
هر  از  بيشتر  حاضر  عصر  در  نوين  پديده  يک  عنوان  به  شهرنشيني  رشد 
دارد.  ادامه  توسعه  به  رو  جوامع  در  ويژه  به  و  گذشته  در  ديگري  زمان 
انسان موجودي است که در سايه حيات اجتماعي به زندگي انساني رسيده 

است اگر حيات اجتماعي از حيات انسان ها حذف شود، آدمي هرگز موفق 
و  فردي  و حقوق  و ضوابط  اصول  به  و  بسازد  را  نخواهد شد خويشتن 
اجتماعي آشنا شود. جوامع جهان سومي فعلي شاهد گسترش شهرنشيني 

با آن مواجه شده اند.  وسيعي هستند که حتي جوامع صنعتي از قبل کمتر 
اين حرکت براي کشورهاي رو به توسعه تحوالت عمده اي را در زمينه هاي 

مختلف اقتصادي، فرهنگي و نظاير آن به دنبال داشته و ...
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سرپرست  و  فقيه  ولی  نماينده 
اظهارات  از  ايرانی  حجاج 
درباره  غيرمسئول  افراد  سياسی 
حج انتقاد کرد. حجت االسالم 
قاضی  علی  سيد  المسلمين  و 
عسکر نماينده ولی فقيه در امور 

حج و زيارت در همايش روحانيون و معين کاروان های حجاج در 
بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه گفت: ...

مدير کل اداره فرهنگ و ارشاد 
گفت:  اصفهان  استان  اسالمي 
مطبوعات  جشنواره  ششمين 
خبرگزاري هاي  نمايندگي  و 
متفاوت  اصفهان  استان  داخلي 
گذشته  سال هاي  جشنواره   با 

خواهد بود. عليرضا حسيني در جمع خبرنگاران با اشاره به اين که 
آثار برگزيده اين ...

استان  هتلداران  اتحاديه  رئيس 
 ۳۰ کاهش  گفت:  اصفهان 
درصدی گردشگر داخلی به دليل 
اقتصاد  به  رود  زاينده  خشکی 

اصفهان آسيب وارد کرده است.
داشت:  اظهار  رضايت  اصغر 

می توان گفت خشکسالی به طور صد درصد در حضور گردشگر داخلی 
در اصفهان تأثير داشته است...

در جشنواره رسانه هاي اصفهان، برخالف  گذشته؛
اسامی داوران تهرانی اعالم خواهد شد

سرپرست حجاج ايراني:
مراسم برائت از مشركين را طبق برنامه 

اجرا مي كنيم

صفحه يك

رئیس اتحاديه هتلداران استان:
 ركود گردشگری بر اقتصاد اصفهان

اثر گذاشت

اقتصاد    صفحه 3

فرهنگ و هنر  صفحه 5

بر اساس پژوهش هاي انجام شده :

بزهكاري رو به رشد است

صفحه  3

صفـحهصفـحه

سجاد مرادی:

 ورزش ایران
فدای فوتبال شده است

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

 افزایش تعداد افراد جویای کار
در اصفهان نگران کننده است

صفحه  4

با رشد چشمگیر و ناگهانی نرخ ها در اصفهان ؛

ميوه و سبزی، پوست مصرف كنندگان را می كند

اظهارات  از  ايرانی  حجاج  سرپرست  و  فقيه  ولی  نماينده 
سياسی افراد غيرمسئول درباره حج انتقاد کرد.

عسکر  قاضی  علی  سيد  المسلمين  و  االسالم  حجت 
همايش  در  زيارت  و  حج  امور  در  فقيه  ولی  نماينده 
روحانيون و معين کاروان های حجاج در بعثه مقام معظم 
از مشرکين به  برائت  رهبری در مکه مکرمه گفت: مراسم 
اجرا عرفات  در  برنامه  طبق  را  حج  سياسی  رکن   عنوان 

می کنيم.
 نماينده ولی فقيه در امور حج و زيارت خاطرنشان کرد: 
مشرکين  از  برائت  )ره(،  خمينی  امام  فرموده  براساس 
اجرا عرفات  در  برنامه  طبق  و  است  حج  سياسی   رکن 

می کنيم.
 وی ياد آور شد: البته برخی افراد شيطنت هايی کردند که 
يا از سر غفلت حرف زدند، کسانی که هيچ مسئوليتی در 
می شود!  چه  امسال  اند،  کرده  نظر  اظهار  اما  ندارند،  حج 
ندارند، هرچه  قبال حج  چرا کسانی که هيچ مسئوليتی در 

دلشان می خواهد حرف می زنند، بعد روزنامه های خارجی 
روزنامه  يک  فرض  به  می کنند  بزرگنمايی  را  مسائل  هم 
 کويتی السياسه به دروغ نوشته امسال فرماندهان سپاه به حج

آمده اند.
ها  آمريکايی  بازی  بيان  با  عسکر  قاضی  االسالم  حجت   
در آستانه سفر حج تمتع گفت: طرح ساختگی ترور سفير 
عربستان آن هم توسط فرد فاسد و فراری را مطرح کردند، 
حال سئوال اين است، اين فرضيه چه نفعی برای جمهوری 

اسالمی دارد.
 نماينده ولی فقيه خاطرنشان کرد: عربستان برای جمهوری 
اتفاق  ای  منطقه  مسائل  گاهی  البته  نيست،  خطر  اسالمی 
می افتد که با تدبير حل می شود، ولی سياست نظام جمهوری 
اسالمی اين نيست، شما روحانيون کاروان بايد مراقبت کنيد 

تا سياست های رهبری را تبيين کنيد.
 سرپرست حجاج ايرانی در اين همايش با اشاره به مشکل 
با  همراهی  در  الحرام  مسجد  در  کاروان  روحانيون  برخی 

کاروان گفت: با نماينده محمد بن نايف صحبت کردم که 
الحرام همراه  و مسجد  مروه  و  در صفا  کاروان  روحانيون 
کاروان خود هستند، پاسخ سئواالت شرعی مردم را می دهند، 
زيرا 25 درصد زائران باالی 65 سال سن دارند که نه عربی 
بلد هستند و نه می توانند از شورای افتاء شما که طبق اهل 
اجازه  گفتيم  بنابراين  کنند،  سئوال  می شود،  عمل  سنت 
 ندهيد که از همراهی روحانی با کاروان خود مانعی ايجاد

کنند.
  وی گفت: مسأله لزوم همراهی روحانی با کاروان در مسجد الحرام
و سعی و صفا را به سفير خودمان در عربستان هم اطالع 

داديم.
وی گفت: به روحانيون پيش از اين هم تذکر داده شده که 
رايانه شخصی بايد خالی از مسائل حساسيت انگيز باشد، اما 
برخی رعايت نکرده و مسايلی مانند سی دی حاوی مطالب 
که همه  در حالی  است،  داشته  به سوی ظهور  واقعی  غير 

مراجع و علما مطالب آن را رد کرده اند.

بيانيه

گفتگو

بيانيه جامعه اسالمی كارگران 
به مناسبت یوم ا... 13 آبان

اسالمی  انقالب  افتخار  پر  و  مشعشع  تاريخ  دفتر 
جوهر  با  که  است  زرينی  از صفحات  مملو  ايران 
و  شناسی  زمان  ايستادگی،  ايثار،  شهادت،  ناب 

دشمن شناسی نگاشته شده است.
آری، صفحات زرينی که صفتی جز روزهای خدا 

آنها را نشايد. 
از  خدا  بالمنازع  قدرت  دست  که  روزهايی 
و  آگاه  مردمان  پوالدين  اراده  و  همت  آستين 
صالبت  با  و  آمده  بيرون  بوم  و  مرز  اين  هوشيار 
 و شکوه تمام بت های استکبار و استعمار را درهم

شکستند.
و  تاريخی  رويداد  سه  سالروز  آبان   1۳ ا...  يوم 
اسالمی  انقالب  کبير  رهبر  »تبعيد  ساز  سرنوشت 
»شهادت ترکيه«،  به  خمينی)ره(  امام   حضرت 
دانش آموزان به دست دژخيمان رژيم ستم شاهی« 
برای  آمريکا«  جاسوسی  النه  »تسخير  سرانجام  و 
اين  نظير  بی  عزت  و  افتخار  سند  دوران  هميشه 

ملت است.
آری، رادمردی از تبار پاکان و سالله خاتم پيامبران 
فرياد رهايی اسالم از چنگال طاغوت زمان را سر 
آزادی،  و  اسالمی  انقالب  طيبه  نهال شجره  و  داد 
با  که  نمود  پاک وطن غرس  را در خاک  استقالل 
با  و  شد  آبياری  شهيد  آموزان  دانش  سرخ  خون 
بصيرت و شجاعت بی بديل دانشجويان پيرو خط 
درهم  آمريکا  بزرگ  شيطان  دروغين  ابهت  امام، 
ميهن  اين  از  استکبار  پليد  دستان  و  شد  شکسته 

مقدس قطع گرديد.
بار  به  اسالمی  انقالب  تنومند  درخت  امروز 
آفرين  سعادت  و  حياتبخش  ثمرات  و  نشسته 
و  علمی  پيشرفت  ملی،  عزت  و  استقالل  در  آن 
تمامی  کام  المللی،  بين  اقتدار  و  اقتصادی  رشد 
 آزاديخواهان و عدالت طلبان جهان را شيرين نموده

است.
ضمن  اصفهان  استان  کارگران  اسالمی  جامعه 
و اصناف  همه  از  روز  اين  عظمت   پاسداشت 
اين  پرتالش،  و  عزيز  کارگران  ويژه  به  اقشار 
دعوت توليد  و  صنعت  کار،  سنگر   جهادگران 
 می نمايد تا با حضور گسترده و مشارکت پر شور
 در راهپيمايی يوم ا... 1۳ آبان شرکت نموده و بار
معظم مقام  تعبير  و  تدبير  به  که  سالی  در  ديگر    
مزين اقتصادی«  »جهاد  سال  نام  به   رهبری 
 گشته است با آرمان های واالی انقالب اسالمی و
مقام بخش  تعالی  منويات  و  شهيدان   امام 
عظمی واليت تجديد ميثاق نموده و همچون گذشته 
 پايمردی و ايستادگی خلل ناپذير خود را در دفاع
برابر در  انقالب  و  اسالم  ناب  های  ارزش   از 
نمايــش به  دشمنـــان  و  دوستــان   ديــدگــان 

گذارند.

اصفهان،  استانداري  عمومي  روابط  گزارش  به 
عبدالخالد  با  ديدار  در  اصفهاني  ذاکر  عليرضا 
ابراهيم سر وزير ايالت سالنگر مالزی گفت: استان 
اصفهان دارای 2۳ شهرستان و 1۰2 شهر و دارای 

آثار تاريخی زيادی است.
وی با بيان اين که استان اصفهان چهار راه ارتباطی 
طول  در  استان  اين  داشت:  اظهار  است  کشور 
تاريخ به خاطر اين امر مورد توجه مقامات ارشد 

کشور قرار گرفته است.
ذاکر اصفهانی با اشاره به تاريخ هفت هزار ساله 
اصفهان افزود: اين شهر در سه دوره تاريخي آل 
بويه، سلجوقيان و صفويه به عنوان پايتخت کشور 
ايران مطرح بوده است. استاندار اصفهان، نقطه اوج 
درخشش شهر اصفهان را مربوط به عصر صفويه 
 دانست و افزود:  صفويه با توسل به انديشه هاي

شيعي، پايه هاي وحدت ايراني را در آن مقطع 
تاريخي ايجاد کردند. 

پشتوانه  عنوان  به  شيعي  ايدئولوژي  گفت:  وي 
را  ملي  وحدت  اين  توانست  فلسفي  و  فکري 
مالصدرا،  مانند  افرادي  توسط  که  کند  ايجاد 
تأثير  و  شد  تئوريزه  ميرداماد  يا  ميرفندرسکي 
استاندار  گذاشت.  معاصر  فلسفه  در  شگرف 
اصفهان با اشاره به اين که اين حوزه تمدني عالوه 
شعر،  هنر،  ادبيات،  مانند  هايي  زمينه  فلسفه  بر 
موسيقي، معماري و فقه را نيز در برداشت گفت: 
بناهاي به جاي مانده از آن دوره، يادآور آن فکر 

و ايدئولوژي است، بنابراين براي ما حفظ آن ها 
از اهميت ويژه برخوردار است. وي افزود: هنر و 
فرهنگ امروز ما ريشه در اين تفکر دارد که از آن 
به مکتب اصفهاني ياد مي کنيم. استاندار اصفهان 
تأکيد کرد: در زمان حاضر براي بازشناسايي اين 
آفريني آن در عرصه هاي مختلف  باز  تاريخ و 
تالش کرديم. ذاکر اصفهانی با بيان اين که استان 
اصفهان دارای هشت هزار واحد توليدی است، 
استان  اين  داد: 7۰ درصد فوالد کشور در  ادامه 
توليد می شود. وي با بيان اين که استان اصفهان 
قطب اول صنعت کشور است ادامه داد: بسياری از 
 فعاليت های صنعتی استان بر پايه علوم و داده های

دانشگاهی انجام می شود. وی با بيان اين که در 
استان اصفهان 1۰۰ واحد دانشگاهي وجود دارد، 
از  استان  اين  تحقيقاتي  و  علمي  شهرک  گفت: 

جايگاه بااليي برخوردار است. 
وي با بيان اين که اين شهرک با بسياري از شهرک 
هاي علمي و تحقيقاتي مالزي همکاري مي کند، 
افزود: جمعي از دانشمندان کشور مالزي طي يک 
ماه آينده براي ايجاد برگزاري يک همايش به اين 

استان مي آيند. 
بخش  در  اصفهان  استان  که  اين  بيان  با  وي 
صادرات داراي شرايط خوبي است، افزود: سنگ 
اين استان به کشورهاي اروپايي صادر مي شود. 
ذاکر اصفهاني با بيان اين که اين استان در چند 
شده  روبه رو  خشکسالي  مشکل  با  اخير  سال 

است، افزود: درصدد رونق صنعت توريست در 
اين استان هستيم. وي اظهار داشت: اصفهاني هاي 
زيادي در طول سال به کشور مالزي سفر مي کنند. 
استاندار اصفهان با بيان اين که درصدد افزايش 
با کشورهاي دوست  فرهنگي  بخش  در  ارتباط 
خود می باشيم، گفت: اين استان از آمادگي کامل 
براي برگزاري هفته فرهنگ در مالزي برخوردار 

است.  
اسالمي  انقالب  خصوص  در  اصفهان  استاندار 
گفت: قبل از انقالب اسالمي قدرت هاي بزرگ 
نفوذ و دست  ايران تحت  بودند کشور  درصدد 
نشانده آنها باشد که اين امر محقق نشد. وي با 
بيان اين که انقالب اسالمي برآمده از عقبه فکري، 
داشت:  اظهار  است،  ايرانيان  اعتقادي  و  ديني 
بازگشت  براساس ماهيت  ايران  انقالب اسالمي 
به خويشتن در ايران شکل گرفت و در مقايسه با 

ديگر انقالب ها متفاوت است. 
انقالب  در  مردم  که  اين  بيان  با  اصفهاني  ذاکر 
اسالمي با شعار »نه شرقي و نه غربي، جمهوري 
استقالل رسيدند، گفت: کشورهاي  به  اسالمي« 
 اسالمي خيزش خود را عليه حکام دست نشانده
اند.  کرده  آغاز  اسالمي  انقالب  از  تأسي  با 
ايدئولوژي ناشي از انقالب اسالمي منشأ بيداري 
و حرکت عليه رژيم صهيونيستي شده است و 
هم اکنون دنيا شاهد حوادث جديدي می باشد 
آفريقا  شاخ  کشورهاي  اسالمي  بيداري  موج  و 

تا خاورميانه را فراگرفته و شرايط جديدي را به 
استکبار جهاني به سرکردگي آمريکا و صهيونيسم 

جهاني تحميل کرده است. 
استاندار اصفهان همچنين در اين ديدار به سئواالت 
اعضاي هيأت در بخش هاي مختلف پاسخ داد.  

سر وزير ايالت سالنگر مالزی با بيان اين که شش 
هزار ايرانی در مالزی زندگی می کنند گفت: در 
اين کشور چهار هزار دانشجوی ايرانی مشغول به 
تحصيل هستند. عبدالخالد ابراهيم افزود: کشور 

ايران مورد توجه نخست وزير مالزی است.

سرپرست حجاج ايراني:

مراسم برائت از مشركين را طبق برنامه اجرا مي كنيم

استاندار اصفهان در ديدار با سر وزير ايالت سالنگر مالزی: 
اصفهان چهارراه ارتباطي كشور است
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از  مجلس  رئيس  نايب  فارس: 
موضوع  که  خواست  نمايندگان 
بقيه  با  را  اقتصاد  وزير  استيضاح 
دولت  گفت:  و  نکنند  خلط  مسائل 
جديت  با  پولشويی  با  مبارزه  در 

عمل کرده است.
دوم  رئيس  نايب  باهنر  محمدرضا 
مجلس که رياست بخشی از جلسه 
بر  را  اقتصاد  وزير  استيضاح  علنی 
خطاب  سخنانی  طی  داشت،  عهده 

به  استيضاح کنندگان  از  يکی  گفت:  نمايندگان  به 
را  پولشويی  موضوع  کرد،  اشاره  پولشويی  مقوله 
مدتی است که نظام بين الملل عليه ما مطرح کرده و 

ما بخشی از آن را سياسی می دانيم.
پولشويی  زمينه  در  البته  افزود:  وی 
دولت با جديت ورود کرده است، به 
نحوی که امروز همان نظام بين الملل 
مثبتی  قدم های  دولت  که  می گويد 

برداشته است.
کرد:  تصريح  مجلس  رئيس  نايب 
و  است  ديگری  بحث  استيضاح 
خود  سخنان  در  بايد  نمايندگان 
مباحث امنيتی را رعايت کنند. باهنر 
همچنين تأکيد کرد: بحث استيضاح وزير اقتصاد در 
مقوله مبتال به روز است و نمايندگان آن را با بقيه 

خلط نکنند. 

ليبراليسم غربي و چالش 
اعتراضات مردمي

فکري-  مرجع  عنوان  به  دموکراسي  ليبرال  ايرنا: 
در  اينک  اروپايي  هاي  دولت  از  بسياري  سياسي 
برابر چالش هايي از جنس اعتراضات مردمي نسبت 
به عملکرد نظام هاي سياسي غربي قرار دارد و در 
شرايط جديد آموزه هاي ترويجي نظام هاي سياسي 
غربي به آزمون مطالبات شهروندان اروپايي گذاشته 

شده است.
مدت ها است که بروز اعتراضات مردمي، به بخش 
عمده گرفتاري هاي دولت هاي اروپايي تبديل شده 
درآمده  زانو  به  بدهکار  عنوان  به  يونان  از  است. 
که  فرانسه  و  آلمان  انگلستان،  تا  گرفته  اروپايي 
کمترين ميزان تاثير پذيري از بحران اخير اقتصادي 
اعتراضات  طعم  نوعي  به  هرکدام  اند  داشته  را 
اقتصادي-  مطالبات  چشمگير  رشد  و  خياباني 

اجتماعي شهروندان خود را چشيده اند.
در شرايطي که چند ماه پيش از شروع اعتراضات 
مردمي در اروپا، خاورميانه و شمال آفريقا دستخوش 
تحوالت موسوم به بهار عربي بود و غربي ها با نگاه 
اعالن  به  ها  دست  دور  از  آتش  بر  دستي  داشتن 
مواضع در قبال اين تحوالت مي پرداختند، اکنون 
از  مملو  حدي  تا  غربي  کشورهاي  دروني  فضاي 
دغدغه  که  است  اجتماعي  اقتصادي،  ثباتي  بي 
و  پردازي  سياست  اصلي  اولويت  به  دروني   هاي 
آمريکايي  و  اروپايي  دولتمردان  هاي  جويي  چاره 

تبديل شده است.
بروز اعتراضات گسترده در نزديک به 1۰۰۰ نقطه 
و  شديدتر  شکل  به  اروپا  و  آمريکا  در  که  جهان 
گسترده تري نمود يافت در روز شنبه نقطه عطفي 
به  غربي  شهروندان  اخير  ماه  چند  اعتراضات  در 
بار  هماهنگ  حرکتي  عنوان  به  و  گذاشت  جاي 
ديگر زنگ هشدار را در برابر عملکرد دولت ها به 
صدا درآورد. حضور گسترده و هماهنگ مخالفان و 
معترضان عملکرد دولت ها در بسياري از شهرهاي 
اشغال  اعتراضي  از جريان  اروپا که  آمريکا و  مهم 
تاکنون  خورد  مي  کليد  آمريکا  در  استريت  وال 
موجب ارائه تحليل و تفسيرهاي متعدد و گوناگوني 
برقراري  با  ها  آن  از  توجهي  قابل  بخش  که  شده 
آفريقا  شمال  و  خاورميانه  تحوالت  بين  ارتباط 
اعتراضات  آمريکا،  و  اروپا  اخير  رويدادهاي  با 
شهروندان کشورهاي غربي را تداوم پديده اي چون 

بهار عربي قلمداد مي کنند.
و  عربي  بهار  هاي  تفاوت  و  تشابهات 

اعتراضات شهروندان آمريكايي و اروپايي
و  اروپا  اخير  تحوالت  اشتراک  وجه  ترين  مهم 
آمريکا با انقالب هاي عربي را مي توان در ايجاد 
سرخوردگي ميان شهروندان جستجو کرد. در ميان 
کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا با وجود طرح 
و  سياسي  فضاي  گشايش  براي  اندازهايي  چشم 
آزادي هاي مدني از سوي نخبگان سياسي، تداوم 
فشارهاي ناشي از اقتدارگرايي نظام هاي حاکم بر 
پيکر جوامع خاورميانه اي موجب شد تا در شرايط 
ايجاد چالش هاي اقتصادي، سر خوردگي مضاعف 
اجتماعي، سياسي و اقتصادي به شکل نيرويي غير 
کشورهايي  سياسي  نظام  و  شده  آزاد  کنترل  قابل 
و  سازد  دگرگون  را  ليبي  و  مصر  تونس،  چون 
کشورهايي  در  سياسي  نظام  کردن  ساقط  تکاپوي 

چون يمن، بحرين و... ادامه يابد.
در  سرخوردگي  احساس  همين  آمدن  وجود  به 
ميان مردمي که مدت ها با چالش هاي بحران اخير 
هاي  دولت  از  و  بوده  گريبان  به  دست  اقتصادي 
دموکراتيک خود خواستار بذل توجه بيشتر نسبت 
به وضعيت شهروندان خود هستند موجب شد تا 
اروپا و آمريکا نيز دستخوش ناآرامي هاي اجتماعي 
شود. به گمان معترضان شعارهاي دموکراتيک که 
براي  انتخابات  هنگام  در  غربي  هاي  دولت  همه 
جلب آراي عمومي سر داده اند، در مراحل پس از 
به قدرت رسيدن در ميان مجادالت سياسي و حزبي 

رنگ باخته و به فراموشي سپرده مي شود.
متوجه  توان  مي  را  ها  اعتراض  اصلي  محور 
ها  دولت  سوي  از  اجتماعي  هاي  هزينه  کاهش 
واسطه  به  غربي  هاي  دولت  از  بسياري  دانست. 
اروپايي و آمريکا  بحران جهاني که در کشورهاي 
جهت  در  داشته  دنبال  به  را  تأثيرات  بيشترين 
هزينه  از  کاستن  در  سعي  ها  بدهي  ميزان  کاهش 
هاي اجتماعي داشته اند. در صورتي که دولت هاي 
مستقيم  غير  تزريق  با  رفاه  هاي  دولت  به  موسوم 
هاي  طرح  قالب  در  شهروندان  زندگي  به  بودجه 
هاي  گوناگون، صندوق  هاي  بيمه  مانند  اجتماعي 
حمايتي مالي، بهداشت عمومي و... طي سال هاي 
و  اجتماعي  نيازهاي  بين  وابستگي  نوعي   اخير 
بودجه هاي دولتي به وجود آورده اند، اقداماتي چون 
با کاهش دستمزدها  اين هزينه ها همزمان  کاهش 
مي تواند به شکل جدي بر زندگي شهروندان غربي 

تأثيرگذار باشد.
اعتراضات  از  را  خاورميانه  هاي  قيام  آنچه  اما  و 
سازد  مي  متمايز  تا حدي  آمريکا  و  اروپا  عمومي 
حد و مرز اعتراض ها و هدف نهايي شورش هاي 
خياباني است. آنچه مشخص است اين که بحران 
اقتصادي در هر دوره تاريخي در زمره چالش هاي 
مسأله  اما  است  داشته  قرار  ها  دولت  روي  پيش 
اينجاست که عملکرد ضعيف و انفعالي دولت ها به 
موازات افزايش شکاف هاي اجتماعي و اقتصادي 
دنبال  به  را  اعتراضات عمومي  تواند  است که مي 

داشته باشد.
انگليس و جنبش  در  تداوم شورش هاي خياباني 
اشغال وال استريت در آمريکا، اعتراضات گسترده 
ايتاليا،  معترض  شهروندان  حضور  و  اسپانيا  مردم 
يونان و... در خيابان ها شايد در مقطع کنوني تنها 
هدف  با  و  بوده  ها  دولت  عملکرد  به  اعتراضي 
يابد  ادامه  ها  دولت  تصميمات  و  روندها  اصالح 
انداز  چشم  اکنون  هم  از  تواند  مي  واقع  در  اما 
 ايجاد چالش هاي مبنايي در آينده براي سرنوشت 

نظام هاي سياسي غربي را مشاهده کرد.

