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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

بارها به وضوح دیده می ش��د 
که در کنار پ��ل های تاریخی 
خواج��و،  مانن��د:   اصفه��ان 
سی و سه پل و مارنان از سوی 
افرادی خاص برای خانواده ها 
و مردمی که  به منظور تفریح از 

این مکان ها استفاده می کردند،  مزاحمت هایی ایجاد می شد بنابراین 
حوزه انتظامی شهرستان اصفهان اقدام به اجرای طرح ویژه ای ...

شهرستان/ صفحه 4

رهبر معظم انقالب:
هيچ نعمتي معادل رشد روز افزون عالقه 
به قرآن در جامعه نيست

رئیس كمیسیون امنیت ملي  خبر داد:
گروه وین بيانيه تهران را پذیرفت

دبیركل بانک مركزی:
خروج چك پول ها 

از چرخه پولی آغاز شد

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان:
همچنان مصمم به ادامه اجراي طرح 

پاكسازي پل هاي تاریخي هستيم
 دبی��رکل بان��ک مرکزی از آغاز پش��ت نویس��ی 
چ��ک پول های ۵۰ ه��زار تومانی ب��رای خروج 
 آنها از گردش پولی کش��ور خبر داد و اعالم کرد:
از مهرماه امس��ال پشت نویس��ی چک پول های 
۱۰۰ هزار تومانی نیز آغاز می ش��ود. به گزارش 
ایمنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی، 
 »س��یدمحمود احم��دی« درب��اره زم��ان خروج 
چک پول های ۵۰ ه��زار تومانی از چرخه پولی 
کشور، گفت: پشت نویس��ی چک پول های ۵۰ 
هزار تومانی برای خروج از گردش سیستم پولی 
کشور آغاز شده است. دبیرکل بانک مرکزی افزود: 
ب��ه هر میزان که اس��کناس های ۱۰ هزار تومانی 
منتش��ر و وارد بازار می ش��ود؛ چ��ک پول های 
 ۵۰ ه��زار تومان��ی نی��ز از گردش پول��ی بیرون 

می رود. 
وی با بیان این که کار پشت نویسی چک پول ها 
تا پایان س��ال به طور کامل انجام می شود، عنوان 
ک��رد: خروج چک پول های ۱۰۰ هزار تومانی از 
چرخه پولی کشور فعاًل به مرحله اجرا در نیامده 
اس��ت. این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح 
کرد: براساس برنامه، قرار است از مهر ماه امسال 
پشت نویس��ی چک پول های ۱۰۰ هزار تومانی 
نی��ز اجرایی ش��ود. »محمود بهمن��ی«، رئیس کل 
بان��ک مرکزی نیز در این رابطه گفت: تاکنون ۳۰ 
میلیون قطعه اس��کناس ۱۰ هزار تومانی به چاپ 
رسیده اس��ت و هفته ای ۱۰ میلیون قطعه از این 

اسکناس آماده می شود.
وی همچنی��ن اع��الم ک��رد: چ��ک پول ه��ا در 
آخری��ن مرحله ای ک��ه می خواهن��د از چرخه 
پولی خارج ش��وند؛ در بانک، توس��ط مش��تری 
که آن را به بانک ارائه می دهد، پش��ت نویس��ی 
می ش��ود ک��ه این ام��ر از ب��روز پولش��ویی نیز 
جلوگی��ری می کن��د. بان��ک مرکزی ای��ران تنها 
 بانک مرکزی در دنیاس��ت که چک پول منتش��ر 

می کند.

مسابقه هاي فوتسال ورزشگاه 
بهم��ن در روز پن��ج ش��نبه با 
حضور 4۰ تیم در رده جوانان 
قرعه کشي شد. این مسابقه ها 
در روز دوم ماه مبارك رمضان 
از ساعت 8:۳۰ با بازي جذاب 

و دیدني »جوانان گلستان« و »دوختگاه دیدار« آغاز شد ... 
ورزش/ صفحه 7

 معاون اجتماع��ی و فرهنگی 
وزی��ر کش��ور، با بی��ان اینکه 
رویکرد م��ا در موضوع عفاف 
و حجاب، رویکردی فرهنگی 
و تربیتی است، گفت: در حال 
حاض��ر 27 برنامه مل��ی، برای 

اجرای طرح ترویج عفاف و حجاب در کشور، در دست ... 
فرهنگ و هنر/ صفحه 8

27 برنامه ملي، براي ترویج
 عفاف و حجاب 

هر روز در روزنامه زاينده رود
نتایج مسابقه هاي فوتسال 

جام موالي عرشيان

پس از 6 سال پیگیری

ماهي فروشان خيابان فروغي 
تعطيــل مي شوند

صفحه 2

س
فار

س: 
عک

آگهي مناقصه )نوبت دوم(

شهرداري شهركرد در نظر دارد عملیات ذيل را از طريق مناقصه به پیمانکار واجد شرايط 
واگذار نمايد. جهت اطالع از شرايط واگذاري و دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت 
اداري 89/5/27 به واحد حسابداري شهرداري شهركرد مراجعه نمايند. الزم به ذكر است 
تاريخ تحويل اوراق به دبیرخانه شهرداري حداكثر تا  پايان وقت اداري 89/6/7 مي باشد.

در ضمن پس از اعالم برنده ارائه ده درصد كل قرارداد به عنوان ضمانت اجراي تعهدات 
بانکي الزامي است.

ضمانت شركت در مناقصهكل اعتبارشرح

15/000/000 ريال300/000/000 ريالواگذاري امور مربوط به پیگیري پرونده هاي حقوقي و امالك 

تذكر: شهرداري در رد يا قبول يک يا كلیه پیشنهادات مختار است.
هزينه مربوط به انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

روابط عمومي شهرداري شهركرد

آيا مي دانید كه بیش از 90 درصد مصرف برق 
المپ هاي رشته اي بصورت حرارت تلف مي شود.

طرح سفره هاي آسماني
دفاتر كمیته امداد امام خمیني )ره( استان در ماه مبارك رمضان آماده دريافت كمک هاي 

نقدي و غیرنقدي امت روزه دار جهت برپايي سفره هاي افطاري ايتام مي باشد

معاونت توسعه مشاركت هاي مردمي كميته امداد امام خميني )ره( 
استان چهارمحال و بختياري
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  این روزه��ا خبرهای مختلفی 
از افغانستان به گوش می رسد، مذاکره 
اوبام��ا و ک��رزای، بخش��ش طالب��ان، 
خ��ارج کردن اس��م برخ��ی از افراد از 
گروهک های تروریس��تی بین المللی، 
رف��ت و آمده��ای مقام��ات امنیتی و 
سیاس��ی ب��ه افغانس��تان هم��ه و همه 
بیانگر آشفتگی و به هم ریختگی است 
که امریکا و س��ران نات��و از آن نگران 

هستند.
از یک ط��رف امریکا ب��ه دلیل رکورد 
اقتص��ادی و مش��کالت داخل��ی خود 
تمای��ل زی��ادی ب��ه خ��روج ه��ر چه 
س��ریعتر از افغانس��تان دارد و از طرف 
دیگر ناکار آم��دی و بی کفایتی دولت 
و در رأس آن، ش��خص حامد کرزای 
موج��ب ش��ده اس��ت ت��ا امری��کا به 
گزینه ه��ای دیگر از جمله مش��ارکت 
 طالبان در دولت قانونی افغانستان روی 

بیاورد. 
برگ��زاری دو کنفرانس��ی ک��ه در آن 
موض��وع اول و مه��م چگونگی ورود 
طالبان به مشروعیت سیاسی افغانستان 
بود نش��انگر عج��ز امری��کا در زمینه 
ایج��اد آرامش و صلح در این کش��ور 
جنگ زده اس��ت از سوی دیگر وجود 
ناامنی و نب��ود دولت مرکزی قدرتمند 
ن��ه تنها مناف��ع اش��غالگران را با خطر 
روبه رو کرده اس��ت که حتی تمامیت 
ارضی این کشور را نیز تهدید می کند. 
کار ش��کنی ها و دس��ت اندازی های 
همس��ایگان افغانستان علی الخصوص 
پاکستان عامل نگران کننده دیگری است 
که اوباما را وامی دارد تا هر چه سریعتر 
 فکری به حال اوضاع آشفته افغانستان 

بکند.
اینکه پاکس��تان ب��ه مقری ام��ن برای 
س��ران طالبان تبدیل شده می رود تا به 
خطری جدی برای تأمین امنیت منطقه 
بدل شود. اوباما تالش دارد تا در پرتو 
دولت قانونی افغانستان و حتی المقدور 
ریاس��ت جمهوری کرزای ب��ه عنوان 
ش��خصیت مورد حمایت این کش��ور 
امنیتی قابل قبول در سطح بین الملل را 
به این کش��ور باز گرداند. و در این راه 
ب��ا چالش های بزرگ و متعددی رو به 
روست. مهمترین چالش مسأله کرزای 
و مشروعیت آن برای تمام گروه های 

افغانی است.
ک��رزای به عن��وان یک فرد وابس��ته و 
بی کفایت در سطح سیاسی افغانستان 
شناخته ش��ده است از ش��روط اصلی 
طالب��ان ب��رای پذیرش کنار گذاش��تن 
جنگ مس��لحانه و به نوعی تسلیم در 
برابر دولت مرکزی کناره گیری کرزای 

اس��ت. در طی 9 س��الی که از اش��غال 
افغانس��تان می گذارد کرزای به عنوان 
عامل اج��رای قانون در افغانس��تان نه 
تنها اوضاع را بهبود نبخش��یده اس��ت 
بلکه رواج گس��ترده فساد و بروکراسی 
در سیستم دولتی افغانستان موجب شد 
حتی پس از 7 س��ال یک انتخابات در 

این کشور به اجرا درنیاید. 
عامل دیگر حض��ور و وجود نیروهای 
خارجی در افغانس��تان اس��ت. احزاب 
مخال��ف دوس��ت و نی��ز طالب��ان ب��ه 
عن��وان رادی��کال ترین گ��روه موجود 
در افغانس��تان هیچکدام تداوم حضور 
نظام��ی را نپذیرفت��ه و ورود به عرصه 
را  افغانس��تان  در  سیاس��ت  مش��روع 
 منوط ب��ه خروج نیروها از افغانس��تان 

کرده اند.
اگ��ر چه امریکا تمای��ل ظاهری زیادی 
ب��رای خ��روج از افغانس��تان و ش��انه 
خال��ی ک��ردن از ب��ار تلف��ات مالی و 
انس��انی این اش��غال دارد، اما واقعیت 
این اس��ت که امریکا نم��ی خواهد با 
خ��روج خ��ود زمین��ه را ب��رای ظهور 
دوب��اره نیروهای رادی��کال در عرصه 
 افغانستان و جنگ دوباره داخلی فراهم 

کند.
 اگر چه فشارهای زیادی برای واگذار 
تأمین امنیت افغانس��تان ب��ه نیروهای 
داخلی وج��ود دارد اما با ش��مار روز 
اف��زون عملی��ات های تروریس��تی در 
این کش��ور بیم آن می رود که باز هم 
گروهها و قبایل مردمی از خالء ناش��ی 
از نبود نیروهای غالب استفاده کرده و 
افغانس��تان عرصه قدرتنمایی نیروهای 

مختلف شود.
نیروهایی که بعضاً تحت نفوذ برخی از 
همسایگان افغانس��تان و گاهاً از طرف 
برخ��ی از قدرت های جهانی حمایت 
مال��ی و سیاس��ی می ش��وند. از ای��ن 
روست که امریکا به هر ریسمانی چنگ 
می زند تا شاید راهی برای تأمین امنیت 
 در منطقه و علی الخصوص افغانستان

بیابد. 
راه حل��ی که ن��ه تنها اوبام��ا و دولت 
امری��کا را با ی��ک خش��م و اعتراض 
جهانی رو به رو نسازد بلکه چهره آنها 
را مانند یک کشور صلح جو و گسترش 
 دهن��ده امنیت در جهان نمایان س��ازد.
و حرف آخر اینکه ت��ا زمانیکه نیاز به 
امنیت برای مردم و جامعه افغانس��تان 
نهادینه نشود و تالش برای رفع تضادها 
و تعارض منافع در سطح جهانی ادامه 
داش��ته باشد؛ هیچ دولت و مقامی قادر 
نیست تا این نیاز حیاتی را در افغانستان 

برآورده سازد.

امنيت،  چالش بزرگ افغانستان

ايراننصف النهار

رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: مبنای مذاکرات 
گروه وین بیانیه تهران اس��ت و البته برای اجرایی 
ش��دن دور جدید گفتگوها این گروه بیانیه تهران 
را به عنوان مبنای گفتگوهای اخیر پذیرفته است. 
بروج��ردی در گفتگو با مهر درب��اره دور جدید 
مذاکرات گروه وین، برای تأمین سوخت راکتور 
تحقیقاتی تهران گفت: ب��ا توجه به این که گروه 

وین با فلسفه وجودی 
تأمین س��وخت برای 
تشکیل  تهران  راکتور 
شده اس��ت تا وظیفه 
را  المللی  بین  آژانس 
برای تأمین س��وخت 
ایران به انجام رساند، 
درخواست رسمی آنها 
س��ئواالتی  رفع  برای 
درب��اره بیانی��ه تهران 
پاس��خ داده شد و هم 
اکن��ون آنها باید برای 
اجرایی ک��ردن بحث 
وارد  س��وخت  تبادل 
اعالم  با  ش��وند. وی 
این ک��ه گ��روه وین 
و آژانس تاکنون نس��بت ب��ه اجرایی کردن مبادله 
سوخت تعلل کرده اند، گفت: این موضوع به قبل 
از بیانی��ه تهران بر می گردد و هم اکنون که چنین 
بیانیه ای با ابتکار سه کشور ایران، ترکیه و برزیل 
تدوین شده است در اجرایی کردن مبادله سوخت 
دفع الوقت می کنند. رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه بیانیه 

تهران از اجزایی الینفک تشکیل شده است گفت: 
اعضا گروه وین طی نامه هایی سئواالتی را درباره 
بیانیه ته��ران مطرح کرده بودند که ایران به اتفاق 
ترکیه و برزیل پاسخ الزم را به آنها ارائه کرد. وی 
در خصوص حضور برزیل و ترکیه در مذاکرات 
وین نیز گفت: مرجع اصلی این بیانیه همین س��ه 
کشور بوده و با تصمیم این سه کشور بیانیه تهران 
عملیاتی می شود بنابراین حضور ترکیه و برزیل 

در مذاکرات گروه وین الزم است.
بروجردی در پاس��خ به این سئوال که آیا احتمال 
حض��ور ترکی��ه و برزی��ل در مذاک��رات ایران با 
۱+۵ نی��ز وجود دارد یا ن��ه؟ گفت: از آنجایی که 
محتوای مذاکرات ایران با ۱+۵ بس��ته ارائه شده 
از س��وی ایران اس��ت، زمینه مذاک��رات متفاوت 
ب��وده و این دو کش��ور در مذاکره با ۱+۵ حضور 
نخواهند داش��ت. این در حالی است که پیش از 
این درخواس��ت هایی مبنی بر حض��ور ترکیه و 
برزیل در گفتگوهای ایران و ۱+۵ از س��وی این 
دوکش��ور مطرح و با مخالفت ای��ن گروه مواجه 
شده بود. همچنین رئیس جمهوری اسالمی ایران، 
افزایش طرف های گفتگو در مذاکره با ۱+۵ را به 
عنوان یکی از ش��روط ایران برای آغاز مذاکرات، 

برشمرده بود.

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پاسخ به برخی 
انتقادات غیرکارشناسی، مبانی قانونی طرح تأمین 
آتی��ه مه��ر امام رض��ا را اعالم کرد. ب��ه گزارش 
واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
دول��ت، وزارت رفاه و تأمی��ن اجتماعی در این 
گزارش تصریح کرده است: وفق منصوص اصل 
یکصد و سی و هش��تم قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران عالوه بر مواردی که هیأت وزیران 
یا وزیری مأم��ور تدوی��ن آیین نامه های اجرایی 
قوانین می ش��ود، هیأت وزیران ح��ق دارد برای 
انج��ام وظایف اداری و تأمی��ن اجرای قوانین و 
تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب  نامه و 
آیین  نامه بپردازد. بنابراین در اجرای قسمت اخیر 
اصل مزبور اجازه تصویب آیین نامه های مس��تقل 

عالوه بر آیین نامه ه��ای اجرایی قوانین به دولت 
داده شده اس��ت و اینگونه آیین نامه ها مربوط به 
قانون ی��ا قوانین خاص نمی باش��ند بلکه دولت 
در اجرای وظایف و مس��ئولیت های خطیر خود 
به اس��تناد اصل مزبور ب��ه تصویب آیین نامه های 
مس��تقل می پردازد. از این رو آیین نامه تأمین آتیه 
مه��ر امام رض��ا )ع( موضوع تصویبنامه ش��ماره 
از   ۱۳88/8/۱8 م��ورخ  ه  ۱۳442۰/ت4۳۳4۳ 
مصادیق اینگونه آیین نامه ها بوده و ایرادی بر آن 

نمی باشد. 
همچنین عالوه بر آنک��ه در قانون بودجه ۱۳89 
کل کش��ور در ردیف 8-۱۰۱۰۰۰ مبلغ پنج هزار 
میلیارد ریال در قالب واگذاری سهام بابت سهم 
دولت جهت تأمین هزینه های آیین نامه موصوف 

لحاظ ش��ده اس��ت، در آیین نامه اجرایی ماده 7 
قان��ون هدفمند ک��ردن یارانه ها ک��ه اختصاص 
به پرداخت ه��ای نقدی و غیرنق��دی و اجرای 
نظ��ام جامع تأمین اجتماعی ب��رای جامعه هدف 
از مح��ل ۵۰ درص��د خالص وج��وه حاصل از 
اج��رای قانون را دارد. حک��م الزم در این زمینه 
پیش بین��ی و اخیراً به تصویب کارگروه تحوالت 
اقتصادی نیز رسیده است و در جزء )۱( بند »ج« 
م��اده )۱۵( آیین نامه اخیرالذکر تأمین بخش��ی از 
 هزینه های اج��رای طرح تأمین آتیه فرزندان مهر 
ام��ام رض��ا )ع( موض��وع تصویب نامه ش��ماره 
۱6442۰/ت4۳۳4۳ه م��ورخ ۱۳88/8/۱8 هیأت 
وزیران جزو برنامه های حمایتی و توانمندسازی 

نظام جامع تأمین اجتماعی لحاظ شده است.

وزی��ر دادگس��تری گفت: ب��رای مس��اعدت به 
محکوم��ان به دی��ه و یا دیگ��ر محکومیت های 
 مال��ی غیر از کالهب��رداری، 8۰ میلیارد تومان وام 
ق��رض الحس��نه در بودجه امس��ال پی��ش بینی 
شده اس��ت. به گزارش واحد مرکزی خبر، سید 
مرتضی بختیاری در مصاحبه با ش��بکه اول سیما 
افزود:  دولت، امس��ال ۳۵ میلیارد تومان نیز برای 
پرداخت دیه به اف��رادی که توان پرداخت آن را 
ندارند، اختصاص داده اس��ت. وزیر دادگستری 
در ادام��ه به حیطه وظای��ف وزارتخانه متبوعش 
اش��اره کرد و گفت : اقدامات بسیار خوبی درباره 
کنوانس��یون های »حقوق ک��ودك« و »مبارزه با 
فس��اد« صورت گرفته اس��ت. وی در پاس��خ به 
سؤالی درباره فش��ارهای خارجی اعمال شده بر 
دس��تگاه قضایی کش��ور گفت:  فشارهای داخلی 
و خارجی پ��س از صدور اح��کام امری طبیعی 
است و برای ما اقتدار و صالبت دستگاه قضایی 
اولوی��ت دارد. بختیاری افزود:  ب��رای نمونه در 

موضوع حکم صادر ش��ده برای خانم »س – آ« 
باید اش��اره کرد که وی چندین تخلف از جمله 
قتل و زنای محس��نه داشته است و از نظر قانون، 
 قصاص بر س��ایر محکومیت ه��ای هر مجرمی 
اولویت دارد. وی گفت:  احکام صادر شده درباره 
ای��ن فرد کاماًل قانونی اس��ت اما دش��منان ایران 
اس��المی قصد دارند با موج آفرینی، بی انصافی 
و بی مروت��ی موضوع را به ش��کلی دیگر جلوه 
دهن��د. البته آنه��ا از بصیرت و هوش��یاری مردم 
ما غافلند. وزیر دادگس��تری در پاس��خ به سؤالی 
درباره اختالف اخیر میان دولت و مجلس درباره 
ابالغ برخی قوانین افزود:  این گونه مسائل طبیعی 
است و نباید آن را بزرگ کرد و به طور قطع این 
اختالف نظرها در جلس��ات خصوصی سران قوا 
حل می ش��ود و نیاز به حساس��یت زایی برخی 

رسانه ها نیست.
وی گفت:  هم اکنون تعامل بس��یار س��ازنده ای 
میان روسای س��ه قوه وجود دارد و نمونه بسیار 

عالی آن، موضوع هدفمند س��ازی یارانه هاست 
که ب��دون همکاری هر یک از س��ه قوه، اجرای 
آن با خلل مواجه خواهد ش��د. وزیر دادگستری 
افزود:  دولت در هی��چ موضوعی به اندازه قانون 
هدفمند س��ازی یارانه ها وقت نگذاشته و تأکید 
ش��خص رئیس جمهور این اس��ت که مردم باید 
در ابتدای اجرای این قانون طعم ش��یرین اجرای 

عدالت را بچشند. 
وی گف��ت: به س��ازمان تعزی��رات حکومتی هم 
مأموری��ت داده ش��ده اس��ت ت��ا با کس��انی که 
می خواهن��د در اجرای این قان��ون، چوب الی 
چ��رخ بگذارن��د برخورد قانونی کن��د. بختیاری 
در پاس��خ به س��ؤالی درباره برخی جنجال های 
رس��انه ای به س��خنان آقای مش��ایی نیز گفت:  
هم��گان اذعان دارند که ملت ما بس��یار بصیر و 
آگاهند و تصمیم گیری هایش��ان به موقع است. 
وی ادامه داد:  به عنوان ش��هروند درخواستم این 

است که نباید زمینه سوء استفاده را فراهم کرد.

بروجردی  خبر داد:
گروه وین بیانیه تهران را پذیرفت

80 میلیارد تومان وام برای محکومان به دیه

پاسخ وزارت رفاه به برخی انتقادات درباره طرح تأمین آتیه مهر

جهان نما

تا 2 روز ديگر؛
 ابومازن درباره مذاكره مستقيم با 

تل آویو تصميم می گيرد
یک عضو کمیته مرکزی 
جنب��ش فت��ح از اعالم 
موافقت یا عدم موافقت 
تش��کیالت  رئی��س 
فلس��طین  خودگ��ردان 
مذاکرات  آغ��از  درباره 
ب��ا  س��ازش  مس��تقیم 
خبر  صهیونیستی  رژیم 
داد. ب��ه گ��زارش مه��ر 
ب��ه نق��ل از خبرگزاری 
االحمد«  »عزام  فرانسه، 
تش��کیالت  کرد:  اعالم 

خودگردان فلسطین روز یکشنبه یا دوشنبه موضع خود را در قبال موافقت 
یا عدم موافقت درباره آغاز مذاکرات مستقیم سازش با رژیم صهیونیستی، 
اعالم خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا پیش بینی کرده است 
که پاس��خ ابومازن در قبال مذاکرات مس��تقیم س��ازش مثبت خواهد بود. 
اظه��ارات عزام احمد در حالی مطرح می ش��ود که ابومازن اخیراً از اعمال 
فش��ار بر وی، برای موافقت با مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی خبر 
داده است. خاطرنشان می شود که تل آویو و واشنگتن در تالش هستند با 
اعمال فشار و با کمک حکام برخی کشورهای عربی، مقام های تشکیالت 
خودگردان را به از س��رگیری مذاکرات مستقیم سازش که از دسامبر 2۰۰8 
متوقف شده، وادار کنند این در حالی است که ملت فلسطین و گروههای 
مقاومت این مذاکرات را بی نتیجه و بیهوده و تنها به نفع اشغالگران قدس 

دانسته و درباره پیامدهای خطرناك آن هشدار داده اند. 

