
قیمت بلیت ها آماده برای تیک آف

نهج البالغه 
بهترین منبع دشمن شناسی

 ابداع
  مغز
 برای ربات ها

گزارش آزاد سازی قیمت بلیط هواپیما

حجت االسالم مصلحی در اصفهان:

 برنامه تامین اجتماعی
3 برای رایگان شدن دارو 2

 ظهور نشانه های مثبت 
در اقتصاد ایران 4

4

 متعرضین آمران به معروف
 بازداشت می  شوند

دس��تگاه قضا از آم��ران به مع��روف حمای��ت جدی می کن��د، اگر 
 کس��ی به ای��ن اف��راد تعرض کن��د، بای��د به عن��وان جرم مش��هو

د بازداشت شود. در خصوص نحوه برخورد دستگاه قضایی با عامالن 
و برهم زنندگان نظم و امنیت و همچنین آسیب رساندن به آمران به 

3معروف و ناهیان از منکر به پلیس توصیه شده است که...

3

حجت االسالم حیدر علی مصلحی در مراسمی که به مناسبت روز 
پیشکسوتان سپاه پاسداران انقالب اسالمی در سپاه ناحیه مقاومت 
امام صادق)ع( برپا شد، اظهار داشت: خداوند در سوره توبه مشکل 
 منافقان را دنیا طلب��ی و حضور نیافتن در جبهه ه��ای جهاد بیان

 می کند.
  به گزارش ف��ارس اصفهان وی با اش��اره به اینکه اف��رادی که به 
جبهه های جهاد می روند با معارف دین آش��نا می شوند، افزود: به 
همین دلیل است که رزمندگان هشت سال دفاع مقدس اشباع از 
معارف دین بودند.  وزیر سابق اطالعات با بیان اینکه مجموعه سپاه 
پاسداران انقالب اس��المی تا کنون در مسیر والیت گام برداشته و 

این جای شکر گذاری دارد، تصریح کرد: پاسداران و پیشکسوتان 
س��پاه باید از خدا بخواهند که بتوانند در این مسیر پر افت و خیز 

ثابت گام بمانند.
وی اشاره ای به سخنرانی اخیر اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد کرد و ابراز داشت: اگر با دید منطقی به این سخن اوباما که »ما 
قصد براندازی نظام ایران را نداریم.« نگاه شود بیانگر این است که 
در مفهوم این سخن قصد براندازی نهفته است چرا که این نظام و 

حرکت آن با هیچ یک از معادالت جهانی همخوانی ندارد.

 دادگاه های کیفری 
درجه بندی شدند

 جدول زمانی 4 کنکور سراسری
 اعالم شد

رقابت اصفهانی ها  درآزمون 
صنایع دستی و قالیبافی

 اگر به لهستان می رفتم 
طالی جهان برای من بود

 جاده 
جان ها را آسان می گیرد 
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جان گرفتن مدرسه چهارباغ آغاز شد

س مهر
]عک

 دشمن از همدلی 
شیعه و سّنی می ترسد

مجلس پروتکل الحاقی
2

 را نمی پذیرد

2 فرزندی رشد جمعیت کشور
3

 را کاهش داده است 

ادامه در صفحه 2

 نگاهی به قوانین ویژه 
جایزه فیلم خارجی زبان

انتخاب فیلم سینمایی »گذشته« ساخته اصغر فرهادی 
به عنوان نماینده ایران در بخش فیلم خارجی زبان جوایز 
اسکار 2014 بحث هایی را در محافل سینمایی به همراه 
داشته است. یکشنبه  7 مهر در فاصله دو روز مانده به اتمام 
مهلت ارس��ال فیلم ها به بخش خارجی زبان جوایز اسکار 
فیلم خارجی زبان، نماینده ایران در اسکار 2014 مشخص 
شد. کمیته انتخاب فیلم ایرانی برای حضور در اسکار فیلم 

فرانسوی زبان »گذشته« به کارگردانی اصغر فرهادی...

5

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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انتصاب شايسته جنابعالی را كه از سوابق و تجارب طوالنی ، 
 ارزنده و درخشان در عرصه های مختلف مديريتی  بر خوردار

 می باش�يد  صميمان�ه تبريک عرض م�ی كني�م و از درگاه 
خداوند  متعال توفيق روز افزون برای حضرتعالی و همكاران 
 محترم آن اس�تانداری در جهت خدمت به مردم سر افراز را

 آرزومنديم .

استاندار محترم استان اصفهان 

جناب آقای دکتر رسول زرگر پور

شهرداری و شورای اسالمی شهر ونک 

 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
 ) سهامی خاص(   
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دعوت به همکاری
روزنامه زاینده رود استخدام می کند

الکترونیک�ی پس�ت  ب�ه  را  خ�ود  کاری  رزوم�ه  درخواس�ت  توانن�د  م�ی   عالقمن�دان  
  www.zayanderoud.newspaper@yahoo.com  و یا به شماره 6284166-0311 ارسال نمایند .

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 مطبوعاتویراستار مجرب

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

با سابقه مطبوعاتی دبیر اجرایی تحریریه

مدیر نظارت بر دارو و مخدر در استان اصفهان:

مرگ با قرص سرماخوردگی دروغی بیش نیست

مدیر نظ��ارت ب��ر دارو و مخ��در در اس��تان اصفهان گفت: گزارش��اتی ک��ه در مورد 
 م��رگ ب��ا ق��رص س��رماخوردگی در اس��تان اصفهان ش��ایع ش��ده دروغ��ی بیش

 نیست.

محم��د جعفری انارک��ی در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار ف��ارس در اصفه��ان در مورد 
 ش��ایعه مرگ با ق��رص س��رماخوردگی که ای��ن روزه��ا در اصفهان رخ داده اس��ت،

 عنوان کرد: در پی شایعه منتشر شده از طریق پیامک در مورد عوارض کشنده مصرف 
قرص س��رماخوردگی، بدین وس��یله به اطالع تمام همکاران اعم از پزشک داروساز و 
مصرف کننده می رسانم که با بررسی های صورت گرفته سازمان غذا و دارو خوشبختانه 
تاکنون هیچ عارضه ای ناشی از مصرف قرص س��رماخوردگی گزارش نشده و مطالب 
 منتشر شده ش��ایعه ای کامال بی اس��اس بوده و مصرف این داروها جای هیچ نگرانی

 ندارد.
وی در م��ورد قرص س��رماخوردگی ب��ا اس��م )بکلوفن( اف��زود: بکلوف��ن نوعی دارو 
اس��ت ک��ه در درمان ه��ای داروی��ی م��ورد اس��تفاده ق��رار می گی��رد، ام��ا قرص 
 س��رماخوردگی با این ن��ام در بازار وج��ود ندارد و گزارش��ات اخیر ش��ایعه ای بیش

 نیست.
مدیر نظارت بر دارو و مخدر در استان اصفهان خاطرنش��ان کرد: این شایعه از استان 
خوزستان سرچشمه می گیرد و با شایعه س��ازان برخورد قانونی خواهد شد و تاکنون 

مرگی با این قرص صورت نگرفته است.
ب��ه گ��زارش ف��ارس، در فض��ای اصفه��ان چن��د روزی اس��ت ک��ه ش��ایعه ش��ده 
 تع��دادی ب��ا اس��تفاده از ق��رص س��رماخوردگی)بکلوفن( دچ��ار م��رگ 

شده اند.

70 درصد دشت های کشور فرونشست کرده است

خطر فرونشست دشتهای اصفهان
مش��اور رئیس س��ازمان حفاظت از 
محیط زیست کشور در امور محیط 
طبیعی گفت: 70 درصد از دشت های 
کشور به دلیل اتمام ذخایر آب های 
زیرزمینی نشس��ت کرده که بیشتر 
این دش��ت ها در اط��راف اصفهان و 

یزد است.
اسماعیل کهرم در گفتگو با خبرنگار 
مهر، اظهار داشت: سفره های آبهای 
زیرزمینی حکم ستون های زیر زمین 
را دارد که به دلیل نبود آب در استان 
اصفهان و حتی کش��ور بیش��ترین 

برداشت های از این آبها شده است. 
وی در پاسخ به این سوال که “خشکسالی استان اصفهان به دلیل کمبود آب، کویر 
بودن آن وکمی  بارندگی در این استان است صحت دارد یا خیر"، بیان داشت: چیزی 
به نام خشکسالی یا کمبود آب در اصفهان نداریم و بارندگی در تمام کشور و از جمله 

اصفهان مناسب است.
مشاور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیس��ت کشور در امور محیط طبیعی ادامه 
داد: بهانه خشکسالی دریاچه ارومیه به دلیل کم آبی در حالی از سوی مسئوالن مطرح 
شد که هفت کیلومتر آن طرف تر از دریاچه در کشور ترکیه دریاچه ای وجود دارد که 
سال ها پرآب است.  وی تراز آب های زیرزمینی را در سطح کشور و به ویژه اصفهان و 
یزد را منفی خواند و افزود: هرکس اعم از ایرانی یا غیر ایرانی اصفهان را دوست دارد و 
این استان از جنبه معماری، زنده رود و صنایع به کشور هویت می دهد که بایدهرچه 

سریعتر در رفع خشکسالی از این استان سعی و تالش کرد.

عضو انجمن گردشگری استان

رونق گردشگری خارجی اصفهان نیازمند 
افزایش پروازهای مستقیم 

عضو انجمن گردشگری استان اصفهان گفت: گردشگری استان نیازمند ورود مستقیم 
هوایی توریس��ت های خارجی به اصفهان و افزایش ساخت هتل های متناسب با این 

امر است.
عب��اس ش��یردل در گفتگو ب��ا مه��ر، با اش��اره ب��ه تش��کیل انجمن گردش��گری 
اس��تان اصفه��ان در دو س��ال قب��ل ب��رای ارتق��ای رون��ق صنع��ت توریس��ت 
اس��تان اظه��ار داش��ت: برق��راری تعام��ل ب��ا اداره می��راث فرهنگ��ی و مجموعه 
 اس��تانداری در س��ال های اخیر موجب آغ��از حرکت خوب��ی در این زمینه ش��ده 

است.
وی افزود: س��ال گذش��ته ش��رکت “ترک ایر" ط��ی عقد ق��راردادی با مس��ئوالن 
ذی ربط اق��دام به برق��راری دو پرواز از ف��رودگاه اس��تانبول به اصفهان ک��رد اما با 
 توجه با اس��تقبال انجام ش��ده این ش��رکت قص��د برقراری چه��ار پ��رواز در هفته

 را دارد.
این عضو انجمن گردشگری استان اصفهان با انتقاد از اینکه بیشتر پروازهای خارجی 
که مسافران آن به مقصد اصفهان وارد می شوند در تهران به زمین می نشینند، ادامه 
داد: ش��رکت “ترک ایر" با همکاری نهادهای ذی ربط اس��تان قصد رایزنی با 13 تور 
بین المللی گردشگری اروپا در راس��تای ایجاد پروازهای مستقیم به مقصد فرودگاه 

اصفهان را دارد
ش��یردل با بیان اینکه در ح��ال حاضر به دلیل اقامت توریس��ت ه��ا در تهران مدت 
زمان توقف آنان در اصفهان اندک اس��ت، یادآور ش��د: وقتی توریس��ت مس��تقیما 
وارد اصفهان ش��ود مجبور اس��ت که حداقل یک هفت��ه در این ش��هر اقامت گزیده 
 و وقت خود را صرف گردش در س��طح ش��هر کند و س��پس به میل خود به هر شهر

 دیگری برود.



چهره روز

 دو فرمانده نیروی دریایی ارتش
 ارتقا درجه گرفتند

معاون طرح و برنامه و فرمانده منطقه س��وم دریایی نداجا به درجه 
دریادار دومی نائل آمدند.

به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری فارس، در حاشیه مراسم تودیع 
و معارفه معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش که صبح امروز 
با حضور امیر دریادار حبیب اهلل سیاری فرمانده این نیرو برگزارشد، 
ناخدا خانزادی معاون طرح و برنامه نداجا و ناخدا ش��فیعی فرمانده 
منطقه سوم دریایی ارتش، با یک درجه ارتقا به درجه دریادار دومی 

نائل آمدند.
در این مراسم، دریادار جعفری پیمانی با حکم فرمانده نیروی دریایی 
ارتش، جایگزین دریادار رس��تگاری در معاونت هماهنگ کنندگی 

نداجا شد.

تکذیب سفر بندر بن سلطان به ایران
ی��ک منب��ع آگاه در س��فارت ای��ران در عربس��تان در گفتگ��و ب��ا 
خبرن��گار مهر درباره اخبار منتش��ر ش��ده درباره س��فر حج رئیس 
جمه��ور ، گف��ت: دع��وت نام��ه ای از س��وی مقامات عربس��تان 
 دریافت نک��رده ای��م و تا جای��ی که م��ا در جریان هس��تیم بحثی

 نیست.
وی با بیان اینکه ممکن است دعوت در مالقات های نیویورک صورت 

گرفته باشد، بیان کرد : فعال چیزی دریافت نکرده ایم.
این منبع آگاه همچنین درباره خبر منتش��ر ش��ده در رس��انه های 
عربی درباره س��فر بندر بن س��لطان به ایران تصریح کرد: این خبر 

صحت ندارد.

محکوم وزارت امور خارجه 
انفجارهای تروریستی در اربیل عراق 

را کرد
مرضیه افخ��م س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه وق��وع انفجارهای 
تروریستی در ش��هر اربیل عراق که منجر به کش��ته و زخمی شدن 
تعدادی از شهروندان بی گناه در این شهر ش��د را به شدت محکوم 

کرد.
افخم اینگونه اقدامات را ضد انس��انی توصیف کرد و گفت: اقدامات 
تروریستی در راستای تداوم حرکتهای تفرقه افکنانه در عراق از سوی 
دشمنان وحدت و یکپارچگی و امنیت این کشور صورت می گیرد و 
تالش دارند ناامنی را  به مناطق مختلف عراق تس��ری بخشیده و به 

وحدت ملی این کشور آسیب وارد کنند.
 س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه کش��ورمان مرات��ب هم��دردی 
 جمه��وری اس��المی ای��ران ب��ا آس��یب دی��دگان ای��ن حادث��ه

 را ابراز کرد.

تنها راه رفع اختالفات و حل 
 مشکالت در کشورهای منطقه
 به کارگیری دیپلماسی است

علی الریجانی در دی��دار با دبی��رکل اتحادیه مجالس کش��ورهای 
 عضو سازمان همکاری اس��المی به تحوالت جاری در جهان اسالم 

پرداخت.
دبیر کل اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی 
نیز گزارش��ی از فعالیت های دبیرخانه این اتحادیه ارائه کرد و گفت 
: هدف ای��ن نهاد پارلمانی کش��ورهای اس��المی تحکی��م و تقویت 

همبستگی مسلمانان است.
رئیس مجلس شورای اس��المی با تاکید بر این که دوره نظامی گری 
به پایان رس��یده اس��ت تنها راه رفع اختالفات و حل مش��کالت در 
 کش��ورهای منطقه را راه حل سیاس��ی و به کارگیری دیپلماس��ی

 دانست.

ادامه از صفحه یک- مصلحی با بیان اینکه دشمنان این انقالب 
هر روز در حال طرح ریزی علیه آن هس��تند، متذکر شد:ارزیابی 
رفتار آمریکا در طول این 35 س��ال عمر انقالب اسالمی مسائل 
بسیاری را مش��خص کرده و نش��ان می دهد که حتی اگر آمریکا 
آغوش خود را برای ایران گشاید هدفش از این آغوش باز، سیلی 

زدن به این نظام است.
وزیر س��ابق اطالعات با اش��اره به اینکه امام علی )ع( در 5 سال 
حکومت خود با انواع فتن��ه مقابله کرد، تأکید ک��رد: با دقت در 
نهج البالغه در می یابیم ک��ه فتنه هایی که امام عل��ی)ع( با آنان 
مواجه بوده مشابه فتنه هایی اس��ت که ما در این 35 سال با آنان 
مواجه بوده ایم. وی با بیان اینکه همه دش��منان این نظام بر یک 
مسئله مشترک وحدت دارند، عنوان کرد: وجه مشترک فردی که 
کمی با والیت زاویه دارد با صهیونیست ها این است که هر دو با این 

نظام مخالف بوده و با یکدیگر تقسیم کار کرده اند.
تقسیم کار رسانه دشمن در ایجاد مالقات میان روحانی و اوباما

وزیر س��ابق اطالعات با اش��اره به مقاله عالیجناب سرخ پوش و 
نویسنده آن تش��ریح کرد: امروز باید دید که این نویسنده در چه 
وضعیتی قرار دارد که ای��ن نمایانگر حلقه ه��ای گوناگون یاران 

شیطان است که چگونه با نظام مقابله می کنند.
وی در خصوص درخواست مالقات اوباما با حسن روحانی یادآور 
شد: تقسیم کار رسانه های استکبار و برخی از رسانه های داخلی 

در فضاسازی قابل تأمل و توجه بوده و ما باید توجه به شکل گیری 
و سازماندهی دشمن داشته و تقسیم کار آنها را رصد کنیم.

مصلح��ی با بیان اینکه دش��من هم��واره از روش ه��ای مختلف 
در صدد آس��یب رس��اندن به این نظام بوده، خاطرنش��ان کرد: 
یک��ی از ای��ن روش ها فش��ار وارد ک��ردن در مس��ائل اقتصادی 
بوده و بدانی��د که دش��من به این راحتی دس��ت از س��ر اعمال 
تحریم ها بر نمی دارد.  روی با توجه به اینکه امام علی)ع( یکی از 
 حربه های دشمن را استفاده از چهره های مقبول می داند، گفت:

 همان گونه که طلحه و زبیر جنگ جمل را به راه انداختند امروز 
نیز دشمن از چهره های مقبول این نظام برای توجیه رفتار خود 

استفاده می کند.
هشدار درباره خطر دشمن حتی پس از صلح

وی راه مقابله با دش��من را هوش��یاری در برابر آن دانسته و بیان 
داشت: هیچ گاه نباید دشمن را کوچک شمرده بلکه باید پیوسته 
تمام حرکات دش��من را مد نظر قرار داده و لحظه ای از آن غافل 
نشد و این مسئله به حدی بوده که حتی امام علی )ع( مردم را از 
دش��من حتی پس از پذیرش صلح بر حذر داشته و معتقد بودند 
که فردی که به دشمن حالت خوش بینی پیدا می کند باید خود 
را متهم کند.  مصلحی راه دیگر مقابله با دشمن را تبیین دانسته و 
ابراز کرد: با توجه به اینکه امام علی )ع( در نهج البالغه خود سراسر 
به تبیین گری و تشریح ابعاد مختلف دشمن پرداخته است، ما نیز 

نیاز به تبیین مباحث برای جامعه داریم.
بیان نرمش قهرمانانه مدیریت الهی ولی فقیه را مشهود ساخت.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از راهکار های مقابله با دشمن گرفتن 
بهانه از اوست، متذکر شد: در این رابطه رهبر معظم انقالب بحث 
نرمش قهرمانانه را مطرح کردند که البته سابقه تاریخی نیز دارد.

وزیر سابق اطالعات با اشاره 
به اینک��ه مح��دوده نرمش 
قهرمانان��ه در بع��د رواب��ط 
خارجی معنا می یابد، تأکید 
کرد: زمانی ک��ه رهبر معظم 
انقالب این بح��ث را مطرح 
کردند بس��یار دقی��ق بوده و 
با اب��راز آن مدیریت دقیق و 
حکیمانه الهی ولی فقیه معنا 

یافت.
مصلحی با بی��ان اینکه نباید 
در نرمش قهرمانانه از هدف 
و مقصود خود و حریف غافل 
شد، ابراز داشت: بلکه باید در 
این نرمش نقاط ضعف و قوت 
دش��من را ب��رای ضربه زدن 

شناخته و غافل نشویم که حریف ما کیست و چه کسی بوده است.
وی با اشاره به اینکه امروز برخی نرمش قهرمانانه را به صلح امام 
حسن)ع( یا حتی صلح حدیبیه تشبیه می کنند، تشریح کرد: این 
تشابه آنها با فرمایش��ات رهبر معظم انقالب که می فرمایند »هر 
که در برابر رژیم صهیونیستی بایستد ما نیز پشت سر او خواهیم 
ایستاد.« در تضاد بوده و ایشان در ادامه نرمش قهرمانانه تأکید بر 

تقویت اقتدار جمهوری اسالمی دارند.
وزیر س��ابق اطالعات با بیان اینکه ش��رایط امروز ایران در برابر 
ش��رایط امام حس��ن)ع( در زمان صلح قابل قیاس نبوده و ایران 
امروز در اقتدار به سر می برد، یادآور شد: تشبیه نرمش قهرمانانه 
به صلح امام حسن)ع( یا صلح حدیبیه هدف دشمن بوده و دشمن 

در نظر دارد تا با این روش خود را از بن بست ها نجات دهد.
مصلحی با توج��ه به اینکه برخ��ی معتقد به نوش��یدن جام زهر 
دیگری هس��تند، خاطرنش��ان کرد: این افراد بدانند که پذیرش 
قطعنامه به دلیل ناتوانی در مقابله با دش��من نبود بلکه سس��تی 
مسئوالن و اختالفات داخلی س��بب ش��د تا امام)ره( مجبور به 
پذیرش قطعنامه ش��ده و به همین دلیل از آن به عنوان جام زهر 

یاد کردند.

