
تیم فوتسال فیروز صفه در هفته 
دوم لی��گ برتر کش��ور به اولین 
پی��روزی خ��ود دس��ت یافت. 
نماینده اصفهان در 22 ثانیه پایانی 
توانست نتیجه یک بر یک را به 
پیروزی مبدل و تیم صبای قم را 

با شکست بدرقه کند...

ثبت مس��جد جامع اصفهان در 
فهرس��ت میراث جهانی توسط 
یونس��کو همکاری و هماهنگی 
دس��تگاه های مختلف مرتبط با 
این موضوع را می طلبد. نشست 
ثبت جهانی مسجد جامع اصفهان 

در این مسجد و با حضور نمایندگان شهرداری، شهرسازی و نوسازی، 
اوقاف و امور خیریه، برق، مخابرات، نیروی انتظامی، میراث فرهنگی و 

استانداری اصفهان برگزار و وظایف...

کسب اولین پیروزی در 22 ثانیه پایانی 
جنجال دوباره قمی ها مقابل 

تیم های اصفهانی

میراث جهانی؛
نیازمند همکاری دستگاه های مختلف
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ایران تکالیف بیشتر در همکاری با آژانس را 
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     فرهنگ و هنر/ صفحه 5

کمک 50 میلیاردی به نام کشاورزان و به کام پروژه های عمرانی

چوب حراج بر بودجه ای که خسارت 
کشاورزان را جبران نمی کند

صفحه3

فن��اوری  و  پژوهش��ی  مع��اون 
دانش��گاه جامع علمی کاربردی 
گفت: تعمیق روابط علم و صنعت 
نیازمن��د تحول در س��اختارهای 
نظام آموزشی، صنایع و بنگاه های 
اقتصادی است. جعفر خلقانی در 

همایش نقش نظام علمی کاربردی در تربیت نیروی انس��انی کارآمد و 
مولد در اصفهان گفت: در دنیای امروز تبدیل فناوری های علمی به ثروت 

به عنوان یک اصل مهم در پیشرفت...

ساختار نظام آموزشی و بنگاه های 
اقتصادی اصفهان نیازمند تحول است

    ورزش/ صفحه 7

سخنگوی رزمایش نیروی هوایی ارتش خبر داد:
 برخورد قاطع ارتش با یک تهدید
در دریای خزر

    اقتصاد/ صفحه 3

عملیات اجرایی 
فونداسیون سالن اصلی 

مرکز همایش های 
بین المللی آغاز شد

معاون عمرانی ش��هرداری اصفهان با بیان این که 
س��الن همایش های بین المللی به صورت س��ه 
ش��یفت کاری و ش��بانه روزی در ح��ال احداث 
اس��ت اعالم کرد: عملیات اجرایی فونداس��یون 
س��الن اصلی اجالس کشورهای غیر متعهد آغاز 
شده همچنین خاکبرداری و سنگبرداری احداث 
مسیرهای دسترسی و ایجاد تأسیسات این سالن ها 

نیز در حال انجام است.
به نقل روابط عمومی شهرداری اصفهان، علیرضا 
قاری ق��رآن با اعالم این خبر افزود: در مجموعه 
فضاهای عمومی سالن همایش های بین المللی با 
مس��احت ۵۰ هزار مترمربع پارکینگ در دو طبقه 
ب��ا ظرفیت یک هزار و۳۰۰ خ��ودرو در زیر این 
مجموعه و س��الن اصلی نیز در باالی این فضا با 
زیربنای 2۵ هزار مترمربع احداث می شود این در 
حالی اس��ت که این مجموعه به ویالها VIP و 
اقامتگاه های اختصاصی، هتل پنج س��تاره، مراکز 
تجاری و موارد دیگر منتهی می شود. وی با اشاره 
 به این که در پش��ت س��الن اصلی همایش های 
بی��ن المللی مدت اجرای س��اخت س��الن های 
اجالس سران کشورهای غیر متعهد ۱۴ ماهه است 
فضاهای جانبی ساخته می شود اذعان داشت: سه 
سالن اجتماعات با ظرفیت ۶۰۰ نفر و سالن های 
کنفرانس جهت برگزاری جلس��ات متعدد برای 
مجموعه همایش های گوناگون احداث می شود 
همچنین در فضاهای جانب��ی دبیرخانه و بخش 
اداری س��الن اصل��ی نیز واقع می گ��ردد. وی با 
 بیان این که طراحی فضاهای سالن همایش های 
بین المللی در حال تکمیل اس��ت، اظهار داشت: 
بتن ری��زی پارکینگ این مجموعه در حال انجام 
است و این پروژه به مرحله فونداسیون رسیده و 

طی چند ماه آینده احداث خواهد شد.
صفحه4
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ایران- تاجیکستان؛ روابطی رو به گسترش

سفر دو روزه محمود احمدی نژاد رئیس 
جمهور ایران به تاجیکستان و دیدار با امام 
علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، 
ع��الوه بر گس��ترش روابط سیاس��ی و 
اقتصادی می تواند به همگرایی دو کشور 
در عرصه های منطق��ه ای و بین المللی 

بیانجامد.
 بازخوانی رویداد 

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران 
که برای سفری دو روزه به تاجیکستان سفر 
کرده بود، روز دوشنبه هنگام بازگشت از 
این کشور ضمن تش��ریح دستاوردهای 
این س��فر، امضای موافقتنامه جدید میان 
دو کش��ور را برای اح��داث یک نیروگاه 
برق آبی دیگر توسط متخصصین ایرانی 
در تاجیکستان، از جمله دستاوردهای این 

سفر ذکر کرد. 
رئیس جمهور هنگام بازگشت از سفر دو 
روزه به تاجیکستان افزود: افتتاح نیروگاه 
سنگ توده 2 به عنوان یکی از پروژه های 
س��اخته شده توس��ط متخصصین ایرانی 
یک��ی دیگ��ر از دس��تاوردهای س��فر به 
تاجیکستان بود که می توان آن را به عنوان 
هدیه ملت ایران به مناس��بت بیس��تمین 
س��الروز استقالل تاجیس��تان به ملت آن 
کش��ور دانس��ت. همچنین، احمدی نژاد 
در دی��دار ب��ا امام علی رحم��ان همتای 
تاجیکس��تانی خود با تأکید بر لزوم رشد 
حداکثری روابط میان تهران – دوش��نبه، 
اظهار داش��ت: دو کشور باید در بسیاری 
از فعالیت های اقتصادی خود پروژه های 
جدیدی در راس��تای پیشرفت روزافزون 
روابط دوجانبه برنامه ریزی و اجرایی کنند، 
عالوه بر این ایران و تاجیکستان باید در 
مسیر گسترش حداکثری روابط اقتصادی، 
صنعتی، فرهنگی و علمی، تجربیات خود 
را در اختیار یکدیگر گذاش��ته و در همه 

صحنه ها در کنار هم باشند. 
)رئیس جمه��ور  رحم��ان  عل��ی  ام��ام 
تاجیکستان( نیز در نشست مشترک خبری 
مشترک با رئیس جمهوری ایران، مذاکرات 
خود با آقای احمدی نژاد را بسیار سودمند 
و در فضایی صمیمی، برادرانه و با حسن 
تفاهم توصیف کرد و گفت: در نشس��ت 
خصوصی و مش��ترک همکاری های دو 
کش��ور، مه��م ترین مس��ائل منطقه ای و 
بین الملل��ی را مورد بح��ث و تبادل نظر 
قرار دادی��م و معتقدیم رش��د و تحکیم 
مناس��بات دو کش��ور می توان��د بر روند 
تعمیق، رشد و ثبات در منطقه تأثیرگذار 
باشد. رئیس جمهور تاجیکستان با اشاره به 
این که ایران و تاجیکستان از ظرفیت های 
اقتص��ادی اس��تفاده نش��ده ای برخوردار 
هس��تند بر لزوم شناسایی این ظرفیت ها 
اشاره کرد و گفت: تاجیکستان خواستار 
ایجاد روابط وس��یع و گس��ترده و انجام 
پروژه های مش��ترک با جمهوری اسالمی 
ایران است. امام علی رحمان همچنین با 
اش��اره به موضوع افغانستان خاطر نشان 
ک��رد: از جامعه جهان��ی و تمامی جوامع 
بین المللی بار دیگر دعوت می کنیم تا در 
روند استقرار صلح و ثبات در افغانستان 
ش��رکت کنند. وی با ابراز خرس��ندی و 
قدردانی از احداث س��د و نیروگاه سنگ 
توده 2 توسط متخصصان ایرانی همزمان 
با بیستمین سالگرد استقالل تاجیکستان، 
این پ��روژه را بهترین هدی��ه جمهوری 
اسالمی ایران به مردم تاجیکستان ارزیابی 
کرد و گفت: تاجیکس��تان به دنبال انجام 
پروژه های مشترک گوناگون با جمهوری 
اسالمی ایران اس��ت و این پروژه ها را به 

نفع دو ملت می داند. 
روابط��ی  تاجیکس��تان؛  ای��ران- 

همگرا 
ناظران بین المللی همزمانی س��فر رئیس 
جمهوری ایران به تاجیکس��تان با رویداد 
بیستمین سالگرد اس��تقالل این کشور را 
آغاز فصل جدیدی در روابط دوش��نبه و 

تهران ارزیابی کرده اند. 
در این س��فر محمود احمدی نژاد و امام 
علی رحمان ضمن گفتگو درباره تحکیم 
مناس��بات دو جانبه، چندین سند جدید 
همکاری های اقتصادی، تجاری، علمی و 

فرهنگی، نیز امضا کردند. 
ایران و تاجیکستان در طول تاریخ به دلیل 
برخورداری از ریشه های مشترک فرهنگ 
و از جمله زبان فارس��ی همواره همچون 
ملتی واحد نقش بی نظیری در س��اخت 
 تمدن و فرهنگ منطقه و جهان داشته اند. 
هرچند طی ح��وادث تاریخ��ی به ویژه 
در سده گذش��ته )دوران شوروی سابق( 
میان مردم دو کش��ور فاصله ایجاد ش��د، 
اما استقالل تاجیکس��تان در سال ۱99۱، 
موجب ش��د پیوندهای عمی��ق دو ملت 
مستحکم تر از گذش��ته، بار دیگر برقرار 
شود. بر همین اساس در فردای استقالل 
تاجیکستان، جمهوری اسالمی ایران اولین 
کشوری بود که آن را به رسمیت شناخت 
و سفارت خود را در شهر دوشنبه افتتاح 
ک��رد. در جریان جنگ خونی��ن داخلی 
تاجیکستان بین سال های ۱992 تا ۱997 
نیز، جمهوری اس��المی ایران همواره در 
کنار مردم و دولت تاجیکستان تمام تالش 
خ��ود را به کار گرفت تا آرامش و امنیت 

به این س��رزمین بازگ��ردد. از آغاز هزاره 
س��وم میالدی و قرن 2۱ با تثبیت صلح و 
ثبات داخلی و تالش دولت تاجیکستان 
برای ورود بیشتر به عرصه های منطقه ای 
و بی��ن المللی در کنار روند رو به رش��د 
توس��عه داخل��ی، روابط دو کش��ور در 
زمینه ه��ای مختل��ف از روند افزایش��ی 
چش��مگیر برخوردار ش��د. به طوری که 
2۳ بار دیدار سران عالی رتبه دو کشور از 
پایتخت های یکدیگر در کنار رایزنی های 
مستمر در مجامع منطقه ای و بین المللی 
نشان دهنده عمق مناسبات سیاسی ایران و 

تاجیکستان است. 
در س��ال 2۰۰8، امامعلی رحمان، )رئیس 
جمهوری تاجیکس��تان( دو بار از تهران 
دی��دار و با رهبر معظم انقالب اس��المی 
مالقات کرد. س��فرمحمود احمدی نژاد 
در مرداد ۱۳87 برای شرکت در اجالس 
سران شانگهای و سال۱۳89 در چارچوب 
س��فر به سه کشور آس��یایی درسال های 
اخیر روابط دو کش��ور را بیش از گذشته 
به هم نزدیک کرد به گونه ای که رؤسای 
جمهوری دو کش��ور، مناس��بات ایران و 

تاجیکستان را استراتژیک خواندند. 
ع��الوه بر این حضور هر دو کش��ور در 
س��ازمان های منطقه ای و بی��ن المللی 
نظیر س��ازمان ملل، جنب��ش عدم تعهد، 
کنفرانس اسالمی، سازمان همکاری های 
ش��انگهای، اکو و مجمع مجالس آسیایی 
و حمای��ت از دیدگاه ه��ای یکدیگر، در 
حقیقت فرصت ه��ا را برای تأمین منافع 
مش��ترک می��ان دو ملت بی��ش از پیش 
فراهم س��اخته اس��ت.  از سوی دیگر در 
س��فر اخیر احمدی نژاد به تاجیکستان، 
بهره ب��رداری از فاز اول نیروگاه برق آبی 
سنگ توده 2 که با سرمایه گذاری تهران و 
مساعدت متخصصان ایرانی ساخته شده 
بود، آغاز ش��د. با بهره برداری از نیروگاه 
سنگ توده2 که نماد همکاری های عالی 
تهران - دوشنبه است، ساالنه حدود یک 
میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید 
خواهد شد. در عین حال بهره برداری از 
این نیروگاه و احداث تونل استقالل دور 
جدیدی از همکاری ها را میان دو کشور 

نوید می دهد. 
ع��الوه ب��ر عرص��ه اقتص��ادی در زمینه 
سیاس��ی نیز جمه��وری اس��المی ایران 
و تاجیکس��تان همواره ت��الش کردند تا 
از تمام ظرفیت های مش��ترک اس��تفاده 
کنن��د. با توجه به موقعیت منطقه به ویژه 
همسایگی مشترک دو کشور با افغانستان 
ک��ه از مهم تری��ن عوامل تأثیرگ��ذار در 
روابط منطقه ای اس��ت، همکاری ها در 
زمینه مقابله با تروریس��م، مبارزه با مواد 
مخدر و سایر تهدیدهای امنیتی با توجه 
مداخالت خارجی به بهانه های امنیتی و 
سوء استفاده از جنگ افغانستان در عرصه 
منطقه ای را از اهمیتی مضاعف برخوردار 

کرده است. 
اف��زون بر ای��ن، ایران و تاجیکس��تان از 
اعضای س��ازمان اکو هس��تند و به همراه 
افغانستان سه کشور فارس��ی زبان را در 
این س��ازمان تش��کیل می دهند. در این 
زمینه، اجالس سه جانبه سران کشورهای 
فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان 
از س��ال ۱۳8۵ آغاز شده و تاکنون عالوه 
بر برگزاری چهار اجالس س��ران،  شش 
اجالس وزرای امور خارجه سه گانه نیز 
تشکیل شده اس��ت.  به اعتقاد ناظران، با 
گسترش همکاری های دو و چند جانبه 
ح��ول محورهای اقتص��ادی و امنیتی در 
تش��کل های منطقه ای نظیر اکو و پیمان 
ش��انگهای می توان با تهدیدات مشترک 
مقابله کرد. این همکاری متقابل بی شک 
برای امنی��ت جمعی و پیش��برد اهداف 
مش��ترک منطقه ای حائز اهمیت است و 
س��فر رئیس جمهوری اس��المی ایران به 
تاجیکستان نیز در تعمیق این همکاری ها 

تأثیر مهمی خواهد داشت. 
جمع بندی 

رواب��ط جمه��وری اس��المی ای��ران و 
تاجیکستان از سال ۱99۱ و پس از اعالم 
اس��تقالل این کش��ور از اتح��اد جماهیر 
ش��وروی شکل پایدارتری به خود گرفته 
است. بررس��ی کارنامه روابط جمهوری 
اسالمی ایران و تاجیکستان در سال های 
اخیر حاک��ی از اراده دو ط��رف برای به 
کارگی��ری از ظرفیت های ب��اال در ابعاد 
مختلف همکاری ها اس��ت، که هر کدام 
از آنها می تواند مؤلفه ای برای شناس��ایی 
تحکیم مناسبات میان طرفین مطرح شود. 
در دوره مذکور روابط اقتصادی به عنوان 
مهم ترین مؤلفه گسترش روابط و افزایش 
همگرایی، نقش مهمی را ایفا کرده است 
که عملیاتی سازی بسیاری از طرح های 
مش��ترک ایران در تاجیکس��تان از جمله 
نیروگاه برق آبی توده2 از مهم ترین آنها به 
شمار می رود. در این مسیر به نظر می رسد 
ک��ه افزایش تعامالت اقتصادی و کارنامه 
 سیاست خارجی مؤثر ایران )نقش آفرینی 
در صل��ح می��ان گروه ه��ای داخلی این 
کشور در سال۱992 تا ۱997( بر سرعت 
گرفتن روابط دو کشور در مسیر پیشرفت 

اثر گذاری مطلوبی داشته است.

جهان نما

سخنگوی رزمایش بزرگ نیروی هوایی ارتش برای 
اولین ب��ار از برخورد قاطع نیروی هوایی ارتش با 
یک تهدید دریایی در منطقه دریای خزر خبر داد. 

به گزارش فارس، امیرخلبان حسین چیت فروش 
س��خنگوی رزمایش بزرگ نی��روی هوایی ارتش 
در نشست خبری که به منظور تشریح برنامه های 
رزمایش مدافعان حریم والیت ۳ برگزار شد، برای 
اولین بار از برخورد قاطع نیروی هوایی ارتش با یک 
تهدید در عرصه دریای خزر خبر داد. چیت فروش 
همچنین تصریح کرد: پس از اینکه در سال 82 ما 
با تهدیدی در عرصه دریای خزر روبه رو ش��دیم، 
بالفاصله تدابیر الزم اندیش��یده و مرکز فرماندهی 
آماده شد به طوری که کشورهای غربی به سرعت 
از کرده خود پشیمان شده و تسلیم شدند. وی تأکید 
کرد: اینها نشان دهنده آمادگی نیروی هوایی ارتش 
برای مقابله با هر گونه تهدیدی بر ضد س��رزمین 

اسالمی ما است. 

دبیر کل بانک مرکزی با بیان این که چک پول ها با 
طراحی جدید به بازار می آیند، از برنامه رهگیری 
دسته چک ها خبرداد و گفت: دسته چک ها در ۴ 
دسته رنگ بندی خواهند داشت. محمود احمدی 
در گفتگو با مهر درباره ساماندهی دسته چک ها 
گفت: بانک مرکزی س��اماندهی دس��ته چک ها، 
 متمرکز شدن آنها و سامانه اطالعاتی دسته چک ها 

را با جدیت پیگیری می کند.
دبیرکل بانک مرکزی تصریح کرد: ساماندهی دسته 
چک ها در دو حوزه نرم افزاری و س��امانه ای و 
در حوزه س��خت افزاری، تولید چک ها، داشتن 
ش��اخص های امنیت��ی و امکان رهگی��ری دنبال 
می شود و امید اس��ت که تا پایان امسال این کار 

به سرانجام برسد. 
وی با بیان اینکه برای طبقه بندی دس��ته چک ها 

هم دو س��ه مورد گزینه داریم، عنوان کرد: بحث 
رنگ بندی  یکی از گزینه ها است و همچنین در 
نظر گرفتن مشخصه هایی که نشانه اعتبار دارنده 

چک باشد گزینه دیگر است.
احمدی با اش��اره به اینکه هنوز به تصمیم قطعی 
نرسیده ایم، اظهارداشت: اما به هر حال چک های 
جاری مردم به دو یا سه دسته و یا شاید هم بیشتر 
تقسیم بندی شود. دبیرکل بانک مرکزی در مورد 
گزینه رنگ بندی دس��ته چک ها ه��م گفت: به 
احتمال زیاد دسته چک ها در ۴ دسته رنگ بندی 
خواهد داش��ت، آئین نامه مرب��وط به رنگ بندی 
دس��ته چک ها برای نظرخواهی ب��ه بانک های 
دولتی و خصوصی ارائه شده تا نظرات کارشناسان 
اخذ شود. این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه 
داد: ب��ا توجه به این که بانک ه��ا اجرا کننده این 

برنامه و طرح هستند باید نظرات خود را ارائه کنند 
تا طرح با موفقیت به اجرا برسد.

انتشار اسکناس جدید نداریم
احمدی در بخش دیگری از س��خنان خود با بیان 
این که انتشار اسکناس جدید در دستور کار بانک 
مرکزی نیست، عنوان کرد: آخرین اسکناس منتشر 
ش��ده توسط بانک مرکزی همان ۱۰ هزار تومانی 

است.
وی گفت: برای ایران چک ها شاخصه های بهتر 
و مس��ائل امنیتی بیشتری را لحاظ خواهیم کرد تا 
 تشخیص ایران چک ها برای مردم بیشتر امکان پذیر 
ش��ود. دبی��رکل بانک مرکز با بی��ان این که چک 
پول ها با طراحی جدی��د به بازار می آید، گفت: 
این چک پول ها ش��امل چک پول های ۵۰ هزار 

تومانی و ۱۰۰ هزار تومانی است.   

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان این که این سازمان 
در حد اس��تاندارد و مقررات ب��ا آژانس همکاری 
می کند، گف��ت: در همکاری با آژانس بین المللی 

انرژی اتمی تکلیف بیشتری را نمی پذیریم.
به گزارش مهر، فریدون عباس��ی در حاشیه مراسم 
ی��ادواره ش��هدای ت��رور کارکنان دول��ت درجمع 
خبرنگاران در پاس��خ به این س��ئوال که شما اعالم 
کرده ای��د در صورت لغو تحریم ها و وارد نش��دن 
آژان��س به بح��ث مطالعات ادعای��ی، ایران حاضر 
به همکاری کامل با آژانس اس��ت، منظور ش��ما از 
همکاری کامل با آژانس چیست، گفت: ما همیشه 
ای��ن همکاری های کامل ادام��ه دارد و حتی بیش با آژانس همکاری داش��ته ایم و در حال حاضر نیز 

از تعه��دات خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
همکاری کرده ایم. وی خاطر نشان کرد: البته ما در حد 
 استاندارد و مقررات بین المللی با آژانس بین المللی 
ان��رژی اتمی هم��کاری می کنیم به ش��رط آنکه 
حقوقمان را رعایت کنند و همچنین ما در این زمینه 

تکلیف بیشتری را نمی پذیریم.
رئیس س��ازمان انرژی اتمی همچنین در خصوص 
ای��ن که آیا این موضوع ب��ه معنای اجرای پروتکل 
الحاقی است، اظهار داشت: ما همکاری خود را بیش 
از حدی که در اس��تاندارد آژانس بین المللی انرژی 
اتمی است، با آنها انجام داده ایم و تاکنون اطالعات 

خود را در اختیار آنان گذاشته ایم.

وزیر علوم:
تفکیک جنسیتی نداریم

وزیر علوم گفت: هزینه اعالم ش��ده برای دوره دکترای پولی دانشگاه ها 
به طور تقریبی حدود یک پنجم هزینه واقعی این دوره است. به گزارش 
فارس، کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه مراسم 
تقدیر از خبرنگاران برتر حوزه وزارت علوم با بیان اینکه هزینه هایی که 
از سوی دولت برای دوره دکترا لحاظ می شود ۱۵۰ تا 2۰۰ میلیون تومان 
است، گفت: هزینه اعالم شده برای دوره دکترای پولی دانشگاه یک پنجم 

هزینه واقعی این دوره است. 
وی در بخ��ش دیگری از صحبت های خود با تأکید بر این که چیزی به 
عنوان تفکیک جنسیتی وجود ندارد گفت: واژه تفکیک جنسیتی برای ما 
نیست و برای آن طرف آبی ها است؛ با استفاده از این واژه در زمین دشمن 

داریم بازی می کنیم. 
وی گف��ت: وزارت علوم در حال اجرای مصوبه ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگی است و باید از مس��ئولین دوره های قبلی پرسیده شود چرا این 
مصوبه را اجرا نکرده اند. وی همچنین با اش��اره به آغاز س��ال تحصیلی 
گفت: 9۰ درصد دانشگاه های کشور در روز 2۶ شهریور ماه کالس های 
خود را برگزار می کنند. وی همچنین به رتبه بندی دانشگاه ها اشاره کرد و 

گفت: رتبه بندی دانشگاه ها به زودی نهایی می شود. 
وزیر علوم درباره هدفمندی یارانه ها گفت: در طول یک سال و نیم گذشته 
تیم های کارشناسی درباره هدفمندی یارانه ها اقدامات کارشناسانه ای انجام 
داده اند، حتی به صورت نمونه در تعدادی از دانش��گاه اجرایی ش��د و به 

راهکار هایی رسیدیم که این راهکارها در حال اجرایی شدن است.

رئیس سازمان حج و زیارت  خبر داد:
پرداخت خسارت به 100 هزار عمره گذار

در ط��ول عملیات عمره به دلی��ل آماده نبودن ف��رودگاه مدینه پرواز 
برخ��ی از زائران به مدینه لغ��و و این زائران به ف��رودگاه جده اعزام 
ش��دند و به همین دلیل به آنها خس��ارت پرداخت می ش��ود. رئیس 
س��ازمان حج و زیارت از پرداخت خس��ارت لغو پرواز مس��تقیم به 
مدین��ه به ۱۰۰ ه��زار زائر عمره گذار خبر داد. عل��ی لیالی در گفتگو 
ب��ا مهر افزود: در ط��ول عملیات عمره به دلیل آم��اده نبودن فرودگاه 
مدین��ه پرواز برخ��ی از زائران به مدینه لغو و ای��ن زائران به فرودگاه 
 ج��ده اعزام ش��دند و ب��ه همی��ن دلیل به آنه��ا خس��ارت پرداخت 

می شود.
به گفته وی، در مجموع خس��ارت لغو پرواز که مبلغ آن ۱۴۰ تا ۱۵۰ 
هزار تومان اس��ت به حدود صد هزار نفر از زائران پرداخت می شود. 
رئیس سازمان حج و زیارت تأکید کرد: این خسارت از سوی سازمان 
حج به دفاتر خدمات زیارتی که نس��بت به اعزام زائران به عمره اقدام 
کردند پرداخت می ش��ود و زائران می توانند با تماس با این دفاتر از 
نحوه دریافت خس��ارت خود مطلع شوند. لیالی گفت: عملیات عمره 
از س��وم اس��فند ماه آغاز و تا ۱۵ مرداد ماه به طول انجامید و طی این 

مدت 8۰۰ هزار نفر از زائران به سرزمین وحی اعزام شدند.

