
رئیس شللورای اسللامی شهر 
اصفهان گفت: جدایی سللاکت 
از سپاهان باید ریشه یابی شود. 
 جدایی ساکت از سپاهان بعد از
۹ سللال اتفاقی بود که روزهای 
پایانی هفته پیش ورزش اصفهان 

را شللوکه کرد. سللید کریم داوودی نایب رئیس شللورای اسامی شهر 
اصفهان به سوابق و تجربیات باالی...

عضوشللورای اسللامی شللهر 
اصفهان با موافقت طرح احداث 
بوستان بدون دخانیات در سطح 
این کانشهر گفت: این بوستان 
راسللتای سیاست های  باید در 
مدیریت شللهری اصفهللان در 

ارتقای سامت اجتماعی با هدف...

حاج رسولیها:
جدایی ساکت  از سپاهان باید ریشه یابی شود

عضوشورای اسالمی شهر اصفهان خواستار شد:
بوستان بدون دخانیات در اصفهان 

احداث شود
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 شهرستان    صفحه 4

کاهش 10 درصدی 
مصرف بنزین و گازوئیل در اصفهان
صفحه4

مدیرعامل گروه خودروسللازی 
سایپا از برنامه ریزی برای تولید 
300 هزار دستگاه خودرو تا پایان 
سللال در سایپا کاشان خبر داد و 
گفت: این شرکت به عنوان یک 
قطب صنعتی تأثیرات مناسبی بر 

اشللتغالزایی، صنعت و تجارت این منطقه داشته است. به گزارش موج، 
نعمت اله پوستین دوز، در بازدید...

مدیرعامل گروه سایپا خبر داد:
افزایش اشتغالزایی سایپاکاشان 

به بیش از 30هزار نفر

 ورزش    صفحه 7

رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس:
مشاجرات فرسایشی و شکننده 
را کنار بگذاریم

 شهرستان    صفحه 4

در چهارمحال و بختیاری؛
طرح بین المللی حفاظت از 
زاگرس مرکزی اجرا می شود

مدیرکل حفاظت محیط زیسللت چهارمحال و 
بختیاری از اجرای طللرح بین المللی حفاظت  
از تنوع  زیسللتی زاگرس مرکزی در این استان 
خبر داد. به گزارش فارس، سللعید یوسف پور 
در نشسللت شللورای برنامه ریزی این اسللتان 
اظهار داشت: زاگرس مرکزی به لحاظ شرایط 
جغرافیایی، اختاف ارتفللاع و میزان بارش و 
تفاوت اقلیمی، از لحاظ تنوع زیستی از جایگاه 
ویژه ای در سللطح جهان برخوردار است. وی 
افللزود: حفظ تنوع زیسللتی زاگرس مرکزی و 
تأمین معیشت ساکنین این محدوده، مهم ترین 

اهداف اجرای این طرح است. 
یوسللف پور با بیان این که برای نخسللتین بار 
مدیریللت تلفیقی زاگرس مرکزی در سللازمان 
ملل مورد بررسللی قرار گرفته است، گفت: با 
اجرای این طرح، وزارت امور خارجه، وزارت 
جهاد کشللاورزی، میراث فرهنگللی و ادارات 
تابعلله، ذی نفعان این پروژه هسللتند. مدیرکل 
حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری 
خاطرنشللان کرد: مطالعات اولیلله این طرح از 
سللال 2002 آغاز و تا سال 2014 ادامه خواهد 
داشت. وی در ادامه از برخورد جدی و قانونی 
با متخلفان زیسللت محیطی در این استان خبر 
داد و گفللت: بللا افرادی که نسللبت به محیط 
زیسللت بی مهری داشللته و با انجللام اقدامات 
خرابکارانه سللامت محیط زیست این استان 
را به خطر  اندازند، به شدت برخورد می شود. 
یوسللف پور توسللعه پایدار و متوازن در استان 
را مورد تأکید قرار داد و گفت: محیط زیسللت 
جزء ثروت و داشللته های ملی اسللت که نباید 
به آن خدشلله ای وارد شللود. وی خاطرنشان 
کللرد: بر همیللن اسللاس برنامه هللای تدوین 
 شللده در سللال ۹0 به منظور توسللعه و حفظ 
محیط زیسللت این اسللتان با جدیت و بدون 

مسامحه پیگیری می شود. 

موضوعشماره
مبلغ تضمین )ریال(

مبلغ خرید اسناد )ریال(

خرید، نصب و راه اندازي دستگاه هايمناقصه 900/1003
اندازه گیر on line پارامترهاي كیفیت توان

77/000/000 ریال

200/000 ریال

فروش اقالم اسقاط انبار بختیار دشت شركت مزایده 900/9001
برق منطقه اي اصفهان

5 درصد مبلغ پیشنهادي

100/000 ریال

فروش 28 قلم اجناس راكد و مازاد انبار مزایده 900/9002
بختیار دشت شركت برق منطقه اي اصفهان

5 درصد مبلغ پیشنهادي

100/000 ریال

جهت دریافت اسناد مناقصه ارائه معرفي نامه یا درخواست كتبي الزم مي باشد.
تاریخ و محل فروش اسناد مناقصه و مزایده: از 90/05/23 لغایت 90/6/7 به آدرس اصفهان- 

خیابان چهارباغ باال- شركت برق منطقه اي اصفهان- امور تداركات و قراردادها
مبالغ خرید اسناد مناقصه و مزایده: بابت هر مجلد معادل مبالغ جدول فوق واریز شده به حساب 
جاري 2175090216009 بانك ملي با شناسه پرداخت 100005 به نام شركت برق منطقه اي 

اصفهان.
ضمانتنامه  صرفاً  مناقصه  در  شركت  تضمین  براي  مزایده:  و  مناقصه  در  شركت  تضمین  نوع 
سیبا  حساب  به  وجه  واریز  فیش  یا  بانكي  ضمانتنامه  مزایده  در  شركت  تضمین  براي  و  بانكي 

2175090204008 به نام شركت برق منطقه اي اصفهان.
باال-  چهارباغ  خیابان  اصفهان-    ،90/6/21 دوشنبه  روز  صبح   9 پاكات:  تحویل  محل  و  مهلت 

دبیرخانه شركت برق منطقه اي اصفهان
معامالت  كمیسیون  سالن   -90/06/21 دوشنبه  روز  صبح   10 پاكات:  بازگشایي  محل  و  زمان 

ساختمان معاونت مالي و پشتیباني شركت برق منطقه اي اصفهان.
شرایط مناقصه و مزایده:

1. سایر شرایط و اطالعات مربوط به مناقصه و مزایده )ها( در اسناد مربوطه موجود مي باشد.
2. ارائه مدارك فني از دستگاه پاور آناالپزر شامل كاتالوگ )هاي( دستگاه، مشخصات نرم افزارهاي 

دستگاه و گواهي استاندارد از كالس دستگاه هنگام ارائه پیشنهاد مناقصه الزامي است.
3. زمان بازدید مزایده)ها( صرفاً روزهاي زوج از تاریخ دریافت اسناد لغایت 90/6/19 از ساعت 
9 لغایت 12 در انبار بختیاردشت واقع در كیلومتر 8 جاده اصفهان- تهران جنب دانشگاه صنعت 

آب و برق مي باشد و بازدید از موارد مزایده )ها( الزامي است.
از میزان  امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده هاي كمتر  یا  به پیشنهادهایي كه فاقد سپرده   .4
مقرر، چك شخصي و نظایر آن و پیشنهادهایي كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود، 

مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5. به درخواست ها و مدارك واصله بعد از تاریخ هاي اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمناً مي توانید این آگهي را در سایت هاي اینترنتي زیر مشاهده كنید.

روابط عمومي شرکت برق منطقه اي اصفهان

آگهي مناقصه عمومي یك مرحله اي 
900/1003 و مزایده هاي عمومي 

شماره 900/9001 و 900/9002

م الف/ 7129

آگهي مزایده
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد فروش سیلو سیمان )دست دوم( 

و 46 شاخه لوله داكتیل چدن خود را از طریق مزایده عمومي به فروش برساند.

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مزایدهشماره مزایده

مزایده فروش سیلو سیمان و 90-2-213
پنج درصد مبلغ پیشنهاديجاري46 شاخه لوله داكتیل چدن

مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه كارفرما: تا ساعت 12:30 روز شنبه مورخ 
90/6/5

گشایش پاكات مزایده: از ساعت 8:30 صبح روز یك شنبه مورخ 90/6/6
www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مزایده: پایگاه اینترنتي

تلفن: 0311-6680030
www.iets.mporg.ir پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

سرور ارجمند جناب آقاي حضرت حجه االسالم والمسلمین
حاج شیخ یداله رحماني بلداجي

انتصاب شایسته حضرتعالي را به عنوان امام جمعه شهرستان كیار 
خداوند  درگاه  از  را  شما  موفقیت  نموده،  عرض  تبریك  صمیمانه 

متعال خواهانم.

دوست و همکار گرامي جناب آقاي بابك سعیدي بروجني 
اطالعات  معاونت  عنوان سرپرست  به  را  جنابعالي  انتصاب شایسته 
نموده،  عرض  تبریك  استان صمیمانه  مركز  و سیماي  اخبار صدا  و 

موفقیت شما را از درگاه خداوند بزرگ خواهانم.

علیرضا رحماني بلداجي رئیس شوراي اسالمي شهر بلداجي

علیرضا رحماني بلداجي خبرنگار آزاد بلداجي
و رئیس شوراي اسالمي شهر بلداجي

نوبت اول

www.erec.co.ir www.tavanir.org.ir http://iets.mporg.ir 
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صدای ناقوس جنگ؛ 
بازی جدید تل آویو در عرصه شطرنج لبنان

هفته دولت امسال؛
430 واحد مسکن مهر در قرچک 

به بهره برداری می رسد

حرکات اخیر نظامی رژیم صهیونیسللتی 
علیه لبنان که با حمات هوایی و تعرضات 
زمینی در هفته های گذشللته همراه بوده، 
روز جمعه با انفجار یک بمب به مرحله ای 
رسللیده که می توان گفت ادامه این روند 
می توانللد تحللوالت جدیللد و جدی را 
 در منطقلله خاورمیانه به وجللود آورد که
پیش بینللی برخی حللوادث دور از ذهن 
نیسللت. به گزارش مهر، تجاوزات اخیر 
زمینی در مرز لبنان و نقض تمامیت ارضی 
این کشور و از سوی دیگر حمات چند 
باره هوایی به حریم لبنان، نشانگر تحرکاتی 
است که سران تل آویو را به ماجراجویی 

جدید در منطقه می کشاند.
اگر چه سوابق تجاوزات صهیونیست ها 
پرونده ای قطور را به ذهن متبادر می سازد، 
ولی همیشه این نوع دست اندازی ها برای 
انحراف افکار عمومی در داخل و خارج 
از سرزمین های اشغالی، مشکاتی را برای 
سللران تل آویو به وجود آورده که مردان 
سیاسللت  این رژیم تللا مدت ها درصدد 
رفع حواشی آن بودند. اگر به هشت هزار 
بار تجاوز مکرر اسللرائیل به خاک لبنان و 
نقض حاکمیت آن پس از صدور قطعنامه 
1701 توجه جدی نماییم، به این نکته پی 
می بریم که اساساً سران رژیم صهیونیستی 
با بحران سازی می توانند به حیات سیاسی 
خویش ادامه دهنللد، در غیر این صورت 
آنها به دالیل گوناگون به انزوا فرورفته و 
کم کم از ذهن و حافظه جامعه جهانی پاک 
خواهند شد و بنابراین سران اشغالگر قدس 
در تاش برای برپا کردن تشنج ودرگیری 
و در پی آن نقش آفرینی بیشتر برای مطرح 

ساختن خود درافکار عمومی هستند.
با تمامی این تفاصیللل ماهیت تجاوزات 
اخیر اسرائیل به لبنان دارای ویژگی های 
خاصی اسللت، چرا که در نللگاه اول این 
تحرکات نظامی دقیقاً در سللالگرد تجاوز 
سللال 2006 با همللان جنللگ 22 روزه 
صللورت می گیرد و در چنین شللرایطی 
می توان گفت که سللران تل آویو با این 
آرایللش نظامی جدید بلله دنبال فراموش 
کردن شکسللت در لبنان و ارتقای روحی 
نظامیللان خود برای اقدام دیگری در حال 
بازسللازی روانی و سناریوسازی جنگی 

هستند.
ولی عامل مذکور تمام این داسللتان نبوده 
و اقدامات ایذایی اسللرائیل ابعاد دیگری 
برای تجزیلله و تحلیللل دارد و آن اینکه 
صهیونیست ها عاوه بر شکست درجنگ 
22 روزه در شرایط کنونی در داخل جامعه 
خود دچار معضاتی هستند که برای فائق 
 آمللدن بر تمامللی ابعللاد آن، مجبورند با 
صحنه سللازی و ایجاد بحران خود را از 
عزلت نشللینی و انزوا خارج نمایند و به 
گونلله ای توجه مردم را به مسللائل دیگر 
مشللغول سللازند تا بتواننللد راه پرفراز و 
نشللیب عدم کارآمللدی فعلللی را که در 
تظاهرات های اخیر توسللط مردم فریاد 

می شود را کنترل و حتی خنثی سازند.
از سوی دیگر می توان گفت بحران سازی 
اسللرائیل می تواند به دلیل عدم توفیق در 
مذاکرات سازش با فلسطینی ها و همچنین 
احساس فشار شدید افکارعمومی پس از 
قیام های مردمی در جهان عرب باشد، چرا 
که مخالفت مردم در کشورهای عربی به 
ویژه مصر و تونس و حتی بحرین، اسباب 
نگرانی بسللیار از سللران صهیونیست را 
فراهم سللاخته، تا آنجا که  آنها خود را در 
قبال مطالبات مردم در جهان عرب ناتوان 
یافتلله و نگرانند که مللوج این تمایات 
جدید به تغییر آرایش سیاسللی در منطقه 
 بلله ویللژه در روابط کشللورهای عربی با

تل آویو بیانجامد.
عاوه بر این رژیم صهیونیسللتی در ابعاد 
داخلی نیز دچار چالش های عمیقی است 
که بروز بخشللی از آنها در قالب اعتراض 
و تظاهرات و تجمعات گروه های مختلف 
که مطالبات متراکم خود را به زبان آورده 
و خواسللتار پاسللخگویی نتانیاهو بودند، 
بلله نمایش درآمده و ایللن اعتراضات نیز 
ازجمله دالیل اضطراب و نگرانی سللران 
تل آویو است که تظاهرکنندگان در آن به 

ناکارآمدی و عدم پاسخگویی و نداشتن 
هنر مدیریت سران خود اذعان کردند.

اگر چه بهانه این مخالفت های عمومی از 
افزایش قیمت مسکن و زمین و همچنین 
اعام برخللی مطالبات صنفی از سللوی 
گروه ها و اقشللار جامعه به ویژه پزشکان 
و جوانللان بوده اسللت، ولللی گروه های 
تظاهرات کننده بر این باورند که اسرائیل با 
وجود تمامی تعامات و ارتباطات سیاسی 
و اقتصللادی و تجاری بللا دنیای غرب و 
دیگر کشللورها، چگونه در شرایط فعلی 
نتوانسته بر مسائل نه چندان مهم خود فائق 
شود که این نشللان ناکارآمدی دولتمردان 

فعلی است.
بللا تمامی ایللن تفاصیللل سللابقه رژیم 
صهیونیسللتی نشللان داده کلله در چنین 
شرایطی، اسرائیل آسللان ترین اقدام خود 
یعنی بحران سللازی برای غلبه بر بحران 
دیگر را در دستور کار می دهد و با اقدام 
به یک تجاوز یا درگیری و یا جنگ، تاش 
می کند اهداف نهان و آشکار خود را در 

کانون این التهاب مدیریت نماید.
آنچه در این شللرایط بسیار حیاتی است، 
شللناخت نقطه هدف سللران تللل آویو 
برای بحران سللازی است که در نگاه اول 
می توان به لبنان به عنوان اولین سرزمین 
در دسترس اسرائیل برای تهاجم به دالیل 
گوناگون اشاره داشت، ولی با درک تمامی 
شللرایط موجود، به نظر می رسللد سران 
جنگ افروز رژیم صهیونیسللتی بهانه ای 
برای تجاوز به لبنان در دست نداشته باشد، 
چرا که فرآیند به نتیجه رسللیدن تشکیل 
دولللت، اعللام رأی دادگاه بیللن المللی، 
اختافات داخلی پردامنه گروه های سیاسی 
و همچنین اعام موضع محکم نیروهای 
مقاومت به ویژه حزب ا... در برابر هر نوع 
تهاجم، توجیه هرگونه اقدام نابخردانه را 

متوقف می سازد.
با این حال به نظرمی رسد دست اندازی 
تل آویو بلله منابع نفتی لبنان و مانورهای 
نظامی اسرائیل علیه این کشور، به صورت 
مختلف با وجود دالیل فوق الذکر نشانگر 
اصرار سللران صهیونیسللتی به تحریک 
جامعه لبنان بللرای ورود به یک درگیری 
بلله هر قیمت اسللت که فقللط در چنین 
صورتی اسرائیل می تواند دست برتر در 
بحران سازی و توجیه آغاز یک درگیری 
را درمنطقه ارائه کند و از سللوی دیگر با 
دسللتاویز قرار دادن جنگ، کلیه مخالفان  
و معارضللان داخلی را وادار به سللکوت 

نماید.
درغیر این صورت به نظر می رسد سران 
اسرائیل در برنامه حیاتی خود برای ایجاد 
بحللران، نقطه هدف دیگللری را انتخاب 
نمایند که این فرصت می تواند برای آنها 
در سللوریه به وجود آید. انتخاب سوریه 
برای درگیری از سوی رژیم صهیونیستی 
در شللرایط فعلی دارای مزایایی است که 
تصمیللم گیری برای تل آویو را تسللهیل 
می کند، چرا که در بحران های اخیر جهان 
عرب، اکنون غربی ها و برخی کشورهای 
عربی، در حال زمینه سازی فشار مضاعف 

به دمشق به دالیل گوناگون هستند. 
در چنین شرایطی اگر فشار سیاسی معنادار 
سازمان ملل، آمریکا و کشورهای اروپایی 
و حتی برخی اعراب را به بهانه  تغییر رفتار 
حاکمان سوریه در نظر بگیریم، می توان 
گفت که رژیم صهیونیستی آمادگی دارد 
که این مأموریت را از سوی غرب با تمامی 
هزینه های آن بپذیرد تا به نمایندگی از آنها 
در یک درگیری  منطقه ای عاوه بر حل 
مشللکل دیگران، بحران های داخلی خود 
را با یک نزاع هدایت شللده و کوتاه ترین 
مدت حل نماید و این مهم می تواند فقط 
با چراغ سللبز قدرت های بزرگ امروزی 

کلید بخورد.
اگر چه این نللگاه در میان تحلیلگران به 
دالیل متعددی با شللدت و تندی همراه 
اسللت، ولی به نظر می رسللد با واقعیات 
سیستم تصمیم گیری در رژیم صهیونیستی 
همراهی بسیار دارد و بنابراین باید نشست 
و دید تللا چه زمان ناقوس جنگ به صدا 

در خواهد آمد.

استاندار تهران یکی از مهم ترین پروژه های 
امسال قرچک را آغاز ساخت شش هزار 
واحد مسللکن مهر خواند و گفت: هفته 
دولت امسللال، 430 واحد مسللکن مهر 
در این منطقه به بهره برداری می رسللد. 
سللخنرانی مرتضی تمدن در نمازجمعه، 
ماقات با بیش از 300 نفر از مردم، دیدار 
با خانواده شللهدا و بازدید از پروژه های 
عمرانی قرچک ورامین از برنامه های سفر 

استاندار تهران به قرچک بود.
 تمدن در ادامه سخنانش درباره مشکات 

بخش قرچک گفت: به طور جدی پیگیر 
رفع مشللکات بخش قرچک هستیم و 
بودجه مناسللبی برای این منظور در نظر 
گرفته شللده است. وی قرچک را بخشی 
محروم خوانللد که الیق خدماتی بیش از 
وضع کنونی است. تمدن افزود: مسئوالن 
هنللوز نتوانسللته اند آنچلله را کلله الیق 
 مردم قرچک اسللت، بللرآورده کنند. وی 
مهم ترین نیازهای قرچک را بیمارستان، 
مترو، آبرسانی و ایجاد اماکن فرهنگی برای 

مردم برشمرد.

جهان نما

رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس شورای اسامی 
با بیان اینکه طبق فرمایشللات رهبر انقاب هر جا 
ضعفی بوده از سسللتی های خود ما بوده اسللت، 
گفت: باید از مشللاجرات فرسایشللی و شکننده 
دسللت برداریم و منافع و مصالح ملی را بر منافع 
شللخصی و گروهی ترجیح دهیم. پرویز سروری 
در گفتگو با مهر، با بیان اینکه نکات نغزی از سوی 
رهبر انقاب در دیدار با مسئوالن نظام مطرح شد 
که نکات قوت و ضعف نظام را با هم تبیین کرد، 
گفت: بیانات مقام معظم رهبری نشان داد که باید 
در تبیین مسائل واقع گرا باشیم و صرفاً نکات مثبت 
و یا منفی را نبینیم، زیللرا درصورتی که بر نکات 
 مثبت تأکید داشللته باشللیم و نسبت به کاستی ها 

کم توجهی کنیم، به انحراف کشیده می شویم.
تأكید بر نكات منفی سیاه نمایی است

وی اداملله داد: درصورتی که بللر نکات منفی که 
وجود دارد بللدون تاش برای جبللران آن تأکید 
شللود، نیز سللیاه نمایی کرده ایللم و این موجب 
ناامید شللدن مردم می شللود، بنابراین باید نکات 
مثبت و منفی را توأمللان ببینیم. بیان نکات مثبت 
موجب می شود مردم ظرفیت های نظام را بدانند 
 و بلله نظام امیدوار باشللند و در مسللیری که گام

 برمی دارند مطمئن تر عمل کنند. 
رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس شورای اسامی 
تصریح کرد: بیان مسللائل منفی و توجه کردن به 
آن باید اولویت های ما را مشللخص کند، بنابراین 
باید تبیین درستی از واقعیت هایی که جامعه با آن 
مواجه است داشته باشللیم. سروری درخصوص 
نقللاط قوت نظللام که مد نظر رهبللر انقاب بود، 
گفت: مهم ترین نکته ای که ایشللان مطرح کردند 
این بود که به نظام سطله ثابت شد ما توان مقابله با 

تهدیدات را داریم.
با وجود تحریم های فلج كننده راه پیشرفت 

را طی كرده ایم
سللروری گفت: پیشللرفت در شللرایط تحریم و 
رسللیدن به قله های فناوری در زمینه هسته ای و 
پزشکی و نانو از دیگر نکاتی است که مدنظر مقام 
معظم رهبری بود، در حالی که تحریم گسللترده و 
شکننده ای را بر ما وارد کرده اند و به قول غربی ها 
تحریم های فلج کننده اعمال کرده اند، اما کشور 

همچنان راه پیشللرفت را طی کرده و رکوردار در 
پیشرفت های علمی است. این نشان می دهد شعار 

ما می توانیم درست است.
وی به تحوالت منطقه اشاره و ادامه داد: تحوالت 
منطقه نشان داد انقاب اسامی توانسته از تنگناهای 
مختلف عبور کند و خود را به قله های پیشرفت 
برسللاند و برای دیگر کشورهای منطقه که تحت 

سلطه هستند الگوی خوبی باشد.
مس��ئوالن گرفتار نس��یم اش��رافی گری 

نشوند
رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس شورای اسامی 
گفت: بحث رفاه طلبی و منش های اشرافی نیز از 
خطراتی اسللت که نظام را تهدید می کند و رهبر 
انقاب بیشتر به وجود این منش در بین مسئوالن 
اشاره داشتند. مسئوالن باید بدانند تا زمانی که در 
سللنگر خدمت هسللتند، از قرار گرفتن در نسیم 
اشرافی گری دوری کنند. وی ادامه داد: تأکید رهبر 
انقاب بر دوری از رفتارهای قبیله ای بسیار مهم 
اسللت، زیرا در این نوع رفتارها منافع ملی کشور 
نادیده گرفته می شللود و جایی که فرد خطاکار از 
قبیله و گروه ما باشللد، برخللوردی با او نخواهیم 
داشللت، اما اگر فرد دیگری همان خطا را داشللته 
باشد و غیر از جناح یا گروه ما باشد، با او برخورد 
می کنیم. این رفتارها آسیب جدی به فضای سیاسی 
و اقتصادی کشللور می زند. سللروری با اشاره به 

تأکیدات مقام معظم رهبری در حل مسأله اشتغال، 
کاهش تورم و مسللأله معیشت مردم گفت: ایشان 
مطالب راهگشایی بیان کردند که اگر همین مطالب 
را مللد نظر قرار دهیللم، می توانیم گام های جدی 

برای حل مشکات برداریم.
نس��بت به تذكرات رهبر انقالب شعاری و 

تبلیغاتی برخورد نشود
وی در توصیه به مسئوالن کشور گفت: مسئوالن 
نظام و نماینللدگان مجلس نباید بللا موضوعات 
و مسللائلی که از سللوی رهبر انقاب بیان شللد، 
شللعاری و تبلیغاتی برخورد کنند. مسئوالن باید 
ایللن اظهارات و تذکللرات را تابلویللی در مقابل 
خود ببینند و تاش کنند شللرایط خدمت بیشتر 
بلله مردم را فراهم کنند. نماینده تهللران ادامه داد: 
از ایللن پس باید دقت کنیللم در نقد مطالب نقاط 
 قللوت و ضعف را با هم ببینیم و با بی توجهی به 
ضعف ها، به تعریف از خود دچار نشللویم. بهتر 
اسللت ظرفیت هللا را بشناسللیم و اولویت ها را 
براساس نقاط ضعف مشخص کنیم، به طوری که 
از نقاط ضعللف بکاهیم و بر نقاط قوت بیافزایم. 
سللروری تأکید کرد: نباید با تذکرات بیان شللده 
شللعاری و بلله تعبیری فصلللی برخللورد کنیم، 
درصورتی که از این مطالب ابزاری استفاده شود، 
مطمئناً اثرگللذاری این مطالللب حکیمانه از بین 

خواهد رفت.

رئیس كمیته امنیت داخلی مجلس:

مشاجرات فرسایشی و شکننده را کنار بگذاریم
نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

وزیر كشور تأكید كرد:
آمادگی استانداری ها برای ایجاد 2/5 میلیون فرصت شغلی در سراسر کشور

وزیر کشور گفت: اسللتانداری ها و دستگاه های 
مختلف برای ایجاد 2/5 میلیون فرصت شللغلی 
 به آمادگی الزم رسللیده اند. به گللزارش پایگاه 
اطاع رسانی دولت، مصطفی محمدنجار افزود: 
پیش نویللس 2/5 میلیون فرصت شللغلی که به 
عنوان فرصت شللغلی پایدار تعریف شللده، در 
بخش ملی، اسللتانی و دسللتگاهی تهیه شللده و 
استانداران و دسللتگاه ها کامًا توجیه و درحال 
پیاده کردن برنامه ها هستند. وی اظهار داشت: با 
توجلله به اینکه وظایف هماهنگی و اجرایی این 

طرح عظیم ملی به استانداری ها واگذار شده، هم 
اکنون آمادگی خوبی در استان ها به وجود آمده 
است. وزیر کشور افزود: همایش های متعددی 
هم با حضور اسللتانداران برگزار شده و حتی در 
ایللن گردهمایی ها، رئیس جمهوری، معاون اول 
رئیللس جمهللوری و وزرای مربوطه نیز حضور 
داشللته اند و استانداری ها برای اجرای این طرح 
به آمادگی الزم دسللت یافته اند و آشنایی کافی 
در ایللن زمینه دارنللد. محمدنجار در پاسللخ به 
سئوالی درباره میزان موفقیت استان ها در اجرای 

مصوبات سفرهای استانی هیأت دولت نیز گفت: 
به طور طبیعی کار اجرایی با مشللکات خاص 
خود روبه روسللت، اما آنچه مسلم است این که 
سللفرهای اسللتانی دولت، یک تحللول عظیم و 
انقابی در کار اجرایی کشور است. وزیر کشور 
تصریح کرد: خوشللبختانه اسللتان ها در اجرای 
مصوبللات دور اول بللاالی ۹5 درصد موفقیت 
داشللته و در دور دوم و سوم هم پیشرفت قابل 
ماحظه ای داشته اند و در حال طی کردن روند 

اجرای مصوبات هستند.