ايسنا: نماينده مردم خميني شهر گفت: نظام رياستي فعلي به دليل اين 
که رئيس جمهور با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شود قابل قبول 
و اين نظام  براي مشارکت بيشتر مردم مؤثر است، اما اگر در مقطع 
زماني به نتيجه الزم برسيم که نظام پارلماني مي تواند اثربخشي و 
پاسخگويي بيشتري براي کشور داشته باشد، بی شک همه با اجراي 

آن موافقت خواهند کرد.
آنچه که در اسالم مهم  اين که  به  اشاره  با  ابطحي  محمد جواد 

است اجراي احکام و دستورات اسالمي مي باشد، افزود: جمهوري 
اسالمي بهترين راه براي پياده کردن احکام الهي و از طرفي مقدمه 

رسيدن به حکومت اسالمي است .
وي با اشاره به اين که همواره بايد تالش کرد تا احکام اسالمي در 
جامعه اجرا و نهادينه شود، گفت: اگر قرار باشد احکام و دستورات 
اسالمي اجرا نشود، ساختار را تغيير دادن دردي از ما درمان نمي کند 

و به تعبيري نه نظام رياستي به نفع مردم است و نه نظام پارلماني.

عضو کميسيون امنيت داخلي و شوراهاي مجلس افزود: با تغيير 
ساختار سياسي کشور از رياستي به پارلماني  مخالف نيستم، اما 
معتقدم اين تغيير بايد به گونه اي انجام شود که بتوان به بهترين شکل 

احکام و دستورات اسالمي را اجرا کرد.
نظام  اگر ساختار  که  فکر مي کنند  کرد: گروهي  وي خاطرنشان 
سياسي کشور تغيير پيدا کند فرصتي برايشان پيش مي آيد تا نظام را 
به نظامي سکوالر مبدل کنند، اما اين گروه سخت در اشتباه هستند 

زيرا دغدغه  مقام معظم رهبري از مطرح کردن تغيير نظام رياستي به 
پارلماني اجراي هرچه بيشتر و بهتر احکام اسالمي، اجراي عدالت و 

پاسخگويي بيشتر مسئوالن در برابر مردم بوده است. 
عضو کميسيون امنيت داخلي و شوراهاي مجلس بيان کرد: بنده 
معتقدم نظام پارلماني يک نهاد غربي است و ما اگر بخواهيم به 
در  چيز  هر  از  قبل  بايد  کنيم  حرکت  اسالمي  حکومت  سمت 

کارکردهاي پارلمان تجديد نظر کنيم. 

فارس: نماينده مردم تهران در مجلس گفت: چه 
آقای حسينی از رخ دادن چنين تخلفات مالی در 
بانک ها بی خبر بوده و چه مطلع بوده است،  عدم 
کفايت وی در تصدی وزارت اقتصاد محرز است 
که متأسفانه مدارک متقن حاکی از آگاهی جناب 

وزير است.
احمد توکلی نماينده مردم تهران و يکی از استيضاح 
کنندگان وزير اقتصاد و دارايی در جريان استيضاح 
سيدشمس الدين حسينی در صحن مجلس با بيان 
دل  اصولگرايی  مدعيان  ما  به  که  مردمی  که  اين 
دولت  دوران  در  که  نداشتند  توقع  بودند،  بسته 

و  رانت خواری  و مجلس طرفدار عدالت رکورد 
توقع  مردم  داشت:  اظهار  شود،  زده  سوءاستفاده 
اين رسوايی بزرگ  داشتند دولتمردان مسئول در 
مسئوليت بپذيرند و تن به استعفا داده و خود را 
در معرض قضاوت دستگاه قضايی قرار دهند، اگر 
هم  استعفا ندادند، رئيس دولت آنها را برکنار کند 
و با اين کار ننگ ويژه خواری را از دامن جريان 
اصولگرايی بزدايد  اما در اين که اين آقايان نه تنها 
مسئوليت نپذيرفتند بلکه عذرخواهی هم نکردند، 
در جلسه غيرعلنی مجلس نيز طوری سخن گفتند 

که گويی جايزه هم بايد بگيرند.

ميزان  داستان،  اين  از  تلخ تر  داد:  ادامه  توکلی 
حکايت  غيرقانونی  اعتبارات  و  تسهيالت 
بيت المال  تاراج  قبال  در  که  است  وثيقه هايی 
گذاشته شده است؛ 72 درصد وثايق گرفته شده 
اين  و  مستغالت  و  ملک  نه  است  سفته  و  چک 
يعنی هيچ، چرا که طبق آخرين اطالعات هنوز اين 
گروه بيش از سه هزار و 6۰۰ ميليارد تومان بابت 
کالهبرداری و يا مانده تسهيالت دريافتی به نظام 

بانکی بدهکار است.
وی اضافه کرد: اما مسئوالن با خوشحالی به مردم 
و  هزار  چهار  گروه حدود  اين  که  می دهند  خبر 

نگران  مردم  و  دارد  دارايی  تومان  ميليارد   7۰۰
استيفای حقوق بانک ها نباشند ولی نمی گويند که 
خودشان يا مأموران تحت امرشان طی اين سال ها 
چگونه عمل کرده اند که اين گروه از سال 85 تا 
9۰ با آورده 5۰ ميليون تومان توانست چهار هزار 
طی  يعنی  بيندوزد.  ثروت  تومان  ميليارد   7۰۰ و 

حدود شش سال ثروتش 94 هزار برابر شد.
اين نماينده مجلس افزود: در نتيجه تأييد و تعيين 
صورت های مالی بانک تحت رياست وزير اقتصاد 
انجام می شود و سوءاستفاده نجومی امير منصور 
آريا در طی چند سال اتفاق افتاده است؟ و چرا 
آن  رياست  که  بانک ها  عمومی  مجمع  و چگونه 
حسينی است، در بررسی گزارش ساالنه بانک ها 

هيچ موضوعی در خصوص تخلف نيافت.
توکلی همچنين تأکيد کرد:  اگر وزير از رخ دادن 
چنين تخلفات مالی در بانک ها بی خبر بوده است، 
پس در انجام وظايف رياست مجمع سهل انگاری 

کرده و اگر مطلع بوده است که وامصيبتا.
وی اضافه کرد: در هر دو حالت عدم کفايت وی 
که  است  محرز  خطير  مسئوليت  اين  تصدی  در 
متأسفانه مدارک متقن حاکی از آگاهی جناب وزير 
است چرا که طبق اسناد موجود حداقل سه نامه در 
تاريخ های 5 / 7 /88 و 29/ 9/ 88 و 89/6/8 به 
امضای مشاور وزير و مدير کل بازرسی او است 
اقدامات  به  نسبت  متفاوت  مصاديق  ذکر  با  که 
می دهد.  هشدار  آريا  منصور  امير  گروه  متخلفانه 
بنابراين حسينی می تواند منکر شود که گزارشات 

با اين اهميت را مشاورش از او پوشانده است؟
اين نماينده مجلس ادامه داد: همچنين نمايندگی 
سهام دولت در بانک ها طبق تبصره ماده 6 قانون 
اقتصاد  وزير  عهده  بر  بانکی،  تسهيالت  اعطای 
بانک  مالکيت  که  اين  به  توجه  با  بنابراين  است 
صادرات  بانک  سهام  از  عمده ای  بخش  و  ملی 
وزير  کننده  تعيين  نقش  است،  دولت  عهده  بر 
اقتصاد قطعی است. بنابراين دفاع از منابع دولت 

در بانک ها و جلوگيری از اتالف منابع بانکی بر 
عهده وزير اقتصاد است.

بر  سنگينی  ضربه  اخير  اختالس  افزود:  توکلی 
سوددهی بانک ها وارد کرده است و اين موضوع 
نماينده  آقای حسينی نمی تواند  نشان می دهد که 

امينی برای سهام دولت باشد.
انتخاب  غم انگيز  داستان  گفت:  همچنين  وی 
خاوری و جهرمی و صدور حکم مدير عاملی آنها 
بدون مقررات و مصالح کشور را خواهيد شنيد اما 
قانون های  با  اينجا کافی است توجه کنيد که  در 
موجود، تمامی مسئوليت خاوری و جهرمی عقاًل، 
شرعًا و قانونًا بر عهده آقای حسينی است. حتی 
می بود،  آنها درست  انتخاب  محال  به فرض  اگر 
تشخيص  با  می شد  اعمال  درستی  نظارت  اگر 
از اختيار قانونی  ناکارآمدی و بروز عالئم فساد، 
خود، در عزل مديران استفاده کند تا از اين فاجعه 

پيشگيری کند.
حائز  نکته  اين  کرد:  تصريح  ادامه  در  توکلی 
اهميت است که حداقل چهار معاون و يک مدير 
مديره  هيأت  او عضو  به حکم  وزير  ستادی  کل 
اين  از  که  هستند  غيردولتی  و  دولتی  بانک های 
بانکی دارد و چهار نفر  تنها يکی سابقه  پنج نفر 
مقررات  برخالف  بانکی  سابقه  هيچ  بدون  ديگر 
برای  را  وزير خود  آقای  گويا  که  نصب شده اند 
هميشه مصون از پاسخگويی می ديد که بی اعتنايی 

به قانون عادت وی شده بود. 
مسئوليت های  خصوص  در  گفت:  پايان  در  وی 
تا  اما  دارد  وجود  نيز  ديگری  نکات  وزير  آقای 
شده  متزلزل  حسينی  مسئوليت  نيز  جا  همين 
است. چرا که احکام قانونی بسياری انجام نشده 
است و بر زمين مانده و برخی قوانين به صورت 
چپاولگری  شيطان  نتيجه  در  شده  انجام  ناقص 
همدستانش  کمک  و  ويژه  حمايت های  با 
برابر هزار   94 را  خود  ثروت  ساله  پنج   توانسته 

 سازد. 

سراسری

توکلی در موافقت با استیضاح وزير اقتصاد:

ثروت گروه آریا ظرف شش سال ۹۴ هزار برابر شد

خبر

نصف النهار

تقدیر مجمع جهاني انرژي از طرح هدفمندی
تابناک: دبيرکل مجمع جهاني انرژي با ستايش اجراي قانون 
با  ايران گفت:  اسالمي  ها در جمهوري  يارانه  هدفمندي 
وجود اين که دشواري هاي زيادي بر سر راه تحقق اين 
قانون وجود داشت با اين حال ايران به خوبي توانست اين 

طرح عظيم را به مرحله اجرا درآورد.
نويی فن هالس؛ دبيرکل مجمع جهاني انرژي در پانزدهمين 
همايش بين المللي مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي با  

عنوان فناوري و نوآوري در صنعت نفت و گاز، با بيان اين که چشم نسل هاي فرداي 
جهان به ذخاير عظيم گازي ايران دوخته شده است افزود: نقش بي بديل ايران در 
بازارهاي جهاني گاز را نمي توان ناديده گرفت زيرا امروز تمام نگاه هاي جهاني در اين 
صنعت به ايران معطوف شده است. فن هالس درباره مزاياي بهره مندي از تکنولوژي در 
صنعت نفت و گاز گفت: افزايش سطح فناوري مي تواند باعث ايجاد اطمينان خاطر در 
ميان سرمايه گذاران مطرح صنعت نفت شود و از اين منظر صنعت نفت مي تواند رشد 
قابل توجهي داشته باشد. وي در ادامه به فراگير شدن تکنولوژي توليد نفت و گاز از 
طريق شيل نفت و شيل گاز اشاره کرد و گفت: استفاده از شيوه حفاري هاي افقي بدين 

منظور مي تواند آغازگر انقالبي آرام در صنعت نفت به شمار آيد.

وعده برگزاري اولين انتخابات پارلماني در قطر
قطر  امير  ثاني،  آل  خليفه  بن  حمد  شيخ  ايسنا: 
اين  شوراي  مجلس  انتخابات  اولين  که  کرد  اعالم 
خواهد برگزار   2۰1۳ سال  دوم  نيمه  در   کشور 

 شد.
مراسم  در  که  قطر  امير  ثاني،  آل  خليفه  بن  حمد  شيخ 
آغاز به کار دور جديد نشست هاي مجلس شوراي قطر 
انتخابات  گرفتيم  تصميم  کرد:  تاکيد  مي گفت،  سخن 

اهداف  اکثريت  افزود:  قطر  امير  شود.  برگزار   2۰1۳ سال  دوم  نيمه  در  مجلس 
شوراي  انتخابات  ما  آن  براساس  و  شد  اجرا  قطر  اساسي  قانون  تعيين شده 
بلندپايه  مقام  اين  کرديم.  ايجاد  را  اساسي  قانون  دادگاه  و  کرده  برگزار  را  شهر 
چالش هاي  دليل  به  اساسي  قانون  بندهاي  از  برخي  اجراي  کرد:  تأکيد  قطري 
افتاد.   تأخير  به  منطقه  مساعد  چندان  نه  اوضاع  و  کشور  در  توسعه  رو  پيش  
مجلس شوراي قطر در سال 2۰۰8 قانوني را تدوين کرده بود که راه را به روي 
اعضاي  سوم  دو  که  گونه اي  به  گذاشته،  باز  پارلماني  انتخابات  جزئي  برگزاري 
قطر امير  نيز  را  باقي مانده  يک سوم  و  شوند  تعيين  انتخابات  طريق  از   مجلس 

 انتخاب کند. 

شوخي جمهوري خواهان با اوباما در هالووین!
  

ايسنا: مقام هاي حزب جمهوري خواه آمريکا از ايميلي که 
وب سايت اين حزب منتشر کرد و در آن تصوير باراک اوباما 
را به صورت مرده متحرکي به نمايش گذاشت که گلوله اي به 

سرش وارد شده، به شدت انتقاد کرد.
حزب  اعضاي  آسوشيتدپرس،  خبرگزاري  از  نقل   به 
را  آن  اقدام،  اين  کردن  محکوم  با  آمريکا  جمهوري خواه 
شرم آور و توهين آميز خواندند. اين نمايندگان همچنين 

اعالم کردند که عامالن اين اقدام را تحت پيگرد قرار مي دهند. در اين تصاوير مونتاژ 
شده، عالوه بر چهره باراک اوباما، رئيس جمهوري آمريکا، نانسي پلوسي، رهبر اقليت 
دموکرات در مجلس نمايندگان و از نمايندگان جمهوري خواه آمريکا و نيز حاميان اوباما 
ديده مي شوند. سخنگوي حزب جمهوري خواه در ويرجينيا اعالم کرد: اين تصاوير 
بسيار منزجر کننده و خشونت آميز است. وي همچنين خواستار عذرخواهي رسمي 
 اين وب سايت شد و گفت: چنين تصاويري نبايد بار ديگر منتشر شود. رئيس اين 
وب سايت نيز در پاسخ اظهار داشت: ما تالش داشتيم تا در روز جشن هالووين با اوباما 
شوخي کنيم اما برخي افراد از اين تصاوير اينگونه برداشت کردند که گويي ما قصد 

داشتيم اوباما را قرباني جرايم خشن نشان دهيم. 

جهان نما 

زاينده رود
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان از 
سهميه 6۰۰ هزار نفری استان اصفهان برای آموزش 
شهروند الکترونيک خبر داد و گفت: براساس اين 
طرح برای آموزش هر شهروند 2۳5 هزار تومان از 

سوی وزارت اقتصاد و دارايی هزينه می شود.
خبرنگاران  جمع  در  پور  تحويل  اله  حبيب 

اعالم کرد: 74 درصد جمعيت استان اصفهان را 
شهرنشينان به خود اختصاص داده اند و اين در 
حالی است که تعداد شهرهای استان نيز از يکصد 
اين شرايط  شهر گذشته است، به طوری که در 
آموزش در حوزه های شهرنشينی و شهروندی به 
يک ضرورت بدل گشته است. تحويل پور افزود:  
ملی  نهضت  کننده  آغاز  نقطه  عنوان  به  اصفهان 

فرهنگ شهروندی اقدام به تأسيس کميته فرهنگ 
اقدامات  راستای  در  و  است  نموده  شهروندی 
جامع در جهت اصالح و تغيير رفتارها، رسيدن 
به الگوی شهر اسالمی و در جهت برقرار کردن 
انضباط اجتماعی و قانون پذيری، طرح آموزش 
داد.  قرار  کار  دستور  در  را  الکترونيک  شهروند 
شهرداری  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  گفته  به 

اصفهان، اين طرح که با همت سه نهاد دانشگاه 
سازمان  و  دارايی  و  اقتصاد  امور  وزارت  تهران، 
شهرداری ها به اجرا در می آيد، برنامه آموزشی  
بينی کرده است  پيش  را  تا سه ساله  ماهه  شش 
قالب های دقيق و  که آموزش شهروندی را در 
علمی دنبال می کند.  تحويل پور خاطرنشان کرد: 
سهميه اصفهان برای اين برنامه آموزشی 4۰۰ هزار 

نفر است که  با گذراندن اين دوره، افراد مدرک 
معتبر گواهی پايان دوره  از دانشگاه تهران دريافت 
خواهند کرد. وی تصريح کرد: افراد از طريق ثبت 
نام در سايت کميته شهروندی می توانند تقاضای 
خود را برای شرکت در اين دوره آموزشی اعالم 
کنند. وی افزود: آموزش شهروند الکترونيک در 

هزار و 1۰۰ شهرداری کشور پيگيری می شود. 

در اصفهان انجام می شود:
اختصاص 235 هزار تومان برای آموزش هر شهروند الکترونيک

استان در  بيکاري  از رسيدن نرخ  استاندار چهارمحال و بختياري  ايسنا: 
شش ماهه نخست سال جاري  به 1۰/8 درصد خبر داد.

علي اصغر عنابستاني در جلسه شوراي اداري استان با اشاره به سفرهاي 
هيأت دولت به استان با بيان اين که 97 درصد مصوبات سفر هيأت دولت 
به استان اجرا شده است، افزود: از 1۰۰ مصوبه سفر اول هيأت دولت به 

استان 72 مصوبه تکميل و 18 مصوبه ديگر نيز در دست اقدام است. 
وي اظهار داشت: در دور دوم سفر هيأت دولت به استان نيز 2۰۰ مصوبه 
تصويب شد که 77 مصوبه اجرايي شد و 112 مصوبه ديگر نيز در دست 
اجرا است به طوري که مي توان گفت 94 درصد مصوبات دور دوم در 

مسير اجرايي شدن است.
عنابستاني با بيان اين که 45 درصد مصوبات دور سوم سفر هيأت دولت 
به استان روند اجرايي را طي کرده اند تصريح کرد: از 195 مصوبه دور 
سوم سفر هيأت دولت به استان چهار مصوبه اجرايي شد و 95 مصوبه در 

دست اقدام و 99 مصوبه ديگر نيز در حال اجرا شدن است.
به گفته وي، تکميل کارخانه سيمان شهرکرد، تکميل جاده لردگان- منج- 
بيدله، احداث تونل اول و دوم گردنه رخ، تکميل سالن انتظار فرودگاه 
شهرکرد، احداث ورق خودرو و گالوانيزه و کارخانه فوالد استان و تجهيز 
بيمارستان هاجر و کاشاني از مهم ترين پروژه هايي است که در استان 

اجرايي شده است.
وي وضعيت ايجاد اشتغال در استان را مطلوب ارزيابي و خاطرنشان کرد: 
سال گذشته نزديک به 24 هزار فرصت شغلي در استان ايجاد شد و آمار 

بيکاري در استان را به 1۳/6 درصد رساند.
عنابستاني با اشاره به کاهش نرخ بيکاري در استان ادامه داد: نرخ بيکاري 
استان در شش ماهه نخست سال جاري 1۰/8 درصد  بود، اين در حالي 
است که نرخ بيکاري در کشور در همين مدت 11/1 درصد اعالم شده 

است.