حجت االسالم مصلحی در اصفهان:

خوش بینی کری نرمش قهرمانانه از جنس حدیبیه و صلح امام حسن )ع( نیست
ازتوافق هسته ای ایران وآمریکا

جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت؛ تواف��ق درباره برنامه 
هسته ای ایران می تواند به سرعت حاصل شود و این موضوع 
می تواند به طور دراماتیکی به بهبود روابط تهران-واشنگتن 

بینجامد. 
 کری اف��زود: تالش ه��ای دیپلماتیک برای حل مناقش��ه 
هسته ای ایران می تواند در یک چارچوب زمانی بین 3 تا 6 
ماه، یعنی زمانی که رئیس جمهوری ایران تعیین کرده است، 
به یک توافق منجر شود و این مستلزم افزایش تالش ها است. 
وی تاکید کرد؛ اگر برنامه هسته ای ایران صلح آمیز باشد و 
ما آن را ببینیم روابط با ایران می تواند تغییر کند و به سرعت 

بهبود یابد. 

 این وهابی ملعو
 بی شرمانه می تازد

ناصر العمر که یکی از شیوخ وهابی است، فتوای جهاد نکاح 
مجاهدان سوریه با خواهران خود را صادر کرد!

این شیخ وهابی که در شبکه سلفی »وصال« سخن می گفت 
اج��ازه داد که مجاهدین مس��لح می توانن��د در غیاب زنان 
مجاهد نامحرم، با مح��ارم خود عق��د ازدواج بخوانند!!وی 
افزود: از مجاهدین خس��تگی ناپذیری که بر ضد کفر و ظلم 
رژیم سوري � ایراني)!( می جنگند تشکر می کنم.ناصر العمر 
به انتقاداتی که علیه فتاوای ضد انسانی و ضد اسالمی آنان 
می شود نیز اشاره کرد و گفت: »بعضی ها دائماً از فتاوایی که 
برای خدمت به برادران مجاهدمان در سوریه صادر می شود 
انتقاد می کنند؛ اما از جرم جنایت و کشتار زنان و کودکان 

حرفی نمی زنند«.

 توقف حمله به سوریه 
با یک تماس تلفنی

یک هفته نامه فرانس��وی گزارش داد؛ فرانسوا اوالند رئیس 
جمهوری فرانس��ه حمله نظامی علیه سوریه را 31 ماه اوت 
تنها ساعاتی قبل از صدور فرمان حمله و پس از آن متوقف 

کرده است که باراک اوباما با او تماس گرفته است.
یک مقام ارش��د نظامی فرانس��ه ب��ه آبزرور گفته اس��ت؛ 
جنگنده های رافائل ارتش فرانس��ه روز شنبه 31 اوت طی 
دس��توری آماده پرواز عملیات��ی و مش��ارکت در حمله به 

سوریه بوده اند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 دشمن از همدلی 
شیعه و سّنی می ترسد

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
حض��ور در نمازجمعه زم��ان خلفا، حضور در جلس��ات مش��اوره ای 
برای اداره بهت��ر جامعه، نیابت از خلف��ا ب��رای اداره مدینه در زمان 
س��فرها و همراه کردن فرزن��دان خویش با س��پاهیان اس��الم را از 
 نمونه های رفتاری امام عل��ی)ع( برای تأکید بر وحدت مس��لمانان

 بوده است.   تبعیض مذهبی هیچ نفعی برای اسالم و مسلمانان ندارد. 
وح��دت، بهترین دفاع در مقابل زیاده خواهی های دش��منان اس��ت 
که از همدلی ش��یعه و سّنی 

می ترسند.
 گروه های افراطی که احتماالً 
به قصد قربت و برای رضایت 
خداوند، کارهای غیرعقلی و 
غیرانس��انی در ابعاد داخلی و 
خارجی انج��ام می دهند، در 
واقع به حقانیت اسالم ضربه 

می زنند.
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پست جدید محسن هاشمی در دانشگاه آزاد

حمید میرزاده با صدور حکمی، محسن هاشمی رفسنجانی را به سمت معاون عمرانی دانشگاه آزاد 
منصوب کرد. محسن هاش��می چندی پیش کاندیدای اصالح طلبان برای کسب کرسی شهرداری 

تهران بود که در رقابت با محمدباقر قالیباف نتوانست به رأی اکثریت شورای شهر دست یابد.

مجلس به توفیقی رای 
اعتماد نمی دهد

 رزمایش مشترک
 پدافند هوایی 

فرهاد بش��یری نماینده پاکدشت در مجلس شورای اس��المی با بیان اینکه 
معرفی توفیقی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم قطعی نیست، گفت: اظهارات 
مختلفی از سوی دولتی ها درباره گزینه پیشنهادی وزارت علوم مطرح شده 
است اما واقعیت این اس��ت که اگر توفیقی معرفی ش��ود، مجلس به او رای 
اعتماد نخواهد داد.   بشیری با بیان اینکه تجربه تلخی از التهاب آفرینی های 
برخی افراد در دانشگاه ها وجود دارد، تاکید کرد: مجلس اجازه ملتهب شدن 

فضای دانشگاه را به هیچ کس نخواهد داد. 
 وی با بی��ان اینکه فراکس��یون اصولگرایان در عدم رای اعتم��اد به توفیقی 
مصمم است، تصریح کرد: با توجه س��خنرانی غیرمنصفانه آقای توفیقی در 
دانشگاه تهران که فیلم آن سخنرانی موجود است بعید می دانیم دوستان ما 

در فراکسیون رهروان والیت بخواهند به آقای توفیقی رای اعتماد بدهند 

رزمایش بزرگ و مش��ترک قرارگاه پدافند هوای��ی خاتم االنبیاء)ص( ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در ماه جاری در غرب کشور برگزار می شود.

براساس این گزارش، قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( ارتش با توجه 
به این که وظیفه حفظ و حراست از آس��مان میهن اسالمی را دارد، همانند 
سایر نیروهای مسلح و در راس��تای آمادگی برای مقابله با هرگونه تهدیدات 
احتمالی از سوی دشمنان، این رزمایش را برگزار می کند. نمایش اقتدار، توان 
و آمادگی کامل غیورمردان پدافند هوایی در دفاع از مرزهای هوایی کشور از 

جمله اهداف برگزاری این رزمایش عنوان شده است.
به گفته فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء در این رزمایش حدود 8 
هزار نیروی عملیاتی به صورت مستقیم دخیل هستند و 17 هزار نفر به عنوان 

پشتیبانی حضور خواهند داشت.

محمدرضا صادق مش��اور رئیس جمهوردرباره بازگش��ت 
16 میلی��ارد توماني ک��ه در دول��ت دهم براي دانش��گاه 
احمدي نژاد)دانشگاه ایرانیان( برداش��ت شده بود، گفت: 
یک فقره چک در این رابطه به نهاد ریاست جمهوري ارائه 
شده است.   وي افزود: دستگاه قضایي وصول چک را مسدود 
کرده ب��ود و به طور کلي نی��ز این پول تاکن��ون به صورت 
فیزیکي هنوز به حساب نهاد ریاست جمهوري واریز نشده 
است.  مش��اور رئیس جمهور تصریح کرد: وصول این چک 
برعهده ق��وه قضاییه بوده و باید مس��یر قانوني خود را طي 
کند.     صادق در ادامه درباره پیگیري هاي معاونت حقوقي 
رئیس جمهور در خصوص واگذاري هاي برخي زمین ها در 
مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد داراي اختیارات و س��ازمان 
مشخص و معیني هس��تند که براساس آن ها پیگیري هاي 
حقوقي خود را انجام مي دهن��د.   وي اضافه کرد: هر کدام 
از سازمان هاي مناطق آزاد داراي معاون حقوقي و بازرس 
هس��تند و باید پیگیري هاي خود را انجام دهند و اگر این 
پیگیري ها در گذشته انجام نشده باید هم اکنون بررسي و 
پیگیري شود.     مشاور رئیس جمهور در پایان خاطر نشان 
کرد: این موضوع حتما در دولت باید رسیدگي شود و اکبر 
ترکان به عنوان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-
صنعتی و ویژه اقتصادی با جدیت پیگیر این موضوع است.

اسفنانی  سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: ایرادات 
الیحه آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی رفع شد و 
بر اساس آن دادگاههای کیفری به دو قسمت تقسیم شدند. 
 محمد اس��فنانی  در م��ورد آخرین وضعی��ت الیحه آیین 
دادرسی کیفری در کمیس��یون قضایی مجلس گفت: این 
الیحه مصوبه مجلس بوده و حتی به تائید شورای نگهبان 
هم رسیده است ولی شورای نگهبان ایراداتی را بر این الیحه 
وارد دانست که بیش��تر آن ایرادات عبارتی و ویرایشی بود 
برای همین کمیس��یون رفع این ایرادات را در دستور کار 
خود قرار داده است. البته این نکته قابل تامل است که اگر 
این ایرادات برطرف نمی ش��د قطعا ابهامات و برداشتهای 

مختلفی از قانون برجا می ماند. 
 وی افزود: در این الیحه دادگاهه��ای کیفری به دو بخش 
دادگاه کیفری 1 و 2 تقسیم شده است که این نوعی رتبه 
بندی دادگاهها است. در دادگاه کیفری یک به پرونده های 
مهمی مانند دیه، اعدام، حبس ابد و قصاص رسیدگی شده 
)پرونده هایی که از مبلغ یک س��وم دیه به باال باشند( و در 
دادگاه کیفری 2 به س��ایر پرونده ها رس��یدگی می شود. 
همچنین در این الیحه مصوب شده است که در دادگاههای 
کیفری ی��ک، 5 قاضی و در دادگاه کیف��ری دو 3 قاضی به 

پرونده رسیدگی کنند.

بروجردی  رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، 
تعیین تکلیف درباره پروتکل الحاق��ی را در اختیار مجلس 
خواند و گفت: درشرایط کنونی، مجلس به پذیرش پروتکل 

الحاقی رضایت نمی دهد.
عالءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی با اشاره به صحبت های اخیر 
جان کری، وزی��ر امور خارجه امریکا که خواس��تار پذیرش 
پیوستن ایران به پروتکل الحاقی ایران شد، گفت: در خصوص 
پروتکل الحاقی، مجلس مصوبه ای داشت که دولت را ملزم 
کرد تا اجرای داوطلبانه این پروتکل را که در مقطعی اجرایی 
شده بود، متوقف کند، بنابراین، جان کری باید بداند اختیار 

تصمیم گیری درباره این کار با مجلس است.
نماینده مردم بروجرد در مجلس ش��ورای اسالمی افزود: تا 
زمانی که سیاس��ت های ظالمانه و غیرمنطقی امریکا ادامه 
داش��ته باش��د، مجلس به پذیرش پروتکل الحاقی رضایت 
نخواد داد زیرا نمایندگان به ش��دت نسبت به حفظ حقوق 

ملی حساسیت دارند.
 بروجردی بیان ک��رد: آن ها جمهوری اس��المی ایران را به 
ناح��ق در چارچوب قطعنامه ش��ورای امنی��ت و به صورت 
غیرقانونی محکوم به تحریم کردند؛ ضمن آنکه تحریم های 

فراقطعنامه ای را اجرا کردند که امریکا سردامدار آن بود.

وزیر امور خارجه کش��ورمان در برنامه زن��ده » این هفته با 
اس��تفانوپولوس« در ش��بکه تلویزیونی ای بی سی نیوز به 
عنوان پربیننده تری��ن برنامه خبری صبح های یکش��نبه 
آمریکا در مقابل سؤاالت چالشی مجری این برنامه از مواضع 

اصولی جمهوری اسالمی ایران قاطعانه دفاع کرد.
محمد جواد ظریف در این برنامه گفت: آن چه ش��اهد آن 
بودیم در واقع قدم ه��ای اولیه ای بود که ای��ران، آمریکا و 
دیگر کشورها برای حل و فصل مسائل برداشتند.  وی افزود: 
متاسفانه موضوع هسته ای که می توانست زمینه ای برای 
همکاری باشد، به موضوعی برای مناقشه تبدیل شده است 
ولی به هر حال برای طی این مسیر به تالش های بیشتری 
نیاز اس��ت، و قدم های اولیه دو طرف مثبت بوده است. وی 
افزود: با این حال اگر ایران مطمئن ش��ود که آمریکا آماده 
است حقوق هس��ته ای ایران را به رسمیت بشناسد و به آن 
احترام گذارد، شانسی واقعی برای رسیدن به توافق وجود 
دارد و ما پشتیبانی و تایید کامل مقام معظم رهبری را برای 
این کار داریم.   وزیر امور خارجه کش��ورمان نقاط مشترک 
برای حصول توافق را زیاد دانست و گفت: جمهوری اسالمی 
ایران برای حصول به توافق با حفظ حق غنی سازی که قابل 
مذاکره نیست، مصمم اس��ت و به دنبال ساخت بمب اتمی 
نیست و این زمینه ای مناسب برای توافق بین دو طرف است. 

قوه قضائیه مجلسدولت دولت

 دادگاههای کیفری 
درجه بندی شدند

 حساب نهاد خالی از 
 16 میلیارد

 مجلس پروتکل الحاقی
 را نمی پذیرد

 غنی سازی
 قابل مذاکره نیست
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همان گونه که 
طلحه و زبیر جنگ 

جمل را به راه 
انداختند امروز نیز 

دشمن از چهره های 
مقبول این نظام 

برای توجیه رفتار 
خود استفاده 

می کند.

اصالحیه و پوزش
دی�روز در صفحه دوم روزنام�ه  زاینده رود 
مطلبی به نقل از حضرت  آیت اهلل طباطبایی 
نماینده ول�ی فقیه  و امام جمع�ه اصفهان با 
عنوان » مرگ بر آمریکا آیه قرآن  نیس�ت« 
درج ش�ده بود.  ر وزنامه زاین�ده رود ضمن 
عذر خواهی از ایشان و از مخاطبان روزنامه 
 به اط�الع می رس�اند این مطلب ب�ه نقل از 

معظم له نبوده است.



يادداشت
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جمعیت 
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گشايش  نخستین نمايشگاه 
تجهیزات آتش نشانی در تیران 

نخستین نمایشگاه تجهیزات آتش نشانی به مناسبت روز آتش نشانی 
در تیران گشایش یافت.

 جلیل دادخ��واه در آیین افتتاحیه نخس��تین نمایش��گاه تجهیزات
 آتش نش��انی در تیران و کرون اظهار داشت: پیشگیری و آموزش از 
مهمترین مسائل و رکن اساسی در کاهش حوادث و افزایش ایمنی 

است که برگزاری این نمایشگاه در این راستا صورت گرفت.
رئیس آتش نشانی شهرداری تیران افزود: آشنایی مردم با تجهیزات 
آتش نشانی خدمات این سازمان در خدمت رسانی به مردم و کاهش 
حوادث و ارائه خدمات در حوادث و حریق بسیار تاثیر گذار است که 
این نمایشگاه امسال برای نخستین بار برپا شده و تا 10 مهر در محل 

آتش نشانی تیران میزبان بازدید کنندگان است.

 افزايش بیماری های پوستی 
در استان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اس��تان اصفهان گفت: در 
حال حاضر بیماری های پوستی روانی به نام سایکودرماتولوژیک در 

اصفهان رو به افزایش است.
ش��هال انش��ایی اظهار داش��ت: در حال حاضر در مورد میزان دقیق 

بیماری های پوستی که منشا عصبی دارد نمی توان آماری داد.

معاون اسناد هويتی اداره کل ثبت 
احوال استان اصفهان:

2 فرزندی رشد جمعیت کشور 
را کاهش داده است

معاون اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان 
گفت: دو فرزندی رشد جمعیت کش��ور را کاهش داده 

است.
به گ��زارش خبرگ��زاری ف��ارس از اصفه��ان، مجتبی 
رحیم��ی در همای��ش ثبت ی��اران با اش��اره ب��ه اینکه 
رون��د رو به کاهش رش��د جمعیت زنگ خط��ری برای 
کش��ور اس��ت، اظهار ک��رد: تع��داد کمت��ر از دو فرزند 
 در هر خانواده رش��د جمعی��ت کش��ور را کاهش داده

 است.
وی ب��ا بیان اینکه ش��هر اصفه��ان 44 درص��د از حجم 
جمعیت��ی اس��تان را پوش��ش می ده��د و شهرس��تان 
س��میرم با نرخ منف��ی جمعی��ت مواجه اس��ت، افزود: 
تولید آم��ار در ثبت احوال به لحظه ش��ده اس��ت و این 
 در حالی است که آمارها باید به س��مت کیفیت گرایی

 برود.
معاون درمان دانش��گاه علوم پزشکی اس��تان اصفهان 
تصریح کرد: در حال حاض��ر تعداد یک هزار و 192 ثبت 
یار در استان اصفهان شامل 732 مرد و 460 زن مشغول 

فعالیت هستند.
وی ادامه داد: داش��تن نظام سالمت حق مسلم تک تک 
افراد جامعه است و این نهاد در این راستا گام برمی دارد.

رحیمی با بیان اینکه در بیمارس��تان های این اس��تان 
وقایع حیاتی مثل والدت و مرگ به روز ثبت می ش��ود، 
ادامه داد:حفظ س��المت آحاد جامعه یک��ی از وظایف 
اصلی معاونت درمان دانش��گاه علوم پزش��کی اس��تان 

اصفهان است.
وی در ادامه با اش��اره ب��ه افزایش تولد ک��ودکان نارس 
در کش��ور، گف��ت: خان��واده ای��ن ک��ودکان ب��ه دلیل 
ب��ودن فرزندانش��ان در اتاق ه��ای دبلی��و آی س��ی یو 
 و دس��تگاه، چند روز بعد ب��رای آنها شناس��نامه تهیه 

می کنند.
رحیم��ی در پایان ب��ا بیان اینک��ه تولد زی��اد کودکان 
ن��ارس مش��کالت متع��دد ب��رای ثب��ت اح��وال 
کش��ور ایج��اد ک��رده اس��ت، اف��زود: ای��ن معض��ل 
 گاهی غی��ر عم��د و گاه��ی به ص��ورت عم��د صورت 

می گیرد.

گشتی در اخبار

متعرضین آمران به معروف 
بازداشت می  شوند

محمدرضا حبیبی
دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان 

دس��تگاه قضا از آم��ران به مع��روف حمای��ت جدی می کن��د، اگر 
 کس��ی به ای��ن افراد تع��رض کن��د، بای��د به عن��وان جرم مش��هو

د بازداشت شود.
در خصوص نحوه برخورد دس��تگاه قضایی با عامالن و برهم زنندگان 
نظم و امنیت و همچنین آسیب رساندن به آمران به معروف و ناهیان 
از منکر به پلیس توصیه شده است که حمایت جدی در این خصوص 

داشته باش��د هر چند مورد 
ح��ادی نداش��تیم ام��ا اگر 
باشد به شدت با آن برخورد 
می کنیم. به س��تاد احیا در 
این خصوص نامه نوشته ایم 
به پلیس ه��م تاکید کردیم 
که اگر کس��ی به این افراد 
تعرض کند بای��د به عنوان 
جرم مشهود بازداشت شود.
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چهره روز
ابتالی 180 نفر به وبا تاکنون

معاون بهداش��ت وزیر بهداشت گفت: تاکنون 180 نفر در کش��ور به وبا مبتال شده اند که از 
این تعداد 114 نفر اتباع خارجی هس��تند و 5 نفر بر اثر این بیماری تاکنون جان خود را از 

دست داده اند. 

