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  برنامه ای برای ديدار
 با اوباما ندارم

برنامه ای برای دی��دار با باراک اوباما رییس جمهور آمری��کا ندارم، اما اگر 
فرصتی پیش بیاید می توانیم با یکدیگر گفتگو کنیم.

آمریکا تمایل خود را برای چنین دیداری نش��ان داد و به طور کلی ایران 
تحت شرایط خاصی می تواند اجازه چنین دیداری را بدهد، اما بر این باورم 

که زمان کافی برای هماهنگ کردن این نشست به طور کامل...

 با  متخلفین
 قاطعانه برخورد می کنیم

ریی��س فدراس��یون فوتب��ال ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه 
 خی��ال م��ردم از برخ��ورد قاطعان��ه فدراس��یون 
با تخلفات راحت باش��د، گف��ت: اگرچه انع��کاس این 
مش��کالت فوتبال فضا را متش��نج می کن��د، اما مردم 
بدانند فدراسیون همچون گذشته با متخلفین قاطعانه 
برخورد می کند. علی کفاشیان در گفتگو با ایسنا، درباره 
عیادتش از جانبازان 8 سال دفاع مقدس اظهار داشت: 

این دیدارها برای آن که یاد و خاطره جنگ و...

2

وزی��ر مس��کن و شهرس��ازی گف��ت: کاهش قیمت مس��کن 
دس��توری نیس��ت ک��ه بخواهی��م دس��تور ب��ه کاه��ش 
 قیم��ت آن بدهی��م، بلک��ه به ش��کر خ��دا ناش��ی از تحوالت

 بازار است. 
عباس آخون��دی در حاش��یه جلس��ه هیأت دول��ت در جمع 
 خبرن��گاران در پاس��خ ب��ه کاهش قیم��ت مس��کن و این که

آیا این روند ادامه خواهد داشت، گفت: کاهش قیمت مسکن به 
شکر خدا ناشی از تحوالت بازار است و به انتظارات مردم بستگی 

دارد که این روند ادامه پیدا کند  یا نه.

 وی درب��اره افزایش قیم��ت بلیت هواپیماه��ای چارتر گفت: 
درمورد اجرای قان��ون برنامه پنجم در حوزه واحدس��ازی کل 
خدمات هواپیمایی در حال تهیه آیین نامه ای هستیم که پس 

از جمع بندی، اطالع رسانی خواهد شد.
 آخوندی همچنین در جواب س��ؤالی درباره آزادسازی قیمت 
حمل و نقل و این که این موضوع شامل همه بخش های حمل 
و نقل می ش��ود، گفت: اجازه دهید وقتی جزئیات نهایی ش��د 

اطالع رسانی کنیم.

کارهای عجیب سیاستمداران 
در سازمان ملل

حقوق ایثارگران با یک درجه 
باالترمحاسبه می شود

 شکست قیمت ها ترفندی 
برای فروش

 معرفی دغدغه های 
سینمای کودک

 حکایت ازدواج
 شهید همت
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استقالل دیدار رفت را 
1

به نماینده کره باخت

مژده رفاهی و معیشتی
3

 جناب سرپرست
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 استقالل ديدار رفت
 را به نماينده کره باخت

تیم فوتبال اس��تقالل در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا برابر اف سی سئول کره جنوبی با دو 
گل شکست خورد تا کار سختی را برای رسیدن به فینال 
این مسابقات داشته باشد. ش��اگردان قلعه نویی چشم 
امید به بازی برگشت دارند و حاال باید در ورزشگاه آزادی 
و مقابل هواداران پرشمار خود،3 گل به این تیم کره ای 

بزنند و البته گلی نخورند.
دیدار رفت تیم های فوتبال اف س��ی سئول و استقالل 
در مرحل��ه نیم��ه نهایی لی��گ قهرمانان آس��یا دیروز  
)چهارشنبه ( در ورزشگاه جام جهانی سئول برگزار شد 
که در پایان تیم میزبان با دو گل به برتری دست یافت. 
دامیانوویچ)39( و گو یو هان)47( برای میزبان گلزنی 
کردند. دیدار برگش��ت دو تیم روز چهارشنبه آینده در 

ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تش��کیل ش��ورای ملی 
سالمندان در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: بعد از تدوین 
برنامه ریزی های الزم به زودی ش��ورای ملی س��المندان 
تشکیل می شود و همچنین سند جامع سالمندان نیز برای 
افزایش میزان کارایی برای این قشر از افراد مورد بازنگری 

قرار می گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در حاش��یه بازدید از 
مرکز خیریه نگهداری از س��المندان مریم مقدس که ویژه 
اقلیت های مذهبی اس��ت، افزود: با توجه ب��ه این که طی 
س��ال های آینده جامعه ما ب��ا افزایش تعداد س��المندان 
 رو ب��ه رو خواهد ش��د، بر همی��ن اس��اس بای��د از امروز 
برنامه ریزی های الزم برای ارایه خدمات به س��المندان در 
آینده و ایجاد زیرساخت های الزم برای مسائل سالمندی 

فراهم شود.

آزادی جمعی ديگر از 
زندانیان در عید غدير

وزیر اطالعات با ارایه توضیحاتی در خصوص آزادی تعدادی 
از زندانی��ان امنیتی، گف��ت: امیدواریم در عی��د غدیر خم 

خبرهای خوبی در این خصوص دریافت کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم سید محمود علوی 
در حاشیه جلسه دولت در پاسخ به سؤال مهر در خصوص 
آزادی زندانیان امنیتی و این که آیا قرار است در آینده تعداد 
بیشتری از این زندانیان آزاد شوند یا خیر، اظهار داشت: این 
نخستین باری نیست که نسیم رحمت و رأفت از سوی رهبر 
معظم انقالب وزیدن گرفته و جمعی از زندانیان را مشمول 
عفو نظام کرده اند. علوی افزود: امیدواریم در عید غدیر خم 

خبرهای خوبی در این خصوص دریافت کنیم.

نماينده ولی فقیه در ديدار با زرگرپور عنوان کرد؛ 

اقدام مدبرانه برای زاينده رود، انتظار  عمومی اصفهانی ها 
 تیم باهوش تر

 برنده دربی اصفهان است

سردار جعفری در اصفهان:

اکثريت مردم حامی و مدافع نظام اسالمی

بخش ICU بیمارستان امیرالمومنین اصفهان 
افتتاح شد

مربی س��ابق تیم فوتبال ذوب آهن گفت: افراد ناپاک در 
فوتبال ایران باید به اشد مجازات برسند.

حس��ن حاج رس��ولیها در گفتگو با خبرن��گار فارس در 
اصفهان با اش��اره به بازی دو تیم ذوب آهن و س��پاهان 
اظهار داشت: هر تیمی تمرکز، س��ازماندهی و  استفاده 
مناسب تر از موقعیت ها را داشته باشد، می تواند فاتح دربی 
اصفهان باشد. وی ادامه داد: درست است که بازی دو تیم 
همشهری نامش دربی اس��ت، اما تفاوتی با سایر بازی ها 
ندارد و هر تیمی که بتواند تفکرات مربیانش را بهتر پیاده 
کند، می تواند برنده این بازی باشد. مربی سابق ذوب آهن 
در پاسخ به این سؤال که چرا ذوب آهن در بازی هایی که 

انجام داده نوسان بسیاری داشته، تصریح کرد: این نکته 
نه تنها در تی��م ذوب آهن بلکه در تم��ام تیم های ایرانی 
وجود دارد و بزرگ ترین ایرادی است که ایرانی ها دارند. 
وی با بیان این که امیدوارم دربی اصفهان برنده داش��ته 
باش��د، افزود: س��پاهان برای این که بتواند خودش را به 
صدر جدول نزدیک کند و ذوب آهن برای این که بتواند از 
جایگاه نه چندان خوبی که دارد رها شود، نیاز به 3 امتیاز 
این بازی دارند. مربی س��ابق ذوب آه��ن در پایان اذعان 
داشت: دوس��ت دارم ذوب آهن در دربی اصفهان پیروز 
شود، اما هر تیمی که باهوش تر، زیرک تر و عاقالنه تر کار 

کند می تواند پیروز میدان باشد.

فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه امنیت انقالب اس��المی 
امروز در اوج خود قرار دارد گفت: اکثریت مردم ما مسیر 
حمایت از اسالم و نظام اس��المی را انتخاب کرده اند و از 

ارزش های نظام دفاع می کنند.
 به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، س��ردار محمد 
علی جعفری دیروز  در مراس��م افتتاح وزرش��گاه پایگاه 
مقاومت المه��دی زردنجان جی اصفه��ان گفت: امروز 
حرکت پرشتاب انقالب اس��المی ایران و پیشرفت های 
چش��مگیر ای��ران و جهان مدی��ون خون شهداس��ت و 
امیدواریم بتوانیم با حض��ور در صحنه های مختلف دفاع 

از انقالب قدردان این همه ایثارگری و فداکاری باشیم.

وی اظهار کرد: بسیج شجره طیبه انقالب اسالمی است و 
بسیجیان پاسداران واقعی انقالب هستند و راه بسیجی، 
تفکر، زیس��ت و مجاهدت بس��یجی هم��راه راه انقالب 
اسالمی است که در عرصه های مختلف زندگی فردی و 

اجتماعی کاربرد گسترده دارد.
س��ردار جعفری با بیان اینکه به لطف خ��دا امروزه اکثر 
قریب به اتفاق ایرانیان از این روحیه برخوردار هس��تند، 
افزود: توفیقات��ی هم که نظ��ام جمهوری اس��المی در 
عرصه های مختلف کسب کرده مدیون همین نگاه است 
که امیدواریم این نگاه در رویکرد مسئوالن و مدیران روز 

به روز عمیق تر و وسیع تر گردد.

اصفه��ان – خبرگ��زاری مهر: مدی��ر بیمارس��تان امیر 
المومنین اس��تان اصفهان از افتتاح بخ��ش ICU  این 

بیمارستان مجهز به هفت تخت خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر  احم��د رضا تاجی زادگان پیش 
از ظهر ام��روز در آئین افتتاح بخش ICU بیمارس��تان 
امیر المومنین اصفهان اظهار داشت: بخش CCU این 

بیمارستان سال گذشته با هفت تخت افتتاح شد.
وی با بی��ان اینکه افتتاح بخش دیالی��ز و MICU ویژه 
نوزادان از دیگر طرح های افتتاحی این بیمارستان است، 
افزود: بیمارستان امیرالمومنین به غیر از پذیرش ودرمان 
جامعه ایثارگران اصفهان به ط��ور روزانه درمان بیماران 
مقیم جنوب کشور و استان های همجوار اصفهان از جمله 

چهارمحال بختیاری، لرس��تان وکهکیلویه و بویر احمد 
اس��ت. مدیر بیمارس��تان امیر المومنین استان اصفهان 
با بیان اینکه بنیاد شهید اس��تان کمک های بسیاری در 
حیطه ساخت ICU و CCU این بیمارستان کرده است، 
ادامه داد: متاسفانه تاکنون نتوانسته ایم از کمک خیران 

سالمت در این حیطه استفاده کنیم.
افزایش افراد متخصص در حوزه بهداشت و درمان باید در 

اولویت کاری قرار بگیرد
به گزارش خبرنگار مهر در بخش دیگری از این جلس��ه 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اس��تان اصفهان نیز در این 
همایش گفت: بخش های بهداش��ت و درمان اصفهان به 
ویژه ICU وCCU  نیاز به نیرو های انسانی ورزیده دارد.

به گزارش اداره کل روابط عمومي اس��تانداري اصفهان، دکتر رسول زرگرپور استاندار 
اصفهان در بدو ورود به اس��تان اصفهان با آیت اهلل طباطبایي نژاد، آیت اهلل مظاهري و 

آیت اهلل ناصري دیدار و گفتگوکرد.
در این دیدار حضرت آیت اهلل طباطبایي نماینده ولي فقیه و امام جمعه اصفهان، ضمن 

تبریک به استاندار اصفهان،  براي وي آرزوي موفقیت کرد.
آیت اهلل طباطبایي ن��ژاد  با تأکید بر تعام��ل و همفکري بین همه گ��روه هاي جامعه، 
از استاندار جدید اصفهان خواس��ت از ظرفیت هاي نخبگان اس��تان در پیشبرد  امور 

استفاده نماید.
آیت اهلل حسین مظاهري نیز پذیرش مسئولیت در نظام جمهوري اسالمي ایران را امري 
بسیار خطیر برشمرد و افزود: اگر مسئوالن با نیت خالص و براي رضاي خدا، تمام توان 
خود را در خدمت صادقانه به مردم و در راستاي سربلندي اسالم و نظام اسالمي به کار 
گیرند، عالوه بر برخورداري از ثواب اخروي، امداد الهي را در پیش��برد اهداف خویش 

خواهند دید.
آی��ت اهلل حس��ین مظاه��ري ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه یک��ي از ضروری��ات اولی��ه در 
کار، انتخ��اب همکاران��ي متدی��ن، متخص��ص و عاق��ل اس��ت، اف��زود: مدی��ران 
ب��دون تن��ش و اخت��الف و ب��ا دلس��وزي و کاردان��ي، صرف��ا ب��ه فعالی��ت و 
 تالش م��داوم ب��راي بهب��ود اوض��اع و ب��ه وی��ژه رف��ع معض��الت معیش��تي مردم

 بپردازند.
آیت اهلل مظاهري مسأله آب و خش��کي زاینده رود را از اساس��ي ترین مشکالت استان 
برش��مرد و افزود: اولویت قرار دادن حل این معضل و برنامه ریزي و اقدام مدبرانه براي 

آن، یک انتظار عمومي و بحق است.
وي حل مشکل آب اصفهان را نیازمند مدیریت صحیح، جامع و البته مدیریت واحد و 
قاطع است خواند و افزود: اگر در این زمینه، حسن مدیریت و تدبیر الزم به کار گرفته 
شود و از مصرف آب در موارد غیر مجاز جلوگیري به عمل آید،  به فضل الهي این مشکل 

حل خواهد شد.
  دکتر رس��ول زرگرپور اس��تاندار جدید اصفهان در این دیدار ضمن ابراز خش��نودي 
 از دی��دار با ای��ن علما  از آن��ان خواس��ت که هم��واره از دع��اي خیرآن��ان برخوردار 

گردد.
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همچنین عالقمندان به حوزه اطالع رسانی خبری می توانند به صورت خبرنگار افتخاری از محل های سکونت خود 
خبررسانی داشته باشند.

شرایطعنوان

حداقل 2 سال سابقه کار در مطبوعات ویراستار مجرب

با سابقه مطبوعاتی در حوزه های مختلف اعم از شهری  خبرنگار
اقتصاد، ورزشی و..



چهره روزيادداشت

 حضور رؤسای اسبق 
در معارفه میرزاده

مراسم تودیع و معارفه فرهاد دانشجو و حمید میرزاده رییس سابق 
و سرپرس��ت جدید دانش��گاه آزاد  امروز 4 مهرماه در س��الن عالمه 

طباطبایی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد برگزار می شود.
بر اساس این گزارش، برای این مراس��م عالوه بر دانشجو و میرزاده، 
جاسبی رییس اسبق دانشگاه آزاد و عضو هیأت مؤسس این دانشگاه 
نیز دعوت شده است. شایان ذکر اس��ت، قرار است در مراسم تودیع 
و معارفه رییس دانش��گاه آزاد از تالش های دانش��جو و جاسبی در 

سال های ریاستشان در دانشگاه آزاد تقدیر شود.

 رونمايی جديدترين پهپاد ارتش
 با نام »يسیر«

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اس��المی ای��ران از رونمایی 
جدیدترین پهپاد این نیرو با نام »یسیر« در روز شنبه آینده خبر داد.

امیر احمدرضا پوردس��تان فرمانده نی��روی زمینی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در جمع خبرنگاران از رونمایی جدیدترین پهپاد این 
نیرو با نام پهپاد »یس��یر« خبر داد. وی افزود: این پهپاد که توس��ط 

صنعت دفاعی تولید شده از قابلیت پرواز باالیی برخوردار است.

 هیأت امنای دانشگاه آزاد
در کمیسیون آموزش حاضر نشد

دکترعبدالوحید فیاضی س��خنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات 
گفت: با وجود این که از هیأت امنای دانشگاه آزاد دعوت شده بود تا 
در جلسه کمیسیون آموزش حضور پیدا کنند، در جلسه کمیسیون 

حاضر نشدند.
وی درباره علت عدم حضور هیأت امنای دانش��گاه آزاد در جلس��ه 
کمیسیون آموزش گفت: دلیلی عنوان نش��ده است. هیأت  امنا تابع 
ساختار خودش است و ما دراین زمینه دچار یک خأل هستیم که باید 
آن را حل کنیم وگرنه باید پاس��خگویی به مجلس ش��ورای اسالمی 

مشخص شود.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس ش��ورای اسالمی درخصوص 
دعوت دوباره از کمیسیون گفت: دعوت دوباره صورت نخواهد گرفت 
و جلسه های بعدی کمیسیون بحث ما راجع به موضوع دانشگاه آزاد 
و نحوه ارتباط و پاسخگویی آن به مجلس شورای اسالمی خواهد بود 

که وقتی دعوت می شوند حتما حضور پیدا کنند. 

رأی من هم تغییر دانشجو بود
جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم  در جواب سؤالی  مبنی بر این که 
با توجه به نظر مثبت آقایان میرزاده و یاسر هاشمی درباره مدیریت 
فرهاد دانشجو و این که این تغییر صرفا برای هماهنگی با دولت جدید 
صورت گرفته است، موضع مشخص شما به عنوان نماینده دولت در 
هیأت امنا در خصوص این تغییر چیست، اظهار داشت: انجام تغییر 
در ریاس��ت دانش��گاه آزاد وظیفه هیأت امنای این دانشگاه است و 

ارتباطی با دولت ندارد.
وی در پاسخ به این سؤال که رأی شما در خصوص این تغییر چه بود، 

افزود: رأی من برای تغییر رییس دانشگاه آزاد، مثبت بود.
توفیقی در پاس��خ به س��ؤالی درباره احتمال انجام تغییر در ریاست 

دانشگاه تهران تصریح کرد: هنوز این موضوع مطرح نیست.
وی درباره احتمال انجام تغییرات در دانش��گاه پیام نور و دانش��گاه 
علمی کاربردی گفت: بنده قب��ال هم در این خصوص توضیح داده ام 
که اگر نیاز به انجام تغییرات باشد طبیعی است که این تغییر انجام 

خواهد شد.

 مذاکرات ايران و5+1
 وارد مرحله تازه ای می شود

یک کارش��ناس مس��ائل بین الملل گفت: به نظر می رسد مذاکرات 
ایران و 1+5 وارد مرحله تازه ای می شود و می تواند به رفع ابهامات 

کمک کند.
مراد عنادی کارش��ناس مس��ائل بین الملل درباره سخنرانی حسن 
روحانی رییس جمهور کش��ورمان در مجمع عمومی س��ازمان ملل 
متحد با بیان این که تأکید رییس جمه��ور در مجمع عمومی توجه 
دادن س��ازمان و دبیر کل و اعضای س��ازمان به ائتالف و برای صلح 
و جلوگیری از خش��ونت بود، گف��ت: روحانی این نکت��ه را به عنوان 

راهکاری برای باالبردن امنیت در سطح بین المللی مطرح کرد.
وی افزود: تجربه بشری نشان داده که با یکجانبه گرایی نه تنها صلح 
تأمین نش��ده بلکه به یک کاالی نایاب تبدیل ش��ده است. عنادی با 
تأکید بر این که چالش های فراروی جامعه جهانی در سطح سازمان 
ملل از بحث هایی است که باید تصمیمات الزم درباره آن گرفته شود، 
اظهار داشت: آقای روحانی تأکید داشت که اراده جامعه جهانی برای 

جلوگیری از خشونت تنها با افزایش اعتماد میسر می شود.

سخنرانی های طوالنی فیدل کاسترو و معمر قذافی از یک طرف، 
کفش هایی که خروشچف و محمد علی رجایی هر یک به نشانه 
ای از پاهایشان درآوردند و ابزارهایی که بعضی از رهبران جهان 
با خودشان به صحن علنی سازمان ملل آوردند از جنجالی ترین 

اتفاقات اجالسیه های سازمان ملل بوده است.
     میکروفن در منقار عقاب

در سال1960 هنری کابوت الج س��فیر آمریکا در سازمان ملل 
تندیسی را که انجمن دوستی آمریکا و شوروی به سفارت آمریکا 
هدی��ه داده بود، روی میز س��خنرانی اش گذاش��ت و آرام با یک 
موچین، میکروفنی را از منقار عقابی که روی تندیس طراحی شده 
بود بیرون کشید تا نشان دهد شوروی در سفارت آنها جاسوسی 
می کند. البته چند روز قبل از این اتفاق، شوروی یک هواپیمای 
جاسوسی آمریکا را بر فراز خاک خود سرنگون کرده بود و این کار 

آقای سفیر برای تحت الشعاع قرار دادن آن ماجرا بود.
     کفش خروشچف

به غیر از محمد عل��ی رجایی ریی��س جمهور ای��ران که کفش 
خود را در س��ازمان ملل از پا درآورد تا آثار ش��کنجه پاهایش را 
در مقابل دید خبرنگاران و عکاس��ان قرار دهد، یک ش��خصیت 
سیاس��ی دیگر هم در یکی از اجالس های سازمان ملل کفشش 
را از  پا کنده بود. در همان س��الی که هن��ری کابوت میکروفن را 
از منقار عقاب بیرون می کش��د، نیکتا خروشچف رهبر شوروي 

در سخنرانی خود رهبران کش��ورهاي بزرگ سرمایه داري را به 
شدت مورد حمله قرارداد و »داک ها مرشولد« دبیر کل سازمان 
ملل متحد را دس��ت نش��انده آمریکا معرفي  کرد. وقتی همهمه 
 اعضای هی��أت نمایندگی فیلیپی��ن در انتقاد از سیاس��ت های

شوروی در اروپای شرقی بلند می ش��ود، خروشچف کفش خود 
را از پا کنده و محکم بر روی تریبون مجمع عمومی سازمان ملل 

متحد می کوبد تا آنها را ساکت کند.
     طوالنی ترين سخنرانی

 اج��الس س��ازمان مل��ل در س��ال1960 را ش��اید بت��وان
پرحاش��یه ترین اجالس از مجموع اجالس های سالیانه سازمان 
ملل نامی��د. در همین اجالس ه��م بود که فیدل کاس��ترو رهبر 
س��ابق کوبا طوالنی ترین س��خنرانی طول تاریخ سازمان ملل را 
ایراد کرد. او در یک سخنرانی چهارساعت و نیمه سخنان تندی 
 علیه جان اف کندی رییس جمهور وقت آمریکا و سیاس��ت های

آمریکا ایراد کرد. وی کندی را بی س��واد و میلیونری ابله معرفی 
کرد.