استاندار چهارمحال و بختیاري خبر داد:

رسيدن نرخ بيکاري  در شش ماهه نخست سال جاري به 10/8 درصد

نماينده مردم خمیني شهر در مجلس:

اگر قرار باشد احکام اسالمي اجرا نشود، ساختار را تغيير دادن دردي از ما درمان نمي كند

باهنر در صحن علنی مجلس:

دولت در مبارزه با پولشویی جدی عمل كرده است
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گفت:  بختياری  و  چهارمحال  استاندار  فارس: 
ظرفيت  يک  عنوان  به  بختياری  و  آب چهارمحال 
و  دهم  و  نهم  دولت  در  توسعه،  برای  استان  اين 
رياست جمهوری احمدی نژاد دوران طاليی خود را 

سپری کرده است.
اداری  شورای  نشست  در  عنابستانی  علی اصغر 
اين دوره چهارمحال  اين که در  بيان  با  استان  اين 
و بختياری خشکسالی های شديدی را برای مدت 
بروز  از  افزود: جلوگيری  متحمل شد،  چهار سال 
قنوات،  آب،  چاه های  شدن  خشک  و  خشکسالی 
چشمه ها و روان آب ها در توان رئيس جمهور نيست، 
بهينه رئيس جمهور بر منابع آب اين  اما مديريت 

استان در کاهش خسارات بسيار مؤثر بود.
عنابستانی اضافه کرد: پيش از  آغاز دوران رياست 
جمهوری احمدی نژاد و مديريت ايشان بر منابع آب 
اين استان، چهارمحال و بختياری تنها مجوز برداشت 
را  موجود  روان آب های  از  مترمکعب  ميليون   2۰۰

داشت.
استاندار چهارمحال و بختياری خاطرنشان کرد: اين 
مديريت شش  دوران  در طول  که  است  حالی  در 
ساله ايشان مجوز تخصيص 6۰۰ ميليون متر مکعب 
ميليون  استان صادر شد که 54۰  اين  به  آب مازاد 
مترمکعب از آب تخصيصی از بخش روان آب ها بوده 
است. عنابستانی ادامه داد: تخصيص 5۰ ميليون متر 

مکعب آب از حوضه زاينده رود، تخصيص حياتی 
پروژه  اجرای  منظور  به   مترمکعب آب  ميليون   42
انتقال آب بن- بروجن و 15۰ ميليون مترمکعب آب 
از حوضه کارون از ديگر خدمات رئيس جمهور در 

زمان مديريت بر آب اين استان است.
وی اضافه کرد: تخصيص 22 ميليون و ۳۰۰ هزار 
مترمکعب آب از سد آقبالغ، تخصيص يک ميليون 
مترمکعب آب از سد هفشجان، 1۰2 ميليون مترمکعب 
آب از سد چغاخور و 14۰ ميليون تخصيص آب از 
باالدست رودخانه بهشت آباد از ديگر اين خدمات 
به شمار می رود. گفتنی است محمود احمدی نژاد در 
سفر نخست استانی خود به چهارمحال و بختياری در 

سال 84 با توجه به وجود مسائل و مناقشات مختلف 
در مقوله آب اين استان با استان های همجوار، اعالم 
عهده  بر  را خود  استان  اين  آب  مديريت  که  کرد 

خواهد گرفت.
سوم  سفر  ارمغان  بختياری  و  چهارمحال  استاندار 
هيأت دولت به اين استان را 195 مصوبه اعالم  کرد 
و گفت: از اين تعداد 99 مصوبه اجرايی و 95 مصوبه 

ديگر نيز در دست اقدام است.
عنابستانی با بيان اين که برخی از مصوبات سفر سوم 
هيأت دولت به چهارمحال و بختياری زمان بر است، 
افزود: 45 درصد از مصوبات سفر سوم به اين استان 

اجرايی شده که اين آمار قابل قبولی است.

با اختصاص 600 میلیون متر مكعب آب مازاد به اين استان:

سال های طالیی آب در چهارمحال و بختياری رقم خورد

 ناهید شفیعی

 گرانی سبزی و صيفی جات در اصفهان با کمبود سيب زمينی
و پياز، گوجه و سبزيجات آغاز شده و تا اعياد غدير، قربان 
و بازگشت حجاج از خانه خدا به ميوه های پاييزی هم 

سرايت خواهد کرد.
کمبود سيب زمينی و پياز در اصفهان بهانه ای شد تا بازار 
 ميوه و سبزی اصفهان از خواب بيدار شود و مصرف کنندگان
را با شوک ناگهانی افزايش قيمت محصوالتی که در سبد 

مصرفی روزانه شان قرار دارد روبه رو کند.
سبد مصرفی خانوار سبک تر می شود

توزيع  شبکه  مشکالت  خشکسالي  سرمازدگي،  گرچه 
ميوه  از داليل گراني  مناسب  بازرسي  نظارت و  و عدم 
اعالم مي شود، اما نبايد فراموش کرد ميوه و سبزی جزو 
کاالهاي اساسي سبد خانوار است و گراني هاي بي منطق 
و ناگهاني آن باعث کاهش سهم اين کاال از سبد مصرفی 
خانواده و وارد شدن آسيب هاي جسماني به افراد جامعه 

مي شود.
رئيس اتحاديه عمده فروشان ميادين ميوه و تره بار اصفهان به 
 اين ترتيب از افزايش 5 تا 12 درصدی قيمت سيب زمينی

و پياز خبر داد و گفت:کمبود عرضه اين محصوالت در 
بازار، به دنبال برداشت سيب زمينی و پياز نو و به پايان 
رسيدن اين نوع محصول از فصل  های قبلی در بازار به 
وجود آمده و مدتی طول می کشد تا مشکل بر طرف شود. 
ناصر اطرج تا رسيدن سيب زمينی و پياز از استان های 
 گرمسير و جنوبی کشور اين بازار را در اختيار واسطه ها
برداشت  زمان  در  سودجو،  افراد  اين  گفت:  و  دانست 
محصوالت را سر مزارع از کشاورزان خريداری کرده و 
هنگام خالء در بازار آن را با قيمت بيشتر عرضه می کنند.

گرانی میوه های پايیزی
پرتقال،  شامل  پاييزی  ميوه های  گرانی  به  اشاره  با  وی 
نارنگی و ليموشيرين، گفت: اين هنگام از فصل سال به 
کمی  نرخ ها  محصوالت  اين  زياد  نشدن  برداشت  دليل 
افزايش دارد اما هر چه به سمت پاييز و برداشت های بيشتر 

نزديک شويم، قيمت آنها هم کاهش می  يابد.
به گفته اطرج در حال حاضر بسته به نوع جنس قيمت 
محصول پرتقال تامسون و واشنتون داخلی از 14۰۰ تومان 
به سمت نرخ پايين تر به فروش می رسد، نارنگی شيرين 
و رنگ آمده هم با قيمت هرکيلو 25۰۰ تومان در اختيار 
عمده فروشان  اتحاديه  رئيس  می گيرد.  قرار  خريداران 
ميادين ميوه و تره بار استان اصفهان اضافه کرد: صادرات 
نارنگی از کيلويی 25۰۰ تومان آغاز و تا نرخ  اين نوع 
15۰۰ و 16۰۰ تومان در ميادين به فروش می رسد و هنوز 
نارنگی معمولی وارد بازار نشده که در صورت برداشت 

زياد، قيمت آن کاهش خواهد داشت.
واسطه ها به گرانی دامن می زنند

وی در مورد قيمت ليمو شيرين در ميادين ميوه و تره بار 
اصفهان گفت: به دليل رنگ نيامدن و برداشت نشدن زياد 
آن، در حال حاضر اين محصول با نرخ 11۰۰ تومان در 

ميادين فروخته می شود.
اطرج در پاسخ به افزايش 25۰ تا ۳۰۰ تومانی هر کيلو 
اظهار  اصفهان،  بازار  حتی  و  ميادين  در  موز  محصول 
داشت: انحصار اين محصول در سطح کشور در دست 8 
تا 1۰ نفر از افراد خاص قرار دارد و به واسطه آنها نرخ ها 

افزايش و کاهش می  يابد.
دخيل  در کشور  موز  قيمت  کنترل  در  را  عده  اين  وی 
دانست و ادامه داد: اين واردکنندگان، محصول موز را به 
صورت سبز داخل کشور می آورند و بعد از رنگ آمدن به 

نحوی آن را در بازار عرضه می کنند که بتوانند کنترل را در 
دست خودشان داشته باشند.

جهش 100 درصدی قیمت گوجه 
عالوه بر سيب زمينی و پياز، رئيس اتحاديه عمده فروشان 
ميادين ميوه و تره بار اصفهان از افزايش 5۰ تا 6۰ درصدی 
قيمت گوجه فرنگی در استان اصفهان نسبت به 2۰ روز 
و  آينده  ماه  تا يک  روند  اين  و گفت:  داد  گذشته خبر 

رسيدن قيمت ها به دو برابر ادامه خواهد داشت.
وی شرط تعديل قيمت اين محصول را وارد شدن گوجه 
 نو به بازار بيان کرد و گفت: قيمت محصول خيار نيز تا
1۰ درصد افزايش می يابد که البته اين افزايش قيمت به 

اندازه محصول گوجه فرنگی نيست.
بازار میوه اصفهان خالی از محصول

 ناصر اطرج تغيير فصل و سرمازدگی برخی از سبزيجات 
چشمگير و  ناگهانی  افزايش  دليل  را  جات  صيفی   و 
از  امکان  تا حد  تالشيم  در  گفت:  و  دانست  ها  قيمت 
افزايش قيمت ميوه ها در زمان تغيير فصل جلوگيری کنيم، 
اما متأسفانه برای جلوگيری از بازار سياه و خالی شدن 
بازار نمی توانيم برای کاهش قيمت ها فشار وارد کنيم 
چون در اين صورت بازار اصفهان خالی از محصول ياد 
شده می شود. وی که معتقد است همين شرايط در سراسر 
کشور نيز برقرار است گفت: اين محصوالت هنوز هم 
مصرف عادی خود را دارند و مصرف کنندگان ناچارند 
گرانی را تا رسيدن ميوه و سبزيجات از دزفول و جنوب 

کشور تحمل کنند.
گرانی به میوه ها هم سرايت کرد

و  غدير  قربان،  اعياد  بودن  پيش  در  به  اشاره  با  اطرج 
بازگشت حجاج از خانه خدا گفت: در اين فاصله زمانی 
باال رفتن قيمت ها می شود.  تقاضا موجب  افزايش  هم 
البته قيمت ها در ميادين و عمده فروشی ها به شدت 
کنترل می شود تا مشکل کم فروشی و تخلف نيز شرايط 

را پيچيده تر نکند.
از انتقاد  پيکان  نوک  که  فروشان  ميوه  درباره   اما 
گران فروشی ميوه به سمت آنهاست رئيس اتحاديه ميوه 
و سبزی فروشان اصفهان اطمينان می دهد که بيش از هزار 
و 7۰۰ واحد خرده فروشي ميوه در شهر اصفهان وجود 
دارد که بازرسي و نظارت هاي مشترک اتحاديه و سازمان 
بازرگاني استان در عمل اجازه هيچ گونه افزايش قيمتي 

به آنها نمی دهد.
انباشته سیب زمینی و پیاز داريم

نوروزعلی اسماعيلی با اشاره به اتمام بارهای تابستان و 
نوبرانه پاييز در اصفهان گفت: با اين حال افزايش قيمتی 
نداشته ايم و همچنان پرتغال تامسون جنوب به قيمت هر 

کيلو هزار و 2۰۰ تومان عرضه می شود.
وی از وجود انباشته های سيب زمينی و پياز در انبارهای 
استان به ويژه شهر قهدريجان خبر داد و گفت: خوشبختانه 

جای جای کشورمان آب و هوای متفاوتی دارد و اگر هم 
مشکل سرمازدگی در يک استان توليدکننده به وجود آيد 

امکان تامين نياز بازار از مناطق ديگر وجود دارد.
بحران و کمبود ساختگی

وی همچنين اين ادعا که بازگشت حجاج باعث افزايش 
مصرف ميوه و قيمت آن می شود را رد کرد و گفت: در 
بازار راکد است و حتی سفارش هايی که  حال حاضر 
سال های گذشته حجاج پيش از اعزام برای دريافت ميوه 

به مامی دادند را نداشتيم.
رئيس اتحاديه ميوه و سبزی فروشان اصفهان در پاسخ به 
دليل انتقاد مردم از تفاوت قيمت ميوه و سبزی در هر واحد 
صنفی گفت: چون اين محصوالت در سبد مصرفی روزانه 
خانوار قرار دارد و مردم هر روز با آنها سر و کار دارند 
نسبت به تغيير قيمت ها واکنش بيشتری نشان می دهند و 

موضوع را با حساسيت دنبال می کنند.

اقتصاد

گزارش

بازار روز

واردات در پرونده اختالس
نماينده مردم قروه در مجلس شورای اسالمی با تأکيد بر 
اين که وزير اقتصاد مسئول تحول بانکی در کشور است، 
گفت: تعلل حسينی در اين خصوص از عوامل مؤثر در 

فساد مالی اخير است.
 نماينده مردم قروه با تأکيد بر اين که وزير اقتصاد در فساد 
اخير در ايجاد وظايف سياستی و نظارتی به درستی عمل 
نکرده بود و اين از عوامل اصلی سوء استفاده بزرگ بانکی 
بود، گفت: در فساد مالی اخير ثلث واردات برای ذخيره 
کاالهای اساسی در اختيار گروه امير منصور آريا قرار گرفته 
بود و متأسفانه هيچ مزايده ای هم برگزار نشده بود، در 
حالی که بايد براساس قانون مناقصات اين گونه مزايده ها 

اعالم عمومی شود.
وی با تأکيد بر اين که اگر شمس الدين حسينی بعد از 
سکانداری وزارت اقتصادی سيستم های هوشمند را به 
خوبی راه می انداخت شاهد چپاولگری گروهی از اموال 
ملت نبوديم گفت: متأسفانه وزير اقتصاد به موارد قانونی 
نيز به درستی عمل نکرد، در حالی که اعتبارسنجی درست 
افرادی که از تسهيالت بانکی استفاده می کنند يکی از 
شاخصه های مهم است و عدم اعتبارسنجی درست گروه 

امير منصور آريا يکی از داليل کالهبرداری اخير بود.
نماينده مردم قروه در مجلس تصريح کرد: وزير اقتصاد 
در انجام وظايف با بانک مرکزی مشترک است و به همان 
اندازه که بانک مرکزی برخی قصورها را انجام داد وی نيز 
مقصر است چرا که اگر رويه تبادل ال سی در يک سامانه 

يکپارچه متمرکز شده بود امکان تخلف وجود نداشت.

انتصاب های بی ضابطه و فاميلی 
نماينده کبودرآهنگ با انتقاد از انتصابات بی ضابطه وزير 
اقتصاد در دستگاه زيرمجموعه خود، به نمونه هايی از اين 
انتصابات که به واسطه ارتباطات فاميلی و دوستی با اطالع 

وزير انجام شده است اشاره کرد.
عيسی جعفری نماينده کبودرآهنگ در جلسه استيضاح 
وزير اقتصاد به عنوان يکی از استيضاح کنندگان حسينی 
در خصوص بند دوم طرح استيضاح مبنی بر »نصب افراد 
به سمت های مهم، بدون آن که صالحيت يا اهليت الزم را 
داشته باشند« اظهار داشت: در زمينه انتصابات رفيق گرايانه، 

تبارگرايانه و حمايت های ويژه دو سه مصداق می گويم.
وی گفت: آقای سيد حميد پورمحمد گلسفيدی معروف 
به دکتر پورمحمدی به حکم رئيس جمهور محترم قائم 
مقام رئيس کل بانک مرکزی است. وی ليسانس حقوق و 
فوق ليسانس مديريت دولتی دارد و دکترا هم ندارد، البته 

به خالف خود را دکتر معرفی کرده است.
جعفری خاطرنشان کرد: انتظار داريم با اين شيوه ها که 
برخالف دستورات موکد دين، عقل، انصاف و علم و 
تجربه است فساد زياد نشود؟ اين امتيازات به دل جوانان 
 تحصيلکرده زحمت کشيده و دانش اندوخته و زن و
 بچه دار و بی کار چه آتشی می زند. يادمان باشد که وزير 
التحصيالن دانشگاهی را  بين فارغ  بيکاری   علوم نرخ 

1۰ برابر متوسط بيکاری اعالم کرده است.
جعفری ادامه داد: پورمحمدی به عنوان کارشناس حقوق 
از سال 68 در جهاد سازندگی شروع به کار می کند و پس 
از مشاورت مديرعاملی شرکت شاهد، در سال 8۳ معاون 
امور بانکی، بيمه و شرکت های دولتی وزير اقتصاد وقت 
می شود.  در دولت  نهم در همين سمت ادامه می دهد تا 
ارديبهشت سال 87 که صمصامی سرپرست وزير اقتصاد 
می باشد همان روز اول به صمصامی سفارش شده بود که 

پورمحمدی را نگه دار هر کار بخواهی می کند!
 وی اظهار داشت: فرهاد همتی گلسفيدی به يکی از 
شاهکارهای تبارگرايی، رفيق بازی و حمايت ويژه به 
دست چنين عناصری که به کمک حسينی پر و بال تازه 
يافته اند، است و مسئوليت آن بر دوش آقای وزير است. 
فرهاد همتی گلسفيدی خواهرزاده سيد حميد پورمحمدی 
گلسفيدی معروف به پورمحمدی است. او که دانشجوی 
فراگير پيام نور شاهين شهر  در سال 85  بود به شرکت 
بازرگانی ايران ترانسفورت جهت استخدام توصيه می شود. 
پس از فارغ التحصيلی با معدل  1۳ و 75 صدم  با سفارش 
به شرکت دولتی ايران ترانسفورت توصيه می شود تا زمينه 

ارتقای جهشی بعدی فراهم شود.

 فرار خاوری
 برای استعفا كافی بود

موافق استيضاح وزير اقتصاد با تأکيد بر اين که چه کسی 
بايد جواب تعلل در مبارزه با فساد مالی اخير را بدهد، 
گفت: معتقدم تنها فرار خاوری کافی بود تا دولت استعفا 

دهد و از مردم عذرخواهی کند.
عزيز اکبريان موافق استيضاح شمس الدين حسينی وزير 
اقتصاد و دارايی، با بيان اين که در چند روز اخير فشارهای 
مختلفی در استيضاح کنندگان از ناحيه های مختلف به 
وجود آمد گفت: مجلس بايد نشان دهد عصاره فضائل 
قرار فشارها  تأثير  عنوان تحت  به هيچ  و  است   ملت 

نمی گيرد.
وی با اشاره به نقش مديران اقتصادی در هدايت، حمايت 
و نظارت گفت: نظارت برای مديران ارشد اقتصادی از 
حساسيت زيادی برخوردار است، چرا که اگر در يک 

سيستم نظارت نباشد، احتمال بحران زياد است.
نماينده مردم کرج در مجلس با بيان اين که شمس الدين 
حسينی پنج وظيفه نظارتی در امور اقتصادی به عهده 
عمومی  مجمع  رئيس  اقتصاد،  وزير  وی  گفت:  دارد، 
بانک مرکزی، رياست شورای  بانک ها، عضو مجمع 
 عالی مبارزه با پولشويی و عضو شورای عالی پول و

 اعتبار است.
اکبريان خطاب به شمس الدين حسينی گفت: شما بايد 
در مقابل نمايندگان ملت پاسخگو باشيد، آيا قبول داريد 
به علت عدم نظارت شما تخلف و تقلب بزرگ مالی رخ 
داده است. چه کسی بايد در خصوص بی اعتمادی مردم 

به سيستم بانکی پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: همکاران وزير اقتصاد مدعی هستند اين 
اختالس را کشف کرده اند در حالی که اينگونه نبود و تنها 
با اشتباه يکی از اعضای اين گروه تخلف بزرگ رخ داد، 

نبايد به مردم دروغ بگوييم.

با رشد چشمگیر و ناگهانی نرخ ها در اصفهان ؛

میوه و سبزی، پوست مصرف کنندگان را می کند

گرچه سرمازدگي، 
خشكسالي مشكالت 
شبكه توزيع و عدم 

نظارت و بازرسي 
مناسب از داليل 
گراني میوه اعالم 
مي شود،اما نبايد 

فراموش کرد میوه و 
سبزی جزو کاالهاي 
اساسي سبد خانوار 
است و گراني هاي 
بي منطق و ناگهاني 
آن باعث کاهش 

سهم اين کاال از سبد 
مصرفی خانواده و 

وارد شدن آسیب هاي 
جسماني به افراد 

جامعه مي شود

مديرکل فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان خبر داد:

برتری فرودگاه اصفهان در پذیرش سرمایه گذار
مديرکل فرودگاه بين المللی شهيد بهشتی اصفهان گفت: فرودگاه 
بين المللی شهيدبهشتی اصفهان در پذيرش سرمايه گذاری در 
بخش خصوصی به روش BOT مقام نخست را در کشور 

دارد.
به گزارش روابط عمومی فرودگاه اصفهان، علی قاسم زاده با 
اشاره به افتتاح کارگو ترمينال فرودگاه اصفهان اظهار داشت: 
راه اندازی کارگو ترمينال فرصت بسيار خوبی برای افزايش 

صادرات و کسب ارز برای کشور است.
مديرکل فرودگاه بين المللی شهيد بهشتی اصفهان با بيان اين که با اين اقدام بخش خصوصی 
در توسعه تجارت کشور گام بزرگی بر می دارد، بيان داشت: ايجاد کارگو ترمينال در فرودگاه 

بين المللی شهيد بهشتی اصفهان حاصل زحمات چند سال مسئوالن کشور و استان است.
وی با بيان اين که هنوز در ابتدای راه هستيم، اضافه کرد: توسعه و رونق صادرات کشور 
حمايت های همه جانبه ای را می طلبد و اميدوارم با همراهی و همدلی مسئوالن شاهد رونق 

هرچه بيشتر و فعاليت بهتر در اين بخش باشيم.
مديرکل فرودگاه بين المللی شهيد بهشتی اصفهان با بيان اين که بخش کارگو در چند 
فرودگاه کشور از جمله فرودگاه امام خمينی فعال است، گفت: در هيچ يک از شهرستان ها 

و استان ها تاکنون شاهد چنين پروژه ای با اين امکانات و وسعت نبوديم.