3

مشاور و قائم مقام امور میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی 
استان اصفهان با اش��اره به اینکه استحکام بخشی کاشی های 
سر در مدرسه تاریخی چهارباغ ضرروی است و باید نسبت به 
آن توجه جدی شود، گفت: قرار بر این شد تا مرمت کاشی های 
سردر توسط تیمی که هم اکنون در مدرسه مستقر است آغاز و 

پس از ابالغ اعتبارات هزینه های آن را پرداخت کنیم.
حس��ن روانفر در گفتگو ب��ا خبرنگار مهر اف��زود: در بازدیدی 
 که چن��د روز پی��ش از مدرس��ه چهارباغ نس��بت ب��ه مرمت

 بد نقاشی های درون مدرسه داشتم ضرورت استحکام بخشی 
کاشی های سر در مدرسه چهارباغ را متذکر شدم.

وی ادامه داد: در گفتگوی��ی که با متولیان مدرس��ه چهارباغ 
داش��تم بیان ش��د که در صورتی که آنها اعتباری برای مرمت 
کاشی های زیر گنبد دارند بهتر اس��ت که آن را در بخش سر 

در هزینه کنند و در واقع اولویت آنها مرمت این بخش باشد.
روانفر تصریح ک��رد: حتی وضعیت کاش��ی های داخل و بدنه 
مدرسه چهارباغ نیز نگران کننده است و وضعیتی بحرانی تر از 
کف دارند و  ضرورت استحکام بخش��ی این کاشی ها احساس 

می شود.
مش��اور و قائم مقام در امور میراث فرهنگی در سازمان میراث 
فرهنگی استان اصفهان با اشاره به اینکه  کاشی های زیر گنبد 
که در حال حاضر متولیان امر مش��غول به مرمت آنها هستند 

بخش��ی مربوط به اواخر قاجار و بخش��ی مربوط به اوایل دوره 
پهلوی است گفت: در هر صورت این کاش��ی ها دارای ارزش 

تاریخی است و باید از آنها در همین جا استفاده شود.

نگاه نوسازی به بنا
روانفر تصریح کرد: متاس��فانه نگاهی که اکنون  می شود یک 
نگاه نوسازی است و این در حالی اس��ت که ما می گوییم باید 
هویت حفظ شود و بر همین اس��اس مرمت ها انجام شود، لذا 
 در این مس��یر اولویت را بجای مرمت کف مدرس��ه در مرمت

 کاشی های بدنه می دانیم.
وی در ادام��ه گف��ت: البته این ب��ه منزله این نیس��ت که آنها 
خودشان با هزینه شخصی مدرس��ه را مرمت کنند و در واقع 
س��ازمان میراث فرهنگی پ��س از تامین اعتب��ار هزینه های 
انجام ش��ده را در صورتی که مرمت مورد تائید باشد پرداخت 

خواهد کرد.

موذنه مدرسه چهارباغ هم وضعیت خوبی ندارد
روانفر در ادامه در پاسخ به مهر در خصوص موذنه این مدرسه 
نیز بیان داشت: کاش��ی های موذنه نیز وضعیت خوبی ندارد و 
چوب های آن نیز باید اصالح شود و در صورت تامین اعتبار در 

سریع ترین زمان موذنه و سردر را اصالح خواهیم کرد.
مش��اور و قائم مقام در امور میراث فرهنگی در سازمان میراث 
فرهنگی استان اصفهان در پایان تصریح کرد: تا کنون کسی با 
هزینه شخصی خود مدرسه تاریخی چهارباغ را مرمت نکرده 

اس��ت و می��راث فرهنگ��ی 
هم��واره اعتب��ارات الزم را 
در ای��ن خص��وص پرداخت 
 کرده البته آن میزانی از این

 هزینه ها تائی��د و پرداخت 
می ش��ود که زیر نظر و تائید 

باشد.
روانفر تصریح کرد: در س��ال 
گذش��ته میزانی اعتبار برای 
گنبد تامین ش��ده ب��ود که 
در این خصوص هزینه الزم 
انج��ام ش��د و در صورتی که 
در سال جاری نیز اعتبارات 
س��ازمان تامین ش��ود ما در 
خصوص مدرسه چهارباغ نیز 
اعتب��ارات الزم را اختصاص 

خواهیم داد.

برای مرمت کاشی های س�ر در با متولیان مدرسه 
صحبت شد

مش��اور و قائم مقام در امور میراث فرهنگی در سازمان میراث 
فرهنگی اس��تان اصفهان همچنین در بخش پایانی س��خنان 
خود تصریح کرد: برای مرمت کاش��ی های مدرس��ه چهارباغ 
نیز صحبتهای الزم انجام و قرار بر این شد تا این مرمت توسط 
مرمتگرانی که اکنون در داخل مدرسه مشغول به کار هستند 
انجام و پس از تامین اعتبار و ابالغ آن هزینه الزم پرداخت شود.

روانفر همچنین در پاسخ به این سوال که چرا مدت زمانی است 
گلدسته های این مدرسه تاریخی خاموش است و دیگر چراغی 
در آن روشن نیس��ت نیز به مهر گفت: موضوع روشنایی چراغ 

مربوط به ما نمی شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مدرسه چهارباغ در حال حاضر در 
اختیار حوزه علمیه اصفهان قرار گرفته و مدرس��ه امام صادق 
)ع( در آنجا مستقر اس��ت. خبرگزاری مهر طی مدت اخیر در 
گزارشهای مختلفی نس��بت به وضعیت نامناس��ب این بنای 

تاریخی گزارشهای خبری و تصویری منتشر کرده بود.

مرمت کاشی های سر در مدرسه چهارباغ 

جان گرفتن مدرسه چهارباغ آغاز شد

تاسفانه نگاهی که 
اکنون  می شود 

يک نگاه نوسازی 
است و اين در 

حالی است که ما 
می گويیم بايد 

هويت حفظ شود 
و بر همین اساس 

مرمتها انجام شود،

جدول زمانی 4 کنکور 
سراسری اعالم شد

س��ازمان س��نجش آموزش کش��ور برنامه زماني ثبت نام و 
برگزاري چه��ار آزمون کش��وری س��ال 93 ش��امل کنکور 
سراس��ری، کنکور کارشناسی ارش��د، کنکور ارشد فراگیر و 
دکتری نیمه متمرکز را اعالم کرد.ب��ه گزارش خبرنگار مهر، 
سازمان سنجش آموزش کشور زمان دقیق آزمون تحصیالت 
تکمیلي )کارشناس��ي ارشد ناپیوس��ته داخل( سال 1393، 
آزمون ورودي دوره هاي دکتري Ph.D سال 1393 ، آزمون 
سراسري سال 1393 و آزمون دوره هاي فراگیر کارشناسي 
ارشد دانش��گاه پیام نور پذیرش بهمن ماه 92 و مهرماه 93 را 
اعالم کرد. بر این اس��اس ثبت نام آزم��ون دوره هاي فراگیر 
کارشناسي ارش��د دانش��گاه پیام نور پذیرش بهمن ماه 92 و 

مهرماه 93 در روزهای 14 ت��ا 20 مهرماه 92 انجام می گیرد 
و آزم��ون در روز 29 آذرماه 92 برگزار خواهد ش��د. ثبت نام 
آزمون تحصیالت تکمیلي کارشناس��ي ارشدناپیوسته داخل 
سال 1393 در روزهای 12 تا 19 آبان ماه 92 انجام می شود 
و آزمون در روزهای 16، 17، 18 بهمن ماه 92 برگزار خواهد 
ش��د. ثبت نام آزمون ورودي دوره هاي دکتري Ph.D سال 
1393 نیز در روزه��ای 5 تا 11 آذرماه 92 انجام می ش��ود و 
آزمون در روز 16 اس��فندماه 92 برگزار می ش��ود. همچنین 
ثبت نام در آزمون سراسري سال 1393 در روزهای 16 تا 23 
آذرماه 92 انجام می گیرد و کنکور سال 93 در روزهای 5، 6 و 

7 تیرماه سال 93 برگزار می شود. 

مع��اون درمان س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی از اع��الم فهرس��ت 136 قل��م داروی 
بیم��اری های خاص ک��ه قرار اس��ت به ص��ورت رای��گان در اختیار بیم��اران تحت 
پوش��ش تامی��ن اجتماع��ی ق��رار بگی��رد خب��ر داد و گف��ت: ای��ن لیس��ت از 
 دی��روز ب��رای داروخان��ه ها ارس��ال ش��ده ت��ا آنه��ا را در اختی��ار بیم��اران خاص

 قرار دهند .
هدای��ت اهلل ادی��ب نی��ا در گفتگ��و ب��ا خبرن��گار مه��ر اف��زود: فهرس��ت نهای��ی 
136 قل��م داروی بیم��اران صع��ب الع��الج یکش��نبه 7 مه��ر ب��ه س��ازمان 
تامین اجتماع��ی اب��الغ و از دیروز)دوش��نبه 8 مهرم��اه( تمام این فهرس��ت برای 
 داروخان��ه ه��ا ب��ه روز ش��د ت��ا بتوانن��د داروه��ای بیم��اران خ��اص را تحوی��ل

 دهند.
وی با اشاره به اینکه بیماران هموفیلی، تاالس��می و دیالیزی بیماران خاص هستند  
تاکید کرد: داروهای این دسته از بیماران بیمه شده صد درصد رایگان بود ولی به علت 
افزایش قیمتی که امس��ال صورت گرفت، بیماران مجبور بودند م��ا به التفاوت آن را 

خودشان پرداخت کنند.

رای��گان کام��ال  داروه��ا  هزین��ه  ش��ده  امض��ا  نام��ه  تفاه��م   براس��اس 
 ش��د.  معاون درمان س��ازمان تامین اجتماعی افزود: به دفاتر اس��ناد پزش��کی کل 
کش��ور اعالم می کن��م که بر مبن��ای فهرس��ت وزارت بهداش��ت، از ام��روز موظف 
 ب��ه پرداخ��ت هس��تند و چنانچ��ه کوتاه��ی ص��ورت گی��رد قاب��ل بخش��ش

  نیست.
وی با اشاره به اینکه براساس اعالم وزارت بهداشت 1180 میلیارد تومان برای بازگشت 
 قیمت داروها به س��ال قبل اختصاص یافته اس��ت، گفت: اعتباری که ما پیش بینی 
می کردیم که ناش��ی از افزایش قیمت دارو و تغییر قیمت نرخ ارز باش��د حدود 700 

میلیارد تومان برای یک سال است .
براساس اعالم وزیر بهداشت حدود 1180 میلیارد تومان برای افزایش قیمت داروها 

در نظر  گرفته شد.
به گفت��ه ادیب نی��ا، تاکن��ون 400 میلی��ارد توم��ان از این مبل��غ به س��ازمانهای 
 بیمه گر پرداخت ش��ده اس��ت که 49 درصد آن س��هم س��ازمان تامی��ن اجتماعی

 شد.

برنامه تامین اجتماعی برای رايگان شدن دارو

 اعالم فهرست 136 قلم داروی بیماران خاص به داروخانه ها

136 قلم داروی 
بیماران صعب العالج 

يکشنبه 7 مهر 
به سازمان تامین 
اجتماعی ابالغ و 

از ديروز)دوشنبه 
8 مهرماه( تمام 

اين فهرست برای 
داروخانه ها به روز 

شد
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موضوع و ب�ر آورد اولیه مناقصه: پ�روژه تهيه و اجراءآس�فالت از ن�وع توپكا ) طبق ش�رايط خصوصی 
پيوست ( بر اساس فهرست بهاء راه ، باند س�ال 1392 ، بدون تعديل و ما به التفاوت مصالح با بر آورد اوليه : 

2/231/836/022 ريال 
 مدت اجرای پروژه 130 روز 

 دستگاه مناقصه گزار : شهرداری نجف آباد 
محل اجرای پروژه : معابر سطح شهر شهرداری منطقه سه 

شرایط شرکت در مناقصه :  دارا بودن صالحيت و رتبه الزم متناسب با نوع پروژه از معاونت برنامه ريزی و 
نظارت راهبردی رياست جمهوری ، رعايت س�قف قرار داد، داشتن شخصيت حقوقی و مطابقت اساسنامه 
 ش�ركت با موضوع مناقصه و ارائه آخرين تغييرات ش�ركت در روزنامه رس�می كه منقضی نش�ده باش�د 

) شركت كنندگان در مناقصه بايد رعايت منع مداخله كار كنان دولت را بنمايند(
مهلت و محل دریافت و تحویل اس�ناد مناقصه و پیش�نها د قیمت  : از ش�ركت های واجد  ش�رايط دعوت 
می ش�ود   جهت كس�ب اطالعات بيش�تر و دريافت اس�ناد  مناقصه تا پايان وقت اداری روز س�ه ش�نبه 
مورخ 92/7/23 به امور قرار دادهای ش�هرداری نجف آباد مراجعه و پيش�نهادات خود را حداكثر تا پايان 
 وقت اداری روز س�ه ش�به مورخ 92/7/30 به دبير خان�ه محرمانه ش�هردار ی نجف آباد تحوي�ل نمايند.
  ) دريافت اس�ناد مناقص�ه به ص�ورت حض�وری و با ارائ�ه معرف�ی نامه كتب�ی ، با مه�ر و امض�اء مجاز و

 تعهد آور شركت انجام می گيرد(
برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد 

شد.
ساير اطالعات و جزئيات مربوط  به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است .

مبلغ فروش اس�ناد مناقص�ه : 200/000 ريال ط�ی فيش واريزی به حس�اب س�يبا بانكی ملی به ش�ماره 
0104544156001 در آمد شهرداری نجف آباد 

میزان سپرده : معادل 5 درصد كل بر آورد اوليه به مبلغ) 111/600/000( ريال   را طی فيش واريزی به حساب 
سپرده شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و يا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانكی ارائه نمايند.

تذکر : شهرداری نجف آباد در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار می باشد.

 سعید خزائیلی
 سرپرست شهرداری نجف آباد

آگهی مناقصه



چهره روزيادداشت

اقتصاد ايران از دهه ۵۰ معیوب است
رییس کمیس��یون واردات گفت: اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به 
نفت از دهه ۵۰ معیوب اس��ت و تحریم های آمری��کا هم ضعف های 
اقتصادی را بیشتر نمایان کرد.مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون 
واردات در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص تاثیراجالس نیویورک 
بر بازار اظهار داشت: موضوع مشکالت اقتصادی کشور بیشتر متاثر 
از مسایل سیاسی است و به طور قطع هر چقدر مسایل سیاسی حل 
شود آثار و تبعات مثبت آن در اقتصاد دیده می شود.حریری راه حل 
ستاندن حقوق و تسویه حس��اب های قدیمی را مذاکره عنوان کرد 
و گفت: هی��چ گاه دعوا ها تا اب��د ادامه ندارد و در نقط��ه ای با مذاکره 
مسایل حل می ش��ود، در حال حاضر مقام معظم رهبری، سران سه 
قوه و رییس مجمع تش��خیص مصلحت و سایر افراد موثر در نظام به 
این نتیجه رسیده اند که اکنون زمان مناسبی برای حل این مشکل 
است و اگر این اتفاق بیافتد به طرف بهبود مسایل اقتصادی حرکت 
می کنیم اما شرط این است که ذوق زده نشویم چرا که همه مشکالت 

اقتصادی ما در تحریم های آمریکا خالصه نمی شود.

طی ماه های آينده با کمبود تخم مرغ 
مواجه می شويم

رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ��داران مرغ تخم گذار از عدم پخش 
نهاده های دامی به مرغداران خبر داد. ناص��ر نبی پور، رییس هیات 
مدیره اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار در گفت وگو با خبرنگار ایلنا 
اظهار داش��ت: تا پیش از این قرار بود نهاده ه��ای دامی با ارز ۱۲۲۶ 
توزیع ش��ود، همچنین نرخ س��ویا ۱۰۵۰ تومان و نرخ ذرت  ۷۵۰ 
تومان اعالم ش��د، به طبع این س��خنان تولیدکنندگان نیز از ۲ ماه 
گذشته کل پول را به جهت دریافت سریع نهاده، پرداخت کرده بودند. 
وی افزود: این در حالی است که روز گذشته نرخ سویا را ۱۸۰۰ تومان 
و بهای ذرت را هم ۹۵۰ تومان عنوان کردن��د و ارز ۱۲۲۶ کاالهای 
اساسی را هم لغو کردند و گفته ش��د مابه التفاوت این ارقام نیز باید 

توسط تولیدکنندگان پرداخت شود.

 برگزاری  اولین جلسه مشترك 
دولت و سازندگان ساخت دکل

رضا پدیدار رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت 
نفت با اش��اره به نیاز مالی ۱۶ میلیون یورویی برای ساخت 4 دکل 
حفاری خش��کی، اظهار داش��ت: در قرارداد فی مابین کنسرس��یوم 
ساخت دکل و ش��رکت ملی نفت ایران آورده ش��ده بود برای شروع 
ساخت باید پیش پرداختی به سازندگان پرداخت شود ولی تاکنون 

این امر محقق نشده است.
 وی با اش��اره به لزوم فوریت در شروع کار اذعان داشت: پیش از این 
یکی از بهانه ها ب��رای واردات دکل از چین نگران��ی در کمبود زمان 
مطرح ش��ده بود، ولی حال تامین مالی به تاخیر افتاده و همین امر 
شروع س��اخت را نیز با تاخیر مواجه کرده است. پدیدار ادامه داد: به 
دلیل تغییر دولت، اس��تقرار مدیران جدید و اینکه گروه جدید باید 

قراردادهای مهم را رصد کنند کار تاکنون به تعویق افتاده است.

رشد ۶ درصدی تولید گوشت قرمز 
در کشتارگاه های کشور

مرکز آمار ایران از افزایش ۶ درصدی تولید گوشت در کشتارگاه های 
کشور در سال ۹۱ نست به سال ۹۰ خبر داد.

مرکز آمار ایران، با بررس��ی عملکرد آماری از کشتارگاه های کشور 
در سال گذش��ته و مقایسه ای این سال با س��ال قبل از آن، از رشد ۶ 
درصدی تولید گوش��ت گزارش داده است. بر پایه گزارش آماری که 
از مراکز کشتارگاهی کشور در سال گذشته از سوی مرکز آمار ایران 
انجام گرفته است، 4۱۶ هزار تن گوشت قرمز در سال ۹۱ تولید شده 
است. این آمار از رشد ۶ درصدی تولید گوش��ت نسبت به سال ۹۰ 
حکایت دارد. بر اساس آنچه که مرکز آمار ایران اعالم کرده است. بر 
اساس این گزارش در س��ال ۹۱ حدود ۳۹۹ کشتارگاه دام در کشور 
فعال بوده که از این تعداد ۳۶۹ کش��تارگاه دولتی و ۳۰ کش��تارگاه 

متعلق به بخش خصوصی است.

14۰۰ میلیارد ريال طلب گندمكاران 
پرداخت شد

مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی ایران اعالم ک��رد: طی۱ هفته 
گذش��ته حدود ۱4۰۰ میلیارد ری��ال از وجوه گندم به کش��اورزان 
پرداخت شده است.طبق قیمت آتی ۱۰۵۰ تومان خرید گندم برای 
فصل بعدی برداشت ۱4۰۰ میلیارد تومان طلب گندمکاران پرداخت 
ش��د. عباس قبادی افزود: تا زمان به روز ش��دن طلب کش��اورزان، 
پرداختی ها ادامه خواهد یاف��ت، تاکنون 4.۸ میلی��ون تن گندم از 
کشاورزان در ۳۰ استان کشور توسط مراکز خرید دولتی خریداری 

شده و امکان رسیدن خریدها به ۵ میلیون تن وجود دارد. 

