
تحصیلی  سوابق  تأثیر  میزان  افزایش  احتمال  از  سنجش  سازمان  رئیس 
دانش آموزان به 40 درصد در کنکور سراسری 91 خبر داد.

از  گفت:  کشور  آموزش  سازمان سنجش  رئیس  سرورالدین  محمدحسین 

عوامل  است  رسیده  مجلس  تصویب  به  کنکور  قانون حذف  که   86 سال 
مختلفی باعث تأخیر در حذف کنکور شده است، از جمله آنها محتاطانه 
عمل کردن اعضای کارگروه ماده چهار قانون مربوطه بوده است.  وی افزود: 

اعضای کارگروه احتیاط می کنند تا شیوه ای را که جایگزین کنکور می کنند، 
مفید باشد و ضعف کمتری داشته باشد؛ همچنین مسأله حذف کنکور فقط 

به سازمان سنجش برنمی گردد و پایه اصلی کار، وزارت ...

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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عقیده  هم  ما  با  هم  شما  شاید 
باشید که هیچ ساختماني در شهر 
به اندازه دستشویي هاي عمومي 
که  مکان هایي  نیستند.  مهجور 
وجودشان  ضرورت  به  همه 
آگاهند، اما حاضر نیستند هرگز 

به رسمیت بشناسندشان و حق مطلب را در موردشان ادا کنند.
مگر از سر اضطرار باشد که کسي ...

هر  اولیه  نیازهاي  از  مسکن 
خانواده است و جایگاه ویژه اي 
خانواده  تشکیل  و  زندگي  در 
خانوارها  که  طوري   به   دارد 
در  را  مسکن  خرید  ناچار  به 
بنابراین  مي دهند.  قرار  اولویت 

نسبت هزینه مسکن به درآمد همواره دغدغه بسیاري از مردم بوده و 
هست به طوري که کلیه خانوارها اعم از مستاجر و صاحبخانه تالش 

مي کنند متناسب با درآمدشان خانه اي  براي ...

رئیس شعبه 266 مجتمع قضایی 
خانواده گفت: رسانه ها با انتشار 
نوعی  به  خانواده  دادگاه  اخبار 
برای  را  مشاور  نقش  می توانند 
قاضی  کنند.  ایفا  مرد  و  زن 
شعبه  رئیس  احمدی  غالمرضا 

عدم  دلیل  به  مرد  و  زن  داشت:  اظهار  خانواده  قضایی  مجتمع   266
شناخت و انجام ندادن تحقیقات الزم در ...
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بهار جوانه های اسالمگرايی
 و تداوم كابوس غرب

مهر: از آنجا که حکومت های اسالمی سد بزرگی 
این  باشد،  اهداف خود می  به  برای دستیابی غرب 
مختلف  ترفندهای  با  تا  کرده  تالش  همواره  بلوک 
پیروزی  با  اما  کند،  منزوی  را  اسالمی  های  جنبش 
اسالمگراها در آغازگر انقالبی عربی )تونس( می توان 

گفت کابوس های غرب در حال تعبیر است.
کلید  و  عربی  های  انقالب  شروع  از  غرب  جهان 
خوردن این پروژه عظیم در تونس، از آنجا که هنوز 
خاطره به اصطالح تلخ پیروزی انقالب های مردمی 
و تشکیل حکومت اسالمی در این کشور از ذهن آنها 
پاک نشده بود، تالش می کردند تا این انقالب ها 
را غیر اسالمی جلوه داده و تا حدی خسارت وارد 
شده به خود و منافعشان در جریان این انقالب ها 

را کاهش دهند.
آمریکا  آن  رأس  در  و  غربی  های  حکومت  سران 
سالیان طوالنی و با صرف هزینه های گزاف تالش 
کردند موجی از اسالم هراسی را در دنیا به راه انداخته 
و حرکت های اسالمی در منطقه را منزوی کنند، اما 
با توجه به تحوالت اخیر در جهان عرب و پیروزی 
چشمگیر اسالمگراها در انتخابات مجلس مؤسسان در 
تونس، کشورهای غربی پس از دست دادن متحدان 
خود در منطقه حاال باید شاهد برآورده شدن یکی دیگر 
از کابوس های خود در منطقه یعنی تشکیل حکومت 
اسالمی در تونس و سرایت بهار اسالمگرایی به دیگر 

کشورهای جهان عرب باشند.
حاال کشورهای غربی شاهد این هستند که از خاکستر 
حکومت های دیکتاتوری وابسته به غرب درجهان 
عرب، حکومت های اسالمی و دولت هایی که ریشه 
اعتقادات مردمی دارند برمی خیزند و  باورها و  در 
آورده  بر  به  تن  دیگر  هایی  دولت  چنین  بی شک 
کردن خواسته ها و منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی 

نخواهند داد.
پس می توان گفت نگاه غرب به تحوالت اخیر در 
جهان عرب، نگاهی کوته بینانه بوده و با وجود تالش 
بی وقفه غرب و در رأس آنها آمریکا برای به انحراف 
کشاندن بهار خیزش های مردمی خاورمیانه و جهان 
عرب به سمت دورانی عاری از سلطه استعمارگران 

غربی پیش می رود.
در این راستا نشریه دی سایت در تحلیلی با اشاره به 
این که اسالمگراها در آینده نقش سیاسی مهمی را در 
خاورمیانه ایفا خواهند کرد تأکید کرد که اروپا باید 
 با این حقیقت کنار بیاید و از دنبال کردن آرزوها و 

خیال های خود دست بردارد.
اخوان  که  کرد  تصریح  آلمانی همچنین  نشریه  این 
المسلمین در آینده نقش سیاسی مهمی را در خاورمیانه 
ایفا خواهد کرد و ما نمی توانیم آنها را تکذیب کنیم. 
اروپا باید در نزدیکی به این گروه تالش بیشتری کند. 
ما نمی توانیم این حقیقت را انکار و سیاست های 
خود را مبتنی بر افکار و آرزوهای شخصی خود تنظیم 

کنیم.
تمام  شکست  شاهد  ها  غربی  جمعه  روز  غروب 
پروژه های منفعت طلبانه خود در منطقه و در رأس 
آن جلوگیری از شکوفایی جوانه های اسالمگرایی 
بودند. تروریسم خواندن اسالمگراها و هزینه های 
زیادی که غرب برای القا کردن این توهمات خود 
این  به  آنها نسبت  بدبین کردن  افکار عمومی و   به 
نتیجه  بلکه  نداشت  تأثیری  تنها  نه  کرد  ها  جنبش 
تیرهای  تمام  و  آورد  بار  به  آنها  برای  را  معکوس 
آنها به خطا رفت و ما امروز شاهد صعود و افزایش 

محبوبیت اسالمگراها در منطقه هستیم.
پس می توان گفت دومینوی تشکیل حکومت های 
اسالمی و به حقیقت پیوستن کابوس های پریشان 
آزاد  انتخابات  در  النهضه  حزب  پیروزی  با  غرب 
تونس شروع شد و به زودی غرب شاهد سرایت بهار 
اسالمگرایی به مصر، لیبی و دیگر کشورهای عربی 

نیز خواهد بود.
تونس،  در  اسالمگراها  پیروزی  با  گفت  توان  می 
مرحله دوم انقالب های عربی یعنی بهار اسالمگرایی 
تمامی  به زودی  اسالمی  بیداری  موج  و  آغاز شده 

رویاهای غرب در منطقه را بر باد خواهد داد.
رئیس حزب  الغنوشی  راشد  که  بود  ای  وعده  این 
اسالمگرای النهضه در تونس در سال 1999 در گفتگو 
با روزنامه استاندارد داده بود و با تاکید بر این که آینده 
جهان عرب به اسالمگراها تعلق دارد، حکومت های 
ملت های  برای  ارمغان سکوالریسم  را  دیکتاتوری 

عربی دانسته بود.
های  سیستم  که  بود  داشته  اظهار  همچنین  وی 
سکوالر نتوانستند و نمی توانند چشم اندازی برای 
آینده اکثریت جوانان ارائه دهند. جوانان تحت این 
بینند.  برای زندگی نمی  حکومت ها هیچ مفهومی 
حتی در غرب خانواده و زندگی اجتماعی به طور 

کامل از هم گسیخته است.
در پایان می توان گفت پیروزی اسالمگرایان در تونس 
پیام های فراوانی را در خود جای داده که مخاطبان آن 
هم غربی ها و در رأس آن آمریکا و هم کشورهای 
از اند.  بوده  آفریقا  پا خاسته خاورمیانه و شمال   به 
این کشور  در  اسالمگرایان  پیروزی  پیام  ترین  مهم 
این بوده که قیام مردم تونس اسالمی بوده و برخالف 

ادعای غرب سکوالر و اصالح طلبانه نبوده است.
واشنگتن اکنون خطر اسالمگرایی در منطقه و شکست 
پروژه های اسالم ستیزی خود را بیش از هر زمان 
دیگری احساس می کند، چرا که چند هفته دیگر 
انتخابات مصر هم برگزار خواهد شد و با توجه به این 
که حزب اخوان المسلمین در این کشور از محبوبیت 
این  در  اسالمگراها  پیروزی  است  برخوردار  باالیی 

کشور نیز دور از انتظار نمی باشد.
لیبی نیز گفته که کشور  انتقالی  رئیس شورای ملی 
لیبی یک کشور اسالمی است و مقامات جدید لیبی 
شریعت اسالم را به عنوان پایه و اساس تعیین قوانین 
آینده در نظر گرفته اند. این در حالی است که مردم 
لیبی نیز با شنیدن این اظهارنظر مصطفی عبدالجلیل، 
وی را تشویق کردند و پرچم های شورای ملی انتقالی 

لیبی را نیز به اهتزاز در آوردند.

زايندهرود
قوام نظام جمهوری اسالمی ایران به زنده نگه داشتن ارزش های 

اسالمی است و هر ارزش دیگری مطرح شود انحراف است. 
آیت ا... مصباح یزدی در جمع اولین دوره پیش مطالعاتی شهید 
را  بیان مطلب فوق گفت: کسانی که مسائل  با  مطهری کاشان 
درک می کنند از اول انقالب در صحنه حاضر بودند و با بصیرت 

و دید الزم مسائل را پیگیری می کردند.
کف  مثل  بعضی  گاهی  گفت:  ادامه  در  رهبری  خبرگان  عضو 
از  و  است  موقتی  جوالن  این  که  دهند  می  جوالن  آب  روی 

بین می روند. نگران کف ها و بازی ها نباشید و این بازیگران 
زود از صحنه خارج می شوند. برای ما شخص نباید بت باشد 
حق برای ما مهم است. تا مادامی که شخص در راه حق است 
حق  با  عاقبت  نباشید  امر  عاقبت  نگران  و  هستیم  او  مخلص 
است و ما هم وظایفی داریم که باید انجام دهیم. همه این ها 
و هر جا یک عنصر  است  پیروز  و آخرش حق  است  امتحان 
حقی نباشد پیشرفت ندارد و به حمدا... امروزه خداوند رهبری 
به ما عنایت کرده که این رهبر نمونه است و کم نعمتی نیست 
نعمت والیت و ان شاءا... هم قدردان این نعمت هستیم. ایشان 

در پایان سخنان خود افزود: مسأله مهم که اصل کار است این 
که این انقالب و حرکت با نام اسالم شروع و با نام اسالم به 
پیروزی رسید و قوام نظام جمهوری اسالمی به زنده نگه داشتن 
ارزش های اسالمی می باشد و هر ارزش دیگری مطرح شود 

انحراف است.
با حضور 35  به ذکر است دوره مطالعاتی شهید مطهری  الزم 
خواهر و 25 برادر به منظور مرور و مباحثه کتاب های شهید 
مطهری در طول یک سال به صورت حضوری در چهار سطح 

برگزار می گردد که در حال حاضر سطح اول آن است 

افزایش  احتمال  از  سازمان سنجش  رئیس  فارس: 
به  دانش آموزان  تحصیلی  سوابق  تأثیر   میزان 

40 درصد در کنکور سراسری 91 خبر داد.
سنجش  سازمان  رئیس  سرورالدین  محمدحسین 
آموزش کشور گفت: از سال 86 که قانون حذف 
عوامل  است  رسیده  مجلس  تصویب  به  کنکور 
مختلفی باعث تأخیر در حذف کنکور شده است، 
از جمله آنها محتاطانه عمل کردن اعضای کارگروه 

ماده چهار قانون مربوطه بوده است. 
تا  می کنند  احتیاط  کارگروه  اعضای  افزود:  وی 
شیوه ای را که جایگزین کنکور می کنند، مفید باشد 
و ضعف کمتری داشته باشد؛ همچنین مسأله حذف 
کنکور فقط به سازمان سنجش برنمی گردد و پایه 

اصلی کار، وزارت آموزش و پرورش است.
خیلی  از  ما  داد:  ادامه  سنجش  سازمان  رئیس 
اما  شده ایم،  آماده  کنکور  برای حذف  پیش  وقت 
بعد  باشد،  آماده  باید  پرورش هم  و  آموزش  ابتدا 
هم مسئوالنی که در این رابطه دخیل هستند باید 
آمادگی آموزش و پرورش را برای حذف کنکور 

تأیید کنند.
یکی  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  سرورالدین 
امتحانات  سئواالت  که  است  این  دغدغه ها  از 
طراحی  سراسری  صورت  به  دانش آموزان  نهایی 
سراسری  صورت  به  اوراق  تصحیح  اما  می شود، 
نیست؛ بنابراین اگر یک پاسخ را به 10 نفر بدهیم 
ممکن است 10 نمره متفاوت به آن بدهند که این 
باید  پرورش  آموزش و  بنابراین  نیست.  قابل قبول 
به  اوراق  سراسری  تصحیح  برای  را  خود  طرح 

کارگروه بیاورد.
دیگر  نگرانی  داد:  ادامه  سنجش  سازمان  رئیس 
اعضای کارگروه به ویژه نمایندگان عضو کمیسیون 
وقتی  که  است  این  مجلس  تحقیقات  و  آموزش 
وزن سوابق تحصیلی دانش آموزان افزایش می یابد 
و کنکور حذف می شود در آن صورت باید امنیت 
سئواالت،  طراحی  جمله  از  تحصیلی  سوابق 
برگزاری آزمون و تصحیح اوراق نیز بسیار بیشتر 
سازمان سنجش  کار  طراز  در  یعنی  باشد،  االن  از 

قرار گیرد.
وی با اشاره به برخی از اقدامات آموزش و پرورش 
سوابق  فایل  کردن  آماده  جمله  از  راستا  این  در 
امسال  کرد:  عنوان   90 سال  آزمون  در  تحصیلی 
برای نخستین بار سوابق تحصیلی دانش آموزان را 
به میزان 25 درصد به جای معدل سال سوم آنها 
در آزمون تأثیر دادیم و پیش بینی ما این است که با 
تصمیم کارگروه برای سال 91 میزان تأثیر سوابق 

تحصیلی در کنکور به 40 درصد برسد.
سوابق  اعمال  شیوه  درباره  پایان  در  سرورالدین 
دانشگاه  در  دانش آموزان  پذیرش  برای  تحصیلی 
به  کار  که  صورتی  در  داشت:  اظهار   92 سال  از 
آموزش  صورت  آن  در  برود  پیش  مناسبی  شیوه 
و پرورش نتایج ناشی از سوابق تحصیلی را به ما 
نتایج  نیز نمرات را پردازش و  اعالم می کند و ما 
دلیل  به  پرورش  و  آموزش  اما  می کنیم  اعالم  را 
تشریحی بودن آزمون هایش کار دشواری در پیش 
به  را  آزمون ها  این  که  کرد  و تالش خواهد  دارد 

صورت تستی برگزار کند. 

سراسری

رئيسسازمانسنجشخبرداد:

سازمان سنجش برای حذف کنکور آماده است

خبر

نصف النهار

فرو پاشی تدريجی تشکیالت خودگردان
تداوم  با  کرد:  تأکید  فتح  جنبش  مرکزی  کمیته   عضو 
سیاست های فعلی اسرائیل، تشکیالت خودگردان از هم 

فرو می پاشد.
عزام االحمد در گفتگو با روزنامه الوطن اظهار داشت: چیزی 
به عنوان انحالل تشکیالت خودگردان فلسطین وجود ندارد، 
چون این تشکیالت با تداوم سیاست های فعلی اسرائیل از 
هم فرو می پاشد. وی با تأکید بر لزوم انجام تحرکات جدید 

در قضیه فلسطین تأکید دارد: تشکیالت خودگردان، تشکیالتی تحت اشغال است. جامعه 
بین الملل اگر در این مسأله جدیت دارد باید این اشغالگری را رفع کند تا تشکیالت 

خودگردان بتواند به مأموریت های خود عمل کند.
وی تأکید کرد: البته این مسأله تنها به گفتگوهای فتح و حماس خالصه نمی شود و یک 

گفتگوهای ملی میان تمامی جریان ها و گروه های فلسطینی است.

پرده جديد كعبه رونمايی شد
فارس: پرده جدید کعبه که قرار است روز نهم ذی حجه 

بر خانه خدا قرار گیرد، رونمایی شد.
از  خدا  خانه  پرده  دوخت  کارگاه  گفت:  الشیبی  صالح 
سال 1346 قمری مصادف 1304 شمسی کار می کند. در 
مراسم رونمایی پرده جدید کعبه تعدادی از مسئوالن بعثه 

حج کشورها هم حضور داشتند. 
عمران  آل   96 آیه  کعبه  جدید  پرده  از  بخشی  روی  بر 

)نخستین خانه ای که برای مردم در زمین ساخته شده همین کعبه مستقر در مکه 
معظم است که این کعبه مایه و نشانه هدایت جهانیان قرار داده شده است.( نوشته 
شد است هر سال نهم ذی حجه خانه خدا قبله مسلمانان با گالب ناب کاشان ایران 
شسته و سپس پرده خانه خدا تعویض می شود و پرده قدیمی تکه تکه شده و به 

مسئوالن کشورها هدیه داده می شود. 

جامعه آمريکا 400 درصد افسرده تر شده  است
 

و  کنترل  مرکز  سوی  از  تازگی  به  که  گزارشی  اساس  بر 
پیشگیری از بیماری های ایاالت متحده آمریکا منتشر شده، 
ظرف دو دهه گذشته میزان مصرف داروهای ضد افسردگی 

در آمریکا 400 درصد افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی آلترنت، ظرف دو دهه گذشته 
میزان مصرف داروهای ضد افسردگی در آمریکا 400 درصد 

افزایش یافته است.
 بنابراین گزارش، در بین آمریکایی های 18 تا 44 ساله، داروهای ضدافسردگی بیشترین 
طیف دارویی مورد استفاده است. همچنین 23 درصد از زنان بین 40 تا 59 ساله آمریکایی 
از این دست داروها مصرف می کنند. مصرف باالی داروهای ضدافسردگی در آمریکا 
الزاما نشانه ابتال به این بیماری نیست بلکه می تواند ناشی از ناامیدی هایی باشد که فضای 

سیاسی حاکم بر جامعه آمریکا در این کشور ایجاد کرده است. 

جهاننما

ایرنا: مسئول روابط عمومي سازمان اتوبوسراني اصفهان و حومه 
از مجهز شدن تمام ناوگان اتوبوسراني این شهر به دستگاه کنترل 

الکترونیکي »AVL« تا پایان سال جاري خبر داد.
امکان  که  است  سیستمي   AVL الکترونیکي   دستگاه 
موقعیت یابي اتوبوس هاي متعلق به یک ناوگان را از طریق نمایش 
 GPS نقشه جغرافیایي به رروي صفحه رایانه با استفاده از فناوري
و یک رسانه فراهم مي سازد. در این سیستم اطالعات مربوط به 
موقعیت جغرافیایي از طریق یک رسانه به یک رایانه مرکزي منتقل 

و سپس بر روي نقشه ارسال مي شود.
مرتضي قرنفلي افزود: یکي از پروژه هاي در دستور کار شرکت 
واحد اتوبوسراني اصفهان، مجهز کردن تمام ناوگان به دستگاه 

کنترل الکترونیکي AVL است.
وي با بیان این که تاکنون 700 دستگاه اتوبوس به این سیستم 
مجهز شده است، اظهار امیدواري کرد تا پایان سال جاري تمام 

ناوگان شرکت اتوبوسراني اصفهان به این دستگاه مجهز شود.
افزایش سود و  بر  این سیستم عالوه  از  با استفاده  افزود:  وي 
کیفیت سرویس دهي، مي توان با استفاده از یک مانیتور در مراکز 
اتوبوسراني و نقشه هاي GPS مشکالتي از قبیل سرعت بیش از 

حد یک ناوگان و از خط خارج شدن آن را برطرف کرد.
 )BRT( قرنفلي به پروژه راه اندازي پنج خط اتوبوس تندرو
در شهر اصفهان اشاره کرد و گفت: این پروژه در شوراي عالي 
هماهنگي ترافیک کشور به تصویب رسیده که اولین خط آن به 
طول 22 کیلومتر در مسیر پل اندیشه تا باغ قوشخانه و اولین 

مرحله این خط مسیر پل یزدآباد تا میدان آزادي است.
وي با بیان این که روزانه بیش از 90 هزار مسافر از طریق این 
خطوط جا به جا مي شوند، افزود: به دلیل سرعت باال، امنیت و 
آرامش و قیمت کم این اتوبوس تندرو )یکصد تومان به ازاي 9 

کیلومتر( استقبال مردم باال بوده است. 

تاپايانسالجاري؛

تمام ناوگان اتوبوسراني اصفهان به دستگاه كنترل 
الکترونیکي مجهز مي شود

آيتا...مصباحيزدی:

قوام نظام جمهوری اسالمی ايران به زنده نگه داشتن ارزش های اسالمی است

پیشنهاد افزایش 20 درصدی قیمت آب در پلکان دوم اجرای 
ستاد  اختیار  در  نیرو  وزارت  توسط  ها  یارانه  قانون هدفمندی 

هدفمندی یارانه ها قرار گرفت.
قانون  اجرای  دوم  فاز  در  آب  قیمت  درصدی   20 افزایش 
هدفمندی یارانه ها در بخش آب برای دستیابی به قیمت واقعی 
آن در قالب یک برنامه پنج ساله، از سوی وزارت نیرو به ستاد 

هدفمندی یارانه ها ارائه شده است.
است  یافته  اجازه  ساله  پنج  برنامه  یک  قالب  در  نیرو  وزارت 
تا  را  آب  قیمت  پلکانی  افزایش  به  مربوط  های  ریزی  برنامه 
باید  وزارتخانه  این  حال  این  با  دهد.  انجام  آن  واقعی   قیمت 
جمع بندی ها و کارشناسی های خود را در این زمینه در اختیار 

ستاد هدفمندی یارانه ها قرار دهد.
به تازگی توسط وزارت نیرو طرحی به ستاد هدفمندی یارانه ها 
ارائه شده است که از طریق آن بتواند در صورت اخذ مصوبه 
یارانه ها در سال جاری و وجود زمان  جدید ستاد هدفمندی 
مناسب برای اجرای فاز دوم قیمت ها، تا قبل از اتمام سال وارد 

پلکان دوم قیمت ها در بخش آب شود.