نماینده اصفهان در مجلس :
ساز و کار تدوین بودجه سال آینده 

عملیاتی شود
عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برای تنظیم، ارائه و تصویب 
بودجه سال ۹1 باید از هم اکنون اقدامات اجرایی آغاز شود. محمد شهرزاد 
با توجه به ارائه و تصویب دیرهنگام بودجه سللال جاری توسط دولت، به 
موج اعام کرد: در ارائه و تصویب بودجه سال ۹0، به جهت تأخیر در اباغ 
برنامه پنجم زمان زیادی از دست رفت، اما برای تأیید بودجه سال ۹1 باید 
از هم اکنون اقدامات الزم را انجام داد. نماینده مردم اصفهان در خانه ملت، 
انتخابات مجلس نهم در اواخر سال جاری را مد نظر قرار داد و افزود: در 
پایان سللال ۹0، شللاهد برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس در دروه نهم 
هستیم و این می تواند یکی از دالیل دیرکرد در بررسی بودجه سال ۹1 از 
سوی نمایندگان مجلس باشد. وی به زمان تقدیم بودجه توسط دولت اشاره 
کللرد و ادامه داد: اگر دولت بتواند بودجه و مفاد آن را تا اوایل بهمن ماه به 
مجلس ارائه کند، می توان امیدوار بود که روند بررسی، تسریع شده و مانند 

بودجه ۹0 دچار مشکل زمان نشویم.

آخرین نتایج بررسی نرخ دیه
به زودی اعالم می شود

رئیللس کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکلله در هفته جاری آخرین نتایج 
بررسللی های نرخ دیه اعام خواهد شد، از تدوین الیحه در دولت در این 
زمینه خبرداد. جواد فرشللباف ماهریللان در گفتگو با مهر در مورد آخرین 
بررسللی ها و اقدامات صورت گرفته برای تعیین نرخ دیه شخص ثالث، 
گفت: دستگاه ها و نهادهای مختلف بررسی نرخ دیه را در دستور کار خود 
قرار داده اند، به طوری که در حال حاضر کمیسیون اقتصادی مجلس، مرکز 
پژوهش های مجلس و دفتر اقتصادی مقام معظم رهبری در این خصوص 
بررسی هایی را انجام داده اند. رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به اینکه 
در دفتر اقتصادی مقام معظم رهبری جلساتی به ریاست علی آقامحمدی 
برگزار شللده است، تصریح کرد: گزارشاتی توسللط این دفتر انجام شده 
است. وی از انجام رایزنی های بیمه مرکزی با کمیسیون اقتصادی مجلس 
خبرداد و افزود: دولت در حال تنظیم الیحه ای در این راستا است. رئیس 
شللورای عالی صنعت بیمه کشور عنوان کرد: تا پایان هفته جاری اخباری 
در مورد سیسللتم کارکردی اطاعات در ارتباط با نرخ دیه به اطاع عموم 
خواهد رسید. وی در خصوص مبنای 6 گانه تعیین نرخ دیه عنوان کرد: این 
 موارد 6 گانه همچنان بر اسللاس مبانی شرعی پابرجاست، به عنوان نمونه 
نمی توان گفت که به دلیل عدم وجود حوله یمانی، این مورد از سیسللتم 
 خارج شللود. فرشللباف ماهریان با تأکید بللر اینکه قوه قضائیه مسللئول 
تصمیم گیری در مورد نرخ دیه است، گفت: اگر قوه قضائیه تشخیص دهد 
که می تواند کاهش نرخ دیه را در دستور کار داشته باشد و یا سایر موارد 
6 گانه غیر از شتر را ماک قرار دهد، می تواند این موضوع را به دفتر مقام 

معظم رهبری پیشنهاد کند، اما فعًا مبنا همان نرخ شتر است.

ابالغ وام 20 میلیون تومانی مسكن؛
با 10 میلیون

 6 ماهه 20 میلیون بگیرید
مدیرعامل بانک مسکن از اباغ آیین نامه وام 20 میلیون تومانی خرید 
مسللکن توسللط بانک مرکزی به این بانک خبرداد و گفت: مشتریان با 
سللپرده گذاری 10 میلیون تومانی برای 6 مللاه می توانند وام مذکور را 

دریافت کنند.
قدرت اله شللریفی در گفتگو با مهر از ابللاغ آیین نامه وام 20 میلیون 
تومانی خرید مسللکن توسللط بانک مرکزی به بانک مسکن خبرداد و 
گفت: سللپرده گذاران می توانند با سللپرده گللذاری 10 میلیون تومان 
 بللرای مللدت 6 مللاه وام 20 میلیون تومانللی خرید مسللکن دریافت 

کنند. 
 مدیرعامللل بانللک مسللکن افللزود: متقاضیللان وام خرید مسللکن که 
قبًا ۹ میلیون تومان سللپرده در بانک می گذاشللتند تللا 18 میلیون وام 
بگیرند از این پس باید 10 میلیون تومان سللپرده بگذارند تا 20 میلیون 

وام بگیرند.

انقالب كارمزدی یك بانك!
 شگردهای جدید برای دریافت کارمزد

برخی از بانک ها در قبال ارائه خدمات بانکی انقابی در دریافت کارمزدها 
به وجود آورده اند و شگردهای جدیدی را به کار می بندند.

به گزارش مهر، بخشی از هزینه های نظام بانکی در قبال ارائه تسهیات 
به مشتریان، از قبل دریافت کارمزدها تأمین می شود، این در حالی است 
کلله برخللی از بانک ها از کوچک ترین خدمات بانکی نیز سللود کسللب 
می کنند. براسللاس جللدول کارمزد خدمات بانکی بانللک مرکزی، تمام 
بانک ها می توانند در قبال ارائه خدمات مندرج در جدول کارمزدی را از 
مشتریان خود دریافت کنند، اما در این جدول خدمات تلفنبانک و پیامک 
منعکس نشده است؛ همچنین برخی از بانک ها نظیر بانک صادرات حتی 
 در قبال ارائه خدمات کوچک تلفنبانک از مشتریان خود کارمزد دریافت 

می کنند. 
به نظر می رسللد که بانک صادرات انقابللی در کارمزدهای بانکی ایجاد 
کرده است، این در حالی است که روابط عمومی بانک صادرات دریافت 
کارمزد در قبال ارائه خدمات تلفنبانک را قانونی دانسته و عنوان می کند 
که این اقدام براساس بخشنامه بانک مرکزی صورت گرفته است. برخی 
از بانک ها به ویژه بانک های خصوصی نیز به تازگی سیسللتمی را ایجاد 
کرده اند که بدون درخواسللت مشتری، در صورتی که مشتری از کارت 
بانکی خود استفاده کند و یا پولی به حساب واریز یا برداشت کند، پیامکی 
را به وی ارسال کرده و آخرین اطاعات حساب مشتری را اعام می کند 
و در قبال انجام این کار، کارمزدی را از حساب مشتری کسر می کند. به 
نظر می رسللد که شگردهای جدید بانک ها به ویژه بانک های خصوصی 

برای دریافت کارمزد از هر طریق، به اوج خود رسیده است.

كاندیدای ریاست جمهوری آمریكا:
آمریکا نباید درگیر امور داخلی ایران شود

رون پائول خواسللتار توقف مداخات آمریکا در امور داخلی ایران شللد. به 
گزارش سللی ان ان، در مناظره میان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 
سال آتی آمریکا، رون پائول، نماینده جمهوریخواه این کشور اعام کرد: ایاالت 
متحده نباید درگیر امور داخلی ایران شللود. وی تصریح کرد: آمریکا در زمان 
جنگ سرد، با شوروی مذاکره می کرد و باید با ایران هم به مذاکره بپردازد. وی 
همچنین ضمن بی اسللاس برشمردن ادعاهای کشورش در خصوص تاش 
ایران برای دستیابی به بمب اتمی، کاندیداهای دیگر را به جنگ افروزی متهم 
کرد و گفت: همانطور که در عراق به تبلیغات منفی دامن زدید، در خصوص 
ایران هم همین کار را می کنید. وی افزود: در عراق ساح کشتار جمعی یافت 
نشللد و قطعاً شما از آن جنگ هم حمایت کردید.  این سخنان پائول با تأیید 
برخللی از کاندیداهای در حال مناظره با وی مواجه شللد. پائول ضمن تأکید 
بللر این کلله زمان پایان جنگ افروزی های آمریکا فرا رسللیده، تأکید کرد: ما 

تریلیارد ها دالر برای این اقدامات هزینه کرده ایم.

تا سال 2013
خودروی یک میلیون دالری پاگانی 

از راه می رسد
 شللرکت خودروسللازی ایتالیایی پاگانی تا سللال 2013 از خللودروی جدید
825 هزار یورویی )1/2 میلیون دالر( خود رونمایی خواهد کرد. این خودروی 
کوپه هایرا نام داشته و دلیل بروز تأخیر در رونمایی از آن نیز مشکل تأمین کیسه 
ایمنی هوای خودرو عنوان شللده است.  اداره کل ایمنی ترافیک بزرگراه های 
 آمریللکا اعام کللرده که به دلیل تأمین نشللده ایربگ مورد نیللاز رونمایی از
  خودروی هایرا دست کم یک سال به تأخیر افتاده است.  فرانسیسکو زاپاکوستا، 
مدیر عامل شللرکت پاگانی نیز گفت: خودروی هایرا نیاز به سیسللتم ایربگ 
پیشللرفته ای داشللت که تأمین آن با تأخیر روبه رو شللده اسللت.  قرار است 
خودروی هایرا ابتدا در بازار آمریکا عرضه شللود.  شللرکت پاگانی در حال 
توسعه یک سیستم پیشرفته کیسی ایمنی هوای خودرو بوده که ارزش اجرای 
این برنامه توسعه ای بالغ بر چهار میلیون یورو است. پاگانی قصد دارد ساالنه 
پنج تا هشت دستگاه از خودروی جدید خود را در بازار آمریکا بفروشد.  به 
گزارش بلومبرگ، این شرکت همچنین سفارش ساخت بیش از 60 دستگاه از 

این خودرو را نیز دریافت کرده است.

پرواز آزمایشی هواپیمای بدون سرنشین 
آمریکا با شکست روبه رو شد

پرواز آزمایشی هواپیمای بدون سرنشین جدید آمریکا که قابلیت پرواز باالی 
جو و تا 20 برابر سرعت صوت را داشت با شکست روبه رو شد. ارتباط بین 
هواپیمای بدون سرنشین و مافوق صوت جدید ایاالت متحده با مرکز کنترل 
زمینی قطع شللد تا دومین آزمایش این هواپیما، با شکسللت روبه رو شود. این 
هواپیمای بدون سرنشللین جدید ساخته شده که به منظور پرواز باالی جو تا 
20 برابر سرعت صوت طراحی شده بود، در دومین آزمایش خود ارتباطش را 
با مرکز کنترل زمینی از دسللت داد تا این آزمایش شکست بخورد. به گزارش 
رویترز، فالکون HTV _2 از پایگاه نیروی هوایی ایاالت متحده به نام وندنبرگ 
در کالیفرنیا پرتاب شللد و با موفقیت از وسیله پرتاب جدا شد. این هواپیمای 
بدون سرنشین مافوق صوت که نوک آن پیکانی شکل است، قرار بود در حالی 
که سللرعت آن بیش از سرعت صوت بود وارد جو شللده و در اقیانوس آرام 
غوطه ور شود. بعد از گذشت 10 دقیقه آژانس مرکز تحقیقات پروژه های دفاعی 
از قرار گرفتن هواپیما در مسللیر فاز پللروازی اطاع داد، اما 26 دقیقه بعد این 
مرکللز از قطع ارتبللاط با هواپیما خبر داد. این قطع ارتبللاط برای آژانس مرکز 
تحقیقات پروژه های دفاعی یک شکست تلقی می شود، زیرا این پرواز مراحل 
اولیه آزمایش را می گذراند. این هواپیما که در مدت یک ساعت خود را به نقاط 

مختلف جهان می رساند، قابلیت حمل کاهک هسته ای را داشت.

با هدف خروج از بحران اقتصادی؛
ایتالیا طرح ریاضت اقتصادی 45 میلیارد 

یورویی را تصویب کرد
هیأت دولت ایتالیا درنشسللتی فوق العاده، طرح ریاضت اقتصادی 45 میلیارد 
یورویللی را برای مقابله با بحران اقتصادی، کسللر بودجه، بدهی های فزاینده 
و فشللار بانک مرکزی اروپا تصویب کرد. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر 
ایتالیا پس از پایان این نشسللت فوق العللاده، در یک کنفرانس مطبوعاتی، از 
تصویب این طرح خبر داد. هیأت دولت ایتالیا این طرح را در پی فشار بانک 
مرکللزی اروپا و به منظور مقابله با بحران اقتصادی برای سللال های 2012 و 
 2013 میادی تصویب کرد. برنامه ریاضت اقتصادی دولت ایتالیا که شللامل
15 طرح برای کاهش هزینه ها می شود، با مخالفت نهادها و احزاب اپوزیسیون 
مواجه شد. افزایش مالیات پر درآمدها، کاهش و ادغام ایالت ها و بخش های 
کوچک کمتراز 300 هزار نفر جمعیت، کاهش هزینه های دولتی، افزایش سن 
بازنشسللتگی وکاهش حقوق و مزایای کارمندان دولتی از جمله تدابیر دولتی 
برای کاهش هزینه ها اعام شده است. جولیو ترمونتی وزیراقتصاد ایتالیا دراین 
کنفرانس مطبوعاتی گفت: براساس طرح ریاضت اقتصادی بیست میلیارد یورو 
در سللال 2012 میادی و 25 میلیارد یورو درسال 2013 از هزینه های کشور 
صرفه جویی می شود که ازاین میزان هشت میلیارد و 500 میلیون یورو مربوط 
بلله کاهش هزینه های دولتی و ۹ میلیللارد یورو مربوط به کاهش هزینه های 
نهادها و تعداد ایالت ها و بخش های کوچک خواهد بود. بانک مرکزی اروپا 
برای نجات ایتالیا از بحللران اقتصادی اقدام به خرید اوراق بهادار دولتی کرد 
و نامه ای محرمانه نیز به نخسللت وزیر ایتالیا ارسال و خواستار اتخاذ تدابیر 

ریاضت مندانه بیشتر از سوی دولت سیلویو برلوسکونی شد. 

بحث جنجالی این روزها در مصر؛
پول های آمریکا و عربستان کجا می رود

 یللک روزنامه عربی در گزارشللی نوشللت: این روزها در مصللر بحث ها و
گمانه زنی ها میان شللخصیت های مختلف سیاسی، رسانه ای و حقوقی در 
زمینه اینکه کدام شخصیت پول هایی را از آمریکا و یا عربستان سعودی دریافت 
کرده، آغاز شللده است. روزنامه القدس العربی چاپ لندن امروز در گزارشی 
نوشللت: پس از جنجالی شدن بحث ارائه کمک های مالی آمریکا و عربستان 
سللعودی به برخی احزاب و شللخصیت های مصری، دولت تصمیم گرفت 
تحقیقاتی قضایی را در این مسللأله آغاز کند. این در حالی اسللت که سفارت 
آمریکا در قاهره اعام کرد: جیم بیور، رئیس مؤسسه کمک رسانی آمریکا در 

مصر )US AID( از سمت خود استعفا داده است.
در جنگ اتهامات موجود میان لیبرال ها و جریان های سلللفی، این ایده وجود 
دارد کلله کمک های مالی آمریکا پس از انقاب مصللر، احزاب لیبرال نوپا و 
نوظهور را هدف گرفته تا بتوانند با احزاب اسللامی در انتخابات آتی رقابت 
کنند، اما تحلیل غالب درباره کمک های مالی ارائه شده توسط عربستان، این 
اسللت که این کمک های به جریان های سلللفی وهابی تندرو داده می شود تا 
بتوانند از لحاظ جایگاه سیاسی ارتقا پیدا کنند. البته برخی هم معتقدند پول های 

سعودی برای تأثیرگذاری بر روند محاکمه مبارک نیز هزینه می شود.
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عوامل زیادی به عنوان معیار ازدواج در دختر ان و پسللران مطرح اسللت. 
به عنوان مثال زیبا بودن، دارای تحصیات عالیه، درآمد و شللغل مناسللب، 
دارای خانه و ماشللین و امتیللازات دیگر  اما  میللزان تحصیات از عوامل 
مهم تشللکیل دهنده شللخصیت و به خصوص در ایران تعیین کننده وجهه 

اجتماعی است.
قابل توجه دختران و پسران آماده ازدواج: احتماالت زیر را می توان درباره 

میزان تحصیات زن و شوهر در نظر گرفت:
1- مرد دارای تحصیات عالی اسللت؛ ولی زن دارای تحصیات متوسللط 

یا کمتر است.
2- مرد و زن هر دو دارای میزان تحصیات یکسانی هستند.

3- زن دارای تحصیللات عالللی و مللرد از تحصیات کمتللری برخوردار 
است.

4- مرد دارای تحصیات عالی و زن بی سللواد است، یا تحصیات اندکی 
دارد.

در حالت 1 و 2 مشکلی برای زن و شوهر ایجاد نمی شود؛ ولی در حالت 
3 و4 اغلب زندگی زناشللویی مواجه با ناسللازگاری و در پاره ای موارد از 
هم پاشیده می شود. زنی که دارای تحصیات عالی بوده، پزشک یا مهندس 
است، از نظر تفاهم با مردی که حداکثر تحصیات ابتدایی دارد و یا راننده یا 
 لوله کش است تفاهم ندارد. مرد دنیا را به گونه ای می بیند و زن به گونه ای
دیگللر. زن در مجالللس و محافل، زمانی که شللوهرش صحبت می کند و 
احتماالً بیشللتر کلمللات را غلط ادا می نماید و یا مطالب ناخوشللایندی را 
مطرح می نماید، احساس ناراحتی و حقارت می کند؛ و در نهایت زندگی 

برای هر دو تلخ خواهد شد.
در حالت دوم که مرد دارای تحصیات عالی و زن بی سللواد یا کم سللواد 
اسللت نیز همان وضعیت اول برای مرد وجود دارد. این حالت وقتی اتفاق 
می افتد که مرد در روسللتای خود در سللن 18 تا 20 سللالگی زمانی که در 
دبیرسللتان درس می خوانده  با یکی از دختران بی سللواد روسللتایی خود 
ازدواج کرده و صاحب فرزند نیز شللده است. سپس با توجه به استعداد و 

آمادگی ذهنی که داشللته به شهر آمده و تحصیات خود را تا مراحل عالی 
ادامه داده است. در چنین زندگی نیز فضای شادی و مسرتی حاکم نخواهد 
بود. الزم به یادآوری است که نوع  تحصیات مهم نیست. آنچه در ازدواج 
مهم اسللت؛ سطح تحصیات است. در عین حال چنانچه تحصیات زن و 

شوهر در یک حوزه باشد؛ تفاهم زناشویی بیشتر خواهد بود.
به عنوان مثال ازدواج یک پزشللک با یک پرسللتار بیشتر موفق خواهد بود؛ 
تللا ازدواج یک پزشللک با یک مهندس. معذلک نللوع تحصیل در موقعیت 
ازدواج در مقام مقایسه با سطح تحصیات بسیار کم اهمیت است. اهمیت 
سللطح تحصیات در ازدواج به قدری است که چنانچه تفاوت زیاد باشد، 

می توان گفت به ندرت سازگاری وجود خواهد داشت.
مشاوره در امر ازدواج در ارتباط با عامل تحصیل 

میزان تحصیات عامل مهمی در زندگی زناشویی است. بنابراین در انتخاب 
همسر باید مورد توجه قرار گیرد. مشاوران در رابطه با عامل تحصیل در امر 
همسللر گزینی باید مراجعان را بلله اهمیت موضوع توجه دهند و در موارد 

مختلف به شرح زیر عمل نمایند.
1- با توجه به فرهنگ ایرانی چنانچه مرد تحصیات بیشللتری داشته باشد، 
در زندگی زناشللویی مشکلی ایجاد نمی شللود. به طور معمول مردانی که 
تحصیات عالی دارند، میزان تحصیات همسللر خود را در سطح متوسطه، 
در صورت هماهنگی سللایر عوامل می پذیرند. بنابراین مشللاوران در مورد 
 مراجعان خود باید این نکته را مورد توجه قرار بدهند. مواردی دیده می شود
کلله مرد با وجود داشللتن تحصیات عالی همسللر خللود را با تحصیات 
متوسللطه انتخاب می کند و مایل نیسللت که او تخصصی داشللته باشللد و 

خارج از خانه شاغل گردد.
تمایللات دختللر و پسللر در مورد سللطح تحصیل، در مشللاوره همسللر 
گزینللی بایللد مللورد توجه قللرار گیللرد. ولی به هر حللال پایین تللر بودن 
 سللطح تحصیللات دختللر در مقابل پسللر اغلب مشللکل اساسللی ایجاد

نمی نماید.
2- دختر دارای تحصیات عالی و پسللر دارای سواد اندک و یا تحصیات 
در حدود متوسللطه اسللت. در این حالت ممکن اسللت در زمان ازدواج به 
علت نکات مثبتی که در پسللر وجود دارد، پیوند زناشویی انجام گیرد؛ ولی 
این تفاوت احتمال دارد به تدریج به علل اشللتغال اجتماعی زن و احساس 
برتری نسللبت به شوهر و برعکس احسللاس حقارت شوهر در مقابل زن 

موجب اختاف شللود و زندگی شیرین زناشویی مبدل به کشمکش روانی 
و اخاقی گردد. 

بنابراین مشللاور باید عواقب بعدی این حالت را به پسللر و دختر گوشللزد 
کند و آنان را متوجه سللازد که اختاف سطح تحصیل باالخره ممکن است 
زمینلله ای برای اختاف باشللد و آنان باید در انتخاب همسللر به این نکته 

توجه نمایند.
3- حالت دیگر آن اسللت که زن یا شللوهر پس از ازدواج درس خوانده و 
اختاف سطح تحصیل ایجاد شده باشد و این امر موجب از هم گسیختن و 
یا به هم خوردن محیط گرم خانواده گردد. در این موارد مشاور باید شوهر 
را بلله زندگی پللس از ازدواج مجدد و وضعیللت زن اول و احیانًا فرزندان 
قبلی او توجه دهد و با مقایسلله دو حالت عدم ازدواج و ازدواج دوم او را 

به نابسامانی های  حالت دوم متوجه سازد.
وانگهللی زن را در جهللت تطبیللق دادن خللود بللا شللرایط زندگی جدید 
شللوهر ترغیللب نماید و باالخللره زوجین را در جهت ایللن واقعیت که از 
 هللم گسللیختگی زندگی آنان شللرایط بهتری را ایجاد نمللی نماید؛ آگاهی

 دهد.
 4- حالت دیگر موردی است که زن پس از ازدواج تحصیات عالی می نماید
و به فکر جدایی و طاق می افتد. در این حالت نیز مشللاور باید با تشکیل 
جلسللات مشاوره ای با زن و شللوهر، به ویژه زن را متوجه زندگی بعد از 
طاق و شللوهر را در جهت هماهنگ سللاختن خود با همسللرش توصیه 

نماید.
5- دخترانی هستند با تحصیات عالی که به علل مختلف با مردی کم سواد 
یا بی سواد ازدواج می کنند.  در مورد این گونه دختران و بالعکس پسرانی 
با این حالت، مشللاور باید در انتخاب همسر، آنان را با اهداف ازدواج آشنا 
سازد و به آنان بینش دهد که هدف ازدواج نه ترحم و ثواب اخروی است 
 و نلله افکار غیر واقعی در جهت جلب رضایت والدین و یا حفظ موقعیت

 آنان. 
در این صورت مسلمًا این گونه دختران و پسران تن به چنین ازدواج هایی 
نخواهنللد داد و در نتیجه بللا ناراحتی های بعد از ازدواج و یا با طاق و از 
هم گسللیختگی خانواده مواجه نخواهند شللد. البته این ها تنها نکاتی جهت 
پیشگیری از بروز مشکل است. سطح تحصیات تنها یکی از هزاران عامل 

مهم و حیاتی در مقوله ازدواج می باشد.

ازدواج كنيم يا درس بخوانيم؟

دانش روان شناسللی بللرای هر کللس و در هر جایگاه 
اجتماعللی، معنللا و کاربللردی جداگانلله دارد. فکللر 
مللی کنیللد روان شناسللی فقط بللرای دانللش آموزان، 
دانشللگاهیان و درمانگران اسللت؟ اشللتباه می کنید. از 
آنجللا که روان شناسللی موضوعی هللم کاربردی و هم 
 تئوریک اسللت، از آن می توان به طرق مختلف استفاده 

کرد.
بللا این که تحقیقللات انجام گرفته در ایللن زمینه برای 
خواننللدگان عمومللی سللنگین اسللت، امللا نتایج این 
آزمایشللات و تحقیقللات مللی تواند کاربللرد مهمی در 

زندگی روزمره ما داشته باشد.
از این رو در اینجا به چند مورد از مهم ترین کاربردهای 

روان شناسی در زندگی اشاره می کنیم:
انگیزه پیدا کنید: هدفتان چه ترک کردن سیگار باشد، چه 
 کم کردن وزن یا یاد گرفتن یک زبان جدید، روان شناسی
درس های زیللادی برای ایجاد انگیللزه دارد. برای باال 
 بردن سطح انگیزه تان برای انجام یک کار، از نکته های
زیللر کلله از تحقیقات انجللام گرفته در روان شناسللی 

آموزشی و شناختی به دست آمده، استفاده کنید.
برای باال نگه داشتن سطح عاقه تان، با عناصر جدیدی 

آشنا شوید.
بللرای جلوگیری از خسللتگی و یکنواختللی، تکرار و 

تناوب کار را تغییر دهید.
 چیزهای جدیدی یاد بگیرید که براساس دانش کنونی تان

باشد.
اهداف مشللخص برای خللود تعیین کنید کلله به طور 

مستقیم با آن کار در ارتباط باشند.
برای کاری که خوب انجام می دهید به خودتان پاداش 

دهید.
مهارت های رهبریتان را ارتقاء دهید: مهم نیسللت که 
مدیر یک دفتر باشللید یا مدیر یللک کلوپ مخصوص 
جوانان، داشللتن مهارت های خوب مدیریتی و رهبری 

در نقطه ای از زندگیتان به درد خواهد خورد.
همه آدم ها رهبر به دنیا نمی آیند، اما چند نکته ساده که 
از تحقیقات روان شناسی مربوط به این موضوع به دست 
 آمده اسللت، می تواند به شما برای ارتقای مهارت های

رهبریتان کمک کند. 
یکی از مشللهورترین تحقیقات انجللام گرفته روی این 
موضوع به سلله سللبک مدیریتی مشللخص می پردازد. 

نکات زیر برگرفته از یافته های این تحقیق است:
افراد گللروه را به خوبی راهنمایی کنید، اما اجازه دهید 

همه نظراتشان را ابراز کنند.
در مورد راهکارهای احتمالی برای مشکات با اعضای 

گروه صحبت کنید.
بر تقویت ایده ها تمرکز داشته باشید و به نظرات خاق 

گروه پاداش دهید.
رواب��ط عمومی تان را قوی ت��ر کنید: ارتباط عمومی 
فراتر از نحوه حرف زدن و نوشتن شماست. تحقیقات 
نشان می دهد که نشانه های غیرکامی سهم زیادی در 
ارتباطات میان فردی دارد. برای این که به طور موثری 
پیامتان را به فرد مقابل برسللانید باید یاد بگیرید چطور 
بلله صورتی غیرکامی خللود را ابراز کنیللد و در افراد 
پیرامونتان نیز به دنبال اشارات غیرکامی باشید. در زیر 

به چند استراتژی مهم اشاره می کنیم:
ارتباط چشمی قوی داشته باشید.