ظهور نشانه هايی مثبت 
در اقتصاد ايران

کاهش خريد و فروش  
خانه در امسال

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراس��م تودیع و معارفه معاون حقوقی و 
امور مجلس این وزارتخانه بر ضرورت وح��دت، همدلی و صمیمیت بین 

دولت، مجلس و کلیه ارکان نظام برای پیشبرد اهداف کشور تأکید کرد.
علی طیب نیا در این مراس��م با بیان این مطلب اظهار کرد: دولت تالش 
می کند از مجموعه تخصص و دانش کش��ور در جهت اتخاذ راه حل های 
منطقی و منسجم برای حل مشکالت و معضالت اقتصادی کشور استفاده 
کند.وی با تأکید بر حرکت در مسیر تعالی انقالب اسالمی گفت:در سفر 
اخیر رییس جمهور و تس��هیل ش��رایط خارجی، روزنه های امید زیادی 
فراهم شده است.طیب نیا افزود: آرامش بازار ارز، روند نزولی قیمت و ثبات 
در بازار ارز، روند نزولی نرخ تورم نقطه ای، مهار رش��د نقدینگی و منفی 

شدن رشد پایه پولی، مجموعاً نشانه های مثبتی در اقتصاد است.

با وجود افزایش تعداد معامالت مس��کن طی نیمه نخست امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته، معامالت خرید و فروش خانه ۷۷ هزار مورد 
کاهش یافته است.نیمه اول امسال حدود ۹۷۰ هزار قرارداد مسکن منعقد 
شد که بیش��ترین قراردادها با ۵۰۲ هزار مورد مربوط به خرید و فروش  
خانه بوده اس��ت.در نیمه اول امس��ال به ویژه در فصل تابستان رکود در 
بازار مسکن حاکم شد و به گفته مشاوران امالک بیشتر معامالت مسکن 
متعلق به آن دسته از افرادی بوده که نیازمند پول و معامله بودند.اما آمار 
کل معامالت مسکن طی این مدت نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
۶۶ هزار مورد افزایش یافته است؛ به گونه ای که سال گذشته ۹۰۳ هزار 
قرارداد مس��کن در این مدت منعقد شد که امس��ال به حدود ۹۷۰ هزار 

مورد رسیده است.

رئیس اداره سنجش آموزش فنی و حرفه ای اصفهان گفت: 
۹4۳ نفر در سطح این اس��تان در چهارمین دوره از آزمون 

صنایع دستی و قالیبافی شرکت کرده  اند.
مسعود دانشمند در گفت و گو با خبرنگار فارس در اصفهان 
با اش��اره به اهمیت برگزاری آزمون های فنی و حرفه ای در 
راستای افزایش سطح مهارت های افراد و اشتغالزایی آنها، 
اظهار کرد: در هر دوره از برگزاری آزمون های صنایع دستی 
و قالیبافی تعداد باالیی از افراد برای شرکت در این آزمون ها 

ثبت نام می کنند.
وی به یکی از مهم ترین اهداف آم��وزش فنی و حرفه ای از 
برگزاری آزمون های مهارتی در میان متقاضیان اشاره کرد 
و ادامه داد: افراد پس از قبولی در آزمون های فنی و حرفه ای 
گواهینامه مهارت خود را دریافت می کنند و گواهینامه های 
فنی و حرفه ای اعتبار ملی و بین الملل��ی دارد.رئیس اداره 
سنجش آموزش فنی و حرفه ای اصفهان با اشاره به برگزاری 
چهارمین دوره از آزمون های فنی و حرفه ای در س��ه حرفه 
آموزشی، تصریح کرد: ۹4۳ نفر در سطح استان اصفهان در 
چهارمین دوره از آزمون صنایع دس��تی و قالیبافی شرکت 
کرده  اند.وی به استقبال چش��مگیر مردم در سطح استان 
برای ش��رکت در این آزمون ها و دریاف��ت گواهینامه ملی 

مهارت اشاره کرد.

عضو هیئت مدیره انجم��ن داروس��ازان اصفهان گفت: 
کاهش قیمت داروها به ضرر بیمار، داروخانه و س��المتی 
جامعه است و تنها سبب خروج دارو توسط افراد سودجو 

می شود.
مجتبی خلیقی ن��ژاد در گفتگ��و با خبرن��گار مهر اظهار 
داش��ت: در صورت کاهش قیمت داروها و ایجاد فاصله با 
قیمت واقعی داروها شکاف عظیمی بین قیمت داروهای 
داخل کشور با خارج به وجود می آید و همین عامل سب 

پیدایش افراد سودجو و خروج دارو از کشور می شود.
وی با اش��اره به اینکه هن��وز ابالغیه ای از س��وی وزارت 
بهداشتی در خصوص کاهش قیمت داروها به داروخانه ها 
نیامده افزود:  کاهش قیمت داروها در صورتی که  همان 
داروها س��ه برابر قیمت در کش��ورهای مجاور همچون 
افغانس��تان و ترکیه به فروش می رسد سبب قاچاق دارو 
می شود.خلیقی نژاد افزایش قیمت داروها طی این ماه ها 
را در حالی مثبت خواند که به قیمت واقعی داروها رسیده 
بود و گفت: تامی��ن اجتماعی هیچگاه زی��ر بار داروهای 
گران نمی رود بنابراین علی رغم اعالم وزارتخانه در زمینه 
کاهش قیم��ت دارو، س��ازمان تامی��ن اجتماعی قیمت 

داروهای بیمه شده را به ما اعالم نکرده است.

رئیس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی اس��تان اصفهان گفت: 
توس��عه صنایع تبدیلی به خص��وص در نواحی غربی اس��تان 
ضامن حفظ محیط زیست، مانع از اتالف محصوالت کشاورزی 
، اش��تغال و به تبع آن ممانعت از مهاجرت نیروی کار جوان به 
کالنش��هرها و عوارض ناگوار اجتماعی آن می شود.جعفر ذره 
بینی اظهار داشت: استان اصفهان ظرفیت توسعه بسیاری برای 
ایجاد صنایع تبدیلی بخش کش��اورزی دارد اما باید مسئوالن 
تمامی نواحی اس��تان زمینه ورود صنعتگران را به شهرستان 
های خود تس��هیل کنند.وی افزود: در حال حاضر صنعتگران 
اصفهانی برای س��رمایه گذاری به هر منطقه از استان که وارد 
می شوند با انبوهی از مشکالت و بروکراسی های اداری مواجه 
می شوند به این معنا که آنان حتی برای کشیدن سیم برق به 
کارخانه خود باید با فرماندار و نماینده مجلس آن شهرس��تان 
نیز دیدار کنند و این در حالی است که به طور عقالنی این افراد 
باید شرایط  و بستر جذب سرمایه گذار را فراهم کنند.رئیس 
کمیسون تجارت اتاق بازرگانی استان اصفهان ادامه داد: توسعه 
صنایع تبدیلی به خصوص در نواحی غربی استان ضامن حفظ 
محیط زیست، مانع از اتالف محصوالت کشاورزی ، اشتغال و به 
تبع آن ممانعت از مهاجرت نیروی کار جوان به کالن شهرها و 

عوارض ناگوار اجتماعی آن می شود.

 رئیس انجم��ن بتن آماده اس��تان اصفهان با اش��اره به 
قدیمی بودن ماش��ین آالت گفت: حدود ۲۰ سال است 

ماشین آالت جدید وارد کشور نشده است.
علی حاج رسولی ها امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در اصفهان با اشاره به فرسوده بودن ماشین آالت اظهار 
داشت: حدود ۲۰ سال است دستگاه های نو و جدید برای 
کارخانجات بتن وارد کشور نشده است که یکی از دالیل 

آن افزایش قیمت ها بوده است.
وی ادامه داد: اگر دس��تگاه ها و تجهیزات در واحدهای 
تولی��دی از کیفی��ت خوبی برخ��وردار باش��ند کیفیت 
محصوالت نیز افزایش می یابد و س��بب رضایت بیشتر 

مشتریان نیز می شود.
رئیس انجمن بتن آماده استان اصفهان افزود: امیدواریم 
دولت مجوزهای الزم در خصوص واردات ماشین آالت را 

صادر کند تا بتوانیم کارخانجات را  نو نوار کنیم.
این مسئول عنوان کرد: سرمایه در گردش بسیار سر در 
گم اس��ت که امیدواریم دولت به سرمایه در گردش سر 
و س��امان دهد.حاج رس��ولی ها تصریح کرد: اگر سرمایه 
در گردش س��امان یابد و در پرداخت تس��هیالت جهت 
نوسازی ماشین آالت و حمل و نقل تسهیل شود بسیاری 

از مشکالت حل می شود.

نوسان  کشاورزی رقابت  صنعت

رقابت اصفهانی در آزمون 
صنايع دستی و قالیبافی

کاهش قیمت داروها به 
ضرر بیمار ان 

 توسعه صنايع غذايی
 مانع اتالف محصوالت 

ماشین آالت صنعت بتن 
قديمی است

اخبار کوتاه

4
مذاکره با ساسول آفریقا به برای بازگشت به صنعت پتروشیمی

مذاکرات مقامات صنعت نفت برای بازگشت ش��رکت آفریقایی ساسول به صنعت پتروشیمی ایران 
آغاز شده است.پس از تغییر و تحول در مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت وگوها با شرکت 

ساسول آفریقا به منظور باقی ماندن در صنعت پتروشیمی ایران آغاز شده است. تدوين برنامه  چهار سال آينده
 وزیر ارتباطات / محمود واعظی

این برنامه ها باید در راس��تای تحول در حوزه اقتصاد، اشتغال و افزایش 
تولید ناخالص داخلی )GDP( تعریف و پیاده سازی شود. در کنار این 
برنامه ه��ا و فعالیت ها، تالش هایی که پیش از این آغاز ش��ده نیز باید تا 

دستیابی به نتایج مدنظر، پیگیری شود.
 به منظور دس��تیابی به اهداف پیش بینی شده در این بخش باید برخی 
اهداف و روش ها بازنگری شود به نظر می رسد به دالیل مختلف طی چند 
سال گذشته، شاهد عقب افتادگی در برخی فعالیت ها هستیم. عدم توجه 
به نقش ICT در زیر ساخت توسعه و وجود برخی اختالفات میان وزارت 
ارتباطات و ریاست جمهوری 
موجب بروز ب��ی مهری به این 
وزارتخانه و عقب افتادن برنامه 
شده است. در برنامه پنج ساله 
پنجم کش��ور، تکالیف بسیار 
جدی ب��رای وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات پیش بینی 
ش��ده که باید حتم��ا محقق 

شوند.
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مدیرعامل هما با اشاره به این که زمینه ها و شرایط 
آزادس��ازی قیمت بلیت هواپیما در گزارشی تقدیم 
وزیر راه شده است،گفت: آزادسازی به معنای افزایش 
قیمت ها نیست،بلکه با این کار نرخ برخی مسیرهای 

پروازی با هزینه سفر جاده و ریل برابر می شود.
فرهاد پ��رورش در گفت وگو با خبرن��گار اقتصادی 
خبرگزاری تسنیم، با اشاره به برگزاری جلسه ای با 
حضور وزیر راه و شهرسازی در خصوص آزادسازی 
قیمت بلی��ت هواپیما، گف��ت: در این نشس��ت که 
مجموعه بخش هوایی کش��ور حضور داشت، آقای 
آخوندی نظر مساعدی روی آزادسازی قیمت بلیت 

و اجرای ماده ۱۶۱ برنامه پنجم داشت.
وی افزود:  موضوع آزادس��ازی قیمت بلیت در ماده 
۱۶۱ قانون برنامه پنجم توس��عه  پیش بینی شده 
اس��ت، در واقع دولت مکل��ف به انجام آزادس��ازی 
قیمت ها از س��ال س��وم برنامه مذکور یعنی امسال 
است.  پرورش ادامه داد: البته برای انجام این تکلیف 
قانونی باید بسترس��ازی های الزم صورت گیرد، در 

هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران با محوریت هما 
و تعدادی از کارشناس��ان صنع��ت هوایی روی این 
موضوع کار و گزارش جامعی در این رابطه تهیه شد.

مدیرعامل هم��ا با ی��ادآوری این که ش��رکت های 
هواپیمای��ی خارجی تجربه آزادس��ازی قیمت ها را 
دارند، تاکید کرد: همکاران ما روی این مس��ئله کار 
کردند و در گزارشی که تقدیم وزیر راه و شهرسازی 
شد زمینه ها و ش��رایط آزادسازی قیمت ها در ایران 
بررس��ی و پیش بینی های الزم درب��اره آنها صورت 

گرفته است.
پرورش ادامه داد: اگر قرار باید آزادسازی قیمت بلیت 
هواپیما انجام ش��ود بر اساس بررس��ی های صورت 
گرفته مشخص ش��ده که این کار طی چه مراحلی 

باید انجام شود.
وی با تاکید بر این که آزدسازی تکلیف قانونی است، 
گفت: آزادسازی قیمت بلیت به طور حتم به معنای 
افزایش قیمت نیس��ت. ممکن اس��ت در یک مسیر 
پروازی در ش��رایطی خاص افزایش قیمت داش��ته 

باشیم، اما در شرایط دیگر نرخ بلیت مسیرهایی دیگر 
به طور قطع کاهش خواهد یافت.

بازار رقابتی با آزادسازی قیمت ها
وی افزود: یک��ی از مزیت های آزادس��ازی قیمت ها، 
ایجاد ب��ازار رقابتی بین ایرالین های داخلی اس��ت 
و در چنین بازاری ایرالین ه��ا نرخ های متفاوتی در 

مسیرهای پروازی ارائه می دهند.
مدیرعام��ل هواپیمای��ی جمهوری اس��المی ایران 
با تاکید ب��ر این که آزادس��ازی قیمت ه��ا باید زیر 
نظر مرجعی انجام ش��ود، اظهار کرد: ناظر یا همان 
رگالتوری باید وجود داش��ته باش��د تا ب��ر کیفیت 
خدمات ارائه ش��ده نظارت کامل و جامعی صورت 
گیرد. این رگالتوری باعث می ش��ود تا با آزادسازی 
قیمت ها کیفیت خدمات کاهش نیابد بلکه افزایش 

کیفی خدمات پروازی را به دنبال داشته باشد.
پرورش خاطرنشان کرد: ش��اید برای مسیر پروازی 
متقاضی بیشتری باشد و ایرالین ها برای این مسیر 

پروازهای خود را برنامه ریزی کنند تا درآمد بیشتری 
را به دست آورند. در مقابل مناطقی از کشور از مسیر 
پ��روازی محروم باش��ند، لذا وج��ود رگالتوری این 

موضوع را کنترل خواهد کرد.
مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران افزود: 
کار رگالتوری این است که ش��بکه توزیع را کنترل 
می کند تا همه ایرالین ها بتوانند خدمات پروازی را 
در سطح کشور توزیع کنند، مانند همان کاری که در 
شبکه حمل ونقل هوایی بین المللی انجام شده است.

پرورش تصریح کرد: شرکت های هواپیمایی داخلی 
که در شبکه هوایی بین المللی پرواز دارند نرخ های 
متفاوت و نزدیکی با ایرالین ه��ا خارجی دارند و در 
واقع با این ش��رکت ها رقابت می کنند آنهم با وجود 

همه محدودیت هایی که دارند.
مدیرعامل هما بیان کرد: اگر قرار باش��د آزادسازی 
قیمت بلیت اجرا ش��ود چون فقط بین ایرالین های 
داخلی و با شرایط خاص ایران عملیاتی می شود حتما 

باید مرجعی برای نظارت داشته باشیم.
پرورش در ای��ن رابطه به مثالی اش��اره کرد و افزود: 
به عنوان مثال نباید با آزادسازی قیمت بلیت هواپیما 
ایرالین ها پرواز به نقاط مح��روم را قطع کنند و در 
مسیرهای پروازی دیگری فعال شوند که درآمدزایی 
بیشتری را برای آنها به همراه داش��ته باشد. توزیع 
پروازها باید در داخل توس��ط یک ناظ��ر که قاعدتا 
س��ازمان هواپیمایی کش��وری خواهد بود به عنوان 

حاکمیت بر روند آزادسازی نظارت شود.
وی با تاکید بر این که آزدسازی به معنای این نیست 
که هر کسی هر کاری دوست داشته باشد انجام دهد، 
تصریح کرد: آزادسازی باید با نظم و انضباط همراه 
باش��د که رویه های خاص خود را دارد. به طور کلی 
برداشت از آزدسازی نباید این گونه باشد که این کار 
بدون نظم و ترتیب و شاخصه ای اجرا خواهد شد. در 

مجموع باید بسترسازی الزم انجام شود.
آزادسازی قیمت ها به معنای افزایش قیمت نیست

مدیرعامل هم��ا با بی��ان این که نباید ای��ن نگرانی 
وجود داش��ته باش��د ک��ه آزادس��ازی قیمت ها به 
افزای��ش نرخ های پ��روازی منجر می ش��ود، افزود: 
به عنوان مثال مس��یر پ��روازی تهران-مش��هد در 
زم��ان خاص��ی متقاضی  فراوانی داردو در مس��یر 
برگش��ت متقاضی زیادی ن��دارد و بی��ن ۳۰ تا 4۰ 
درصد پروازهای برگشت خالی است. در حال حاضر 
شرکت های هواپیمایی نمی توانند برای استفاده از 
این صندلی های خالی نرخ بلیت هواپیما را کاهش 
دهند، اما با آزادسازی قیمت ها ایرالین ها می توانند 
مثال در ابتدا تعطیالت نرخ های برگش��ت را کاهش 

دهند تا از ظرفیت ها موجود به طور بهینه اس��تفاده 
کنند.

پرورش با اشاره به این که ممکن است در این صورت 
هزینه سفر با هواپیما در مسیر و زمان خاص با هزینه 
سفر با جاده و حتی راه آهن برابری کند، گفت: برخی 
افراد به دلیل شغلی که دارند می خواهند ساعت ۵ تا 
۷صبح از تهران به سمت مشهد پرواز کنند و در این 
ساعت ها پروازها ش��لوغ تر است اما عده ای هم برای 
زیارت عازم مش��هد از پروازهای س��اعت ۱۱ یا ۱۲ 
استفاده می کنند، این در حالی است که قیمت بلیت 

این ساعت ها یکسان است.
وی ادام��ه داد: بنابرای��ن ب��ا آزادس��ازی قیمت ها 
ایرالین ها می توانند با نرخ ه��ای متفاوت از ظرفیت  

پروازی استفاده کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا آزادسازی قیمت ها 
امسال اجرا می شود، گفت: نمی توان زمان مشخصی 
را این کار اعالم کرد، چراکه آزادس��ازی بسترسازی 
و س��اختار به خصوص خود را می خواه��د. عالوه بر 
این شرکت های هواپیمایی، فرودگاه ها، ایرالین ها، 
رگالتوری و ... در این برنامه دخیل هستند، بنابراین 
باید زمینه های اجرا با همکاری همه دس��تگاه ها و 

سازمان ها ذی ربط فراهم شود.

ورود يک فروند هواپیما به ناوگان هما
مدیرعام��ل هم��ا همچنی��ن از ورود ی��ک فروند 
هواپیمای MD به ن��اوگان هواپیمایی جمهوری 
اس��المی ایران خب��ر داد وگفت: برنامه نوس��ازی و 
توسعه ناوگان هما همواره در دستور کار قرار دارد و 
با همه محدودیت ها این برنامه را پیگیری می کنیم.

انتقال 39۵۰۰ زائر به خانه خدا
مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران)هما( 
همچنین با اش��اره به این که تا ش��ب گذش��ته ۳۹ 
ه��زار و ۵۰۰ زائر از طریق پروازه��ای هما، ماهان و 
سعودی به مدینه و جده منتقل شده اند، گفت:  از این 
تعداد حدود ۱۱ هزار زائر را هما منتقل کرده است. 
پروازهای شیراز، یزد، اردبیل و بوشهر تکمیل شده و 

امروز هم پروازهای کرمانشاه آغاز می شود.
پرورش افزود: پروازهای کرمانشاه روز دهم مهرماه 
سال جاری به پایان می رس��د تا به این ترتیب پرواز 

مدینه اولی ها نیز به پایان برسد.
وی با اش��اره به این که پروازهای جده تا ۱۷ مهرماه 
ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: پروازهای برگشت 
زائران از ۲۸ مهرماه آغاز می شود و تا ۱۸ آبانماه ادامه 

خواهد داشت.