كويت:
 قرارداد موشك پاتریوت با آمریکا 

عليه ایران نيست
 یک مقام مسئول در وزارت دفاع کویت اعالم کرد: ایران کشوری دوست 
و همس��ایه برای کویت اس��ت و قرارداد موش��کی کویت ب��ا امریکا علیه 
ایران نیس��ت. به گزارش فارس، یک مقام مس��ئول در وزارت دفاع کویت 
به روزنامه االنباء این کش��ور اعالم کرد: قرارداد موش��کی کویت با امریکا 
علیه ایران نیس��ت. این مقام مسئول که خواس��ت نامش فاش نشود، با رد 
اینکه خرید این موش��ک ها از امریکا ب��رای تقویت دفاع ضدهوایی کویت 
علیه ایران اس��ت، تصریح کرد ایران کشوری دوست و مسلمان و همسایه 

کویت است.
دول��ت »باراك اوباما« ب��ه کنگره اعالم کرد: در نظ��ر دارد تا جدیدترین و 
پیشرفته ترین موشک های رهگیر پاتریوت این کشور را به کویت بفروشد. 
بر اساس این گزارش، دولت امریکا فروش این تسلیحات نظامی به کشور 
کویت را به دلیل افزایش نگرانی در خصوص آنچه قابلیت های رو به رشد 
موش��کی ایران خوانده شد، مطرح کرده است. آژانس همکاری های امنیت 
دفاعی وزارت دفاع امریکا )پنتاگون( نیز اعالم کرد: دولت کویت درخواست 
 »MIM۱۰4E« خرید حدود 2۰9 فروند موشک پیشرفته رهگیر پاتریوت
 را مطرح کرده اس��ت. به نوش��ته االنب��اء، ارزش این قرارداد موش��کی به

26۰ میلیون دینار )واحد پول کویت( می رسد.

  تالش جمهوریخواهان امریکا برای 
 لغو شهروندی فرزندان 

مهاجران غيرقانونی
کنگره  جمهوریخواهان 
امری��کا به دنب��ال راهی 
بتوانن��د  ک��ه  هس��تند 
تبصره ای را در یکی از 
اصول قانون اساسی این 
کشور درباره حق تابعیت 
براساس خاك بگنجانند 
ک��ه فرزن��دان مهاجران 
غیرقانونی نتوانند تابعیت 
امریکا را کس��ب کنند. 
در ح��ال حاض��ر عمده 
مهاجران غیرقانونی و یا 

حتی کس��انی که به دنبال کسب تابعیت امریکا هستند، به محض ورود به 
این کشور، صاحب فرزند می شوند تا به تبعیت از فرزند و یا فرزندان خود 
که به خاطر تولد در خاك امریکا، شهروندی این کشور را خودبخود کسب 
کرده اند؛ در امریکا ماندگار شوند. دولت اوباما می گوید: تغییرات در اصل 
قانون اساسی به منظور تغییر نحوه تابعیت امریکا، اشتباه است. وزیر امنیت 
کش��ور امریکا در همین خصوص گفت: متعجبم که رهبران جمهوریخواه 
کنگره به ج��ای همکاری با دموکرات ها در گس��ترش اصالحات قوانین 
مهاجرت، به دنبال فش��ار آوردن بیشتر در خصوص بازنگری چهاردهمین 
اصل قانون اساس��ی کشور هس��تند. رابرت گیبز سخنگوی باراك اوباما در 
این خصوص گفت: رئیس جمهور با وزیر خود، هم نظر اس��ت. علیرغم 
مطالب عنوان ش��ده میتچ مک کانلی رهبر جمهوری خواهان سنای امریکا 
از ایالت کنتاکی گفت که از تش��کیل جلسه شنودی در خصوص بازنگری 
حق تابعیت برای نوزادان مهاجرین غیرقانونی که در امریکا به دنیا می آیند، 
حمایت می کند ولی بر این امر نیز تصریح کرد: واش��نگتن در حال حاضر 
 بای��د تمرکز خود را بر امنی��ت مرزها معطوف نماید. دول��ت اوباما طرح
 6۰۰ میلی��ون دالری را برای مقابله با س��یل مهاج��ران مکزیکی به امریکا،

امضا و نهایی کرد.

كرملین: 
موشك های S300 در جمهوری 

آبخازیا مستقر شده است
منبع مطلع در کرملین تأکید کرد: سامانه پدافند هوایی S۳۰۰ روسیه از دو 
سال پیش در آبخازیا مستقر شده است. به گزارش شبکه تلویزیونی روسیا 
الیوم، این منبع مطلع تأکید کرد: روس��یه این مسأله را به اطالع کشورهای 
غربی رس��انده بود. وی افزود: روسیه اخیراً محل استقرار این سامانه را در 
آبخازیا تغییر داد. آندره نس��ترینکو، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه 
هم اعالم کرد: س��امانه S۳۰۰ بخشی از سالح های نیروهای روسی مستقر 
در پایگاه نظامی در آبخازیا اس��ت. نس��ترینکو با تأکید بر دفاعی بودن این 
سامانه تصریح کرد: استقرار این سامانه باعث بروز بی ثباتی در این منطقه 
نخواهد ش��د. وی اضافه کرد: همکاری های روس��یه با آبخازیا و اوستیای 
جنوبی بر اس��اس توافقنامه های دوجانبه و ب��ا هدف تأمین امنیت این دو 

جمهوری است.

نمایشگاه اختصاصی بسته بندی 
صنایع دستی افتتاح شد

 نمایشگاه اختصاصی بسته بندی برای آثار صنایع دستی روز گذشته با حضور تنی 
چند از مسئوالن آموزش و پرورش استان اصفهان، افتتاح شد.

این نمایش��گاه با همت ۱8 نفر از هنرجویان گرافیک هنرس��تان شایستگان به سرپرستی 
»لیلی شکرآمیز« هنرآموز این رشته و حمایت های مدیریت هنرستان همچنین مسئوالن 
اداره آم��وزش و پ��رورش منطقه ج��ی و اداره کل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان با 

همکاری اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان برپا شده است.
این نمایش��گاه ش��امل: ح��دود 8۰  اثر متفاوت از بس��ته بندی از جن��س: مقوا، طلق و 

پارچه های قلمکار می باشد.
گفتنی است: هنرجویان این هنرستان در بهمن ماه سال 88 در اولین سمینار بین المللی 
بس��ته بندی شرکت فعالی داش��تند البته افراد به مدت یک ماه به عنوان کارآموز این هنر 

را دنبال می کردند.
عالقمندان می توانند از بیست و سوم لغایت یکم شهریورماه سال جاری، از این نمایشگاه 
در نگارستان زنده رود واقع در اداره کل میراث فرهنگی واقع در میدان انقالب، همه روزه 

از ساعت 8:۳۰ لغایت ۱۳:۳۰ دیدن نمایند.

با پیگیری های س��ازمان میادین میوه و تره بار و 
ساماندهی مشاغل شهری اصفهان، مجوز تعطیلی 
مراک��ز عرضه ماه��ی در خیاب��ان فروغی جهت 
 رفع مش��کالت موجود پس از 6 سال صادر شد. 
به گ��زارش ایمنا، مدی��ر برنامه ریزی مش��اغل 
شهری سازمان میادین شهرداری اصفهان با اعالم 
این خبر به ش��کایت های متعدد ساکنان خیابان 
فروغی طی س��الیان اخیر از مش��کالت ناشی از 
عرض��ه ماه��ی  در این خیابان اش��اره و تصریح 
کرد: بوی تعفن ش��دید، س��ر و صدای ناشی از 
دس��تگاههای خردک��ن یخ و ترافی��ک  از جمله 
معضالتی است که این ماهی فروشان در خیابان 

فروغی ایجاد کرده اند. در این راس��تا س��ازمان 
میادین و س��اماندهی مشاغل ش��هری شهرداری 
اصفهان برای جلوگیری از فعالیت مشاغل آالینده 
و خاص، ضمن بررس��ی مش��کالت این خیابان  
مج��وز تعطیلی این مش��اغل را از مراجع ذیربط 
دریافت نمود. »حمی��د میریان« افزود: با پیگیری 
این س��ازمان در شورای اس��المی شهر اصفهان، 
فرمانداری، کمیس��یون نظارت بر س��ازمان های 
صنفی، دادگستری اس��تان، مدیریت پیشگیری و 
رفع تخلفات ش��هری و امور حقوقی شهرداری 
اصفهان، بهداشت محیط استان، شهرداری منطقه 
ی��ک و نهایتًا کمیس��یون بند2۰، موف��ق به ایجاد 

ش��رایط الزم برای ص��دور رأی تأیید مزاحمت 
و اج��رای بند 2۰ ماده ۵۵ قانون ش��هرداری، از 
عرضه ماهی در این واحدهای صنفی جلوگیری 
شد. وی اضافه کرد: رأی صادره دیروز از سوی 
مأمورین شهرداری منطقه یک شهرداری اصفهان 
و ب��ا هماهنگی عوامل انتظامی و قضایی به مورد 
اجرا گذاش��ته می شود. وی تأکید کرد: بازارهای 
روز م��واد پروتئینی )تمدن، حجت و س��روش( 
ب��رای عرضه  ماهی تازه با ش��رایط اس��تاندارد، 
کیفیت و قیمت مناس��ب به ش��هروندان در نظر 
گرفته ش��ده که  در حال حاضر  به ارائه خدمات 

مشغول می باشند.

حضرت آیت ا... خامن��ه اي رهبر معظم انقالب 
اس��المي تأکید کردند: رش��د روز اف��زون عالقه 
به ق��رآن در جامعه به وی��ژه در میان نوجوانان و 
جوانان، نعمت بزرگي است که شاید هیچ نعمتي 
معادل آن نباش��د. به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه 
اطالع رساني دفتر رهبر معظم انقالب، در نخستین 
روز از م��اه مبارك رمضان، جمع زیادي از قاریان 
ممتاز، اس��تادان و حافظان قرآن از سراسرکش��ور 
میهمان حضرت آیت ا... خامنه اي، رهبر انقالب 
اس��المي بودند. در این مراسم که چهارساعت به 
طول انجامید تع��دادي از قاریان به اجراي قرائت 
ق��رآن و برنامه جمع خوان��ي و ابتهال پرداختند. 
 حض��رت آی��ت ا... خامن��ه اي در این مراس��م 
طي س��خناني، حضور در جمع قاریان، حافظان 
و اس��اتید قرآن را جلس��ه اي شیرین و تأثیرگذار 

خواندند و افزودند: رشد روز 
افزون عالقه به قرآن در جامعه 
ب��ه ویژه در میان نوجوانان و 
جوانان، نعمت بزرگي است 
که شاید هیچ نعمتي معادل 
آن نباش��د. ایشان با تأکید بر 
لزوم قدرشناسي این نعمت، 
آش��نایي با مفاهیم ق��رآن را 
الزمه استفاده از معارف قرآن 
دانستند و خاطرنشان کردند: 
تالوت و حفظ ق��رآن، باید 
مقدمه اي براي فهم معارف 
قرآن و عمل به آنها باش��د. 

رهبر انقالب اس��المي، قاریان و حافظان قرآن را 
به تسلط بر ترجمه قرآن توصیه کردند و افزودند: 

معارف قرآن در واقع درس هاي زندگي هس��تند 
و تس��لط بر ترجمه ق��رآن، موجب فهم معاني و 

معارف قرآن مي شود.

رهبر معظم انقالب:
هیچ نعمتي معادل رشد روز افزون عالقه به قرآن در جامعه نیست

پس از 6 سال پیگیری

ماهي فروشان خيابان فروغي، تعطيل مي شوند
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هر چق��در واکنش بدن به اس��ترس، منطقی تر 
و متعادل تر باش��د، تأثیر آن بر موفقیت و فایق 
آمدن بر مش��کالت و مس��ائلی که جلوی پای 
فرد به وجود آمده اند، بیشتر می شود... استرس، 
اصطالحاً به دو دسته »خوب« و »بد« تقسیم بندی 
می شود، چرا که اصل استرس، واکنش طبیعی 
و خودکار بدن برای آماده کردن ما جهت انجام 
کارهای فوری و ناگهانی اس��ت. آن چیزی که 
باعث می ش��ود استرس، بد یا خوب باشد، این 
اس��ت که این پاسخ خودکار بدن، بیش از حد 
باشد یا نباش��د. به هر حال، داشتن درجاتی از 
اس��ترس، به فرد کمک می کند فعالیت هایی را 
که باید انجام دهد، به نحو بهتری به س��رانجام 
برساند...اکنون قصد داریم درباره این موضوع، 
بیش��تر صحبت کنیم که آیا استرس، به خودی 
خ��ود می تواند در موفقیت فرد در زندگی، کار 

و تحصیل نقش داشته باشد یا خیر؟
ــت؟ »اس��ترس خوب«  ــترس خوب چیس اس
آن ش��کل از واکن��ش ب��دن ب��ه محرك ه��ای 
 بیرون��ی اس��ت که ب��دن را به آمادگی بیش��تر 
وا م��ی دارد. ترش��ح هورمون ه��ای مرتب��ط با 
اس��ترس ک��ه اصلی تری��ن آنه��ا دو هورمون 
اپی نفرین و نوراپی نفرین هستند، اثرات زیر را 
به صورت فیزیولوژیک و به ش��کل مستقیم یا 

غیرمستقیم در بدن موجب می شوند.
افزايش ضربان قلب: این اتفاق باعث می شود 
که جریان خون بیشتری توسط قلب پمپاژ شود 
و به همین دلیل، رگ ها آماده رس��اندن خون و 

غذای کافی به اعضای بدن باشند.
ــت: با این اتفاق،  ــدن رگ های پوس تنگ ش
خ��ون موجود در رگ های پوس��ت، و س��طح 
بدن و همچنین بعضی از اعضای داخلی بدن، 
به س��مت اعضای حیاتی تری مثل مغز و قلب 
که در پاس��خ به مح��رك بیرونی باید به خوبی 

فعالیت کنند، جا به جا شود.
آزاد شدن ذخاير قند خون، از كبد به داخل 
خون: یکی دیگ��ر از اتفاقاتی که می افتد، آزاد 
شدن ذخایر قندخون، از شکل ذخیره شده آنها 
)یعنی گلیکوژن( به شکل قند آماده به مصرف 
)گلوکز( در داخل خون اس��ت، تا س��لول های 
بدن آمادگی مصرف آن را به سرعت پیدا کنند. 
ای��ن قضیه، خصوصاً درباره مغز که س��وخت 

اصلی آن گلوکز است، اهمیت دارد.
ــلو ل های ايمنی بدن به  ــدن انواع س آزاد ش
داخل رگ ها: این س��لول های دستگاه ایمنی، 
به صورت ذخیره ش��ده، در بخش هایی از بدن 
و رگ ها وجود دارند. با ترش��ح هورمون های 
اس��ترس، این س��لول  ها به داخل خ��ون آزاد 

می ش��وند و به حالت آم��اده باش درمی آیند تا 
از بدن در مقابل مخاطرات احتمالی، محافظت 

نمایند. 
ــت؟ ه��ر وقت پاس��خ  ــد چیس ــترس ب اس
 هورمونی بدن، به محرك های بیرونی که باعث 
ترشح شان می شوند، بیش از حد باشد یا اینکه 
با محرك  های س��اده و پیش پ��ا افتاده تری، این 
هورمون ها ترش��ح ش��وند، آن وقت است که 
اس��ترس بیش از حد )و به تدریج، اضطراب( 
و ی��ا اس��ترس، نابجا ایجاد می ش��ود. آنچه در 
موفقیت فردی و اجتماعی انسان دخیل است، 
آن اس��ت که ش��رایطی را دچار استرس بد و 
نامطل��وب می کند، بشناس��د و مهارت هایی را 
کسب نماید که بتواند، استرس بد را به تدریج 
به استرس خوب تبدیل کند. بهتر است با ذکر 
مثال هایی س��عی کنیم مواردی را که اس��ترس، 
باعث ایجاد مش��کل، در س��ر راه موفقیت فرد 
می شود، بهتر بشناسیم. هر کدام از این مثال ها، 
ممکن است در شرایط سنی خاص یا در تمام 
س��نین، برای هر کدام از ما ی��ا اطرافیانمان به 

وجود آیند:
استرس بیش از حد، موقع رفتن به مدرسه

اس��ترس بیش  از حد، موقع سخنرانی در یک 
جمع

استرس بیش از حد، موقع کنکور یا امتحانات 
بزرگ

اس��ترس بیش از حد، موقع آمدن میهمان و یا 
رفتن به میهمانی

اس��ترس بیش از حد، موقع رانندگی یا امتحان 
رانندگی

ــناخت؟  ــن موارد را ش ــه بايد اي ــا چگون ام
پاس��خ به این س��ؤال خیلی کار راحتی نیست 
اما الزم است که همواره توجه خودمان، به این 
»بیش از حد« بودن ها باش��د و یا اگر اطرافیان 
متوجه آن ش��دند، از آنها بخواهیم نظرشان را 
ب��ه ما منتقل کنند. خیل��ی وقت ها پیش می آید 
که دوس��تان یا آش��نایان، از بیرون می توانند به 
ش��کل آیینه عم��ل کنند و نقای��ص رفتاری را 
که نش��ان از »اس��ترس«  دار بودن ماست، بهتر 
ب��ه ما نش��ان دهند. به عنوان مث��ال، وقتی یک 
دانش��جو برای موفقیتش موظ��ف به ارائه یک 
س��خنرانی است، این نش��انه ها می تواند دلیلی 
بر حضور اس��ترس بد باش��د: لرزی��دن صدا، 
عرق ک��ردن بیش از حد، ق��ورت دادن مکرر 
آب ده��ان و صاف کردن صدا، نگاه نکردن به 
چهره شنوندگان، گم کردن صحبت و کلمات، 
حذف بخشی از سخنرانی و عدم تمرکز روی 
صحبت ها و س��ؤال ها. هم��ه این واکنش ها، به 

خاطر ترشح بیش از حد هورمون های استرس 
ایجاد می ش��وند، که در ش��رایط دیگری، مثل 
شرکت در امتحانات بزرگ یا کوچک، مواجهه 
با غریبه ها و میهمان ها، داش��تن مسئولیت های 

خاص و... هم ممکن است اتفاق بیفتد.
ــترس خوب، در موفقیت: هرچقدر  نقش اس
واکنش بدن به اس��ترس، منطقی تر و متعادل تر 
باش��د، تأثیر آن ب��ر موفقیت و فای��ق آمدن بر 
مش��کالت و مس��ائلی که جلوی پ��ای فرد به 
وجود آمده اند، بیشتر می شود. با توجه به میزان 
استرس��ی که در حالت طبیعی، ب��ه افراد وارد 

می ش��ود، آدم ها به صورت کل��ی، به دو تیپ 
شخصیتی زیر تقسیم بندی می شوند:

ــخصیتی A: این گروه افرادی هستند  تیپ ش
منظم ت��ر، جدی تر، پرتالش تر و حس��اس تر به 
انجام کارها و امور محوله به آنها و نیز مس��ائل 

شخصی و کاری شان. )اصطالحاً جوشی اند!(
ــخصیتی B: این گروه، افرادی هستند:  تیپ ش
آرام ت��ر، راحت ت��ر و ب��ا حساس��یت  کمتر، به 
انجام کارها و امور محوله به آنها و نیز مس��ائل 

شخصی و کاری شان. )اصطالحا خونسردند!(
افرادی که تیپ شخصیتی آنها از نوع A است، 
عمومًا در رس��یدن به اهدافی که برایشان مهم 
اس��ت و برای دس��تیابی به موفقیت های باالتر 
تالش می کنند و آمادگی باالتری از خود نشان 

می دهند. اما از آن طرف، احتمال ایجاد اضطراب 
و اس��ترس بیش از حد نیز در آنها بیشتر است. 
در ع��وض، افراد دارای تیپ ش��خصیتی B، با 
مس��ائل و اتفاقات راحت تر برخورد می کنند و 
کنار می آیند و نس��بت به محرك های محیطی، 
حساس��یت کمت��ری از خود نش��ان می دهند. 
این افراد، معموالً به همان س��طح از کارایی و 
رشدی که رس��یده اند، قناعت می کنند و کمتر 
پیش می آید، به دنبال ارتقای ناگهانی و حرکت 

به سمت پله های دست نیافتنی تر باشند.
چگونه استرس بد را به خوب تبديل كنیم؟ 
برای دس��تیابی به موفقیت های بیشتر، فرد الزم 
اس��ت هم استرس از نوع خوب را داشته باشد 
و ه��م مهارت های��ی را یاد بگیرد که اس��ترس 
بد را به اس��ترس خوب، تبدیل کند. برخی از 
مهارت هایی که می توانند در تبدیل استرس بد 
به خوب کمک کنند در زیر آمده اس��ت. البته 
استفاده از این مهارت ها باید به تدریج و همراه 
با تداوم و تکرار باشد، تا تأثیر آن در درازمدت 

مشخص شود:
ــن: یکی از رایج ترین راههای  مواجهه و تمري
غلبه بر اس��ترس بد، مواجهه با شرایطی است 
که فرد را دچار اس��ترس می کند؛ یعنی »دل به 
دریا زدن« و »تمرین« برای مواجهه با ش��رایط 
بد، باعث می ش��ود که ف��رد در دفعات بعدی، 
دچار استرس کمتری شود. مثال شرکت کردن 
در امتحانات آزمایش��ی یا امتحاناتی که ش��بیه 
امتحان اصلی و نهایی است، باعث می شود که 
به تدریج، فرد بتوان��د خود را برای مواجهه با 
استرس بزرگ تری آماده کند یا به عنوان نمونه، 
تمرین یک س��خنرانی قب��ل از ارائه نهایی آن، 
باعث می ش��ود، موقع س��خنرانی اصلی، کمتر 

دچار استرس شوید.

ــــازی:  ــنايی بــا روش هــای آسوده س آش
خوش��بختانه ام��روزه، روش ه��ای گوناگونی 
برای مقابله با استرس از طریق آسوده سازی یا 
ریلکسیش��ن، در دسترس است و آموزش داده 
می ش��ود. این روش ها به اف��راد کمک می کنند 
تا در ش��رایط اس��ترس زا، بتوانند خود را آرام 
کنند و پاسخ غیرطبیعی بدن را به حالت طبیعی 

درآورند.
ــک راهنما:  ــتفاده يا كمک گرفتن، از ي  اس
در بعض��ی گروه های س��نی که ف��رد خودش 
متوجه حالت غیرطبیعی هس��ت، می تواند، از 
والدین، خواهر یا برادر، معلم یا استاد، دوستان 
و آش��نایان مورد اعتماد بخواهد تا نش��انه های 
غیرطبیعی اس��ترس را در وجود او شناس��ایی 

کنند و مانند آیینه ای به او کمک کنند تا بتواند 
بر خصوصیات نامناس��بش غلبه کند و آنها را 

تغییر دهد.
ــیرين:  ــی بــه خوردنی هــای ش  دستــرس
همراه داش��تن آب نبات یا ش��کالت، در مواقع 
اس��ترس کم��ک می کند ت��ا بتوان با س��رعت 
بیش��تری، قند مورد نیاز برای س��وخت و ساز 
اعض��ای حیاتی ب��دن مثل مغز را ک��ه نیازمند 
تمرکز و فعالیت صحیح و دقیق اس��ت، فراهم 

کرد.
ــه، چ��ه درب��اره روش ه��ای  ــه: مطالع مطالع
کنت��رل اس��ترس و چه درباره ه��ر چیز دیگر، 
روش��ی اس��ت که عالوه بر کاهش  اس��ترس، 
اس��ترس  ش��رایط  در  تمرک��ز  تقوی��ت  ب��ه 
 کم��ک می کند. ضم��ن آنکه ب��ه یادگیری هم 

کمک می کند.
ــی: از روش های  ــت بدن ورزش و فعــالیــ
شناخته    ش��ده کاهش اس��ترس ب��د و افزایش 
اس��ترس خوب، ورزش و فعالیت جس��مانی 

است.
ــاوره: مشاوره، فرهنگی است که به تدریج  مش
در کش��ور م��ا دارد بیش��تر جای خ��ودش را 
ب��از می کند. مش��اوره با فرد دان��ا، آگاه یا یک 
روان شناس و روان پزشک، خصوصا اگر بتواند 
توصیه ه��ای تخصصی تری با توج��ه به گروه 
سنی افراد ارائه کند، در تقویت استرس خوب 

بسیار کمک کننده خواهد بود.
ــای اجتماعی: کودکان  ــركت در فعالیت ه  ش
با هدایت والدین وکمک آنها و افراد بزرگسال 
ب��ه صورت خودجوش، س��عی کنند تا هر چه 
بیش��تر در فعالیت های اجتماعی مناس��ب سن 
و روحیاتش��ان شرکت کنند. ش��رکت در این 
فعالیت ه��ا، عالوه ب��ر اینک��ه مهارت های کار 

گروه��ی را در افراد افزای��ش می دهد، به آنها 
کم��ک می کند تا در ش��رایط بروز مش��کالت 
بتوانند تصمیم گیری منطقی تر و بهتری داش��ته 
باش��ند و ب��ه تدریج یاد بگیرند ک��ه چگونه با 
مس��ائلی که آنها را دچار استرس می کند، کنار 

بیایند. 
در دنیای امروز، برای دستیابی به موفقیت هایی 
در س��طوح باالتر، باید یاد بگیریم که چگونه، 
استرس مضر و بیش از اندازه را به استرس مفید 
و در ح��د اندازه تبدیل کنیم. راههایی که ارائه 
کردیم، برای اکثر افرادی که با این موضوع سر 
و کار دارند، کمک کننده و مناسب خواهد بود، 
 به شرط آنکه به جا و صحیح مورد استفاده قرار 

گیرند.                    

