه سنی 

از لحاظ ابتال بهHIV را نشان می دهد.
ریی��س اداره کنترل ایدز وزارت بهداش��ت در عین حال 
گفت: بر اس��اس مدل های ریاضی، تخمین زده می شود 
که حدود70 ت��ا80 هزار مورد ابتال به HIV در کش��ور 
وجود داشته باشد؛ یعنی پیش بینی می کنیم حدود۵0 تا 
۵۵ هزار مبتال به این بیماری وجود دارند که از وضعیت 

ابتالی خود خبر ندارند. 

سالمت

تابس��تان با هیاه��وی دانش آم��وزان در بازار های ش��هر برای 
خرید لوازم مدرس��ه روز های پایانی خود را س��پری می کند تا 
با آمدن پاییز روز های پر ش��ور و هیجان درس و مدرس��ه برای 
دانش آموزان آغاز شود. تابس��تان رو به پایان است و چند روز 
بیشتر به آغاز ماه مهر و امید باقی نمانده است، شهر پر شده از 
هیاهو و همهمه دانش آموزان برای خرید کیف، کتاب، کفش، 
دفتر، مداد و پاک کن و نو ش��دن برای آغاز فصلی تازه تا دوباره 
صدای زنگ های مدرسه برای صف کش��یدن دانش آموزان در 
حیاط    های مدارس به صدا درآید. دانش آموزان روز های پایانی 
شهریور را با ثانیه ش��ماری برای آغاز ماه مهر می گذرانند و هر 
روز خود را برای نشس��تن بر روی نیمکت های کالس آماده تر 
می کنند. بوی مدرسه با آغاز فصل پاییز در سطح شهر ها و میان 
دانش آموزان امروز و دیروز زنده می ش��ود. دانش آموزان امروز 
با آغاز فصل پاییز وارد فصل تازه ای از زندگی خود می شوند تا 
این فصل مقدمه ای برای رقم خوردن آینده آنها باش��د، با آغاز 
فصل مهر، فضای مدرسه از شور، هیاهو و هیجان دانش آموزان 
پر می شود و این دانش آموزان با نشس��تن بر سر کالس درس 
معلمانی از جن��س آینه، برای برافراش��تن پرچم علم و آگاهی 

تالش می کنند.
     تحصیل 800هزار دانش آموز اصفهانی در سال جدید 

تحصیلی

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان این که کاروان 
آموزش و پرورش استان در روز نخست مهر ماه امسال فعالیت 
خود را با حدود800 هزار دانش آم��وز آغاز می کند، گفت: این 
دانش آموزان در سال جدید تحصیلی در حدود 7 هزار مدرسه 

و بیش از 26 هزار کالس درس مشغول به تحصیل می شوند.
س��ید مجید عاملیان با اش��اره به ثبت نام بی��ش از 700 هزار 
دانش آموز ب��رای تحصیل در پایه نخس��ت ابتدایی در مدارس 
موجود در سطح استان اظهار داشت: حدود ۵3 هزار نفر نیز به 
عنوان ورودی های اول متوسطه با آغاز سال تحصیلی جدید در 

مدارس مشغول به تحصیل می شوند.
وی با اشاره به این که همچنین در سال تحصیلی جدید بیش 
از ۵۵ هزار دانش آموز در سطح استان در پایه اول متوسطه دوم 
تحصیل می کنند، افزود: پایه ششم ابتدایی حساسیت ویژه ای 
دارد و در سال تحصیلی جدید حدود 63 هزار دانش آموز در پایه 

ششم ابتدایی تحصیل می کنند.
       بیش از 95 درصد کتب درس�ی بی�ن دانش آموزان 

اصفهانی توزیع شده است
مدیرکل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان با تأکید بر این که 
توزیع کتاب های درس��ی در دوره ابتدایی و پیش دانش��گاهی 
با آم��وزش و پ��رورش اس��ت و در دوره اول متوس��طه اول و 
دوم، کتابفروش��ی ها باید نس��بت به توزیع کتاب های درسی 

دانش آموزان اق��دام کنند، تصری��ح کرد: بی��ش از 9۵ درصد 
کتب درس��ی در دوره ابتدایی در اس��تان توزیع ش��ده است.

وی با بیان این که ت��ا هفته آینده تمام کتب درس��ی در میان 
دانش آم��وزان توزیع می ش��ود، ادام��ه داد: توزی��ع کتاب در 
مدارس فنی و حرفه ای و کار و دانش به دلیل مشخص نبودن 
تعداد دانش آم��وزان ثبت نامی ب��ا تأخیر صورت م��ی گیرد و 
تمام خانواده ها برای خرید کتاب فرزن��دان خود در دوره های 
مختلف تحصیلی باید به قیمت پش��ت جلد کتاب توجه کنند.

عاملیان تأکید کرد: آموزش و پرورش اس��تان ب��ا وجود تمام 
کمبود ها و مشکالت مالی در راستای کتاب های جدید التألیف 
و آموزش های مربوط به ای��ن دوره ها اقدامات جدی و خوبی را 

انجام داده است.
       آم�وزش کت�ب جدید التألی�ف ب�ه 2600 آموزگار 

اصفهانی
وی با اش��اره به ای��ن که در ح��ال حاضر دوره های آموزش��ی 
کتاب های جدید التألیف یا در تمام نواحی آموزش��ی اس��تان 
برگزار شده اس��ت و یا این دوره ها در مراحل پایانی قرار دارد، 
افزود:  دو هزار و600 آموزگار در سطح استان در راستای کتب 

جدید التألیف آموزش های الزم را دریافت کرده اند.
مدیرکل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان به وضعیت فضای 
آموزشی استان در س��ال جدید تحصیلی اش��اره کرد و گفت: 
بررسی های صورت گرفته در اس��تان حاکی از این است که در 
سال تحصیلی جدید در زمینه فضا و تجهیزات آموزشی مورد 

نیاز در مدارس استان با مشکلی مواجه نیستیم.
       افزای�ش 17/5 درصدی نرخ س�رویس مدارس در 

استان اصفهان
وی با بیان این که در بحث ساماندهی حمل و نقل و سرویس های 
مدارس از مرداد ماه امسال بخشنامه هایی به مدارس استان ابالغ 
شده است، اظهار داشت: در س��ال تحصیلی جدید۵0 شرکت 
حمل و نقل��ی به حدود70 ه��زار دانش آموز در ش��هر اصفهان 
سرویس دهی می کند و در سال تحصیلی جدید نرخ سرویس های 
مدارس نسبت به سال گذشته17/۵ درصد افزایش یافته است. 
عاملیان با تأکید بر این که از ماه های گذشته ستادی در استان 
در زمینه فعالیت مدارس راه اندازی شده است، ادامه داد: مسائل 
مربوط به بازگش��ایی مدارس مورد به مورد در این ستاد رصد و 
بررسی شده است وامروز، روز غنچه ها، شکوفه ها و روز جوانه ها 

در مدارس استان برگزار می شود.
 وی با اش��اره به این که اعتبار آماده سازی مدارس صفر  بوده و 
در سال تحصیلی گذشته اعتباری از سوی دولت به این موضوع 
اختصاص داده نشده است، تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی 
جمهوری اس��المی ای��ران، تحصیل دانش آم��وزان در مدارس 
رایگان بوده، اما در کنار این موضوع این قانون اجازه داده است 
که از دانش آموزان ب��رای تحصیل در مدارس��ی مانند مدارس 
غیر انتفاعی، غیر دولتی، تیز هوشان، شاهد و مدارس هیأت امنایی 

شهریه دریافت شود.

گزارش فارس از هیا هوی دانش آموزان در بازار های اصفهان

شکوفه ها راهی مدرسه شدند



چهره روزیادداشت

 آغاز برداشت مکانیزه
 ۶ تن بادام در فالورجان

  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فالورجان گفت: برای نخستین بار بیش 
از شش تن بادام به صورت مکانیزه در فالورجان برداشت شد. اسماعیلی 
با بیان این که از باغ های شهرس��تان فالورجان ۴۷ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم 
بادام تر و ۱۵ هزار و ۸۳۳ کیلوگرم بادام خش��ک برداش��ت شده، اظهار 
داشت: با برداش��ت مکانیزه هزینه های تولید۵۰ درصد کاهش یافت و از 
شکستن شاخه ها در حین برداشت جلوگیری شد. وی سطح زیر کشت 
بادام شهرستان فالورجان را۲۰ هکتار اعالم کرد و افزود: نوع بادام کشتی 
رقم دیرگل شاهرودی بوده که با توجه به دیرگل بودن به سرما و تگرگ 

بهاره مصون است. 

ایجاد مشاغل پایدار در دستور کار
وزی��ر تع��اون کار و رف��اه اجتماعی از ض��رورت طراحی مدل کس��ب و 
 کار مناس��ب گفت و افزود: ایجاد مش��اغل پایدار به تولی��د ملی کمک 
می کند. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صندوق مهر امام رضا)ع( 
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشس��ت صمیمانه ای با 
معاونین و مدیران س��تادی صندوق مهرامام رضا)ع( با اشاره به اهمیت 
مقوله اشتغال در کشور اظهار داش��ت: صندوق مهرامام رضا)ع( از جمله 
سازمان هایی است که با ایجاد مشاغل با زندگی روزمره مردم سروکار دارد.

ربیعی افزود: فعالیت ما اکنون مانند مس��کن اس��ت که باید به یک کار 
اساسی تبدیل شود و الزمه آن نیز نظارت دقیق در تمامی مراحل از ابتدای 
پرداخت تسهیالت تا تولید محصول یا خدمات و پیگیری زنجیره ورود آن 

به بازار و فروش محصول است.

 واگذاری اینترنت پرسرعت
 به ساکنان مسکن مهر 

  مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: با واگذاری تلفن ثابت به 
ساکنان مسکن مهر امکان واگذاری ADSL و اینترنت پرسرعت در آینده 
ای نزدیک فراهم خواهد شد.حسین کشایی با اشاره به افتتاح تلفن های 
کابلی مسکن مهر شهرضا اظهار داشت: این پروژه با ظرفیتی بالغ بر سه 

هزار و۵۰۰ شماره تلفن در شهرستان شهرضا ایجاد شده است. 
وی افزود: در این پروژه بالغ بر۱۰ کیلومتر حفاری و بیش از  دو هزار و۵۰۰ 

متر کانال سازی انجام شده است.

کیفیت خودروهای تجاری باری 
افزایش یافت

 جدیدترین آمارهای رس��می نش��ان دهنده افزایش کیفیت کامیون ها، 
کامیونت ها و کشنده های تولیدی در کشور است. براساس آمار رده بندی 
کیفی ش��رکت بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران، میانگین نمره منفی 
خودروهای گروه تجاری باری تولیدی در مرداد ماه، ۱۴/۸ درصد رش��د 
کیفی داشته است. در این مدت کامیونت ایس��وزو NPR۷۵P با ۲9/۴ 
نمره منفی در رتبه نخست رده بندی کامیونت های تولیدی در مرداد ماه 
قرار دارد. رتبه دوم نیز با ۴۱/۷ نمره منفی در اختیار کامیونت الوند است. 
همچنین کامیون ایسوزو NPR۷۵M با ۲9/۸ نمره منفی با کیفیت ترین 
 NQR کامیون تولیدی در مرداد ماه بوده است. پس از آن کامیون ایسوزو

با ۳۰/۵ نمره منفی در رتبه دوم رده بندی قرار دارد.

افزایش قیمت برق در سال آینده 
اجتناب ناپذیر است

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تأکید کرد: موضوع افزایش برق در 
سال آینده باید مورد بررس��ی قرار گیرد و به نظر می رسد که این بحث 
اجتناب ناپذیر است. هوشنگ فالحتیان در گفتگو با خبرنگار ایسنا اظهار 
داشت: قیمت نهاده هایی که تولید، انتقال و توزیع برق را شکل می دهد، 
در طول۱۰ سال گذش��ته چندین برابر شده اس��ت. وی افزود: با وجود 
چندین برابر ش��دن قیمت نهاده ها قیمت برق به ج��ز در مرحله اجرای 
فاز اول هدفمن��دی  یارانه ها تغییری پیدا نک��رد. وی تصریح کرد: بخش 
 زیادی از افزایش نرخ برق در مرحله اول هدفمندی  یارانه ها نیز به مردم 

بازمی گردد، بنابراین افزایش قیمت برق باید بررسی شود.

 بیمه ها به تعهدات خود 
در قبال کشاورزان عمل کنند

مدیر جهادکشاورزی ش��هرضا گفت: در صورت توجه و اقدام به موقع در 
عمل به توصیه های کارشناس��ان مدیریت و ناظران باغات، شاهد رشد 
تولیدات باغی خواهیم بود. عبدالرضا تاکی با بیان این مطلب گفت: اجرای 
طرح های مبارزه با آفات نباتی زمینه بهبود محصوالت کشاورزی و باغی 
و افزایش کیفیت محصول برداش��تی را فراهم آورده اس��ت. وی تصریح 
کرد: عزم جدی دولت برای حمایت از باغداران و تقویت پوشش بیمه ای 
و تأمین نهاده های مورد نیاز از ملزمات اصلی در حمایت از کش��اورزان و 

باغداران است.

اخبار کوتاه

4
لوازمدندانپزشکیمشمولطرحشبنمنمیشود

رضا لیالزمهرآبادی اظهار داشت: با صحبت هایی که با وزارت بهداشت صورت گرفت توافق شد که برچسب 
شبنم روی کاالهای دندانپزشکی و پزشکی نصب نشود. وی ادامه داد: این محصوالت کامال بهداشتی بوده 
و باز شدن آنها در محیط هایی مانند انبار باعث انتقال میکروب و بیماری به افراد مصرف کننده خواهد شد.

پول صنعتگر  به جای ساخت کارخانه 
صرف خرید زمین می شود

ابوالفضل ابوترابی/ نماینده مردم 

شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون

واگذاری زمین به صنعتگر باید اصالح شود و قیمت واگذاری زمین به 
نرخ منطقه ای باشد و با قیمت کارشناسی انجام نشود. پول صنعتگر 
به جای س��اخت کارخانه صرف خرید زمین می شود که باید قانون 
خرید زمین اصالح ش��ود و صنعتگر به جای خرید زمین به ساخت 
زمین و کارخان��ه بپردازد. عدم واگذاری س��ند ب��ه صنعتگر رغبت 
س��رمایه گذاران در تأسیس 
کارخانه و س��رمایه گذاری 
را کم م��ی کن��د، در حالی 
ک��ه  واگذاری س��ند موجب 
 تقویت روحیه و انگیزه برای 
سرمایه گذاری است که باید 
اصالح این  قانون با همکاری 
س��ایر نماین��دگان مجلس 

انجام شود.
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 قیمت شیرینی
 تغییری نکرده است

منابع انسانی، اهمیت 
زیادی در بیمه دارند

رییس اتحادیه قنادان و ش��یرینی پزان از عدم افزایش نرخ شیرینی خبر داد 
و گفت: دولت در احداث مجموعه عرضه، دانش��گاه و مرکز آموزش شیرینی 

همیار اتحادیه باشد.
محمد نصرتی اظهار داشت: با وجود افزایش قیمت تخم مرغ و کمبود کره، نرخ 
شیرینی تغییر نخواهد کرد. وی ادامه داد: قیمت روغن همچنان زیاد است، اما 
تغییری نسبت به روزهای آغاز ماه رمضان ندارد. وی بیان کرد: باید منتظر بود 
تا نتیجه ترخیص کاالهای اولویت۱۰ در چند وقت آینده دیده شود که برخی 
مواد اولیه صنف قنادی مانند وانیل، نارگیل و کاکائو جزء این اولویت قرار دارند. 
نصرتی خاطرنشان کرد: مجموعه تجمیع شیرینی در گرو آن است تا با دولت 
جلسه برگزار شود و آخرین برنامه ها و اهداف احداث این مجموعه بازگو شود. 
در کنار این مجموعه به دنبال آن هستیم تا دانشگاه تخصصی کیک و شیرینی 

در نزدیکی تهران احداث کنیم که این تصمیم نیز نیاز به همراهی دولت دارد.