     آثار شکنجه
ش��هید رجایی اولین رییس جمهور ایرانی بود که26 مهر س��ال 
1359 در رأس یک هیأت ایرانی عازم نیویورک ش��د. حضور او 
در سازمان ملل، مقارن با تجاوز عراق به خاک کشورمان بود. وی 
از این فرصت اس��تفاده کرد تا ظلمی را که سال ها از جانب رژیم 

پهلوی به ملت ایران روا شده بود به گوش جهانیان برساند.
رجایی دربرابر دی��دگان مجامع بین المللی و ه��زاران دوربین و 
تصویربردار، کفش خود را از پا درآورد و پای شکنجه شده خود را 
روی میز گذاشت تا آثار شکنجه رژیم پهلوی را در معرض عموم 
قرار دهد. او جمله خود را با آیه »ال یحب اهلل الجهر بالسوء من القول 
اال من ظلم« )خداوند دوست ندارد کسی سخن درشت را فریاد 
بکشد، مگر وقتی که مورد ستم قرار گرفته باشد( آغاز کرد و این 
گونه ادامه داد: ما در شرایطی به اینجا آمده ایم که کشورمان در 
میان آتش جنگ برافروخته از سوی دولت بعث و نامردمی عراق 
می سوزد. من دیروز مس��تقیما از جبهه جنگ عازم اینجا شدم و 
کشته ها و مجروحینی را که دیدن آنان دل هر انسانی، هر چند کم 

احساس را به درد می آورد، به چشم خود نظاره کردم.
     حمله به منشور سازمان ملل

معمر قذافی رهبر سابق لیبی در س��ال2009 پس از چهار دهه 
حضور بر مس��تند قدرت در ش��صت و چهارمین مجمع عمومی 
س��ازمان ملل س��خنرانی کرد. حضور او در ای��ن اجالس نکات 
جالب توجهی داشت. او قصد داشت به جای حضور در هتل های 
آمریکا در نیویورک، چ��ادر برپاکند که اجازه ای��ن کار را به وی 
ندادند. در صحن علنی س��ازمان ملل، وی پس از س��خنان اوباما 
 با عنوان »شاه ش��اهان« براي حضور در پشت تریبون سخنراني

 فراخوانده شد.
این س��خنرانی از دو جهت قابل توجه بود؛ هم از آن جهتی که او 
قرار بود15دقیقه سخنرانی کند و سخنرانی اش را یک ساعت و 
نیم طول داد و هم از آن جهت که در جریان سخنرانی اش نسخه 
ای از منشور س��ازمان ملل را پاره کرد و شورای امنیت را شورای 
ترور و وحشت خواند. این اقدام وي واکنش هاي مختلفي را در پي 
داشت، از جمله این که گوردن براون نخست وزیر بریتانیا در ابتداي 
سخنراني اش اظهار داشت: من براي دفاع از منشور سازمان ملل 

اینجا آمده ام و نه براي پاره کردن آن.
      کارتون نتانیاهو

یکی از مضحک ترین تصاویر اجالس های سازمان ملل هم مربوط 
به تصویری است که بنیامین نتانیاهو در این اجالس نشان داد. او 
تصویری کارتونی از یک بمب را نشان داد و سعی کرد به رهبران 
حاضر در اجالس نشان دهد که ایران تا مدت کوتاه دیگر به بمب 
اتم دست پیدا می کند. نتانیاهو با این تصویر و با نشان دادن یک 
خط قرمز روی بمب، مدعی ش��ده بود که ایران می تواند تا بهار و 
یا تابستان س��ال آینده به اورانیوم غنی ش��ده با درصد باال برای 
تولید بمب اتم دسترس��ی پیدا کند. حتی سیاس��تمداران رژیم 

صهیونیستی هم از این اقدام نتانیاهو گالیه کردند.

دانستنی های جالب درحاشیه  سیاست 

 واکنش نتانیاهو کارهای عجیب سیاستمداران در سازمان ملل
به سخنان روحانی

بنیامین نتیانیاهو نخس��ت وزی��ر رژیم صهیونیس��تی به 
سخنان حجت االسالم حسن روحانی در شصت و هشتمین 
نشست مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد واکنش نشان 
داد. بنیامین نتانیاهو در این خصوص گفت: همان طور که 
انتظار می رفت سخنان رییس جمهور ایران عیب جویانه و 
پر از ریاکاری بود. وی افزود: رییس جمهور ایران در حالی 
درباره حقوق بش��ر س��خن می گوید که نیروهای ایران در 
قتل عام شهروندان بی گناه در سوریه دست دارند. نخست 
وزیر رژیم صهیونیس��تی در واکنش به س��خنانی از رییس 
جمهور ایران که از ترور دانشمندان هسته ای ایران به دست 
»جنایتکاران« انتق��اد کرده بود گف��ت: روحانی در حالی 
تروریس��م را محکوم کرد که رژیم ایران در ده ها کشور در 

سرتاسر جهان مرتکب تروریسم است. 

  سازمان ملل خواستار
 برخورد با الشباب

نماینده ویژه سازمان ملل در سومالی و پس از گروگانگیری 
خونین در کنیا خواس��تار تش��دید برخورد با شبه نظامیان 

الشباب وابسته به القاعده شد.
نیکوالس کی در این باره در ژنو به خبرنگاران گفت: نگرش 
من و سازمان ملل درباره شبه نظامیان الشباب در سومالی این 
است که ما نیازمند تشدید برخورد با این گروه هستیم. وی 
در ادامه افزود: این برخورد عالوه بر این که باید نظامی باشد، 
می بایست جنبه سیاسی و عملیات نیز داشته باشد. ما در تمام 

این سه بعد نیازمند افزایش تالش های خود هستیم. 

 حضور500 تا 700 
تروريست غربی در سوريه

یک روزنامه سوئیسی در گزارشی از صدور تروریسم از غرب 
به کشورهای دیگر سخن گفته و از مشارکت تروریست های 
غربی در حمله مسلحانه اخیردر نایروبی و حضور500 تا700 

تروریست غربی در سوریه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، »اس ار اف« سوئیس در مطلبی با 
عنوان »صادرات ترور از غرب«، نوشت: در حمله تروریستی 
در مرکز خری��دی در نایروبی همچنین تروریس��ت هایی با 
گذرنامه های غربی هم مشارکت داشتند. آیا نسل جدیدی از 
تروریست های غربی در این گونه حمالت شرکت می کنند؟

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 برنامه ای برای ديدار با اوباما ندارم
حجت االسالم والمسلمین دکتر روحانی 

برنامه ای برای دی��دار با باراک اوبام��ا رییس جمهور آمریکا 
ندارم، اما اگر فرصتی پیش بیاید می توانیم با یکدیگر گفتگو کنیم.

آمریکا تمایل خود را برای چنین دیداری نشان داد و به طور کلی ایران 
تحت شرایط خاصی می تواند اجازه چنین دیداری را بدهد، اما بر این 
باورم که زمان کافی برای هماهنگ کردن این نشست به طور کامل، 

آن طور که باید، دشوار است.
فکر می کنم رییس جمه��ور ایران ه��ر زمان که منافع ملی کش��ور 
در میان باش��د، چنین اجازه ای را دارد. رهبر معظ��م ایران گفته اند 
که اگر مذاکرات برای منافع 
مل��ی کش��ور الزم و ضروری 
 باشد، مخالف مذاکره نخواهد 

بود.
می توانم به شما بگویم رهبر 
معظم ای��ران، ب��ه دولت من 
اجازه داده اس��ت ت��ا آزادانه 
درباره این موضوعات مذاکره 

کنیم.
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توضیح وزیر اطالعات درباره آزادی زندانیان سیاسی

حجت االسالم سید محمود علوی وزیر اطالعات درمورد آزادی زندانیان سیاسی اظهار داشت: این نخستین 
باری نیست که نسیم رحمت و رأفت از سوی رهبر معظم انقالب وزیدن گرفته و جمعی از زندانیان را مشمول 

عفو نظام کرده اند. االن شاهد آن هستیم و در آینده هم شاهد آن خواهیم بود.

 جزئیات برکناری
 6 قاضی متخلف

روحانی برای رابطه با 
آمريکا، عجله ندارد

حجت االسالم سید ابراهیم رئیس��ی درمورد روند برکناری 6 قاضی متخلف 
گفت: سیستم به این صورت است که ابتدا تخلف به دادسرای انتظامی قضات 
گزارش می شود و حفاظت اطالعات مسئول پیگیری تخلفات است. بر اساس 
قانون، نظارت بر رفتار قضات مبنای ارزش��یابی قضات است که پرونده بعد از 

بررسی به دادگاه می رود و وقتی حکم صادر شد متهم حق اعتراض دارد.
وی افزود: بعد از اعت��راض، پرونده قاض��ی متخلف ب��ه دادگاه عالی می رود 
و دس��تور اجرای حکم دادگاه عال��ی را رییس قوه قضاییه م��ی دهد. معاون 
 اول دس��تگاه قضا گفت: این بار اول نیس��ت ک��ه با قضات متخل��ف برخورد 
می شود، بلکه این بار رسانه ای شد، چرا که سالمت در دستگاه قضایی مهم است 
و کوچک ترین ناسالمتی قابل تحمل نیست، چرا که اجازه نمی دهیم چند نفر 

متخلف، حرکت ارزشمند قضات را در ذهن مردم تخریب کنند.

رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات  
رییس جمهور آمریکا و ایران و احتمال از سرگیری روابط ایران و آمریکا 
بعد از گذش��ت35 س��ال گفت: این از همان عجله هایی اس��ت که آقای 

روحانی نکرد و شما هم نکنید.
غالمعلی حدادعادل رییس فراکس��یون اصولگرایان مجلس در خصوص 
سخنرانی رییس جمهور آمریکا اظهار داشت: صحبت های اوباما نسبت 
به اظهارات اخیرش و همچنین صحبت های رؤسای جمهور سابق آمریکا 

لحنی متفاوت داشت.
وی گفت: این موضوع حکایت از این دارد که تغییری در نگاه مس��ئوالن 
آمریکایی به وجود آمده است و ریشه آن را نیز باید در مقاومت، اقتدار ملت 

ایران و حق طلبی نظام جمهوری اسالمی ایران دانست.

عضو کمیس��یون آموزش مجلس با بیان این که توفیقی 
شرایط الزم را برای کس��ب رأی اعتماد از مجلس ندارد، 
گفت: بعید به نظر می رس��د که مجلس به توفیقی رأی 

اعتماد بدهد.
فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای 
اس��المی، با بیان این که الزمه حرکت دانشگاه در مسیر 
علمی دور بودن فضای دانشگاهی از جنجال های سیاسی 
اس��ت، گفت:  دانش��گاه باید در آرامش باش��د، چرا که 
جنجال های سیاس��ی حرکت علمی دانش��گاه را کند و 

حتی متوقف می کند.
وی با بیان این که مجلس به دلیل رفتارهای نادرس��ت 
توفیقی در فتنه 88 ،وی را فرد مناسبی برای وزارت علوم 
نمی داند، گفت: امیدواری��م دولت محترم، آقای توفیقی 
را به عنوان گزینه پیش��نهادی خود برای تصدی وزارت 
علوم معرف��ی نکند، چرا که در غی��ر این صورت مجلس 
مجبور خواهد ش��د دومین گزینه رییس جمهور را برای 

وزارت علوم رد کند.
بش��یری، گفت: فضای مجلس فضای رأی دادن به آقای 
توفیقی نیس��ت، ل��ذا امیدواریم دولت با درک ش��رایط 
مجلس از معرفی آقای توفیقی به عنوان وزیر پیشنهادی 

علوم خودداری کند.

در پی درخشش رییس جمهوری اسالمی ایران در سازمان 
ملل متحد، سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی رییس 
ستاد کل نیروهای مس��لح طی س��خنانی اظهار داشت: 
یک بار دیگر عقالنیت روحانیت ش��یعه در چهره رییس 
جمهور اسالمی ایران در س��ازمان ملل متحد درخشید و 
در چارچوب و در کالم نقض رهبر انقالب، عزت، حکمت و 

مصلحت را در جهان به کرسی نشاند.
وی همچنین گفت: آقای رییس جمهور، مواضع صریح و 
انقالبی و حق طلبانه و مستحکم ملت ایران را به جهانیان 
نشان داد. فیروزآبادی تصریح کرد: سخنان مقام محترم 
ریاست جمهوری یک پیام داخلی هم داشت، آنجا که گفت 

»مخالف را نه تنها باید تحمل کرد که باید با او کار کرد.«
رییس س��تاد کل نیروهای مس��لح تأکید بر این که آقای 
روحانی با این حکمت سیاسی ش��عارهای اصالح طلبان 
را پشت س��ر گذاش��ت و راهی نو برای همبستگی، نشاط 
و مش��ارکت ملی گش��ود، گفت: خدا  را برای این نعمت 
ش��کرگزاریم و برای نماینده ملت ایران آرزوی موفقیت 
در این سفر طلب می کنیم. عضو شورای عالی امنیت ملی 
افزود: میدان سیاس��ت جهانی امروز با یک سیاس��تمدار 
والیی و حکیم از علمای دین، اس��الم ناب را می آزماید و 

جهان ناظر این صحنه است.

آمریکا و فرانسه روز سه شنبه از پیش��نهادات دیپلماتیک 
اخیر رییس جمهور ایران اس��تقبال کردن��د و وعده دادند 
که به دیپلماس��ی فرصت دهند و خواستار گام های محکم 

جمهوری اسالمی ایران شدند.
به گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه، آمری��کا و فرانس��ه روز 
سه شنبه از پیش��نهادات دیپلماتیک اخیر حسن روحانی 
رییس جمهور ایران استقبال کردند و متعهد شدند که یک 
فرصت به دیپلماس��ی می دهند و خواستار گام های محکم 
جمهوری اس��المی ایران ش��دند. در حالی که باراک اوباما 
رییس جمه��ور آمریکا در حین س��خنرانی خود در مجمع 
عمومی س��ازمان ملل گفت ک��ه »مس��یر دیپلماتیک« با 
ایران باید مورد آزمایش قرار گیرد، اعالم کرد که س��خنان 
آشتی جویانه ایران باید با اقدامات شفاف و قابل تأیید همراه 
شود. اوباما تصریح کرد که به جان کری وزیر خارجه آمریکا 
مأموریت داده است یک آغاز احتمالی دیپلماتیک جدید با 
تهران را دنبال کند. بر اساس این گزارش، جان کری امروز 
با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و همچنین وزرای 
خارجه انگلیس، چین، فرانس��ه، آلمان و روس��یه در مقر 
سازمان ملل دیدار خواهد کرد. دیدار روز پنج شنبه، اولین 
گفتگو در سطح وزرا در خصوص موضوع هسته ای از زمانی 

آغاز می شود که مذاکرات یک دهه پیش آغاز شد.

ظریف وزیر امور خارجه ایران گف��ت: ما آماده مذاکرات 
مس��تقیم جدی هس��تیم و چنانچه این اراده جدی در 
طرف مقابل نیز باش��د، حصول یک راه حل در چارچوب 
مذاکراتی هدفمند و با یک جدول زمانی مشخص ممکن 

است.
محمدج��واد ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان که در 
نیویورک به س��ر می ب��رد، در دیدار با گیدئو وس��تروله 
همتای آلمانی خ��ود، تقویت روابط دوجانبه و مس��ائل 
بین المللی از جمله موضوع هس��ته ای را م��ورد رایزنی 
قرار داد. وزیر امور خارجه کش��ورمان در ای��ن دیدار با 
اش��اره به روابط نزدیک تهران - برلی��ن، نقش آلمان در 
اتحادی��ه اروپایی را م��ورد توجه ق��رار داد. محمدجواد 
ظریف با تشریح مواضع کشورمان در خصوص تحوالت 
منطقه ای و بین المللی از جمله سیاست های جمهوری 
اسالمی ایران در خصوص مسأله هسته ای اظهار داشت: 
ما آماده مذاکرات مستقیم جدی هستیم و چنانچه این 
اراده جدی در طرف مقابل نیز باشد، حصول یک راه حل 
در چارچوب مذاکراتی هدفمند و ب��ا یک جدول زمانی 
مشخص ممکن است. گیدئو وس��ترله وزیر امور خارجه 
آلمان نیز با ابراز خوش��حالی از دیدار ب��ا ظریف، تمایل 

برلین برای کار با ایران را اعالم داشت.

سیاست خارجه بین المللمجلس دولت

 مجلس به توفیقی 
رأی اعتماد نخواهد داد

 نظر فیروزآبادی
 درباره سخنان روحانی

استقبال آمريکا وفرانسه 
ازپیشنهادات روحانی

 آماده مذاکرات 
مستقیم جدی هستیم
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 افتتاح خانه نجوم خمینی شهر 
جشن افتتاحیه خانه نجوم خمینی شهر شامگاه سه شنبه با حضور بسیاری 

از عالقه مندان به نجوم در این شهرستان برگزار شد.
سرپرست خانه نجوم شهرستان خمینی شهر در این مراسم انگیزه اصلی 
از راه اندازی این مرکز را اشاعه علم و فرهنگ نجوم در میان مردم خمینی 
ش��هر عنوان کرد و گفت: مدت ها بود که جای خال��ی چنین مرکزی در 
شهرستان احساس می ش��د و عالقه مندان برای اس��تفاده از دوره های 
آموزش��ی نجوم باید به اصفهان مراجعه می کردند. زینب پیمانی اشاره 
به این که دفتر خانه نجوم در خانه تاریخی مجیر خواهد بود، گفت: برای 
شروع، دوره آموزش مقدماتی نجوم را برای عالقه مندان خواهیم داشت.

  تولید روزانه
180 تن زباله مواد پلیمری 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: روزانه 180 
تن زباله مواد پلیمری در سطح شهر اصفهان تولید می شود.

تیمور باجول ا در اصفه��ان با بیان این که الس��تیک از زباله  های حجیم 
محسوب می شود که فرآیند دفن را با مشکل مواجه می کند، اظهار داشت: 
به دلیل وجود خلل و فضای باز بین الستیک ها زمینه مناسب برای رشد 
حشرات موذی در سطح شهر فراهم می شود و به این دلیل این زباله قابل 
دفن نیست. وی با تأکید بر این که روزانه150 تن مواد پالستیکی همراه 
با پسماندهای تر وارد چرخه زباله های شهر می شود، افزود: تنها30 تن از 

این مواد پالستیکی در مبدأ تفکیک و بازیافت می شود.

 1500 دانش آموز تلفیقی
 در اصفهان تحصیل می کنند

معاون آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان گفت: در حال حاضر 
حدود یک هزار و500 دانش آموز تلفیقی در سه گروه معلوالن نا شنوا، نا بینا 

و جسمی � حرکتی در استان اصفهان وجود دارد.
سعید ادیب در اصفهان با اشاره به اجرای طرح تلفیقی از سال های گذشته 
تاکنون در مدارس استثنایی اظهار داشت: این طرح در بین دانش آموزان 
با نیاز های ویژه اجرا می شود و با اجرای این طرح، برخی از دانش آموزان 
معلول می توانند در مدارس ع��ادی تحصیل کنند. وی ب��ا بیان این که 
دانش آموزان استثنایی شرکت کننده در طرح تلفیقی از مهارت های الزم 
به منظور کنار آمدن با دانش آموزان عادی برخوردار می شوند، افزود: طرح 
تلفیقی برای دانش آموزان دارای معلولیت جسمی � حرکتی، نا شنوا و نا بینا 
اجرا می شود، چرا که امکان آموزش این افراد در مدارس عادی وجود دارد.

 قضات اصفهان
 فرآيند دادرسي را کوتاه کنند  

رییس کل دادگستري اصفهان گفت: قضات این استان نسبت به کوتاه تر 
کردن فرآیند دادرسي ها اهتمام بیشتري داشته باشند. 

 به گزارش روابط عمومي دادگستري اس��تان، احمد خسروي در بازدید 
از دادگستري شهرستان هاي شهرضا، س��میرم و دهاقان افزود: طوالني 
شدن روند رسیدگي به پرونده هاي قضایي به هر دلیل خوشایند نیست. 
وي اظهار  داشت: باید با تمام توان براي رفع موانع در این زمینه تالش شود.