نشانه های غیرکامی را در دیگران تشخیص دهید.
یاد بگیرید از تن صدایتان برای تقویت پیامتان اسللتفاده 

کنید.
ی��اد بگیرید دیگران را بهتر درک کنید: درسللت مثل 
ارتباط غیرکامی، توانایی شللما در درک احساساتتان و 
احساسللات اطرافیانتان نقش مهمی در روابط و زندگی 
شللغلیتان بازی می کند.واژه هوش احساسی به توانایی 
شللما برای درک احساسللات خودتان و دیگران اطاق 
می شللود. این مسللاله آنقدر اهمیت دارد که برخی از 
روان شناسللان اعتقاد دارند هوش احساسی شما بسیار 
مهللم تر از هوش فکریتان اسللت، اما چطور می توانید 
هوش احساسیتان را تقویت کنید؟ راهکارهای زیر می 

تواند کمکتان کند:
واکنش های احساسی خود را به دقت ارزیابی کنید.

تجربیات و احساسللاتتان را در دفترچه ای یادداشللت 
کنید. سللعی کنیللد موقعیت های مختللف را از دیدگاه 

دیگران ببینید. 
تصمیمات درس��ت تری بگیرید: تحقیقات انجام شده 
در روان شناسللی شللناختی اطاعات زیللادی درمورد 
تصمیللم گیری ارائه می کند. با اعمال این راهکارها در 
زندگیتان می توانید یاد بگیرید تصمیمات هوشللمندانه 
تری اتخاذ کنید. دفعه بعدی که خواسللتید یک تصمیم 
بزرگ بگیرید، سللعی کنید از تکنیک های زیر استفاده 

کنید.
س��عی کنید به موقعیت از دیدگاه های مختلف نگاه 
کنید: دیدگاه منطقی، احساسللی، شللهودی، خاقانه و 
دیدگاه مثبت گرا و منفی گرا. هزینه ها و فواید احتمالی 
یللک تصمیم را در نظر بگیرید. از روش های تجزیه و 
تحلیل شبکه ای استفاده کنید که برای میزان ارضای هر 

نیاز با هر تصمیم یک نمره می دهد.
بازده کاری تان را بیش��تر کنی��د: گاهی اوقات به نظر 
می رسللد که هزاران کتاب، سللایت و مجللله به ما می 
گوید چطللور از روزمان اسللتفاده بیشللتری ببریم، اما 
 چقللدر از این توصیه ها در تحقیقللات واقعی به اثبات
رسیده اند؟ به عنوان مثال به دفعاتی فکر کنید که شنیده 
اید انجام همزمان چند کار می تواند سللرعت، دقت و 
بللازده کارتان را کم می کند. برای باال بردن بازده کاری 
تان چه درسی از روان شناسی می توانید بگیرید؟ اینها 

برخی از راهکارها در این ارتباط هستند:
وقتللی روی کارهای پیچیده و خطرناک کار می کنید از 

انجام همزمان کارهای دیگر خودداری کنید.
روی کاری که در دست دارید تمرکز کنید.
از منحرف شدن حواستان جلوگیری کنید.

سالم تر باش��ید: روان شناسللی می تواند ابزار مفیدی 
 برای تقویت سامت عمومی شما هم باشد. از راه های
تقویللت ورزش و تغذیلله سللالم تللر گرفته تللا درمان 
افسللردگی، زمینه روان شناسی سامت استراتژی های 
بسللیار مفیدی ارائه می دهد که به شللما کمک می کند 

سالم تر و شادتر زندگی کنید.
 برخی نمونه هایی که می توانید به طور مسللتقیم وارد 

زندگیتان کنید عبارتند از:
تحقیقللات نشللان داده اسللت که هم نور خورشللید و 
هللم نور مصنوعللی می تواند عائللم اختاالت فصلی 
را کاهش دهد. تحقیقات نشللان داده اسللت که ورزش 
درمانی بسیار موثر برای افسردگی و همچنین اختاالت 

ذهنی است.
تحقیقات نشان داده است که کمک به دیگران برای درک 
 خطرات رفتارهای ناسللالم به انتخاب های سللالم تری

 می انجامد.

آژیر

جامعه

دالیل و عوامل افسردگی زنان و مردان

پنجره

در محیط اطراف مان، همواره مسایلی به 
چشم می خورند که در مورد آن ها اظهار 

نظر نهایی نشده است. 
این دسللته از مسائل در پیرامون زندگی 
خصوصی و اجتماعی همه ملل و جوامع 
وجود دارد، یکی از این موارد که شللاید 
در تمام کشللورها جاری باشد موضوع 
شللانس و ارتباط با عمل اسللت. بارها 
دیده و شنیده ایم که اتفاقات را به شانس 
منتسللب کرده اند.برای مثال شللخصی 
در کار تجللارت به رشللد چشللم گیری 
می رسد، می گویند: واقعاً شانس داشت. 
چندین سللال اسللت که ما بلله کارهای 
متفاوتی دسللت می زنیم، تللاش کرده 
و راه ها را بررسللی می کنیللم اما دریغ از 
یک نتیجلله خوب ولی فانی هنوز یک 
سال هم نیسللت کارش را شروع کرده، 
 به کجا رسللیده است. تمام شللهر او را 
می شناسللند.  این واقعیللت  جاری را به 
بدشانسی خود و خوشی شانسی دیگران 
نسبت می دهند. حال پرسش این است 
آیللا می توان رشللد و موفقیت یک فرد، 
جامعه و کشللور را به دلیل اقبال بد و یا 

خوب آن دانست؟
در  واقعیللت  ایللن  تفکیللک  معیللار 
کجاسللت؟آیا می توان برای این سئوال 
پاسخی یافت. اطاعات نشان می دهد که 
هر جا پای موجودی به نام انسان در میان 
است حصول یک نتیجه گیری قطعی و 
نهایی مانند یک فرضیه علمی و ریاضی 
مقدور نیست. محکم ترین دلیل بارز آن 

پیچیدگی رفتار آدمیان است. 
به خاطر مجهللول بودن بعضی از دالیل 
باعث شللده تللا افللراد واژه شللانس را 
جایگزیللن علت اصلی کننللد. به عنوان 
مثال اگر فردی در دانشگاه یا کار تجارت 

و یا در هر حرفه ای موفق بوده و رشللد 
کند قطعاً به مجموعه عواملی ارتباط دارد 
که آن فرد بدان ها متوسللل شللده است 
ولللی از آن جایی که ممکن اسللت این 
اسللباب و عوامل برای دیگران روشللن 
 نباشللد آن را به مسللأله شللانس نسبت

می  دهند.
همه افراد، جوامع و کشللورهایی که به 
رشد و توسعه رسللیده اند درواقع علت 
اصلی پیشرفت را یافته اند و برآن فاکتورها 
پای فشرده اند و بالعکس افراد، جوامع و 
کشورهایی که از قافله توسعه و موفقیت 
بللاز ماندند قطعاً اسللباب رشللد را پیدا 

 

نکردند.
اگر لذت نمی بریم از بدشانسی ما نیست 
بلکه به عدم شناخت ما نسبت به قوانین 
»چگونه لذت بردن« بر می گردد. بایستی 
ریشلله و قوانین ذاتی مربوط به چگونه 
لذت بردن را آموخت و بدان عمل کرد 
 این واقعیت پیرامون همه امور آدمی صدق
می کند.شللانس، قانون دور کللردن ما از 
یافتن آرامش واقعی است.شانس، اسباب 
به هم ریختگی درونی و بیرونی حضور 
و بروز کسانی اسللت که به دنبال عمل 

هستند.
 شانس، بازدارنده حرفه ای عمل است. هر 
جا شانس حضور دارد عمل و موفقیت در 
خواب است.جوامعی که به شانس باور 
دارند، در عمل عقب افتاده اند. شانس هر 
 جا بروز کند ابتدا به شکار عمل مبادرت
می ورزد. شانس در جوامعی حضور دارد 
که در آن جا جهل بیشتر است و بالعکس 
عمل در جوامعی سایه می گستراند که در 
آن جا آگاهی و علم افزون تر است. وقتی 
در مجلسی شانس دعوت شود عمل را 

از آن جا بیرون می کنند. 

ای آدم بدشانس

راه هایی عملی برای به کار بردن روان شناسی
 در زندگی روزمره

الهام دختري بیست و چهار ساله اي است که به جرم حمل و مصرف مواد 
در بازداشللت پلیس است. او انگیزه خود را از ارتکاب جرم چنین بیان مي 
کند: در یکي از شللهرهاي جنوبي به همراه برادر و مادرم زندگي مي کردم 
آخریللن بچه خانواده هسللتم و برادران دیگرم به غیللر از احمد که از همه 
کوچکتر است همگي ازدواج کرده و به خاطر فقر مالي رفت و آمد چنداني 
با ما ندارند و سرگرم زندگي خودشان هستند. پدرم چند سالي است فوت 
کللرده و احمد خرج زندگللي من و مادر پیرم را تامین مللي کرد تا این که 
احمدنیز بیمار شد و به علت فقر مالي و عدم درمان به موقع از دنیا رفت.

با فوت احمدهمه چیز طوري دیگري رقم خورد و ما که تنها بودیم تنهاتر 
شده و زندگي برایمان سختر از گذشته شد. کم کم پس اندازي که حاصل 
کارگري احمد بود تمام شد، طوري که دیگر هیچ گونه خرجي و درآمدي 
نداشتیم و کسي هم نبود که به ما کمک کند. وی افزود: اینجا بود که تاش 
کردم تا هرچه زودتر شللغلي مناسللبي پیدا کنم و با درآمد آن به زندگیمان 
سللر و ساماني دهم ولي متاسللفانه به علت نداشتن تحصیات کافي به بن 

بست مواجه شدم. 
به طور معمول بیشللتر شللغل ها متعلق به آقایان بود و اگر کسللي شغلي به 
من پیشللنهاد مي کرد چون دختر بودم به نوعي مي خواسللت از من سللوء 

استفاده کنند.
 تمام افکارم شللده بود پول نمي دانسللتم چه آینده اي در انتظارم اسللت. 
مدت زیادي به دنبال شللغل مناسللب گشللتم اما به ناچللار تصمیم گرفتم 
بللراي کسللب درآمد بلله شللهر بزرگتللري مانند اصفهللان بیایم تا شللاید 
فرجي شللود. اولش مللادرم با آمدنم بلله اصفهان موافقت نمللي کرد اما با 
گریلله و زاري سللرانجام رضایت او راکسللب کردم و راهللي دیار غربت 
شللدم. در اصفهللان اقللوام بسللیار دوري داشللتیم کلله پیش آنللان رفتم و 
 سرنوشللتم را بللراي آنان شللرح دادم تللا اینکلله بتوانم بللا راهنمایي هاي

 آنان شغل مناسبي پیدا کنم.  
تغییر قیافه: 

اما هرچه قدر گشللتم باز هم با در بسللته مواجه شللدم تا ایللن که تصمیم 
گرفتم خودم را به شللکل پسران در آورم تا از گزند خطرات و آسیب هاي 
 احتمالي درامان باشللم اما از بخت بدم در دام بزرگتري چون اعتیاد گرفتار

 شدم. 
 با این تیپ با افرادي دوست شدم که فروشنده مواد مخدر بودند آنها مي گفتند
اگللر براي ما کار کني مي تواني پول خوبي به جیب بزني من هم که خیلي 
سللختي کشللیده بودم بدون فکر کردن قبول کردم. روزها گذشللت اولین 
درآمدم را براي مادرم پسللت کردم و برایش نامه اي نوشللتم که مادر جان 
نگران من نباش شغل مناسبي پیدا کردم که درآمد خوبي دارد به زودي قول 

مي دهم زندگي مان سروسامان پیدا کند. 
کنجکاوي هایم باعث شللد تا من هم شروع به مصرف مواد کردم اغلب در 

محفل هاي شبانه آنان تا صبح بیدار بودم و مواد مصرف مي کردم و فرداي 
آنروز را در خواب به سللر مي بردم طوري شللده بود به جاي پول از آنان 
مواد مي گرفتم و گرنه از درد خماري هروئین مي مردم و این باعث شللد 
همان حقوق اول که براي مادرم پسللت کردم بشللود حقوق آخرم. الهام که 
تا مقطع راهنمایي بیشتر درس نخوانده گفت: فقط براي مادر پیرم ناراحتم 
کلله بیچللاره از من هیچ خبري ندارد و فکر مي کنللد دخترش در حال کار 

کردن است. 
نحوه دستگیري: 

درپمپ بنزین در حال سللوخت گیري بودیم که پلیس به ما مشللکوک شد 
و مرا به همراه 38 گرم مواد مخدر از نوع شیشلله و ۹ گرم هروئین دستگیر 

کرد. 
فرمانده انتظامي شهرسللتان اصفهان در این خصوص گفت: دختران و زنان 
بي سرپرسللت بیشتر از زنان دیگر در خط بزه دیدگي هستند و آسیب هاي 
زیادي آنان را دنبال مي کند که یکي از آنان اعتیاد است اعتیاد ریشه بسیاري 
از جرائم است و دختران و زنان معتاد در این ارتباط اغلب به جرائمي چون 
خود فروشي، روسللپیگري،دزدي و .... براي تهیه کردن مواد و خاصي از 

درد خماري دست مي زنند.
سللرهنگ بختیاري در پایان ابراز امیدواري کرد :با حمایت و تحت نظارت 
قرار دادن این قشللر آسللیب پذیر از جامعه مي توان از بسللیاري لغزش ها 
جلوگیللري کرد و با آموزش خانواده هللا در تحکیم بنیان خانواده مي توان 

افراد را در سیستم خانواده کنترل کرد.

دستگیری دختر پسر نما 

افسردگی یک بیماری فراگیر و ناتوان 
کننده اسللت که هم زنان و هم مردان 
را مبتا می سازد اما طبق آمار پزشکی 
مستدل نرخ شیوع این اختال روانی یا 
به اصطاح روانپزشکان، سرماخوردگی 
روانی در زنان به طور تقریبی دو برابر 

بیشتر از مردان است…
به گزارش ایسللنا، بی تردید ژن ها در 
بروز افسللردگی شللدید در زنان نقش 
مهم تری دارند. روانشناسان در چندین 
بررسی مختلف با این نتیجه رسیده اند 
که احتمال ارثی بودن اسللتعداد ابتا به 
افسردگی شدید در زنان به میزان قابل 

ماحظه ای بیشتر است.
 آنهللا می گویند هرچنللد ژن های موثر 
در افسللردگی در هللر دو جنس زن و 
مللرد به هم ربط دارند اما دقیق شللبیه 
 بلله هللم نبللوده و عملکرد یکسللانی

ندارند. 
بررسللی ها نشللان می دهد که به طور 
معمول تاثیر ژن های افسردگی در زنان 
بیشللتر از مردان است. همچنین ممکن 
اسللت ژن هایی وجود داشته باشند که 
احتمللال افسللردگی را در زنللان و در 
پاسللخ به محیط متغیر هورمونی آنها، 
تشللدید می کننللد. برای مثال شللواهد 
پزشللکی و آزمایشللگاهی وجود دارد 
که نشللان می دهنللد گروهللی از زنان 
بلله ویللژه در دوران پللس از زایمان و 
در مرحللله پیش از قاعدگی، مسللتعد 
افسردگی هسللتند. این نوع افسردگی 
در خانواده هللا وجود دارد اما مردان را 
تحت تأثیللر قرار نمی دهد چرا که آنها 
تقریبًا هرگز به این تغییرات هورمونی 
دچللار نمی شللوند. به طللور کلی نوع 
عوامل موجود در زندگی یک زن نفش 
مهمی در بروز افسردگی ایفا می کنند. 
عوامل خاصللی مانند بچه دار شللدن 
و زایمللان،  هورمون هللای ژنتیکللی و 
و  بیولوژیکللی  عوامللل  شللخصیتی، 
رنج هایللی کلله زنللان در زندگی خود 
متحمل می شوند، همگی در این زمینه 

اثرگذار هستند. 
البته زنان بسللیاری هسللتند که با این 
عوامل روبه رو شده اند اما هیچ کدام از 
عائم بیماری افسردگی در آنها مشاهده 
نشده است. بنابراین بروز یا عدم بروز 
این عائم تا حد زیادی به فیزیولوژی 
و مسللائل هورمونی، تفکرات و شکل 

زندگی زنان بسللتگی دارد. افسردگی 
کلینیکللی روی خلق، ذهن، جسللم و 

رفتار شما تاثیر می گذارد. 
وراثت، محیط و فاکتورهای جسللمی 
روانللی اجتماعی عوامل دسللته بندی 
شده اصلی در بروز عائم این اختال 
هسللتند که گاهللی اوقات بلله حدی 
پیشللرفت می کند که فرد را از زندگی 
معمللول و ارتبللاط گرفتن بللا دیگران 

ساقط و ناتوان می کند.
روانپزشللکان تاکید دارنللد که یکی از 
بیماری  درمان هللا جهت  متداول ترین 
افسللردگی تجویللز داروهللای ضللد 
افسللردگی، روان درمانی و یا ترکیبی 

از هر دو روش است. 
هر کدام از این درمان ها می تواند با در 
نظر گرفتن ماهیت و شدت افسردگی 
در افللراد مختلف به کار گرفته شللوند 
و البتلله تللا حدود برتری هللر کدام از 
انواع درمان ها، بسللتگی به خود بیمار 

و شرایط وی دارد. 
در افسللردگی های جزئللی و خفیللف 

یکی از این درمان هللا و یا هر دو نوع 
درمللان مفید اسللت در حالللی که در 
افسللردگی های شللدید و ناتوان کننده 
به طور معمول اولیللن قدم در درمان، 

تجویز دارو است. 
در درمللان ترکیبللی، دارو می تواند به 
سللرعت عائللم جسللمی مربللوط به 
بیمللاری افسللردگی را از بین ببرد، در 
حالی که روان درمانی به فرد می آموزد 
که چگونه با اسللتفاده از طرق موثر به 

حل مشکات بپردارد.
تصمیللم گیری بللرای انتخاب هر یک 
از این شللیوه ها تنها بر عهده پزشللک 

متخصص است.

دث
حوا
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهان

رتبه ششم چهارمحال و بختیاري در کشور 
برای پرداخت تسهیالت مسکن مهر 

معاون عمراني اسللتاندار چهارمحال و بختیاري گفت: بانک مسللکن 
این اسللتان از بین 35 مدیریت کل کشللور، رتبه ششم را در پرداخت 
 تسللهیات مسللکن مهر دارد. محمود عیدي در کمیتلله کنترل مالي 
پروژه هاي مسللکن مهر چهارمحال و بختیاري اظهار داشللت: بانک 
مسکن این استان مبلغ دو میلیارد و 180 میلیون ریال تسهیات براي 

ساخت مسکن مهر اعطا کرده است. 
وي اظهار داشت: میانگین پرداخت تسهیات مسکن مهر کشور 5۹/7 
درصد و این شاخص در چهارمحال و بختیاري 68/18 درصد است. 
عیدي بیان داشللت: سه هزار واحد مسللکن مهر در این استان از این 
تسهیات استفاده کردند. این مسئول یادآور شد: 77 میلیارد ریال براي 
تسللهیات آماده سازي از سللال 86 تاکنون و 756 میلیارد ریال براي 
تسللهیات ساخت مسکن مهر از ابتدا تا کنون در استان به متقاضیان 
اعطا شد. پنج هزار واحد مسکن مهر در چهارمحال و بختیاري تا پایان 

شهریور به متقاضیان تحویل مي شود.

هر هفته؛
12 هزار گردشگر از مناطق طبیعی 

کوهرنگ دیدن می کنند
بخشدار مرکزی کوهرنگ گفت: هر هفته 12 هزار گردشگر از مناطق 
طبیعی و دیدنی این شهرستان بازدید می کنند. ستار فرهادی نیا اظهار 
داشت: با توجه به وجود جاذبه های بسیار دیدنی و دست نخورده در 
این شهرستان که چشم هر مسافری را می نوازد، ضرورت برنامه ریزی 
در راستای پاسللخگویی به مطالبات گردشگران بیش از پیش الزم و 

ضروری است. 
وی با اشاره به مناطق دیدنی این شهرستان گفت: چشمه دیمه، غار یخی 
چما، آبشار شیخ علیخان، آبشار تونل چلگرد، پیست اسکی چلگرد، 
دشت الله های واژگون و چشمه سارهای فراوان از جمله نقاط دیدنی 
این شهرستان اسللت. فرهادی نیا با تأکید بر این که داشتن جاذبه های 
گردشللگری طبیعی و زیبا از بارزترین ظرفیت های این شهرستان به    
شللمار می رود، گفت: حضور گردشگران عاوه بر این که برای مردم 
منطقلله می تواند درآمدزا باشللد، در معرفی شهرسللتان بسللیار نقش 
عمده ای دارد که از رهگذر معرفی شهرستان هم امکان سرمایه گذاری 
در شهرستان بیشتر شده، هم این که زمینه برای اشتغال فراهم می شود. 
بخشدار مرکزی کوهرنگ با انتقاد از عملکرد اداره کل میراث فرهنگی 
و گردشللگری این اسللتان در راسللتای آماده سللازی زیرساخت های 
گردشگری در این شهرستان گفت: این شهرستان با وجود برخورداری 
از اسللتعداد و ظرفیت های مناسب برای توسعه گردشگری و جذب 
توریست به  علت عدم بهره مندی از امکانات و زیرساخت های مناسب 
نمی تواند به خوبی پاسخگویی نیازهای گردشگران بوده که این امر در 
روند جذب گردشگر به این شهرستان بسیار مؤثر است. وی تخصیص 
اعتبارات گردشگری این شهرسللتان را بسیار ناچیز دانست و گفت: 
صنعت گردشللگری و توریسم موقعیت مناسبی برای اشتغال جوانان 
اسللت که به نگاه دیگر به آن متوجه بهره مندی گسللترده کشورهای 
غربی از تمام توانمندی های این صنعت در راسللتای پیشرفت جوامع 
خود خواهیم شللد. فرهادی نیا با اشللاره به 20 فرصت شللغلی ایجاد 
شللده در این شهرسللتان گفت: بلله  علت عدم برنامه ریزی مناسللب 
از سللوی مسللئوالن ایجاد این تعداد فرصت شغلی نشللان از کارایی 
نداشللتن مسئوالن و عدم بهره گیری از فرصت های ایجاد شده است. 

معرفی معاون سما دانشگاه آزاد شهرکرد 
به عنوان معاون برتر منطقه چهار 

سللید محمود علوی سامانی معاون دانشللگاه و رئیس مرکز آموزشی 
و فرهنگی سللما دانشگاه آزاد اسللامی واحد شهرکرد در گردهمایی 
معاونان سما سراسر کشور که در چالوس برگزار شد به عنوان معاون 
برتر منطقه چهار معرفی شد. معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی 
و فرهنگی سما دانشگاه آزاد اسامی واحد شهرکرد افزود: در ارزیابی 
سالیانه ای که از سوی سللازمان سمای کل کشور انجام می شود هر 
سال معاونان نمونه کشوری در مناطق 14 گانه سما معرفی می شوند 
که در سللال جاری نیزحوزه سما واحد شللهرکرد برگزیده شد. سید 
محمود علوی اظهار داشللت: این ارزیابی ها هر ساله در حوزه های 
فعالیت اداری، مالی، آموزشللی، پژوهشی، فرهنگی و توسعه به عمل 
می آید، که تاکنون سمای شهرکرد چهار مرتبه به عنوان برتر انتخاب 

شده است.

عضو كمیسیون اجتماعی مجلس:
مجلس یک  نوبته شدن مدارس ابتدایي 

را تصویب نمي کند
عضو کمیسیون اجتماعي مجلس گفت: مجلس اجراي طرح یک نوبته 
شللدن مدارس ابتدایي را براي تمام مناطق کشللور تصویب نمي کند. 
نصراله ترابي اظهار داشت: طرح و اقدام اخیر وزیر آموزش و پرورش 
مبني بر اجراي طرح شیفت ثابت صبح مدارس ابتدایي، نیازمند ایجاد 
زیرسللاخت هاي الزم است چرا که در صورت فراهم نشدن این زیر 
سللاخت ها آسیب جدي به مقاطع آموزشي راهنمایي و متوسطه وارد 
مي شللود. وي افزود: به منظور اجراي دقیق ایللن طرح باید اقدامات 
کارشناسللي الزم در مناطللق مختلف انجام شللود تللا در مناطقي که 
زیرساخت هاي کافي آماده سازي نشده است، مشکات برطرف و تا 

مهیا کردن امکانات از اجراي این طرح خودداري شود. 

مدیرعامل گروه سایپا خبر داد:
افزایش اشتغالزایی سایپاکاشان 

به بیش از 30 هزار نفر
مدیرعامل گروه خودروسللازی سایپا از برنامه ریزی برای تولید 300 
هزار دستگاه خودرو تا پایان سال در سایپا کاشان خبر داد و گفت: این 
شللرکت به عنوان یک قطب صنعتی تاثیرات مناسبی بر اشتغال زایی، 
صنعت و تجارت این منطقه داشته است. به گزارش موج، نعمت اله 
پوسللتین دوز، در بازدید از مجتمع تولید خودرو سللایپا کاشان اظهار 
داشت: با انجام فاز دوم شرکت سایپا کاشان شامل سالن های پرس و 
فاز سوم و برنامه ریزی برای احداث شرکت های قطعه سازی در کنار 
این شللرکت، ظرفیت ایجاد اشتغال مستقیم به بیش از 10 هزار نفر و 
اشتغال غیر مستقیم به 20 هزار نفر در این منطقه خواهد رسید. وی با 
اشاره به برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت تولید این شرکت به 150 
هزار دسللتگاه خودرو تا پایان سال 13۹0 تصریح کرد: باید عاوه بر 
افزایش ظرفیت تولید، برای گسترش حوزه خدمات پس از فروش نیز 
برنامه هللای جداگانه ای در نظر بگیریم تا از این طریق تمام نیازهای 

مشتریان را برطرف سازیم. 
پوستین دوز از افزایش حجم فعالیت های توسعه ای گروه سایپا خبر 
داد و گفت: روند رو به رشللد تولید خللودرو و حضور در بازارهای 
مختلف سبب خواهد شد گروه خودروسازی سایپا با ارتقای الگوهای 
صنعتللی، به عنوان یک تولیدکننده بین المللی نقش مهمی در صنعت 
کشللور ایفا کند. مدیرعامل سللایپا افزود: مفتخریم که در سال جهاد 
اقتصادی با تللاش و همکاری تمامی کارکنان گروه خودروسللازی 
سللایپا نه تنها آثار تحریم های بین المللی را از میان برداشللتیم، بلکه 
در حوزه های صادراتی و بازارهللای خارجی نیز اقدامات بزرگی را 
پایه گذاری کردیم و همکاری های خوبی با شرکت های بین المللی 
خودروسازی برای تنوع محصوالت آغاز شده است. وی یادآور شد: 
خصوصی شدن شرکت سایپا موجب شده با فعالیت مضاعف به سوی 
تولید یک میلیون دستگاه خودرو در سال حرکت کنیم و ضمن تاش 
برای دستیابی به بازارهای بین المللی، سهم خود را از بازار خودروی 
داخل به بیش از 50 درصد برسللانیم. مدیرعامل گروه خودروسازی 
سللایپا در پایان ابراز امیدواری کرد مردم و مسللئوالن شللهر کاشان با 
حمایت از این واحد صنعتی زمینه های توسللعه آن را فراهم کنند تا 

صنعت کشور به اهداف واالی خود دست یابد.

کاهش ده درصدی مصرف بنزین 
و گازوئیل در اصفهان

مدیرعامل شللرکت پخش فرآورده های نفتی اسللتان اصفهان گفت: 
باگذشت ۹ ماه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصرف بنزین و 
گازوئیل در استان اصفهان حدود ده درصد کمتر شده است. فرازمند 
در گفتگو با ایسللنا، مصرف بنزین در این مدت را یک میلیارد و 35 
میلیون لیتر اعام کرد و افزود: در مدت مشابه سال قبل از اجرای این 
طللرح مصرف بنزین بیش از یک میلیارد و 121 میلیون لیتر بود. وی 
میزان مصرف گازوئیل را پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها 
در اسللتان دو میلیارد و 45 میلیون لیتر اعللام کرد و گفت: در مدت 
مشابه قبل از اجرای این طرح دو میلیارد و 260 میلیون لیتر گازوئیل 
در این استان توزیع شد. مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی 
اسللتان اصفهان بیان کرد: روزانه چهار میلیون و 600 هزار لیتر بنزین 
و ۹ میلیون و 400 هزار لیتر گازوئیل در 230 جایگاه سللوخت استان 

اصفهان توزیع می شود.