رییس کل بیمه مرک��زی گفت: تغییرات در صنعت بیم��ه برای حاکم کردن 
شایسته ساالری است.

محمد ابراهیم امین در جلسه تودیع و معارفه رییس پژوهشکده بیمه درباره 
فرصت برای آزمون و خطا و حرف های خنثی که نفعی برای مردم ندارد توضیح 
داد: فرصت زیادی برای هدر دادن وقت جهت امر تشریفات در اموری که نفعی 
برای جامعه ندارد، در بیمه مرکزی نداریم و همه کس��انی که دل در گرو این 
صنعت دارند الزم است طبق نقشه راه بدون حاشیه در این مسیر حرکت کنند.

وی با بیان این که منابع انس��انی و مالی اهمیت زیادی در صنعت بیمه دارند 
گفت: برای آن که امر بیمه گری در قالب واقع��ی خودش قرار گیرد از افرادی 
دراین صنعت استفاده خواهیم کرد که دانش، تجربه و مهارت مورد نیاز را داشته 
 باش��ند و هیچ فردی را منصوب نمی کنیم به جز آن که دارای این شاخص ها 

باشد.

رییس س��ازمان غذا و دارو به امضای تفاهمنامه ای با وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز پنج شنبه و کاهش قیمت 
حدود۵۰۰ قلم دارو از دوش��نبه هفته جاری ب��ه دنبال آن 

خبر داد.
 رسول دیناروند درباره تفاهمنامه امضا شده با وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس تفاهمنامه منعقد شده 
اعتبار مورد نیاز برای گس��ترش و اصالح پوش��ش بیمه ای 

داروها به سازمان های بیمه گر پرداخت می شود.
وی با بیان این که برای تحقق این امر۱۸۰۰ میلیارد تومان 
در نظر گرفته شده اس��ت، گفت: بخشی از این اعتبار صرف 
تکمیل پوش��ش بیمه ای کلیه داروها خواهد شد و قسمت 
عمده ای از آن نیز به داروهای بیماران خاص تعلق می گیرد. 
رییس سازمان غذا و دارو افزود: تخصیص این اعتبار به تدریج 
انجام خواهد شد. البته اعطای یارانه برای داروهای بیماران 
خاص از جمله هموفیلی، تاالسمی و مانند آن همچنان ادامه 
دارد و وزارت بهداش��ت یارانه این گروه از داروها را کماکان 
پرداخت می کند. دیناروند با بی��ان این که طی امروز و فردا 
امور مربوط به تنظیم س��امانه ها در بیم��ه انجام و عملیات 
کاهش قیمت داروها از روز دوشنبه آغاز خواهد شد، عنوان 
کرد: اکثر این داروها، داروهای بیماران خاص و صعب العالج 

هستند که به قیمت سال گذشته برمی گردند.

  انجمن جهاني فوالد )WSA( گزارش داد: تولید فوالد خام 
ایران در ماه گذشته میالدي با رشد۱۳/۲ درصدي نسبت به 

مدت مشابه پارسال به یک میلیون و ۲9۲ هزار تن رسید.
انجمن جهاني فوالد )WSA( در ت��ازه ترین گزارش خود 
تولید فوالد خام ایران را در ۶ ماه گذشته سال جاري میالدي، 

9 میلیون و 9۵۵ هزار تن اعالم کرد. 
ایران در ماه آگوس��ت ۲۰۱۳ با تولید ی��ک میلیون و ۲9۲ 
هزارتن فوالد بیش از یک ماه قاره آفریقا )یک میلیون و ۱۸۱ 
هزار تن( فوالد تولید کرد. نرخ رش��د تولید فوالد خام ایران 
نیز در آگوست س��ال ۲۰۱۳ از سایر کشورهاي عمده تولید 
 کننده فوالد خام در جه��ان مانند چین، هن��د، ژاپن، کره 
جنوبي، آمریکا، اوکراین، ترکیه، آلم��ان و ایتالیا باالتر بوده 

است. 
در همین حال بیشتر کشورهاي بزرگ تولید کننده فوالد خام 
در آگوست سال۲۰۱۳ میالدي نسبت به مدت مشابه سال 

۲۰۱۲ با کاهش تولید مواجه شدند.
 کش��ورهاي آلم��ان ب��ا کاه��ش ۶/۳ درص��دي، آمریکا با 
کاه��ش ۲/9 درص��دي، ک��ره جنوب��ي ب��ا کاه��ش۱۳/۱ 
درص��دي، ژاپ��ن ب��ا کاه��ش ۰/۶ درص��دي و ایتالی��ا 
 با کاه��ش ۷/۵ درص��دي در تولی��د این محص��ول روبه رو

شدند. 

با توجه به فضای ایجاد شده در هفته های اخیر احتمال لغو 
تحریم صنعت خودرو از سوی آمریکا افزایش یافته است.

از ابتدای تیرماه سال جاری رییس جمهوری آمریکا در اقدامی 
برخالف هنجارهای بین الملل��ی، صنعت خودرو را یکجانبه 
تحت تحریم قرار داد. این در حالی است که صنعت خودرو 
یک صنعت خصوص��ی بوده و هیچ ارتباط��ی به برنامه های 
صلح آمیز هسته ای کشور ندارد، بنابراین هدف از تحریم این 
صنعت از سوی دولت اوباما، افزایش فشار بر اقتصاد ایران بوده 
است. در این شرایط برخی فعاالن صنعت خودرو معتقدند که 
اولین مطالبه دولت جدید از کش��ورهای غربی در مذاکرات 
پیش رو، رفع تحریم های غیر قانونی بر ضد اقتصاد کشور به 
ویژه صنعت خودرو است. البته فضای ایجاد شده در هفته های 
اخیر این احتمال را افزایش داده است، به گونه ای که اخیرا نیز 
ارزش سهام ش��رکت های خودرویی در بورس اوراق بهادار 
افزایش یافته و دارای صف خرید س��نگینی است که برخی 
فعاالن بورسی دلیل آن  را افزایش احتمال لغو تحریم های 
صنعت خودرو می دانند. در این زمینه محمدرضا نجفی منش 
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان ایران می گوید: صنعت 
خودرو ارتباطی با برنامه های هس��ته ای صلح آمیز کش��ور 
نداشته و رییس جمهوری آمریکا با استفاده از اختیارات ویژه 

خود آن را تحریم کرده است.

برای نخس��تین بار در صنعت نفت جهان، ایران با پایان 
دادن به انحصار یک شرکت فرانسوی، ساخت و بازسازی 
 یک��ی از پیچیده ترین خ��ط لوله انتقال نف��ت جهان در 
خلی��ج ف��ارس را انج��ام داده که ای��ن پروژه ع��الوه بر 
دس��تاوردهای ارزی منجر به افزایش مجدد تولید نفت 

از میدان مشترک با عمانی ها شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر ایران با استخراج 
روزانه بیش از۲۰ هزار بش��که نفت از میدان مش��ترک 
هنگام از ش��ریک عمانی خود جلو افت��اده و پیش بینی 
می ش��ود، در صورت تکمیل چاه های جدید توس��عه ای 
ظرفیت برداش��ت نفت از این میدان مش��ترک در سال 

جاری تا مرز۳۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.
از این رو با وجود عقب ماندگی ایران در توس��عه تمامی 
میادین مش��ترک نفت و گاز همچون آزادگان جنوبی، 
پارس جنوبی، فروزان و اسفندیار از کشورهای عربی، اما 
با توسعه هنگام، هم اکنون بیش از دو برابر عمان، طالی 

سیاه از این میدان مشترک استخراج می کند.
همزمان با جلوافتادگ��ی نفتی ایران از عم��ان، اخیرا با 
اجرای یک پروژه فراساحلی صنعت نفت ایران به انحصار 
یک شرکت فرانسوی در بازسازی خطوط لوله انتقال نفت 

زیر دریایی در خلیج فارس پایان داده است.

رشد صنعتقیمت نفت

 کاهش قیمت 500 قلم دارو
 از روز دوشنبه

 رشد ۱۳ درصدي 
تولید فوالد خام ایران

 قوت گرفتن احتمال
 لغو تحریم صنعت خودرو

 جلوافتادگی جدید نفتی
 از اعراب
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قیمت خ��ودرو در بازار همزم��ان با کاهش ن��رخ ارز و همچنین 
رکود خرید و ف��روش، اندکی کاهش یافت ب��ه طوری که قیمت 
خودروهای داخلی و خارجی بین۵۰۰ ه��زار تا ۷ میلیون تومان 

افت داشته است.
به گزارش خبرن��گار اقتصادی خبرگزاری فارس، اس��تقبال کم 
خریداران بازار خودرو و کاهش ن��رخ ارز طی روزهای اخیر باعث 

افت اندک قیمت خودرو در بازار شد.
در حال حاضر هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به قیمت ۳۶/۵ میلیون 
تومان در بازار عرضه می شود که افت قیمت ۵۰۰ هزار تومانی را 

نسبت به روزهای قبل نشان می دهد.
همچنین هر دس��تگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۶ با اف��ت قیمت ۲ میلیون 

تومانی در بازار، ۴9 میلیون تومان معامله می شود.
قیمت پژو ۲۰۶ صن��دوق دار م��دل V۸ نیز با اف��ت ۵۰۰ هزار 
 تومانی به ۳۸ میلی��ون تومان رس��یده و در عین ح��ال، قیمت 
پژو ۲۰۶ صندوق دار مدل V9 با افت ی��ک میلیون تومان به ۵۱ 

میلیون تومان رسیده است.
پژو ۲۰۷ دن��ده معمولی نیز کاهش قیمت ی��ک میلیون تومانی 
را تجربه کرده و در حال حاضر ۴۷ میلی��ون تومان به خریداران 

عرضه می شود.
درمورد قیمت پژو ۴۰۵ بنزینی به عنوان پرفروش ترین محصول 
ایران  خودرو نی��ز باید به ثبات قیمت این خ��ودرو و عرضه آن به 
قیمت ۲۸ میلیون تومان در بازار اش��اره کرد، هرچند نوع دوگانه 
سوز این خودرو با افت قیمت۵۰۰ هزار تومانی، این روزها به قیمت 

۲9/۵ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می شود.
قیمت پژو پارس س��ال نیز با کاهش۵۰۰ ه��زار تومانی به۳۴/۵ 
میلیون تومان رسیده و نوع دوگانه سوز این خودرو با افت قیمت 
یک میلیون تومانی، به قیمت۳۵/۵ میلیون تومان به خریداران 

عرضه می شود.
در حال حاضر تندر مدل E۱ ایران خ��ودرو با کاهش ۸۰۰ هزار 

تومانی به قیمت ۳۱/۵میلیون تومان معامله می شود.
تندر 9۰ م��دل E۲ ایران خودرو نیز با افت۵۰۰ ه��زار تومانی به 

قیمت ۳۴ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
قیمت رانا نیز افت ۵۰۰ ه��زار تومانی را تجربه کرده و قیمت این 
خودرو در بازار به ۳۱/۵ میلیون تومان طی روزهای اخیر رسیده 

است.
درمورد خودروهای خارجی نیز می توان به افت ۴ میلیون تومانی 
قیمت کمری۲۰۱۳ اشاره کرد که در حال حاضر با قیمت ۱۴۷ 

میلیون تومان در بازار معامله می شود.
قیمت لندکروز نیز با افت ۲ میلیون تومانی به ۳۴۸ میلیون تومان 

رسیده است.
درمورد یاریس هاچ بک نیز باید به افت یک میلیون تومانی قیمت 
این خودرو و عرضه آن به قیمت ۸۸ میلیون تومان در بازار اشاره 
کرد. قیمت ماکسیما نیز با افت ۵ میلیون تومانی به ۱۱۷ میلیون 
تومان رسیده و در همین حال، افت قیمت مگان نیز یک میلیون 
تومان بوده و در حال حاضر این خودرو ۸۷/۵ میلیون تومان خرید 

و فروش می شود.

قیمت ها در بازار مس��کن به ش��کل محسوس��ی کاهش یافته 
اس��ت، به طوری که در برخ��ی از محله های مرکز ش��هر تهران 
که حباب قیمتی بیش��تری داش��ت، نرخ ها تا۸۰۰ هزار تومان 
در هرمتربع کاهش نش��ان می ده��د. به گزارش مه��ر، در واقع 
این دس��ته از س��ازندگان حاضر نیس��تند قیمت ه��ا را کاهش 
دهند و معتقدند که وقتی نرخ ه��ای چند برابری را برای مصالح 
س��اختمانی پرداخت کردند االن نم��ی توانند ب��ا قیمت های 
کمتری آپارتم��ان های خ��ود را به ف��روش برس��انند، زیرا در 
نهایت س��ود چندانی نصیب آنها نمی ش��ود. در حقیقت، عرف 
نادرستی در بازار مس��کن به وجود آمده که س��ازندگان و بساز 
بفروش ها دیگر حاضر نیس��تند کمتر از دو برابر، س��ودی را به 
 دس��ت بیاورند، ب��ه همین جه��ت در مقابل کاه��ش قیمت ها

 انعطافی نشان نمی دهند و حاضر به فروش آپارتمان های خود 
نیستند.

از س��وی دیگ��ر کاه��ش ن��رخ ارز در هفت��ه گذش��ته یکی از 
موضوعاتی اس��ت که م��ی توان��د در درازمدت تأثی��ر زیادی را 
ب��ر ب��ازار مصالح س��اختمانی داش��ته باش��د و نرخ س��اخت را 
 در هرمترمرب��ع کاه��ش دهد بنابرای��ن امکان کاهش بیش��تر 
قیمت ها در بازار مسکن وجود دارد. براساس این گزارش، در حال 
حاضر به طور متوسط نرخ ساخت مسکن کمتر از۷۰۰ هزار تومان 
است که البته وابسته به نوع مصالحی است که در ساخت به کار 
می رود، اما کاهش قیمت ها در برخی از مصالح ساختمانی مانند 

سنگ، تأثیر زیادی را بر نرخ ساخت و ساز گذاشته است.

     سیر صعودی قیمت مسکن در اصفهان نیزمتوقف شد
چندی پیش هم رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان گفت: 
زمزمه های کاهش قیمت مسکن در اصفهان آغاز شده است. وی 
با تأکید بر این که زم�زم�ه ه�اي ک�اه�ش قیم�ت مس��ک�ن در 
اصفه�ان آغاز شده، افزود: طی روزهای اخیر شاهد سیر نزولی نرخ 
مسکن بوده ایم که با ادامه این روند به ثبات اصلی قیمت ها خواهیم 
رس��ید. رییس اتحادیه مش��اوران امالک اصفهان بیان داشت: 
اف�زای�ش ب�ی روی�ه ق�یمت مسکن که اواخر سال گذشته آغاز 
شده بود اکنون متوقف شده و حتی نزول قیمت ها نیز به وضوح 
نمایان اس��ت، اما هنوز نمی توان درصد خاصی برای افت نرخ ها 
در نظر گرفت. وی ادامه داد: برخی کارشناس��ان کاهش۵ تا۲۰ 
درصدی قیمت های مسکن را در شهر اصفهان مطرح می کنند، 
اما به طور کلی نمی توان این درصدها را تعمیم داد، ولی نس��بت 
به افزایش بی رویه سال گذشته اکنون شاهد ثبات قیمت مسکن 

در بازار هستیم.
     ثبات نرخ مس�کن با تدبیر سیاس�ت اقتصادی دولت 

جدید
جهانگیری در پاس��خ به این که کارشناسان اقتصادی معتقدند 
ثبات نرخ مسکن در سال جاری مقطعی است، گفت: معتقدیم 
در این مباحث اگر سیاس��ت اقتصادی و راهکاری اساسی تدبیر 
نشود به تبع روند کاهش و ثبات نرخ مسکن مقطعی خواهد بود، 
امیدواریم دولت جدید با سیاست های خاصی این امور را بررسی 

و رسیدگی کند.