محمدرضا عطارزاده، معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو در 
برای  نیرو  وزارت  پیشنهاد  که  بود  کرده  اعالم  مهر  با  گفتگو 
افزایش قیمت آب به ستاد هدفمندی یارانه ها رفته است و در 
صورت اخذ مصوبه و تأیید ستاد هدفمندی، وزارت نیرو آماده 

افزایش قیمت آب است.
البته معاون وزیر نیرو هرگونه تغییر در تعرفه های بخش آب را 
منوط به نظر ستاد هدفمندی دانست و گفت: تا این ستاد نظر 
خود را به صورت مصوبه رسمی اعالم نکند، هیچگونه تغییر و 
یا افزایشی در تعرفه ها ایجاد نخواهد شد. طی روزهای گذشته 
تغییری در  این خبرگفت: هر  تأیید  با  نیرو  نامجو، وزیر  مجید 
و  انجام شود  ها  یارانه  هدفمندی  ستاد  نظر  با  باید  بخش   این 

هم اکنون نیز منتظر مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها هستیم.
گفتنی است در هفته های اخیر خبرگزاری مهر، احتمال افزایش 
20 درصدی قیمت آب قبل از پایان سال جاری را در گفتگو با 
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اعالم کرده بود که پس از 
آن برخی از رسانه ها ضمن پرداختن به این موضوع، اخبار ضد 

و نقیضی را در این باره منتشر کرده بودند. 

مهر: یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی از تذکر این سازمان به اپراتورهای تلفن همراه به دلیل 
موبایل  آنتن دهی  کیفیت شبکه و ضعف  نامطلوب  وضعیت 
اپراتورهای  شبکه  دهی  پوشش  وضعیت  گفت:  و  داد  خبر 

موبایل مناسب نیست.
بر  سازمان  این  نظارت  مورد  در  زاده  داداش  غالمرضا 
عملکرد اپراتورهای تلفن همراه فعال در کشور اظهار داشت: 
تلفن  اپراتورهای  کیفیت شبکه های  از وضعیت  رگوالتوری 
همراه راضی نیست و طی تذکری به اپراتورهای همراه اول و 
ایرانسل وضعیت این شبکه ها را غیر قابل قبول اعالم کرده 

است.
تنظیم  سازمان  ارتباطی  های  سرویس  بر  نظارت  مدیرکل 

به  مشکل  این  که  این  بیان  با  رادیویی  ارتباطات  و  مقررات 
دو اپراتور همراه اول و ایرانسل اعالم شده است اضافه کرد: 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شبکه اپراتورهای 
موبایل کشور را اسکن و درایو تست کرده تا مشکالت ناشی 
از عدم پوشش و ضعف آنتن دهی موبایل اپراتورها مشخص 

شود.
 وی با بیان این که وضعیت پوشش دهی شبکه اپراتورهای 
در  مناسب  پوشش  عدم  کرد:  تصریح  نیست  مناسب  موبایل 
این نشان  شبکه های موبایل در کشور خود را نشان داده و 
 می دهد که اپراتورها در این بخش توسعه کیفی نداشته اند.

ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان  در  مسئول  مقام  این   
رادیویی با توضیح آن که سطح سیگنال در تست شبکه باید 

به عددی قابل قبول از نظر این سازمان برسد، خاطرنشان کرد: 
به رغم اظهارات اپراتورها این عدد تفاوت هایی دارد و حتی 

نقاطی به طور کامل کور در شبکه موبایل دیده می شود.
پروانه  طبق  موبایل  اپراتورهای  تعهدات  به  اشاره  با  وی 
فعالیتشان گفت: ایرانسل موظف است تمامی شهرهای کشور 
را تحت پوشش قرار دهد و 85 درصد پوشش جمعیتی نیز 

برعهده همراه اول است.
تنظیم  سازمان  ارتباطی  های  سرویس  بر  نظارت  مدیرکل 
مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این که این سازمان هر سه 
ماه یکبار نسبت به دریافت گزارش پوشش دهی شبکه های 
موبایل اقدام می کند ادامه داد: تست شبکه با ادعای اپراتورها 

مغایرت دارد.

دریافت  گزارشات  زودی  به  که  این  بیان  با  زاده  داداش 
می  اعالم  را  موبایل  های  شبکه  کیفیت  وضعیت  از  شده 
طور  به  رگوالتوری  که  است  سالی  امسال  کرد:  تأکید  کنیم 
مشکل  رفع  برای  اخطار  و  جریمه  قانونی  ابزارهای  از   قطع 

پوشش دهی اپراتورهای موبایل استفاده خواهد کرد.
 وی با بیان این که تست های انجام شده از شبکه اپراتورهای 
 10 حدود  گفت:  است  نداشته  بر  در  مطلوبی  نتیجه  موبایل 
سوی  از  شده  انجام  های  تست  نتایج  میان  درصد   22/5 تا 
رگوالتوری و ارقامی که این سازمان از پوشش شبکه به دست 
کنند  می  اعالم  اپراتورها  که  ارقامی  و  اعداد  با  است  آورده 
و  مستدل حل  به صورت  باید  موضوع  این  که  دارد  تفاوت 

فصل شود.

جريمهواخطاردرانتظاراپراتورها

تذكر به ايرانسل و همراه اول به دلیل مشکل كیفیت

بسته افزايش 20 درصدی قیمت آب روی میز ستاد هدفمندی
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استانداری  بحران  مدیریت  ستاد  مدیرکل  فارس: 
اصفهان گفت: در حال حاضر تمام واحد های صنعتی 
موجود در استان به منظور کاهش آلودگی هوا ملزم 
به رعایت استاندارد های ایمنی و مشخص شده در 

قانون هستند.
منصور شیشه فروش با اشاره به این که کاهش آلودگی 
هوا به مشارکت تمام مردم نیاز دارد، اظهار داشت: در 
حال حاضر کار گروه کاهش آلودگی هوا در استان 
به  وضعیت  این  ساماندهی  و  است  شده  تشکیل 
مهم ترین  به  دارد. وی  نیاز  قانونی  کار های  و  ساز 

برنامه های اجرایی ستاد مدیریت بحران استانداری در 
این زمینه اشاره کرد و افزود: دستورالعمل مقابله با 
پدیده گرد و غبار و آلودگی در استان تدوین شده 
است و تمام ادارات و دستگاه های اجرایی استان باید 

موارد مشخص شده در این زمینه را رعایت کنند.
مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان با 
اشاره به این که اداره حفاظت محیط زیست استان 
کاهش  راستای  در  مناسب  راهکار های  با  همواره 
آلودگی هوا گام بر می دارد، تصریح کرد: در حال 
تجهیز  استان  سطح  در  پایش  سیستم های  حاضر 

شده است و با استفاده از این سیستم ها آلودگی های 
موجود در شهرستان ها مانیتورینگ می شود.

وی به تغییرات ایجاد شده در بخش صنعت استان 
صنعتی  واحد های  تمام  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره 
موجود در استان به منظور کاهش آلودگی هوا ملزم 
به رعایت استاندارد های ایمنی و مشخص شده در 

قانون هستند.
شیشه فروش با اشاره به این که تمام برنامه های موجود 
به منظور کاهش آلودگی هوا در استان عملیاتی شده 
است، تأکید کرد: خارج کردن خودرو های فرسوده 

میزان آلودگی موجود در سطح شهر ها را به میزان 
خودرو های  از  بسیاری  و  می دهد  کاهش  زیادی 
در  موجود  فرسوده  خودرو های  جایگزین  جدید 

استان شده اند.
در  مختلف  آموزشی  کارگاه های  برگزاری  به  وی 
استان به منظور مقابله با آلودگی هوا اشاره کرد و 
بیان داشت: برنامه های آموزشی در این زمینه باید 
با همکاری  باید  استمرار داشته باشد و تمام مردم 
نتایج این پدیده در جامعه  اثرات و  با مسئوالن از 

جلوگیری کنند.

برایساماندهیآلودگیهواصورتگرفت؛

صنايع اصفهان ملزم به رعايت استاندارد های قانونی 

 ناهيدشفيعی

زنجیره مشکالت نان اصفهان از تحویل آرد بی کیفیت به 
نانوایان آغاز می شود و تا پخت نامناسب و کم فروشی 
ادامه دارد در این میان تنها مصرف کنندگان هستند که 
استانداردها را رعایت می کنند و کم ترین مصرف سرانه 

در کشور را دارند.
هر سال در پایان فصل خرید گندم مازاد کشاورزان استان، 
این نانوایان هستند که از افت کیفیت آرد گالیه دارند و 
 معتقدند کیفیت گندم اصفهان به دلیل آهکی بودن زمین های
منطقه، ضعیف است و باید با محصول دیگر استان ها و 
حتی انواع خارجی گندم مخلوط شود تا نان مناسبی به 
دست مصرف کنندگان برسد و این مشکل هر ساله از 
طریق خرید گندم از دیگر استان ها و ترکیب آن با گندم 

اصفهان برطرف می شود.
آرداصفهانكيفيتندارد

عباس صابری رئیس اتحادیه نانوایان استان اصفهان با تأکید 
بر این مطلب می گوید: یکی از عوامل اصلی در بهبود 
کیفیت نان، مواد اولیه مناسب و سالم است که بیش از هر 
محصولی به گندم و آرد بستگی دارد. وی کارگر آموزش 
دیده، تخمیر خمیر و پخت مناسب را نیز در این چرخه 
دخیل دانست و گفت: متأسفانه کیفیت نان هنوز به وضعیت 
مطلوب نرسیده ولی نانوایان آنچه در توان دارند برای پر 
کردن این فاصله و تحویل نان بهتر به مصرف کنندگان 
انجام می دهند. صابری با اشاره به راه اندازی مرکز آموزش 
با  این مرکز  از سال 1385 گفت:  این صنف  تخصصی 
همکاری و نظارت شرکت غله، تعزیرات آرد و نان و فنی 
و حرفه ای فعالیت می کند و برای هر یک از حرفه آموزان 
 بیش از 40 ساعت آموزش علمی و عملی در نظر گرفته شده

است.
كاهشخريدگندمباكيفيتوآردنامناسب

وی از اعطای 800 پایان نامه به فارغ التحصیالن این مرکز 
تعداد حدود 70 درصد این  داد و گفت:   آموزشی خبر 

رقم  که  می دهند  تشکیل  را  اصفهان  در  فعال  نانوایان 
نانوایان  اتحادیه  رئیس  است.  امیدوارکننده ای  و  مناسب 
آرد  و  گندم  شدن  مخلوط  لزوم  بر  تأکید  با  اصفهان 
و  همدان  خوزستان،  استان های  محصول  با  اصفهان 
باید به نسبت 50 – 50  فارس گفت: این دو محصول 
فقط اکنون  که  حالی  در  شوند،  مخلوط  یکدیگر   با 
 35 درصد گندم با کیفیت تحویل  کارخانجات آردسازی

می شود و بقیه نیاز آنها از داخل استان تأمین می شود.
وی دلیل کاهش خرید گندم از استان های دیگر را باال بودن 
هزینه های تهیه و جابه جایی محصول دانست و گفت: این 
هزینه ها برای پخت نان با کیفیت و سالم در استان اصفهان 

الزم است و نباید به راحتی حذف شوند.
تعطيلی20درصدنانوايیهادرسالگذشته

از  واحدها پس  افزایش هزینه های  به  اشاره  با  صابری 
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: در این مدت حدود 
20 درصد واحدهای نانوایی اصفهان تعطیل شده اند و 

برخی هم میزان پخت روزانه خود را کاهش داده اند.
با این حال وی مشتری مداری را ویژگی نانوایی هایی بیان 
کرد که همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند و گفت: 
 حتی در زمانی که واحدهای پخت نان، از آرد یارانه ای
استفاده می کردند دور ریز نان در اصفهان بسیار کمتر از 
میانگین کشور بود و این شرایط با واقعی شدن قیمت آرد 

و گندم بهتر هم شده است.
افت10هزارتنیمصرفآرداصفهان

رئیس اتحادیه نانوایان اصفهان مصرف ماهانه آرد اصفهان 

تا سال گذشته را حدود 40 هزار تن برشمرد و گفت: 
نزدیک به 11 هزار تن از این رقم سهم شهرستان اصفهان 
بود که اکنون می توان گفت مصرف سرانه استان یک سوم 
کاهش یافته است. به گفته وی، برای داشتن نان سالم باید 
هر سه حلقه گندم، آرد و نان را مورد توجه قرار داد و 
بذر  از  )استفاده  شود  اصالح  ابتدا  از  آرد  تولید  زنجیره 
کشاورزی خوب، سم پاشی سر وقت، آبیاری به هنگام، 
کود پاشی مناسب و...( تا گندم خوب و به دنبال آن آرد و 

نان با کیفیتی تحویل مردم شود.

نانوايان،مهارتكافیندارند
با این وجود سید رضا عقدایی دبیر تعزیرات آرد و نان 
استان اصفهان با اشاره به آمارهای شرکت غله از واردات 
70 هزار تن گندم با کیفیت خبر داد و گفت: اکنون این 
مشکل برطرف شده و حدود 40 تا 45 درصد گندم با 

کیفیت به کارخانجات آردسازی تحویل داده می شود.
وی که معتقد است کیفیت نان اصفهان نسبت به سال های 
گذشته بهتر شده گفت: آموزش، مهم ترین رکن پخت نان 
سالم است که متأسفانه در حد مناسب و مطلوب دنبال 
نمی شود. عقدایی ادامه داد: بهبود کیفیت نان مصرفی یک 
فرآیند تدریجی است و نمی توان انتظار داشت به سرعت 
و در مدت بسیار کوتاهی شاهد تغییر چشمگیر در این 

زمینه باشیم.
كمفروشیوتخلفمرتبگزارشمیشود

وی در پاسخ به پرسش زاینده رود درباره دلیل افزایش 
کم فروشی و تخلف در این قشر گفت: البته کم فروشی و 
تخلفات دیگر به صورت مرتب گزارش و با آن برخورد 
می شود و هر ماه از بین هزار و 100 واحد نانوایی اصفهان، 

حدود 10 تا 20 واحد اخطار دریافت می کنند.
و  فروشی  کم  اصفهان  استان  نان  و  آرد  تعزیرات  دبیر 
این  تخلفات  بیشترین  را  مشتریان  با  نامناسب  برخورد 
صنف بیان کرد و گفت: عالوه بر گزارش های بازرسان، 
اگر مردم شکایت یا انتقادی از سبک شدن وزن چانه ها 
یا قرص های نان دارند به طور حتم با تعزیرات آرد و نان 

تماس بگیرند و موضوع را گزارش دهند.

اقتصاد

گزارش

نيم نگاه
وقتيدودوتاچهارتانميشود...

درآمد خانوار
و سراب خانه دار شدن

است و جایگاه  اولیه هر خانواده  نیازهاي  از  مسکن 
به  طوري   ویژه اي در زندگي و تشکیل خانواده دارد 
که خانوارها به ناچار خرید مسکن را در اولویت قرار 
مي دهند. بنابراین نسبت هزینه مسکن به درآمد همواره 
دغدغه بسیاري از مردم بوده و هست به طوري که کلیه 
خانوارها اعم از مستاجر و صاحبخانه تالش مي کنند 
متناسب با درآمدشان خانه اي  براي خود تهیه کنند اما 
افراد  باالي مسکن موجب مي شود  گاهي هزینه هاي 
به مسکن اختصاص  را  از درآمد خود  بخش زیادي 

دهند.
 کارشناسان معتقدند در دنیا خانوارها با پس انداز 10 درصد
مسکن  مي توانند صاحب  سال،  درآمد خود طي 10 
شوند و این در حالي  است که خانوارها در کشور ما 
 اگر بیش از 50 درصد از درآمد خود را طي 10 سال
مسکن  قیمت  ماندن  ثابت  شرط  به  کنند  پس انداز 

مي توانند صاحب خانه شوند.
به عالوه در ایران وضعیت بخش مسکن مشخص شده 
و مانند حساب ریاضي نیست به طوري که ممکن است 
فردي اقدام به خرید یک ملک کند و در شرایطي که 
هنوز یک سوم قیمت ملک را پرداخت نکرده است 
قیمت ها افزایش یابد و فرد بتواند با فروش آن واحد 

مسکوني ملک دیگري تهیه کند.
همچنین در برخي دوره ها در حالي مسکن به کاالیي 
کسب  براي  افراد  و  شده  تبدیل  بورس  و  احتکاري 
درآمد اقدام به خرید آن کرده اند که بسیاري از افراد 

ناتوان از تهیه سرپناه براي خود بوده اند.
از سوی دیگر با توجه به باال بودن نرخ اجاره ها، سهم 
هزینه مسکن به درآمد خانوار بسیار باال و بنا به اعالم 
یک مقام آگاه براي اقشار کم درآمد حدود 70 درصد 

است.
اگرچه دولت با اجراي طرح ملي مسکن مهر درصدد 
اما  کاهش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار است، 
نیاز قشر  معتقدند مسکن مهر جوابگوي  کارشناسان 
متوسط یا زیر متوسط جامعه خواهد بود و نمي تواند 

نیاز مسکن در همه سطوح را برآورده کند.
از  بسیاري  آرزوي  شدن  خانه دار  این که  به  توجه  با 
شدن  خانه دار  زمان  کاهش  است،  ایراني   خانوارهاي 
مردم و همچنین کاهش سهم هزینه مسکن در سبد 
و  مسکن  تولید  برنامه هاي  افزایش  نیازمند  خانوار 
به  است.  بخش  این  به  بیشتر  مالي  منابع  تخصیص 
دلیل  به  فعلي  شرایط  در  معتقدند  کارشناسان  عالوه 
سیاست هاي انقباضي و همچنین وحشت از افزایش 
باید  اما  نمي شود  پرداخت  تسهیالت  مسکن،  قیمت 
پذیرفت که افزایش قیمت مسکن باید به منظور افزایش 

تولید و رونق صورت گیرد.

صف تقاضا برای خودروهای 
محبوب بازار

گروه صنعتی ایران خودرو در آبان ماه  جاری خودروهای 
کم مصرف و محبوب بازار را به صورت نقد، اعتباری و 

پیش فروش عرضه می کند.
مشتریان می توانند با مراجعه به نمایندگی های مجاز این 
شرکت در سراسر کشور، خودروهایی از جمله سمند، 

پژو 405، پارس، 206 و 207 خریداری کنند.
در این گزارش آمده است، بر اساس بخشنامه جدید 
فروش ایران خودرو در این ماه از خانواده خودرو ملی 
9 مدل به بازار عرضه می شود و تمامی مدل های سمند، 
سورن و سریر را می توان به صورت نقد و یا اعتباری 
با پیش پرداخت پنج میلیون و 500 هزار تا 9 میلیون 
تومان خریداری کرد. همچنین مشتریان از خانواده پژو 
405 حق انتخاب پنج مدل را دارند که به صورت نقد و 
یا اعتباری با پیش پرداخت شش تا هشت میلیون و600 

هزار تومان خودرو مورد نظر خود را خریداری کنند.
به  پارس  پژو  مدل  چهار  مذکور،  بخشنامه  براساس 
پیش  با  اعتباری  و  نقد  یا  و  فوری  تحویل  صورت 
پرداختی معادل هشت میلیون و 600 تا 10 میلیون و 
330 هزار تومان در نمایندگی های ایران خودرو عرضه 

شده است.
شایان ذکر است که به دلیل تقاضای زیاد برای سوزوکی 
گرند ویتارا، ظرفیت فروش برای این خودرو در همان 

ساعات اولیه ثبت نام تکمیل شد.

اوج قیمت طال
با سکه710 هزار توماني

با  امام خمیني )ره(  بهار آزادي طرح  سکه طال تمام 
پیش رو،  ماه هاي  در  تحویل  براي  قیمت ها  باالترین 

معامله شد.
براي  سکه  جاري  آبان ماه  چهار  الي  مهرماه   30 بین 
نیز  و   90 اسفند ماه  دي،  آبان،  ماه هاي  در  تحویل 
اردیبهشت  91 نوسان داشت و در برخي ماه ها رکورد 
زد. سکه طرح امام خمیني)ره( براي تحویل در آبان ماه 
به  توجه  با  قیمت  پایین ترین  و  باالترین  در  جاري 
افزایش12 هزار و450 توماني نسبت به روز قبل، در 
چهارم آبان ماه، 597 هزار و 900 تومان و 587 هزار 
و 100 تومان معامله شد تا بعد از سپري کردن دو روز 
کاهش قیمت در روزهاي دوم و سوم آبان ماه نسبت 
به روزهاي قبل، در این نرخ قرار گیرد. البته باالترین 
نرخ معامله سکه تمام بهار آزادي براي تحویل در آبان 
به  که  مي شود  گذشته  شهریورماه  به 21  مربوط  ماه 
رقم 651 هزار و 800 تومان رسید، اما با تدابیر بانک 
مرکزي در کنترل نرخ طال و ارز در روزهاي اوج گیري 
قیمت طال در کشور، این رقم نقطه  اوج آبشار طال 
براي تحویل در آبان ماه بود و پس از آن سرازیر شد 
تا در ادامه  روندي معقول تر را در افزایش و کاهش 
طي کند. اما جمعه صعود قیمت طال در سطح جهاني 
متوقف شد و باید دید که روند صعودي هفته گذشته 

ادامه مي یابد یا خیر؟

درنتيجهزنجيرهایازمشکالتدرمواداوليهتاپختصورتمیگيرد:

نان بی کیفیت اصفهان، کم فروشی و دیگر هیچ!

مردم صرفه جویی می کنند
باوجودهمهمشکالتیكهدرزنجيرهخريدگندم،تهيهآردوپختنانوجوددارد،مصرفكنندگانبه
قوانيننانوشتهواخالقیاستفادهازاينقوتاليموتپايبندهستندتاجايیكهسرانهمصرفنان
دركشورحدود10كيلوگرمودراستاناصفهانبهكمترازسهكيلوگرممیرسد.اماسيدقاسم
زمانيانمديرعاملشركتغلهمنطقه10كشوردراينبارهمیگويد:ازخوراکمردمكمنشده
استولیباصرفهجويیدرمصرفآردونان،سرانهمصرفنانايناستاننسبتبهميانگين
كشوریپايينتراست.ویبرگزاریدورههایآموزشیبراینانوايانرادربهبودكيفيتنانبسيار
مؤثردانستوگفت:اينامرباعثشدهنانواياندرجريانتخميرنانوقتبيشتریراصرفكرده
وبيشترينراندمانرانيزشاهدباشند.زمانياناظهاراميدواریكردباوارداتگندمازسوی
شركتهایخصوصیازخارجازكشورومخلوطكردنآنباگندمموجوداستانكهارزشغذايی

زيادبااليیندارد،بتوانيمآردونانباكيفيتتریرابهجامعهعرضهكنيم.