طی چهار ماه گذشته؛
7000 قطعه تجهیزات دریافت 

از ماهواره کشف شد
زاینده رود

مأموران انتظامی شهرسللتان خمینی شهر طی چهار ماه گذشته 
نزدیک به هفت هزار قطعه تجهیزات دریافت از ماهواره را کشللف و 
ضبط کردند. فرمانده انتظامی شهرسللتان خمینی شهر ضمن بیان این 
مطلب گفت: در این مدت تعداد شللش هزار و ۹47 قطعه تجهیزات 
دریافت از ماهواره و دو هزار و 61۹ حلقه سی دی غیرمجاز از سطح 
شهرستان کشف و ضبط شد. سرهنگ حسین یاردوستی ضمن اشاره 
به شناسایی و دستگیری 15 نفر نصاب در این زمینه خاطرنشان کرد: 
در زمینه تجهیزات دریافت از ماهواره طی مدت اشاره شده یک باند 

تهیه، توزیع و نصب تجهیزات دریافت از ماهواره نیز منهدم شد.
به نقل از پایگاه اطاع رسللانی پلیس وی ضمن بیان این که تماشای 
برنامه های ماهواره آثار روحی و روانی مخربی بر روی بینندگان خود 
به ویژه جوانان و نوجوانان دارد افزود: متأسللفانه دارندگان این گونه 
تجهیزات نسبت به عوارض روحی روانی استفاده این نوع تکنولوژی 
بی اطاع بوده و با توجیهاتی نظیر نبود سرگرمی و تفریح سالم جهت 
پر کردن اوقات فراغت فرزندان نسللبت به خریللد و نصب ماهواره 
می زنند. فرمانده انتظامی شهرسللتان خمینی شهر گفت: والدین باید 
هوشیار باشند که هر تصویر غیرمجاز و تحریک کننده باعث هزاران 

اختال روحی و روانی در بیننده خواهد شد.

دستگیری یازدهمین متهم باغ شیطانی
غامرضا انصاری، رئیس کل دادگستری استان، با اعام این خبر گفت: 
متهم پس از پیگیری های فراوان در شیراز دستگیر و به اصفهان منتقل 
و تحویل قضات محترم شعبه 18 دادگاه کیفری استان اصفهان جهت 

انجام تحقیقات شد.

عضوشللورای اسامی شللهر اصفهان با موافقت طرح 
احداث بوسللتان بدون دخانیات در سطح این کانشهر 
گفت: این بوستان باید در راستای سیاست های مدیریت 
شللهری اصفهان در ارتقای سامت اجتماعی با هدف 
تشویق شللهروندان به اسللتفاده نکردن از مواد دخانی، 
احداث شود. وحید فوالدگر با اعام این مطلب افزود: 
در بوسللتان بدون دخانیات می توان پارک ها و اماکن 
عمومللی در عرصه مبارزه با مصرف مواد دخانی، آماده 
سازی کرد به طوری که انواع تابلوهای هشدار دهنده با 
موضوع استعمال نکردن دخانیات و نیز اطاع رسانی در 

خصوص مضرات مصرف مواد دخانی نصب شود. 
وی با اشللاره به این که در بوستان های بدون دخانیات 
باید آموزش های الزم به عوامل اجرایی و کارگران داده 
شللود تا مصرف مواد دخانی کاهش یابد اظهار داشت: 
عللاوه بر نصب پاکاردها و تابلوهای هشللدار دهنده 
در بوسللتان ها و تولیللد و توزیع کتابچه های راهنما و 
بسته های آموزشی درباره مضرات سیگار، ایستگاه های 
مشللاوره ترک سیگار با حضور پزشکان مجرب در این 
بوستان ها می توان برپا کرد. وی به ممنوعیت استعمال 
دخانیات در تمامی ساختمان های مربوط به شهرداری 
اذعان داشت: عاوه بر توسعه فرهنگ مبارزه با استعمال 
دخانیات، منع استعمال دخانیات در تمامی ساختمان های 

اداری و غیراداری تصویب شللده که اجرای این قانون 
نیازمند پیگیری نهادها و دسللتگاه های قانونگذار است. 
عضوشللورای اسامی شللهر اصفهان از ضعف اجرای 
قوانین مرتبط با حوزه دخانیات سللخن به میان آورد و 

ادامه داد: »ما در حال حاضر قانون منع اسللتفاده از قلیان 
داریم اما این قانون اجرایی نمی شود. در حالی که قوانین 
مربوط به منع استعمال دخانیات باید بیش از این ها از 

سوی مراجع مسئول جدی گرفته شود.

اسللتاد دانشللگاه اصفهان گفللت: ایللران از دریافت 
رادیو دارو محروم است و این موضوع سبب افزایش 
مشللکات افراد دارای بیماری های سللرطانی شللده 
است. ایران برای تولید رادیو، رآکتور هسته ای اراک 

را جایگزین رآکتور تهران کند. 
مهدی محمدی در جمع دانشللجویان دانشللگاه پیام 
نور اصفهان که در ضیافت اندیشلله حضور داشللتند، 
با اشللاره به فناوری هسللته ای اظهار داشت: امروزه 
و در جامعه کنونی فناوری هسللته ای از موضوعاتی 
محسوب می شللود، که به میزان کمی به آن پرداخته 
شللده اسللت. وی با بیان این که انرژی هسللته ای در 
ایللران دارای ابعللاد مختلفی اسللت، اضافه کرد: یک 
دیللدگاه از ایللن انرژی در ایران دیللدگاه حقوقی آن 
است و مشخص شدن مبنای قانونی، احکام و پایبند 
بللودن ایران به تعهدات خللود در این زمینه از موارد 
مطرح شللده در این دیدگاه محسوب می شود. استاد 
دانشگاه با اشاره به ابعاد فنی انرژی هسته ای در ایران 
تصریح کرد: در بعد فنی انرژی هسللته ای باید معنای 
فنللی بودن این انرژی، مرز فناوری صلح آمیز فناوری 
تسلللیحاتی و جایگاه ایران از نظر فناوری هسللته ای 

مشخص شود. 
وی به ابعاد سیاسللی انرژی هسللته ای در ایران اشاره 
کرد و ادامه داد: در پرونده سیاسی این نوع از انرژی 
باید مشخص شود، که فناوری ایران در چه مرحله ای 
قللرار دارد و در آینده نیز ایران چلله مراحلی را طی 

می کند. 
محمدی با بیان این که فناوری هسللته ای از نظر فنی 
دارای دو جنبه اسللت، ادامه داد: جنبه نخسللت این 
فناوری از لحاظ فنی بودن مربوط به راکتور هسته ای 
اسللت و ابزارهللای تبدیل کننده انرژی هسللته ای به 
انرژی های دیگر مانند تبدیل انرژی هسته ای به برق، 

راکتور هسته ای محسوب می شوند. 
  نزاع كش��ور در پرونده هس��ته ای مربوط به 

تالش ایران برای تولید هسته ای است 
وی به جنبه دوم فناوری هسللته ای از نظر فنی بودن 

اشاره کرد و بیان داشت: تولید سوخت هسته ای جنبه 
دوم این موضوع محسوب می شود و راکتور هسته ای 
مانند دیگر ابزار های فیزیکی به سوخت نیاز دارند و 
یکی از نزاع ها و تنش های کشور در پرونده هسته ای 
مربوط به تاش ایران برای تولید هسللته ای اسللت. 
این استاد دانشللگاه با بیان این که دو نوع راکتور آب 
سبک و راکتور آب سللنگین وجود دارد، تأکید کرد: 
راکتور های آب سللبک از آب خنک و معمولی برای 
خنک شدن استفاده می کنند و سوخت این راکتور ها 
اورانیوم 3/5 تا پنج درصد غنی شللده اسللت. وی به 
وجود یک واحد راکتور آب سللبک در ایران اشللاره 
کرد و افللزود: این راکتور در بوشللهر وجود دارد و 
بللا برنامه ریزی ها و انجام اقدامللات الزم این راکتور 
در ماه های آتی راه اندازی و به شللبکه سراسری برق 
متصل می شود. محمدی گفت: فناوری مهم و پیچیده 
نیاز دارد که پلوتونیوم موجود در سللوخت هسته ای 

برای بمب هسته ای جدا شود. 
اسللتاد دانشللگاه اصفهللان با بیللان این که سللوخت 
راکتور های آب سللنگین بر خللاف راکتور های آب 
سللبک اورانیوم طبیعی اسللت، اضافه کرد: خروجی 
راکتللور آب سللنگین پلوتونیوم خالص محسللوب 
می شللود و خروجی این نوع آب با سللاح هسته ای 

برابر است. 
س��الح هس��ته ای با خروجی آب سنگین قابل 

ساخت است 
وی به نقش آب سللنگین در ساخت ساح هسته ای 
اشاره کرد و بیان داشت: ساح هسته ای با استفاده از 
خروجی آب سللنگین به راحتی ساخته می شود و در 
حال حاضر راکتور آب سنگین در ایران وجود ندارد. 
وی به وجود راکتور تحقیقاتی در تهران اشاره کرد و 
اداملله داد: در حال حاضر این راکتور رادیو ایزوتوپ 
را بللرای مصللارف پزشللکی تولید می کند و شللامل 
مواردی مانند عکس بللرداری، دارو های بیماری های 
سللرطانی می شود. اسللتاد دانشللگاه اصفهان با اشاره 
به تحریم های غیر قانونی چند سللال اخیر تأکید کرد: 

با توجلله به این تحریم ها کشللور های دیگر به ایران 
رادیللو دارو نمی دهنللد و ایران از رادیللو دارو محروم 

شده است. 
وجود 800 هزار بیمار سرطانی در ایران 

وی به نتایج محروم بودن ایران از دریافت رادیو دارو 
اشللاره کرد و ادامه داد: بللا توجه به وجود 800 هزار 
بیمار سللرطانی در کشور، ایران از دریافت رادیو دارو 
محروم شللده اسللت و این موضوع سللبب افزایش 
آسللیب های جامعه 800 هللزار نفر بیمار سللرطانی 

می شود. 
محمدی با اشللاره به مصارف رادیو دارو در کشللور 
گفللت: رادیو دارو هللا در ایللران هیچ گونلله مصرف 
تسهیاتی و نظامی ندارند و تنها در مصارف پزشکی 
استفاده می شللوند. وی به راهکار های برطرف شدن 
این مشللکل اشللاره کرد و اظهار داشللت: سللاخت 
رادیو دارو در کشللور از راهکار های برطرف شللدن 
این بحران محسوب می شللود و در حال حاضر این 
موضوع به دلیل به پایان یافتن عمر راکتور تحقیقاتی 
تهران انجام شللدنی نیست. استاد دانشللگاه با اشاره 
بلله ضرورت ایجاد یک راکتللور تحقیقاتی جدید در 
کشور تصریح کرد: تولید رادیو دارو برای بیماران به 
ایجاد یک راکتور تحقیقاتی جدید در کشور نیاز دارد 
و راکتور هسللته ای اراک جایگزین راکتور هسللته ای 

تهران می شود. 
 نود و س��ه درصد اورانیوم باید برای تولید 

سالح هسته ای غنی شود 
وی میللزان غنی شللدن اورانیوم برای تولید سللاح 
هسته ای اشللاره کرد و ادامه داد: ۹3 درصد اورانیوم 
بایللد برای تولید سللاح هسللته ای غنی شللود و با 
غنللی شللدن اورانیوم زیللر ۹0 درصد سللاح اتمی 
تولید نمی شللود. محمدی با اشللاره به پیچیده بودن 
مراحل تولید سللوخت هسللته ای اشاره کرد و گفت: 
با توجلله به این موضوع در ایللران اقدامات الزم در 
 این زمینه انجام شللده و مراحل مختلف آن طی شده 

است.

رئیس اداره تأمین اجتماعی کاشللان از برطرف شدن 
مشللکل کارگران شرکت ریسللندگی این شهرستان 
ظللرف دو سللال آینللده به خللودی خود خبللر داد. 
حسین شللعبانی زاده با اشللاره به اجرای طرح ویژه 

برای بازنشستگی کارگران کارخانجات ریسندگی و 
بافندگی این شهرستان از سوی دولت اظهار داشت: 
این طرح فقط برای کارگران این کارخانجات اسللت 
و به دیگر شرکت های صنعتی کاشان ارتباطی ندارد. 
وی با اشللاره بلله فعالیت یکهللزار و 100 نفر کارگر 
در کارخانجات ریسندگی و بافندگی کاشان در حال 
حاضر افللزود: از این تعداد کارگر شللاغل 250 نفر 
کارگر به دلیل غیبت نتوانسللتند بازنشسللته شوند که 
برای بازنشسللته شللدن این تعداد کارگر، فرمانداری 
کاشللان و اسللتانداری اصفهللان پیگیر رفع مشللکل 
هسللتند. به گفته وی حللدود 150 نفللر از کارگران 
کارخانه ریسللندگی و بافندگی کاشللان نیز در حال 
حاضر با شللرایط عادی می توانند بازنشسللت شوند. 
رئیس اداره تأمین اجتماعی کاشان تعداد بازنشستگان 

تحت پوشللش این اداره را در شرایط فعلی 17 هزار 
نفر دانسللت و یادآور شللد: 62 هزار نفر شللاغل در 
این شهرسللتان تحت پوشللش بیمه تأمین اجتماعی 
هستند که همه سللاله تعدادی از آنها بازنشست و به 
جمع بازنشسللتگان شهرستان کاشان اضافه می شوند. 
شللعبانی زاده در ادامه با اشاره به بازنشستگی نزدیک 
به دو هزار نفر در کاشللان طی سللال گذشته تصریح 
کرد: از این تعداد 400 نفر با استفاده از قانون کارهای 
سخت و زیان آور بازنشست شدند و مابقی با استفاده 
از قانون ماده 76 با 60 سللال سن و 10 سال سابقه و 
یا 50 سال سن 30 سال سابقه بازنشست شدند. وی 
همچنیللن اضافه کرد: حللدود یک هزار و 400 نفر از 
کارگران واجد شرایط مراکز صنعتی شهرستان کاشان 

نیز در سال گذشته از بیمه بیکاری استفاده کردند.

عضوشورای اسالمی شهر اصفهان خواستار شد:

بوستان بدون دخانیات در اصفهان احداث شود

در پی اقدامات ضد حقوق بشری آمریكا در محروم كردن بیماران سرطانی؛
ایران برای تولید رادیو راکتور هسته ای اراک را جایگزین کند

ظرف دو سال آینده؛
مشکل کارگران ریسندگی کاشان برطرف می شود

كمك 17 میلیارد ریالی فرمانده 
قرارگاه خاتم االنبیا به ایتام 

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء کشور 17 میلیارد ریال برای کمک 
به تأمین مسکن، جهیزیه و اطعام ایتام استان چهارمحال و بختیاری اهدا 
کرد. سللردار حزنی در نشسللت مشترک سللپاه قمر بنی هاشم استان با 
مسللئوالن کمیته امداد امام خمینی و اوقاف و امور خیریه اسللتان گفت: 
مأموریت این نهاد در راسللتای مردمداری، مردم یاری و مردم دوسللتی 
است. دبیر ستاد زکات کشور هم در این نشست گفت: ده میلیارد ریال 
برای تأمین جهیزیه نوعروسان و اطعام ایتام استان اختصاص یافت آقای 
نبی لو افزود: پارسال کشاورزان کشور 600 میلیون ریال برای کمک به 

فقرا و اجرای طرح های عمرانی در شهرها و روستاها اهدا کردند. 
آقای رسللتگار مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان نیز گفت: تاکنون 
کشاورزان استان 1 میلیارد ریال زکات به این نهاد پرداخت کرده اند که 
پیش بینی می شللود امسال ده میلیارد ریال زکات در استان جمع آوری 

شود.

پهباد قراول توسط پنج دانشجوی اصفهانی به پرواز در آمد
نشست خبری مدیرکل مسکن و شهرسازی به منظور بازدید از 
پروژه های طرح مسکن مهر منظریه و تشریح عملکرد اداره کل 

مسکن و شهرسازی در منظریه برگزار شد.
علی ابراهیمی سهمیه مسللکن مهر استان را چهل هزار واحد 
معرفی کرد و افزود: از این تعداد هجده هزار و 800 واحد در 
شهرها و 21 هزار واحد در روستاهای استان می باشد. ابراهیمی 
با اشللاره به این که از هجده هزار و 800 واحد مسللکونی در 
شللهرها 13 هزار واحد در شهرهای باالی 25 هزار نفر و پنج 
هللزار 800 واحد در شللهرهای با جمعیت زیللر 25 هزار نفر 

است.
ابراهیمی در ادامه از روند رو به رشللد سللاخت و سللازها در 
شهرهای باالی 25 هزار نفر استان خبر داد و گفت: تاکنون ده 
هزار و 583 واحد مسکونی پروانه ساختمانی اخذ کرده اند که 
از این میان هفت هزار و ۹67 واحد در مرحله پایان اسللکلت 

قرار دارند.
وی تعللداد واحدهایللی که مرحللله سللقف کاری را به پایان 
رسللانده اند را هفت هزار و 313 واحد معرفی کرد و افزود: ده 

هزار و 733 واحد در مرحله نازک کاری قرار دارند. 
ابراهیمللی با بیان این کلله منظریه هم اکنللون مهم ترین قطب 
ساخت و ساز استان است تصریح کرد: در دو ماه آینده مرحله 
گازرسللانی به منظریه تکمیل خواهد شللد. ابراهیمی در ادامه 
گفت: سللاخت دو مدرسه 12 کاسلله در منظریه رو به اتمام 
است و تا پایان شهریورماه شاهد افتتاح آنها خواهیم بود. وی 

همچنین از ساخت سه مسجد در منظریه خبر داد.
مدیرکل مسکن و شهرسازی با اشاره به این که در منظریه ۹76 
واحد مسکونی به صورت صنعتی ساخته می شود تصریح کرد: 
در آینده ای نه چندان دور افتتاح بیش از دو هزار و 500 واحد 

مسکونی را در استان خواهیم داشت.

پهبللاد قللراول سللاخته پنللج دانشللجوی کارشناسللی 
 رشللته هللوا و فضللا در اصفهللان طراحی و بلله پرواز 

در آمد. 
سرپرسللت گروه علمی دانشللجویی کاوه در حاشللیه 
مراسللم پرواز این پهباد اظهار داشللت: این هواپیمای 
بدون سرنشللین که توسللط پنج دانشللجوی دانشللگاه 
صنعتی مالک اشللتر سللاخته شده در کشللور بی نظیر 

است. 
محمللد جوانی تصریللح کرد: قدرت حمللل بار باالی 
این هواپیما در مقایسلله با هواپیماهای همتراز خود در 
کشورهای دیگر که قطب هوا فضای جهان هستند، آن 

را متمایز کرده است. 
سرپرسللت گروه علمی دانشللجویی کاوه افزود: حجم 
سازه کمتر و وزن کم آن موجب می شود، بار بیشتری 

توسط این هواپیما حمل شود. 
مسللئول ایللن طللرح اظهللار داشللت: ایللن پرنللده با 
هزینلله هفت میلیللون تومانللی دانشللجویان در مدت 
 هفللت ماه کار شللبانه روزی طراحی و سللاخته شللده 

است. 
 ایمللان قللادری با بیللان این کلله مأموریت ایللن پهباد
گشللت زنی و شناسایی است، خاطرنشان کرد: تکمیل 
سامانه های دریافت داده های آن نیازمند بودجه کافی 
اسللت و در صورت تأمین آن در مدت دو هفته تکمیل 

خواهد شد. 
وی با بیان این که تکمیل این طرح و طراحی سازه های دیگر 
از برنامه های دیگر گروه علمی دانشجویی کاوه است، 
 خواسللتار کمک های مسئوالن از طرح های دانشجویی 

شد.

بازدید مدیركل مسكن و شهرسازی از پروژه مسكن مهر منظریه
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گوناگون

 فرآیندهای گوناگونی در بدن هس��تند که بر اش��تها اثر
م��ی گذارند. بدن می خواهد س��طح دریافت و مصرف 
انرژی را متعادل نگه دارد و شما نمی توانید با تلقین به 
خود که گرسنه نیستید، بدن تان را گول بزنید چون بدن 
بر شما غلبه خواهد کرد. دانستن و درک علم گرسنگی 
و س��یری و فرآینده��ای مرب��وط به آن به کارشناس��ان 
 تغذی��ه کمک می کند تا به مراجعان خود بیش��تر کمک

کنند.
وقت��ی افراد می خواهند وزن کم کنند، حس گرس��نگی 
 که به آن ها فش��ار وارد می کند، مانع از موفقیت آن ها
می ش��ود. وقتی آن ها می��زان کالری های دریافتی خود 
 را کاه��ش می دهند، بدن ش��ان غذای بیش��تری طلب

می کند.
 پژوهش��ی ک��ه در س��ال 2007 در آمریکا انجام ش��د، 
نش��ان داد ک��ه در حدود دوس��وم آمریکای��ی ها رژیم 
دارن��د. در این بررس��ی، دو نفر از هر س��ه نفر افرادی 
که رژیم داش��تند، گفتند حس گرس��نگی آن ها را وادار 
به شکس��تن رژی��م می کن��د و 56 درصد ه��م عنوان 
 کردن��د که لحظاتی بوده که از گرس��نگی در حال مرگ

بوده اند.
ب��ت هوبریچ، متخصص تغذی��ه و مدیر اجرایی انجمن 
کنترل کالری، می گوید: گرسنگی مهم ترین دلیل برای 
خوردن اس��ت. اگر افراد نتوانند برای غلبه بر گرسنگی 
 سبک زندگی شان را در کوتاه مدت تغییر دهند، نمی توانند

در بلندمدت این کار را بکنند.
 ح��س گرس��نگی یکی از مهم ترین حس های انس��ان 
اس��ت و یکی از حیاتی ترین مکانیس��م ه��ای بقا برای 
انسان های نخستین بوده است که او را به شکار و انبار 

کردن غذا وادار می کرده تا زنده بماند.
  فرآورده های رژیمی که برای کنترل اشتها ساخته شده اند،
اغل��ب دارای ویتامین b، کرومیوم، چای س��بز، ریش��ه 
زنجفیل، عصاره پوس��ت انگور، عصاره هس��ته انگور و 
گیاه ش��وید هستند در حال حاضر که چاقی بسیار شایع 
است، پژوهش های بسیاری در زمینه حس گرسنگی و 

اشتها انجام می شود.
این مطالعات درباره جنبه های گوناگونی چون ژنتیک، 
تنظیم ه��ای هورمونی، رفت��ار، روان شناس��ی و رژیم 
غذایی بحث م��ی کند. پژوهش��گران روی موضوعات 
گوناگون��ی کار م��ی کنن��د؛ از نوروپپتیده��ای تنظی��م 
کنن��ده اش��تها و عوامل ژنتیکی در اف��راد چاق گرفته تا 
رفتارهای غیراجتناب��ی و اثرات غذاها بر تحریک حس 
گرس��نگی و آن ه��ا امیدوارند که بتوانند علت گرس��نه 
 شدن را دریافته و به روش هایی برای غلبه بر آن دست

یابند.
 قدرت کنترل گرسنگی 

آیا ش��ما ارزش قدرت کنترل گرسنگی در کاهش وزن 
را دس��ت کم گرفته اید؟ اگر این طور اس��ت بدانید که 
بس��یاری از افراد می کوش��ند به هر نحو که ش��ده این 
قدرت را به دس��ت بیاورند و گرس��نگی شان را کنترل 
کنند. بس��یاری از فرآورده هایی که در بازار هس��تند و 
به الغر ش��دن کمک می کنند نیز بر اساس همین اصل 

ساخته شده اند.
 ح��س گرس��نگی یکی از مهم ترین حس های انس��ان 
اس��ت و یکی از حیاتی ترین مکانیس��م ه��ای بقا برای 
انسان های نخستین بوده است که او را به شکار و انبار 
کردن غ��ذا وادار می کرده تا زنده بماند بعضی دیگر از 
متخصص��ان، رژیم غذایی حاوی ف��رآورده های گیاهی 
و غذاهای ارگانیک را در کاهش حس گرس��نگی موثر 

می دانند.
کارشناسان دیگری هم هس��تند که آروماتراپی را راهی 
برای کنترل اش��تها و کاهش حس گرس��نگی می دانند. 
کارشناس��ان عقیده دارن��د که در زمین��ه رژیم های کم 
کال��ری و فرآین��د کنت��رل گرس��نگی و کاهش اش��تها 

اشتباهات فراوانی وجود دارد.
 مراجعان می خواهند بدانند که چه چیزی افزایش وزن 
را س��بب می ش��ود تا با حذف آن عام��ل، وزن کاهش 
یابد؛ ولی، هیچ فرمول معجزه آس��ایی برای کاهش وزن 

وجود ندارد.
دانش گرسنگی را به عنوان میلی قوی برای غذا خوردن 
تعریف می کنند و س��یری زمانی اس��ت که شما حس 
کنید شکم تان پر شده و دیگر نمی توانید غذا بخورید. 
وضعیت بدن شما زمانی ثبات پیدا می کند که بین میزان 
ان��رژی دریافتی و می��زان انرژی مصرف ش��ده تعادلی 

برقرار باشد. 
دانش��مندان درک ک��رده اند که پش��ت فرآیند برقراری 
تعادل بی��ن دریافت انرژی و مصرف ان��رژی فرآیندی 

فیزیولوژی��ک وجود دارد. این سیس��تم فیزیولوژیک از 
یک س��ری سیگنال هایی درست ش��ده که عمل نقل و 

انتقال و هدایت پیام ها را به عهده دارد.
 یک دس��ته س��یگنال هایی که اطالعات را به دس��تگاه 
عصب��ی مرکزی می برند و یک س��ری س��یگنال ها که 
 پی��ام ها را از مغز به عض��الت و دیگر ارگان های بدن 

می رسانند.
بدن برای این که از گرسنه بودن ما اطمینان حاصل کند، به 
 مسیرهای بیوشیمیایی بسیاری تکیه دارد. هورمون هایی
هستند که میل به شروع غذا خوردن یا دست کشیدن از 

آن را تنظیم می کنند. 
س��یگنال ها به وسیله نورون های خارجی و مغز، مانند 
هیپوتاالموس و قشر مخ تقویت می شوند. سیگنال های 
تقویت ش��ده نوروپپتیدهای مرک��زی را تنظیم می کنند 
 ک��ه آن ها غذا خ��وردن و مصرف ان��رژی را در کنترل

دارند.
بیش��تر اوقات، این تعادل بین مصرف انرژی و دریافت 
انرژی، وزن بدن را تنظیم می کند؛ ولی، محققان بر این 
باورند که حس ما ب��رای خوردن با وجود منابع فراوان 

غذا که حاضر است، افزایش می یابد. 
جوان س��الوین، متخصص تغذیه و اس��تاد بخش علوم 
غذای��ی و تغذیه دانش��گاه مینه س��وتا ک��ه روی اثرات 
وجود غ��ذا بر حس س��یری تحقیق ک��رده، می گوید: 
 فرآیندهای گوناگونی در بدن هس��تند که بر اش��تها اثر

می گذارند.

بدن م��ی خواهد س��طح دریافت و مص��رف انرژی را 
متعادل نگه دارد و ش��ما نمی توانید با تلقین به خود که 
گرس��نه نیستید، بدن تان را گول بزنید چون بدن بر شما 
غلبه خواهد کرد. اگر بدن تان احساس گرسنگی نکند، 

زنده نخواهید ماند.
 گرس��نگی یک تک��ه از پازل کاهش وزن اس��ت. ما به 
دالیل بس��یاری می خوریم. اگر فقط به دلیل گرسنگی، 
غذا بخوریم، دیگر چاق نخواهیم ش��د؛ ولی، بیش��تر از 
 ما در بس��یاری مواق��ع دلیل خوبی برای غ��ذا خوردن

نداریم.
غ��ذا می خوری��م تا آرامش پیدا کنیم ی��ا در مهمانی ها 
زی��اده روی می کنیم. اش��تها به غیر از ای��ن که متأثر از 
هورمون ه��ا و نوروپپتیدهاس��ت از عوامل دیگری نیز 

تاثیر می پذیرد.
 در دسترس بودن غذا، احساسات و توانایی لذت بردن 
از غذا همگی بر اش��تها تاثیر می گذارد. مطالعات نشان 
داده که افزایش میزان کالری دریافتی که ناشی از افزایش 
 خ��وردن غذاها و نوش��یدنی هاس��ت، باعث می ش��ود 
ک��ه به تدری��ج حجم غذا و نوش��یدنی مصرفی فرد هم 
افزایش یابد. سالوین می گوید: غذا بسیار پیچیده است 
و سیری هم فرآیندی است که درک آن به سادگی میسر 

نیست.
وقتی به مفهوم گرس��نگی فکر می کنیم، مردم همه یک 
چی��ز را می خواهند؛ ولی، الزم اس��ت به تک تک افراد 

جدا بپردازیم. 