گزارش آزاد سازی قیمت بلیت هواپیما

قیمت بلیت ها آماده برای تیک آف



آغاز طرح بازرسی 
بناهای تاریخی  

برگزاری کارگاه های 
آموزشی 

در آس��تانه فصل ب��ارش، طرح بازرس��ی بناه��ای تاریخی اس��تان اصفهان 
آغ��از ش��د. مدی��رکل می��راث فرهنگی،صنای��ع دس��تی و گردش��گری 
اس��تان اصفهان  با اش��اره به آغ��از اجرای این ط��رح با ورود ب��ه فصل پاییز 
و بارندگ��ی ه��ا گف��ت:در ای��ن ط��رح ب��ه تم��ام بناه��ای تاریخ��ی این 
اس��تان در شهرس��تان ه��ای مختل��ف از جمل��ه اصفهان،کاش��ان، 
 آران وبی��دگل، ش��هرضا ، س��میرم و فریدونش��هر سرکش��ی م��ی ش��ود. 
محس��ن مصلحی اف��زود: در ای��ن ط��رح، بی��ش از ۱۵۰ بن��ای تاریخی از 
 نظر آب گرفتگ��ی، ن��اودان ها و س��ایر م��وارد ایمنی بررس��ی می ش��ود. 
به گفته وی پ��س از بررس��ی وبازدید بناها،م��کان هایی که نی��از به مرمت 
 ف��وری و بازس��ازی دارن��د شناس��ایی واقدام��ات الزم انج��ام می ش��ود. 

کارگاه ه��ای تخصصی کارگردانی  و انیمیش��ن در طول برگزاری بیس��ت و 
 هفتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان برگزار می شود.

مدیر کمیت��ه امور س��ینما ها و آرای مردمی بیس��ت و هفتمین جش��نواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در این ب��اره بیان کرد: کارگاه های 
آموزشی س��ینما و انیمیشن توسط اس��اتید به نام همانند دوره های قبل در 
 زمان برگزاری جشنواره در س��الن کتابخانه مرکزی اصفهان برقرار  می شود.

محم��د طباطبای��ی تاکید ک��رد: ب��ا برگ��زاری ای��ن کارگاه ه��ا در پی آن 
هس��تیم ت��ا جش��نواره فیل��م کودک ع��اوه ب��ر یک روی��داد س��ینمایی 
 مجال��ی ب��رای ارتقا س��طح دان��ش اهالی س��ینمای اصفه��ان نیز باش��د.

نمایشگاه آثار کودکان معلول در بخش نقاشی نیز در مجموعه فرشچیان در 
طول جشنواره بیست و هفتم برقرار می شود.

یادداشت

روبان قرمز

بازار موسیقی

هفت

بزرگداشت كمال الملك در زادگاهش برگزار شد
به مناس��بت هفته گردش��گري و جهانگردي و همزمان شش��م مهرماه زاد روز کم��ال الملک، آئین 
بزرگداش��ت این نقاش بزرگ در مدرس��ه تاریخي صالح محل زادگاه کمال الملک در روس��تاي کله 

کاشان برگزارشد.

5

 فراخوان نقاشان 
»پاییز به روایت رنگ«

گالری هامون نقاشان را به ارسال 
در  ش��رکت  ب��رای  آثارش��ان 
نمایشگاهی در پایان فصل پاییز با 
عنوان »پایی��ز به روای��ت رنگ« 

دعوت کرد.
نظ��ر  در  هام��ون  گال��ری 
آث��ار  از  نمایش��گاهی  دارد 
نقاش��ی هنرمن��دان ب��ا عن��وان 
 »پاییز ب��ه روایت رن��گ« را در آذر ماه س��ال ۱۳۹۲ برگ��زار نماید.

آث��ار قاب��ل ارائ��ه در ای��ن نمایش��گاه ش��امل آث��اری اس��ت که با 
رویکردی ش��خصی و نگاهی ت��ازه به پایی��ز با تمام��ی ویژگی  های 
آن مثل رنگ ، ف��رم و حال و هوای این فصل آفریده ش��ده باش��ند، 
بیان��ی ف��ردی از پاییز ب��ه عن��وان پدی��ده ای سراس��ر نوش��ونده 
 و پرتح��رک در ای��ن فراخ��وان م��ورد توج��ه ق��رار گرفته اس��ت.

۱. تصاویر ارس��الی آثار باید در کیفیت مناس��ب همراه با مشخصات 
 اثر ش��امل: نام هنرمند، ش��ماره تماس، تکنیک و اندازه ارسال شود.
ث��ر ارس��ال نمای��د. ن��د حداکث��ر ۳ ا  ۲.ه��ر هنرمن��د می توا
 ۳.گالری هامون در انتخاب آثار برای نمایش در نمایشگاه آزاد است.
باش��د. داش��ته  ئ��ه  را ا قابلی��ت  بای��د  ارس��الی  آث��ار   .۴ 

آخرین مهلت ارس��ال آثار تا ۲۵ آبان ماه تعیین ش��ده وتحویل اصل 
 آثار تا ۱۰ آذرم��اه وعاقه مندان می توانند به نش��انی این گالری در 
خیابان خاقانی، روبروی مس��جد موس��ی ابن  جعفر، کوچه شهیدی، 

شماره۴۴ مراجعه کنند.

نوازندگی "فریم" در هنرسرای 
خورشید

کنسرت گروه »فریم« به سرپرستی 
محمد ابراهیمیان ۱۱ و ۱۲ مهرماه 
در هنرسرای خورش��ید وابسته به 
تفریح��ی  فرهنگ��ی  س��ازمان 
شهرداری اصفهان برگزار می شود.

محمد ابراهیمیان در این باره گفت: 
این کنسرت در واقع مروری است 
بر تاریخ موس��یقی پ��اپ جهان و 
قطعاتی از بهترین و مش��هورترین آهنگسازان موسیقی پاپ بصورت 
بیکام و اینس��ترومنتال به اجرا در می آید.سرپرست و نوازنده گروه 
فریم افزود: این اولین کنس��رت این گروه بصورت منس��جم است و 
قطعات این اجرا تا پایان سال بصورت آلبوم منتشر خواهد شد.گفتنی 
اس��ت نوازندگان گروه حصار ش��امل: محم��د ابراهیمی��ان نوازنده 
ساکسیفون، امیرحسین ایزدی، پیانو ، میرمهدی قاسمی گیتارباس 
، میع��اد ابراهیمی��ان گیتارالکتریک و حامد منفرد درامز می ش��ود.

کنسرت گروه فریم ۱۱ و ۱۲ مهرماه ساعت ۲۰ در هنرسرای خورشید 
به اجرا در خواهد آمد.

کاله تو کاله
فیل��م تل��ه  تصویرب��رداری 

»کاه تو کاه« در اصفهان به پایان  
رسید و اکنون آماده تدوین است.

حمید محمدی در این باره گفت: 
این فیلم ب��رای پخ��ش از یکی از 
ش��بکه های سراس��ری سیمای 
جمهوری اسامی ایران تولید شده 

است.

 دومی��ن آلب��وم »مه��دی یراح��ی« پ��س از انتش��ار آلب��وم 
»منو رها کن« که سه س��ال پیش در بازار موس��یقی کشور منتشر 
 ش��ده بود، از صبح امروز و در سراس��ر کش��ور توزیع ش��ده اس��ت.

»امپراطور« عنوان این اثر است که در آن چهره هایی از قبیل روزبه 
بمانی , مونا برزویی , زهرا عاملی , رستاک حاج , امید جامع , سروش 
دادخواه در بخش ترانه س��رایی حضور دارند و آهنگسازی این اثر را 

نیز مهدی ی�راحی , رس�تاک حاج و ام�ی�د ج�امع انجام داده اند.
 این آلبوم در سیزده قطعه به نام های: 
عطر ت��و، امپراط��ور، دی��دار، میراث، 
مس��افر پائیزی، از خودت خبر بیار، با 
هم نبودیم، س��ازش، یه چی��زی بگو، 
زمس��تون، هرج��ای دنیایی، امش��بم 
گذش��ت و فراموش��ی اس��ت که تحت 
امتیاز موسس��ه »اکس��یر نوین« روانه 

بازار موسیقی کشور شده است. 
گفتنی است همزمان با انتشار این آلبوم 
قرار است این خواننده با اجرای قطعات 
آلبوم جدیدش  دومین کنسرت خود را 

روی صحنه ببرد.

بحران مضمون و داستان
گروه فرهنگ. انتخاب مضمون یکی از مس��ایل بسیار مهمی 
است که در تعیین کیفیت و جذابیت طرح اولیه داستان مطرح 
می شود و در صورتی که مضمون به اندازه کافی مناسب و جذاب 
باش��د و بتواند برنامه ریزان، مدی��ران و در نهایت مخاطبان را 
جذب کند، دارای اهمیت و برخوردار از شایستگی الزم برای 
تولید یک سریال اس��ت، اما به نظر می رسد مدت ها است که 
در تلویزیون ما انتخاب مضمون از سوی مدیران و برنامه سازان 
تبدیل به یک مشکل جدی و بزرگ ش��ده است.در حالی که 
انتظار می رود، تلویزیون به سراغ مسایل و موضوع هایی برود 
که تحرک اجتماعی در برداشته باش��د و باعت برانگیختگی 
مثبت مخاطب شود. به عبارت دیگر، مخاطبانی که از سر کار 
به خانه برمی گردند یا حتی مشغول تحصیل و خانه برایشان 
محلی برای اس��تراحت و تجدید قوا محسوب می شود، انتظار 
دارند از تماش��ای تلویزیون انرژی دوباره ای بگیرند و با انرژی 
بیشتری به محل کار یا تحصیل برگردند. جایگاه انکار ناپذیر 
تلویزیون در خانواده از آغاز کار خود در دهه ۳۰ ایران و بعد از 
پیروزی انقاب اسامی شکوهمند اسامی که در جهت رشد و 
بالندگی فرهنگ حرکت نموده و خواست و نقش مدیران آن با 
اطاع رسانی ، ایجاد اوقات تفریحی سالم و دانشگاهی عمومی 
برای جامعه در کلیت برنامه س��ازی در رسانه ملی بوده مورد 
توجه است اما در دنیای رقابتی  رسانه ها چگونه می توان انتظار 
داشت مخاطب در طوالنی مدت به سریال ها و فیلم های ایرانی 
عاقه نشان بدهد و پای آنها بنش��یند.البته مفهوم این کام، 
چشم بستن بر حقایق، نادیده گرفتن واقعیات و ارایه تصویری از 
مدینه فاضله نیست. بلکه وجود چنین سریال هایی با مضامینی 
که به آن اشاره شد نیز وجود دارد تا تلنگری به اتفاقات مختلف 
جامعه زده شود و حتی راه یا راه حل هایی پیش روی مخاطب 
قرار بگیرد، اما وقتی عموم سریال هایی که نشان داده می شود از 
 یک مضمون واحد برخور دارند، حسی که به مخاطب انتقال پیدا 
می کند، ناراحتی، درگیری، خستگی و پژمردگی است.با توجه 
به این مطالب، نویسندگان و ایده پردازان تلویزیون الزم است 
که غیر از داشتن تبحر در امر فیلمنامه نویسی همواره مشاوره 
با جامعه شناسان، روانشناسان، مشاوران تربیتی و خانوادگی و 
به طور کلی افرادی که در جامعه به صورت مستقیم در ارتباط 
هستند و به آمارهای مختلف دسترسی دارند را در نظر داشته 
باشند و با نظر خواهی از این افراد نسبت به نگارش یک اثر دست 
بزنند.روزنامه نگاران، محققان اموراجتماعی، معلمان، اساتید 
صاحب نظر دانشگاه و افرادی که با کودکان، نوجوانان و جوانان 
به صورت مستقیم و علمی در ارتباط هستند از دیگر گروه هایی 
هستند که باید مورد مشاوره و همفکری فیلمنامه نویسان قرار 

داشته باشند. 

ادامه از صفحه یک- را به نمایندگی از کشورمان به آکادمی علوم 
و هنرهای سینمایی معرفی کرد.

فیلم فره��ادی در حالی نماینده ایران در جوایز اس��کار ش��د که 
کمیته انتخاب فیلم ایرانی در جلس��ات اولیه فهرستی شامل ۱۲ 
فیلم را برای بررسی های بیشتر مد نظر قرار داد و در ادامه دو فیلم 
»گذشته« و »دربند« ساخته پرویز شهبازی را به عنوان نامزدان 
نهایی انتخاب کرد. انتخاب »گذشته« از این جهت که تمام فیلم 
در پاریس فیلمبرداری ش��ده و داس��تان آن هم در فرانسه اتفاق 
می افتد و بیش��تر عوامل آن غیرایرانی هس��تند، بحث هایی را در 
محافل سینمایی به همراه داشته است. گروهی اعتقاد دارند فیلم 
فرهادی با توجه به این شرایط  نمی تواند نماینده سینمای ایران 

در اسکار باشد.
هرچند اعتراض های منتق��دان انتخاب فیلم فرهادی، قابل بحث 
اس��ت، اما برابر با قوانین ویژه جایزه فیل��م خارجی زبان می توان 
این طور اس��تدالل کرد که »گذشته« ش��رایط حضور در بخش 
فیلم خارجی زب��ان را دارد.  برابر با بند E بخش »واجد ش��رایط 
بودن« از قانون س��یزدهم آکادمی علوم و هنرهای سینمایی که 
قوانین ویژه جایزه فیلم خارجی زبان در آن تصریح شده )اینجا(، 
»کش��ور ارائه دهنده باید تصدیق کند که کنت��رل خاقانه فیلم 
ارائه شده عمدتا در دس��تان ش��هروندان یا افراد مقیم آن کشور 
بوده اس��ت.«ملیت دس��ت اندرکاران تولید یک فیلم می تواند در 
تصمیم آکادمی در این که فیلم��ی را در بخش خارجی زبان واجد 

ش��رایط بداند، موثر باش��د. تاکنون چند فیلم به همین دلیل از 
سوی آکادمی رد شده اند.  سال ۲۰۰7 فیلم »هوس، احتیاط« به 
کارگردانی آنگ لی از سوی تایوان برای شرکت در هشتادمین دوره 
جوایز اسکار معرفی شد، اما آکادمی فیلم را نپذیرفت.سخنگوی 
آکادمی آن سال در توضیح این تصمیم گفت: »این فیلم شایسته 
حضور در بخش فیلم خارجی نبود، چون قوانین ایجاب می کند از 
میان عوامل تولید یک فیلم، صرف نظر از تهیه کننده، کارگردان 
و نویسنده، حداقل در چند بخش افرادی با ملیت کشوری حضور 
داشته باش��ند که آن فیلم را به آکادمی معرفی کرده است. مدیر 
فیلمب��رداری، تدوینگر، آهنگس��از، طراح صحن��ه، طراح لباس، 
صداگذار و هیچ یک از بازیگ��ران اصلی »هوس، احتیاط« تایوانی 
نیس��تند.«درمورد فیلم »گذش��ته«، با توجه به اینکه کارگردان 
)فرهادی(، فیلمنامه نویسان )فرهادی و معصومه الهیجی(، یکی از 
بازیگران اصلی )علی مصفا( و مدیر فیلمبرداری )محمود کاری(، 
ایرانی هستند، به نظر می رسد فیلم تا حد زیادی ویژگی های مورد 
نظر در بند E را داشته باشد.  »گذشته« برابر با دیگر بندهای بخش 
»واجد شرایط بودن« نیز برای حضور در بخش فیلم خارجی زبان 
مشکلی ندارد.   در بند A آمده: »فیلم ارائه شده باید ابتدا از ۱ اکتبر 
۲۰۱۲ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳ در کشور معرفی کننده نمایش داده 
شده باشد. فیلم های معرفی شده باید حداقل هفت روز پیاپی در 
یک سینما به نمایش درآمده باشند و نمایش آن ها با فروش بلیت 
همراه باشد.«  دیگر موارد این بند به موارد تکنیکی چون نمایش 

فیلم ارائه شده به صورت نسخه های ۳۵ یا 7۰ میلی متری، یا قالب 
دیجیتال ۲۴ ی��ا ۴8 فریم و... اختصاص دارد ک��ه همه این موارد 

درمورد »گذشته« صدق می کند.   
برابر با بند B، »نمایش فیلم در موعد مقرر باید همراه با تبلیغات 
تجاری و به شکل طبیعی و مرس��وم در صنعت باشد. اکران فیلم 

در ایاالت متح��ده ضروری 
نیست.«

بند C تصریح می کند: »فیلم 
معرفی ش��ده نباید پیش از 
اکران تجاری در س��ینما از 
تلویزیون ی��ا اینترنت پخش 

شده باشد.«
در بن��د D هم آمده اس��ت: 
»دیالوگ ه��ای فیلم چه در 
نس��خه اولیه چه در نس��خه 
نهایی بای��د عمدتا به زبان یا 
زبان هایی غیر از انگلیس��ی 
باش��د. ب��ودن زیرنویس به 
زبان انگیس��ی و ب��ه صورت 
دقیق، ضروری است.«با این 
 ،F حال، در نهایت برابر با بند

تصمیم نهایی درباره همه موارد ذکر ش��ده با خود آکادمی است. 
تصمیم درمورد شایس��ته نبودن یک فیلم برای حضور در بخش 
خارجی زبان عموما پیش از نامزد ش��دن یک فیلم روی می دهد. 
تنها استثنا »جایی در دنیا« )۱۹۹۲( نماینده اروگوئه در شصت و 
پنجمین دوره جوایز آکادمی بود که هرچند نامزد اسکار شد، اما 
چون به تشخیص آکادمی بیشتر عوامل آن اروگوئه ای نبودند، از 

رای گیری نهایی خارج شد.
نکته دیگر اینکه از سال ۲۰۰6 فیلم های معرفی شده لزوما نباید 
به زبان کشور معرفی کننده باشند. این قانون تا پیش از آن اجازه 
نمی داد کشورها فیلم هایی را به اسکار بفرستند که بخش زیادی 
از دیالوگ های آن به زبانی غیر از زبان بومی کشور معرفی کننده 
است. مهلت ارسال فیلم های خارجی زبان به آکادمی اول اکتبر )۹ 
مهر(  امروزبه پایان می رسد.   اسامی پنج نامزد نهایی بخش اسکار 
فیلم خارجی زبان پنجش��نبه ۱6 ژانوی��ه ۲۰۱۴ )۲6 دی( همراه 

نامزدان دیگر بخش ها اعام خواهد شد.
 هشتاد و ششمین دوره جوایز آکادمی یکشنبه دوم مارس )بامداد 
دوشنبه ۱۲ اس��فند به وقت ایران( در دالبی تیه تر در هالیوود اند 

هایلند در لس آنجلس برگزار می شود.

»گذشته« فرهادی می تواند نماینده ایران در اسکار باشد؟

 نگاهی به قوانین ویژه جایزه فیلم خارجی زبان
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رشید:  افتخارم این است خادم مردم ایران هستممرگ در حوالی فرشچیان 

مجتمع فرهنگی و هنری استاد محمود فرش��چیان در بیست و 
پنجمین جش��نواره تئاتراس��تان اصفهان میزبان جلسات نقد و 
آثاری خواهد بود ک��ه مرگ محتوای اصلی آنان اس��ت.به نقل از 
روابط عمومی مجتمع فرشچیان آثاری که از روز یک شنبه در این 
 مجتمع روی صحنه رفته عبارتند از » مردگان مشغول کارند« ،

 » پشت بوم« و» ایستگاه صفر«» مردگان مشغول کارند« به استناد 
مصاحبه های کارگردان اث��ری با درونمایه گروتس��ک بود که با 

دکورهای تجربه نشده در اصفهان، گریم های متفاوت و نورپردازی 
شاخص توانست دنیای مردگان را به ش��یوه ایی رئالیستی روی 
صحنه باز س��ازی کند. این نمایش یک شنبه س��اعت  ۳۰ / ۱8 
در س��الن اصلی به اجرا پرداخت.» پش��ت بوم« به نویسندگی و 
کارگردانی وحید کیارسی نیز در روز دوم جشنواره سهم مجتمع 
فرشچیان بود تا نمایشی که حسین عبدالهی کارگردانی کرده در 

معرض دید عموم قراربگیرد. 
پش��ت بوم« درواقع رویکردی مرگ اندیش دارد و به با این تفکر 
و تلقی نمایشگر روزها و س��اعات آخر انسانهایی است که منتظر 
مرگ خود هس��تند اما ... . این نمایش روز دو شنبه راس ساعت  
۳۰ / ۱8 در س��الن اصلی میزبان عاقه مندان خود بود.نمایش » 
ایستگاه صفر« سومین و آخرین اثری است که در این مرکز اجرا 
می شود. » ایس��تگاه صفر نیز پیش از این در مجتمع فرشچیان 
۱۴ روز فرصت اجرا داش��ت ک��ه بنا به اظه��ارات پیمان کریمی 
نویسنده و کارگردان اثر با استقبال خوبی از سوی مخاطبان روبرو 
 ش��د. س��ادگی دکور، روان بودن روایت و بازی های دینامیک از 

شاخص های این اثر است.