جانشین فرمانده ناجا اعالم کرد:  
ممنوعیت خرید و فروش شوکر و افشانه 
جانشین فرمانده ناجا گفت: هیچ فردی مجوز فروش آالت و ادوات نظامی 
و انتظامی همچون ش��وکر و افشانه را ندارد. س��ردار احمدرضا رادان در 
گفتگو با ایسنا در مورد خرید و فروش لباس نظامی، انتظامی و ادوات دفاع 
شخصی که در سطح شهر به فروش می رسد با اشاره به برگزاری جلسه ای 
در معاونت امنیتی وزارت کش��ور گفت: در این جلسه دستورالعملی در 
زمینه فروش البسه و عالئم نظامی و انتظامی مصوب شد که در صورت 

ابالغ این دستورالعمل، مشکالت در این حوزه کاهش می یابد.
وی ب��ا بیان این که هیچ فردی مجوز فروش ادوات دارای جنبه نظامی و 
انتظامی همچون افشانه های گازاش��ک آور، شوکر و باتوم را ندارد گفت: 
در نتیجه هیچ فردی نیز مجوز خرید این وس��ایل را ن��دارد. رادان افزود: 
مرجعی در پلیس پیشگیری نیروی انتظامی وظیفه تشخیص آن را دارد که 
چه کسانی می توانند از شوکر، افشانه و دیگر ادواتی دفاع شخصی استفاده 
کنند که عالوه بر تش��خیص و تأیید این مهم آموزش های الزم در مورد 
نحوه اس��تفاده از آن نیز به این افراد ارائه می شود. جانشین فرمانده ناجا با 
بیان این که مردم در صورت اطالع از فعالیت این گونه افراد موضوع را به 
مرکز فوریت های پلیس )۱۱۰( اعالم کنند که تا با آنان برخورد شود گفت: 
کسانی که از این وسایل استفاده کرده یا آن را تهیه می کنند در زمره افرادی 
هستند که از وسایل انتظامی سوء  استفاده می کنند. رادان با بیان این که یکی 
از راه های برخورد با این گونه افراد اس��تفاده نکردن و عدم دریافت از این 
افراد است گفت: استفاده کنندگان وقتی از محافل مخفی این ابزار را تهیه 

می کنند باید بدانند که نوع استفاده هم غیرمجاز است.

اطالعیه نیروی زمینی سپاه درباره اعالم 
آتش بس پژاک

ض��روری اس��ت دول��ت اقلی��م کردس��تان عراق ک��ه واس��طه این 
اق��دام ب��وده اس��ت، هر چه س��ریع تر نس��بت به ش��فاف س��ازی 
آورد.  عم��ل  ب��ه  را  الزم  اق��دام  اعالم��ی  ب��س  آت��ش  منظ��ور 
 بدیه��ی اس��ت ک��ه پس از مش��خص ش��دن محت��وای آت��ش بس، 
س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی نظر رس��می خود را اعالم خواهد 
ک��رد. به گزارش »تابناک«، در پی ش��دت عملیات های قرارگاه حمزه 
سیدالش��هداء بر ضد مقرهای اش��رار و تروریست ها در منطقه شمال 
غرب کشور طی چند روز گذشته و اعالم آتش بس یکطرفه از سوی 
گروهک تروریس��تی پژاک در مورخ ۱۴ /۶/ 9۰، نیروی زمینی س��پاه 
در اطالعی��ه ای تأکی��د کرد: از آنجا که محت��وای آتش بس یک طرفه 
اعالم شده توسط گروهک تروریستی پژاک روشن و مشخص نیست، 
ضروری اس��ت دولت اقلیم کردستان عراق که واسطه این اقدام بوده 
است، هر چه سریع تر نسبت به شفاف سازی منظور آتش بس اعالمی 
اقدام الزم را به عمل آورد. نیروی زمینی س��پاه در پایان اطالعیه خود 
با اش��اره به لزوم برقراری امنیت کامل در مرزهای جمهوری اسالمی 
ایران بر اصرار خود بر تخلیه کامل نقاط مرزی توس��ط اش��رار، ضد 

انقالب و عوامل گروهک تروریستی پژاک تأکید کرده است.

سخنگوی رزمایش نیروی هوایی ارتش خبر داد:

 برخورد قاطع ارتش با یک تهدید در دریای خزر

دبیر کل بانک مرکزی  اعالم کرد:
چک پول ها با طراحی جدید به بازار می آیند

عباسی در جمع خبرنگاران:
ایران تکالیف بیشتر در همکاری با آژانس را نمی پذیرد

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار
غسان بن جدو:

ترکیه وانمود می کند دشمن تل آویو است
ما امیدواریم که ترکیه در مواضع سیاس��ی خود صادق باشد اما تردیدهایی در 
این زمینه وجود دارد، چرا که تناس��بی میان اخراج س��فیر اسرائیل در آنکارا و 
سیاست های ترکیه بر ضد دمشق مشاهده نمی کنیم. به همین دلیل معتقدم ترکیه 
می  خواهد با اتخاذ چنین سیاستی در قبال تل آویو، وانمود کند که دشمن اسرائیل 

است.
یک روزنامه نگار برجسته جهان عرب با بیان این که تناسبی میان اخراج سفیر 
رژیم صهیونیستی از آنکارا با سیاس��ت های ترکیه بر ضد دمشق وجود ندارد، 

گفت: ترکیه با اعمال چنین سیاستی وانمود می کند دشمن اسرائیل است.
غسان بن جدو در گفتگو با فارس در ارتباط با سیاست های دوگانه ترکیه در قبال 
رژیم صهیونیستی گفت: ما امیدواریم که ترکیه در مواضع سیاسی خود صادق 
باشد اما تردیدهایی در این زمینه وجود دارد، چرا که تناسبی میان اخراج سفیر 
اسرائیل در آنکارا و سیاست های ترکیه بر ضد دمشق مشاهده نمی کنیم و به همین 
دلیل معتقدم ترکیه می  خواهد با اتخاذ چنین سیاستی در قبال تل آویو، وانمود کند 

که دشمن اسرائیل است.
ترکیه به دنبال سرنگونی بشار اسد است

این روزنامه نگار برجس��ته عرب با اشاره به سیاست های آنکارا بر ضد دمشق 
تصریح کرد: هدف اصلی ترکیه از اجرای سیاست هایی بر ضد دمشق سرنگونی 
نظام بش��ار اسد است. البته  به همان روشی که رژیم قذافی سقوط کرد. یعنی 
معارضان سوری را تشویق به مخالفت با دولت دمشق می کند و سپس طی یک 

عملیات نظامی  از سوی ناتو نظام سوریه سرنگون شود.
نصب سامانه رادار در ترکیه برای رویارویی با ایران است

وی با اش��اره به موافقت ترکیه با نصب سیس��تم رادار هشدار سریع از سوی 
آمریکا در ترکیه گفت: نصب این س��امانه با ه��دف رویارویی با ایران انجام 
می شود و این در حالی است که اگر ناتو بخواهد بر ضد سوریه اقدام نظامی 
بکند می داند که ایران در این زمینه س��اکت نخواهد نشس��ت. بنابراین نصب 
سامانه رادار هشدار سریع در خاک ترکیه پیامی برای ایران است که در صورت 
حمله ناتو به س��وریه در این ماجرا دخالت نکند. این روزنامه نگار عرب در 
پاسخ به این سئوال در صورت حمایت ایران از سوریه در قبال عملیات نظامی 
ناتو بر ضد این کشور آیا جنگ در منطقه فراگیر می شود؟ گفت: فکر نمی کنم 
جنگ فراگیر در منطقه رخ دهد. بنده معتقدم ایران به حمایت معنوی از سوریه 
اکتفا خواهد کرد، چرا که سقوط دولت بشار اسد آسان به نظر نمی رسد. این 
دولت متحدانی همچون ایران، مقاومت اس��المی در لبنان و فلسطین اشغالی 
دارد. به عالوه بیشتر مردم سوریه از دولت بشار اسد حمایت می کنند. البته آنان 
خواستار انجام اصالحات هستند اما خواهان سقوط دولت دمشق نیستند. وی 
در پایان با بیان این که پرونده سوریه به شورای امنیت نرفته است گفت: پرونده 
لیبی به ش��ورای امنیت رفت و روسیه و چین با ایجاد منطقه ممنوعه پروازی 
در لیبی موافقت کردند هرچند که این مصوبه به گونه دیگری عمل شد اما اگر 
پرونده سوریه به شورای امنیت برود، روسیه و چین با انجام عملیات نظامی بر 
ضد سوریه هرگز موافقت نخواهند کرد. به همین دلیل، معتقدم سقوط دولت 

بشار اسد آسان نخواهد بود.

بازداشت رئیس اداره اطالعات ارتش ترکیه
ژنرال »اس��ماعیل حقی پکین این« ژنرال بلندپایه ترک به همراه س��یزده افسر 
فعال و بازنشسته ارتش ترکیه متهم هستند که با راه اندازی سایت های اینترنتی 
ضد دولتی تالش می کردند تا دولت این کش��ور را سرنگون کنند. رئیس اداره 
اطالعات نیروهای مسلح ترکیه به جرم تالش برای براندازی حکومت به دستور 
دادگاه استانبول بازداشت شد. به گزارش ایسنا، ژنرال اسماعیل حقی پکین این 
ژنرال بلندپایه ترک به همراه س��یزده افسر فعال و بازنشسته ارتش ترکیه متهم 
هستند که با راه اندازی سایت های اینترنتی ضد دولتی تالش می کردند تا دولت 
این کشور را سرنگون کنند. تحقیقات در خصوص این عده که از سال 2۰۱۰ 
میالدی آغاز ش��ده حکایت از آن دارد که این گروه هدایت و عضویت در یک 
سازمان مسلح تروریستی در ترکیه را نیز برعهده داشته است. قرار است به زودی 

دادگاه این متهمان پس از تکمیل پرونده جنایی برگزار شود.
 

پرداخت رشوه به طالبان از سوی ایتالیا
براساس اسناد منتشر شده از سوی ویکی لیکس، دولت آمریکا در سال 2۰۰8 
پس از اطالع از اقدام ایتالیا توسط رونالد سپوگلی، سفیر وقت آمریکا در رم، 
چندین بار با مقامات ایتالیایی در مورد صحت این خبر مالقات کرد و مراتب 
نگرانی واشنگتن را از این اقدام دولت ایتالیا ابراز داشت. دولت ایتالیا با هدف 
تأمین امنیت نظامیان خود در افغانس��تان، چندین س��ال است که به نیروهای 
طالبان رشوه پرداخت می کند. به گزارش پرس تی وی بر اساس اسناد منتشر 
شده از سوی ویکی لیکس، دولت آمریکا در سال 2۰۰8 پس از اطالع از اقدام 
ایتالیا توسط رونالد سپوگلی، سفیر وقت آمریکا در رم، چندین بار با مقامات 
ایتالیایی در مورد صحت این خبر مالقات کرد و مراتب نگرانی واشنگتن را از 

این اقدام دولت ایتالیا ابراز داشت. 
سفیر آمریکا در مالقات با مقامات مختلف از جمله برلسکونی، نخست وزیر 
ایتالیا این اقدام را به عنوان ضربه ای بزرگ بر ضد نیروهای ناتو در افغانستان 
دانس��ته بود. برلسکونی در واکنش به این ماجرا از آن ابراز بی اطالعی کرده و 
آن را ش��ایعه خوانده بود. یک روز پس از انتشار گزارش فوق، برلسکونی در 
بیانیه ای هر گونه پرداخت رش��وه به نظامیان طالب��ان برای محافظت از جان 
سربازان ایتالیایی را خبری بی اساس خواند. در این بیانیه آمده است: در دوره 
برلس��کونی هیچ گونه پرداختی و به هر ش��کل ممکن به شبه نظامیان طالبان 
صورت نگرفته است اما از این که آیا اقدام توسط دولت قبلی صورت گرفته 

باشد، بی اطالع هستیم.
ایگنازیو، وزیر دفاع فعلی ایتالیا نیز ضمن رد اطالع پرداخت رشوه به نیروهای 
طالبان طی مصاحبه ای با روزنامه کوریره دالس��را اعالم کرد: در تابستان سال 
2۰۰8 بن��ده ب��ه صورت موقت وزی��ر دفاع ب��ودم. در آن زمان در خصوص 
پرداخت رش��وه از سوی س��رویس های اطالعاتی و امنیتی به مقامات طالبان 

دریافت نکرده ام. 
در همین راستا روزنامه تایمز لندن به تازگی با انتشار گزارشی در این زمینه به 
نقل از محمد اسماعیل یکی از فرماندهان طالبان، ضمن تأیید این خبر نوشته 
است که سال گذشته این معامله با هدف تضمین امنیت جانی نیروهای ایتالیایی 
در منطقه سالوبی واقع در شرق کابل انجام شده است. محمد اسماعیل اعتراف 
کرده است که در قبال دریافت این مبلغ، نیروهای طالبان متعهد شدند از انجام 
هر گونه حمله به س��ربازان ایتالیایی در هر نقطه از خاک افغانستان به ویژه در 
هرات و حتی در خاک پاکستان نیز خودداری کنند. این فرمانده طالبان همچنین 
گفته است که نیروهای ایتالیایی نیز متعهد شدند در حمالت نیروهای ناتو بر 

ضد شبه نظامیان طالبان شرکت نکنند. 
این ماجرا از حمله نیروهای طالبان به نظامیان فرانسوی در منطقه سالوبی شروع 
شد که کشته شدن ۱۰ سرباز فرانسوی را در پی داشت. تا قبل از ورود نظامیان 
فرانسه به این منطقه نظامیان ایتالیایی در این منطقه مستقر بودند اما نیروهای 
طالبان هیچ گونه حمله ای به آن ها نمی کردند. این موضوع منجر به یک جنجال 

سیاسی در فرانسه شد. 
این افتضاح افزون بر این که بر وجهه بین المللی ایتالیا ضربه وارد می کند، باعث 
می شود تا منتقدان ایتالیا در ناتو نیز بر ضد دولت برلسکونی وارد عمل شوند. 
در این ارتباط، یکی از افسران ارشد ناتو در کابل به روزنامه تایمز گفته است 
که پرداخت پول از سوی ایتالیا برای حفظ جان سربازان آن کشور می تواند تا 
حدی قابل تأمل باشد ولی این که ایتالیا با خودداری از اطالع رسانی به دیگران 
متحدان خود در ناتو، اسباب کشته شدن نظامیان ناتو را فراهم کرد، نمی تواند 

پذیرفتنی باشد.
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 ناهید شفیعی
بودجه ۵۰ میلیارد تومانی دولت که قرار بود بین کشاورزان 
خس��ارت دیده و ورشکس��ته اصفهان توزیع شود قبل از 
رس��یدن به استان، بین پروژه های عمرانی و مصارف دیگر 

تقسیم شد.
در سه چهار سال گذشته که اصفهان اسیر چنگال خشکسالی 
شدید بوده، بیش از ۳7 هزار میلیارد ریال تنها به کشاورزان 
این استان خسارت وارد شده است. بیشتر این خسارت به 
بخش کش��اورزی، تولیدات دامی، بخ��ش زراعی و باغات 
استان اصفهان وارد شده که در نتیجه فعاالن این بخش ها با 

شرایط بسیار نامطلوبی دست و پنجه نرم می کنند.
بحران اجتماعی در میان 160هزار اصفهانی

مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری اصفه��ان قطع درآمد 
کشاورزان، نبود فرصت های شغلی مناسب، افزایش مهاجرت 
و همچنین شیوع فقر در منطقه شرق اصفهان را از مهم ترین 
پیامدهای بروز خشکس��الی در استان می داند و می گوید: 
آمارها نشان می دهد ۱۶۰ هزار نفر در بخش کشاورزی این 
استان به فعالیت مشغول هستند که در نتیجه بروز خشکسالی 
و ض��رر و زیان های ناش��ی از آن، یک بحران اجتماعی را 

پیش رو دارند.
به گفته منصور شیشه فروش، افت ۳۰ تا 7۰ درصدی ذخایر 
برف��ی و بارندگی و 2۰ ت��ا ۵۰ درصدی منابع آبی و حجم 
سدهای مخزنی اس��تان، از دیگر مشکالت و چالش های 
بزرگ استان هستند که در نتیجه خشکسالی های مستمر و 

مداوم به وجود آمده اند.
برای کمک به کشاورزان ورشکسته اصفهانی که در این شرایط 
بیشترین خسارت را دیده اند، دولت امسال ۵۰ میلیارد تومان 
بودجه در نظر گرفته که گرچه به اعتقاد نمایندگان مجلس 
و دیگر کارشناسان مبلغ بسیار ناچیز و ناکافی است و حتی 
در خوش بینانه ترین حالت نیز جوابگوی نیازهای کشاورزان 
نخواهد بود اما قرار اس��ت بیش��تر این اعتبار برای اجرای 
پروژه های عمرانی هزینه ش��ود. حجت االسالم محمدتقی 
رهبر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با تأکید 
بر این که اعتبارات اختصاص یافته، فقط بخشی از خسارات 
وارد آمده به کش��اورزان را جبران می کند گفت: کشاورزان 
اصفهانی بسیار بیشتر از این مبالغ دچار خسارت شده اند و 

باید اعتبارات بیشتری به این امر اختصاص یابد.
حقوق کشاورزان پایمال شده است

وی می گوید: در شرایطی که صدها میلیارد تومان خسارت 
بر اثر خشکسالی به کشاورزان اصفهانی وارد شده، اختصاص 
این اعتبار نشان از تضییع شدن حق و حقوق کشاورزان استان 
دارد. رهبر خواس��تار توزیع عادالنه تر آب موجود در میان 
بخش های مختلف مصرف شد و ادامه داد: اکنون آب بخش 
کشاورزی در صنعت به مصرف می رسد و بخش کشاورزی 
از سهمیه آب مورد نیاز خود محروم مانده است. وی ادامه این 
روند را موجب نابودی بخش کشاورزی اصفهان دانست و 
گفت: کشاورزان اصفهانی بیش از آنکه نیازمند ارائه اعتبارات 
جبران خسارت خشکسالی باشند، نیازمند تأمین آب الزم 
برای کشاورزی هستند تا این صنعت با رکود روبه رو نشود.

فقط آب مشکل کشاورزان را حل می کند
رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان نیز تنها 
 راه حل مشکالت کشاورزان را جاری شدن آب در زاینده رود 
و اختصاص حق آبه های آنها دانست و گفت: با این بودجه ها 
و کمک های جزئی مشکلی حل نخواهد شد چرا که بار قبل 

هم ۱2 میلیارد تومان برای تأمین معیشت و گذران زندگی 
برای آنها در نظر گرفته شده بود که پس از تقسیم بر اساس 
مساحت زمین، سهم هر کشاورز خسارت دیده 2۰۰ تا ۵۰۰ 
هزار تومان شد. حسین محمد رضایی این کمک را در برابر 
زیان های چهار سال بیکاری و تعطیلی کشت بسیار ناچیز و 
ناکافی خواند و گفت:کشاورزان شهرستان اصفهان به ویژه 
شرق آن در بحرانی به نام بی آبی زندگی می کنند که نه در اثر 

خشکسالی بلکه ساخته دست بشر به وجود آمده است.
وی با انتقاد از دخالت های انسان در روند طبیعت و مدیریت 
نادرس��ت توزیع آب گفت:گواه ای��ن مطلب، انتقال آب به 
خارج از حوزه زاینده رود اس��ت، کاری که قرار بود بعد از 
افتتاح تونل سوم کوهرنگ انجام شود در حالی که از ۱2 سال 
پیش بخشی از آب زاینده رود به استان یزد می رود و هنوز 

سرنوشت تونل های آبرسانی مشخص نیست.
 تون��ل س��وم کوهرن��گ ق��رار ب��ود س��ال 85 

به بهره برداری برسد
محمدرضایی با اشاره به قول مسئوالن وزارت نیرو و شرکت 
آب منطقه ای اصفهان برای افتتاح تونل س��وم کوهرنگ تا 
پایان امسال گفت: برای تکمیل این تونل باید حدود 9۰ متر 
دیگر در مسیر، حفاری شود درحالی که طبق قول های قبلی 
قرار بود این تونل در سال ۱۳8۵ آماده بهره برداری و استفاده 
ش��ود. وی می گوید که تکمیل و افتتاح این تونل در حالی 
هر روز و هر سال به عقب افتاده که مرحله بعدی و تکمیلی 
آن یعنی ایجاد سد و تونل سوم کوهرنگ بیش از چهار سال 
ب��ه طول خواهد انجامید، البته بدون در نظر گرفتن تأخیر و 

تعویق های احتمالی.
رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان همچنین با تأکید 
ب��ر ضرورت انتقال آب از رودخانه کارون به حوزه مرکزی 
کش��ور گفت: قرارداد این پروژه س��ه ماه پیش امضا شد و 
قرار اس��ت هر س��ال 2۵۰ میلیون متر مکعب آب به فالت 
مرکزی کش��ور و قسمت های خشک آن از جمله اصفهان 

وارد کند. وی تا قبل از اجرای این پروژه تنها ظرفیت انتقال 
آب از رودخانه کارون را ۱۰۰ میلیون متر مکعب به صورت 
پمپاژکردن دانست و گفت: در این شرایط افزایش روزافزون 
صنای��ع وابس��ته به آب و گس��ترش ف��روش حق آبه های 

کشاورزان به آنها، این رودخانه را خشک کرده است.
این خشکسالی ساختگی است

ای��ن فعال و کارش��ناس کش��اورزی افزای��ش جمعیت و 
مهاجرت های کاذب به اصفهان را موجب رشد چند برابری 
مصرف آب شرب ساکنان استان بیان کرد و گفت: شرکت 
آب و فاضالب استان هر سال بیش از ۴۵۰ میلیون متر معکب 
آب برای تأمین مصارف ش��رب و شهری اصفهان بزرگ و 
شهرستان های همجوار آن از زاینده رود برداشت می کند. 
همچنی��ن وی با توجه به برداش��ت های بیش از حق آبه و 
سهمیه کش��اورزان در باالدست رودخانه گفت: عدم کنترل 
برداشت ها در استان چهارمحال و بختیاری به خشکسالی 
دست بشر دامن زده و می توان گفت این خشکسالی موجود 
ساختگی و مصنوعی است. به گفته محمدرضایی کشاورزان 
اصفه��ان به ویژه ش��رق آن از این خشکس��الی به ش��دت 
آسیب دیده اند، چون در چهار سال گذشته هیچ محصولی 
نکاشته اند و صنعتی هم در شرق اصفهان وجود ندارد که آنها 
را به کار گیرد بنابراین با مشکل فقر و تأمین معیشت دست 

به گریبان هستند.
وی تصوی��ب ۵۰ میلیارد توم��ان بودجه برای کمک به این 
کش��اورزان در هیأت دولت را نیز بر همین اساس و شرایط 
موجود دانست و گفت: این کمک دولت که از ابتدای سال 
به تصویب رس��ید گرچه هنوز اختصاص نیافته اما فقط و 
فقط برای کمک به معیش��ت و جبران خسارت کشاورزان 

حق آبه دار شرق اصفهان در نظر گرفته شده است.
بودجه ای که برای کشاورزان شرق تصویب شد 

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان با تأکید بر این 
که در مصوبه دولت نیز عنوان »کمک به کش��اورزان شرق 

اصفهان« درج شده گفت: متأسفانه برخی نمایندگان به دنبال 
اس��تانی کردن این بودجه و برخی مسئوالن درصدد اجرای 
طرح های عمرانی با آن هستند. وی با انتقاد از این نوع نگاه ها 
به بودجه ای که برای کمک به کانون بحران خشکسالی در 
اصفهان اختصاص یافته گفت: در شرق اصفهان و مزارع غله 
سراس��ر آن چهار سال است به دلیل عدم کشت و بیکاری 
کش��اورزان فاجعه انسانی و زیست محیطی رخ داده و اگر 
حق آبه های کشاورزان را می دادند نیازی به این همه حرف 
و حدیث نبود ما کشت خود را انجام می دادیم و با عبور آب 
از اصفهان نه مشکلی برای پل های تاریخی شهر به وجود 

می آمد و نه فضای سبز شهری.
کش��اورزان ورشکس��ته در انتظار دریافت کمک 

دولت 
محمدرضای��ی می گوی��د: با توزی��ع این بودج��ه در بین 
خانوارهای س��اکن در منطقه خسارت دیده شرق، سهم هر 
فرد رقمی کمتر از حقوق ماهیانه یک کارمند می شود، با این 
وجود مسئوالن بخش کشاورزی استان به این فکر افتاده اند 
که از این اعتبار برای اجرای طرح های عمرانی استفاده کنند. 
وی با تأکید بر مشخص بودن ردیف پروژه های عمرانی در 
بودجه های سازمان جهاد کشاورزی استان گفت:کشاورزان 
همگی و یک صدا خواستار اختصاص تمام این مبلغ برای 
جبران قسمتی از خسارت خود هستند و در صورت توزیع 
ای��ن بودجه به هریک از آنها ۱ تا ۱/۵ میلیون تومان س��هم 
می رس��د. این کشاورز نمونه با اش��اره به نظر کارشناسان 
س��ازمان جهاد کش��اورزی استان، مبلغ خس��ارت وارده به 
کشاورزان اصفهانی را بیش از 9۰۰ میلیارد تومان اعالم کرد 
و گفت: از نظر کشاورزان ضرر و زیان عدم کشت در چهار 
فصل زراعی پی در پی بس��یار بیشتر از این رقم هایی است 
که اعالم می شود، با این وجود اعتبار کمکی دولت می تواند 

بخش ناچیزی از خسارات را جبران کند.
وی با اشاره به صدور ۴۰ هزار دفترچه خدمات کشاورزی 
در اصفهان گفت: اگر هر کشاورز را با خانواده اش به شمار 
آوریم جمعیت خسارت دیده از قطعی آب زاینده رود بیش 

از ۳۰۰ هزار نفر بوده است.
هنوز بودجه نیامده است

از سوی دیگر معاون بهبود و تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان توزیع این بودجه را بر اساس نظر و 
تصمیم معاونت راهبردی ریاست جمهوری دانست و گفت: 
اعتبارنامه توزیع اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی کمک به کشاورزان 
ابالغ شده است. وی تأکید دارد بودجه کمکی باید با نسبت 
۴۰ به ۶۰ بین کشاورزان و اجرای پروژه های عمرانی تقسیم 
ش��ود. محمد نصر اصفهانی در پاس��خ به پرسش��ی درباره 
اعتبارات عمرانی که قرار است با این اعتبار در دستور کار قرار 
گیرند گفت: در صورتی که تکلیف قطعی منابع و مصارف 
مشخص شود باید برای آن پروژه عمرانی تعریف کنیم اما 
محورهای اصلی مطابق سال های گذشته همان تأمین آب، 
احداث کانال های آبیاری و تثبیت شبکه های سه و چهار 

آبرسانی می باشد.
وی معتقد است که حجم خسارت به بخش کشاورزی استان 
اصفهان در سال های گذشته به حدی بوده که با این بودجه ها 
امکان جبران آن وجود ندارد و بنابراین از آنجا که توزیع این 
رقم ها و مبالغ جزئی مش��کالت را حل و خس��ارت ها را 
جب��ران نخواهد کرد بهتر این اس��ت که از این بودجه برای 

اجرای طرح های عام المنفعه استفاده شود.