کاهش نرخ ارز در 
هفته گذشته یکی 
از موضوعاتی است 
که می تواند در 
درازمدت تأثیر 
 زیادی را بر 
بازار مصالح 
ساختمانی داشته 
باشد

قیمت خودرو در 
بازار همزمان با کاهش 
نرخ  ارز  اندکی کاهش 
یافت به طوری که 
قیمت خودروهای 
داخلی و خارجی 
بین500 هزار تا 7 
میلیون تومان افت 
داشته است

تداوم کاهش محسوس قیمت ها در بازار مسکنسقوط نرخ ارز، قیمت خودرو را کاهش داد

حباببازارمسکنسوراخشد۵۰۰هزارتا۷میلیونتومان



اتاق موسیقی

هفت

خدا خوب است 
بیستمین جشنواره بین المللی تئا تر کودک و نوجوان از تاریخ ۲۴ تا۳۰ مهرماه در شهر همدان برگزار 
می گردد. هیأت انتخاب بخش مسابقه، ۸ نمایش را برای حضور در بخش مسابقه تئا تر کودک معرفی 

کرد که از میان آن»خدا خوب است« از اصفهان  روی صحنه می رود.

5

سالمندان نقاش در گالری آپادانا
نمایشگاه آثار نقاشی سالمندان مرکز 
رنگین کمان سپید جمعه ۲۹ شهریور 
در گال��ری آپادانا اصفهان گش��ایش 

یافت.
نوشین نفیس��ی در این باره گفت: در 
این نمایشگاه از حدود آثار نقاشی ۱۰ 
سالمند زن بین سنین۶۰ تا ۸۸ سال، 
به همراه عکس هایی از روند آفرینش 
 این آثار و وورک ش��اپ های برگزار ش��ده به نمای��ش در خواهد آمد.

وی در توضیح روند آموزش نقاشی به س��المندان بیان کرد: در این 
دوره  ها بیش  از آن که هدف آموزش نقاشی باشد، ایجاد حس خوب، 
 اعتماد به نفس، تمرکز و معنا بخشی به زندگی سالمندان هدف است.

عالقه مندان ب��ه بازدید از این نمایش��گاه می  توانند ت��ا ۳ مهر ماه از 
ساعت۱۶ تا ۲۰ به گالری آپادانا اصفهان مراجعه نمایند. 

انقالب در تئاتر کودک 
نویسنده و کارگردان نمایش »مهمان 
کوچول��وی م��ن« گف��ت: برگ��زاری 
همای��ش تئات��ر ک��ودک و نوج��وان 
می تواند انقالب بزرگی در عرصه تئاتر 
ک��ودک و نوجوان باش��د و بازیگران و 
نویسندگان مطرح اصفهان را دور هم 
جمع کن��د تا با ان��رژی بیش��تری به 

فعالیت بپردازند.
بهمن گرام��ی با بیان این مطل��ب در خصوص »مهم��ان کوچولوی 
ش��هر من« اظهار داش��ت: این کار اولی��ن تئاتر خیابان��ی با حضور 
بازیگ��ران کودک و نوجوان اس��ت و م��ن در این اث��ر از دغدغه های 
کودکان اصفهان گفت��ه ام. این کارگ��ردان تئاتر ک��ودک و نوجوان 
اصفه��ان اظهار داش��ت: حرکتی که س��ازمان فرهنگ��ی- تفریحی 
ش��هرداری اصفه��ان و انجمن تئاتر ک��ودک و نوجوان در راس��تای 
برگزاری همایش تئات��ر کودک و نوج��وان انجام داده ان��د، اقدامی 
ارزنده است که به رشد، بسط و گس��ترش این حوزه از تئاتر در شهر 
گنبد های فیروزه ای می انجامد و امیدوارم روز های پر کار و سرش��ار 
 از ش��وق و نش��اطی را در حوزه تئاتر کودک و نوجوان شاهد باشیم. 
گفتنی اس��ت دومین همایش تئات��ر کودک و نوج��وان از ۱۹ تا ۲۸ 

شهریوردر اصفهان برپا بود.

سکوت گرم
نمایشگاه نقاشی سعید آقایی هنرمند 
و روزنامه ن��گار اصفهان��ی ش��نبه۳۰ 
 ش��هریور در گال��ری کوثر گش��ایش 

یافت.
س��عید آقایی دراین باره گفت: در این 
نمایش��گاه ۳۳۳ اثر که در اندازه های 
کوچک ۹ در ۱۲ س��انتیمتر و بر روی 
چوب کار ش��ده اس��ت به نمایش در 
می آید. وی در رابطه با انتخاب اندازه کوچ��ک آثار افزود: در انتخاب 
این اندازه ارجاعی داش��ته ام به اندازه آثار نقاشی در تاریخ نگارگری 
و نقاش��ی ایرانی و قصدم آن بود که از این نوع ن��گاه در زمان معاصر 
بهره بگیرم. آقای��ی همچنین بیان کرد: این مجموع��ه آثار با نگاهی 
اکسپرسیو و شخصی به طبیعت شکل گرفته است و به نوعی در میان 
آثار من جدیدتر اس��ت، هرچند پیش از این نیز با فرم های مش��بک 

آثاری داشته ام.
 عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند تا ۴ مهر ماه از ساعت 
۹ تا ۱۲ صبح  و۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ بعدازظهر ب��ه گالری کوثر واقع در 

میدان نقش جهان، جنب عالی قاپو مراجعه نمایند.

فیلم »گذش��ته« جدیدترین س��اخته   اصغر فرهادی توس��ط رسانه   
فیلمسازان جوان به شبکه  نمایش خانگی آمد.

»گذشته« همزمان با فرانس��ه درایران وارد ش��بکه نمایش خانگی 
می شود. این دی وی دی شامل دو فیلم اس��ت که یک فیلم به زبان 
اصلی با زیرنویس فارس��ی و دیگری به صورت دوبله به زبان فارسی 
 است. در این مجموعه به همراه پشت صحنه فیلم، آنونس اصلی فیلم و

عکس های آخرین ساخته اصغر فرهادی قرار دارد. 
در خالصه داس��تان آمده اس��ت: احمد )علی مصفا( ۴ س��ال پس از 

جدایی از همس��ر فرانس��وی اش به 
درخواس��ت او راهی پاریس می شود 
تا مراح��ل اداری طالقش��ان را طی 
کرده و ثبت کنند. او در مدت اقامت 
کوتاهش متوجه آشفتگی »لوسی« 
دختر همسر سابقش می شود. تالش 
او ب��رای کمک به »لوس��ی« پرده از 

رازی در گذشته بر می دارد. 
برنیس بژو ، طاهر رحیم، علی مصفا 
و..  در ای��ن فیل��م، مقاب��ل دوربین 

محمود کالری رفته اند.
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  محمد رحیم اخوت
 در انتظار مجوز

»خون چکه« به روایت کارگردانش در جشنواره تئاتر ماه فرشچیان میزبان اهالی رسانه در جشنواره کودک 

معرفی  برترین های 
جشنواره موسیقی جوان 

محمدرحیم اخوت با اشاره به نگارش یک رمان و یک مجموعه داستان، از انتظار 
طوالنی کتاب هایش برای انتشار انتقاد کرد. 

این داستان نویس در گفتگو با ایس��نا، درباره کتاب های تازه اش گفت: رمانی 
به نام »عذاب« و یک مجموعه شامل دو داستان به نام »زنی در تاریکی« را به 
پایان رسانده ام، اما نمی دانم این کتاب ها منتشر می شوند یا نه، چون چند سال 
است که سه رمان و یک مجموعه داستان را در انتظار دریافت مجوز نشر دارم. 
وی افزود: رمان های »نامه سرمدی«، »تا وقتی کس��ی هست« و »تماشا« و 
مجموعه داستان »بیداری« را در دست نشر آگاه دارم که هنوز ناشر نتوانسته  
است برای آنها مجوز بگیرد. محمدرحیم اخوت، زاده۱۳۲۴ در اصفهان است و از 
میان آثار او می توان به کتاب هایی چون »تعلیق«، »نیمه سرگردان ما«، »نام ها 
و سایه ها«، »باقی مانده ها«، »نمی شود« و »مشکل آقای فطانت« اشاره کرد. 

دبیر اجرایی بیست وهفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و 
نوجوان از اختصاص سالن شماره ۲ مجموعه فرهنگی فرشچیان 
به اهالی رسانه خبر داد. جعفر گودرزی مدیر اجرایی و مدیر روابط 
عمومی بیس��ت وهفتمین جش��نواره بین المللی فیلم کودک و 
نوجوان اظهار داشت: امسال نیز طبق هماهنگی های صورت گرفته 
یک سالن مختص اهالی رس��انه در نظر گرفته شده است و برای 
آن که اهالی رسانه بتوانند به بهترین شکل از فیلم های جشنواره 
استفاده کنند سالن شماره۲ مجموعه فرهنگی فرشچیان مختص 

این گروه در نظر گرفته شده و پس از نمایش هر فیلم نیز جلسات 
پرسش و پاسخ آن در همین محل برگزار خواهد شد.

وی افزود: برای آن که مخاطبان جشنواره بتوانند به بهترین شکل 
برای تماشای آثار بخش های گوناگون برنامه ریزی کنند، جدول 
نمایش آثار طراحی ش��ده و از روز اول مهر در س��ایت جشنواره 
کودک قابل مش��اهده اس��ت و مخاطبان می توانند ب��ه گونه ای 
برنامه ریزی کرده تا بتوانند از برنامه های۹ سالن مردمی به بهترین 
شکل اس��تفاده کنند. مدیر اجرایی بیس��ت وهفتمین جشنواره 
بین المللی فیلم ک��ودک و نوجوان همچنین با اش��اره به این که 
افتتاحیه متفاوتی برای جشنواره کودک در نظر گرفته شده است 
گفت: در حال حاضر ساخت دکور افتتاحیه مراحل نهایی خود را 
سپری می کند و امسال نیز قصد داریم برنامه ای متفاوت را به اجرا 
بگذاریم که تجلیل از سه پیشکسوت عرصه کودک شامل غالمرضا 
آزادی، شمس��ی فضل اللهی و دنیا فنی زاده در کنار اهدای جوایز 
برگزیدگان مسابقه فیلمنامه نویسی و بخش های مفرح و جذاب 
بخشی از برنامه های مراسم افتتاحیه است که در سالن گل نرگس 

برگزار خواهد شد.

احسان جانمی کارگردان اصفهانی که با نمایش»خون چکه« 
در جشنواره استانی تئاتر ماه امسال در شهر یزد حضور یافت 
در این باره گفت: در همایش منطقه ای تئاتر سوره ماه امکان 
اجرا، تماش��ای آثار و تبادل تجربه ها بی��ن هنرمندان عرصه 

تئاتر استان های شرکت کننده فراهم است.
 وی که یکی از کارگردان های ش��رکت کنن��ده در همایش 
منطقه دو تئاتر س��وره ماه بود، در خص��وص نمایش» خون 
چکه« افزود: این نمای��ش درباره تردیده��ا و رؤیای یک زن 

است؛ کابوس��ی که ریشه در زندگی و مش��کالت شخصی او 
دارد. این زن راز پنهانی دارد که گره آن به دست شخصی باز 
می ش��ود که او را در خواب می بیند. »خ��ون چکه« در واقع 
دغدغه های آدم های امروزی که دچار روزمرگی هس��تند را 

نمایش می دهد.
 وی تأکیدکرد: این نمایش ساختار پانورامیک دارد، قطعه ها 
کنار هم قرار گرفته و با هم معنی واحدی را تشکیل می دهند.

 جانمی با تش��کر از میزبانی یزدی ها گفت: برگزار کنندگان 
تمام تالش خود را جهت برگزاری هرچه بهتر همایش انجام 
دادند و خیلی مهربانانه امکان��ات الزم را برای گروه ها فراهم 
کردند. البته باید بپذیریم که امکانات و تجهیزات سالن ها در 

شهرستان ها با مرکز بسیار متفاوت است.
 این کارگردان با بیان این ک��ه در تئاتر، انتهایی وجود ندارد، 
به نبود نشس��ت های نقد و بررس��ی آثار در همایش اش��اره 
 کرد و ادامه داد: در همایش ش��رکت کرده ام تا کارهای بقیه 
گروه ها را ببینم و از آنها چیزی یاد بگیرم و از تماشای آثارشان 

لذت ببرم.

 مراس��م اختتامیه هفتمین جشنواره موس��یقی جوان با معرفی برترین های 
رش��ته های مختلف با حضور علی مرادخانی، معاون هنری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و هنرمندان سرشناس عرصه موسیقی در تاالر وحدت تهران در 
حالی برگزار شد که آغازگر آن اجرای زیبایی از پویا سرایی با صدای وحید تاج 
بود. همچنین این جشنواره با معرفی نفرات برگزیده هر رشته همراه با بیانیه 
هیئت داوران به کار خود پایان داد.  برگزیده گان این جشنواره از استان اصفهان 
نیز شامل : مهران قاسمی فالورجانی از فالورجان، نفر اول بخش نی نوازان از 
رده سنی ب)۱۶ تا ۲۱ سال(، سید احسان حس��ینی و مهرزاد اعظمی کیا از 
اصفهان مشترکا عنوان سوم کمانچه نوازان در رده سنی ج)۲۲ تا ۲۷ سال( و 
سید ابراهیم علی حسینی از کاشان برای کسب مقام دوم کمانچه نوازان در رده 

سنی ب)۱۶ تا ۲۱ سال( می شود.

مسابقه ساخت جعبه های فانتزی

»گذشته« در شبکه نمایش خانگی

هنر در آینه کودکان 
گروه فرهنگ. هنر، اصل تمام فرهنگ هاي دنیاس��ت. 
مردم سراسر جهان براي آرامش روح خود به هنر احتیاج 
دارند. ب��راي همین هر ملت��ي هنر خاص خ��ود را دارد، 
اما هنرهایي نیز وج��ود دارند که بین تم��ام فرهنگ ها 

مشترک هستند.
  این امر پذیرفته اس��ت که هن��ر امري اس��ت ذاتي، اما 
بي آموزش، این هنر پرداخته و قاب��ل ارایه نخواهد بود. 
هر فردي داراي هنري نهفته در وجود خود است، منتها 
باید این گنجینه در وجود افراد کشف و صیقل داده شود.

 از زمان قدیم، هنرها توسط استادان فن، سینه به سینه 
به شاگردان با استعداد آموزش داده مي شد. براي همین 
هنرمنداني نام آور در تمام عرصه هاي هنر وجود داشت، 
از شعر گرفته تا موس��یقي. در دنیاي امروز که تقریبا به 
نهایت پیشرفت رسیده، حتي هنر نیز به طریق علمي به 
هنرجویان آموزش داده مي ش��ود، به خصوص هنرهاي 
معاصر از جمله عکاس��ي و س��ینما. به ج��رأت مي توان 
گفت یکي از دالیل پیشرفت روز افزون هنر، به خصوص 
سینما در دنیا به خاطر کشف استعدادهاست، به ویژه از 
زمان کودکي، یعني دوران دبستان. متأسفانه در کشور 
پهناور ایران، ب��ه دروس هنر در م��دارس به عنوان فقط 
 یکي از درس ها به حساب مي آید و نگاه کاربردي به آن

نمي شود. براي همین کمتر اس��تعدادي در این مقطع 
کشف مي شود. براي پیشرفت در هنر و کشف استعدادها، 
باید برنامه ریزي هاي دقیق و کارشناس��ي انجام شود تا 

بتوان در مدارس پایه هنر را پي ریزي کرد. 
هر فردي، به ویژه دانش آموزان اس��تعدادهاي ناشکفته 
اي دارند ک��ه باید آنها را کش��ف و با آم��وزش هاي الزم 
شکوفا کرد. دوران اتفاق گذشته اس��ت، با شرایط امروز 
 جهان و پیشرفت روز افزون در همه زمینه ها، نمي شود

چشم انتظار اتفاق بود، تا هنرمندي ناخواسته پا به عرصه 
هنر بگذارد. باید آموزش داد و در این کار مداومت به خرج 
داد، تا استعدادها یک به یک شکوفا شوند. دانش آموزان 
بسیاري هستند که مي توانند در آینده اي نه چندان دور، 
پرچم س��ینماي ما را نه تنها در ایران، بلکه در جهان به 

اهتزاز در آورند.
 دبس��تان ها، مهم ترین جایگاه کشف استعداد هستند، 
باید هرچه س��ریع تر مس��ئوالن دس��ت به کار شوند تا 
با تدوین برنامه هاي مناس��ب، اس��تعدادهاي هنري را 
در مدارس کش��ف و پرورش دهند. هن��ر را باید در آینه 
کودکان دید تا بتوان در این عرصه در جهان حرفي براي 

گفتن داشت، به امید آن روز.