رئیس اتحاديه هتلداران استان:

ركود گردشگری بر اقتصاد اصفهان اثر گذاشت
کاهش گفت:  اصفهان  استان  هتلداران  اتحاديه  رئيس    
۳۰ درصدی گردشگر داخلی به دليل خشکی زاينده رود به 

اقتصاد اصفهان آسيب وارد کرده است.
به  می توان گفت خشکسالی  داشت:  اظهار  اصغر رضايت 
اصفهان  در  داخلی  گردشگر  حضور  در  درصد  صد  طور 

تأثير داشته است.
وی تصريح کرد: عالوه بر خشکسالی، اگر آب منطقه ای 

 اصفهان طی سال های گذشته مديريت آب را به صورت صحيح اجرايی می کرد
هم اکنون اين شهر گرفتار خشکی زاينده رود نبود.

آب  برای  داخلی  گردشگر  که  اين  بر  تأکيد  با  اصفهان  هتلدارن  اتحاديه  رئيس 
گردشگران  يکسال گذشته  داشت: طی  بيان  می کند،  اين شهر سفر  به  رود  زاينده 
است  باز  رود  زاينده  آب  آيا  که  می کنند  مطرح  را  سئوال  اين  ديگر  های  استان 
منصرف اصفهان  به  سفر  از  رود،  زاينده  با وضعيت خشکی  متاسفانه  که  خير،   يا 

می شوند. 
وی گفت: زمانی که گردشگر وارد اصفهان نشود، هتل ها، واحدهای اقامتی و به 
طور کلی تمام اصناف تحت تأثير اين وضعيت قرار می گيرند و بر اقتصاد استان اثر 

نامطلوبی می گذارد.

رئیس اتحاديه صنايع مبل خبر داد:

توليد مبلمان در هزار و 500 كارگاه غير مجاز اصفهان
رئيس اتحاديه صنايع مبل اصفهان گفت: حدود 6۰۰ واحد 
دکوراسيون  و  اداري  مبلمان  زمينه  در  مجوزدار  صنفي 

داخلي در اين استان فعال است.
سومين  برگزاري  حاشيه  در  حقاني  پور  اله  حجت 
اصفهان  داخلي  دکوراسيون  و  اداري  مبلمان  نمايشگاه 
مبلمان،  مانند  رسته   12 در  واحدهاي صنفي  اين  افزود: 
دکوراسيون، کارگاه و رنگ کاري فعاليت مي کنند. وي 

تصريح کرد: در اين زمينه يک هزار و 5۰۰ واحد صنفي ديگر بدون پروانه کسب 
فعاليت مي کنند.

پورحقاني گفت: اين اتحاديه با هدف گردهمايي فعاالن اين رسته، هماهنگ کردن 
بين کارگاه ها، صدور پروانه و توليد کاالهاي با کيفيت و با برند حدود 42 سال 

پيش تشکيل شده است.
وي تأکيد کرد: يکي از مهم ترين برنامه هاي اين اتحاديه، تأسيس يک شهر مبل 

در کنار اصفهان است.
رئيس اتحاديه صنايع مبلمان اصفهان اظهار داشت: حمايت از شرکت هاي عضو 
براي توسعه کار و صادرات آنها از وظايف اين اتحاديه است. وي برخي مشکالت 

اين صنعت را بيمه، دارايي، مواد اوليه و ابزار آالت نام برد.

خبر

دالالن، عامل گرانی میوه از میدان تا مغازه ها
قیمت میوه هم اکنون در میدان میوه و تره بار مرکزي گران نیست، ولي مردم میوه هاي گران قیمت 
از مغازه مي خرند چون اين واسطه ها و مغازه  داران هستند که بي ضابطه افزايش قیمت مي  دهند. 
نايب رئیس اتحاديه صادرکنندگان میوه، سبزي، صیفي، گل و نهال ايران با بیان اين مطلب تأيید 
کرد: افزايش تقاضاي میوه براي مراسم بازگشت حجاج و مراسم عروسي قبل از محرم، بسته بودن 
راه ها به دلیل بارش برف و باران و جمع آوري میوه به مقدار حدود 33 هزار تن توسط دولت از سطح 
بازار باعث گراني میوه شده است با اين حال میوه در ايران به هیچوجه مشكل تولید ندارد، بلكه 
مشكل توزيع و نظارت بر شبكه توزيع وجود دارد. عده اي سودجو هم از کمبود برخي میوه هاي 
لوکس بازار سوء استفاده مي کنند و قیمت میوه را سه تا چهار برابر افزايش مي دهند. از سوی ديگر 
به گفته سیدرضا نوراني، مسئوالن دولتي هم بر فروش میوه در سطح شهر نظارتي ندارند و بنابراين 

میوه هاي لوکس و کمیاب در میادين میوه و حتی خرده فروشی ها دست به دست مي چرخد.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی جامعه
اخبار

 الدن سلطانی
مراسم  برگزاری  ستاد  دانش آموزی  کميته  رئيس 
با  مبارزه  زنگ  گفت:  اصفهان  استان  آبان   1۳
استکبار جهانی 12 آبان ماه سال جاری در تمامی 

مدارس استان نواخته می شود.
سبز  هاي  جوانه  که  است  روزي  آبان  سيزدهم 
نشانه  به  مسلمان  آموزان  دانش  و  روييد  ايمان 
اعتراض به حکومت، در دانشگاه تهران اجتماع 
کردند و تاريخ، شاهد خون به ناحق ريخته آنان 

شد. دانش آموزان انقالبي برخاستند تا نورگوهر 
دانش و دانش آموزي را در آيينه حماسه ودليري 
بتابانند و غبار خودباختگي را از سيماي مدرسه 
بروبند. آنان برخاستند تا انقالب ننشيند و فرياد 
کردند تا جهان، پيام انقالب را بشنود اين روز را 
روز »دانش آموز« ناميدند، تا برای هميشه چراغی 
و  باشد  کشورمان  عزيز  آموزان  دانش  راه  فرا 
روحيه ظلم ستيزی و عدالت خواهی را در آنان، 

هماره زنده نگه دارد.

برنامه هاي روزدانش اموزاعالم شد:
مسئول شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي گفت.: 
راهپيمايي 1۳ آبان راس ساعت 1۰:۳۰ دقيقه از 
اداره کل آموزش و  خيابان هشت بهشت جنب 
پرورش استان اصفهان آغاز مي شود.عسگري با 
راهپيمايي  براي  شده  تعيين  مسيرهاي  به  اشاره 
هاي  خيابان  سپس  راهپيمايان  گفت:  روز  اين 
استانداري، سعدي و ميدان امام )ره( را به سمت 
امام )ره( طي مي کنند.  همچنين رئيس  مسجد 

کميته دانش آموزی ستاد برگزاری مراسم 1۳ آبان 
استان  دانش آموزان  گفت:1۰هزار  اصفهان  استان 
اصفهان در مسيرهای تعيين شده به سوی ميدان 
امام )ره( راهپيمايی و بيانيه دانش آموزی را قرائت 
می کنند. سلمانی با اشاره به نواختن زنگ مبارزه 
با استکبار جهانی در سطح مدارس استان در روز 
12 آبان تاکيد کرد: برگزاری مسابقات مربوط به 
در  گفتمان  صورت  به  جهانی  استکبار  شناخت 
روز 1۳ آبان از ديگر برنامه های اين کميته است.

زاينده رود
رشد شهرنشيني به عنوان يک پديده نوين در عصر 
حاضر بيشتر از هر زمان ديگري در گذشته و به ويژه در 

جوامع رو به توسعه ادامه دارد.
اجتماعي  حيات  سايه  در  که  است  موجودي  انسان   
از  اجتماعي  حيات  اگر  است  رسيده  انساني  زندگي  به 
انسان ها حذف شود، آدمي هرگز موفق نخواهد  حيات 
به اصول و ضوابط و حقوق  را بسازد و  شد خويشتن 

فردي و اجتماعي آشنا شود.
شهرنشيني  گسترش  شاهد  فعلي  سومي  جهان  جوامع   

وسيعي هستند که حتي جوامع صنعتي از قبل کمتر با آن 
مواجه شده اند. اين حرکت براي کشورهاي رو به توسعه 
اقتصادي،  مختلف  زمينه هاي  در  را  عمده اي  تحوالت 
فرهنگي و نظاير آن به دنبال داشته و جريان شهرنشيني 
اجتماعي،  روابط  اجتماعي،  ساختارهاي  تغيير  موجبات 

دگرگوني نظام ارزشي و امثال آنها را فراهم آورده است.
 رواج شهرنشيني و مهاجرت، توريسم، ارتباطات فرهنگي 
و تغيير در عقايد و سنن با کاهش تأثير و نفوذ خانواده ها 
تغييرات وسيعي در رفتارهاي  همراه بوده و در مجموع 
اجتماعي جوانان به وجود آورده است. در زندگي سنتي 
دوران  از  گذر  گذشته، 
کودکي تا مرحله ازدواج 
ساده و مشخص بود ولي 
سن  در  تغيير  امروزه 
افزايش  علت  به  ازدواج 
مشکالت  و  نيازها 
دوره هاي  و  اشتغال 
فاصله  تحصيل،  طوالني 
ميان انتظارات و امکانات 

باعث مي شود که ازدواج در سنين باالتري انجام بگيرد اين 
در حالتي است که سن بلوغ تا حدودي پائين آمده و بلوغ 
مي دهد  رخ  اجتماعي  و  رواني  بلوغ  از  زودتر  جسماني 
مستقيم  طور  به  گذشته  مانند  معمول  طور  به  و جوانان 
حمايت نمي شوند و والدين به دليل شرم و حيا و مالحظه 
يا ناآگاهي و مشغله زياد مسئوليت واقعي خود را به انجام 
نمي رسانند و ممکن است نوجوانان بدون آمادگي قبلي و 
آگاهي مناسب در مواجهه با اين تحوالت و چالش ها در 

معرض بروز رفتارهاي مخاطره آميز قرار بگيرند. 
توسعه جرائم شهري، ساز و کارهاي طبيعي و هنجارهاي 
عادي، زندگي شهري را با دشواري مواجه کرده و سبب 
ايفاي  قبال  در  آن  اجتماعي  نظام  که  است  شده  آن 
کارکردهاي بنيادي و حقيقي خود دچار ابهام و يا مانع 
شود. آنچه که در موضوع قابل مشاهده و اسباب نگراني 
مي باشد اين است که اشکال گوناگون اين ناهنجاري ها 
و عوارض آن همچون سرقت، قانون شکني، تجاوز به 
شريان هاي   ... مخدرو  مواد  گسترش  سايرين،  حقوق 
عوامل  را  شهري  انفعاالت  و  فعل  به  مربوط  اساسي 
و  قضايي  متعادل  رشد  جريان  و  روبرو  متعدد  مزاحم 

اجتماعي شهري را دچار رکود مي کند. 
زندگي شهري کنوني، دشواري هاي فراواني براي انسان 
جامعه هاي  در  شهري  نظام  تباهي هاي  و  آورده  پيش 
توسعه اند.  حال  در  مالحظه اي  قابل  شتاب  با  کنوني 
نشان  حوزه  اين  در  گرفته  انجام  تحقيقات  يافته هاي 
مي دهد که بين وضعيت اقتصادي افراد و وقوع جرم و 
به طوري  دارد،  اجتماعي رابطه وجود  ساير آسيب هاي 
که با پائين تر رفتن سطح درآمد بر ميزان وقوع آسيب هاي 

اجتماعي افزوده مي شود. 
طالق،  اعتياد،  چون  معضالتي  و  مسائل  اساس  اين  بر 
است  رايج تر  اقتصادي  پائين  طبقات  در  جرم  انواع 
طبقات  ساير  به  نسبت  متوسط  طبقه  ديدگاه  اين  از 
شيوع  اغلب  و  دارد  مناسب تري  وضعيت  اقتصادي 
پديده  است.  از ساير طبقات  اين طبقه کمتر  در  آسيب 
اجتماعي  از مشکالت آسيب زاي  کودکان خياباني يکي 
از ديرباز در سراسر جهان وجود داشته و در  است که 
 سال هاي اخير به داليل گوناگون در کشور ما نيز افزايش

 يافته است. 
 عواملي که در ايجاد پديده کودکان خیاباني موثر 

است: 
پيچيدگي  علت  به  اجتماعي  مشکالت  در   ايجاد  اصوالً 
آنها يک عامل موثر نيست بلکه مجموعه اي از   عوامل به 

درجات گوناگون تاثيرگذار است.  
عوامل مؤثر در ايجاد مسائل   اجتماعي: 

 - عوامل اقتصادي مانند فقر، بي عدالتي، بيکاري، فاصله  
 طبقاتي زياد در جامعه و توزيع ناعادالنه ثروت. 

 - عوامل فرهنگي و   اجتماعي از جمله ترکيب ساختار و 
ازدياد جمعيت مهاجرت.  

 - عامل خانوادگي مانند خانواده هاي پرجمعيت گسسته 
و پر تنش سابقه بزهکاري و   اعتياد...

ويژگي هاي  مانند  رواني  زيستي  يا  عوامل   فردي   -
شخصيتي کودکان ظرفيت رواني و توانمندي کودکان   در 

برخورد با مشکالت...
بزهکاري پديده اجتماعي است که به ويژه براي جرائم 
برده مي شود و اصطالح  کار  به  نوجوانان زير 18 سال 
اعمال  که  مي شود  برده  بکار  افرادي  براي  بزهکاري 
انجام  را  جامعه  آن  مذهبي  موازين  يا  قانون  خالف 
از  حاکي  پليس  سايت  در  منتشره  آمارهاي  مي دهند. 
رشد فزاينده پديده بزهکاري در جامعه را دارد که نياز 
اين  در  را  بيشتري  حساسيت  مرتبط  دستگاه هاي  است 
زمينه داشته باشند. در جامعه فعلي ما نخستين جرم در 
ميان پسران نوجوان بزهکار، سرقت مي باشد و در واقع 
بزهکاري  به  نوجوانان  و  جوانان  ورود  دروازه  سرقت 
است و گسترش اين پديده اثرات نامطلوبي را بر روي 
همساالن داشته و گسترش آسيب هاي اجتماعي در بين 
نوجوانان، بدون شک هزينه فراوان حقوقي و اجتماعي 

را براي کشور به همراه مي آورد.

افزایش تعداد افراد جویای كار نگران كننده است
ــهر اصفهان نسبت به  ــالمی ش ــورای اس ايمنا: رئيس ش
ــهر هشدار داد و  افزايش آمار افراد جويای کار در اين ش
خواستار برنامه ريزی دقيق دستگاه های دولتی اين استان 

مبنی بر اشتغال زايی در اين شهر شد.
ــيه مالقات با 1۰۰ نفر از  ــوليها در حاش عباس حاج رس
شهروندان اصفهانی با بيان اين مطلب افزود: روند ايجاد 
ــغلی در شهر اصفهان بسيار نگران کننده  فرصت های ش

ــت کنندگان  ــار قابل توجهی از درخواس ــه در اين مالقات با آم ــت به طوری ک اس
جويای کار مواجه هستيم. وی با تاکيد بر اين که انتظار مردم از نمايندگان خود در 
شورای اسالمی شهر انعکاس مطالبات شان به مسئوالن استان است اذعان داشت: در 
ديدارهای مردمی بيش از۳۰ درصد مراجعه کنندگان از اين شورا به عنوان امين مردم 
ــت وصول مطالبات به حق خود در زمينه اشتغال و حمايت و مساعدت از  درخواس
ــوی سازمان هايی همچون بهزيستی و کميته امداد داشتند. وی با اشاره به اين که  س
تقاضای کار مراجعين به شورای اسالمی شهر سير صعودی داشته و شورا نمی تواند 
ــخگوی همه آنها باشد اضافه کرد: سازمان ها و ارگان های مربوط بايد با برنامه  پاس
ــخص در زمينه کار و اشتغال چشم انداز روشنی در جهت ايجاد فرصت  ريزی مش

های شغلی جديد در شهر در نظر بگيرند.

كاربردی كردن رشته ها با راه اندازی پژوهشکده ها
ــالمی خوراسگان گفت:  ــگاه آزاد اس فارس: رئيس دانش
بايد برای کاربردی کردن رشته های دانشگاهی در عرصه 
صنعت، پژوهشکده های رشد و فناوری ايجاد و يا تقويت 

شود.
ــته  ــت: در گذش ــری بيان داش ــی اب ــی فروغ ــد عل محم
ــگاه ها  دانش ــی  ــول خروج ــونده ها محص ــتخدام ش اس
ــتخدام کننده ها  ــان حاضر، اس ــد در حالی  که در زم بودن

ــروز وظيفه  ــاره به اين که ام ــتند.وی با اش ــگاه ها هس ــان محصول دانش و کارآفرين
ــزود: در ايران وضعيت  ــت، اف ــگاه ها، تحويل کارآفرينان به جامعه اس ــی دانش اصل
ــت که در اين راستا الزم  ــخص نيس ــجو مش عرضه و تقاضا در زمينه پذيرش دانش
ــه متخصصان نياز  ــته هايی ب ــت وزارتخانه ها و صنايع اعالم کنند که در چه رش اس
ــوند. رئيس دانشگاه آزاد  ــجو در دانشگاه ها پذيرش ش ــت تا بر اين اساس دانش اس
ــگان گفت: در صورت محقق شدن اين موضوع، با مشکل بيکاری  ــالمی خوراس اس
ــگاهی مواجه نيستيم.وی ادامه  ــتفاده از طرح های تحقيقاتی محققان دانش و عدم اس
ــرفته و به روز، مجهز شوند تا  ــگاه، کارگاه های پيش ــگاه ها بايد به آزمايش داد: دانش
ــتگاه ها به راحتی  ــدند، بتوانند با ابزار و دس  فارغ التحصيالن وقتی وارد بازار کار ش

کار کنند.

منتظر دستگيري سه متهم باغ شيطاني هستيم
ــتان اصفهان گفت: هنوز زمان  ــتری اس رئيس کل دادگس
ــکيل دومين دادگاه متهمان حادثه باغ  مشخصی برای تش
ــت و اين موضوع بيشتر به  ــهر تعيين نشده اس خمينی ش

دستگيری سه متهم فراری اين پرونده بستگی دارد.
ــال حاضر برای  ــت: در ح غالمرضا انصاری  اظهار داش
ــهر منتظر  ــان باغ خمينی ش ــن دادگاه متهم ــکيل دومي تش
دستگيری سه متهم فراری هستيم و اميدواريم در آينده ای 

نزديک اين کار صورت پذيرد.
ــه در دادگاه قبل محاکمه  ــه هنوز پرونده دو نفر از افرادی ک ــاره به اين ک وی با اش
ــرای دو نفر از  ــد، افزود: همچنين ب ــر زنای به عنف مفتوح می باش ــده اند مبنی ب ش
ــده و اميدواريم با  ــچ حکمی صادر نش ــده اند هي ــتگير ش متهمانی که به تازگی دس
ــی ۳ هفته آينده  ــده و محاکمه آنها طی 2 ال ــراری اين پرون ــه متهم ف ــتگيری س دس
ــتری استان اصفهان در ادامه با  ــود.رئيس کل دادگس اين پرونده نيز مختومه اعالم ش
ــهر گفت: در حال حاضر اين پرونده در دادگستری  ــاره به پرونده قتل خمينی ش اش
ــت و به محض پايان تحقيقات اوليه اين  ــتان خمينی شهر در حال بررسی اس شهرس
ــی اين پرونده را دارد ارجا داده  ــتان که صالحيت بررس پرونده به دادگاه کيفری اس

خواهد شد.

تلنگر

حوادث

براساس پژوهش های انجام شده: 

بزهكاري رو به رشد است

رئیس کمیته دانش آموزی مراسم روز دانش آموز:

زنگ مبارزه با استکبار جهانی 12آبان نواخته می شود مراكز ترك اعتياد 
 به صورت مجاز فعالند

ايرنا: مسئول شوراي مراکز ترک اعتياد خميني شهر 
به  شهرستان  اين  در  اعتياد  ترک  مراکز  تمام  گفت: 

صورت مجاز فعاليت دارند.
کريم روح اللهي افزود: از مجموع 9 مرکز فعال ترک 
اعتياد شهرستان، چهار مرکز داراي مجوز و مابقي در 
مراحل کسب و انتظار صدور مجوز قانوني هستند.
وي اظهار داشت: خميني شهر تنها شهرستان استان 
اصفهان است که مراکز ترک اعتياد آن داراي شوراي 
مراکز،  اين  ساماندهي  وي،با  گفته  است.به  مرکزي 
خميني  در  يافتگان  بهبود  اشتغالزايي  کارگاه  اولين 
شهر راه اندازي شده که در سطح استان نمونه است.
روح اللهي خاطر نشان کرد:تمام اين مراکز به صورت 
و  نظارت  مورد  مستمر  و  نامحسوس  محسوس، 
بازرسي مسئوالن فرمانداري، نيروي انتظامي، بهزيستي 
و شبکه بهداشت قرار دارد .وي با اشاره به اين که 
دولت تاکنون هزينه سنگيني را براي بهبود معتادين 
صرف کرده است،تصريح کرد: با مشارکت خيرين، 
مردم و خانواده ها بخش سنگيني از وظايف دولت در 

 اين بخش کاهش يافته است.
تجهيزمجتمع هاي آموزشي 

به كتاب هاي جدید
ايرنا:معاون پرورشي و تربيت بدني آموزش و پرورش 
چهارمحال وبختياري گفت: هفت مجتمع آموزشي در 
مناطق محروم استان همزمان با هفته کتاب مجهزبه 

کتابهاي جديد مي شوند.
بهنام شمس افزود:در اين طرح هفت مجتمع آموزشي 
در هفت منطقه آموزشي استان دو هزار جلد کتاب 
تازه انتشار توزيع مي شود.وي تقدير و تجليل از کتاب 
ياران عضو شوراهاي دانش آموزي که مسئوليت اداره 
کتابخانه هاي مدارس را در سال تحصيلي گذشته بر 
عهده داشتند،تقدير از کتابخوانان برتر دانش آموزي 
دوره متوسطه و راهنمايي را از برنامه هاي اين هفته در 

آموزش و پرورش دانست.

گزارش

توجه به كودكان خياباني مدتي مورد انکار بوده است
براساس پژوهش انجام شده بیشترين گروه کودکان خیاباني کودکاني هستند که در خانه و 
کودکان  به  توجه  تكدي گري مشغولند. ضرورت  به  فقر  به علت  و  کرده  زندگي  خانواده خود 
خیاباني در کشور ما مدتي مورد انكار بوده و اينک به عنوان يک واقعیت پذيرفته شده است. کودکان 
آسیب پذيرند و قادر به دفاع از خود نیستند و نیاز به حمايت و کمک بزرگساالن دارند. آثار زيانبار 
اين آسیب ها، تنها به دوران کودکي منحصر نمي شود و تا بزرگسالي نیز ادامه مي يابد و جامعه را از 

وجود انسان هاي کارآمد و شايسته محروم مي سازد.