 امیر حسین پورشمس
چند روزی اس��ت در ش��هر همه از کارت بلیت 

سخن می گویند.
كارت بلیت چیست؟شاید این سؤال شما هم 
باش��د و یا چند روزی است این سؤال را از مردم 
شهرمان شنیده باشید. که هر کس نسبت به میزان 
اطالعات خود، سخنی، می گوید. »کارت بلیت« 
یا همان »کارت الکترونیکی حمل و نقل عمومی«، 
ابزاری اس��ت که در آغاز برای استفاده از حمل و 
نقل اتوبوس های داخل شهری و در مرحله بعد، در 
تمامی سرویس های حمل و نقل عمومی استفاده 
خواهد شد. هرچند در برخی کالنشهرها به دلیل 
سرعت در حمل و نقل، پرداخت هزینه بلیت به 
وجدان مسافران واگذار شده است، طرح »کارت 
بلیت« اصفهان، در حالی آغاز شده است که پیش 
از این در بسیاری از موارد، رانندگان برخوردهای 
نامناسبی را با برخی مسافران شهری، به دلیل عدم 
پرداخت بلیت به هر دلیل داش��تند. مسأله دیگر 
این که: هزینه حمل مسافر در شماری از خطوط 
اتوبوسرانی اصفهان، 2 بلیت است. با توجه به این 
که تعداد زیادی از این خطوط به عنوان کمک به 
دیگر خطوط اتوبوس ش��هری استفاده می شوند، 
مس��افر برای جابجایی در حداقل مسافت، باید 
هزین��ه 2 بلیت را بپردازد، که امید اس��ت پس از 
اجرای این طرح، شرکت اتوبوسرانی برنامه ریزی 
مناسبی را برای توسعه و نظم خطوط خود انجام 
بدهد. نکته دیگر، استفاده از یک سیستم پردازشی 
است که برای استفاده، »کارت الکترونیکی« باید 
در فاصله 2 سانتیمتری دستگاه و حداقل به مدت 
۳ ثانیه قرار داده ش��ود تا هزینه مورد نظر کس��ر 
شود. س��ؤال این اس��ت که: این سیستم چگونه 

پاس��خ دهنده افزایش جمعیت، در روزهای آغاز 
سال تحصیلی خواهد بود؟ کارت هوشمند شبیه 
به یک کامپیوتر ساده و کوچک است که می تواند 
با دستگاه کارتخوان ارتباط برقرار کرده و به عنوان 
شناساگر، کد شناسه دسترسی به اطالعات مورد 
نظر در بانک اطالعاتی را، برای »سرور« فراهم کند. 
از آنج��ا که این کارت ها دارای یک ریز پردازنده 
هستند و این ریز پردازنده به دسترسی به حافظه 
کارت نظارت می کند، می توان به امنیت اطالعات 
درون کارت اطمینان داشت و اطالعات مهم را در 
آن ذخیره کرد. این کارت ها در سال ۱97۰ عرضه 
شد و مشکل امنیتی را »در دسترسی به کارت های 

معمولی مغناطیسی«، برطرف کردند. 

نسل جديد كارت های هوشمند 
کارت های هوش��مند بدون تماس هس��تند. این 
 Radio کارت ها بدون تماس و با تکنولوژی القاء
ب��ا دس��تگاه   Frequency Identification
کارتخوان ارتب��اط برقرار می کنند، که فقط کافی 
اس��ت این کارت در نزدیکی دستگاه قرار گیرد. 
ای��ن ن��وع کارت، در زمانی که نی��از به برقراری 
ارتباط سریع و حتی بدون دخالت دست وجود 
دارد، کاربرد بسیاری دارد. برای مثال: برای ورود 
به ات��اق، کارت ممکن اس��ت در جیب یا کیف 
ش��خص باش��د و از همان محل و بدون نیاز به 
خارج کردن، با دس��تگاه کارتخوان ارتباط برقرار 
کرده و مجاز بودن ورود بررس��ی ش��ده و در باز 

شود. همچنین، در بسیاری از سیستم های حمل و 
نقل عمومی، در دنیا به دلیل حجم زیاد مسافران و 
به خاطر سریع تر شدن چک کردن بلیت، از این 
نوع کارت ها استفاده می شود. هم اکنون کارت های 
اعتباری مترو تهران، از نوع کارت هوشمند بدون 
تماس هستند. استفاده از این کارت ها روز به روز 
بیشتر می شود که در اصفهان به عنوان اولین شهر 
کش��ور، تمامی اتوبوس های ناوگان حمل و نقل 
شرکت اتوبوسرانی به این سیستم مجهز و استفاده 
از آن نیز آغاز شده است. از نظر فاصله مجاز برای 
برقراری ارتباط چند نوع کارت هوشمند وجود 
دارد. در دو نوع از آن ها )نوع آ و ب( که استاندارد 
هم ش��ده اند، حداکثر فاصله مجاز برای برقراری 

ارتباط، ۱۰ سانتیمتر است. این فاصله به این دلیل 
اس��ت که سیس��تم )برای مثال: کم کردن پول از 
کارت مترو( به صورت ناخواسته )مثاًل: گذشتن 

از کنار ورودی مترو( عمل نکند. 
همچنین در یک نوع دیگر حداکثر فاصله مجاز 
برای برقراری ارتباط ۵۰ سانتیمتر، در نظر گرفته 
 Smart( شده  است. تکنولوژی کارت هوشمند
Card( ب��ه عن��وان یکی از دس��تاوردهای نوین 
بش��ری، تحولی ش��گرف در حوزه سیستم های 
کاربردهای روزمره انسان ها ایجاد کرده است. دو 
مقوله مه��م امنی��ت )Security( و همراه بودن 
)Mobility( از ویژگی های منحصر به فرد این 

تکنولوژی است. 
ام��روزه، کاربردهای این تکنولوژی، در س��طح 
دنی��ا در اکثر زمینه ها قابل مش��اهده بوده و حتی 
این روند، رو به رش��د می باش��د. بانک ها، مراکز 
مخابراتی، س��ازمان های دولتی، مراکز بهداشتی، 
مراک��ز ارائه خدم��ات، مراکز آموزش��ی، مراکز 
تفریح��ی و... از این دس��تاوردهای کاربردی این 

تکنولوژی بهره می گیرند. 
انواع كارت هوشمند: کارت های حافظه تماسی 
کارت ه��ای   )Contact Memory Card(
 )Contact CPU Card( پردازش��گر  دارای 
 Contact-less( کارت های حافظه بدون تماس
Memory Card( کارت های دارای پردازشگر با 
 )Dual Interface CPU Card( رابط دوگانه
و انواع کارت های هوشمند، از دیدگاه تکنولوژی 
 )Contact ( تماس��ی  کارت ه��ای   : س��اخت 
 )Contact-less( کارت ه��ای ب��دون تم��اس
 )Dual Interface( کارت های با رابط دوگانه 

می باشند.

»کــارت بلیــت« چیســت؟

رمضان، ماه تمرین

بنابرگ��زارش حوزه روابط عمومی جمعیت هالل احمر: به دنبال اخبار 
رس��یده مبنی بر: گرفتاری سه نفر در کوه های روستای مهیار و سقوط 
یک نفر از آنها؛ تیم امداد کوهس��تان جمعیت هالل احمر با تجهیزات 
کام��ل به یاری حادثه دیدگان ش��تافت. در ای��ن حادثه، جمعیت هالل 
احمر با همکاری س��ازمان آتش نشانی شهرس��تان شهرضا، به سرعت 
در محل حاضر و نسبت به عملیات امداد و نجات، صعود به ارتفاع و 

انتقال مصدومان به مراکز درمانی اقدام کرد.

مدیرکل اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی اس��تان اصفهان گفت: در صورت 
موافقت کمیسیون قاچاق استان اصفهان، سازندگان طال سه ماه فرصت دارند؛ 
ب��رای جمع آوری طالهای قاچاق اقدام کنن��د. به گزارش فارس از اصفهان، 
ب��ه نقل روابط عمومی اداره کل اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی این اس��تان، 
»غالمحسین حسینی« اظهار داشت: با توجه به حساسیت مسئوالن کمیسیون 
مبارزه با قاچاق اس��تان و با توجه به اینکه این کمیسیون تمام جوانب امر را 
بررسی می کند، در صورتی که این طرح به تأیید این کمسیون در استان برسد، 
اداره کل اس��تاندارد آمادگی دارد که با همکاری س��ایر ارگان های ذیربط؛ به 
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان طالی استان؛ سه ماه برای جمع آوری طالهای 
قاچاق از سطح بازار مهلت دهد. وی ادامه داد: پس از این مدت؛ با همکاری 
تمامی ارگان ها، برخوردهای جدی در زمینه مبارزه با قاچاق طال و جمع آوری 
مصنوعات بدون کیفیت موجود در بازار طال اعمال می شود. مدیرکل استاندارد 
و تحقیقات صنعتی استان اصفهان، با اشاره به اینکه: بیش از 7۰ درصد طالی 
وارداتی کشور قاچاق است، بیان داشت: »معضل قاچاق« به بالی عظیم صنایع 
کشور تبدیل شده و در صنعت طالی کشور؛ این پدیده شوم 28۰ تا ۳۰۰ هزار 
شغل را تحت تأثیر خود قرار داده است. وی با بیان اینکه: محصوالت قاچاق 
در ۵۰ درصد موارد؛ سالمت و ایمنی مردم را نیز تهدید می کنند، تصریح کرد: 
محصوالت قاچاق عالوه بر اثرات سوء اقتصادی و صنعتی، جان مردم را نیز 
در معرض خطر قرار می دهند. حس��ینی بیان داشت: محصوالت و تولیدات 
طال از جمله کاالهایی هستند که یکی از بیشترین درصدهای قاچاق کشور را 
ب��ه خود اختصاص می دهند. وی در مورد دالیل واردات محصوالت قاچاق 
به کشور، افزود: از جمله عوامل افزایش واردات طالی قاچاق به کشور، عدم 
وجود مرکزی ویژه؛ برای پاالیش مواد اولیه، مصرف گرایی مردم، به  روز نبودن 
سطح تکنولوژی های موجود کشور، نبود هماهنگی میان دست اندرکاران این 
صنعت، گرایش مردم به طرح های جدید و ضعف اعتماد مصرف کننده؛ نسبت 

به کیفیت و عیار طالی داخلی است. 
وی با تأکید بر اینکه: کیفیت طالی وارداتی نیز همیشه قابل اطمینان نیست، 
خاطرنش��ان کرد: به عنوان مثال: در محموله ای که در یکی از شهرستان های 
اصفهان کشف شد، طالی با عیار ۵۰۰ به جای طالی با عیار 7۵۰ فروخته و 
مصرف کننده در قبال آن، برابر با یک  سوم قیمت متضرر می شد. حسینی با 
اشاره به اینکه ۵8 درصد پروانه های استاندارد طالی کشور؛ متعلق به استان 
اصفهان است، ادامه داد: در حال حاضر در استان اصفهان؛ بیش از یک هزار و 
2۰۰ واحد تولیدی، کد شناس��ایی واحد خود را دریافت کرده اند که از رشد 

۱۵۰ درصدی برخوردار بوده است.

 مرضیه محب رسول
چش��م بر هم زدیم س��ه روز ماه مبارك گذشت و امروز چهارمین روز 
رمضان��ه. چقدر از این روزهای گذش��ته، بهره بردیم؟ نکنه چش��م باز 
کنی��م و ببینیم ماه تموم ش��د و م��ا غفلت کردیم؟ نکن��ه از این دریای 
بیک��ران رحمت، قط��ره ای برنداریم؟ می دونم مش��غله زیاده، زندگی 
سخته، گرفتاری مالی، روحی و خونوادگی زیاد شده، اما سعی کنیم یه 
لحظه های خالی و خلوتی، برای خودمون بگذاریم. س��عی کنیم برای 
روح و معنویت خودمون ی��ه جایی هر چند کوچک تو گرفتاری های 
روزمره باز کنیم. اگر بتونیم خستگی روحی رو برطرف کنیم، خستگی 
جس��می تحملش راحت تر می ش��ه. رمضان می تونه برامون یه زنگ 
تفریح روحی و معنوی باشه، می تونیم توی این روزها یه تنوع روحی 
به خودمون بدیم، یه عبادت جدید، یه کار معنوی تازه. توی ماه رمضان، 
انجام بعضی از کارها ساده تر از بقیه ایام ساله. ضمن اینکه باید یادمون 
باشه تموم این کارها به خاطر اینه که سعی می کنیم یه روزه دار واقعی 
باشیم. روزه تنها به امساك از خوردن و آشامیدن نیست. مهمترین اصل 
در این ماه، امس��اك روحی، کنار گذاشتن گناهان و رفتن به سمت خدا 
اس��ت که هدف اصلی اس��الم، در وضع این ماهه. البته کنار گذاش��تن 
گناه برای بعضی از ما که عادت به انجامش داریم، ش��اید سخت تر از 
گرس��نگی و تشنگی باش��ه و البته کنترل اینکه، به سمت گناه نریم یا از 
لذت اون چشم بپوشیم، تمرین سختی برای ما باشه، اما حتمًا می تونیم 
پله پله و با گذشتن از نیازهای جسمی، به سمت گذشتن از لذت های 

غیر مادی هم پیش بریم. 
مهمترین مسأله خواس��تنه، اینکه بدونیم اگه ما گذشتیم، اگه گناهی رو 
که همیشه انجام می دادیم کنار بذاریم، مطمئنًا درهای زیبا و شگفتی، به 

سمتمون باز می شه که لذتش چندین برابر بیشتر از اون گناهه.
همینط��ور که گفتم، ماه رمض��ان ماه تمرینه، این م��اه می تونه برامون 
فرصتی باش��ه در راس��تای  انجام کارهای بهتر یا تمرین های جدید و 

گاهي سخت اما شیرین.
در آخر توصیه همیش��گی اینکه: اگه نیت برای خدا و خالصانه به قصد 
قربت باش��ه، هر چند راه ناهموار و طاقتش سخت باشه، حتمًا خداوند 
رحمن و رحیم دستمون رو می گیره و ما رو به سمت خودش هدایت 
می کنه. یادمون باش��ه خدا همه جا هس��ت و هر وقت، هر جایی و هر 
لحظ��ه ای ک��ه به یادش بیفتی��م او نظر لطفش رو از م��ا دریغ نخواهد 

کرد. 

جامعه

حوادث

بسم ا... الرحمن الرحیم
نی فیِه َعلی اِقاَمِة اَْمِرَك َواَِذْقنی فیِه َحالَوَة ِذْكِرَك َواَْوِزْعنی  اَللّـُهمَّ َقوِّ
تِْرَك يا اَبَْصَر  ــْکِرَك بَِکَرِمَک َواْحَفْظنی فیِه بِِحْفِظَک َوَسِ فیِه الَِدآِء ُش

النّاِظريَن.
خدای��ا نیرومندم نم��ا در این روز به برپا داش��تن دس��تور و فرمانت و 
 بچش��ان در آن ش��یریني یادت را و مهیا کن مرا در این روز براي انجام 
سپاس��گزاري ات به کرم خودت، نگهدار مرا در این روز به نگاه داریت 

و پرده پوشي خودت اي بیناترین بینایان.

اوقات شرعی ماه رمضان 1431 هجری قمری 
)24 مرداد 1389(

تاريخ: یک شنبه24 مرداد          رمضان المبارك: 4  
اذان صبح: ۵7 : ۰4           طلوع خورشید: ۰6:26 

اذان ظهر: ۱۳:۰8                   غروب خورشید: ۱9:48 
اذان مغرب: 2۰:۰7          نیمه شب شرعی: ۰۰:2۳ 

دعاي روز چهارم ماه مبارك رمضان نقش   استـرس  در  مــوفقيــت

امداد رساني تيم امداد و نجات 
كوهستان در كوه هاي مهيار

مديركل استاندارد و تحقیقات صنعتي استان اصفهان:

طالهاي قاچاق پس از مهلت 3 ماهه؛ 
از بازار اصفهان جمع آوري مي شود
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 الدن سلطانی
بارها به وضوح دیده می ش��د که 
در کنار پل های تاریخی اصفهان 
مانند: خواجو، س��ی و س��ه پل و 
مارنان از س��وی اف��رادی خاص 
ب��رای خانواده ه��ا و مردمی که 
منظور تفری��ح از ای��ن مکان ها 
اس��تفاده می کردند مزاحمتهایی 
ایج��اد می ش��د بنابرای��ن حوزه 
انتظامی شهرستان اصفهان اقدام به 
اجرای طرح ویژه ای به نام طرح 
»پاکسازی پل های تاریخی« نمود.

سرهنگ عقیلی، در این باره گفت: 
اجرای طرح پاکس��ازی پل های 
تاریخی از اواسط بهار شروع شده 
و هم اکنون نیز در حال اجراست.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
ضمن اش��اره به این موضوع که 
افرادی در پل هاي تاریخی نظیر: 
خواجو، سی و س��ه پل و مارنان 

برای مردم ایجاد مزاحمت می کنند 
تصریح ک��رد: با مزاحمان به طور 
جدی برخورد می ش��ود بطوری 
 که بسیاری از آنها تاکنون دستگیر 

شده اند.
س��رهنگ عقیلی پیشرفت کار را 
بس��یار مطلوب  توصیف کرد و 
گفت: ما همچنان مصمم به ادامه 
اجرای طرح مذکور هستیم. روند 
اجرایی این طرح توسط پلیس با 
همکاری مقامات قضایی، بسیار 
عال��ی اس��ت البته مش��ارکت و 
پشتیبانی مردم نیز در این امر بسیار 

محسوس است.
وی در خاتم��ه اف��زود: با توجه 
ب��ه اینکه بیش��ترین مزاحمت ها 
در ش��ب اتفاق می افت��د، نیروی 
پلیس در ای��ن زم��ان، مناطق را 
 تح��ت پوش��ش وی��ژه ای قرار 

می دهد.

رئیس اداره مهندس��ي عمومي ش��رکت پاالیش 
نفت اصفهان، گفت: بس��تر مناسب فیبر نوري و 
انتقال اطالعات؛ در شرکت پاالیش نفت اصفهان 
فراهم ش��د. به گزارش فارس از اصفهان، به نقل 
از روابط عمومي ش��رکت پاالیش نفت اصفهان، 
»سیدمنصور س��یدفتاحي« بیان داشت: به منظور 
مکانیزه کردن گردش اطالعات در سطح شرکت 
و همچنین؛ ام��کان ایجاد ارتباط با ش��بکه فیبر 
نوري کش��ور، پروژه ایجاد بس��تر مناسب براي 
این ارتباط، توس��ط کارشناسان مهندسي عمومي 

طراحي و عملی��ات اجرایي آن، به مدت ۱۵ ماه 
توس��ط پیمانکار انجام شده است. وي ادامه داد: 
در پایان پروژه، تمامي نقاط پاالیش��گاه از طریق 
بیش از 6۰ کیلومتر لوله گذاري اس��تاندارد شده، 
به یکدیگر متصل و در نهایت با ایجاد ش��بکه اي 
ب��ه طول ش��ش کیلومت��ر؛ به مرکز تلفن ش��هید 
تندگویان، در شهرك شهید محمد منتظري متصل 
ش��ده اند. رئیس اداره مهندس��ي عمومي شرکت 
پاالی��ش نف��ت اصفهان، اف��زود: در حال حاضر 
تم��ام ارتباطات فیبر نوري و کابل هاي مخابرات 

و ابزار دقیق، توس��ط این شبکه انجام شده و از 
گودبرداري در س��طح پاالیشگاه جلوگیري شده 
اس��ت. وي هزینه اجرایي این پروژه را، حدود 9 
میلیارد و ۵۰۰ میلی��ون ریال عنوان کرد و اظهار 
داشت: در زمینه ایجاد اتصال به فیبر نوري شبکه 
مخابرات کش��ور، تجهیزات مورد نیاز تهیه شده 
ک��ه انتظار مي رود پس از نص��ب آن که تا پایان 
س��ال جاري به طول مي انجامد، این ش��رکت به 
ش��بکه سراس��ري فیبر نوري متصل و س��رعت 

انتقال اطالعات افزایش قابل مالحظه اي یابد.

ریال   ۱/49۳/624/۰۰۰ مبل��غ 
یاران��ه تس��هیالت بنگاه های 
اقتصادی زود بازده و کارآفرین، 
به ۱۳7 ط��رح در شهرس��تان 

خوانسار اختصاص داده شد.
کار  نمایندگ��ی  سرپرس��ت 
و ام��ور اجتماعی شهرس��تان 
خوانسار اعالم کرد: در راستای 
یارانه  پرداخ��ت  درخواس��ت 
تسهیالت بنگاه های اقتصادی 

زود بازده و کارآفرین در شهرس��تان خوانسار، از سال 87 تاکنون مبلغ یک میلیارد و 
چهارصد و نود و سه میلیون و ششصد و بیست و چهار هزار ریال جهت ۱۳7 طرح 

اختصاص یافته است.
حبیب اله فرهمند، با اشاره به اینکه؛ طرح های معرفی شده از سوی کمیته امداد امام 
خمینی )ره(، بهزیستی خوانسار، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، شبکه بهداشت و 
 درمان، اداره کار و ش��رکت نفت می باش��د، بیان داشت: مبلغ یارانه مذکور به عنوان 

کمک بالعوض دولت محسوب می شود. 
وی افزود: مبلغ یارانه به واحدهایی تعلق می گیرد، که نسبت به هزینه کرد »صددرصد« 

تسهیالت در محل خود و ایجاد اشتغال جدید »که تعهد داده اند« عمل نموده باشند.
وی، تصریح کرد: اشتغال جدید ایجاد شده در طرح هایی که به آنها یارانه تعلق گرفته 

است، تاکنون جمعاً ۱84 نفر بوده است.
گفتنی اس��ت: کلیه طرح هایی که زمان انعقاد قرار داد بانکی آنها، از س��ال 86 به بعد 
می باشد و به کلیه تعهدات سرمایه گذاری و اشتغال خود عمل نموده اند، می توانند با 
هماهنگی دستگاه های اجرایی مربوطه، به دبیر خانه کارگروه و سرمایه گذاری جهت 

پیگیری مراحل دریافت یارانه، مراجعه نمایند.

استاندار چهارمحال و بختیاری در سفر به دهستان موگویی شهرستان کوهرنگ 
و ب��ا حضور در جمع مردم روس��تای خویه گفت: توس��عه روس��تاها نیازمند 

همکاری و مشارکت روستائیان است. 
به گزارش موج، علی اصغر عنابس��تانی اس��تاندار چهارمحال و بختیاری تأکید 
کرد: توس��عه کشاورزی در روس��تاهای این دهس��تان نقش مهمی را در ایجاد 
اشتغال و ارتقای سطح رفاه زندگی مردم دارد. وی افزود: مشارکت اهالی خویه 
برای س��اخت خانه عالم در این روستا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وی 
تصری��ح کرد: تقویت فرهنگ مش��ارکت و همکاری، یک��ی از راه های مهم و 

تأثیرگذار در توسعه است.

با حضور مروجان فرهنگ مصرف بهینه آب، موضوع مصرف بي رویه آب برخي 
اصناف بررسي شد.

مروج��ان فرهنگ مصرف بهینه آب، با حضور در خیاب��ان هاي: رهنان، فروغي، 
س��روش و بزرگ��راه چم��ران، با تع��دادي از فروش��ندگان مبل، م��رغ و ماهي، 
موتورس��یکلت و خودرو به گفتگو نشستند و عالوه بر بررسي علل مصرف زیاد 

آب، به تعدادي از آن ها اخطار دادند.
مروجان فرهنگ مصرف بهینه آب، همچنین با حضور در مدارس ابتدایي: ابوحمزه 
ثمالي، شهداي دیس��مان و عصر انقالب، از برگزیدگان جشنواره بزرگ روزنامه 
دیواري »بنویسیم آب، بخوانیم زندگي« که موفق به حضور در مراسم پایاني این 

جشنواره نشده بودند، تجلیل کردند.
 مراجع��ه ب��ه آدرس هاي پ��ر مصرف و پیگیري م��وارد مربوط به فروش��ندگان 
دس��تگاه هاي الکتروالیزر، از دیگر اقدام��ات مروجان فرهنگ مصرف بهینه آب 

بوده است. 

همزمان با آغاز هفته دولت، پروژه هاي گازرس��اني به ۳2 روس��تا و ۱ شهر، از استان 
اصفهان افتتاح مي شود. 