 مسجد حکیم اصفهان
 هنری از گل و کاشی

 فاطیماانص�اری-  از زیرطاق��ی ه��ای ب��ازار رنگرزها که 
م��ی گذری نم��ای گلی مس��جد دی��ده می ش��ود. نامش 
مس��جد حکیم اس��ت و معم��ارش محمد علی بن اس��تاد 
علی بی��ک اصفهانی. بنای��ی بی نظی��ر و چه��ار ایوانه که 
ش��اهکار دوره صفویه اس��ت. مورخین می گویند سازنده 
این بنا حکیم محم��د داوود خان طبیب ش��اه عباس بوده 
است که با دسیس��ه بدخواهان مورد غضب ش��اه قرار می 
گیرد و برای گری��ز از خش��م وی به هندوس��تان فرار می 
کند. در آنجا بخت با وی یار می ش��ود و معالجات س��ختی 
را با موفقی��ت انجام می ده��د که باعث توجه ب��زرگان آن 
 دیار از جمله اورنگ زیب می ش��ود و به همی��ن دلیل او را 
تقریب خ��ان لق��ب م��ی دهن��د. او از ث��روت فراوانی که 
به دس��ت آورده ب��ود مقدار زی��ادی برای خان��واده اش در 
اصفهان فرستاد و دستور ساخت مس��جد را به آنها داد. در 
تاریخ آمده اس��ت که حکیم داوود، زمانی برای سرکش��ی 
به مس��جد می رود و خران باربر را زخمی م��ی بیند. چون 
 می ش��نود که خرکچی��ان خ��ران را زده اند ت��ا راه بروند 
می گوید پایه های این مس��جد بر ظلم ساخته شده است و 
دستور می دهد قسمت های ساخته شده را تخریب کنند و از 
نو بسازند و برای خران نیز در راه علف بریزند تا حرکت کنند. 
مسجد حکیم دارای چهار سر در اس��ت. شمالی ، جنوبی ، 
شرقی و غربی. دو شبستان در ش��رق و غرب مسجد وجود 
دارد که کتیبه شبستان شمالی را استاد محمدرضا امامی در 
سال1069 هجری قمری و کتیبه شبستان جنوبی را استاد 

محمد باقر شیرازی در سال1254 کتابت نموده اند.
وارد صحن مسجد که می شوی حوضی را می بینی که محل 
وضو ساختن است و در ش��رق و غرب آن دو مهتابی وجود 
دارد. در جن��وب این مهتابی ها محرابی اس��ت به عمق30 
سانتیمتر  که طول آن یک متر و70 و عرض آن یک متر و20 
سانتیمتر است. این محراب مخصوص امام جماعت مسجد 
است. صحن مسجد حدود60 متر طول و 53 متر عرض دارد 
و مساحت کل مس��جد8000 متر مربع اس��ت. نمای گلی 
مسجد ش��اخص ترین ویژگی آن اس��ت و همچنین وجود 
خطوط بنایی در گوش��ه های این اثر تاریخی. تاریخ شروع 
ساخت مسجد را بر سر در شرقی آن با خط نستعلیق به رنگ 
سفید و بر کاشی الجوردی1067 هجری قمری نوشته اند. 
کتیبه های داخل بنا نیز با خطوط نس��تعلیق، ثلث و بنایی 
ساده سه رگه و با رنگ س��فید بر زمینه الجوردی دیده می 

شود که با نام محمدرضا امامی کتابت شده است.

گشتی در اخبار

 هر اتفاق مهم ارزشی
از گذرگاه هنرعبور کند

حسینعلی آقائیان زاده
رییس اداره فرهنگ و ارشاد شاهین شهر و  میمه 

اس��تاندار جدید اصفهان نگاه فرهنگی به پایتخت فرهنگ، هنر و تمدن 
اسالمی ایران داشته باشد و این استان شهید پرور را به عنوان یک استان 
فرهنگی به جهان بشناساند. اعتقاد ما این است که هر اتفاق مهم ارزشی 
همچون دفاع مقدس نیاز دارد که از گذرگاه هنرعبور کند. اگر کاری در قالب 
آثار هنری شکل بگیرد بدون شک آثار آن ماندگار خواهد شد، دفاع مقدس 
یک دوران فراموش نشدنی است که رزمندگان اسالم توانستند در مقابل 

دش��منان متجاوز ایس��تادگی 
کنند. م��ا بر ای��ن اعتقادیم که 
به علت ب��ه وجود آم��دن این 
نیاز جه��ت بقای نس��ل بعدی 
 انق��الب باید این رش��ادت ها و

پایمردی ها در قالب فیلم، تئاتر، 
داس��تان، ش��عر و هنر آمیخته 
شود و آنگاه برای ماندگاری بهتر 

به جامعه ارایه شود.
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چهره روز
11 مهر به عنوان روز گردشگری طرقرود نامگذاری شد

رییس شورای اسالمی طرقرود با اعالم نامگذاری روز11 مهر به عنوان روز گردشگری طرقرود 
گفت: در این روز دفتر جدیدی از فرهن��گ و تمدن مردمان منطقه که بیانگر فرهنگ هنر و 

تمدن ریشه دار مردم طرقرود است، گشوده خواهد شد.

3

علی اصغ��ر فانی در گفتگ��و با خبرن��گار  ایس��نا، درباره حل 
 مشکالت معیشتی فرهنگیان که به عنوان یکی از دغدغه های 
اصلی آموزش و پرورش در همه دولت ها مط��رح بوده، افزود: 
نیروی انسانی رکن اصلی آموزش و پرورش است و باید بپذیریم 
که تمام معلمان و فرهنگیان و کارکنان ای��ن وزارتخانه رکن 
اصلی نظام تعلیم و تربیت هس��تند و چنانچ��ه معلم انگیزه و 
 توانمندی الزم را نداش��ته باش��د، عمال راه به جایی نخواهیم 

برد.
وی افزود: با پذیرش اهمیت نیروی انسانی در آموزش و پرورش 
باید به این نکته توجه داش��ت که این نیروها با چه مشکالتی 
مواجه هستند و این مسأله در دو بعد کمی و کیفی باید مورد 

بحث و بررسی قرار بگیرد.

توزيع نامناسب نیروی انسانی
فانی ادامه داد: در بعد کمی، نیروی انسانی هم به لحاظ رشته، 
جنس��یت و موقعیت جغرافیایی از توزیع مناس��بی برخوردار 
نیست؛ برای مثال در شهر تهران حدود 73 درصد از فرهنگیان 

را زنان و27 درصد را مردان تشکیل می دهند. 

آیا مدارس دخترانه تهران نیز به همین میزان دانش آموز دختر 
و پس��ر دارند؟ همچنین در دوره متوس��طه نیز ممکن اس��ت 
لیسانس ادبیات فارسی نیروی مازاد و در رشته های ریاضی و 

فیزیک کمبود نیرو داشته باشیم.
 وی تصریح کرد: در توزیع جغرافیایی نیروی انس��انی نیز این 
مش��کالت وجود دارد، چرا که در برخی شهرس��تان ها نیروی 
انس��انی با کمبود مواجه است، اما در ش��هر دیگری در همان 
رش��ته و جنس��یت با مازاد نیرو مواجه هس��تیم، ل��ذا یکی از 
مشکالت فعلی و مهم نیروی انسانی آموزش و پرورش، توزیع 

نامتعادل و نامتناسب نیروی انسانی است.

»انگیزه« کار ک�ردن در آموزش و پ�رورش وجود 
ندارد

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مشکالت کیفی 
که نیروی انس��انی وزارتخانه با آن دس��ت به گریبان است نیز 
گفت: امروز اکثریت نیروی انس��انی آموزش و پرورش انگیزه 
الزم برای کار ندارند، هر چند که انگی��زه فرهنگیان زن بیش 
از معلمان مرد است، اما انگیزه که از لوازم جدی معلمی است 

در آموزش و پرورش وجود ن��دارد و در بحث انگیزش با ضعف 
مواجه هستیم.

معلمان از مهارت حرفه ای الزم برخوردار نیستند
 وی اف��زود: عالوه ب��ر بح��ث انگیزش معلم��ان بای��د بدانیم 
 که معلم��ان ام��روز م��ا از مه��ارت حرف��ه ای الزم برخوردار 

نیس��تند و دانش آموزان به 
ویژه در مقطع دبیرس��تان 
س��ؤاالتی دارند ک��ه ممکن 
اس��ت معلم��ان ق��ادر ب��ه 
پاسخگویی به این سؤال ها و 
نیازهای امروز دانش آموزان 

نباشند.
فان��ی گف��ت:  ای��ن مقوله 
تح��ت عن��وان مهارت های 
حرفه ای مورد تأکید اس��ت 
و در بع��د کیف��ی نی��روی 
انس��انی باید بگوییم که این 
نیروها از لح��اظ انگیزش و 
از نظر مهارت های حرفه ای 
و کاری از توانمن��دی الزم 
برخوردار نیستند و باید در 

برنامه ریزی ها در آموزش و پرورش به طور جدی به این موضوع 
بپردازیم.

معیشت فرهنگیان بايد مورد رسیدگی قرار بگیرد
سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: رفاه فرهنگیان 
یکی از بحث های جدی آموزش و پرورش اس��ت که در بحث 

کیفی و ایجاد انگیزش تعریف می شود.
 معتقدیم باید در زمینه افزایش  ش��أن و منزلت مقام معلم که 
باید وجود داشته باشد، اما متأسفانه وجود ندارد و رسیدگی به 

معیشت فرهنگیان اقدامات اساسی صورت بگیرد.
وی با بیان این ک��ه تأمین معیش��ت فرهنگی��ان برنامه دراز 
 مدتی اس��ت که باید در چند مرحله انجام ش��ود، تأکید کرد: 
مطالعاتی که مش��اوران اقتصادی من انجام داده اند این نوید 
 را می دهد که تا چند ماه آینده گام ه��ای موثری را می توانیم

  در این زمین��ه برداریم که تا ای��ن موضوع قطعی نش��ود و از 
اجرای آن مطمئن نباشیم، جزئیات برنامه ها را اعالم نخواهم 

کرد.

نويد رسیدگی به منزلت فرهنگیان

مژده رفاهی و معیشتی جناب سرپرست

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اين که مشاوران اقتصادی من اين نويد را می دهند که می توان تا چند 
ماه آينده گام های مؤثری را برای رفاه فرهنگیان برداشت، گفت: معیشت و رفاه فرهنگیان برنامه درازمدتی است 

که بايد در چند مرحله انجام شود.

در برخی 
شهرستان ها 

نیروی انسانی 
با کمبود مواجه 

 است، اما در 
شهر ديگری در 

همان رشته و 
 جنسیت 

 با مازاد نیرو 
مواجه هستیم
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حقوق ايثارگران با يک درجه باالترمحاسبه می شودراه اندازی مجمع خیرين ازدواج در تمام استان ها

SMS

مدیرکل دفتر برنامه ری��زی ازدواج و تعال��ی خانواده وزارت 
ورزش و جوانان از قطعیت را ه اندازی مجمع خیرین ازدواج در 

استان های سراسر کشور خبر داد.
به گزارش ایس��نا، مسعود امینی در جلس��ه کمیته فرهنگی 
و تربیتی ساماندهی امور جوانان اس��تان قم، تصریح کرد: ما 
در تمام اس��تان ها به اس��تفاده از ظرفیت و توانمندی ستاد 
ساماندهی امور جوانان به صورت جدی توصیه می کنیم، زیرا 
بسیاری از نهادها و ارگان های دولتی عضو این ستاد هستند 
و ظرفیت های غنی و باالیی برای تسریع در رسیدگی به امور 

جوانان دارند.
وی افزود: موضوعاتی ک��ه مربوط به امور جوانان می ش��وند 

متنوع هس��تند، اما با توجه به ای��ن که در آس��تانه روز ملی 
ازدواج قرار داریم باید بگویم که در حوزه ازدواج توانس��ته ایم 
 س��امانه ایجاد دفاتر ازدواج آسان را در دانش��گاه های کشور 

راه اندازی کنیم.
مدیرکل دفتر برنامه ری��زی ازدواج و تعال��ی خانواده وزارت 
ورزش و جوانان خاطرنشان کرد:  خوشبختانه آیین نامه ایجاد 
این س��امانه در هشت دانشگاه کش��ور نهایی شده و انشاءاهلل 

فعالیت این سامانه به زودی به اجرا درمی آید.
وی در ادامه از برنامه ریزی برای راه ان��دازی مجمع خیرین 
ازدواج در استان های سراسر کش��ور خبر داد و تصریح کرد: 
این مجمع در قالب یک تشکل رسمی و با تأمین منابع مالی 
مورد نیاز برای جذب خیرین در امر ازدواج راه اندازی می شود.

امینی تأکید کرد: بنا به دس��تور و درخواس��ت شورای عالی 
انقالب فرهنگی و ش��ورای فرهنگ عموم��ی، تکالیف تمامی 
دس��تگاه ها و ارگان ها را در حوزه جوانان مشخص کرده ایم و 
به صورت تدوین ش��ده در اختیار قرار داده ایم تا به زودی به 
تمامی  نهادها ابالغ ش��ود. وی از کاهش آمار طالق در استان 
قم در مقایسه با سایر استان های کشور خبر داد و گفت: قم در 
گذشته جزء سه استان اول کش��ور در آمار مربوط به موضوع 
طالق بود، اما در حال حاضر در بین هفت اس��تان اول کشور 

جایی ندارد و این مایه خوشحالی و مسرت است.

    

با نظر  نمایندگان مجلس، قطع حقوق جانبازان و آزادگان از کار 
افتاده در حالت اشتغال رد شد.

نماین��دگان مجل��س در نشس��ت علن��ی روز چهارش��نبه در 
 جریان بررس��ی طرح اص��الح تبصره 2 م��اده 39 قان��ون جامع 
خدمات رس��انی به ایثارگران در گام نخست با کلیات این طرح با 
121 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 196 
نماینده حاضر موافقت کردند.  همچنین در ادامه این نشس��ت، 
مجلس اصل ماده واحده این طرح را با 126 رأی موافق، 29 رأی 
مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر  تصویب 

شد. ماده واحده طرح مذکور به شرح زیر است: 
ماده واحده- در تبصره 2 ماده 39 قانون جامع خدمات رسانی به 

ایثارگران مصوب1391/10/2 کلمه »می گردد« حذف و کلمه 
»نمی گردد« جایگزین آن می شود. وی گفت: تا سال1372 آن 
دسته از ایثارگران و رزمندگان که کارمند دستگاه های دولتی و 
یا کادر نیروهای مسلح بوده اند و همچنین آن دسته از رزمندگان 
بسیجی و نیروهای وظیفه در صورتی که در همکاری با نیروهای 
مسلح به فیض شهادت نائل ش��ده و یا جانباز می شدند )درمورد 
شهدا مطلقا و درمورد جانبازان به شرط آن که میزان آسیب وارد 
به ایشان برابر مفاد ماده )108( قانون ارتش و مواد مشابه در قانون 
سپاه و ناجا مشمول بند های )ب( و )ج( ماده مذکور قرار گیرند( 
بازنشسته تلقی شده و حقوق بازنشس��تگی و یا وظیفه ایشان با 
رعایت م��اده )157( قانون ارتش و مواد همانند )در قانون س��ایر 
نیروها به صورت همتراز با پرسنل کادر( یک درجه باالتر محاسبه و 
پرداخت می شد. عبدی افزود: با توجه به رشد حقوق سایر کارکنان 
دولت و ایجاد تفاوت بین حقوق افراد شاغل با کارکنان بازنشسته 
و به منظور پاس��خگویی به مراجعات و اعتراضات اقشار مختلف 
ایثارگر، قانونگذار با تصویب ماده واحده ای، وضعیت بازنشستگی 
را ملغی و ایشان را در حکم شاغل تلقی کرده و اعالم داشت همانند 
مستخدمین شاغل با دو گروه باالتر توسط دستگاه های ذیربط با 
آنان رفتار شده و بر اساس مقررات استخدامی مربوط به سنوات 
مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری 

مربوط بهره مند خواهند شد.
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چهره روزيادداشت

 شاخص بورس 
به نیمه۶۳ هزار واحد نزديک شد

معامالت دیروز بازار سهام با افزایش تقاضا در بسیاری از شرکت های 
آینده دار بورسی آغاز شد و ش��اخص بورس با افزایش۴۴۵ واحدی 
نس��بت به روز گذش��ته آن به نیمه۶۳ هزار واحد رس��ید. در پایان 
معامالت دیروز بازار سهام شاخص کل به نیمه ۶۳ هزار واحد نزدیک 
ش��د و افزایش ۴۴۵ واحدی را تجربه کرد. ارزش بازار نیز با افزایش 
قابل توجهی به مرز۳10 هزار میلیارد تومان نزدیک شد و در حالی که 
ارزش معامالت بورس تهران نیز به۳۴0 میلیارد تومان رسید. دیروز 
تمام ش��اخص های منتخب بازار روند مثبتی را طی کرد، به طوری 
که شاخص صنعت با ۵02 واحد،۵0 شرکت فعال تر با ۵ واحد، آزاد 
شناور با 2۶7 واحد،۳0 ش��رکت بزرگ با 8 واحد و بازار اول و دوم به 

ترتیب با 2۵۵ و 12۵7 واحد به کار خود پایان دادند.

 ادامه روند کاهشی قیمت خانه
به انتظارات مردم بستگی دارد

وزیر مسکن و شهرسازی گفت: کاهش قیمت مسکن دستوری نیست 
که بخواهیم دس��تور به کاهش قیمت آن بدهیم، بلکه به شکر خدا 
ناشی از تحوالت بازار است. عباس آخوندی در حاشیه جلسه هیأت 
 دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به کاهش قیمت مسکن و این که

آیا این روند ادامه خواهد داشت، گفت: کاهش قیمت مسکن به شکر 
خدا ناش��ی از تحوالت بازار اس��ت و به انتظارات مردم بستگی دارد 
که این روند ادامه پی��دا کند  یا نه. وی درب��اره افزایش قیمت بلیت 
هواپیماهای چارتر گفت: درمورد اجرای قانون برنامه پنجم در حوزه 
واحدسازی کل خدمات هواپیمایی در حال تهیه آیین نامه ای هستیم 
که پس از جمع بندی، اطالع رس��انی خواهد شد. آخوندی همچنین 
در جواب سؤالی درباره آزادس��ازی قیمت حمل و نقل و این که این 
موضوع ش��امل همه بخش های حمل و نقل می ش��ود، گفت: اجازه 

دهید وقتی جزئیات نهایی شد اطالع رسانی کنیم.

انهدام باند بین المللی فروش قطعات 
يدکی تقلبی ايران خودرو و سايپا 

رییس پلیس راه آهن از انهدام باند بین المللی جعل برچس��ب های 
خودروسازان داخلی و فروش قطعات یدکی تقلبی خبر داد.

س��ردار امیر رحمت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داش��ت: 
چندی قب��ل مأم��وران پلیس راه آه��ن در جریان کش��ف تعدادی 
هولوگرام جعلی شرکت های خودروس��ازی در راه آهن تهران قرار 
گرفتند. با بررسی های تخصصی، مشخص شد اعضای این باند اقدام 
به چاپ این برچسب ها در کش��ور هند کرده و به منظور شناسایی 
نش��دن، آنها را به کش��ور امارات منتقل کرده و پس از ارس��ال آنها 
 به بندرعباس با قطار این برچس��ب های جعلی را ب��ه تهران منتقل 
می کنند. وی ادامه داد: با انجام تحقیقات بیشتر مشخص شد اعضای 
این باند با برچس��ب های تقلبی ش��رکت های ایران خودرو و سایپا، 
اقدام به فروش قطعات یدکی فاقد کیفیت ب��ه عنوان قطعات اصلی 

کرده و این کاالها را چند برابر قیمت در بازار به فروش می رساندند.

صادرات 1000 تن پای مرغ از اصفهان 
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: در شش ماهه نخست امسال 
بیش از یک هزار و۵00 تن پا و پنجه مرغ امس��ال از اس��تان به خارج از 

کشور صادر شد.
س��یداکبر حس��ینی با اش��اره به این که اس��تان اصفهان بزرگ ترین 
تولیدکننده محصول پا و پنجه مرغ در سطح کشور است، اظهار داشت: 
در شش ماه نخست امسال یک هزار و2۹۳ تن پاي مرغ و 18۹تن پنجه 
مرغ به کشورهاي ویتنام، پکن، هنگ کنگ و امارات صادر شده است. 
وی افزود: صادرات این محصول از استان اصفهان بیش از۴ میلیون دالر 
براي استان ارز آوري داشته است. مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با 
اشاره به اشتغال زایي براي100نفر، اظهار داشت: در سال گذشته بیش 
از یک هزار و8۹0 تن پای مرغ از اس��تان به خارج از کش��ور صادر شد. 
وی بیان داشت: ساالنه۶0 میلیون قطعه مرغ در استان اصفهان کشتار 
می ش��ود. گفتنی اس��ت پنجه و پاي مرغ تأمین کلس��یم بدن، تقویت 

حافظه، درمان آرتروز، پوکی استخوان مؤثر است. 

سهم۳/۷ درصد خطوط ريلي 
اصفهان در جابه جايي مسافر 

معاون برنامه ریزي و اشتغال اس��تانداري اصفهان گفت: تنها ۳/7 درصد 
از حمل بار و جابجایي مسافر توسط خطوط ریلي استان انجام مي شود.

علیرضا همدانیان با اشاره به توس��عه  خطوط ریلي قطار سریع السیر در 
اس��تان اصفهان، اظهار داش��ت: این خطوط 7۵ درص��د کاهش مصرف 
 س��وخت و بیش از۹0 درصد کاهش تخلفات ج��اده اي را به همراه دارد.  
وي تصریح ک��رد: 87 درصد حمل ب��ار و جابه جایي مس��افر در خطوط 

جاده اي استان اصفهان صورت مي گیرد. 