 روبان قرمز

»آقای اشمیت کیه؟« عنوان نمایشی است 
جمال 
که از۱۴ ش��هریور الی ۲۹این ماه هر روز نوروزباقری

ساعت بیس��ت وپانزده دقیقه بر صحنه 
اصلی تاالر هنر میزبان عالقه مندان به هنر نمایش بود.

این اثر به کارگردانی اسماعیل موحدی و نوشته سباستین تیری 
به ترجمه شهال حائری به تولید رسیده است. در این نمایش شهاب 
غزالی، بهناز نادری، حامد احمدجو، فرید الدین س��لیمانی، امین 
فرخزاد واس��ماعیل موحدی به ایفای نقش پرداختن��د. در ابتدا 
بررسی این نمایش باید به بررسی و ریشه یابی مضمون نمایشنامه 
پرداخته و در ادامه نگاهی گذرا بر صفحات نمایشنامه بیندازیم تا 
بتوانیم به بررس��ی اثر بپردازیم. درام مدرن، ازآنجایی که درصدد 
تبیین وضعیت انسان درعصرمدرن است و ازآنجایی که انسان را در 
 وضعیت واقعی و جهان زیسته ملموس اودر عصرمدرنیسم به تصویر

می کش��د برخ��الف آثارکالس��یک و اعصارپی��ش از خ��ود، به 
هیچ وجه خ��ود را ملزم به تعیی��ن دقیق زمان و م��کان رویداد و 
حتی پرداخت ش��خصیت های شناس��نامه دارنم��ی بیند، ولی 
ازآنجایی ک��ه درپی اصالح امور اس��ت و به حقیق��ت و قطعیت و 
قدرت رهایی بخش برخی روای��ت های کالن ایم��ان دارد، درام 
و تئاتر را همچ��ون ابزاری ب��رای تأثیرگذاری عقالن��ی وعاطفی 
برمخاطب��ان خود می نگ��رد، اما درام پس��ت مدرن ک��ه گریبان 
خودرا ازهرگونه قطعیت و هرگونه فرا روایت علمی و ایدئولوژیک 

خالص کرده اس��ت، درپرداخت زمانی ومکانی وش��خصیتی آثار 
خود پا را از همتای��ان مدرن خویش ه��م فراترمی گ��ذارد. درام 
 معاصر، بازیگوش��انه و ب��ی هیچ دغدغ��ه ای، زم��ان هاومکان ها

را درمی نوردد و فضای سیال و بی هویت ونامتعارف وحتی منطق 
گریزی خل��ق می کند که منط��ق وجودی  و روایی خ��ود را نه از 
واقعیت و سنت دیرپای داستان گویی خطی بلکه از  زیبایی شناسی 
روایی چندالیه و بازیگوشانه و انعطاف پذیری اخذ می کند که درآن 
باتکیه بر گستره ابعاد تجربی تماشاگر، تجرید  و ابهام و عدم قطعیت 
و چند معنایی جایگزین عینیت، صراحت، جدیت و قطعیت معنایی 
 می شود. این گش��ودگی معنایی از» آقای اش��میت کیه؟« اثری 
قطعیت گریز و غیرایدئولوژیک فراهم می کند که قادراست ابعاد 
تأثیرگذاری خود را به تعداد تماشاگرو دانش و تجربه او گسترش 
دهد. در نمایش��نامه  با این ابعاد روبه رو هس��تیم ک��ه  با موضوع 
اجتماعی و در قالب نمایشنامه در ۹ صحنه به نگارش در آمده است:

آقای »هانری قوچی« متخصص پوس��ت اهل لوکزامبورگ است 
و همس��رش »نادین« به مدت۲5 س��ال او را دوست داشته است. 
هنگام غ��ذا خوردن تلفن به صدا در می آید و پش��ت خط کس��ی 
س��راغ »آقای اش��میت« را می گیرد. از آنجا که این زن و ش��وهر 
اش��تراک تلفن ندارند و خط تلفن آنها قطع اس��ت، آنه��ا به این 
نتیجه می رس��ند که آقا و خانم »قوچی« مبهوت و وحشت زده به 
دنبال اثبات هویت گمش��ده  آقا و خانم اش��میت هستند. در این 

بین پلیس و پسرش��ان »کارل« نیز وارد ماجرا می شوند و... . این 
همان چند خطی اس��ت که کارگ��ردان به وس��یله آن، نمایش را 
اجرا کرده  وتمام  تالش خود را بر مضمون اصلی این نمایش��نامه؛ 
یعنی همان  هویت انس��انی و به چالش کش��یدن آن گذاشته، با 
این تفاوت که در اثر مکتوب با مقدمه ای روبه رو هس��تیم، اما در 
اثر اجرا شده در ابتدا با بحران هویتی ش��خصیت نمایشی مواجه 
می شویم. روند نمایش��نامه به گونه ای است که شخصیت اصلی 
گام به گام عناص��ر هویتی خود را از دس��ت می ده��د. در چنین 
شرایطی شخصیت اصلی دست به انتحار و خودکشی می زند، اما 
در اثر به صحنه آمده به یکباره با تزلزل شخصیتی روبه رو هستیم 
 از س��وی دیگر زن به یکباره ب��ا این تغییر و تح��ول هویتی همراه 
می ش��ود و به این ترتی��ب اج��ازه پیدا می کن��د ت��ا از در منزل 
خارج ش��ده و وارد اجتماع ش��ود. سباس��تین تیری در وضعیت 
پس��ت مدرن با تکی��ه بردانش انتق��ادی معاص��ر، باخلق فضایی 
گروتس��ک ونامتعارف -حتی درمنطق روایی خ��ود- به بازنمایی 
بازیگوشانه   مس��أله  هویت و سوژه بودگی انس��ان درعصر پست 
مدرن می پردازد _ ب��ی آن که راهکاریاپیش��نهادی برای رهایی 
قطعی ازاین وضعیت ارایه کند_ چنانچه خودکش��ی آقای قوچی 
درپس��تویی دورازچش��م تماش��اگر و روخوانی آخرین یادداشت 
اوتوسط همس��رش هیچ پیام ویژه ای را درخصوص امکان کنترل 
وضعیت بازنمایی شده منتقل نمی کند. به عالوه سباستین تیری 
درترسیم موقعیت خانم و آقای قوچی که ازآن سوی خط تلفن و 
 دنیای خارج از آپارتمانش��ان به تغییرهویت )اشمیت(فراخوانده 
 م��ی ش��وند، بازیگوش��انه ازنش��انه های��ی منط��ق گریزبه��ره 
می گیرد تا صراحتا برعدم امکان صدور هرگونه دس��تورالعمل یا 
راهکار عملی برای رهایی از وضعیت تأکیدگذاش��ته باشد، اما در 
اجرای این اثر از نشانه های منطق گریز هیچ استفاده ای نمی شود.

در طراح��ی صحن��ه ب��ر اس��اس خوان��ش نمایش��نامه ی��ک 
نکته حائ��ز اهمیت اس��ت و آن، ای��ن که صحنه نمایش، ش��کل 
خانه ای اس��ت که خانم و آق��ای قوچی در آن زندگ��ی می کنند. 
در ورودی خان��ه در محل��ی قرار دارد که به وس��یله چن��د پله به 
س��مت پایین به سرس��رای منزل وصل می ش��ود. در عمل با این 
طراحی ش��خصیت ها و محل زندگی آنها در س��طحی پایین قرار 
 می گیرد و این طراحی امکانی را برای چینش میزانس��ن ها پدید 
می آورد تا هر شخصی که از در وارد می شود بتواند بر آنها از منظر 
فیزیکی مسلط باشد، اما در صحنه این نمایش چنین تسلطی وجود 

خارجی ندارد.
در پایان باید گفت ش��اید دراماتورژی این اثر می توانست کمی از 

ضعف های آن را کاسته و تماشاچی را با خود همراه کند! 

 نگاهی به نمایش »آقای اشمیت کیه؟« به بهانه اجرا در تاالر هنر

سرگردانی آقای اشمیت در صحنه

SMS



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

گل های انگلیسی خوردیم
سینا عشوری/ بازیکن تیم ذوب آهن

بازی خوبی انجام دادیم، درست است که مانند بازی با استقالل نبودیم، 
اما باز هم می توانستیم پیروز باشیم.

بیشتر بازی دست تیم ما بود و می توانستیم به گل هم برسیم. ۳ امتیاز 
حس��اس را از دس��ت دادیم که با این ۳ امتیاز می توانستیم خود را در 
جدول باال بکشیم، اما نتوانستیم امتیازی را از تبریز به اصفهان بیاوریم. 
۲ گل زیبای انگلیسی را از تیم گس��ترش دریافت کردیم و واقعا با این 
گل ها غافلگیر شدیم. گسترش به غیر از این دو گل، به صورت دیگری 
نمی توانس��ت به ما گل بزند و 
متأس��فانه هر دو گل را هم به 
یک س��بک دریافت کردیم. 
متاأس��فانه با این کارت زرد، 
دارب��ی اصفهان را از دس��ت 
دادم، خیلی دوس��ت داشتم 
که در این ب��ازی هم به تیمم 

کمک می کردم.

گزینه های مدیرعامل در سپاهان؛ 
ساکت نمی آید کفعمی شاید

این ش��ایعه قوی وجود دارد که حس��ین کفعمی مدیرعامل س��ابق 
ذوب آهن و پیکان نامزد اول مدیریت س��پاهان اس��ت. این خبر را 
خبرنگارانی می گویند که به باش��گاه و  البته کارخانه فوالد مبارکه 
رفت وآمد دارند و کفعمی که از عمر مدیریت��ش مدت ها می گذرد، 
س��ابقه حض��ور در س��پاه را دارد و در زمانی که محمدرضا س��اکت 
مدیرعامل سپاهان شد، او نیز مدیریت ذوب آهن را برعهده داشت.

ساکت که بیش از یک دهه مدیرعامل سپاهان بوده یکی از جدی ترین 
گزینه های مدیریت سپاهان است و مردم هم به حضور او عالقه مندند 
اما ظاهرا تمایلی به بازگشت به سپاهان ندارد. ساکت که در تصمیمی 
سیاسی از مدیریت سپاهان کنار رفته در حال حاضر به گفته خودش 
مشغول پژوهش و از این قبیل است. چیزی که البته بپذیرید بیشتر 
به یک بهانه برای فرار از مدیریت در فوتبال  می ماند. گفته می شود 
 س��اکت با توجه به کارنام��ه مثبتش در فوتبال ایران به پس��ت های 

مهم تر خواهد رسید. 

 سپاهان 
و شبیه سازی بازی آلمان ها

در جام جهانی 98 هم آلمان ها تا قبل از حذف شدن فقط عادت به 
زدن دو گل داشتند! دو گل از هادی عقیلی و امین جهان عالیان یک 
پیروزی شیرین را برای س��پاهان رقم زد تا کرانچار و تیمش بعد از 

هفته ها دوری دوباره به صدر جدول نزدیک شوند. 
این برد در شرایطی پنجمین برد س��پاهان در لیگ سیزدهم بود که 
 یک نکته آماری جال��ب درمورد پیروزی های س��پاهان این نکته را 
می گوید که تمام پنج برد س��پاهان در فصل جاری با زدن دو گل از 

سوی بازیکنان این تیم همراه بوده است. 
سپاهان در هفته اول دو بر صفر در مقابل فوالد خوزستان به پیروزی 
رس��ید و در هفته دوم هم دو بر یک اس��تقالل و امی��ر قلعه نویی را 
شکست داد.  زردها در هفته شش��م باز هم دو گل به صبا زدند و در 
هفته هشتم هم بر طبق عادت همیشگی با نتیجه دو بر صفر استقالل 
خوزس��تان را بردند تا همچنان روند دو گل زده در پیروزی هایشان 
حفظ شود. در بازی روز گذشته مقابل پرس��پولیس هم نزدیک بود 
که رکورد بردهای دو گله سپاهان خراب شود که امین جهان عالیان 
با گلزنی در ثانیه های پایانی پنجمین ب��رد دو گله کرانچار و تیمش 

را ثبت کرد. 

پوالدی کفش هایش را می پوشد!
مهرداد پوالدی هافبک ملی پوش تیم فوتبال پرس��پولیس که دچار 
یک مصدومیتی فرسایش��ی ش��ده بود، گویا پ��س از چندین عمل 
جراحی باالخره به بهبودی رسیده است و می تواند به میادین فوتبال 
بازگردد. گفته می شود، پوالدی از پایان این هفته می تواند با پوشیدن 
کفش های خود دویدن را آغاز کند و شروعی دوباره داشته باشد. این 
س��تاره مصدوم که از بازیکنان مورد عالقه   کی روش نیز محس��وب 
می ش��ود و در صورت رس��یدن به مرز آمادگی بدون تردید مس��افر 

برزیل خواهد بود.

غیبت یک  ماهه جادوگر
علی کریمی به دلیل پارگی همسترینگ پای راست یک ماه از میادین 
دور خواهد بود. تیم تراکتورسازی تبریز که این روزها علیرغم عملکرد 
نه چندان ضعیف خود در ده هفته ی نخست، به شدت تحت فشار است، 
با یک شوک بسیار بد نیز روبه رو ش��ده است. مصدومیت علی کریمی 
ستاره  خالق و بسیار مؤثر خود که ارزش خود را در هفته های گذشته با 
گل زنی و دادن پاس گل در مقاطعی که بازی برای تراکتور گره خورده 
بود، نشان داده بود. علی کریمی در تمرین هفته  گذشته   تراکتورسازی 
از ناحیه همسترینگ پای راست دچار آس��یب دیدگی شد و گویا باید 
یک ماه در انتظار بازگشت شماره  هشت محبوب تراکتوری ها نشست.

 کاسیمیرو یا اکبری
 در شهرداری یاسوج

جدایی جواد زرینچه از شهرداری یاسوج باعث شد تا این تیم در آستانه 
آغاز لیگ دسته اول بدون س��رمربی کارش را ادامه دهد.یاسوجی ها به 
واسطه برخی بازیکنان خود مذاکراتی را با کاسیمیرو سرمربی سابق نفت 
آبادان داشته اند و گفته می شود احتماال این مربی هدایت آنها را بر عهده 
خواهد گرفت. پیش از این مقدمات حضور علی اصغر کالنتری در یاسوج 
فراهم شده بود که وی ترجیح داد در کنار یاوری روی نیمکت فجر بنشیند. 
پس از آن قرمزپوشان یاسوجی سراغ محمد عباسی رفتند، اما او کارش را 
با تیم نوظهور برق نارنجی در شیراز و لیگ استان فارس آغاز کرده و گفته 
بود برای ادای دین به نام برق قرار است این فصل به صورت رایگان در این 
تیم که موسسین آن پیشکسوتان باشگاه برق هستند فعالیت نماید. اصغر 
اکبری دیگر مربی ش��یرازی هم همچنان مدنظر یاسوجی ها قرار دارد و 
چنانچه کاس��یمیرو نتواند در یاس��وج حضور یابد، باید حضور اکبری را 

قطعی دانست.