 

دبی��ر علمی هفتمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران گفت: 
استان اصفهان در زمینه تولید محصوالت گلخانه ای یکی از 
برترین های کشور است.  مصطفی مبلی در هفتمین کنگره 
مل��ی علوم باغبانی ایران که در دانش��گاه صنعتی اصفهان 
برگزار شد، اعالم کرد: مزیت برگزاری کنگره علوم باغبانی 
کشور در این است که یافته های پژوهشگران در بخش های 

مختلف به تبادل نظر و بحث گذاشته می شود.
وی ادامه داد: نتایجی که از برگزاری این نوع نشست ها در 
کشور ایجاد می شود این است که فعالیت ها جنبه عملی به 

خود گرفته و در آینده نیز از این اقدامات استفاده کنیم. 
دبیر علمی هفتمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران با اشاره 
به مقاالت ارسال شده به این کنگره اظهار داشت: مقاله های 
علمی از سراسر کشور در زمینه برگزاری این کنگره دریافت 
شده و کتابی با ۶۵۰ صفحه از مقاالت رسیده تنظیم و چاپ 
 شده است که این اقدام خود باعث بهره مندی دست اندر کاران 
این صنعت در ارتباط با مس��ائل و مشکالت باغات میوه، 

فضای سبز و گیاهان زینتی می شود.
مبلی با اشاره به وضعیت حوزه باغبانی در استان اصفهان 
گفت: با گس��ترش تولیدات گلخانه ای در استان، یکی از 
برترین  استان های کشور در این زمینه هستیم.  وی از کمبود 
آب در استان اصفهان سخن گفت و بیان داشت: در زمینه 
تولیدات گلخانه ای آب به اندازه اندکی استفاده می شود که 
بهتر اس��ت مسئوالن عرصه کشاورزی با تالش و کوشش 

خود اقداماتی برای این تولید در استان انجام دهند.
ضایعات، پاشنه آشیل بخش کشاورزی

معاون اداری و مالی دانش��گاه صنعتی اصفهان نیز در این 
همایش گفت: در حال حاضر بذری که در کش��ور تولید 
می ش��ود، کیفیت مناسبی نداشته، بنابراین برای تولید یک 
محصول خوب و اصالح شده باید بررسی بیشتری صورت 

بگیرد. احمد سوهان کار با اشاره به خشکسالی موجود در 
استان اصفهان افزود: مشکل کم آبی در استان به طور قطعی 

 روی کیفیت فضای سبز ما اثر گذاشته است.
وی گفت: برگزاری این نوع کنگره در سطح کشور فرصتی 
است برای تبادل نظر میان صاحب نظران که به منظور ایجاد 
راهکاری در زمینه فضای س��بز کش��ور هم اندیشی کنند. 
سوهان کار در خصوص ویژگی های بخش باغبانی استان 
اصفهان گفت: اس��تان اصفهان از جمله مراکز مهم باغبانی 
کشور بوده که در زمینه تولید محصوالت باغبانی نیز جزء 

سه رتبه برتر کشور است.
س��وهان کار گفت: تولید محصوالت کشاورزی در استان 
باال اس��ت، اما از طرفی دیگر نیز ضایعات هم در کنار این 
تولی��دات افزایش پیدا کرده اس��ت. وی از ضایعات تولید 
محصوالت کش��اورزی نام برد و تصریح کرد: نحوه انبار 
کردن، روش حمل و نقل و بس��ته بندی از جمله مواردی 

است که باید در زمینه تولیدات کشاورزی رعایت شود.
معاون اداری و مالی دانش��گاه صنعتی اصفهان با اشاره به 
مشکالت بخش کشاورزی بیان داشت: یکی از مشکالت 
بخش کشاورزی در زمینه بذر خوب است چرا که در حال 
حاضر بذری که در کش��ور تولید می شود، کیفیت مناسبی 

نداشته بنابراین برای تولید یک محصول خوب و اصالح 
ش��ده به یک بررسی بیشتری نیاز اس��ت. وی تأکید کرد: 
یکی دیگر از مش��کالت در حوزه باغبانی و کشاورزی در 
کشور اتکا به روش سنتی باغبانی است که باید با تالش ها 
و آموزش های الزم این نوع روش کش��اورزی در کش��ور 

عوض شده و نگاه علمی تری به آن شود.
بارش اصفهان نصف متوسط کشور است

در ادامه اس��تاندار اصفهان وضعیت نزوالت آس��مانی در 
اس��تان را مطلوب ندانس��ت و گفت: میزان بارش در این 
استان یک دوم متوسط کشور و یک هفتم متوسط جهانی 
می باشد. علیرضا ذاکر اصفهانی افزود: وضعیت استان در 
سال آینده وخیم تر می ش��ود و باید تمام تمهیدات الزم 

برای مقابله با خشکسالی در دستور کار قرار گیرد.
ذاکر اصفهانی با بیان این که وضعیت کش��اورزی استان با 
وجود خشکسالی مورد تهدید اس��ت، ادامه داد: استان در 
طول تاریخ ش��رایط خوب��ی را از لحاظ تولید محصوالت 

کشاورزی پشت سر گذاشته است.
وی گفت: اس��تان اصفهان در تولید ش��یر رتبه نخس��ت 
کش��وری را به خود اختصاص داده است و روزانه ۳۰ تن 

شیر به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می کند.

ساختار نظام آموزشی و بنگاه های اقتصادی 
اصفهان نیازمند تحول است

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: تعمیق روابط علم و صنعت نیازمند تحول 
در ساختارهای نظام آموزشی، صنایع و بنگاه های اقتصادی است. جعفر خلقانی در همایش نقش نظام علمی 
کاربردی در تربیت نیروی انسانی کارآمد و مولد در اصفهان گفت: در دنیای امروز تبدیل فناوری های علمی 
به ثروت به عنوان یک اصل مهم در پیشرفت و توسعه جوامع محسوب می شود و اگر بنگاه های اقتصادی 
کش��ور ما بر اس��اس یک ساختار دانایی محور ش��کل نگیرند، در این رقابت جهانی دچار مشالت زیادی 
خواهند شد. وی افزود: نظام آموزشی علمی کاربردی ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد دانش محور دارد و نظام 
اقتصادی نیز در توسعه منابع انسانی خود نیازمند ارتباط مستمر آموزش های مهارتی و کاربردی است. معاون 
پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان این که سیستم آموزش های سنتی رو به زوال است، 
خاطرنشان کرد: نظام آموزشی کشور باید متناسب با نیاز صنعت و فناوری های نوین برنامه ریزی و تدوین 
شود. خلقانی اظهار داشت: اقتصادهای دانش محور بر پایه تولید، توزیع و مصرف دانایی و اطالعات قرار 
دارند و از این رو موتور محرکه تولید ثروت و ایجاد اش��تغال پایدار در س��طح جامعه هستند که همین امر 

آموزش و بهسازی منابع انسانی را ضروری می سازد.
وی گفت: آموزش و بهسازی نیروی انسانی تنها با ارائه آموزش های تئوریک امکان پذیر نمی باشد و نیازمند 
پرورش خالقیت دانشجویان و پا گذاشتن به عرصه های تجربه نشده و ناشناخته دانش است و این یکی از 

وظایف اصلی نظام آموزشی علمی کاربردی است. 

چشمه های مناطق عشایری اصفهان
 از جوش و خروش افتاد

عشایر چادرنشین ییالق خوش آب و هوای سمیرم در روزهای پایانی حضور در ییالق در گرمای تابستان 
و خشک شدن رودها و چشمه ها، چشم انتظار یاری مسئوالن هستند.

 تانکر های انتقال آب بهداشتی و سالم این روزها به سوی سیاه چادرها روانه می شوند تا ییالق نشینان 
تشنه را رمقی دوباره ببخشند. تانکر های آبرسانی در میان دشت ها و بیابان های عطش زده، شکوفه های 
لبخند را بر لب های خشکیده می نشانند و زن عشایری سیاه چادرنشین خوب می داند قدر این موهبت 
و نعمت الهی را، و می کوشد تا از آن نهایت استفاده را ببرد و ساده و صادقانه پند می دهد که باید سعی 
و تالش کرد و در مصرف آب صرفه جویی کنیم. دام های خسته و تشنه از راه رسیده نیز همچون عادت 

همیشگی از یکدیگر سبقت می گیرند تا سیراب شوند.
رئیس سازمان امور عشایر استان اصفهان با اشاره به خشکسالی چند سال اخیر گفت: امسال با تجهیز ۱۵ 
دس��تگاه تانکر انتقال آب، یک میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر آب شرب انسان و دام بین عشایر شهرستان های 
عشایری استان اصفهان توزیع شده است. اصغرمرادی اظهار داشت: در جلسه شورای عشایری استان مبلغ 
۵۰ میلیارد ریال اعتبار خشکسالی به امور عشایر اصفهان تعلق گرفت تا صرف یارانه علوفه و آبرسانی برای 
دام های عشایر شود. وی گفت: عشایر با دارا بودن ۱2 هزار هکتار زمین از کل باغ های شهرستان سمیرم، 
ساالنه بیش از یکصد هزار تن محصوالت باغی و زراعی تولید می کنند. وی افزود: 2۵۰ میلیارد تومان در 

پنج سال گذشته بر اثر وقوع خشکسالی به جامعه عشایری خسارت وارد شده است.

معاون امور عمرانی استاندار اصفهان خبر داد:

5 هزار پروژه عمرانی در دست اجراست
معاون امور عمرانی اس��تاندار اصفهان گفت:  بیش از ۵ هزار پروژه عمرانی اعم از جدید و نیمه تمام 

در استان اصفهان در دست اجراست.
سید جمال الدین صمصام شریعت اعتبارات استانی را دو هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعالم کرد. به گفته 
وی، با توجه به برنامه ریزی های انجام شده رویکرد استانداری اتمام طرح های نیمه تمام است. وی 
در ادامه افزود:  در همین راستا اعتبارات عمرانی توسط خود فرمانداری ها برنامه ریزی و تخصیص 
خواهد یافت. معاون استاندار، با اشاره به این که انتقال تونل بهشت آباد از مصوبات سه سفر هیأت 
دولت به اس��تان اس��ت،  گفت: اقدامات قانونی آن رو به اتمام و به زودی طی آیین ویژه ای عملیات 

اجرایی آن آغاز خواهد شد.
صمص��ام ش��ریعت،  اعتب��ار تخصیص��ی ب��رای اج��رای تون��ل بهش��ت آب��اد را در قال��ب اوراق 
 مش��ارکت اع��الم ک��رد و افزود:  بیش از ی��ک هزار و ۳۰۰ میلی��ارد ریال اعتبار در نظر گرفته ش��ده

است.
وی همچنین از اتمام عملیات اجرایی س��ازه خط ش��مالی – جنوبی قطار شهری اصفهان خبر داد و 
گفت: اولویت بعدی، مس��یر زینبیه به خیابان کاوه از طریق میدان الله و اتوبان چمران می باشد. وی 
اضافه کرد: مس��یر میدان آزادی به س��مت خیابان دانشگاه و ارتش و امتداد آن تا اسالم آباد درچه نیز 

دارای اولویت ویژه است و عملیات اجرایی آن به زودی شروع خواهدشد.

بازار روز

نیم نگاه

اقتصاد

کمک 50 میلیاردی به نام کشاورزان و به کام پروژه های عمرانی

گره ساخت »شهرک طال« باز شدچوب حراج بر بودجه ای که خسارت کشاورزان را جبران نمی کند
استاندار اصفهان از ایجاد شهرک طال در کنار فرودگاه اصفهان خبر داد. علیرضا ذاکر 
اصفهانی در دیدار با مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی وزارت کش��ور افزود: اس��تان 

اصفهان در سال گذشته رتبه اول صادرات طال به کشورهای مختلف را کسب کرد.
وی با بیان این که ایجاد این شهرک در کنار فرودگاه اصفهان سبب افزایش صادرات 
این کاال می شود، ادامه داد: در استان اصفهان حدود چهار هزار نفر در کارگاه های طال 

سازی مشغول فعالیت هستند.
استاندار اصفهان به حضور اتباع افغان در استان اصفهان اشاره و اضافه کرد: تعدادی از 
این افراد در بخش صنایع دستی مشغول به فعالیت هستند. مدیرکل اتباع و مهاجرین 
خارجی وزارت کشور نیز در گزارشی از سفر خود به اصفهان،گفت: مدرسه ۱۰ کالسه 
در منطقه زینبیه ش��هر اصفهان برای این اتباع در حال احداث است و تا پایان سال به 

بهره برداری می رسد.

کشت پیاز در شهرستان فارسان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فارسان گفت: در سال جاری برای دومین بار متوالی 

پیاز در شهرستان کشت شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، ابراهیم شیرانی با اعالم این 
 مطلب افزود: سطح زیر کشت پیاز از سطح ۳/2 هکتار در سال گذشته به ۱۶ هکتار 

افزایش یافته است.
وی بیان داش��ت: پیش بینی می ش��ود یک هزار و 28۰ تن پیاز از این سطح کشت 

برداشت شود.

کیل گیری از مزرعه کلزای آبی نمونه 
در شهرستان لردگان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لردگان گفت:  کیل گیری از مزرعه کلزای آبی نمونه 
در شهرس��تان انجام شد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، 
غالمعلی سعیدی اظهار داشت: در مزرعه کلزای آبی رقم اکاپی متعلق به عبدالعظیم 

شهبازی در سطح ۳/۵ هکتار عملیات کیل گیری انجام شد.
وی بیان داشت: در این مزرعه از هر هکتار بیش از 7 تن دانه کلزا برداشت شد که 
در مقایسه با میانگین عملکرد استانی و کشور رقم باالیی است و این امر در نتیجه 

مدیریت آبیاری صحیح و مبارزه با علفهای هرز می باشد.
گفتنی است که عبدالعظیم شهبازی در سال ۱۳8۵ نیز با تولید 8 هزار و ۴۱۰ کیلو 

گرم کلزا آبی در هکتار مقام نخست کشوری را به دست آورد.

کشت کلم پیچ در سال جاری برای 
نخستین بار در شهرستان فارسان 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فارسان گفت: در سال جاری برای نخستین بار در 
شهرستان کلم پیچ کشت شد.

به گزارش روابط عمومی س��ازمان جهاد کش��اورزی استان، ش��یرانی ادامه داد: در 
خردادماه س��ال جاری برای نخستین بار در شهرس��تان فارسان در سطح 8 هکتار 
کلم پیچ کشت شد. وی بیان داشت: پیش بینی می شود از این سطح ۵۶۰ تن کلم 

برداشت شود.

طرح پرداخت حقوق به بیکاران
ط��رح پرداخت مقرری به بیکاران مج��رد و متأهل؛ طرحی که به تازگی از تصویب 
کمیسیون اجتماعی مجلس گذشته و منتظر امضای نهایی در صحن علنی است، در 
صورت اجرای آن، هر بیکار مجرد ماهیانه ۳۰۰ هزار تومان و هر متأهل نیز ۳۵۰ هزار 
تومان به مدت 2 سال دریافت خواهد کرد.  مجردها ماهیانه ۳۰۰ هزار تومان، متأهالن 
۳۵۰ ه��زار تومان؛ طرح پرداخت حقوق به بیکاران موضوعی که به تازگی توس��ط 

نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی و به تصویب رسیده است.
مصوبه ای که در صورت تأیید نهایی در صحن علنی مجلس و رأی نمایندگان به آن، 
دولت را مکلف می کند برای اولین بار در دهه های گذشته از افراد جویای کار تا زمان 
پیدا ش��دن شغل حمایت مالی کند. در واقع طرح مدنظر نمایندگان عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس به دنبال این اس��ت که موضوع تأمین حداقلی معیشت بیکاران را 
تا زمانی که آنها بتوانند اشتغالی برای خود دست و پا کنند دنبال کند، طرحی که در 
صورت عملیاتی ش��دن بار مالی سنگینی برای دولت خواهد داشت. به دلیل تازگی 
طرح پرداخت حقوق به بیکاران و باال بودن تعداد جویندگان شغل در کشور، این اقدام 
مجلسیان مورد توجهات ویژه کارجویان قرار گرفته است و اکنون می خواهند بدانند 
سرنوشت نهایی این طرح چه خواهد شد؟ با این که طرح پرداخت حقوق به بیکاران 
تا حداکثر 2 سال و بازپرداخت آن در زمان شاغل شدن به مدت ۵۰ ماه می تواند یک 

طرح خیرخواهانه تلقی شود، اما نکات مبهمی را نیز با خود به همراه دارد.
2 سال بگیرید، 50 ماه پس دهید

با این که مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس بر پرداخت حقوق به بیکاران تأکید دارد 
اما به روش شناسایی بیکاران و تعریفی که از فرد بیکار خواهد داشت اشاره ای نکرده 
است؛ بنابراین مشخص نیست که آیا تنها افراد فارغ التحصیل دانشگاهی و یا دارای 
کارت مهارت از فنی و حرفه ای می توانند تقاضای دریافت ماهیانه بیکاری کنند و یا 

طرح به دنبال شناسایی همه بیکاران و پرداخت حقوق به آنان است؟
همچنین برای اجرایی ش��دن طرح پرداخت حقوق به بیکاران که در صورت نهایی 
ش��دن برای دولت بار مالی ایجاد خواهد کرد، چه س��از و کار اجرایی در نظر گرفته 
می شود؟ محل تأمین منابع مورد نیاز برای پرداخت به بیکاران کجاست؟ مجلس چه 
راهکاری برای عملیاتی شدن طرح دارد تا به دلیل وابستگی آن به منابع مالی، این طرح 
نیز به چرخه تس��هیالت گیری از بانک ها نرود و به سرنوشت زودبازده ها، مشاغل 

خانگی و کارت های اعتباری خرید کارگران دچار نشود؟

در هفتمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران اعالم شد:
اصفهان نخستین تولیدکننده محصوالت گلخانه ای در کشور
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 الدن سلطانی
چشم و هم چش��می از جمله پدیده هایی است که در 
میان مردم به خصوص زنان به ش��کل وسیع و گسترده 
وجود دارد به طوری که هر زنی باالخره یک بار گرفتار 

این نابهنجاری می شود. 
خواهرم هر سال دکوراسیون منزلش را عوض می کند، 
اما ما حتی بعد از س��ه سال هم وس��ایل منزل را تغییر 
ن��داده ایم. حاال با چه روی��ی وی را دعوت کنم! وقتی 
به زندگی دوس��تم نگاه می کنم، حس��رت زندگی اش 
را می خ��ورم. هر روز یک رنگ لباس و هر س��ال یک 
ماش��ین آخرین مدل و هر ش��ش ماه تغییر دکوراسیون 

خانه و...! 
اینه��ا اف��کار و حرف های تعدادی از زنانی اس��ت که 
هر روز گوش های همسرانش��ان ب��ه آنها عادت کرده 
اس��ت. وای ب��ه حال آن موقعی که مانند پتکی بر س��ر 
طرف مقابل کوبیده شود و وی مجبور به برآورده کردن 
خواس��ته های همس��رش گردد. اینجاس��ت که گرفتن 
پول های دس��تی مکرر و درخواست وام از اداره برای 
تغییر دکوراس��یون منزل و نیز ب��ه این در و آن در زدن 
برای دریافت وام های سنگین جهت خرید یا تعویض 

خودرو و... بازار گرمی پیدا می کند. 
بارها این جمله را شنیده ایم که یادش بخیر زمان های 
قدی��م که همه فامی��ل هفته ای چندب��ار دور هم جمع 
می شده اند و درد و دل می کردند و چه گره هایی که 
در این جمع ها از مشکالت باز می شد. اما حال دیگر 
از آن محفل ه��ای فامیلی خبری نیس��ت. وقتی خوب 
فک��ر می کنیم آن زمان ها دی��دار فامیل و همفکری و 
گذراندن لحظات خوب و گ��رم با یکدیگر برای افراد 
مه��م بود نه این که ببینند فالن��ی چقدر طال دارد و آیا 
دکوراسیون یا ماش��ینش را عوض کرده یا نه؟ اما حال 
در مهمانی هایی که هر چند ماه یکبار برگزار می ش��ود 
نه تنها از آن صمیمیت و یکرنگی خبری نیس��ت، بلکه 
برخی از این محافل خرج س��نگینی را برای خانواده ها 
به ارمغان می آورد. البته منظور خرج مهمانی نیس��ت، 
چرا که هزینه تغییر و تحوالتی اس��ت که قرار است در 
زندگی صورت پذیرد. به دلیل آنکه بیشتر این هزینه ها 
بر دوش مرد خانواده است، وی ترجیح می دهد دیگر 
ب��ه این محافل پا نگذارد و اینجاس��ت ک��ه دیدارهای 
فامیلی کمرنگ و س��پس بی رنگ می شود. البته چشم 
و هم چش��می فقط به خانم ها اختصاص ندارد، بلکه 
آقایان هم گاهی درگیر این صفت می ش��ود. متأسفانه 
این رفتار بیش��تر اوقات از والدین به فرزندان س��رایت 

می کند و تا زمانی که زنده اند با آنها همراه است. 
چرا وقتی انس��ان ها می توانند با آرامش زندگی کنند، 
اینگون��ه خ��ود را درگیر مس��ائل ب��ی ارزش و مادی 
می کنند؟ چرا چش��م و هم چشمی؟ البته روانشناسان 
درباره اثرات ای��ن رفتار نظراتی را ارائه کرده اند که به 

برخی از این موارد اشاره می کنیم:
فربد فدایی روانش��ناس درباره چش��م و هم چش��می 
می گوید: این بیماری نشان دهنده نداشتن رشد عاطفی 
و فکری اس��ت. ب��ه این مفهوم که ش��خص معیارهای 
م��ادی را درون ذهن خودش جای می دهد. چش��م و 
هم چش��می نوعی نقص و نارسایی است که می تواند 
منجر به بیماری ش��ود. با وجود این برخی کارشناسان 
معتقدند اگر چشم و هم چشمی در خانواده ای وجود 

داشته باشد، کودکان این خانواده ها نیز دچار مشکالت 
ویژه ای می شوند. فدایی در این باره تصریح می کند: 
از آنج��ا که کودکان رفتار پدر و م��ادر را مالک اعمال 
خود ق��رار می دهند، پدر و مادری که دچار چش��م و 
هم چشمی و حسادت باشند، سبب بروز این پدیده در 
 کودکان خود می شوند. زیرا این پدر ومادر نمی توانند 
به کودک بیاموزند که قدرت واقعی در دوس��ت داشتن 
دیگران و از خود گذشتگی است، بلکه کودک از روی 
رفت��ار پدر و م��ادر به این نتیجه می رس��د که ظاهر و 
ثروت است که مالک برتری افراد است. این روانشناس 
معتقد اس��ت: این دی��دگاه موجب تن��ش، بی قراری، 
نارضایت��ی، اضطراب، افس��ردگی و فس��اد اخالقی در 
کودک و نوجوان می ش��ود. در این خانواده ها کودک، 
ه��دف اصلی زندگی را امکانات مادی می داند و برای 
کسب امکانات مادی متوسل به روش های غیراخالقی 
و بزهکاری نیز می شود. وی با اشاره به این که چشم و 
هم چشمی در امور معنوی و علمی رقابت پسندیده ای 
است، اظهار می کند: چشم و هم چشمی در امور معنوی 
و علمی باعث رش��د و تکامل فرد می شود. در برخی 
از موارد موجب تحریک افراد و وقوع تخلفاتی در آنها 
می ش��ود. در بس��یاری از موارد، وسواس اختالل های 
 رفت��اری، پرخاش��گری و حت��ی ط��الق از چش��م و 

هم چشمی های کوچک آغاز شده است. 
کارشناسان معتقدند چشم و هم چشمی به این معناست 
ک��ه فرد به بلوغ فکری کامل نرس��یده اس��ت. در واقع 
چنین ف��ردی ضعف درونی خود را ب��ا ظواهر بیرونی 
 جبران می کند، اما در نهایت هیچ گاه راضی نمی شود. 
براس��اس تحقیق��ات انج��ام ش��ده در س��ازمان مل��ی 
جوانان2۵ درصد از زنان دچار چش��م و هم چش��می 
هستند که ۱۰ درصد این افراد به دلیل مشکالت روانی 
و کمبوده��ای دوران کودک��ی و ۱۵ درصد نیز به دلیل 
حس��ادت و رقابت منفی چشم و هم چشمی می کنند. 