حس گرسنگی از کجا می آید؟
باورنکردنی

 دانش��مندان به تازگی اع��الم کرده اند 
شامپانزه های وحشی برای ارتباط برقرار 
کردن با یکدیگر دس��ت کم 66 حرکت 

اشاره ای می دانند.
 به گ��زارش مهر، گروه��ی از محققان 
دانشگاه س��نت اندروز در اسکاتلند به 
منظور رمزگشایی از اشاره ها و حرکات 
ش��امپانزه ها از گروهی از این جانداران 

باهوش فیلم برداری کردند.
س��پس این فیلم 120 س��اعته از تعامل 
ش��امپانزه ها مورد بررس��ی دقیق قرار 
گرفت تا نش��انه ها و اش��اره هایی که 
ای��ن جان��داران برای عالم��ت دادن به 
یکدیگر استفاده می کنند، کشف شود. 
مطالعات پیش��ین بر روی شامپانزه های 
در قفس نشان داده بود این جانداران از 
30 حرکت اشاره ای استفاده می کنند اما 
این مطالعه جدید دست کم 66 حرکت 
 اشاره ای ارتباطاتی را در میان شامپانزه ها

آشکار کرده است.
محققان برای مشاهده گروه شامپانزه ها 
و تصویرب��رداری از تعامالت آنها 266 
روز زم��ان صرف کردن��د، در صورتی 
که حرکت ش��امپانزه ها در این دوره از 

تحقیقات نتیجه ای در بر نداشت، محققان 
 تصویرب��رداری را تک��رار م��ی کردند.
در نهایت محققان توانستند با موشکافی 
تصاوی��ر به ثبت رس��یده ح��رکات و 
اشارات این جانداران را استخراج کرده 

و دسته بندی کنند. 
در این مطالعه محققان در جس��تجوی 
حرکات آگاهانه و عمدی ش��امپانزه ها 
بودند که برای دریافت پاسخ یا واکنش از 
 سوی شامپانزه ای دیگر انجام می گرفت.
 اکنون این فیلم در مرحله دوم بررس��ی 

ق��رار دارد تا محققان بتوانند دریابند هر 
اشاره چه معنی دارد و با چه هدفی مورد 

استفاده قرار می گیرد.
مفهوم برخی از این اشاره ها برای انسان ها 
 آشکار اس��ت، برای مثال ش��امپانزه ها
برای جلب توجه اعضای دیگر گروه با 
س��ر یا دست به آنها اش��اره می کنند و 
یا ش��امپانزه های جوان برای قانع کردن 
دیگر ش��امپانزه های هم سن و سالشان 
برای مش��ارکت در بازی با آنها دس��ت 

می دهند.
در بخش��ی دیگر از این فیلم ش��امپانزه 
م��ادری دس��ت چپ��ش را به س��مت 
فرزن��دش دراز کرده و نگه می دارد، به 
این معنی که می خواهد آن نقطه را ترک 
کند و از فرزندش می خواهد با باال رفتن 
از بازوی او به همراه مادر حرکت کند. 
زمانی که فرزند به مادر نزدیک می شود، 
مادر حرکت دست خود را تکرار کرده 
و این اش��اره را با نشان دادن دندان های 
خود همراه می کند تا فرزند را ترغیب 
کند هرچه سریع تر بازوی او را گرفته و 

آنجا را ترک کنند.
مطالعه جدید نشان می دهد تمامی انواع 

میمون ها می توانند از سیستم ارتباطاتی 
مش��ابهی برخوردار باشند با این تفاوت 
که نوع اشاره ها در گروه های مختلف 
و متفاوت با کاربردهای متفاوتی آموخته 
می ش��وند. در واقع محققان با مقایسه 
اش��اره های ش��امپانزه ها با گوریل ها و 
 اورانگوتان ها دریافتند در میان اشاره ها
و س��یگانل هایی ک��ه در می��ان خانواده 
ب��زرگ میمون ها رواج داش��ته و مورد 
اس��تفاده قرار می گیرند، هم پوش��انی 

بزرگی وجود دارد.

شامپانزههابااشارهباهمحرفميزنند

ثانیه ای تأمل:
1- کسانی که کتاب الهی را تالوت می کنند و نماز برپا می دارند و از آنچه به آنها روزی دادیم پنهان و آشکار انفاق می کنند، این ها دست به تجارت پر سودی 

زده اند که هیچ گاه کسادی و فسادی در آن نیست. )فاطر29(
آیا می دانید با کمک شما مردم از طرح های اشتغال ایجاد شده 3911 خانواده امداد به خودکفایی رسیده اند؟

روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان

مزایده اموال غیرمنقول
5/334 اجراي احکام شعبه 21 دادگاه حقوقي اصفهان در خصوص پرونده اجرایي 301/89ج/21 له 
خانم سکینه محمدشریفي فرزند براتعلي و علیه وراث مرحوم منصور روزبهاني )1. نعیمه 2. محبوبه 
3. نیلوفر 4. فهیمه همگي روزبهاني و 5. خانم فرنگیس اهلل یاري 6. فاطمه و علیرضا روزبهاني با 
قیومیت آقاي براتعلي محمدشریفي( همگي به نشاني اصفهان، خ گلستان، خ صفا، کوچه گلستان، 
چهارراه سمت راست، درب سبزرنگ بخواسته مطالبه مهریه بمبلغ 269/438/251 ریال بابت کل 
خواسته و خسارات دیگر و حق االجراي دولتي در نظر دارد جلسه مزایده اي را براي روز یکشنبه 
مورخ 90/6/20 س��اعت 9 تا 10 صبح در اجراي احکام ش��عبه 21 دادگاه حقوقي اصفهان واقع در 
خیابان نیکبخت، ساختمان دادگستري، طبقه اول، اتاق 119 جهت فروش یک باب مغازه تجاري 
واقع در اصفهان، ملک شهر، خ بهارستان، بر خیابان جنب سنگ فروشي بهشت، صافکاري و نقاشي 
بهارستان برگزار نماید. ملک موردنظر که بر اساس نظریه کارشناس رسمي دادگستري که مصون از 
هر گونه اعتراضي باقي مانده عبارتست از یک باب مغازه که فعاًل در آن به شغل صافکاري و نقاشي 
خودرو مشغول مي باشند و داراي ابعاد داخلي 4/35×7/60 مي باشد. سازه آن به صورت دیوار باربر 
و سقف تیرآهن، بدنه از گچ،  کف سیمان، درب ورودي از جنس پلیت و به صورت کرکره اي است. 
انتهاي مغازه به مس��احت حدود 8/7 مترمربع بالکن اجرا گردیده است که داراي مجوز شهرداري 
نمي باش��د. این مغازه داراي قولنامه عادي مورخ 81/10/14 مي باش��د. با توجه به موقعیت محل و 
مساحت و کاربري و کلیه عوامل مؤثر در ارزیابي شش دانگ پالک مرقوم 1/250/000/000 ریال 
برآورد گردیده که 15/51 حبه مشاع و به مبلغ 269/438/251 ریال آن قابل فروش و مزایده مي باشد 
و در اج��راي م��اده 111 قانون اجراي احکام مدني مأمور به محل اع��زام و در گزارش خود عنوان 
نموده مغازه فوق در تصرف آقاي تقي روزبهاني مي باشد و فعالً مشغول به کار است. طالبین خرید 
مي توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده از پالک فوق الذکر بازدید نمایند. مزایده از قیمت کارشناسي 
ش��روع و برنده مزایده فرد یا افرادي هستند که باالترین قیمت پیش��نهادي را ارائه و حداقل %10 
وجه نقد آن را همراه داش��ته باش��ند. ضمناً کلیه هزینه هاي مربوط در مزایده برعهده برنده مزایده

 

خواهد بود. م الف/ 6480
مدیر اجراي احکام شعبه 21 دادگاه حقوقي اصفهان

مزایده
5/482 ش��عبه 19 اجراي احکام حقوقي دادگس��تري اصفهان در خصوص پرونده اجرائي کالسه 
890390 له خانم مریم نکوئي علیه آقاي مجید بیزري مبني بر مطالبه مهریه در نظر دارد جلس��ه 
مزایده اي در مورخ 90/6/19 از ساعت 9 الي 10 صبح به منظور فروش یکدستگاه اتومبیل شورلت 
نواس��ي مدل 1365 به شماره 434 ق 56- ایران 13 )حسب نظریه کارشناس رسمي دادگستري و 

در نظریه اي که مصون از هر گونه اعتراض مي باش��د( و در نتیجه ارزش اتومبیل موصوف به مبلغ 
10/000/000 ریال تعیین و ارزیابي گردیده در اتاق 252 واقع در طبقه دوم دادگستري اصفهان واقع 
در خیابان شهید نیکبخت برگزار نماید. ضمناً متذکر مي گردد طالبین خرید مي توانند حداقل 5 روز 
قبل از مزایده از اتومبیل مذکور به آدرس پارکینگ جنوب بازدید و کساني مي توانند در مزایده شرکت 
ً  به همراه داش��ته و برنده مزایده فردي اس��ت که  که حداقل ده درصد مبلغ موضوع فروش را نقدا

باالترین قیمت از نظریه کارشناس را پیشنهاد نماید. م الف/ 6972
مدیر اجراي احکام حقوقي شعبه 19 اصفهان

ابالغ دادخواست وضمائم
5/495 بدینوسیله به آقاي یعقوب محمدي فرزند عبدالشبیب فعاًل مجهول المکان ابالغ مي گردد که 
آقاي داراب رضایي وغیرو به نش��اني شهرضا – بلوار جانبازان کوچه شهید رحمان رضایي پالک 
183 دادخواس��تي بخواس��تة مطالبه مهریه به این دادگاه تسلیم که به کالسه 891038 ح 1  ثبت و 
وقت رسیدگي براي روز شنبه مورخ 1390/10/17 ساعت 10/5 صبح تعیین گردیده اینک حسب 
درخواست خواهان و به تجویز ماده73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي 
مي شود تا از تاریخ انتشار ظرف یک ماه با مراجعه به دفتر شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرضا 
و اخذ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم، آدرس کامل خود را اعالم و هر دفاعي دارید بیان نمایید و 
براي جلسه رسیدگي فوق نیز در شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرضا حاضر شوید و اگر بعداً 

احتیاج به نشر آگهي باشد یک نوبت منتشر خواهد شد و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرضا

مزایده
5/500 دایره اجراي احکام مدني دادگستري خمیني شهر در پرونده کالسه )891292 اجرا( له آقاي 
محمد مصري نژاد با وکالت آقاي محمدعلي فیض مند علیه آقاي محمد علي کورنگي به خواسته 
مطالبه مبلغ 60/354/000 ریال در نظر دارد اقالم ذیل را که توس��ط کارش��ناس رسمي دادگستري 
ارزیابي شده است از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده روز یکشنبه مورخ 90/6/20 
ساعت 10 صبح در محل اجراي احکام مدني برگزار مي گردد و طالبین مي توانند ظرف 5 روز قبل 
از مزایده به نشاني: خمیني شهر دو شاخ کارگاه ریسندگي اکریل مراجعه و از اموال بازدید نمایند. 
خریدار کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار مي بایستي 10% قیمت پیشنهادي را 
في المجلس و مابقي را ظرف یکماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستري واریز نماید در غیر 
اینصورت 10% اولیه پس از کسر هزینه هاي مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 1- یک دستگاه 
اره نواري به قطر فلکه 40 سانتي متر ساخت تبریز،  سه فاز به مبلغ 5/500/000 ریال، 2- یک دستگاه 

س��ه کاره با عرض صفحه 40 سانتي متر ساخت تبریز، س��ه فاز به مبلغ 6/500/000 ریال،  3- یک 
دس��تگاه درزکن )اره گرد( یا طول صفحه 320 س��انتي متر پنوماتیکي ساخت اصفهان سه موتوره 

)اره- خط زن- مکنده( به مبلغ 25/000/000 ریال.
سوراني- مدیر و دادورز اجراي احکام مدني دادگستري خمیني شهر

احضار
5/503 چون پلیس امنیت اخالقي اصفهان گزارشي علیه خانم ها الهام سبحاني،  فاطمه عسگري، بهاره 
کاکایي و لیال کاکایي مبني بر انجام فعل حرام مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 900581 ک 120 
این دادگاه ثبت،  وقت رسیدگي براي روز 90/6/29 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان مي باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي 
از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت 
رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه 

تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7032
محسني- مدیر دفتر شعبه 120 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/528 درخصوص پرونده کالسه 938/89 خواهان امراله زحمتکش دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 
پنجاه میلیون ریال وجه سفته به شماره 713656 به طرفیت ناصر قندشکن تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 90/7/23 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/7106 
مدیر دفتر شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/529 درخصوص پرونده کالسه 939/89 خواهان امراله زحمتکش دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 
پنجاه میلیون ریال وجه سفته به شماره 713657 به طرفیت ناصر قندشکن تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 90/7/23 ساعت 5/30 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/7105 

مدیر دفتر شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/530 درخصوص پرونده کالسه 90-872 خواهان رامین علیپور دورکی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت حس��ین مفیدی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز پنج شنبه مورخ 90/7/14 
ساعت 8/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاشانی 
جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف/7133 
مدیر دفتر شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
 

مزایده
5/532 دایره اجراي احکام مدني دادگس��تري خمیني ش��هر در پرونده کالسه )880224( له خانم 
ایران عموشاهي با وکالت آقاي محمدعلي مظفري علیه آقاي رحمت اله مختاري به خواسته مطالبه 
مبلغ 241/766/000 ریال در نظر دارد مقدار 8 سهم مشاع از 50 سهم از 1200 سهم شرکت درسا 
طیور سپاهان متعلق به آقاي رحمت اله مختاري را که کارشناسان رسمي دادگستري ارزش هر سهم 
ش��رکت را معادل 21/641/815 ریال ارزیابي نموده را از طریق مزایده به فروش رساند. لذا جلسه 
مزایده روز چهارشنبه مورخ 90/6/16 ساعت 10 صبح در محل اجراي احکام مدني برگزار مي گردد 
و طالبین مي توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده به نشاني: قهدریجان منطقه صنعتي شرکت درسا طیور 
یا به آدرس دفتر خمیني شهر خ حافظ جنب مدرسه بصیرت مراجعه و از شرکت بازدید نمایند. 
خریدار کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار مي بایستي 10% قیمت پیشنهادي را 
في المجلس و مابقي را ظرف یکماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستري واریز نماید در غیر 

اینصورت 10% اولیه پس از کسر هزینه هاي مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف/ 11335
سوراني- مدیر و دادورز اجراي احکام مدني دادگستري خمیني شهر

اعالم مفقودی
5/531 کارت پایان خدمت اینجانب سیدجعفر میر عبدالباقی فرزند سید نوروزعلی به شماره شناسنامه 
7665 محل خدمت نجف آباد- لشکر زرهی 8 نجف مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

 
چارلز ارگن یکی از موسسان و رئیس شرکت ارتباطات اکو استار، شرکت مادر شبکه دیش، است. وی با ثروت 

5/2میلیارد دالر صد و چهل و هشتمین میلیاردر دنیا در سال 2010 به شمار می رود. 
چارلز دبلیو ارگن در اول مارس سال 1953 در اوک ریج ایالت تنس در آمریکا به دنیا آمد. پدر او، ویلیام ارگن 

یک فیزیکدان هسته ای در البراتوار اوک ریج بود و مادرش، ویوال ارگن مدیر تجاری موزه کودکان اوک ریج 
است. چارلز پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان اوک ریج در سال 1971 به دانشگاه تنس در ناکس ویل رفت. 
وی پس از فارغ التحصیلی از این دانشگاه در سال 1975 به دانشگاه ویک فارست رفت و در سال 1976 از این 
دانشگاه با مدرک MBA فارغ التحصیل شد. او در زمانی که در دانشگاه تنس تحصیل می کرد یکی از اعضای 

انجمن برادری »فی گاما دلتا« بود. 
چارلی ارگن از سال 1976 تا 1978 به عنوان تحلیلگر مالی برای شرکت فریتو لی )یکی از بخش های شرکت 
پپسی که مواد غذایی اسنک تولید می کند( مشغول به کار شد. ارگن در سال 1980 شرکت اکو استار را به همراه 
همسرش کانتی و دوستش جیم دوفرانکو و با سرمایه 60 هزار دالر تاسیس کرد. اکو استار با مورد هدف قرار 
دادن ش��نوندگان روستایی در کلرادو ش��روع به کار کرد. این شرکا با استفاده از وانت ارگن سیستم های دیش 
ماهواره ای را در نقاطی که فکر می کردند امواج تلویزیونی در آن ضعیف است برده و توانستند بازار خوبی به 
دست آورند. شرکت آنها با به روز شدن همراه با تغییرات تکنولوژیکی سریع توانست در این صنعت موفق شود 

و خدمات جدید را به محض ورود به بازار به مشتریان ارائه کند. 
کانتی ارگن و جیم دو فرانکو هنوز هم از اعضای هیات مدیره اکو استار هستند. »شبکه دیش« )دیش نت ورک( 

در حال حاضر یکی از زیرمجموعه های این شرکت است. شبکه تلویزیونی دیش به عنوان یک شرکت ماهواره 
در س��ال 1996 در آمریکا ش��روع به کار کرد. اکو استار تا سال 2004 بیش از 15 هزار کارمند و نه ماهواره که 
دور زمین می چرخیدند داشت. اکو استار همچنین صدها کانال تلویزیونی و در حدود نه میلیون مشترک برای 

شبکه های خود داشت.
 اکو استار از طریق شبکه دیش توانسته پس از دیرکت تی وی تبدیل به دومین تامین کننده برنامه های ماهواره 
ای در ایاالت متحده شود. ارگن با مالکیت 51 درصد سهام اکو استار سهامدار عمده این شرکت به شمار می 
رود. ش��رکت ش��بکه دیش در س��ال 2008 با بیش از 26 هزار کارمند درآمدی بیش از دو میلیارد دالر و درآمد 

خالصی بیش از 902/9میلیون دالر داشت. 
این شرکت در حال حاضر بیش از 14 میلیون مشترک دارد. چارلز ارگن در نوامبر گذشته از مقام مدیر عاملی 
شرکت کناره گیری کرد، اما همچنان رئیس شرکت باقی مانده است. وی همچنین رئیس شرکت سیستم های 
رسانه ای کلی است. ارگن در سال 2001 نخستین فردی بود که جایزه مرد کسب و کار اخبار راکی ماونتین را 
برای دومین بار )دفعه اول آن در سال 1996 بود( از آن خود کرد. ارگن به عنوان فردی ریسک پذیر و جاه طلب 

و جویای موفقیت شهرت دارد. وی در حال حاضر ساکن دنور در ایالت کلرادو است.

میلیاردری که رادیو و تلویزیون

را به روستاهای آمریکا برد
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بی��ش از 60 س��ال از روزی ک��ه نماین��دگان مجلس به ملی 
ش��دن صنع��ت نفت ای��ران و خلع ید بریتانی��ا از این ثروت 
مل��ی رأی دادند می گذرد. با این همه، هنوز اس��تعمارگر پیر 
سیاس��ت های گذشته خود را در قالب های جدیدی پیگیری 
می کند که جدیدترین آن، دخالت در امور داخلی کش��ور و 
تأثیرگذاری های گاه و بیگاه در معادالت جامعه ایرانی است. 
سال 1388 هنگامی که حسین رس��ام، کارمند ارشد سفارت 
بریتانیا در تهران از ارتباطش با 180 مخالف داخلی خبر داد و 
در دادگاه اعالم کرد سایمون گس، سفیر وقت بریتانیا در ایران 
به عنوان یکی از بازیگران پشت پرده رویدادهای سال گذشته، 
حس��اب ویژه ای را برای تأثیرگذاری بر گروه های رقیب در 
انتخابات باز کرده بود، برگ دیگری از پرونده اس��تعمار پیر 

در ایران ورق خورد. 
اظهارات مداخله جویانه، رفتارهای به دور از  شأن دیپلماتیک 
و فش��ارهای آش��کار و نهان اقتصادی و سیاس��ی، از جمله 
س��رفصل های رابطه بریتانیا با ایران بوده اس��ت، تا جایی که 
در زمستان گذشته، کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی 
مجلس ش��ورای اس��المی س��خن از ضرورت قطع رابطه با 

انگلستان به میان آورد. 
با س��قوط رضا پهلوی و خروج وی از کشور، شرایط ابتدای 
دهه 20 شمس��ی به ش��کلی جهت یافته بود که احساس��ات 
ضد بیگان��ه در ایران به اوج رس��ید. در هم��ان دوران بود که 
نماین��دگان دوره چهاردهم مجلس ش��ورای ملی، تصویب 
کردن��د دولت ها حق مذاک��ره درباره اعط��ای امتیاز نفت به 
خارجیان را ندارند و درصورت تخلف به 3 تا 8 سال حبس 
و انفصال از خدمات دولتی محکوم می شوند. این ماده واحده 
به شکل آشکاری در تضاد با منافع بریتانیا و شوروی بود که 
یکی از راه قرارداد 1933 نفت جنوب ایران را به یغما می برد 
و دیگری س��عی داشت با اعمال فشار بر نمایندگان و دربار، 
امتیاز نفت ش��مال را به دس��ت آورد. تصویب منع هر گونه 
مذاکره با خارجیان، دولت بریتانیا را به ش��دت مضطرب کرد 
و به این نتیجه رس��ید تا با اعمال تغییراتی در قرارداد1933، 
نظر مس��اعد مجلس آن روزگار را جلب کند. به همین دلیل، 
نخستین تغییرات در صنعت نفت کشور پس از سال ها، با ارائه 
ملحقات قرارداد سابق، الحاقیه ای موسوم به گس-گلشاییان 
را در 26 تی��ر1328 بین دولت ایران و نماینده ش��رکت نفت 

انگلیس و ایران به عنوان ضمیمه قرارداد1933 امضا کند. 
اولین طرح ملی ش��دن صنعت نفت در چهارم آذر1329، از 
جانب چند نماینده که اعضای کمیسیون مخصوص نفت را 
تش��کیل می دادند به مجلس ش��ورای ملی ارائه شد؛ »به نام 
س��عادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی 
امضا کنندگان ذیل پیشنهاد می نماییم که صنعت نفت ایران در 
تمام نقاط بدون اس��تثنا ملی اعالم شود، یعنی تمام عملیات 
اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گیرد. 
دکتر مصدق- حائری زاده- صالح- مکی- دکتر شایگان«. این 
طرح با مخالفت عده ای از چهره های ش��ناخته ش��ده وابسته 
به دربار به تصویب نرس��ید. در این میان حاجیعلی رزم آرا، 

نخس��ت وزیر وقت، یکی از مخالفان ملی شدن صنعت نفت 
بود و در سخنرانی خود آشکارا به مخالفت با ملی شدن نفت 
پرداخت. او می گفت: »آقایان شما که یک کارخانه سیمان را 
هنوز نمی توانید با پرسنل خود اداره کنید، شما که کارخانجات 
کشور را در نتیجه عدم قدرت فنی به صورت فعلی درآوردید 
که ضرر می دهد، با کدام پرسنل و با کدام وسایل می خواهید 

نفت را شخصاً استخراج و ملی نمایید؟« 
با اعدام انقالبی رزم آرا در 16 اس��فند همان سال توسط خلیل 
طهماسبی، یکی از اعضای فداییان اسالم، مجلس شورای ملی 
طرح ملی شدن صنعت نفت را در 24 اسفند ماه به تصویب 
رساند و مجلس سنا نیز آن را در 29 اسفند سال29 تأیید کرد تا 
 نفت ایران به صورت قانونی، از اختیار کمپانی ایران- انگلیس

خارج و به مردم ایران بازگردانده شود. 
در داس��تان ملی شدن صنعت نفت، انگلیس به عنوان یکی از 
طرفین این معامله نابرابر که سود بادآورده خود را در معرض 
خطر می دید، بیکار ننشست. قطعاً پرداختن به این قسمت از 
قساوت های بریتانیا که بر خالف تمام معاهدات بین المللی، 
تعرض مستقیم نظامی به خاک ایران را چاره فرار از ملی شدن 
نفت می دید فرصت فراختری می خواهد، ولی همین قدر بد 
نیس��ت اشاره شود که تنها 9 روز پس از تصویب قانون ملی 
ش��دن نفت در ایران، یعنی در هشتم  فروردین 1330، دولت 
انگلس��تان اعالم کرد به بهانه حف��ظ امنیت صنایع بریتانیا در 

مناطق جنوب ایران، کشتی های جنگی فالمینگو و ایلوگوس 
را به آبادان فرس��تاده است. این دو کشتی جنگی، قسمتی از 
نیروی دریایی انگلس��تان در خلیج فارس را تشکیل می دادند 
و پای��گاه آنها در بحرین بود. بهانه انگلیس��ی ها نیز اعتراض 
کارگ��ران ناراضی ش��رکت نفت ایران و انگلی��س بود، زیرا 
همزمان با تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت ایران از سوی 
دو مجلس ش��ورای ملی و سنا، شرکت نفت ایران و انگلیس 
از پرداخت 30 درصد فوق العاده دستمزد کارگران نفت بندر 
معشور، آغاجاری، اللی و نفت سفید امتناع ورزیده بود و این 
ام��ر موجب اعتصاب کارگران و اع��الم حکومت نظامی در 
خوزستان شد. در همین ایام شپرد، سفیر انگلستان در تهران 
رسماً از حسین عال، نخست  وزیر وقت سئوال کرد که برای 
حمایت از افراد انگلیس��ی در مناطق نفت  خیز خوزستان چه 
اقداماتی انجام داده است. در تاریخ  9 فروردین 1330 نیروهای 
نظام��ی در آب��ادان مردم را به آتش بس��تند و 3 نفر را به قتل 
رس��اندند. روز بعد نزدیک به هزار نفر از کارگران لوله نفت 
به اعتصاب کنندگان پیوستند . یک هفته بعد وضع آرام گرفت 
و تا روز 18 فروردین نزدیک به یک س��وم اعتصاب  کنندگان 
به س��ر کار خود بازگشتند. ش��رارت های بریتانیا بار دیگر به 
مرحله عمل رسید و سومین کشتی جنگی انگلستان -ورن- 
وارد خلیج فارس ش��د و ناو جنگی یویالوس هم از مدیترانه 
به حرکت درآمد. سفیر انگلستان بار دیگر با عال مالقات کرد 

و او را در جری��ان اقدامات دولت متبوعش قرارداد. در تاریخ 
27  فروردی��ن 1330، آیت ا... کاش��انی، یکی از رهبران اصلی 
ملی شدن صنعت نفت که از وی در کنار دکتر محمد مصدق 
و حس��ین فاطمی به عنوان طراحان اصلی ملی شدن صنعت 
نفت یاد می کنند، بیانیه  ای منتش��ر کرد و به کارگران ناراضی 
صنعت نفت اطمینان داد که انگلیسی ها به زودی ایران را ترک 
خواهند کرد و دولت ایران خسارت های وارده به کارگران را 

جبران خواهد کرد. 
هر چند دولت مصدق توانس��ت نارضایتی کارگران را که به 
تحریک عوامل وابس��ته به دربار و بریتانیا، همچنان مشغول 
سمپاش��ی در منطقه بودند آرام کند، ولی این بار انگلیس بود 
که با طرح ش��کایت از دولت ایران در دیوان بین المللی الهه، 
خواس��تار ابطال این قانون و پرداخت ض��رر و زیان به خود 

شد. 
تی��م حقوقی مداف��ع ایران در الهه حض��ور یافت و مصدق 
به عنوان یکی از مبرزترین چهره های حقوق بین الملل، محور 
دفاعیات خود را بر عدم صالحیت این دیوان در رسیدگی به 
دعوای بریتانیا مطرح کرد. طبق آیین دادرسی بین المللی این 
دیوان، تنها صالحیت رس��یدگی به دع��اوی بین دولت ها را 
دارد و طرف حس��اب دولت ایران، یک شرکت با شخصیت 

حقوقی غیردولتی به نام شرکت نفت ایران و انگلیس بود. 
دیوان پس از رس��یدگی به این پرونده، صالحیت خود را رد 
و عماًل ایران توانست حقانیت خود را به اثبات برساند، ولی 
بازی های استعمارگر پیر، همچنان شکل و صورت جدیدی 

به خود گرفته بود. 
کوتاه شدن دست بریتانیا از نفت ایران، آژانس های اطالعاتی 
و بنگاه های اقتصادی اس��تعمار پیر )بریتانیا( و جوان )ایاالت 
متحده آمریکا( دست به یکدیگر دادند تا با برنامه ریزی طرحی 
با عنوان آژاکس، قصه کودتا در ایران را عملی کنند. دربار نیز 
چراغ س��بز نش��ان داد و خاک خود را در اختیار کودتاگران 
خارجی گذاشت تا مگر محمدرضای جوان را به اقتدار پدر 

قزاقش برساند. 
کودت��ا با خیانت ع��ده ای از فرماندهان یگان های زرهی و به 
رهبری سرلش��کر زاهدی در رده فرماندهان داخلی و شعبان 
جعفری ملقب به ش��عبون بی مخ و عده ای از اراذل و اوباش 
نشاندار تهران در 28 مرداد 1332 باعث سقوط دولت ملی شد 
و نفت بار دیگر در اختیار اتحادیه استعمارگران قرار گرفت. 
آخرین اطالعاتی که آژانس اطالعات مرکزی آمریکا، سیا، در 
ارتباط با کودتای 28  مرداد  منتشر کرد، نشان می دهد بیگانگان 
قصد داش��تند درصورتی که کودتا علیه دولت ایران شکست 
بخورد، در ایران یک جنگ چریکی دامنه دار به راه بیندازند. 
این سند »به کلی سری« که در وزارت خارجه و شورای امنیت 
ملی آمریکا تنظیم شده، حکایت از آن دارد که استعمارگران 
تا چه اندازه نگران آن بودند که کودتا با ناکامی مواجه ش��ود. 
بازخوانی این رویداد تاریخی، به خوبی نشان می دهد چگونه 
بریتانیا و ش��ریک جدیدش ایاالت متحده آمریکا، در مواجهه 
با وحدت میان ایرانیان به شکست رسیده و چاره خود را در 

خدعه، فریب و کودتا یافتند.