كمفروشیوتخلفات
ديگربهصورت
مرتبگزارشوبا
آنبرخوردمیشود
وهرماهازبينهزار
و100واحدنانوايی
اصفهان،حدود10
تا20واحداخطار
دريافتمیكنند

دبيراجرايينمايشگاهمبلماناداريودكوراسيونداخلياعالمكرد:

اصفهان، پايتخت صنعت مبلمان ايران 
دبیر اجرایي نمایشگاه مبلمان اداري و دکوراسیون داخلي 
اصفهان گفت: این استان پایتخت هنري صنعت مبلمان و 

دکوراسیون ایران است.
محمدعلي اکبرزاده افزود: این عنوان با توجه به تاریخچه 
مطرح  شهر  این  براي  گرفته  انجام  تحقیقات  و  اصفهان 

شده است.
وي با بیان این که دبیرخانه جهاني مبلمان در ایران است، 

گفت: کشورمان صاحب سبک در این عرصه است و تخت ها، کتیبه ها و نمونه هاي 
سنگي که در موزه مبل تهران وجود دارد، نشان دهنده قدمت مبلمان در ایران است.

فرهنگ سازي  به  نیاز  و  دارد  زیادي  مبلمان وسعت  که بحث  این  به  اشاره  با  وي 
بیشتري براي آن دیده مي شود، تصریح کرد: با توجه به پژوهش هاي علمي صورت 

گرفته، دکوراسیون اداري در راندمان کار کارمندان تأثیر زیادي دارد.
براساس  فردي  بهداشت  و  ایمني  بحث  صنایع،  مهندسي  رشته  در  وي،  گفته  به 

استاندارد مبلمان شکل گرفته است.
به  با توجه  ایران گفت:  از فناوري نوین در صنعت مبلمان  اکبرزاده درباره استفاده 
تغییرات صورت گرفته در این صنعت، باید از حالت سنتي به سمت مدرن حرکت 
کرد. وي به حمایت دولت از تولید کنندگان واقعي اشاره کرد وگفت: دولت هم باید 

از صادرات بي کیفیت جلوگیري کند.

رئيسسازمانجهادكشاورزیاستاناصفهانبيانداشت:

تولیدكننده و مصرف كننده زيان مي دهند
 

مشکالت بخش کشاورزي استان اصفهان در محل اتاق تعاون 
استان  تعاون  اتاق  عمومي  روابط  گزارش  به  شد.  بررسي 
اصفهان، بهرامي دبیر کل اتاق تعاون با اشاره به اهداف تشکیل 
کمیسیون هاي  تشکیل  گفت:  اتاق  تخصصي  کمیسیون هاي 
به سهم  هاي رسیدن  راه  از  یکي  تعاون  اتاق  در  تخصصي 
بخش تعاون در اقتصاد و پیگیري مطالبات به حق اتحادیه ها 
و تعاوني ها است. بهرامی در ادامه نوسانات قیمت محصوالت 

کشاورزي، خشکسالي، همکاري نکردن سازمان هاي مسئول با تولید کنندگان، وجود 
ایجاد واحدهاي تولیدي پرورش مرغ و  تشکل هاي موازي، صدور بي رویه مجوز 
واردات  اي،  یارانه  تسهیالت  نامناسب  توزیع  تأمین سوخت،  باالي  هزینه  بوقلمون، 
بي رویه محصوالت کشاورزي و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تعاوني هاي کشاورزي 
توزیعي را مهم ترین مشکالت موجود در این زمینه دانست. نریماني رئیس سازمان جهاد 
کشاورزي استان نیز به رشد اعتبارات جذب شده در استان برای افزایش راندمان آب و 
مبارزه با خشکسالي اشاره و تولید کنندگان را به اعمال روش هاي افزایش بهره وري 
توصیه کرد. وي همچنین به بیان مشکالت فرا روي بخش کشاورزي پرداخت و گفت: 
باید به تولید کنندگان این بخش ارزش بدهند و آنها در قیمت گذاري محصوالت نقش 
داشته باشند. هم اکنون مشکالت توزیع به زیان مصرف کننده و تولید کننده است و 

امیدواریم با حمایت دیگر مسئوالن مربوط بتوانیم بر این مشکالت فائق آییم.

مديركلامورعشايرچهارمحالوبختياريخبرداد:

خسارت 355 میلیاردي عشاير ازخشکسالي 
ایرنا: مدیر کل امور عشایر چهار محال و بختیاري گفت: 
خشکسالي سال زراعي گذشته افزون بر 355 میلیارد ریال 

خسارت به عشایر استان وارد کرد.
سال  در  خشکسالي  تداوم  داشت:  اظهار  طاهري  خالد 
زراعي گذشته منجر به کاهش 10 تا 20 درصدي تولیدات 

عشایر استان نسبت به سال هاي گذشته شده است.
نیاز  مورد  کشاورزي  آب  تامین  براي  داشت:  اظهار  وي 

عشایر استان با اعتباري افزون بر 10 میلیارد ریال کانال انتقال آب در روستاهاي 
کریم آباد و خلیل آباد از توابع شهرستان شهرکرد، روستاي لشتر شهرستان اردل، 
روستاي شریف آباد فارسان و روستاي انجوه در لردگان ایجاد شده است. طاهري 
همچنین تصریح کرد: تداوم خشکسالي در چند سال اخیر و خشک شدن قنوات و 
چاه ها باعث شده تا اداره کل امور عشایر استان در راستاي تأمین آب شرب عشایر 
و دام های آنان، آبرساني سیار در سطح تمامي شهرستان های استان را در دستور 
کار قرار دهد. وي، میزان تولیدات عشایري استان در نیمه اول امسال را به ترتیب 
23 هزار تن شیر، 9 هزار و 500 تن گوشت قرمز، 457 تن پشم، چهار هزار و 680 
تن کشک و یک هزار و 170تن قارا اعالم کرد. جمعیت عشایري چهارمحال و 
بختیاري 133هزار نفر است که با دارا بودن دو میلیون واحد دامي به طور متوسط 

25 درصد پروتئین مورد نیاز استان را تأمین مي کنند.

خبر

استان  درماني  بیمه خدمات  مدیرکل  معاون  ایرنا: 
اصفهان گفت: با مصوبه هیأت دولت و در قالب 
زیر  که  بضاعتي  بي  خانواده هاي  ایرانیان،  بیمه 
تنها 15 درصد  ندارند،  قرار  بیمه اي  هیچ  پوشش 

سرانه بیمه را پرداخت مي کنند.

مسلم آشوري اظهار داشت: 85 درصد سرانه بیمه 
افراد بي بضاعت ایراني که زیر پوشش هیچ بیمه اي 

نیستند توسط دولت پرداخت مي شود.
وي تصریح کرد: در قالب بیمه ایرانیان، پرداخت 50 
درصد سرانه مصوب توسط دولت تقبل شده و 50 

درصد سرانه باقیمانده نیز در مورد افراد بي بضاعتي 
که شرایط آنان به تأیید کمیته امداد امام خمیني)ره( 
پرداخت  تخفیف  درصد   35 با  حداکثر  رسیده 

مي شود.
ایران و خارج از  بیمه در  وي، به مقایسه شرایط 

کشور پرداخت و افزود: بیمه در دنیا یک صنعت 
محسوب  شده و فقط افرادي شامل آن مي شوند که 

در این بخش سرمایه گذاري کنند.
آشوری خاطرنشان کرد: در نظام مقدس جمهوري 
شاهد  خدمتگزار  دولت  هاي  حمایت  با  اسالمي 

در  بیمه  هزینه  هاي  از  عمده اي  بخش  که  هستیم 
قالب بیمه ایرانیان توسط دولت پرداخت مي شود.

معاون مدیرکل بیمه خدمات درماني استان اصفهان 
در  نفر  این که در حال حاضر 102 هزار  بیان  با 
استان اصفهان  بیمه خدمات درماني شمال  حوزه 
زیرپوشش بیمه خدمات درماني قرار دارند، گفت: 
سال گذشته هزینه اختصاص یافته به جمعیت زیر 
درماني  خدمات  بیمه  سرپرستي  حوزه  پوشش 

کاشان حدود 95 میلیارد ریال بود.

معاونبيمهخدماتدرمانياستاناصفهان:

خانواده هاي بي بضاعت، 15 درصد سرانه بیمه را پرداخت مي كنند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

الدنسلطانی
تکلیف اصلي نوجوان، حرکت به سمت یک بزرگسال 
مهم  بسیار  وي  نفس  عزت  رشد  براي  است.  مسئول 

است که روابط با آنها مبتني بر احترام متقابل باشد. 
هویت  احساس  نوجواني،  دوره  در  مسأله  مهم ترین 
شخصي است و به عقیده روانشناسان خانواده به عنوان 
اجتماعي  شخصیت  سازنده  عوامل  قوي ترین  از  یکي 
دارد.  او  هویت  گیري  شکل  در  مهمي  نقش  نوجوان، 
البته غیر از خانواده، مسائل دیگري نیز در هویت یابي 
ارتباطات  ایجاد  از  ناگزیر  نوجوان مؤثر است. نوجوان 
خروج  از  ناشي  این  و  است  دیگران  با  تازه  اجتماعي 
او از دوره کودکي و رویکرد به بزرگسالي است. براي 
نوجوان، کسب موقعیت اجتماعي آن هم در میان دوستان 
اهمیت ویژه اي دارد. نوجوان  افراد همسن و سال،  و 
مي خواهد پایگاهي فراتر از خانواده در میان دوستان و 
افراد همسن خود بیابد. از این رو، مي کوشد اطالعات 

الزم را براي داشتن چنین موقعیتي کسب کند. 
تأثيرشخصيتهاروينوجوان:

نوجوان  نیاز دارد که یاد بگیرد چگونه عواطف خود را 
نیاز داردکه یاد  بپذیرد و آنها را راهبري کند. همچنین 

بگیرد چگونه شاد باشد و احساس پذیرفته شدن کند، 
عضوي از گروه همسال خود باشد در حالي که فردیت 
خود را حفظ نماید. نوجوان این مهارت ها را از طریق 
ضمن  نوجوان  مي گیرد.  یاد  تکرار  و  خطا  و  آزمایش 
می پذیرد،  تأثیر  دوستان  و  خانواده  قطب  دو  از  این که 
مي گیرد.  قرار  نیز  اجتماعي  شخصیت هاي  تأثیر  تحت 
حتي شخصیت هاي مذهبي بر بسیاري از نوجوانان اثر 
به خود جذب مي کنند. نوجوانان  را  آنان  مي گذارند و 
عالوه بر این، به سمت افراد دیگري نظیر شخصیت هاي 

اجتماعي، علمي، هنري، سیاسي و یا قهرمانان ورزشي 
این گرایش آن قدر شدید است که  نیز گرایش دارند. 
مستقیم  رویارویي  بدون  حتي  نوجوان  است  ممکن 
با  گیرد.  قرار  وي  تأثیر  تحت  نظر،  مورد  شخص  با 
نوجواني،  دوران  مهم  و  حساس  ویژگي هاي  به  توجه 
و  عاطفي  تربیتي،  راهکارهاي  و  او  با  برخورد  نحوه 
مسأله  این  است.  مهم  بسیار  او  با  ارتباط  در  اجتماعي 
 باید از روي تدبیر، حساب شده و همراه با برنامه ریزي 

باشد. 

نوجوانان اغلب در مورد خود و پذیرش اجتماع احساس 
ناامني مي کنند. در نتیجه آنها بسیار مستعدند که تحت 
فشار همساالن،  خود را با آنها منطبق کنند. دانش آموزاني 
که عزت نفس باال و ارزش هاي درستي را در خود رشد 
مي دهند احتمال کمتري دارد که تحت فشار همساالن به 

انحراف کشیده شوند.
آموزشرفتاراجتماعيبهنوجوان:

نیز  اجتماعي  رفتارهاي  زمینه  در  نوجوان  است  الزم 
اینباره  در  روانشناس  یک  گیرد.  قرار  آموزش  تحت 
مقایسه  در  اجتماعي،  رفتار  لحاظ  از  نوجوان  مي گوید: 
در  او  مي شود.  مشکل  دچار  بیشتر  دبستاني،  سنین  با 
براي  را  خود  مهارت هاي  برخي  نوجواني،  دوره 
بسا  چه  مي دهد.  دست  از  دیگران  با  ارتباط  برقراري 
کودکان دبستاني، رفتار اجتماعي راحت تري دارند. زیرا 
نوجوان در مورد خود، هوشیارتر مي شود و نمي تواند به 
راحتي دوران کودکي عمل کند. بنابراین مسأله آموزش 
باید  می یابد.  نوجوان، ضرورت  به  اجتماعي  رفتارهاي 
باشیم،  این که لحن نصیحت و یا سرزنش داشته  بدون 
گروه هاي  سایر  و  بزرگترها  با  شدن  مواجه  چگونگي 

اجتماعي را به وي بیاموزیم.
از  بیش  نوجوان،  این که  به  توجه  با  مي افزاید:  احمدي 
اجتماعي  آسیب هاي  معرض  در  سني،  گروه هاي  سایر 
گونه  این  با  نیاز  مورد  حد  در  را  او  باید  دارد،  قرار 
ارتکاب  اعتیاد،  به  ابتال  احتمال  ساخت.  آشنا  آسیب ها 
و  قتل  حتي  قاچاق،  سرقت،  قبیل  از  بزهکاري  انواع 
دوري از مراکز تربیتي از قبیل خانه یا مدرسه، مواردي 
نوجوانان،  میان  از  ساله  همه  که  هستند  آسیب هایي  از 
قربانیان خود را انتخاب مي کنند. بنابراین الزم است که 
نوجوان را با این خطرات و آسیب هایي که او را تهدید 

مي کند، آشنا سازیم.
ارتباطوالدينبانوجوان:

مهارت هاي  از  باید  نوجوانان  با  ارتباط  در  والدین 
باشند. یک استاد علوم تربیتي  خاص رفتاري برخوردار 
ارزش هاي  آوردن  پایین  نمودن،  تحقیر  مي گوید: 
به  آنها  کردن  سرزنش  جوانان،  و  نوجوانان  شخصیتي 
بسیار سنگین  نوجوانان  براي  ویژه در حضور دیگران، 
آنان  اوقات  گاهي  برخوردها  این  که  طوري  به  است. 
را گوشه گیر مي کند و به عصیانگري وا مي دارد. والدین 
و  حد  از  بیش  آزادي هاي  که  باشند  داشته  توجه  باید 
شدید  عکس العمل هاي  اندازه،  از  بیش  محدودیت هاي 
براي  گاهي  نوجوانان  مي انگیزد.  بر  نوجوانان  در  را 
رهایي از رنج و ناراحتي و فقر و گرفتاري و یا نجات از 
سرزنش هاي مداوم، فرار از خانه را بر مي گزینند. گاهي 
فرار آنها به خاطر احساس بي پناهي و عدم امنیت است. 
را  مي بینند، خود  دیگران  از  که  محبتي  مختصر  با  آنها 

تسلیم آنان مي کنند. 

به زودی موانع ترافیکی 
میدان شهدا رفع می شود

ایمنا: مدیر عامل سازمان قطار شهری شهرداری اصفهان 
اعالم کرد: کارگاه های عمرانی ایستگاه مترو در میدان 
کل  ترافیکی  موانع  و  می شود  زودی جمع  به  شهدا 

مسیر معابر و پیاده رو رفع می گردد. 
زیربنای  با  شهدا  ایستگاه  گفت:  زعفرانی  عبدالجواد 
شده  واقع  میدان  این  مرکز  در  مربع  متر  هزار  شش 
شهدا  میدان  مترو  ایستگاه  این که  بیان  با  وی  است. 
ظرفیت جابه جایی 11 هزار نفر مسافر در هر ساعت 
را دارد، افزود: در این ایستگاه دو پله فرار در رفیوژ 
خیابان تعبیه شده است. وی سازه ایستگاه میدان شهدا 
به  نسبت  متری   15 عمق  در  و  دوطبقه  در  بتنی  را 
کف آسفالت دانست و اذعان داشت: این ایستگاه با 
سکوهای جزیره ای با دو دسترسی در ضلع جنوب 
غربی )ورودی میدان به چهارباغ( و ضلع شمال شرق 
)ابتدای خیابان کاوه( در حال احداث است. زعفرانی 
پرور  شهید  مردم  حوصله  و  صبر  از  تشکر  ضمن 
اصفهان به خصوص کسبه میدان شهدا به خصوص 
کفش فروشی های چهارباغ پایین اظهار داشت: این 
سازمان تمام تالش خود را در راستای آزاد سازی کل 
مسیر خیابان و عابران پیاده به زودی به کار می برد. 
وی همچنین اعالم کرد: کارگاه های عمرانی ایستگاه 
جمع  زودی  به  دانشگاه  و  تختی  چهارراه  در  مترو 

می شود. 

پرداخت 340 كمك هزينه 
ازدواج به نوعروسان

خمیني  امام  امداد  کمیته  عمومي  روابط  گزارش  به 
)ره( استان اصفهان، معاونت حمایت و سالمت کمیته 
ازدواج حضرت  سالروز  مناسبت  به  کرد:  اعالم   امداد 
هزینه  کمک   340 )س(  زهرا  حضرت  و  )ع(  علي 
ازدواج به مبلغ 340 میلیارد ریال به نوعروسان تحت 
به کمک هاي  اشاره  با  بهرامیان  اهدا مي شود.  حمایت 
مردم نیکوکار استان به کمیته امداد تصریح کرد: در شش 
ماهه امسال شش میلیارد ریال به نوعروسان و دامادهاي 
تحت حمایت کمک جهیزیه و هدیه ازدواج پرداخت 
شده که بخشي از مایحتاج این افراد را تأمین مي کند. 
وي با تأکید بر این که صدقات مردم در خوشبختي و 
توانمندي خانواده هاي ایتام و نیازمند تأثیر بسزایي دارد 
گفت: فرهنگ انفاق و برادري در دین اسالم یک امر 
مؤکد و جزء وظایف مؤمنان و انسان هاي یک جامعه 
است و خیران و نیکوکاران استان با حمایت از فقرا و 
نیازمندان واقعي جامعه نقش بسزایي در حل مشکالت 
خانواده ها دارند به طوري که با همین کمک هاي اندک 
ولي ارزشمند کمیته امداد توانسته ده ها هزار خانواده را از 

رنج فقر رهایي ببخشد.
 

دستگیري سارقان  در اصفهان
زايندهرود

دستگیري  از  اصفهان  استان  آگاهي  پلیس  رئیس 
روز  پنج  طي  سرقت  فقره  ده ها  کشف  و  سارقان 
گذشته در این استان خبر داد. سرهنگ حسین زاده از 
دستگیري دو سارق مسلح به سالح کلت کمري طي 
مدت مذکور خبر داد و افزود: مأموران پلیس آگاهي 
در عملیاتي با مشارکت نیروهاي بسیج این دو نفر را 
که قرار بود تا سرقت مسلحانه اي در اصفهان ترتیب 
دهند را شناسایي و قبل از این که نقشه خود را عملي 
کنند دستگیر کردند. این مقام مسئول عنوان داشت: 
از کالنتري هاي  یکي  با همکاري  دیگر  عملیاتي  در 
زني  آگاهي  پلیس  کارآگاهان  و  اصفهان  سطح شهر 
که در اتوبوس ها، با مهارت خاصي طالجات و وجوه 
زنان را از کیف هاي آنها سرقت مي کرد شناسایي و 
از  ادامه  در  زاده  حسین  سرهنگ  شد.  دستگیر 
سکوریت  شیشه  داراي  مغازه هاي  سارق  دستگیري 
توسط پایگاه شرق پلیس آگاهي استان اصفهان خبر 
نهار  موقع  مغازه ها  نوع  این  صاحبان  گفت:  و  داد 
خود  سکوریت  شیشه  فقط  و  نمي بندند  را  کرکره 
باز شدن این  با توجه به راحت  را قفل مي کنند که 
درها از صاحبان مغازه ها مي خواهیم تا کرکره فلزي 
را حتي براي یکساعت ترک کردن ببندند. این مقام 
انتظامي همچنین از صاحبان مغازه هاي داراي شیشه 
سکوریت که در محدوده شرق اصفهان مورد دستبرد 
قرار گرفته اند خواست تا براي پیگیري پرونده خود 

به پلیس آگاهي مراجعه کنند. 
 

طال، عامل ربايش دختر 4 ساله
زايندهرود

فرد معتادي که براي سرقت طال، کودک چهارساله اي 
با  مبارزه  اداره  کارآگاهان  توسط  بود  ربوده  را 
اصفهان  استان  آگاهي  پلیس  عنف  به  سرقت هاي 
شناسایي و دستگیر شد. سرهنگ حسین حسین زاده 
رئیس پلیس آگاهي استان اصفهان اظهار داشت: در 
از  یکي  در  چهارساله  دختربچه اي  فقدان  وقوع  پي 
محل سکونت  بازي جلوي  هنگام  اصفهان  محالت 
خود موضوع در دستور کار مأموران این پلیس قرار 
پلیس  گسترده  عملکرد  پي  در  افزود:  وي  گرفت. 
دختربچه چهارساله ساعتي بعد از وقوع فقداني در 
یکي از ترمینال هاي سطح شهر بدون طالجاتش پیدا 
این مقام مسئول تصریح  و تحویل خانواده اش شد. 
کرد: با مشخص شدن علت فقداني این بچه با توجه 
به حساسیت موضوع مراتب در دستور کار مأموران 
مبارزه با سرقت به عنف این پلیس قرار گرفت. رئیس 
پلیس آگاهي استان گفت: با انجام تحقیقات محسوس 
و نامحسوس در نهایت سرنخ هایي از فردي معتاد به 
نام »حمید- ع« در این ماجرا به دست آمد. این مقام 
انتظامي در ادامه عنوان کرد: پس از دستگیري متهم و 
انتقال وي به پلیس آگاهي نامبرده لب به اقرار گشود 
و انگیزه خود را از ربودن دختربچه سرقت طالجات 

وي عنوان کرد. 

حوادث

جامعه
اخبار

وزیر آموزش و پرورش با انتقاد از عملکرد برخی 
از مدارس گفت: چه دلیلی دارد که این مدارس 30 
سال است دانش آموزان را تا ساعت 3 بعدازظهر 

در مدرسه نگه می دارند. 
پرورش  و  آموزش  وزیر  حمیدرضا حاجی بابایی 
ضمن حضور در هجدهمین نمایشگاه بین المللی 
مطبوعات و خبرگزاری ها، ساعات آموزشی مناسب 
و به اندازه به خصوص برای دوران ابتدایی را یکی 
پرورش  و  آموزش  وزارت  مهم  های  دغدغه  از 

اعالم کرد و اظهار داشت: به عنوان وزیر آموزش 
و پرورش نگه داشتن دانش آموزان تا ساعت 2 یا 

3 بعدازظهر در مدارس را قبول ندارم. 
حضور  برای  شده  مشخص  ساعات   وی 
دانش آموزان دوره ابتدایی در مدرسه را از ساعت 
و  اعالم  بعدازظهر  نیم  و   12 تا  دقیقه   45 و   7
خاطرنشان کرد: اگر مدرسه ای بیش از این ساعت 
دانش آموز را در مدرسه نگه دارد نظر خود را 
رد  را  موضوع  این  شخصًا  بنده  و  کرده  اعمال 

 

می کنم. حاجی بابایی گفت: به نظر من نگه داشتن 
دانش آموز ابتدایی بیشتر از ساعت مشخص شده 
در مدرسه نه تنها مفید نیست بلکه ضد تقویت 
علمی دانش آموز است. وی با بیان این که برخی 
مدارس کالس های فوق برنامه شان را از ساعت 
12:30 به بعد تعریف می کنند، تصریح کرد: این 
در  و  نیست  قبول  مورد  کارشناسی  نظر  از  کار 
مسیر حذف این موضوع قدم به قدم جلو می روم. 
حاجی بابایی در تعریف فوق برنامه گفت: از نظر 

از  عبارت  برنامه  فوق  پرورش  و  آموزش  وزیر 
کارشناس بودن معلم، وجود امکانات در کالس 
درس و تعریف شدن تعداد دانش آموز مشخص 
اعالم  فراوان  تأکید  با  بابایی  حاجی  می باشد. 
مدارس  برخی  اگر  بدانید  را  این  امروز  از  کرد: 
دانش آموزان را بیشتر از ساعات مشخص شده در 
مدرسه نگه می دارند بنابر تصمیمات اخذ شده در 
ابالغیات  برنامه شامل  این  خود مدرسه است و 

وزارت نیست. 