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، طي سخناني با بیان این مطلب گفت: با گازرساني 
به ش��هر حسن آباد، از توابع شهرس��تان اصفهان و ۳2 روستا از توابع شهرستان هاي: 
لنجان، اردستان، کاشان، سمیرم، خوانسار و کوهپایه، ۵ هزار و 8۳۰ خانوار از نعمت گاز 
طبیعي بهره مند مي شوند. وي با اشاره به خدمات ارزنده شرکت گاز استان اصفهان 
طي ۳6 سال گذشته، گازرساني به ۱4 شهر، ۵4۳ روستا، 6۰۰7 کیلومتر شبکه گذاري، 
67۳ کیلومتر خط انتقال و ۱742۰2 انشعاب را از جمله فعالیت هاي شرکت گاز استان 
در دولت نهم و دهم عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 9۳ ش��هر و 7۰۰ روس��تا در 
سطح استان از نعمت گاز طبیعي بهره مندند و به طور کلي؛ از ابتدا تا پایان خرداد سال 
جاري،۱794۰ کیلومتر شبکه گذاري ، 8۱6 کیلومتر خط انتقال و 8۱8۱72 انشعاب در 

سطح استان اصفهان انجام گرفته است. 
مرتضي طغیاني همچنین از آغاز عملیات گازرساني به ۱۰ روستا از توابع شهرستانهاي: 
خوانسار و گلپایگان و منطقه صنعتي دولت آباد شامل 4۰۰ واحد صنعتي خبر داد و 
 افزود: با اتمام عملیات گازرس��اني به این روستاها، 77۵ خانوار از نعمت گاز طبیعي 

بهره مند خواهند شد. 
این مقام مس��ئول به پروژه هاي جنبي س��اختماني آماده افتتاح از جمله: پست امداد 
چادگان، ساختمان اداري عسکران و زیبا شهر، حوادث و نگهباني بهارستان و مبارکه 
و حوادث و نگهباني و پست و امداد دستگرد و کمشچه اشاره و خاطرنشان ساخت: 
پروژه هاي خطوط انتقال جرقویه علیا به طول 47 کیلومتر و خط تغذیه پادگان شهید 
 بهشتي اصفهان به طول 6/4 کیلومتر همزمان با هفته دولت آماده افتتاح و بهره برداري 

مي باشد. 
در پایان گفتني است: 226 میلیارد ریال  صرف اتمام پروژه هاي آماده افتتاح در هفته 
 دولت ش��امل: گازرساني به شهرها، روس��تاها، پروژه هاي خطوط انتقال و تغذیه و 

پروژه هاي جنبي  ساختماني شده است.

اختصاص بيش از یك ميليارد  ریال یارانه 
براي طرح هاي شهرستان خوانسار

رئیس مهندسي عمومي شركت پااليش نفت اصفهان، خبر داد:
بسترسازي مناسب فیبر نوري؛ در شرکت پاالیش نفت اصفهان

مدير مطالعات و برنامه ريزی حوزه حمل و نقل وترافیک شهرداری اصفهان:
تا پایان سال جاری، 1500 فضای پارک جدید احداث می شود

سرویس مدارس؛ 12 درصد گران شد

آبفاي شهر اصفهان:
بررسي علل مصرف بي رویه  آب تعدادي 

از اصناف

همزمان با هفته دولت
 افتتاح پروژه هاي گازرساني 

به بيش  از 30 روستاي استان اصفهان  

استاندار چهار محال و بختیاري:
 توسعه  روستاها  نيازمند 

همکاري و مشاركت  روستائيان است

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان:

همچنان مصمم به ادامه اجراي طرح پاكسازي 
پل هاي تاريخي هستيم

تا پایان س��ال جاری ح��دود ۱۵۰۰ فضای پارك 
جدید، با بهره برداری از پارکینگ های: نیکبخت، 
چه��ار راه هفت��م مح��رم و کرمان��ی در اختی��ار 

شهروندان قرار می گیرد. 
ب��ه گزارش ایمنا، مدیر مطالع��ات و برنامه ریزی 
حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با 
بیان این مطلب اعالم کرد: فضا و تعداد پارکینگ 
در س��طح ش��هر اصفهان ام��ر مهمي اس��ت که 
ش��هرداری در نظردارد با مدیریت تقاضای سفر، 

این معضل را مرتفع کند. 
ق��درت افتخ��اری ب��ا بی��ان ای��ن که در س��طح 
 ش��هر اصفهان ۱۳ ه��زار فضای پ��ارك در قالب 
پارکینگ های عمومی وجود دارد اذعان داش��ت: 
در ح��ال حاضر حدود ۱۰۰ پارکینگ در س��طح 
 ش��هر اصفه��ان وج��ود دارد که با به��ره برداری 

پارکین��گ های نیکبخت، چه��ار راه هفتم محرم 
و کرمان��ی ظرفی��ت فضای پارك ب��ه بیش از ۱۳ 
هزار دس��تگاه خودرو خواهد رس��ید. وی با بیان 

ای��ن که این تعداد فضای پ��ارك فقط ۱۰ درصد 
پ��ارك خودروهای این کالن ش��هر را پاس��خگو 
اس��ت برحذف پارك در حاشیه خیابان ها تأکید 
و تصریح کرد: این طرحی اس��ت که بخش��ی از 
معضالت پیش روی ترافیک مدیریت ش��هری را 

حل و فصل می کند. 
بنابراین می بایس��ت با مدیریت و کاهش سفرها 
از طریق خودروهای شخصی این طرح را محقق 
کرد. افتخاری به جلب مشارکت های شهروندی 
در توسعه و گسترش پارکینگ ها و توقفگاههای 
عمومی تأکید و اضافه کرد: طی س��ه سال گذشته 
تاکنون؛ ظرفیت پارکینگ ه��ای عمومی افزایش 
یافت��ه و مدیریت ش��هری در نظ��ردارد با جلب 
س��رمایه گذاری، اجرای پارکینگ های مکانیزه را 

نیز در دستورکار خود قراردهد.

با تصویب شوراي اس��المي شهر اصفهان، 
هزینه سرویس مدارس این شهر براي سال 

9۰-89 ، ۱2 درصد گران شد. 
 ب��ه گ��زارش م��وج از اصفه��ان، مع��اون 
برنامه ریزي و آموزش س��ازمان تاکسیراني 
ش��هرداري اصفهان با اعالم این خبر گفت: 
پس از بررسي هاي الزم از سوي کارشناسان 
س��ازمان و کمیس��یون هاي متعدد ش��وراي 
اس��المي ش��هر، الیحه تعیین نرخ سرویس 
م��دارس ش��هر اصفهان در س��ال تحصیلي 
9۰-89 با افزایش حدود ۱2 درصد تصویب 

شد. 

منوچهر شاهس��وندي افزود: هزینه س��رویس 
مدارس براي خودروهاي س��واري و ون طبق 
کیلومت��ر و تعداد دانش آموزان؛ نرخ س��رویس 

براي 2۵ و26 روز تعیین شده است. 
وي ب��ا اش��اره به ای��ن که ظرفیت س��رویس 
مدارس ابتدای��ي حداکثر 6 نف��ر، راهنمایي ۵ 
نفر و دبیرس��تان 4 نفر الزامي مي باشد، افزود: 
حداکثر ظرفیت خودرو س��واري و ون ۱۱ نفر 
است. شاهسوندي تأکید کرد: رانندگان موظف 
هس��تند بیمه کامل سرنش��ین )آسیب دیدگي، 
نقص عضو و فوت( را براي تمام دانش آموزان 

داشته باشند.

 رئی��س ات��اق بازرگان��ی و صنای��ع و مع��ادن کاش��ان گف��ت: کاش��ان می توان��د 
مرکز اقتصادی - صنعتی کشور شود. 

رضا فرزانه، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کاش��ان ضمن بیان مطلب فوق 
 در گفتگو با موج در کاش��ان، اذعان داش��ت: اگر این شهرس��تان به عنوان مرکزیت 
اقتصادی - صنعتی کشور و یا حتی برای شهرها و استان های همجوارش قرار گیرد، نفع 
آن به مراتب از استان شدن برایش بیشتر است و به واسطه آن سطح زندگی شهروندان 
نیز از رشد بیشتری برخوردار می شود. فرزانه تصریح کرد: قرار داشتن کاشان در مسیر 
ترانزیت و ش��اهراه شمال به جنوب کش��ور، نزدیکی به پایتخت و مراکز استان های 
اصفه��ان، قم و مرکزی، نزدیکی به فرودگاه بین المللی امام خمینی، قرار داش��تن در 
مسیر راه آهن شمال به جنوب از جمله عوامل استراتژیک و مناسبی است که می تواند 
این شهرستان را به عنوان مرکزیت اصلی صنعتی اقتصادی برای شهرها و استان های 
همجوار آن قرار دهد. به گفته وی؛ همانطور که کشورهای توسعه یافته همچون کشور 
سوئیس دارای چند پایتخت جداگانه و مستقل در امور سیاسی، اقتصادی و صنعتی 
هستند، کشور ما نیز می تواند با قرار دادن چند شهر و شهرستان بزرگ به عنوان مرکز 
و پایتخت های جداگانه در امور مختلف از ازدحام و تمرکز جمعیت در یک منطقه 
مثل شهر تهران جلوگیری کرده و موجب تسهیل و تسریع بیشتر در خدمات رسانی به 
هموطنان شود. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کاشان، استقرار و تمرکز تمام 
مراکز عمده و اصلی به ویژه تولیدی، صنعتی، سیاسی، اقتصادی و اداری در تهران را 
موجب ازدحام جمعیت و کثرت رفت و آمد به پایتخت و بسیاری از مشکالت عدیده 
دیگر می داند. این مقام مس��ئول، تأسیس مبدأ گمرك کاش��ان در اواخر سال 87 را از 
دیگر مزیت ها و عوامل رونق اقتصادی در این شهرستان و اختصاص یافتن آن به یک 
مرکز صنعتی اقتصادی دانست و از موافقت و تصویب گمرك کشور برای واردات در 

گمرك کاشان خبر داد. 
وی ش��اخص ترین سرمایه گذاری در کاش��ان را احداث کارخانه سیمان در سال 82 
ذک��ر کرد و گفت: ای��ن کارخانه با 49 درصد س��رمایه گذاری خارجی و ۵۱ درصد 
سرمایه گذاری داخلی با بهترین و بی نظیرترین رکورد طول مدت ساخت، طی ۳2 ماه 
به بهره برداری رسید. فرزانه یادآور شد: این کارخانه با میزان ۵۱ درصد سرمایه  توسط 
سرمایه گذاران داخلی راه اندازي شد که ۳۵ درصد آن را خود شهروندان منطقه کاشان 
)به تعداد 8۵۰ نفر( و ۱6 درصد مابقی آن توس��ط افراد غیر بومی به صورت شرکت 
سهامی خاص، سرمایه گذاري شده است. رئیس اتاق بازرگانی کاشان خاطرنشان کرد: 
با توجه به این که کارخانه سیمان کاشان بازدهی بسیار عالی و پایین ترین میزان آلودگی 
زیس��ت محیطی را دارد، در سطح کش��ور از وضعیت مطلوب و مرغوبی برخوردار 
است. به گفته وی، شرکت نمایندگان اتاق کاشان در کمیسیون های بدوی و تجدید 
نظر س��ازمان های مالیاتی و تأمین اجتماعی که در شهرهای کاشان، آران و بیدگل و 
نطنز تشکیل می شود و شرکت آنها در هیأت نمایندگان اتاق ایران، از دیگر تعامالت 
و فعالیت های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کاش��ان با خارج از شهرستان و استان 
اصفهان اس��ت. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کاشان با اشاره به تشکیل سه 
تش��کل در این شهرستان با عنوان اتحادیه های تولید کنندگان فرش دستباف، فرش 
ماشینی و صادرکنندگان کاشان؛ حضور بیشتر اعضای این اتاق در کمیته های تخصصی 
آن را که برای بررس��ی و پیدا کردن راه حل مسائل و مشکالت واحدهای اقتصادی 
تش��کیل می شود را خواستار شد. فرزانه سرعت و موفقیت بیشتر در حل مشکالت 
اعضا را در حضور فعال تر، همفکری و مشورت همه آنها با  ارائه پیشنهادهای مفید 
و مؤثرش��ان دانست و تصریح کرد: در این برهه زمانی که دولت مصمم به واگذاری 
تصدی گ��ری امور اقتصادی به بخش خصوصی و رفع موانع کس��ب و کار اس��ت، 
اعضا باید با استفاده از این فرصت زمینه تسریع و تسهیل حضور و همکاری بیشتر 

سرمایه گذاران و تولیدکنندگان را فراهم کنند. 

رئیس اداره راه و ترابری شهرس��تان اردس��تان گفت: بیش از ۵۰ درصد از 
راه های شهرستان نیاز به مرمت و بازسازی دارد. به گزارش فارس از اردستان، 
شاهرخ باقری در جمع خبرنگاران از آغاز عملیات آسفالت جاده زواره به 
جهان آباد در منطقه کویری زواره خبر داد و اظهار داشت: عملیات آسفالت 
این جاده به طول ۱۰ کیلومتر و عرض 6/۵ متر با استفاده از قیر امولسیون و 
شن انجام می شود. وی با بیان اینکه برای اجرای آسفالت حفاظتی این محور 
به بیش از ۱۳۰ تن قیر امولسیون و ۱۰۰ تن شن نیاز است تصریح کرد: اعتبار 

مورد نیاز برای این طرح بالغ بر یک میلیارد ریال است. 
رئیس اداره راه و ترابری شهرس��تان اردس��تان افزود: با اجرای آسفالت این 
محور، تردد ساکنین بیش از پنج روستا و دسترسی به مقبره شیخ  رجب برسی 
به مرکز شهر زواره تسهیل شده و از تخریب آسفالت این محور جلوگیری 
می شود. باقری در ادامه از افتتاح جاده محور حسین آباد به زواره خبر داد و 
خاطرنشان کرد: روکش حفاظتی جاده محور زواره به حسین آباد به طول 2۰ 
کیلومتر و عرض 6/۵ متر با استفاده از ۱۵۵ تن قیر امولسیون و ۱2۰ تن شن، 

ایجاد و شانه سازی آن اجرا شده است. 
وی با اش��اره به اینکه برای اجرا و بهره ب��رداری از این محور بیش از ۱2۰ 
میلیون تومان هزینه شده است گفت: با اجرا و بهره برداری از این جاده، تردد 
ساکنین بیش از ۱۰ روستا به بخش زواره و مرکز شهر اردستان آسان و ساکنان 
این منطقه از مزایای آن بهره مند شده اند. رئیس اداره راه و ترابری شهرستان 
اردستان کمبود اعتبار، قیر، نیروی انسانی و فرسوده بودن ماشین آالت راهداری 

را از مشکالت موجود اداره راه و ترابری شهرستان عنوان کرد.

در جریان جلسه انجمن کتابخانه سجزی که در محل بخشداری تشکیل گردید، یاوری 
ضمن اعالم اینکه مبلغ ۱۰ میلیون ریال اعتبار، جهت محوطه س��ازی کتابخانه شهر 
اختصاص یافته افزود: تاکنون برای جذب این اعتبار اقدامی صورت نگرفته که این امر 
اهتمام بخشدار منطقه را می طلبد. در این جلسه تصمیماتی نیز در خصوص برنامه های 
اوقات فراغت تابس��تان و برگزاری مسابقه های فرهنگی،  ورزشی، با همکاری کانون 

بسیج اتخاذ شد.

 مديريت محترم روابط عمومي اداره كل تربیت بدني 
  استان اصفهان،    انتصاب بجا   و   شايسته   جنابعالي  را 

صمیمانه تبريک عرض مي نمائیم. 
 از خـــداوند   متـــعال  تــوفیــق  روزافــزون    شمــا   را 

خواستاريم.

جناب آقاي كامران ارباب زاده 

روابط عمومي روزنامه زاينده رود

رئیس اداره راه و ترابري اردستان:
 50 درصد راه هاي اردستان 

نیاز به بازسازي دارد

 اختصاص 10 ميليون ریال اعتبار 
جهت محوطه سازي كتابخانه سجزي

رئیس اتاق بازرگاني كاشان:
كاشان مي تواند مركز اقتصادي - صنعتي 

كشور شود

اردستان

سجزي

ءلو
بها

س: 
عک
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در مع��اون وزی��ر  بازرگان���ي 
داخل��ي گفت: توسعه بازرگاني 
از نظ��ر قیمت وضعی��ت بازار 
در  تأمی��ن،  ش��رایط خوبي و 
گوشت و مرغ؛ قرار دارد و نرخ 
روزه��اي  پیش از آغاز ماه از 
رمضان؛  کاهش��ي مبارك  روند 
پی��ش  در  اس��ت. را  گرفته 

»محمدعل��ي ضیغمي« در گفتگو با ایرنا، افزود: تمام اقالم مورد نیاز مردم، به وفور در 
مراکز مختلف عرضه مي شود و هیچگونه نگراني از نظر تأمین و قیمت وجود ندارد. 

وي گفت: در روزهاي اخیر میزان عرضه مرغ و گوشت قرمز افزایش یافته؛ به طوري 
که هم اکنون متوسط نرخ هر کیلوگرم مرغ ۳۰ هزار ریال است. معاون وزیر بازرگاني 
با تأکید براینکه؛ توزیع گوشت گرم و منجمد با قیمت هاي تعادلي و همچنین مرغ گرم 
و منجمد با قیمت تنظیم بازار ادامه دارد، افزود: با توجه به فعالیت هاي صورت گرفته 
براي تنظیم بازار؛ انتظار مي رود تا مردم با آسودگي و تسهیالت بیشتري اقالم خوراکي 
مورد نیاز خود را تهیه کنند. مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
نیز، گفت: وزارت بازرگاني با مش��ارکت اصناف؛ با افرادي که در زمینه توزیع و نرخ 
گذاري، قصد سوء استفاده از شرایط تقاضاي مردم در ایام ماه مبارك رمضان را داشته 
باشند، براساس قانون به شدت برخورد مي کند. به گفته وي، تعامل و همکاري نزدیک 
وزارت بازرگاني با جهاد کشاورزي و اتحادیه تولید کنندگان مرغ؛ منجر به تهیه و توزیع 

گوشت قرمز و مرغ، با قیمت تنظیمي و نرخ هاي منطقي شده است.
جشنواره هاي عرضه مستقیم: ضیغمي در بخش دیگري از سخنان خود؛ به تشریح 
اقدامات صورت گرفته براي استقبال مناسب تر از ماه مبارك رمضان پرداخت و گفت: 
در برنامه هاي پیش بیني شده براي ماه مبارك رمضان؛ جشنواره عرضه مستقیم کاال در 
26 استان کشور با همکاري تعاون روستایي و اصناف افتتاح شده و هم اکنون درحال 
برگزاري است. وي برگزاري جشنواره هاي عرضه مستقیم کاال در برخي مراکز استان 
ها با همکاري اصناف را، از دیگر تدابیر صورت گرفته دانست که همچنان ادامه دارد.

طرح ضیافت
مع��اون وزی��ر بازرگاني در بخش دیگري از س��خنان خود؛ قیمت گ��ذاري کاالهاي 
مخصوص ایام ماه مبارك رمضان را از جمله برنامه هاي وزارت بازرگاني برش��مرد. 
وي گفت: برخي اقالم همچون: زولبیا و بامیه »در ماه مبارك رمضان« در حال عرضه با 
قیمت تصویبي کمیسیون هاي نظارت بر واحدهاي صنفي، در شهرستان هاي مختلف 
اس��ت. وي اظهار داشت: نرخ هاي مصوب اقالم مورد استفاده در ماه مبارك رمضان، 
توس��ط کمیسیون ناظر هر شهرستان اطالع رس��اني مي شود و رعایت قیمت ها الزم 

االجرا است.
تأمین خرما

ضیغم��ي در خصوص تأمین خرم��اي مورد نیاز مردم، در م��اه رمضان گفت: انجمن 
خرما نیز؛ همکاري خوبي با وزارت بازرگاني در توزیع خرما در مراکز عرضه مستقیم، 
جش��نواره ها و نمایشگاه ها، داش��ته و این محصول از ۱۵ تا 2۰ درصد، زیرقیمت و 
 به میزان کافي عرضه مي ش��ود. وي همچنین، از همکاري انجمن ماکاروني در محل 
جشنواره هاي عرضه مستقیم خبر داد و گفت: براساس هماهنگي هاي صورت گرفته؛ 
این انجمن کاالهاي خاص خود را با ۱۵ درصد تخفیف عرضه مي کند. ضیغمي، ادامه 
داد: انجمن روغن نباتي در حال  حاضر موظف به اعمال تخفیف ۱۵ درصدي در مراکز 
عرضه و نمایشگاه ها شده و هم اکنون این قلم کاالي مورد نیاز مردم نیز، درحال توزیع 
است. وي با بیان اینکه توزیع سبد کاالي ویژه کارکنان دولت و فرهنگیان، به مناسبت 
ماه مبارك رمضان نیز، از روزهاي گذشته آغاز شده است، افزود: توزیع این سبد کاالیي 

تا تحت پوشش کامل قرار دادن اعضا، ادامه دارد. 

معاون وزير بازرگاني:
 اقالم مورد نياز ماه مبارك رمضان تأمين است

اقتصاد امروز

لغ��ت نامه، »اعتی��اد« را 
راه��ی برای وقف و رها 
ک��ردن خود ب��ه چیزی 
از روی ع��ادت و می��ل 
کند.  تعریف مي  شدید، 
رفت��اری ک��ه عملک��رد 
ی��ک عم��ل حیات��ی را 
خ��راب می کن��د، و نیز 
یک پیش��رفت مضر، به 
حس��اب می آید. اعتیاد 
باع��ث می ش��ود حس 
ت��وازن و عقالنیت خود 
را از دس��ت بدهید. اگر 
دچار اعتیاد خرج کردن 
کنت��رل خرید  هس��تید، 
برای ش��ما کاری دشوار 
اس��ت و هرچق��در هم 
ک��ه خرید کنی��د باز هم 
نیس��ت.  کافی  برایت��ان 
فروش��گاه ها و مراک��ز 
خری��د ی��ک جذابی��ت 
برایت��ان  ربای��ی  آه��ن 
گرانترین  همیشه  دارند. 
هدیه ه��ا را می دهی��د. 
نش��ان  خریدهایت���ان 
می ده��د ک��ه چقدر در 
مارك های  هم��ه  مورد 
مختل��ف،  اجن�����اس 
اطالعات دارید. وقتی با 

دوس��تانتان برای غذا خوردن به رس��توران می روید، این 
ش��ما هستید که همیشه برای حساب کردن صورتحساب 
اص��رار دارید، چه بتوانید از عهده آن بربیایید، چه نتوانید. 
با وج��ود عواقب منفی که این مش��کل برای ش��ما دارد 
مثل: احس��اس گناه، قرض یا احس��اس خجالت درمورد 
خریدهایتان، باز هم دس��ت از اینکار برنمی دارید و خود 
را در مرک��ز خرید دیگری مش��غول خریدن چیزهایی که 
واقعاً به آن نی��از ندارید، می یابید. معموالً در مورد اینکه 
چق��در خرج کرده ای��د دروغ می گویید )ب��ه خودتان و 
نزدیکانت��ان(، برچس��ب های قیمت را از روی اجناس��ی 
ک��ه خریده ای��د می کنید و همیش��ه ب��رای تنظیم کردن 
هزینه های ماهانه مشکل دارید. اعتیاد خرج کردن تالشی 
برای خریدن »خوشبختی« است؛ برای مورد تحسین قرار 
گرفتن، احس��اس ق��درت کردن، دور کردن احساس��ات 
مش��کل دار مثل: ش��ک یا نا امیدی از خود و می تواند به 

خراب کردن هر چیزی که برایتان عزیز بود منجر شود.
ــويم؟ فرس��تنده های  چطور به يک رفتار، معتاد می ش
ش��یمیایی هس��تند ک��ه انتق��ال دهنده ه��ای عصب��ی یا 
نوراترانس��میتر نامیده می شوند و کارش��ان انتقال ارتباط 

بین مغز و س��ایر قسمت های بدن اس��ت. وقتی عصبی، 
مضطرب و نگران هستید؛ جریانی از اپینفرین که تحریک 
کننده ترس اس��ت در بدنتان تولید می شود. وقتی اتفاقی 
می افتد که حس خوبی به شما می دهد )مثاًل وقتی چیزی 
می خرید( جریانی از نوروترانس��میترهایی که سروتونین 
نامیده می شوند در ش��ما پیدا شده و احساسی خوب به 
ش��ما می دهند. اعتیاد خرج کردن، رفتاری در شما ایجاد 
می کن��د که باید همان لحظه چیزی بخرید. پرداخت پول 
برای خرید یک جنس، احساس��ی بس��یار خوب به شما 
می دهد و باعث می ش��ود مقدار کافی از آن س��روتونین 
در بدنتان تولید ش��ود. یک خرید، برای شما کافی نیست. 
می خواهید آن احس��اس سرخوشی را بارها تجربه کنید، 
ب��ه همین خاطر باز بی��رون می روید و چیزی می خرید. 
اعتیاد به خرج کردن، یک نشانه و یک چراغ قرمز هشدار 
از احساساتی بسیار عمیق در شماست که سعی در پنهان 
کردن آن دارید. با رفتار خودتان مس��موم ش��ده اید. تنها 
چیزی که در دنیا برایتان مهم اس��ت این است که بتوانید 
ب��ه خرج کردن ادامه دهید. چون خریدن چیزهای جدید، 
احساس خیلی خوبی نس��بت به خودتان، زندگی و همه 

چیز در ش��ما ایجاد می کند. درست همانطور که تعریف 
اعتیاد می گوید: شما خودتان را وقف رفتاری کرده اید که 
از روی عادت و میل شدید انجام می شود و عملکردهای 