بهمناسبتوفاتحكيمجهانگيرخانقشقايي
تولد 

جهانگیر خان قشقایي در س��ال 1243 ه� . ق در خانواده اي تحصیل کرده به دنیا آمد. 
پدرش محمد خان نام داش��ت و از ایل قش��قایي، طایفه دره شوري، تیره جانبازلو و از 

ساکنان وردشت سمیرم و مادرش اهل دهاقان، از شهرهاي تابع سمیرم بود. 
تحصيل 

جهانگیرخان از هنگام تولد، در کنار مادرش مي زیست و در اوایل کودکي خود از کوچ 
کردن با ایل، ممنوع بود. 

شوق بسیاري به تحصیل داشت. چندي که از عمرش گذشت و بزرگ شد، با ایل در 
کوچ کردن ییالق و قش��الق همراه شد. پدرش معلم خصوصي برایش استخدام کرده 
بود که در س��فر به آموزش وي مي پرداخت. اس��تعداد و قابلیت وي در کسب علم تا 
حدي بود که احساس کرد ماندن در ایل و حرکت با آنها در کوچ زمستاني و تابستاني با 
تحصیل او سازگاري ندارد، بنابراین تصمیم گرفت از آنها جدا شود و در اصفهان بماند 

و به تحصیل بپردازد.
ورود به حوزه علميه 

درباره چگونگي گرایش و نحوه ورود حکیم جهانگیرخان قش��قایي به حوزه علمیه، 
سخناني گفته شده که در خور توجه است. 

استاد قدسي به نقل از جالل الدین همایي، فرزند طرب، درباره جریان آشنایي حکیم 
قشقایي با هماي شیرازي در ابتداي ورودش به اصفهان مي نگارد: 

»در برخوردي که بین هماي ش��یرازي )پدربزرگ جالل الدین همایي که نام کامل او 
رضاقلي و متخلص به هماي شیرازي بود( با حکیم قشقایي پیش مي آید، حکیم قشقایي 
از مرحوم هماي شیرازي نشاني تارساز را جویا مي شود. ایشان ضمن راهنمایي وي به 
سوي تارساز، در اثنای سئوال و جواب متوجه مي شود که )این مرد میان سال( آیتي از 

هوش و درایت و ذکاوت است. 
به وي مي گوید: با این اس��تعداد حیف است ضایع ش��وي. میل داري درس بخواني؟ 
جهانگیر خان پاسخ مي دهد: از خدا مي خواهم. بدین ترتیب حکیم قشقایي به راهنمایي 
هماي شیرازي در چهل سالگي راهي مدرسه طالب مي گردد و در سلک دانشوران علوم 

دیني جاي مي گیرد.«
صف��اي باطن و فطرت پاک آن حکیم الهي بود ک��ه چنین تحول غیرقابل تصوري را 
خداوند در زندگي وي به وجود آورد. حکیم جهانگیر خان بعد از نصیحت هما، به او 
مي گوید: »نیکو گفتي و مرا از خواب غفلت بیدار نمودي. اکنون بگو چه باید کنم که خیر 
دنیا و آخرت در آن باشد؟« آن عارف فرزانه چنان که گفته شد، وي را توصیه به فراگیري 
دانش مي کند. همت بلند حکیم قشقایي سبب مي شود که بعد از گذشت 40 سال � که 
بهار جوانیش در ایل قشقایي سپري شده بود � بقیه عمر شریفش را به یادگیري علوم 

مختلف به ویژه فلسفه، حکمت، عرفان، فقه، اصول، ریاضي و هیأت، بگذراند. 
هم چنین نقل مي کنند: 

»در حالي که متأثر از گفته شخص راهنما بوده است، در بازار )اصفهان( مشاهده مي کند 
جماعتي در اطراف شخصي، با خضوع و خشوع حرکت مي کنند و اداي احترام مي نمایند. 
علت را جویا مي شود، مي گویند: وي یکي از علماي اصفهان است. حکیم جهانگیر خان 

در اراده اش مصمم تر مي شود و با جدیت پي تحصیل دانش مي رود.«
استاد همایي در خصوص ارتباط پدرش میرزا ابوالقاسم محمد نصیر � که متخلص به 

»طرب« بود � با حکیم جهانگیر خان مي نویسد: 
»طرب با جهانگیر خان رابطه دوستي و ارادتمندي داشت که پیوند اصلي آن موروثي 
بود. به داللت این که هماي شیرازي )عارف، شاعر( از جهت هدایت و تشویق و ترغیب 

جهانگیر خان به تحصیل و ترک زندگاني ایلي بر وي حقي بود.«
مورخ دیگري چنین نوشته است: 

»در یکي از تابستان ها که ایل قشقایي به ییالق سمیرم آمده بود، جهانگیر خان نیز مانند 
سایر افراد ایل که براي خرید و فروش و رفع حوایج شخصي خود به اصفهان مي آمدند، 
او هم به اصفهان آمد و در ضمن تارش هم خراب شده بود و مي خواست آن را تعمیر 
نماید. از شخصي سراغ تارساز را گرفت و او یحیي ارمني، تارساز معروف مقیم جلفا)ي( 
اصفهان را به او نشان داد. ضمناً به او گفت: برو پي کار بهتري و علم بیاموز، از تار زدن 
بهتر است. گفته آن شخص به جهانگیر خان خیلي اثر کرد. او در مدرسه صدر حجره اي 
براي خود گرفت و با یک عشق و عالقه مفرطي پي تحصیل رفت و رتبه اش به جایي 

رسید که یکي از بزرگان از حکما و فقها و مدرسین اصفهان شد.«
تحصيل در اصفهان 

حکیم قشقایي در قسمت شرقي مدرسه صدر بازار اصفهان، حجره شماره دوم بعد از 
ایوان سکونت داشت.

او با آخوند کاشي )متوفا: 1332 ه� . ق( هم مباحثه بود. آنان ارتباط قلبي خاصي با هم 
داشتند. هر دو از شاگردان آقا محمد رضا قمشه اي بودند. بعد از رحلت حکیم قشقایي، 

حکیم خراساني و سپس آیت ا... صادقي در این حجره تدریس مي کردند.
هجرت به تهران 

جهانگیر خان که س��ال ها ش��اگرد عالمه آقا محمد رضا قمشه اي بود، پس از هجرت 
استادش از اصفهان، به شوق استفاده از محضر وي به تهران مي رود. او درباره استادش 
مي گوید: »همان شب اول خود را به محضر او رساندم. وضع لباس هاي او علمایي نبود، 

به کرباس فروش هاي سده مي ماند. 
حاجت خود را به او گفتم. گفت: میعاد من و تو فردا در خرابات. خرابات محلي بود در 
خارج خندق قدیم تهران. در آن جا قهوه خانه اي بود که درویشي آن را اداره مي کرد. روز 
بعد اسفار مالصدرا را با خود بردم. او را در خلوتگاهي دیدم که بر حصیري نشسته بود. 
اسفار را گشودم. او آن را از بر مي خواند. سپس به تحقیق مطلب پرداخت. مرا آن چنان 
به وجد آورد که از خود بي خود شدم، مي خواستم دیوانه شوم. حالت مرا دریافت. گفت: 

آري! قوت مي، بشکند ابریق را«

شيوه زندگي 
حکیم قش��قایي از هنگامي که وارد حوزه علمیه اصفهان ش��د تا موقعي که خاکیان را 
بدرود گفت، با همان لباس ساده ایل قشقایي شامل کاله پوستي، موهاي نسبتاً بلند سر و 
صورت و پالتو پوست، زندگي را در حجره سپري نمود و در همان حجره دعوت حق 

را لبیک گفت و به دیار باقي شتافت. 
شاید او براي تأسي به استادش، آقا محمد رضا قمشه اي اینگونه لباس مي پوشید. بعضي 
از شاگردان حکیم قشقایي مثل حاج آقا رحیم ارباب و شیخ غالم حسین رباني چادگاني 

نیز تغییر لباس ندادند. 
حکیم قشقایي هنگام اقامه نماز جماعت � به علت استحباب گذاشتن عمامه در موقع 

نماز � کاله از سر برمي گرفت و با شال کمر عمامه اي درست مي کرد و بر سر مي نهاد.
عدم استفاده از سهم امام 

حکیم قشقایي از مال االجاره زمیني که داشته است؛ روزگار مي گذرانده و از سهم امام و 
شهریه استفاده نمي کرده است. مال االجاره زمین کشاورزي متعلق به وي درشهر دهاقان 

سالي 40 تومان و از زمین روستاي آغداش، 15 الي 20 تومان براي وي مي فرستاده اند.
استادان 

1. معروف ترین استاد حکیم قشقایي، فیلسوف نامي و حکیم صمداني، محمد رضا صهبا 
قمشه اي )متوفا: 1306 ه� . ق( از حکما و عرفاي اصفهان بوده است. استاد مطهري )ره( 
درباره  او مي نویسد: »وي مردي به تمام معني وارسته و عارف مشرب بود، با خلوت و 
تنهایي مأنوس بود و از جمع گریزان. در جواني ثروتمند بود و در خشکس��الي 1288 
ه� . ش تمام مایملک منقول و غیرمنقول خود را صرف نیازمندان کرد و تا پایان عمر 
درویشانه زیست. حکیم قمشه اي در اوج شهرت آقا علي حکیم مدرس زنوزي و میرزا 
ابوالحسن جلوه به تهران آمد و با آن که مشرب اصلیش صدرایي بود، کتب بوعلي را 
تدریس کرد و بازار میرزاي جلوه را که تخصصش در فلسفه بود، شکست، به طوري که 
معروف شد جلوه از جلوه افتاد! حکیم قمشه اي در تهران از دنیا رفت و در شهر ري و 

در گورستان مشهور به ابن بابویه، نزدیک مزار حاجي آخوند محالتي مدفون شد.«
2. مولي حسین علي تویسرکاني )متوفا: 1286 ه� . ق.( 

یکي دیگر از اس��تادان حکیم قش��قایي، حاج مولي حسین علي تویسرکاني است که 
 در حوزه علمیه اصفهان به تدریس مش��غول بود و بس��یاري از مردم مقلد وي بودند.
کش��ف االسرار )11 جلد( در ش��رح شرایع، شرح بر جامع عباسي، فصل الخطاب در 
اصول و رساله اي در رد اخباریه از آثار اوست. وي در اصفهان از دنیا رخت بر بست و 
به دیار باقي شتافت و در تخت فوالد اصفهان، در ایوان بقعه تکیه آقا حسین خوانساري 
مدفون گردید. 3. حاج شیخ محمد باقر نجفي مسجد شاهي: وي از شاگردان سید محمد 
باقر شفتي در اصفهان و شیخ مرتضي انصاري در نجف بود. 4. مال حیدر صباغ لنجاني. 
5. میرزا محمد حسن نجفي. 6. مال اسماعیل اصفهاني درب کوشکي. 7. میرزا عبدالجواد 

حکیم خراساني.

آقامحمد بیدآبادی
  

آقامحمد حکیم متأله، فیلس��وف، مدرس، ادیب و عالم بزرگ شیعی 
امامی و یکی از شخصیت های علمی و عرفانی و سلوک بود. پدرش 
مالمحمدرفیع گیالنی، از علمای گیالن بود که بعداً به اصفهان رفت و 
در محله بیدآباد ساکن شد و از همین جهت به بیدآبادی معروف شد. 
آقامحمد در اصفهان متولد گشت. )البته به قولی هم در مازندران، ولی 
 به نظر این قول ضعیف می رس��د.( دوران زندگی او در بحرانی ترین
وقایع تاریخی ایران بود. اوایل عمر او مقارن با س��قوط صفویه )سال 
1135 ه�.ق( و روی کار آمدن افاغنه و حاکمیت افغان ها و افشاریه که 
اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران با کشمکش های زیادی روبه رو شد و  

اواخر عمرش مصادف با حکومت کریم خان زند بود. 
مرحوم بیدآبادی در اصفه��ان نزد علمای بزرگی، علوم را فرا گرفت. 
حدی��ث و عل��وم نقل��ی را از میرزامحمدتق��ی الماس��ی )از نوادگان 
مالمحمدتقی مجلس��ی( و از او اجازه روایت داش��ت. حکمت را از 
مالاسماعیل خواجویی مازندرانی و محمدتقی الماسی و به نقل از برخی، 
 حکمت را از مالعبداله حکیم. او از مریدان و ارادتمندان، قطب الدین
نیریزی، از پیش��وایان سلسله ذهبیه بود، اگرچه قطب الدین، از پیروان 
مکتب صدرالدین شیرازی نیز به شمار می رود. او سپس در اصفهان به 
تدریس علوم نقلی و عقلی و شرح فصوص و مصباح االنس و تمهید 
القواعد پرداخت. مدتی در مدرسه حکیم، به تدریس قرآن مشغول شد. 
ش��اگردان بسیاری تربیت کرد و دیگر آثار در عرفان نظری را تدریس 
داشت. بیدآبادی به جز حکمت صدرالمتألهین، فلسفه مشاء و حکمت 
اشراق را درس می گفت و بعد نقش مهمی در رواج فلسفه مالصدرا 
داشت. تا زمان او هنوز حکمت صدرایی، به جریان مسلط تبدیل نشده 
بود. این مکتب اگرچه مورد توجه ارباب حکمت بود ولی مقام شایسته 
خود را به دست نیاورده بود. به طور عمده در سلسله ای که با شاگرد 
برجسته او، آخوند مالعلی نوری، شروع شد گسترش یافت. در علوم 

نقلیه نیز دارای حوزه علمی معتبر بود. 
شيوه اخالقی و عرفانی او: 

تعالیم اخالقی و عرفانی، از دیگر جنبه های شخصیت اوست. بیدآبادی 
 را نم��ی ت��وان پیرو هیچ طریقه صوفیانه ای دانس��ت. اینک��ه او را به
قطب الدین نیریزی منتسب کرده اند، جایگاهش را به عنوان واسطه ای 

در اتصال برخی سلسله های عرفانی به نیریزی، نشان می دهد. 
مانند صدرالدین کاش��ف دزفولی که از طری��ق او، به مکتب نیریزی 
مربوط شده است و سیدعلی شوشتری که شاگرد بزرگ شیخ انصاری 
در فقه و از پیش��وایان س��لوک اخالقی در حوزه نجف، با صدرالدین 
کاش��ف دزفولی مرتبط بود و به همین ترتیب شاگرد او، مالحسینقلی 
همدان��ی و پیروانش ت��ا عصر حاضر، در مس��یر معنوی خاص خود 

مدیون تعالیم بیدآبادی بوده اند.
شیوه عرفانی وی، مبتنی بر جمع میان ظاهر و باطن، شریعت و طریقت 
و حقیقت است. از این رو آقامحمد، عالوه بر علوم نظری و نقلی، به 
درس اخالق پرداخته و مش��تاقان را به س��لوک راه معرفت و توحید، 
هدایت می کرد. عده ای از این بزرگان معرفت، به عتبات عالیات رفتند 

و در نجف و کربال ساکن شدند. 
شيوه زندگی 

زهد و حاالت آقامحمد بیدآبادی در زندگی و س��لوک اخالقی اش، 
بس��یار مشهود بود. در هیأت ظاهری و کس��ب معاش، بسیار ساده و 
با قناعت و در نهایت فروتنی می گذراند و به کمترین توش��ه از دنیا 
بسنده می کرد. گفته شده که در سال های قحطی اصفهان مدت 6 ماه 
به خوردن گزر )خام یا پخته( قناعت می کرد و این کار را با خوشرویی 
و از ته دل انجام می داد و هیچ وقت از وضع زندگی خود یا روزگارش، 

شکایت نکرد. 
مقام و منزلت زیادی نزد دولتمردان داشت؛ از وزرا و بزرگان مملکتی 

پیش او می آمدند و کسب فیض می کردند. 
وفات و مدفن او 

این بزرگ مرد عالم تش��یع، در سال 1198 ه�.ق، در اصفهان دار فانی 
را وداع گف��ت. بنابر وصی��ت او که گفته بود بر آرامگاه و قبر او بنایی 
نس��ازند و آن را آباد نکنند، مزارش مدت 60 سال به همان منوال بود 
تا اینکه به دس��تور رکن الملک در سال 1254 ق، عمارت چهارتاقی 
مختصری بر قبرش در تخت فوالد بنا کردند. مردم اصفهان بر زیارت 

آنجا مداومت دارند. 
آثار 

بیدآب��ادی چون عالقه ای به تألیف و به جا گذاردن آثارش نداش��ت، 
بنابراین آثار او پراکنده و اغلب، نامه هایی اس��ت که به شاگردانش به 

خصوص در سیر و سلوک نوشته است. 
آثار چاپی 

1- آداب الس��یر والس��لوک؛ رس��اله ای به زبان عربی در جواب فقیه 
میرزاابوالقاسم گیالنی معروف به میرزای قمی

2- التوحید علی نهج التجرید یا مبدأ و معاد یا رساله توحیدیه؛ رساله 
کوتاهی است به فارسی

3- حسن دل؛ در سیر و سلوک و اخالق )بلندترین نامه فارسی او(
4- حواشی بر اسفار صدرالمتألهین 

5- دستورالعمل اخالقی
6- دو رساله در سیر و سلوک؛ پاسخ به سیدحسین قزوینی و فصلی 

در آداب تخلیه و تحلیه به فارسی
7- پندنام��ه یا رس��اله همتی��ه؛ نامه ای به فارس��ی برای ع��ده ای از 

شاگردانش
از او نام��ه های دیگری به فارس��ی و عربی در دس��تورهای اخالقی 

است. 
آثار خطی 

1- تفسیر قرآن کریم؛ خالصه ای از تفسیر غرایب القرآن نظام الدین 
نیشابوری 

2- حاشیه بر مشاعر مالصدرا 
3- حاشیه بر معانی االخبار شیخ صدوق 

4- رس��اله ای در کیمیا؛ مش��هور است که او دس��تی در کیمیا داشته 
است. 

5- جنگی در کیمیا؛ که از کتاب های مختلف جمع آوری و نسخه ای 
از آن به خط او موجود اس��ت. او آثار دیگری داش��ته که نسخه ای از 

آنها در دست نیست.

کودتاي 28 مرداد؛ پاسخ انگلیس و آمریکا به نهضت ملي شدن نفت 
مشاهیر شهر

مرگ حجاج بن يوسف ثقفي، حاکم خونخوار عراق )95 ق(  اعالم استقالل بحرين از ايران )1350 ش( 
 جزیره بحرین واقع در جنوب خلیج فارس، در اوایل دوران قاجار تحت نظر ایران اداره مي شد، ولي پس از چند سال، انگلیسي ها به بهانه 
اینکه ایران فاقد نیروي دریایي است، طي قراردادي با قاجار، حفظ امنیت خلیج فارس و بحرین برعهده نیروي دریایي بریتانیا گذاشته شد. این 
حاکمیت که بیش از یکصد و پنجاه سال به طول انجامید، بعدها به طور مکرر مورد مخالفت دولت هاي وقت ایران واقع مي گردید، ولي هر بار 
به نحوي با شکست مواجه مي شد. در نهایت وقتي که ایران در سال 1336 ش در الیحه تقسیمات کشوري، بحرین را استان چهاردهم ایران 
اعالم کرد، موجي از مخالفت در کشورهاي عربي را برانگیخت. در این میان شاه که نمي خواست حمایت کشورهاي عربي را از دست بدهد 
و ضمناً براي این که بتواند حاکمیت ایران را نسبت جزایر دیگر خلیج فارس از قبیل تنب کوچک و تنب بزرگ و ابوموسي تثبیت کند، یکباره 
و به طور ناگهاني، تصمیم خود را مبني بر چشم پوشي از ادعاهاي دیرینه ایران به بحرین اعالم نمود و پس از آن دولت، میانجي گري دبیر کل 

سازمان ملل را در این مسأله تقاضا کرد. 
بنابراین در 21 اردیبهشت 1349 ش برابر 11 مي1970 م شوراي امنیت براساس گزارش هیأت اعزامي به بحرین مبني بر تمایل اکثریت قاطع 
اهالي بحرین به استقالل، قطعنامه اي صادر کرد که مفاد آن قطعنامه مبني بر لزوم استقالل بحرین، در 24 اردیبهشت آن سال به تصویب مجلس 
شوراي ملي ایران رسید. هنوز استقالل بحرین رسماً اعالم نشده بود که هیأت حسن نیت ایراني راهي بحرین شد و هیأتي نیز از آنجا به ایران 
آمد. سرانجام این جزیره مهم و استراتژیک و سرشار از منابع انرژي در 23 مرداد 1350 ش اعالم استقالل کرد و ایران نخستین کشوري بود که 

یک ساعت پس از اعالم استقالل، آن کشور را به رسمیت شناخت.

 حجاج بن یوس��ف ثقفي، از س��تم کاران تاریخ به شمار مي آید و طي مدت بیست سال حکومت خویش، 
تالش وافري در تحکیم و تثبیت حکومت مروانیان به عمل آورد. وي پس از کش��تن عبداله بن زبیر و به 
منجنیق بس��تن خانه خدا و پایان دادن به حکومت آل زبیر، عالوه بر حجاز، حکومت عراق و ش��رق عالم 
اس��الم) تا مرزهاي هند و مغولس��تان( را نیز به دس��ت آورد. غیر از افرادي که در جنگ ها به دس��ت این 

حکمران خونخوار کشته شدند، 
نی��ز در دوران حکومت��ش ص��ادر ک��رد.  نف��ر را  بیس��ت ه��زار  قت��ل ح��دود ص��د و  وي حک��م 
ن��ام  بران��دازي  و  عل��ي)ع(  ام��ام  طرف��داران  کش��تن  در  واف��ري  ت��الش  یوس��ف،  ب��ن  حج��اج 
فروگ��ذار تع��دي  و  ظل��م  هی��چ  از  راه،  ای��ن  در  و  داد  نش��ان  خ��ود  از  اهل بی��ت  نش��ان   و 

نکرد. 
حجاج س��رانجام در حالي که به دلیل جنایاتش دچار اختالل رواني و کابوس ش��ده بود، در 55 سالگي از 

دنیا رفت و جسد وي را مخفیانه در محلي که مردم خشمگین متوجه آن نشوند، دفن کردند. 
در آن هنگام بیش از 50 هزار مرد و 30 هزار زن در زندان او به س��ر مي بردند که بس��یاري از آنان برهنه 

بودند.

تسلیم ژاپن در برابر متفقین و پايان
جنگ جهاني دوم در آسیا )1945م( 

 جنگ جهاني دوم که با حمله آلمان نازي در س��پتامبر 1939م آغاز شده بود، 5 سال به 
طول انجامید. شکست هیتلر در نقشه هاي بلند پروازانه اش و سرانجام خودکشي وي و 
تسلیم آلمان و به کارگیري سالح هسته اي در ژاپن، باعث شد تا با تسلیم بي قید و شرط 
ژاپن در برابر متفقین، آتش جنگ جهاني دوم به طور کامل خاموش ش��ود. آمار تلفات 
جنگ جهاني دوم نشان مي دهد که حدود صد میلیون نفر در این جنگ بسیج شده بودند. 
از این میان 50 میلیون نفر از آنان یعني به طور متوسط روزانه 25 هزار نفر به چنگال مرگ 
افتادند. از س��ال هاي 1942 - 43 و 1943م شکس��ت هاي بزرگي بر ژاپن وارد آمد و تا 
سال 1945، متفقین به تدریج تمام سرزمین هاي اشغالي و بعضي از جزایر ژاپن را تصرف 
کردند. آمریکا نیز با بمباران هسته اي ژاپن در ششم و نهم اوت 1945، شهرهاي هیروشیما 
و ناکازاکي را به مخروبه اي تبدیل کرد و با این عمل، ژاپن را به زانو درآورد. س��رانجام 
با اعالن جنگ شوروي به ژاپن، این کشور متحد آلمان، شرایط متفقین را پذیرفت و به 

آتش بس تن داد.
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ورزش

باغبانباشی: 
از عملکرد بازيکنانم 
راضی نیستم

حاج رسولیها: 
جدايی ساکت از 
سپاهان بايد 
ريشه يابی شود

سرمربی تیم ماهان نوین گفت: با این که توانستیم هر سه امتیاز 
را از آن خ��ود کنیم اما از عملکرد بازیکنانم راضی نیس��تم. از 
هفته هجدهم رقابت های لیگ دس��ته دوم فوتسال باشگاه های 
کش��ور تیم فوالد ماهان نوین میزبان دایتی ش��یراز بود که در 
پای��ان تی��م ماهان نوین ب��ا نتیجه یک بر صفر از س��د میزبان 
خود گذشت. احمد باغبانباشی س��رمربی تیم ماهان نوین در 
خصوص این بازی گفت: غرور کاذب بازیکنانم در مصاف با 
دایتی ش��یراز این تصور را در ذهن تداعی می کرد که گویا ما 
6 بر صفر از حریف جلو هستیم و وارد زمین مسابقه شده ایم. 
وی اف��زود: بار ها گفته ام تمامی بازی های لیگ دس��ته دوم 
حکم یک فینال را دارد و اگر قرار باشد اینگونه عمل کنیم قطعًا 
 نمی توانیم به لیگ دسته یک صعود کنیم. سرمربی ماهان نوین
در پایان خاطر نشان کرد: هفته آینده میهمان تیم خوب شهرکرد 
هستیم. به اعتقاد من این بازی یکی از سخت ترین بازی های 
م��ا در نی��م فصل دوم خواهد ب��ود. امید وارم ب��ا خودباوری 
بازیکنانم این تیم را در ش��هر کرد شکست دهیم. گفتنی است 

تک گل ماهانی ها را پیمان حفیظی به ثمر رساند.

رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: جدایی ساکت از 
 س��پاهان باید ریشه یابی شود. جدایی س��اکت از سپاهان بعد از
9 س��ال اتفاقی بود که روزهای پایانی هفته پیش ورزش اصفهان 

را شوکه کرد.
س��ید کریم داوودی نایب رئیس ش��ورای اسالمی شهر اصفهان 
به س��وابق و تجربیات باالی مدیریتی ساکت اشاره کرد و گفت: 
س��اکت مدیری فرهنگی بود که در کنار فعالیت های ورزشی با 
در دستور کار قرار دادن برنامه های فرهنگی گام مثبتی در جهت 
پاک س��ازی فضای ورزش و فرهنگی کردن این محیط برداشت.  
وی به موفقیت های س��اکت با سپاهان اش��اره کرد و ادامه داد: به 
جا آوردن نماز شکر بعد از قهرمانی های این تیم یکی از اقدامات 

فرهنگی وی بود که بنیان گذار آن ساکت بود. 
در ادامه نیز عباس حاج رس��ولی ها رئیس شورای اسالمی شهر 
اصفهان اظهار داش��ت: برکناری ساکت که مدیری الیق و با توان 
و سابقه مدیرتی درخش��ان است اتفاقی بد برای ورزش اصفهان 
خواه��د ب��ود. وی ادامه داد: این اتفاق باید ریش��ه یابی ش��ود تا 

پیامدهای تلخ آن دامن ورزش اصفهان را نگیرد.

بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان از سوی مسئوالن باشگاه 
تا اطالع ثانوی ممنوع المصاحبه هستند و تنها اجازه مصاحبه با 
س��ایت ذوب آهن را دارند. مسئوالن ذوب آهن برای جلوگیری 
از حاشیه های احتمالی در دیدار با سایپا، اعالم کردند بازیکنان 
ذوب آهن ممنوع المصاحبه هس��تند و تا بعد از بازی سایپا هیچ 
یک از بازیکنان ذوب آهن اجازه مصاحبه با رسانه های گروهی 

را ندارند. 
اما از باش��گاه ذوب آهن خبر رس��ید، بازیکنان تیم فوتبال این 
باشگاه تا اطالع ثانوی ممنوع المصاحبه هستند و فعاًل نمی توانند 
ب��ا هیچ رس��انه ای مصاحبه کنند! گفته می ش��ود مواضع برخی 
بازیکنان تیم اصفهانی در مورد پرداخت نش��دن حقوق معوقه 
خود به طبع مس��ئوالن ذوب آهن خوش نیامده و باعث شده که 
دست به این اقدام بزنند و این در حالی است که پیش از بازی 
س��ایپا باشگاه ذوب آهن مبلغ قابل توجهی از طلب بازیکنانش 
را پرداخت کرد. تیم ذوب آهن در هفته س��وم مس��ابقات جام 
باش��گاه های برتر کشور جام ایرانسبل موفق شد یک بر صفر از 

سد تیم سایپا بگذرد.

لوکا بوناچیچ: 

ساکت با این همه افتخار رفت؛ من که جای خود دارم
خبر

عکاسان تیراندازان قابلی هستند
برگزاری رقابت های تیراندازی 

جام رسانه  در اصفهان
به مناس��بت روز خبرنگار و با همت هیأت تیراندازی اس��تان اصفهان، 
رقابت های تیراندازی جام رس��انه های اس��تان اصفهان برگزار شد.  در 
این مراس��م که با حضور 40 مرد و 17 زن در س��الن شهید زرین هیئت 
تیراندازی اس��تان اصفهان واقع در کوی ام��ام جعفر صادق )ع( برگزار 
ش��د، خبرنگاران اصفهان با عالقه و دق��ت خاصی با یکدیگر به رقابت 
پرداختند.  این مسابقه که در قسمت تفنگ بادی برگزار شد، با انتخاب 

سه نفر نخست در بخش آقایان و بانوان به کار خود پایان داد. 
برن��دگان ای��ن رقابت ها در رده بان��وان، نازیتا زجاج��ی از خبرگزاری 
ایمن��ا، عالیه س��عادت پور )عکاس(  از خبرگزاری مه��ر و مرضیه زارع 
از خبرگ��زاری ف��ارس بودند که به ترتیب مقام نخس��ت تا س��وم را به 
خود اختصاص دادند. در رده آقایان نیز احس��ان خس��روی )عکاس( از 
خبرگزاری مهر مقام نخس��ت، مسعود ابری )عکاس(  از آژانس عکس 
نفر دوم و مهدی جانی پور )عکاس( از خبرگزاری ایمنا توانس��ت مقام 
س��وم را از آن خود کند.  نکته جالب توجه در نفرات برتر این دوره از 
رقابت ها درخش��ش عکاسان رس��انه بود که از مجموع 6 نفر برتر این 
رقابت ه��ا در هر دو بخش بانوان و آقایان چهار نفر از عکاس��ان موفق 
به کس��ب عناوین اول، دوم و سوم ش��دند. این مسابقات توسط هیات 
تیراندازی اس��تان اصفهان و با همکاری روابط عمومی اداره کل تربیت 

بدنی برگزار شد.

پیروانی: 
گلدومسپاهانکمرتيمما

راشكست
 اگر ما هم زیر میزی داده بودیم، 

بازیکنان نمی رفتند

س��رمربی تیم فوتبال نفت آبادان گفت: گل دوم تیم س��پاهان 
ک��ه روی اش��تباه مدافعان ما در یک س��وم دفاعیم��ان به ثمر 
رس��ید کم��ر تیمم��ان را شکس��ت و فک��ر می کنم اگ��ر این 
 گل را دریاف��ت نمی کردی��م می توانس��تیم نتیج��ه را جب��ران

کنیم.
غ��الم پیروان��ی پ��س از شکس��ت تیم��ش برابر س��پاهان در 
نشس��ت خبری بع��د از بازی گفت: بازی خوبی بود.س��پاهان 
تی��م با ش��خصیتی اس��ت و مهره ه��ای خوب��ی را در اختیار 
دارد. ب��ه ه��ر ح��ال نزدیک ب��ه 14 بازیک��ن از تی��م ما جدا 
ش��ده اند و به ج��ای آنها بازیکنان امید و زیر 23 س��ال به تیم 
 اضاف��ه کرده ای��م و این کار م��ا را در این فصل س��خت کرده 

است. 
وی پیرام��ون نتای��ج ضعی��ف نف��ت در ش��روع لی��گ نی��ز 
گف��ت: ب��ازی ک��ردن رو ب��ه روی تی��م پر مه��ره دام��اش در 
گی��الن و روی زمین چمن مصنوعی بس��یار س��خت اس��ت 
 و روزی س��پاهان ه��م در آن زمی��ن براب��ر دام��اش ب��ازی 

می کند. 
ما همچنین شانس آوردیم که در آبادان به تیم آماده فجر نباختیم 
چون آنها تیم آماده ای هس��تند. مدی��ران ما نیز توقع ندارند که 
 س��پاهان را ببری��م زیرا س��پاهان مهره های بهت��ری در اختیار 

دارد. 
وی افزود: ما س��قف قرارداد را رعای��ت کردیم و برای همین 
بس��یاری از بازیکنان از جمع ما جدا ش��دند. بازیکنانی که از 
تیم ما جدا ش��دند از ما 600 – 700 ملیون پول می خواس��تند 
ک��ه در نهایت به س��ایر تیم ها رفتند. اگر م��ا هم مثل خیلی از 
تیم ها که زیرآبی رفتند و زیرمیزی به بازیکنان دادند عمل کرده 
بودیم اکنون بازیکنانمان را حفظ کرده بودیم. البته سپاهان هم 
بعض��ی از بازیکنانش مثل رحمتی را به خاطر س��قف قرارداد 
از دس��ت داد. به نظر عزیز محمدی هم که گفته اس��ت سقف 
قرارداد در تمام باش��گاه ها رعایت شده است احترام می گذارم 
 ام��ا فکر نمی کنم این س��قف در خیلی از تیم ها رعایت ش��ده

باشد. 
وی همچنین پیرامون اس��تفاده بازیکن��ان جوان در نفت آبادان 
به مانند فجرسپاس��ی گفت: در فجر هیأت مدیره و مس��ئوالن 
تی��م به م��ن اختیار داده بودند و دس��ت مرا برای اس��تفاده از 
بازیکنان جوان باز گذاش��ته بودند البت��ه در نفت هم به همین 
ش��کل است و ما امسال از بازیکنان امید و زیر 23 سال زیادی 

استفاده کردیم.
در چارچوب رقابت هاي هفته سوم جام باشگاه هاي برتر کشور 
دو تیم نفت آبادان و سپاهان اصفهان به مصاف هم رفتند که در 
پایان تیم س��پاهان با گل هاي جانواریو و عمادمحمدرضا موفق 

شد دو بر یک بازي را به سود خود پایان برد.

نماینده اصفهان در پیست قهرمانی 
دانشجویان جهان می دود

 رضا قاس��می تنها نماینده اصفهانی به مس��ابقات جهانی دانشجویان که در
شن زن چین برگزار می شود، اعزام شد. این مسابقات از 23 مرداد ماه آغاز 
می شود و قاس��می که چندی پیش در دو 60 مترداخل سالن در آسیا مقام 
دوم را کسب کرده بود در دور100 و 200 متر سرعت شرکت خواهد کرد. 
نماینده اصفهانی این مسابقات در بازی های آسیایی ژاپن نیزعضو تیم ملی 

ایران بود.

اصفهان نماینده ایران در مسابقات 
دوومیدانی معلوالن جهان

تی��م دوومیدان��ی جانب��ازان و معلوالن اصفه��ان به نمایندگ��ی از ایران در 
رقابت های جهانی معلوالن ش��رکت می کنند. درحاش��یه برگزاری جلسه 
ستاد برگزاری مسابقات ورزشی جانبازان و معلوالن شهرهای خواهرخوانده 
اصفهان، مسئول فنی فدراس��یون ورزش های جانبازان و معلوالن از اردوی 
 آمادگ��ی ای��ن تیم پی��ش از اعزام به مس��ابقات جهانی چ��ک بازدید کرد. 
هادی رضایی با حضور در محل تمرینات تیم دوومیدانی اصفهان نقطه نظرات 
ورزشکاران و مربیان این تیم را جویا شد. وی با مثبت ارزیابی کردن حضور 
تیم های ورزشی اس��تان ها در مسابقات برون مرزی خاطر نشان کرد: این 
کار در نهایت به پیشرفت ورزشکاران منجر می شود. با موافقت فدراسیون 
ورزش های جانبازان و معلوالن تیم دوومیدانی استان اصفهان روز سه شنبه 

راهی مسابقات جهانی چک خواهد شد.

اولین دوره لیگ واترپلوی بانوان برگزار می شود
اصفهان نماینده ندارد

لیگ برت��ر واترپلوی بانوان در حالی برگزار می ش��ود که تیمی از اصفهان 
در این رقابت ها حضور نخواهد داش��ت. جلسه برنامه ریزی و هماهنگی 
لیگ واترپلوی بانوان با حضور امیرحسین آیت اللهی رئیس فدراسیون شنا 
ش��یرجه و واترپلو، مرتضی ش��ریعت مدیر تیم های ملی واترپلو و افسانه 
 تیموری سرپرس��ت امور اجرایی ش��نای بانوان در محل فدراسیون برگزار 

شد. 
در این جلس��ه نمایندگان اس��تان های تهران، خوزس��تان، فارس، زنجان، 
کرمانش��اه و گیالن حضور داشتند. در حالی که تیم های تهران و خوزستان 
در این جلس��ه اعالم کردند که ممکن اس��ت با 2 تیم در رقابت ها شرکت 
کنند اصفهان در این مسابقات نماینده ای نخواهد داشت. دیر تشکیل شدن 
تیم واترپلوی اصفهان موجب شده است تا مسئوالن هیأت شنای استان یک 
فصل دیگر برای حضور در لیگ صبر کنند. لیگ برتر واترپلوی بانوان از آبان 

استارت می خورد و اسفند ماه به پایان می رسد.

سرپرست مستعفی همچنان مشغول به کار است
بابا احمدی جانشین یوسفی می شود

با استعفای مراد یوسفی تیمور بابا احمدی به عنوان سرپرست هیأت ووشوی 
اصفهان مشغول به کار می شود. مراد یوسفی سرپرست هیأت ووشوی استان 
اصفهان که هفته پیش از سمت خود در این هیأت استعفا داد و استعفای وی 
هم مورد قبول اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان قرار گرفت همچنان در 

رأس این هیات مشغول به کار است. 
از س��وی اداره کل تربی��ت بدنی اس��تان اصفهان تیم��ور بابااحمدی برای 
سرپرس��تی این هیأت معرفی ش��ده اس��ت و با صدور ابالغ وی از س��وی 
 فدراس��یون ووش��و ب��ه زودی کار خ��ود را در ای��ن هیأت آغ��از خواهد 

کرد.

بازيکنان ذوب آهن 
ممنوع المصاحبه 
هستند!

محسن فرضی نایب قهرمان موی تای جهان:
برایشرکتدرمسابقاتبهاخراجازمحلکارتهديدمیشوم

مصطفی غالمی:
انصرافتيمنوينسپاهانازحضوردرليگبرترهندبالقطعیاست

سوپرکالسیکودربی اسپانیا - برنابئو
تدارکمادريدبهترازبارسلونابودهاست

محس��ن فرضی نایب قهرم��ان اصفهانی موی تای جهان می گوی��د هر بار برای 
حض��ور در رقابت ه��ای مختلف از طرف محل کارم به اخراج تهدید می ش��وم. 
محس��ن فرضی هفته پی��ش در رقابت های حرفه ای موی تای جهان در کش��ور 
مالزی به عنوان تنها نماینده ایران حضور داشت. او که در وزن 75 کیلوگرم مبارزه 
می کند دو بار موفق به ناک اوت کردن رقبای سرسخت خود شد اما در فینال اسیر 
تجربه رقیب خود شد و با کسب نشان نقره جهان به کشور بازگشت. فرضی اما در 
این مسابقات عنوان فنی ترین و تکنیکی ترین ورزشکار را به خود اختصاص داد تا 

جایزه وی ژه را از دست پادشاه تایلند دریافت کند. 
فرضی با سابقه فعالیت در رشته های مختلف رزمی چندین مدال رنگارنگ جهانی 
را در کارنامه خود دارد. قهرمان طالیی جهان در س��ال های 2003، 2006، 2008، 

2010 و در نهایت مدال نقره مسابقات موی تای حرفه ای جهان شد. 
فرضی که به تازگی از این رقابت ها بازگش��ته اس��ت مش��کل بزرگی را سد راه 
ادامه افتخارآفرینی هایش در رقابت های بین المللی می داند. وی کارمند س��ازمان 
قطارشهری اصفهان است اما می گوید برخالف مصوبه هیات دولت اجازه استفاده 

از مرخصی و حضور در مسابقات را پیدا نمی کند. 
وی می گوید: در همین مس��ابقات اخیر من تنها ورزش��کار ایران بودم که باید در 
مراسم افتتاحیه پرچم ایران را حمل می کردم. باید زودتر به این رقابت ها می رفتم 
مستلزم این بود که با مرخصی من موافقت شود. اما آنها گفتند پرچم را بگذار زمین 

تا کس دیگری بردارد! 
فرضی ادامه می دهد: این حق من است که به عنوان یک قهرمان ملی حمایت شوم 
و اجازه داش��ته باشم هر از گاهی به مسابقات اعزام شوم اما قبل از هر مسابقه ای 
همین بحث تکراری ش��روع می ش��ود و تهدید می کنند که کارت را از دس��ت 
می دهی. سؤال من این است، 15 سال است که ملی پوشم، مگر قرار نیست سرباز 
این کشور باشم؟ من در ورزش نام کشورم را بارها بر سر زبان ها انداخته ام اما در 

شهر خودم اینگونه با من رفتار می کنند. 
وی می گوید: مگر در تاریخ ورزش ما چند نفر فنی ترین ورزشکار جهان شده اند؟ 
حمایت های تربیت بدنی اس��تان واقعاً شایس��ته اس��ت اما با من برای حضور در 

مسابقات مختلف همکاری نمی کنند.

سرمربی تیم هندبال نوین فوالد سپاهان اصفهان از قطعی بودن انصراف این تیم 
از حضور در رقابت های لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور خبر داد.

مصطف��ی غالمی ضمن بی��ان این مطلب گف��ت: تیم نوین با توجه به کس��ری 
بودجه باشگاه س��پاهان اصفهان در رقابت های لیگ هندبال سال جاری شرکت 
نخواهد کرد. انصراف تیم ما قطعی اس��ت زیرا این مس��أله توسط هیأت رئیسه 

تصمیم گیری شده است.
وی افزود: متأسفانه این روزها مشکل تمامی تیم های هندبال پول است. تقریبًا 
بیش��تر تیم ها مش��کل دارند و به هیچ عنوان وضعیت تیم های باشگاهی خوب 
نیست و مطمئنا اگر روند به همین شکل باشد در آینده اوضاع باشگاهی هندبال 
از این هم بدتر خواهد ش��د. س��رمربی تیم هندبال باشگاه نوین سپاهان اصفهان 
بیان کرد: نه تنها بازیکنان بلکه کادر فنی و خود من روی هوا هس��تیم. البته دو 
س��ه بازیکن ما به طور قطع به تیم بزرگساالن باش��گاه منتقل می شوند اما باید 
مابقی آنها را آزاد اعالم کنیم تا تکلیف خود را بدانند. وی در مورد این که شنیده 
می شود باشگاه ماهان برای خریداری امتیاز تیم شما اعالم آمادگی کرده است، 

گفت: هنوز مشخص نیست. ما جدول هزینه های تیم را در سال جاری به آنها 
داده ایم اما هنوز پاسخی نشنیده ایم.

غالمی در پاس��خ به این پرس��ش که » با توجه به حضور رحیمی رئیس پیشین 
فدراس��یون هندبال در راس باش��گاه فوالد س��پاهان آیا امیدی به حل مش��کل 
تیم ش��ما هس��ت یا نه؟«، گفت: فکر نمی کنم حض��ور رحیمی هم به ما کمک 
 کن��د. این تصمیم توس��ط هیأت رئیس��ه قبلی گرفته ش��ده و بعید اس��ت تغییر 

کند.
وی بیان کرد: متأس��فانه تیم نوین در ش��رایطی پس از پنج س��ال تیم داری در 
رقابت های لیگ هندبال باش��گاه های کش��ور تصمیم به کناره گیری و تعطیلی 
گرفته است که این تیم هم اکنون خزانه دار آینده هندبال کشور است. ما در این 
چند سال بازیکنان خوبی را در رده سنی نوجوانان و جوانان تربیت کرده ایم و 

آنها هم اکنون در تیم های لیگ برتری و تیم های ملی بازی می کنند.
س��ه تیم باشگاهی نوین س��پاهان اصفهان، ذوب آهن و سنگ آهن بافق یزد از 

تیم های لیگ برتری هندبال ایران در خطر انحالل قرار دارند.

سپیدهای پایتخت بهتر از آبی و اناری ها برای رویارویی امشب تدارک دیده اند. 
به گزارش رویترز، تیم فوتبال رئال مادرید در جریان بازی های پیش فصل 3882 

دقیق و بارسلونا 2414 دقیقه بازی کرده اند.
102 روز از آخری��ن رویاروی��ی دو تیم رئ��ال مادرید و بارس��لونا می گذرد و 
کارشناس��ان بر این باورند ک��ه رئال مادرید هم خرید های خوبی داش��ته و هم 
تدارک بهتری در بازی های پیش فصل دیده اس��ت. در این مدت کوپا آمه ریکا 

ضرر بیش��تری به بارسلونا زد تا به رئال مادرید، مسی همراه اردوی تیمش نبود 
و مصدومیت بزرگانی چون ژاوی، پویول، پیکه، بوس��کتس و اینیس��تا هواداران 
بارس��لونا را نگران کرد. در این تور تابس��تانی ژاوی از بارس��لونا تنها 90 دقیقه 
بازی کرد و بیشتر از روی نیمکت بازی ها را نظاره گر بود اما رونالدو 390 دقیقه، 
بن زما 436 دقیقه و اوزیل 389 دقیقه بازی کرده اند. با این ش��رایط باید دید در 

میدان چه نتیجه ای رقم می خورد.

زاینده رود
س��رمربی تیم فوتبال سپاهان با اشاره به 
جدایی ساکت از سپاهان اظهار داشت: ساکت 
با این همه افتخ��ار و جام هایی که برای این 
باش��گاه به ارمغان آورد رفت من که به عنوان 
سرمربی جای خود دارم. لوکا بوناچیچ بعد از 
پیروزی دو بر ی��ک تیمش مقابل نفت آبادان 
گفت: که از عملکرد 5-6 بازیکن با سابقه که 
چندین سال اس��ت در اصفهان حضور دارند 
راضی نیس��تم اما اسمی از آنها نمی آورم. وی 
پس از کس��ب اولین پیروزی سپاهان در لیگ 
برتر در نشست خبری گفت: مهم ترین مسأله 
این است که پیروز شدیم. در این بازی ما در 
نیمه اول خیلی خوب بازی کردیم و با دو گل 

پیش افتادیم که متأسفانه در نیمه دوم با اشتباه 
خودمان نتیجه خوبمان را زیر سؤال بردیم. به 
نظ��ر من صنعت نفت خیلی خوب بازی کرد 
و من به تیم و سرمربی نفت تبریک می گویم 
زیرا آنها در زیبا بودن این دیدار نقش بسزایی 

داشتند. 
س��رمربی س��پاهان ادامه داد: من 3-4 س��ال 
پیش که در اینجا س��رمربی بودم از بازیکنان 
می خواس��تم که حرفه ای رفت��ار کنند. ما باید 
جدی بازی کنیم و به همین دلیل امیدوارم که 
در مدت زمانی که تا بازی با الس��د زمان باقی 
مانده اس��ت، بعضی از این بازیکنانی که فکر 
می کنند خیلی معروف هس��تند و سابقه دارند 
اما در حد خودشان بازی نمی کنند، تا بازی با 

السد بهتر از این شوند. 
وی تصریح کرد: جا دارد در اینجا از بازیکن 
جوانمان، اکبر ایمانی که 19 سال بیشتر ندارد 
تمجید کنم. وی واقعاً نشان داد که قلب دارد 
و با تمام وج��ود فوتبال بازی می کند و واقعًا 
قدیمی ترها هم باید با تمام وجودشان در زمین 

ظاهر شوند. 
ش��ما هرکدام فنی به بازی نگاه کرده باش��ید 
متوجه اشتباهات بعضی از بازیکنان می شدید. 
ما باید امس��ال خیلی بهتر و با قدرت تر ظاهر 
ش��ویم زیرا نس��بت به س��ال قبل ضعیف تر 

هستیم.
وی در ادام��ه گف��ت: ت��الش می کن��م ت��ا 
بازیکن های اصفهانی مانن��د پاپی، نصیری و 
ایمانی را به آرامی به ترکیب اضافه کنم. به نظر 
من مدرسه فوتبال سپاهان کیفیت خوبی دارد 
و ما می توانیم به این بازیکن ها میدان بدهیم. 

س��رمربی تی��م س��پاهان پیرام��ون انتظارات 
هواداران س��پاهان برای بدست آوردن جام و 
اس��تفاده از بازیکنان ش��اخص نیز گفت: این 
مش��کل افراد ک��م حوصله اس��ت. من برای 
ام��روز کار نمی کنم، من ی��ک مربی حرفه ای 
هس��تم و می خواهم تیمی برای آینده سپاهان 
بسازم البته نه این که بگویم بازیکن جوانی که 
در ترکیب می گذاریم بهترین عملکرد را دارد 
ولی از بازیکنانی استفاده می کنم که امیدوارم 
با استفاده از آنها هر تیمی را ببریم و من اجازه 
نمی دهم بازیکنانی که قرار است بهترین باشند 
و تیم را هدایت بکنند، رفتار غیرمسئوالنه ای 

داشته باشند. 
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر کم 
حوصله بودن تماشاگران سپاهان و انتظار آنها 

ب��رای پیروزی گفت: من حرفه ای کار می کنم 
و این اصول حرفه ای اس��ت. اگر تماشاگران 
حوصل��ه ای��ن کار را ندارن��د، مربی دیگری 
بیاورن��د و آدم نمی توان��د روی دو صندل��ی 

بنشیند. 
بوناچی��چ در مورد این که ب��ه ترکیب ایده آل 
سپاهان رسیده اس��ت یا خیر گفت: زمانی به 
ترکیبی برس��یم که بتواند با یک تغییر در هر 
بازی به میدان برود خوش��حال می شوم ولی 
واقعیت این اس��ت که یک سری از بازیکنان 
جدیت الزم را  از خود نشان نمی دهند و من 
مجبورم از یک سری بازیکنان جوان استفاده 
کن��م تا بقیه را تحریک نمای��م. به خاطر یک 
 س��ری از همی��ن رفتارهای غیرمس��ئوالنه ما
15 دقیقه آخر را با ترس به پایان رس��اندیم و 

من چنین فوتبالی را دوست ندارم. 
وی پیرام��ون صحن��ه ای که مح��رم نویدکیا 
در ی��ک بازی جوانمردانه ت��وپ را به بیرون 
زد اظه��ار نارضایتی کرد گف��ت: محرم بازی 
جوانمردان��ه ای انجام داد ام��ا به هر حال این 
ضعف او بود و من از دست او عصبانی شدم 
چون آنها نزدیک 10 بار این حرکت را تکرار 
کردن��د و وقتی که محرم ت��وپ را به بیرون 
زد بازیکن آنها بلند ش��د و دوید و این بازی 
جوانمردانه نیست. من باید به شما بگویم در 
فوتبال اروپا و قوانین جدید یوفا آمده است که 
وقتی بازیکن حریف پشت سر شما مصدوم 
شده اس��ت نیاز نیس��ت توپ را به خارج از 
می��دان بزنید اما با این ح��ال به محرم تبریک 
می گویم ولی من به خاطر این کم تجربگیش 

از او عصبانی شدم. 
ل��وکا در ادامه و در حالی ک��ه به طرز جالبی 

ح��رکات بازیکنان تیم حریف را انجام می داد 
خاط��ره ای از لیگ دس��ته اول پیرامون بازی 
جوانمردان��ه تیمش گفت: زمان��ی که تیم ما 
در موقعیت گلزنی قرار گرفت یکدفعه س��ه 
بازیکن آنها خودش��ان را زمی��ن انداختند. به 
هر حال مح��رم حاال نش��ان داد که چرا بقیه 

بازیکن ها دوستش دارند. 
وی پیرامون تغییرات مدیریتی باشگاه سپاهان 
گف��ت: من یک مرب��ی حرفه ای هس��تم و با 
ساکت همکاری بسیار خوبی داشتم و من به 
خاطر تالش خوب و موفقیت هایی که ساکت 
در این 8-9 س��ال داش��تند به ایش��ان تبریک 
می گویم وممکن است تأثیری روی بازیکنانی 
که چند س��ال با ایشان در ارتباط بودند داشته 
باش��د. من ب��ه بازیکنان هم گفت��ه ام که آنها 
 باید بازی کنند و نباید کاری به سیاس��ت های 

باشگاه داشته باشیم. 
س��رمربی تیم س��پاهان پیرامون شناختش از 
رحیمی مدیر عامل جدید س��پاهان نیز گفت: 
کلیه اطالعاتی که از ایشان دارم در همین 3-2 
روز اخیر به دس��ت آوردم و می دانم ایش��ان 
بازیکن و رئیس فدراس��یون بوده اند و در هر 
صورت سیاس��ت باشگاه بوده است و باید با 
این مسأله کنار بیاییم و امیدوارم که بتوانیم با 
ایشان هم مثل زمان آقای ساکت موفق باشیم. 
وی ادامه داد: واقعیت این است که ما مربی ها 
هیچ جا از ادامه کارمان مطمئن نیستیم. ساکت 
هم ب��ا آن همه افتخ��ار و جام هایی که برای 
سپاهان آورد رفت. من دوست دارم تیمی که 
می خواهم بسازم را خودم انتخاب کرده باشم 
اما واقعاً زمان می خواهد و باید منتظر باشیم و 

ببینیم در آینده چه اتفاقی می افتد.
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امام علی)ع(:
برای جان های شما بهایی جز 
بهشت نیست، پس آن را به 
کمتر از بهشت نفروشید.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان گفت: 
تا پیش از این صدا و س��یمای مرکز اصفهان 
در س��ال فق��ط 100 دقیقه انیمیش��ن تولید 
می کرد که ب��ا سیاس��ت های افزایش تولید، 
از ای��ن پس این رقم به ی��ک هزار دقیقه در 
س��ال افزایش پیدا کرده است. علی کلباسی 
در گفتگ��و با ایمنا با بی��ان این مطلب، ادامه 
داد: انیمیش��ن به عنوان یکی از س��خت ترین 

فعالیت ه��ا در رده ال��ف برنامه های تولیدی 
قرار می گیرد و برای ما در اولویت است.