پلیس اشراف كامل به شبکه فیس بوک دارد
ف��ارس: معاون اجتماعی پلیس س��ایبر با بیان اینکه فضای 
مجازی می بایس��ت مورد تحلیل قرار گی��رد گفت: پلیس 

اشراف کامل به شبکه اجتماعی فیس بوک دارد.
سرهنگ سید محسن میربهرسی گفت: پلیس با تمام امکانات 
و مقدورات��ش به مطالعه عمیق در زمینه ش��بکه اجتماعی 
فیس ب��وک پرداخته و کارگروه هایی در این زمینه مش��غول 
به فعالیت ش��ده اند که مبحث های فرهنگی و اجتماعی این 

ش��بکه را مورد رصد قرار دهند.معاون اجتماعی پلیس فتا در پاس��خ به این س��ئوال که 
برخورد پلیس با ش��بکه های فساد تشکیل ش��ده در فیس بوک چگونه است پاسخ داد: 
پلیس فتا عمده رویکرد فعالیتش موضوعات اجتماعی است. متأسفانه چند صباحی است 
افرادی با فریب کاری و با ایجاد هویتی کاذب و با استفاده از تصاویری مستهجن اقدام به 
اخاذی از دیگران کردند که متأسفانه برخی از جوانان به دلیل عدم آشنایی با این تهدیدات 
به سمت این افراد گرایش پیدا کرده و مورد اخاذی قرار می گیرند.وی بیان داشت: اما در 
کنار این افراد فریب، کارگروه هایی وجود دارند که به صورت سازماندهی شده اقدام به 
انجام رفتارهای مجرمانه و ایجاد مراکز فساد کرده اند بنابراین با تحقیقات صورت گرفته 

پلیس با تعداد زیادی از این گروه ها برخورد شد و پرونده ها به نتیجه مناسب رسید.

حذف آمبوالنس هاي قديمي از اورژانس 
ایسنا: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکي 
کشور با بیان این که در اورژانس هاي پیش بیمارستاني مشکل 
فرسودگي آمبوالنس ها را نداریم، گفت: اما دراورژانس هاي 
بیمارس��تاني به دلیل این که تعداد اعزام ها زیاد اس��ت این 
مش��کل وجود دارد و بیمارس��تان ها مجبورند ب��راي اعزام  
از آمبوالنس ه��اي قدیمي  اس��تفاده کنند که براي مش��کل 

فرسودگي این آمبوالنس ها فعال نمي توان کاري انجام داد .
 غالمرض��ا معصوم��ي با بی��ان این ک��ه آمبوالنس ه��اي قدیم��ي از ح��وزه اورژانس 
پیش بیمارس��تاني حذف شده است، گفت: در حال حاضر قدیمي ترین آمبوالنس فعال 
در حوزه اورژانس پیش بیمارستاني، پنج ساله است. البته با توجه به حجم ماموریت ها، 
پای��ان گارانتي ه��ا و مباحث مربوط به تحریم و مش��کالت در تعمیرات باید به تدریج 
جایگزیني این آمبوالنس ها را مد نظر داشته باشیم. وي با اشاره به مشکالت مربوط به 
سیستم تعلیق آمبوالنس هاي اس��پرینتر اورژانس پیش بیمارستاني و اقدامات در دست 
انجام براي اصالح این موضوع، گفت: سیس��تم تعلیق قسمتي است که از حرکت هاي 
نوساني پش��ت آمبوالنس جلوگیري مي کند. به همراه دانشگاه هاي علوم پزشکي براي 

اصالح این موضوع در سال جاري بودجه اي در نظر گرفته شده است..

70 درصد از سارقان دستگیر شده معتادند
زايندهرود

رئیس پلیس آگاهي اس��تان اصفهان گفت: براس��اس 
آماره��اي به دس��ت آم��ده 70 درصد از س��ارقاني که در 
اس��تان اصفهان دستگیر مي ش��وند به یک نوع مواد مخدر 
اعتیاد دارند. سرهنگ حس��ین حسین زاده ضمن اشاره به 
دستگیري سارق معتاد به شیشه به علت سرقت چند باطري 
اتومبیل گفت: ش��اید باطري اتومبی��ل ارزش زیادي براي 

سرقت نداشته باشد اما یک معتاد براي به دست آوردن هزینه مواد دست به هر کاري 
مي زند. وي خاطرنش��ان کرد: بیشتر سارقاني که دستگیر مي شوند خرده سارق هستند 
که ش��اید خیلي ها بگویند چرا یک شخصي دست به سرقت موارد جزئي و کم ارزش 
مي زند. سرهنگ حسین زاده هزینه روزانه هر معتاد را حداقل 30 هزار تومان اعالم کرد 
و افزود: وقتي که کسي معتاد مي شود اول از کارش اخراج و بعد هم اعتبار اجتماعي 
خود را از دست مي دهد و نمي تواند از کسي پولي دریافت کند و به همین خاطر دست 
به سرقت مي زند. این مقام مسئول عنوان داشت: البته بررسي هاي پلیس نشان مي دهد 
ک��ه با ورود مواد مخدر صنعتي جدید جرایم دیگ��ري چون نزاع و درگیري، اخاذي، 

کالهبرداري و حتي قتل با ریشه اعتیاد به این مواد پدید مي آید. 

تلنگر

گزارش

فارس: رئیس شعبه 266 مجتمع قضایی خانواده 
انتشار اخبار دادگاه خانواده به  با  گفت: رسانه ها 
مرد  و  زن  برای  را  مشاور  نقش  می توانند  نوعی 

ایفا کنند. 
قاضی غالمرضا احمدی رئیس شعبه 266 مجتمع 
قضایی خانواده اظهار داشت: زن و مرد به دلیل 
در  الزم  تحقیقات  ندادن  انجام  و  شناخت  عدم 
مشکالت  و  اختالف  دچار  مشترک  زندگی 
نباید در طی  داد: زن و مرد  ادامه  می شوند. وی 
زندگی با یکدیگر لجبازی کنند چرا که این امر 
باعث می شود اختالفات در زن و مرد تمام نشده و 
منجر به طالق شود. قاضي احمدي گفت: رسانه ها 
در کاهش طالق مؤثر هستند چرا که بیان برخی 
و  است  مشاوره  نیز  خود  خانواده  دادگاه  اخبار 

رسانه ها می توانند راه را برای کسانی که توان مالی 
کنند. وي در خصوص  باز  ندارند  برای مشاوره 
طالق عاطفی عنوان کرد: زن و مرد به دلیل حفظ 
آبرو از یکدیگر جدا نمی شوند و تنها از هم جدا 
زندگی می کنند که به این نوع ارتباط ،طالق عاطفي 
می  گویند. وی ادامه داد: گاهی اوقات نیز زن و مرد 
به خاطر آینده فرزندشان طالق عاطفی گرفته و 
به طور رسمی از یکدیگر جدا نمی شوند چرا که 

نمی خواهند با سرنوشت فرزندشان بازی کنند. 
همچنین رئیس شعبه 271 مجتمع قضایی خانواده 

نیزگفت: رسانه ها با انعکاس اخبار، نقش مؤثری 
مردانی  فریبرز  قاضی  دارند.  طالق  کاهش  در 
از  یکی  اظهار داشت:  در خصوص وقوع طالق 
عواملی که باعث می شود زن و مرد برای طالق 
شناخت  عدم  شوند،  کشیده  خانواده  دادگاه  به 
کافی از یکدیگر است به خصوص این که بحث 
می خورد.  چشم  به  کالنشهرها  در  بیشتر  طالق 
وی با بیان این که در کالنشهرها، زن و مرد بدون 
تحقیقات کافی تصمیم به ازدواج می گیرند، ادامه 
داد: اگر خانواده ها بخواهند در خصوص گذشته 

دختر یا پسر تحقیق کنند، دختر و پسر مانع شده 
و تحقیقات شکل نمی  گیرد که از این جا اختالفات 
قاضی  می شود.  طالق  به  منجر  و  گرفته  شکل 
مردانی عنوان کرد: برخی از زن و مردها به دلیل 
وضعیت مالی با یکدیگر ازدواج می کنند و بعد از 
مدتی بعد از قرار گرفتن در محدوده احساسات، 
اختالفات پیش آمده و توقعات خانواده ها منجر به 
شدید شدن اختالفات و طالق می شود و بحث 
می گردد.  مطرح  این جا  در  چشمی  هم  و  چشم  
وي اظهار داشت: در دانشگاه ها دختر و پسر از 

روی احساسات تصمیم گرفته و تعهدی نسبت 
به یکدیگر ندارند و بعد از گذشت آشنایی کوتاه 
متوجه می شوند که تصمیم اشتباه گرفته اند. وی 
افزود: برخی از ازدواج ها از روی اجبار و ناخواسته 
است که در این ازدواج ها مشکالت فراوان وجود 
دارد و منجر به طالق می شود. قاضی مردانی در 
خصوص نقش رسانه ها در کاهش طالق، گفت: 
از گذشته مرسوم بوده است که جوانان در مراحل 
زندگی خود از تجربیات بزرگترها استفاده می کنند 
ولی امروزه رسانه ها با توجه به وظایفی که دارند 
می توانند راه های مؤثری در انتقال تجربیات گذشته 
به آینده باشند؛ همچنین دختر و پسر می توانند از 
طریق رسانه ها احساسات را کنار گذاشته و تصمیم 

به ازدواج درست بگیرند. 

نوجواناناغلب
درموردخودو
پذيرشاجتماع
احساسناامني
ميكنند.در

نتيجهآنهابسيار
مستعدندكهتحت
فشارهمساالن،

خودراباآنهامنطبق
كنند

روانشناسانمعتقدند:

نقش مهم خانواده در شکل گیري هویت نوجوان

والدين در حضور ديگران نوجوان را نصیحت نکنند
والدي��نباي��دنوجوانانوجوانانراازمحبتس��يرابنمايندتاآنانبههرناآش��ناوبيگانهايروي
نياورن��د.والدينبايدبهفرزندانخوداحترامبگذارن��دوبهآنهاكمككنندتانواقصخودرارفع
نماين��د.نصاي��حوتذكراتخودرابااس��تداللومنطقودرخلوت،باآنه��ادرميانبگذارندوهرگز
درحضورديگرانبهخصوصهمس��االن،بهپندواندرزدادنآناننپردازند،درضمنهرچهرابه
آن��انميگويند،خودبدانعملنمايند.والدينبايدبافرزندانخودصحبتكنندوبهس��خنانآنها
ني��زگوشدهند.بهآنانتوجهكنندوزمينهايايجادنمايندتانوجوانان،حرفهاورازهايدلخود
رابرايايشانبازگونمايند.دراينصورتنوجوانان،والدينراغمخواروخيرخواهخودميدانندو

درمواقعلزومازآنهاياريميگيرند.

وزيرآموزشوپرورش:

دلیلی ندارد دانش آموزان را تا ساعت 3 در مدرسه نگه داريد

يكقاضیدادگستری:
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بازیعالیداريوش
ارجمند،جایبزرگی
دردلتماشاگرباز

كردهاست

سریال ستایش را می توان در ردیف سریال هایی قرار داد 
که مخاطب اصلی آن مردم هستند.

بی تردید از نگاه تماشاگر شیفته تلویزیون که بیشتر وقت 
تلویزیونی  برنامه های  انواع  تماشای  صرف  را  آزادش 
می کند و هیچ فیلم و سریالی را هم از دست نمی دهد، 

»ستایش« هم مثل بقیه سریال ها جالب و دیدنی است.
گیرد  قرار  تماشاگری  توجه  مورد  نتوانسته  سریال  این 
که جور دیگری به مجموعه های تلویزیونی می نگرد و 
توقعش از آنها بیش از روایت ساده و معمولی سرگذشت 
را  تماشاگری  چنین  جذب  قدرت  ستایش  آدم هاست. 

ندارد.
مجموعه ستایش پس از گذراندن چند قسمت نه چندان 
جالب در ادامه، وضعیت بهتری پیدا کرده، اما مشکالت 
اصلی اش همچنان باقی است که مهم ترین آنها فیلمنامه 
با  نیز  و  عجله  با  احتماالً  کم دقت،  که  است  مجموعه 
کمترین تمایل به نوآوری نوشته شده است. فیلمنامه نویس 
در شرح و توصیف حوادث و بیان مطالب و منظورها، 
آسان ترین و دم دست ترین گزینه ها را انتخاب کرده است. 
در نتیجه مجموعه پر است از صحنه هایی که در آنها همه 
چیز به شکلی مستقیم و ابتدایی بیان می شود. ناگفته نماند 
که در این شیوه قصه پردازی نه حس کنجکاوی تماشاگر 
برای  می افتد.  کار  به  تخیلش  نه  و  می شود  برانگیخته 

روشن شدن موضوع خوب است مثالی هم آورده شود.
در صحنه ای از سریال، انیس )سیما تیرانداز(  بعد از آن که 
مطمئن می شود مواد مخدر موردنظرش در کامیون طاهر 
)مهدی پاکدل(  گذاشته شده، خودش را به تلفن عمومی 
و  می گیرد  را  شماره ای  برمی دارد،  را  گوشی  می رساند. 
می پرسد: »ستاد مبارزه با مواد مخدر؟« و بعد که جواب 
مثبت می شنود درباره مواد مخدری که در کامیون طاهر 
گذاشته، گزارش دقیق و مفصلی می دهد و آخرسر هم 
گوشی را سرجایش می گذارد و از اتاقک تلفن عمومی 

بیرون می آید و... .
در حالی که می شد با یک نمای متوسط چند ثانیه ای بدون 
کالم از انیس در اتاقک تلفن عمومی، همه چیز را بیان 
کرد. به همین ترتیب صحنه هایی که قرار بوده تماشاگر 
را تحت تأثیر قرار دهند به دلیل نگاه سطحی و معمولی 
فیلمنامه نویس به موضوع � و شاید هم به دلیل محدود 

بودن دامنه تخیلی � سرد و بی اثر شده اند.
بیشتر صحنه هایش  که  است  آن  دیگر مجموعه  مشکل 
در حقیقت چاپ برگردان صحنه هایی است از فیلم ها و 
سریال هایی که پیش از این ساخته و نمایش داده شده اند. 
آیا واقعاً فیلمنامه نویس ها نمی توانند وحشت و نگرانی و 
واکنش های حسی شخصیت ها را به شکل و شیوه دیگری 

نشان بدهند !؟ 

با این همه در موارد قابل شمارشی که فیلمنامه نویس به 
جای استفاده از حافظه بصری اش از تخیلش کمک گرفته، 
زمینه مناسب برای خلق صحنه های خوب و تازه فراهم 
آمده است. مثل صحنه مرگ همسر نادری )زهرا سعیدی(  
در تاکسی فوق العاده بود یا صحنه در بیمارستان. آنجا که 
لیوان آبی به حشمت فردوس تعارف  با تردید  ستایش 
می کند، اما فردوس دست او را پس می زند و با گفتن 

جمله ای کوتاه تمام وجود ستایش را درهم می شکند.
در مجموعه، جمله هایی را از زبان شخصیت ها می شنویم 
که یا بی توجه و نسنجیده نوشته شده اند یا برای تماشاگر 
نامفهومند. صحنه ای از مجموعه، حشمت فردوس خطاب 
به همسرش: »خانم بیا و ببین دردونه حسن کبابیتون چی 

کرده!...«
که تماشاگر باید سن و سالی را پشت سر گذاشته باشد 
تا به منظور فردوس پی  ببرد و به خاطر آورد در سال های 
1340 تا 1342 یکی از شخصیت های برنامه صبح جمعه 
اگر  که  می شد  نامیده  کبابی  دردونه حسن  ایران،  رادیو 
خیلی  که  موقعی  نوذری  منوچهر  مرحوم  نشود  اشتباه 
دو  مجموعه  می کرد.  گویندگی  را  نقش  این  بود  جوان 
شخصیت فعال و ویرانگر دارد. حشمت فردوس و انیس 
که در پرداخت هر دوی آنها زیاده رویی شده است. تمایل 
خیلی شدید و غیرعادی فردوس برای داشتن نوه پسر، 
به  هم  آن  منالش  و  مال  کشیدن  رخ  به  شیوه  همچنین 
دفعات و نقشه های شیطانی و در حقیقت ابلهانه  ای که 
از  هم  بعد  و  خانواده  جمع  از  طاهر  طرد  برای  انیس 
میان برداشتن او می کشد و... چیزهایی هستند که نه تنها 
در ذهن تماشاگر جا نمی افتند که به نظرش غیرواقعی 
می آیند؛ به خصوص انیس که قرار بوده زنی خودخواه و 
حسود باشد در عمل تبدیل شده به زنی نادان و تهی مغز 
که نقشه هایش از جنس نقشه هایی است که ملکه بدجنس 
و سنگدل قصه »سفید برفی و هفت کوتوله« برای از بین 
بردن سفید برفی می کشید. با این همه حشمت فردوس 
با تمام زیاده روی هایی که در شخصیت پردازیش شده، به 
دلیل خصوصیات مردم پسندش و همچنین بازی عالی 
داریوش ارجمند، جای بزرگی در دل تماشاگر باز کرده 
است. پولدار کله شقی که پیش از این هم شبیه اش را در 
برخی فیلم ها و سریال های ایرانی دیده  ایم. شخصیتی که 
پرهیجان و با عجله صحبت می کند و البه الی حرف هایش 

ضرب المثل، شبه ضرب المثل یا اصطالحی هم می آورد. 
 � باستانی  به ورزش  هم  و  دارد  کله پاچه عالقه  به  هم 
باشد �  باید رابطه ای وجود داشته  این دو  احتماال میان 
آنها  تکرار  به  نیازی  که  دارد  هم  تکیه کالم  تا  دو  یکی 
نیست. چیزهایی که مدت هاست از مکالمات ما ایرانی ها 
کنار گذاشته شده اند و به ندرت گفته و شنیده می شوند. 

مورد   1340 دهه  ایرانی  فیلم های  در  که  چیزهایی 
مصرف شان خیلی باال بود و جزو جدانشدنی دیالوگ های 

همان فیلم ها به حساب می آمدند.
به احتمال زیاد، کارگردان و تهیه کننده و فیلمنامه نویس به 
طور جمعی به این نتیجه رسیده اند که حشمت فردوس 
با توجه به این که از اهالی میدان تره بار است و به نسل 
پیش از انقالب هم تعلق دارد، بهتر است بلند و لهجه دار 
متوجه می شوید  ترتیب  این  به  کند.  قلدرانه صحبت  و 
انتخاب ارجمند برای ایفای این نقش چقدر هوشمندانه 

بوده است!
از دیدگاه روانشناختی هم به طور معمول، رابطه مستقیمی 
وجود دارد میان طرز حرف زدن آدم ها و حرفه ای که به 
آن مشغولند؛ هرچند در زمینه سریال سازی خالفش هم 
ثابت شده است. به عنوان مثال در سریال »رسم شیدایی« 
� که اکبر خواجویی ساخته بود � محمدعلی کشاورز هم 
مثل داریوش ارجمند نقش یکی از کله گنده های میدان 

تره بار را بازی می کرد و کیا و بیایی هم داشت.

هم  خیلی  بود.  زیری  به  سر  و  ساکت  آدم  همه  این  با 
پایان  تا  عادی و آرام حرف می زد، طوری که صدایش 
ستایش  سریال  نرفت.  باالتر  استاندارد  حد  از  سریال 
عاطفی  ضربه های  با  غمبار  اغلب  حوادث  از  است  پر 
آشنا. حوادثی که پی در پی و به سرعت اتفاق می افتند، 
مختصات  همچنین  و  مجموعه  صحنه های  میزانسن 
شکلی و نمایشی موقعیت ها و حوادثش خیلی ساده و 
معمولی است. مثل همان فیلم ها در مجموعه ستایش هم 
رویارویی نیکی و بدی روشن و آشکار صورت گرفته و 
مثل همان فیلم ها... خالصه، مجموعه خیلی چیزهایش 
این شباهت ها  پیداست  فیلم های دهه 40 است.  یادآور 
اتفاقی به وجود نیامده اند. در تیتراژ پایانی سریال از دو 
سینماگر قدیمی، ایرج قادری و اصغر هاشمی به خاطر 
همکاریشان در ساخت مجموعه قدردانی شده است. با 
این حساب می شود نتیجه گرفت به جز فیلمنامه نویس، 
دو چهره یاد شده هم در به وجود آمدن شباهت هایی که 

به آنها اشاره شد، نقش اساسی داشته اند. 

ایسنا: »یه حبه قند« و »سعادت آباد« دو فیلم درحال 
اکران هستند که مجموع بازیگرانش بار داستان را به  

دوش مي کشند.
بازیگر  دو  یا  یک  که  فیلم ها  از  بسیاري  برخالف 
نقش هاي محوري هستند و داستان را پیش مي برند 
در این دو فیلم، نقش ها در بین چندین بازیگر تقسیم 

شده است.
قند« آخرین ساخته رضا میرکریمي که  »یه حبه  در 
الفبا  حروف  با  بازیگران  عواملش  لیست  در  حتي 

مجموع  حضور  شاهد  ابتدا  از  شده اند  ترتیب بندي 
پیدا  ادامه  پایان  تا  که  هستیم  فیلم  در  بازیگرانش 
آنها همه  سراغ  لوکیشن  یک  در  دوربین  و   مي کند 

مي رود.
اما  همت،  اصغر  دهقان،  ابوالفضل  مالیري،  آنژال 
پریوش  مشیري،  پارسا  آرمان،  امیرحسین  هاشمي، 
اله  روح  کیانیان،  رضا  زاده،  عبدالکریم  پونه  نظریه، 
سهیال  پورصمیمي،  سعید  فر،  رامین  ریما  مفیدي، 
الهي، شیدا خلیق، علي رضا  رضوي، شمسي فضل 

ناهید  اصالني،  فرهاد  کشاورز،  رضا  علي  رشیدي، 
مسلمي، محمدرضا زادسرور، نگار جواهریان، نگار 
عابدي، نیوشا گودرزي، هدایت هاشمي بازیگران »یه 

حبه قند« هستند.
در خالصه داستان فیلم نیز شخصیتي پررنگ نشده 
است: »سکوت خانه باغي قدیمي و سرسبز با ورود 
مهماناني در هم مي شکند. چهار دختر این خانه به 
خواهر  عروسي  براي  فرزندانشان  و  همسر  همراه 
این  شتافته اند.  مادر  یاري  به  پسندیده  کوچکترشان 

اقامت براي خواهران و باجناق ها شاید دردسر باشد 
ولي براي بچه ها تحقق یک آرزوي بزرگ است. تا 

این که...«
در »سعادت آباد« به کارگرداني مازیار میري هم لیال 
افشار، هنگامه قاضیاني،  بهداد، مهناز  حاتمي، حامد 
امیر آقایي، حسین یاري و مینا ساداتي داستان فیلم را 
که بیشتر صحنه ها در یک لوکیشن مي گذرد را پیش 

مي برند.
داستان این فیلم هم در یک مهماني روایت مي شود.