ژوزه مورینیو در دوران حضور خود در فوتبال به عنوان مربی همواره با حرکات خاص خود در کنار زمین و 6
نشست خبری سوژه رسانه ها بوده است. آقای خاص توانسته است با قهرمانی های زیادی که به دست آورده 
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 فوتبال اصفهان
 ناکام مقابل تبریز

 احمدی
و سومین کلین شیت

احمدی که مش��خصا اجازه  نفوذ کمتری دارد، در هنگام حمالت سپاهان در 
خط دفاعی می ماند و به همراه هادی عقیلی و شجاع خلیل زاده، خط دفاعی 
۳ نفره ای را تش��کیل می دهند تا در هنگام ضدحمالت حریف، بتوانند آن  را 

خنثی کنند.
 در طرف مقابل اما، حمودی آزادانه تر نفوذ می کند تا بیشتر حمالت سپاهان از 

سمت راست پی ریزی شود.
 دیدار با راه آهن اولین محک احمدی در دفاع چپ بود که اتفاقا س��پاهان در 
آن بازی هم در خط دفاعی عملکرد خوبی داشت و هم توانست موقعیت های 

خوبی را خلق کند.
 این تغییرات، هم گل های خورده سپاهان کمتر شده و هم احسان حاج صفی 
به پست دلخواه خود بازگشته و در این پست می درخشد. باید منتظر ماند و دید 

آیا این تغییرات تا آخر فصل باقی می ماند یا خیر؟ 

از مجموع دوازده امتیاز رقابت تیم های تبریزی و اصفهانی فقط یک امتیاز به 
فوتبال اصفهان برسد و تبریزی ها هم ده امتیاز به جیب بزنند.

ذوب آهن در شرایطی با دو گل مغلوب گسترش فوالد شد که شاگردان لوکا 
قبل از این هم در هفته س��وم با چهار گل در خانه مغلوب تراکتورسازی شده 
بودند تا لوکا و ش��اگردانش در نبرد با تبریزی ها امتیازی را به حساب فوتبال 

اصفهان واریز نکنند.
 اما این مسأله درمورد س��پاهان هم تفاوت چندانی ندارد و شاگردان کرانچار 
هم در دو ب��ازی مس��تقیم خود ب��ا تیم های تبری��زی فقط به یک تس��اوی 
مقابل گس��ترش فوالد دس��ت پیدا کردند و مثل ذوب آهن ب��ه تراکتور هم 
باختند تا از مجم��وع دوازده امتیاز رقابت تیم های تبری��زی و اصفهانی فقط 
 یک امتیاز به فوتب��ال اصفهان برس��د و تبریزی ه��ا هم ده امتی��از به جیب

 بزنند.

موضوع داوری جدی گرفته شود؛

تلخ کامی فوتبال!
بازی تیم های سپاهان و پرسپولیس در حالی جمعه شب با 
برتری نماینده اصفهان به پایان رسید که حرف و حدیث های 
فروانی پس از آن به وجود آمد؛ آنجا که داور مسابقه در دقایق 
ابتدایی بازی خیلی قاطعانه اقدام به اخراج مدافع تیم میهمان 
کرد. اکنون پرسش این اس��ت که قضاوت چنین دیدارهای 

حساسی نباید به دست داورهای کارآزموده تر سپرده شود؟
به گزارش مهر، فوتبال دنیا مدت هاس��ت که جای خود را از 
ورزش به یک نمایش پربیننده تلویزیونی داده اس��ت. این 
موضوع نه فقط در ایران بلکه در دنیا چنین است. تماشاگران 
میلیونی پای گیرنده های خود می نش��ینند یا به ورزش��گاه 
می روند، پول و وقت هزینه می کنند تا س��اعت و یا ساعاتی 
توام با هیجان را تجربه کنند، اما موضوع داوری همواره برای 
فوتبال چالش برانگیز بوده است. موضوعی که مسئوالن فیفا 
را به فکر انداخته برای پایین آوردن ضریب اشتباهات داوری 
تا حد ممکن به فناوری هایی از قبیل توپ های هوش��مند و 
وسایل مخابراتی روی بیاورد. بی تردید وضعیت فوتبال ایران 
از وضعیت داوری آن جلوتر است کمااینکه ما به جام جهانی 
صعود کرده ای��م و در رده های پایه هم��واره موفقیت هایی 
کس��ب کرده ایم، اما داوری ما در آس��یا مورد اقبال نیست 
نشان به این نشان که بازی های مهم قاره را کمتر به داوران 
ایرانی می سپارند. دیدار تیم های سپاهان - پرسپولیس یکی 
از همان سرگرمی های فوتبال است که قضاوت داور، زیبایی 
آن را از بین برد. از آنجا که ش��هرآورد فوتبال ایران به دلیل 
حساسیت های کاذب، زیبا و جالب از آب درنمی آید، دیدار 
تیم های پایتخت با س��پاهان هم��واره جذاب ب��وده و برای 
فوتبالدوس��تان ایرانی فرصتی بوده تا از تماشای بازی لذت 
ببرند منوط به اینکه اشکاالت و اشتباهات سؤال برانگیز، این 
زیبایی را از بین نبرد. مدافع پرس��پولیس در دقیقه چهارم 
بازی با س��پاهان در حال��ی از زمین اخراج ش��د که بازیکن 
سپاهان گردن وی را در دست گرفته و فن کشتی بر روی وی 
اجرا می کرد. این که داور با نش��ان دادن کارت قرمز بازیکن 
پرس��پولیس را اخراج می کند چندان مهم نیست، مهم این 
است که این کار خیلی س��هل انگارانه صورت می گیرد. این 
اولین اخراج جنجال برانگیز تاریخ فوتبال نیس��ت و آخرین 
آن هم نخواهد بود، اما داوران در این گونه موارد با کمک های 
خود وارد شور می ش��وند و بعد تصمیم گیری می کنند. اگر 
تماشاگر برای فوتبال مهم است باید به وی احترام گذاشته 
شود. ساماندهی به وضعیت داوری یکی از همین بدیهی ترین 

حقوقی است که یک تماشاگر فوتبال باید از آن برخوردار باشد.

خبر

قائم مقام باشگاه سپاهان از پیگیری حقوقی اتهامات علی دایی 
خبر داد. مسعود تابش در واکنش به اظهارات علی دایی پس از 
بازی پرس��پولیس با س��پاهان که گفته بود از قبل می دانستیم 
محسن قهرمانی به سمت سپاهان غش کرده است! اظهار داشت: 
ما ترجی��ح می دهیم در این ب��اره صحبتی نکنی��م، اما معاونت 
حقوقی باشگاه در حال بررسی این موارد است که اگر اتهامی به 

سپاهان زده باشند، قطعا شکایت های الزم را انجام دهیم.
        پرس�پولیس بررس�ی کند ببیند چه کسی به  آنها 

خیانت کرده!
وی با بیان این که پرسپولیسی ها قبل از بازی با سپاهان جوسازی 
کرده بودند، افزود: این حرف ها صحت ندارد و اتفاقا این دوستان 
بودند که از دو، سه روز قبل از بازی جوس��ازی را شروع کردند. 
دوباره به س��راغ موضوع مربوط ب��ه آب ها رفتن��د و از این جور 
مسائل. بنده به عنوان مدیر اجرایی تیم سپاهان اجازه نمی دهم 
یک آدم غیر مربوط وارد رختکن تیمم شود. ما کارشناس تغذیه، 
پزشک و مس��ئول تدارکات داریم و می دانیم هر جا که به عنوان 
تیم مهمان حاضر می شویم مسئولیت تدارک تیممان بر عهده 

خودمان است.
تابش ادامه داد: ای��ن را همه تیم های لیگ م��ی دانند، حاال که 
پرسپولیس این بار  با مش��کل آب مواجه نش��دند، اما اگر دفعه 
پیش چنین مشکلی داش��تند، بروند بررسی کنند که چه کسی 
در تیمشان خیانت کرده که مثال آب های آلوده مصرف کرده اند! 

ما به هیچ وجه به این مسائل توجهی نمی کنیم.
        سپاهان امسال بیشترین ضررها را از داوری دیده، 

اما آنها را مغرضانه نمی داند
قائم مقام باشگاه سپاهان با بیان این که کمیته  داوران و محسن 
قهرمانی پاسخگوی برخی اتهامات وارده باشند، به ایسنا گفت: 
قهرمانی و کمیت��ه  داوران پاس��خ های الزم در این ب��اره را باید 
بدهند. س��پاهان معموال درب��اره داروی صحب��ت نمی کند. در 
 همین فصل بیش��ترین ضررها را از ناحیه س��وت های اش��تباه 
غیر عم��د داوران دیده ای��م، گل صحیح تیم ما به فجر آفس��اید 
اعالم شد، خیلی وقت ها داوران به ضرر سپاهان سوت  زده اند، اما 

همیشه گفته ایم که مغرضانه نبوده است.  
        دایی باید مستنداتش را ارایه کند

تابش در واکنش به این که علی دایی گفته اس��ت من ش��ماره 
حس��اب ندارم و قهرمانی به سمت س��پاهان غش کرده بود، به 
ایس��نا گفت: واقعا دلیل این اتهامات را نمی دان��م. علی دایی از 
بزرگان فوتبال ایران بوده و برای سپاهان بسیار محترم است. او 
یک مربی حرفه ای است و نمی دانم بنا بر چه دالیلی اتهامات را 
وارد می کند. دوستان حتما باید مستنداتی داشته باشند و این 
ادعاها را ثابت کنند. همان طور که گفتم معاونت حقوقی باشگاه 
با جدیت پیگیر این موضوع است. هیچ کجای دنیا شاهد چنین 

مسائلی نیستیم و واقعا از این بابت متأسفیم.
 بازیکن پرسپولیس به خودش اجازه می دهد درباره مدیرعاملی 

سپاهان نظر بدهد.  وی با انتقاد از صحبت های یکی از بازیکنان 
پرسپولیس، تصریح کرد: همین یکی، دو روز پیش بود که یکی از 
بازیکنان پرسپولیس در مصاحبه ای عنوان کرده بود که چه کسی 
بهتر از فالنی مدیرعامل سپاهان ش��ود، واقعا این برای ما جالب 
 بود. من به عنوان یک مدیر در سپاهان هیچ وقت به خودم اجازه 
نمی دهم درباره مدیرعامل پرس��پولیس اظهار نظر کنم،  اما می 

بینیم که در آن طرف چنین 
اتفاقی می افتد.

 ساختار منسجم سپاهان با 
این حرف ها تکان نمی خورد

تاب��ش ب��ا تاکید ب��ر این که 
س��پاهان دارای اص��ول و 
س��اختار منس��جمی است 
که چنین مس��ائلی تکانش 
نمی دهد به ایس��نا گفت: ما 
برای باشگاه برنامه پنج ساله 
داری��م و از االن ب��ه راندمان 
باش��گاه در س��ال 95 فک��ر 
می کنی��م. در این باش��گاه 
استانداردس��ازی ش��ده و 
م��دارک ای��زو را گرفته ایم. 
شاید هر باشگاه دیگری بود 
با از دس��ت دادن مدیرعامل 

خوب و الیقی همچون علیرضا رحیمی، دچار بحران می شد، اما 
برای س��پاهان این اتفاق نیفتاد، چون باشگاه ما قائل به شخص 
نیست و اس��تراتژی دارد و تمام برنامه ها در این باشگاه تعریف 
ش��ده و اگر تابش هم از آن برود مانند هر شخص دیگری اتفاقی 
نمی افتد. کامال اتوماتیک بازی با پرسپولیس را فراموش  کرده ایم 

و به فکر بازی با ذوب آهن هستیم و همیشه همین طور بودیم.
        مدیرعامل�ی انتخاب می کنیم که حداقل 5 س�ال 

بماند
قائم مقام باش��گاه سپاهان در پاسخ به این س��ؤال که چه زمانی 
مدیرعامل جدید این باش��گاه را معرفی خواهید کرد گفت: فعال 
ترابیان رییس هیأت مدیره باشگاه با حکم سرپرستی سپاهان را 
اداره می کند و بنده هم به عنوان قائم مقام در خدمت او خواهم 
بود. هیأت مدیره مشغول بررس��ی های الزم است تا شخصی را 
انتخاب کند که در یک پروس��ه زمانی حداقل ، چهار ، پنج ساله 
سکان مدیریت باش��گاه را بر عهده بگیرد و طبق استراتژی ها و 

برنامه ریزی ها حرکت کند.

واکنش سپاهان به اظهارات دایی؛

سپاهان هم گاهی قربانی ناداوری می شود، اما...

 سپاهان معموال 
درباره داروی 

صحبت نمی کند. 
خیلی وقت ها 

داوران به ضرر 
سپاهان سوت  

زده اند، اما همیشه 
گفته ایم که 

مغرضانه نبوده 
است
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جریمه نقدی۹ میلیون ریالی برای سپاهانی ها
دیدار دو تیم استقالل خوزستان و فوالد مبارکه سپاهان اصفهان در 
هفته نهم در تاریخ 9۲/۶/۲۲ درحالی برگزار شد که تیم سپاهان با سه 
دقیقه تأخیر در نیمه دوم بازی، وارد زمین شد. بر همین اساس این تیم 

به پرداخت 9 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. 

جاي لگد میثم هنوز روي بدنم مانده
ش��جاع خلیل زاده مي گوید:» جاي لگدي که حسیني به من زد 
هنوز روي بدنم مانده. خطاي او صد در صد اخراج داشت و به نظرم 
محس��ن قهرماني بهترین تصمیم را گرفت. محسن قهرماني هیچ 

نقشي در برد ما نداشت.

سید جالل حسینی مدافع پرسپولیس خطاب به کرانچار گفته:»آقای 
کرانچار با این حرف هایت یا نمی دانی فوتبال چیست و اصال در جای 
دیگر در حال مربیگری هستی، اما اگر دقیقه۲یا۳ بازیکنان خودت را 
اخراج می کردند همین حرف ها را می زدی، پس بهتر است سکوت کنی.«

سید جالل و حمله به کرانچار

حس��اس ترین بازی هفته هم لیگ برتر در شرایطی بین دو تیم 
س��پاهان و پرس��پولیس در حالی آغاز ش��د که به خاطر شرایط 
امتیازی دو تیم در جدول رده بندی و سابقه بازی های این دو تیم 
از همان ابتدا هم مشخص بود که تماشاگران اسقبال زیادی از این 
مسابقه خواهند کرد و حضور بازیکنانی مثل خلعتبری، سید جالل 
حسینی، سید صالحی، محسن بنگر، قاسم دهنوی، پیام صادقیان 
و شجاع خلیل زاده که هر یک به تنهایی می توانستند حاشیه های 
این بازی را افزایش دهند لقب بازی بزرگ هفت��ه دهم را به این 
مسابقه داده بود. بازی با برتری سپاهان آغاز شد و انگیزه بازیکنان 
این تیم در همان چند دقیقه ابتدایی باعث ش��د تا موقعیت های 
زیادی بر روی دروازه پرسپولیس ایجاد شود تا در نهایت خطای 
میثم حسینی بر روی شجاع خلیل زاده عالوه بر هدیه دادن یک 

ضربه پنالتی به سپاهان باعث ش��د تا پرسپولیسی ها با تیمی ده 
نفره مجبور شوند در ادامه بازی در مقابل حمالت پرشمار سپاهان 
دفاع کنند. ضربه پنالتی هوشمندانه عقیلی و شوکی که در همان 
دقایق ابتدایی به پرسپولیس وارد شد در ادامه بازی توپ و میدان 
را در اختیار شاگردان کرانچار قرار داد و حمالت پرتعداد زردها با 
میدان داری حاج صفی و پاپی بارها و بارها دروازه پرس��پولیس را 
با خطر روبه رو کرد که با درخشش نیلسون و بی دقتی مهاجمان 
س��پاهان به هدر رفت. نکته مهم نیمه اول ب��ازی هماهنگ خط 
میانی س��پاهان در مقابل بازیکنان سرش��ناس پرسپولیس بود 
که بازیکنانی مثل خلعتبری و صادقی��ان را از جریان بازی خارج 
 کرد که درنهایت دایی مجبور شد در آغاز نیمه دوم هافبک سابق

ذوب آه��ن را از ترکیب تیمش خ��ارج کند. آغاز نیم��ه دوم هم 
شرایطی مش��ابه با نیمه اول داش��ت و حتی دو تعویض دایی در 
بین دو نیمه هم باعث نشد تا ش��رایط بازی به سود پرسپولیس 
تغیر پیدا کند و همچنان این س��پاهان بود که با استفاده از یک 
 یار کمتر پرسپولیس حمالتش را بر روی دروازه نیلسون طراحی 
می ک��رد. از دقیقه۶۰ به بعد پرسپولیس��ی ها ب��رای جبران گل 
خورده جلو کشیدند و این سپاهان بود که با استفاده از ضدحمالت 
بارها و بارها خط دفاعی پرس��پولیس را آزار داد. در نیم س��اعت 
پایانی بازی کرانچار با انجام دو تعویض روند رو به رش��د تیمش 
را حفظ کرد و دایی هم با فرستادن مهاجمی مثل هادی نوروزی 
 سعی در استفاده از سرعت او را داشت که تاکتیک هم نتیجه ای

نداشت و سپاهان با انجام یک دفاع منطقی سرانجام در دقایق پایانی بر 
روی یک ضد حمله پیروزی خودش در این بازی را قطعی کرد.