احتمال تأسیس اتاق بازرگانی 
مشترک ايران و آمريکا

پیش از س��فر روحانی به نیویورک و ایجاد امیدواری در 
بین فعاالن اقتصادی مبنی بر بهبود روابط اقتصادی بین 
ایران و آمریکا زمزمه هایی مبنی بر تشکیل اتاق بازرگانی 
مشترک بین ایران و آمریکا یا شورای مشترک بازرگانی 
بین این دو کشور شکل گرفت که ش��اید احتمال شکل 
گرفتن این زمزمه ها واکنشی برای بیان ابراز امیدواری به 

بهبود شرایط اقتصادی بین ایران و آمریکا باشد. 
در این راستا اعضای مختلف هیأت نمایندگان اتاق ایران 
دیدگاه ها و نظرات خود را درباره  احتمال شکل گیری این 
اتاق مشترک مطرح کردند. به اعتقاد عمده اعضای هیأت 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، شکل گیری اتاق مشترک 
ایران و آمریکا نیاز به پیش زمینه های سیاس��ی داشته و 
تا زمانی که تراز تجاری دو کش��ور تا این حد پایین است 

نیازی به تأسیس چنین اتاقی نیست.
از س��وی دیگر عده ای از اعض��ای ات��اق بازرگانی ایران 
معتقدند تابوی تأسیس اتاق مشترک ایران و آمریکا باید 
شکسته ش��ده و عده ای از اعضا برای راه اندازی آن اقدام 
کنند. البته رییس پارلمان بخش خصوصی نیز در پاسخ 
به این سؤال که آیا این موضوع در سفر به آمریکا پیگیری 

خواهد شد یا نه این موضوع را رد نکرد. 
ما در ح��ال حاضر ب��ا دیدگاه های رهبر معظ��م انقالب 
امید داریم که بس��یاری از مش��کالت اقتص��ادی ما در 
صحنه های بین المللی حل ش��ود. ای��ن موضوع صرفا به 
کش��ور آمریکا مربوط نمی ش��ود،  بلکه تمام کشور هایی 
که تاکنون به دلیل تحریم ها روابط اقتص��ادی ما با آنها 
قطع شده است را دربرمی گیرد، اما این که حتما در اتاق 
بازرگانی ایران شورای مشترک ایران و آمریکا راه اندازی 
می شود یا خیر سؤالی است که باید برای پاسخ آن منتظر 
عکس العمل های کش��ور مقابل نس��بت به این موضوع 
باشیم. اگر کشور آمریکا نگاه همسو و احترام آمیز نسبت 
به موازین ایران داش��ته باش��د، می توان امیدوار بود که 
زمینه های اقتصادی بین روابط دو کش��ور ایجاد ش��ود. 
از داشتن تعامل سیاس��ی می توان برای رفاه حال مردم 
بهره گیری اقتص��ادی کرد، بنابراین اگ��ر برخورد دولت 
آمریکا با دولت ایران متعامل و احترام آمیز باشد می توان 
با حفظ ارزش های آنها و ارزش های ایران به گس��ترش 
ارتباطات اقتصادی و حل مس��ائل تحریم امیدوار بود و 
در پی آن نسبت به تش��کیل اتاق ها و شوراهای مشترک 

بازرگانی بین دو کشور اقدام کرد.

موسی رضايی؛ مدير عامل 
برق  منطقه ای اصفهان

افزايش 52 درصدي 
صادرات کاال از گمرک

طی حکمی، رسول موس��ی رضایی به مدت دو س��ال به مدیرعاملی برق 
منطقه ای اصفهان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، طی حکمی، رسول موسی رضایی 
 به عن��وان مدیرعامل برق منطقه ای اس��تان اصفهان منص��وب و معارفه 

شد.
وی طی حکم رسمی از س��وی معاونت امور برق و انرژی به مدت دوسال 

به این سمت منصوب شد.
همچنین طی مراسمی از زحمات هفت ساله هوشنگ فالحتیان در سمت 

مدیرعامل برق منطقه ای استان اصفهان تقدیر شد.
وی پس از تودیع از س��مت مدیرعاملی برق منطقه ای اصفهان، به عنوان 

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی منصوب شده است.

صادرات کاال از گمرک اس��تان اصفه��ان به خارج ازکش��ور حدود ۵۴8 
میلیون دالر ارز آوری داشته است.

مدیر کل گمرک اصفهان گفت: نیمه نخست امسال بیش از یک میلیون 
تن کاال به خارج ازکش��ور صادر شد که ۵2 درصد بیش��تر ازمدت مشابه 
پارس��ال اس��ت. آقای احمدی ونهری افزود: بخش صنعتی و شیمیایی 
بیش��ترین س��هم صادرات را در این مدت به خوداختصاص داده اس��ت.

وی گفت: در نیمه نخست امس��ال۵10 نوع کاال به ۶1 کشور صادرشده 
و کشورهای عراق ، افغانس��تان و پاکستان عمده مش��تریان این کاال ها 
هستند. مدیرکل گمرک استان اصفهان آهن آالت و فوالد ، سوخت های 
معدنی ، فرش ماش��ینی و فرش دس��تباف را عمده ترین اقالم صادراتی 

استان دانست.

نایب رییس اتحادیه س��ازندگان و فروش��ندگان طال و 
جواهر استان اصفهان از عادی بودن خرید و فروش طال 
در بازار اصفهان خبر داد و گفت: تغییر قیمت ها در بازار 
سکه و طال س��بب ایجاد اختاللی در بازار خرید و فروش 

طال نشده است.
علی زمرد پوش در گفتگو با خبرنگار فارس در اصفهان با 
اش��اره به وضعیت بازار خرید و فروش طال اظهار داشت: 
در حال حاضر خرید و فروش طال در بازار اصفهان عادی 
بوده و تغییر قیمت ها سبب ایجاد تغییر در بازار خرید و 

فروش طال نشده است.
وی افزود: شغل طال فروشی نیز مانند سایر شغل ها باال و 
پایین دارد و باید باال و پایین رفتن قیمت ها را در این بازار 
بپذیریم. نایب رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان 
طال و جواهر استان اصفهان تصریح کرد: تغییر قیمت ها 
در بازار سکه و طال س��بب ایجاد اختالل در بازار خرید و 

فروش طال نشده است.
وی در پاسخ به این سؤال که وضعیت بازار طال در آینده 
به چه صورت است، ادامه داد: اکنون نمی توان وضعیت 
 ب��ازار را پیش بینی ک��رد، اما در وضعی��ت کنونی خرید 
 و فروش س��که و طال به ص��ورت عادی در ح��ال انجام 

است.

گروه اقتصاد-  مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان نطنز 
گفت: در حال حاضر ح��دود۵۳ هزار قطعه بچه ماهی آمور، 
کپور  و فیتوفاک در استخر های دو  منظوره شهر کویری بادرود 

رها شده است.
عبدالرضا مهدی بادی با اش��اره به پرورش ماهیان گرمابی 
اظهار داشت:  وجود استخر های ذخیره آب در مناطق مختلف 
این شهرستان از جمله منطقه کویری بادرود سبب شده است 
که تعدادی از کشاورزان منطقه در کنار کشاورزی، در زمینه 
پرورش ماهی نیز فعالیت کنند. وی به تعداد اس��تخر های 
موجود در این منطقه اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر20 
اس��تخر دو منظوره برای ذخی��ره آب و پ��رورش ماهی در 
منطقه کویری بادرود وجود دارد. مدیر اداره جهاد کشاورزی 
شهرستان نطنز تصریح کرد: حدود۵۳ هزار قطعه بچه ماهی 
آمور، کپور  و فیتوفاک در این استخر ها رها سازی شده است 
و پیش بینی می ش��ود حدود70 تن ماهی گرم آبزی از این 

استخر ها برداشت شود.
به گزارش خبرگ��زاری فارس از اصفهان، شهرس��تان نطنز 
دارای دو اقلیم کوهس��تانی نطنز و کویری بادرود اس��ت و 
پرورش ماهیان سردابی و گرمابی از ظرفیت های موجود در 

این شهرستان محسوب می شود.

چهارمین نمایشگاه بین المللي تجارت و سرمایه گذاري 
جهان اسالم با مشارکت کشورهاي اسالمي و غیراسالمي 
و با حضور کارشناس��ان جهان��ي اقتص��اد و تجارت در 
 Putra World Trade( مرکز تجارت جهاني پوت��را
Center( در مالزي افتتاح ش��د. در مراس��م افتتاحیه 
 این نمایش��گاه مصطفي محمد وزیر صنع��ت و تجارت 
بین الملل مالزي ضمن خوش آمدگویي به حاضران در 
جلسه و کش��ورهاي مش��ارکت کننده در خصوص امور 
بانکداري و س��رمایه گذاري اس��المي، اقتص��اد جهاني 
و راه ه��اي توس��عه و پیش��رفت آن به ایراد س��خنراني 
پرداخت. یک��ي از برنامه هاي مراس��م افتتاحیه معرفي 
 TOP  10 فعال برتر اقتصادي کشورهاي اسالمي با نام
MOVERS OF ECONOMIC ب��ود که در این 
مراسم عسگراوالدي رییس کمیسیون توسعه صادرات 
ایران و عضو ات��اق بازرگاني و صنایع و مع��ادن ایران به 
عنوان دومین فرد برتر، مفتخر به دریافت جایزه طالیي 

شد. 
این نمایشگاه بین المللي با موضوعات اقتصاد و تجارت 
آس��یا )OIC ASIA( و س��رمایه گذاري جهان اسالم 

برگزار شد.

رییس کمیس��یون تجارت اتاق بازرگاني استان اصفهان 
گفت: استاندار جدید اصفهان باید از مشاوره هاي بخش 
خصوصي براي توس��عه صنعتي استان اس��تفاده کند. 
جعفر ذره بیني در گفتگو با مهر اظهار داش��ت: انتخاب 
اس��تاندار جدید اصفهان که اصالتا ریشه در آب و خاک 
این شهر دارد، موجب خش��نودي است، اما ایشان نباید 
فقط به این موضع بس��نده کند. وي اف��زود: معتقدم که 
رفع مشکل زاینده رود باید اولویت برنامه هاي استاندار 
جدید باش��د، چرا که این رودخانه رابطه مستقیمي با  
اقتصاد،گردش��گري و زندگي مردم این ش��هر در طول 
ادوار تاریخي داشته است. رییس کمیسیون تجارت اتاق 
بازرگاني استان اصفهان با اشاره به صنعتي بودن استان 
گفت: با توجه به اهمیت این موضوع، اصفهان استانداري 
الیق وآگاه مي خواهد که دغدغه خود را معطوف به رفع 
مش��کالت صنعت اس��تان کند. ذره بیني بیان داشت: 
اس��تاندار جدید نباید فقط خود را مس��ئولي منتصب از 
جانب دولت تلقي کند، بلکه باید اهتمام به اس��تفاده از 
تجربیات و مش��اوره هاي علمي فعاالن بخش خصوصي 
همانند اتاق بازرگاني کن��د، چرا که این افراد حداقل۵0 
سال س��ابقه کار علمي و عملي در محیط هاي تجارت و 

صنعت دارند.

شیالت اقتصادبازار  اتاق بازرگاني

خريد و فروش  طال  در  اصفهان 
روال عادی دارد

5۳ هزار بچه ماهی در 
استخر های بادرود رها شد

 عسگر اوالدی 
دومین چهره  برتر اقتصاد

استاندار از مشاوره هاي 
بخش خصوصي بهره ببرد

اخبار کوتاه

يادداشت

4
احتمال آزاد شدن واردات کاالهای اولویت 10

کیومرث فتح اهلل کرمانش��اهی معاون کل سازمان توس��عه تجارت از احتمال لغو توقف ثبت سفارش 
کاالهای اولویت10 تا پایان امسال خبر داد. وی گفت:پیشنهاد ما این است که برای واردات کاالهای 

اولویت 10 تعرفه و عوارض منطقی وضع شود و باید از افزایش بی منطق تعرفه نیز خودداری کنیم.
 8 هزار میلیارد تومان

 به بانک ها بدهی داريم
مدیرعامل شرکت توانیر

  همایون حائری
ای��ن نیروگاه ه��ا ب��ه چه��ار دس��ته تقس��یم بن��دی می ش��ود؛ 
سرمایه گذاری BOO )س��رمایه گذار نیروگاه را می س��ازد و مالکیت 
آن به عهده سرمایه گذار اس��ت(، سرمایه گذاری BOT)سرمایه گذار 
نیروگاه را می س��ازد و از آن به��ره برداری می کند، ام��ا نیروگاه منتقل 
می شود(، یک سری نیروگاه ها که از طریق بخش خصوصی واگذار شده 
و  نیروگاه هایی که بابت رد دیون واگذار شده اند. در بخش نیروگاه های 
منتقل شده برای رد دیون هم 
باید پول برق بدهی��م و هم از 
سوی دیگر حدود هشت هزار 
میلیارد تومان به بانک ها بدهی 
داریم. تا س��ال80 ساالنه20 
درصد نرخ ب��رق افزایش می 
یافت، اما پس از تثبیت قیمت 
در س��ال8۳ تا اواخر سال8۹ 
قیمت برق170ریال باقی ماند.
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این روزها با توجه به استقبال مردم برای خرید، تغییر قیمت ها 
را در برخی از فروشگاه ها می بینیم که به عنوان تخفیف به مردم 
عرضه می شود که چندان هم ارزان نیس��تند و شهروندان نیز 

اعتقاد دارند این کار ترفندی برای فروش بیشتر کاالهاست.
این روزها با بازگشایی مدارس و تغییر رنگ فصل، بسیاری از 
خانواده ها به خصوص آنهایی که بچه مدرسه ای دارند، به فکر 
خرید افتاده اند و همی��ن تکاپوی رفت و آمد ب��ه بازار و خرید 

پاییزی ولوله ای در شهر ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر،این روزها بس��یاری از مغازه داران 
به خصوص در مرکز ش��هر به جای پرداختن به سایر مشاغل، 
به شغل لباس فروش��ی روی آورده اند. در سراسر پاساژها نیز 
فروشگاه های لباس شیک و رنگ به رنگ خودنمایی می کنند 

تا بتوانند برای خود جذب مشتری کنند.
از کنار مغازه های خیابان که رد می ش��وید، بعضا نوشته هایی 
پشت ویترین ها جلب توجه می کند که خواندن برخی از آنها 

آدم را میخکوب می کند.
تخفیف های۵0 درص��دی و۳0 درصدی که آذی��ن مغازه ها و 
ویترین ها و مانکن  های مغازه شده تا پای مشتریان را به داخل 
مغازه بکشاند، اما باید دید این تخفیف بر چه اساسی معین شده 
و آیا واقعا وجود برگ نوشته های تخفیف۵0 درصدی و یا ۳0 

درصدی به واقع به معنای تخفیف است.
اخیرا ای��ن تخفیف ها و تبلیغ��ات با درصدهای باال توانس��ته 

مشتریان زیادی را به مغازه ها بکش��اند و البته فروش خوبی را 
عاید صاحبان این نوع مغازه ها کند.

     شکست قیمت ها ترفندی برای فروش
این طور به نظر می رس��د ک��ه تخفیف و حراجی و شکس��ت 
قیمت ها نیز این روز ها به ترفندی برای فروش اجناس برخی از 
مغازه ها به خصوص لباس فروشی ها تبدیل شده است، چنان 
که به جای این که قیمت های اصلی لباس را به تخفیف تبدیل 
کنند، در برخی موارد نیز حتی قیمت هایی باالتر از ارزش کاال 
بر اجناس زده و س��پس با خط زدن قیمت به مشتریان چنین 
وانمود می کنند که قیمت تخفیف داده شده بسیار پایین تر از 

قیمت قبلی خط خورده است.
از طرفی مردم به امید این که قدرت خرید بیشتری پیدا کردند 
و می توانند اجناس،کاال و یا لباسی را که تا کنون توانایی قدرت 
خرید آن را نداشته اند خریداری کنند، وارد چنین مغازه هایی 

شده و خرید می کنند.
زینت سادات یکی از مشتریانی اس��ت که با دیدن تخفیف۴0 
درصدی وارد مغازه مانتوفروشی در محدوده خیابان شهدای 
اصفهان شده  است. وی به خبرنگارمهر در خصوص قیمت های 
مغازه گفت: من با دیدن تخفیف۴0 درصدی قیمت  مانتوهای 
مغازه با دخترم وارد مغازه شدیم، به نظرم می آمد که نرخ قیمت 
این مانتو ها با وجود تخفیف۴0 درصدی خیلی پایین است، در 
حالی که با دو قیمت  با اختالف زیادی بر روی مانتوها مواجه 

شدیم که به نظرم قیمت های خورده شده به مانتوها با دوخت 
و جنس پارچه همخوانی ندارد، ضمن این که به جای این که 

قیمت قبلی باشد، به نظر قیمت های جدید است.
احم��د یکی دیگ��ر از رهگذرانی اس��ت که در مس��یر خیابان 
چهارباغ به همراه همسر و دو فرزندش در حال عبور بودند و در 
خصوص تخفیف قیمت برخی از اجناس بازار اعتقاد دارد بیشتر 
این تخفیف ها واقعی نیستند و فقط مشتری جمع کن هستند.

وی افزود: یک فروش��گاه بزرگ در همین محدوده میدان امام 
حسین)ع( هست که هر دفعه اجناس خود را که عمدتا پوشاک 
برای همه سنین اس��ت را به حراج و تخفیف می دهد و در این 

زمینه نیز کلی تبلیغ می کند.
این ش��هروند اصفهانی ادامه دا د: البته ال ب��ه الی برخی از این 
پوش��اک می توان با قیمت های خوب خرید ک��رد، اما تخفیف 
واقعی که زیر قیمت باشد نیست و برای خانواده ها هم  چندان 
صرفه اقتصادی ندارد، چرا که بیشتر اجناس ارزان قیمت این 
فروشگاه ها اجناس بی کیفیت بازار است و سایر اجناس هم با 
وجود نصب برگه تخفی��ف همچنان باال و ب��ه قیمت روز بازار 
است، چنان که با کمی گش��ت  و گذار متوجه می شوی خیلی 

هم قیمت به صرفه نیست.
     لباس های زنانه چون سريع از مد می افتد تخفیف 

می خورد
رییس اتحادیه پوش��اک دوخت فروش اصفه��ان در گفتگو با 
مهر اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل وجود رکود در بازار، 
تولیدکنندگان و فروش��ندگان حالت بالتکلی��ف دارند چنان 
که یک سری از س��رمایه گذاران، تولیدات پوش��اک را زودتر 
خریداری و در انبار ها نگهداری می کنند، اما همین امر هم برای 
برخی تولیدکنندگان مقرون به صرفه نیست، چرا که اجناسی 
همچون لباس های زنانه س��ریع از مد می افت��د و برای همین 

تخفیف می خورد.
ابراهیم خطابخش افزود: با وجود این که مزد دوخت و پارچه، 
رشد قیمت داش��ته و خریداران پارچه مجبور به خرید نقدی 
شده اند، اما برخی از البسه از جمله مانتو کاهش قیمت داشته 

است.
هر چند، این روزها خانواده ها به دنبال خرید  از فروشگاه هایی 
می روند ک��ه کم��ی ارزان ت��ر از س��ایرین کاالهای خ��ود را 
می فروشند، اما باید این نکته را در نظر داشت که دستگاه های 
نظارت��ی تا چه ان��دازه بر ای��ن قیمت ه��ا کنترل دارن��د و آیا 
قیمت هایی که به عنوان تخفیف به مردم عرضه می شود، همه 

واقعی هستند؟

شکست قیمت ها ترفندی برای فروش

دستگاه های نظارتی بر تخفیف ها نظارت کنند
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بیست و پنجمین 
جشنواره تئاتر استان 

  قدم ها
 برای اسکار

مدیرکل ارشاد استان اصفهان گفت: بیست و پنجمین جشنواره تئاتر استان 
اصفهان7 تا 10 مهر ماه برگزار می شود.

حجت االسالم والمس��لمین محمد قطبی بیان کرد: این اداره کل در راستای 
سیاس��ت ها، به منظور ارتقا و کشف اس��تعدادهای خالق نمایشی با تأکید بر 
اجرای عمومی، بیست و پنجمین جشنواره تئاتر اس��تانی را برگزار می کند. 
حجت االسالم و المسلمین محمد قطبی در ادامه گفت: این جشنواره به صورت 
رقابتی برگزار می شود و برگزیدگان به جشنواره منطقه ای راه خواهند یافت. 
وی تصریح کرد: این جشنواره در سالن های نمایش مجتمع فرهنگی - هنری 
استاد فرشچیان و تاالر هنر برگزار می شود. وی خاطر نشان کرد: آیین اختتامیه 
بیست و پنجمین جشنواره تئاتر استان اصفهان 10مهرماه ساعت18:30 در 

مجتمع فرهنگی- هنری استاد فرشچیان برگزار خواهد شد.

کمیته انتخاب فیل��م ایرانی برای معرف��ی به آکادمی عل��وم و هنرهای 
 سینمایی در مرحله نخست،12 فیلم را برای بررسی بیشتر انتخاب کرد.

این کمیته با حضور فاطمه معتمد آریا، مسعود کیمیایی، بهروز افخمی، 
کمال تبریزی، حسن حسندوست، مسعود رایگان، علیرضا زرین دست، 
حسین معززی نیا و امیر اسفندیاری، پس از مرور قوانین و مقررات از بین 
53 فیلم به نمایش درآمده در ایران در یک سال گذشته و ارزیابی وضعیت 

بین المللی عناوین، فیلم ها را معرفی کرد:
»برف روی کاج ه��ا«، »بی خود و بی جه��ت«، »پذیرایی س��اده«، »پله 
آخر«، »حوض نقاشی«، »دربند«، »دهلیز«، »قاعده تصادف«، »کالس 
 هنرپیش��گی«، »گذش��ته«، »گناه��کاران« و »هی��س... دخترها فریاد 

نمی زنند«.