پیشکس��وت اصفهانی عرصه طن��ز تئات��ر و تلویزیون گفت: 
متاس��فانه برخ��ی از مراس��م های تجلی��ل و بزرگ داش��ت 
پ��س از م��رگ هنرمن��دان و پیشکس��وتان انجام می ش��ود 
که ای��ن امر در خ��ور هنرمندان ایرانی نیس��ت و بهتر اس��ت 
 این مراس��م در زمان حیات این پیشکس��وتان انجام ش��ود.

ق��درت اهلل ای��زدی در گفت وگ��و با س��تاد خبری بیس��ت و 
هفتمین جش��نواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 

گرامی داشت خادمان عرصه فرهنگ و هنر را یکی از اقدامات 
خوب مدیران فرهنگی در چند سال اخیر اعام کرد و افزود:  
برگزاری مراس��م تجلیل و گرامی داشت برای بزرگان فرهنگ 
و هنر می تواند بس��تری برای شناس��اندن این شخصیت های 
بزرگ و الگوسازی از پیشکسوتان برای جوانان عرصه هنر باشد.

ق��درت اهلل ای��زدی که سالهاس��ت با اس��م هنری رش��ید به 
هنرنمایی مش��غول اس��ت و لبخند را ب��ر لبان م��ردم ایران 
می نش��اند، خ��ود را خ��ادم کوچک م��ردم ایران و ب��ه ویژه 
ش��هر اصفهان معرف��ی کرد و ضم��ن قدردانی از مس��ئوالن 
برگزاری بیس��ت و هفتمین جش��نواره بین المللی فیلم های 
ک��ودکان و نوجوان��ان اظه��ار کرد: م��ن الیق ای��ن انتخاب 
نب��ودم چرا ک��ه هنرمن��دان بهت��ری همچون آقای حس��ن 
 اکلیلی هس��تند که لیاقت بهت��ری برای این تجلی��ل دارند.

وی  با شوخ طبعی در خصوص ش��ایعاتی که پیرامون مرگ و 
زندگی من سخن به میان آمد و آقای شهیدی اعتقاد داشتند 
که معلوم نیس��ت که من تا سال آینده زنده باش��م یا نه وباید 

همین امسال از من تجلیل به عمل آورند. 

نمایش جلد کهنه شناسنامه ام درد می کند 
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ملیت دست اندرکاران 
تولید یک فیلم 

می تواند در تصمیم 
آکادمی در این که 
فیلمی را در بخش 
خارجی زبان واجد 
شرایط بداند، موثر 

باشد تاکنون چند فیلم 
به همین دلیل از سوی 

آکادمی رد شده اند

امپراطور در بازار موسیقی 

س  ایمنا
]عک



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 رقابتهای موتورسوای 
جایزه بزرگ آراگون 

به گزارش مونیتورین��گ اخبار خارجی واحد مرک��زی خبر،در دور 
نهایی رقابتهای موتورس��وای جایزه بزرگ آراگون در اسپانیا مارک 
مارکز موتورسوار تیم هندا با کسب زمان چهل و دو دقیقه و سه ثانیه 
و چهارصد و پنجاه ونه هزارم ثانیه به مقام نخست رسید و پس از وی 
خورخه لورنزو و والنتینو رس��ی هر دو از تیم یاماها به ترتیب دوم و 

سوم شدند.
 در رده بندی کل��ی و جهان��ی رده موتوجی پی ه��م در حال حاضر 
مارک مارکز از تیم هندا با کسب دویست و هفتاد و هشت امتیاز اول 
اس��ت و پس از وی خورخه لورنزو از تیم یاماها با دویست و سی و نه 
امتیاز و دانی پدروسا دیگر موتورس��وار تیم هندا با دویست و نوزده 

امتیاز به ترتیب دوم و سوم هستند.

 طالی طالبیان 
ایران را قهرمان آسیا کرد

 احمدرضا طالبیان قایق��ران اصفهانی به مدال ط��ای ماده کایاک 
پنج هزار متر مسابقات آب های آرام قهرمانی آسیا رسید.

به نقل از سایت فدراسیون قایقرانی، در ادامه مسابقات قهرمانی آسیا 
رقابت های مسافت ۵۰۰۰ متر  برگزار شد.   

در این مسابقات احمدرضا طالبیان با غلبه بر حریفان خود در کایاک 
یک نفره ۵۰۰۰ متر بر س��کوی نخس��ت  ایس��تاد و موفق به کسب 
مدال طا ش��د. قایقرانان ازبکس��تان و هند در رده های دوم و سوم 

قرار  گرفتند.  
عادل مجللی در رقابت کانوی یکنفره ۵۰۰۰ متر مدال طا کس��ب 
کرد. در این ماده قایقرانان چین و ازبکس��تان  مدال های نقره و برنز 

دریافت کردند. 
در مجموع و در پایان ایران با ۱۷ طا، ۱۱ نق��ره و ۷ برنز در جایگاه 
نخست قرار گرفت. ازبکستان با ۱۵ طا، ۱۵ نقره و ۱۵ برنز دوم شد 
و قزاقستان با ۱۵ طا، ۱۵ نقره و ۱۴ برنز در جایگاه سوم قرار گرفت. 

میزبانی اجالس آسیا در تهران 
افتخار بزرگی است 

رئیس  فدراسیون تنیس آسیا گفت: اینکه میزبانی اجاس آسیایی 
تنیس به ایران سپرده شده افتخار بزرگی است چرا که در برگزاری 

این مراسم نقصی وجود نداشت.
به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، آنیل خانا رئیس  فدراسیون 
تنیس آسیا اظهار داشت : میزبانی ایران در اجاس آسیا  اتفاق بزرگی 
است که به خوبی و بدون هیچ مش��کلی برگزار شد، این امر برای ما 
افتخار بزرگی است که در تهران شاهد گرد همایی تنیس آسیا باشیم.

وی افزود: ۴ سال پیش نیز سفری به ایران داشتم و با توجه به اینکه 
مردمان این کشور بسیار خونگرم و مهمان نوازی هستند از برگزاری 
چنین جلس��ه ای در تهران اس��تقبال کرده و قطعا بار دیگر به ایران 

باز خواهم گشت.
انیل خانا در پایان امکانات تنیس کشورمان را خوب ارزیابی و خاطر 
نشان کرد: در این مدت از زمین های تنیس مجموعه ورزشی انقاب 
بازدید کردم و به نظرم این امکانات بی نظیر اس��ت ،  در صورتی که 
تنیسورهای ایرانی بتوانند رنکینگ خود را ارتقا دهند تهران می تواند 

میزبان خوبی برای برگزاری رویدادهای مختلف باشد.

 ملوان صدر جدولی
 را شکست می دهیم

سرپرست تیم فوتبال بانوان آینده سازان میهن گفت: تا فردا نیاز به 
3۰ میلیون تومان پول داریم تا بتوانیم به عن��وان نماینده ایران در 

رقابت های جهانی دانشجویان بلژیک شرکت کنیم.
 زهرا ش��مس امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار 
کرد: تا فردا زمان داریم پول مورد نیاز خود را که در حدود 3۰ میلیون 
تومان است فراهم کرده و به رقابت های جهانی دانشجویان که از 2۱ 

تا 29 مهرماه در بلژیک برگزار می شود، اعزام شویم.
وی با اش��اره به تیم فوتبال بانوان بم که قرار بود در این مس��ابقات 
ش��رکت کند، تصریح کرد: این تیم اعام ک��رده، 2۰ میلیون تومان 
به خاطر قهرمانی سال گذشته باید بپردازید تا به رقابت های بلژیک 
برویم که فدراسیون هم با این درخواست تیم بمی مخالفت کرده و 
گفته اگر بنا به دادن این مبلغ بود این پول را در اختیار تیم اصفهان 

قرار می دادیم که تمام کارهایشان را انجام داده و تنها پول ندارند.
سرپرست تیم فوتبال آینده سازان میهن تاکید کرد: اطمینان داشته 
باشید تیم بم به هر طریقی که شده در رقابت های جهانی دانشجویان 

بلژیک شرکت می کند.
وی ادامه داد: شهرداری بم به ورزش و تیم خود رسیدگی می کند و 
خانم جعفری که همه کاره این تیم است هر بازیکنی را که تیم های 
دیگر قصد داشته باشند با آن قرارداد ببندند را با پیشنهاد مبالغ باالتر 

به تیم خود می برد.

برای شکست اف  سی  سئول 
همدل شده ایم 

 سیدمهدی رحمتی/ دروازه بان استقالل 

 به دلیل آنکه تیم ه��ای ایرانی پیش از این با پی��روزی در داخل خانه به 
مرحله بعد راه یافته اند، به بازی با اف  سی  سئول خوشبین هستم. 

متاس��فانه بازی قبل را از دس��ت دادیم و با یک س��فر طوالنی به تهران 
برگشتیم اما اکنون با بازیکنان دیگر همدل شده ایم و می خواهیم به فینال 
برویم. در فوتبال غیرممکن��ی وجود ندارد. امیدوارم 
روز چهارش��نبه اس��تادیوم پر ش��ود و به شما قول 
می دهم بازیکنان همه تاششان را در این بازی به کار 
بگیرند و نتیجه هم دست خداست.  از مردم عزیزمان 
می خواهم چهارشنبه برای حمایت از ما به ورزشگاه 
بیایند. ما به جمع چهار تیم رس��یده ایم و تجربه 
گذشته که می گوید بارها شده تیم های ایرانی در 
خارج از خانه شکست خوردند اما در خانه پیروز 

شده اند، به ما دلگرمی می دهد. 

باز هم کارلوس کروش به تهران نیامد

 سرمربی تیم ملی 
سه روز است که در دبی مانده 

 آخرین وعده فدراس��یون فوتبال این بود که س��رمربی 
 تیم ملی صبح دوش��نبه به تهران می آید ام��ا او باز هم

 برنگشت. 
به گ��زارش خبرگ��زاری خبرآنای��ن؛ کارل��وس چند 
روز  ب��ه انتظار فدراس��یون فوتب��ال نشس��ته و در این 
 مدت هن��وز پولی ب��ه حس��ابش نریختند تا ب��ه تهران

 بیاید.
  درحالی که علی کفاش��یان رئیس فدراسیون فوتبال در

 گفت و گو با خبرگزاری ایسنا، اعام کرد: »پول کروش 
را کامل پرداخت کرده ای��م.« او در این مصاحبه با انتقاد 
از رس��انه هایی که نوش��ته بودند کروش ب��ه دلیل عدم 
پرداخت پولش، به ایران بازنگش��ته است، گفت: »اینکه 
گفته می ش��ود کروش به دلیل عدم پرداخت دس��تمزد 
به ایران بازنمی گردد ش��ایعه اس��ت و من آن را تکذیب 
می کنم. کروش تمام حقوق خ��ود را دریافت کرده و به 

ایران بازخواهد گشت.« 
پس از مصاحبه باالترین مقام رسمی فدراسیون فوتبال، 
خبرروزشی نیز به انتشار جزئیات مالی قرارداد کارلوس 
ک��روش پرداخت و ب��ه اس��تناد از حرف ه��ای رئیس، 
 نوع قس��ط بندی حقوق ای��ن مرب��ی و همچنین میزان

 پرداختی ها به او را، منتشر کرد. 
اما حاال خبرهای رس��یده از دبی حکایت از آن دارد که 
سرمربی ایران، هنوز حقوق خود را به طور کامل دریافت 
نکرده است. خبرورزش��ی اولین رسانه ای بود که پس از 
س��فر کروش به لیسبون، در گزارش��ی جنجالی نوشت، 
سرمربی تیم ملی ایران مس��ئوالن فدراسیون فوتبال را 
تهدید کرده، در صورتی که ح��ق و حقوقش را پرداخت 
نکنند به ایران بازنخواهد گشت. سرمربی تیم ملی روز ۱6 
شهریور، پیش از ترک تهران همچنین گفت، باید تا زمان 
بازگشتش به ایران مشکات مالی فدراسیون فوتبال نیز 

رفع شده باشد. 
اما خبرهای موثق رس��یده حکایت از آن دارد، کارلوس 
کروش از پول هایی ک��ه باید از فدراس��یون فوتبال می 
گرفته است تنها یک قس��ط را گرفته که مربوط به طلب 
های او تا پیش از بازی با کره جنوبی بوده اس��ت و هنوز 
منتظر مانده تا ادامه مطالباتش را از فدراس��یون فوتبال 

بگیرد و به تهران برگردد. 

زاویه

6
تثبیت صدرنشینی چین با شکست ایران

دومین روز از مرحله گروهی مسابقات بسکتبال قهرمانی نوجوانان آس��یا با پیروزی تیم های چین، بحرین، 
کره چنوبی، فیلیپین، چین تایپه و هند همراه بود. در پایان این روز از مسابقات دو تیم چین و چین تایپه به واسطه 

پیروزی های کسب شده صدرنشینی خود را تثبیت کردند. 

نفر سوم رقابت های دسته ۸۵ کیلوگرم المپیک 2۰۱2 لندن 
گفت: نمی توانی��م به تیم ملی بازگردیم، چون سیس��تمی که 
وج��ود دارد، قاب��ل قبول نیس��ت و نمی توان با ای��ن وضعیت 

بازگشت.
به گزارش خبرگزاری فارس کیانوش رستمی دارنده مدال برنز 
المپیک 2۰۱2 لندن که پس از این رقابت ها به دالیل مختلف 
از رفتن به تخته وزنه برداری باز مانده بود س��رانجام طلسم را 
شکست و به بهانه رقابت های لیگ دوباره روی تخته بازگشت.

رس��تمی هرچند که عملکرد خیل��ی خوب��ی را از خودش به 
نمایش نگذاش��ت با این حال همان رکورد های ناچیزش هم 
برای صدر نشینی دسته ۸۵ کیلوگرم در رقابت های هفته دوم 

لیگ برتر کافی بود.
پس از پایان رقابت این دس��ته خبرنگار به س��راغ وی رفته و 

گفت وگویی را با او انجام داد:
رقابت در لیگ چطور بود؟

مس��ابقه خوبی بود و خود من خیلی وقت بود که روی صحنه 
مس��ابقات نرفته بودم و همین امر باعث ش��د تا چندین بار به 
روی تخته بروم و بیایم تا وزنه ها را مه��ار کنم. در واقع خیلی 
این مسابقات را مهم نمی دانستم تا بخواهم وزنه های خوبی را 
بزنم و بیشتر به این دلیل به روی تخته بازگشتم تا ورزشکاران 

دیگر روحیه بگیرند.

اما رکورد هایت پایین بود.
همین مقدار هم کافی بود و همین ان��دازه بدانید که اگر الزم 
بود رکوردهای بس��یار بیش��تری را برای این رقابت ها به ثبت 

می رساندم.
پس از مدت ها بازگشت به روی تخته وزنه  برداری 

چه احساسی داشتی؟
خدا را ش��کر خوب بود. با اینکه تمرینات خوبی نداش��تم اما 
بازهم امیدواری خوبی را در خودم می بینم و به این موضوع هم 
امیدوارم که هر زمان هر کاری را بخواهم می توانم انجام دهم و 

هر وزنه ای را بخواهم می توانم بلند کنم.
اما در یک ضرب دو بار وزنه 160 کیلویی را انداختی.

این هم جریان جالبی دارد چرا که توقع نداشتم مربی برایم کار 
را با ۱6۰ کیلوگرم آغاز کند. نمی توانم از سوی دیگر با مربیانم 
در خصوص انتخاب وزنه ها جر و بح��ث راه بیندازم و مربی هر 
دستوری می دهد باید بگویم چشم. زمانی که دیدم نمی توانم 
وزنه ۱6۰ کیلویی را بلند کنم خواس��تم تا پن��ج کیلوگرم به 

وزنه ها اضافه شود تا راحت تر کارم را انجام دهم.
در دو ضرب چه اتفاقی افتاد؟

در دو ضرب هم با آغاز مس��ابقه با انتخ��اب وزنه ۱9۰ کیلویی 
راضی نبودم چرا که در تمرین��ات 2۰۵ کیلوگرم را به راحتی 
بلند می کردم اما در همان ابتدا ۱9۰ کیلو را بلند کردم تا تیم 

عقب نیفتد و بتوانیم امتیاز کامل را کسب کنیم.
پس از مشکلی که برای کوروش باقری به وجود آمد 

در بیمارستان حاضر شده و با او مالقات داشتید.
خدا را ش��کر که حال باقری خوب بود و ای��ن وظیفه من تا به 

عیادت مربی سابقم بروم.
در خصوص بازگشت به تیم ملی چه صحبتی شد؟

به هی��چ وجه در م��ورد ورزش و تیم ملی صحبت��ی نکردیم و 
وظیفه ام بود که به عیادت باقری بروم.

آیا پس از رقابت های جهانی لهستان دوباره به تیم 
ملی بازخواهی گشت؟

مشخص نیست.
دلت ب�رای اردوهای 
تیم ملی تنگ نشده 

است؟
چ��را واقع��ا تن��گ ش��ده و 
دوس��ت دارم باز هم برگردم 
و تمری��ن کن��م اما بیش��تر 
دلم برای م��دال جهان تنگ 
شده اس��ت تا اردوهای تیم 
ملی. 2۰ روز دیگر مسابقات 
جهانی آغاز می شود و مسلما 
اگر من می رفتم صد در صد 
مدال جهانی ب��رای من بود 
چرا که میزان آمادگی خودم 
را می دان��م و مطمئ��ن بودم 
این اتف��اق خواه��د افتاد اما 
متاس��فانه اتفاقاتی افتاد که 

باعث شد از ورزش دلسرد شویم.
یعنی اگر دعوت شوی با حضور باقری قبول می کنی 

به تیم ملی بروی؟
فکر نمی کن��م چون با سیس��تمی ک��ه وجود داش��ت و دارد 
نمی توانیم بازگردیم. این سیس��تمی که برای ما برقرار کردند 
سیستم قابل قبولی نیست و نمی توان با این وضعیت بازگشت.
ب�رای کس�ب موفقیت ه�ای بیش�تر، دو ط�رف 

نمی خواهید کوتاه بیایید؟
در این مدت چندین بار ب��ه تیم ملی دعوت ش��دیم اما ما باز 
نمی گردیم چون سیستم همان سیستم است و هیچ تغییراتی 
انجام نش��ده اس��ت.اما کس��ب مدال طای جهان الزمه اش 

بازگشت به تیم ملی است.

رستمی: با سیستم فعلی امیدی به بازگشت المپیکی ها نیست

اگر به لهستان می رفتم طالی جهان برای من بود

مسابقه خوبی بود 
و خود من خیلی 
وقت بود که روی 
صحنه مسابقات 

نرفته بودم و همین 
امر باعث شد تا 

چندین بار به روی 
تخته بروم و بیایم 

تا وزنه ها را مهار 
کنم
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طلب بخشش 
رونالدو

مسی سه هفته 
خانه نشین شد 

س��تاره پرتغالی رئال مادرید از بازپرس قضایی میامی برای هوادار آمریکایی 
طلب بخشش کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، کریس��تیانو رونالدو تاش می کند تا به کمک 
هوادار آمریکایی که در جریان یکی از مسابقات دوستانه رئال مادرید در سفر 
به این کشور به درون زمین دوید و او را در آغوش کش��ید، بیاید. این هوادار 
اکنون متهم به دو مورد تجاوز از قانون شده که در آمریکا بسیار جدی گرفته 

می شوند.یکی از اتهامات وی تخلف و دیگری برهم زدن نظم است. 
کریستیانو رونالدو تصمیم گرفته  است نامه ای به بازپرس بخش قضایی میامی 
ارس��ال کند تا برای این هوادار میانجی گری کند. رونالد جوکا، هواداری که 

اصالت آلبانیایی دارد، .