هزاران سؤالی که در سینه ماست 

درباره مهم ترین افشاگری سال
این شکست از یاد سرخ پوشان نخواهد رفت

کابوس قهرمانی برای پرسپولیس تکمیل شد

حتما در جریان اتفاقات امروز و دیروز هستید، علی دایی و محمد 
رویانیان در مصاحبه های جداگانه در تحلیل اتفاقات داوری بازی 
مقابل سپاهان محسن قهرمانی را به فساد مالی متهم کردند. علی 
دایی رسما از شماره حساب رفقای قهرمانی گفته و رویانیان هم 
به موضوع مهمی اشاره کرده این که یک داور قبل از بازی مهم از 
او درخواست کرده ۶۰ میلیون هزینه کند و تیمش پیروز از زمین 
خارج بشود. البته رویانیان اسمی از کسی نبرده اما از آدرس هایی 
که در مصاحبه او وجود دارد می ش��ود به س��رنخ هایی رسید که 
احتماال منظور او هم کسی جز قهرمانی نیس��ت. اما در این بین 
یک سؤال کلیدی مطرح شده است اینکه چرا دایی و رویانیان بعد 
از شکست مقابل سپاهان دست به افش��اگری زده اند.  نکته مهم 
همین جاس��ت اینکه اگر چه دایی و رویانیان  به قهرمانی حمله 

کرده اند، اما موضوع به کمی قبل تر برمی گ��ردد. موضوع داوری 
که دوستانش شماره حساب می دهند تا برایش رشوه بگیرند تا او 
بازی را دربیاورد  و البته این خبر که یک داورکه قبل از یک بازی 
مهم از مدیرعامل پرس��پولیس درخواست یک رشوه ۶۰ میلیون 
تومانی داشته است.   اصال به این سادگی ها نیست، اصال نیست . 
اگرچه  دایی و رویانیان از حق تیمشان مقابل قضاوت یک داور دفاع 
کرده اند ولی خودشان فریاد می زنند که تا به امروز واقعیت های به 
این مهمی را پنهان کرده اند .  آقای رویانیان که در برنامه ورزش و 
مردم روی معتقد بودن دو سرمربی استقالل و پرسپولیس تأکید 
می کنند و خودشان اهل مسلمانی وحوزه  هستند )یا آقای دایی 
که مدام ذکر از زبانش نمی افتد ( بفرمایند حکم این پنهان کاری 
چیست؟  این دو که حاال برآشفته حقشان را می خواهند  باید به 
این سؤال پاسخ بدهد که اگر محسن قهرمانی از طریق دوستانش 
و با شماره حس��اب های آنها از تیم های مختلف درخواست رشوه 
داشته و گناهکار و فاسد اس��ت؛ مثال چرا بعد از بازی تراکتور که 
با قضاوت عجیب یک پنالتی به پرس��پولیس هدیه داد و خطای 
دهنوی روی کریمی را نگرفت، قضاوتش را کرد؟ نکند در آن بازی 
هم شماره حسابی در بین بوده ؟ باور کنید همین پنهانکاری هاست 
که آدم فکر می کند امروز این جمالت نه بر مبنای حق که براساس 
عصبانیت و از دست دادن یک مسابقه فوتبال به زبان آمده است. 
فارغ از این که قهرمانی چطور آدمی است سالمت است یا نه، سؤال 
مهم جامعه فوتبال باید این باشد که آیا اعتراض به فساد تنها زمانی 
معنی دارد که حق ما ضایع شده باشد تا اصوال هر فسادی در هر 

زمانی قبیح و قابل پیگیری است؟



 صدور 12428 جلد
 شناسنامه مکانیزه در استان

مدیرکل س��ازمان ثبت احوال چهارمحال و بختیاری از صدور12 هزار و 
428جلد شناسنامه مکانیزه در این استان خبر داد.

 عبدالرسول غزالی اظهار داشت: ثبت وقایع والدت، وفات، ازدواج و طالق 
و همین طور ثبت مهاجرت از وظایف اصلی س��ازمان ثبت احوال استان 
است که در انجام این مهم تالش وافر صورت می گیرد. وی از ثبت8 هزار 
و 873 والدت از ابتدای س��ال تا به حال در این اس��تان خبر داد و گفت: 
حدود99درصد والدت ها در مهلت قانونی ثبت شده است. غزالی افزود: در 
همین مدت نیز یک هزار و 752 مورد فوت به ثبت رسیده که دراین مورد 
نیز بیش از 99/5 درصد در مهلت قانونی به ثبت رس��یده است. مدیرکل 
سازمان ثبت احوال چهارمحال و بختیاری با اشاره به میزان ازدواج ثبت 
شده در سال جاری خاطر نشان کرد: در سه ماهه اول سال جاری تعداد  دو 
هزار و194 مورد ازدواج به ثبت رسیده است. وی ادامه داد:  از این میزان 
ازدواج به ثبت رسیده یک هزار و 669 مورد در مناطق شهری و 525 مورد 
در نقاط روستایی به ثبت رسیده است. این مسئول تأکید کرد: از ابتدای 
س��ال تا به حال تعداد12 هزار و 428 جلد شناسنامه مکانیزه برای افراد 

باالی 15سال صادر و به متقاضیان تحویل داده شده است.

 افتتاح 14 گلزار شهید 
در هفته دفاع مقدس

مدیرکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری از افتتاح 
14 گلزار شهید در این استان همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس 

خبر داد.
علی امیری  اظهار داش��ت: هفته پر افتخار دفاع مقدس یادآور سال های 
نبرد اس��ت و یاد دالوری ه��ای سنگرس��ازان جبهه بار دیگ��ر در خاطر 
مردم مرور خواهد ش��د. امیری از افتتاح 14 گلزار ش��هید در این استان 
خبر داد و اذعان داش��ت: عملیات س��اماندهی برخی از گلزارهای شهدا 
در شهرس��تان های ش��هرکرد، لردگان و فارس��ان به پایان رسیده و در 
هفته دفاع مقدس افتتاح خواهند ش��د. وی ادام��ه داد: گلزارهای مطهر 
شهدای کلواری، میالس اصلی، ابواسحاق و موزه فرهنگی گلزار شهدای 
لردگان، گلزار خراجی و قلعه س��لیم در شهرستان شهرکرد و گلزارهای 
 شهدای زرآباد، دهنو اولیا، ش��یخ علیخان، پردنجان، نعل اشکنان، قلعه 

علی حسین، میهه1 و میهه2 در شهرستان فارسان افتتاح می شود.

 پایین بودن درآمد؛ عمده ترین
 مانع سرمایه گذاري در استان

مشاور توسعه اقتصادي کش��ور گفت: عدم س��رمایه گذاري مطلوب در 
چهارمحال و بختی��اری از عمده تری��ن موانع پیش��رفت اقتصادي این 

استان است.
بهروز هادي زنور به تشریح س��اختار اقتصادي استان پرداخت و با اشاره 
به مشکالت س��رمایه گذاری در این استان، اظهارداش��ت: پایین بودن 
درآمد مردم اس��تان و نبود پس ان��داز کافي از جمله مواردي اس��ت که 
سرمایه گذاري در اس��تان را با مشکل مواجه کرده اس��ت. هادی زنوز با 
اشاره به اولویت های س��رمایه گذاری در اس��تان، اظهار داشت: فعالیت 
هاي کشاورزي، جنگلداري، آبزي پروري، معدن، صنعت، حمل و نقل و 
واسطه گري مالي داراي اولویت سرمایه گذاري در استان هستند. به گفته 
وی، سرمایه گذاری در هتل و خوابگاه و رستوران، تولید برق، دامداري، 
مرغداري، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل، ساخت چوب و محصوالت 
چوبي وپرداخت چرم و سایر محصوالت چرمي نیز مي تواند نقش مؤثری 
بر رشد اقتصادی استان داشته باشد.  هادي زنور  با اشاره به ضرورت بهره 
وری کل عوامل تولید در رش��د اقتصادی اس��تان، تصریح کرد: چنانچه 
از سرمایه فیزیکی و انس��انی و منابع طبیعی این استان به نحو مطلوب 

استفاده شود، به یقین رشد اقتصادي استان نیز محقق خواهد شد.

خبر ویژه

حجت السالم ابوالحسن فاطمی 
 امام جمعه موقت شهرکرد

انتصاب اس��تانداران با توجه به ش��اخص های دینی و اسالمی انجام 
گیرد. تقوا و پرهیزکاری رمز سعادت و رستگاری انسان هاست و باید 
از خداوند بخواهیم تا ما را در این راس��تا یاری دهد. خداوند از طریق 
پیامبر اکرم )ص( و امامان معصوم )ع( بندگان خود را هدایت می کند 
و ما در حال حاضر از سوی امام عصر )عج( هدایت می شویم. اثرگذاری 
دعای مؤمنان و مسلمانان عامل مهمی در بهبود اوضاع کشور سوریه 
اس��ت. امید می رود تغیی��ر و تحوالتی ک��ه در اس��تان رخ می دهد، 
منشأخیر و برکت برای مردم 
شود و کسی مسئولیت امور 
را در دست بگیرد که شرایط 
الزم را داشته باشد. امیدوارم 
کسی در استان منصوب شود 
که یک سیاستمدار باسابقه، 
کاردان، معق��ول و به دور از 

جنجال های سیاسی باشد.

 انتصاب استانداران 
متناسب با شاخص های دینی باشد

چهره روزیادداشت
2000  کالس درس در چهار محال و بختیاری هوشمند سازی شد

مدیر کل آموزش و پرورش آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: دو هزار کالس در این استان 
هوشمند سازی شده است. ده هزار کالس درس در این اس��تان وجود دارد که دو هزار کالس درس 

هوشمند سازی شده است و هشت هزار کالس درس باقی مانده که هوشمند سازی شود.

7

کنسرت موسیقی محلی 
درشهرکرد برگزار شد

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: تهیه لباس فرم جدید 
برای دانش آموزان مورد تأکید آموزش و پرورش نیست، بلکه یک مقوله کامال 

اختیاری است.
 علیرضا کریمیان  اظهار داشت: پروژه مهر امس��ال با داشتن 5 کمیته فعال و 
برنامه ریزی دقیق، تمامی زمینه های الزم برای بازگشایی پرشکوه مدارس را 
فراهم کرده است. وی با اشاره به موضوع فرم و پوشش دانش آموزان در مدارس 
استان گفت: انتخاب رنگ های متنوع در هر س��ال تحصیلی با هدف افزایش 
کیفیت، تنوع در رنگ و شادابی دانش آموزان است. بعضی از خانواده ها بضاعت 
مالی مناسب برای تهیه لباس جدید را ندارند و تصمیم گیری در این رابطه به 
ش��کل موردی برعهده انجمن های اولیا ومربیان و مدیران مدارس است و در 

صورت صالحدید می توانند فرم سال گذشته را تکرار کنند.

رییس حوزه هنری اس��تان چهارمحال و بختیاری از برگزاری کنس��رت 
موسیقی محلی به مدت سه روز در شهرکرد خبر داد.

حجت اهلل شیروانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری کنسرت 
موسیقی محلی درشهرکرد، عنوان کرد: کنسرت موسیقی محلی به مدت 

سه روز در سینما بهمن شهرکرد برگزار شد.
وی با اشاره به اس��تقبال از این کنس��رت محلی، عنوان کرد: هنرمندان 
برگزار کننده این کنسرت محلی، اهل خود استان چهار محال وبختیاری 
بودند. رییس حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره 
به این که سینما بهمن شهرکرد تنها سینمای فعال استان چهارمحال و 
بختیاری است، تأکید کرد: اکران فیلم »هیس دخترها فریاد نمی زنند«  

برنامه هفته آینده این سینماست.

تهیه لباس فرم مدرسه 
اختیاری است

مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت چهار مح��ال و بختیاری گفت: 
احیای کامل تاالب گندمان نیاز به اعتبار کافی دارد.

سعید یوسف پور در گفتگو با مهر اظهار داشت: یکی از راه هایی که 
می توان به وسیله آن تاالب گندمان را احیا کرد، اعتبار کافی برای 
مطالعه تاالب اس��ت. وی تصریح کرد: اعتبار الزم برای احداث بند 

خاکی در خروجی تاالب، دو میلیارد تومان است که با آن بتوان روان 
آب فصل بارندگ��ی را احیا و در تاالب نگه داش��ت و از خروج آب از 
تاالب جلوگیری شود. یوسف پور با اشاره به این که اعتبار الزم برای 
آموزش و دانش جوامع محلی و س��اکنان حاشیه تاالب نیاز است، 
بیان داشت: آموزش الزم و فرهنگ سازی در تاالب ها باید اخذ شود.

وی با بیان این که به دالیل مختلف هر ساله شاهد آتش سوزی در 
تاالب گندمان بوده ایم، اذعان داشت: نرسیدن منابع آبی به تاالب 
موجب ایجاد خشکیدگی شده  و این یکی از عوامل آتش سوزی در 

تاالب بوده است.
     زمینه آتش سوزی در تاالب گندمان وجود دارد

یوسف پور افزود: خشکسالی های چند سال اخیر باعث شده که تاالب 
به سمت کم آبی پیش رود و زمینه را برای آتش سوزی فراهم آورد. 
مدیرکل محیط زیست چهار محال و بختیاری یادآور شد: وجود مواد 
آلی از جمله زغال سنگ و گاز متان زمینه آتش سوزی به عمق زمین 

در تاالب گندمان را به وجود آورده بود.
 یوسف پور به آتش سوزی سال 88 اش��اره کرد و بیان داشت: بیش 
از40 شبانه روز تمامی امکانات و پرسنل و اطفای حریق بسیج شدند 
تا توانستند آتش سوزی این تاالب را مهار کنند. وی بیان داشت: سال 
گذشته نیروهای محیط زیست توانس��تند از وقوع آتش سوزی در 
تاالب جلوگیری کنند. یوسف پور با اشاره به این که در سال گذشته 
نیروهای محیط بان در محدوده تاالب مس��تقر شده بودند، عنوان 
کرد: یک کانتینر جهت اس��تقرار محیط بانان نصب و خودرو هایی 
مثل تراکتور ، تانکر آب، یک دس��تگاه مولد برق دیزل، دو کیلومتر 
لوله برزنتی و آلمینیومی ودیگر امکانات در آن محل مس��تقر شد 
و این امر باعث شد طی سه سال گذش��ته از وقوع آتش سوزی در 

محدوده تاالب جلوگیری شود. وی با تأکید بر این که احیای تاالب 
دومین مرحله ای بود که باید انجام می گرفت، بیان داشت: با توجه 
به بی آبی و مش��کالت مطالعه همه جانبه در سطح تاالب، مطالعه 
منابع آب و نیاز های آبی تاالب با مصوبه کمیته منابع آب استان از 
طریق آب منطقه ای مورد توجه قرار گرفت و مطالعاتی در خصوص 
چگونگی احیای مجدد تاالب و پیگیری حقابه تاالب با شرکت آب 

منطقه ای انجام شد.
     مصوبه چرای دام در تاالب گندمان بر عکس شده است

مدیرکل محیط زیس��ت چهار محال و بختیاری گفت: احیای 
تاالب از طریق مدیریت منابع آب در فصل بارندگی و با احداث 
یک بند خاکی مقدمات آن شروع شد و سال گذشته با همکاری 
خوب بخش گندمان از راه صرفه جویی در منابع آب و از طریق 
شیوه های آبیاری موجب شد20 درصد سطح تاالب احیا شود.