یادداشت

 روبان سفید

اتاق موسیقی

هفت

 مضحکه بهرام بیضایی 
یک نمایشنامه  تازه از بهرام بیضایی منتشر می شود. شهال الهیجی، ناشر آثار این نویسنده گفت: 
بیضایی نمایشنامه  بلند تازه ای نوشته است.این اثر جزء نمایشنامه های طربناک یا مضحکه مثل 
نمایشنامه  »چهار صندوق« است. مضحکه نامی است که معموال بیضایی بر این گونه آثار می گذارد.

5

 صبحانه دانش آموزان اصفهانی
در سینما های جشنواره فیلم کودک 

مدیر کمیته امور مخاطبان ستاد اجرایی 
بیست و هفتمین جشنواره بین المللی 
فیلم های ک��ودکان و نوجوانان گفت: 
طبق برنامه ریزی های انجام شده کلیه 
بلیت ه��ای نوب��ت صبح س��ینما ها و 
برنامه های جنبی جشنواره به مدارس 

اصفهانی تعلق گرفته است.
حمید ندیمی تأکید کرد: ما در کمیته 
امور مخاطبان به نحوی  برنامه ریزی کردیم که بلیت های مراس��م های 
مختلف به صورت عادالنه بین مردم توزیع ش��ود. وی افزود: در جشنواره 
بیست و هفتم نوبت صبح نمایش فیلم ها به دانش آموزان اصفهان در همه 
مقاطع اختصاص داده شده است تا آنها بتوانند از این جشنواره لذت ببرند.  
مدیر کمیته امور مخاطبین س��تاد اجرایی بیس��ت و هفتمین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان با اشاره به استقبال بسیار خوب 
مردم از برنامه های جنبی جشنواره بیس��ت و ششم اظهار داشت: بخش 
برنامه های جنبی جشنواره قبل یکی از پرطرفدار ترین برنامه هایمان بود و 
با استقبال حدود100 هزار نفره روبه رو شد و ما در دوره بیست و هفتم به 
نحوی برنامه ریزی کردیم که بتوانیم برنامه های جنبی بیشتری برای مردم 

بزرگوار اصفهان داشته باشیم.

خالقیت در جزیره بازی
جشنواره س��اخت کاردس��تی با کاه و 
بافه های گندم در جزیره بازی وابسته به 
سازمان فرهنگی - تفریحی شهرداری 

اصفهان برگزار می شود.
فرحناز پورنقش��بند در این باره گفت: 
این جشنواره در آستانه فصل برداشت 
محصوالت کشاورزی مثل برنج و گندم 
و متناسب با این زمان برگزار می شود و 
در آن کودکان عالوه بر برخورد خالقانه با مواد دورریختنی و کم ارزش با 
شغل کشاورزی و زحماتی که در راه تولید یک محصول کشاورزی کشیده 
می شود آشنا می شوند. وی افزود: جزیره بازی هر هفته و به طور مداوم با 
برگزاری یک برنامه خالقانه س��عی در آموزش مبانی خالقیت و نزدیکی 
کودکان و خانواده ها دارد. مدیر جزیره بازی همچنین خاطر نشان ساخت: 
جزیره بازی غرفه هایی نظیر کاردستی، اوریگامی، نمایش خالق، بازی های 
میدانی و بازی های فکری و همچنین مشاوره والدین در رابطه با کودکان را 
درخود جای داده است. عالقه مندان به حضور در این جشنواره می توانند  
امروز پنج شنبه۴ مهر ماه از ساعت17:30 به جزیره بازی بین پل فردوسی 

و سی و سه پل مراجعه نمایند. 

انتزاع فیگوراتیو در گالری هامون
نمایشگاه آثار نقاشی زهرا کریمی جمعه 
5 مهرم��اه در گالری هام��ون اصفهان 

گشایش می یابد.
زهرا کریمی در این ب��اره گفت: در این 
نمایش��گاه بیش از17 اثر ب��ا تکنیک 
اکرولی��ک روی ب��وم ب��ه نمای��ش در 
خواهد آمد. وی اف��زود: بزرگ ترین اثر 
این نمایش��گاه در اندازه100 در 70 و 
کوچک ترین آن در اندازه۴0 در50 سانتیمتر است. این هنرمند نقاش در 
ادامه با اشاره به فضای آثارش بیان کرد: این مجموعه بیشتر انتزاعی است، 
اما انتزاعی فیگوراتیو که در آن آدم ها در تعامل بصری با سطوح چهار گوش 
به نمایش در آمده اند. عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند از 5 

تا10 مهر ماه از ساعت1۶ تا20 به گالری هامون مراجعه نمایند.

 نوای شیرعلی مردان خان
 در بازار موسیقی 

آلبوم موسیقی »راپسودی بختیاری« تازه ترین اثر »پیمان سلطانی« 
توسط انتشارات انجمن موسیقی منتشر شد. 

آلبوم موسیقی »راپسودی بختیاری« بر مبنای یک تم محلی به نام 
»شیرعلی مردون« و بر اساس سازبندی سازهای ارکستر سمفونیک، 
گروه کر و س��ازهای ایرانی همچون کرنا، دهل، کمانچ��ه، تار، عود، 
نی و تمبک ساخته ش��ده اس��ت. »راپس��ودی بختیاری«، آلبومی 
اس��ت در س��تایش از قهرمانی های »علی مردان بختیاری« قهرمان 

بختیاری که به دستور رضاشاه در زندان 
قصر کشته ش��د. این آلبوم 3 سال قبل با 
ارکستر فیالرمونیک و اپرای ارمنستان به 
رهبری س��لطانی ضبط و توسط انجمن 
 موس��یقی ایران روانه بازار ش��ده اس��ت.

ضبط بخش های موسیقی ایرانی این آلبوم 
در ایران انجام شده و نوازندگانی همچون 
ارس��الن کام��کار، عباس ش��ایق، میالد 
درخش��انی، نیکو یوس��فی، پوریا سرایی،  
علیرضا دریایی و س��هیل مخبری  در آن 

حضور دارند. 

اکسپوهای استانی
گروه فرهنگ- بدیهی اس��ت که دس��تگاه ها و نهاد های 
دولتی مستقر در استان ها، هر اقدام و تصمیمی را به تأسی 
از وزارتخانه متبوعه خود به مرحل��ه عمل درخواهند آورد 
و این در حالی اس��ت که دستگاه های مس��تقر در پایتخت 
تاکنون اراده ای در جهت پیشبرد و استقبال از قانون خرید 

آثار هنری از خود نشان نداده اند. 
 ابالغ آیین نامه قانون الزام خرید آثار هنری توسط دستگاه 
ها و نهادهای دولتی از محل بودجه های عمرانی از س��وی 
معاونت هنری وزارت ارشاد را باید نقطه عطفی در ساز وکار 
فروش آثار هنری کشور به حساب آورد. این قانون که پس 
از س��ال ها پیگیری معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی باالخره در س��ال گذشته مصوب شده را همچنین 
باید نقطه آغازی در به  رس��میت ش��ناخته شدن هنرهای 
تجسمی به عنوان یک حرفه از طرف قوه قانونگذاری کشور 

به حساب آورد.
 اکس��پوهای اس��تانی برگزار ش��ده طی چند ماه گذشته 
نش��ان دهنده ضرورت و نی��ازی معطل مان��ده در جامعه 
 هن��ری کش��ور اس��ت ک��ه نش��ان از حمای��ت طلب��ی و 
 رس��میت خواهی ای��ن هنرمن��دان در ارتباط ب��ا فعالیت 
حرفه ای آنان دارد. بدون شک هدف از برگزاری اکسپوهای 
اس��تانی را پیش از هرچیز باید در معرف��ی توانمندی ها و 
قابلیت های هنری اس��تان ها، ایجاد روحی��ه خودباوری و 
اعتماد به نفس در پدیدآورندگان آثار و تقویت بعد اقتصادی 
و ایجاد آزامش نسبی روحی- روانی در میان این قشر از افراد 
جامعه دانست. در حال حاضر و تا اینجای کار، تنها وزارت 
ارش��اد یعنی نهاد برگزار کننده اکس��پوهای استانی بوده 
که در راس��تای ایفای نقش حمایتی خود از جامعه هنری 
کشور، دست به خرید این آثار زده اس��ت و در صورتی که 
اینچنین نمی شد، برگزاری اکسپوهای استانی می توانست 
به تجربه ای تلخ و کامال شکست خورده بدل شود. بی گمان 
هنرمندان محروم شهرس��تان ها همین میزان حمایت را 
غنیمت شمرده و این اقدام تا حدی دلگرمی آنان را موجب 

شده است.
 با این حس��اب، ش��اید آنچه که م��ی تواند در ب��از کردن 
گره های چنین تعاملی مؤثر واقع ش��ود، هم��ان تمرکز و 
اقناع س��طوح باالی مدیریتی دس��تگاه ها و وزارتخانه ها 
و مراکز کالن تصمیم گیری این دس��تگاه هاس��ت که در 
صورت توفیق در این مسأله بی تردید از میزان مقاومت و به 
تأخیر انداختن های دستگاه های خرد کاسته خواهد شد؛ 
امری که در صورت تحقق یافتن، افق های تازه ای از رونق 
 اقتصاد هنر به ویژه در استان ها را پیش رو خواهد گذاشت. 

با نزدیک ش��دن به بیس��ت وهفتمین 
جمال 
نوروزباقری

جشنواره فیلم کودک، اصفهان دوباره 
شاهد زایش سینمای کودک است، اما 
آیا این جش��نواره ش��ناخت کاملی از 
کودک و دغدغه های او دارد ویا در کنار این جشنواره آموزش 
جزء ارکان آن محس��وب می ش��ود یا فقط برگزاری آن تمام 

تالش مسئولین است؟
س��ینمای کودک با وجود همه افتخارهایی که برای سینمای 
ایران آفریده چند سالی است به گوشه ای رها شده وگاه به بهانه 
برگزاری جش��نواره فیلم کودک و نوجوان و گاه با همت افراد 

دلسوز این عرصه، یاد آن زنده می شود. 
آشفتگی فضای سینمای کودک از وضعیت نابسامان تولیدات 
این عرصه و به نمایش درنیام��دن فیلم هایی که بااین موضوع 
ساخته می ش��وند، به وضوح قابل مشاهده اس��ت. به نمایش 
درنیامدن معدود فیلم هایی که در این سال هاباموضوع کودک 
ونوجوان ساخته ش��ده اند، به خوبی نش��ان می دهد سینمای 
کودک ازمیان دغدغه های مدیران سینمایی خارج شده و هر از 
 گاهی دلسوزی در این عرصه با تالش بسیار و گذر از سنگالخ ها

فرصت اکران ب��رای اثری به وجود م��ی آورد،  آن هم محدود و 
کوتاه مدت. 

 س��ینمای کودک،، فیلم باورپذی��ر می خواه��د و باورپذیری 
 مهم ترین ویژگی فیلم های کودکان است که می تواند به خوبی

 با مخاطب خ��ود ارتباط برقرار کن��د و ای��ن باورپذیری باید 
درزمین��ه های داس��تان، کارگردان��ی و بازی ها دیده ش��ود. 
بازیگران باید به صورت طبیعی بازی کنند تا بیننده در درک 

فضا با مشکل روبه رو نشود. 
سینمای کودک به فیلم هایی با داس��تان قوی، کارگردانی و 
اجرای درست نیاز دارد. اینها می تواند مؤلفه های مناسب برای 

بخش کودک سینمای ایران باشد.
س��ینمای کودک ایران در صورتی که جان بگی��رد و فعالیت 
چشمگیر داشته باشد، قطعا مخاطبان بسیاری خواهد داشت. 
کودکان به تنهایی تماشاگر فیلم کودک نیستند وحضور آنها 
درکنار والدین درسالن سینما موجب افزایش فروش فیلم ها 
می ش��ود. کودکان ایرانی در انتظار اکران شدن فیلم هایی از 
جنس خودشان هس��تند که در فضای فانتزی روایت شود، اما 
رسیدن به این هدف نیازمند آن است که گروهی دغدغه آن را 
داشته باشند، ولی تعداد فیلم های تولید شده در حوزه سینمای 

کودک و نوجوان نشان دهنده مشکالت این سینماست. 
 س��ینمای کودک در ش��رایط دش��واری به حیات خود ادامه 
می ده��د، این که فقط در آس��تانه جش��نواره ک��ودک بحث 
سینمای کودک مطرح می شود، مشکلی است که باید برطرف 
شود. س��ینمای کودک نیاز دارد درطول سال، حیات طبیعی 

خود را داشته باشد. 
ظرفیت های باالی ادبیات داستانی  و قابلیت های آن، کمتر در 

آثار سینمایی نمود یافته و همین، علت جذب شدن کودکان 
ایرانی به فیلم های خارجی است که بی شک باید به عنوان یک 

آسیب جدی با آن برخورد کرد .
اگر فیلم خوبی در سینمای کودک ساخته شودحتما مخاطب 
خود را خواهد داشت و تماشاگران بسیاری شامل خود کودکان 
و خانواده هایش��ان را راهی سالن س��ینما می کند. این نشان 
می دهد فیلم کودک تا چه حد می تواند برای سینمای ایران 

سودآور باشد.
در دوران کودک��ی ما فیلم های خوبی س��اخته می ش��د، اما  
 افس��وس که کودکان امروز امکان تماش��ای کارهایی که آن 
سال ها تولید می شد را ندارند و دیگر فیلم هایی با آن کیفیت 
برای آنها ساخته نمی ش��ود. ادبیاتی و فرهنگ ما بسیار غنی 
اس��ت و از س��وی دیگر س��ینماگرانی توانا نی��ز در این حوزه 
 فعالیت می کنند که می توانند س��ینمای کودک را جانی تازه 

ببخشند.
نکته دیگر، نبود ش��رایط مناس��ب ب��رای نمای��ش فیلم های 
 ک��ودک و نوجوان اس��ت ک��ه به عن��وان یکی ازآس��یب های
جدی موجود دراین سینما، فعاالن این عرصه را آزار و اذیت می 

کند. یادمان نرود که عرصه کودک و نوجوان جدای از سینمای 
کشور نیس��ت، هرچند به طور کلی اس��تقبال قابل توجهی از 
آثار سینمایی نمی شود، اما این موضوع در سینمای کودک و 
نوجوان بیش��تر نمایان بوده و این عرصه را کامال منزوی کرده 
اس��ت. نگاه تحقیرآمیز به آثار س��ینمای کودک و نوجوان از 
آفات این عرصه است و تولید آثار س��ینمایی در حوزه کودک 
و نوج��وان به دلیل بی انگیزه بودن س��رمایه گ��ذار خصوصی 
 که انتظار بازگش��ت س��رمایه خود را دارد، روز به روز تحلیل 

می رود.
 برای تولید اثری که با اس��تقبال کودکان و نوجوانان در کنار 
خانواده هایش��ان روبه رو شود، باید یک تقس��یم بندی کلی 
درنظر گرفت که در چنین ساختاری، فیلم باید بتواند کودک 
را روی صندلی بنشاند و نظر اعضای خانواده را نیز جلب کند تا 
خط کشی های مربوط به ساخت آثاری برای کودکان یا درباره 

کودکان را از بین ببرد.
  در پای��ان بای��د ای��ن س��خن را هرچن��د تل��خ  باش��د گفت 
 که جش��نواره ها تنه��ا مانند ویتری��ن و گذرگاهی هس��تند 
 ک��ه در قال��ب آنه��ا، ه��م م��ردم و ک��ودکان و نوجوان��ان با 
 آثار جهان آش��نا م��ی ش��وند و هم جنب��ه های کیف��ی آثار 
س��ینمای ایران ارتقا می یابد، ولی فق��ط در یک زمان خاص، 

نه بیشتر.

 معرفی دغدغه های سینمای کودک  به بهانه برگزاری  بیست وهفتمین جشنواره فیلم کودک 

تـــنها  در خــانه 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1139 | پنجشنبه 4 آبان 1392 | 20 ذی القعده 1434

3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 1139   |  September  26 ,2013  |  8 Pages 

حوزه هنری تنها جایی که به ترانه سرایان بها می دهد؟!طرح های ایرانی روی جلد دفاتر دانش آموزان 

رییس اتحادیه کتاب و لوازم التحریر اصفهان گفت: با آغاز س��ال 
تحصیلی جدید و جنب و جوش دانش آم��وزان برای خرید لوازم 

التحریر، استقبال از دفاتر با طرح های ایرانی افزایش یافته است.
 اکبر چیت س��از اظهار داش��ت: طی چن��د ماه گذش��ته قیمت 
لوازم التحریر در بازار تغییری نکرده و بازار این محصوالت شاهد 

ثبات در قیمت هاست.
وی تصری��ح ک��رد: در نمایش��گاه های توزی��ع ل��وازم التحری��ر 

 و ف��روش پایی��زه ل��وازم التحری��ر ب��ا 15درص��د تخفی��ف به 
دانش آموزان ارایه می شود.

رییس اتحادیه کتاب و لوازم التحریر اصفهان افزود: عرضه کتاب 
در کتابفروش��ی ها و مراکز توزیع کتاب درسی از1۶ شهریور آغاز 
شده و دانش آموزان باید با مراجعه به این مراکز کتاب های درسی 

خود را دریافت نمایند.
وی با اشاره به ترخیص دیر هنگام کاغذ تأکید کرد: امسال به دلیل 
تأخیر در ترخیص کاغذ از گمرک و تحویل دیر هنگام آن به مراکز 
تهیه و چاپ دفتر، توزیع این محصول کمی با تأخیر انجام شد، اما 

اکنون مشکلی در توزیع دفاتر نداریم.
 چیت س��از تصری��ح ک��رد: اس��تقبال دانش آم��وزان از دفاتر با 
طرح های ایرانی بسیار خوب است و به دلیل طرح  های جذاب این 
دفتر ها و اس��المی بودن آنها، جایگزین مناسبی برای طرح های 
خارجی است. وی گفت: خانواده ها باید در خرید لوازم التحریر به 
مسائل فرهنگی اهمیت بدهند و سعی کنند که به فرزندان خود 
تصاویر روی جلد را بشناسانند و از دوران مدرسه آنها را با فرهنگ 

ایرانی آشنا سازند.

 

حامد مفتخر حس��ینی ترانه سرا و دبیر ش��ورای سیاستگذاري 
 خان��ه ترانه اصفه��ان درمورد اظه��ارات اخیر بش��یر خالقی پور

مدیر خانه ادبیات حوزه هنری اصفهان به خبرگزاری ایسنا گفت: 
ما هنوز به هیچ همکاری مش��ترکی با حوزه هنری نرس��یده ایم. 
اساس��نامه کانون ترانه باید به تصویب حوزه هنری برسد، طرح 
همکاری تصویب شود و روال اداری طی ش��ود تا بتوانیم با حوزه 

هنری وارد کار شویم.

وی افزود: رسمی بودن و حرفه ای بودن خانه ترانه اصفهان به این 
که به کدام ارگان وابسته است برنمی گردد. ما تا امروز با نهادها و 
ارگان هاي مختلفی مثل س��ازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری 
اصفهان، س��ازمان ملی جوانان و ... کار کرده ای��م و در ادامه هم با 
هر ارگانی که بتواند و بخواهد صمیمانه و مشتاقانه با ما کار کند، 
همکاری می کنیم. مفتخر حسینی تصریح کرد: قطعا این جمله 
که »ترانه س��رایان می گویند حوزه هنری تنها جایی است که به 
ترانه سرایان بها مي دهد« گفته هرکسي که باشد اشتباه است. ما 
پیش تر در همکاری با مدیریت قبلی خانه ادبیات حوزه هنری به 
مشکل برخوردیم، به طوری که پای بچه های خانه ترانه از حوزه 
هنری بریده شد. ما همین مشکل را با سازمان فرهنگی- تفریحی 
شهرداری هم داش��تیم و ش��اهد بودیم که با تغییر رییس مرکز 
 ادبیات این سازمان سیاس��تگذاری ها هم عوض شد و نتوانستیم 
فعالیت هایمان را ادامه دهی��م.  وی  بیان کرد: به خاطر دید بدی 
که اصحاب سازمان های فرهنگی اصفهان نسبت به ما دارند ما به 
مشکل بر خورده ایم، در حالي که جلسات شعری در شهر اصفهان 
برگزار مي شود که بیشتر به »دورِهمی« های دوستانه شبیه است.

اسکار

فیلم »زیبایی بزرگ« به کارگردانی پائولو س��ورنتینو نماینده ایتالیا در بخش فیلم 
خارجی زبان هشتاد و ششمین دوره جوایز اسکار است.

به گزارش خبرآنالین، تازه ترین س��اخته پائولو س��ورنتینو نوعی بزرگداشت زوال و 
شکوه شهر رم در میان رخوت این روزهای ایتالیاست.

از »زیبایی بزرگ« )The Great Beauty( به عنوان ادای احترام عصر برلوسکونی 
به فدریکو فلینی به خصوص فیلم »زندگی شیرین« او یاد می شود.

تونی سرویلو در این فیلم نقش نویسنده ای سالخورده به نام جپ گامباردال را بازی 
می کند. او به لطف رمان معروفی که۴0 سال پیش نوشته همیشه مطرح بوده و اکنون 
 در ۶5 س��الگی زندگی یکنواختی دارد. در همان حال که ج��پ به این فکر می کند 
 که نوش��تن را از نو آغاز کند، ش��یوه زندگی لذت جویانه و ثروت خود را زیر س��ؤال 

می برد.

داس��تان »زیبایی بزرگ« در پس زمینه درخش��ش گروتس��ک رم یا همان »شهر 
 ابدی« و در بحبوحه تنگنای سیاس��ی، اقتصادی و فرهنگی ایتالیای معاصر روایت 

می شود.
این فیلم اولین بار در دنیا ماه مه پیش در بخش رسمی جشنواره کن به نمایش درآمد 

و اخیرا در جشنواره تورنتو هم روی پرده رفت.
س��ورنتینو در کن به خبرنگاران گفت: فیلم می کوش��د فقری را به تصویر بکشد که 
مادی نیست. در همان حال سعی نکردیم با نشان دادن آنچه هست و مظهر کشورمان 

است، قضاوت منفی داشته باشیم.
سرویلو هم گفت: شما پرتره شهری را دارید که مظهر یک موقعیت انسانی مشخص 
است. این تصویر اصال مظهر امید نیست، بلکه نمادی از فرصت های از دست رفته در 

گذر زمان است.