البته کارشناسان می گویند انجام این عمل ممکن است 
در مردان نیز اتفاق بیفتد، این رقابت موجب بروز پدیده 
»زیرآب زنی« می شود و وضعیت کاری و شغلی آنها را 
با اخالل مواجه می کند. مینا اکبری کارشناس اجتماعی 
با ناپسند شمردن صفت چشم و هم چشمی می گوید: 
این پدیده گرچه بین همه افراد جامعه مشاهده می شود 
ولی در میان زنان خانه که مشغله فکری کمتری دارند، 
شیوع بیشتری دارد. این قبیل خانمها، کمال خود را در 
وسایل و اشیای اطرافش��ان می بینند و تصور می کنند 
هر چه وس��ایل زندگی آنها ش��یک تر و گرانقیمت تر 

باشد بیشتر مورد احترام و اکرام واقع می شوند. 
وی معتقد است: این پدیده اگر به صورت رقابت سالم 
در زمینه تحصیلی، حرفه و شغل باشد موجب پیشرفت 
انسان است ولی بیشتر اوقات به صورت رقابت ناسالم 
در همه زمینه ها از قبیل خرید لوازم منزل، پوشاک، طال 
و زیورآالت، انتخاب رش��ته تحصیلی و حتی سفرهای 
خارجی و زیارتی مش��اهده می شود که نه تنها موجب 
پیشرفت نمی شود، بلکه از نظر اقتصادی هم به خانواده 
و حت��ی جامعه لطمه می زند. به نقل از س��ایت جهان، 
محم��د علی محمدیان، روانش��ناس نیزع��دم اعتماد به 
نفس را نقش مؤثری در ش��کل گیری پدیده چش��م و 
هم چش��می می داند و ادامه می دهد: فردی که چشم 
و هم چش��می می کند، به دلیل احس��اس حقارتی که 
دارد می خواه��د در انجام کار ی��ا زمینه ای از دیگران 
بهتر باش��د و س��عی می کند به نوعی سرپوشی بر این 
احس��اس بگذارد، به همین خاط��ر خود را توانمندتر و 
بهتر از آنچه که هس��ت، قلم��داد می کند. در حالی که 
انس��ان باید به دنبال تأمین نیازهای طبیعی خود باش��د 
و در ح��د طبیعی هم برای تأمی��ن آنها تالش کند. این 
روانشناس در ادامه می گوید: یکی از دالیل دیگری که 
موجب می ش��ود چشم و هم چش��می در جامعه و در 
بین افراد شیوع پیدا کند تسلط روحیه رقابت ناسالم در 

جامعه اس��ت، یعنی افرادی که از حیث امکانات مادی 
و معن��وی دچار کمبود هس��تند، ب��دون در نظر گرفتن 
اوض��اع اقتصادی و خانوادگی خود ب��ه دنبال نیازهای 
غیرواقعی می روند و با اعتقاد بر این که اگر فالن مقام 
یا موقعیت را داش��ته باشم در جامعه مقبولیت بیشتری 
خواهم داش��ت، به طور مرتب اتومبیل یا وسایل منزل 
خود را ارتقا می دهند و در این میان رسانه های جمعی 
بویژه تلویزیون و فیلم های س��ینمایی نیز به این پدیده 
بیش��تر دامن می زنند تا جایی که چش��م و هم چشمی 
و تقلید از لباس ش��روع می ش��ود و به تدریج در تمام 
 زمینه ه��ا از قبی��ل مجال��س میهمانی، معاش��رت ها و 
رفت و آمدها حتی در انتخاب مسکن و وسایل زندگی 

تأثیر می گذارد. 
به اعتقاد وی، برای رفع این معضل باید ش��اخص های 
عین��ی موفقیت در جامعه تعریف ش��ود و مردم بدانند 
موفقی��ت در جامعه چه تعریفی دارد و آیا ما افرادی را 
 موفق می دانیم که در س��طوح مادی به پیشرفت هایی 
نایل آمده اند یا سطوح دیگری هم در ارتباط با موفقیت 
وج��ود دارد که هم به حال جامعه مفیدتر اس��ت و هم 
در رضای��ت مندی فردی و خانوادگ��ی می تواند مؤثر 
باش��د. به هر حال وقتی در یک جامعه ارزش ها تغییر 
پیدا کنند و داش��ته های مادی جای ارزش های معنوی 

را بگیرند. 
افراد برای به دست آوردن جایگاه اجتماعی می کوشند 
خود را به ابزار روز مجهز س��ازند، آنها می پندارند که 
داشتن این ابزار موجب می شود سریع تر پیشرفت کنند 
و بیش��تر دیده شوند. اگر رسانه های صوتی، تصویری 
و نوش��تاری جامعه مفاهیم عمیق تر و ارزشمندتری را 
م��ورد توجه ق��رار دهند، مخاطبان نیز ب��ه همان اندازه 
می کوش��ند به الیه های عمیق ت��ری از زندگی توجه 
کنن��د اما وقتی همه چیز در س��طح باقی می ماند نباید 
توقع داش��ت که فرزندان ما بازیچه این داستان نشوند. 
ب��ه تبلیغات تلویزیونی ن��گاه کنید و ببینی��د آیا مروج 
چشم و همچشمی نیستند؟ تنها به ذکر یک مثال بسنده 
می کنی��م؛ جایی که دو کودک در م��ورد یخچال خانه 
ش��ان با هم ح��رف می زنند و هر یک س��عی می کند 
به دیگری نش��ان دهد که یخچال خانه آنها بهتر اس��ت 
و... ناصر غفار زاده روانش��ناس در این مورد می گوید: 
ن��ا آگاهی، تجمل گرایی، داش��تن اعتقادات ضعیف، به 
دنب��ال مد بودن، غلبه احساس��ات بر تعق��ل، تبعیت از 
فرهنگ های بیگانه بدون شناخت و ارزیابی دقیق از آن 
فرهنگ، عدم تش��خیص نیازهای واقعی خود، خانواده 
و جامعه حاصلی جز چش��م و هم چش��می ندارد. وی 
می گوید: نهاد خانواده به عنوان نخستین نهاد اجتماعی 
باید مجهز به اطالعات تربیتی باش��د تا بتواند در مقابل 
ای��ن نوع پدیده ه��ا یک رفتار منطق��ی و عقالنی را به 

کار گیرد. 
به هر حال در این میان مس��ئوالن بای��د فضای جامعه 
را از رقابت های ناس��الم س��طحی و مادی خارج کنند 
و ش��اخص های موفقی��ت را ب��ا تم��ام کاراکتورها و 
عوامل موجود در جامعه از طریق رسانه های جمعی و 
ابزارهای تبلیغ��ی در جامعه رواج دهند تا آحاد جامعه 
به ویژه نسل جوان ارزش را در مسائل سطحی نبینند و 
درگیر چشم و هم چشمی، تجمل پرستی و رقابت های 

ناسالم نشوند.

اخبار 

حوادث

جامعه

مخفیگاه کالهبردار میلیاردی
 را شناسایی و اطالع دهید

پلیس از ش��هروندان خواست تا مخفیگاه مرد میانس��الی که اقدام به کالهبرداری 
میلیاردی کرده اس��ت را شناس��ایی کرده و اطالع دهند. از اواخر سال 89 تعدادی 
از مالباخت��گان تهران��ی با مراجع��ه به مراج��ع مختلف قضایی ی��ا آگاهی تهران 
بزرگ، ش��کایت هایی را درب��اره کالهبرداری ده ها و صده��ا میلیونی در واردات 
 خودروهای خارجی اعالم و خواستار شناسایی و دستگیری متهم اصلی و متواری 

شدند.
ب��ا ارج��اع ای��ن پرونده ه��ا و تجمی��ع ش��کایات در ش��عبه شش��م بازپرس��ی 
ش��عبه،  ای��ن  بازپ��رس  مقدس��ی  دس��تور  ب��ا  ته��ران،   ۴ ناحی��ه  دادس��رای 
 کارآگاه��ان اداره چهارده��م پلی��س آگاه��ی مأم��ور رس��یدگی به ای��ن پرونده 

شدند. 
در ابتدا و با تحقیقات اولیه از مالباختگان معلوم شد که مرد میانسالی به نام مجتبی  
۵۵ ساله  از سال 8۶ با تأسیس دفتری در خیابان شهید بهشتی تهران و اجاره طبقه 
فوقانی س��اختمانی تجاری و درج آگهی های متعدد در روزنامه های کثیراالنتشار، 
 مدعی خرید و فروش خودروهای خارجی با سودهای باورنکردنی برای مشتریان 

می کرد.
مشخص شد در این راستا وی پس از مراجعه شهروندان عالقه مند به سرمایه گذاری 
در ام��ر واردات خودروه��ای خارج��ی با چ��رب زبانی اعالم می ک��رد با اغلب 
نمایشگاه داران تهران ارتباط دوستانه ای دارد و اطالعات و دوستان خوبی نیز در 
امر واردات خودرو در داخل و خارج از کشور داشته و در صورت تأمین سرمایه 
می توان��د خودروهای خارجی را با مبالغی به مرات��ب کمتر از قیمت بازار، وارد 
کش��ور کند و از این راه س��ود بسیار خوبی را به افراد عالقه مند به سرمایه گذاری 
در این خصوص برگرداند بنابراین برخی از ش��هروندان با س��رمایه گذاری ده ها و 
صدها میلیونی و واردات خودرو به صورت تعداد، در طول چند سال به این فرد 
اعتماد کردند و هر بار نیز با اعتماد بیشتر، مبالغ سرمایه گذاری خود را نیز افزایش 
می دادن��د. در ادامه و در اواخر س��ال 89 مجتبی، مدیر این ش��رکت؛ با اظهارات 
فریبکاران��ه و وسوس��ه برانگیز مبالغ باالتری را از مش��تریان پ��ر و پاقرص خود 
برای یک کار اس��تثنایی و پرسودتر پیشنهاد کرده که از همان اواخر سال و به یک 
 ب��اره و بدون این که موضوع را به کارمندان خود اطالع دهد به ش��رکت مراجعه 

نکرد. 
ب��ا غیبت مته��م اصلی پرونده؛ کم کم، اف��رادی که اقدام به س��رمایه گذاری کرده 
بودند به موضوع ش��ک کرده و با برگش��ت خوردن چک های برخی از این افراد 
و عدم حضور مجتبی در ش��رکت معلوم ش��د متهم قصد کالهب��رداری از آنان را 
داش��ته است  به نقل از فارس با اطالعات به دس��ت آمده از مالباختگان، تعدادی 
از کارمندان ش��رکت دس��تگیر ش��دند. اما با تحقیق از این افراد مدارک مستندی 
مبنی بر دخالت این افراد در کالهبرداری ها به دس��ت نیامد و با دس��تور قضایی 
آزاد ش��دند. همچنین مش��خص ش��د متهم متواری عالوه بر به جیب زدن مبالغی 
را ک��ه س��رمایه گذاران ب��ه صورت نقد در وجه ش��رکت واریز ک��رده بودند؛ در 
آخری��ن اقدامات خ��ود، چک های ده ها و صده��ا میلیون تومانی اف��راد را که به 
عن��وان س��رمایه گ��ذاری و غیره به ش��رکت تحوی��ل داده بودند؛ ب��رای آخرین 
 کالهبرداری ه��ای خ��ود و ب��ا بهانه ه��ا و دالیل مختل��ف در بازار خ��رج کرده 

است.
س��رهنگ کارآگاه فریدون رهبریان معاون مبارزه با جرائم خاص و رایانه ای پلیس 
آگاه��ی تهران ب��زرگ گفت: با توجه به حجم مبالغ کالهب��رداری متهم و متواری 
بودن وی بازپرس پرونده با انتش��ار بدون پوشش تصویر متهم در جراید موافقت 
کرد. گفتنی اس��ت: پلیس از تمامی افرادی که از مخفیگاه وی اطالعی دارند و یا 
ش��کایتی از وی دارند درخواس��ت کرد تا به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ واقع در خیابان وحدت اسالمی و یا به شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه 
۴ تهران )رس��الت( مراجعه کنند یا با شماره تلفن های ۵۱۰۵۵۵۱۴ یا ۵۱۰۵۵۶۱۴  

تماس بگیرند.

معاون عمرانی شهرداری اصفهان:چشم و هم چشمی ها دیدارهای فامیلی را کمرنگ کرده است
عملیات اجرایی فونداسیون سالن اصلی مرکز 

همایش های بین المللی آغاز شد
زاینده رود

معاون عمرانی شهرداری اصفهان با بیان این که سالن همایش های بین المللی 
به صورت سه شیفت کاری و شبانه روزی در حال احداث است اعالم کرد: عملیات 
اجرایی فونداسیون س��الن اصلی اجالس کشورهای غیر متعهد آغاز شده همچنین 
خاکبرداری و سنگبرداری احداث مسیرهای دسترسی و ایجاد تأسیسات این سالن ها 

نیز در حال انجام است.
به نقل روابط عمومی شهرداری اصفهان، علیرضا قاری قرآن با اعالم این خبر افزود: 
در مجموعه فضاهای عمومی س��الن همایش های بین المللی با مس��احت ۵۰ هزار 
مترمربع پارکینگ در دو طبقه با ظرفیت یک هزار و۳۰۰ خودرو در زیر این مجموعه 
و سالن اصلی نیز در باالی این فضا با زیربنای 2۵ هزار مترمربع احداث می شود این 
در حالی است که این مجموعه به ویالها VIP و اقامتگاه های اختصاصی، هتل پنج 
ستاره، مراکز تجاری و موارد دیگر منتهی می شود. وی با اشاره به این که در پشت 
سالن اصلی همایش های بین المللی مدت اجرای ساخت سالن های اجالس سران 
کشورهای غیر متعهد ۱۴ ماهه است فضاهای جانبی ساخته می شود اذعان داشت: 
س��ه س��الن اجتماعات با ظرفیت ۶۰۰ نفر و س��الن های کنفرانس جهت برگزاری 
جلسات متعدد برای مجموعه همایش های گوناگون احداث می شود همچنین در 
فضاهای جانبی دبیرخانه و بخش اداری سالن اصلی نیز واقع می گردد. وی با بیان 
این که طراحی فضاهای سالن همایش های بین المللی در حال تکمیل است، اظهار 
داشت: بتن ریزی پارکینگ این مجموعه در حال انجام است و این پروژه به مرحله 
فونداسیون رسیده و طی چند ماه آینده احداث خواهد شد. معاون عمرانی شهرداری 
اصفهان اضافه کرد: عملیات اجرایی فونداسیون سالن اصلی همایش های بین المللی 
ش��روع شده است. وی به نحوه مدیریت پروژه س��اخت سالن های اجالس سران 
کش��ورهای غیر متعهد به صورت )EPC طرح و ساخت( اشاره و تصریح کرد: بر 
این اساس با توجه به محدودیت زمان، انتخاب تا پایان سال جاری پروژه پارکینگ 
و خیابان باغ گلدس��ته به بهره برداری می رس��د کارفرما، مشاور و پیمانکار پروژه 
همزمان انجام شده است. قاری قرآن با بیان این که سرمایه گذار و مشارکت کننده 
ساخت س��الن های اجالس انتخاب شده اند تصریح کرد: تمام اکیپ های اجرایی 
در محل مس��تقر و عملیات اجرایی را شروع کرده اند. وی با اشاره به این که مدت 
اجرای س��اخت سالن های اجالس سران کشورهای غیر متعهد ۱۴ ماهه است ادامه 
داد: این طرح به طور کامل از سوی شهرداری اجرا می گردد و اجرای این پروژه در 

سه شیفت کاری و با استفاده از سه هزار نفر در حال انجام است. 
معاون عمران ش��هری ش��هرداری اصفهان به مکان اجرای طرح سالن های اجالس 
سران کش��ورهای غیر متعهد حدفاصل آبشار تا تقاطع اشکاوند در مساحت حدود 
۵۰هکتار اشاره و خاطر نشان کرد: این مجموعه در منطقه کوهستانی ساخته خواهد 
شد که از لحاظ فنی و سازه ای ویژه می باشد. بنابراین تکنولوژی ساخت، معماری 
و مباحث اجرایی بزرگراه شهید همت قسمتی از رینگ سوم و خیابان امام سجاد)ع( 
بخشی از رینگ دوم محسوب می شود که با احداث خیابان شهید الوی رینگ های 
دوم و س��وم ترافیکی ش��هر اصفهان به یکدیگر اتصال یافته و شبکه معابر اصلی و 

شریانی شهر تکمیل خواهد شد این پروژه خاص و منحصر به فرد است. 
وی در بخ��ش دیگر این گفتگو با ا اش��اره ب��ه این که تا پایان س��ال جاری پروژه 
پارکینگ و خیابان باغ گلدسته به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: فازدوم میدان 
امام علی)ع( شامل احداث میدان اصلی و پارک سوار بوده که اکنون 8۵ درصد آزاد 
سازی این مسیر به خصوص در قسمت این شمال انجام شده و احیای کف و بدنه 

آن در حال اجرا است.

زاینده رود
 پدر بیچاره ام هرچه سعی کرد که مرا از ازدواج با 
س��عید منصرف کند من گوشم به این حرف ها بدهکار 
نبود و پای��م را توی یک کفش کردم که حتماً باید با او 
ازدواج کنم تا این که باالخره پدرم با گذاش��تن شرطی 

موافقت کرد و این ازدواج شوم سر گرفت و... 
مرکز اطالع رسانی پلیس اصفهان در گفتگو با خبرنگار 
ما، ماجرای یک ازدواج ناموفق را اینگونه تش��ریح کرد: 
مریم زن جوانی که به اتهام دایر کردن پاتوق مواد مخدر 
دس��تگیر و به کالنتری مرکز شهرس��تان شاهین شهر و 
میمه اس��تان اصفهان منتقل شده بود در دایره مشاوره و 
مددکاری این کالنتری سرگذشت تلخ خود را این گونه 
بازگو ک��رد: من دختری فوق الع��اده باهوش و در یک 
خانواده مرفه و متعصب رشد کردم، پدر و مادرم هر دو 
تحصیل کرده و کارمند بودند. من هم با مدرک پرستاری 
فارغ التحصیل ش��دم و در یکی از بیمارستان ها مشغول 
به کار بودم. یک روز پسر جوانی که برای مالقات بیمار 
بستری ش��ده اش به بیمارس��تان آمده بود آشنا شدم او 
مهندس عم��ران و خانواده اش هم از وضع مالی خوبی 
برخوردار بودند در یک هفته ای که به مالقات بیمارشان 
ب��ه آنج��ا می آمد ب��ا صحبت های ج��ذاب و گیرایش 
م��دام به من ابراز عالقه می ک��رد. خیلی مودبانه حرف 
می زد و کالمش به دلم می نشس��ت تا این که باالخره 
از م��ن خواس��تگاری ک��رد و گفت عاش��ق نجابت من 
ش��ده و می خواهد با من ازدواج کن��د. من موضوع را 
با خانواده ام در میان گذاش��تم، پ��درم گفت باید راجع 
به این ش��خص تحقیق کنم بعد جوابت را می دهم من 
هم مش��خصات و آدرس سعید را به او دادم. فردای آن 
روز پدرم به دنبال کار تحقیق رفت، چند روز بعد، پدرم 
صدایم کرد و گفت: ببین مریم می دانم که به این پس��ر 
خیلی عالقه داری برای من هم س��خت است که تورا از 
فکرش منصرف کنم اما من خوشبختی تو را می خواهم، 
با حرفای پدرم کم کم داشتم می ترسیدم به همین خاطر 
زود صبحت هایش را قطع کردم و گفتم پدر چی ش��ده 
اصل قضیه را برایم تعریف کن، این قدر حاشیه نرو! آن 
ش��ب پدرم دستم را توی دس��تاش گرفت و همان طور 
که داش��ت دس��تمو نوازش می داد گفت: من راجع به 
س��عید خیلی تحقیق کردم و این ح��رف هایی که به تو 
می خواهم بزنم با تمام یقین است. در تحقیقاتم متوجه 
ش��دم که س��عید از قبل اعتیاد داش��ته و اآلن هم پدرش 
معتاد است و خودش هم از لحاظ رفتاری و اخالقی فرد 
نرمالی نیست. من که دیگر بد جوری عاشق سعید شده 
بودم دیگر گوشم به این حرف ها بدهکار نبود و هر چه 

پدر و مادرم س��عی کردند تا مرا قانع کنند بی فایده بود 
و پایم را توی یک کفش کردم که هر طور ش��ده باید با 
سعید ازدواج کنم، به پدرم گفتم او مدت ها پیش معتاد 
بوده و االن از شما هم سالم تر است، زندگی پدرش هم 
ک��ه به ما ارتباطی ندارد! اما بازه��م خانواده ام مخالفت 
کردن��د تا این که وقتی با مخالفت های بیش از حد من 
مواجه شدند با من شرط گذاشتند که اگر روزی با سعید 
دچار مشکل شدم هر گز انتظار حمایت از طرف آنها را 
نداش��ته باشم من هم قبول کردم و سرانجام این ازدواج 

شوم سرگرفت و با دست خودم زندگیم را تباه کردم. 
شروع بدبختی ها 

چند ماهی از زندگی مش��ترکمان نگذشته بود که سعید 
ش��ب ها دیر به خان��ه می آمد و وقتی دلیل��ش را از او 
سئوال می کردم هر شب یک بهانه می آورد. کم کم این 
دیر به خانه آمدن های س��عید داشت مرا نگران می کرد 
ت��ا این که آن روز لعنتی فرا رس��ید و ش��ک من هم به 
یقین تبدیل ش��د. روز جمعه بود و سعید هم توی خونه 
خودشو با تماش��ای تلویزیون مشغول می کرد، من سر 
درد ش��دیدی گرفته بودم خواستم به دکتر برم اما سعید 
گفت من یک مسکن خوب دارم که زود هم اثر می کنه 
من هم ازش خواس��تم تا مسکنش را برایم بیاورد وقتی 
تریاک را توی دستاش دیدم تازه فهمیدم که چرا شب ها 
دی��ر به خانه می آید. ه��ر کاری کرد من مخالفت کردم 
اما او به من گفت: هیچ کس با کش��یدن یک ذره تریاک 
معتاد نشده من فقط می خواهم به تو لطف کنم و از شر 
س��ر درد نجاتت بدهم، باالخ��ره با اصرار او برای اولین 
بار مواد مخدر مصرف کردم، س��عید راس��ت می گفت 
سریع اثر کرد و حالم خوب شد و بعد از دو سه ساعت 

احساس آرامش و شارژ بودن کردم. 
باز شدن پای دوستان معتاد به خانه 

وقت��ی فهمیدم س��عید معتاد ش��ده و من ه��م چاره ای 
جزه کنار آمدن ب��ا این قضیه ندارم و از طرفی هم چند 
ماهی بود که باردار ش��ده بودم و برای این که ش��وهرم 
ش��ب ها این قدر تا دیر وقت م��را تنها در خانه نگذارد 
یک روز از او خواس��تم ک��ه موادش را در خانه مصرف 
کن��د تا من هم خیالم راحت باش��د. با ای��ن کار کم کم 
پای دوس��تان ش��وهرم به خانه باز شد و شب ها تا دیر 
وقت با دوستانش مشغول مصرف مواد بودند و من هم 
حاال از وقتی که اولین پک را زدم به یک مصرف کننده 
حرفه ای تبدیل شده بودم و از شارژ شدن بدنم خوشم 
می آم��د جداگان��ه تریاک مصرف می کردم. س��رانجام 
فرزندم علی متولد ش��د و این وضعی��ت همچنان ادامه 
داش��ت و تا شش سالگی اش هم کسی نمی دانست من 

معتاد هستم چون به هر طریقی بود پنهان کاری می کردم 
و آن قدر به خودم می رس��یدم که کسی متوجه موضوع 
نشود اما باالخره این پنهان کاری ها دیگر جواب نداد و 

روزی رسید که همه از وضعیت من باخبر شدند. 
اخراج از محل کار 

قیافه ام از مصرف مواد روز به روز تغییر کرد، چشم های 
قرمز و پف کرده، بدن کس��ل و بی حال در اثر مصرف 
نکردن و چرت زدن در محل کار باعث ش��د تا کم کم 
همکارانم موضوع معتاد شدن مرا متوجه شوند تا این که 
ی��ک روز مدیر محل کارم مرا خواس��ت و حکم اخراج 
را به دس��تم داد. موضوع اخراج و معتاد شدنم را پدر و 
مادرم هم متوجه شدند و بیچاره ها چند بار تالش کردند 
و س��عی خود را به خرج دادند تا مرا وادار به ترک کنند 
اما من بدجوری در منجالب اعتیاد گرفتار ش��ده بودم و 
 از این وضعیت آن قدر لذت می بردم که نمی خواس��تم 
از دس��ت بده��م آنها هم به طور کامل ارتباطش��ان را با 
م��ن قطع کردند و باالخره اوضاع زندگی ما روز به روز 
خرابتر می ش��د تا این که سعید هم به خاطر اعتیادش و 
این که درس��ت کار نمی کرد از محل کارش اخراج شد 
و چن��د ماه بع��د هم به ب��اال آوردن بدهی و چک های 
برگش��تی دس��تگیر و به زندان افت��اد. دیگر هیچ کمک 
خرجی نداش��تم و من مانده بودم و یک پسر شش ساله 
که باید هر طور ش��ده هم شکم او را سیر کنم هم مواد 
خ��ودم را تأمین کنم به همین جهت ب��ه فکرم افتاد که 
یکی از کلیه هایم را بفروشم باالخره با هزار پرس و جو 
ف��ردی را پیدا کردم و در قبال یک میلیون تومان یکی از 
کلیه هایم را فروختم. باالخره ش��ب ها با دوستان سعید 
دور هم جمع می ش��دیم و م��واد مصرف می کردیم و 
من هم موادش��ان را آماده می ک��ردم و کم کم خانه من 
به پاتوق آنها تبدیل ش��د خان��واده ام که از قضیه باخبر 
ش��ده بودند یک روز به منزلم آمده و با زور پسرم را که 
اآلن هشت سالش شده با خود بردند و من هم در طرح 
مبارزه با پاتوق های مصرف مواد توسط مأموران پلیس 
دستگیر شدم. در حالی چشمانش را بر زمین دوخته بود 
و قطرات اشکش به کف اتاق مشاوره می چکید گفت: 
اآلن که خودم را در اینجا می بینم خیلی پشیمانم، دلم به 
حال خودم، زندگیم و تنها فرزندم می س��وزد که چطور 
به خاطر خودخواهی های من و پدرش رنگ خوش در 
زندگیش ندیده البته خوش��حالم که پدر و مادرم او را به 
نزد خود بردند مطمئنم که درکنار خانواده ام خوشبخت 
می شود چون آنها از همه لحاظ به او رسیدگی می کنند. 
ب��ه جوان ها می گویم ت��و را به خدا ب��ه حرف پدر و 
مادرتان گوش کنید و نصحیت های دلسوزانه آنها را به 

گ��وش جان بپذیرند چون آنه��ا به صالح آنها بوده و به 
فکر خوش��بختی آنها هستند هیچ وقت آنها را در مقابل 
خ��ود نبینند و فکر نکنند که از پدر و مادر خود بیش��تر 
می فهمن��د همین غرور کاذب می تواند آینده و زندگی 
آنها به تباهی بکشاند و باعث شود که یک عمر پشیمان 
بش��وند. غریب زاده کارشناس مشاوره کالنتری مذکور 
در این باره به خبرنگار ما گفت: عدم شناخت از همسر 
و ازدواج نامناس��ب و بدون رضایت خانواده ها و عدم 
پایبندی به مس��ائل شرعی را می توان از جمله عوامل و 
دالیل بروز این گونه اتفاق ها عنوان کرد. این کارشناس 
مش��اوره در این ماجرا پدر و مادر قربانی از لحاظ مالی 
به تمام خواس��ته هایش توج��ه می کردند گفت: اگر به 
خانواده به عنوان یک سیس��تم نگاه کنیم متوجه خواهیم 
ش��د که عوامل متعددی در کارک��رد خانواده تأثیر منفی 
می گ��ذارد که یک��ی از مهم ترین آنها ع��دم تفاهم بین 
والدین در محیط خانواده بوده است. غریب زاده در پایان 
آش��نایی خانواده ها و فرزن��دان از عواقب ازدواج های 
اش��تباه، انجام مشاوره های قبل از ازدواج برای شناخت 
کافی زوجین از یکدیگر، آشنایی با عواقب سوءمصرف 
م��واد مخدر آموزش اخذ تصمی��م و اتخاذ راهکارهای 
مناسب در صورت شکست در مراحل زندگی به دانش 
آم��وزان مدارس، ال��زام ادارات و نهادهای مس��ئول در 
خصوص حمایت از خانواده های بد سرپرس��ت، لزوم 
حمایت عاطف��ی و مالی از خانواده های آس��یب دیده، 
فراهم نمودن ش��رایط اش��تغال معتادین و مجرمین پس 
از ت��رک اعتی��اد و پایان مدت مج��ازات و ارائه دروس 
مهارت اجتماعی در مقاطع مختلف تحصیلی را از جمله 
راهکارهای مناسب برای پیشگیری از این گونه اتفاقات 

در سطح جامعه عنوان می کند.

ازدواج شوم! 
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فرهنگ و هنر
سینما

خبر خبر

پسر »الیور استون« در رستوران برج میالد 
با خبرنگاران دیدار می کند

ش��ان استون پسر الیور اس��تون کارگردان آمریکایی که در جریان تولید یک فیلم 
به ایران س��فر می  کند، امروز در برج میالد میزبان خبرنگاران اس��ت. به گزارش 
فارس، وی قرار است امروز در رستوران برج میالد تهران با خبرنگاران سینمایی 
کش��ور دیدار و گفتگو کند. گفته می شود وی برای تحقیق و پژوهش یک پروژه 
س��ینمایی به ایران س��فر می کند و الیور استون کارگردان منتقد آمریکایی هم طی 

دو هفته آینده راهی ایران خواهد شد.