زاينده رود
ــت  کلي  ما براي  اعزام تمامي   ــادات گفت: سياس صدرالس
سربازان به دوره آموزشی، اين  است که   افراد در نزديک ترين محل 
به منطقه سکونتشان دوره آموزشي را بگذرانند  و اين امر شامل هر 
دو گروه  مجرد و متاهل مي باشد اما گاهي  به دليل تکميل ظرفيت  

مراکز  آموزشي ،  اين امر امکان پذير نخواهد بود.
وي جداگانه درباره سربازان متاهل تصريح کرد: مطابق قانون 
ــان  ــتان هاي محل سکونتش ــلح اين افراد در اس ــاي مس نيروه

خدمت خواهند کرد.

رئيس  سازمان وظيفه عمومي  ناجا  درباره برخورد با مشموالن 
ــب يا فراري نيز افزود: طبق قانون، ماموران نيروي انتظامي  غاي
ــلح در صورت روبرو شدن با اين افراد  ــاير  نيرو هاي مس و س
ــل آنها اقدام  ــتگيري تحوي ــبت به دس ــد مي توانند نس مي توان
ــا تصريح کرد: در  ــازمان وظيفه عمومي ناج نمايند. رئيس س
حال حاضر مطابق قانون، اضافه خدمت افرادي  که  غيبت دارند، 
ــه ماه مي باشد اما اگر دستگير شوند اين مدت زمان به شش  س
ــده  ــود ولي در قانون جديد تغييراتي انجام ش ماه تبديل مي ش
ــت و اين مدت زمان بنابر شرايط مرحله اي تعيين مي شود.  اس

ــادات درباره معافيت هاي کفالت نيز خاطرنشان کرد:  صدرالس
قاعده کلي  که درباره معافيت هاي کفالت بايد رعايت شود اين 
است که مشمول فاقد غيبت باشد و عالوه بر دارا بودن شرط 
ــد که مي خواهد  ــا مراقب ذکور براي فردي باش ــد تنه اول  باي

کفالتش را بپذيرد.
ــازمان   وظيفه  ــين  س ــردار ابراهيم کريمي جانش ــن س همچني
عمومي ناجا در سفري به استان اصفهان از بخش هاي مختلف 
ــه اي با  ــتان بازديد و در جلس معاونت وظيفه عمومي اين اس
ــاي ادارات معاونت هدف  ــين و روس ــور معاون، جانش حض

سازمان وظيفه عمومي ناجا را ارائه خدمات غير حضوري 1۰۰ 
ــرد. وي به اصالح فرايندها  ــموالن عنوان ک درصدي براي مش
در تسهيل ارائه خدمات به مشموالن پرداخت و گفت: در اين 
راستا ظرف ماه هاي آينده دستگاه هاي الکترونيکي که مراحل 
پايلوت آن در تهران بزرگ طي شده است جهت ارائه خدمات 
ــتان اصفهان مورد  ــمولين براي اولين بار در اس ــتر به مش  بيش
ــئول در ادامه از  بهره برداري قرار خواهد گرفت. اين مقام مس
ــورات وظيفه عمومي در اينترنت که  ارائه بخش ديگري از ام
پيش از اين به صورت حضوري انجام مي شد خبر داد و بيان 
داشت: مشموالن مي توانند از عيد غديرخم به سايت اينترنتي 
www.epolice.ir ، مراجعه و بدون حضور به مراکز وظيفه 
ــق پيگيري ــود را از اين طري ــاي خ ــت ه  عمومي در خواس

 نمايند.

قتل مرد ۴2 ساله تایيد شد
گفت:  اصفهان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  ايمنا: 
خيابان شهيدان  در  اندازی  تير  وقوع حادثه  اثر  بر 
به  گلوله  اصابت  علت  به  ساله   42 مردی  کاظمی 

جمجه وی جان خود را از دست داد.
تيراندازی در  به حادثه  اشاره  با  بختياری  سرهنگ 
اين  اظهار داشت:  خيابان شهيدان کاظمی اصفهان 
 8 يکشنبه  روز  ظهر  از  بعد   4 ساعت  در  حادثه 
اين که  به  اشاره  با  افتاده است.وی  اتفاق  ماه  آبان 
هدف  مورد  را  مقتول  کوچه  داخل  ناشناسی  فرد 
گلوله قرار داده است، افزود: فرد متواری اقدام به 
يک  اصابت  با  نهايت  در  که  کرده  گلوله  چندين 
گلوله به جمجمه وی، او را به قتل رساند.فرمانده 
اطالعات  هنوز  گفت:  اصفهان  شهرستان  انتظامی 
دست به  قاتل  اين  هويت  با  ارتباط  در   کافی 

 نيامده است.

كشف بيش از یک تن 
مواد مخدر در اصفهان

زاينده رود
يگان  و  سميرم  شهرضا،  پليس  مأموران 
در  اصفهان  استان  انتظامي  فرماندهي  تکاوري 
و سنگين  دستگاه خودروي سبک  از سه  بازرسي 
بيش از يک تن مواد مخدر از نوع ترياک را کشف 
و ضبط کردند. فرمانده انتظامي استان اصفهان اظهار 
در  فرماندهي  اين  تکاوري  يگان  مأموران  داشت: 
حين گشت زني در سطح حوزه استحفاظي خود در 
اطراف شهرستان سميرم به يک دستگاه خودروي 
را  آن  و  مشکوک  سيب  بار  حامل  ايسوزو  وانت 

متوقف کردند.
سردار کرمي افزود: مأموران در بازرسي از خودروي 
ياد شده 545 کيلو و 9۰۰ گرم مواد مخدر از نوع 
ترياک را کشف و ضبط کردند. اين مقام انتظامي به 
کشف مواد مخدر در شهرضا اشاره کرد و گفت: در 
عملياتي ديگر که توسط مأموران انتظامي شهرضاي 
اصفهان صورت گرفت مأموران انتظامي مستقر در 
در  شهرستان  اين  امامي  شهيد  بازرسي  و  ايست 
بازرسي از يک دستگاه کاميون مقدار ۳26 کيلوگرم 
ترياک را کشف و ضبط کردند. وي در ادامه گفت: 
مأموران انتظامي مستقر در ايست و بازرسي شهيد 
رئيسي سميرم نيز در بازرسي از يک دستگاه وانت 
از داخل کپسول گاز خودرو مقدار 1۳5  نيسان و 

کيلوگرم ترياک را کشف و ضبط کردند.

كاهش وقوع سرقت به عنف
 ۳2 کاهش  از  اصفهان  استان  مرکز  پليس  رئيس 
درصدي وقوع سرقت به عنف در مهرماه سال جاري 
به نسبت مدت مشابه سال قبل خبر داد. سرهنگ 
مأموران  تالش  داشت:  اظهار  بختياري  محمدعلي 
سخت کوش فرماندهي انتظامي کالنشهر اصفهان در 
کالنتري ها و ساير يگان هاي انتظامي منجر به اقتدار 
آرامش  و  امنيت  از  نمايشي  ارائه  در  پليس  عملي 
در  خوبي  موفقيت هاي  و  شد  گذشته  مهرماه  طي 
کشف و انهدام باندهاي سرقت به دست آمد. اين 
مقام مسئول در ادامه از افزايش 46 درصدي کشف 
مهرماه  در  فرماندهي  اين  مأموران  توسط  سرقت 
گذشته خبر داد و اظهار داشت: براساس آمارهاي 
به دست آمده کشف سرقت خودرو 1۰7 درصد، 
کشف  و  درصد   16 موتورسيکلت  سرقت  کشف 
مدت  به  نسبت  درصد   4۰ خودرو  داخل  سرقت 

مشابه سال قبل افزايش داشته است. 

يافته هاي تحقیقات 
انجام گرفته نشان 

مي دهد که بین 
وضعیت اقتصادي 
افراد و وقوع جرم 
و ساير آسیب هاي 

اجتماعي رابطه 
وجود دارد، به 

طوري که با پائین تر 
رفتن سطح درآمد 

بر میزان وقوع 
آسیب هاي اجتماعي 

افزوده مي شود

رئیس  سازمان وظیفه عمومي  ناجا :

گذراندن دوره آموزشي در نزدیکي محل سکونت سربازان، سياست كلي ماست
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سينمايی  فيلم  کارگردان  قنبری  رهبر  مهر: 
جاده ای  فيلم  اين  کرد  تاکيد  باد  در  روئيدن 

است و داستان در حالت سيار اتفاق می افتد.
رهبر قنبری کارگردان فيلم سينمايی روئيدن 
در باد اظهار داشت: فيلمبرداری فيلم سينمايی 
شهر  در  و  جلسه   ۳8 طی  باد  در  روئيدن 
کوچک سرعين به سمت کوه  سبالن در شعاع 
به  نزديک  شد.  انجام  آن  کيلومتری  يکصد 
2۰ روستا  که در مسير بود مانند بلندی های 
آلوارس، شمس آباد، بندار، درآبادو... به تناسب 
صحنه هايی که نياز داشتيم، لوکيشن های فيلم 

را تشکيل دادند.
وی ادامه داد: روئيدن در باد فيلم جاده ای است 
و کل داستان در جاده ها اتفاق می افتد و هيچ 
چيزی ساکن نيست و داستان در حالت سيار 

اتفاق می افتد.
فيلم  داستان  درباره  ادامه  در  کارگردان  اين 
در  که  است  به گونه ای  داستان  داد:  توضيح 
قصه ای  می کند،  پيدا  معنا  جاده ای  فيلمی 
داستان ها  ريز  دارای  می شود  روايت  که 
پيکره  که  است  کوچکی  داستانک های  و 
داستان اصلی را تشکيل می دهد. به عقيده من 
سرراست،  داستان  بازگويی  و  تعريف  شيوه 
به  نو  دنيا قصه های  تمام شده و در  دنيا  در 
نوعی تحليل های مدرن از زندگی است همه 
داستان ها گفته شده و آزموده و تجربه شده 

است چيز جديدی وجود ندارد.
کارگردان فيلم سينمايی کسی در راه است در 
ارتباط با جاده ای بودن فيلم اخيرش توضيح 
داد: جاده ای بودن اين فيلم به اين معنا نيست 
که کاراکتر اصلی در جاده راه بيفتد و داستان 
او را تعريف کنيم. به عقيده من زندگی گذرا 
می غلطد.  که  سکه ای  مثل  درست  است، 

گونه ای  به  هم  ما  داستان  اصلی  شخصيت 
به  می گذرد  که  هرکجا  از  که  شده  طراحی 
تعريف  برای  بهانه ای  حضورش  فراخور 

داستانک های فيلم می شود.
وی خاطرنشان ساخت: کاراکتر اصلی، قصه 
ثابت خود را ندارد که ما آن  را در جاده  به 
او  کنيم،  تعريف  را  قصه اش  و  بيندازيم  راه 
باعث روايت قصه های کوچک ديگر می شود. 
کاراکتر اصلی اين قصه به همراه ايل و احشام 
و ... حرکت می کند و تاثيرات محيط را برروی 
او می توانيم ببينيم و کاری جامعه شناختی در 

روايت داستان صورت گرفته است.

قنبری در ادامه افزود: به عقيده من زمان بيان 
فيلمی  است.  تمام شده  ارسطويی  قصه های 
مانند آواتار از قصه ای کهنه برخوردار است و 
تنها به دليل اجرا و استفاده از فضای متافيزيک 
کارکرد  من   عقيده  به  است.  شده  جذاب 
قصه های  به  معطوف  تصويری  هنرهای 
کوتاهی شده است که در يک پيکره به خوبی 

روايت شوند.
کارگردان فيلم سينمايی او درباره مراحل فنی 
سوی  از  فيلم  تدوين  امروز  از  گفت:  فيلم 
بهارانگيز آغاز شده است و خودم هم  رضا 
حضور دارم با توجه به زمان کم باقی مانده به 

برگزاری جشنواره فيلم کودک و نوجوان، فيلم 
به جشنواره نخواهد رسيد، اما برای حضور در 

جشنواره فيلم فجر آماده نمايش خواهد شد.
با  داد:  توضيح  فيلم  موسيقی  درباره   وی 
مهران پورمندان برای ساخت موسيقی به توافق 
رسيديم و ايشان اتودهايی را آماده کردند که 
بايد روی کار بيايد و باهم بيشتر در اين باره 
صحبت کنيم. پورمندان از دانش و توانمندی 
گستره  دليل  به  اما  هستند  برخوردار  الزم 
به مطالعه وسيع و  نياز  آذربايجانی  موسيقی 

گسترده در اين خصوص است.
 قنبری درباره فضای موسيقيايی فيلم توضيح 

داد: اين فيلم نياز به موسيقی افکتيو دارد که به 
ارائه حس ها به مخاطب کمک کند. از سوی 
ديگر موسيقی بايد شکلی جهانی داشته باشد، 
از موسيقی بومی وام بگيرد، اما به گونه ای که 
نتوان با آن آوازی را يک آذری زبان بخواند 

و زمزمه کند.
 وی درباره رضايت مندی خود از ساخت فيلم 
گفت: من به فيلمنامه اشراف کامل داشتم و با 
دکوپاژ کامل سرصحنه حاضر شدم و اعضای 
گروه دکوپاژ من را داشتند. همکارانم در اين 
فيلم از جمله مدير فيلمبرداری، طراح صحنه 
نظرم مرا همراهی  برای ضبط تصاوير مورد 
کار  از  و  کردند  تالش  گروه  همه  کردند، 
فيلم سعی کردم  دارم. دراين  رضايت خاطر 
آذربايجان را از زاويه ای که تاکنون ديده نشده 
به تصوير بکشم و زوايای تصويری خاصی 
در فيلم وجود دارد. دراين فيلم نگاه به مردم 
ديده   ... و  رنگ،  پوشش،  نوع  آذربايجان، 

می شود.
توضيح  فيلم  گويش  درباره  کارگردان  اين   
داد: در فيلم گويش آذربايجانی نداريم. همه 
کاراکترها فارسی زبان هستند، اما لحن ادای 
کلمات به گونه ای است که آذربايجانی است 
لحن با لهجه تفاوت دارد و اين تفاوت در ادای 
کلمات بازيگران به وضوح ديده می شود. من 
با تک تک بازيگران در اين خصوص صحبت 
کردم و با آنها کار کردم تا لحن آذربايجانی از 

کار درآيد و راضی هستم.
در اين فيلم گوهر خيرانديش، اميد زندگانی، 
حسين عابدينی، ذبيح افشار، کاظم هاشم زاده، 
يلدا قشقايی ژيال شاهی، صبا مهری، احمد 
پورستان، يحيی پورامين،بهنام اسداللهی، مهرداد 
ميکائيل زاده و قاسم سيد سياح حضور دارند.

اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  کل  مدير  ايسنا: 
مطبوعات  گفت: ششمين جشنواره  اصفهان  استان 
اصفهان  استان  داخلي  خبرگزاري هاي  نمايندگي  و 

متفاوت با جشنواره  سال هاي گذشته خواهد بود.
عليرضا حسيني افزود: در سال هاي گذشته به دليل نبود 

فضاي فيزيکي، امکان اجراي برنامه هاي جنبي وجود 
نداشت.

همچنين معاون فرهنگي اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي 
استان اصفهان گفت: دبيرخانه جشنواره ششم نگاه 
فرا استاني دارد و آثاري از استان هاي ديگر به تعداد 

محدود رسيده است.
توسط  جشنواره  داوري  افزود:  زکي  حاج  علي 
کارشناسان مرکز مطالعات رسانه در تهران انجام شده 

و اسامي داوران در اختتاميه اعالم خواهد شد.
علي تمنايي اظهار کرد: اين جشنواره در پنج بخش 
شعر خردسال، کودک، کتاب شعر کودک و خردسال، 
کودکان شاعر و شعر با موضوع ويژه از نگاه کودک 
در مباحث فرهنگ شهروندي يا کتاب و کتاب خواني 

برگزار خواهد شد.

وي افزود: تاکنون 58۰ اثر به دبيرخانه جشنواره رسيده 
و پنج کارگاه نقد و بررسي آثار، نمايشگاه کتاب کودک، 
حضور شعراي مطرح کشور، چاپ آثار جشنواره در 
قالب کتاب و افتتاح دبيرخانه دائمي جشنواره از جمله 

برنامه هاي اين جشنواره است.
بنفشه  رحماندوست،  مصطفي  کرد:  بيان  تمنايي 
جعفر  کشاورز،  ناصر  قاسم نيا،  شکوه  رسوليان، 
ابراهيمي و افسانه شعبان نژاد داوري اين جشنواره را 

به عهده دارند. 

نقد فیلم

خبر

درجشنواره فیلم روسیه:

مشترك مورد نظردرخشيد   
مرکز  جشنواره  واحد  ارسالي  آثار  بين  از  ايسنا: 
ششمين  به  سيما  و  صدا  سازمان  بين الملل  امور 
دانش  جهان  فيلم  بين المللي  جشنواره  دوره 
نظر  مورد  مشترک  مستند  فيلم  پترزبورگ ،  سنت 
ديپلم  شد  موفق  خالدي،  لقمان  کارگرداني  به 
فيلم  اين  خاص  نگاه  خاطر  به  را  داوران  هيات 
اختصاص  خود  به  روزمره،  موضوعات  به   نسبت 

دهد.
استوديوي  به وسيله  در سال 2۰۰6  اين جشنواره 
ملي  کميته  و  لنينگراد«  علمي  »فيلم هاي  سينمايي 
و  است  بنيان گذارده شده   » فکري روسيه  »منابع 
کميته  و  روسيه  فرهنگ  وزارت  حمايت  تحت 

فرهنگ پتربورگ برگزار مي شود.
بين  در  دانش  جهان  بين المللي  جشنواره 
محسوب  بي نظيري  پديده   روسيه  جشنواره هاي 
و  دانشمند  کاپيتزا،  سرگئي  آن  مبتکر  و  مي شود 
به  علمي  کتاب هاي  نويسنده  و  معروف  فيزيکدان 

زبان ساده است.
امسال براي شرکت در جشنواره 22۰ فيلم ارسال 
نمايش و  براي  فيلم  آنها 25  ميان  از  بود که  شده 

رقابت برگزيده شدند.
بودن  دارا  پايه  بر  جشنواره،  اين  انتخاب  معيار 
مردم  عموم  براي  درک  قابل  علمي  موضوعات 

استوار بوده است. 

فراهانی عضو هيأت علمی 
چهار فصل تئاتر ایران شد  

مهر: بهزاد فراهانی به عنوان يکی از اعضای هيأت 
فصل  چهار  دائمی  پروژه  از  فصل  سومين  علمی 

تئاتر ايران شد.
دائمی  پروژه  از  فصل  سومين  علمی  هيأت 
موضوع  با   9۰ سال  در  ايران  تئاتر  فصل   چهار 
نمايشنامه های دينی با رويکرد نوين مشخص شد. 
آقاخانی  ايوب  نعيمی و  بهزاد فراهانی، حميدرضا 

اعضای اين هيأت علمی هستند.
استان های  از  طرح   6۰ بررسی  کار  هيأت  اين 
مختلف را آغاز کرده اند که به زودی نتيجه اعالم 
نگارش  فرآيند  نتيجه  اعالم  از  بعد  شد.  خواهد 
مقيم  هنرمندان  سوی  از  فصل  اين  نمايشنامه های 

در شهرستان ها آغاز می شود.
از  می توانند  عالقه مند  نمايشنامه نويسان 
نشانی به  پروژه  اين  رسمی  وب سايت   طريق 
مورد  اطالعات   www. 4 fasltheatre.com

نظر خود را کسب کنند.

فرهنگ و هنر

در فیلم گويش 
آذربايجانی نداريم. 

همه کاراکترها 
فارسی زبان 

هستند، اما لحن 
ادای کلمات به 

گونه ای است که 
آذربايجانی است 

لحن با لهجه تفاوت 
دارد و اين تفاوت 

در ادای کلمات 
بازيگران به وضوح 

ديده می شود

رهبر قنبری از فیلم تازه اش می گويد:

روئیدن در باد فیلمی جاده ای است

در جشنواره رسانه های اصفهان، برخالف  گذشته؛

اسامی داوران تهرانی اعالم خواهد شد

8/284 پی��رو آگه��ي نوبتي به موج��ب ماده 14 
قانون ثبت اس��ناد و ام��الك تحديد حدود عمومي 
قس��متي از رقبات شهرستان س��میرم ذيالً آگهي 

مي گردد.
اول: ابنيه و امالک شهر سميرم پالک يک اصلي و فروعات 

ذيل:
ــاري فرزند محمدابراهيم و  12۳1- آقاي محمد امين افش

غيره ششدانگ يک قطعه زمين مشهور به گل سفيد.
1485- آقاي خيراتعلي رشيدي فرزند مهديقلي ششدانگ 

يک قطعه باغ.
ــين قائم مقامي فرزند سيد  ــيد محمدحس 2457- آقاي س

عنايت اله ششدانگ يک باب خانه.
7214- خانم فرشته صاعدي فرزند محمدطاهر ششدانگ 

يک باب خانه.
براي روز شنبه: ۹0/0۹/05

ــادی فرزند امان اله ششدانگ  7215- آقای شکراله شمش
يک باب خانه.

7216- آقای سهراب پيرمراديان فرزند ابوالحسن ششدانگ 
يک باب خانه نيمه تمام.

ــدانگ  ــای احمد صابری فرزند عبدالخالق شش 7217- آق
يک باب خانه سه طبقه.

7218- خانم شوکت آسايش فرزند حسين ششدانگ يک 
باب خانه نيمه تمام.

برای روز یكشنبه ۹0/0۹/06
7219- آقای رحمت اله نادری فرزند سلطانعلی ششدانگ 

يک باب خانه.
722۰- آقای بشير طائی فرزند حسين ششدانگ يک باب 

خانه نيمه تمام.
ــاری فرزند کرامت اله ششدانگ  ــن افش 7221- امير حس

يک قطعه زمين محصور.
ــجاعی فرزند حبيب اله ششدانگ  7222- آقای حمداله ش

يک باب خانه نيمه تمام.
برای روز دوشنبه ۹0/0۹/07

722۳- خانم نسرين پيرمراديان فرزند راه علی ششدانگ 

يک باب خانه.
7224- آقای روح اله درويشی فرزند نواله ششدانگ يک 

قطعه زمين محصور.
ــه و غيره  ــد عبدال ــهيدانی فرزن ــد ش ــای محم 7225- آق

ششدانگ يک باب خانه.
ــد محمدباقر  ــاری فرزن ــين افش 7226- آقای محمد حس

ششدانگ يک باب مغازه تحتانی و خانه فوقانی.
برای روز سه شنبه ۹0/0۹/08

ــاری فرزند فريدون ششدانگ  7227- آقای هوشنگ افش
يک باب مغازه تحتانی و خانه فوقانی.