یوسف پور بیان داشت: سال گذش��ته با توجه به پیگیری های 
الزم از طریق شورای تأمین شهرستان بحث ورود دام به سطح 
تاالب مطرح و از ش��ورای تأمین شهرستان خواستار شدیم که 
دو ماه اول سال را در حاشیه تاالب اجازه چرا داده شود و مابقی 
سال ورود دام به تاالب ممنوع  شود. وی تصریح کرد: متأسفانه 
مصوبه بر عکس شد و دو ماه اول سال چرای دام ممنوع و مابقی 

سال را آزاد کردند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست چهار محال و بختیاری:

احیای کامل »گندمان« نیاز به اعتبار کافی دارد

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1135 |یک شنبه 31شهریور 1392 |16 ذی القعده    1434

 همزمان با اولین روز
 از هفته دفاع مقدس؛

برگزاری رژه نیروهای مسلح 
در چهارمحال و بختیاری

مسئول روابط عمومی و تبلیغات سپاه چهارمحال و بختیاری 
از آمادگی همه جانبه نیروهای مسلح استان برای برگزاری 

رژه31 شهریور ماه خبر داد.
نعم��ت اهلل عبدالله��ی ب��ا گرامیداش��ت آغاز هفت��ه دفاع 
 مقدس به تش��ریح مهم ترین برنامه های سپاه حضرت قمر

بنی هاشم)ع( در هفته دفاع مقدس پرداخت و اظهار داشت: 
یکی از مهم ترین برنامه های هفته دفاع مقدس رژه نیروهای 
مسلح جمهوری اس��المی ایران است که با همکاری ارتش، 
سپاه، بسیج و نیروی انتظامی امروز 31 شهریورماه و در آغاز 
هفته دفاع مقدس در شهرکرد و سراس��ر شهرهای استان 

برگزار می شود.
وی نمایش اقت��دار و آمادگی همه جانب��ه دفاعی نیروهای 
مسلح را هدف اصلی برگزاری این رژه بیان کرد و افزود: در 
این برنامه بسیار مهم و حساس نیروهای نظامی و انتظامی 
استان اقتدار و آمادگی خود را به جهانیان نشان خواهند داد و 

بار دیگر دشمنان را ناکام و ناامید خواهند کرد.
عبداللهی با تأکید بر آمادگی همه یگان ه��ای رژه روند در 
استان تصریح کرد: رژه31 شهریور قدرت و عظمت نیروهای 
نظامی و انتظامی را به نمایش می گ��ذارد که 61 یگان رژه 
رونده برای نمایش این اقت��دار، آمادگی و آموزش های الزم 

را فرا گرفته اند.
وی با اشاره به این که از هر شهرس��تان دوگردان برای رژه 
اعزام شدند، خاطرنشان کرد: برای نمایش هرچه بهتر قدرت 
و عظمت نیروهای نظامی در مناطق مختلف از هر شهرستان 

دو گردان برای رژه در مرکز استان اعزام شده است.
مسئول روابط عمومی سپاه استان از نمایش تجهیزات نظامی 
و انتظامی در این رژه خبر داد و افزود: نمایش س��امانه ها و 
تجهیزات دفاعی و نظامی در حوزه ه��ای مختلف زمینی و 
هوایی و رژه موتوری نیروهای سپاه، بسیج و نیروی انتظامی 

از مهم ترین بخش های رژه 31 شهریور محسوب می شود.
وی با اش��اره به این که مقامات عالی رتبه اس��تانی در این 
برنامه حضور خواهند داشت، تصریح کرد: رژه  امروز با حضور 
نماینده ولی فقیه در اس��تان، حجت االس��الم والمسلمین 
نکونام، اس��تاندار، فرماندهان و مقام��ات نظامی و انتظامی 
و جمعی از خانواده های معظم ش��هدا صبح یک ش��نبه در 

چهارراه استانداری برگزار می شود.

؟؟؟؟؟

افزایش ورود مس��افر به شهرس��تان س��امان و جوابگو نبودن 
ظرفیت جاده ها موج��ب ترافیک س��نگین در جاده های این 
شهرستان شده است و مشکالت بسیار زیادی را برای مسافرها 

و همچنین ساکنان شهرستان ایجاد کرده است.
 شهرستان س��امان یکی از زیباترین مناطق کش��ور و استان 
چهارمحال و بختیاری است که در تمام فصول سال زیبایی های 
خاص خود را دارد. این شهرس��تان به واسطه عبور زاینده رود 
از داخل آن، دارای آب و هوایی بس��یار عالی است و مسافران، 
زیبایی رودخان��ه را می توانند در این شهرس��تان مش��اهده 
کنند. وجود باغ های گس��ترده میوه و پل تاریخی زمانخان از 
دیگر ویژگی های منطقه است که مس��افران را به این منطقه 
می کش��اند. از طرفی رودخانه زاینده رود در اس��تان اصفهان 
خشک شده و مسافران این اس��تان برای مشاهده زاینده رود 
به اس��تان چهارمحال و بختیاری و شهرستان سامان می  آیند 
و همین امر ورود مس��افر را چندین برابر کرده است. رسیدن 
میوه های ای��ن منطقه از جمله هلو، گردو، س��یب، ب��ادام و... 
فروش میوه ها توسط اهالی در کنار جاده و ورود مسافر را به این 
منطقه بیش از پیش افزایش داده و ترافیک شدید در بسیاری 
از روزها در جاده های این شهرستان ایجاد می شود. دکه های 
فروش میوه نیز یکی از مواردی است که در این منطقه در ایجاد 
ترافیک نقش دارد و همچنین موجب ایجاد تصادفات در این 

منطقه شده است. جاده های این منطقه در بسیاری از مناطق 
از استانداردهای الزم برخوردار نیست و موجب ایجاد مشکالت 
بسیاری در این خصوص شده است. بسیاری از باغداران برای 
انتقال میوه های خود به بازار دچار مش��کل شده اند و با وجود 
 این که میوه ه��ای آنها ب��رای جلوگیری از خراب ش��دن باید 
 س��ریع تر به ب��ازار هدف برس��د در بعض��ی از اوق��ات در این 

ترافیک ها گیر افتاده و دچار مشکل می شوند.
     ترافیک پ�ل زمانخان به بح�ران و معضل اجتماعی 

تبدیل خواهد شد
فرمانده پلیس راه س��امان – تی��ران در گفتگو ب��ا مهر گفت: 
ترافیک پل زمانخان در این شهرس��تان در آین��ده نزدیک به 
یک بحران و معض��ل اجتماع��ی تبدیل خواهد شد.ش��هرام 
ش��اهوردی با بیان ای��ن که ترافی��ک پل زمانخ��ان تبدیل به 
معضل اجتماعی خواهد شد، اظهار داشت: عمده مشکالت در 
شهرستان سامان ترافیک پل زمانخان، دکه های میوه فروشی 
 ج��اده ای، نبود جاده ه��ای جایگزین در حاش��یه زاینده رود 

و ... است.
 وی با اش��اره به این که رفتینگ در جای مناسبی قرار نگرفته 
بود که در حال حاضر به دلیل نامناس��ب بودن مکان، تعطیل 
شده است، بیان داشت: وجود دکه های میوه فروشی در کنار 
جاده ها تصادفات را به همراه داشته که باید هرچه سریع تر این 

دکه ها جمع آوری شوند. ش��اهوردی با بیان این که بیشترین 
دکه های جاده ای میوه فروش��ی در روستای چلوان و شوراب 
صغیر است، بیان داش��ت: دکه های میوه فروشی باید در این 
شهرستان س��اماندهی شود. وی با اش��اره به این که سه نقطه 
حادثه خیز در این شهرس��تان موجبات بیش��ترین تصادف را 
به وجود آورده است، عنوان کرد: پیچ راهدارخانه، پیچ گلوگاه 
شوراب صغیر و سه راهی ایل بیگی  جزء نقاط حادثه خیز این 

شهرستان است.
     جاده منطقه س�امان جوابگوی ورود مس�افران این 

منطقه نیست
نماینده میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری در شهرستان 
سامان نیز در این خصوص در گفتگو با مهر اظهار داشت: جاده 
منطقه سامان جوابگوی ورود خیل مسافران این منطقه نیست. 
مسلم اسد الهی ادامه داد: این شهرستان یکی از مناطقی است 
که زیباترین روس��تاها را در خود ج��ای داده، اما به علت نبود 
جاده مناسب بازدید از روس��تاها توسط گردشگران بسیار کم 
است و گردشگران فقط از منطقه پل زمانخان دیدن می کنند.

وی عنوان کرد: اگر جاده های این منطقه توسعه یابد، مسافر 
به راحتی می تواند از روستاها و مراکز گردشگری این منطقه 
دیدن کند و بس��یاری از مش��کالت منطقه حل خواهد شد و 
همچنین توسعه و رشد روستاها و درآمد در این منطقه افزایش 
پیدا خواهد کرد. وی عنوان کرد: امکانات برای راحتی مسافران 
در این منطقه کم است که باید این مهم نیز در دستور مسئوالن 

منطقه قرار گیرد.
     کلیه س�رویس های مدارس چهارمحال و بختیاری 

معاینه فنی شوند
 مدیر کل آموزش و پرورش چهار محال و بختیاری گفت: تمام 
سرویس های مدارس استان چهارمحال و بختیاری باید معاینه 
فنی شود. علیرضا کریمیان اظهار داشت: خودروهایی که برای 
سرویس مدارس در نظر گرفته شده چنانچه مدل پایین باشند 

با نظر مدیر مدرسه باید10 درصد تعرفه را کسب کنند.
وی تصریح کرد: قیمت سرویس های مدارس به تأیید شورای 
 ش��هر رس��یده و آنجا مش��خص خواهد کرد که به چه میزان 
 می توانند پ��ول دریاف��ت کنند.کریمی��ان ادام��ه داد: کلیه 
سرویس های مدارس نیز باید برگه معاینه فنی گرفته و پلیس 
نیز بر آنها نظارت داشته باشد. وی با اشاره به این که پلیس باید 
بر رانندگان سرویس های مدارس نیز نظارت داشته باشد بیان 
داشت: رانندگانی می توانند برای سرویس های مدارس در نظر 

گرفته شوند که تأیید صالحیت شده باشند.

ترافیک سنگین در جاده های سامان

 دکه های فروش میوه باعث تصادف می شود

  یکی از راه هایی 
که می توان به 

وسیله آن تاالب 
 گندمان را 

احیا کرد، اعتبار 
کافی برای مطالعه 

تاالب است



خواندنی

 نشانه های خرابکاری 
در زندگی مشترک

اخبار ویژه

در اعماق یک��ی از ژرف ترین غارهای 
دنیا ک��ه عمق آن به بی��ش از1350 
متر می رسد، دانشمندان با موجودی 
خارق الع��اده روبه رو ش��ده اند؛گونه 
جدی��دی از حل��زون که پوس��ته ای 

تقریبا شفاف دارد.
در اعماق یک��ی از ژرف ترین غارهای 
دنیا ک��ه عمق آن به بی��ش از1350 
متر می رسد، دانشمندان با موجودی 
خارق الع��اده روبه رو ش��ده اند؛ گونه 
جدیدی از حلزون که پوسته ای تقریبا 

شفاف دارد.
این گونه جدید از حلزون های خاکی 
که Zospeum tholussum  نام گذاری شده، رده کامال جدیدی در خانواده حلزون های 
صدف توخالی اس��ت. این حلزون بس��یار کوچک دارای صدفی مارپیچی، نیمه ش��فاف و 
گنبدی شکل است. این گونه حلزون که صدها متر زیر زمین زندگی می کند، کامال با زندگی 
در تاریکی خو گرفته است؛ برای مثال، ظاهرا این حلزون هیچ گونه حس بینایی ندارد که 
جهشی عادی در چنین جانورانی محسوب می شود. حیوانات غارزی شامل سخت پوستان، 
ماهیان و سمندرها، اغلب طی هزاران سال حس بینایی خود را از دست داده اند. وقتی نوری 

برای دیدن وجود ندارد، مصرف انرژی برای تفسیر محرک های نوری هم معنایی ندارد.
این حلزون خاص که در عمق بیش از  یک کیلومتری زیر زمین و در مجموعه غارهای لوکینا 
جاما- تروجاما در کرواسی کشف شده، توانایی حرکتی اندکی دارد. این حلزون اغلب در گل 
و الی سرد و عمیق غار و نزدیک آب جاری باقی می ماند تا بتواند رطوبت بدن خود را حفظ 
کند. دانشمندان هنوز به درستی نمی دانند که نحوه تولیدمثل این حلزون چگونه است و یا 

این که از چه چیزی تغذیه می کند.

یک شرکت نروژی از برنامه های خود 
برای ساخت یک کش��تی جدید باری 
رونمایی ک��رده که تن��ه آن به قدری 
بزرگ اس��ت که به جای بادبان عمل 

می کند.
کش��تی Vindskip ساخت شرکت 
Lade AS از ی��ک بدنه به عنوان یک 

هوابُر غول پیکر استفاده می کند.
به گفته سازندگان، این کشتی تجاری 
هیبریدی از نیروی باد استفاده می کند 
و می توان��د ت��ا60 درص��د در مصرف 
سوخت صرفه جویی کرده و انتشارات 
گلخانه ای را تا80 درصد کاهش دهد. 

یک نرم افزار خاص به بررسی شرایط باد و محاسبه بهترین مسیر برای کشتی خواهد پرداخت. 
این طراحی از یک دهانه بزرگ برای حمل بار و قایق های نجات برخوردار است که از گوشه ای از 
لبه اطراف بخش باالیی کشتی در صورت نیاز به آب می افتند. این شرکت همچنین اظهار کرده 
که کشتی Vindskip که از صنعت هوافضا برای ساخت بدنه هوابُر متقارن استفاده الهام گرفته، 
می تواند در نهایت برای کشتی های بزرگ مسافربری مورد استفاده قرار بگیرد.به ادعای سازندگان، 
این هوابُر به مهار یک نیرو شبیه آسانسور ایرودینامیکی کمک می کند که کشتی را به جلو می راند. 
این فناوری از یک ژنراتور الکتریکی با قدرت گاز طبیعی مایع برای تأمین مابقی نیاز انرژی خود 
و حرکت از حالت توقف استفاده می کند.  سازندگان امیدوارند بتوانند مجوز این طراحی را برای 
 ،MS Tûranor PlanetSolar سازندگان کشتی در سراسر جهان کسب کنند. ماه گذشته
بزرگ ترین کشتی خورشیدی جهان در امتداد جریان خلیج در لندن کناره گرفت. این کشتی در 
رکورد جدید خود در اوایل سال جاری در زمان سفر از الس پالماس جزایر قناری به سنت مارتین 

در کارائیب توانست اقیانوس اطلس را در 22 روز طی کند.

طراحی کشتی بدون بادبانکشف جانور عجیب در عمق زمین

اگ��ر ش��وهرتان در دخ��ل و خ��رج ش��ما دخالت 
 می کن��د، ف��ورا او را درم��ورد خرج ه��ای خودش

 سرزنش نکنید.
درست است که همه مردم دوس��ت دارند بهترین و 
سعادتمندترین زندگی مشترک را داشته باشند، ولی 
بعضی کارها که شاید متوجه آنها هم نباشید، به رابطه 

شما آسیب می زنند.
 در واقع شما عمدا این کارها را انجام می دهید، زیرا 
معتقدید که کار درستی هستند، ولی درست برعکس 
آن صحیح اس��ت. از اش��تباهات زیر دوری کنید تا 

زندگی مشترک شما دوام یابد.

سکوت می کنید:
      صبر می کنید تا شوهرتان در صورت نیاز 

به چیزی، به حرف بیاید
آقایان دوس��ت دارند قوی باش��ند، نه آسیب پذیر و 
بس��یاری از آنها حس می کنند که نم��ی توانند به 

داشتن نیازهای بیشتری اعتراف کنند.
 اگ��ر او حس کند که ش��ما زیادی س��رتان ش��لوغ 
اس��ت یا نیاز او را قبول نمی کنید، س��اکت می ماند 
 و درمانده می ش��ود. از او بپرس��ید که ب��ه چه فکر 
می کند و چه می خواه��د. صبر نکنید تا خودش آن 
 را مطرح کند، زیرا به احتمال زی��اد هرگز این کار را 

نخواهد کرد.