لیونل مسی به دلیل مصدومیت در دیدار برابر آلمریا نمی تواند تیمش را 
تا سه هفته همراهی کند. 

بارسلونا در هفته هفتم رقابت های لیگا موفق شد با دو گل این دیدار را با 
برتری پشت سر بگذارد. لیونل مسی که گل اول بارسلونا را در این دیدار 
به ثمر رساند، چند دقیقه پس از زدن گل اول تیمش به دلیل مصدومیت 

از زمین مسابقه خارج شد.
 باشگاه بارسلونا با تایید مصدومیت لیونل مس��ی اعام کرد، این بازیکن 
قادر نخواهد بود بارسلونا را تا سه هفته همراهی کند. به این ترتیب مسی 
قادر نخواهد بود حداقل در دو بازی تیمش در این هفته برابر سلتیک در 

لیگ قهرمانان اروپا و وایادولید در لیگا بازی کند. 

جباری از استقالل دور شد 
پایگاه خبری الکأس نوشت که باش��گاه االهلی در تاش 
است تا مجتبی جباری را برای تقویت تیم خود به خدمت 
بگیرد. خبرهای رسیده حاکی اس��ت که بازیکنان ایرانی 

دیگری نیز مد نظر این باشگاه هستند.

گام بزرگی برداشتیم
س��رمربی تیم ملی فوتبال س��احلی گفت: از عملکرد بازیکنانم در جام 

جهانی صددرصد راضی هستم و توانستیم گام بزرگی را برداریم.
 ایران پیشرفت زیادی کرده و حرف های بیش��تری در آینده از این تیم 

خواهید شنید. 

قهرمان تن بال بانوان ایران معرفی شد
مریم ایزدی از استان فارس با پشت سرگذاشتن تمامی 
حریفان خود موفق به کس��ب مقام قهرمانی هشتمین 
دوره مسابقات رنکینگ کش��وری پاکت بیلیارد بانوان 

در رشته تن بال شد.
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سرمربی منچستریونایتد درپی پذیرفتن سومین شکست در 
ششمین دیدار اعام کرد این یک نتیجه بسیار بد بوده که او 

را تا حدودی نگران کرده است.
منچس��تریونایتد در دیدار هفته شش��م خ��ود در لیگ برتر 
انگلیس با نتیج��ه دو بر یک در زمین خانگی مغلوب وس��ت 

برومویچ آلبیون شد.
در این دیدار مورگان آمالفیتانو ۵۴ و سایدو براهینو 6۷ برای 
وس��ت بروم و وین رونی ۵۷ ب��رای منچس��تریونایتد گلزنی 

کردند.
یونایتدها با این شکس��ت، عاوه بر آنکه س��ومین شکس��ت 
فصل خود را پذیرفتند، با همان هفت امتیاز به رتبه دوازدهم 
سقوط کردند که یکی از بدترین شرو ع های فصل این تیم در 

تاریخ باشگاه است. از س��وی دیگر وست بروم با هشت امتیاز 
به رده دهم رسید.

این نخس��تین پیروزی وس��ت بروم در اولدترافورد از س��ال 
۱9۷۸ است که موجب شد س��ومین شکست یونایتدها در 6 
دیدار ابتدایی رقم بخورد. این اتفاق از فصل 9۰-۱9۸9 برای 

نخستین بار است که رخ می دهد.
دیوید مویس که پس از این دیدار بسیار ناراحت بود به شبکه 
اختصاصی منچستریونایتد گفت: این یک نتیجه بسیار ضعیف 
بود. نمایش بسیار بدی هم داشتیم. قدرت و سازندگی کافی 
برای آنکه بتوانیم به پیروزی برس��یم را از دست داده بودیم. 
نمی توانس��تم در پایان بازی این انتظار را داشته باشم که سه 
امتیاز از آن تیم باشد. حریف شایس��ته پیروزی بود. در نیمه 
نخس��ت توپ های زیادی در اختیار داشتیم که می توانستیم 
از آنها اس��تفاده کنیم. بیش��تر زمان دیدار، توپ در اختیار ما 
بود اما نتوانستیم از مالکیت توپ مان استفاده کرده و فرصت 
گلزنی خلق کنیم. اگر هم تک موقعیت هایی به دست آوردیم، 

نتوانستیم از آنها به شکل خوبی استفاده کنیم.
موی��س ادامه داد: حریف ه��م موقعیت هایی داش��ت. هر بار 
که آنها صاحب توپ می ش��دند، خیلی راحت می توانس��تند 
موقعیت  س��ازی کنند. بازیکنان تهاجمی زیادی را به میدان 
فرس��تاده بودم اما هیچ کدام از آنها موفق عمل نکردند. پس 
از این شکست تا حدودی نگران هستم اما دیدارهای زیادی 
تا پایان فصل باقی مانده اس��ت. تاش خواهیم کرد به مسیر 

اصلی بازگردیم.

سکتبال نوجوانان آسیا - تهران؛ 

اعزام تیم ملي اسکي آلپاین به اتریش و صحرانوردي به ایتالیا
درپی سومین شکست فصل شیاطین سرخ

مویس: این یک نتیجه بسیار بد بود / کمی نگرانم 

رییس فدراسیون اسکي گفت: تیم ملي اس��کي آلپاین براي 
کسب آمادگي بیشتر و حضور قدرتمندانه در المپیک سوچي 

روسیه به اتریش و صحرانوردي به ایتالیا اعزام مي شوند.  
 عیسي ساوه شمشکي درگفتگو با ایرنا اظهارداشت: ایران براي 
المپیک زمستاني سوچي روسیه پنج س��همیه دارد که ما در 

صدد هستیم تا بهترین ها را به این رقابتها اعزام کنیم. 
وي گفت:در حال حاضر اسکي بازان مراحل بدنسازي خود را 
در محل آکادمي المپیک در مجموعه ورزشي انقاب اسامي 
تهران انجام مي دهند تا درای��ن اردو آمادگي الزم را از برنامه 

هاي آموزشي و تمریني کسب کنند. 
رییس فدراسیون اس��کي افزود: در پایان اردوي تهران اسکي 
بازان رشته آلپاین ۱۵ مهر ماه جاري به اتریش مي روند تا یک 

ماه دریخچال هاي این کشور در تمامي فصول سال داراي برف 
است اردو برپا کنند. 

وي ادام��ه داد: همچنین تیم صحرانوردي نی��ز درآبان ماه به 
ایتالیا اعزام مي شود تا آمادگي الزم را براي رقابتهاي المپیک 

کسب کنند. 
ساوه شمشکي خاطرنش��ان کرد:پس ازاردوي اتریش وایتالیا 
چند مسابقه در پیست شمشک و دربندسر برگزارمي کنیم که 
هشت مسابقه در بخش آلپاین و شش رقابت در رشته اسکي 
صحرانوردي خواهد بود. وي گفت: بهترین هاي این رویدادها 
را که شامل پنج سهمیه براي ایران است به المپیک زمستاني 
س��وچي اعزامي مي کنیم. رییس فدراس��یون اس��کي ادامه 
داد:ازپنج س��همیه 2خانم یک نفربراي آلپاین ویک نفربراي 
صحرانوردي است و از آقایان نیز یک سهمیه براي صحرانوردي 
و 2 نفر براي رشته آلپاین خواهد بود. وي درخصوص انتظارات 
از نفرات اعزامي به سوچي گفت: کشورهاي تراز اول جهان از 
جمله سوئیس ، اتریش ، ایتالیا و آمریکا در این رقابتها شرکت 
مي کنند که اگر ما بتوانیم زمان خود را بهبود ببخشیم مي تواند 
براي ما یک حرکت رو به جلو باش��د. ساوه شمشکي افزود: در 
المپیک قبلي در میان ۷۰ نفر در جایگاه چهل یا سي و پنجم 
بودیم که اگر بتوانیم این عدد را کمتر کنیم براي اسکي ما خبر 
خوبي خواهد بود. وي همچنین از برگزاري مس��ابقات اسکي 
قهرماني جوانان آسیا از سوم تا شش اسفند ماه امسال خبر داد 
و گفت: مسابقات قهرماني جوانان آسیا با شرکت اسکي بازان 

۱۵ کشور آسیا در پیست دیزین برگزار مي شود. 
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 طبق قول وزیر کشور استاندار 
تا آخر هفته معرفی می شود

رییس مجمع نمایندگان اس��تان چهارمحال و بختیاری در مجلس 
شورای اسالمی گفت: طبق قول وزیر کش��ور تا اواخر هفته استاندار 
جدید انتخاب و معرفی می ش��ود.مجید جلیل اظه��ار کرد: با توجه 
به رایزنی های انجام ش��ده برای انتخاب اس��تاندار، ای��ن اعتقاد که 
در چهارمح��ال و بختی��اری نیروی��ی توانمند وجود ن��دارد در بین 
مسئوالن کشوری وجود داشت.وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس 
نمایندگان استان 10 نفر از نیروهای متعهد استان که دارای مدرک 
دکتری هستند را طی نامه ای به وزیر کش��ور معرفی کردند تا هیچ 
گونه بهانه ای برای انتخاب استاندار بومی برای چهارمحال و بختیاری 

وجود نداشته باشد.

آغاز بيست و پنجمين جشنواره 
تئاتر استاني

بیست و پنجمین جشنواره تئاتر استاني چهارمحال و بختیاري از روز 
دوش��نبه در مجتمع فرهنگي هنري امیر کبیر شهرکرد آغاز به کار 
کرد. مسوول اجرایي جش��نواره تئاتر استاني چهارمحال و بختیاري 
گفت:در این جشنواره هشت نمایش از شهرس��تانهاي استان با هم 

رقابت مي کنند. 

اخبار ویژه

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
چهارمحال و بختیاری /علي گرجي

این دهه فرصت مناس��بی براي ترویج فلس��فه و پیام غدیر، فلسفه 
سیاسي شیعه وحكومت و والیت در جامعه است.

برنامه هاي گرامي داشت این دهه براي همه اقشار و با توجه به نیاز 
مخاطبان پیش بیني شده است، این مراسم به منظور ایجاد معرفت 
نسبت به غدیر، نشان دادن اسالمي بودن انقالب، عدم جدایي دین 
از سیاست، شناساندن راه امام به عنوان شاخص انقالب و شناساندن 
 والیت و رهب��ري به عن��وان ولي امر مس��لمین به بش��ریت برگزار 

مي شود.
در س��ال گذش��ته 21ستاد 
درکل اس��تان س��اماندهي 
ش��دند که امس��ال کمیته 
شهرک هاي صنعتي نیز به 
این تعداد افزوده شده است 
و این  ستادسال گذشته در 
کشور رتبه اول را کسب کرد.

برگزاری 76 ویژه برنامه به مناسبت 
دهه والیت و امامت

چهره روزیادداشت
افتتاح نمایشگاه نقاشی خط 

رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری از افتتاح نمایشگاه نقاشی خط در شهرکرد خبر داد.
حجت اهلل شیروانی اظهارکرد: نمایشگاه نقاشی خط آثار مهدی جهانپور از سوی واحد هنرهای تجسمی 

حوزه هنری چهارمحال و بختیاری در خانه هنرمندان افتتاح شد.

7

اعزام دانش آموزان شهرکردی 
به مناطق عملياتی جنوب

فرمانده سپاه ناحیه شهرکرد از اعزام دانش آموزان ناحیه 
شهرکرد در قالب سه کاروان در تاریخ های 17،15 و 19 

مهرماه به مناطق عملیاتی جنوب خبر داد.
مهران مرادی در اولین جلسه هماهنگی اعزام اردوهای 
راهیان نور دانش آموزی استان  اظهارکرد: دانش آموزان 
مقطع دوم دبیرستان در راستای گرامیداشت یاد و خاطره 
رش��ادت ها و ایثارگري هاي رزمندگان اسالم و آشنایی 
هرچه بیش��تر با دفاع مقدس، در قال��ب درس آمادگی 
دفاعی و  طرح از مدرس��ه تا مدرس��ه  به مناطق جنگی 

جنوب کشور اعزام می شوند.

 آغاز برداشت برنج در اردل 
مدیر جهادکشاورزی شهرس��تان اردل از آغاز برداشت 

برنج در این شهرستان خبرداد.
مس��عود میرزایی اظهارکرد: برداشت برنج از مزارع برنج 
این شهرس��تان آغاز ش��ده است.وی س��طح زیر کشت 
محصول برنج در این شهرس��تان را 400هكتار عنوان و 
تصریح کرد: همه ساله در این شهرستان برنج مرغوبی در 

این سطح کاشت و برداشت می شود.
میرزایی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود با توجه به 
شرایط مطلوب مزارع، امس��ال حدود 2 هزارتن شلتوک 

برداشت شود.

اعطای تسهيالت خوداشتغالی 
به مددجویان 

 مدی��رکل کمیته ام��داد چهارمحال و بختی��اری گفت:
30 میلیارد ریال تس��هیالت قرض الحسنه خوداشتغالی 
به خانواده های تحت پوش��ش ای��ن نه��اد و نیازمندان 
اعط��ا می شود.ابوالقاس��م رس��تگار گفت : در نشس��تی 
که ب��ا مدی��ران عامل بانک ه��ای ملی، ملت، مس��كن و 
صادرات برگزار ش��د، بی��ش از 205 میلیاردریال برای 
اش��تغال مددجویان اختصاص یافت.وی اف��زود: در این 
نشست مصوب ش��د بانک های عامل 205 میلیارد ریال 
تسهیالت قرض الحسنه در راستای اشتغالزایی نیازمندان 
 هزینه کنند.رس��تگار تصریح کرد: این مبلغ تس��هیالت

 80 درصد به مددجویان و 20 درصد به اقشار آسیب پذیر 
و خانواده هایی که در مرز مددجویی هس��تند پرداخت 

می شود.

اخبار کوتاه

پرحادث��ه  و  خطرن��اک  محوره��ای  از  بخواهی��م   اگ��ر 
چهارمحال و بختیاری نام ببریم باید به بیشتر آنها اشاره کنیم به 
همین دلیل باید هش��دار داد که با توجه به وضع نامناسب جاده 
های استان فقط احتیاط بیش��تر هنگام رانندگی می تواند سالم 
رسیدن به مقصد را تضمین کند.چهارمحال و بختیاری 2.5 برابر 
متوسط کشوری به واسطه داشتن اقلیمی کوهستانی جاده دارد، 

جاده هایی پرپیچ و خم و با کیفیتی نامطلوب.
  اما ب��ه اذع��ان مس��ئوالن اس��تان مح��ور بروجن-ل��ردگان از

 خطرناک ترین محورهای استان چهارمحال و بختیاری است که 
همواره سبب بروز تصادفات مرگباری می شود.

این مشكل با ارتقای زیرساخت های جاده ای به عنوان یک تكنیک 
برای کاهش مرگ و میر و صدمات ناشی از تصادفات رفع می شود؛ 
اما متاسفانه تاکنون هیچ گونه اقدام موثر و مشهودی در راستای 

رفع این معضل صورت نگرفته است.
چهارخطه ش��دن مح��ور بروجن- ل��ردگان نیازمن��د اعتبارات 
ملي اس��ترییس مجمع نماین��دگان چهارمح��ال وبختیاري در 
مجلس ش��ورای اس��المی در این زمین��ه در گفت و گو باایس��نا 
 منطق��ه چهارمحال و بختی��اری، با بیان اینكه ای��ن جاده حادثه 
خیز ترین جاده در استان است، بر ضرورت چهارخطه شدن محور 

شهرکرد- بروجن- لردگان تاکید کرد.
جلیل خاطرنشان کرد: این محور اس��تراتژیک، کریدور شمالي- 

جنوبي کشور محسوب مي شود که همیش��ه باترافیک سنگین 
مواجه اس��ت. وی با بیان اینكه اعتبارات اس��تانی جوابگوی رفع 
مشكالت این جاده نیس��ت، تصریح کرد: چهارخطه شدن محور 
بروجن- لردگان نیازمند اعتبارات ملي اس��ت؛ بر همین اس��اس 
انتظار می رود دولت جدی��د با توجه ویژه به ای��ن جاده اقدامات 
موثری را انجام دهد.به گفته وی، در حال حاضر بیش از 10کارگاه 
جاده سازي در این جاده فعال هستند اما با توجه به باال بودن حجم 
کار  و همچنین ناچیز بودن اعتبارات اس��تانی این پروژه 50سال 
به طول مي انجامد.منتخب مردم ل��ردگان در مجلس با تاکید بر 
ضرورت دو بانده کردن این مسیر افزود: در حال حاضر 50 درصد 
ج��اده ش��هرکرد-بروجن و 55درصد ج��اده بروجن-لردگان دو 
بانده شده است اما در مس��یر لردگان- ایذه تاکنون هیچ اقدامي 
در راستاي دو بانده ش��دن صورت نگرفته است.جلیل اظهار کرد: 
تاکنون بیش 22میلیارد تومان به ص��ورت نقدي و 7هزارتن قیر 
خارج از برنامه بودجه س��االنه اس��تان صرف س��اخت این جاده 

شده است.
با تامین اعتبار الزم، پروژه بروجن- لردگان تا پایان س��ال 1393 
به اتمام می رسدنماینده شهرس��تان بروجن در مجلس شورای 
اس��المی نیز با اش��اره به اهمیت به بهره برداری رس��یدن پروژه 
شهرکرد- بروجن- لردگان، افزود: در حال حاضر در محور بروجن-

لردگان دو پیمانكار مشغول به کار هس��تند که تالش مي شود با 

تامین اعتبار الزم، این پروژه تا پایان س��ال 1393 به اتمام برسد.
امیرعباس سلطانی با بیان اینكه این پروژه به بیش از 100میلیارد 
تومان اعتبار نیاز دارد، خاطر نش��ان کرد: تا پایان آبان ماه س��ال 
جاري حدود 25 کیلومتر از محور چهاربانده بروجن- لردگان به 
بهره برداري خواهد رسید .وی با اشاره به طوالني و خطر ناک بودن 
این مسیر، تصریح کرد: امید است با حذف تونل و گردنه کره بس از 

این مسیر ، طول محور کاسته وخطرات نیز کمتر شود.

تامين اعتب�ار پ�روژه چهارخطه بروج�ن- لردگان 
در اولویت  قرار گيرد

 مدیریت ساخت وتوسعه راه استان نیز اظهارکرد: پروژه چهارخطه 
محور شهرکرد- بروجن-لردگان در راس��تای رفع مشكالت این 
جاده از سال 1386 شروع شده است اما متاسفانه به علت کمبود 

بودجه ناتمام مانده است.
حس��ین مقصودي خاطرنش��ان کرد: بعد از س��فر دولت دهم به 
اس��تان و پیگیري هاي نمایندگان اس��تان در مجلس ش��وراي 
 اس��المي تا حدودي اعتبارات ای��ن پروژه تامین ش��د که حدود

 24 کیلومتر از این جاده در قالب 6 قسمت در حال ساخت است که 
تا آخر امسال به بهره برداري خواهد رسید.

وی با بی��ان اینك��ه تاکن��ون بی��ش از 30میلیارد توم��ان براي 
دوبانده ش��دن این محور هزینه ش��ده اس��ت، اف��زود: این پروژه 
بیش از 150 میلی��ارد تومان دیگر اعتبار نی��از دارد که اعتبارات 
 اس��تانی پاس��خگوی آن نخواهد ب��ود.وي این مح��ور را حادثه

 خیز ترین جاده اس��تان عنوان کرد و گفت: با توجه به تصادفات 
و خس��ارات جاني و مالي ک��ه این مح��ور در ب��ر دارد می طلبد 
مس��ئوالن و نمایندگان اس��تان در راس��تاي اج��رای کامل این 
پروژه پیگیري های موثری داش��ته باش��ند چراکه تامین بودجه 
آن از مطالب��ات اعتب��اري درجه یک اس��تان اس��ت.مقصودي 
با بی��ان اینكه نامطل��وب بودن وضعی��ت آس��فالت برخي نقاط 
جاده نی��ز باعث نارضایت��ي رانندگان اس��ت، اف��زود: حدود 20 
کیلومتر از جاده قدیم این محور در برنامه آس��فالت و بهس��ازي 
قرارگرف��ت و ب��ه بهره ب��رداری رسید.بیش��ترین آمار کش��ته و 
 مجروح ش��دن بر اثر تصادفات در محور بروجن- لردگان اس��ت .