ــيد حيدر  ــه داودی فرزند س ــيد روح ال ــای س 7228- آق
ششدانگ يک باب خانه.

ــد ابراهيم  ــميرمی فرزن ــادری س ــر ن ــای جعف 7229- آق
ششدانگ يک قطعه باغ.

ــن  ــاری فرزند محمد حس 72۳۰-  آقای محمد مهدی افش
ششدانگ يک باب خانه.

برای روز چهارشنبه ۹0/0۹/0۹
دوم: ابنيه و امالک مزرعه مهر ابو اسحاق پالک 6۰ اصلی 

و فروعات ذيل:
ــمی فرزند حسين ششدانگ يک  291- خانم صغری قاس

قطعه زمين مزروعی.
292- خانم آفتاب آصفی فرزند يداله ششدانگ يک قطعه 

زمين مزروعی.
ــد کرمعلی  ــيمرمی فرزن ــودرز آصفی س ــای گ 29۳- آق

ششدانگ يک باب خانه.
294- آقای مصطفی طائی سميرمی فرزند حسين ششدانگ 

يک قطعه زمين مثنی شده.
برای روز پنجشنبه ۹0/0۹/10

295- آقای غالمعلی نادری فرزند حسين ششدانگ چهار 
باب مغازه تحتانی و خانه فوقانی.

ــد براتعلی  ــميرمی فرزن ــای حيدر علی طائی س 296- آق
ششدانگ يک قطعه زمين محصور.

ــد براتعلی  ــميرمی فرزن ــای حيدر علی طائی س 297- آق
ششدانگ يک باب خانه.

برای روز شنبه ۹0/0۹/12
ــالک 1۰4 اصلی و  ــه و امالک مزرعه رزجان پ ــوم: ابني س

فروعات ذيل:
ــدانگ  522- خانم اعظم صابری تنها فرزند علی اکبر شش

دو باب مغازه تحتانی و خانه فوقانی.
ــم ششدانگ يک  52۳- آقای ابراهيم آقائی فرزند ابوالقاس

قطعه زمين محصور.
524- خانم رقيه رشيدی فرزند حشمت اله ششدانگ يک 

قطعه زمين محصور.
ــدانگ  ــای روح اله پيرمراديان فرزند حمزه شش 525- آق

يک قطعه زمين محصور.
برای روز یک شنبه ۹0/0۹/13

ــدانگ يک  ــم زينب بهراميان فرزند محمد شش 526- خان
باب خانه تحتانی و فوقانی.

ــان و غيره  ــد کاکاج ــمی فرزن ــم قاس ــای ابراهي 527- آق
ششدانگ يک باب خانه.

528- آقای محمدرضا رضائی فرزند کرامت اله ششدانگ 
يک باب خانه.

برای روز چهارشنبه ۹0/0۹/16
ــالک 119 اصلی و  ــهر حنا پ ــه و امالک ش ــارم: ابني چه

فروعات ذيل:
ــدانگ يک  ــين شش 88- آقای کاموس نصرتی فرزند حس

باب خانه و مغازه متصله.
185- آقای عليمراد درخشان فرزند شامراد ششدانگ سه 

باب مغازه تحتانی و خانه فوقانی.
219- آقای عليمراد درخشان فرزند شامراد ششدانگ يک 

باب خانه.
ــان فرزند اصغر ششدانگ يک  ۳۰۳- آقای عبداله درخش

باب خانه.
ــدانگ  ــيح خان شش ۳۰4- آقای محمود کيانی فرزند مس

يک باب خانه.
برای روز پنجشنبه ۹0/0۹/17

۳۰7- آقای محمود نوری فرزند علی ششدانگ يک باب خانه.
ــن ششدانگ يک  ــجاد حاصلی فرزند حس ۳1۰- آقای س

باب خانه.
۳11- آقای حسن حاصلی فرزند علی اکبر ششدانگ يک 

باب خانه.
ــه و غيره  ــی فرزند قدرت ال ــين نصرت ــای حس ۳12- آق

ششدانگ يک باب خانه.
برای روز شنبه ۹0/0۹/1۹

ــليمان قاسمی فرزند اله قلی ششدانگ يک  ۳1۳- آقای س
باب خانه.

ــيد سيف اله  ــرف عمرانی فرزند س ــيد اش ۳14- آقای س
ششدانگ يک باب خانه.

۳15- آقای ذبيح اله قاسمی فرزند سليمان ششدانگ يک 
باب خانه تحتانی و فوقانی.

۳16- آقای يداله کيانی فرزند سپهدار ششدانگ يک باب 
خانه.

برای روز یک شنبه ۹0/0۹/20
ــده به ترتيب از ساعت 9 صبح به بعد  در روزهای تعيين ش
ــذا به موجب ماده  ــروع و به عمل خواهد آمد ل در محل ش
14 قانون ثبت اسناد و امالک به صاحبان امالک و مجاورين 
ــاعت مقرر در محل حضور  ــود که در روز و س اعالم می ش
ــانند چنانچه هر يک از صاحبان امالک يا نماينده  به هم رس
ــند  ــی آنها در موقع تحديد حدود در محل حاضر نباش قانون
مطابق ماده 15 قانون ثبت اسناد و امالک ملک آنها با حدود 
اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد اعتراضات 
مجاورين و صاحبان امالک که در موقع تحديد حدود حاضر 
ــون مذکور از تاريخ تنظيم صورت  نبوده مطابق ماده 2۰ قان
ــی روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره  مجلس فقط تا س
2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت 
ــليم اعتراض به اين اداره  معترض ظرف يک ماه از تاريخ تس
می بايست با تقديم دادخواست به مرجع ذی صالح قضايی 
گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسيلم نمايند. 

م الف: 121۳8
تاریخ انتشار: روز چهارشنبه ۹0/08/11

موسوی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان سمیرم

آگهي تحدید حدود عمومي اداره ثبت اسناد و امالک سمیرم
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

نوشابه ها قند زيادی دارند و اغلب در برنامه 
غذايی سالم جايی ندارند. اما به نظر می رسد 
می گويند  محققين  نباشد!  ماجرا  همه  اين 
مصرف زياد نوشابه با رفتارهای خشونت آميز 

بيشتر و حتی حمل سالح همراه است.
اگر پيگير برنامه های غذايی سالم، کم کردن 
کالری مصرفی روزانه، الغری و غيره باشيد،  
نوشابه ها  مورد مضرات  در  به حال  تا  حتماً 
بارها  و  بارها  آن ها  مصرف  کاهش  لزوم  و 

شنيده ايد.
چاقی  باعث  فقط  نوشابه  می رسد  نظر  به  اما 
سالم  غذاهای  مصرف  برای  اشتها  کاهش  و 
نمی شود،  بلکه آدم هايی عصبانی تر و خشن تر 
از افراد می سازد! مطالعات جديد چنين عنوان 
استفاده  نوشابه  از  که  نوجوانانی  که  می کنند 
کم تر  که  هم ساالنشان  با  مقايسه  در  می کنند، 
می شوند  دعوا  وارد  بيشتر  می نوشند،  نوشابه 
حمل  خود  با  سالح  که  می آيد  پيش  بيشتر  و 

می کنند. 
نتوانسته اند  محققين  ديسکاوری،  گزارش  به  البته 

خشونت آميز  رفتار  اين  باعث  نوشابه  که  کنند  ثابت 
است. با اين حال، اين مطالعه يکی ديگر از مطالعات فراوان 

تغذيه می تواند  و در حال گسترشی است که نشان می دهند 
روی رفتار ما موثر باشد. 

ديويد همن وی، مدير مرکز مطالعات کنترل آسيب وابسته به 

سالمت  دانشکده 
هاروارد  عمومی 
واقع در بوســتون 
ايـــن بـــاره  در 
می گويـــد: وقتـی 
ديديــم ميـزان اين 
تاثـير چه قــدر زياد 
اسـت،  شگفـت زده 
شديم. حتی زمانـی 
که مصــرف الکل و 
تنباکو و نيــز عوامل 
شام  مانند  خانوادگی 
در  خانواده  خوردن 
را  يکديگــر  کنـار 
به صورت مولفـه های 
کنترل در آورديـم، باز 
وجود  تاثيــر  اين  هم 
رابطـــه  يک  داشت. 
بســيار قـوی و پايدار 
از  بيشــتر  استفــاده  بين 
نوشـابه ها و دعواهای بيشتر 
ماننــد هل دادن و  با رفتارهايی 

پرت کردن وجود دارد.
مدت ها  قانون،  کارشناسان  بين  بلکه  دانشمندان،  بين  تنها  نه 
است که عالقه فراوانی به درک نحوه تاثير مواد غذايی بر رفتار 

وجود دارد. در سال 1979 / 1۳58 در جريان پرونده بدنام قاتل 
سان فرانسيسکو، وکال رفتار متهم را به تغيير رژيم غذايی وی 
از يک برنامه غذايی سالم به برنامه ای پر از نوشابه و غذاهای 
آماده نسبت دادند. جالب اينجاست اين کار وکال جواب داد 
و  دادگاه در حکم وی تخفيف داد و او را مقصر ندانست! از 
آن زمان،  سئوال هايی در اين زمينه به وجود آمده که هنوز هم 

پابرجا هستند. 
در سال 2۰۰6 / 1۳85 مطالعه ای در نروژ نشان داد نوجوانانی 
که مقادير زيادی نوشابه می نوشند،  در مقايسه با کسانی که کم تر 
نوشابه مصرف می کنند،  مشکالت روانی بدتری دارند. مطالعه 
ديگری که به تازگی منتشر شده، در بين اين افراد، رفتارهای 

ضداجتماعی باالتری را گزارش می دهد.
اخير، همن وی و همکارش سارا سولنيک،  مطالعه  اين  برای 
را  بوستون  عمومی  مدارس  در  دانش آموز   18۰۰ از  بيش 
جلسات  طول  در  شرکت کنندگان  دادند.  قرار  مطالعه  مورد 
مورد  در  سئوال هايی  به  متفاوت،  موضوعات  با  دقيقه ای   4۰
ميزان مصرف  نوشابه های غيررژيمی در طول هفت روز گذشته 

جواب می دادند.
همچنين به سئوال هايی در مورد اين که چه قدر نسبت به ديگران 
خشونت نشان داده اند و اين که آيا در سال گذشته با خود چاقو 

يا سالح ديگری حمل کرده اند يا نه پاسخ می دادند. 
در حدود ۳۰ درصد از شرکت کنندکان عنوان کردند که در هفته 

بيش از پنج قوطی نوشابه مصرف می کنند.
به نظر نمی رسد که اين افراد کم تر از ديگران بخوابند، اما آن ها 
با احتمال بيشتری طی ماه های اخير، به مصرف الکل و تنباکو 

روی آورده اند. 
حتی وقتی محققين الکل، تنباکو، شاخص تراکم بدن )بی.ام.آی 
که از تقسيم وزن بر مجذور قد افراد بدست می آيد و تناسب 
يا الغری را می سنجد( و ساير جزييات  ميزان چاقی  بدن و 
را کنترل کردند، باز هم به اين نتيجه رسيدند که افرادی که 
زياد نوشابه می نوشند،  رفتار خشونت آميز بيشتری دارند. برای 
مثال، در بين نوجوانانی که کم تر از يک قوطی نوشابه در هفته 
در  کرده اند،  با خود سالح حمل  درصد  تنها 2۳  می خورند، 
حالی که اين رقم در افرادی که زياد نوشابه می نوشند به 4۳ 

درصد می رسد.
همچنين خشونت نسبت به همساالن در بين کسانی که کم تر 
نوشابه می نوشند، ۳5 درصد و در بين کسانی که پنج قوطی يا 

بيشتر نوشابه در هفته می نوشند، 59 درصد است.
خشونت  باعث  نوشابه  کنيم  ادعا  که  است  زود  خيلی  البته 
می شود. همان طور که برنارد گش از محققين دانشگاه اکسفورد 
انگلستان که روی رژيم غذايی و رفتار مطالعه می کند می گويد، 

اين مطالعه تنها يک همبستگی را نشان می دهد. 
با اين حال مطالعات رو به افزايش نشان می دهند که دست کم 
شکر را می توان تا حدی مقصر دانست. برخی مطالعات نشان 
می دهند که قدرت اراده افراد به نحوه متابوليسم گلوکز در مغز 
مربوط است. همچنين شواهد خوبی وجود دارند مبنی بر اين 
فرايند  رفتارهای خشونت آميز هستند،  آغازگر  که  افرادی  که 
هضم گلوکز غيرطبيعی دارند. همچنين مصرف زياد شکر در 
به سمت رفتارهای خشونت آميز  را  افراد،  می تواند آن ها  اين 

بيشتر ببرد. 

آيین تندرستي
يادداشت

تحلیل

معني زندگي براي ما ایرانيان
 دکتر فربد فدايي

در زندگي امور زيادي است که مي تواند ما را شاد کند 
اما از آنها غفلت مي کنيم. آب و غذا دادن به يک پرنده، 
به يک گربه و احساس رضايت از اين که کار خوبي 

انجام داده ايم ما را شاد مي کند...
 سرزدن به خويشاوندي که از او دور بوده ايم، کمک 
به خانم سالمند همسايه، درس دادن به فرزند همسايه، 
همه مي تواند ما را شاد کند. با اين شادي هاي کوچک 
اما واقعي، ملت ما تاکنون راهي سه  هزارساله را پيموده 
است. اندوه هاي بزرگي که در طول تاريخ بر ملت ما 
وارد شده، با اين شادي هاي کوچک جبران شده است. 
مردان و زنان ما هر زمان اندوهگين بوده اند، به کتابي 
روي برده اند، از قرآن عبرت اندوخته اند و دانسته اند که 
خداوند هميشه به فکر آنهاست و مصلحت آفريده اش 
را بهتر مي داند، از نهج البالغه حکمت آموخته اند و چون 
اميرمومنان صبر پيشه کرده اند، از فردوسي پايمردي و 
پايداري و اميد به آينده را فراگرفته اند، از سعدي پند 
آموخته اند و حکمت عملي را فراگرفته اند، حافظ آنان را 
به ازل و ابد پيوند داده و نمودگارهاي باستاني ايراني را 
چنان ترسيم کرده است که گويي جلوي چشم خواننده 

زندگي را از سرگرفته اند.
ايراني از او آموخته است يوسف گمگشته به کنعان 
نو  طرحي  و  شکافت  را  فلک  مي توان  مي آيد،  باز 
درانداخت. ايرانيان به اين  گونه شاد شده اند و با اميد به 

آينده سختي ها را پشت سر گذاشته اند.
معني زندگي براي ما ايرانيان چيزي بيش از خور و 
خواب و خشم و شهوت است، معني زندگي براي ما 
مهر و عشق و سير به سوي کمال است که خداوند 

مظهر آن است.
اين ويژگي تاريخ و فرهنگ ماست که نام هيچ يک از 
ثروتمندان اعصار ايران را نمي دانيم اما همه درويشان 
عهدي  در  را  ثروتي  صاحب  اگر  و  مي شناسيم  را 
مي شناسيم، به آن دليل است که با درويشي ماجرايي 
داشته است. آنچه ما را شاد مي کند، شادي ديگران است. 
از پدران و مادران اين را آموخته ايم که هرچه کردند، 
براي فرزندان بوده است. ما نيز بايد اين گنجينه را به 

نسل آينده بسپاريم.
چشمان  غرب  بدلي  زيورهاي  که  باشيم  هوش  به 
معصوم آنان را نفريبد و شادي را در ماديات جستجو 
نکنند که اين ماديات چون دريايي است که هرکس از 
آب آن بنوشد، تشنه مي شود و بازهم مي نوشد تا آنکه 

از پاي درآيد.
آنچه تشنگي فرزندان ما را رفع مي کند، آب پاکيزه اي 
است که از چشمه معرفت و فرهنگ ايراني مي جوشد 
که علم و ثروت را براي آسودگي ابناي بشر مي خواهد 
تا بتوانند با آسودگي بينديشند و مهر بورزند و راهي به 

سوي معبود حقيقي بيابند.

ايسنا: سالمت روان به وضعيتي از سالمت اطالق 
مي شود که در آن هر فردي پتانسيل و توان خود را 
درک مي کند، مي تواند از عهده استرس ها و تنش هاي 
عادي زندگي برآيد، مي تواند موثر و ثمربخش کار کند 
و همچنين قادر است در اجتماع خود، حضور و نقش 

موثري داشته باشد.
بعد مثبت سالمت روان در تعريف سازمان جهاني 
بهداشت از واژه سالمت آشکارتر مي شود که بنابراين 
تعريف سالمت، وضعيتي از بهداشت کامل جسمي، 
نداشتن  معني  به  لزوما  و  است  اجتماعي  و  رواني 

بيماري يا نقص عضو نيست.

سازمان جهاني بهداشت در يک گزارش جديد روي 
جنبه هاي مهم سالمت روان و اختالالت رواني تاکيد 

کرده است.
در اين گزارش آمده است: تقريباً نيمي از موارد ابتال 
به اختالالت رواني از سن 14 سالگي آغاز مي شوند. 
طبق آمار، حدود 2۰ درصد از کودکان و نوجوانان 

جهان به مشکالت يا اختالالت رواني مبتال هستند.
همچنين برخي از مناطق جهان با وجود دارا بودن 
باالترين درصد جمعيت زير 19 سال، از نظر منابع 
بهداشت رواني در بدترين شرايط قرار دارند. در بيشتر 
کشورهاي کم درآمد يا با درآمد متوسط نيز در ازاي 

هر يک تا چهار ميليون کودک، فقط يک روانپزشک 
اين گزارش مي افزايد: مشخصه  اطفال وجود دارد. 
بيماري افسردگي، غمگيني مداوم و فقدان انگيزه و 
رغبت همراه با ناهنجاري هاي روانشناسي، رفتاري و 
جنسي است. در عصر حاضر اين اختالل رواني به 
عنوان عامل اصلي از کار افتادگي و ناتواني در سراسر 
جهان شناخته شده است. در گزارش سازمان جهاني 
بهداشت تاکيد شده است که مهم ترين موانع بر سر راه 
افزايش دسترسي به خدمات بهداشت رواني عبارتند 
از فقدان دستور کار بهداشت عمومي براي مراقبت 
از سالمت روان و مشکالت مربوط به تامين بودجه، 

نحوه سازمان يافتگي کنوني خدمات بهداشت رواني، 
اوليه،  مراقبت هاي  در  يکپارچگي  و  انسجام  فقدان 
ناکافي بودن منابع انساني در اين حوزه و باالخره فقدان 

يک رهبري عمومي در زمينه بهداشت رواني.
سازمان جهاني بهداشت در اين گزارش يادآوري کرده 
 است که دولت ها، سازمان ها و گروه هاي حمايت کننده

و ارائه کننده کارکنان و خدمات بهداشتي و درماني 
به همراه بيماران و خانواده هاي آنها، بايد با همکاري 
در  بويژه  را  رواني  بهداشت  خدمات  يکديگر 
کشورهاي فقير و کم درآمد افزايش دهند تا نتايج 

رضايت بخش تري در اين زمينه حاصل شود.

مصرف نوشــــــــابه باعث خشونـت می شـود ؟! 