کمی تشکر کنید:
      شما به ش�وهرتان نمی گویید چقدر از او 

سپاسگزارید
چه او نان آور باش��د، چه پدری بیکار باش��د، باید از 
تالش های او قدردانی کنید، در غیر این صورت فکر 

می کند سربار است. 
حتی اگر ش��ما هم پا به پای او کار م��ی کنید، باید 
تشکرات قلبی خود را به او نشان دهید. کمبود تقدیر 
و سپاسگزاری در زندگی مشترک بیزاری می آفریند.

عمل کردن بهتر از حرف زدن است:
       شما شکایت می کنید که او به شما محبت 

نمی کند، در حالی که این کار را می کند
ش��وهرتان هر چقدر هم یک دل نه صد دل عاش��ق 
 ش��ما باش��د، به احتم��ال زیاد درب��اره آن با ش��ما 

حرف نمی زند.
  او احساس��ات خود را از طریق پدری ک��ردن برای 
بچه ها و یا زدن چمن های باغچه نش��ان می دهد. با 
آن که ش��ما منتظر گفتگویی طوالنی درمورد عشق 
هستید، ولی نباید این نوع بیان احساسات و عشق و 

حمایت او را نادیده بگیرید.

رقبای پیشین:
       به طور ناخودآگاه خواس�تگارهای قبلی 

خود را بت می کنید
 بعض��ی از خانم ه��ا با گذش��ت زمان و محو ش��دن 
بدی های خواس��تگاران پیش��ین، از آنه��ا تعریف و 

تمجید می کنند. 
یادتان باش��د که این کار بر رواب��ط محکم هم تأثیر 
 منفی می گذارد. صحبت کردن درمورد خوبی های

خواس��تگاران قبل��ی، جر و بح��ث های ب��دی را با 
 همس��رتان ش��روع م��ی کن��د. بای��د روی بهترین 
ویژگی های همسرتان تمرکز کنید و به جای مقایسه 

او با دیگران، ارتباط بهتری با او برقرار کنید.

خبر بد:
       معتقدید همه مردها بد هستند

ش��اید در گذش��ته از س��وی بعضی ها ب��دی هایی 
 دیده باشید و منتظر باشید که ش��وهرتان هم مثل

  آنها ش��ود. مش��کل ب��زرگ اینجاس��ت ک��ه هرگز 
نمی توانید رابطه خوبی با شوهرتان برقرار کنید، اگر 
هنوز روی همان باورها تأکید می کنید. آنچه اتفاق 
افتاده را بپذیرید و خودتان و دیگران را ببخش��ید و 
رفتار خود را عوض کنید. شروع تازه ای با همسرتان 

داشته باشید.

گمانه زنی نکنید:
      گمان می کنید می دانید او به چه می اندیشد

حدس و گمان، دشمنی می آفریند. به جای آن که با 
شوهرتان حرف بزنید، در ذهنتان سناریو می نویسید. 
هر وقت دیدید در حال گمانه زنی هستید، خودتان را 
کنترل کنید. نگرانی های خود را با شوهرتان در میان 

بگذارید و واقعیت را جستجو کنید.

تک روی:
      شما به تنهایی س�عی می کنید این رابطه 

را ادامه دهید
تالش از سوی یک نفر همیش��ه زندگی مشترک را 
 به مشکل و دردسر می کشاند. رابطه با دو نفر شروع 
می شود. اگر یکی از این دو نفر حضور نداشته باشد یا 
از لحاظ عاطفی غایب باشد، هیچ ارتباطی نمی ماند. 
همیشه حواستان باشد که آیا شما به تنهایی رابطه را 
پیش می برید یا خیر، در این صورت از کارشناس و 

مشاور بخواهید که راهنمایی تان کند.
عادالنه مبارزه کنید.

یک تیم از دانشمندان دپارتمان زیست شناسی مولکولی و زیست 
فناوری دانشگاه شفیلد پس از ارسال یک بالن با طراحی ویژه به27 
کیلومتری استراتوس��فر طی بارش اخیر شهابی ارگانیسم های 
کوچکی کشف کرده اند که احتمال می رود منشأ آن فضایی باشد.

بالن طراحی شده دانشمندان از نزدیکی چستر به فضا پرتاب شد 
و دربرگیرنده میکروسکوپ هایی بود که وقتی بالن به ارتفاع 22 

و 27 کیلومتری رسید فعال شده و بررسی خود را آغاز می کرد.
این بالن نزدیکی ویکفیلد، سالم فرود آمد.

دانش��مندان پس از ف��رود این بالن کش��ف کردند ک��ه تکه ای 
دیاتوم )گروهی از آغازیان( و موج��ودات بیولوژیکی نامتعارفی 
 از استراتوس��فر به دس��ت آورده اند ک��ه همه آنها ب��زرگ تر از 

اندازه ای بودند که بتوان گفت متعلق به سیاره زمین هستند.
استراتوسفر دومین الیه بزرگ اتمسفر است که باالی تروپوسفر 
و پایین مزوس��فر قرار دارد. میلتون وینرایت ریی��س این گروه 
تحقیقاتی اظهار داشت که این نتایج می تواند انقالبی باشد. اگر 
حیات در فضا وجود داش��ته باش��د باید دیدگاه خود را نسبت به 
بیولوژی و تکامل به طور کامل تغییر دهیم. دانش��مندان اظهار 

داشتند هنگام نمونه برداری و پردازش، تمام دقت خود را نسبت 
به وجود آلودگی به کار برده اند. این گروه اطمینان دارند که منشأ 
این ارگانیسم های بیولوژیکی به استراتوسفر می رسد. وینرایت 
گفت: اکثر مردم تصور می کنند که ای��ن ذرات بیولوژیکی باید 
از زمین به استراتوسفر رسیده باشند، اما دانشمندان اتفاق نظر 
دارند که ذره ای به اندازه ذره کش��ف ش��ده نمی توان��د خود را 
باال کش��یده و به ارتفاع 27 کیلومتری زمین رسیده باشد. تنها 

اس��تثنای  این مورد انفجار آتشفشانی ش��دید است که چنین 
 مسأله ای ظرف سه ساله اخیر از زمان انجام این نمونه برداری ها

مشاهده نشده اس��ت. وی افزود: بدون مکانیس��می که از طریق 
آن، ذرات بزرگی چون این ذره کش��ف ش��ده، بتوانند خود را به 
استراتوسفر منتقل کنند، تنها نتیجه گیری که می توانیم داشته 
 باش��یم این اس��ت که این موجودات بیولوژیکی از فضا آمده اند، 
نتیجه گیری های ما نش��ان می دهد که حی��ات از فضا به زمین 
رسیده و حیات به این سیاره محدود نشده است. قرار است نتیجه 
تحقیقات این گروه در مجله » کیهان شناسی« منتشر شود. این 
تیم تحقیقاتی امیدوار است که بتواند نتایج این تحقیقات را بسط 
دهد و آنها را با انجام آزمایش های دیگری که در ماه اکتبر انجام 
می شود قطعی تر کند. در ماه اکتبر بارش شهابی مرتبط با دنباله 
دار هیلی صورت گرفت و در استراتوس��فر حج��م زیادی از غبار 
کیهانی به وجود آمد. این دانشمندان امیدوارند که ارگانیسم های 
بیشتری در این تاریخ کشف کنند. بارش شهابی در هنگام عبور 
سیاره زمین از میان توده ای از ذرات در فضا رخ می  دهد. در این 

مواقع تعداد زیادی شهاب در جو زمین می سوزند.

کشف حیات فرا زمینی پس از بارش شهابی
 بهترین روش ها 

برای اخراج کارمندان!
 

اخراج کردن هم برای خودش راه و رس��می دارد و ن��ه کارفرما و نه 
کارمند، هیچ کدام از این قضیه خوشحال نیستند. باید با حفظ اخالق 
و انسانیت این خبر بد را به کارمند داد تا عزت و احترام او خدشه دار 
نشود. رابرت ساتون استاد دانشگاه استنفورد و مؤلف کتاب »رییس 
خوب، رییس بد« راهنمایی هایی ب��رای اخراج کارمند توصیه کرده 

است که در زیر می خوانید:
     اولین کاری که باید بکنید این است که به او پیش بینی پذیری 
 بدهید. اخراج یک نفر بدون هش��دار قبلی و اخ��راج در جا گاهی رخ 
می دهد، ولی رییس خوب، رییس��ی اس��ت ک��ه قب��ل از اخراج به 
کارمندش هش��دار بدهد. دومین کاری که باید بکنید این است که 
تا جایی که ام��کان دارد او را درک کنید. مطالعات نش��ان می دهد 
که وقتی به کارمندی گفته می ش��ود که اخراج او ضروری است، او 
استرس کمتری در این مورد دارد. سوم این که به او اختیار بدهید تا 
نحوه فاش کردن این خبر را خودش انتخاب کند و آخرین مورد این 

که همدردی و دلسوزی داشته باشید.
نکات زیر را نیز در هنگام اخراج یک کارمند در نظر داشته باشید:

    پنج شنبه ها کسی را اخراج نکنید. این کار باعث می شود که فرد 
اخراج شده، پنج شنبه و جمعه اش را با حس بسیار بدی بگذراند. او 
در این مدت، عصبانیت و استرس و ناراحتی را تجربه می کند و منابع 

و مراجعی را در دسترس ندارد تا با آنها مشورت کند.
 س��عی کنید ش��نبه یا یک ش��نبه ای��ن کار را انجام دهی��د. هرچه 
عمل اخراج در روزهای اول هفته باشد بهتر است، زیرا کارمند اخراج 
ش��ده بهتر و زودتر می تواند ب��رای آینده اش اق��دام کند و فرصت 
 دسترس��ی به موقعیت های ش��غلی دیگر در اوایل هفت��ه را خواهد 

داشت.
    با ترتیب دادن جلسه ای بعد از اخراج، این موضوع را به کارکنان 
دیگر نگویید. این که به صورت رس��می جلس��ه ای ترتیب دهید تا 
درمورد اخراج یک��ی از کارمندان ب��ه کارکنان دیگر ح��رف بزنید، 
سؤاالت ناخواس��ته ای مطرح می کند، در این باره که چه اتفاقی رخ 
داده و این کمی شوم و ناراحت کننده به نظر می رسد. هیچ راهی بهتر 
از این نیس��ت که این خبر بد را با صحبتی کوتاه و سریع به کارکنان 
در صبح روز بعد، منتقل کنی��د. نباید کاری کنید که این خبر خیلی 

مهم به نظر برسد.
     به بعض��ی از کارکنانی که باید در جریان باش��ند، قبل از اخراج 
اطالع دهید. بعضی از همکاران هستند که باید قبل از اخراج کارمند 
مربوطه در جریان ماجرا باشند؛ مانند ناظر مستقیم )که به احتمال 
زیاد باید اخراج او را تأیید کند(، کارکنان منابع انسانی و حتی مدیر 
دفتر.  بسته به فرهنگ اداری و س��طح امنیتی سازمان، ممکن است 

الزم شود به اداره فناوری اطالعات هم خبر داده شود.
    بدون نقشه و آمادگی قبلی س��خنرانی نکنید. با منابع انسانی یا 
حتی با وکیل شرکت مشورت کنید و ببینید که باید چه بگویید و چه 
نگویید. درمورد بعضی از شغل ها یا کشورها، مطالبی هست که نباید 
فاش شود و یا کارمند نباید دلیل اخراجش را بداند تا نتواند شکایتی 
بکند. یادتان باشد گاهی گفتن دو کلمه »شما اخراجید« کافی است.

 بهترین روش
 برای شستشوی لباس 

ش��وینده هاي لباس ها که امروزه با مارک هاي جدید خریداران را به 
س��وي خود جلب مي کند داراي م��واد مضر خطرناکي هس��تند که 

سالمتي را به خطر مي اندازند.
پودرهاي شوینده  اي که براي شستش��وي لباس به کار مي روند اگر 
از اس��تاندارد و کیفیت الزم برخوردار نباش��ند باعث ایجاد آلرژي و 

حساسیت هاي پوستي مي شوند.
بررسي ها نشان مي دهند مصرف کمي از شوینده ها قادرند کثیفي و 
چرک هاي تعداد زیادي از لباس ها را برطرف کنند از این رو بسیار به 

مقدار کم باید از تاید و پودرهاي شوینده استفاده کرد.
بهترین روش براي شستش��وي لباس ها استفاده از صابون است زیرا 
صابون به طور کلي چربي ها و آلودگي ها را از بین مي برد و به هیچ وجه 

مشکالت پوستي و آلرژي ایجاد مي کنند.
گفتني است؛ آمارهاي جدید نشان مي دهند 20 درصد بیماري هاي 
آسم و تنفسي بخاطر استفاده از شوینده ها و پودرها است زیرا استفاده 
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امام علی  )ع( :
خوش گمانی، از اخالق عاقالن است.

عکس نوشت

 تصادف قطار 
 با یک اتوبوس
 در اوتاوا کانادا

 دکتر ابراهیم خادم متخصص طب سنتي در خصوص تدابیر 
غذایي گفت: نگاه مکتب طب سنتي به مقوله سالمتي نگاهي 
است که اس��اس و پایه آن بر »حفظ س��المتي« قرار دارد تا 

»درمان«.
از این رو حکماي طب س��نتي ایران با وضع قوانین س��اده و 
دس��تورالعمل هاي کاربردي و قابل اجرا موجبات س��المتي 

جامعه را فراهم مي آورند.
وي در ادامه گفت: ش��ش اصل ضروري براي حفظ سالمتي 
انسان از مباحث بسیار ارزش��مند طب سنتي ایران است که 
شامل آب، هوا، خوردني ها، آش��امیدني ها، خواب و بیداري، 
حرکت و سکون )ورزش( اس��ت که در این میان نقش تغذیه 
در حفظ تندرستي افراد بسیار حائز اهمیت و اساسي است، 
چرا که برخورداري از س��المتي بدون داشتن تغذیه صحیح 

میسر نیست.
وي با اش��اره به ویژگي هاي مهم غالت در مقایس��ه با س��ایر 

دسته هاي مواد غذایي گفت: هضم سریع و آسان آن یکي از 
بارزترین این ویژگي هاست.

به گفته این متخصص: طبیعت گندم، گرم و از لحاظ رطوبت 
و خشکي معتدل به ش��مار مي آید. بین انواع آردهاي گندم، 

آردي که به میزان کافي سبوس داشته باشد، ارجعیت دارد.
وي تأکید ک��رد: از بین نان ه��اي گندم موج��ود در جامعه 

امروزي، نان س��نگک به جهت دارا بودن سبوس گندم و نیز 
اس��تفاده کمتر مواد افزودني همچون جوش شیرین در آن 

بیش از سایر انواع نان توصیه مي شود.
وي عنوان کرد: جو را نیز از دیگر غ��الت پرمصرف مي دانیم 
که البته غذا بودن آن کمتر از گندم است. طبیعت آن سرد و 

خشک بوده و به خاطر طبیعت سردش نفاخ نیز است.
وي اف��زود: از نگاه طب س��نتي مداومت برخ��وردن نان جو 

برخالف نان گندم سبب الغري مي گردد.
وي با اش��اره به این که برنج نیز جزء غالت پرمصرف جامعه 
امروزي اس��ت گفت: غذا بودن برنج کمتر از گندم و بیشتر از 
سایر غالت است. وي در پایان تصریح کرد: مداومت برخوردن 
برنج موجب چاقي و افزایش وزن است. برخي افراد به دالیلي 
به جاي نان گندم یا جو از نان برنج استفاده مي کنند. نان برنج 
از نان، دیر هضم تر بوده و ممکن اس��ت در برخي افراد ایجاد 

مشکل نماید.

طب سنتي کدام نان را توصیه مي کند؟

نکته
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