نقدفيلم

اخبار كوتاه

سعيدبيابانکی:

نه شعر برای روزنامه ها 
اهمیت دارد و نه شاعران

برای  شعر  نه  روزها  این  گفت:  بیابانکی  سعید 
شاعران  نه  و  دارد  اهمیت  مکتوب  رسانه های 
بلکه  دارند،  رسانه ها  این  در  حضور  به  تمایلی 
شخصی  مجازی  رسانه های  با  می دهند  ترجیح 

سرگرم باشند.
بیایانکی در پاسخ به سئوالی درباره علت بی توجهی 
اخیر  سال های  در  شعر  به  مکتوب  رسانه های 
روزنامه ها  که  ندارد  وجود  شکی  داشت:  اظهار 
شعر  در   70 دهه  مانند  کلی  طور  به  مطبوعات  و 
جریان ساز نیستند و این موضوع هم به مطبوعات 

و هم به شاعران باز می گردد.
وی با اشاره به فعالیت های شعری دهه 70 گفت: 
در دهه 70 روزنامه اطالعات صفحه شعری داشت 
علیرضا  با  آن  مسئولیت  که  نی«  از  »بشنو  نام  با 
وسیعی  طیف  همکاری  با  صفحه  این  بود.  قزوه 
رفته  آن  کار  و  شد  آغاز  قلم  اهالی  و  شاعران  از 
در  اثرش  که  شاعری  هر  که  رسید  جایی  به  رفته 
آن منتشر می شد، انگار نیمی از راه را برای معرفی 
نظرم  به  آمدیم  جلوتر  که  کمی  اما  بود،  گذرانده 
از دست شعر  عرصه  در  مطبوعات  جایگاه   رسید 

رفت.
در  داد:  ادامه  »سنگچین«  شعر  مجموعه  شاعر 
مجالت هم که گویا باید تخصصی تر باشند، وضع 
به همین منوال است. سابق بر این حتی در مجالت 
منتشر  جوان  یک  از  شعری  وقتی  غیرتخصصی 
می شد، برای او یک تحول و یک اتفاق تازه بود، 

ولی االن اینگونه نیست.
ظهور  به  پدیده  این  علت  توضیح  در  بیابانکی 
وقتی  شاعر  گفت:  و  کرد  اشاره  مدرن  رسانه های 
اثری را خلق می کند، دوست دارد این اثر را سریع 
به اطالع مخاطبانش برساند. تا پیش از ظهور دنیای 
برای  شاعران  ذکر  و  فکر  همه  مدرن،  رسانه های 
انتشار اثرشان، رسانه های مکتوب بود و با ذوق و 
اثرشان را برای آن ارسال می کردند  شوقی فراوان 
مجازی  دنیای  آمدن  با  ولی  شود،  چاپ  شاید  تا 
کرد  پیدا  شخصی  رسانه  خود  برای  شاعری  هر 
هرچند  ندارد؛  وجود  دیگر  شعر  انتشار  دغدغه  و 
بازخورد  خیلی   شاید  شخصی  مجازی  رسانه 

نداشته باشد، اما شخص شاعر را ارضا می کند.
وی در ادامه افزود: مطبوعات هم این روزها خیلی 
و  تشبیه  عرصه  شعر،  نمی دهند.  اهمیت  شعر  به 

استعاره است.
کسی باید آن را در مطبوعات هدایت و منتشر کند 
ی این کار است و خب این افراد  که به نوعی مالاّ
تمایلی به این موضوع ندارند. به اعتقاد من، ما دو 
مدل هنر داریم که من به آنها هنر گرم و هنر سرد 
هستند؛  گرم  هنر  دنبال  به  ما  مطبوعات  می گویم. 
کند و جنجال  را جذب  که مخاطب  یعنی چیزی 
ادبیات  ایجاد کند؛ مثل سینما و طنز، ولی شعر و 

جزو هنرهای سرد هستند.
افزود:  سراینده مجموعه شعر »تن پوش بی آستین« 
جنجال  نمی تواند  که  است  این  خاصیتش  شعر 
برانگیز باشد و خب در برابر خبری مثل اعدام چند 
نفر در یک شهر، برای حضور در روزنامه ها مغلوب 
که  موضوع  این  کنار  در  بگذارید  را  این  است. 
کسانی که در مطبوعات این روزها شعر را هدایت 
می کنند گاه از آن سررشته ندارند و بنابراین انتشار 
یک شعر با همه استعاره ها و ... باعث ایجاد سوء 
برداشت  و خالصه دردسر می شود که مطبوعات ما 

از آن گریزانند.
بیابانکی همچنین وجود بیش از اندازه مراسم های 
را  شعر  شب  و  محافل  و  کنگره ها  چون  شعری 
عاملی دانست که شاعران را از حضور در مطبوعات 

بی نیاز کرده است.
وی گفت: شاعر دوست دارد شعرش را برای یک 
محافل  در  کار  این  وقتی  بخواند.  محفل  و  جمع 
آن  انتشار  برای  شاعر  دیگر  شد،  انجام  جمعی 
 60 دهه  در  نمی کند.  نیاز  احساس  روزنامه  در 
نیاز حس  این  و خب  نبود  موضوعات  این  واقعًا 
بهایی  به روزنامه  امروز  نه شعر  نتیجه  می شد؛ در 
اهمیتی روزنامه ها  برای  شعر  البته  نه  و   می دهد 

دارد.
اعتنای  علت  درباره  سئوالی  به  پاسخ  در  وی 
مطبوعات روشنفکری به انتشار شعر و جریان سازی 
حول آن بر خالف سایر مطبوعات نیز گفت: شعر و 
ادبیات در روحشان نوعی اعتراض نهفته است، اما 
خب این که به چه اعتراض کنیم، مهم است. آیا باید 
یه جامعه اعتراض کرد یا به سیاست و یا به جهان؟ 
شعر پدیده ای است که بدون یک کنش درونی در 

شاعر خلق نمی شود.
در  همواره  ایران  در  روشنفکری  جریان های 
اقلیت بوده اند و البته همواره هم خود را معترض 
معترض  هم  شعرشان  که  چند  هر  می دانسته اند؛ 
نیست. بچه های طیف انقالب هم معترض  هستند، 
جریان های  می کند.  فرق  اعتراضشان  نوع  اما 
به  رسانه ای  انقالبی  طیف  خالق  بر  روشنکری 
کنگره ها  و  جشنواره ها  در  و  ندارند  صورت  آن 
تنها  است  طبیعی  خب  و  نمی کنند  شرکت  نیز 

رسانه های مکتوبشان را جدی تر می گیرند.
بیابانکی در پایان افزود: شعر راه خودش را به هر 
صورت می رود. شکل ارائه آن است که تغییر کرده 
است. و آنچه که االن هم هست، به نوعی شاعران 
را ارضا کرده است. تنوع رسانه ها به نوعی حضور 
سکه  از  جدی  رسانه های  در  را  شاعران  و  شعر 
مطلوبی  موضوع  این  البته  خب  و  است  انداخته 
نیست. هنوز هم که هنوز است، کتاب و روزنامه 
برای معرفی شعر چیز دیگری است، ولی آنچه شعر 

و شاعر را تثبیت می کند، بیشتر گذر زمان است.

فرهنگ و هنر

وقتي فیلم ها بازيگر نقش اول ندارند

دربارهمجموعهتلويزيونيستايش

چهره خشن زندگی

14 روز تا جشنواره

داودرشيدی:

 سینمای كودک بايد توام با هیجان،
لذت و سرگرمی باشد

درباره  کشور  سینمای  پیشکسوت  هنرمند  رشیدی  داود 
مهم ترین  گفت:  کودک  استاندارد  فیلم  یک  ویژگی های 
مسأله رعایت و استفاده از مؤلفه هایی است که مطلوب 
کودکان باشد زمینه ارتباط آن ها با اثر را در محیطی توام با 

سرگرمی، لذت و هیجان فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: آثاری که با محوریت شخصیت های 
کودک، سعی در ارائه مفاهیم فلسفی و عمیق مخصوص 

ساختار  نمی کنند.  برقرار  ارتباط  نوجوانان  و  کودکان  با  یقین  به  کند  بزرگ ترها 
داستان گو، استفاده از طنز و جنبه های کمیک و آوازهای شاد از نشانه های مهم برای 

ارتباط با مخاطب کودک است.
این بازیگر در مورد کار کردن با بازیگران کودک و نوجوان در فیلم ها عنوان کرد: 
همیشه تالش کرده ام با بازیگران کودک و نوجوان ارتباط خوبی برقرار کنم و آن ها 

را راهنمایی کنم.
کیفیت جشنواره  ارتقای  در  سینمای کودک  بزرگان  تأثیر حضور  مورد  در  رشیدی 
گفت: این حضور باعث تولیدات خوب و با کیفیتی می شود و در رونق جشنواره 

مؤثر خواهد بود.
بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از 23 تا 27 آبان 

ماه سال جاری در اصفهان برگزار می شود.

مهرانرجبی:

 حضور در جشنواره فیلم كودک
برای من جذاب است

راز جذابیت  درباره  تلویزیون  و  بازیگر سینما  مهران رجبی 
فیلم های کودک گفت: وقتی فیلم مطابق با دغدغه ها و ذهنیت 
کودک باشد ما مهم ترین وجه ارتباط بین سینما و این دسته از 

مخاطبان را لحاظ کرده ایم.
این بازیگر تصریح کرد: وقتی فیملساز، اثری درباره کودک 
می سازد که مفاهیم آن بیشتر مناسب بزرگساالن است، این 
آثار را نباید فیلم کودک بدانیم. ساخت فیلم کودک یک مقوله 

تخصصی است و هر فیلمسازی بدون تبحر و تجربه الزم نمی تواند به سمت این بخش 
از سینما برود. بازیگر کودک و سرباز در مورد تفاوت نوع بازی در فیلم های کودکان و 
سایر فیلم ها برای بازیگران عنوان کرد: تفاوت های زیادی دارد و تجربه زیادی در مورد 
بازی در فیلم های ژانر کودک دارم. وقتی که قرار است در یک فیلم کودک بازی کنم نوع 
و شیوه دیالوگ گفتنم تغییر می یابد و از جدی گویی صرف فیلم های دیگر دور می شوم. 
حین بازی در این آثار کودک درونم را بیدار می کنم و از این کارها هم لذت می برم و 

حضور در جشنواره فیلم کودک به دلیل نمایش این آثار برایم جذابیت زیادی دارد.
رجبی در مورد حضور بزرگان سینمای کودک در جشنواره امسال متذکر شد: بزرگان 
سینما وقتی که در جشنواره ای اثری تولید کرده اند به نوعی همه مخاطبان رویداد منتظر 
آن ها هستند تا نتیجه کار را ببینند. به طور حتم بزرگانی که تجربه کار کودک دارند 

فیلم های خوبی خواهند ساخت و باعث رونق جشنواره خواهند شد. 

بهنوشبختياری:

جشنواره فیلم كودک فرصتی برای كشف 
استعدادهای سینمای كشور است

بهنوش بختیاری بازیگر سینما با تأکید بر لزوم برگزاری 
جشنواره فیلم کودک گفت: جایگاه آثار کودک در سینمای 
ما چندان مناسب نیست و جشنواره می تواند زمینه ارتقای 

این حوزه را فراهم کنند.
این بازیگر یادآور شد: جشنواره محل رقابت و فرصتی 
این  دیگر  سوی  از  استعدادهاست.  کشف  برای  مناسب 
رویداد می تواند با معرفی و تبلیغ مناسب آثار، زمینه اکران 

البته برای رسیدن به سینمای کودکی هویت مند و  فیلم های کودک را فراهم کند 
تأثیرگذار، باید موانع موجود در حوزه اکران برداشته شود. 

این بازیگر به ارتباط سینمای کودک و نهاد خانواده اشاره کرد و افزود: سینمای 
کودک اگر پیام آموزشی خود را به صورت غیر مستقیم در قالب داستان و به شکلی 
باشد. بچه های  ارائه کند می تواند در شکل گیری شخصیت کودکان مؤثر  جذاب 
نسل امروز چندان به نصیحت توجه نمی کنند اما همه از فیلم استقبال می کنند به 

همین دلیل فیلم می تواند ابزاری برای پرورش آن ها باشد.
وی در مورد نقش جشنواره در بقای سینمای کودک گفت: جشنواره باعث توجه 
همه نگاه ها اعم از مسئوالن، هنرمندان و مخاطبان به سینمای کودک می شود و در 
این فضا با تبادل افکار می توان مشکالت سینمای کودک را حل و این حوزه را از 

رکود خارج ساخت.

رويخطجشنواره

گلمکاني،  هوشنگ  مشایخي،  جمشید  ایسنا: 
سعیدراد، علي معلم و عزت اله انتظامي با اظهارنظر 
در خصوص اخالق حرفه اي، رسانه ها را به رعایت 

این موضوع دعوت کردند.
جمشید مشایخي بازیگر پیشکسوت سینما در این 
خصوص با طرح این سئوال که چرا آنچه، مشکل 

درست مي کند باید در معرض دید قرار بگیرد؟!
 گفت: در هیچ کشوري به اندازه ایران درباره ادب 
صحبت نشده چون تعداد بزرگاني که در این حوزه 

داریم از همه جا بیشتر است و همه درس اخالق و 
بزرگواري داده اند.

وي ادامه داد: با این شرایط چگونه مي شود که در 
چنین کشوري با لحن زشت با هم صحبت  کنیم و 
انتقادي هم که مي شود مودبانه نیست و هنرمندي 
که انسان را باید به حقیقت برساند، چنین برداشتي 

از او مي شود.
رسانه   زمینه  این  در  را  مقصر  اولین  بازیگر،  این 
دانست و اظهار کرد: رسانه اي که اخالق حرفه اي 

را رعایت نمي کند و هر مطلبي را براي به دست 
آوردن مخاطب منتقل مي کند و حواشي را به وجود 

مي آورد،کارش درست نیست.
متوجه  را  مطالبي  انتشار چنین  مشایخي عوارض 
مانند  دیگر  گفت:  و  دانست  کشورمان  فرهنگ 
گذشته نیست و االن وقتي مطلبي منتشر مي شود 
به همه جاي دنیا مخابره مي شود و همه مي فهمند 
که چه اتفاقي افتاده و این براي کشوري با فرهنگ 

ما درست نیست. 

هوشنگ گلمکاني سردبیر ماهنامه سینمایي »فیلم« 
نیز انتشار بعضي از اخبار و مصاحبه هایي که منجر به 
جنجال مي شوند را حاصل این دوران دانست و ابراز 
عقیده کرد:  وقتي مطبوعات و رسانه ها از چیزهاي 
اساسي منع مي شوند مي خواهند با جنجال مخاطب 

بیشتري پیدا کنند.
حرفه اي  اخالق  باب  در  سینما  بازیگر  راد  سعید 
رسانه اي خاطرنشان کرد: این مسائل چیزهایي است 
حال  در  ما  رسانه هاي  به  غربي  رسانه هاي  از  که 

سرایت کردن است.
اما باید توجه داشته باشیم در غرب بازار وسیع است 
و شایع پراکني زیاد و همین کار شخص یا فیلمي 
را بزرگ مي کند اما جامعه ما ظرفیت اخالقي زیادي 

دارد.
راد افزود: ما عادت کرده ایم که با جنجال زندگي 
انعکاس  متاسفانه  و  است  بد  بسیار  این  که  کنیم 

مطالبي باعث دامن زدن به آن مي شود.
علي معلم منتقد سینما و سردبیر ماهنامه سینمایي 
بداند  باید  گوینده  این که  بیان  با  تصویر«  »دنیاي 
به  را  فضایي  چه  مي کند  مطرح  که  صحبت هایي 
دارند  وظیفه  رسانه ها  داد:  ادامه  مي آورد،  وجود 
حرف ها را در چارچوب اخالق حرفه اي انعکاس 
دهند و به این موضوع توجه کنند که بازتاب آن 
فرهنگي  فضاي  به  آسیبي  چه  مي تواند  مطلب 
بین از  را  گوینده  مسئولیت  اینها  همه  اما   بزند 

نمي برد.

مشايخي،معلم،رادوگلمکاني

رسانه ها اخالق حرفه اي را رعايت كنند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

شاید شما هم با ما هم عقیده باشید که هیچ ساختماني 
در شهر به اندازه دستشویي هاي عمومي مهجور نیستند. 
اما  مکان هایي که همه به ضرورت وجودشان آگاهند، 
حق  و  بشناسندشان  رسمیت  به  هرگز  نیستند  حاضر 

مطلب را در موردشان ادا کنند.
به  چشمي  گوشه  کسي  که  باشد  اضطرار  سر  از  مگر 
مدیر  کدام  بیندازد؛  خیابان  گوشه  در  افتاده  دستشویي 
پاي  را  خود  مدیریتي  اعتبار  است  حاضر  شهري 
ساماندهي توالت هاي عمومي هزینه کند؟ کدام مهندس 
و طراح را سراغ دارید  که ذوق و اعتبار معماري اش را 

براي سرویس هاي بهداشتي هزینه کند؟ 
به  شهروندان  سریع  و  آسان  دسترسي  که  حالي  در 
وظایف  مهم ترین  از  یکي  شهري  خدمات  و  امکانات 
مدیریت شهري در هر شهري و با هر تعداد جمعیتي 
الزم،  زیرساخت هاي  نبودن  فراهم  امروزه  است، 
مشکل  با  را  شهري  امکانات  به  شهروندان  دسترسي 
مواجه کرده است که کمبود سرویس هاي بهداشتي در 
سطح شهرها، معضالت و مشکالت ناشي از آن براي 
شهروندان نمونه اي از این موارد است. به همین دلیل 
سرویس هاي  به  نیاز،  در صورت  شهروندان  که  است 

پناه  واحد  شرکت  ترمینال هاي  و  پارک ها  بهداشتي 
امکانات  بدون  و  کثیف  بسیار  آنها  اغلب  اما  مي برند، 

هستند و در ساعات اولیه شب نیز بسته مي شوند.
تحمل این وضعیت به خصوص براي بیماران، سالمندان 
و کودکان رنج آورتر و براي پارکبان ها، ماموران راهنمایي 
و رانندگي، رانندگان تاکسي و... به مراتب دشوارتر از 
شهروندان عادي است؛ چراکه شهروندان ممکن است 
این شرایط دشوار را گهگاه تجربه کنند، اما براي این 
انجام  حین  در  را  روز  ساعات  بیشتر  تقریبًا  که  قشر 
وظیفه در سطح شهر هستند، نبود سرویس بهداشتي به 

مشکلي همیشگي تبدیل شده است.
مشکلدستشوييدرمراكزخريد

نکته دیگر در مورد سرویس هاي بهداشتي این است که 
بر اساس قوانین ساخت مجتمع هاي تجاري، همه این 
اما  بهداشتي عمومي هستند،  مجتمع ها داراي سرویس 
در آنها بسته است و فقط مغازه دارها اجازه استفاده از 
مناسبي  این است که شیوه  آنها را دارند. دلیل آن هم 
آنها اجرا نمي شود و مسئوالن پاساژها  براي نگهداري 
مغازه داران  به  تنها  آنها،  ماندن  سالم  براي  مجتمع ها  و 

اجازه استفاده مي دهند.
تمام  عمومي  توالت هاي  اگر  که  است  حالي  در  این 
مجتمع هاي تجاري و مراکز خرید روي شهروندان باز 
باشد و در عوض به خوبي از آنها نگهداري شود، بخش 

بزرگي از مشکالت حل مي شود.
به  هم  تجاري  و  تفریحي  مجتمع هاي  برخي  در  البته 
شهروندان اجازه استفاده از سرویس هاي بهداشتي داده 
دریافت  هم  توجهي  قابل  وجه  مقابل  در  اما  مي شود، 

مي کنند. 
قحطيدستشوييدرجادهها

اما مشکل کمبود سرویس بهداشتي فقط مختص داخل 
گردشگران  و  داخلي  مسافران  چراکه  نیست؛  شهرها 
خارجي نیز در جاده ها با این معضل دست به گریبانند.
و  شهرها  بهداشتي  امکانات  کمبود  که  گردشگراني 
جاده هاي ایران را خیلي بیشتر از ایرانیاني درک مي کنند، 
سال هاست که با مشکل کمبود سرویس هاي بهداشتي 

خو گرفته اند.
دوستي که راهنماي تور است، نقل مي کرد که همیشه 
و  توریستي  مکان هاي  در  بهداشتي  سرویس هاي  نبود 
که  است  ایران  در  تور  راهنمایان  معضل  از  تاریخي 
گاه آبروي ملي را هم به خطر مي اندازد؛ کمبود چنین 
عدم رعایت  کنار  در  گردشگري  عرصه  در  زیرساختي 
و  نامطبوع  بوي  بهداشتي،  شوینده  مواد  نبود  نظافت، 
حتي نبود آب در توالت هاي عمومي از کابوس هاي نه 
است.  خارجي  گردشگران  بلکه  داخلي  مسافران  فقط 
وي مي گوید: ما نمي دانیم که توریست هایمان را به کدام 
رستوران خوب بین شهري ببریم و کجا مي توانیم امکان 
استفاده از سرویس بهداشتي مناسب را برایشان فراهم 
خارجي  گردشگران  مختص  فقط  مشکل  این  کنیم. 
نیست، مردم خودمان هم در سفرهاي جاده اي همواره 

با آن درگیر بوده اند.
سرويسبهداشتي؛بدونبهداشت

در  بهداشتي  سرویس هاي  کمبود  مشکل  از  صرف نظر 
نظافت  و  نگهداري  رسیدگي،  نحوه  عمومي  اماکن 
سرویس هاي  بیشتر  است.  دیگري  حکایت  خود  آنها 
و  کثیف  قدیمي،  فرسوده،  بسیار  یا  موجود  بهداشتي 
مایع  نداشتن  و  آب  بودن  قطع  دلیل  به  یا  بوده  آلوده 
دستشویي غیرقابل استفاده بوده و عماًل تعطیل شده اند. 
در واقع چون از همان ابتداي احداث، فکر اساسي براي 
نشده  بهداشتي  سرویس هاي  به  رسیدگي  و  نگهداري 
به  محکوم  زمان  مرور  به  آنها  از  توجهي  قابل  بخش 
تعطیلي مي شوند، در این میان سرویس هاي بهداشتي که 
در عین نوساز بودن گاه به دلیل عدم رعایت بهداشت به 

هیچوجه قابل استفاده نیستند.