»اینجا بدون من« مهمان هامبورگی ها 
خواهد شد

فیلم سینمایی »اینجا بدون من« ساخته بهرام توکلی که عرضه بین المللی آن را مؤسسه 
رسانه های تصویری بر عهده دارد، در نوزدهمین جشنواره بین المللی هامبورگ آلمان 
حضور خواهد داش��ت. در نوزدهمین جش��نواره بین المللی فیلم هامبورگ که طی 
روزه��ای 7 لغایت ۱۶ مهر ماه برگزار ش��د، فیلم »اینجا ب��دون من« که پیش از این 
توانسته جایزه بهترین بازیگر زن در جشنواره مونترال را دریافت کند، توسط مؤسسه 
رس��انه های تصویری به نمایش در آمد. بر اساس اعالم پایگاه رسمی این جشنواره، 
در این دوره ۱۴۰ اثر در قالب فیلم های س��ینمایی بلند، مس��تند و تجربی به نمایش 
گذاشته ش��د. همچنین »دیدرز پیل« دبیر این جش��نواره با اشاره به اکران فیلم هایی 
با موضوعات طبیعت، موس��یقی و وحشت، از نمایش تعداد زیادی از فیلم هایی که 
اولین حضور بین المللی خود را در این جشنواره تجربه می کنند، خبر داده است. این 
جش��نواره همواره به دعوت از فیلم سازان و کارگردانان مشهور بین المللی می پردازد 
و نگاه ویژه ای به برگزیدگان اس��کار و حضور این هنرمن��دان دارد. »مایکل مور« و 
»کلینت ایست وود« از جمله هنرمندانی هستند که از آ نها در دوره های پیشین، تقدیر 
به عمل آمده اس��ت. »اینجا بدون من« در مهرماه س��ال جاری برای حضور در دیگر 

جشنواره های بین المللی راهی کشورهای آمریکا و برزیل می شود.

اکبر عبدی با »پنجره فوالد« به روی صحنه می رود
نمایش »پنجره فوالد« به سفارش مدریت فرهنگی هنری منطقه ۱۵ از سوی مؤسسه 
فرهنگی فدک در فرهنگسرای خاوران اجرا می شود. نمایش »پنجره فوالد« با بازی اکبر 
عبدی به مدت ۳۰ شب از 2۴ شهریور تا 2۰ مهر در تاالر سوم خرداد فرهنگسرای 
خ��اوران به روی صحنه می رود. علیرضا مژگانی، مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۵ و 
رئیس فرهنگس��رای خاوران، گفت: نمایش »پنجره فوالد« که یکی از پرجاذبه ترین 
نمایش های مذهبی است، به کارگردانی سیدجواد هاشمی و با هنرمندی اکبر عبدی با 
موضوع زیارت امام رضا )ع( و در ایام والدت حضرت معصومه )س( به روی صحنه 
خواهد رفت و تا سالروز والدت امام هشتم )ع( ادامه خواهد داشت. مژگانی افزود: 
این نمایش نمونه موفق یک نمایش مذهبی بوده و فرهنگس��رای خاوران در جهت 
توس��عه فرهنگ زیارت و دعا اقدام به اجرای این کار نمایش��ی نموده است. رئیس 
فرهنگس��رای خاوران ادامه داد: تمامی اتفاقات این نمایش در صحن حضرت رضا 
)ع( رخ می دهد و نوع نگاهی که مهدی متوسلی به عنوان نویسنده این کار به آداب 
زیارت و درخواست های زائران داشته، آن را از دیگر آثار نمایشی مذهبی متمایز کرده 
است. حمید ابراهیمی، عطیه غبیشاوی، محمود راسخ فر، اسداله بابایی مهدی مهدیون، 

مرتضی وکیلیان به همراه محمد سراج از دیگر بازیگران »پنجره فوالد« هستند.

سردرگمی مردم برای ثبت  نام عمره
مسئوالن جزییات را اعالم نمی کنند

با وجود اعالم رسمی سازمان حج و زیارت مبنی بر آغاز ثبت  نام عمره از 2۴ شهریورماه، 
برخی از بانک های عامل اقدام به ثبت  نام کرده اند و این در حالی است که هنوز مسئوالن 
شرایط و جزییات ثبت  نام، قرعه کشی و اعزام را اعالم نکرده اند و سئوال خبرنگاران در 

این موارد بی جواب مانده است.
با اعالم قطعی مسئوالن سازمان حج و زیارت مبنی بر این که تا ۱۶ سال آینده هیچ گونه 
ثب��ت  نام جدیدی برای حج تمتع ص��ورت نخواهد گرفت، چرا که یک میلیون  و۶۰۰ 
هزار نفر در نوبت اعزام به حج قرار دارند، بس��یاری از شیفتگان زیارت مسجد النبی و 
مسجد الحرام چش��م امید به ثبت  نام عمره داشتند. تا این که باالخره علی لیالی، رئیس 
سازمان حج و زیارت، روز ششم اردیبهشت ماه اعالم کرد ثبت  نام جدید عمره مفرده از 
2۴ شهریور آغاز می شود. این خبر موجی از دلگرمی و شادی را در مردم به وجود آورد 
و با توجه به این که میزان ودیعه گذاری عمره 8۰۰ هزار تومان اعالم شده بود، بسیاری از 
خانواد ه ها خود را آماده ثبت نام کردند. اما... تقریباً از چند روز قبل از اعالم رسمی رئیس 
سازمان حج و زیارت و همزمان با ارسال دستورالعمل ثبت  نام به بانک ها، در بسیاری از 
شهرستان ها ثبت  نام عمره به صورت غیررسمی آغاز شد و افرادی که از این جریان مطلع 
شده بودند به سرعت با مراجعه به بانک ها اقدام به ثبت  نام کردند. پس از رسانه ای شدن 
این موضوع مسئوالن سازمان حج و زیارت در موضع گیری بسیار مالیم اعالم کردند 
که این ثبت نام ها معتبر نمی باشد. اما این موضع گیری نتوانست نگرانی افرادی که هنوز 
اقدام به ثبت نام نکرده اند را کاهش دهد، چرا که مردم نگران اولویت اعزام خود هستند، 
مردم نگرانند مثل تمتع مجبور باشند تا سال ها منتظر بمانند و به طور قطعی هم ندانند که 
چه زمانی نوبت اعزام آنها فرا می رسد. هنوز مشخص نیست، ثبت نام تا چه ظرفیتی ادامه 
خواهد داشت، افراد ثبت نام کننده بر اساس چه اولویت هایی قرعه کشی و اعزام خواهند 
ش��د، چرا دو س��ال قبل از اعزام اولین گروه و با این همه عجله سازمان حج و زیارت 
اقدام به ثبت نام کرده اند. واقعیت این است که ثبت نام عمره آغاز شده، اما این ثبت  نام 
درحقیقت فقط شامل دریافت ودیعه 8۰۰ هزار تومانی است و هنوز مشخص نیست، 
ثبت  نام چند روز و تا چه ظرفیتی ادامه خواهد داشت، افراد ثبت  نام کننده بر اساس چه 
اولویت هایی قرعه کشی و اعزام خواهند شد، چرا دو سال قبل از اعزام اولین گروه و با 
این همه عجله سازمان حج و زیارت اقدام به ثبت نام کرده و چرا تا این حد بی برنامگی 
و عدم اطالع رسانی در مورد آن وجود دارد. به خصوص این که پس از گذشت بیش از 
یک هفته از اعالم رسمی زمان ثبت  نام هنوز مسئوالن سازمان حج و زیارت جزییات 
و نحوه ثبت  نام، قرعه کشی و اعزام را اعالم نکرده اند و اطالع رسانی در این زمینه را به 
بعد موکول می کنند. رئیس سازمان حج و زیارت در نشست های خبری که با اصحاب 
رس��انه داشت، از برنامه ریزی دقیق در این زمینه خبر داده و اعالم کرده بود در ثبت  نام 
جدید عمره افرادی که از قبل به این سفر مشرف شده اند، ثبت نام به عمل نخواهد آمد، تا 
بدین وسیله زمان اعزام زائران جدید کاهش پیدا کند، اما سخنان بعدی وی این مسأله را 
رد کرده و اعالم شد که همه می توانند برای اعزام به عمره ثبت  نام کنند. اغلب افرادی که 
تاکنون موفق به ثبت  نام عمره شده اند، آشنایانی در بانک ها داشته و از طریق آنها ثبت  نام 
کرده اند ولی بقیه مردم با نگرانی در مورد نحوه و زمان ثبت نام می پرسند و نمی دانند آیا 
باید به دنبال بانکی که اقدام به ثبت  نام می کند، بگردند و یا این که تا زمان ثبت  نام رسمی 
منتظر بمانند و آیا این احتمال است که ظرفیت پر شده و یا بر اساس اولویت ثبت  نام اعزام 
صورت گیرد. یا این که قرعه کشی صورت خواهد گرفت؟ در صورت قرعه کشی و عدم 
اعالم نام آنها چگونه و چه زمانی می توانند دوباره ثبت نام کرده و به عمره مشرف شوند؟ 
و....به طور یقین در ثبت نام جدید عمره با مراجعه میلیونی مردم به بانک ها مواجه خواهیم 
بود. شیفتگی و عالقه مردم ایران برای سفر حج مسأله ای مسلم است اما دریافت میلیون ها 
تومان ودیعه از مردم و دادن وعده اعزام به عمره در سال های بسیار دور اقدامی است که 
بیشتر باعث داغ شدن بازار دالالن فیش حج شده و مردم را در اضطراب همیشگی برای 
عدم موفقیت در تشرف به حج نگه می دارد. از سوی دیگر تعداد زیادی از زائران ثبت نام 
کننده را افراد مسن تشکیل می دهد که از هم اکنون و قبل از قرعه کشی باید تکلیف آنها 

را مشخص کرد.

عضو هیأت داوران:
خالقیت های جدید در جشنواره چهاردهم 

نمایش عروسکی کشور نمایان است
عضو هیأت داوران چهاردهمین جشنواره نمایش عروسکی کشور گفت: 
به لحاظ برآیندی اجراهای این دوره از جش��نواره رو به تکامل است و ما 
شاهد بروز خالقیت های جدید هستیم. حسن دادشکر در گفتگو با ایرنا 
در حاشیه نمایش های عروسکی جشنواره چهاردهم در اصفهان افزود: به 
این لحاظ باید بررسی آثار با کارشناسی و داوری های درست تری صورت 
گیرد. وی اظهار داشت: بررسی این آثار باید به لحاظ کارشناسی بیشتر از 
داوری باشد زیرا باید شرکت کنندگان از حس و حالت رقابتی خارج شوند. 
عضو هیأت داوران گفت: نس��ل جدید، بسیار حساس و تابع احساسات 
اس��ت و منطق خاص خود را دارد و ما نباید به دالیل صالحدید اداری و 
کارشناسی خود با آنها رفتار کنیم زیرا برای خیلی از آنها اینگونه رفتارها، 
قابل پذیرش نیست. دادشکر یادآور شد: جشنواره های نمایش عروسکی 
در تمام کشورهای دنیا غیر رقابتی است و مهم ترین هدف آنها تبادل فرهنگ 
و تجربه و کسب افق های جدید به لحاظ تکنیکی در کار می باشد. داور 
جش��نواره چهاردهم افزود: به این دلیل در پایان جش��نواره های نمایش 
عروسکی کودکان در بیشتر کشورها به تمام شرکت کنندگان لوح تقدیر 
و تندیس به لحاظ صرف حضور در جشنواره اعطا می شود. وی با اشاره 
به پرداختن به فضای فرهنگی برای کودکان و نوجوان به ویژه در برگزاری 
جشنواره ها گفت: اگر برنامه ریزی ها به شکل درستی انجام شود باید از 
ابتدای هر سال تا زمان برگزاری، تبلیغ و زمینه سازی برای افتتاح جشنواره 
در استان میزبان شکل بگیرد. دادشکر، مهم ترین هدف کانون پرورش فکری 
ک��ودکان و نوجوانان را پرورش و تربیت کودکان عنوان کرد و گفت: این 
مرکز از نمایش برای پرورش اس��تعدادهای اعضاء بارور سازی خالقیت، 
اعتماد به نفس و پرورش شخصیت کودکان استفاده می کند. وی یادآور 
شد: کانون در حال برنامه ریزی است تا بیشترین دغدغه اعضاء، فرهنگ 

باشد و نمایش های عروسکی در حالت غیر رقابتی برگزار شود.

»محمود عزیزی«
 دبیر نخستین جشنواره نان شد

فراخوان نخستین جشنواره نان در بخش های فیلم کوتاه، فیلم نامه و عکس 
به دبیری »محمود عزیزی« منتشر شد. قوت اصلی مردم ایران و نشانه برکت 
و رحمت است و چرخه آماده سازی، تولید و توزیع آن هم از نظر اقتصادی 
و ه��م از نظر اعتقادی و فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت؛ از 
این رو برای جلب افکار عمومی و افزایش حساسیت و اهمیت موضوع 
نان، نخستین جشنواره نان در آذرماه سال جاری با مشارکت وزارتخانه ها 
و نهاده��ای مرتبط با موضوع نان و همراهی جمعی از هنرمندان کش��ور 
در تهران برگزار خواهد ش��د. بر اساس این گزارش، دبیری این جشنواره 
را »محمود عزیزی« عهده دار ش��ده است و جمعی از هنرمندان در اجرای 
این جشنواره مشارکت دارند. به گفته مسئول روابط عمومی جشنواره، با 
اعالم و انتشار فراخوان و مقررات، مرحله اجرایی جشنواره کلید خواهد 
خورد تا بر اساس برنامه ریزی انجام شده جشنواره در زمان مقرر برگزار 
شود. در بخش دیگری از این خبر آمده است، نخستین مصاحبه مطبوعاتی 
دبیر جشنواره با رسانه ها، روز پنج شنبه هفدهم شهریور ماه ساعت ۱۵:۳۰ 
در محل دبیرخانه جش��نواره برگزار خواهد شد روابط عمومی جشنواره 
با اعالم نشانی الکترونیکی و صندوق پستی اختصاصی جشنواره، امکان 

ارتباط مخاطبان با دبیرخانه را به این شرح  فراهم آورده است.

ثبت مس��جد جامع اصفهان در فهرست میراث جهانی 
توس��ط یونس��کو همکاری و هماهنگی دس��تگاه های 

مختلف مرتبط با این موضوع را می طلبد.
نشست ثبت جهانی مسجد جامع اصفهان در این مسجد 
و با حضور نمایندگان شهرداری، شهرسازی و نوسازی، 
اوقاف و امور خیریه، ب��رق، مخابرات، نیروی انتظامی، 
میراث فرهنگی و اس��تانداری اصفهان برگزار و وظایف 
دس��تگاه ها برای هر چه بهتر نظم یافتن محدوده مسجد 
و اطراف آن مش��خص شد. نماینده میراث فرهنگی در 
این نشس��ت بر س��امان دادن محیط داخل��ی و اطراف 
مسجد جامع و رفع برخی مشکالت موجود تأکید کرد. 
وی با اش��اره به س��خت گیر بودن نماینده یونسکو در 
بررس��ی این آثار برای ثبت جهان��ی، گفت: بازرس این 
بن��ا یک فرد آلمانی اس��ت و تأکید کرده اس��ت که باید 
به تمام س��ئواالت پاس��خ داده ش��ود. وی با بیان این که 
این فرصت های طالیی به راحت��ی به وجود نمی آید، 
اف��زود: به طور یقی��ن اگر ب��ازرس از وضعیت موجود 
گزارش بدی را منعکس کند، بازگشت آنها برای بررسی 
مجدد به این زودی امکان پذیر نیس��ت. در این نشست 
نمایندگان شهرداری، اوقاف، برق و نوسازی شهری به 
بیان گزارش��انی از عملکرد خود در این زمینه پرداختند 
و بر اتمام وظایف خود در ارتباط با ثبت جهانی مسجد 

جامع تأکید کردند. 
مسجد جامع

قدیمی ترین بنای تاریخی اصفهان را باید مسجد جمعه 
یا مسجد جامع اصفهان تلقی کرد. سیمای فعلی مسجد 
عمدتاً مرب��وط به اقدامات دوره س��لجوقی اس��ت اما 
تعمی��رات و الحاقات آن به دوران های بعد به خصوص 
عصر صفویان مربوط می ش��ود. در کاوش های باستان 
شناس��ی مراحل قبل از س��لجوقی هم به دست آمده که 
ب��ه دوران آل بویه و قرن س��وم هجری ب��از می گردد. 
در همین کاوش ها آثار قبل از اس��الم نیز کش��ف شده 
اس��ت. مس��جد دارای ورودی های متعدد است که هر 
یک فضای مسجد را به بخش هایی از بافت پیرامون آن 
مربوط می کند این ورودی ها همه در یک زمان ساخته 
نش��ده اند و هر یک در مقطعی از تاریخ و در ارتباط با 
س��اختمان درون و بیرون بنا ب��ه وجود آمده اند. گذرها 
و معابری که در گرداگرد مس��جد وج��ود دارند بیانگر 
ارتباط گس��ترده ای است که مسجد با بافت قدیم شهر 
دارد. مسجد جامع اصفهان با نقشه چهار ایوانی بنا شده 
و از آنجا ک��ه ابداعات هنری و معماری ۱۵ قرن دوران 
اس��المی را در خود گرد آورده اس��ت یک��ی از بهترین 
آثاری به شمار می رود که در دنیای امروز شهرت دارد. 
با توج��ه به منابع و مآخذ مختلف این نکته مش��خص 
می شود که مس��جد جامع در طول زمان به سبب آتش 
سوزی و جنگ های متعدد و نا آرامی های دوران های 

مختلف آسیب فراوان دیده و دوباره بازسازی و مرمت 
شده اس��ت. چهار ایوان اطراف مسجد مشخص کننده 
ش��یوه مسجد سازی ایرانیان است که پس از احداث آن 
در سایر مس��اجد نیز رواج یافته است. این ایوان ها که 
به نام ه��ای صفه صاحب در جن��وب صفه درویش در 
شمال صفه استاد در مغرب صفه شاگرد در مشرق نامیده 
می ش��وند با تزئینات مقرنس سازی و کاربندی یکی از 
فنون بسیار جالب معماری ایران را بیان می دارد. نمای 
داخلی صحن مسجد و کاش��یکاری های آن مربوط به 
قرن نهم هجری است که احتماالً مناره ها نیز مربوط به 
همین زمان می باش��ند. به طورکلی بنای کنونی مسجد 

جامع اصفهان شامل بخش های زیر می باشد:
- شبستان مس��جد: این شبستان بر س��تون های مدور 
اس��توار است که با گچبری های بس��یار زیبا تزئین شده 

است که این قسمت مربوط به عصر دیلمیان است.
- گنبد و چهل ستون های اطراف آن که در ایوان جنوبی 
مسجد واقع ش��ده و در فاصله س��ال های ۴۶۵ تا ۴8۵ 
هجری قمری بنا شده است. این گنبد در زمان سلطنت 
ملکشاه سلجوقی و وزارت خواجه نظام الملک ساخته 
شده و از نمونه های نادر ساختمان های عصر سلجوقی 

است.
ایوانی که در جلوی این گنبد آجری واقع شده در اوائل 
قرن ششم هجری بنا گردیده و سقف آن از مقرنس های 
درش��ت ترکیب شده اس��ت، این گنبد دارای زیباترین 

طرح های تزئینی ساخته شده از آجر و گچ می باشد.

- گنبدی که در بخش ش��مالی حیاط مسجد واقع شده 
و قرینه گنبد خواجه نظام الملک است در سال ۴8۱ بنا 
شده است و احداث آن را به ابوالغنائم تاج الملک یکی 

دیگر از وزرای عصر سلجوقی نسبت می دهند.
- ایوان معروف به صفه صاحب که در دوران سلجوقی 
ساخته شده و تزئینات آن مربوط به عصر قراقویونلو و 
صفوی است و در آن کتیبه هایی از دوران های مختلف 

از جمله صفویان به چشم می خورد.
- ای��وان غرب��ی معروف به صفه اس��تاد ک��ه در عصر 
سلجوقی بنا شده و در دوره صفویان با کاشیکاری تزئین 
شده است. در این صفه عالوه بر خطوط ثلث و نستعلیق 
که به تاریخ ۱۱۱2 هجری قمری و در زمان سلطنت شاه 
س��لطان حسین کتابت شده عباراتی به خط بنائی بسیار 

زیبا و با امضا محمد امین اصفهانی نوشته شده است.
با مطالعه این عبارات و دقت در خطوط بنائی این ابیات 
بس��یار زیبا مشخص می گردد: چون نامه جرم ما به هم 
پیچیدند بردند و به میزان عمل س��نجیدند بیش از همه 

کس گناه ما بود ولی ما را به محبت علی بخشیدند.
رو به روی این ایوان، صفه شاگرد قرار دارد که در عصر 
س��لجوقی بنا شده و در قرن هش��تم و یازدهم هجری 
قمری در دوران حکومت ایلخانان و صفویه تزئیناتی به 
آن اضافه شده است. این ایوان فاقد تزئینات کاشیکاری 
است و با مقرنس های آجری تزئین شده است. در این 
ایوان سنگ مرمر یکپارچه نفیسی است که در اطراف و 
باالی آن لوحه ها و کتیبه هایی نوش��ته ش��ده است. در 

منتهی الیه ضلع ش��رقی مس��جد جمعه صفه عمر واقع 
شده که کتیبه تاریخی هالل ایوان آن به سلطنت سلطان 
محمود آل مظفر اش��اره می کن��د. تاریخ این کتیبه 7۶8 
هجری قمری اس��ت و خطاط آن عزی��ز التقی الحافظ 
می باش��د. در سقف این صفه خطوط تزئینی و تاریخی 
به چش��م می خورد که با خ��ط بنائی عبارات مذهبی و 
س��ازنده بنا به نام مرتضی بن الحس��ن العباسی الزینبی 
نوش��ته شده اس��ت. عالوه بر آن در این صفه نام استاد 
کاران دیگر همچون حس��ن کاروان کاشیکار و کوهیار 
االبرقوهی خطاط کتیبه محراب صفه به چشم می خورد. 
در ش��مال ایوان اس��تاد شبس��تان کوچکی قرار دارد که 
زیباتری��ن محراب گچبری مس��جد را در ب��ر دارد. این 
شبستان که به مس��جد الجایتو نیز معروف است دارای 
محرابی است که به مثابه گوهری تابناک از هنر ایرانی در 
جهان از ش��هرتی عظیم برخوردار است. بر این محراب 
زیبا نام سلطان محمد خدابنده ایلخان مشهوری که قبل 
از تش��رف به دین اسالم لقب الجایتو را داشت و بعد از 
مسلمان ش��دن خود را خدا بنده نامید و وزیر دانشمند 
او محمد س��اوی و سال ساختمان آن یعنی 7۱۰ هجری 
قمری به چش��م می خورد. زیباتری��ن منبر منبت کاری 
موج��ود در مس��جد جمعه اصفهان نیز در این مس��جد 
قرار دارد که سال ساخت آن ذکر نشده است. از مسجد 
اولجایتو به شبستان زمستانی بیت الشتاء می رسیم که به 
موجب کتیبه سر در آن در زمان تیموریان به دستور عماد 
بن المظفر ورزنه ای س��اخته شده است. به همین علت 
به شبستان عماد نیز معروف است این شبستان با شکوه 
دارای ستون های قطور کوتاه و اتاق های خیمه ای شکل 
است. در وس��ط هر چشمه طاق یک قطعه سنگ مرمر 
ش��فاف نصب ش��ده که نور شبس��تان را تأمین می کند. 
شبستان جنوب شرقی مسجد که احتماالً کتابخانه عظیم 
و مشهور خواجه نظام الملک را در بر داشته در بمباران 
ش��هر اصفهان تخریب گردیده که دوباره به ش��یوه اول 
بازسازی ش��ده است. این اثر نفیس و با شکوه به علت 
در بر داشتن نمونه های گوناگون ادوار مختلف اسالمی 
از نظر فنی و هنری اهمیت بس��یاری داشته و از شهرت 
جهانی برخوردار است. این شهرت و نفاست همه ساله 
گروه های بی ش��ماری از عالقه مندان و پژوهشگران را 
ب��ه خود جلب می کند حاصل این مطالعات، مقاالت و 
رس��االت و کتب متعددی اس��ت که به وسیله معماران 
و مهندسین و باس��تان شناسان مشهور جهان و ایران به 
 رشته تحریر در آمد که اغلب آنها به زبان فارسی ترجمه 
ش��ده اند. به طور کلی به همان ان��دازه که میدان نقش 
جهان و عمارات تاریخ��ی اطراف آن یاد آورد معماری 
و هن��ر دوران صفوی اس��ت مس��جد جمعه و محالت 
پیرامون آن افسانه زندگی در عهد سلجوقیان و روزگار 

پیش از آن را بیان می دارد.

در حالی مستند سازی به عنوان رسانه ای کمک 
آموزشی در ارتقا سطح آموزشی دانش آموختگان 
رش��ته های صنایع دستی تأثیر بس��زایی دارد که 
سیستم آموزشی صنایع دستی فاقد هرگونه رسانه 

کمک آموزشی است.  
در حال  حاضر طرح شناس��ایی و مستند سازی 
رشته های صنایع  دستی و جمع آوری اطالعات 
کامل از وضعیت رش��ته  هایی که منس��وخ و یا 
درحال منسوخ هستند همچنان بالتکلیف است. 
گ��ردآوری مس��تندات برخی رش��ته  ها با نبود 
بسیاری از استاد کاران صنایع دستی می تواند در 
شرایط فعلی به عنوان رسانه ای کمک آموزشی 
تأثیر بسزایی داشته باش��د. درحال حاضر صنایع 
دس��تی با وجود برخورداری از رشته های متنوع 
فاقد مستند آموزشی است و مستنداتی که جنبه 
هنری دارند نیز در آرشیو سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردشگری بدون استفاده خاک 
می خورند. مهدی خانکه، مدرس صنایع دستی و 
عضو هیات علمی دانشگاه ضمن بیان این مطلب 
گفت؛ هم اکنون بیشترین کارکرد مستندات جنبه 
زیبایی شناسانه دارد تا کمک آموزشی، به طوری که 
مستنداتی که به لحاظ آثار هنری فاخر باشند و هم 
جنبه آموزشی داشته باشند دیده نمی  شود. این در 
حالی است که وقتی استاد کار در دسترس نیست 
با نمایش ویدئو کلیپ می توان با شیوه ساخت 
و تولید آن آش��نا ش��د اما در واقع مستند نگاری 
باید جنبه آموزشی داشته باشد چرا که یک رسانه 
کمک آموزشی، و هدف ما بحث آموزشی است. 