حیاتی را تخریب می کند.
ــه خرج كردن؟ افراط در خرید، به ش��ما  ــرا اعتیاد ب چ
کمک می کند آن احساس��ات مشکل س��از حداقل برای 
 مدت��ی رو نش��وند. هربار که س��عی می کنی��د این رفتار 
اعتیاد آمیز خود را کنار بگذارید، با حس��ی ناخوشایند و 
ترس مواجه می ش��وید. با اینکه به خودتان قول داده اید 
ک��ه باید خریدهایتان را کمتر کنی��د، اما برای از بین بردن 
آن حس ناخوش��ایند مجبور می ش��وید باز چیز دیگری 
 بخرید. اما چه احساس��اتی این قدر بد است که شما را به 
خود ویرانگری می رساند؟ شاید می ترسید به آن اندازه ای 
که می خواهید جذاب یا موفق به نظر نرسید. احتمال این 
وجود دارد که ترس ش��ما از این ناش��ی می شود که فکر 
می کنید خودِ واقعیتان موجودی دوس��ت داشتنی نیست. 
یا از این می ترس��ید که ظاهرت��ان از بین برود و دیگران 
ببینن��د که پش��ت آن ظاه��ر زیبا، چه در فکر شماس��ت. 
اینکه ش��ما یک فرد متظاهر و شکست خورده اید. وقتی 

دچار اعتیاد خرج کردن 
باش��ید، آنچه ک��ه واقعًا 
می خواهی��د بخرید این 
اس��ت که م��ورد عالقه 
و توج��ه دیگ��ران قرار 
بگیرید و اسیر آن حس 
شک و نا امیدی به خود 
نش��وید. مهم نیست که 
چقدر پول داشته باشید. 
چق��در موفق باش��ید یا 
اجتماعی  موقعی��ت  چه 
داش��ته باشید، این درون 
شماس��ت که احس��اس 
خال��ی ب��ودن و پوچی 
می کند. وقتی پول خرج 
می کنید، آن دره خالی و 
عمی��ق درونتان کمی پر 
می شود و حتی به مدتی 
احس��اس  کوتاه،  خیلی 
می کنید که در اوج دنیا 

هستید. 
از كجا بدانید كه دچار 
ــردن  ــرج ك ــاد خ اعتی

هستید؟ 
انکار، یکی از مؤلفه های 
اینکه  برای  است.  اعتیاد 
بفهمید دچار اعتیاد خرج 
کردن هستید یا نه؟ باید 
خود  خرید  عادت های 
را صادقانه بررس��ی کنید چقدر و چند مدت یکبار خرید 
می کنید؟ خرید کردن های شما چه خسارتی به حساب 
پس انداز، کار، خانواده و زندگی ش��خصی خودتان وارد 
می کن��د؟ و مهم ت��ر اینکه، چه احساس��ات ت��رس یا نا 
امنی را می خواهید با خرید کردن بپوش��انید؟ تش��خیص 
اینک��ه به این اعتیاد دچار هس��تید اولین و بزرگترین قدم 
ب��رای بهبودی اس��ت. اگر احس��اس می کنی��د که خرج 
کردن مش��کالتی برای شما ایجاد می کند، می توانید نزد 
مش��اور روانشناس رفته و با او مش��ورت کنید. به همراه 
مشاور می توانید ببینید چه چیزی شما را به خرید کردن 
ترغیب می کند؟ چطور عادت های خرید شما بر کیفیت 
زندگی تان تأثیر می گذارد و روابط ش��ما را با نزدیکانتان 
شکل می دهد؟ اینکه در مورد خودتان چه احساسی پیدا 
می کنید. رفتاره��ای اعتیادآور، قابل درمان هس��تند. اگر 
واقعاً می خواهید عادت خرید کردن خود را متوقف کنید، 
مش��اوره و روانشناسی، بیشترین کمک را به شما می کند 
و به ش��ما یاد می دهد که چه رفتارهایی را جایگزین آن 
 کنید و مهارت های کنار آمدن با این مشکل را نیز به شما 

معرفی می کند.

اشارهعشــق خـريـدهـا، بخـواننـد!

ءلو
بها

س: 
عک

احضار
۵/۱۱7 چون آقای ابراهیم شهبازی بروجردی فرزند ماشاءاهلل شکایتی علیه آقای رضا کریمی فرزند 
خداداد  مبنی بر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 89۰46۱ ك ۱۱7 این دادگاه 
ثبت، وقت رسیدگی برای روز سه شنبه 89/8/۱8 ساعت ۱۰ صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان میباشد لذا حسب ماده ۱8۰ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در  از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 6۱68                                           مدیر دفتر شعبه ۱۱7 دادگاه عمومی جزائي  اصفهان

 
احضار

۵/۱۱9 چون خانم مهسا ابراهیمی فرزند عباس شکایتی علیه آقای پوریا ابراهیمی فرزند عباس مبنی بر 
توهین و غیره مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 88۱224 ك ۱۱7 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی 
برای روز چهارشنبه 89/8/۱9 ساعت ۱۰/۳۰ صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد 
لذا حسب ماده ۱8۰ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 6۱67                                           مدیر دفتر شعبه ۱۱7 دادگاه عمومی جزائي  اصفهان

 
ابالغ 

۵/۱8۰ آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم کالسه پرونده: 4۱۳/89 ح/6
وقت رس��یدگی: 89/8/24 – س��اعت ۱۱ صبح، خواهان: غالمرضا زارعی فرزند حس��ن به آدرس: 
اصفهان، خیابان پروین، خوانده: حسین مجید فرزند نعمت اله – فعالً مجهول المکان، خواسته: مطالبه 

مبلغ پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام مطلق خسارات دادرسی
 خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 حقوقی ارجاع 
گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باال 

جهت رسیدگی حضور بهمرساند. 
م الف: 6۳27                                               مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

  
احضار

۵/2۵2 چون خانم زهرا هادي عابدیني فرزند نعمت ا... ش��کایتي علیه آقاي جواد ضریح الحس��یني  
مبني بر ترك انفاق مطرح نموده اند که پرونده آن به کالس��ه 89۰۵۱7 ك ۱۱7 این دادگاه ثبت وقت 
رسیدگي براي روز دوشنبه  89/8/۱7 ساعت ۱۱ صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
میباش��د لذا حس��ب ماده ۱8۰ قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي 
کثیراالنتش��ار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي در 
وقت مقرر حاضر شوید و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 6662                                            مدیر دفتر شعبه ۱۱7 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغ 
۵/278 آگهي ابالغ وقت دادرس��ي و دادخواست و ضمائم کالس��ه پرونده: 89-276  ح/ ۱۰، وقت 
رسیدگي: 89/8/۱9 ساعت 8/۳۰، خواهان:  مرتضي شمس، خوانده:  امیر منصور منصوریان و پرویز 

صالحیان، خواسته:  مطالبه ضرر و زیان
خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه ۱۰ ارجاع گردیده 
و وقت رس��یدگي تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار 
محلي آگهي مي ش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آگهي ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگي حضور به همرساند.
م الف/ 6624                                             مدیر دفتر شعبه ۱۰ دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ 

۵/279 آگهي ابالغ وقت دادرس��ي و دادخواس��ت و ضمائم کالس��ه پرونده: 89-۳68 ح/ ۱۰، وقت 
رس��یدگي: ۱۳89/8/۱8 س��اعت ۱۱ صبح، خواهان:  محمود صالحي، خوانده:  رسول صانعي فرزند 

غالمرضا، خواسته:  تحویل پژو 26۵ ج 4۵- ایران - ۱۳

خواهان دادخواستي تسلیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه ۱۰ ارجاع گردیده 
و وقت رس��یدگي تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار 
محلي آگهي مي ش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آگهي ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگي حضور به همرساند.
م الف/ 662۵                                             مدیر دفتر شعبه ۱۰ دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

تحديد حدود اختصاصي
۵/۳۰2 شماره: 222۱ چون تحدید حدود اختصاصي ششدانگ یکباب بوم کن مشهور پاي قلعه به 
شماره 2۱۰۰ فرعي واقع در جوشقان پالك یک اصلي بخش دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتي به نام 
حسین عماني فرزند محمدعلي در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نیامده 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت برطبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
89/6/۱۵ در ساعت 9 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلي 

عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد.
لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالکین اخطار مي شود که در روز و ساعت مقرر در محل 

حاضر شوند.
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا سي 
روز پذیرفته خواهد شد. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت 
معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره بایستي با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 

قضائي گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.
م الف/ 68۵۳                                                      نوروز- کفیل ثبت اسناد و امالك جوشقان

حصر وراثت
۵/۳۰۳ آقاي علیرضا عابدي داراي شناسنامه شماره 2299۳ به شرح دادخواست به کالسه 2۱۳۵/89  
ح/ ۱۰ از این ش��ورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحیم 
عابدي بشناسنامه ۱۰ در تاریخ ۱۳89/2/27 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:  دو فرزند پسر و سه اوالد دختر و یک عیال دائمي به اسامي زیر:
۱- علیرضا عابدي به ش ش 2299۳ پسر متوفي، 2- مهرداد عابدي به ش ش ۵۱8۱9 پسر متوفي، 
۳- مهرنوش عابدي به ش ش 2۳7۵۵ دختر متوفي، 4- مهرناز عابدي به ش ش ۱7۵2 دختر متوفي، 
۵- مهرشاد عابدي به ش ش 749۳ دختر متوفي، 6- اکرم کمالي فرزند قدیرعلي به ش ش ۱72 عیال 
دائمي و ال غیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 69۰4                                                  رئیس شعبه دهم شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
۵/۳۰4 کالسه پرونده:  879/88 ح/ ۱7، شماره دادنامه:  89/4/28-28۵

مرجع رسیدگي:  شعبه ۱7 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: ۱- آقاي محمدقلي حیدریان 2- آقاي 
س��لمان حیدریان نشاني: اصفهان- امیریه- خ هشتم فرعي دوم پالك ۳6، خواندگان: ۱- آقاي علي 
سوریه نشاني: اصفهان- دستگرد خیار- خ فروردین گلزار- کوچه شیخ مفید بن بست بهار- درب 
یشمي، 2- آقاي اصغر قاسمي نشاني:  مجهول المکان، خواسته:  انتقال رسمي مالکیت موتورسیکلت به 
شماره 24۵4- اصفهان- 22، گردشکار:  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتي اعضاي 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي 

مي نماید:
»رأي شورا«

در خص��وص دع��وي آقایان ۱- محمدقلي حیدریان فرزند قربان علي 2- س��لمان حیدریان فرزند 
محمدقلي به طرفیت  آقایان ۱- علي سوریه فرزند مهدي 2- اصغر قاسمي به خواسته انتقال رسمي 
مالکیت یک دستگاه موتورسیکلت هوندا به شماره 22۵4- اصفهان -22 و تحویل کارت موتورسیکلت 
موصوف، شورا بدواً نظر به اینکه خواهان ردیف دوم موتورسیکلت فوق الذکر را به خواهان ردیف 
اول فروخته است لذا نامبرده سمتي در دعوي ندارد و مستنداً به ماده 84 قانون آئین دادرسي مدني قرار 
رد دعوي نسبت به وي صادر و اعالم مي گردد. همچنین نظر به اینکه حسب استعالم به عمل آمده 
خوانده ردیف اول مالکیتي نسبت به موتورسیکلت موصوف ندارد لذا مستنداً به بند 4 ماده 84 قرار رد 
دعوي خواهان ردیف اول نسبت به خوانده ردیف اول صادر و اعالم مي گردد و لیکن در خصوص 
دعوي خواهان ردیف اول نسبت به خوانده ردیف دوم شورا با عنایت به توجه به مفاد دادخواست 
و اظهارات وي در جلسه دادرسي، استعالم به عمل آمده از اداره راهنمایي و رانندگي، تصویر مصدق 
قولنامه مورخه 8۵/۵/۵ و قولنامه مورخه 84/6/8، و توجهاً نظر به عدم حضور خوانده ردیف دوم و 
ً به  عدم ارائه دفاع مؤثر جهت رد ادعاي خواهان ردیف اول، دعوي وي محرز و مسلم مي باشد و مستندا

ً  به مواد ۳48، ۳۵6، ۳۵7 قانون مدني حکم به محکومیت  ماده ۱98 قانون آیین دادرسي مدني و مستندا
خوانده ردیف دوم به انتقال رسمي موتورسیکلت موصوف در حق خواهان همچنین حکم به الزام 
وي به تحویل کارت شناسائي موتورسیکلت موصوف در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد رأي 
صادره غیابي و ظرف 2۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این شعبه و ظرف 2۰ روز پس از آن 

قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم عمومي و حقوقي اصفهان مي باشد.
م الف/ 69۰6                          شفیع زاده- قاضي شعبه ۱7 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار تبادل لوايح
۵/۳۰۵ تجدیدنظرخ��واه:  بان��ک ملت، تجدیدنظر خوانده: ۱- حس��ن پهلواني فرزند ماش��اءاله 2- 
امیرحسین پهلواني فرزند رحمت اله ۳- مهدي ستاري فرزند امراله، تجدیدنظرخواسته:  دادنامه شماره 
88۰997۳6۵7۱۰۰۳۰8 پرونده کالس��ه:  87۰۰22 / ح ۱، در خصوص تجدیدنظرخواهي بانک ملت 
از دادنامه شماره 88۰997۳6۵7۱۰۰۳۰8 مورخ 88/۱2/۵ شعبه اول دادگاه حقوقي کاشان و با توجه به 
مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده آقاي حسن پهلواني فرزند ماشاءاله به نامبرده ابالغ مي گردد 
تا چنانچه الیحه دفاعیه اي دارند ظرف ده روز پس از انتشار این آگهي کتباً به این شعبه ارائه نماید. 
ضمناً نامبرده مي تواند در مهلت فوق جهت تحویل نسخه ثاني و ضمائم دادخواست تجدیدنظر به 

دفتر شعبه مراجعه نماید.
م ال��ف/ 6878                                 مدی��ر دفت��ر ش��عبه اول دادگاه حقوق��ي کاش��ان 

ابالغ رأي
۵/۳۰6 ش��ماره دادنام��ه: 89۰997۰۳68۱۰۰۰4۵، ش��ماره پرونده: 88۰998۰۳68۱۰۰۵۳۵، ش��ماره 
بایگاني ش��عبه: 88۰9۱2، تجدیدنظرخواه: بانک ملت به نش��اني اصفهان خ ش��یخ صدوق شمالي 
مدیریت امور شعب بانک ملت، تجدیدنظرخواندگان:  ۱- شرکت سرو بافت با مدیریت حمیدرضا 
ش��عار به نش��اني کاشان کیلومتر ۵ جاده قمصر- شرکت س��رو بافت 2- شرکت صنایع فرش راور 
جهاني با مدیریت محمدرضا جهاني راد به نش��اني کاش��ان کیلومتر ۳ جاده قمصر- ش��رکت سرو 
بافت، تجدیدنظر خواس��ته: مطالبه خسارت، گردش��کار:  دادگاه با بررسي محتویات پرونده و انجام 
 مش��اوره ختم رس��یدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال بش��رح ذیل مبادرت به انشاء رأي 

مي نماید:
رأي دادگاه

خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بانک ملت در دادنامه شماره 948-84/9/2۵ صادره از شعبه 6 دادگاه 
عمومي حقوقي کاشان موضوع مطالبه وجوه دو فقره سفته به شماره هاي خزانه داري کل 7۵۳9۰۰ و 
7۵۳896 بلحاظ عدم احراز شرایط مندرج در ماده ۵22 قانئون آئین دادرسي مدني مستند به دلیل نبوده 
محکوم به رد گردیده و در دادنامه شماره ۱697-8۵/8/۳۰ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر اصفهان مورد 
تأیید قرار گرفته است. رأي مزبور در شعبه دهم تشخیص دیوانعالي کشور به جهت اینکه موضوع 
خسارت تأخیر تأدیه مبسوق به شرط و تقدیم قراردادي است متمایز از صدر ماده ۵22 قانون یاد شده 
و ماده 2۳۰ قانون مدني مفهم و مصرح به عدم ایفاء تعهدات از طرف هر یک از متعاملین است و ناظر 
به کلیه تعهدات عقدي و قراردادي است و تمایز فیمابین تعهدات قانوني با تعهدات قراردادي است 
طي دادنامه شماره 9۳2/۱۰ نقض و با هدف محاسبه مبناي بند 4 قراردادي و اعمال تأثیر تبصره یک 
قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصالحي قانون عملیات بانکي بدون ربا مصوب ۱۳76/۱۱/29 براي 
محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به این مرجع ارجاع گردیده است لذا با عنایت به اینکه قالب دادخواست 
بدوي تقدیمي مبتني بر مطالبه وجوه دو فقره سفته صدرالذکر بوده و مستند و مبنا و علت اقامه دعوي 
مي باشد و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به تبع و ناشي از دیني است که حال گردیده و الزام به ایفاء و 
تعهد موضوع قرارداد في ما بین مورد خواسته قرار نگرفته و شرط مورد استدالل مارالذکر و استناد به 
قانون عملیات بانکي فارغ از موضوع خواسته بوده و از قضیه ما نحن فیه خروج موضوعي دارد لکن 
اصل بر مالئت اشخاص اعم از حقیقي و حقوقي بوده و اعسار خالف اصل است و عدم تحقق شرایط 
مندرج در ماده ۵22 قانون آئین دادرسي مدني مورد ادعا و اثبات نگردیده لذا اعتراض تجدیدنظرخواه 
را وارد تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۳۵8 قانون اخیرالذکر ضمن نقض قسمت اخیر دادنامه بدوي 
یاد شده در فوق مستنداً به ماده ۵22 قانون آئین دادرسي در امور مدني خواندگان بدوي را بپرداخت 
خس��ارت تأخیر تأدیه موضوع دو فقره سفته مذکور از زمان واخواست ۱۳8۳/2/۱6 تا اجراي حکم 
براساس شاخص بانک مرکزي با محاسبه اجراي احکام در حق خواهان بدوي محکوم مي نماید. رأي 
 صادره به تبع رأي بدوي غیابي و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه 

مي باشد.
کالس��ه: ۱۰۳۳/۱۰/87، تاریخ رسیدگي: ۱۳88/۵/۳۱، شماره دادنامه: 9۳2/۱۰، تجدیدنظرخواه: بانک 
ملت اصفهان، آدرس: اصفهان، خ شیخ صدوق شمالي، تجدیدنظرخوانده:  شرکت سرو بافت )سهامي 
خاص( به مدیریت محمدرضا شعار و شرکت صنایع فرش راور جهاني به مدیریت محمدرضا جهاني 
راد، تجدیدنظرخواس��ته دادنامه شماره: ۱697-8۵/8/۳۰ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان 
اصفه��ان، تاریخ ابالغ دادنامه به تجدیدنظرخواه: 8۵/۱۱/۱4، تاریخ وصول دادخواس��ت تجدیدنظر: 
8۵/۱۱/۱6، مرجع رسیدگي:  شعبه دهم تشخیص دیوانعالي کشور، هیئت شعبه:  آقایان محمد هادي 

عبداله پور )رئیس(- رسول شاملو )مستشار(- قدرت اله صدوقي فر، محمد حسن جلیلي تقویان، سید 
رسول حسیني طباطبائي )اعضاء  معاون( شعبه

خالصه جریان پرونده: 
بحکایت دادنامه ش��ماره: 948-84/9/۱۵ ش��عبه شش��م محاکم حقوقي کاشان دعوي بانک ملت 
بطرفیت ش��رکت س��رو بافت )س��هامي خاص( و ش��رکت صنایع فرش راور جهاني بخواسته 
محکومی��ت تضامني خواندگان ب��ه پرداخت مبلغ 2۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه دو فقره س��فته 
بانضمام کلیه خسارات دادرسي دادگاه به استناد رونوشت مصدق سفته ها و واخواست نامه و نظر 
به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانوني وقت دادرسي در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعي 
بعمل نیاورده و دلیلي که حاکي از برائت ذمه خویش باشد اقامه ننموده و بابقاء  اصول اسناد و سفته 
هاي مدرکیه در ید خواهان که حاکي از اشتغال ذمه خواندگان دارد با احراز مدیونیت مشارالیهم 
دعوي خواهان را وارد و ثابت تش��خیص و باس��تناد مواد ۱94 و ۱98 و ۵۱9 آ.د.م و مواد ۳۰9 و 
294 ق. ت حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 2۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بنحو تضامني بابت 
اصل خواسته و پرداخت ۳6۰/9۰۰ ریال بابت خسارات دادرسي در حق خواهان صادر و موضوع 
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بلحاظ عدم احراز شرایط مندرج در ماده ۵22 آ.د.م چون مستند به دلیل 
نبوده محکوم به رد است رأي غیابي است از این رأي بانک ملت تجدیدنظرخواهي نموده شعبه 
اول دادگاه تجدیدنظر اس��تان اصفهان طي دادنامه ش��ماره: ۱697- 8۵/8/۳۰ نسبت به آن قسمت 
از رأي بدوي که متضمن حکم به رد دعوي بخواس��ته خسارات تأخیر تأدیه است اعتراض شده 
 اعتراض را موجه و موجب نقض ندانسته لذا به استناد ماده ۳۵8 آ.د.م رأي بدوي را تأیید نموده اند. 
اینک طي مش��روحه اي که حین ش��ور قرائت مي گردد بانک ملت درخواس��ت اعمال مقررات 
نقض را نموده و استناد به تبصره ۳ الحاقي بماده ۱۵ قانون عملیات بانکي بدون ربا و برابر مصوبه 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام دانسته که براس��اس تبصره مزبور دادگاهها مکلفند برابر قرارداد 
بانکي نسبت به صدور حکم در مورد وجوه تسهیالت دریافتي به انضمام سود و خسارت تأخیر 
تأدیه و هزینه دادرسي و حق الوکاله وکیل مي باشند اقدام نمایند. تمهید: قانون الحاق دو تبصره به 
ماده ۱۵ اصالحي قانون عملیات بانکي ب��دون ربا )مصوب ۱۳76/۱۱/29 م.ق ۱۳76 ص ۱۱86(  
تبصره یک کلیه وجوه و تس��هیالت اعطائي که بانکها در اجراي این قانون باش��خاص حقیقي و 
حقوقي پرداخت نموده یا مي نمایند برابر قرارداد تنظیمي مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در 
سررس��ید معیني وجوه تسهیالت دریافتي بانضمام سود و خسارت و هزینه هاي ثبتي و اجرائي 
دادرس��ي و حق الوکاله را بپردازند در صورت عدم پرداخت و اعالم بانک بس��تانکار قابل مطالبه 
و وصول اس��ت و کلیه مراجع قضائي و دوایر اجرائي ثبت و دفاتر اسناد رسمي مکلفند براساس 
مفاد اس��ناد و قراردادهاي تنظیمي نس��بت به صدورحکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک ملت 
مقررات این قانون اقدام نمایند. هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش 
آقاي س��ید رسول حس��یني طباطبائي عضو ممیز و اوراق پرونده دادنامه شماره: 8۵/8/۳۰-۱697 

تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأي مي دهد:
»رأي«

تجدیدنظرخواهي فوق العاده بانک ملت نس��بت به دادنامه ش��ماره: ۱697-8۵/8/۳۰ ش��عبه اول 
تجدیدنظر استان اصفهان اجماالً وارد است:

نظر به اینکه دعوي مطالبه وجوه فقرات سفته ها و خسارات تأخیر تأدیه مسبوق به قرارداد عقدي 
متعاملین بوده است که تصویر مصدق آن پیوست پرونده محاکماتي است رأي محکمه معترض 

عنه بر مبناي قانون تجارت )مواد ۳۰9 و 294( نسبت به وجوه اصل سفته ها صادر شده اما نسبت 
به خسارات تأخیر تأدیه براساس عدم احراز شرایط مندرج در ماده ۵22 آ.د.م مردود اعالم گردیده 
است. از اجتماع مواد ۵22 آ. د.م و 2۳۰ ق.م )اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت 
تخلف متخلف مبلغي را بعنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمي تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه 
که ملزم شده است محکوم کند(  )در دعاویي که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده... مگر 
اینکه طرفین به نحو دیگري مصالحه نمایند( موضوع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه که مسبوق به 
شرط و تقویم قراردادي است متمایز از صدر ماده ۵22 آ.د.م است و ماده 2۳۰ ق. م مفهم و مصرح 
به عدم ایفاء تعهدات از طرف هر یک از متعاملین است و ناظر به کلیه تعهدات عقدي و قراردادي 
است و تمایز فیمابین تعهدات قانوني با تعهدات قراردادي است لذا رأي معترض عنه مخالف بین 
مصرح قانوني است ضمن اعمال مقررات نقض با هدف محاسبه مبناي بند 4 قراردادي و اعمال 
تأثیر تبصره یک قانون الحاق دو تبصره بماده ۱۵ اصالحي قانون عملیات بانکي بدون ربا مصوب 
۱۳76/۱۱/29 ص ۱۱86/ م.ق ۱۳76 براي محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بهمان مرجع معترض عنه 
ارجاع میدهد )شرایط صدر ماده ۵22 آ.د.م ناظر به تعهدات عقدي مسبوق به تقویم و یا نرخ اعمال 
که مستلزم احراز تمکن مدیون باشد منصرف است و ماده 2۳۰ قانون مدني اطالق دارد اعم از نوع 
خسارت و )اعم از تمکن و عدم تمکن را ناظر است(  این رأي به تجویز تبصره 2 ماده ۱8 قانون 

اصالح قانون تشکیل دادگاههاي عمومي و انقالب صادر و اعالم میگردد. 
رئیس شعبه: محمد هادي عبداله پور، مستشار: رسول شاملو اعضاء  معاون: قدرت اله صدوقي فر     

محمدحسن جلیلي تقویان    سیدرسول حسیني طباطبائي
م الف/ 6879                                                              شعبه اول دادگاه تجدیدنظر اصفهان



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
يكشنبه 24 مرداد 1389 / 4 رمضان1431                 6Sunday 15 August 2010 

Lilium تیره: لی لیوم
Lilium ledebourii :نام علمی

گل سوسن چلچراغ نخستین گیاهی است که به عنوان 
میراث ملی؛ در ایران به ثبت رسیده است. 