آيین تندرستي
خبر ويژه

گزارش

فقرا بیشتر سکته می كنند 
افرادي که در  اعالم کردند:  کانادایي  پزشکان  ایسنا: 
معرض  در  بیشتر  مي کنند،  زندگي  فقیر  کشورهاي 

خطر سکته مغزي هستند.
همچنین مردم در این کشورها در سنین جوان تر در 
نرخ  همچنین  و  هستند  مغزي  معرض خطر سکته 
مرگ و میر ناشي از سکته مغزي در این مناطق از 

جهان بیشتر است.
»مطالعات  واحد  رئیس  ساپوسنیک،  گوستاوو 
در  مایکل«  »سنت  بیمارستان  در  سکته«  پیامدهاي 
تورنتو خاطرنشان کرد: خطر ابتال به سکته مغزي در 
افرادي که در کشورهاي فقیر زندگي مي کنند، حدود 
30 درصد بیشتر است. به عالوه کشورهایي که توجه 
مناسبي به مراقبت هاي بهداشتي ندارند نیز با این مشکل 
مواجه هستند. به گزارش شبکه خبري تورنتو نیوز، 
سرمایه گذاري هاي  فزاینده،  خطر  این  علت  احتماالً 
ناکافي در زمینه منابع پیشگیري و کنترل فاکتورهاي 
خطرزاي سکته مغزي مثل سیگار، فشارخون باال و 
دیابت است. ساپوسنیک در بیانیه اي تاکید کرد: اگر 
بتوانید این فاکتورهاي خطرزا را کاهش دهید، خطر 

سکته مغزي را کاهش خواهید داد.

ماست فراوان بخوريد
برخورد  دهان  بد  بوی  معضل  با  افراد  همه  تقریباً 

 

داشته اند، این پدیده در هر صورت ناخوشایند است 
و در عین حال رنج آور...

اضافه نمودن ماست به رژیم غذایی به طور موثری 
درکاهش بوی بد دهان نقش دارد.

بر  روزانه  غذایی  برنامه  در  ماست  مصرف  اهمیت 
هیچکس پوشیده نیست اما اگر جزو کسانی هستید 
که هنوز با اکراه آن را مصرف می کنید باید بدانید که 
ایجاد  مصرف مرتب ماست درکاهش بوی دهان و 
نفس تازه و خوشبو نقش مؤثری دارد، تحقیق انجام 
شده در این مورد نشان داد که اضافه کردن 90 گرم 
ماست دو بار در روز به وعده های غذایی به مدت 
عوامل  در  درصدی   80 کاهش  باعث  هفته  شش 
ایجادکننده بوی بد دهان خواهد شد این اثر احتماالً به 
خاطر وجود باکتری های فعال موجود در این فرآورده 
می باشد. از مهم ترین این باکتری ها می توان به اجزای 
مفید باعث تخریب عوامل ایجاد کننده بوی بد دهان به 
خصوص ترکیبات سولفید هیدروژن شده، از بین بردن 
با کتری های مولد این نوع ترکیبات نقش اساسی دارند 
در این تحقیق همچنین مشخص شد میزان پالک های 
دندانی و التهاب لثه به طور آشکاری در گروه مصرف 

کننده ماست کمتر از گروه شاهد است.
هرچند انجام تحقیقات بیشتر در این مورد ضروری 
است اما می توان نتیجه گیری نمود که اضافه نمودن 
به طور  به رژیم غذایی روزانه ممکن است  ماست 
مؤثری در کاهش بوی بد دهان نقش داشته باشد، ذکر 
این نکته ضروری است که برای حذف کامل بوی 
بد دهان درمان های مناسب بیماری های لثه و پرکردن 

دندان های پوسیده ضروری خواهد بود.

مراقب هپاتیت »بي« باشید
ایسنا: یک متخصص بیماري هاي عفوني گفت: هپاتیت 
نوع »بي« خطر ابتال به سرطان کبد را افزایش مي دهد و 
به همین دلیل خطرناک ترین نوع از این بیماري است.

علیرضا جانبخش اظهار داشت: در حال حاضر تا شش 
درصد از مردم در استان هاي مختلف آلوده به هپاتیت 
اما از این عده تنها یک دهم داراي نوع  B هستند، 

مزمن بیماري هستند که نیازمند درمانند.
وي افزود: بیماري هپاتیت قابل پیشگیري است و به 
فاکتورهاي  در خصوص  رساني  اطالع  دلیل  همین 
ایجاد کننده آن مهم است و آگاه بودن از آن در کاهش 
نیز هزینه هاي  ابتال به سرطان و  مرگ جنین، موارد 

درماني نقش مهمي ایفا خواهد کرد.
وي گفت: هپاتیت اصوالً داراي منشاء ویروسي است 
که مهم ترین آن در دسته کالسیک قرار دارند و نوع 
A, B, C, D, G و H را شامل مي شود و از میان آنها 

امکان مزمن شدن دو نوع B و C بیشتر است.

ایسنا: بیشتر مردها و بسیاري از زنان با باال رفتن 
سن دچار ریزش مو مي شوند.

کارشناسان کتابخانه  ملي پزشکي آمریکا مي گویند: 
عوامل  افزایش سن،  به  مي تواند  مو  ریزش  علل 
وراثتي و یا تغییرات هورموني مربوط باشد. البته 
ریزش  ناگهاني موها اغلب ناشي از عوامل مختلفي 

شامل استرس جسمي یا احساسي است.
اینترنتي هلت دي نیوز،  اساس گزارش سایت  بر 
از فاکتور هایي را منتشر  این کارشناسان فهرستي 
کرده اند که عوامل موثر در ریزش مو هستند. این 

عوامل عبارتند از:
� ابتال به یک عفونت جدي یا تب شدید.

� زایمان.
� تجربه یک جراحي مهم و یا ابتال به بیماري هاي 
جدي یا ناگهاني که موجب از دست رفتن خون 

زیاد مي شود.
شدید  استرس  معرض  در  گرفتن  قرار   �

احساسي.
حاوي  اگر  بویژه  نامناسب  غذایي  رژیم  یک   �

پروتئین اندک باشد.
ضد  داروهاي  مانند  خاص  داروهاي  مصرف   �

افسردگي یا برخي از داروهاي قلب و قرص هاي 
.NSAIDS ضد بارداري و یا مسکن هاي گروه

بنابراین گزارش، برخي از مواد غذایي تأثیر مهم 
مثال  براي  دارند.  موها  سالمت  در  بیشتري  و 
مانند  بدن  بافت هاي  نیاز  پایه  و  اساس  پروتئین، 
مو، ناخن و پوست است و در مواد غذایي مثل 
مرغ و ماهي و گوشت قرمز، تخم مرغ، لبنیات و 
حبوبات به وفور یافت مي شود. این ماده حیاتي 
ماکاروني  برنج،  نان،  مثل  نشاسته اي  مواد  در 

موجود کمي  میزان  به  نیز  سبزي ها  حتي   و 
 است.

منیزیم  کلسیم،  از  غني  منابع  هم  لبنیات  و  شیر 
ویتامین هاي  پروتئین هستند. همچنین مصرف  و 
گروه B یکي از راه هاي درمان ریزش مو است. 
جگر،  شامل  ویتامین  این  از  غني  غذایي  منابع 
گندم،  جوانه  مرغ،  ماهي ،  آفتابگردان،  مغز   موز، 

آلوي خشک و غالت سبوس دار هستند.
آنتي  اکسیدان ها نیز در حفظ سالمت  موها بسیار 

شیرین،  سیب زمیني  در  بیشتر  که  هستند  مؤثر 
سلنیوم  و  روي  کدو،  پخته،  اسفناج  هویج، 
منابع  سبزي ها  و  میوه ها  بیشتر  مي شوند.  یافت 
آنتي اکسیدان ها  هستند.  آنتي اکسیدان ها  از  غني 
رادیکال هاي  مخرب  اثر  که  هستند  مولکول هایي 
آزاد را در بدن خنثي مي کنند و همچنین موجب 
تارهاي جدید مو و استحکام آن ها  ساخته شدن 

مي شوند.
امگا  و   3 امگا  اسید هاي چرب  این ها،  بر  عالوه 
6 نقش مهمي در حفظ سالمت مو و جلوگیري 
از خشکي، شکستگي، خارش و شوره سر و در 

نهایت پیشگیري از ریزش مو دارند.

دستشوييهايعمومي؛كثيفوكمياب

سرویس هایی که می توانند بهداشتی باشند

چرا دچار ريزش  مو مي شويم؟ 

درحاليكه
دسترسيآسانو
سريعشهروندان
بهامکاناتو

خدماتشهرييکي
ازمهمترينوظايف
مديريتشهري
درهرشهريوبا
هرتعدادجمعيتي
است،امروزه
فراهمنبودن
زيرساختهاي
الزم،دسترسي
شهروندانبه

امکاناتشهريرا
بامشکلمواجه
كردهاستكه

كمبودسرويسهاي
بهداشتيدرسطح
شهرها،معضالتو
مشکالتناشياز
آنبرايشهروندان
نمونهايازاين
موارداست

مزايده
7/341 ش��ماره: 612/29968-2/852 آگه��ي مزای��ده پرون��ده اجرایي کالس��ه: 13 و 
31612-2/852 ش��ش دانگ یک قطعه زمین پالک 8434 فرعي از 4999 اصلي مفروز 
و مج��زي ش��ده از 229 فرع��ي از اصلي مذکور به مس��احت 250 مترمرب��ع واقع در 
بخ��ش 5 ثبت اصفهان ب��ه آدرس: اصفهان امیر حمزه خیابان صاع��د اصفهاني خیابان 
دوم فرعي س��وم پالک 21 کدپس��تي 86411-81749 که س��ند مالکیت آن در صفحه 
506 دفت��ر 702 امالک به ش��ماره ثبت 130460 و با ش��ماره چاپ��ي 941599 ثبت و 
صادر ش��ده است با حدود: ش��ماالً به طول ده متر پي است به پي 8437 شرقًا به طول 
25 پي اس��ت به پ��ي 8433 جنوبًا به طول ده متر پي اس��ت به خیاب��ان ده متري غربًا 
ب��ه طول 25 متر پي اس��ت به پي 8435 حقوق ارتفاقي ندارد که طبق نظر کارش��ناس 
 رس��مي پالک فوق عبارت است از یک باب منزل مس��کوني در حد دو طبقه که طبق 
محتویات و مندرجات س��ند مالکی��ت داراي 250 مترمربع مس��احت عرصه و حدود 
320 مترمرب��ع اعیاني ش��امل طبقات زیرزمیني و همکف هر دو به صورت مس��کوني 
که با مصالح س��اختماني دیواره هاي آجري، اس��کلت فلزي، پوش��ش سقف تیرآهن، 
س��طوح داخلي ان��دود گچ و خاک، س��فیدکاري و رنگ آمیزي ش��ده، درب و پنجره 
هاي خارجي فلزي که شیش��ه ش��ده،  نماي خارجي سنگ، پوشش کف طبق زیرزمین 
سرامیک، آشپزخانه با کابینت از جنس ورق دیواره هاي آن کاشي شده، با سرویس هاي 
بهداش��تي موردنیاز، پوش��ش کف حیاط و پارکینگ کاًل موزائیک و اشتراکات آن شامل 
برق و آب و گاز مي باش��د. ملکي آقاي غالمحس��ن قاسمي که طبق سند رهني شماره 
4625-83/12/23 و 17214-88/1/11 دفترخانه 136 اصفهان در قبال بدهي ش��رکت 
س��یب سرخ ونک در رهن واقع مي باشد و طبق اعالم بانک مورد وثیقه فاقد بیمه نامه 
مي باش��د و از س��اعت 9 الي 12 روز یکش��نبه مورخ 90/9/27 در اداره اجراي اسناد 
 رس��مي اصفهان واقع در خیابان هش��ت بهشت ش��رقي- چهار راه اول سمت چپ به
مزایده گذارده مي ش��ود. مزایده از مبلغ پایه دو میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال 
ش��روع و به هر کس خریدار باش��د به باالترین قیمت پیشنهادي فروخته مي شود. الزم 
ب��ه ذکر اس��ت پرداخت بدهي هاي مربوط ب��ه آب،  برق، گاز اعم ازحق انش��عاب و یا 
حق اش��تراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باش��د و نیز بدهي هاي 
مالیاتي وعوارض ش��هرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم 
 ش��ده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اس��ت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
 وج��ود م��ازاد،  وج��وه پرداخت��ي باب��ت هزینه ه��اي ف��وق از محل م��ازاد ب��ه برنده 
مزایده مس��ترد مي گ��ردد. ضمنًا این آگهي در یک نوب��ت در روزنامه زاینده رود چاپ 

اصفه��ان مورخ 90/8/8 درج و منتش��ر مي گردد و در ص��ورت تعطیلي روز مزایده به 
روز بعد موکول مي گردد. م الف/ 10082 اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي 

اصفهان

مزايده
7/362 شماره: 365/29790-2/842 آگهي مزایده پرونده اجرایي کالسه: 2/842-365 
ش��ش دانگ یک باب خانه پالک ش��ماره 8775 فرعي از 4999 اصلي مجزي شده از 
8770 فرعي مجزي ش��ده از 43 فرعي به مس��احت 198/35 مترمربع واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان س��عادت آباد خیابان مصلي )خیابان آب 250( 
بن بست شهید بهشتي پالک 304 کدپستي 13561-81649 که سند مالکیت المثني آن 
در صفحه 322 دفتر 647 امالک ذیل شماره 120793 با شماره چاپي 186125 ثبت و 
صادر ش��ده است با حدود: ش��ماالً به طول 9/06 متر دیوار به دیوار خانه 8772 فرعي 
شرقًا در دو قسمت اول به طول 1/46 متر دیوار به دیوار خانه 8773 فرعي دوم به طول 
21/93 متر دیوار به دیوار خانه پالک 8774 جنوبًا به طول 9 متر درب و دیواري است 
به کوچه منس��ده غرباً  به طول 22 متر دیوار به دیوار خانه 8776 فرعي حقوق ارتفاقي 
ندارد. که طبق نظر کارش��ناس رسمي پالک فوق به صورت یک باب خانه مسکوني و 
داراي 140 مترمربع زیربناي مسکوني در طبقه همکف و تقریبًا 12 مترمربع انباري در 
زیرزمین با حدود 30 س��ال قدمت بنا و داراي دیوارهاي آجري باربر و سقف تیرآهن 
و نماي آجر با در و پنجره آ هني شیش��ه خور و درهاي چوبي رنگ روغن با پوش��ش 
بدنه س��طوح داخلي نقاش��ي رنگ روغن و کف موکت با آش��پزخانه تا 1/5 متر کاشي 
بقیه تا س��قف رنگ و کابینت زمیني و دیواري فلزي و داراي انش��عابات آب و برق و 
گاز و فاضالب اس��ت. ملکي خانم شهربانو استکي اورگاني فرزند رحیم که طبق سند 
رهني ش��ماره 130855-86/5/10 دفترخانه یک اصفهان در قبال دین خانم مینا کیاني 
در رهن مؤسس��ه مالي  واعتباري قوامین ش��عبه حکیم نظامي اصفهان واقع مي باشد از 
ساعت 9 الي 12 روز شنبه مورخ 90/09/26 در اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقي- چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده مي شود. 
مزایده از مبلغ پایه دو میلیارد و س��یصد میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیش��نهادي فروخته مي ش��ود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتي 
که مورد مزایده داراي آنها باش��د و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم ش��ده یا نش��ده باش��د به عهده برنده 

مزایده اس��ت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت 
هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مي گردد. ضمنًا این آگهي در یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 90/08/08 درج و منتش��ر مي گردد و 
در ص��ورت تعطیلي روز مزایده به روز بعد موکول مي گردد. م الف/ 10280 اس��دي- 

سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

تحديدحدوداختصاصي
7/654 ش��ماره: 8407 چ��ون تحدی��د حدود شش��دانگ یک باب خانه پالک ش��ماره 
215/231 واقع در دهکده نهوج دهس��تان برزاوند اردس��تان بخش 17 اصفهان که طبق 
پرونده ثبتي به نام خانم فاطمه غالمي حیدرآبادي فرزند ابراهیم و غیره در جریان ثبت 
مي باشد و تحدید حدود آن به علت عدم حضور مالکین از نوبت تحدید حدود خارج 
گردیده اینک بنا به درخواست متقاضیان و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخه 90/9/8 رأس ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهي به کلیه مالکین مجاور اخطار مي گردد که در 
روز و س��اعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده هاي معترضین ثبت ظرف 
م��دت ی��ک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایس��تي با تقدیم دادخواس��ت به 
 مراجع ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. 

م الف/ 225 تاریخ انتشار: 90/8/8 فدائي- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

ابالغ
8/202 در خصوص پرونده کالس��ه 1381/90 خواهان پرونده آقاي اکبر رحمانیان در 
محل دفتر ش��ورا حاضر است وقت رسیدگي مورخه پنج شنبه 90/9/24 ساعت 8/30 
صب��ح حضوراً به نامب��رده ابالغ گردید. ضمنًا در صورت ع��دم حضور و یا عدم ارائه 
الیحه دفاعیه، به منزله س��ازش و انصراف از موضوع خواسته مي باشد. م الف/ 11791  

شعبه 32 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ
8/203 در خصوص پرونده کالس��ه 1380/90 خواهان پرونده آقاي اکبر رحمانیان در 
محل دفتر شورا حاضر است وقت رسیدگي مورخه پنج شنبه 90/9/24 ساعت 9 صبح 

حض��وراً ب��ه نامبرده ابالغ گردید. ضمنًا در صورت عدم حض��ور و یا عدم ارائه الیحه 
دفاعیه، به منزله سازش و انصراف از موضوع خواسته مي باشد. م الف/ 11790  شعبه 

32 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغوقترسيدگي
8/204 در خصوص پرونده کالس��ه 689/90 خواهان مجتبي کیاني دادخواس��تي مبني 
ب��ر مطالبه ب��ه طرفیت حمید حبیبي تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگي براي مورخ 
90/10/10 س��اعت 6 عصر تعیی��ن گردیده، با توجه به مجه��ول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به 
این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان 
مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگي ابالغ ش��ده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. م الف/ 11691 شعبه 15 

حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان

حصروراثت
8/229 آقاي محمدرضا رمضاني داراي شناس��نامه ش��ماره 56 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 3531/90 ح/ 10 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسین رمضاني بشناسنامه 14143 در تاریخ 77/4/17 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 3 پسر و 
1 دختر و یک عیال به نام هاي ذیل: 1- احمدرضا رمضاني ش ش 25583 پسر متوفي، 
2- علیرضا رمضاني ش ش 71 پس��ر متوفي، 3- محمدرضا رمضاني ش ش 56 پس��ر 
متوف��ي، 4- فخري رمضاني ش ش 18918 دختر متوفي، 5- بیگم فیاض دس��تگردي 
ش ش 37 عیال متوفي و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را 
یکمرتبه آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 
 از تاریخ نش��ر آگهي ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.

م الف/ 11870 رئیس شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اعالممفقودي
8/219 برش خسارت اول مربوط به بیمه نامه ثالث

خودرو پراید به شماره انتظامي 841 و 71 ایران 13 و شماره شاسي 1412284595411 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

يك معضل جهاني
برخالفتصورخيليهاكهفکرميكنندسرويسبهداشتيموضوعيلوكساستودرميانصدهامعضلريزودرشتشهريشايداز
چنداناهميتيبرخوردارنباشد،امابسياريازكشورهايدنياازسالهاپيشبادرکاينضرورتبهفکرراهکارهاياساسيدراين
زمينهافتادهاندوحتيسرمايهگذاريدراينبخشراباتوجهبهارتباطتنگاتنگيكهباسالمتوپيشگيريازبيماريهادرانسانهاداردبه

طورجديدردستوركارقراردادهاند.
آمارهاميگويندتقريباًيكسومجمعيتجهانيعنيحدود2/6ميلياردنفربهتوالتبهداشتيدسترسيندارندواينمسألههرسالبهمرگ
ميليونهانفربهعلتبيماريهايواگيرازراهآبميانجامد.بيشازنيميازاينافرادبدونتوالتدرهندياچينزندگيميكنندوتنهادر
هند700ميليوننفربهتوالتبهداشتيدسترسيندارندكهدولتهندقصدداردتاسال2012باساختنتوالتبرايميليونهانفرمردم
فقيروبيخانماندراينكشور،چنينمعضليرارفعكند.دسترسيآسانوباكيفيتشهروندانبهسرويسهايبهداشتيشايدبهعنوان
ابتداييترينامکاناتزندگيشهريضرورتياستكهنبايدازتوجهبهآنغافلشد،خواستهايكهدرحالحاضرنهفقطشهروندانساكن

شهرستانهابلکهپايتختنشينهاهمبرايرفعايننيازخوددرسطحشهرهمچنانبامشکلمواجههستند.
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پژمانسلطاني
برتر  لیگ  فوتبال  رقابت های  از  هفته  دوازدهمین 
دیدار  پنج  برگزاری  با  امروز  کشور  باشگاه های 
پیگیری می شود که در یکی از مهم ترین دیدارها، 
استقالل و مس سرچشمه در آزادی با یکدیگر دیدار 
تجربه  نخستین  در  کرانچار«  »زالتکو  و  کنند  می 
خود در سمت سرمربیگری سپاهان با ملوان روبه رو 

خواهد شد.
دیدارهای  آخرین  باید  را  رقابت ها  دوازدهم  هفته 
لیگ تا پیش از تعطیالت سه هفته ای پاییزه برشمرد. 
دیدارهای  برگزاری  دلیل  به  برتر  لیگ  مسابقات 

اندونزی در چارچوب  با بحرین و  ایران  تیم ملی 
تاریخ  در   2014 جهانی  جام  مقدماتی  رقابت های 
20 آبان به مدت سه هفته تعطیل خواهد شد. هفته 
دوازدهم، امروز با برگزاری سه دیدار آغاز می شود 
دیدار  و یک  پنج  با  ترتیب  به  فردا  و پس  فردا  و 

پیگیری می شود.
قوهایسپيددردامشيرهایزرد

میزبان  اصفهان ساعت 15:30  فوالدشهر  ورزشگاه 
دیدار دو تیم سپاهان و ملوان بندرانزلی است. هر 
دو تیم در اولین گام در مسابقات جام حذفی کشور 
با قبول شکست مقابل تیم های فوالدخوزستان و 

حذفی  جام  با  زودهنگامی  خداحافظی  ابومسلم 
داشتند.

قوهای انزلی از نظر تاکتیکی شبیه تیم فوالد خوزستان 
کار می کنند و به بازی زمینی روی می آورند. سپاهان 
هم با روی آوردن به بازی هوایی و ارسال از جناحین 
سپاهان  مدافعان  باشد.  دیدار  این  برنده  تواند  می 
همچنین باید مراقب فرارهای سید جالل رافخایی 
 و کیوان امرایی باشند و در خط میانی نیز مانع از
بازی سازی محسن مسلمان و محمد نزهتی شوند.