 »زیبایی بزرگ« از 21 مه در ایتالیا اکران ش��د و به فروش بسیار خوب8/7 میلیون 
دالر دست پیدا کرد. این فیلم ماه نوامبر در ایاالت متحده اکران می شود.  

»زیبایی بزرگ« را یک کمیسیون متشکل از گروهی کارشناس شامل لیلیانا کاوانی 
کارگردان به نمایندگی از ایتالیا انتخاب کرد. 

هشتاد و شش��مین دوره جوایز آکادمی یک ش��نبه دوم مارس )بامداد دوشنبه 12 
اس��فند به وقت ایران( در دالبی تیه تر در هالیوود اند هایلند در لس آنجلس برگزار 

می شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، »زیبایی ب��زرگ« )The Great Beauty( به 
کارگردانی پائولو سورنتینو که قصیده ای نوستالژیک و مالیخولیایی به رم، شهر ابدی 
است، یکی از چند فیلمی است که امسال در بخش رسمی جشنواره کن به ایتالیای 

معاصر می پردازد.

ایتالیا با »زیبایی بزرگ«  به اسکار می رود 

SMS



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 کمک 5/2 میلیاردی وزارت ورزش 
به فدراسیون فوتبال

وزارت ورزش و جوان��ان 5/2 میلیارد تومان به فدراس��یون فوتبال 
کمک کرد.

به دنب��ال برگزاری جلس��ات متعدد میان مس��ئوالن وزارت ورزش 
و فدراس��یون فوتبال با هدف رفع مش��کالت تیم ملی برای برپایی 
اردوهای آماده س��ازی برای بازی های جام جهانی در هفته گذشته، 
مبلغی بالغ ب��ر 5/2 میلیارد تومان به فدراس��یون فوتبال اختصاص 
یافت. این مبلغ بابت دستمزد کی روش و دستیارانش و تدارک تیم 

ملی به فدراسیون تخصیص یافته است.
این اعتبار در حالی به فدراس��یون فوتبال اختصاص یافته است که 
مبلغ15میلیارد و350 میلیون تومان میان 33 فدراس��یون ورزشی 

توزیع شده و سهم فدراسیون فوتبال 5/2 میلیارد بوده است.

 تشکیل جلسه پرسپولیسی ها 
برای شکایت از مدافع سپاهان

مسئوالن باشگاه پرسپولیس پس از برگزاری جلسه ای به این نتیجه 
رسیدند که از شجاع خلیل زاده شکایت کنند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنالین پرسپولیسی ها در جلسه ای که به 
منظور بررسی اتفاقات بازی حاشیه ای با سپاهان تشکیل شده بود به 
این نتیجه رسیدند تا از شجاع خلیل زاده به دلیل کتمان حقیقت و 
اظهارات کذب شکایت کنند. این در حالی است که پرسپولیسی ها 
قرار است شکایت دیگری را به دلیل رفتار بد با هواداران پرسپولیس 
و ضرب و ش��تم بعضی از هواداران در فوالدش��هر تنظی��م و تقدیم 

فدراسیون فوتبال کنند.

نیمار: بارسلونا هر روز بهتر می شود
مهاجم برزیلی بارسلونا پس از پیروزی پرگل تیمش مقابل سوسیه  داد 

اعالم کرد کاتاالن ها هر روز بهتر می شوند.
 نیمار پس از به ثمر رساندن اولین گلش در اللیگا در پیروزی 4 بر یک 
بارسلونا مقابل رئال سوس��یه داد ابراز خوشحالی کرد و گفت: بسیار 
عالی بازی می  کنیم و هر روز بهتر و بهتر می شویم. وی ادامه داد: از 
اولین گلم در اللیگا خوشحالم، اما آنچه اهمیت دارد، پیروزی است.

بیانیه باشگاه سپاهان برای 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس

باشگاه س��پاهان در بیانیه ای ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
اعالم کرد: افتخار می کند که چهار تن از شهدای این دفاع جاودانه از 

بازیکنان این باشگاه بوده اند.
به گزارش خبرنگار مهر در این بیانیه آمده است: هفته دفاع مقدس 
یادآور هشت سال دالوری و تجلی رش��ادت فرزندان ایران اسالمی 
است و این هفته را بهترین بهانه دانستیم تا از چهار طالیی میهنمان 

یاد کنیم که شاید کمتر از آنها سخن به میان آمده است.
چهار تن از بازیکنان شایس��ته آن ایام تیم فوتبال سپاهان، فراتر از 
میدان مسابقه، به میدان رقابتی رفتند که سرانجامش طنین فریاد 
قهرمانی و س��رافرازی ایرانمان بود. ش��هیدان حس��ن غازی، سعید 
هاشمی، حسین مالافضل و سعید معینی کربکندی چهار الله طالیی 
و از بازیکنان وقت باشگاه سپاهان بودند که همراه با میلیون ها ایرانی 
دیگر خالق حماسه ای باشکوه در جنگ تحمیلی شدند و نامشان را 

در تقویم پرافتخار دفاع و ایستادگی ایران جاودانه کردند.
باشگاه سپاهان به خود می بالد که این الله های طالیی برخواسته از 
مکتب سپاهان، قهرمانانه برای ایران و اسالم مبارزه کردند و به همه 
هواداران و اعضای خود یادآوری می کند که بیش از پیش بدانیم که 
میراث چه نگین ها و سرمایه هایی به ما س��پرده شده است، چرا که 
قهرمانان واقعی شهدا و جانبازان هس��تند. با درود به همه شهیدان 
انقالب اس��المی و دفاع مقدس، با حضور خود در گلس��تان شهدای 

اصفهان زیارت مزار الله های طالیی ایران را فراموش نکنید.

دی ماه؛ برگزاری  سمپوزیوم بین المللی 
گردشگری ورزشی در اصفهان

دبیر اجرایی سمپوزیوم بین المللی گردشگری ورزشی گفت: نخستین 
سمپوزیوم بین المللی گردشگری ورزشی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

خوراسگان، 26 و 27 دی ماه امسال برگزار می شود.
به گزارش خبرگ��زاری فارس از اصفه��ان، دانیال معادی در مراس��م 
افتتاحیه دبیر خانه انجمن گردش��گری ورزشی کش��ور اظهار داشت: 
ورزش در دنیای امروز به دلیل تأثیرات بی بدیل آن بر سالمت جسم و 
روان افراد جامعه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. وی گردشگری 
ورزشی را بحثی نوپا و جدید در  صنعت توریسم دانست و افزود: 26 و 
27 دی ماه امسال نخستین سمپوزیوم بین المللی گردشگری ورزشی 
در دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان برگزار می شود. دبیر اجرایی 
سمپوزیوم بین المللی گردشگری ورزشی تصریح کرد: فعالیت دبیرخانه 
نخستین سمپوزیوم بین المللی گردشگری ورزش��ی در دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد خوراسگان اصفهان آغاز شده است.

وجود فساد و تبانی در فوتبال 
قابل پذیرش نیست

صالحی امیری/  وزیر ورزش کشور 

تیم کشتی و فدراسیون کشتی مجموعه قوی و فعالی هستند و ما برای 
حمایت از قهرمانان مدال آور آیین نامه داریم و از روش های احساسی که 
باعث تحریک دیگران می شود، پرهیز می کنیم. درباره واگذاری استقالل 
و پرسپولیس تاکنون تصمیم گیری نشده است و ما بر اساس منافع دولت 
و ملت تصمیم گیری می کنیم. 
به رییس فدراسیون فوتبال 
تأکید کردم که بر اساس ساز 
وکارهای قانونی در این عرصه 
برخورد ش��ود، چ��ون وجود 
فساد و تبانی در فوتبال و سایر 
عرصه ها برای ما قابل پذیرش 

نیست.

 تکواندوی ایران همیشه 
حرف های زیادی برای گفتن دارد

 خمسه: تنها به نتیجه
 فکر می کنیم

تکواندوکار وزن سوم اعزامی به مسابقات کشورهای اسالمی 
اظهار داش��ت: امتیاز گرفتن با هوگوهای جدید کمی کار را 
برای ما دشوار کرده، اما با تمام این صحبت ها فقط به کسب 

نتیجه فکر می کنیم.
محمد خمسه در گفتگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس 
پیش از اعزام به مسابقات کشورهای اسالمی اظهار داشت: 
از ابتدای س��ال جاری مدام در اردوهای تی��م ملی و کوران 
مسابقات قرار داشتم و پس از بازگشت از مسابقات قهرمانی 
جهانی تنها دو هفته اس��تراحت کردیم و دوب��اره کارمان را 
زیر نظر نعمت خلیفه برای حضور در مس��ابقات کشورهای 

اسالمی آغاز کردیم.
وی افزود: در ای��ن مدت که اردوها پیگیری ش��د واقعا همه 
ش��رایط برای ما خوب بود و ابتدا تمرینات پر فش��ار را آغاز 
کردیم. همه نفرات حاضر در اردوها از ش��رایط بدنی خوبی 
برخوردار بودند و تقریبا با یک ماه و نیم تمرین به آمادگی صد 
در صد هم رس��یده ایم. یک هفته اردوی تدارکاتی در رشت 
برگزار ش��د که دقیقا با ش��رایط آب و هوایی محل برگزاری 
مسابقات مطابقت داشت. خمسه با اشاره به این که سطح فنی 
مس��ابقات قهرمانی جهان را نمی توان با کشورهای اسالمی 
مقایسه کرد، گفت: این که مس��ابقات کشورهای اسالمی را 
نمی توانیم با قهرمانی جهان مقایسه کنیم را قبول دارم، اما 
 این طور نیست که بخواهیم کشورهای اسالمی را دست کم

بگیریم. همیشه در چنین مسابقاتی تک چهره هایی حضور 
پیدا می کنند که بهترین های دنیا را شکست می دهند. همان 
طور که در طول این سال ها این اتفاق برای همه کشورهای 
دنیا رخ داده و بهترین ستاره های آنها مقابل یک تکواندوکار 
گمنام شکست خورده اند. به هر حال همیشه تکواندوی ایران 
حرف های زیادی برای گفتن داشته و امیدوارم که در این دوره 
هم بهترین نتیجه را کسب کنیم. وی درمورد شناختی که از 
حریفانش دارد، گفت: تکواندوکار تونسی، نفر اول رنکینگ 
جهانی است، آذربایجان و ترکیه هم بازیکنان خوبی دارند، 
 اما بازهم می گوییم که نباید از کنار نام تک چهره ها و شاید 

پدیده ها به راحتی گذشت.  
خمسه در پایان خاطر نشان کرد: همه ما همیشه برای کسب 
مدال طال تمرین کرده ایم و برای ای��ن اردوها هم تدارکات 

خوبی در تهران و شمال داشته ایم.

قهرمانی

6
خداحافظی رشیدی از تیم ملی والیبال بانوان

فاطمه رشیدی بعد از بازگشت از رقابت های والیبال قهرمانی زنان آسیا،  از تیم ملی والیبال بانوان ایران 
خداحافظی کرد. رشیدی اعالم کرده است که فقط در تیم ملی حضور ندارد، اما همچنان در تیم باشگاهی 

بازی می کند. تیم ملی والیبال بانوان ایران در رقابت های قهرمانی آسیایی تایلند به مقام هشتم رسید.

تیم های س��پاهان و ذوب آهن در حالی در بیس��ت و پنجمین 
دربی فوتبال اصفهان به دیدار هم می رون��د که در دیدارهای 

گذشته دو تیم، طالیی پوشان یک برد بیشتر از حریف دارند.
به گزارش خبرگ��زاری فارس از اصفه��ان، هفته یازدهم لیگ 
برتر فوتبال شاهد برگزاری دربی تیم های اصفهانی خواهد بود 
و دو تیم سپاهان و ذوب آهن در بیست و پنجمین دربی فوتبال 

اصفهان در ورزشگاه فوالدشهر به مصاف هم می روند.
در 24 دیدار گذش��ته دو تیم اصفهانی تاکنون،10 برد س��هم 
سپاهان، 9 برد سهم ذوب آهن و پنج تساوی حاصل عملکرد دو 
تیم بوده تا پیش از دیدار بیست و پنجم، سپاهانی ها در تعداد 

برد از حریف سنتی پیشی بگیرند.
در مجموع 24 باری که دو تیم ذوب آهن و سپاهان با هم دیدار 
کرده اند، 56 گل توسط بازیکنان دو تیم به ثمر رسیده که سهم 
ذوبی ها23 گل و سهم س��پاهان33 گل بوده، همچنین بازی 
برگش��ت لیگ دوازدهم با 7 گل، پر گل ترین دی��دار دو تیم و 
نتیجه 2-0 با ش��ش تکرار، پرتکرارترین نتیجه دربی اصفهان 

بوده است.
بیش��ترین برد متوالی در دربی اصفهان به سپاهان اختصاص 
داشته و این تیم در چهار بازی رفت و برگشت دو دوره اول لیگ 
برتر موفق به شکست ذوب آهن شده است. همچنین از مجموع 
24 بازی دو تیم، 19 دیدار در ورزشگاه فوالدشهر و پنج مسابقه 

نیز در ورزشگاه نقش جهان برگزار شده است.

 رجب زاده بهترین گلزن دربی
قدمت درب��ی دو تیم ذوب آهن و س��پاهان به س��ال های دور 
باز می گردد که دو تیم در سال1353در جام تخت جمشید به 
مصاف هم رفتند، اما به دلیل این که آمار دقیقی از دیدارهای 
دو تیم تا پیش از آغاز لیگ برتر حرفه ای وجود ندارد، نمی توان 
در بحث آمار به نتای��ج رقم خورده در مجم��وع دیدارهای دو 
تیم استناد کرده و دیدارهای جام آزادگان لیگ برتر را مدنظر 

قرار دارد.
محمود کریمی مهاجم سپاهان با گل دقیقه یک خود در دیدار 
رفت دومی��ن دوره لیگ برتر، س��ریع ترین گل دربی را به ثمر 
رساند و کیوان س��اجدی از ذوب آهن در دور رفت لیگ پنجم 
و رسول نویدکیا از س��پاهان در دور برگشت لیگ پنجم با گل 
زنی در دقیقه 3+90 دیرترین گل این مس��ابقه مهم را به ثمر 

رساندند.
در بی��ن برترین گلزن��ان برتر ای��ن دیدار، مه��دی رجب زاده 
مهاجم تی��م ذوب آهن ب��ا پن��ج گل زده در صدر ج��ای دارد 
 و همچن��ان نی��ز می توان��د تع��داد گل های��ش را افزای��ش

 دهد.
محرم نویدکیا کاپیتان مصدوم سپاهان و ادموند بزیک مهاجم 

س��ابق این تیم با چهار گل زده در رده های بعدی جای دارند، 
همچنی��ن محمود کریمی نیز س��ه گل در این دی��دار به ثمر 
رسانده است. ایگور کاسترو مهاجم فصل سابق ذوب آهن نیز در 
دربی اصفهان سه گل به ثمر رسانده و بهترین مهاجم خارجی 

دربی محسوب می شود.

 ابراهیم زاده موفق ترین مربی لیگ
از لحاظ آماری تاکنون14 مربی در این دیدار روی نیمکت دو 
تیم نشسته اند. فرهاد کاظمی سه بار، استانکو دو بار، تاوارس، 
قلعه نویی و بوناچیچ ه��ر کدام یک بار در زم��ان هدایت خود 
در س��پاهان موفق به شکس��ت دادن ذوب آهن ش��ده اند و در 

مقابل رس��ول کربکندی سه 
بار، ابراهی��م زاده چهار بار و 
مختار بابایی و ذوالفقارنسب 
نیز ه��ر ک��دام یک ب��ار در 
زمان س��رمربیگری خود در 
ذوب آهن، سپاهان را شکست 
داده ان��د که ابراهی��م زاده از 
لحاظ نتیج��ه، بهترین مربی 

دربی محسوب می شود.
همچنی��ن زالتک��و کرانچار 
سرمربی س��پاهان در چهار 
درب��ی فوتب��ال اصفه��ان 
س��رمربی زردها ب��وده و دو 
برد و دو تساوی تجربه کرده 

است.
ساموئل دارابینیان سرمربی 

ارمنس��تانی ذوب آهن به دلیل شکس��ت در بازی برگشت در 
دوره دوم لیگ برتر با نتیجه چهار بر صفر مقابل سپاهان، تنها 
مربی اخراجی دربی اصفهان تلقی می شود، ضمن این که ویرا، 
فیرات، عاطف و دارابینیان مربیان ذوب آهن، موفق به پیروزی 

در دربی نشده اند.

س�رمربی س�پاهان: زالتک�و کرانچار، س�رمربی 
ذوب آهن: فرهاد کاظمی.

گل ها: جواهیر س�وکای و امی�د ابراهیمی و محرم 
 نویدکیا برای س�پاهان و مه�دی رج�ب زاده) دو گل(

 و احسان پهلوان  برای ذوب آهن.

گزارش  دربی فوتبال اصفهانی ها

سپاهان در تعداد برد، از ذوب آهن پیشی گرفت

 در مجموع
  24 باری که 

دو تیم ذوب آهن 
و سپاهان با هم 
دیدار کرده اند، 

56 گل توسط 
 بازیکنان 

 دو تیم 
 به ثمر رسیده 

است
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 تنها یک شکست  
در هفته های   یازدهم

 تیم ملی کوهستان
 به مالزی اعزام شد

تیم فوتبال پرس��پولیس در هفته های یازدهم ادوار لیگ برتر تنه��ا یک بار از 
حریفانش شکس��ت خورده اس��ت.  به گزارش خبرگزاری فارس، تیم فوتبال 
پرس��پولیس امروز 17 و 20 دقیقه  در ورزش��گاه آزادی تهران  از هفته یازدهم 
رقابت های لیگ برتر میزبان فجرسپاسی خواهد بود. پرسپولیسی ها در12 دوره 
لیگ برتر و در هفته های دهم این رقابت ها صاحب 5 پیروزی شده اند و در مقابل،6 
تساوی و یک شکست را به دست آورده اند و جالب این که تنها شکست این تیم در 
هفته های یازدهم ادوار لیگ برتر در فصل دهم مقابل استقالل و در دربی معروف 
69 رقم خورده است. همچنین پرسپولیس در حالی از هفته یازدهم رقابت های 
لیگ برتر به مصاف فجرسپاسی می رود که هیچ گاه در این هفته ها با فجرسپاسی 

دیدار نکرده و این مصاف برای اولین بار در هفته یازدهم به وقوع می پیوندد.

تیم ملی دوچرخه س��واری کوهس��تان ایران برای حضور در مس��ابقات 
 تور بین المللی النکاوی عازم کش��ور مالزی ش��د تا از روز شش��م مهرماه 

رقابت های خود را شروع کند.
به گزارش خبرن��گار مهر، تیم ملی بزرگس��االن ایران جه��ت حضور در 
مسابقات بین المللی کوهستان النکاوی که از تاریخ ششم لغایت سیزدهم 
مهر ماه به میزبانی کش��ور مالزی برگزار می شود، عازم این کشور جنوب 
شرق آسیایی شد. به گفته یاوریان دبیر کمیته دوچرخه سواری کوهستان 
فدراس��یون دوچرخه س��واری، این مس��ابقات مرحله تعیین صالحیت 
مسابقات قهرمانی کوهستان جهان است که در مواد سرعتی و استقامت 

در پنج مرحله برگزار می شود.

 بُرد بسکتبالیست های »ب« در چین 
تیم ملی »ب« بسکتبال ایران دومین تورنمنت خود در چین را با برد 
آغاز کرد. تیم ملی بس��کتبال »ب« ایران دومین تورنمنت خود در 
چین با پیروزی بر نماینده میزبان آغاز کرد. شاگردان بچیروویچ در 

نخستین دیدار خود به مصاف گوانژی ویژوانگ رفتند.

پیروزی بارسا 
تیم فوتبال بارسلونا با گلزنی نیمار و مسی مقابل سوسیه داد 
پیروزی پرگلی به دس��ت آورد. به گزارش فارس، تیم فوتبال 
بارسلونا موفق ش��د با نتیجه چهار بر یک رئال سوسیه داد را 

مغلوب کند.