 ويژگی های گیاه شناسی
درازا: نزدیک به یک متر

ــذاری: از آنجا که  ــام گ ــی و ملی/چرايی ن ــام بوم ن
ش��کوفه های این گل با رنگ سفید به صورت واژگون 
باز می شوند نام سوسن چلچراغی، به خود گرفته است. 
انتهای گلبرگ های آن پوش��یده از دانه های برجسته و 

پرچم های بسیار بلند است.
گل دهی: ماه های خرداد و اوایل تیر

رويشگاه بومی: این گیاه به طور خودرو، در دو نقطه از 
جهان می روید، که هر دو آن ها، در رش��ته کوه البرز از 
ف��الت ایران جای گرفته اند: لنکران ، تالش،  جمهوری 

آذربایجان، داماش، بخش عمارلو ، استان گیالن، ایران.
ــی: در س��ال ۱۳۵4 گیاه شناسی به نام  ــايی علم شناس
»لدربوری« در بخش عمارلو )گیالن( روستای داماش، 
موفق به شناسایی این گونه نادر شد و پس از آن »سوسن 

چلچراغ« کانون توجهات داخلی گردید.
ــی: پس از معرفی این گل به دولت ایران در   اقدام مل
همان زمان، از سوی شورایعالی محیط زیست، در زمره 
آثار زیست محیطی ملی کشور به ثبت رسید و طی این 
سال ها، رویشگاه سوسن چلچراغ، در روستای داماش 
»به مساحت 4 هکتار« تحت حفاظت قرار گرفته است. 
سوس��ن چلچراغ، به دلیل این همه زیبایی و ارزش، از 
سال ۱۳۵۵ رسماً توسط سازمان حفاظت محیط زیست 
مورد حفاظت قرار گرفت و در فهرست آثار ملی طبیعی 
کش��ور ثبت شد. از آن زمان تاکنون 27 سال می گذرد. 
سوسن چلچراغ هنوز هم به طور کامل توسط سازمان 
 حفاظت محیط زیس��ت گیالن نگهداری می ش��ود و 
با توجه به نادر بودن این گل ملی و ثبت شده در فهرست 
میراث طبیعی، سازمان محیط زیست اطراف این زمین 
را حصارکشی کرده و از آنجا که این منطقه، جزو مناطق 
چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست کشور است، 
هرگونه بهره برداری از آن، فقط با مجوز رسمی از دفتر 
وزارت و بازرسی سازمان محیط زیست کشور، ممکن 

خواهد بود.

مواد الزم:
برنج: ۱/4 پیمانه 

آب: ۱ پیمانه
شويد: ۱ قاشق غذاخوری

نمک: کمی
كره: ۱/2 قاشق چایخوری

طرز تهیه: ابتدا برنج را شس��ته؛ بعد آن را به همراه 
آب و ش��وید و نم��ک و ک��ره، در قابلمه کوچک 
ریخته روی حرارت مالیم گذاش��ته تا خوب بپزد، 
کت��ه را باید کمی ن��رم بردارید، کت��ه هویج را هم 
مانند کته ش��وید درست می کنند با این تفاوت که 
به جای شوید، از یک عدد هویج رنده شده استفاده 

می شود.

آی��ا می دانی��د عاملی بس��یار مه��م، باعث ضعف 
در یادگی��ری کودکان می ش��ود؟ اما چ��ه عاملی؟ 
بیهوش��ی های مکرر در کودکان به حافظه و قدرت 
یادگیری آنها آس��یب می رس��اند. محققان سوئدی 
اعالم کردند: تکرار بیهوش��ی در کودکان به توانایی 
یادگیری آنها آس��یب می رس��اند. این پژوهشگران 
خاطرنشان کردند: از دست رفتن سلول های بنیادی 
مغ��زی در واقع، دلیل بروز مش��کالت حافظه ای و 
یادگیری در کودکان پس از تکرار بیهوش��ی اس��ت. 
محققان می گویند: از مدت ها پیش مش��خص شده 
بود کودکانی که چندین نوبت تحت بیهوش��ی قرار 
می گیرند؛ پس از گذش��ت چند س��ال، از مشکالت 
حافظه و یادگی��ری رنج می برند. گ��روه تحقیقاتی 
دانشگاه گوتنبرگ اخی��راً آزمایشاتی را روی موش ها 
انجام داده اند که نش��ان داد: وقت��ی این جانوران در 
معرض میدان های مغناطیس��ی ق��رار می گیرند، چه 
اتفاقی برایش��ان می افتد. پژوهش��گران دریافتند که؛ 
میدان های مغناطیس��ی هیچ تأثی��ری روی موش ها 
ندارن��د. اما اگر ای��ن جانوران به ط��ور مکرر برای 
اسکن های MRI، بیهوش شوند این بیهوشی ها روی 
سلول های بنیادی مغز آنها تأثیر نامطلوب می گذارد. 
این محققان خاطرنش��ان کردند: ما متوجه شدیم که 
تکرار بیهوشی به بخش مهمی از سلول های بنیادی 
در هیپوکامپ آسیب می رساند. هیپوکامپ منطقه ای 
از مغز است که برای حافظه اهمیت دارد. سلول های 
بنیادی در هیپوکامپ می توانند اعصاب را تش��کیل 
دهند و شکل گیری سلول های عصبی برای عملکرد 

حافظه، بسیار مهم است. 

سوسن چلچراغ
 سپیده نصر اصفهانی

اش��تباهات ما آدما همیش��ه یه ش��کل نیس��ت، 
حتی حیط��ه تأثیرگذاریش هم گاهی خیلی فرق 
می کنه. بعضی وقتا کوچیک، بعضی مواقع بزرگ 
 و گاهی هم اونقدر وسیع که همه زندگی آدم رو 
تحت الش��عاع قرار می ده. ولی اینبار می خوایم 
از ی��ه اش��تباه کوچیک صحبت کنیم. اش��تباهی 
که ش��اید طبعاتش هم کم باش��ه ولی خود این 
دوستمون رو که زده تو جاده خاکی، خیلی تحت 

تأثیر قرار داده. 
س��حر 24 س��اله می گ��ه:  همیش��ه ب��ه خواهر 
کوچیکترم می گفتم حرفاش��و به م��ن بزنه و با 
خ��ودم درددل کنه. آخ��ه اون هیچ وقت مادرمو 
ندی��د. مادرم وقتی اونو ب��ه دنیا آورد خودش از 
دنی��ا رفت و این ش��د که م��ن از اول، هم مادر 
س��وره بودم و ه��م خواه��رش! از وقتی هم که 
دس��ت چپ و راستش رو ش��ناخت سعی کردم 
براش جالی خالی مادرم رو پر کنم. واسه همینم 
همیشه اصرار داش��تم حرفاشو فقط واسه خودم 
بزنه و مش��کالتش رو تنها برای م��ن بگه، ولی 
جال��ب اینجا بود که هیچوقت تحمل مش��کلش 
رو نداش��تم یا وقتایی که اش��تباه می کرد، چون 
می دونس��تم ممکن��ه اش��تباهش به مش��کالت 
 بزرگی ختم بش��ه نمی تونس��تم ش��نونده خوبی 

باشم. 
در ای��ن مورد، هم پدرم و هم دوس��تام چند بار 
 به��م توضیح داده بودن که رفتارم اش��تباهه ولی 

 نم��ی دونم چ��را نمی تونس��تم خودم��و کنترل 
کنم. 

س��وره ه��م چون ت��وی س��ن نوجوان��ی بود و 
مش��کالتش زی��اد، از طرف دیگ��ه در طی تمام 
س��ال های عمرش به من وابسته شده بود، نمی 
تونس��ت ازم چشم پوشی کنه و حتی تا ریزترین 
مسائل شخصیش رو هم برای من می گفت و من 
بزرگترین اش��تباهم این بود که این خصوصیت 
خوبش رو نادیده گرفتم... هیچ وقت فکرش رو 
نمی کردم اگه یه روزی از مسائل زندگیش بی خبر 
باش��م و اون به هر نحوی ب��رام حرف نزنه چی 
 ممکن��ه پیش بیاد... و باألخره همچین روزی هم 

رسید! 
خوب یادمه وقتی از اشتباهش باهام حرف زد که 
تحت تأثیر جو دوستاش به یه پسر توی خیابون 
ش��ماره داده و پیش من ابراز پشیمونی می کرد، 
وقتی ازم خواست کمکش کنم و بهش بگم حاال 
باید چی��کار کنه، چه عکس العمل وحش��تناکی 
ب��روز دادم! بدون لحظه ای فک��ر و حتی قبل از 
اینکه اجازه بدم حرفش تمام بش��ه چنان س��یلی 
محکم��ی به صورتش زدم که خودم هم ش��وکه 
ش��دم... هر چند تمام اون ماجرا از سر دلسوزی 
و عالقه خاص من نس��بت به ی��ه دونه خواهرم 
سرچش��مه می گرفت، ول��ی حرکت عجوالنه و 
بدون فکرم باعث ش��د خواهرم برای همیشه از 
من جدا بشه و دیگه هیچوقت حرفی از خودش 

برای من نزنه...

عکس العمل عجوالنه

این  راس��تی  ب��ه 
چیس��ت  هیجان 
که امروزه جوانان 
می گوین��د جایی 
آن  اب��راز  ب��رای 
چ��را  ندارن��د؟ 
باید  می کنند  فکر 
انرژی شان را خالی 
کنن��د، چ��را فکر 
می کنن��د عقده ای 

شده اند؟
اول:  ــه  صحنـــ
ش��لوغ  خیاب��ان 
پیرمردی  اس��ت. 
ر  الك پش��ت وا

عرض خیابانی را 
طی می کند. چراغ 
می ش��ود.  س��بز 
ناگهان موتوری که 
تک چرخ می زند، 

پیرمرد خود را به گوش��ه ای پرتاب می کند. ماشینی با 
سرعت باال، الیی می کشد و از مقابلت می گذرد. آنقدر 
سرعتش باالس��ت که عابران خیابان برای یک لحظه 
در جایشان میخکوب می شوند. صدای آهنگ آنقدر 
بلند است که به راحتی می توانی تشخیص دهی یکی 
از همان آهنگ های رپ است و پشت فرمان یکی از 
جوان هایی است که اعتقاد دارد در جامعه جایی برای 

تخلیه هیجان او درست نشده است. 
ــه دوم: آهنگ نمی گذارد صدا به صدا برس��د.  صحن
چراغ ها را خاموش کرده اند. آهنگ، ریتم تندی دارد. 
افراد با صدای بلند آن را می خوانند. داد می زنند و باال و 
پایین می پرند. وقتی می نشینند، از یکی از آنها می پرسی، 
بپر بپر خوش گذشت؟ می گوید: انرژی ام خالی شد، اما 
نمی دانم چرا سرم درد گرفت. پیش خودت می گویی 
واقع��اً این هیج��ان در زندگی اضافه اس��ت که همه 

می خواهند آن را تخلیه کنند؟ 
آی��ا تا به حال از خود پرس��یده اند با تخلیه کردن این 
هیجان به چه می رس��ند، آیا هدف خاصی دارند؟ آیا 
نمی دانند اگر هیجان نباش��د زنده نیستند. دکتر »دلبر 
نیروشک«،  با عنوان این مطلب که هیجان یک دسته از 
احساس های خوشایند و ناخوشایند است که به شکل 
رفتار نش��ان داده می ش��ود و فوق العاده طبیعی است، 
می گوید: به طور کلی هیجان، احساساتی است که هم 
از طریق گفتار و هم از طریق حس های بدنی تجربه 

می شود. به نوعی در تمام بدن 
می تواند اثرگذار باشد. بعضی 
اف��راد از هیجانش��ان غافلند و 
نمی دانند فیزیک بدن است که 
 ابت��دا هیجان را تجربه می کند. 
به طور مثال: بعض��ی افراد در 
تجرب��ه احس��اس هایی چون 
خش��م و نگرانی با کمردرد یا 
کت��ف درد مواجه می ش��وند، 
زمانی که به پزش��ک مراجعه 
می ش��وند  متوجه  می کنن��د، 
مشکل جسمی در بدن ندارند. 
نکته این اس��ت که اف��راد به 
ج��ای این که هیجان را تحلیل 
کنند و بشناسند بعضی اوقات 
از آن فرار می کنند. این مس��أله 
سبب می شود هیجان مانند یک 
وی��روس در بدن رخنه کند و 
هر روز وسیع تر شود. این روان 
ش��ناس ادامه می دهد: هیجان، 
نیس��ت.  نوجوان  مخصوص 

مال انس��ان دو پاست. در س��ن جوانی و نوجوانی به 
دلیل همزمان شدن با سن بلوغ به اوج می رسد. به دلیل 
ای��ن که فرد هر زمان وارد یک دوره جدید از زندگی 
می شود، احساس می کند توانمندی هایش باید فرق کند 
و آدم دیگری شود و به تبع آن هیجان هایش چندین 
برابر می شود. خیلی از جوان ها هیجان را نمی شناسند. 
ب��ه نوعی نمی دانند هیجانی که با آن درگیر هس��تند، 
چیست؟ چون جوان و نوجوان به گروه های هم سن 
و س��ال عالقه مند است و در این سنین، گروه ها برای 
فرد تصمیم می گیرند. وی اظهار می کند: در مجموع 
حاالت رفتاری انسان شامل فکر، هیجان است. رفتار 
را برخ��ی هیجانات کنترل می کند. اگر افکار پش��ت 
هیجان را نشناسیم نمی توانیم هیجان را مدیریت کنیم. 
رفتارهایی که انجام می دهیم بیشتر به دلیل نشناختن 
افکار، یک احس��اس بالتکلیف��ی می دهد و به نوعی 
احساس درماندگی نتیجه آن می شود. حال آن که افراد 
صرفاً با یک تخلیه هیجانی توقع دارند مشکالتش��ان 

حل شود. 
هیجان فراتر از نیاز: دکتر نیروشک، هیجان را فراتر 
از نیاز و قسمتی از رفتار انسان می داند و می گوید: هر 
فردی هیجان را یک جور تجربه می کند و نمی توان 
یک جواب کل��ی داد. بعضی ها با خودنمایی، عده ای 
برای کنترل اطرافیان و ترس��اندن آنها، تخلیه هیجانی 
می کنند. و بعضی ها هم، برای اینکه ترسشان بریزد این 
کار را می کنند. گاهی افراد هیجان را خیلی بزرگ کرده 
و به جای این که مفید باشد به ضررشان تمام می شود. 
در صورتی که تجربه کردن هیجان به خودی خود یک 
تجربه سالم است. بعضی ها فکر می کند تخلیه هیجانی 
یعنی این که باید خودت را از هیجان خالی کنی، حال 
آن که اگر هیجان نباش��د، زنده نخواهیم بود. هیجان 
قسمتی از هویت یک انسان است. هیجان برگرفته از 
برخی نیازهاست. وقتی فکر می کنیم متوجه می شویم 
این هیجان ها باید جای دیگری ارضاء شود. در واقع 
افکار است که اجازه می دهد هیجانمان را بروز دهیم 

یا مخفی کنیم.
ــان: هیجان نیاز به مدیریت دارد، نیاز  مديريت هیج
به کنترل ندارد. مدیریت یعنی مسئولیت پذیری، یعنی 
افراد نسبت به هیجان هایی که تجربه می کنند مسئول 
هستند. هر هیجانی عواقبی دارد که در رفتار، خود را 
نشان می دهد. اگر بخواهیم هیجان را مدیریت نماییم 

در خیلی موارد باید فکرمان را نیز مدیریت کنیم. این 
روان ش��ناس با اش��اره به تکنیکی با عنوان »گشتالت 
درمانی« می گوید: تکنیکی داریم به نام گشتالت درمانی 
ک��ه یک فرآیند طوالنی مدت درمانی اس��ت. در این 
سبک متمرکز شدن در اینجا و اکنون است. به نوعی 
در گشتالت درمانی سعی بر این است که بیان کنند در 
حال حاضر و نسبت به موقعیت موجود چه احساسی 
دارند. به طور مثال: اگر فردی با رئیس خود مش��کل 
دارد، یک صندلی می گذارد و هر چه دلش می خواهد 
به صندلی می گوید. این یکی از نمونه های اجرایی این 
سبک است، البته سبک های مختلفی وجود دارد. به نظر 
من اول باید بدانیم هیجان از کجا نشأت گرفته است؟ 
چرا و چگونه هیجان را تجربه می کنم؟ چرا دوستم، 
خواهرم، مادرم و همسرم این را تجربه نمی کنند؟ وقتی 
انواع هیجان ها را بررسی و مقایسه می کنیم یک سری 
سؤال ذهنمان را درگیر می کند. با این پرسش ها وقتی 
در پی تخلیه هیجان هستیم می دانیم پس از این دوست 

داریم به چه اهدافی دست یابیم. 
نیروشک می گوید: وقتی جوان ها اظهار می کنند مکانی 
برای تخلیه هیجان ندارند، یک پرسش پیش می آید: 
دنب��ال چه محلی می گردند؟ چ��را فکر می کنند باید 
مکان خاصی باش��د تا هیجان هایشان را تخلیه کنند؟ 
توقع دارند چه اتفاقی رخ دهد؟ نهایتش این است که 
اگر می خواهند داد بزنند، می توانند بروند شهربازی با 

استفاده از بازی های هیجان انگیز تا می توانند جیغ بزنند 
و به نوعی ترس هایشان را بیرون بریزند؛ اما این نکته 
وج��ود دارد که اف��راد باید به عواقب تخلیه هیجانی، 
آگاه باشند. بیشتر اوقات وقتی تخلیه هیجانی صورت 
می گیرد، افراد به جای این که ش��اد ش��وند و آرامش 
خاطر داشته باشند، احساس ناراحتی می کنند. تخلیه 
هیجان را می توان با یوگا نیز انجام داد. در مواقعی افراد 
توقع دارند، حال که هیجانش��ان تخلیه شده است از 
این به بعد روزهای خوب��ی را تجربه کنند، اما بدون 
مسئولیت پذیری و تعیین هدف از تخلیه هیجانی، هرگز 

این اتفاق رخ نمی دهد.
ــركوب هیجان: وی با اش��اره به این که سرکوب  س
هیجان، یک مکانیس��م دفاعی است می افزاید: وقتی 
احساسمان را سرکوب می نماییم، القا می کنیم که من 
اجازه ندارم این هیجان را تجربه کنم. در واقع، مانند این 
است که حقی را از خود می گیرم. وقتی جوان بتواند 
راحت از احساساتش صحبت کند و پدر و مادر او را 
سرکوب نکنند، او یاد می گیرد حق و حقوق خود را 
بشناسد. یکی از وظایف اساسی خانواده، درك جوان 
و ایجاد احس��اس امنیت در نوجوان است. به نوعی 
والدین باید به فرزندان اطمینان بدهند، همان گونه که 
هس��تند آنها را می پذیرند. تربیت درست هر فرد در 
خانواده، موضوع بسیار مهمی است، چرا که هر جوان 
به عنوان یکی از اعضای جامعه در امنیت آن نقش دارد. 
جامعه ای که بخواهد جوانانش دوران جوانی خود را 
طبیعی س��پری کنند باید امکان بروز این هیجانات را 

برایشان به وجود آورد. 
تخلیه هیجانی تشريفات نمی خواهد: دکتر نیروشک 
خاطرنش��ان می کن��د:  تخلی��ه هیجانی تش��ریفات 
نمی خواهد. این که محلی دایر کنیم تا جوانان انرژی شان 
را تخلیه کنند، تبعات خاص خودش را دارد. جوانان 
و نوجوانان در خانواده زندگی می کنند. به نوعی برای 
حضور در این محل ها باید از خانواده کس��ب اجازه 
کنند. در وهله اول مش��کلی که به وجود می آید این 
اس��ت که اگر خانواده اجازه حضور فرزندشان را در 
چنین مکانی ندهند یک اختالف خانوادگی به وجود 
می آید. دومین اتفاق این اس��ت که فرد فکر می کند تا 
در این مکان ها حضور پیدا نکند هیجان هایش تخلیه 
نمی شود. به نوعی شرطی می شود و اگر نتواند به مکان 
مورد نظر مراجعه کند، اس��ترس باالی��ی او را تهدید 

می کند. 
جامعه  ــش  آرام
در گروی تخلیه 
دکت��ر  ــان:  هیج
)محمد مراد بیات(، 
مسائل  کارشناس 
اجتماعی، با توجه 
معتقد  این ک��ه  به 
را  هیجان  اس��ت 
کرد،  هدایت  باید 
وجود فضاهایی را 
برای تخلیه هیجان 
می داند  مناس��ب 
و عن��وان می کند: 
ای��ن  واقعی��ت 
اس��ت که جوانان 
ویژگی هایی دارند 
که ضروری است 
به آنها توجه نماییم. 
آنها هیجاناتی دارند 
که الزم است زمینه هایی را فراهم کنیم تا به طور طبیعی 
امکان تخلیه آن را داشته باشند. مثالً جوان ها دوست 
دارند بلند بخندن��د یا بلند گریه کنند. تحرك زیاد را 
دوست دارند. خودنمایی و نشان دادن زیبایی و اظهار 
وجود از ویژگی های بارز جوانان است. جامعه ای که 
بخواهد جوانانش دوران جوانی خود را طبیعی سپری 
کنند باید امکان بروز این هیجان ها را برایشان به وجود 
آورد. جوان ها نیازمند مکان، محل و محملی هستند که 

هیجان هایشان را تخلیه کنند. 
نقش خانواده: این جامعه شناس، نقش خانواده را بسیار 
مهم ارزیابی می کند و می افزاید: خانواده به عنوان یک 
نهاد وظیفه دارد امکان فراغت های الزم را با کنترل های 
نامحس��وس، نه آزاردهنده و با هدایتگری و آموزش 
برای جوان خود فراهم کند. بهترین حالت ممکن این 
است که مثالً پدر خانواده خود را در سن و سال جوان 
خانواده اش ببیند و با او همراه باش��د. خانواده انتظار 
نداشته باشد هنجارهای سالمندی و میانسالی خود را 
در جوانش پیاده کند و در عین حال، او را در گرداب 
هیجاناتش تنها رها نکند؛ چون احساسات و هیجانات 
نیز مانند دیگر امور نیازمند آموزش و هدایت است، نه 
سرکوب و تنبیه. دکتر بیات می گوید: والدین باید بدانند 
همان طور که برای بچه ها اسباب بازی تهیه می کنند و 
شرایط بازی را فراهم می آورند، در کنار آن باید برای 
جوانان نیز فضاهایی فراهم کنند تا به این طریق بتوانند 

هیجان هایشان را بروز دهند. 
ــئوالن: دکتر بیات،  نقش مس
ام��کان تخلیه هیج��ان ها به 
صورت طبیع��ی در جامعه را 
کم می داند و معتقد است، اگر 
بعضی گرایش ه��ا برای رفتن 
ب��ه خارج مرزه��ا را می بینیم، 
ش��اید برخی از آنها برای ابراز 
ای��ن هیجان هاس��ت؛ چرا که 
در محیط ه��ای موجود، امکان 
ظه��ور و بروز ب��رای جوان ها 
کمتر اس��ت. ج��وان هیجانی 
متفاوت با مسئوالنی که در سن 
میانسالی و سالمندی هستند، 
دارد. وظیفه مسئوالن این است 
که جوانان را درك کنند. بدانند 
رفتاره��ای پرهیج��ان جوانان 
یک ناهنجاری نیس��ت؛ بلکه 
طبیعی است. بکوشند فضا ها 
و محیط های ورزشی، هنری، 
گردش��گری را برایشان فراهم 
آورند و نگاهشان، نگاه ناهنجاری به رفتارهای جوانان 
نباشد و در صدد س��رکوب این رفتارها اقدام نکنند. 
باید در جامعه قشربندی اجتماعی و سنی انجام دهیم. 
کودکان، نوجوانان، دختران، پسران باید در طبقه بندی 
برنامه ریزی هایمان از جایگاه خاصی برخوردار باشند و 
متناسب با ویژگی های آنان، انتظار خود را تنظیم کنیم 
و برای رشد طبیعی آنها امکان اعمال ویژگی های سنی 

نیز به طور طبیعی فراهم باشد.
ــت: در کشور ما 2  ــال و سالمند نیس  جوان، میانس
مشکل به وجود آمده است: ۱- افرادی که برای جوانان 
برنامه ریزی می کنند، از جوان��ان انتظار دارند رفتاری 
مانند میانساالن و سالمندان داشته باشند و انتظار ندارند 
رفتاری هم شأن و هم  سنگ سن و سال، احساسات و 
میزان توانمندی ها و هیجان هایشان نشان دهند. 2- در 
جامعه ما محیط هایی برای تخلیه هیجان ها جوان ها 
به وجود نیامده اس��ت. این هیجان ها خودشان را در 
زندگی روزمره ب��ه صورت ناهنجاری بروز می دهند 
که باعث آزار واذیت دیگران می ش��ود. واقعیت این 
اس��ت اگر هیجان ها جوان��ان در محیط های خاصی 
تخلیه شود، یک هنجار است، ولی وقتی در محیط های 
عمومی بروز کند مردم به آن به عنوان ناهنجاری نگاه 
می کنند. مأموران فرهنگی انتظامی تالششان این است 

که با ناهنجاری ها مبارزه کنند. 
در وهل��ه اول ما ب��اور نکرده ایم ج��وان باید جوانی 
بکند، شاد باشد، زیبایی هایش را بروز دهد و خنده ها 
و گریه های��ش را بلند ابراز کند. از جنبه دیگر س��عی 
نکرده ایم محیط های��ی را برای جوان��ان فراهم کنیم 
تا آنچ��ه را در فکرش��ان می گذرد خ��ارج از محیط 
عموم��ی ابراز کنند. هیجان ها و نیازه��ای جوانان را 
نباید س��رکوب کنیم؛ بلکه بای��د هدایت کنیم. ایجاد 
این فضاها، نقطه مقابل س��رکوب آنهاس��ت. اگر این 
محیط ها فراهم نش��وند و تخلی��ه هیجانی صورت 
نگی��رد، باع��ث آزار و اذیت دیگران خواهد ش��د و 
جلوگیری از ای��ن ناهنجاری، عقده ه��ای اجتماعی 
را فراه��م م��ی آورد. عقده های اجتماع��ی که فراهم 
می ش��ود، زمینه را ب��رای بحران های اجتماعی فراهم 
 می کند. تحت این شرایط، جوانان شرطی نمی شوند؛ 
بلکه احساساتشان هدایت می ش��ود و یاد می گیرند 
 در چ��ه محل های��ی بای��د هیجانهایش��ان را اب��راز 

کنند.