به عنوان مثال من اگر مینا کاری تدریس می کنم 
با ارائه این مستند استاد کار شاخص آن رشته به 
دانشجویان شیوه تولید را نشان می دهم. وی ادامه 
داد: در اوایل ۳۰ و ۴۰ هجری شمسی همزمان با 
گسترش فعالیت پژوهشگران هنر شناس غرب، 
سیر رو به ازدیاد نابودی گرایشات هنرهای سنتی 
نی��ز افزایش پیدا کرد. به عن��وان مثال، مینا کاری 
که به دلیل س��نگینی و سختی شیوه های تولید 
و کاه��ش کاربرد طی ی��ک دوره از بین رفت و 
آرتور پوپ یکی از پژوهشگران غرب با استفاده 
از اسناد و پیدا کردن و بکارگیری استادکاران این 
رش��ته به آموزش، مکتوب و زنده کردن هنر مینا 
کاری پرداخ��ت چرا که به طور مش��خص هنر 
میناکاری از بین رفته بود و حدود 8۰ سال پیش 
ما حتی کارگاه مینا کاری نداش��تیم. وی افزود: از 
زمان آغاز ثبت و ضبط هنر های س��نتی در واقع 
یکسری رشته های خاص به صورت مکتوب در 
آورده ش��د. به طوری ک��ه حدود ۱8 جلد کتاب 
به نام شاهکار های هنر ایران توسط آرتور پوپ 
نوشته شد و به موازات آن پژوهشگران ایرانی نیز 
شروع به ثبت و ضبط کردند. ثبت آثار شاخص 
صنایع دس��تی مصادف با دهه ۵۰ و رواج مستند 
س��ازی در سینما بود. سینما گران مطرحی چون 
ناصر تقوایی به ساخت مستند های هنری شاهکار 
راجع به هنر های س��نتی از ملیله کاری گرفته تا 
رودوزی های مختلف پرداخت. خانکه با اعتقاد 
بر این که مش��خصه قابل توجهی که این دست 
تولیدات داشتند این بود که نگاه هنرمندان را به این 

سمت سوق داده شده بود و باعث شد مستندات 
تبدیل به یک اثر هنری ش��وند. اما این مستندات 
نقطه ضعف هم داشت چراکه  شیوه تولید و فوت 
و ف��ن کوزه گری در صنایع دس��تی و هنر های 
سنتی آموزش داده نمی شد. یعنی یک هنرجو با 
دیدن این فیلم ها نمی توانست ملیله کار شود و 
فقط جنبه معرفی داشت. در حال حاضر مجموعه 
این فیلم ها در س��ازمان میراث فرهنگی موجود 
اس��ت. این مدرس دانشگاه با تأکید برضرورت 
ورک  ش��اپ  های زنده توسط استاد کاران درجه 
یک ادامه داد: در وهله اول نیازمند آن هستیم که 
استاد کارهای برجسته در ورک شاپ  های زنده 
حضور پیدا کنند تا با انتقال فن و فنون شیوه کار 
به امر آموزش بپردازند. االن در بسیاری از ورک 
شاپ هایی که برگزار می شود استادان درجه ۳ و 
۴ استفاده می  شود و به جای آموزش بیشتر حالت 
نمایش پیدا کرده است. ضرورت آموزش مدون 

به صورت زنده بسیار راهگشا است.

اختتامیه طرح یاقوت آسمـانی 
در اصفهان برگزار شد

آئین اختتامیه طرح جامع محفل قرآنی یاقوت آسم�انی به همت مؤسسه 
تحقیقات و نشر معارف اهل البیت)ع( و با مشارکت و همکاری دبیرخانه 

کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان برگزار شد. 
طرح جام��ع و ارزش��مند محفل پرن��ور قرآنی یاقوت آس��م�انی در 
شب های بابرکت ماه مبارک رمضان، با حضور استادان برجسته قرآنی، 
کش��وری و استانی همراه با اجرای برنامه های متنوع تالوت، تواشیح، 
سخنرانی، مس��ابقه و اهدای جوایز به همت مؤسسه تحقیقات و نشر 
معارف اهل البیت)ع( و با مش��ارکت و همکاری دبیرخانه کانون های 
فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان و برای چهارمین سال پیاپی در 
اصفهان برگزار ش��د. این برنامه با هدف آشنایی بیشتر مردم با قرآن در 
ماه نزول قرآن و تفکر و تدبر هرچه بیشتر در آیات و روایات در نیمه 
اول ماه مبارک رمضان برگزار ش��د. در این محافل قرآنی که هر ش��ب 
با حضور تعداد کثیری از اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مس��اجد 
استان برگزار می شد، قاریان برجسته داخلی و کشوری به تالوت قرآن 
کریم می پرداختند و استادان حوزه و دانشگاه در زمینه تفسیر و قصص 
قرآنی سخنرانی کردند و آئین اختتامیه طرح جامع محفل پرنور قرآنی 
یاقوت آسم�انی نیز برگزار شد. محفل قرآنی یاقوت آسم�انی در نیمه 
ماه مبارک رمضان، هر شب از ساعت 2۱ و ۳۰ دقیقه الی 2۳ در محل 
مؤسس��ه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت)ع( واقع در خیابان نشاط 

برگزار می شد.

مدیر مرکز آفرینش های ادبی قلمستان خبر داد:
انتشار 4 کتاب کودک در مرکز 

آفرینش های هنری قلمستان
مدیر مرکز آفرینش های ادبی قلمس��تان گفت: چه��ار کتاب کودک در 
مرکز آفرینش های هنری قلمس��تان تالیف و منتشر شد. محمد جلوانی 
در گفتگو با فارس در اصفهان اظهار داش��ت: چه��ار کتاب کودک در 
ای��ن مرکز با موضوعات قدردان��ی، صله رحم، وفای به عهد و قناعت، 
با نگارش داریوش مفتخر حسینی منتشر ش��ده است.وی بیان داشت: 
مرکز آفرینش های ادبی قلمس��تان در راستای اهداف مقرر شده سازمان 
فرهنگی، تفریحی شهرداری اصفهان که به موضوعات و مباحث خانه 
و خانواده اختصاص یافته، حرکت می کند.مدیر مرکز آفرینش های ادبی 
قلمستان افزود: به همین علت مرکز آفرینش های ادبی قلمستان که مرکز 
اصلی فعالیت های ادبی س��ازمان رفاهی و تفریحی شهرداری اصفهان 
اس��ت، تالش خود را معطوف، به انتشار کتاب های کودک کرده است. 
وی ادام��ه داد: نگارش چهار کتاب کودک با موضوعات قدردانی، صله 
رحم، وف��ای به عهد و قناعت با قلم داریوش مفتخر حس��ینی تألیف 
ش��ده و پس از انتش��ار در اختیار عالقه مندان قرار می گیرد.جلوانی در 
مورد بهبود فرآیند توجه به کتاب کودک بیان داشت: ادبیات کودک یکی 
از بخش هایی بوده که مرکز آفرینش های ادبی قلمس��تان در آن فعالیت 
کمی داشته است و انتظار داریم که این مجموعه زمینه انتشار کتاب های 

بیش تری را در این حوزه فراهم کند.

میراث جهانی؛

نیازمند همکاری دستگاه های مختلف

جای خالی ابزارهای مستند سازی در صنایع  دستی
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی آئین تندرستی
مطبروی خط سالمت

 بهره هوشی پایین با گرایش به بزهکاری 
ارتباط دارد

رئیس هیأت مدیره انجمن روانشناسی اجتماعی ایران تأکید کرد: عقب 
ماندگ��ی ذهنی یا هوش پایین برخی از افراد یکی از متغیرهای گرایش 

افراد به بزهکاری است.
 مجید صفاری نیا در گفتگو با س��المت نیوز گف��ت: عوامل تربیتی و 
تحصیلی در بزهکاری افراد مؤثر است و نوع تربیت خانواده، الگوهایی که 
فرزندان از والدین می گیرند، والدینی که خود گرایش به بزهکاری دارند 
و در نتیجه فرزندان نیز تحت تأثیر آنها قرار می گیرند و نوع سبک فرزند 
پروری در گرایش به بزهکاری مؤثر بوده و هر چه والدین نوع س��بک 
سهل گیرانه یا استبدادی داشته باشند احتمال گرایش به رفتار بزهکارانه 
زیاد خواهد بود. وی ادامه داد: از دیگر عوامل مؤثر گرایش به بزهکاری 
می توان به عوامل تحصیلی اشاره کرد و بسیاری از دانش آموزانی که با 
شکست تحصیلی مواجه می شوند به دلیل این که مهارت های زندگی و 
اجتماعی را خوب یاد نگرفته اند به بزهکاری گرایش پیدا می کنند چرا که 

استعداد آنها در فرایند مطلوب و خوبی بالفعل نشده است. 
این روانشناس ادامه داد: از دیگر متغیرهای مؤثر در گرایش به بزهکاری 
می توان به عقب ماندگی ذهنی یا هوش پایین برخی از افراد اشاره کرد 
که این افراد به دلیل این که نیاز به تأیید دارند ممکن اس��ت نقش پیرو 
را برای افراد باهوش تری که گرداننده باندهای مجرمانه هس��تند بازی 
 کنند و به دلیل هوش پایین و عدم اس��تدالل منطقی از دس��تورات آنها 

تبعیت کنند.

هفت خوردنی سالم برای زنان 

تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که مصرف این هفت مواد غذایی 
بیماری های قلبی، سرطان سینه و پوکی استخوان را از زنان دور می کند. 
نخس��تین  قدم برای انتخاب رژیم سالم، خوردن انواع مواد غذایی و به 

مقدار متعادل است.
گوجه فرنگی: به گفته محققان مصرف مواد غذایی سرشار از لیکوپن 
مثل گوجه فرنگی می تواند دردفع سرطان سینه و گردن رحم مؤثر باشد.

بذر کتان: دانشمندان ترکیب های مفیدی را همانند چربی های امگا ۳ 
و فیبر در بذرکتان یافته اند. مطالعات انجام ش��ده در کلینیک مایو نشان 
می ده��د مصرف ۴۰ گرم بذرکتان می تواند به کاهش تری گلیس��یرید 
 کمک کند. البته پزشکان مصرف بذر کتان در دوران بارداری را پیشنهاد 

نمی کنند.
کلم پیچ: این گیاه خوراکی که حاوی آنتی اکس��یدان ها است از چشم 

محافظت می کند و عالوه بر این سرشار از ویتامین C و کلسیم است.
ماه��ی: مصرف ماهی به خصوص ماه��ی آزاد به دلیل روغن موجود 
در آن می تواند به رش��د جنی��ن در دوران بارداری کمک کند. همچنین 
ازآنجایی که درصد باالیی از زنان بر اثر بیماری های قلبی جان خود را از 
دست می دهند، خوردن این ماهی می تواند در پیشگیری از بیماری های 

قلبی مفید باشد.
آب آلبالو: مصرف آب آلبالو نه به دلیل ویتامین C آن بلکه به دلیل آنتی 
اکسیدان های موجود در آن توصیه می شود. آنتی اکسیدان های موجود در 

آب آلبالو می تواند از رشد باکتری در دیواره مثانه جلوگیری کند.
ماست یونانی )ماست چکیده پرپروتئین(: خوردن این ماست به 
دلیل داشتن پروتئین باال به کاهش وزن و حفظ ماهیچه ها کمک می کند. 
همچنین زنان با مصرف این ماست می توانند دوران کهنسالی را راحت تر 

بگذرانند.
گردو: مصرف گردو می تواند از بروز س��رطان سینه و پوکی استخوان 
جلوگیری کند. مطالعه صورت گرفته نشان می دهد که مصرف روزانه 

گردو بروز و پیشرفت سرطان سینه را به تاخیر می اندازد.

هنگامی که در آینه ب��ه دندان های خود 
نگاه می کنیم، بیش��تر به ظاهر آن توجه 
می کنیم اما آن چه باید به آن توجه جدی 
کرد وضعیت لثه هاست. بیماری لثه عالوه 
بر ایجاد بوی بد دهان با بیماری هایی مانند 
بیماری قلبی، سقط جنین و ناتوانی جنسی 
 »Prevention« ارتباط دارد. به گزارش
بیماری لثه زمانی ایجاد می شود که جرم 
به دندان ها می چسبد و با ایجاد ناراحتی 
لثه ب��ه التهاب منجر می ش��ود. به طور 
طبیعی بیماری لثه تا سال ها هیچ عالمتی 
ن��دارد تا این که با از بین رفتن رباطی که 
دندان را به استخوان می چسباند، التهاب 
ایجاد می شود. در این شرایط دندان شل 
می شود و می افتد مرحله اولیه بیماری 
لثه خون ریزی و التهاب و تغییر رنگ لثه 

از صورتی ش��فاف به کدر است. اگرچه 
بیماری لثه ممکن اس��ت در هر س��نی 
بروز کند اما در افراد مس��ن که دهانشان 
بزاق کمتری تولید می کند، بیش��تر دیده 
می ش��ود. زیرا باکتری ه��ا راحت تر به 
دندان می چسبد. افراد سیگاری، دیابتی و 
زنان باردار نیز در معرض خطر قرار دارند 
و ژنتیک نیز نقش مهمی در بیماری آن ها 
 ایف��ا می کند. بیماری لث��ه را می توان با
دو ب��ار مس��واک زدن دو دقیق��ه ای در 
ط��ول روز، برطرف کرد. در بیماری لثه، 
باکتری ه��ا از طریق رگ ه��ای خونی 
اطراف دندان وارد جریان خون می شود 
و به تمام��ی بدن راه پی��دا می کند. این 
جریان واکنش های زی��ادی را به وجود 

می آورد که به التهاب منجر می شود.

آرتریت: مبتالیان به آرتریت روماتوئید 
نسبت به افراد سالم هشت برابر بیشتر در 
معرض خطر ابتال به بیماری لثه قرار دارند. 
درمان بیماری لثه عالئم آرتریت روماتوئید 
را بهبود می بخشد. باکتری های موجود 
در لثه واکنش سیس��تم ایمنی را به دنبال 

دارد که آرتریت را تحریک می کند.
برونش��یت: محقق��ان ارتب��اط بی��ن 
عفونت های تنفسی و بیماری لثه ای را 
پیدا کرده اند. باکتری ه��ا در پایه دندان 
جمع می ش��ود و از طریق استنش��اق به 
ریه ها سرایت می کند. این امر در نهایت 
به عفونت یا تش��دید ناراحتی ریه منجر 

می شود.
بیماری قلبی: بیماری لثه، احتمال خطر 
بروز بیم��اری قلبی عروق��ی را دو برابر 

می کند. سال گذشته، محققان اسکاتلندی 
دریافتند، مسواک زدن روزی دو بار خطر 
ب��روز بیماری قلب��ی را کاهش می دهد. 
باکتری ها به طور مستقیم در دریچه قلب 
عفونت ایجاد می کند. پزش��کان قبل از 
جراحی دریچ��ه، از بیمار می خواهند تا 
هر نوع بیماری لث��ه ای را درمان کند تا 

خطر عفونت بعدی کاهش یابد.
دیاب��ت: بیم��اری لث��ه عالئ��م دیابت 
ن��وع دو را افزای��ش می دهد. بررس��ی 
محققان انگلیسی نش��ان می دهد درمان 
بیم��اری لث��ه و کاهش الته��اب اطراف 
دندان ها در کاهش ناراحتی هایی چون 
ناراحتی چشم مؤثر است. التهاب دهان 
تأثیرگ��ذاری انس��ولین را از حد طبیعی 
کمتر می کن��د. درمان و معالجه بیماری 
 لثه، می��زان قند خون را به حالت طبیعی 

بر می گرداند.
اختالل حافظه ای: محققان از دانشگاه 
کلمبیا داوطلبان زن و مرد باالی ۶۰ سال 
را مورد بررس��ی قرار دادن��د و دریافتند 
افرادی که دچار بیماری لثه، عقب رفتن 
لثه و ش��ل ش��دن دندان ش��ده بودند با 
مشکل حافظه رو به رو شده اند. بیماری 
لثه به التهاب در مغز منجر و باعث تولید 
نوعی پروتئین می شود که به سلول های 

مغز حمله می کند.
تأخیر در بارداری: محققان استرالیایی 
دریافتند، زنانی که ب��ه بیماری لثه مبتال 
هستند، نس��بت به دیگران دیرتر باردار 
می شوند باکتری هایی که باعث بیماری 
لث��ه می ش��ود، در جداره رح��م التهاب 
ایجاد می کند. بیماری لثه به افزایش تولد 
زودرس و س��قط جنین نی��ز ارتباط داده 

شده است.

سیگاری ها یک قدم به سرطان نزدیک ترند
یک متخصص اورولوژی با بیان این که شیوع سرطان مثانه در مردان و افرادی که سیگار 
و تنباکو استعمال می کنند، بیشتر است، گفت: شایع ترین عالمت سرطان مثانه وجود 
خون در ادرار، تکرار و س��وزش ادرار بدون علت اس��ت که در صورت مشاهده باید 
جدی گرفته شده و فرد به پزشک مراجعه کند. محمدرضا نوروزی در گفتگو با ایسنا، 
اظهار داشت: سرطان مثانه یکی از کشنده ترین سرطان های دستگاه ادراری است که در 
صورت عدم درمان به موقع ممکن است تومور رشد کرده و به خارج از مثانه گسترش 
پیدا کند.این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: برخی شغل های 
خاص مانند کارگران صنایع شیمیایی، رنگ و چاپ بیشتر از سایر افراد در معرض ابتال 
به این بیماری هستند. وی با بیان این که تشخیص دقیق سرطان مثانه به آزمایش کامل 
ادرار فرد بستگی دارد، افزود: آزمایش سیتولوژی ادرار )بررسی سلول های موجود در 
ادرار(، سونوگرافی از شکم و سی تی اسکن از دیگر روش های مطمئن برای تشخیص 
این سرطان محسوب می شود. نوروزی با بیان این مطلب که راه درمانی این سرطان به 
میزان پیشرفت آن بستگی دارد، تصریح کرد: در مراحل اولیه بیماری با استفاده از دستگاه 
سیستوسکوپی )روش بررسی و دیدن مثانه( می توان تومورها را در مثانه مشاهده و از 
آن نمونه برداری کرد و یا آنها را به طور کامل تراشیده و خارج کرد.
این متخصص اورولوژی ادامه داد: در بیمارانی که سرطان مثانه 
به الیه های عمقی رسیده است روش انتخابی درمان برداشتن 
کامل مثانه اس��ت که پس از عمل برای بیمار با استفاده از 
روده کیس��ه ای به جای مثانه درس��ت می ش��ود. این 
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
در پای��ان پیگیری و کنترل بیماران مبتال را 
ض��روری دانس��ت و تأکی��د کرد: 
بیماران بعد از درمان باید تا پنج 
سال تحت نظر باشند تا از عود 
 احتمالی این بیماری جلوگیری 

شود.

40 درصدسردردها ناشی از مشکالت گردن است
یک فیزیوتراپیس��ت تأکید کرد: حدود ۴۰ درصد از س��ردردهای افراد ناشی از 
دردهای گردنی اس��ت و این افراد به اش��تباه تصور می کنند دچار سردردهای 

میگرنی شده اند که با بررسی مشخص می شودمشکالت گردنی دارند. 
محم��د اکب��ری گفت: وارد ش��دن نیروه��ای غیرطبیعی به گ��ردن و همچنین 
ق��رار دادن گ��ردن در حالت ه��ای ناصحیح و نیز وضعیت نامناس��ب س��ر و 
ش��انه ها زمینه را برای آس��یب های گردن فراهم می کند. در مورد افرادی که 
 فعالیت های بدنی س��خت دارند از جمله کارگران، ضربات بزرگ عامل آسیب 

به گردن هستند.
این عضو هیأت مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران ادامه داد: در آسیب های گردنی 
ممکن اس��ت عض��الت گردن و یا مفاصل س��تون مهره ای آس��یب ببینند و یا 
فش��ار بر روی نخاع  یا ریش��ه های عصبی موجب آسیب های گردنی در افراد 
ش��ود و زمانی که فش��ار بر روی ریشه های عصبی گردن وارد شود عالمت آن 

می شود. به ص��ورت درد تیرکش��نده ای نمایان 
ب��رای  ک��رد:  خ��اطرنش��ان  از وی  پیش��گیری 

به��داش��ت ابتال به دردهای گردنی بایس��تی 
گ��ردن  از  صحی��ح  رع�ای��ت اس��تفاده 
شود و افراد گردن خود را چه 
در حالت ایستاده، نشسته و یا 
ب��ه هنگام راه رفت��ن در حالت 
صحی��ح و ص��اف و عم��ود بر 

بدن نگ��ه دارند و حتی به هنگام 
خ��واب نیز اس��تفاده از 

یا  مناس��ب و  بال��ش 
گردن  صحیح  حالت 
هن��گام خواب  ب��ه 

رعایت شود.

لثه  را  با دوبار مسواک زدن  در  روز  سالم نگه دارید
آغاز طرح سراسری غربالگری سرطان 

سینه در کشور
مع��اون درم��ان وزارت بهداش��ت و درمان با اعالم اج��رای پایلوت 
طرح سراس��ری غربالگری سرطان سینه در کشور همزمان با استقرار 
بیمارس��تان صحرایی شهید دکتر رهنمون در منطقه قیام دشت تهران 
گفت: امیدواریم تا پایان امسال این طرح با پوشش سراسری اجرایی 
شود. امامی رضوی در نشست مطبوعاتی  گفت: اصل طرح غربالگری 
وابس��ته به دستگاه پرتابل نیس��ت بلکه یک بخش از این طرح شامل 
استفاده از ماموگرافی می شود. حسن این دستگاه ها این است که مردم 
برای مراجعه کمتر به زحمت بیفتند. ما در مراکز استان ها امکان انجام 
ماموگرافی را داریم ولی این دس��تگاه ها در ش��هرهای کوچک وجود 

ندارند و در تالش برای تهیه دستگاه های مورد نظر هستیم.

کیفیت خدمات داروخانه ها در شأن 
داروسازان کشور نیست

یک داروساز گفت: 9۰ درصد داروسازان کشور در عرصه خدمات و 
در داروخانه ها فعالیت می کنند، اما باید اعتراف کنیم، کیفیت خدمات 
این مراکز به مردم مطلوب نیس��ت و ما از ن��وآوری در ارائه خدمات 
مناس��ب در داروخانه ها به مردم غفلت کرده ایم. عباس کبریایی زاده، 
مدیر کل اس��بق داروی وزارت بهداشت در مراسم جشن داروسازان 
در سالن همایش رازی تهران افزود: تولید علم کشور ما جزء باالترین 
رشدها در دنیا در بین تولیدکنندگان علم نیز گروه شیمی و داروسازی 
در بین دانشمندان ایرانی با بیشترین تعداد مقاله حرف اول را می زنند. 
کبریای��ی زاده افزود: هم اکنون از بین ۱۳ مولکول پر مصرف دارویی 
در عرص��ه بیوتکنولوژی دارویی در دنیا هفت مولکول در کش��ور ما 
تولید می شود. وی گفت: باید اعتراف کنیم که در عرصه ارائه خدمات 
ب��ه مردم و نوآوری در این عرصه تالش نکرده ایم، بیش از 9۰ درصد 
داروسازان کشور در داروخانه ها و در عرصه خدمات مشغول فعالیت 
هس��تند اما امروز یکی از نیازه��ای ما تحول عظیم در حوزه خدمات 
دارویی به مردم است تا بتوانیم جایگاه متناسب با شأن علمی و مهارتی 

داروسازان کشور را در بین مردم داشته باشیم.
مدیر کل اس��بق داروی وزارت بهداش��ت ادام��ه داد: ۱۳ تا ۱۴ هزار 
داروساز در کشور داریم و فارغ التحصیالن داروسازی کشور با علمی 
که دارند می توانند منش��أ خدمات بزرگی برای ارتقای سالمت مردم 
باشند، اما ضعف ما در ارائه این خدمات باعث شده تا گروهی با هجمه 
بیهوده و گاه همراه با نادانی به جایگاه داروسازان کشور آسیب برسانند. 

مردم با کمبود تخت های ویژه 
بیمارستانی مواجه هستند

س��خنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از عدم رضایت مردم 
از کمبود تخت های ویژه بیمارس��تانی خبر داد.حسن تأمینی لیچایی 
عوامل کمبود تخت های ICU و CCU در بیمارس��تان ها را مختلف 
خواند و گفت: میزان حوادثی نظیر بالیای طبیعی، س��قوط از ارتفاع، 
ح��وادث حین کار و رانندگی از یک طرف و نیز بیماری های قلبی و 
عروقی و انواع س��کته ها و بیماری های خاص از س��وی دیگر سبب 
شده که نیاز به تخت های ویژه بیمارستانی بیشتر احساس شود. تأمینی 
تعداد تخت های ICU را باالی چهار هزار عدد خواند و افزود: ساالنه 
حدود دو میلیون نفر در اث��ر حوادث ترافیکی و غیرترافیکی نیازمند 
بخش مراقبت ویژه مراکز درمانی کشور می شوند که بیشتر این تخت ها 
غیرفعال و یا غیراستاندارد است. وی در ادامه اظهار داشت: البته آمار 
دقیق��ی در این زمینه در دس��ت نداریم، زی��را در برخی آمارها تعداد 
تخت ه��ای ICU را 9 هزار عدد اعالم کرده اند اما این در حالیس��ت 
که طی یک س��ال اخیر به تخت های ویژه بیمارس��تانی توجه ویژه ای 
شده و بالغ بر سه هزار تخت به این بخش اضافه شده است. نماینده 
مردم رشت در مجلس دلیل عمده کمبود تخت بخش ICU را هزینه 
باالی آن دانست و گفت: هزینه باالی هر تخت ICU به 2۵۰ میلیون 
تومان می رسد و این به غیر از در نظر گرفتن دستمزد و پرسنل بخش 
مراقبت های ویژه است. وی در گفت: امسال در بودجه سال 9۰ برای 
تخت های ویژه بیمارستانی توجه خوبی لحاظ شده است که امیدوارم 
با افزایش تخت های ویژه ICU و CCU مشکالت مردم تا حد قابل 

توجهی مرتفع شود.