ملوانی ها برای حداقل امتیاز گام به میدان خواهند 
با دفاع چند الیه قصد دارند مهاجمان  گذاشت و 

سپاهان را در گلزنی ناکام گذارند و در ضد حمالت 
از سرعت سید جالل رافخایی پنج گله بهره کافی را 
ببرند و دروازه رحمان احمدی را با خطر مواجه کنند. 
سپاهان هم اکنون 18 امتیازی است و در رده پنجم 
جدول قرار دارد و شاگردان پورغالمی با 10 امتیاز 
در رده پنجم جدول رده بندی ایستاده اند. به نظر می 
رسد با بازگشت کرانچار به ایران، این تیم از بازی 
پرسپولیس تحت هدایت  این مربی کروات قرار گیرد 
و برای بازی امروز کریم قنبری باز به عنوان سرمربی 

هدایت این تیم را برعهده خواهد داشت. 
ذوبآهنشارژروحیشد

مقابل گسترش  آهن  بر یک ذوب  دو  برد  از  پس 
فوالد تبریز در جام حذفی، از سوی خسرو ابراهیمی 
مدیرعامل این باشگاه به هر یک از بازیکنان و کادر 
فنی این تیم یک فقره چک به تاریخ 11 آبان داده شد 
ابراهیم زاده دغدغه مالی نداشته  تا دیگر شاگردان 
باشند و با روحیه مضاعفی مقابل شهرداری تبریز 

صف آرایی کنند. 
یادگار  ورزشگاه  در  ساعت 15:45  از  مسابقه  این 
امام)ره( تبریز آغاز می شود. شهرداری که همچون 
حذفی  جام  با  برتری  لیگ  های  تیم  از  برخی 
خداحافظی کرد از نظر روحی در وضعیت مطلوبی 

قرار ندارد. 
شهرام گودرزی و سعید دقیقی مهاجمانی هستند که 
چارچوب دروازه حریف را خوب می شناسند و از 
شم گلزنی باالیی برخوردارند. شاگردان یسیچ با 14 
امتیاز در رده دهم جدول قرار گرفته اند و جایگاه به 
نسبت مطلوبی دارند و ذوبی ها نیز با 17 امتیاز چهار 
پله باالتر از تیم شهرداری در مکان ششم ایستادند. 
کاسترو مهاجم برزیلی ذوب آهن و سعید دقیقی هر 
دو چهار گله هستند و اگر ابراهیم زاده کاستروی 
دونده و با روحیه را در ترکیب قرار دهد، برای زدن 

پنجمین گل خود مصاف جالبی خواهند داشت.
دو تیم ذوب آهن و شهرداری تبریز تاکنون در تاریخ 
لیگ برتر دو بار به مصاف هم رفته اند که یک دیدار 
با برتری ذوب آهن و یک دیدار نیز با نتیجه تساوی 

به پایان رسیده است.
ابتدا  گذشته  فصل  در  تیم  دو  این  رفت  دیدار  در 
مهدی رجب زاده در دقیقه چهار ذوب آهن را پیش 

اما گل دقیقه 42 کارلوس ادواردو سوارز  انداخت 
بازی را به تساوی کشاند تا شهرداری متحمل یک 

شکست خانگی نشود. 
صدرنشينبهقعرنشينرسيد

تهران  استقالل  صدرنشین  تیم   17:45 ساعت  از 
میزبان مس سرچشمه ای است که در قعر جدول 
امتیاز دست و پا می زند. این دو تیم در  با هفت 
مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی حضور خواهند 
داشت چرا که استقالل با حساب پنج بر یک تیم 
شرفی  شاگردان  و  کوبید  درهم  را  فراز  شیرین 
پیروزی  به  اراک  شهرداری  مقابل  گل  یک  با  هم 
 رسیدند. هر دو تیم در لیگ برتر هم به ترتیب مقابل
اگر  برتری رسیدند.  به  ذوب آهن و صنعت نفت 
را خود  دروازه  ابتدایی  دقیقه  بیست  در  ها   مسی 
باز شده ببینند استقالل با تفاضل گل دلخواهی این 
تیم را شکست خواهد داد چرا که مهره های کلیدی 
بازیکنان مس سرچشمه  با  قابل قیاس  آبی پوشان 
نیست، هر چند این تیم در کرمان دیگر تیم تهرانی، 

پیروزی را با تساوی متوقف کرده بود.
مصافآقامجيدهادرورزشگاهانقالبكرج

در دیگر مسابقات، سایپا از فوالدی پذیرایی می کند 
که این تیم در اولین گام در جام حذفی سپاهان را 
با یک  انتقادی  بازی  اما سایپا در یک  حذف کرد. 
گل مغلوب سیاه جامگان مشهد شد تا جایگاه مجید 
صالح که اوایل فصل با تیمش )سایپا( خوب نتیجه 
می گرفت به خطر بیفتد. این مسابقه ساعت 16:40 

در ورزشگاه انقالب کرج استارت خواهد خورد. 
صبادرآبادان،نسيمیبيشنيست

نفت آبادان و صبای قم ساعت 16:45 به مصاف هم 
می روند. هر دو تیم به جمع 16 تیم مرحله یک هشتم 
نهایی مسابقات جام حذفی راه یافتند. نفتی ها با حساب 
سه بر یک گهر زاگرس لرستان را از پیش رو برداشتند 
و صبا نیز دو به یک بر حریفش پیام مخابرات غلبه کرد. 
اما شاگردان ویسی در ورزشگاه تختی آبادان مسابقه 
توانند  نمی  و  داشت  رو خواهند  پیش  را  دشواری 
مقابل نفت به برتری دست یابند، هر چند شاگردان 
گواردیوالی وطنی با 22 امتیاز و شش رده باالتر از 
صنعت نفت، در جایگاه سوم جدول رده بندی جا 

خوش کرده اند.

وزارت  های  استان  و  مجلس  امور  حقوقی  معاون 
ورزش و جوانان از اختصاص 540 میلیارد تومان اعتبار 

به ورزش کشور توسط رئیس جمهور خبر داد.
سید احمد رسولی نژاد در نشست با مسئوالن اداره کل 
تربیت بدنی و هیأت های ورزشی استان اصفهان اظهار 
داشت: با عنایت ویژه ای که رئیس جمهور به ورزش 
دارد موافقت با اختصاص 540 میلیارد تومان از محل 
یک درصد به ورزش اعالم شد که می تواند راهگشای 

برخی مشکالت ورزش در استان ها باشد.

وی ادامه داد: با توجه به ناتمام بودن سه هزار پروژه 
ورزشی در سراسر کشور، اولویت وزارت ورزش و 
جوانان تکمیل این پروژه هاست تا مردم بتوانند از این 

اماکن که حق آنهاست استفاده کنند.
رسولی نژاد در ادامه با اشاره به ماده 88 که موجب 
است  به بخش خصوصی  اماکن ورزشی  واگذاری 
اظهار داشت: در اصفهان در استفاده از اماکن ورزشی 
درقالب ماده 88 اقدامات خوبی انجام شده اما واقعیت 
این است که اعتقاد داریم ماده 88 باید اصالح شود چرا 

که ساخت و ساز سالن ها و اماکن ورزشی در استان ها 
را موجب می شود.

مجلس  با  جوانان  و  ورزش  وزارت  تعامل  از  وی 
شورای اسالمی نیز به نیکی یاد کرد و اظهار داشت: 
توجه ویژه نمایندگان به موضوعات ورزشی نیز بسیار 
مثمرثمر است و می تواند اتفاقات خوبی را در ورزش 
کشور رقم بزند و موجبات افتخارآفرینی ایران اسالمی 

در المپیک 2012 لندن شود.
وزارت  های  استان  و  مجلس  امور  حقوقی  معاون 

استعدادیابی  مرکز  اندازی  راه  از  جوانان  و  ورزش 
وزارتخانه خبر داد و گفت: در دورترین نقاط کشور 
این مرکز با برنامه ریزی گسترده استعدادهای ورزشی 

را کشف و نخبه پروری خواهد کرد.
رسولی نژاد همچنین به اهمیت مسائل فرهنگی در 
وزارت ورزش و جوانان اشاره و در بخش دیگری 
از سخنانش با توجه به اعتباری که برای ورزش کشور 
ورزشی جهش  سال  را   91 سال  شود  می   جذب 

پیش بینی کرد.

ورزش
خبر

 دو  شکست
و سقوط پنج پله ای ذوب آهن

هفته دوم لیگ برتر شمشیربازی با دو شکست برای 
ذوب آهن و سقوط پنج پله ای این تیم همراه شد.

برتر  لیگ  دوم  هفته  های  بازی  ترین  حساس  در 
پیکان شگفتی  تیم  باشگاه های کشور،  شمشیربازی 
 ساز هفته دوم در یک بازی یک طرفه توانست تیم
ذوب آهن، قهرمان فصل گذشته مسابقات را در سه 

اسلحه سابر، اپه و فلوره شکست دهد.
در دیگر بازی حساس این هفته، شرکت ملی گاز ایران 
رودروی ذوب آهن قرار گرفت و موفق شد در دو 
اسلحه اپه و فلوره به پیروزی برسد. به این ترتیب در 
پایان هفته دوم جایگاه 9 تیم با انجام 12 بازی، چهار 
بازی در هر اسلحه مشخص شد وتیم شرکت ملی گاز 
ایران با 32 امتیاز در جایگاه اول، پیکان با همین امتیاز 
و تفاضل کمتر در جایگاه دوم و مؤسسه امید کیش و 
زنجان نیز با 30 و 28  امتیاز در رده های سوم و چهارم 

قرار گرفتند. 

 سهم ووشو اصفهان
فقط يك مدال نقره

قهرمانی  ووشوی  های  رقابت  نخست  روز  ایمنا: 
بزرگساالن کشور با کسب تنها یک مدال نقره برای 

اصفهانی ها همراه بود.
مسابقات ووشو قهرمانی  بزرگساالن کشور، انتخابی 
تیم ملی جهت حضور در رقابت های آسیایی »هوشی 
مینه« ویتنام با حضور 361 ووشوکار در زنجان آغاز شد. 
در این رقابت ها که به مدت چهار روز در مجموعه 
از تیم   33 شود  می  برگزار  زنجان  انقالب   ورزشی 

 32 استان حضور دارند.
در این رقابت ها 88 تالوکار در 11 فرم و 273 سانداکار 
در 10 وزن و در مجموع 361 نفر با یکدیگر به رقابت 
می پردازند که در نهایت نفرات اول تا سوم بخش تالو 
و نفرات اول تا سوم مشترک بخش ساندا، جواز حضور 
در اردوی تیم ملی ووشو بزرگساالن جهت حضور 
در رقابت های آسیایی هوشی مینه ویتنام را به دست 

خواهند آورد.

ترابیان امروز به اصفهان مي آيد
ایمنا: عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتسال فدراسیون 
برای هماهنگی های الزم جهت دیدار  امروز  فوتبال، 

دوستانه تیم های ایران و روسیه به اصفهان مي آید.
بین  دیدار  مورد  در  هماهنگي هاي الزم  براي  ترابیان 
اصفهان مي شود  وارد  امروز  ایران و روسیه،  تیم هاي 
تا برنامه ریزي هاي الزم را در مورد این دیدار به عمل 
آورد. تیم ملی روسیه قرار است دهه سوم آبان ماه برای 
چند رویارویی دوستانه با تیم های ملی بزرگساالن و امید 

راهی ایران شود.
باشگاه گیتی پسند اصفهان میزبانی و هزینه های برگزاری 
این بازی را به عهده گرفته و قرار است این تیم نیز برابر 
روسیه قرار بگیرد. قرار است دیدار تیم هاي ملي ایران 
و روسیه روزهای 23 و 24 آبان برگزار شود. تیم ملی 
فوتسال روسیه در رقابت های گرندپریکس که چندی 
پیش در برزیل برگزار شد به عنوان نایب قهرمانی دست 
پیدا کرد، در حالی که تیم ایران مقام چهارم را به خود 

اختصاص داد.

پیکان- باريج اسانس؛
خاطره صندلی های شکسته

در روزی که گیتی پسند در خانه کار سختی ندارد، باریج 
اسانس و پیکان حساس ترین مصاف هفته را برگزار 

می کنند.
لیگ برتر والیبال امروز با برگزاری دیدارهای هفته چهارم 
پیگیری می شود. در روزی که گیتی پسند برابر نماینده 
قعر جدولی کرمان کار سختی ندارد حساس ترین دیدار 
در تهران بین قهرمان و تیم چهارم فصل گذشته یعنی 

پیکان و باریج اسانس برگزار می شود.
مصاف دو تیم، فصل پیش با حاشیه هایی بسیاری همراه 
بود. باریج اسانس که در دیدار نیمه پایانی فصل گذشته 
چوب آشوب گری تعدادی از هواداران خود را خورد با 
خاطره دیدار جنجالی فصل پیش به تهران می رود. پیکان 
در حال حاضر در رده پنجم جدول جای دارد. باریج 
اسانس هم با دو پیروزی که در دو دیدار گذشته کسب 

کرد رده هفتم را به خود اختصاص داده است.
 این رقابت ساعت 18 در خانه والیبال تهران برگزار

می شود. اما در روزی که می توان گفت روز دیدار 
مدعیان و قعرنشینان است گیتی پسند از نماینده ته 
جدولی کرمان پذیرایی می کند. شاگردان کارخانه به نظر 
نمی رسد دیدار چندان سختی برابر کرمان داشته باشند. 
گیتی پسند از ساعت 17 در سالن شهدای مخابرات 

اصفهان به مصاف میهمان کرمانی خود می رود. 

ناكامی مارادونا توسط توره
ایمنا: هفته سوم لیگ امارات آغاز شد و در یکی از این 
دیدارها تیم فوتبال عجمان در خانه خود به تساوی مقابل 
الوصل که هدایت آن را دیگو مارادونا بر عهده دارد، 

بسنده کرد.
در یکی از دیدارهای این هفته تیم فوتبال عجمان مقابل 
الوصل به میدان رفت و با وجود دریافت گل اول بازی 
در دقیقه 11 بر روی تیزهوشی ابراهیم توره بازیکن سابق 
سپاهان در دقیقه 24 بازی را به تساوی کشید و این 
نتیجه تا پایان بازی پابرجا ماند. گفتنی است توره از زمان 
حضورش در ترکیب عجمان در همه دیدارهای این تیم 
گلزنی کرده و در این بازی هفتمین گل خود را برای تیم 
جدیدش به ثمر رساند. در دیگر دیدارهای جمعه شب 
الجزیره و شارجه حریفان خود بن یاس و االمارات را 

مغلوب کردند.  

تحليل

540 میلیارد تومان، هديه رئیس جمهور به ورزش كشور

دو هفته انتظار برای بازگشت عشوری 
خوشبختانه  گفت:  آهن  ذوب  فوتبال  تیم  دفاعی  هافبک 
درمانم با موفقیت پیش رفت و هفته آینده به تمرینات عادی 

تیم ذوب آهن ملحق می شوم.
هفته  دو  در  مصدومیتم،  از  بعد  اظهارکرد:  عشوری  سینا 
گذشته، فیزیوتراپی و استخر درمانی را با نظر پزشکان تیم 
به طور مداوم انجام دادم و به هیچوجه با توپ کار نکردم. 
و شد  انجام  خوبی  به  من  درمان  خوشبختانه  افزود:   وی 

هم اکنون خود را برای بازگشت به تمرینات تیم در هفته آینده آماده می کنم. عشوری 
با اشاره به این که برای بازی مقابل شهرداری تبریز تیم ذوب آهن را همراهی نمی کند، 
تصریح کرد: شرایط تیم بسیار خوب است و بچه ها مصمم هستند بعد از پیروزی در 

جام حذفی، تیم شهرداری را نیز در تبریز شکست دهند.
تیم  بازیکنان  مطالبات  پرداخت  خصوص  در  آهن  ذوب  فوتبال  تیم  دفاعی  هافبک 
خاطرنشان کرد: برای 20 درصد قراردادمان چک دریافت کرده ایم که تاریخش برای 
زودی  به  نیز  را  بچه ها  ماهیانه  معوقه  حقوق  که  داده  قول  باشگاه  و  است  آبان   11

پرداخت کند. 

انگیزه باالی قعر نشین در مصاف با صدرنشین 
بازیکن ملی پوش والیبال گیتی پسند گفت: تیم هایی مثل 
برابر  در  نیستند،  جدول  باالی  در  که  کشاورزی  بانک 

تیم های باالی جدول با انگیزه باالیی ظاهر می شوند.
در  که  کنند  می  سعی  تیم ها  این  اظهارکرد:  ظریف  فرهاد 
مقابل تیم های بزرگ با قدرت ظاهر شوند تا بتوانند نتیجه 
بانک کشاورزی  بازی هم  این  در  بگیرند و  را  قبول  قابل 
خیلی خوب ظاهر شد و در گیم دوم گیتی پسند را تحت 

فشار گذاشت اما تجربه باالی تیم ما سبب شد که این بازی را سه بر صفر پیروز 
شویم.

وی افزود: امسال تمام تیم ها قدرتمند هستند، اما رقیبان اصلی ما تیم های کاله آمل و 
پیکان می باشند و امیدوارم بتوانیم قهرمان شویم چون به هر حال در سه بازی اخیر 
پیروز شده ایم و توقع مردم اصفهان باال رفته است و در نهایت کار سختی پیش رو 
داریم. بازیکن ملی پوش تیم گیتی پسند تصریح کرد: امروز با تیم کرمان بازی داریم 
و با اطالعاتی که کادر فنی در اختیار ما قرار خواهد داد فکر می کنم بازی راحتی 

را برابر این تیم خواهیم داشت. 

برگزاری سمینار روانشناسی ورزشی در اصفهان
هیأت فوتبال شهرستان اصفهان با حضور عباس اسماعیلی، 
روانشناس کمیته ملی المپیک و روانشناس تیم های ورزشی 
باشگاه سپاهان اقدام به برگزاری سمینار روانشناسی ورزشی 
موضوع  با  آموزشی  کارگاه  قالب  در  سمینار  این  نمود. 
روانشناسی در ورزش در سالن اجتماعات اداره کل آموزش و 
پرورش ناحیه دو و با حضور جشمیدی، رئیس اداره ورزش 
و جوانان شهرستان اصفهان، حسین شمس، رئیس آکادمی 

فوتسال گیتی پسند و سرمربی سابق تیم ملی فوتسال، اصغر کمالی، مربی تیم ملی کبدی، 
مجید فروزان، مسئول ورزش قهرمانی باشگاه گیتی پسند و جمعی از مربیان فوتبال استان 
و مسئوالن هیأت فوتبال برگزار شد. سرفصل مطالب ارائه شده در این سمینار از سوی 
اسماعیلی با استقبال چشمگیر حاضرین روبه رو و قرار شد به زودی هیأت فوتبال شهرستان 
اصفهان دومین سمینار روانشناسی ورزشی را با حضور این روانشناس برجسته کشورمان 
برگزار نماید. گفتنی است عباس اسماعیلی به تازگی و از سوی کمیته ملی المپیک برای 
همراهی تیم های اعزامی به المپیک لندن دعوت به همکاری شده است، ضمن این که 

مسئولیت روانشناس تیم ملی فوتبال ایران را نیز برعهده خواهد داشت. 

چارچوب

سپاهان  فوتبال  تیم 
مقابل  امروز  حالي  در 
قرار  انزلي  ملوان 
مي گویند  که  مي گیرد 
حضور زالتکو کرانچار 
در این تیم قطعي شده 
است. بازیکنان سپاهان 
بنگر  حسین  جمله  از 
با  کردن  کار  باید  حاال 
یک مربي کروات دیگر 
در  تا  ندارد  تمایل  حال حاضر  در  البته  بنگر  کنند.  تجربه  را 
به سئواالتی  با گل  او در گفتگو  کند.  کرانچار صحبت  مورد 

پاسخ داده است.
نظرتدرموردحضوركرانچاردرسپاهانچيست؟

من از این مربي بي اطالع هستم و نمي دانم که وضعیت کادرفني 
ما چطور است. در حال حاضر که آقاي قنبري هدایت تیم را 

برعهده دارد و زیرنظر او تمرین مي کنیم.
وليگفتهميشودكهسپاهانباكرانچاربهتوافق

رسيدهاست؟
مورد  این  در  باشگاه  مسئوالن  و  نیستم  جریان  در  من 
عملکرد  اخیر  هفته هاي  در  ما  تیم  هستند.  تصمیم گیرنده 
مقابل  گرفتیم.  خوبي  نتایج  که  بگویم  باید  و  داشت  خوبي 
اتفاقات  به  فقط  داشتیم و  فوالدخوزستان هم عملکرد خوبي 

فوتبال باختیم.

فکرميكنيحضوركرانچاردرسپاهانبهسودتيم
شماباشد؟

حاضر  حال  در  و  ندارم  مربي  این  از  شناختي  من 
این  از  پیش  او  که  مي دانم  فقط  بدهم.  نظر  نمي توانم 
مربي  تن چي  البته  است.  بوده  پرسپولیس  سرمربي 
و  مي کند  تعریف  کرانچار  از  خیلي  ما  تیم  دروازه بان هاي 
خوبي بسیار  مربي  اخالقي  و  فني  لحاظ  از  که  است   معتقد 

است.
براي الزم كاريزماي قنبري كريم داري قبول

مربيگريدرتيمبزرگيمثلسپاهانراندارد؟
این که مي گویید سپاهان باید مربي بزرگي داشته باشد را قبول 
دارد.  را  سپاهان  هدایت  توانایي  هم  قنبري  آقاي  ولي  دارم 
در  مگر  بدهیم.  پول  خارجي  مربیان  به  مي خواهیم  کي  تا  ما 
فوتبال ایران امثال استیلي، مرفاوي، قنبري و دیگران نمي توانند 

مربیگري کنند؟
وليقبولداريمربيانخوبخارجيبهفوتبالما

كمكميكنند؟
منظور شما کدام مربیان هستند؟

مربيانيمثلكارلوسكيروش،مصطفيدنيزلييا
حتيهمينكرانچار.