هيجان نباشد، زنده نيستم
گلخندجاده خاكي

پیشبند

جوان و خانواده

كته شوید

عاملی مهم كه باعث ضعف 
در یادگيری كودكان می شود

زبان یکی از مهمترین وس��یله های ارتباطی میان 
افراد اس��ت. افراد یک جامع��ه، جهت برقراری 
رابطه و تعامل با دیگران ناگزیر به استفاده از آن 
هس��تند. اگرچه با بیان کلمه زبان، در نگاه اول، 
زبان بیانی تصور می ش��ود، ولی زبان می تواند 
زبان ادراکی، کتبی، یا زبان اشاره نیز باشد. آنچه 
مس��لم است وس��یله اصلی هر مراوده انسانی را 
زبان بیانی تشکیل می دهد. زبان بیانی نیز همان 
به لف��ظ درآوردن زبان ادراکی و درونی اس��ت. 
نتیجه زبان درونی همان گفتار است که در قالب 
الفاظ برای دیگران قابل درك می باش��د و آنچه 
در ذه��ن ما می گ��ذرد را برای دیگران آش��کار 

می کند.
زبان در مراحل اولیه زندگی

کودکان به هنگام تول��د با حرکات ظریف بدنی 
به دیگران پاسخ می دهند. در واقع گریه آغازین 
ک��ودك، اولین ص��دای او در رابطه با این جهان 
پهناور است. درحدود 6 ماهگی با )غان و غون( 
از صدای خود لذت می برد و توجه دیگران را از 
طریق درآوردن صداهای نامفهوم جلب می کند. 
از حدود ده ماهگی تکرار کلمات و تقلید صدای 
دیگران را شروع می کند و از ۱۱ ماهگی کلماتی 
چون ماما، بابا، آب و الفاظ ساده ای از این قبیل 
را بیان می کند. از حدود 2سالگی گفتار وی دو 
کلمه ای است. جمالت مختصر هستند و معموالً 
اس��م، فعل و یا صفت می باش��د. در 2 سالگی 
ک��ودك حداقل چند صد لغ��ت را می داند و در 
۳ س��الگی، این تعداد حدوداً ب��ه 9۰۰ تا ۱۰۰۰ 
کلمه می رسد. تفاوت کودکان عادی با کودکان 
اس��تثنایی در مراحل رش��د گفتار کاماًل آش��کار 
است. به عنوان مثال کودك ناشنوا تا ده ماهگی، 
هیچ تفاوتی با کودك س��الم ع��ادی ندارد، اما از 
۱۱ ماهگی کودك س��الم کلمات ساده ای چون: 
بابا، ماما و الفاظی از این قبیل را بیان می کند. در 
حالی که کودك ناش��نوا، از عهده انجام این عمل 
برنمی آید. با این حال آموزش گفتار این کودکان 
از طریق انجام تمرینات لب خوانی میس��ر است. 
از آنجا که ش��ناخت مراحل رشد گفتاری، علل 
اخت��الالت گفت��اری و روش ه��ای درمانی آن، 
بسیار کمک کننده است، در اینجا به دو نمونه از 

اختالالت تکلمی اشاره می کنیم:
ناگويايی )كودكان افازيک(

این کودکان دچ��ار اختالالتی در گفتار، خواندن 
و حت��ی در مواردی ش��مردن هس��تند و به طور 
کل��ی از بیان مقص��ود خود عاجزن��د. ناگویایی 
ان��واع مختلف��ی دارد که مهم تری��ن آنها »افازی 
بیانی« و »افازی ادراکی« اس��ت. در واقع افازی؛ 
حاصل آس��یب های مغزی و قطع جریان خون 
به مغز اس��ت که ش��دت و ضعف دارد. ممکن 
است همراه آن ناتوانی جسمی نیز مشاهده شود 
که رایج ترین آن، فلجی اعضای بدن اس��ت که 
معموالً س��مت راست بدن ش��خص به آن مبتال 
 می ش��ود. ای��ن نارس��ایی نیز ب��ا برنامه صحیح 

ت��وان بخش��ی برط��رف می ش��ود. برتری��ن و 
مؤثرترین راه درمانی برای افراد افازیک، ترتیب 
برنامه صحیح گفتار درمانی توس��ط متخصصین 
این رشته اس��ت. درمان نارس��ایی های تکلمی 
مدت زمان زیادی می طلبد و به صبر و حوصله 

زیاد نیاز دارد.
 لکنت زبان

اختالل تکلم در افراد ممکن است، علل مختلفی 
داش��ته باش��د. ناش��نوایی، عقب ماندگی ذهنی، 
ضایع��ات مغزی )اف��زی(، وجود نارس��ایی در 
دس��تگاه صوتی که هرکدام به نوعی در نارسایی 
تکلم و گفتار مؤثر هس��تند. لکنت زبان به عنوان 
یک عارضه هم��واره توجه دیگ��ران را به خود 
جلب کرده و فرد مبتال به لکنت، از داش��تن این 
نق��ص رنج می برد. کودکان در س��نین فراگیری 
تکلم به آن مبتال می ش��وند و تشدید این نقص 
گفتاری در س��نین 2 تا 7 س��الگی بیش��تر دیده 
ش��ده اس��ت. معموالً در دو دوره زندگی کودك 
این نقص بیش��تر مش��اهده می ش��ود. یکی در 
آغ��از فراگیری گفتار و دیگ��ری هنگام ورود به 
مدرسه. از عالئم لکنت می توان به تکرار برخی 
حروف ب��ه خصوص س��اخت آغازی��ن کلمه، 
توق��ف و مکث در هنگام تکلم و فش��ار آوردن 
 در تک��رار بعضی از حروف و کلمات دش��وار، 

اشاره کرد.
عوامل مؤثر در پیدايش لکنت

مش��کالت خانوادگی و اجتماع��ی، الگوی غلط 
و ی��ا ترس های ناگهانی ممکن اس��ت فرد را به 
لکنت مبتال کند. بیش��تر والدین از وجود لکنت 
در فرزندانش��ان احس��اس نگران��ی می کنند و 
واکن��ش نامعقول آن��ان در مقابل ای��ن عارضه، 
تأثیر منفی در روحی��ه کودك می گذارد و حتی 
ممکن اس��ت این نقص تکلمی را تشدید نماید. 
خجالت��ی ب��ودن کودك نی��ز می توان��د یکی از 
علل ابتال ب��ه این عارضه باش��د. دو زبانه بودن 
 محیط زندگی کودك نی��ز در ایجاد لکنت زبان، 

مؤثر است.
راه های درمان لکنت

ب��رای درمان لکنت مهم تری��ن راه، خود درمانی 
است. فردی که دچار لکنت است باید کم رویی 
و کم حرفی را کنار گذاش��ته و از صحبت کردن 
میان جمع ابایی نداشته باشد. از دیگر روش ها، 
گفتار درمانی است. گفتار درمانی در مورد افرادی 
ک��ه به دالیل فیزیکی، روان��ی و محیطی و یا هر 
علتی قادر به تکلم صحیح و روان نیس��تند انجام 
می شود. به هرحال درمان نارسایی های گفتاری، 
زمانی طوالنی می طلبد و بزرگساالن در مراحل 
درم��ان باید صبر و حوصله به خرج دهند تا فرد 
از ادامه درمان منصرف نشود و به مرحله قبل از 
درمان بازنگردد. عکس العمل نامعقول اطرافیان 
ممکن اس��ت امید به بهب��ودی را در فرد کاهش 
 ده��د و حت��ی وی را به همان الگوی نارس��ایی 

بازگرداند. 

دیگه مي تونم بگم مامان
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 پژمان سلطاني 
تیم فوتس��ال صنایع گیتي پس��ند در 
حضور بیش از 2۵۰۰ نفر تماش��اگر 
اصفهاني توانس��ت با حس��اب 2 بر 
 صفر لبنیات ارژن را شکس��ت دهد. 
ب��ه نوعي مي توان نام ای��ن دیدار را 
داربي شهر ش��یراز گذاشت به دلیل 
اینک��ه اکث��ر بازیکنان گیتي پس��ند 
اصفهان، ش��یرازي بودند. با ش��روع 
مسابقه؛ حسین افضلي سرمربي گیتي 
پسند مصطفي نظري، احسان زحمت 
کش، افشین کاظمي، جاسم سلطاني 
و مس��عود دانشور را در ترکیب قرار 
داد و در آن س��وي می��دان وحی��د 
نعم��ت اله��ي از آرش نعمت الهي، 
هادي بافنده، مرتضي کشاورز، حمید 

ش��جاعي و غالمحسین صابري اس��تفاده کرد. در 
طول بازي برتري از سفیدپوش��ان اصفهاني بود و 
در دقایق 7 و ۱۰ توس��ط به��روز جعفري به گل 
رسیدند. گیتي پسند در ۱۰ دقیقه پایاني ۵ خطائي 
شد و به اجبار، محتاطانه بازي را ادامه داد و اواخر 
بازي زیر فشار شاگردان نعمت الهي قرار گرفت و 
حتي در دقیقه پایاني یک پنالتي از نقطه دوم نصیب 
ش��یرازي ها ش��د که حبیب جعفري این ضربه را 
به بیرون فرس��تاد و بازي با هم��ان نتیجه به پایان 
رس��ید. در دیگر مس��ابقه با حضور تقریبي همین 
تعداد تماشاگر در یک بازي دیدني و تیم فوتسال 
فیروز صفه اصفهان برابر شرکت ملي حفاري اهواز 
تن به تس��اوي یک بر یک داد. علیرضا افضل در 
ترکیب اصلي خود سپهر محمدي را در چارچوب 
دروازه ق��رار داد و محمد نکویي، مهرداد جابري، 
محمد گل زاده و حس��ن اوالکي 4 بازیکن دیگر 
تیم فیروز صفه بودند. در طول بازي تیم میهمان در 
الك دفاع��ي فرو رفته بود که برخالف روند بازي 
در دقیقه ۳۵ حمید احمدي دروازه فیروز صفه را 
با شوت سنگیني باز کرد و ۱2 ثانیه به پایان بازي 
محمد نکویي بازي را به تساوي کشاند آن چیزي 
که در این مس��ابقه به چشم آمد بازي ترکیبي تیم 
اصفهاني بود که نش��ان مي داد؛ علیرضا افضل به 
همراه امیر اسدي روي این تیم کار کرده اند. جالب 
است بدانید نود درصد بازیکنان این تیم، اصفهاني 
هس��تند و مسئوالن باش��گاه و حتي استان باید به 
فیروز صفه بهاء بیشتري بدهند. در این دیدار فرید 
نم��ازي و حمید احم��دي از ملي حفاري اهواز و 
حس��ن لوالکي از فیروز صفه ب��ا کارت زرد داور 
مواجه شدند و قدرت بهادري از تیم میزبان، کارت 

قرمز دریافت کرد. 
وحید نعمت الهي: نیمه دوم برتري از ما بود

س��رمربي تیم فوتس��ال لبنیات ارژن فارس پس از 
شکست مقابل گیتي پسند در جمع خبرنگاران اظهار 
داش��ت: بازي خوبي بود به خصوص نیمه دوم که 
تیم ما برتر از حریف بازي کرد. پنج ش��ش بازیکن 
اصلي از جمع ما رفته اند و آنها جوانان جویاي نامي 
گرفته اند. بازیکنان ما در ۱۰ دقیقه پایاني مس��ابقه 
ضربات آخ��ر را به طور مطلوب نمي زدند و روي 
اشتباهات فردي، گیتي پسند به گل رسید. وي ادامه 
داد: تیم م��ا در آینده حرف هاي زیادي براي گفتن 
دارد. میانگین سني جوانان ما نیز پایین است. نعمت 
الهي به تیم گیتي پس��ند )صدراي شیراز( اشاره کرد 
و گفت: صدراي ش��یراز حدود ۱۳ س��ال در لیگ 
فوتسال ایران حضور داشت و با بدهي ۱۰۰ میلیون 
توماني نتوانست تیم داري کند و مجبور شد سهمیه 
لیگ برتري خود را به گیتي پس��ند بفروشد. من به 
صنایع اصفهان تبریک مي گویم که در زمینه ورزش 
س��رمایه گذاري مي کنند و دست آنها را مي بوسم. 
وي پیرامون پخش مستقیم فوتسال توضیح داد: عدم 
حمایت صدا و سیما از فوتسال بر ما پوشیده نیست و 
این امر از دید مسئوالن صدا و سیما نادیده گرفته شده 
است. وي در پایان افزود: در تیم گیتي پسند بازیکني 
حضور دارد که 6 ماه از خدمت مقدس سربازي او 
مانده اما سردار باران چشمه رئیس نیروهاي مسلح 
 جمهوري اس��المي ایران اجازه نداد 2 بازیکن ما به 
نام هاي بیضایي نژاد و یاسر شهوند امسال در اختیار 
تیم باشند و از وي مي خواهم همه تیم ها را به یک 

چشم نگاه کند و تفاوتي بین آنها نگذارد.
حسین افضلي: در كويت 2 بازي تداركاتي انجام 

مي دهیم

بازي حساس و دیدني بود ما فرصت 
هاي زیادي را از دست دادیم. سرمربي 
تیم فوتسال گیتي پسند ادامه داد: ما باید 
در دیدار لبنیات ارژن فارس ۱۰ گل به 
ثمر مي رساندیم ولي به نظر من مسابقه 
تماشاگرپسندي را انجام دادیم. حسین 
افضلي افزود: از بازي راضي نیس��تم 
ولي از نتیج��ه آن کم��ال رضایت را 
دارم و به دلیل اینکه بازیکنان ما از اکثر 
نقاط کشور هستند، باید به هماهنگي 
و تعامل خاصي برس��ند. وي در پایان 
بازي )روز پنجشنبه( تصریح کرد: فردا 
شب عازم کویت هستیم و در آنجا 2 

بازي تدارکاتي انجام خواهیم داد.
توقف مدافع عنوان قهرماني 

در ادامه هفته دوم رقابت هاي لیگ برتر 
فوتسال باشگاه هاي کشور، تیم فوالد ماهان سپاهان 
مدافع عنوان قهرماني در تبریز با نتیجه تساوي یک 
بر یک مقابل فوالدگس��تر به کار خود پایان داد. تیم 
فوالد ماهان شانس نخست کسب عنوان قهرماني در 
شرایطي که در نیمه اول با تک گل حسین سلطاني 
از حریف پیش بود در نیمه دوم مس��ابقه با دریافت 
گل تس��اوي از تیم فوالدگس��تر که توس��ط شهرام 
شریف زاده به ثمر رسید 2 امتیاز ارزشمند این دیدار 
 را از دس��ت داد. این در حالي اس��ت که ش��اگردان 
سید مهدي ابطحي در نیمه دوم با ارتکاب پنج خطا 
تا حد زیادي قدرت تهاجمي و بازي درگیرانه خود 
را از دست دادند و به ناچار با احتیاط بیشتري بازي 
را دنبال کردند. فوالد ماهان با کس��ب این تس��اوي 
مقابل یکي از مدعیان عنوان قهرماني، 2 امتیازي شد. 
گفتني است فوالد ماهان در سومین دیدار این فصل 
خود از ساعت 22:۳۰ دقیقه روز جمعه هفته جاري 
 در سالن پیروزي اصفهان، میزبان راه ساري خواهد 

شد.
علیرضا افضل: بازيکنان ما شوت زن نیستند

س��رمربي تیم فوتس��ال فیروز صفه اصفهان پس از 
تساوي یک بر یک مقابل شرکت ملي حفاري ایران، 
در جمع خبرنگاران گفت: بازي از سوي ما کیفیت 
مطلوبي داشت و تیم حریف در الك دفاعي فرو رفته 
بود اما بچه هاي ما به علت عدم تجربه، ضربات آخر 
را تبدیل به گل نکردند. وي در ادامه اظهار داش��ت: 
دروازه تیمي را که همه بازیکنانش در زمین خودشان 
دفاعي بازي مي کنند؛ را باید از طریق ش��وت زني 
گشود که متأسفانه به جز مهرداد جابري، بازیکنان ما 
شوت زن نبودند. وي در پایان افزود: مطمئن باشید 

فیروز صفه مقام سوم را کسب خواهد کرد. 

اشتباه از فدراسيون بود
 قبل از اینکه به تحلیل بازي امش��ب تیم فوتبال پرسپولیس مقابل میزبان 
خود صنعت نفت آبادان بپردازیم، عذر خواهي ما را پذیرا باشید در شماره دیروز 
به تحلیل هش��ت دیدار از مس��ابقه هاي لیگ برتر پرداخته بودیم که طبق اعالم 
برنامه قرار بود این هش��ت دیدار، دیروز به طور همزمان برگزار شود و ما پیشتر 
خبر این بازي ها را چاپ کردیم. وقتي روزنامه به چاپ رسید مسئوالن فدراسیون 
فوتبال دست به یک شاهکار دیگر زدند که در نوع خود بي سابقه بود. فدراسیون 
چه��ار بازي از هش��ت دی��دار را روز جمعه برگزار کرد و این مش��کل را براي 
مطبوعات و فوتبال دوس��تان عزیز به وجود آورد. همین جا از ش��ما خوانندگان 
عزی��ز زاین��ده رود عذرخواهي م��ي کنیم و از این به بعد حت��ي تا دقیقه 97 هم 
صبر مي کنیم تا علي کفاش��یان رئیس فدراس��یون فوتبال و عزیز محمدي رئیس 
 سازمان لیگ به نتیجه نهایي برسند شاید هم ما خبرها را آنالین براي شما بازگو 

کردیم.

لشکر سرخ به آبادان رسيد
نف��ت  صنع��ت   
آب��ادان/ پی��روزي تهران، 
ورزش��گاه تخت��ي آبادان، 

ساعت 2۱:4۵ 
این دیدار قرار بود ساعت 
2۱:۳۰ برگزار شود که ۱۵ 
دقیقه به تعویق افتاد. تغییر 
در زم��ان برگزاري رش��ته 
هاي ورزشي در کشورمان 
به امري عادي تبدیل شده 
و رؤس��اي فدراس��یون ها 
از روي س��لیقه و خواسته 
خودشان به راحتي دست 
 به تغیی��ر در برنامه ریزي 

مي زنند. در آخرین خبري که به دست ما رسیده دیدار این دو تیم دیگر تغییر نخواهد 
کرد و پرسپولیسي ها در جهنم ورزشگاه تختي آبادان، جلوي چشم تماشاگران دو 
آتیش��ه آبادان به میدان مي روند. صنعت نفتي ها با کسب حداکثر امتیاز از ۳ دیدار 
قبلي خود به تنهایي صدر جدول را تا قبل از هفته چهارم تصاحب کرده اند و برابر 

شاگردان دایي با روحیه اي مضاعف به میدان خواهند رفت. 
نفتي ها در خط حمله از وجود بازیکني به نام روح اله عرب بهره مي برند که در 
ه��ر بازي ی��ک گل وارد دروازه حریفان کرده و به همراه میالد میداودي بازیکن 
اس��تقالل و محمد غالمي از استیل آذین، در صدر جدول گلزنان لیگ برتر قرار 
دارد. که این مي تواند براي خط دفاعي نه چندان قدرتمند قرمزپوش��ان پایتخت 
خطرساز باشد. شاگردان آلفرد کاسمیرو برزیلي فقط یک گل در ۳ دیدار گذشته 
دریافت کردند که این نشان از خط دفاعي مستحکم آباداني ها است در آن سوي 
میدان غالمرضا رضایي مهاجم تند و تیزي اس��ت که علي دایي براي گش��ودن 
دروازه حریف حس��اب ویژه اي روي او باز کرده. ملي پوشان پرسپولیس همراه 
تی��م ملي در ارمنس��تان بودند که این موضوع تا ح��دودي موجب ناراحتي کادر 
 فني تیم تهراني ش��ده و علي دایي معتقد است که بازیکنانش به هماهنگي نسبي 
رسیده اند. سرخ پوشان پایتخت در صورت پیروزي در این دیدار هم امتیاز تیم 

صنعت نفت آبادان مي شوند.