رییس مرکز فوریت های پزشكی استان نیز در گفت وگو با ایسنا 
محور ش��هرکرد- بروجن- لردگان را پرحادثه خیز ترین جاده در 
استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد  و گفت: ساالنه بیشترین 
آمار کشته و مجروح شدن بر اثر تصادفات در این محور اعالم می 
شود.به گفته وی، بیش��ترین حوادث جاده اي س��ال گذشته در 
محور بروجن– لردگان و محور شهرکرد- خوزستان از مسیرجاده 
خراجي بوده است؛ همچنین بیشترین آمار ماموریت 115 نیز در 
این دو محور استان بوده است.شاهین با بیان اینكه هم اکنون در 
مسیر بروجن- لردگان 11پایگاه اورژانس 115 فعال است، تصریح 
کرد: حدفاصل پایگاه ها برحسب استاندارد کشوري 40کیلومتر 
است؛ این در حالی  اس��ت که در این استان میانگین فاصله 20 تا 

25کیلومتر است.

پرحادثه ترین محور چهارمحال و بختياری؛ در انتظار تامين اعتبارات ملی

جاده جان ها را آسان می گیرد 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1143 |سه شنبه 9 مهر 1392 | 25 ذی القعده  1434



Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

سه شنبه 9 مهر  1392 |25 ذی القعده  1434
شماره 1143 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

No. 1143  , October  1  ,2013
8 Pages

امام باقر )ع( : 
در كتاب على عليه السالم نگاه كردم و چنين يافتم : بهاى هر 

انسان و منزلت او ، به اندازه شناخت اوست.

سبزی ضروری که باید بخورید

سبزیجات از منابع غنی آنتی اکسیدان به حساب می آیند. خوشبختانه 
این گیاهان در وعده های غذایی ما بسیار دیده می شوند. در اینجا اما 
به نمونه هایی اشاره ش��ده که مصرف بیشتر آنها به سالمت ما کمک 

بیشتری می کند.

کلم بروکلی
کلم بروکلی سرش��ار از آنتی اکس��یدان های ضد سرطان است. یکی 
از تحقیقات نشان داده اس��ت، مردانی که پنج بار یا بیشتر در هفته 
از این قبیل س��بزیجات که بروکلی یکی از آنهاس��ت می خورند، در 
 صورت ابتال به سرطان مثانه، شانس��ی ۱۰ درصد بیشتر از مردان در

 بهبودی دارند.

پیاز
تمام��ی آنتی اکس��یدان ضد س��رطان پی��از را در صورتیک��ه آن را 
خام مص��رف کنید به دس��ت خواهی��د آورد. پختن پی��از در دمای 
 زیاد، فوای��د ضد س��رطان آن در س��رطان های ریه و پروس��تات را

 کاهش می دهد.

ذرت
ذرت را به هر ش��کلی که مصرف می کنید بالل یا پخته ش��ده، تنها 
مراقب باش��ید که ذرت پخته ش��ده را می خورید. ی��ک مطالعه در 
ژورنال مواد غذایی کش��اورزی و شیمی نش��ان داده است که میزان 
آنتی اکس��یدانِ  لوتئین در ذرت پخته ش��ده بیش��تر است و هر چه 
 ذرت بیش��تر پخته ش��ود، می��زان این آنتی اکس��یدان نیز بیش��تر 

خواهد بود. 
این آنتی اکسیدان، ریسک نابینایی و کم بینایی بر اثر کهولت سن را 

در افراد مسن موثر کاهش می دهد.

نخود سبز
کوچک ام��ا نیرومند! طب��ق نتیجه یک��ی از تحقیق��ات در ژورنال 
بین المللی سرطان مشخص شده که مصرف مقداری از نخود سبز به 

همراه دیگر حبوبات، ریسک سرطان معده را کاهش می دهد. 

کلم پیچ
ای��ن گیاه س��بز ب��ا برگ ه��ای مجع��د، سرش��ار از ویتامین س��ی 
اس��ت. آنت��ی اکس��یدان آن ب��ا ک��م ک��ردن س��طح LDL ی��ا 
 کلس��ترول ب��د، منج��ر ب��ه کاه��ش ریس��ک بیماریه��ای قلب��ی

 می شود.

 فلفل قرمز
ی��ک فلف��ل متوس��ط، فق��ط ۳۲ کال��ری دارد، ام��ا دارای حج��م 
عظیم��ی از ویتامی��ن س��ی اس��ت ک��ه ح��دود ۱۵۰ درص��د از 
ارزش روزان��ه توصیه ش��ده را تامین ک��رده و از گرفتگی ش��ر این 
 که از عوام��ل اصل��ی ب��روز بیماری های قلب��ی اس��ت، جلوگیری 

می کند.

اسفناج
اس��فناج با کاروتنوئیدها س��اخته شده؛ آنتی اکس��یدان هایی که به 
س��المت چش��م ها کمک می کند و از بروز دژنراس��یون ماکوالر که 
باعث نابینایی در افراد مس��ن می ش��ود، جلوگیری می کند. پختن 
 س��بزیجات کمک می کند لوتئین )کاروتنوئید( بهتر توس��ط بدن

 جذب شود.
ماکوالر نقطه ای زردرنگ در ش��بکیه چش��م اس��ت که بیش��تری 
حساسیت به نور را در شبکیه دارد و فس��اد آن از شایع ترین عوامل 

کوری در افراد مسن است. 

جوانه یونجه
این نیروگاه کوچک، منبعی غنی از بتاکارتن اس��ت. آنتی اکسیدانی 
است که شما را در برابر س��رطان ریه محافظت می کند و به ساخت 
پوست س��الم، مو، ناخن ها، لثه ها، غدد، اس��تخوان ها و دندان کمک 

می کند.
 ای��ن گی��اه همچنی��ن منب��ع خوب��ی از ویتامی��ن ای اس��ت، که 
ممک��ن اس��ت از حمالت قلب��ی جلوگی��ری نماید. مص��رف جوانه 
 یونج��ه همچنی��ن ریس��ک م��رگ در اث��ر س��رطان مثان��ه را 

کاهش می دهد. 

کلم بروکسل
آنت��ی اکس��یدان های ای��ن گی��اه ب��ه رف��ع رادیکال ه��ای آزاد 
س��رطانی کم��ک می کن��د و ب��ا ۸۰ درص��د ویتامین س��ی روزانه 
 خ��ود در نص��ف لی��وان، به مب��ارزه ب��ا بیماری ه��ای قلب��ی و آب

 مروارید می رود.

چغندر
سبزیجات از منابع غنی آنتی اکسیدان به حساب می آیند. خوشبختانه 
این گیاهان در وعده های غذایی ما بسیار دیده می شوند. در اینجا اما 
به نمونه هایی اشاره ش��ده که مصرف بیشتر آنها به سالمت ما کمک 

بیشتری می کند.

اش��تباهاتی که از نظر عاطفی در روابط خود مرتکب 
می ش��ویم و آنه��ا را پرده پوش��ی می کنی��م، اغلب 
 اثرات مان��دگار و زی��ان آوری بر روابط م��ا با دیگران 

می گذارد.
 این خطاها به تدریج بر روی هم انباش��ته می شود و 
بعد از چند س��ال، رابطه ما را با دیگران سرد می کند 
و حتی می تواند موجب قطع رابطه با آنها شود. برای 
ایجاد تغییر در مناسباتی که بر اثر اشتباهات عاطفی 
رو به نابودی اس��ت، باید واقعیت ه��ا را درک کنیم و 
بپذیریم که همواره بخش��ی از تقصیرات نیز به گردن 

خود ماست.
برای ترمیم صدمات عاطفی که در رابطه انس��انی ما 
بروز یافته است، باید تالش کنیم که ابتدا خطای خود 
را بیابیم و س��پس آن را بپذیریم اما مشکل این است 
که هنوز عده بیشماری به آن درجه از مهارت عاطفی 
نرسیده اند که صمیمانه از دیگران عذرخواهی کنند و 

موضع دفاعی به خود نگیرند.
هنر ظریف اعتراف به اشتباه و طلب بخشش، آخرین 
مهارت سواد عاطفی است که هر کسی باید به درستی 

آن  را بیاموزد.

     قوانین والزامات یک معذرت خواهی موثر

۱- عذرخواهی باید به ش�یوه ای درس�ت بیان 
شود

 ه��ر مع��ذرت خواه��ی ش��امل دو بخ��ش اس��ت:
 ۱- معذرت خواهی، ۲- پاسخ آن. برای آنکه  معذرت 
خواهی موثر واقع ش��ود، باید به طور کامل و درست 
 بیان شود، مورد تعمق قرار گیرد و در آخر به آن پاسخ

 داده شود.
وقتی کس��ی دیگری را آزرده می س��ازد و سپس به 
شیوه ای س��طحی عذرخواهی می کند و عذرخواهی 
او م��ورد پذیرش نیز واقع می ش��ود، ع��الوه بر اینکه 
عملکردی موثر به تصویر کش��یده نمی شود، ممکن 
اس��ت اثرات زیانبار آن برای همیش��ه باقی بماندت و 
در طوالنی مدت، رابطه را به س��وی قهقرا بکش��اند و 
این نوع عذرخواهی، هیچ نتیجه مثبت و س��ازنده ای 
به بار نیاورد.  بنابراین پذیرش معذرت خواهی نباید به 

سرعت و بدون تامل و تعمق صورت گیرد.

۲- معذرت خواهی زمانی موثر واقع می ش�ود 
که عمل اشتباه فرد در آن کامال مشخص شود

 بعضی اوقات مردم به خاطر عملی که چندان مشکل 
آفرین نبوده به عذرخواهی می پردازند و عامل اصلی 

رنجش را فراموش می کنند. 
الزم است هر مشکلی دقیقا و با موشکافی مورد تحلیل 
قرار گیرد تا معذرت خواهی ب��ه خاطر اصل عمل )نه 

ظاهر آن(  انجام پذیرد.

۳- در هنگام معذرتخواهی از عمل اشتباه خود، 
باید از شدت تاثیر آن  بر دیگران آگاه باشیم

 اگر میزان ناراحتی و رنجش افراد از عملکرد دیگران را 
به سه بخش »خفیف، متوسط و شدید« تقسیم کنیم، 
الزم است میزان عذرخواهی ما دقیقا متناسب با میزان 

یا درجه رنجش طرف مقابل باشد.

    دو اشتباه رایج در عذرخواهی و پذیرش آن

۱- بسنده کردن به یک عذرخواهی لفظی ساده
به کار بردن کلمات��ی مانند »ببخش��ید«، »معذرت 
می خواهم« یا »وای؛ اش��تباه کردم« و غیره، به هیچ 
وج��ه عذرخواهی واقعی محس��وب نمی ش��ود. این 
نوع عذرخواهی ها ش��اید در زمانی که ناخواس��ته به 
 کس��ی تنه می زنیم یا به میان حرف کسی می پریم 
مثمر ثمر باشد اما در موارد دیگری که احساسات طرف 
 مقابل را عمیقا جریح��ه دار کرده ایم، ب��ه هیچ وجه 
موثر نیستند.  معذرت خواهی صحیح و موثر آن است 
که به کسی که به س��بب ایجاد رنجش یا کدورت در 
قلب او شده ایم، پاسخی عاطفی، همدالنه و از صمیم 
قلب بدهیم. در واقع معذرت خواهی باید از ته قلب و 
برای رفتار خاصی باش��د که انجام داده ایم؛ وگرنه بی 
معنا و بی اثر خواهد بود. اگر به دنبال معذرت خواهی، 

رفتار شخص تغییر نکند، ثمری به بار نخواهد آورد.

۲- سریع بخشیدن
این مورد مربوط به زمانی است که طرف مقابل مرتکب 
اشتباه شده و ش��ما قرار است او را ببخش��ید. در این 
قس��مت درباره این موضوع بحث می کنیم که سریع 
بخش��یدن افراد، دقیقا به همان اندازه خطرناک است 
که نبخشیدنشان، زیرا اگر عذرخواهی دیگران را بدون 
هیچ واکنش��ی فورا بپذیرید در روابط عاطفی خود با 
او به هیچگون��ه تغییر مثبت یا بهبود عاطفی دس��ت 

نمی یابید.
از این گذش��ته اگر کس��ی به خاطر عمل خطایی که 
مرتکب ش��ده با یک عذرخواهی س��اده و سرس��ری 
از کنار رنجش ش��ما بگذرد و ش��ما ه��م بگویید که 
»اش��کالی ندارد«، ناراحتی و دلخ��وری همچنان در 
 دلتان باقی می ماند؛ هرچند ک��ه به ظاهر اوضاع آرام

 به نظر می رسد.

قوانین و الزامات یک 
معذرت خواهی موثر
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اخبار ویژه

یک ش��رکت آلمانی دس��تگاه جالبی را ابداع کرده که در عرض تنها هفت دقیقه می تواند 
لباس را کامال اتو کند.

اگرچه این دستگاه بادشدنی در ابتدا شبیه یک وسیله دست دوم موجود در انبارها است اما 
در حقیقت اولین اتوی دست آزاد جهان محسوب می شود.

کاربران می توانند لباسهای خود را روی یک کیسه قابل تورم قرار دهند که سپس با هوای 
داغ پر شده و همه چین و چروکها را از روی پیراهنها و شلوارها رفع می کند.

دس��تگاه عجی��ب Tubie در نتیجه تالش��های مهندس��ی مش��هور آلمانی اس��ت و در 
 وب س��ایت آن ب��ه عن��وان »احتم��اال بهتری��ن نمون��ه موج��ود در جه��ان« توصی��ف

 شده است.
این در حالیست که قیمت این سیستم تقریبا ۳۰ برابر قیمت یک اتوی معمولی و ۸۵۰ پوند 
است اما به گفته سازندگان مزایای آن این قیمت را جبران می کند چرا که افراد می توانند با 

خیال راحت به کارهای دیگر رسیده یا تلویزیون تماشا کنند.

امروزه عده زیادي از افراد ساعت هاي زیادي از روز را به کار مشغول هستند اما جالب است بدانیم 
ساعت کاري طوالني باعث استرس و در نهایت ریزش مو خواهد شد.

محمد رضواني متخصص پوست، مو و زیبایي گفت: افرادي که به دلیل مشغله کاري به استرس 
دچار مي شوند زمینه سازي براي ریزش مو را به وجود مي آورند.

وي افزود: استرس و ریزش مو رابطه مستقیمي با یکدیگر دارند چرا که ریزش مو در بیشتر مواقع 
در خانم ها ناشي از کمبود آمینو اسیدها، آهن، انواع ویتامین ها، امالح معدني و روي است.

وي عنوان کرد: برخي از افراد زماني که با ریزش مو، مواجه مي شوند سریعا به پزشک مراجعه کرده 
و از داروهاي محرک رشد مو براي رفع ریزش مو استفاده مي کنند.

وي اظهار داشت: افزایش سن در ریزش مو بسیار موثر اس��ت و در بیشتر مواقع ریزش مو علت 
ناشناخته اي نیز دارد.

وي تاکید کرد: کساني که از داروهاي محرک رشد مو استفاده مي کنند بعد از قطع مصرف، مجددا 
ریزش مو پدیدار مي شود.

ارتباط ساعات کاری زیاد و ریزش موساخت اولین اتوی دست آزاد جهان

یک محقق دانش��گاه علم و فناوری میس��وری سیستم بازخورد 
جدیدی را با هدف کنترل از راه دور ربات های س��یار ابداع کرده 

است.
این مطالعه نوآورانه به ربات ها امکان عملکرد با نظارت حداقل را 
می دهد و سرانجام به ساخت رباتی خواهد انجامید که می تواند یاد 

بگیرد یا حتی خودکار باشد.
دستاورد دکتر جاگاناتان س��ارانگاپانی از اطالعات کنونی برای 
حرکت دادن ربات ها استفاده می کند و یک طرح کنترل تحمل 

خطا را برای ارتقا احتمال تکمیل یک مسؤولیت ارائه می دهد.
در حال حاضر، پتانسیل رشد بس��یار زیادی در این زمینه وجود 
دارد زیرا به دلیل هزینه ها، سیستم های رباتیک معدودی دارای 

چنین توانایی هستند.
س��امانه بازخورد جدید که بخشی از آن توس��ط بنیاد ملی علوم 
امریکا بودجه گذاری شده، چنانچه ربات رهبر اصلی دارای نقص 
مکانیکی یا سیستم باشد، به هر ربات دنباله رو امکان عملکرد در 

قالب یک ربات رهبر را می دهد.
در ش��کل دنباله رو رهب��ر، ربات رهب��ر از طریق یک سیس��تم 
nonholonomic کنترل می ش��ود؛ این بدین معناس��ت که 
تعقیب کنندگان از همان الگویی اس��تفاده می کنند که رهبر با 

استفاده از سونار انجام می دهد.

زمانی که مش��کالت بروز پیدا می کند و نقش ها برای ادامه دادن 
نیاز به تغییر دارند، سیستم کنترل تحمل خطا وارد عمل می شود.

این سیستم از آموزش فعال تقویت یادگیری استفاده می کند و از 
روانشناسی رفتاری برای نمایش دادن این موضوع الهام می گیرد 
که چگونه ماشین ها در محیط های موجود برای بیشینه کردن نرخ 
عملکرد و کمک به ربات بدون سرنشین جدید، در تخمین زدن 

مسیر جدیدش کمک می کنند.
بدون این س��امانه، تعقیب کننده دارای مس��یری برای پیاده رو 

نخواهد بود و ماموریت به شکست می انجامد.
به گفته دکتر سارانگاپانی، چنانچه یک اپراتور در یک دفتر در حال 
کنترل از راه دور ۱۰ بولدوزر باشد، در صورتی که سیستم رهبر 
دارای نقص مکانیکی باشد، این سخت افزار امکان ادامه فعالیت 

را فراهم می کند.
این تحقیق ابتکاری می تواند به نظ��ارت امنیتی رباتیک و حتی 

مانورهای هوایی اعمال شود.

ابداع مغز برای ربات ها

عکس نوشت

یک زن روستایی 
کامبوجی در حال حمل 
بسته های تخم مرغ در 
سیل

نتایج تحقیقات جدیدی که طی ۲۰ س��ال انجام شده نشان 
می دهد که هرچه زندگی متأهلی افراد ش��ادتر باشد از نظر 
جسمانی سالم تر هستند.براساس نتایج این تحقیقات، دفعه 
آینده که با همسر خود بحث می کنید، مراقب باشید که این 

نوع روابط به س��المتی خودتان صدمه م��ی زند.محققان با 
مقایس��ه باال و پایین های زندگی های متأهلی دارای مشکل 
و س��الم به رابطه محکم بین زندگی هنگام تأهل و س��المت 
جس��مانی رس��یده اند.به این معنا که فعالی��ت  هایی که در 

زندگی زوج تأثی��ر مثبت دارد می تواند در س��المت آنها نیز 
تأثیر گذار باشد.نتایج این تحقیقات در مجله ازدواج و خانواده 
منتشر شده و طی آن شادی ۱6۸۱ نفر در زندگی آنها و تأثیر 

آن بر سالمتی فیزیکی آنها بررسی شده است.
شرکت کنندگان در این تحقیق به ۱۱ پرسش درباره میزان 
رضایت خود از ابعاد روابطش��ان پاس��خ داده اند و ۱۳ سوال 
را درباره رویکرد خود به حس��ادت، خش��م و ع��دم وفاداری 
پاس��خ داده اند. در این میان آنها س��المتی خ��ود را در این 
 نظر س��نجی با چهار رتب��ه عالی، خوب، متوس��ط و ضعیف 

بیان کرده اند.
دکتر کدی هولیس��ت کارش��ناس ازدواج و خانواده درمانی 
در دانش��گاه نبرس��کا-لینکولن در آمریکا اظهار داش��ت که 
ش��ادی و س��المتی در کنار هم قرار می گیرن��د.وی اظهار 
داش��ت: راهی برای قطعی اع��الم کردن این ک��ه آیا زندگی 
س��الم س��المتی و زندگی دچ��ار مش��کل بیم��اری در پی 
دارد، وجود ندارد اما مش��خص اس��ت که کیفی��ت زندگی 
 متأهلی و س��المت جس��مانی دست در دس��ت هم حرکت 

می کنند.

رابطه کیفیت زندگی متأهلی و سالمت جسمانی
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