دورتموند در مسیر تحقق
مهاجم تیم ملی فوتبال لهستان می تواند دو روز پس از 
شروع س��ال آینده میالدی با باوارایی ها قرارداد منعقد 
کند. به گزارش فارس، روبرت لواندوفسکی امکان امضای 
قرارداد با بایرن را در تاریخ 2 ژانویه 2014 خواهد داشت.
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 رییس فدراس��یون فوتبال با بیان این که خیال مردم از برخورد قاطعانه فدراس��یون 
با تخلفات راحت باش��د، گفت: اگرچه انعکاس این مش��کالت فوتبال فضا را متشنج 
می کند، اما مردم بدانند فدراس��یون همچون گذش��ته با متخلفین قاطعانه برخورد 

می کند.
علی کفاشیان در گفتگو با ایسنا، درباره عیادتش از جانبازان 8 سال دفاع مقدس اظهار 
داشت: این دیدارها برای آن که یاد و خاطره جنگ و یادگاری های آن را گرامی بداریم 
و عیادتی از آ ها داشته باشیم، بسیار ارزشمند است. خداوند متعال تمام آیات خود را در 

زمین برای درس گرفتن ما گذاشته است. ما باید با دیدن این جانبازها درس بگیریم و 
نباید یادگارهای شهدا و جنگ را فراموش کنیم. آنها فداکاری ها و رشادت های بزرگی 

در مقطع جنگ داشته اند.
وی در واکن��ش به این که ظاه��را بعضی از آنها دغدغه های ورزش��ی هم داش��تند و 
گالیه هایی را نزد شما مطرح کردند نیز گفت: آنها دغدغه های درستی درباره فوتبال 
و به ویژه شرایط اس��تادیوم ها داشتند. متأس��فانه اس��تادیوم های ما طوری طراحی 
نشده که جایگاه مناس��بی را برای این عزیزان تدارک ببیند. در تمام دنیا استادیوم ها 

جایگاه هایی را برای جانبازان و معلولین  دارند. من متأسفم که در ایران تقریبا این گونه 
نیست. مسئوالن ورزش کشور باید در این راس��تا تالش کنند و استادیوم ها را اصالح 
کنیم. فضاها باید به گونه ای باش��د که این عزیزان بتوانند در اماکن ورزش��ی مختلف 

حاضر شوند.
وی درباره پیگیری فدراسیون درخصوص پرونده اتهامات وارده به داوری تصریح کرد: 
من در جلسه  دوشنبه حضور نداشتم، اما صحبت هایی را درباره آن شنیدم. متأسفانه 
انعکاس این موضوعات فضا را در بین مردم متش��نج می کند. اگ��ر در بین دو خانواده 
اختالفی بیفتد که در بیرون جار نمی زنند. متأس��فانه انعکاس خوب��ی در این زمینه 

صورت نگرفت.
رییس فدراسیون فوتبال در پاس��خ به این که آیا مردم خیالش��ان از برخورد قاطعانه 
فدراسیون با متخلفین راحت باشد، به ایس��نا گفت: مردم بدانند ما قطعا وظیفه مان 
را انجام می دهیم و اگر تخلفی اثبات ش��ود با متخلفان قاطعانه برخورد خواهیم کرد. 

تاکنون که چنین رویه ای داشتیم و انشاءاهلل از این پس هم خواهیم داشت.
کفاشیان درباره تمدید مرخصی کارلوس کی روش نیز به ایسنا گفت: کی روش با من 
تماس گرفت و درخواست کرد به خاطر مشکالتی که داشت سه، چهار روز مرخصی اش  

طوالنی تر شود و در نهایت من هم موافقت کردم و او شنبه به ایران برمی گردد.
وی که صبح سه شنبه به وزارت ورزش و جوانان رفته بود درباره جلسه اش خاطرنشان 
کرد: با وزیر ورزش و جوانان جلسه ای نداشتم، یک سری برنامه های داخلی بود که در 

جلسه ای با کیومرث هاشمی درباره آنها صحبت کردیم.
وی در پایان در پاس��خ به این که آیا بودجه تیم ملی برای برگزاری اردوها تأمین شد 
 نیز خاطرنشان کرد: در جلس��ه ای که با هاشمی داش��تم در این باره هم صحبت ها و 
توافقاتی داشتیم و خوشبختانه مش��کل خاصی نیست و برنامه های تیم ملی هم اجرا 

می شود.

کفاشیان: 

با متخلفین قاطعانه برخورد می کنیم

متأسفانه 
استادیوم های ما 

طوری طراحی 
نشده که جایگاه 
مناسبی را برای 

جانبازان تدارک 
ببیند. در تمام 

دنیا استادیوم ها 
جایگاه هایی را برای 
جانبازان و معلولین  

دارند



یادداشت

بررسي مشكالت آبرساني چهارمحال 
در دیدار با وزیر نيرو 

مش��كالت آبرس��اني چهارمحال وبختياري در س��ه بخش صنعت، 
كشاورزي و شرب در ديدار نمايندگان مردم چهارمحال وبختياري با 

حميد چيت چيان وزير نيرو بررسي شد.
رييس مجمع نماين��دگان مردم چهارمح��ال وبختياري در مجلس 
شوراي اسالمي روز چهارش��نبه به ايرنا گفت: اين نشست مشترك، 
عصر سه ش��نبه برگزار ش��د و نمايندگان در اين نشست در موضوع 
مشكالت استان در آبرساني و حوضه هاي آبخيز با وزير نيرو صحبت 

كردند. 
مجي��د جلي��ل س��رقلعه افزود:نماين��دگان م��ردم چهارمح��ال 
وبختياري در اين نشس��ت مش��ترك، تحقق تخصيص آب اس��تان 
در انتقال بين حوضه اي را خواس��تار ش��ده و در رابط��ه با وضعيت 
آب ش��رب ش��هرهاي اس��تان، اختصاص آب ونك به شهرس��تان 
 ل��ردگان و پ��روژه هاي آبرس��اني ب��ا وزي��ر نيرو ب��ه تب��ادل نظر 

پرداختند. 
نماينده مردم لردگان در مجلس ش��وراي اس��المي گف��ت: در اين 
نشست نمايندگان همچنين بر لزوم اتخاذ شيوه هاي كارشناسي در 
شيوه هاي انتقال آب از استان چهارمحال وبختياري و دوري از اتخاذ 
 ش��يوه هاي غيركارشناس��ي به ويژه حفر تونل در انتقال آب تأكيد

 كردند. 

برگزاری مراسم ميهمانی الله ها 
در چهارمحال و بختياری

مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران چهارمحال و بختياری 
از برگزاری مراسم ميهمانی الله ها همزمان با سراسر كشور 

در اين استان خبر داد.
علی اميری در گفتگو با فارس در ش��هركرد اظهار داش��ت: 
هفت��ه دفاع مق��دس ي��ادگار جوانم��ردان ني��ك فرجامی 
اس��ت كه ما را به ياد دالور مردی آنان در س��ال های جنگ 
می  ان��دازد. وی از گلب��اران گل��زار ش��هدای اي��ن اس��تان 
همزمان با سراس��ر كش��ور خب��ر داد و گفت: قب��ور نورانی 
 ش��هدای اين اس��تان با حضور مردم و مس��ئوالن اس��تان

عطر افشانی و غبارروبی خواهد شد. مديركل بنياد شهيد و 
امور ايثارگران چهارمحال و بختي��اری ادامه داد: همچنين 
يادواره شهدای شهر گوجان از توابع شهرستان فارسان نيز در 

ميان مردم شهيد پرور اين خطه برگزار خواهد شد.

 برگزاری جشن عاطفه ها
 در مدارس 

كل كميته امداد امام خمين��ی )ره( چهار محال و بختياری 
گفت: جش��ن عاطفه ه��ا در تمامی مدارس چه��ار محال و 
بختياری برگزار خواهد ش��د. به گزارش خبرنگار مهر، علی 
رستگار اظهار داشت: در سال جاری جشن عاطفه ها با شعار 

»مهر در انتظار مهر حماسی« برگزار خواهد شد.
وی با اش��اره به اين كه جش��ن عاطفه ها در700 آموزشگاه 
استان برگزار خواهد شد، تصريح كرد: در هر شهرستانی اين 
جشن به صورت نمادين برگزار خواهد شد. 12مهرماه جشن 
عاطفه ها در ميعادهای نماز جمعه برگزار می شود. رستگار 
يادآور شد:50 پايگاه در ميادين شهر برای جمع آوری هدايای 
جشن عاطفه ها در نظر گرفته ش��ده است كه در مكان های 

خوب استقرار خواهند يافت. 

صادرات گوشت کبک به عراق
مع��اون بهبود امور دام س��ازمان جهاد كش��اورزی اس��تان 
چهارمحال وبختياری گفت: دو كارگاه پرورش و توليد كبك 

در چهارمحال وبختياری فعال است.
برزو هيبتيان عنوان كرد: توليدگوشت كبك يك طرح موفق 
در استان چهارمحال وبختياری بوده است. وی افزود: گوشت 
كبك توليد شده در استان از نظر ارزش غذايی از ميزان چربی 
پايين  است. وی گفت: گوشت كبك توليد شده در استان به 

كشورهای همسايه از جمله عراق صادر می شود.

خبر ویژه

فرمانده سپاه چهارمحال و بختياري 
سردار رضا محمد سليماني

بيداري اسالمي در جهان به بركت دوران دفاع مقدس ملت ايران و الگو 
گيري عدالت خواهان از استقامت و ش��جاعت رزمندگان ايران است. 
دوران دفاع مقدس از افتخارات تاريخ كش��ور است و جهانيان در عصر 
كنوني، ملت ايران را به آزادگي، ايستادگي، شرف و عزت مي شناسند. 
واليتمداري، اتح��اد، ايمان و ش��جاعت، عامل موفقيت و س��ربلندي 
جمهوري اسالمي ايران در جهان در همه زمينه ها به ويژه دوران دفاع 
مقدس و شرايط كنوني است. 
رزمندگان و نيروهاي مردمي 
در دوران دف��اع مق��دس ب��ا 
دس��ت خال��ي و ب��دون هيچ 
گون��ه امكان��ات نظام��ي در 
 مقابل دش��من ايس��تادند و

 ارزش هاي اسالم و ايمان باال، 
آنان را پيروز ميدان كرد. 

 بيداري اسالمي از برکات 
دفاع مقدس ملت ایران است

یادداشت

اخبار کوتاه

چهره روز
 آغاز کشت گندم و جو پاییزه در استان 

مدير زراعت سازمان جهادكشاورزی چهارمحال و بختياری از آغاز كشت زود هنگام گندم و جو در 
شهرستان های كوهرنگ و اردل خبر داد. سيروس بيك كان گفت: با توجه به كوچ عشاير درمناطق 

كوهرنگ و ديناران در شهرستان اردل، كشت زود هنگام گندم و جو در اين مناطق شروع شد.
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مدير گروه سالمت خانواده و جمعيت مركز بهداشت چهارمحال 
و بختي��اري گفت: ه��م اكنون57 درصد س��المندان اس��تان از 
خدمات برنامه شيوه زندگي سالم دوره سالمندي و طرح سالمت 

سالمندان مركز بهداشت بهره مند هستند.
 پوران خلفيان در گفتگو با ايسنا منطقه چهارمحال و بختياری، 
اظهار داشت:71 هزار و۳15سالمند دراستان وجود دارد كه بيش 
از۴0 هزار نفر آنان ساالنه از برنامه هاي مراقبتي سالمندي مركز 

بهداشت بهره مند مي شوند.
 وي خاطرنش��ان ك��رد: از جمعيت۳0هزار و71 نفري س��المند 
درشهرستان شهركرد، 15هزار و۸07 نفر و از جمعيت10هزار و 
512 نفري سالمندان شهرستان بروجن سه هزار و۶۳۳ سالمند 
زيرپوشش برنامه شيوه زندگي سالم دوره سالمندي هستند. به 
گفته وی، از جمعيت11هزار و 2۸۴نفري سالمندان لردگان نيز 
شش هزار و ۹۸0نفر و از چهار هزار و ۹۹ نفر سالمند شهرستان 
اردل، چهار هزار و شش نفر از خدمات برنامه شيوه زندگي سالم 

بهره مي برند.
خلفيان افزود: در شهرستان فارسان نيز شش هزار و 725 سالمند 
وجود دارد كه از اين تعداد يك ه��زار و ۸2۹ نفر و از جمعيت دو 
هزار و ۶5۸ نفري سالمند شهرس��تان كوهرنگ دو هزار و ۶5۴ 
سالمند در حال بهره مندي از برنامه هاي شيوه زندگي سالم مركز 
بهداشت اس��تانند. مديرگروه س��المت خانواده و جمعيت مركز 

بهداشت استان تعداد سالمندان شهرستان كيار را پنج هزار و ۹۶۶ 
نفر عنوان كرد و گفت: تمامي اين اف��راد از برنامه هاي مراقبتي 

دوره سالمندي مركز بهداشت بهره مند هستند.
خلفيان به تشريح برنامه های سالمت سالمندان پرداخت و گفت: 
طرح سالمت س��المندان در قالب دو برنامه ش��امل بهبود شيوه 
زندگي در دوره س��المندي كه در هفت شهرس��تان استان اجرا 
مي شود و س��المندان از برنامه مراقبت هاي ادغام يافته و جامع 
 س��المندي كه در شهرس��تان بروجن و كيار در حال اجراست، 
به��ره من��د م��ي ش��وند. مدي��ركل بهزيس��تی چهارمح��ال 
و بختياری از بازديد س��المندان ش��هركردی از م��وزه تاريخی 
 چالش��تر همزمان با اولين روز از هفته گراميداش��ت سالمندان

 خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهركرد، حسين سعيدی  ديروز  
در مراس��م بازديد س��المندان از موزه چالش��تر اظهار داش��ت: 
سالمندان گنجينه های ارزش��مندی هستند كه به دليل داشتن 

تجربه می توانند به چراغ راهی بی بديل مبدل شوند.
وی افزود: در همين راس��تا و برای تكريم سالمندان، سوم تا نهم 

مهر ماه هفته گراميداشت سالمند ناميده شده است.
سعيدی از وجود1۳مركز روزانه و شبانه روزی نگهداری سالمند 
در اين اس��تان خبر داد و گفت: از اين تعداد مركز فعال 10 مركز 
به صورت روزانه و ۳ مركز به ش��كل ش��بانه روزی از سالمندان 

مراقبت می كنند.

وجود 1076 س�المند تح�ت حمایت بهزیس�تی در 
چهارمحال و بختياری

سعيدی از وجود يك هزار و 7۶ سالمند تحت حمايت بهزيستی 
خبر داد و خاطر نش��ان ك��رد: در مراكز نگه��داری و مراقبت از 
س��المندان روزانه س��عی داريم برنامه های بهداشتی، آموزش و 

فرهنگی مفيد و كارآمدی ارايه دهيم.
مديركل بهزيس��تی چهارمح��ال و بختياری با اش��اره به اجرای 

ط��رح مراقبت��ی س��المندان 
در من��زل توس��ط س��ازمان 
بهزيس��تی اذعان داش��ت: به 
دليل كاه��ش فاصل��ه ميان 
س��المند و خانواده ه��ا و رفع 
برخی خأل ها از جمله تنهايی 
سالمند و غم دوری از خانواده، 
س��ازمان بهزيس��تی با تأمين 
هزينه اقدام به جذب پرستار 
كرده تا از سالمندان در منزل 

خودشان مراقبت كنند.
وی با اش��اره به وجود 2 مركز 
توانمندسازی سالمندان ابراز 
داشت: دو مركز توانمندسازی 
از س��المندان در شهرس��تان 
فارسان فعال است و هدف اين 

مراكز جلوگيری از بروز برخی بيماری های روحی و جس��می در 
سالمندان عزيز است.

برگزاری پياده روی سالمندان در شهرکرد همزمان با 
هفته سالمندان

س��عيدی از برگ��زاری پي��اده روی س��المندان همزم��ان ب��ا 
هفتمي��ن روز از هفت��ه س��المند خب��ر داد و تصري��ح ك��رد: 
س��المندان برای اعالم اهميت اي��ن هفته به مردم اين اس��تان، 
 مس��ير فلكه آبی ت��ا امام��زادگان دو معصوم ش��هركرد را پياده

 می پيمايند.
وی ادامه داد: برگزاری جش��ن بزرگی با حضور سالمندان مراكز 
نگهداری از س��المندان و مس��ئوالن اس��تان  و برپايی خدمات 
پرس��تاری در محل ميعادگاه نماز جمعه از ديگر برنامه های اين 

هفته است.

مدیر گروه سالمت خانواده چهارمحال و بختياري خبر داد؛

 اجرای برنامه هاي مراقبتي برای  سالمندان شهرکردی 

 سالمندان 
 برای اعالم 

 اهميت 
این هفته به 

مردم این استان، 
مسير فلكه آبی 
تا امامزادگان دو 
 معصوم شهرکرد 

 را پياده 
می پيمایند
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 امام صادق )ع( :
 خداوند عّزوجّل نمازهاى پنجگانه را در بهترين اوقات، بر شما 

واجب نموده است . پس بعد از نمازها، دعا كنيد.

به مناسبت سالروز شكست حصر آبادان

حصر آبادان بايد شكسته شود
  پنج��م مهر م��اه مص��ادف با س��الروز شكس��ت حص��ر آبادان اس��ت؛ 
روزي ك��ه رزمن��دگان اس��ام ، پي��رو فرم��ان تاريخ��ي ام��ام خميني 
)ره( ك��ه فرمودن��د »حص��ر آب��ادان بايد شكس��ته ش��ود« ب��ا تاش و 
 ايم��ان توانس��تند، آب��ادان را از چن��گال نيروه��اي بعث��ي در آورن��د.

  آبادان در هش��تم آبان ماه س��ال 1359 يعني زماني كه 39 روز از حمله 
رژيم بعث ع��راق به ايران مي گذش��ت ، با ت��اش نيروه��اي بعثي براي 
تصرف اين ش��هر روبه رو بود.درس��ت زماني كه حدود يك هفته از تاش 
نيروهاي بعثي براي تصرف آبادان مي گذشت، حضرت امام خميني )ره( 
 خطاب به نيروهاي مس��لح فرمودند كه »حصر آبادان بايد شكسته شود«.

عراقي ها ب��راي تصرف آب��ادان در هش��تم آب��ان م��اه 1359 در منطقه 
ذوالفق��اري، بر روي رودخانه »بهمنش��ير« پل ش��ناور نص��ب كردند و با 
عبور دادن قس��متي از نيروهاي خود وارد آبادان ش��دند. نيروهاي عراقي 
به اين دليل منطق��ه »ذوالفقاري« را ب��راي ورود به آب��ادان انتخاب كرده 
بودند كه با اس��تفاده از پوش��ش نخلس��تان ها بتوانند از دي��د رزمندگان 
اس��ام دور بمانند و ب��ه راحتي وارد ش��هر ش��وند.با چني��ن وضعيتي، 
آب��ادان در ي��ك محاص��ره 330 درج��ه اي ق��رار مي گرف��ت و عب��ور از 
 رودخان��ه بهمنش��ير مي توانس��ت آن را ب��ا خطر ج��دي روب��ه رو كند.

با گذشت از روي رودخانه بهمنشير ، نيروهاي بعثي فكر مي كردند كه آبادان 
را براي هميشه از آن خود كرده اند اما در پي دستور امام )ره( يكي از چهار 
عمليات بزرگ و برجسته تاريخ دفاع مقدس رقم خورد، و آن عمليات ثامن 
االئمه بود.از نظر كارشناسان، عمليات ثامن االئمه نقطه عطف و مبدا آغاز 
راهبرد مرحله دوم جنگ محسوب مي شود و يكي از نقاط اعتماد به نفس 
در راهبرد مرحله دوم، عمليات ثامن االئمه )ع( بود كه حلقه واسط و مبدا 

تحول به شمار مي رفت.
 ش��كل گيري ط��رح هاي س��پاه و ارت��ش براي شكس��ت حص��ر آبادان

پي��رو فرم��ان ام��ام راح��ل، ط��رح ه��اي مش��ترك س��پاه پاس��داران 
انق��اب اس��امي و ارت��ش ب��راي شكس��تن حص��ر آب��ادان ش��كل 
گرفت و آغاز ش��د.در طرح مش��ترك س��پاه و ارتش، س��ه محور اصلي و 
 يك مح��ور فرع��ي ب��راي انج��ام عملي��ات در نظ��ر گرفته ش��ده بود.

در اين طرح، محور ش��مالي ش��امل مناطق دارخوين و محمديه و محور 
جنوبي ش��امل محور فياضيه و ايس��تگاه هفت بود. بر اس��اس اين طرح، 
تعدادي از نيروها نيز در محور جاده ماهش��هر و آبادان وظيفه پش��تيباني 
از عمليات را داش��تند. در اين مي��ان، محور دارخوي��ن و فياضيه به دليل 
هدف تص��رف و تامين پل ه��اي حفار و قصب��ه داراي اهميت بيش��تري 
بودند و در صورت برخ��ورداري نيروهاي خودي از س��رعت عمل، امكان 
 انهدام و اس��ارت بس��ياري از اف��راد دش��من در اين محور وجود داش��ت.

در مقابل، دش��من به دلي��ل برخ��ورداري از نيروهاي احتي��اط و به ويژه 
امكان به كارگيري لش��گرهاي پنج مكاني��زه و 9 زرهي تحت امر س��پاه 
س��وم، در موضع برتري قرار داش��ت ام��ا نيروه��اي خودي ب��ا توجه به 
ش��ناخت دقيق از دش��من، ويژگي برتر عملياتي، تركيب جديد س��پاه و 
ارتش كه پي��ش از اين هرگز در اين س��طح وجود نداش��ت و بهره برداري 
 مناس��ب از زمين، از موقعيت بهتري نسبت به دش��من برخوردار بودند.

در كنار همه اين عوامل، س��اده انگاري نيروهاي بعثي و اينكه توان نظامي 
آنها بسيار بيشتر از طرف مقابل است، موجب مي شد تا پيروزي بر دشمن 

آسان شود.
     عمليات ثامن االئمه

ساعت يك بامداد روز پنجم مهر ماه س��ال 1360 بود كه رزمندگان اسام 
عمليات خود را با رمز »نصر من  اهلل و فتح قريب« آغاز كردند و اين عمليات 
پس از دو روز تاش و اس��تقامت و دالوري رزمندگان اس��ام نتيجه داد و 
 فرمان تاريخي امام خميني )ره( مبني بر شكست حصر آبادان تحقق يافت.

جاده ماهش��هر- آبادان حدود س��اعت هش��ت و نيم روز پنج��م مهر ماه 
1360 آزاد ش��د و در پ��ي آن، پيش��روي نيروه��اي خودي از ش��مال به 
 جنوب و تصرف پل قصبه ش��د و امكان مقاومت از عراقي ها س��لب ش��د.

بعد از ظهر همان روز، بخشي از پل حفار توسط رزمندگان اسام محاصره 
شد اما عراقي ها براي باز نگه داشتن عقبه نيروهاي محاصره شده خود در 
شرق كارون، همچنان مقاومت مي كردند، چنانكه با تاريك شدن هوا حركت 
 ستون نيروهاي دشمن از سمت جاده اهواز به سمت خرمشهر ديده مي شد.