در گزارش سازمان جهاني بهداشت تاکید شد: 

تقسيم نيروهاي متخصص براي تامين بهداشت رواني مردم، ناعادالنه است

مزايده  
8/19۳ شماره: 196/۳18۳2-2/8۳5 به موجب پرونده اجرايی کالسه ۳1196-2/8۳5 و به استناد 
سند رهنی شماره 144۰85 مورخ 86/1/18 تنظيمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 15 اصفهان له 
موسسه قوامين عيه رحمت اله کاظمی، تمامی شش دانگ عرصه و اعيان يک باب خانه به پالک 
ــا جميع متعلقات آن ملکی آقای رحمت اله  ــی 1518۳/2۳9 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان ب ثبت
کاظمی فرزند محمد علی به شناسنامه شماره 286 صادره از حوزه 2 خمينی شهر متولد 1۳48 به 
نشانی شهرستان اصفهان – خيابان زينبيه جنوبی – چهار راه بنايی – کوچه 12 بهمن )27(- پالک 
27 که سند مالکيت آن قبل از تعويض در صفحات 124 و ۳94 و 4۳1 و 4۳4 و 4۳7 دفتر 285 
ــماره چاپی 85-5۳9612/ ــماره 6۰1۰1/س و ش ــه 164 دفتر 291 به ش و 464 و 788 در صفح

ــماره 1۳۰86-89/۳/26 اداره ثبت  ــت با حدود آن برابر نامه وارد ش ــده اس الف ثبت و صادر ش
بدين شرح می باشد شمال درب و ديواری است به گل انداز جاده به طور 1۰/9 متر شرق ديوار 
ــت به طور غير مستقيم به زمين  به ديوار خانه 1518۳/2۳8 به طول 1۰/8 متر جنوب ديواری اس
1518۳/567 به طول 8/4 متر غرب ديوار به ديوار پالک 1518۳/24۰ به طول 1۰/۳ متر که طبق 
ــناس رسمی دادگستری به شرح ذيل توصيف گرديده يک بابت منزل سه طبقه دارای  نظر کارش
1۰۰ متر مربع عرصه و حدود ۳24/5 مترمربع اعيانی با قدمت 2 الی ۳ سال در طرح عمرانی قرار 
ــير تعريض گذر قرار داشته بدون پايان کار واحدها تفکيک  ندارد مقدار 2/75 مترمربع که در مس
نشده و واحدهای 6۰- به فروش رفته اسکلت ساختمان بتنی سقف تيرچه بلوک ديوارها آجری 
نمای خارجی با پنجره های آلومينيومی و درب فلزی نمای داخلی گچ دربهای داخلی چوبی کف 
سالن سراميک اطاقها بتن )منهای 6۰ يکخوابه و همکف و اول دو خوابه( دارای سرويس بهداشتی 
و آشپزخانه با کاشی و سراميک کف و کابينت فلزی سيستم گرمايش بخاری گازی و سرمايش 
کولر آبی و دارای انشعابات برق دو کنتور آب و گاز سه کنتور در رهن قرار گرفته و طبق اعالم 
بستانکار بيمه مورد رهن منقضی شده است از ساعت 9 الی 12 روز يکشنبه مورخ 9۰/1۰/11 در 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقی – چهار راه حمزه اصفهانی 
– دست چپ – ساختمان اداره ثبت اسناد و امالک – طبقه سوم به مزايده گذارده می شود. مزايده 
از مبلغ پايه 1/۰8۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال شروع و به هر کس که خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی 
ــت پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق  ــود. الزم به ذکر اس فروخته می ش
انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف، بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده 
اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد و در صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشد 
به عهده برنده مزايده است. ضمن آنکه پس از مزايده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت 
هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مسترد می گردد. اين آگهی در يک نوبت در روزنامه زاينده 
ورد چاپ اصفهان در تاريخ 9۰/8/11 چاپ و منتشر خواهد شد و آگهی ديگری منتشر نخواهد 

شد. م الف: 116۳4 اسدی – سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان  

ابالغ وقت رسیدگي
ــه 56۳/9۰ خواهان صندوق قرض الحسنه ياوران مهدي )عج(  8/2۳9 در خصوص پرونده کالس
مبني بر مطالبه به طرفيت امير سرشوق تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز شنبه مورخ 
9۰/9/19 ساعت 17/۳۰ تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي 
ــعبه واقع در خيابان  ــيدگي به اين ش ــر تا خوانده قبل از وقت رس خواهان مراتب در جرايد منتش
محتشم کاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي 

اتخاذ مي شود. مدير دفتر شعبه 27 حقوقي مجتمع شماره يک شوراي حل اختالف اصفهان

تحديد حدود اختصاصی
8/241 چون تحديد حدود ششدانگ يکباب خانه پالک شماره ۳/1۳87 واقع در موغان بخش يک 
ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي عبدالکريم شاهچراغي فرزند نعمت اله و غيره در جريان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنا به دستور قسمت اخير از ماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در روز 1۳9۰/1۰/۳ ساعت 8 
صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی بکليه مالکين و مجاورين اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک 
مطابق ماده 2۰ قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا ۳۰ روز پذيرفته خواهد شد 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بايست 
ظرف مدت يکماه ازتاريخ تسليم اعتراض خودرابه اين اداره گواهی تقديم دادخواست را از مرجع 
ذيصالح قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نمايد ضمناً چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش 
ــده گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد. تاريخ انتشار: 8/11/ 9۰      بينی نش

ميرمحمدي- رئيس ثبت اسنادوامالک شهرضا

مزايده
8/242 بر اساس پرونده اجرائی کالسه 97/478/ش/8۳ تمامت 6۰۰۰ سهم مشاع از هفده هزار 
و سيصد و بيست و پنج و يک شانزدهم ازيک سهم از هفتاد و دو سهم ششدانگ آب وامالک 
اسفه پالک ثبتی شماره 44 اصلی مورد ثبت صفحه 4۳۰و4۳۳ دفتر 289 ششدانگ با حدود اربعه 
ــتراکی دوم در امتداد قنات مهيار76 اصلی سوم در امتداد مرز  ــماالً اول در امتداد مرز اش ذيل: ش
اشتراکی چهارم در امتداد قنات جالل آباد 56 اصلی پنجم در امتداد مرز اشتراکی ششم درامتداد 
جاده عمومی هفتم درامتداد مرز اشتراکی به اراضی سورچه 7۳ اصلی هشتم به رودخانه سورچه 
ــرقاً اول به اراضی بايره دوم ديواريست به اراضی مهدی آباد 8 اصلی سوم به زمين های بلند  ش
مهدی آباد 8 اصلی جنوباً اول به رودخانه دوم به ديوارباغهای خيرآباد سيزده اصلی سوم به جوی 
ــتراکی وجوی صحرای به اراضی خيرآباد1۳ اصلی دوم  غرباً اول درامتداد جاده عمومی ومرزاش
مرزاشتراکی با اراضی سورچه 7۳ اصلی حقوق ارتفاقی قنات مهيار76 اصلی ازمورد ثبت عبورمی 
کندبه نام شرکت رزپالستيک رازی سهامی خاص ثبت و سند صادر شده است وبه موجب سند 
رهنی شماره 121۳98 مورخ 81/8/7 دفتر 15 اصفهان از طرف شرکت مذکور در رهن بانک ملی 
ايران شعبه چهارراه نظراصفهان قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی بستانکار تقاضای صدور 
اجرائيه نموده و پس از ابالغ اجرائيه به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده ۳4 
ــی قانون ثبت و آئين نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور مورد ارزيابی قرار گرفته وبرابر  اصالح
ــناس رسمی دادگستری بدين  ــط مامور اجرا وبرگ ارزيابی کارش صورت مجلس تنظيمی توس
شرح توصيف وارزيابی گرديد.مورد بازديد دوازده هزارسهم مشاع ازهفده هزاروسيصدوبيست 
وپنج يک شانزدهم ازيک سهم ازهفتادودوسهم ششدانک که به صورت يکباب شرکت ميباشد، 
عبارتست ازقطعه زمين محصوری واقع درمجاورات جاده امامزاده سيد علی اکبرشهرضا که درآن 
يک سالن سوله وچسبيده به ضلع غربی آن يک ساختمان نگهبانی موجود ميباشد.مساحت عرصه 
زمين معرفی شده شش هزارمترمربع ميباشدواعيانی ساختمان سوله وساختمان به ترتيب 48۰ و7۰ 
 Z مترمربع ميباشد.ساختمان سوله درچهاردهانه با فريم های استاندارد وتيرچه های سقف تيرآهن
وپوشش سقف ورق کرکره فلزی گالوانيزه ودايوارهای جانبی آجرودرب ورودی فلزی، ماشين 
رو ودرباالی دهانه های طولی دارای پنجره های فلزی ميباشد.ديوارغربی محيطی زمين درپائين 
ــانتی بدون بند کشی است. ــه ای به ارتفاع 4۰ سانت وبقيه آجرماشين 5/5 س ــنگ ازاره تيش س
وديوارشرقی با بلوک سيمانی به صورت جرزودهانه وديوارهای شمالی وجنوبی با آجرفشاری 
ــيمان اجرا شده وميانگين ارتفاع ديوارهای اطراف حدود 2/5 متراست. به مبلغ  ومالت ماسه س
هفتصدوچهل ويک ميليون ريال)741,۰۰۰,۰۰۰( ريال ارزيابی گرديده است. وطبق اعالم بانک 
به مبلغ يک ميليون و چهارصد و نود و هشت هزار و ششصد و چهل ريال )1,498,64۰( ريال 
بيمه می باشد.که تمامت شش هزارسهم مشاع ازدوازده سهم از هفده هزار و سيصد و بيست و 
ــانزدهم سهم از72 سهم ششدانگ در جلسه مزايده که ازساعت 9 صبح الی 12 روز  پنج يک ش
ــنبه مورخ 9۰/9/27 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکيل ميگردد.از طريق مزايده به  يکش
فروش ميرسد .چنانچه روز مزايده با تعطيل پيش بينی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه 
مزايده تشکيل ميگردد. مزايده 6۰۰۰ سهم ازمبلغ کارشناسی وحق بيمه سيصد وهفتادويک ميليون 
و نهصد و نود و هشت هزار و ششصد و چهل ريال)۳71,998,64۰( ريال پايه مزايده شروع و 
به باالتربن قيمت پيشنهادی و به هر کس که خريدار باشد فروخته ميشود طالبين ميتوانند قبل از 
تشکيل جلسه از مورد مزايده به آدرس: شهرضاـ  جاده امامزاده علی اکبرکيلومتر5 بازديد به عمل 
آورند الزم به ذکر است که کليه هزينه های قانونی اعم از هزينه های انتقال سند در دفاتر اسناد 
رسمی وماليات دارائی وعوارض شهرداری وبدهی های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان، آب و 
برق و گاز و ساير هزينه های متعلقه بر عهده برنده مزايده ميباشد. اين آگهی يکنوبت در روزنامه 
زاينده رود چاپ اصفهان در تاريخ 9۰/8/11 چاپ و منتشر ميشود.  مير محمدی - رئيس ثبت 

اسناد وامالک شهرضا

مزايده مال غیر منقول
8/24۳ بر اساس پرونده اجرائی کالسه ۳4/5۳4/ش/85 تمامت 6۰۰۰ سهم مشاع از هفده هزار 
و سيصد و بيست و پنج و يک شانزدهم از يک سهم از هفتاد و دو سهم ششدانگ آب و امالک 
ــماره 44 اصلی مورد ثبت صفحه 427  دفتر 289 ششدانگ با حدود اربعه  ــفه پالک ثبتی ش اس
ــتراکی دوم در امتداد قنات مهيار76 اصلی سوم در امتداد مرز  ــماالً اول در امتداد مرز اش ذيل: ش
اشتراکی چهارم در امتداد قنات جالل آباد 56 اصلی پنجم در امتداد مرز اشتراکی ششم در امتداد 
جاده عمومی هفتم در امتداد مرز اشتراکی به اراضی سورچه 7۳ اصلی هشتم به رودخانه سورچه 
ــرقاً اول به اراضی بايره دوم ديواريست به اراضی مهدی آباد 8 اصلی سوم به زمين های بلند  ش
ــوم به  ــيزده اصلی س مهدی آباد 8 اصلی جنوباً اول به رودخانه دوم به ديوار باغ های خيرآباد س
ــتراکی و جوی صحرای به اراضی خيرآباد 1۳  جوی غرباً اول در امتداد جاده عمومی و مرز اش
اصلی دوم مرز اشتراکی با اراضی سورچه 7۳ اصلی حقوق ارتفاقی قنات مهيار 76 اصلی ازمورد 

ــتيک نوبهار ثبت و سند صادر شده است و به موجب  ــرکت رزپالس ثبت عبورمی کند به نام ش
ــمی 92 اصفهان از طرف شرکت  ــماره 142558مورخ 77/1۰/17 دفتر اسناد رس ــند رهنی ش س
ــه و به علت عدم پرداخت  ــتان اصفهان قرار گرفت ــتی بانک تجارت اس مذکور در رهن سرپرس
بدهی بستانکار تقاضای صدور اجرائيه نموده و پس از ابالغ اجرائيه به درخواست بانک بستانکار 
ــون ثبت و آئين نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور  ــتناد قانون اصالح ماده ۳4 اصالحی قان باس
ــرا و برگ ارزيابی  ــط مامور اج ــورد ارزيابی قرار گرفته و برابر صورت مجلس تنظيمی توس م
کارشناس رسمی دادگستری بدين شرح توصيف و ارزيابی گرديد. مورد بازديد که دوازده هزار 
ــيصد و پنج و يک شانزدهم از يک سهم از هفتاد و دو سهم  ــهم مشاع از کل هفده هزار و س س
ششدانگ به صورت يکباب شرکت ميباشد دارای مساحت عرصه 6۰۰۰ مترمربع )75 ×8۰ متر( 
ــت و اعيانی آن 48۰ مترمربع سوله و7۰ مترمربع نگهبانی می باشد سوله به ديوارهای آجری  اس
ــقف توری و پشم و شيشه و درب و پنجره فلزی و ساختمان  ــانتی و نمای آجرلفتون وس ۳5 س
ــقف تيرآهن و آجر و کف موزائيک و درب و پنچره های فلزی  نگهبانی با ديوارهای باربر و س
ــت. ديوارهای اطراف که طرف جنوب آن با بلوک سيمانی و طرف شمال با آجرلفتون بدون  اس
ــرق وغرب با آجرزبره اجرا شده به ارتفاع حدود 2/5 تا ۳ مترمی باشد. به  ــی وطرف ش بند کش
ــتصد و ميليون ريال )8۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ريال ارزيابی گرديده است. و مورد رهن به مبلغ  مبلغ هش
دويست و چهل و هشت هزار ريال )248,۰۰۰(ريال تا تاريخ 91/4/28 بيمه می باشد. که تمامت 
شش هزار سهم مشاع از دوازده سهم از هفده هزار و سيصد و بيست و پنج يک شانزدهم سهم 
از72 سهم ششدانگ در جلسه مزايده که ازساعت 9 صبح الی 12 روز يکشنبه مورخ 9۰/9/27 
ــکيل ميگردد.از طريق مزايده به فروش ميرسد .چنانچه  ــعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تش در ش
ــکيل  ــه مزايده تش ــده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلس روز مزايده با تعطيل پيش بينی نش
ميگردد.مزايده 6۰۰۰سهم ازمبلغ کارشناسی وحق بيمه چهارصد ميليون ودويست وچهل وهشت 
ــنهادی و به هر کس که خريدار ــروع وبه باالتربن قيمت پيش  هزارريال )4۰۰,248,۰۰۰( ريال ش

ــه آدرس:  ــورد مزايده ب ــه از م ــکيل جلس ــود طالبين ميتوانند قبل از تش ــه ميش ــد فروخت باش
ــت که کليه  ــد به عمل آورند الزم به ذکر اس ــزاده علی اکبرکيلومتر5 بازدي ــهرضاـ جاده امام ش
ــات دارائی و  ــمی و مالي ــناد رس ــند در دفاتر اس ــه های قانونی اعم از هزينه های انتقال س  هزين
ــاير  ــعاب وآبونمان، آب و برق و گاز و س ــهرداری و بدهی های مربوطه به حق انش عوارض ش
ــت در روزنامه زاينده رود  ــد. اين آگهی يکنوب ــای متعلقه بر عهده برنده مزايده ميباش ــه ه  هزين
چاپ اصفهان در تاريخ 9۰/8/11 چاپ ومنتشر ميشود. مير محمدی-  رئيس ثبت اسناد وامالک 

شهرضا    

  حصر وراثت
ــت به کالسه  ــرح دادخواس ــماره 4278 به ش ــنامه ش 8/246 آقاي کورش عزيزي داراي شناس
ــوده و چنين توضيح داده  ــت گواهي حصر وراثت نم ــورا درخواس ۳665/9۰ ح/ 1۰ از اين ش
ــنامه 1 در تاريخ 9۰/8/1 اقامتگاه دائمي خود بدرود  ــادروان اکبر عزيزي پالرتگاني بشناس که ش
ــر و 2 دختر به نام هاي ذيل:  ــت به: 2 پس زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
1- کورش عزيزي ش ش 4278 پسر متوفي، 2- محمدعلي عزيزي ش ش 2۰75 پسر متوفي، 
ــاره بيگم عزيزي پالرتگاني ش ش ۳556 دختر متوفي، 4- سپيده عزيزي پالرتگاني ش  ۳- س
ش 8-17818۰-127 دختر متوفي و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را 
يکمرتبه آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/ 12۰44 رئيس 

شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
8/277 در خصوص پرونده کالسه 9۰-8۰4 خواهان فرهاد کياني فالورجاني دادخواستي مبني بر 
مطالبه وجه به طرفيت صندوق قرض الحسنه اصحاب کهف به مديريت عبدا... رجايي فر تقديم 
نموده است. وقت رسيدگي براي روز شنبه مورخ 9۰/9/19 ساعت 4/۳۰ عصر تعيين گرديده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
ــعبه واقع در خيابان محتشم کاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع  ــيدگي به اين ش قبل از وقت رس
ــماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم  ش
ــده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. مدير دفتر شعبه 2۰  ــيدگي ابالغ ش حضور وقت رس

حقوقي مجتمع شماره يک شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
ــعبه 2۰  ــيدگي: ش ــماره دادنامه: 619-9۰/6/29، مرجع رس ــه پرونده: 479/9۰، ش 8/278 کالس
ــوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: احمد کاشف، نشاني: اصفهان خ باغ زيار کوچه شماره  ش

ــف زاده مجهول المکان، خواسته:  ــمت چپ مجتمع آفتاب، خوانده: صابر يوس 2 فرعي اول س
ــي از تصادف و افت و بيکاري، گردشکار:  ــارات ناش مطالبه مبلغ 25/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت خس
ــريفات قانوني واخذ  ــه فوق و طي تش ــعبه و ثبت آن به کالس ــس از ارجاع پرونده به اين ش پ
ــيدگي را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور  ــورتي اعضاء، قاضي شورا ختم رس نظريه مش
ــف به طرفيت  ــت خواهان احمد کاش ــورا: در خصوص دادخواس رأي مي نمايد. رأي قاضي ش
ــته مطالبه مبلغ 25/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت خسارات ناشي از  ــف زاده به خواس  خوانده صابر يوس
ــت خواهان و با توجه  تصادف و افت و بيکاري با توجه به جميع اوراق پرونده مفاد دادخواس
ــي و عدم  ــا توجه به گزارش کارشناس ــده و ب ــناخته ش ــه کروکي راهور که خوانده مقصر ش ب
ــته خواهان را مقرون به صحت دانسته مستنداً  ــر آگهي شورا خواس حضور خوانده عليرغم نش
ــت و پنج ميليون ريال  ــه ماده 198 ق.آ.د.م خوانده را به پرداخت مبلغ 2/5۰۰/۰۰۰ تومان بيس ب
ــي و سي هزار ريال  ــارت وانت خودرو و مبلغ هفتاد هزار ريال بابت هزينه کارشناس بابت خس
ــت روز ــي در حق خواهان محکوم و اعالم مي نمايد. رأي صادره غيابي ظرف بيس  هزينه دادرس

ــعبه مي باشد. م الف/ 12۰57 شعبه 2۰ حقوقي شوراي حل اختالف  قابل واخواهي در همين ش
اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
ــه 14۰1/9۰ ش/ 9 خواهان زهرا جزيني دادخواستي مبني بر  8/279 در خصوص پرونده کالس
مطالبه مبلغ 2۳/5۰۰/۰۰۰ ريال به انضمام هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد 
تا وصول به طرفيت وحيد شيردل تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز چهارشنبه مورخ 
ــب  ــاعت 9/۳۰ صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس 9۰/9/16 س
ــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در  تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش
خيابان آتشگاه دادسراي شماره دو- مجتمع شماره دو اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست 
ــده تلقي و تصميم  ــيدگي ابالغ ش ــذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس ــم را اخ و ضمائ
ــعبه نهم حقوقي مجتمع شماره دو شوراي  ــود. م الف/ 12۰61 مدير دفتر ش مقتضي اتخاذ مي ش

حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگي
ــينعلي حاتمي کليشادي دادخواستي  ــه 714/9۰ خواهان حس 8/28۰ در خصوص پرونده کالس
ــيدگي  ــت. وقت رس مبني بر مطالبه وجه دو فقره چک  به طرفيت امير حيدري تقديم نموده اس
ــاعت 4 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان  ــنبه مورخ 9۰/1۰/12 س براي روز دوش
ــب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي  بودن خوانده حس
به اين شعبه واقع در خيابان آتشگاه روبروي پمپ بنزين- مجتمع شماره دو اصفهان مراجعه و 
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده 
تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. مدير دفتر شعبه ۳1 حقوقي مجتمع شماره دو شوراي حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
ــه 751/9۰ خواهان محسن رئيسي روحاني دادخواستي مبني  8/281 در خصوص پرونده کالس
ــيدگي براي مورخ 9۰/1۰/1۰ ــت. وقت رس  بر مطالبه به طرفيت محمد يزداني تقديم نموده اس

ــب تقاضاي  ــده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس ــاعت 4/۳۰ عصر تعيين گردي س
ــعبه واقع در  ــيدگي به اين ش ــده قبل از وقت رس ــر تا خوان ــب در جرايد منتش ــان مرات خواه
ــماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني  ــاني جنب بيمه ايران- مجتمع ش ــم کاش خيابان محتش
ــده تلقي  ــيدگي ابالغ ش ــت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس دادخواس
ــعبه 19 حقوقي مجتمع شماره يک شوراي حل ــود. مدير دفتر ش  و تصميم مقتضي اتخاذ مي ش

اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
ــتي  ــي روحاني دادخواس ــن رئيس ــه 752/9۰ خواهان محس 8/282 در خصوص پرونده کالس
ــراي مورخ  ــيدگي ب ــت. وقت رس ــه طرفيت محمد يزداني تقديم نموده اس ــي بر مطالبه ب مبن
ــب  ــده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس ــر تعيين گردي ــاعت 5 عص 9۰/1۰/1۰ س
ــعبه واقع  ــيدگي به اين ش ــر تا خوانده قبل از وقت رس تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش
ــخه  ــماره يک اصفهان مراجعه و نس ــاني جنب بيمه ايران- مجتمع ش ــم کاش در خيابان محتش
ــده  ــيدگي ابالغ ش ــت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس ثاني دادخواس
ــود. مدير دفتر شعبه 19 حقوقي مجتمع شماره يک شوراي   تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي ش

حل اختالف اصفهان
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مهر: پرافتخارترين دونده تاريخ ورزش ايران با انتقاد از 
اين موضوع که ورزش کشورمان فدای فوتبال شده است، 
گفت: اگر مسئوالن  از ورزشکاران نتيجه می خواهند بايد 

برای آنها هزينه کنند.
انتخاب  مورد  در  مطلب  اين  بيان  ضمن  مرادی  سجاد 
جبريل سدگورنی به عنوان مربی اختصاصی اش گفت:  
فدراسيون  در  يکشنبه  الجزايری روز  مربی  اين  قرارداد 
بررسی و قطعی شد و قرار است اواسط هفته جاری با 
وی به اصفهان رفته و در کمتر از دو هفته برای برپايی 

اردوی تدارکاتی به الجزاير برويم.
وی در تشريح برنامه تمريناتش در فصل زمستان همراه 
با اين مربی، افزود: قرار است يک ماه در الجزاير اردو 
زده و 1۰ روز در ايران استراحت و تمرين مختصر کنم. 
برنامه ها به همين شکل ادامه دارد. يک ماه در فرانسه، 
يک ماه در الجزاير و يک ماه در مراکش تمرين کرده و 

بين آنها 1۰ روز در ايران خواهم بود.

دونده المپيکی کشورمان در لندن خاطرنشان کرد: قرار 
به  اين مربی تمرين کرده و  با  امير  برادرم  است همراه 
الجزاير برويم. من هيچ وقت بدون برادرم تمرين نخواهم 
کرد. ما در اين تمرينات با چند نفر از شاگردان مطرح 

گورنی همراه می شويم.
مورد  در  شد،  خواهد  پدر  آينده  روز  چند  در  که  وی 
در  خارجی  اردوی  در  ماهه اش  شش  حضور  که  اين 
اين موقعيت سخت نخواهد بود، گفت: سخت نيست 
معتقدم هرکه طاووس خواهد جور هندوستان کشد! اگر 
می خواهم به نتيجه دلخواهم برسم بايد اين سختی را 

تحمل کنم.
کاپيتان تيم ملی دووميدانی ايران ادامه داد: گورنی همان 
مربی است که سجاد مرادی هميشه آرزويش را داشت. 
وی چهار مدال جهانی و مدال های المپيک را دارد. هر 
شاگردان  و  بوده  تجربه  با  اما  است  جوانی  مربی  چند 

خوبی دارد.