مزایده
۵/۵9۳ آگهي مزایده پرونده اجرایي کالسه:۳2۰/۱9۶7۴-2۰/8۰۰ ششدانگ یک خانه 
پالک ۱۳۶۶ فرعي مجزي شده از 22۵۰/۱۰97 به مساحت ۱89 مترمربع واقع در بخش 
۶ اصفهان به آدرس: سپاهانش��هر بلوار توحید خیابان رس��الت ۵ خیابان نسرین پالک 
۱۰۵ که اس��ناد مالکیت آن در صفحه ۵89 دفتر ۱۴2 امالک با شماره ۳9۰۴2 ثبت و به 
ش��ماره چاپي ۴9۳992 سري الف/ 8۰ صادر ش��ده است با حدود: شماالً اول به طول 
۶ متر پي است به پي پالک ۱۳۶۰ فرعي دوم بطول ۳ متر پي است به پي پالک ۱۳۶۱ 
فرعي شرقًا اول به طول 2۱ متر پي است به پي پالک ۱۳۶۵ فرعي جنوبًا به طول 9 متر 
پي به خیابان ۱۰/۵ متري غربًا بطول 2۱ متر پي است به پي زمین ۱۳۶8 فرعي که طبق 
نظر کارشناس رسمي پالک فوق داراي 2۵۶ مترمربع اعیاني و ۱89 مترمربع عرصه در 
دو طبقه که اس��کلت ساختمان بتني سقف تیرچه بلوک نماي خارجي آجر چهارسانتي 
ب��ا درب و پنجره فلزي و آلومینیوم اجرا ش��ده س��طوح داخلي گ��چ و رنگ روغن با 
درب هاي چوبي و داراي س��رویس بهداش��تي و آشپزخانه در هر طبقه ۶۰- داراي یک 
اتاق خواب و طبقه اول داراي دو اتاق خواب و مشترکات آب گاز و برق و فاقد بیمه 
مي باش��د. ملکي علیرضا فدایي تهراني که طبق س��ند رهني شماره 8۶/۴/2۴-۱۳۰۶29 
دفترخانه یک اصفهان در رهن مؤسس��ه قوامین اصفهان واقع مي باشد از ساعت 9 الي 
۱2 روز سه ش��نبه مورخ 9۰/7/۵ در اداره اجراي اس��ناد رسمي اصفهان واقع در خیابان 
هش��ت بهشت شرقي- چهارراه اول س��مت چپ به مزایده گذارده مي شود. مزایده از 
مبلغ پایه 2/۰8۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ش��روع و به هر کس خریدار باش��د به باالترین قیمت 
پیش��نهادي فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اشتراک ومصرف در صورتي که مورد مزایده داراي 
آنها باش��د و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض ش��هرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعي آن معلوم ش��ده یا نش��ده باش��دبه عهده برنده مزایده اس��ت ضمن 
آنک��ه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وج��وه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد مي گردد. ضمناً این آگهي در یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 9۰/۶/۱۶ درج و منتش��ر مي گردد و در صورت تعطیلي 

روز مزایده به روز بعد موکول مي گردد.م الف/ 7298
اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

مزایده
۶/۱98 ش��ماره: ۰۶۳/2۵۱۶8-2/۶۶9 آگه��ي مزای��ده پرون��ده اجرایي کالس��ه: ۶۴ و 
۱8۰۶۳-2/۶۶9 ش��ش دانگ قطعه زمیني به مساحت ۳۰۶2/۵ مترمربع واقع در شهرک 
صنعتي مورچه خورت اصفهان که طي قرارداد ش��ماره 27۱۰-۰۳-و-ج-7۳/۱۰/۱ از 
طرف ش��رکت شهرک هاي صنعتي اصفهان به شرکت تعاوني تولیدي )پوشاک شقایق( 
که بعداً به ش��رکت تولیدي صنایع پالستیک ش��قایق تغییر یافته واگذار گردیده و طبق 
اس��تعالم از اداره چهارم ثبت اس��ناد و امالک اصفهان )شاهین شهر( و به موجب نامه 
ش��ماره ۳۱۰۰-9۰/2/2۰ شرکت شهرک هاي صنعتي اصفهان پالک شماره ۵۱۶/۳8۶ با 

توجه به صورت مجلس تفکیکي ش��ماره ۴/۳۰8-88/۱/۱۵ اداره ثبت اس��ناد و امالک 
ش��اهین ش��هر تفکیک گردیده و جهت قطعه زمین مذکور پالک ش��ماره 2۶۳۶ فرعي 
مجزي ش��ده از ۵۱۶/۳8۶ به مساحت ۳۰77/۶۰ مترمربع تعیین گردیده واقع در بخش 
۱۶ ثبت اصفهان به آدرس: ش��هرک صنعتي مورچه خ��ورت خیابان کاوه خیابان کاوه 
چه��ارم پالک ۵7۶ که س��ند مالکیت پالک قبل از تفکی��ک در صفحه ۱78 دفتر ۴۶9 
امالک ذیل ش��ماره ثبت ۱۰۳۶9۳ به نام ش��رکت ش��هرک هاي صنعتي اصفهان ثبت و 
صادر شده است با حدود: شماالً در دو قسمت و به طول هاي ۱7/۳۰ متر و ۱7/7۰ متر 
پي اس��ت به پي پالک هاي 2۶22 و 2۶2۴ فرعي ش��رقًا به طول 87/۳۰ متر پي است به 
پي پالک ۳۶۳8 جنوبًا به طول ۳۵/۶۰ متر پي اس��ت به خیابان 2۰ متري غربًا به طول 
87/2۰ متر پي اس��ت به پي پالک 2۶۳۴ فرعي که طبق نظر کارش��ناس رس��مي پالک 
فوق داراي ۳۰77/۶۰ مترمربع عرصه و حدود ۶۵۰ مترمربع س��الن تولید که در داخل 
آن حدود ۶۰ مترمربع انباري و س��رویس هاي بهداش��تي بوده و بنا شده از سوله فلزي 
با دهنه ۱2 متري و دیوارهاي آجري پنج سانتي بند کشي شده و سقف ورق گالوانیزه 
با پش��م و شیش��ه و توري به انضمام پنجره هاي فلزي و کف موزائیک و قسمت اداري 
و نگهباني به مس��احت حدود ۱۵۰ مترمربع با س��قف هاي تیرآهن و آجر و دیوارهاي 
آجري و نماي آجر پنج سانتي با بند کشي و پنجره هاي فلزي با کف موزاییک مي باشد 
به مبلغ یک میلیارد و هفتصد و چهل میلیون ریال ملکي ش��رکت ش��هرک هاي صنعتي 
اصفهان به انضمام ۱- ماش��ین آالت مس��تعمل ساخت داخل و متوقف در سالن تولید 
به قرار زیر: ۱-۱- یک دس��تگاه اکسترودر تولید فیلم نایلون و نایلکس با برج مربوطه 
مدل ۶۰ و با تابلوي فرمان ایس��تاده مربوطه و متعلقات، ۱-2- یک دس��تگاه اکسترودر 
تولید فیلم نایلون و نایلکس با برج مربوطه مدل 8۰ و با تابلوي فرمان ایستاده مربوطه 
 22HP و متعلقات، ۱-۳- یک دستگاه آسیاب ضایعات ۶۰ سانتي مجهز بالکتروموتور
چیني و تابلوي برق مربوطه غیرمنصوبه روي دس��تگاه، ارزش سه ردیف ماشین آالت 
باال )۱( و انشعاب برق فعلي به میزان ۳2 آمپر سه فاز به انضمام کابل هاي برق رساني 
از محل تابلوي برق رساني مربوطه که در تاریخ بازدید در محل نبود و نیز کسري یک 
عدد الکتروموتور غلتک در وضعیت رویت ش��ده و موصوف به مبلغ دویس��ت و سي 
و هفت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال. 2- س��ایر لوازم ش��امل: ۱-2- یک عدد 
نردبان چهارگوش متحرک شش متري فلزي )داخل سالن(، 2-2- یک عدد مخزن آب 
تانکري فرس��وده روي پایه آجري یک متري، 2-۳- دو ش��اخه قوطي پروفیلي دوازده 
متري ۱۴۰mm در ۱۴۰ در محوطه. ارزش س��ه ردیف ماش��ین آالت باال )2( به مبلغ 
ن��ه میلی��ون و چهارصد و پنجاه هزار ریال که ماش��ین آالت و تأسیس��ات فوق متعلق 
به ش��رکت تولیدي صنایع پالس��تیک شقایق مي باش��د که طبق اسناد رهني شماره هاي 
۱۱2۰۴۰-79/۱۰/۱9 و ۱۱۳8۳۶-8۰/2/2۵ دفترخانه ۱۵ اصفهان پالک فوق و ماش��ین 
آالت ذکر ش��ده در فوق در رهن بانک ملي ایران ش��عبه ش��اهین شهر واقع مي باشد و 
طبق اعالم بانک مدت بیمه نامه سند رهني فوق منقضي گردیده و از ساعت 9 الي ۱2 
روز چهارش��نبه مورخ 9۰/7/2۰ در اداره اجراي اس��ناد رسمي اصفهان واقع در خیابان 
هش��ت بهشت شرقي- چهارراه اول س��مت چپ به مزایده گذارده مي شود. مزایده از 

مبلغ پایه مبلغ یک میلیارد و هفتصد و چهل و چهار میلیون ریال براي پالک و مبلغ پایه 
دویس��ت و چهل و هفت میلیون و دویس��ت هزار ریال براي ماشین آالت و تأسیسات 
فوق ش��روع و به هر کس خریدار باش��د به باالترین قیمت پیشنهادي فروخته مي شود. 
الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق،  گاز اعم از حق انش��عاب و 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي 
مالیاتي و عوارض ش��هرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم 
ش��ده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اس��ت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
مي گ��ردد. ضمنًا این آگهي در یک نوبت در روزنام��ه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
9۰/۶/۱۶ درج و منتش��ر مي گردد و در صورت تعطیلي روز مزایده به روز بعد موکول 

مي گردد. م الف/ 8۰۴۱
اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان
 

ابالغ
۶/288 شماره درخواست: 9۰۱۰۴۶۰۳۵۰۳۰۰۰۳۱

شماره پرونده: 9۰۰998۰۳۵۰۳۰۰۳77
شماره بایگاني شعبه : 9۰۰۳77

خواهان دانش��گاه علوم پزش��کي اصفهان دادخواس��تي به طرفیت خوانده جواد باقري 
فرزند معکوف به خواسته مطالبه تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان که جهت 
رس��یدگي به شعبه سوم دادگاه )عمومي( حقوقي شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه ۳ اتاق 
ش��ماره ۳۰۵ ارجاع و به کالس��ه پرونده 9۰۰998۰۳۵۰۳۰۰۳77 ثبت گردیده و وقت 
رس��یدگي آن ۱۳9۰/7/2۰ و س��اعت ۱۰:۳۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسي دادگا ه هاي 
عمومي و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد. م الف/ 8۳۶7
شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ وقت تبادل لوایح
۶/۳2۱ درخصوص پرونده کالس��ه 2۰/9۰ تجدیدنظرخواهی آقای مظفر وهمن طادی به 
طرفیت آموزشگاه علمی هامون دادخواست تقدیم نموده که تجدیدنظرخوانده جهت تبادل 
لوای��ح و ارائه الیحه دفاعیه ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابالغ در ش��ورای حل اختالف 
شماره یک اصفهان واقع در خیابان محتشم کاشانی شعبه ۳۱ حاضر شده و الیحه دفاعیه را 

ارائه دهد. عدم حضور وفق مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/8۴۶9
باقری- مدیر دفتر شعبه ۳۱ حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی
۶/۳22 ش��ماره: 89-۱89۶ش2 بموجب رای ش��ماره ۵7۶ تاری��خ 9۰/۴/2۱ حوزه 2 
شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علی اکبر 
مش��علی مجهول المکان محکوم است به پرداخت نفقه فرزند مشترک بنام الناز مشعلی 
از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 89/۱2/۱ لغایت زمان صدور حکم 9۰/۳/۳۱ به پرداخت 
مبلغ 27۴/8۰۰ تومان و از تاریخ 9۰/۴/۱ به بعد به صورت مستمر به پرداخت ماهیانه 
مبل��غ ۶9/۰۰۰ تومان و بابت نفق��ه فرزند دیگر به نام نازنین مش��علی از تاریخ تقدیم 
دادخواس��ت 89/۱2/۱ لغایت زمان صدور حک��م 9۰/۳/۳۱ به پرداخت مبلغ2۶2/۶۰۰ 
تومان و از تاریخ 9۰/۴/۱ به بعد به صورت مس��تمر به پرداخت ماهیانه مبلغ ۶۶/۰۰۰ 
تومان می باش��د. در حق محکوم له گلناز فرجي نادي به نش��اني اصفهان میدان ارتش 
خیابان نس��توه پالک ۱۴۶. ماده ۳۴ قانون اجراي اح��کام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
ش��ود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار 
از آن اموال خود را معرفي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي 
که تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و 

یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. 
م الف/8۵۰۱

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
۶/۳2۳ آقای علی اکبر مجیری اندانی دارای شناس��نامه شماره 7۵ به شرح دادخواست 
به کالس��ه ۵۱8/9۰ ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان فاطمه بیگم حسینی اندانی بشناسنامه 228۴ در تاریخ 
۱۳87/۱۰/29 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به ۱- علی اکبر مجیری اندانی فرزند حسین، ش ش 7۵ فرزند( 2- فتح 
ال��ه مجیری اندانی فرزند حس��ین، ش ش ۵۱ )فرزند( ۳- رباب��ه مجیری اندانی فرزند 
حس��ین، ش ش ۵2 فرزند ۴- حیات مجیری اندانی فرزند حس��ین، ش ش 28 فرزند 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی 
ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باش��د از تاریخ نشر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
م الف/۱۱۴۰9  

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
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ورزش

از خود گذشتگی 
نظافت به خاطر 
مشحون

زاینده رود
بازیکن جدید تیم بسکتبال تینا گفت: مشحون استاد من است 
و برای او حاضرم تمام قرار دادم را در اختیار فدراسیون قرار دهم. 
بابک نظافت بازیکن جدید تیم بسکتبال فوالد ماهان )تینا( اظهار 
داش��ت: بعد از مذاکراتی که با محسن صادق زاده داشتم احساس 
کردم فوالد ماهان می تواند محل مناس��بی برای پیش��رفت مسیر 
زندگی ام باش��د. وی ادامه داد: خوشبختانه باشگاه فوالد ماهان با 
نگاه حرفه ای خود امس��ال وارد رشته بسکتبال شد که در همین 
راستا بازیکنان بزرگی همچون جواد داوری،کاردوست، بیدروسیان 
و قاس��م زاده را به خدمت گرفته اس��ت. نظافت در پاسخ به این 
که مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال عنوان کرده است که بابک 
نظاف��ت با هر تیمی قرار داد می بندد بای��د ۵۰ درصد قرار دادش 
را در اختیار فدراسیون به عنوان تعهد قرار دهد گفت: من خود را 
ش��اگرد مشحون می دانم. هر تصمیمی که وی بگیرد بی شک در 
راستای پیشرفت و ارتقاء من می باشد. به خاطر مشحون حاضرم 
تمام قرار دادم را در اختیار فدراسیون بگذارم و در پایان فصل بروم 

و پولم را بگیرم.

ش��هردار اصفه��ان در مراس��م اختتامی��ه مس��ابقات فرهنگی 
ورزش��ی م��والی عرش��یان با بی��ان چگونگی ش��کل گیری 
ای��ن مس��ابقات و اهداف ش��هرداری اصفهان ب��رای ورزش 
 این ش��هر، خبر از تش��کیل تیم فوتسال ش��هرداری اصفهان 

داد.
س��قائیان ن��ژاد اظه��ار داش��ت: ش��هرداری اصفه��ان برای 
ورزش برنام��ه جامع��ی را پی ری��زی کرده اس��ت؛ در آبان 
ماه س��وپر جام مس��ابقات برگزار می ش��ود که تم��ام ۳۰ تیم 
برت��ر جام موالی عرش��یان در آن حضور دارن��د؛ ما با آقایان 
ح��اج رس��ولی ها و مهن��ام صحبت هایی داش��تیم آنها روزی 
پیش��نهاد کردن��د که ما باش��گاه ش��هرداری اصفه��ان را راه 
بیندازی��م، اما دیدیم چون باش��گاه ذوب آهن و س��پاهان را 
 داری��م گفتی��م ضرورتی ندارد ما باش��گاه جدیدی تش��کیل 

دهیم. 
اما در ارتباط با تیم فوتس��ال اصفهان قرار اس��ت که امس��ال 
برنامه ریزی کنیم و تیم فوتس��ال شهرداری را با توجه به این 

ظرفیت ها از میان این تیم ها تشکیل دهند.

براساس اعالم سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، کاشانی که به دلیل 
بیماری قادر به همراهی کاروان سرخپوش��ان در س��فر به اصفهان 
نیس��ت، بازی با ذوب آهن اصفهان را مهم تر از ش��هرآورد تهران 
خواند و گفت: برخالف اینکه خیلی ها از االن به بازی پرسپولیس - 
استقالل می پردازند ما همه تمرکزمان برای بازی با ذوب آهن است. 
اهمیت این بازی از جهاتی مختلف بیشتر از بازی با استقالل است 
چرا که به لحاظ روحی و روانی می تواند تأثیر به سزایی بر عملکرد 
تیم داشته باشد. سرپرست باشگاه پرسپولیس همچنین تأکید کرد: 
هستند افرادی که نمی خواهند پرسپولیس در این فصل روی آرامش 
را ببیند و بالفاصله پس از پیروزی برابر صنعت نفت، حاشیه سازی 
را شروع کرده و سعی کردند با مطرح کردن مسائلی در مجموعه ما 
اختالف افکنی کنند. ما باید برابر این جریان هوشیار باشیم و تنها به 
موفقیت تیم و رضایتمندی و خوشحال کردن هوادارانمان بیاندیشیم. 
تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب هفته ششم از مسابقات فوتبال 
لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت 2۰ روز پنجشنبه هفته جاری 
در ورزشگاه ذوب آهن فوالدشهر به مصاف سپیدپوشان اصفهانی 

می رود.

خبر

سپاهان و مس، خواهان چلنگر
باش��گاه مس به ش��دت به یک رضاچلنگر نیاز دارد چرا که مترجم فعلی در 
انتقال فریادهای چیرو مثل رضا توانا نیس��ت. با آمدن میروسالو بالژویچ در 
ایران اخبارهایی به گوش می رسید مبنی بر اینکه باز هم رضا چلنگر قرار است 
مترجم او بشود. اما به جز ارسال دعوتنامه از سوی باشگاه مس، باشگاه سپاهان 
نیز از او دعوت به همکاری کرده است.  این در حالی است که رضا چلنگر در 
باشگاه پرسپولیس به عنوان مشاور و انجام برخی کارهای بین المللی مشغول به 
فعالیت است. حضور او در یکی از دو تیم سپاهان یا مس هنوز قطعی نیست 

ولی او باید تا پایان این هفته جواب نهایی را به یکی از این دو تیم بدهد.

فصل نقل و انتقاالت لیگ برتر والیبال 
تمدید شد

س��ازمان لیگ فدراس��یون والیبال فصل نقل و انتقاالت رقابت های لیگ 
برتر باش��گاه های کشور را برای بازیکنان داخلی و خارجی تمدید کرد. 
به گزارش مهر، پیش از این ۱2 شهریورماه به عنوان آخرین مهلت برای 
نقل و انتقال بازیکنان داخلی ش��رکت کننده در رقابت های والیبال لیگ 
برتر باشگاه های کشور و ۱2 مهرماه نیز به عنوان آخرین زمان جابه جایی 
بازیکنان خارجی این مس��ابقات اعالم ش��ده بود اما س��ازمان لیگ هر 
ی��ک از ای��ن مهلت های تعیین ش��ده را برای مدت هش��ت روز تمدید 
ک��رد. همزمانی فصل نق��ل و انتقاالت با ماه مبارک رمضان، ش��ب های 
ق��در این م��اه و تعطیالت عید فطر دلیل تمدی��د مهلت نقل و انتقاالت 
بازیکنان والیبال اس��ت. براین اس��اس تیم های ش��رکت کننده در فصل 
جدی��د مس��ابقات لیگ برتر برای جذب بازیکن��ان داخلی و خارجی و 
ثب��ت قرارداد آنها به ترتیب تا 2۰ ش��هریور و 2۰ مهرماه فرصت دارند. 
منوچهر پورحسن ضمن اعالم این خبر به مهر گفت: البته در صورتی که 
کناره گیری پیکان از رقابت های امسال قطعی شود شاید تمدید دوباره ای 
را ب��رای فص��ل نقل و انتقاالت در نظر بگیریم ت��ا بازیکنان این تیم هم 

بتوانند فرصت الزم برای جابه جایی داشته باشند.

تکذیب خبر حضور کرباسچی به عنوان 
نماینده کارخانه باشگاه ذوب آهن 

کارخانه ذوب آهن حضور محس��ن کرباسچی به عنوان نماینده کارخانه 
در باشگاه ذوب آهن را تکذیب کرد. هفته گذشته یکی از مربیان باشگاه 
ذوب آهن خبر از حضور محس��ن کرباس��چی در باشگاه ذوب آهن به 
عنوان نماینده کارخانه ذوب آهن داد که گویا چنین اقدامی در دس��تور 

کار ذوب آهن نیست.
آ مه��دی مدی��ر روابط عموم��ی ذوب آهن در گفتگو ب��ا ایمنا پیرامون 
انتش��ار این خبر گفت: خبر حضور کرباس��چی در باشگاه ذوب آهن به 
عنوان نماینده کارخانه صحت نداش��ته و چنین تصمیمی در دستور کار 
ما نیس��ت. وی همچنین تأکید کرد کلیه اخبار مربوط به شرکت سهامی 
ذوب آهن اصفهان تنها از طریق مدیریت روابط عمومی شرکت و اخبار 
مربوط به باشگاه فرهنگی، ورزشی ذوب آهن نیز توسط مدیریت روابط 
عمومی و یا س��خنگوی هیأت مدیره آن باش��گاه اطالع رس��انی خواهد 

گردید.

کوتاه از سپاهان
جانواریو به فجر نمی رسد، عمادرضا 

جداگانه برمی گردد
هافبک تیم فوتبال سپاهان بازی با فجر سپاسی را از دست داد. فابیو جانواریو 
به دلیل کش��یدگی کشاله ران دو سه روزی اس��ت که در تمرینات سپاهان 
ش��رکت نمی کند و به بازی این تیم مقابل فجر سپاسی نمی رسد. پزشک 
س��پاهان در تالش اس��ت این بازیکن برزیلی را برای بازی هفته آینده این 
تیم مقابل السد قطر از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا برساند. 
باشگاه سپاهان برای اینکه بتواند از عمادرضا مهاجم تیم ملی عراق در بازی 
با فجرسپاس��ی بهره ببرد برای او بلیت جداگانه ای تهیه کرده تا وی پس از 
بازی تیم ملی عراق با سنگاپور در پروازی جداگانه و زودتر از کاروان عراق 

از سنگاپور بازگردد. 
س��ید جالل حسینی دیگر بازیکن ملی پوش سپاهان که همراه تیم ملی در 
دوحه است قرار شده پس از بازگشت به تهران به شیراز برود. رضا ناصحی 
هم که از ناحیه آشیل پا دچار کشیدگی شده بود از دیروز در تمرینات شرکت 
کرد.  دیدار تیم های س��پاهان و فجر سپاسی پنجشنبه در ورزشگاه حافظیه 

شیراز برگزار می شود.

ترابیان رفت، جمالی سرپرست کمیته 
بین الملل شد

با برکناری عباس ترابیان، امید جمالی سرپرس��ت کمیته روابط بین الملل 
فدراسیون فوتبال شد. به گزارش فارس، هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال 
عباس ترابیان را از س��مت سرپرس��تی کمیته بین الملل فدراسیون کنار 
گذاش��ت و امی��د جمالی را به جای وی معرفی ک��رد. وی هم اکنون با 
تیم ملی فوتبال س��احلی در ایتالیا به س��ر می برد و در صورت پذیرش 
حکمش می تواند به طور رس��می فعالیتش را در کمیته بین الملل آغاز 
کن��د. عباس ترابی��ان در حال حاضر ب��ه عنوان رئیس کمیته فوتس��ال 

فدراسیون فوتبال و سرپرست تیم ملی فعالیت دارد.

شهردارخبر داد:
به زودی تیم 
فوتسال شهرداری 
اصفهان تشکیل 
می شود

حبیب کاشانی 
مطرح کرد:
بازی با ذوب آهن 
مهم تر از شهرآورد 
است

زاینده رود
برنامه 9۰ دوشنبه  شب عالوه بر این که آیتم های روتین خود را پخش 
می کرد، بخش زیادی از وقتش را به بررس��ی موضوع داللی در فوتبال ایران 

اختصاص داد.
بخ��ش گفتگو  ویژه  برنامه 9۰ که ب��ا موضوع »داللی در فوتبال ایران « بود با 
حضور رسول کربکندی در استودیو برنامه و ارتباط تصویری با مجید جاللی 
در خوزس��تان آغاز ش��د و این افراد صحبت هایی را در مورد داللی مطرح 

کردند که شگفتی های زیادی را برای بینندگان رقم زد.
رسول کربکندی در صحبت های خود به نکاتی از جمله این که تولید بازیکن 
در کش��ور ما با نیاز فوتبال همخوانی ندارد و تعداد افرادی که به سمت این 

رشته می آیند با نیاز آن تفاوت دارد، اشاره کرد.
همچنین وی به عالقه زیاد خانواده ها به ورود فرزندانشان به فوتبال اشاره کرد 
و آن را از دالیل ایجاد داللی دانست. کربکندی به زمان آغاز حرفه ای شدن 
فوتبال ایران اش��اره کرد و معتقد بود در آن زمان باید زیر ساخت ها و تفکر 
افراد حاضر در فوتبال نیز حرفه ای می ش��د. در ادامه برنامه ارتباط تصویری 
با مجید جاللی فراهم ش��د. جاللی که بارها در مورد پاکی و ناپاکی فوتبال 
صحبت کرده بود، با بیان این موضوع که نفس داللی بد نیست و حتی فیفا هم 

آن را پذیرفته است به ایجنت هایی اشاره کرد که قانونمند کار نمی کنند.
مجید جاللی عالوه بر این که مصداق هایی که خودش با آن روبه رو شده بود 
را بیان می کرد، معتقد بود که بحث ایجاد داللی در فوتبال ایران بسیار ریشه دار 

است و بسیاری از مشکالت فوتبال ما از آن نشأت می گیرد.
او معتقد بود که دالل ها مانند یک ش��بکه کار می کنند که حتی می توانند در 
انتخابات فدراسیون و هیأت رئیسه نقش مؤثری داشته باشند. به گفته جاللی 
آن ها حتی در میان خودشان بازیکن، داور، مربی و رئیس فدراسیون و حتی 

در سازمان ورزش نیز افرادی را تحت نفوذ خود دارند.
جاللی در ادامه به مثالی اش��اره کرد که با واکنش فردوس��ی پور رو به رو شد. 
جاللی گفت: دو، س��ه فصل قبل با من تماس گرفته شد و عنوان کردند که 

این بازی را بده و بازی بعد را بگیر.
اش��اره سرمربی فوالد به این بود که حتی برخی دالالن در تغییر نتیجه بازی 
هم مؤثر هستند که فردوسی پور در واکنش به این حرف جاللی گفت که چه 

قدر این فوتبال می تواند کثیف باشد.
جاللی که با صحبت هایش عادل فردوس��ی پور را متعج��ب کرده بود ادامه 
داد: یک بار دیگر هم س��رمربی یک تیمی بودم، یک بازیکن داشتیم که تازه 
عمل کرده بود و ش��رایط بازی کردن نداش��ت. آن بازیکن به من اصرار کرد 
که باید چند دقیقه او را به زمین بفرستم. گفتم چرا این همه اصرار می کنی؟ 
گفت قرار اس��ت به تیم ملی دعوت شوم و اگر بازی نکنم روزنامه ها شلوغ 
می کنند. گفتم تو از کجا می دانی قرار است به تیم ملی دعوت شوی؟ گفت 
دعوت می شوم. البته آن بازیکن دعوت هم شد و در تیم ملی بازی هم کرد. 
آن بازیکن به من گفت سه و نیم میلیون دادم دعوت شدم، ۵ میلیون هم دادم 

که بازی کنم.
س��رمربی فوالد خوزستان در ادامه صحبت های خود گفت: چیزی را که من 
می دانم بی ش��ک ۱۰ برابر آن را مس��ئوالن فدراسیون می دانند. باید اراده ای 

باش��د تا با این موضوع مقابله شود. آن اراده هنوز به وجود نیامده است و یا 
اگر این که ایجاد شده توانایی مقابله با آن شبکه را ندارد.