به اي��ن ترتيب، روز نخس��ت عملي��ات در حال��ي رو پايان مي گذاش��ت 
كه دش��من به دلي��ل عقب ماندگ��ي، ت��وان مقابل��ه نداش��ت و تنها به 
تاريك ش��دن هوا، ب��از نگاه داش��تن پ��ل حفار ب��راي تقوي��ت منطقه 
 يا امكان عقب نش��يني نيروه��اي محاصره ش��ده خود، اميد بس��ته بود.

روز دوم عمليات ثامن االئمه )ع( در حالي آغاز ش��د كه پيشروي نيروهاي 
ايراني همچنان ادامه داش��ت و دشمن ياراي نش��ان دادن واكنش جدي 
نداش��ت و از بعد از ظهر روز دوم، نيروهاي عراقي به تدريج تسليم شدند يا 
 عقب نشيني كردند و سرانجام در پايان اين روز منطقه سرپل دشمن آزاد شد.

در روز س��وم رزمندگان اس��ام به پاكس��ازي منطقه پرداختند تا اينكه 
محاصره آبادان به پايان رسيد و فرمان امام خميني )ره( مبني بر شكستن 
حصر آبادان، در مدت 48 س��اعت تحقق يافت و نيروه��اي خودي پس از 
 پاكسازي كامل منطقه، در ساحل شرقي رودخانه كارون استقرار يافتند.

در اين عمليات عاوه بر آزادس��ازي منطقه اش��غالي در ش��رق رودخانه، 
بخش وس��يعي از نيروهاي خودي آزاد و براي عمليات بعدي آماده شدند. 
آزاد س��ازي 150 كيلومتر مربع از خاك ميهن اس��امي ش��امل دو جاده 
استراتژيك اهواز- آبادان و ماهشهر- آبادان و خروج شهر آبادان از محاصره، 
اس��ارت يك هزار و 800 نفر از نيروهاي دش��من، كش��ته و زخمي شدن 
يك هزار و 500 ت��ا دو هزار نف��ر از نيروهاي عراقي و انهدام 90 دس��تگاه 
تانك و نفربر، به غنيمت گرفتن 100 دس��تگاه تانك و 60 دستگاه نفربر، 
سه دس��تگاه لودر و 150 دس��تگاه خودرو و انهدام س��ه فروند هواپيما و 
 يك فروند هلي كوپتر دش��من از پيامده��اي عمليات ثام��ن االئمه بود.

شكس��ت در اي��ن عملي��ات ب��ه ق��دري ب��راي ص��دام س��نگين 
نيروه��اي  شكس��ت  و  عملي��ات  پاي��ان  از  پ��س  ك��ه  ب��ود 
 بعث��ي، وي هف��ت نف��ر از فرمانده��ان خ��ود را تيرب��اران ك��رد.

و امروز، 29 سال از اين عمليات پيروزمندانه مي گذرد اما هر بار كه خاطرات 
آن ايام مرور مي ش��ود، ابعاد تازه اي از اين اقدام شجاعانه و تاكتيك باالي 
نظامي رزمندگان ايران اسامي در اين عمليات بازگو مي شود و بر شيريني 

آن براي نسل امروز افزوده مي شود. 

همسر شهيد همت، داس��تان ازدواج با او را اينچنين 
شرح می دهد:

»با يك��ی دو نفر از دوس��تان خ��ود عازم كرمانش��اه 
ش��ديم. آموزش و پرورش آنجا ما را به پاوه فرس��تاد. 
 وقتی وارد ش��هر ش��ديم هوا تاريك ش��ده بود. باران

 می باريد. 
يك راست به س��اختمان روابط عمومی سپاه رفتيم. 
همت آنجا نبود. گفتند به سفر حج رفته است. در اتاق 
خواهران مس��تقر ش��ديم و از روز بعد، كار خود را در 
مدارس پاوه آغاز كرديم. آن زمان شهر رونق بيشتری 
پيدا كرده بود و بخش عمده ای از منطقه، پاكس��ازی 
شده بود و تعداد زيادی از نيروهای بومی توسط شهيد 
ناصر كاظمی و همت، ج��ذب كانون فرهنگی جهاد و 

سپاه شده بودند.
سفر حج ايش��ان حدود بيس��ت روز به طول انجاميد. 
در اين فاصل��ه به اتف��اق خواهران اعزام��ی، خانه ای 
برای س��كونت خود در ش��هر اجاره كرديم. يك شب 
پيش از آمدن حاجی به پاوه خ��واب عجيبی ديدم. او 
باالی قله ای ايستاده بود و من از دامنه قله او را تماشا 

می كردم. 
خانه سفيدی را به من نش��ان داد و گفت: »اين خانه 
را برای تو می س��ازم، هر وقت آماده ش��د دست تو را 
می گيرم و باال می كش��م.« فردای آن شب خبر رسيد 

همت آمده است. 
يكی-دو روز بعد، از فرماندار ش��هر برای س��خنرانی 
در مدرس��ه دعوت كرده بوديم. گفتند كسالت دارد و 
همت به جای ايش��ان آمد. حاال ديگر او را حاج همت 
صدا می زدند. چند دقيقه ای پس از ش��روع سخنرانی 
ايش��ان، برادری از س��پاه آمد و خبر درگيری مناطق 
 اطراف پاوه را داد. حاجی عذرخواهی كرد و مدرس��ه 

را ترك گفت.
دو روز بع��د همس��ر يك��ی از ب��رادران اعزام��ی از 
اصفهان ك��ه در آموزش و پ��رورش فعاليت می كرد و 
ارتباط صميمانه ای ب��ا حاج همت داش��ت، به محل 
 س��كونت ما آمد و درخواس��ت ازدواج با حاج همت را 

مطرح كرد. 
بهانه ای آوردم و پاسخ منفی دادم. آن خانم اصرار كرد 
و از خلق و خو، ش��هامت، اخاص و فداكاری حاجی 
تعريف كرد و گفت: »ديگران روی ش��هادت و گواهی 

همت قسم ياد می كنند.«
 گفت��م روی اي��ن موض��وع فك��ر می كن��م. دو ي��ا 
س��ه روز بعد در خانه هم��ان خانم و همسرش��ان با 
 همت حرف زديم. او نش��انی منزل م��ا را در اصفهان

 يادداشت كرد. 
در آن ايام س��پاه پاوه همچنان مش��غول پاكس��ازی 
روس��تاهای مرزی از لوث گروهك ها و عراقی ها بود و 
چون او نقش عم��ده ای در فرماندهی اين عمليات ها 
 داشت قرار ش��د پس از اتمام عمليات راهی اصفهان 

شود.
همزمان با انتقال تعدادی از شهدا به اصفهان فرصتی 
فراهم ش��د و حاجی در آن س��فر همراه ب��ا خانواده 
خود برای گفتگو با پ��در و مادرم به خان��ه ما رفتند. 
از آنجا كه ش��خصيت حاج همت احت��رام برانگيز بود 
و عاوه بر آن از ق��درت كام خوبی برخ��وردار بود و 
محبت ديگران را نس��بت به خود جل��ب می كرد، در 
 اولين برخورد با خانواده من توانس��ته بود جای خود 

را باز كند.
به دنب��ال موافقت ه��ر دو خان��واده، ح��اج همت از 
اصفهان با پ��اوه تماس گرف��ت. برادران مس��تقر در 
 كانون، امكان س��فر من به اصفهان را در اس��رع وقت

 فراهم كردند.
 فردای همان روز كه به اصفهان رس��يديم حاج همت 
به خان��ه آمد. خانواده ما قصد داش��تند مراس��م عقد 
و عروس��ی را به زمان خاصی بيندازند، اما ايش��ان با 
تبحری كه در جا انداختن مطالب داشت گفت: »برای 
يك مسلمان هيچ روزی بهتر از والدت بنيانگذار اسام 
نيس��ت.« و با اين جمله قرار عقد را برای دو روز بعد، 

يعنی هفدهم ربيع االول گذاشت.
دلم می خواس��ت خطبه عق��د را ام��ام خمينی)ره( 
بخوانند. اين، يكی از آرزوهايی بود كه زوج های جوان 
در آن روزها داش��تند و در صورت انج��ام آن، به خود 

می باليدند. 
به حاج همت پيشنهاد كردم از دفتر امام وقتی بگيرند، 
ولی پيش از آن كه درخواست خود را به طور كامل به 
زبان بياورم حاجی از من خواس��ت صرف  نظر كنم. او 
گفت: »راضی نيستم روز قيامت جوابگوی اين سؤال 
باشم كه چرا وقت مردی را كه متعلق به يك ميليارد 

مسلمان است به خودت اختصاص دادی.«
قرار خريد گذاشته شد. حاج همت دست خانواده اش 
را جهت خري��د برای من باز گذاش��ته ب��ود، اما برای 
خودش جز يك حلقه س��اده كه قيمت آن به دويست 

تومان هم نمی رسيد، خريد ديگری نكرد.
 مراس��م عقد ب��ه دور از هرگونه تجم��ات و ريخت 
و پاش برگ��زار ش��د.  من با لباس س��اده سرس��فره 
حاضر ش��دم. حاجی نيز يك دس��ت لباس س��پاه به 
تن ك��رده ب��ود. ميهمانان مجل��س، اعض��ای هر دو 
خان��واده و تعدادی از دوس��تان من و حاج��ی بودند. 
مراس��م با صلوات و مديحه س��رايی برگزار ش��د، هر 
 چند كه اين چنين رس��می در ميان اقوام و خانواده ما 

معمول نبود.«

 حكايت ازدواج
829 شهيد همت
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عکس نوشت

  فقط يک توپ کافی بود 
تا بهانه ورزش هم جور 
شود. حتی با سيم هايی که 
 حكم تور واليبال
 پيدا می کردند

عجيب و غريب ترين سازه شنی سه بعدی در جهان

 Swiss براس��اس گزارش محققان مؤسسه
Re، ته��ران از لحاظ جمعي��ت بالقوه تحت 
تأثير زلزله، شش��مين ش��هر آس��يب پذير 

دنياست.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار علم��ی خبرگزاری 
دانش��جويان ايران )ايس��نا(، تهران با 13/6 
ميليون نفر جمعيت طی روز در فهرست10 
ش��هر اول دارای بيش��ترين خط��ر زلزل��ه 
براس��اس ش��اخص جمعيت بالق��وه تحت 
تأثير، پ��س از ش��هرهای توكي��و، جاكارتا، 
 مانيل، لس آنجلس و اوزاكا در رتبه شش��م

 قرار دارد.
ش��هرهای ناگويا، ليم��ا، تايپه و اس��تانبول 
هم در رتبه های هفتم تا دهم اين فهرس��ت 

قرار دارند.
در گ��زارش Swiss Re ش��هرهای جهان 
براس��اس دو ش��اخص ارزش روزه��ای 
كاری تل��ف ش��ده و اقتص��اد مل��ی  مورد 
بررس��ی ق��رار گرفته ان��د كه در ش��اخص 
لس آنجل��س،  توكي��و،   ش��هرهای   اول 
سانفرانسيس��كو، اوزاكا، ناگويا، تايپه، ليما، 
شيزوكا، تايچونگ و استانبول و در شاخص 
دوم شهرهای سان جز، ليما، تايپه، بيشكك، 
مانيل، اي��روان، آلماتی، س��انتودومينگو و 
 تايچون��گ در رتبه ه��ای اول ت��ا ده��م

 قرار دارند.
در اين گزارش تأكيد ش��ده كه امروزه برای 
اولين بار در تاريخ بش��ر، ش��مار س��اكنان 
شهرها از س��اكنان مناطق روستايی بيشتر 
شده و براس��اس پيش بينی س��ازمان ملل 
متحد انتظار می رود تا س��ال2050 حدود 
68 درص��د جمعي��ت جهان )مع��ادل 6/3 
 ميلي��ارد نف��ر( در مناطق ش��هری زندگی

 كنند.
اين درحالی است كه بس��ياری از شهرهای 
ب��زرگ دني��ا در مناط��ق س��احلی و در 
معرض خطر س��يل و توفان ي��ا در معرض 
 مخاط��رات طبيع��ی ديگر مث��ل زلزله قرار

 دارند.
در گزارش Swiss Re ،616 منطقه بزرگ 
شهری جهان از لحاظ آسيب پذيری در برابر 
بايای طبيعی و تأاثير بالق��وه اين بايا يا بر 
س��اكنان محلی و اقتصاد ملی كش��ورهای 

بررسی شده اند.

 آسيب پذيرترين شهرهای جهان 
در برابر زلزله

تهران با13/6 ميليون نفر جمعيت طی روز 
در فهرس��ت 10 ش��هر اول دارای بيشترين 
خطر زلزله براساس شاخص جمعيت بالقوه 
تحت تأثير، پس از شهرهای توكيو، جاكارتا، 
مانيل، لس آنجلس و اوزاكا در رتبه شش��م 

قرار دارد.
دكتر مهدی زارع معاون پژوهشی پژوهشگاه 
بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 
در گفتگو با خبرنگار ايس��نا با اشاره به اين 
كه مؤسس��ات مختلف بين المللی نسبت به 
آسيب پذيری لرزه ای باالی كان شهر تهران 
و حومه آن كه جمعيت��ی حدود13 ميليون 
نفر را دربرمی گيرد هش��دار داده اند، اظهار 
داشت: اين ناحيه از كش��ور از ديدگاه خطر 
زلزله همواره به عنوان منطقه ای خطرناك 
شناخته شده و تاريخچه رخداد زلزله های 
تاريخی در پهنه تهران ) ری(، ش��ميرانات و 
همچنين اهميت زلزله های اخير رخ داده در 
پيرامون تهران همگ��ی نمايانگر ويژگی اين 

ناحيه از نظر لرزه خيزی است.
وجود گس��ل ه��ای بني��ادی و قرارگيری 
روندهای پنهان لرزه زا در گس��ترده تهران 
و كرج و احتم��ال رخداد زلزل��ه مخرب در 
هر ي��ك از اي��ن روندهای گس��له ضرورت 
 توج��ه ويژه ب��ه پهن��ه ته��ران ب��ه عنوان
  پهنه ای با خطر باالی زمين لرزه را نش��ان

 می دهد.
وی خاطرنش��ان ك��رد: تمرك��ز جمعيت و 

زيرس��اخت های حياتی در شهرهای تهران 
و كرج و در ح��د فاصل اين دو ش��هر باعث 
ش��ده كه وضعيت ايمن��ی ل��رزه ای تهران 
اهمي��ت وي��ژه ای در س��طح ملی داش��ته 
باشد كه ضروری است با حمايت مؤسسات 
پژوهش��ی ذيربط و به صورت ش��بكه ای و 
هداي��ت كار در ي��ك ش��ورای راهب��ردی، 
مس��أله لرزه خيزی پهنه اس��تان تهران به 
طور جدی بررسی ش��ود.  دكتر زارع درباره 
 تاريخچه ل��رزه خيزی ته��ران گفت: زمين

 لرزه های تاريخی در سال330 قبل از مياد 
و 855، 1384 و 1830 مي��ادی موج��ب 
 تخريب شهر باستانی ری ش��د و همچنين 
زمين لرزه باس��تانی س��ه هزار س��ال قبل 
احتماال موج��ب ويرانی تم��دن قيطريه در 

شمال تهران شده است. 
گسل شمال تهران از جمله خطرناك ترين 
گس��ل های پايتخت اس��ت ك��ه در صورت 
وقوع زلزله ش��ديد – با بزرگی 6 يا باالتر- با 
 تخريب وسيع در پهنه گسله همراه خواهد

 بود.
 اين در حالی است كه در حال حاضر بيش از 
دو ميليون نفر بر روی اين پهنه گسله زندگی 

می كنند.
وی خاطرنش��ان ك��رد: ته��ران در كن��ار 
استانبول، لس آنجلس، توكيو و جاكارتا يكی 
از پنج كان شهری اس��ت در محدوده آنها 
بيش 10 ميليون جمعيت زندگی می كنند و 
در معرض خطر و ريسك بسيار باالی زلزله 
قرار دارن��د و رويداد زمين ل��رزه مخرب در 

 آنها به مس��أله ای مهم در سطح بين المللی 
تبديل می شود.

دانشيار پژوهش��گاه بين المللی زلزله شناسی 
 و مهندسی زلزله با اش��اره به وجود گسل های 
لرزه خيز شمال تهران، ايوانك، ری، كهريزك 
و مش��ا در مح��دوده ته��ران اظهار داش��ت: 
با توج��ه به اين كه گس��ل ش��مال ته��ران از 
محله های ش��مالی پايتخت عب��ور می كند، 
 از جمل��ه خطرن��اك ترين گس��ل های تهران

 است. 
همچنين با توجه ب��ه طول و ت��وان لرزه زايی 
گس��ل مش��ا، اين گس��ل از توان لرزه خيزی 
بااليی برخوردار اس��ت، به طوری كه براساس 
برآوردها در صورت فعال ش��دن اين گس��ل، 
زلزله ای ت��ا بزرگ��ی7/5 ريش��تر رخ خواهد 
داد ك��ه ب��رای ته��ران ب��ه ويژه بخ��ش های 
 ش��مال و ش��مال ش��رق آن بس��يار مخ��رب 

خواهد بود.
 وی با بيان اين كه مس��أله ديگ��ر در محدوده 
ش��هر تهران، اثر خاك و احتمال تشديد امواج 
ل��رزه ای در يك زلزله ش��ديد )ب��ا بزرگی 6 به 
باال( به ويژه در بخش ه��ای مركزی و جنوبی 
شهر اس��ت، درباره راهكارهای كاهش آسيب 
 پذي��ری ته��ران در برابر زلزله گف��ت: درمورد 
پهنه های گسله كه س��اخت و ساز بر روی آنها 
صورت م��ی گيرد، در ص��ورت ام��كان بايد از 
اس��تقرار جمعي��ت در اين حريم ه��ا اجتناب 
ش��ود و روی پهنه گس��له را به فضای س��بز و 
به طور كل��ی فضای غير مس��كونی اختصاص 
دهيم، اما اق��دام عقان��ی اين می ب��ود كه از 
ابتدا مانع از تراكم جمعي��ت برروی پهنه های 
 گس��له خطرناك )مثل گسل ش��مال تهران(

 می شديم. 
در هر حال برای وقوع زلزل��ه بزرگی در تهران، 
 گسل شمال تهران يك چشمه احتمالی مهم 

خواهد بود.
  البته عاقانه ترين كار، به صفر رس��اندن رشد 
جمعيت در ته��ران و انتقال علم��ی و عاقانه 
س��رريز جمعيت تهران به ش��هر های ديگر و 
همچني��ن ايجاد ي��ك پايتخت جدي��د برای 
كش��ورمان در نقط��ه ای از كش��ور اس��ت كه 
در معرض خط��ر زمين لرزه كمتری باش��د و 
 همزمان به مناسب سازی زندگی در تهران برای 

دهه های آينده پرداخت.

تهران، ششمين شهر آسيب پذير در برابر زلزله در دنيا
محققان سوئيسی هشدار دادند: 

اتاق خلق ش��ده توس��ط معمارانی به نام ماي��كل هانس ماير  
و بنجامين ديلن برگر، ش��ايد نخس��تين س��ازه س��ه بعدی 
جهان نباش��د، اما طرحی كه آنها خود »عجيب و غريب های 
ديجيتالی« می نامند، تقربي��ا بلندپروازانه ترين طرح جهان 

در اين زمينه است.
ب��ه گ��زارش س��رويس علم��ی خبرگ��زاری دانش��جويان 
اي��ران )ايس��نا(، الگوريتم ه��ای رايان��ه ای اي��ن ات��اق ب��ا 
 ارتف��اع 3/2 مت��ر و ب��ا مس��احت 16 مت��ر  طراحی  ش��ده

 است. 
ب��ه ج��ای اس��تفاده از پاس��تيك )م��اده معم��ول در 
چ��اپ س��ه بعدی( اين س��ازه با ش��ن چاپ ش��ده اس��ت. 
عاوه بر اي��ن، اي��ن بنا مانن��د يك ات��اق واقعی و س��اخته 
 دس��ت انس��ان و نه يك سازه س��ه بعدی چاپ ش��ده به نظر

 می رس��د. ات��اق مزب��ور دارای ي��ك س��اختار پيچي��ده 
ش��ده گ��زارش  ت��ن   11 ني��ز  آن  ج��رم  و   ب��وده 

  است.
 ب��رای خلق »عجيب وغريب ه��ای ديجيتال��ی«، هانس ماير 

 و ديلن برگ��ر نخس��ت كنت��رل پ��روژه را ب��ه عل��م رياضی
 واگذار كردند.

 آنها از الگوريتم ها و رايانه برای طراحی تصادفی اتاقی كه در 
زوريخ طراحی شده، استفاده كردند. 

تيم طراح تعداد زي��ادی از بخش های اين م��دل را طراحی 
 كرد، اما بسياری از جزئيات آن توس��ط الگوريتم ها طراحی

 شده است.
 با حضور نس��خه ديجيتالی ، معماران از شن به عنوان ماده و 
 عامل متصل كننده برای چاپ ستون های بزرگ اين اتاق بهره

 بردند.
ارتفاع اين س��تون ها چهار متر، عرض آنها دو متر و عمقشان 

يك متر گزارش شده است.
آنها س��پس قطعه به قطعه اتاق ساخته ش��ده از ماده شن را 
مونتاژ كردند. فرآيند طراحی يك س��ال، چاپ آن يك ماه و 

مونتاژ نيز يك روز زمان برد.
فرآيند طراحی دارای تعادل ظريفی بين آنچه انتظار می رود 

و آنچه انتظار نمی رود، است.
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