هر روز در روزنامه زاينده رود
نتایج مسابقه هاي فوتسال 

جام موالي عرشيان

نتايج ورزشگاه بهمن
مس��ابقه هاي فوتسال ورزشگاه بهمن در روز پنج ش��نبه با حضور 4۰ تیم در رده 

جوانان قرعه کشي شد.
این مسابقه ها در روز دوم ماه مبارك رمضان از ساعت 8:۳۰ با بازي جذاب و دیدني 
»جوانان گلستان« و »دوختگاه دیدار« آغاز شد و با نتیجه ۳ بر صفر به سود دوختگاه 
دیدار، پایان یافت. در ادامه تیم طوفان با تیم البرز نوین رقابت کرد و با نتیجه 4 بر 
یک حریف را شکس��ت داد. تیم ش��هداي خورزوق برابر تیم شهداي برزان 4 بر 2 
پیروز میدان شد. تیم سحر گاز با برتري ۳ بر یک برابر تیم کانون ام ابیها به پیروزي 
رس��ید. هماي خوروزق هم با تیم جاوید به رقابت پرداخت و با کسب امتیاز ۵ بر 

یک به برتري رسید.
مجموعه نصرآباد

قرعه کش��ي مسابقه هاي فوتسال جام موالي عرش��یان در محل مجموعه ورزشي 
 ش��هداي نصرآب��اد انجام ش��د که طي این مراس��م 24 تی��م در رده س��ني جوانان 
)در 8 گروه ۳ تیمي( و همچنین ۳2 تیم بزرگساالن )در 8 گروه 4 تیمي( شنبه شب 

مورخ 89/۵/2۳ به مصاف یکدیگر رفتند.
مسابقه هاي موالي عرشیان در مجموعه شهید غازي 

قرعه کشي مسابقه ها در روز چهارشنبه ساعت 2۰:۳۰ با حضور 48 نفر از سرپرستان 
تیم ها انجام شد. 48 تیم در ۱6 گروه ۳ تیمي قرار دارند که از هر گروه یک تیم به 
مرحله بعد صعود مي نماید که ۱6 تیم صعود کرده به صورت حذفي با هم بازي مي 
کنند و 8 تیم باقیمانده نیز در دو گروه 4 تیمي قرار مي گیرند که به صورت دوره اي 

جهت تعیین قهرمان و نایب قهرمان با هم رقابت مي کنند.
مجموعه ورزشي زيتون

نتایج بازي هاي روز پنج شنبه 89/۵/2۱
ماتریس ۳ – آسمان 2

بهسازان بازو ۳ – نفت ابزار  یک 
بدنسازي خاقاني یک – دارشفاء ثامن االئمه  صفر

کیو پایپ ۳ – بارون  یک
شهید نوربخش ۳ – شهداي دوطفالن  یک   

سحر گاز  یک – شهید بهشتي  یک

مسئوالن از فیروز صفه حمايت كنند

پيروزي گيتي پسند مقابل ارژن فارس
فوتبال ايرانيباشگاه شهر

علي کاظمیان مدیر مجموعه ورزشي »گل نرگس« پیرامون مسابقات 
فوتس��ال جام موالي عرشیان به خبرنگار ما گفت: امسال به لطف  
پروردگار به هر جهت توانستیم در خدمت جوانان شهرمان باشیم 
که با حضور پرشور این عزیزان مواجه و از بیشتر مناطق از جمله: 
شهرس��تان خمیني ش��هر )در رده جوانان(،خیابان معراج، محله، 
هفتون، خیابان 24 متري، خوراسگان، خیابان شهید کیاني و مفت 
آباد تیم داش��تیم. کاظمی��ان، ادامه داد: در این س��الن 9۰ تیم )42 
تیم در رده جوانان و 48 تیم در رده بزرگس��االن( با هم به رقابت 
م��ي پردازند و ۱۳8 بازي انجام مي ش��ود. به هر جهت برگزاري 
این تعداد مس��ابقه کار بسیار س��ختي است و این را مي طلبد که؛ 
مسئوالن، کادر اجرائي، شرکت کنندگان و تماشاگران یک هماهنگي 
 تنگاتنگي با هم داشته باشند تا رقابت ها به نحو احسن انجام شود. 
وي به مراس��م قرعه کش��ي مس��ابقه هاي فوتس��ال جام موالي 
عرش��یان در س��الن گل نرگس اش��اره کرد و اظهار داش��ت: این 
 مراسم بطور شکیل و آراسته برگزار شد و مایل هستیم به هم یک 
دس��ت ی��ا علي بدهی��م و رقابت ه��ا را بطور مطلوب ب��ه پایان 
رسانیم؛ هر ش��ب ۳۰ الي ۳2 نفر عوامل اجرائي داریم که پرسنل 
ورزش��گاه هس��تند )۱2 نفر عوام��ل اجرائي ش��هرداري، ۱2 نفر 

نی��روي انتظام��ي، ۵ نفر داور و یک ناظر از هیأت فوتبال اس��تان 
اصفهان( که هر ش��ب 6 بازي در این س��الن انجام خواهد ش��د. 
 وي اضافه کرد: قبل از من چلونگر مس��ئول سالن بود که زحمات 
 فراواني را متحمل شد. مجموعه گل نرگس در مرداد  سال گذشته  
افتت��اح و با ش��روع کالس ها در این س��الن؛ از ۱2 کالس رزمي 
براي آقایان و بانوان، ایروبیک بانوان، والیبال بانوان، ژیمناس��تیک 
آقای��ان و بان��وان، ی��وگا، تکواندو بان��وان و مدرس��ه فوتبال گل 
نرگس اس��تقبال فراواني ش��د. مدیر مجموعه ورزشي گل نرگس 
توضی��ح داد: قضیه ورزش و تربی��ت بدني به خصوص فوتبال و 
 فوتس��ال قاعده و قانون خاصي را دارد که کار را براي ما مش��کل 
مي کند، مثاًل اگر شما یک همایش معمولي بگذارید قاعده و قانوني 
ندارد و به آساني قابل اجراست ولي رشته فوتسال و فوتبال به عنوان 
 ورزش پرطرفدار و یک صنعت از بقال سر کوچه تا آن کارشناس، 
قوانی��ن ب��ازي را ت��ا حدودي ب��ه یک ان��دازه مي دانن��د و باید  
مس��ابقه هاي این دو رش��ته ب��ه طور صحیح و ب��ا قضاوت هاي 
مطل��وب به پایان رس��انیم، 9۰ تیم هر تی��م ۱2 نفر عضو 9۰ ایده 
متف��اوت که همگي مدع��ي قهرماني هس��تند و تفکرات خاص 
خ��ود را دارند ما باید این تعداد تیم ها را جمع کنیم تا فوتس��ال 

 ب��ازي کنند که ای��ن خیلي کار را ب��راي عوامل اجرایي دش��وار 
مي کند. وي افزود: در این مس��ابقه ها پزش��کیار هم داریم حتي 
 آتش نش��اني، اداره ب��رق و حوادث غیر مترقب��ه را نیز در جریان 
گذاش��تیم، کاظمیان گفت: مس��ابقه ه��ا چند س��الي در اصفهان 
 برگزار مي ش��ود که به لطف خداوند روند رو به رش��دي داشته، 
در اینج��ا باید از »بیگ« مدیر عامل س��ازمان فرهنگي - تفریحي 
شهرداري اصفهان، مهنام معاونت ورزشي تفریحي سازمان، رجالي 
 مدیر امور ورزشي و نیلچیان مسئول ورزش همگاني تشکر کنم که 
در ای��ن راه حرک��ت هاي مفیدي انج��ام داده ان��د. وي در مورد 
کمیت��ه اس��تعداد یابي گف��ت: این کمیت��ه در مناطقي ک��ه پایگاه 
قهرمان��ي ق��رار دارد؛ ت��الش مي کن��د که بازیکن مس��تعد براي 
تی��م هاي دیگ��ر انتخاب کند. ام��ا معموالً اکثر تیم هاي س��الني

 

م��ا در این رقابت ها ش��رکت م��ي کنند و روي س��کوها مربیان 
دیگ��ر تیم ها بازیکن��ان برتر را گلچین مي نماین��د. وي در پایان 
اف��زود: بیاییم به جام موالي عرش��یان بهاء کاف��ي دهیم چون این 
مس��ابقات در ن��وع خ��ودش در جهان ک��م نظیر اس��ت و بیش 
 از ۱۰ مجموع��ه ورزش��ي در اصفه��ان درگی��ر ای��ن رقابت ها 

هستند.

كاظمیان: 

برگزاري جام موالي عرشيان در جهان كم نظير است

قرعه کش��ي مس��ابقه ها پنج ش��نبه م��ورخ 89/۵/2۱ در رده 
بزرگس��االن بی��ن ۳4 تیم س��اعت ۱8/۳۰ انج��ام گردید این 
مس��ابقات در ۱۰ گروه ۳ تیمي و یک گروه 4 تیمي رده بندي 

شد که به صورت دوره اي در مرحله اول انجام مي گردد.
 روز جمعه م��ورخ 89/۵/22 برابر با ش��ب دوم با اعالم نتایج 

تیم هاي زیر انجام گردید:
تیم اسپادانا صفر- اصفهان دره 2

- خلیج فارس 2 غزال متین ۳ 
عرشیان ۳ - آالچیق یک

شاهین مارچین 2- شهید ذوالفقار   صفر
مسابقه جام موالي عرشیان میثاق

شب اول این مسابقه ها مورخ 89/۵/2۳ انجام گردید. تیم هاي 
شرکت کننده 

شهیدان پنیري – آلفا
نوین - کوثر ولدان

فجر الدان – ذوالفقار سودان
اسپاهان – اصفهان چم

مسابقات جام موالي عرشیان ارغوان
در روز جمعه 89/۵/22
پویان 8 – یازهرا  صفر

کیوت پایپ یک -  امام رضا  صفر
آل یاسین یک -  شهید حاتمي  صفر

ستاد برگزاري مسابقات

سرپرست برگزاري:
علي كاظمیان

مسئول فني:
غالم ساساني

پذيرش:
كمال حیدري

فني:
حسن سلطاني

كنترل:
علیرضا ضیايي

فني:
ابراهیم فتحي

كنترل:
رضا قرباني

كنترل:
جواد خزائي

كنترل:
روح اله چراغي

پزشکیار:
آدم زاده

كنترل:
عارف جوانمرد

كنترل:
صفرعلي دهقاني

چارت اجرايي مسابقات فوتسال جام موالي عرشيان در مجموعه ورزشي گل نرگس
مسابقات جام موالي عرشيان نيکان
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قیمت طال )تومان(
30750 هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
316000        یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

303000        یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخريدارز

1072     1067  دالر امریکا

1380     1370        یورو

279 274     ریال عربستان

291 288   درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهركرد
آب و هوای امروز

33 °

29 °

16 °

10 °

حداكثر

حداكثر

حداقل

حداقل

 معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر کشور، با بیان اینکه: 
رویکرد ما در موض��وع عفاف و حجاب، رویکردی 
فرهنگی و تربیتی اس��ت، گفت: در حال حاضر 27 
برنامه ملی، برای اجرای طرح ترویج عفاف و حجاب 
در کش��ور، در دست اجراس��ت. علیرضا افشار، در 
نشس��تی خبری افزود: در مدارس با حضور طالب 
ج��وان و در دانش��گاه ها، از طری��ق برپایی گفتمان 
حجاب و عفاف، این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. 
وی با بیان اینکه موضوع ترویج عفاف و حجاب در 
۳۰ دانش��گاه کشور پیگیری شده است گفت: برنامه 
ما، بیشتر اقناع س��ازی اس��ت، که تاکنون با استقبال 
خوب دانشجویان، همراه بوده است. افشار افزود: در 
ادارات و دستگاه های دولتی نیز اجرای طرح ترویج 
فرهنگ عفاف، از اسفند سال گذشته آغاز شده است. 
وی گفت: در نمایش��گاه قرآن کریم نیز نمایشگاهی 
 ب��ا عنوان حج��اب و عفاف، ب��ا 6۵ غرفه با حضور
سازمان هایی از اس��تان های کشور، وزارتخانه ها و 
مؤسسات غیردولتی، برپا شده است. معاون اجتماعی و 
فرهنگی وزیر کشور در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره 
قانون اجرای طرح عفاف و حجاب، اظهار داشت: در 
این باره هم، قوانین عادی و هم مصوبه ش��ورایعالی 
انقالب فرهنگی را داریم و سیاست ما در اجرای این 
طرح، درباره کسانی که نیت مجرمانه ندارند رویکرد 
فرهنگی است و برای اقدامات مجرمانه نیز خواستار 
تشدید برخورد انتظامی شده ایم. افشار با بیان اینکه 
معتقدیم در موضوع حجاب و عفاف بحث فرهنگی 

و تربیتی نقش نخست را دارد 
افزود: بخش عمده طرح ملی 
عفاف و حجاب، طرح جامع 
و کاملی اس��ت ک��ه باید به 
خوبي اجرا شود و اگر بتوانیم 
ه��ر 27 برنامه ملی این طرح 
را، ب��ا همدیگر اجرا کنیم، به 
نتایج مورد نظر دست خواهیم 
یافت. وی از همکاری وزارت 
کشور با دیگر دستگاه ها در 
موضوع عفاف و حجاب خبر 
داد و گفت: امسال 8 میلیارد 
و 4۰۰ میلی��ون تومان، برای 
تروی��ج عف��اف و حجاب با 
سازمان صدا و سیما، قرارداد 
بسته ایم و این در حالی است 
که: سازمان فرهنگی - هنری 
ش��هرداری نی��ز 2۰ میلیارد 
تومان ب��ه این امر اختصاص 
داده اس��ت. معاون اجتماعی 
و فرهنگی وزارت کش��ور، 
اف��زود: بدحجاب��ی هایی که 
در ح��ال حاض��ر، در جامعه 
مش��اهده می ش��ود ناشی از 
تساهل و تسامح، در سالهای 

گذشته است. 

 فیل��م کوت��اه داس��تاني »اُوی��ان« ب��ه کارگردان��ي 
مرک��ز  تهیه کنندگ��ي  و  منص��ف«  »اس��ماعیل 
گس��ترش س��ینماي مس��تند و تجرب��ي، موفق به 
 دریافت جایزه بزرگ جش��نواره »س��روینو« ایتالیا 

شد. 
به  گ��زارش فارس به نق��ل از روابط  عمومي مرکز 
گسترش س��ینماي مستند و تجربي، در آیین پایاني 
چهاردهمی��ن جش��نواره بین الملل��ي کوهس��تاني 
»س��روینو« که عص��ر هفدهم مردادماه، در کش��ور 
ایتالیا برگزار ش��د، جایزه بزرگ جشنواره، به فیلم 
کوت��اه »اُویان« س��اخته »اس��ماعیل منصف« تعلق 

 

گرفت. 
ب��ر پایه این گزارش، جش��نواره »س��روینو« ایتالیا، 
مختص نمایش مس��تندهاي قوم نگارانه و فیلم هاي 

مرتبط، با کوه و کوهستان است.
فیلم کوتاه »اُویان« پیش از این، جایزه بهترین فیلم 
کوتاه جش��نواره »تِرنتو« ایتالیا را نیز کس��ب کرده 

بود. 

اطالعاتی  پای��گاه  یک 
 انگلیس��ی، مجموعه ای 
میلی����ون   6 ش��امل: 
از   وصیتن����ام������ه 
شخصیت های معروف 
علمی، ادبی و سیاسی 
تاری��خ را ب��ه صورت 
اختی��ار  در  آنالی��ن، 
کارب��ران خ��ود ق��رار 
داده اس��ت. به گزارش 
مهر، س��ایت انگلیسی 

Ancestry.co.uk وصیتنام��ه ش��خصیت ه��ای 
مع��روف: علمی، هنری، ادبی و سیاس��ی را که بین 
س��الهای ۱86۱ تا ۱94۱ از دنیا رفته اند، به کاربران 
شبکه عرضه کرده است. در این خصوص »دن جونز« 
از س��ایت Ancestry.co.uk توضی��ح داد: »ای��ن 
اطالعات برای کسانی که به تاریخ عالقمند هستند، 
یک منبع بزرگ و جالب است. در این وصیتنامه ها، 
جزییاتی وجود دارند، که می توانند به افس��انه هایی 
که در مورد ش��خصیت های بزرگ گفته می ش��ود، 
پای��ان دهد یا آنها را تأیید کنن��د. برای مثال: تاکنون 
تصور بر این اس��ت که، »کارل مارکس« مالک مقدار 
زیادی پول باش��د. این در حالی است که با خواندن 

وصیتنامه این فیلسوف آلمانی )که در سال ۱88۳ در 
لندن درگذش��ت( می توان فهمید که وی فقط، 2۵۰ 
استرلین برابر با 2۳ هزار پوند فعلی یا 28 هزار یورو 

را، برای دخترش »النور« به ارث گذاشته است.
همچنین، با بررسی اطالعات مندرج در این سایت، 
مشخص می شود که: »اسکار واید« نویسنده انگلیسی 
نیز همانند کارل مارکس فقط 2۵۰ پوند برای فرزندان 
خود، به ارث گذاشته است که این: می تواند تأییدی 
بر جمله معروف »واید« باشد: »اگر نبوغم نباشد من 
هیچ چیز برای اظهار کردن ندارم«. اطالعات سایت 
Ancestry.co.uk نشان می دهد که: خانواده چارلز 
دیکنز، در زندگی بسیار خوش شانس بودند چرا که 

معروف  نویسنده  این 
انگلیسی، در وصیتنامه 
خود برای آنها حدود 
8۰ ه��زار اس��ترلین، 
براب��ر ب��ا 7/۱ میلیون 
پون��د فعل��ی )حدود 
8/۵ میلی��ون یورو( به 
است.  گذاش��ته  ارث 
همچنین، دارایی »سر 
آرتور کانن دایل« خالق 
گارآگاهی  شخصیت 
»شرلوك هولمز« که در سال ۱9۳۱ درگذشت، برابر 
با ۳ میلیون پوند کنونی )حدود ۳/6 یورو( بوده است. 
»چارلز داروین«، طبیعت شناس برجسته انگلیسی نیز، 
که در س��ال ۱882 درگذش��ت، دارایی به ارزش ۱۳ 
میلیون پوند فعلی )حدود ۱۵/6 میلیون یورو( از خود 

به جا گذاشت.
 »دن جونز« از س��ایت Ancestry.co.uk در ادامه 
افزود: »ما حفاری های خود را در کش��ف اطالعات 
مربوط به شخصیت هاي معروف؛ تازه آغاز کرده ایم. 
در آینده این اسناد، حتی می توانند اطالعاتی را درباره 
نادانسته های زندگی خصوصی، شخصیت ها عرضه 

کنند.«

براي فیلم كوتاه »اويان«؛
اسماعیل منصف؛ جایزه بزرگ جشنواره »سروینو« ایتالیا را گرفت

6 میلیون وصیتنامه شخصیت هاي معروف آنالین شد 

27 برنامه ملي، براي ترويج عفاف و حجاب 
كالم نور

حضرت زهرا)س(:
ــرده، روزه اش به چه كارش  ــم و جوارح خود را حفظ نک ــان و گوش و چش ــه زب روزه داري ك

خواهد آمد.

انیمیش��ن س��ه بعدی »داستان اس��باب بازی ۳« 
 ب��ا گ��ذر از م��رز ف��روش 92۰ میلی��ون دالر به 
پر فروش ترین انیمیش��ن تاریخ سینما تبدیل شد. 
به گزارش مهر از ورایتی: این محصول مش��ترك 
دیس��نی و پیکس��ار، روز جمعه در حالی به این 
میزان فروش دست یافت که عنوان پرفروش ترین 
فیلم انیمیش��ن، پیش از این در اختیار »شرك 2« 
 محصول مشترك پارامونت و درویم ورکس، قرار 

داشت.
 این فیلم در مجموع 9۱9/8 میلیون دالر فروخته 
بود. سومین قس��مت مجموعه انیمیشن »داستان 
اسباب بازی« این هفته در اکران امریکای شمالی 

ف��روش  م��رز  از 
دالر  میلی��ون   4۰۰
به  و  می کن��د  گذر 
دومی��ن محص��ول 
اس��تودیوی دیزنی، 
که  می شود  تبدیل 
بیش از 4۰۰ میلیون 
دالر، در امری��کای 
فروخت��ه  ش��مالی 
اس��ت. پیش از این 
»دزدان دری���ای��ی 
کارائیب« در س��ال 
2۰۰6 اک��ران ش��د 
میلی��ون   42۳/6 و 
ف���روخ��ت.   دالر 
به همین مناس��بت 
»ری��چ راس« مدیر 
استودیوی  ع��امل 
دیزن�����ی گف��ت: 
گ��روه با اس��تعداد انیماتورهای دیزنی در س��ال 
۱99۵ ی��ک کابوی، ی��ک فضان��ورد و همراهان 
آنه��ا را، به جه��ان معرفی کردند ک��ه به تدریج، 
 به محبوب ترین ش��خصیت های س��ینما تبدیل 

شدند. 
وی در ادامه از »جان لس��ه تر« کارگردان فیلم و 
همکارانش، تشکر کرد. »داستان اسباب بازی ۳« 
ک��ه از ۱8 ژوئن ) 28 خرداد( در سراس��ر جهان 
اکران ش��د و در نخستین هفته اکران ۱۰9 میلیون 
دالر فروخت، بهترین فروش هفته نخست اکران 
فیلم��ی از محص��والت دیزنی و پیکس��ار، بوده 

است.

دو ایران��ي ب��ه نمایندگي نویس��ندگان کودك و 
نوجوان کش��ورمان در سي  و دومین کنگره  کتاب 

کودك و نوجوان اسپانیا شرکت مي کنند. 
»سیدعلي کاشفی  خوانساری« و »فرزانه فخریان« 
نمایندگان ایران در سي  و دومین کنگره  دو ساالنه  
IBBY )انجمن بین المللي کتاب براي نسل جوان( 
هستند و مقاله خود را در تاریخ ۱۰ سپتامبر )۱9 
ش��هریور( ارائه خواهند ک��رد. کنگره  IBBY از 
۱7 تا 2۱ شهریور در اسپانیا برگزار مي شود. این 
 کنگره، با هدف ارتقاء ادبیات کودکان و نوجوانان 

بر پا مي شود. 
بررس��ی مقاالت ارسال شده برای کنگره، گفتگو، 
میزگرد، سمینار، کارگاه و برگزاری نمایشگاه های 
مختلف، از جمله  فعالیت های کنگره 2۰۱۰ است. 
»اقلیت های��ي کوچک در میان اقلیت��ي نه چندان 
بزرگ« عنوان مقاله  مشترك »کاشفي« و »فخریان« 
اس��ت که در این کنگره ارائه مي ش��ود. این مقاله 
بخش��ي از پ ژوهشي اس��ت که به بررسي ادبیات 
اقلیت ه��اي قومي- زباني و مذهب��ي ایران مانند 
ارامن��ه، کردها، ترك ها و ... مي پردازد. س��یدعلي 
کاشفي خوانس��اري، نویس��نده، روزنامه ن��گار و 

پژوهشگر ادبیات کودك و نوجوان، متولد ۱۳۵۰ 
در تهران اس��ت. او فعالیت فرهنگي را از س��ال 
۱۳7۰ آغاز کرده اس��ت. از »کاشفي خوانس��اري« 
تاکن��ون ۳7 جلد کتاب منتش��ر ش��ده که بیش تر 
آن ها در حوزه  مباحث نظري ادبیات کودك بوده 

است.
 او مدیرعامل مؤسسه  پژوهشي هنر و ادب دیني 
و صاحب امتیاز و مدیرمسئول ماهنامه  فرهنگي � 
هنري »شهرزاد« است. »فخریان« 24 ساله است و 
کار مطبوعاتي اش را از ۱4 سالگي با کیهان  بچه ها 

آغاز کرده است.
 او ب��ه ج��ز ای��ن س��ابقه  فعالی��ت در مج��الت 
رش��د، ش��اهد، آینده س��ازان، هفته نام��ه  مه��ر و 
روزنامه  همش��هري را نی��ز در کارنامه  خود دارد. 
 »فخریان« ه��م اکنون با روزنامه »ایران« همکاري 

مي کند.
»کاش��في خوانس��اري« و »فخری��ان« پی��ش از 
ای��ن هم فعالیت مش��ترکي در ح��وزه  مطبوعات 
ک��ودك و نوجوان داش��ته اند و آث��ار این حوزه 
 را از س��ي س��ال پیش تا کنون بررسي و معرفي 

کرده اند.

بس��یجي و جهادگر شهید محمدعلي ش��یري فرزند محمدحسن در سال ۱۳44 در خانواده اي مسلمان و 
مؤمن به دنیا آمد. وي ضمن تحصیل در مقطع ابتدایي و راهنمایي در روس��تاي دزك وارد دبیرس��تان شد 
و همزمان در بسیج محل ثبت نام و به فعالیت در این نهاد مقدس پرداخت. روحیه انقالبي و تالشگر او 
موجب شد تا در جهاد مدارس جهاد سازندگي ثبت نام و به نداي رهبر و مقتداي خود لبیک گفته و به 
خدمت محرومان بپردازد. وي با چندین مرتبه اعزام به جبهه هاي حق علیه باطل از طریق بسیج و جهاد 
سازندگي آن زمان سرانجام در عملیات والفجر 8 به درجه رفیع شهادت رسید. سفارش به دینداري، کمک 
به محرومان،  حمایت از انقالب و نظام جمهوري اس��المي، ی��اري و کمک به امام خمیني )ره( از جمله 

توصیه هاي او به همرزمان و همسنگرانش بود. 

شهيد محمدعلي شيري 
روزی بود...

قسمت سوم »داستان اسباب بازی« 
920 ميليون دالر فروخت 

دو نویسنده  ایرانی به كنگره  كودك و نوجوان
 اسپانيا می روند
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مای��کل جی آر تالکی��ن، نوه ج��ان رونالد روئل 
تالکی��ن، نویس��نده معروف »ارب��اب حلقه ها« با 
همکاری جرالد دیکنز، یک��ی از نوادگان چارلز 
دیکنز، نویسنده شهیر انگلیسی، کتاب صوتی خلق 
می کنند. به گزارش مهر به نقل از گاردین، داستان 
فانتزی »آرزو« نوش��ته مای��کل تالکین، با صدای 
جرالد دیکنز،  بازیگر خوانده خواهد ش��د. این 
کتاب که از داستان کودکانه »استخوان فلورانس« 
که اول بار در س��ال ۱92۳ منتشر شده بود، الهام 
گرفته است درباره دو کودکی است که با زنجیر، 
به وسیله افسونگری ش��ریر به سنگی بر صخره 
کوهی بسته ش��ده اند و در صدد نجات خود  از 
خطر سقوط به دره هستند. تالکین، در این کتاب 
به قول خود، با حفظ روح اثر، سعی کرده است: 

جامه ای نو به تن این داستان بپوشاند. 
وی درب��اره این کتاب گفته اس��ت: »آرزو« یک 
اثر فانتزی اس��ت با پیچیدگی های تاریخی، بیان 
مسائلی چون رابطه میان انسان ها و محیط طبیعی 
و بیم و امیدهای غیرقابل پیش بینی. این نویسنده 
با اتفاقی دانس��تن همکاری خود، با نواده یکی از 
نویسندگان بزرگ تاریخ ادبیات، »جرالد دیکنز« 
را هنرمن��دی توانا در عرص��ه بازیگری و فردی 

مناسب، برای خواندن این اثر دانست.  

نوادگان »تالکين« و »دیکنز« 
با یکدیگر همکاری می كنند 