وی با تأکید بر این که تولید، اولویت اساسی 
نهاد متبوع اوست، بیان داشت: ما در راستای 
سیاس��ت های تولی��دی خود، س��اخت یک 
س��ریال 90 قس��متی را به تهیه کنندگی آقای 
امیر حس��ین ش��ریفی در دس��تور کار قرار 

داده ایم. 

 سومین کنگره کشوري زبان مادري گرجي به 
 همت جمعیت گرجیان جوان در شهریور ماه
سال جاري در فریدونشهر برگزار خواهد شد.  
دبیر جمعیت گرجیان جوان فریدونش��هر در 
گفتگ��و ب��ا ایرنا اظهارداش��ت: ای��ن کنگره 
روزهاي 17 و 18 شهریورماه سال جاري در 

این شهر برگزار مي شود. 
حس��ین گوگونان��ي افزود: مرکز شهرس��تان 
فریدونش��هر از حدود 400 سال پیش محل 
سکونت گرجي هایي شده  است که در زمان 
صفویان به این نواحي کوچانده شده و امروز 
با 15 هزار نفر جمعیت که حدود 80 درصد 
از آن از نژاد گرجي هستند، بزرگ ترین شهر 

گرجي نشین ایران به شمار مي رود. 
وي محوره��اي این کنگره را نقش زبان هاي 
محل��ي ب��ه عنوان حام��الن فرهن��گ اصیل 

ایراني، اس��المي، تبادل با دیگر فرهنگ هاي 
ارزش��مند و مقابله ب��ا هجوم اندیش��ه هاي 
ناپاک در ابعاد جهاني، نقش خانواده به ویژه 
م��ادران در حفظ و ماندگاري زبان گرجي و 
مطالع��ه در وجوه و الیه هاي مختلف ارتباط 
زبان گرجي با حی��ات تاریخي، اجتماعي و 
فرهنگ��ي ایرانی��ان در قال��ب ضرب المثل و 
الالی��ي کودکانه، فرهنگ عامیانه، داس��تان و 

شعر عنوان کرد. 
وي خاطر نشان کرد: عالقه مندان مي توانند 
آث��ار خود را ت��ا تاریخ 10 ش��هریور ماه به 
دبیرخانه س��ومین کنگره زبان مادري گرجي 
واق��ع در اداره فرهن��گ و ارش��اد اس��المي 
شهرستان فریدونشهر ارسال کنند. شهرستان 
فریدونشهر با 60 هزار نفر جمعیت در 180 

کیلومتري غرب اصفهان قرار دارد. 

سرپرس��ت نمایندگي اداره میراث فرهنگي، 
صنایع دستي و گردشگري اردستان، از آغاز 
مرمت و بازسازي بازار سنتي زواره از توابع 

این شهرستان خبر داد. 
محمدرضا افالکي، در گفتگ��و با ایرنا طول 
ای��ن ب��ازار را 300 مت��ر ذکر ک��رد و اظهار 
داشت: این بازار متعلق به دوره صفویه بوده 
و در س��ال 81 در فهرست آثار ملي به ثبت 
رسیده اس��ت. وي افزود: مرمت و بازسازي 
این بازار در راس��تاي اجراي طرح واگذاري 
آن به میراث فرهنگي آغاز ش��ده است. وي 
با اش��اره به این که این بازار داراي 35 غرفه 

اس��ت، تأکید کرد: تاکنون 12 غرفه این بازار 
با هدف احیا و رونق صنایع دس��تي اردستان 
و ج��ذب گردش��گر، ب��ه ای��ن اداره واگذار 
ش��ده اس��ت. افالکي تصریح کرد: این بازار 
ب��ه مدت 10 س��ال در اختی��ار اداره میراث 
فرهنگي اردس��تان خواهد بود. وي با اشاره 
ب��ه تخصیص 150 میلیون ری��ال اعتبار اولیه 
براي مرمت و تعمیر این بازار، اظهارداشت: 
براي بازسازي کلي شامل آواربرداري، نصب 
در و پنجره، مرمت پش��ت بام و س��اماندهي 
این بازار به بیش از دو میلیارد و 500 میلیون 

ریال اعتبار نیاز است.

جمهوري اسالمي ایران با ارائه دستاوردهاي 
 تازه خود در هنر صنعت بازي هاي رایانه اي
که ب��ا حمایت بنیاد ملي بازي هاي رایانه اي 
تولید ش��ده اس��ت، در بزرگ ترین نمایشگاه 
 GamesCom- اروپ��ا  گی��م  تخصص��ي 
داش��ت.معاونت  2011- حض��ور خواه��د 
ارتباطات و بین المل��ل بنیاد ملي بازي هاي 
رایان��ه اي اع��الم کرد: نمایش��گاه تخصصي 
گیم اروپا که یکي از س��ه نمایش��گاه مطرح 
ب��ازي ه��اي رایان��ه اي در س��طح جهان به 
ش��مار مي رود، از 17تا 23 آگوست برابر با 
26 مرداد تا اول ش��هریور ماه سال جاري در 
ش��هر کلن آلمان برگزار مي شود. نمایشگاه 
گیم کام ب��ه عنوان مهم ترین روی��داد دنیاي 
س��رگرمي هاي الکترونیک در اروپا، هر ساله 
در همین تاریخ برگزار مي ش��ود. بازي هاي 
میرمهنا،گنج پنهان، داس��تان جزیره،کوهنورد، 

طالي س��یاه، قلب س��یمرغ و مزرعه رویایي 
از ب��ازي هایي اس��ت ک��ه در ای��ن دوره از 
برگزاري نمایش��گاه گیم کام معرفي خواهند 
 ش��د. همچنین نمایندگاني از اس��تودیو هاي
ب��ازي س��ازي رس��انا افزار،کان��ون پرورش 
اس��پریس  نوجوان��ان،  و  ک��ودکان  فک��ري 
پویانما، رویاگران نرم افزار، س��ورناپردازش 
آس��یا، تصویر گران نیو، ی��ارا و مجله دنیاي 
 ب��ازي ب��ا حمای��ت بنی��اد ملي ب��ازي هاي

رایانه اي در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. 
 بهروز مینایي، مدیر عامل بنیاد ملي بازي هاي
  رایان��ه اي در کنفران��س تخصص��ي گی��م
- جي دي سي- که 15 تا 17 آگوست و پیش از 
 شروع نمایشگاه گیم کام در کلن برگزار مي شود،
حضور مي یابد. بنیاد ملي بازي هاي رایانه اي 
سال گذشته با بیش از 10 بازي در نمایشگاه 

تخصصي گیم اروپا شرکت کرد.

دبیرخانه این رویداد اعالم کرد که با توجه به اس��تقبال فیلمس��ازان، مهلت 
ارسال آثار سینمایي که پیشتر تا 15 مرداد ماه تعیین شده بود، تا پایان مرداد 

تمدید شد. 
متقاضیان براي شرکت در بخش هاي مختلف جشنواره فیلم رشد، مي توانند با 
 تکمیل فرم و ارائه آن به دبیرخانه این رویداد سینمایي، اقدام کنند. چهل و یکمین
جش��نواره بین الملل��ي فیلم رش��د در قال��ب محوره��اي موضوعي جهاد 
اقتص��ادي - تولید ثروت، تبدیل دانش به ث��روت، رونق اقتصادي، کاالي 
ایران��ي، افتخار ایراني، اصالح الگوي مص��رف، تحقق هدفمندي  یارانه ها، 
تح��ول در ح��وزه دانش، مه��ارت و تربیت، دانش، عل��وم و فنون -نقش 
 فناوري هاي نوین در آموزش و پرورش-، فرهنگ و تمدن ایراني- اسالمي
و خلیج همیش��ه ف��ارس، فرهن��گ و معارف اس��المي، با ن��گاه ویژه به 
آموزش نماز و قرآن کریم- برگزار مي ش��ود. تعلی��م و تربیت -خانواده، 
معل��م و دانش آم��وز، ورزش و تربیت بدني، س��المت روحي و جس��مي 
دانش آموزان، س��واد آموزي و آموزش بزرگس��االن، آم��وزش و پرورش 
کودکان اس��تثنایي، پدافند غیر عامل -آمادگي در برابر حوادث غیر طبیعي، 
امدادرس��اني و مسائل انسان دوستانه و آموزش مهارت هاي زندگي، آداب 
 و حقوق ش��هروندي، دیگر عناوین موضوعي این جش��نواره را تش��کیل

مي دهد. همچنین فیلمسازان مي توانند آثار خود را در گروه فیلم هاي علمي، 
 مستند، انیمیشن، تربیتي داستاني کوتاه، تربیتي داستاني بلند و نماهنگ ارسال

 کنند.
 جش��نواره فیلم رش��د را که قدیمي ترین رویداد س��ینمایي کشور به شمار 

مي رود، وزارت آموزش و پرورش آبان ماه امسال برگزار مي  کند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان خبر داد:
تولید ساالنه يک هزار دقیقه پويا نمايی

در صدا و سیمای اصفهان

سومین کنگره کشوري زبان گرجي 
در فريدونشهر برگزار مي شود 

آغاز مرمت بازار سنتي و تاريخي زواره اردستان

حضور بازي هاي ايراني در بزرگ ترين نمايشگاه 
بازي هاي رايانه اي اروپا 
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خبر

لئوناردو داوینچی )15 آوریل 1452 - 2 مه  1519( از دانشمندان و هنرمندان 
ایتالیایی دوره رنسانس اس��ت که در رشته های نقاشی، ریاضی، معماری، 
موسیقی، کالبدشناسی، مهندسی، تندیسگری و هندسه شخصی برجسته 

بود.
 عده ای از محققان ایتالیایی با تحقیق بر روی اثر انگشت بازسازی شده وی، 
او را دارای ریشه عربی و اهل خاورمیانه برشمرده اند. داوینچی را کهن الگوی 
فرد رنسانسی دانسته اند. وی اولین طراح هواپیما و صدها اثر معماری دیگر 
به شمار می رود. یکی از طرح های ابتکاری او لباس غواصی و زیر دریایی 
جنگی است. او همچنین مسلسل، تانک نظامی، ساعتی که به ساعت داوینچی 
معروف است، کیلومتر شمار و چیزهای دیگر را طراحی یا اختراع کرد و با 
استفاده از خط معکوس برای طراحی های خود، یادداشت هایی را نوشته است 
که آنها را فقط در آینه می توان خواند. شهرت جهانی داوینچی بیشتر به خاطر 
نقاش��ی های شام آخر و مونالیزاس��ت. وی را به شاگردی به هنرکده ای در 
 فلورانس فرستادند تا نزد آندرئا دل وروکیو که نقاش و پیکرتراش بود، آموزش
ببیند. وی در هفده س��الگی در کار پیکر تراشی و سایر امور مربوط به آن 
به استاد ماهری تبدیل شده بود و قادر بود ابزارهای پیچیده و ماشین های 
م��ورد نیاز را پدید آورد، همچنین او به پژوهش درباره گیاهان و جانوران 
مختلف پرداخت تا بتواند از آنها در تابلوهایش استفاده کند؛ عالوه بر این، 
دانش گسترده ای درباره نورشناسی، ژرفا نمایی و استفاده از رنگ ها کسب 
کرد. چنین آموزش��ی کافی بود که از هر نوجوان با استعدادی یک هنرمند 
برجسته بسازد. او پس از اتمام آموزش، به شهر میالن رفت. داوینچی اواخر 

عمر خود را در ش��هر واتیکان در ایتالیا س��پری نمود. سرانجام او در روز 
دوم ماه مه س��ال 1519 در کلوس لوس درگذش��ت. لئوناردو یک نقاش 
پرکار نبود؛ در حقیقت او پرکارترین نقشه کش و طراح بود. عالوه بر این 
مقاالت و طرح ها، مطالعات زیادی پیرامون نقاشی انجام داده است که از آنان 
برای کشیدن برخی از تابلوهای معروف خود همچون »باکره صخره ها« و 
»شام آخر« استفاده نموده است. داوینچی برای کشیدن تابلوی مونالیزا از سال 
1503 آغاز به کار کرد و اتمام آن تا 1507 به طول انجامید. شهرت داوینچی 
به خاطر اثر ماندگار وی در تاریخ، مونالیزا، بوده اس��ت. ش��ام آخر، این اثر 
هنری نش��انگر صحنه هایی از شام آخر روزهای پایانی عمر مسیح است، 
آن طور که انجیل به آن اش��اره کرده است. این نقاشی بر پایه کتاب یوحنا، 
باب 13 آیه 21 اس��ت، آنجا که مسیح می گوید که یکی از 12 حواری اش 
به وی خیانت خواهد کرد. این نقاشی یکی از مشهورترین و باارزش ترین 

نقاشی های جهان است.
پژوهش های علمی 

داوینچي مطالعات گسترده اي داشت که مي توان به مطالعه پیرامون زمین شناسی 
و بحث های آن، مطالعه بر روی آناتومی بدن انسان، اسکلت ارگان های داخلی 
و رگ ها، مطالعه بر روی آناتومی بدن حیوانات همچون اسب ها سگ ها 
و خرس ها، شناخت حاالت چهره انسان، چگونگی پرواز پرندگان، آب و 
هوا و پدیده های آب و هوایی، چگونگی جاری شدن آب، مطالعه بر روی 
گیاهان و ساختار آنان، نور، سایه، آیینه ها و عدسی ها، پرسپکتیو، هندسه و 
اجسام جامد اشاره کرد. داوینچی عالوه بر نقاشی، به عنوان یک مهندس نیز 
مشهور است. تعداد زیادی از دست نوشته های داوینچی مربوط به طرح ها 
و نقشه های اختراعات او هستند. برخی از ابداعات او به شرح زیر است: 
طراحی برخی از لباس های مربوط به کارنوال ها و فس��تیوال ها و برخی از 
لباس های زرهی، ماشین آالت جنگی همچون سراحی یک تانک زره پوش، 
یک تیرانداز غول پیکر و دس��تگاه خوف انگی��ز که با حرکت خود پاهای 

سربازان را قطع می کند. البته هیچ یک از این وسائل در زمان لئوناردو ساخته 
نشد. سدها و کانال هاي آب، یک پل چوبی که قابلیت حمل داشت و می شد 
آن را از هم باز و دوباره س��رهم کرد، وسائلی که با بال هایی قابلیت پرواز 
داشتند مانند هلی کوپتر، چتر نجات و گالیدر، چتر نجات ابداع داوینچی در 
قرن بیس��تم ساخته شد و کار کرد. خط معکوس یکی دیگر از اختراعات 
داوینچی است. او برای این که کسی نتواند نوشته هایش را بخواند، نوعی 
خط را اختراع کرد که برعکس نوشته می شد و برای خواندن آن از آینه باید 
 استفاده می شد. دیگر اختراعات او شامل مسلسل، بادسنج، ساعت، تلمبه

هستند.
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سمیرا اصالن پور به تازگی داستان های زندگی شیخ رجبعلی خیاط را در 
کتاب »خیاط شهر ما« روانه بازار نشر کرده است.

س��میرا اصالن پور درباره ای��ن کتاب گفت: قصه های »خیاط ش��هر ما« 
حاوی 42 داس��تان کوتاه از زندگی ش��یخ رجبعل��ی نکوگویان معروف 
 به »خیاط « اس��ت. وی افزود: »خیاط ش��هر ما« حاص��ل تلفیق دو کتاب
»هفت دریا ش��بنم« و »یک شهر، یک خیاط« است که عالوه بر قصه های 
جدید، داس��تان هایی را که پیش از این در دو کتاب  چاپ ش��ده بود نیز 

درکنار هم آورده ام. 
وی در گفتگو با ش��بکه ایران با بیان این که داس��تان های این کتاب بیشتر 
منعکس کننده رفتار، س��لوک اجتماع��ی، کرامات اخالقی و ارتباط وی با 
مردم و خاطرات ایش��ان است، اظهارداش��ت: برای نگارش این کتاب از 
»کیمیای محبت« نوش��ته آیت ا... ری ش��هری و مصاحبه شاگردان وی که 

قبل تر در مجالتی به چاپ رسیده بود استفاده کرده ام. 
اصالن پ��ور ادامه داد: در تآلیف و ارائه این اثر، برخی از خاطرات مربوط 
به ش��یخ رجبعلی خیاط را ب��ا یکدیگر تلفیق و در پ��ردازش آنها از قوه 
تخیل نیز استفاده و آنها را در قالب داستان  ارائه کردم. اصالن پور در پایان 
 درباره چگونگی آشنایی اش با شیخ رجبعلی خیاط گفت: حدود 10 سال

پیش با ش��خصیت وی آشنا ش��دم و دریافتم که بسیاری از مردم وی را 
می شناس��ند و بعد از گذشت 50 سال از فوت وی، هنوز خاطراتش سینه 
به سینه نقل می شود. کتاب قصه های خیاط شهر ما درحدود 250 صفحه 
با قیمت چهار هزار تومان از س��وی مؤسسه نش��ر شهر، روانه بازار نشر 

شده است.

شیخ رجبعلی خیاط
به روايت سمیرا اصالن پور

واژه رایج س��ینماي ملي، تعاریف بس��یاري را در خود 
گنجانده که بخش عمده اي از آنها در سینماي بومي با 

مؤلفه هاي خاص فرهنگي خالصه مي شود. 
به گزارش ایرنا، فیلمسازان اندکي را مي توان در سینماي 
ایران یافت که ب��ه این مؤلفه ها پایبند بوده و توجه به 
فرهنگ یک ملت را به وجوه دیگر فیلمسازي ترجیح 
داده اند که از این میان علي حاتمي نام برجسته اي که در 

تمامي آثارش این امر را در نظر گرفته است. 
علي حاتمي 23 مرداد سال 1323 در خیابان مختاري به 
دنی��ا آمد و در آن محله قدیمي و خاطره انگیز، کودکي 
و نوجواني را س��پري کرد. وي سپس به خاطر عالقه 
خاص به نمایش و نمایش��نامه نویسي، وارد دانشکده 
هنرهاي دراماتیک شد و در آنجا به تحصیل پرداخت. 
 در همین ایام، نخستین نماشنامه هاي او توسط گروه هاي
تئاتري اجرا ش��د ت��ا این که س��رانجام حاتمي پس از 
س��اخت چند تیزر تبلیغاتي، »حس��ن کچل«، نخستین 
فیلم س��ینمایي خود را براس��اس یک داستان فولکلور 
ایراني س��اخت؛ فیلمي موزیکال که در آن رنگ و نور 
و موس��یقي ح��رف اول را زده و گفتگوهاي آهنگین 

شخصیت ها، دلنشین و جذاب جلوه مي کرد. 
موفقیت تجاري فیلم حسن کچل زمینه را براي ساخت 
فیلم هاي بعدي او از جمله خواستگار، قلندر، طوقي، 
ستارخان و سوته دالن فراهم کرد که از میان آنها ستارخان 
 به واس��طه تالش ب��راي به تصویر کش��یدن برهه اي
مهم از تاریخ ایران و نیز خلق ش��خصیت هایي شامل 
س��تارخان و باقرخان روي پرده سینما و سوته دالن به 
خاطر فیلمنامه اصولي و محکمش و بازي درخش��ان 

گروه بازیگرانش، بهتر از بقیه از کار درآمدند. 
نکته مهم درباره فیلم هاي حاتمي حجب و حیاي آنها 
در س��ینماي مبتذل آن دوران بود که از سالمت فکر و 

اندیشه حاتمي جوان نشأت مي گرفت. 
در واقع او به قدري دلبسته سنت هاي کهن ایراني بود 
که نمي خواست آن را به آلودگي هاي فیلمفارسي هاي 

قدیمي مزین کرده و از سالمت آن بکاهد. 
همین دیدگاه به س��اخت مجموعه تلویزیوني »سلطان 
صاحبقران« درباره یکي از برجسته ترین رجل سیاسي 
کشور - امیر کبیر - منجر شد که نگاهي کاماًل انتقادي 
به مقوله س��لطنت داشته و آن را عامل قتل امیر کبیر به 

حساب آورده است. 
در روزه��اي منتهي به انقالب، حاتمي براي س��اخت 
مجموع��ه اي بلن��د به ن��ام »جاده ابریش��م« که بعدها 
»هزاردس��تان« نام گرفت، اقدام و موافقت هاي الزم را 
براي س��اخت آن از مس��ئوالن آن سال هاي تلویزیون 

دریافت کرد. 
وي با صرف عمر و وقت خود شهرک سینمایي زیبایي 
را ب��ا مدیریت زنده یاد ولي ال��ه خاکدان بنیان نهاد که 
بعدها به لوکیشن اغلب مجموعه هاي تاریخي تبدیل 

شد. 
ش��خصیت پردازي در »هزاردستان« در اوج قرار داشته 
و مخاطبان با مجموعه اي از شخصیت ها و تیپ هاي 
متفاوتي روبه رو هستند که براي تمامي آنها وقت صرف 

شده و سرسري خلق نشده اند. 
در واق��ع حاتمي در این مجموعه تلویزیوني، به قاعده 
مرس��وم تلویزیوني توجهي نکرده و با دکوپاژي کاماًل 

سینمایي، هر قسمت را ساخته و روانه پخش کرد. 
هرچند که نگاه هاي س��لیقه اي برخ��ي مدیران وقت 
سازمان به ممیزي هاي وسیع کار انجامید و حاتمي را 

بسیار آزرده ساخت. 
با این حال پخش »هزاردستان« آن هم در روزهاي سخت 
موش��ک باران تهران، مخاطبان بس��یاري را عصرهاي 
 جمع��ه پاي گیرنده ها نش��اند. در فاصل��ه وقفه هاي
متعددي که هنگام تولید هزاردس��تان به واسطه کمبود 
بودجه به وجود مي آم��د، حاتمي براي حفظ گروه و 
 نی��ز جلوگیري از بیکاري آنها، به س��اخت فیلم هایي
دست زد که از جمله آنها مي توان به حاجي واشنگتن، 
کمال الملک و فیلم ناتمام جعفر خان از فرنگ برگشته 

اشاره کرد. 
حاجي واش��نگتن که پس از نمایش در نخستین دوره 

 جشنواره فیلم فجر به دالیلي توقیف شد و پس از 17 سال
به نمایش عمومي درآمد، درباره نخستین سفیر ایران در 
ایاالت متحده است که ماجراهاي زیادي را در واشنگتن 
از سر مي گذراند، یک فیلم متوسط از کارگرداني توانا 

که بازي درخشان عزت اله انتظامي را با خود دارد. 
حاتم��ي با همین گروه که بهترین هاي آن س��ال هاي 
سینماي ایران را در خود جاي داده بود، »کمال الملک« 
را س��اخت که تصویري بسیار نزدیک به حقیقت را از 
این نقاش بزرگ ارائه کرد و تاریخ سیاس��ي پر تالطم 
ای��ران در اواخ��ر عصر قاجار را از ن��گاه او به تصویر 

کشید. 
 بازي فوق العاده جمشید مشایخي در نقش کمال الملک
و حضور انتظامي و داود رشیدي در نقش هاي دیگر، از 
 عوامل موفقیت فیلم است که در سال 1363 صف هایي

طوالن��ي را جل��وي برخي س��ینماهاي نمایش دهنده 
خود به وج��ود آورد. از کمال الملک ت��ا »مادر« وقفه 
اي پنج س��اله می��ان کاره��اي حاتمي پدی��د آمد که 
برخ��ي آنها ب��ه فیلم نافرج��ام جعفر خ��ان از فرنگ 
برگش��ته و برخ��ي دیگر به ممیزي هاي اعمال ش��ده 
بر هزار دس��تان مربوط مي ش��د. اما حاتمي با »مادر« 
بازگش��ت موفقیت آمیزي به سینما داشت و تا حدود 
زیادي مورد توجه منتقدان س��ینما قرار گرفت. فیلمي 
شاعرانه و به ش��دت احساس��ات گرایانه درباره مقام 
 واالي م��ادر، بي آنکه در ورطه ش��عار و ش��عارزدگي

 بیافتد. 

در واقع حاتمي، نگاه سرش��ار از مهر و محبت ایرانیان 
به مادر و بالعکس را در این فیلم به تصویر کش��یده و 
با گفتگوهاي آهنگین خود که به یکي از شاخصه هاي 

آثارش تبدیل شده، قصه را پیش مي برد.
 م��ادر از همه لحاظ در اوج اس��ت؛ از بازي ها گرفته 
تا فیلمب��رداري و چهره پردازي و فقط در بازگش��ت 
به گذش��ته ها، ایراداتي در فیلمنامه به چش��م مي آید 
ک��ه نقاط قوت بس��یار، آن ضعف ها را مي پوش��اند. 
بازي غافلگیرکننده زنده ی��اد رقیه چهره آزاد در نقش 
نمادی��ن مادري ایران��ي در کنار حض��ور خیره کننده 
اکبر عبدي در نقش غالمرضاي پریش��ان حال، کیفیت 
کار را چن��د پل��ه اي باال برده و ط��راوت خاصي بدان 
 بخش��یده اند ک��ه گ��ذر زمان نی��ز حریف آن نش��ده

است. 
موفقیت همه جانبه »مادر«، حاتمي را سرشوق آورده و به 
فعالیت بیشتر واداشت که »دلشدگان« حاصل آن است؛ 
 فیلمي در ستایش موسیقي و مشقات موسیقیدان هایي 
که براي ماندگاري آثار خود در تاریخ، س��فري سخت 
و پرزحم��ت را به خارج از مرزهاي ایران آغاز کردند. 
 »دلشدگان« بازگشت حاتمي به دنیاي دوست داشتني اش
بود که در آن براي آینه و ش��معدان و دکمه سردس��ت 

بازیگران به اندازه سایر عوامل وقت مي گذاشت. 
فیلم یاد ش��ده نیز بازیگران متعدد و البته سرشناس��ي 
از جمل��ه اکبر عب��دي، فرامرز صدیق��ي، امین تارخ و 
جمش��ید هاش��م پور را با خود داش��ت که در کیفیت 
محص��ول نهایي، نقش بس��زایي داش��ت. حاتمي در 
س��ال هاي ابتدایي ده��ه هفتاد دورخیز دوب��اره اي را 
براي س��اخت فیلمي براساس زندگي اسطوره ورزش 
کش��تي ایران)جهان پهلوان غالمرضا تختي( انجام داد 
که متأسفانه به علت پیشرفت بیماري سرطان و تحلیل 
رفتن قواي جسمي او، میسر نشد. این فیلم در صورت 
س��اخته ش��دن نیز به طور قطع به مانند دیگر ساخته 
هاي این کارگردان بزرگ س��ینماي ای��ران با مخالفان 
بس��یار در رابطه با س��ندیت وقایع داستان روبه رو مي 
شد، اما افس��وس که فیلم با نگاه خاص و گفتگوهاي 
ش��عرگونه حاتمي ساخته نشد و ش��خصیت جذاب 
 و دوس��ت داش��تني تختي هیچگاه روي پرده نقره اي

سینما ظاهر نشد. 
 علي حاتمي را باید به حق فیلمسازي ایراني با مؤلفه هاي
بومي برش��مرد که همواره ب��ه فرهنگ و مردم وطنش 
عالقه مند بود و در پاسداش��ت میراث فرهنگي کشور 
خود، بسیار کوشید و آثار گرانقدري را از خود به یادگار 

گذاشت که هیچگاه فراموش نخواهد شد.

به مناسبت 67 سالگي خالق هزاردستان؛ 

علي حاتمي؛ شاعر سینماي ایران

به یاد خالق شام آخر و مونالیزا:
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