مجی��د جاللی پس از این که به مصداق های داللی در فوتبال اش��اره کرد از 
گفتن راهکارهایی برای حل این موضوع نیز کوتاهی نکرد. او معتقد اس��ت 
ب��رای این که از داللی جلوگیری به عمل آید و بازیکنان با اس��تعداد بتوانند 
استعدادهایشان را شکوفا کنند، باید خود فدراسیون پایگاه های استعدادیابی را 
در کشور ایجاد کند تا به طور مستقیم افراد زیر نظر فدراسیون شناسایی شوند 

و از ایجاد داللی جلوگیری شود.
نکته دیگر بحث برخورد با این اتفاقات بود و فردوسی پور به جاللی گفت 
که ش��ما این ها را االن می گویید اما مثل ماجرای دوپینگ، عقب می کشید. 
 حرفی که باعث ش��د جاللی بگوید: خیلی بیشتر از ما، مسئوالن در این باره
اطالعات دارند. مگر دو س��ال قبل شروع نکردند به برخورد؟ به من گفتند 
بازیک��ن خارج��ی بگیر، گفتند ۵۰۰ میلیون، نخواس��تم و ش��روع کردند به 
برخوردهای تند با من. تازه آخرش هم گفتند با ۱۵۰ میلیون این بازیکن را 

بردار. این ها حقیقت دارد و همه هم از آن خبر دارند.
در ادامه برنامه صحبت های تعدادی از کس��انی که با موضوع داللی روبه رو 
ش��ده بودند و از این مسأله ضربه خورده بودند، پخش شد. در صحبت های 
آنان به نرخ های مختلف و روش های متفاوت برای جذب بازیکنان و حضور 

آنان در تیم ها اشاره می شد.
در بخشی از برنامه صحبت های کارشناسان و اهالی فوتبال از جمله خداداد 
عزیزی، امیر عابدینی و عبداله ویس��ی پخش شد که همگی آن ها معتقد به 

وجود داللی در فوتبال ایران بودند.
در بخ��ش دیگری صحبت تعدادی از بازیکنان لیگ برتری پخش ش��د. از 
جمله علی قربانی که قبل از آغاز فصل با تیم دسته یکی پاس همدان تمرین 
کرده بود و حتی با آن ها قرارداد هم بسته بود که این قرارداد در هیأت فوتبال 
ثبت شده بود، اما در پایان برای این بازیکنان مسائلی پیش آمد، از جمله این 
که به قربانی گفته شده بود که اگر می خواهد بیشتر بازی کند باید 9۰ میلیون 
از قرارداد خود را بازگرداند که او این کار را انجام نداد و پس از آن مشخص 

شد که قرارداد قربانی در اختیار او قرار ندارد.
بع��د از این که این بخش پخش ش��د، س��رمربی، رئیس س��ازمان فوتبال و 
مدیرعامل باشگاه پاس همدان روی خط آمدند. همچنین خود قربانی هم در 

مورد این موضوع صحبت هایی انجام داد.
س��رهنگ امیدی، معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری اداره آگاهی نیز روی 
خ��ط برنامه 9۰ آمد و در مورد پیگیری موضوع داللی توس��ط پلیس گفت: 
اگر قائل باشیم که جرمی رخ داده است و اشخاصی هم در این بین مالباخته 
ش��ده اند قانون این اج��ازه را می دهد که آگاهی وارد قضیه ش��ود. البته این 

موضوع منوط به این است که همه چیز از حالت شفاهی خارج شود.
به هر حال برنامه دوش��نبه شب 9۰ می تواند دوباره آتش مبارزه با داللی در 
فوتبال را داغ کند. مسائلی که در برنامه سه ساعته دوشنبه شب پخش شد، هر 
چند تنها بخش کوچکی از نفوذ دالالن را در اتفاقات و تصمیم های فوتبالی 
به نمایش گذاشت اما همین مقدار هم برای میخکوب کردن مخاطبان میلیونی 

این برنامه کفایت می کرد.

ناگفته های پرونده علی حسینی
از سوی وکیلش

وکیل س��عید علی حس��ینی در مورد پرون��ده این وزنه بردار فوق س��نگین 
ناگفته های��ی را بیان کرد. س��لمان حاج نوری، وکیل س��عید علی حس��ینی 
در مورد آخرین ش��رایط پرونده س��عید علی حس��ینی که به تازگی حکم 
محرومیت مادام العمرش به ۱2 سال تغییر پیدا کرد گفت: با اعتراض دوباره 
به این حکم به کم ش��دن این محرومیت صد درصد امیدوار هستیم. وی با 
بی��ان اینکه وقتی CAS محرومیت دائم را لغو کرد به معنی این اس��ت که 
پرونده دارای ایراد است، ادامه داد: طبق قانون و مستندات هیچ محکومیتی 
برابر ۱2 س��ال نداریم. محرومیت ها یا ۴ س��ال است یا 2 سال تا ورزشکار 
حداکث��ر از ی��ک المپیک یا یک دوره رقابت قهرمانی جهان محروم ش��ود. 
 بنابراین محرومیت ۱2 س��اله که ۳ المپیک را ش��امل می ش��ود نداش��ته و 

نداریم.
حاج نوری تأکید کرد: از طرف دیگر CAS باید پاسخگو باشد که دلیل این 
۱2 سال محرومیت چیست؟ اگر دلیل آنها دوپینگ مجدد است که حکمش 
محرومیت مادام العمر اس��ت، مانند بن جانس��ون که زمین و زمان را به هم 
دوخت اما نتوانس��ت محرومیتش را کاهش دهد، چراکه دوپینگی بود و در 
پرونده اش ایراد خاصی وجود نداش��ت و کسی نتوانست آن را کم کند، اما 

این موضوع شامل حال سعید نشد و محرومیتش تغییر کرد. 
وی افزود: پس اگر س��عید علی حسینی دوپینگی بود، دلیلی برای کم شدن 
محرومیتش وجود نداش��ت و در این ص��ورت قانونی برابر محرومیت ۱2 
ساله هم وجود ندارد. وکیل علی حسینی تصریح کرد: نظر شخصی من این 
اس��ت که آنها یا نخواستند یا نتوانستند که حکمی غیر از ۱2 سال را صادر 

کنند تا یک مرتبه این محرومیت لغو نشود.
وی خاطرنش��ان کرد: CAS هم بی ش��ک مالحظه یک س��ری مسائل را 
در این رأی کرد. CAS یک دادگاه بین المللی اس��ت و یک دادگاه اس��ت 
 و ی��ک دنیا. ب��ا این حال کاری که م��ا انجام دادیم در تاری��خ وزنه برداری

نادر بود.
حاج نوری در مورد اینکه س��ایت فدراسیون جهانی خبری مبنی بر پیروزی 
این فدراس��یون در ای��ن پرونده روی خروجی خود برده اس��ت؛ به فارس 
گفت: آنها به خاطر نقض این حکم که باز هم تمام عمر ورزشی سعید را در 
بر می گیرد، خوشحال نیستند بلکه خوشحالی آنها به این خاطر است که به 
عقیده فدراس��یون جهانی وقتی نتوانستند برائت سعید را در محکمه جهانی 
بگیرند، از نظر خسارات عادی که سعید از ما ادعا داشت پیروز شدیم. آنها 
امروز از این موضوع می ترس��ند که اگر حکم سعید باز هم کمتر شود باید 

به گونه ای خسارت وی را پرداخت کنند.
وی یادآور ش��د: اگر حتی محرومیت ۱2 س��ال سعید تثبیت شود و نتوانیم 
کار دیگری انجام دهیم باز هم پیروزیم چون حداقل عنوان قهرمانی جهان 
سعید در مسابقات قهرمانی جوانان جهان که با محرومیت دائم از دسته رفته 
بود، حفظ ش��د. او حتی می تواند پس از این ۱2 س��ال به عنوان یک مربی 

بین المللی به کار خود ادامه دهد.
حاج نوری در مورد قرارداد مالی اش برای پیگیری مش��کالت علی حسینی 
گفت: من با فدراس��یون وزنه برداری ایران قرارداد مالی ندارم و قرار است 

هزینه من را مردم اردبیل پرداخت کنند.

 پژمان سلطانی
تیم فوتس��ال فیروز صفه در هفته دوم لیگ برتر کش��ور 
ب��ه اولین پیروزی خود دس��ت یاف��ت. نماینده اصفهان 
در 22 ثانی��ه پایان��ی توانس��ت نتیجه یک ب��ر یک را به 
 پی��روزی مب��دل و تیم صب��ای قم را با شکس��ت بدرقه 

کند. 
س��الن پیروزی اصفهان نزدیک به ۱۵۰۰ نفر تماش��اگر 
در خ��ود جای داده بود که به ش��دت ش��اگردان احمد 
باغبانباشی را تش��ویق می کردند. باغبانباشی در ترکیب 
اولیه تیم فیروز صفه از حس��ین عظیمی، مصطفی طیبی، 
حسین سلطانی، قدرت بهادری و فرهاد فخیم بهره برد. 

حس��ین گنجیان س��رمربی تیم صبای قم نیز محمدرضا 
دهقان، حسین صبوری، س��عید تقی زاده، محمدحسین 
کوهس��تانی و علی ابراهی��م بیگی را به زمین فرس��تاد. 
فیروز صفه که در بازی قبلی مقابل گیتی پس��ند امتیازی 
دش��ت نک��رده بود به امتی��ازات کامل این مس��ابقه نیاز 
مبرمی داش��ت و به همین دلی��ل از آغاز بازی آهنگ باز 
 کردن دروازه محمدرضا دهقان )گلر تیم صبا( را در سر 

داشت. 
با تش��ویق تماش��اگران ه��ر لحظه عرصه بر ش��اگردان 
گنجیان تنگ و تنگ تر شد و ضربات سهمگینی توسط 
صفه ای ها بر روی دروازه صبا شلیک گردید و این گلر 
قمی ه��ا بود که همچون صخره ای مس��تحکم، مانع از 

فرو ریختن دروازه تیم میهمان شد، هر چند آبی پوشان 
اصفهان��ی به علت کم تجربه بودن در رس��اندن توپ به 
یکدیگر اش��تباهاتی داش��تند. در نیمه نخست دروازه ها 
بس��ته ماند و دو تیم با تس��اوی ب��دون گل به رختکن 
رفتند. آنچه بیشتر در جمع بازیکنان دو تیم در 2۰ دقیقه 
نخست دیده شد این بود که آنها اول به فکر گل نخوردن 
و در ادامه به فکر گشودن دروازه حریف بودند. با شروع 
نیمه دوم میزبان به حمالت خود افزود و توانست توسط 
فرهاد فخیم بازیکن فصل گذش��ته فوالد ماهان در دقیقه 
22 به گل برتری برسد با این گل روحیه شاگردان احمد 
باغبانباش��ی مضاعف ش��د و به حمالت خ��ود افزودند 
ام��ا این عطش گلزنی بیش از س��ه دقیقه طول نکش��ید 
چ��را که صبای قم برای جب��ران گل خورده حمالت پر 
دامن��ه ای را روی دروازه فیروز صف��ه طراحی کرد که 
حس��ین عظیمی گلری که مقابل گیتی پس��ند بازی قابل 
قبولی را به نمایش نگذاش��ت در این مسابقه فوق العاده 
 ظاهر ش��د و بازیکن��ان صبای ق��م را در زدن گل ناکام 

گذاشت.
 در دقیقه 28 نیز فرش��اد ش��ارقی توپ را از روی خط 
دروازه بیرون کشید و نگذاشت تیم میهمان به گل برسد 
اما س��ه دقیقه بعد محمد کوهس��تانی دروازه ش��اگردان 
باغبانباش��ی را گش��ود و بازی را به تساوی یک بر یک 
کش��اند. پس از این گل بازیکنان تی��م صبای قم جهت 
حفظ نتیجه با یارگیری فشرده و خطاهای محرز مانع از 
حرکت آبی پوشان شدند، تا این که ۵ خطائه شدند و در 
2۳ ثانیه پایانی شش��مین خطا موجب شد که داور نقطه 
دوم پنالتی را نشان دهد که این امر اعتراض کادر فنی و 

بازیکنان صبا را به همراه داشت. 
علی پورافشار، حس��ین گنجیان )سرمربی صبا( و سعید 
غیاث��ی را از زمین اخ��راج و به محمدرضا دهقان کارت 
زرد نش��ان داد. فره��اد فخیم ضربه پنالت��ی را تبدیل به 
گل کرد و بازی با حس��اب 2 بر یک به اتمام رس��ید تا 
شاگردان احمد باغبانباشی اولین سه امتیاز را دشت کنند. 
پس از این گل س��الن پیروزی اصفهان ش��اهد حرکات 
ناشایست مربی، بازیکنان و حتی خبرنگاران قمی همراه 

تیم صبا بود، آنها جو س��الن را ب��ه هم ریخته و پس از 
اخراج مربی و یکی از بازیکنان این تیم به انواع فحاشی 
روی آورده و حت��ی ب��ه درب رختکن س��الن هم رحم 
نکردند. نکته ای که شاید تبعات زیادی را برای سرمربی 
تیم صبا به همراه داشته باشد این است که وی حتی پس 
از ای��ن هم��ه اتفاقات عجیب و غری��ب حتی حاضر به 

گفتگو با رسانه ها نیز نشد. 
در دیگ��ر ب��ازی نیز تیم فوتس��ال گیتی پس��ند با همین 
نتیج��ه از س��د میزبانش تیم میثاق گذش��ت ک��ه برای 
نماین��ده اصفه��ان وحید شمس��ایی و ش��اپای برزیلی 
 گلزن��ی کردن��د و ت��ک گل میثاق توس��ط مجید مالزم 

به ثمر رسید. 

بهترین برنامه نود طی سال های اخیر؛

افشاگری بی سابقه جاللی در برنامه 90

کسب اولین پیروزی در 22 ثانیه پایانی 

جنجال دوباره قمی ها مقابل تیم های اصفهانی
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برج دبی: بلند ترین ساختمان در جهان
این برج بخشی از پروژه دو کیلومتر مربعی به نام مرکز شهر دبی 
که در خیابان دوحه واقع شده است. این ساختمان در سال 2۰۰۶ 
توسط آدریان اسمیت در شرکت SOMطراحی شده است. این 
شرکت عهده دار مهندسی ساختمان، معماری و مهندسی مکانیک 
برج دبی هم هست. جمع هزینه های این پروژه به چهار میلیارد 
دالر آمریکا می رسد و هزینه کل پروژه مرکز شهر دبی بالغ بر 
2۰ میلیارد دالر است. شکل این بنا از یک گل صحرایی بومی 
دبی الهام گرفته شده است که در طراحی های تزئینی اسالمی هم 
دیده می شود؛ اما عالوه بر این یک دلیل مهندسی هم دارد. شکل 
فنر مانند این ساختمان باعث می شود درقسمت های فوقانی 
حجم بنا کمتر شده و در نتیجه استحکام آن بیشتر شود. این برج 

موارد استفاده اداری، تجاری و تفریحی دارد. 

جزیره نخل: جزیره های دست ساز به شکل نخل
این جزیره ها بزرگترین جزیره های مصنوعی در جهان هستند. 
این پروژه توسط یک شرکت هلندی که در استخدام شرکت 
عربی نخل است انجام گردید. این سه جزیره به نام های نخل 
جمیره، نخل جبل علی و نخل دیرا هستند. این پروژه کمی 
دور تر از ساحل کشور امارات و در خلیج فارس واقع شده و 
۵2۰ کیلومتر به ساحل شهر دبی خواهد افزود. برای ساخت 
دو جزیره اول از ۱۰۰ ملیون متر مکعب و برای نخل دیرا از 
یک میلیارد متر مکعب سنگ و خاک استفاده می شود. همه 
پایان  در  و  می شود  تأمین  امارات  داخل  از  ساختمانی  مواد 
پروژه بیش از ۱۰۰ هتل مجلل، ویال و آپارتمان های ساحلی، 
اسکله های تفریحی، پارک های آبی، رستوران، مراکز خرید و 
باشگاه های ورزشی در این سه جزیره وجود خواهد داشت. 

این پروژه تا ۱۰ سال آینده تکمیل خواهد شد.
دبی لند: بزرگترین پارک تفریحی در جهان

این مجموعه با وسعتی دو برابر دیزنی لند، بزرگترین مجموعه 
تفریحی در جهان خواهد بود. این پارک یک شهر کامل با شش 

بخش موضوعی خواهد بود.
و  تفریح  دنیای  مربع.  کیلومتر  در ۱۳  تجربه  و  جاذبه  دنیای 
سرگرمی در چهار کیلومتر مربع. دنیای ورزش در ۱9 کیلومتر 
مربع. دنیای تعطیالت و اوقات فراغت در 29 کیلومتر مربع. 
دنیای گردشگری در 7۵ کیلومتر مربع. بازار و مرکز شهر ۱/8 

کیلومتر مربع
هیدرو پلیس: اولین اقامتگاه زیر دریایی در جهان

اقیانوس بخشیده  به مفهوم منظره  تازه ای  اقامتگاه معنی  این 
است. هیدرو پلیس که در عمق ۶۶ فوتی خلیج فارس واقع شده 
دارای 22۰ سوئیت برای پذیرایی از مهمانان است. ساختمان 
این اقامتگاه با بتن و فوالد و دیوار های آن از نوعی پالستیک 
فشرده ساخته شده است؛ سقف گنبدی این سوئیت ها جلوه 
را  آبزی  موجودات  سایر  و  رنگارنگ  ماهی های  از  زیبایی 

نمایش می دهد.
جزایر جهان: جزایر مصنوعی به شکل نقشه جهان

۳۰۰ جزیره کوچک به شکل نقشه زمین این مجموعه مصنوعی 
از  استفاده  با  اصل  در  مجموعه  این  می دهد.  تشکیل   را 
شن هایی که از دریا استخراج می شوند ساخته می شود و هر 
یک بین 2۳ تا 8۴ هزار متر مربع وسعت دارند و فاصله هر 
یک از هم بین ۵۰ تا ۱۰۰ متر است. این مجموعه 9 کیلومتر 
طول و شش کیلومتر عرض دارد و با یک مرز شنی هم احاطه 
شده است. تنها وسیله حمل و نقل در این میان هلیکوپتر یا 
قایق است. میانگین قیمت هر یک از این جزیره ها 2۵ هزار 

دالر است.
مرکز خرید دبی: بزرگترین مرکز خرید در جهان

مساحت این پروژه بیش از ۳۶۶۰ کیلومتر مربع است و از ۱۰ تا 

۱۵ مرکز خرید کوچکتر تشکیل شده است. سایر جاذبه های این 
مجموعه عبارتند از بازار طال، یکی از بزرگترین آکواریوم های 
دنیا، یک زمین اسکیت روی یخ در سایز بازی های المپیک، 
به  تا  این مرکز خرید  آبشار فواره صحرا و منظره برج دبی. 
حال پنج جایزه در زمینه های مختلف کسب کرده است. گفته 
می شود وسعت این مجموعه به اندازه ۵۰ زمین فوتبال است.

سرپوشیده  اسکی  پیست  ترین  بزرگ  اسکی:   دبی 
در جهان

این پیست اسکی 22۵۰۰ متر فضای سر پوشیده دارد و بخشی 
یک  بوسیله  پیست  این  دمای  است.  امارات  خرید  مرکز  از 
سیستم عایق کارآمد همیشه در ۱- درجه سانتی گراد در روز و 
۶- درجه در شب )که برف تولید می شود( نگه داشته می شود. 

این مجموعه هم اکنون به بهره برداری رسیده است.

عجیب ترین اتفاقات دنیای 
پزشکی

در دنیای پزشکی گاهی شاهد اتفاقاتی هستیم که ما را 
بیش از پیش متوجه قدرت و اراده خداوند می کند. در 
زیر به کسانی اشاره می کنیم که به گونه معجزه آسایی از 
مرگ حتمی و یا شرایط وخیم جسمانی که در آن قرار 

داشتند نجات یافتند.
 سقوط از ساختمان 47 طبقه

 »آلسید مورنوس« به همراه برادرش مشغول شستشوی 
که  بودند  نیویورک  در  خراش  آسمان  یک  شیشه های 
 ۴7 طبقه   از   آنها  و  می ریزد   فرو  داربست   ناگهان 
کشته  در جا  آلسید  برادر  می افتند.   رو  پیاده  به کف  
که  بود  قدری حالش وخیم  به  آلسید  و خود  می شود 
منتقل نکردند و در روی   اتاق عمل  به  را  او   پزشکان 
تخت بخش  اورژانس او را عمل کردند. آلسید مورنوس 
سه هفته در کما بود و سرانجام روز عید کریسمس چشم 
گشود. با توجه به این که احتمال زنده ماندن حتی پس 
از سقوط از طبقه چهارم ۵۰ درصد است، مورناس واقعًا 

خوش شانس بوده است.
زندگی با 11 میله آهنی در بدن

»کاترینا بورجس« ۱7 ساله، طی یک سانحه رانندگی به 
قدری مجروح شد  که پزشکان معتقد بودند دیگر هرگز 
این حادثه  او در  بایستد.   پاهای خود  نمی تواند روی 
دچار شکستگی گردن، ستون فقرات،  لگن و پای چپ 
شد و هر دو ریه  او نیز پاره شدند. پزشکان توانستند با ۱۱ 
میله آهنی و شمار زیادی پیچ و مهره، استخوان های او را 
به هم وصل کنند تا جوش بخورند. اکنون با گذشت پنج 
ماه از آن حادثه استخوان ها ی شکسته جوش خورده اند 
و کاترینا دیگر نیازی به مصرف دارو های مسکن ندارد.

118 روز زندگی بدون قلب
» دزانا سیمونز « پس از چند ماه انتظار،  زمانی که متوجه 
اش  شده  بزرگ  قلب  جای  پیوند  برای  قلب  یک  شد 
پیدا شده، بسیار خوشحال شد. اما شادی او مدت زیادی 
او  قلب جدید  پیوند،  از  نیافت چراکه مدتی پس  دوام 
پیوندی   قلب  بودند  مجبور  پزشکان  شد.  مشکل  دچار 
پیوند  برای  قلبی  دیگر  که  حالی  در  کنند  خارج  را  او 
نداشتند. تنها کاری که پزشکان تا زمان پیدا شدن قلب 
بمب  دو  که  بود  این  دهند   انجام  می توانستند  جدید 
مصنوعی در بدن او کار بگذارند تا  عمل خون رسانی 
را انجام دهند. دزانا چهار ماه با این پمپ ها زندگی کرد 
و سرانجام  در 29 اکتبر سال گذشته یک قلب جدید به 
او پیوند زدند و این بار قلب جدید او مثل ساعت کار 

می کرد.

استفاده از عدد پی 3/14 
در ساخت بنای تخت جمشید !

را   ۳/۱۴ پی  عدد  از  استفاده  راز  هخامنشی  مهندسان 
آنها در  دو هزار و ۵۰۰ سال پیش کشف کرده بودند. 
ساخت سازه های سنگی و ستون های مجموعه تخت 
این عدد  از  اشکال مخروطی است،  دارای  جمشید که 
استفاده می کرده اند. عدد پی)۳/۱۴( در علم ریاضیات 

از مجموعه اعداد طبیعی محسوب می شود.
دست  به  آن  قطر  بر  دایره  محیط  تقسیم  از  عدد  این 
در  کشفیات  ترین  مهم  جزو  پی  عدد  کشف  می آید. 
نتوانسته اند  هنوز  ریاضی  کارشناسان  است.  ریاضیات 
پیش  عدد  این  از  استفاده  شروع  برای  مشخصی  زمان 
بینی کنند. عده زیادی، مصریان و برخی دیگر، یونانیان 
باستان را کاشفان این عدد می دانستند اما بررسی های 
این عدد آشنا  با  جدید نشان می دهد، هخامنشیان هم 
مسئول  و  ژئوفیزیک  و  سازه  متخصص  یک  بودند. 
بررسی های مهندسی در مجموعه تخت جمشید در این 
باره،  گفت : بررسی های کارشناسی که روی سازه های 
تخت جمشید به ویژه روی ستون های تخت جمشید 
که  می دهد  نشان  گرفته؛  انجام  مخروطی  اشکال  و 
دانشمندان  از  پیش  سال   ۵۰۰ و  هزار  دو  هخامنشیان 
ریاضی دان استفاده می کردند که به خوبی با ریاضیات 

محض و مهندسی آشنا بودند. 
پی  عدد  راز  مخروطی  حجم های  ساخت  برای  آنان 
ساخت  در  ظرافت  و  دقت  بودند.  کرده  شناسایی  را 
که  می دهد  نشان  جمشید  تخت  دایره ای  ستون های 
اعشار  رقم  چندین  تا  را  پی  عدد  سازه  این  مهندسان 
گفت:  باره  این  در  کرمی  شاه  بودند.  کرده  محاسبه 
ابتدا مقاطع دایره ای را به چندین  مهندسان هخامنشی 
هر  داخل  در  سپس  می کردند.  تقسیم  مساوی  بخش 
قسمت تقسیم شده، هاللی معکوس را رسم می کردند. 
آنها را قادر می ساخت که مقاطع بسیار دقیق  این کار 
محاسبات  بیاورند.  دست  به  را  دایره ای  ستون های 
اخیر، مهندسان سازه تخت جمشید را در محاسبه ارتفاع 
باید ستون ها  آنها،  فشاری که  ستون ها، نحوه ساخت 
یاری  ستون ها  مقاطع  در  تنش  توزیع  و  کنند  تحمل 
می نمودند. این مهندسان برای به دست آوردن مقاطع 
رقم  چند  تا  را  پی  عدد  بودند  مجبور  ستون ها  دقیق 

اعشار محاسبه کنند.
و  علمی  مراکز  ترین  بزرگ  در  دانشمندان  اکنون  هم   
و  فضاپیماها  ساخت  برای  ناسا  چون  جهان  مهندسی 
تا  را  پی  عدد  توانسته اند  مخروطی  اشکال  از  استفاده 

چند صد رقم اعشار حساب کنند.

عجایب هفتگانه شهر دبی !!!