که  نیست  شکي  این  در  و  مي کند  فرق  که  ملي  تیم  بحث 
مربیان  اما  است  کالس  با  و  بزرگ  مربي  یک  کي روش 
ایران نمي آیند. ما حتي اگر 10میلیون دالر  بزرگ خارجي به 
مربیان  براي  چون  نمي آید  ایران  به  او  بدهیم  دنیزلي  به  هم 

باشگاه هاي ما در  امکانات بسیار مهم است. ساختار  خارجي 
سطحي نیست که مربي خوب خارجي بتواند کار کند. مربیان 
وحشت مي بینند  را  ما  تمرین  زمین هاي  وقتي  االن   خارجي 

مي کنند.
تا فصل ابتداي از كه اتفاقاتي معتقدند خيليها
تيم بهيك را تيم اين داد رخ برايسپاهان حاال

متوسطتبديلكرد.نظرتوچيست؟
آنهایي که این حرف را مي زنند بهتر است جدول را ببینند و 
بگویند ما چند امتیاز با صدر جدول فاصله داریم. اگر ما یک 
تیم متوسط هستیم پس پرسپولیس هم یک تیم محلي است. 
که  گفت  مي توان  آیا  کنید،  نگاه  آهن  ذوب  جایگاه  به  شما 
تیم هاي بزرگي مثل پرسپولیس و ذوب آهن ضعیف شده اند؟ 
من اصال چنین عقیده اي ندارم، در ضمن ما اگر بازي با مس 
از  برگشت  دور  در  داشتیم.  بهتري  شرایط  االن  مي بردیم  را 
17بازي 10دیدار را در اصفهان برگزار مي کنیم و این به نفع 
ماست. ما االن پنجم جدول هستیم و فقط پنج امتیاز با استقالل 

فاصله داریم.
فاصله باروزهايخوبش بههرحالسپاهان ولي

دارد؟
ما سال گذشته همین موقع تیم سیزدهم جدول بودیم ولي آخر 
فصل قهرمان شدیم. شما همین پرسپولیس را نگاه کنید، من 
آنها تیم بسیار خوبي دارند و هر کس بگوید  شک ندارم که 

پرسپولیس ضعیف است باید به عقلش شک کرد.
وليبايدقبولكنيدكهسپاهانوذوبآهنافت

كردهاند؟
ذوب  و  سپاهان  رسانه ها  ویژه  به  ایران  در  خیلي ها  متأسفانه 
دو  ندارند  دوست  آنها  مي کنند.  نگاه  هوو  چشم  به  را  آهن 
تیم اصفهاني نتیجه بگیرند. روزنامه ها مي خواهند پرسپولیس و 
استقالل نتیجه بگیرند تا همیشه این دو تیم را روي جلدشان 
ببرند. خیلي ها از این که ذوب آهن و سپاهان به جمع هشت 
در  هیچ کس  متأسفانه  شدند.  ناراحت  رفته اند  آسیا  برتر  تیم 
فدراسیون فوتبال تالش نکرد تا مشکل سپاهان را حل کند و 
ما اگر به فینال مي رفتیم براي فدراسیون هم خوب بود. نیمه 
اول بازي ما مقابل السد از تلویزیون پخش نشد ولي اگر بازي 
استقالل و پرسپولیس باشد تحت هر شرایطي پخش مي شود. 
حتي تلویزیون سخنراني رئیس جمهور را به خاطر استقالل و 

پرسپولیس قطع مي کند.
خيليهامعتقدنددرباشگاهسپاهانبازيکنساالري
حاكماستوعدهايازبازيکناناينتيمازجملهتو

باعثكناررفتنلوكابوناچيچشديد؟
به هیچوجه این طور نیست. متأسفانه زور رسانه ها زیاد است 
و خیلي چیزها را بدون اطالع مي نویسند. در آخرین جلسه اي 
که بوناچیچ با مسئوالن باشگاه سپاهان داشت به این مربي گفته 
شد که بازیکنان باید برگردند. باشگاه سپاهان به هیچوجه قصد 
کنار گذاشتن لوکا را نداشت و حتي به او گفت که مي تواني به 
تیم برگردي ولي بازیکني اخراج نشود. اما لوکا در این جلسه 
تیم  تدارکات  و  بصیرت  مجید  نویدکیا،  محرم  که  کرد  اعالم 
ما نباید در سپاهان باشند. او فرزاد حاتمي، پاپي و من را هم 
خودش  ولي  بروند  نفر  مي خواست شش  لوکا  نمي خواست. 
بماند و طبیعي بود که باشگاه مخالفت خواهد کرد. یک چیز 
و  نداشتم  بوناچیچ مشکلي  با  این که من  بگویم،  باید  را هم 
بمانم حضور  سپاهان  در  باعث شد  که  دالیلي  از  یکي  حتي 

بوناچیچ بود.

گفتگو

محسنبنگر:

 تلويزيون به خاطر استقالل و پرسپولیس سخنراني رئیس جمهور را قطع مي كند

سروتهجدولبههمرسيدند

سپاهان-ملوان؛ بازگشت کرانچار



مهر: بیل گیتس روز جمعه 28 اکتبر در شرایطی تولد 56 
سالگی خود را جشن گرفت که روز پنجشنبه گذشته در دیدار 
با دانشجویان دانشگاه واشنگتن گفت: یک مرتبه به نقطه ای 

می رسید که دیگر پول اهمیتی ندارد.
بیل گیتس که تولد 56 سالگی خود را جشن گرفت در 28 

اکتبر )6 آبان( 1955 در سیاتل آمریکا به دنیا آمد.
والدین گیتس در پایان دوران دبستان )دولتی( تصمیم گرفتند 
که وی را در مدرسه خصوصی لیکساید ثبت نام کنند زیرا 
می دانستند که این مدرسه برای آموزش فرزندشان یک محیط 

محرک است.
در حقیقت، این مدرسه به وی اجازه داد که در سال 1968 
برای اولین بار به یک رایانه دست بزند. این رایانه یک مدل 
گران قیمت DEC PDP-10 شرکت جنرال الکتریک بود 
که مدرسه برای چند ساعت استفاده هفتگی آن را اجاره کرده 

بود.
بیل گیتس و پل آلن که دو سال بزرگتر از وی بود به همراه 
چند همکالسی دیگر به سرعت جذب این دستگاه شدند و در 
هر فرصتی با آن کار می کردند و حتی برای این که بتوانند از این 

رایانه استفاده کنند سر کالس های خود نمی رفتند.
در سال های پس از آن، پل آلن و بیل گیتس به دوستی خود 
ادامه دادند و در سال 1972 زمانی که گیتس تنها 18 سال 
این  کردند.  تأسیس  را   Traf-O-Data شرکت  داشت 

شرکت شروع به عرضه تجاری رایانه ای کرد که قادر بود 
اطالعات جمع آوری شده از ایستگاه های کنترل ترافیک را 

پردازش کند.
بیل گیتس در سال 1973 وارد دانشگاه هاروارد شد اما هرگز 
از آن فارغ التحصیل نشد. از آنجا که پدرش وکیل بود وی نیز 
در رشته مطالعات حقوق مشغول به تحصیل شد اما در کنارش 

در یک دوره ریاضیات نیز ثبت نام کرد.
 Altair  در سال 1975 یکی از اولین رایانه های شخصی به نام
 Micro Instrumentation and8800 ساخت شرکت
Telemetry Systems رونمایی شد و در ادامه، گیتس و 
آلن پس از 5 هفته کار مداوم و ترک کامل تحصیل، اولین 
نسخه زبان Basic را برای Altair 8800 نوشتند. این برنامه، 
اولین نرم افزار ویژه میکرو رایانه ها در نخستین ماه های تاسیس 

شرکت مایکروسافت بود.
در دهه 80، شرکت IBM از مایکروسافت خواست که در 
نوشتن یک سیستم عامل ویژه رایانه های شخصی جدید با 

آنها همکاری کند.
 MS-DOS به این ترتیب، شرکت بیل گیتس سیستم عامل
را نوشت و بعد با عرضه ویندوز به سرعت پله های ترقی را 

طی کرد و به غول نرم افزاری دنیا تبدیل شد.
توصيههایبيلگيتسبهجواناندربارهثروت

دانشجویان  در جمع  واشنگتن  دانشگاه  در  که  گیتس  بیل 

سخنرانی مي کرد، در میان جمعیت، یک دختر دانشجو از پکن 
به بنیانگذار مایکروسافت گفت: وقتی من کودک بودم والدینم 
همیشه از من می پرسیدند که وقتی بزرگ شدم می خواهم چه 
کار کنم. جواب من همیشه این بود: می خواهم ثروتمندترین 
فرد در دنیا شوم. بنابراین االن اینجا هستم و شما هم اینجا 
هستید... فکر می کنم که در واقع می خواهم شما باشم. آیا برای 

کسی که دوست دارد یکی مثل شما باشد توصیه ای دارید؟
پولیور  و  آبی  کتان  که یک شلوار  در حالی  گیتس  بیل   
پشمی خاکستری ساده پوشیده بود در پاسخ به این دختر 
جوان گفت: رویای من این نبود که به یک فوق ثروتمند 
تبدیل شوم و حتی بعد از این که ما مایکروسافت را تأسیس 
کردیم و بچه هایی را می دیدیم که اینتل را راه انداختند و 
میلیاردر بودند من می گفتم: واووووو! ثروتمند شدن باید 
عجیب باشد و ُخب، این کاماًل عجیب بود. ثروت باالتر از 
یک حد مشخص، در کل یک مسئولیت است که در پایان 
آن را یا برای بچه هایتان می گذارید که ممکن است برای 
آن  برای بخشیدن  که  یا سعی می کنید  نباشد  آنها خوب 

هوشمندانه عمل کنید.
بنیانگذار مایکروسافت ادامه داد: من می توانم نیاز به داشتن 
میلیون ها دالر را درک کنم، چون مطمئناً با آن آزادی قابل 
توجهی به دست می آید. اما من به شما می گویم یکمرتبه به 

نقطه ای می رسید که پول دیگر اهمیتی ندارد.

نتایج تحقیقات یک مؤسسه تحقیقاتی در آمریکا نشان می دهد که 
53 درصد از کاربران تبلت ها در این کشور برای خواندن اخبار 

روزانه از این دستگاه استفاده می کنند.
مجله  و   Journalism.org همکاری  با   Pew تحقیقات  مرکز 
اکونومیست به منظور بررسی دقیق تأثیرات فناوری به ویژه تبلت ها 
بر روی دنیای اطالعات و روزنامه نگاری و همچنین کارهایی که 
اصحاب رسانه می توانند برای بهتر کردن روابط خود با این دستگاه 

اجرا کنند تحقیقاتی را انجام دادند.
نتایج این تحقیقات که انقالب تبلت و این برای آینده اخبار به چه 
معنی است نام دارد یکی از پیچیده ترین تحقیقاتی است که تاکنون 

درباره کاربران آی- پد و سایر تبلت ها انجام شده است.
نتایج این تحقیقات نشان داد که 11 درصد از بزرگسالن آمریکایی 

)افراد میانسال با درآمد باال( دارای حداقل یک دستگاه تبلت هستند 
و 77 درصد از آنها هر روز به طور متوسط 90 دقیقه از آن استفاده 

می کنند.
67 درصد از این افراد به طور روزانه با تبلت خود در وب جستجو 
برای  درصد   39 ایمیل،  ارسال  برای  آن  از  درصد   54 می کنند، 
دسترسی به شبکه های اجتماعی، 39 درصد برای انجام بازی های 
رایانه ای، 17 درصد برای خواندن کتاب و 13 درصد برای تماشای 

فیلم استفاده می کنند.
این درحالی است که بیش از نیمی از این افراد )53 درصد( هر روز 
برای خواندن اخبار از تبلت استفاده می کنند، اما اخباری را انتخاب 

می کنند که برای خواندن نیازی به پرداخت پول نداشته باشند.
تحقیقات Pew در ادامه به روشنی توضیح می دهد که 40 درصد از 

کاربران برای دسترسی به اخبار از مرورگر استفاده می کنند.
31 درصد به طور مساوی هم از برنامه های جانبی ویژه اخبار و هم 
از وب مرورگر بهره می گیرند، تنها 21 درصد از برنامه های جانبی 
اخبار با دسترسی رایگان اما محدود استفاده می کنند و تاکنون فقط 
14 درصد از کاربران تبلت به طور مؤثر برای ورود به اخبار پول 
پرداخت می کنند، اما از این تعداد نیز 21 درصد بیش از پنج دالر 
در ماه برای حق اشتراک اخبار بر روی برنامه های جانبی تبلت ها 

هزینه می کنند.
به اعتقاد پژوهشگران این تحقیق، صاحبان روزنامه ها هنوز این 
فرصت را دارند که از سکوی جدیدی که بر روی تبلت ها ایجاد 
شده برای کسب درآمد استفاده کنند، اما درحال حاضر این امکان 

تقریباً غیرممکن به نظر می رسد.

عقيدهبيلگيتسدربارهثروت؛

 به نقطه ای می رسید که پول اهمیتی ندارد 
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يکی از داليل مهم پا درد
نیست.  خوبی  تجربه  پا  درد  علت  به  شبانه  بیداری 
خوردن،  زمین  گرفتگی،  موارد  بیشتر  در  درد  علت 
پیچ خوردگی و آسیب دیدن استخوان ها، عضله و 
مفصل است. به نوشته »Thirdage« پا درد همچنین 
ممکن است به دلیل کم آبی یا کار کشیدن بیش از 
فعالیت  که سرگرم  هنگامی  باشد.  نیز  از عضله  حد 
هستید، تمام قسمت های بدن درگیر می شود و فشار 
بیش از حدی را روی برخی از قسمت های بدن وارد 
می کند که آن زمان متوجه نمی شوید. ولی هنگام 
از حد  بیش  نشانه خستگی  که  پا  درد  خواب شب 

است به سراغ شما می آید.

گريه و خنده جنین در رحم
ایسنا: بررسی ها نشان می دهد که جنین در رحم مادر 
حرکاتی را در چهره خود بروز می دهد که می توان 
این حرکات را به عنوان خنده و گریه جنین شناسایی 
کرد.  نادجا ریس لند از کارشناسان دانشگاه دورهام در 
این مشاهدات خاطرنشان کرد: ما در این آزمایشات 
پیش از آنچه که انتظار داشتیم، مشاهده کردیم. بیش تر 
می دانستیم که جنین انسان در داخل رحم مادر پیش 
از تولد پلک می زند اما مشاهدات جدید از این هم 
در رحم  که جنین حتی  نشان می دهد  و  رفته  فراتر 
که  شدند  متوجه  متخصصان  می کند.  گریه  و  خنده 
با گذشت زمان و رسیدن به ماه های پایانی بارداری، 

 حرکات چهره جنین به مراتب پیچیده تر می شود.

رابطه آلرژی با بروز سرطان مغز
تأیید  تحقیقاتی  انجام  با  آمریکایی  دانشمندان  مهر: 
کردند پادتن هایی که برای مبارزه با آلرژی ها در بدن 
تومورهای  با  مبارزه  در  توانند  می  شوند  می  تولید 
از  تیمی  تحقیقات  نتایج  کنند.  کمک  مغزی  مهلک 
براون  دانشگاه  سرپرستی  به  آمریکایی  پژوهشگران 
از فرضیه ای را  تأیید جدیدی  در بررسی های خود 
ایمنی  سیستم  پاسخ  دهد  می  نشان  که  کردند  ارائه 
به آلرژی ها می تواند خطر توسعه تومورهای مغزی 
مهلک را کاهش دهد. نتایج این تحقیقات نشان داد 
کمی  آنها  خون  در  ایمنوگلوبین  سطوح  که  افرادی 
کمتری  احتمال  با  توجهی  قابل  حد  تا  است  باال 
برای توسعه گلیوما )نوع بدخیم تومور سرطان مغز( 

مواجهند.

روزنه

زايندهرود
کشورهاي  شامل  منا  منطقه  کشور   9 امدادگران 
دوره هاي  آموزش  جهت  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه 
مرکز  در   R.D.R.T حوادث  و  سوانح  تخصصي 
نجات  و  امداد  تخصصي  آموزش هاي  بین المللي 

اصفهان گرد هم آمدند.
در این دوره هشت روزه امدادگران کشورهاي مصر، 
و  سوریه  و  اردن  عراق،  لبنان،  فلسطین،  یمن،  قطر، 
به  پاسخ  زمینه  در  عملي  و  تئوري  به صورت  عراق 
فارس  خلیج  کشورهاي  و  خاورمیانه  منطقه  سوانح 

تبادل تجربه کردند.
هالل  نجات  و  امداد  معاون  از  را  بیشتر  توضیحات 

احمر ایران جویا شدیم:
تصریح  ما  خبرنگار  با  اختصاصي  گفتگوي  در  مظفر 
کرد: جمعیت هالل احمر به صورت بین المللي فعالیت 

مي کند که با آموزش ها و تجربیات الزم در زمان حوادث 
در کمترین زمان خدمات ارائه مي کنند. وي درباره دوره 
خاطرنشان  منا  منطقه  کشورهاي  امدادگران  آموزشي 
با  تیم ها  است  میزبان  اصفهان  که  دوره  این  در  کرد: 
تخصصي  زمینه  در  الزم  آموزش هاي  و  تجربه  تبادل 
و عملي به تیم هاي بین المللي تبدیل و خدمات ارائه 
مي دهند. معاون امداد و نجات هالل احمر افزود: این 
تیم ها در کنار هم قرار گرفتند که اموري چون پشتیباني، 
امداد و... را طبق جدیدترین اطالعات و تجربیات با 
هم رد و بدل کنند تا واکنش سریع در سطح بین المللي 
انجام دهند. مظفر در خصوص حضور امدادگران ایران 
در ترکیه جهت کمک به زلزله زدگان تصریح کرد: از 
همان ابتدا 30 نفر از امدادگران وارد ترکیه شدند و در 
ساعات اولیه حضور 200 تخته چادر در شهروان دایر 
شد. همچنین ضمن صحبت با استاندار منطقه جهت 
تریلر   10 ورود  براي  زلزله زدگان  نیازهاي  برآوردن 
شامل 2800 تخته پتو و چادر هماهنگي الزم انجام و 
توزیع شد. وي ضمن اشاره به ارائه خدمات امدادگران 
زلزله زدگان  تغذیه  و  اسکان  نجات،  جهت جستجو، 
گفت: تیم دیگري که در مرز مستقر بودند وارد منطقه 
ارجیس شدند به بیاني امدادرساني در شهروان به اتمام 
معاون  مي یابد.  ادامه  اطراف  مناطق  در  کار  و  رسیده 
امداد و نجات هالل احمر خاطرنشان کرد: اولویت کار 
امدادگران جستجو و نجات مفقودین و اسکان و تغذیه 
آسیب دیدگان است اما پس از این مرحله حمایت هاي 
رواني از زلزله زدگان توسط تیم هاي مخصوص امداد 

انجام مي شود.
تجربه تبادل به منا منطقه امدادگر 75

پرداختند
در ادامه این مصاحبه مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
که  شد  حاصل  توفیق  این  گفت:  نیز  اصفهان  استان 

باشد  منا  منطقه  امدادگران کشورهاي  میزبان  اصفهان 
و همگان سعي کردند در زمینه امدادي و آموزشي که 
در سطح خوبي هم هستند تمام توان را بکار گیرند. 
مؤمني ضمن تشکر از اعتماد مسئوالن جمعیت هالل 
میزباني  جهت  اصفهان  استان  امدادي  توان  به  احمر 
منطقه  سوانح  به  پاسخ  دوره،  این  افزود:  دوره  این 
خاورمیانه وکشورهاي خلیج فارس بوده که در زمینه 
به مدت  تئوري  مدیریت سوانح به صورت عملي و 

یک هفته اجرا شد.
نفر  این دوره هشت روزه، 75  در  کرد:  وي تصریح 
شرکت کردند که در زمینه هاي تئوري و عملي مطابق 

اطالعات روز به تبادل تجربه با یکدیگر پرداختند. 
دیگر  بخش  در  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرکل 
و  امداد  پایگاه هاي  احداث  درباره  خود  سخنان 
با  کرد:  خاطرنشان  استان  شهرستان هاي  در  نجات 
اسالمي  جمهوري  احمر  هالل  جمعیت  همکاري 
و  امدادي  انبارهاي  استان  شهرستان هاي  تمام   در 
پایگاه هاي امداد نجات احداث مي شود. مؤمني افزود: 
امداد و نجات بین شهري موردنیاز  پایگاه هاي  شمار 
استان شش پایگاه است و ساخت این پایگاه نیاز به 
وي  دارد.  اعتبار  تخصیص  و  فرمانداري ها  همکاري 
نجات  و  امداد  تیم   97 اکنون  این که  به  اشاره  ضمن 
هالل احمر در قالب تیم هاي 33 نفره در استان فعالیت 
دارند در خصوص اعتبارات هالل احمر توضیح داد: 
این اعتبارات شامل اعتبارات داخلي،  فرهنگي، کمک 
مرکز و تملک دارایي است که اعتبارات تملک دارایي 
مرحله نخست هالل احمر استان هفت میلیارد و 350 

میلیون ریال بوده است. 
مشابه  مدت  با  مقایسه  در  مذکور  رقم  گفت:  مؤمني 

سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. 
سرعتعملهاللاحمرايراندرحادثهزلزله

تركيهنشاندادهشد
در ادامه معاون اداره کل بین المللي جمعیت هالل احمر 
ایران نیز گفت: در این دوره تخصصي 155 امدادگر 
خارجي و 20 امدادگر ایراني حضور داشتند که همه 
شرکت کنندگان به ویژه ایرانیان بسیار شاخص بودند 

و به خوبي عمل کردند.
پور خوانعلي گفت: طبق قوانین فدراسیون،  استانداردهاي 
بین المللي صلیب سرخ شامل سه دوره است که دوره 
مذکور یکي از آنهاست. الزم به ذکر است: در پایان دوره، 

گواهینامه اي به شرکت کنندگان اعطا شد.
بسیار  ایران  احمر  هالل  جمعیت  این که  بیان  با  وي 
قوي عمل مي کند افزود: در زمان حادثه،  جمعیت ما 
بالفاصله به محل حادثه اعزام مي شوند و به سرعت 
عمل مي کنند که این مهم را بار دیگر در حادثه زلزله 
ترکیه نیز نشان دادند و از همان شب اول حادثه وارد 

منطقه شده و به ارائه خدمات پرداختند.
دورههايتخصصيسوانحوحوادثازكيفيت

باالييبرخورداربود
کنندگان  شرکت  از  برخي  نظر  دیدیم  بهتر  سرانجام 
در این دوره را جویا شویم. در ابتدا به سراغ یکي از 

بانوان داوطلب از کشور سوریه رفتیم:
سوزان گفت: من پزشک هستم و شش سال است که 
سرخ  صلیب  و  احمر  هالل  در  داوطلب  صورت  به 
واقع  در  این دوره  کرد:  فعالیت مي کنم. وي تصریح 
پاسخگویي و آمادگي براي مقابله با سوانح است که 
کشورهاي مختلف به صورت عملي و تئوري به تبادل 

اطالعات مي پردازند.
باید بگوییم کیفیت دوره در  سوزان خاطرنشان کرد: 
بهداشت،  جمله  از  موارد  تمام  و  بود  باالیي  سطح 
من  و  مي داد  پوشش  را  و...  پشتیباني  و  آبي  تصفیه 

شخصًا رضایت کامل داشتم.

وي در پایان گفت: از پرسنل هالل احمر اصفهان به 
جهت میزباني عالي شان بسیار تشکر مي کنم. همچنین 
از هالل احمر سوریه به جهت انجام هماهنگي الزم 

جهت شرکت در این دوره کمال قدرداني را دارم.
احمد نداف یکي دیگر از امدادگران شرکت کننده در 
دوره بود. وي گفت: من مهندس و اهل سوریه هستم 
و شش سال است که به صورت داوطلب در خدمت 

هالل احمر و صلیب سرخ مي باشد. 
احمد نداف افزود: از نظر آموزشي و تبادل اطالعات 
تمامي  که  چرا  بود  باالیي  بسیار  در سطح  دوره  این 
موارد تئوري و عملي همگام با علم روز ارائه شدند. 
جهت  به  اصفهاني ها  ویژه  به  ایرانیان  از  همچنین 

میزباني بسیار خوبشان تشکر مي کنم.

امدادگران کشورهاي منطقه منا در اصفهان گرد هم آمدند

تبلت ها روزنامه نگاری را دگرگون می كنند؟