آسيايی  بازی های  در  ايران  ورزشکار  پرافتخارترين 
هميشه که  مربی  به  حاال  من  کرد:  تصريح   گوانگجو 
می خواستم رسيده ام. مربی تنها بخشی از کار من است. 
برسانم. اثبات  به  را  خودم  توانايی های  بايد  حاال   من 

کم کاری نکنم و خوب تمرين کنم تا بتوانم نتيجه خوبی 
در المپيک لندن بگيرم.

وی ادامه داد: من از اين بابت به خودم اطمينان دارم، چرا 
که مدت ها بدون مربی تمرين کردم و روزهای سختی را 
پشت سر گذاشتم اما به آن چيزی که خواستم رسيدم. 
بی شک االن با مربی، خودم بايد زحمت بکشم و از اين 
موقعيت استفاده کنم و آدمی هم نيستم که کم کاری کنم 

و از اين شرايط استفاده نکنم.
المپيک  مرادی در خصوص پاداش هاي کسب سهميه 
يک  گوانگجو  آسيايی  بازی های  برای  بود  قرار  گفت: 
دستگاه آپارتمان در شهر خودمان به ما بدهند اما هنوز 
اين پاداش داده نشده است. همين طور قول داده اند که 

برای سهميه المپيک مسکن مهر بدهند که هنوز نمی دانم 
به چه شکلی اين پاداش به من تعلق می گيرد. فدراسيون 
به  اعزام  از  آينده و قبل  هم قول داده که در چند روز 
المپيکم را به  اردوی برون مرزی پاداش کسب سهميه 

من بدهد.
وی در مورد اين که آيا فکر می کنيد برادرتان هم بتواند 
صددرصد  کرد:  بيان  بگيرد؟،  را  لندن  المپيک  سهميه 
مطمئنم که امير می تواند سهميه المپيک بگيرد. وی در 
شرايط خوبی به سر می برد و مطمئنا تمرين من و او با 
هم می تواند شرايط هر دوی ما را با اين مربی مطرح 

الجزايری بهتر کند.
دونده المپيکی کشورمان با گاليه از بی توجهی مسئوالن 
به ورزش های غيرفوتبالی و نگاه فوتبالی مسئوالن کشور، 
لندن  المپيک  تا  کار  دووميدانی  من  هزينه  مگر  گفت: 
چقدر می شود؟ اگر مسئوالن از ورزشکاران نتيجه می 
اين بی توجهی در  آنها هزينه کنند.  بايد برای  خواهند 
حالی است که ميلياردها تومان صرف فوتبالی می شود 
که حتی فکر المپيکی شدن هم نيست، کدام فوتباليست 
برای ما مدال گرفته است؟ آن وقت ما ورزشکاران سهميه 
ورودی المپيک را به صورت انفرادی می گيريم اما به ما 

بی توجه هستند.
 وی بيان کرد: من يک سئوال از مسئوالن دارم و می خواهم
اين است که  آن هم  پاسخ دهند و  را  آنها پرسش من 
فدای  فوتبال  بوده  قرار  گذرد؟  می  چه  ما  ورزش  در 
ورزش های ديگر شود اما به نظر می رسد ورزش های 
ديگر همه فدای فوتبال شده اند. تا کی می خواهيم اين 

روند را طی کنيم و ورزش ايران را فدای فوتبال کنيم؟
باشگاه انصراف  به  توجه  »با  اينکه  مورد  در   مرادی 

ذوب آهن از حضور در تيم های غير فوتبالی سرنوشت تيم 
دووميدانی اين باشگاه چه خواهد شد و آيا با شما تسويه 
تفکر مسئوالن  نظر من  به  حساب کرده است؟، گفت: 
ورزشی باشگاه ذوب آهن نگاه صرف به فوتبال يا چند 
 ورزش تيمی مانند هندبال و بسکتبال نيست و بی شک
از ورزش های ديگر هم حمايت خواهند کرد. چرا که 
در اين سال ها هميشه اين باشگاه از ورزش غيرفوتبالی 

کشور حمايت کرده و باعث پيشرفت آنها بوده است.
 وی تصريح کرد: من امسال پولی از اين باشگاه نگرفته ام.

اما قرار است به زودی مبلغی را بابت حضورم در تيم 
سال  دووميدانی  های  باشگاه  برتر  ليگ  در  آهن  ذوب 
و  من  برای  هميشه  باشگاه  اين  کنم.  دريافت  جاری 
برای  اين مسأله  بوده و  قائل  ورزش دووميدانی ارزش 

من اهميت زيادی دارد.
سجاد مرادی، دونده دوی 8۰۰ متر کشورمان تابستان سال 
جاری در مرحله نيمه نهايی مسابقات دووميدانی قهرمانی 
جهان در دايگو کره جنوبی برای دومين بار جواز حضور 
در بازی های المپيک را به دست آورد. وی همراه با امير 
مرادی هفته آينده با گورنی مربی مطرح الجزايری برای 
اين کشور  به  تدارکاتی اش  اردوی  اولين مرحله  برپايی 

آفريقايی سفر می کند. 

فارس: دروازه بان تيم ملی فوتسال گفت: افتخارات تيم 
ملی با حسين شمس عجين شده و اميدوارم در آستانه 

جام جهانی آرامش به فوتسال برگردد.
مصطفی نظری درباره مصدوميتش در ديدار مقابل 
آمريکا در رقابت های گرندپريکس برزيل گفت: آن 
بازی حيثيتی بود و همه ما استرس زيادی داشتيم. چون 
پای آبروی کشور و ملت در ميان بود. برای اولين بار 

بود که جلوی آمريکا بازی می کردم و خوشحالم که 
اجازه ندادم دروازه ام باز شود.

غيرت  که  دادند  نشان  بازيکنان  همه  افزود:  نظری 
و  دارد  وجود  ميادين  تمامی  در  ايرانی  تعصب  و 
به  نمی خواستم  چون  شدم  مصدوم  که  خوشحالم 

هيچوجه در اين مسابقه ناموفق باشيم.
دروازه بان تيم ملی فوتسال تصريح کرد: دروازه بان های 

خوبی داريم که می توانند جانشين مناسبی برای من 
باشند. من از 22 سالگی در تيم ملی بوده ام، هر چند که 
هنوز هم سن زيادی ندارم و می توانم ادامه دهم. وی 
در مورد وضعيت مصدوميتش گفت: از تالش های 
دکتر رضايی و طباطبايی تشکر می کنم که زحمات 
بايد چند وقت ديگر  زيادی برای من کشيده اند و 
فيزيوتراپی انجام دهم و سپس نتيجه قطعی در مورد 

مصدوميتم اعالم می شود. فقط اميدوارم کار به عمل 
جراحی کشيده نشود چون در اين صورت جام جهانی 
را از دست خواهم داد. دعا کنيد اين موضوع اتفاق 
نيفتد و اميدوارم بتوانم اين مصدوميت را پشت سر 

بگذارم. 
نظری درباره جدايی شمس از تيم ملی فوتسال گفت:  
نيازی به گفتن من نيست، افتخارات تيم ملی با شمس 
عجين شده است. شمس بهترين مربی سال 2۰۰9 
جهان شد که من هم در آن سال به عنوان بهترين 
به  آرامش  دوباره  اميدوارم  انتخاب شدم.  دروازه بان 

فوتسال بازگردد.

ورزش
خبر

دوندگان اصفهانی بر سکوی 
قهرمانی كشور ایستادند

و  دو  درخشش  با  اصفهان  استان  دووميدانی  تيم 
کشور  قهرمانی  سکوی  بر  کاشانی  کاران  ميدانی 
ايستاد. دبير هيأت دو و ميدانی شهرستان کاشان با 
بيان اين مطلب گفت: در اين مسابقات که در 22 ماده 
در پيست تارتان ورزشگاه حافظيه شيراز برگزار شد، 
پس از تيم اصفهان که با درخشش دو و ميدانی کاران 
کاشانی بر سکوی قهرمانی ايستاد، تيم های گلستان 
و تهران به ترتيب دوم و سوم و تيم های کرمان، 
های رتبه  در  ترتيب  به  رضوی  خراسان  و   فارس 

چهارم تا ششم قرار گرفتند.
محمدرضا محققی افزود: در پرتاب وزنه به ترتيب، 
از تهران،  از خوزستان، علی ثمری  محمد حردانی 
ترتيب،  به  نيزه  با  پرش  در  گلستان  از  کيانی  ميثم 
از  توماج  منصور  کاشان،  از  پور  اسدی  اميرحسين 
پرش  در  ازکاشان،  رشيدی  ابوالفضل  و  گلستان 
از قزوين، سبحان  طول به ترتيب، مهدی رحمانی 
در قم،  از  دريساوی  ميالد  و  قزوين  از   طاهرخانی 
دوي 4۰۰ متر به ترتيب، هادی رحيمی از اصفهان، 
امير دهدارباشی از فارس، مسلم پويا از خوزستان و 
در دوي 11۰ متر با مانع به ترتيب، معين زند وکيل 
از کرمان، محمد ساکی از خوزستان و محمد امين 
مسابقات  اين  سوم  تا  اول  نفرات  کاشان  از  برزی 
شدند. وی اظهار داشت: در مسابقات دو و ميدانی 
قهرمانی جوانان ايران 22۰ دونده در قالب ۳1 تيم 

در 22 ماده با هم به رقابت پرداختند.

محروميت دروازه بان ذوب 
قطعی شد

قاسمي  عباس  دوپينگ  آزمايشات  گيري  نمونه 
دروازه بان تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان، استفاده 

وي از مواد نيروزاي غير مجاز را تاييد کرد. 
گفت: فوتبال  فدراسيون  پزشکي  کميته   رئيس 
قاسمي  عباس  دوپينگ  آزمايشات  گيري  نمونه 
دروازه بان تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان، استفاده 
وي از مواد نيروزاي غير مجاز را تأييد کرد و اين 
در  رسمي  فعاليت  از  سال  دو  مدت  براي  بازيکن 

فوتبال محروم شد.
ممنوعه  ماده  از  بازيکن  اين  وي،  گفته  به 
کرده  استفاده   ،»NORANDROSTERONE«
و تجديد آزمايشات نيز اين موضوع را تاييد کرده 
است. برهمين اساس، حکم وي قطعي و اين بازيکن 
 به مدت دو سال از فعاليت هاي رسمي در ميدان هاي

فوتبال محروم شد. 

باریج اسانس- گيتی پسند؛ 
شهرآورد استان اصفهان!

استانی  داربی  اولين  پسند  گيتی  و  اسانس  باريج 
واليبال اصفهان را برگزار می کنند.

هفته پنجم ليگ برتر واليبال باشگاه های کشور امروز 
با برگزاری هفت ديدار در شهرهای مختلف پيگيری 

می شود.
دارند  پيکار  واردها  تازه  و  مدعيان  که  روزی  در 
حساس ترين بازی هفته در کاشان بين گيتی پسند 
ديدار  اولين  اين  برگزار می شود.  اسانس  باريج  و 
باريج  برتر واليبال است.  ليگ  استان در  از  تيم  دو 
اسانسی ها بعد از يک بازی سخت برابر پيکان اين 
بار ميزبان تيم پر ستاره گيتی پسند است. گيتی پسند 
بعد از يک بازی دست گرمی برابر تيم قعر جدولی 
باريج  مصاف  به  نشين  نيمکت  بازيکنان  با  پيکان 
اسانس می رود. هر چند باريج اسانس، شگفتی ساز 
فصل پيش امسال نتايجی به درخشانی ابتدای فصل 
گذشته نگرفته است اما می تواند با مهره های جوان 

خود برای گيتی پسند دردسر ساز شود. 

یاران حدادی در نصف جهان
تيم بسکتبال ذوب آهن امروز در اولين ديدار هفته 
برابر شرکت ملی حفاری  سوم ليگ برتر بسکتبال 

اهواز قرار می گيرد.
هفته سوم ليگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور امروز 
شود. می  آغاز  اصفهان  در  ديدار  يک  برگزاری   با 
در اين ديدار ذوب آهن از ساعت 15:۳۰ در سالن 
ملت پذيرای حامد حدادی و هم تيمی هايش در 
شرکت ملی حفاری است. نايب قهرمان فصل پيش، 
ليگ را با حواشی بسياری آغاز کرد و در ديدار اول 
عدم هماهنگی بازيکنانش مشهود بود. شاگردان فرزاد 
کوهيان رفته رفته به هماهنگی نزديک می شوند اما 
همچنان علی باهران را به علت مصدوميت در اختيار 
قرار تيمی  برابر  امروز  ديدار  در  ها  ذوبی   ندارند. 
می گيرند که ستاره بسکتبال ايران يعنی حامد حدادی 
را دارد. اهوازي ها در دو ديدار گذشته خود يک برد 
و يک باخت را به دست آورده اند و هم اکنون در رده 

پنجم قرار دارند.
 

دربی ليگ برتر فوتسال 
پخش زنده خواهد شد

فارس: با اعالم رئيس کميته فوتسال، ديدار 
تيم های گيتی پسند و فوالدماهان اصفهان در 
قالب هفته نهم ليگ برتر از شبکه سوم سيما 

پخش زنده خواهد شد.
ترابيان در اين باره گفت: با توجه به صحبتی 
که با آقايان داشتيم با آنها به توافق رسيديم 
بازی  ساعت  مسابقه،  زنده  پخش  برای  که 
را تغيير دهيم. چون در قالب جام واليت هم 
بازی داريم، قرار شد ديدار تيم های گيتی پسند و 

فوالدماهان از ساعت 16 به 18:۳۰ موکول شود. 

گفتگو

نظری: دعا كنيد جام جهانی را  از دست ندهم

ماهان هر روز بهتر از دیروز
سرمربی تيم فوتسال فوالد ماهان گفت: خوشبختانه هر چه زمان 
می گذرد تيم ما بهتر می شود و هم اکنون نيز تيم ماهان در شرايط 

خوبی است.
خوبی  روحيه  از  ما  بچه های  داشت:  اظهار  افضلی  حسين 
برخوردارند و مصمم هستند در بازی های آينده نتايج بهتری 
کسب کنند و شانسشان را برای قهرمانی افزايش دهند. وی با بيان 
اين که مسابقه داربی اصفهان بين تيم های فوالد ماهان و گيتی 

پسند در واقع شش امتياز دارد، افزود: اميدوارم در اين بازی حق به حق دار برسد و  هر تيمی 
که بهتر بازی کرد پيروز شود و من اعتقاد دارم که قهرمان ليگ از اين ديدار مشخص می شود و 
ما اگر بتوانيم گيتی پسند را شکست دهيم به صدر جدول صعود می کنيم. سرمربی تيم فوتسال 
گيتی پسند در خصوص برد هشت بريک اين تيم در برابر ميثاق تهران گفت: ميثاق تيم خوبی 
است که بدون شک با نيروی جوانی می تواند در ادامه ليگ بهتر شود، اما ما به خوبی اين تيم 
را آناليز کرده بوديم و از موقعيت ها به نحو احسن استفاده کرديم و پيروز شديم. ديدار حساس 

دو تيم همشهری فوالد ماهان و گيتی پسند اصفهان روز شنبه 14 آبان برگزار می شود.

احضار وزیر به دليل حركت ناشایست دو بازیکن
وزير  اسالمی  شورای  مجلس  فرهنگی  کميسيون  فارس: 

ورزش و جوانان را احضار کرد.
محمد تقی رهبر رئيس فراکسيون روحانيون مجلس شورای 
اسالمی از احضار محمد عباسی وزير ورزش و جوانان خبر 
داد و گفت: با توجه به رفتار زشت دو بازيکن پرسپوليس 
کميسيون فرهنگی مجلس وزير ورزش را احضار کرده تا 

در اين باره توضيح دهد.
که  بازيکنی  دو  رضايی  شيث  و  نصرتی  محمد  فوتبال  فدراسيون  انضباطی  کميته 
از حضور  و  محروم  ثانوی  اطالع  تا  را  اند  ناپسندی شده  و  عمل زشت  مرتکب 
در امکان ورزشی ممنوع کرده است. رضايی و نصرتی پس از گل های اول و دوم 
ديدار پرسپوليس و داماش اقدام به حرکات غيراخالقی کردند که اين حرکت از نگاه 
بيننده تلويزيونی پنهان نماند و کليپ اين افتضاح اخالقی بالفاصله در  ميليون ها 
شبکه ها و وب سايت های اجتماعی قرار گرفت. حرکتی که تا سال ها و شايد هيچ 

گاه از اذهان عموم و هواداران و فوتبالدوستان پاک نخواهد شد. 

ذوب آهن تا شنبه استراحت دارد
سرپرست تيم فوتبال ذوب آهن گفت: بچه ها تا روز شنبه 
استراحت می کنند و سپس تمرينات خود را در اصفهان 

آغاز می کنيم.
اصغر فروتن اظهار داشت: بعيد است که در تعطيالت 2۰ 
روزه ليگ برتر اردويی خارج از اصفهان داشته باشيم و به 
احتمال قوی در اين مدت در اصفهان می مانيم و تمريناتمان 

را از شنبه 14 آبان با جديت ادامه می دهيم.
وی در خصوص بازی ذوب آهن در مقابل شهرداری تبريز افزود: فکر نمی کرديم با 
چنين سرمايی در تبريز مواجه شويم و درست همان زمانی که به تبريز رسيديم برف 

و بوران آغاز شد و در کل از عملکرد تيم راضی هستيم.
بازی اين  در  متأسفانه  اما  کردند،  تالش  خيلی  بازی  اين  در  بچه ها  افزود:   فروتن 
ذوب آهن تن به دو تعويض اجباری داد، به طوری که در دقيقه دو سيد محمد حسينی 
و در دقيقه 4۰ قاسم حدادی فر هر دو به دليل مصدوميت از زمين بازی خارج شدند 

که اين دو تعويض ناخواسته مشکالت زيادی را برای تيم ما به وجود آورد. 

چارچوب

فارس: بازی های سوپرليگ بسکتبال کشور بهترين 
ميدان برای جوالن دادن ورزشکارانی بود که جويای 
نام و مقام هستند، اين در حالی است که تيم بسکتبال 
استعدادهای  از  برخورداری  وجود  با  شهرکرد 
بی شمار به علت وجود مشکالت مالی از حضور در 

اين مسابقات بی نصيب ماند.
ورزش مثل معدن طاليی می ماند که در جايی دور 
دست باشد و نتوان از آن بهره برد، اين در حالی 
است که در حال حاضر بسياری از تيم های ورزشي 
در استان ها از مشکالت مالی به شدت گاليه کرده 
و يکی پس از ديگری از حضور در ليگ برتر جا 

می مانند.
يکی از تيم های جا مانده از قطار ليگ برتر بسکتبال 
وجود  با  که  است  شهرکرد  بسکتبال  تيم  کشور، 
برخورداری از پتانسيل های بسيار به  علت مشکالت 
مالی بسيار نتوانست در مسابقات سوپر ليگ بسکتبال 

کشور حضور يابد.

پول نبود، لیگ نرفتیم
کمبود  داشت:  اظهار  شهرکرد  بسکتبال  تيم  مربی 
بسکتبال  هيأت  از  مالی  حمايت  عدم  و  اعتبار 
شهرکرد برای پرداخت ورودی اين تيم به مسابقات 
ليگ، تيم ما را از حضور در اين دسته از رقابت ها 

حذف کرد.
ناصر مهديان افزود: تيم ما با وجود شايستگی ها، از 
حضور در ليگ برتر محروم شد که دليل اصلی و 
عمده آن هم نبودن اسپانسر و مشکالت مالی بوده 

است.
تيم  که  است  حالی  در  اين  گفت:  ادامه  در  وی 
بسکتبال از يک ماه گذشته تمرينات بسيار منظمی را 
برای حضور قدرتمند در اين مسابقات برگزار کرده 

بود که تمامی اين تالش ها بی ثمر ماند.
مهديان عدم حمايت  نشدن از سوی سازمان تربيت 
 بدنی و همکاری نکردن استاندار را از داليل اصلی 
حذف تيمش از حضور در ليگ برتر عنوان کرد و 

گفت: با توجه به اين که تيم ما از قافله مسابقات 
سوپر ليگ عقب ماند به بازيکنان تيم اعالم کرديم 
که می توانند به صورت آزاد به عضويت هر تيمی که 

مايل هستند بپيوندند تا کمتر حقشان ضايع شود.
بی مهری مسئوالن به ورزش، جفا به مردم 

است
گرفتن  ناديده  شهرکرد  بسکتبال  تيم  مربی 
استعدادهای جوانان استان را ظلم به مردم دانست 
و گفت: تاکنون هواداران بسياری در طی تماس های 
در  محبوبشان  تيم  حضور  عدم  جويای  تلفنی 
قلب  از صميم  من  ليگ شده اند،  سوپر  مسابقات 
برای هواداران ناراحت هستم که با حضور پرشور 
در زمان برگزاری مسابقات، تيمشان  را هيچگاه تنها 
نگذاشته و با حضور در ورزشگاه به بازيکنان روحيه 
می بخشيدند. وی با طرح اين سئوال که حال چه 
کسی می خواهد پاسخگوی هواداران اين تيم باشد، 
اضافه کرد:  قدر اين تيم را ندانستند و به راحتی 

آن را حذف کردند، بسکتبال ما در چند سال اخير 
پيشرفت قابل مالحظه ای داشت، به طوری که اين 
تيم موفق شده است تاکنون پنج بازيکن مطرح به 

تيم ملی معرفی کند.
نگاه  ورزش  به  استان  صنعتی  مديران 

حمايتی ندارند
ادامه  در  نيز  شهرکرد  بسکتبال  هيأت  تيم  کاپيتان 
اين گفتگو با بيان اين که ورزش اين استان رو به 
تباهی است، گفت: مسئوالن چه زمانی می خواهند 
به داد ورزش استان برسند، بازيکنان تيم ما بسيار با 
انگيزه و پرشور تمرينات بسيار منظم و منسجمی 
را به اميد حضور قدرتمند در مسابقات سوپر ليگ 
کشور انجام می دادند که در دقيقه نود به علت عدم 
استان  ورزش  مسئوالن  سوی  از  مالی  حمايت 
افزود:  جمشيدی  علی  مانديم.  جا  راه  ادامه  از 
در شرايطی که استان چهارمحال و بختياری به 
دارای  کشور،  صنعتی  استان های  از  يکی  عنوان 
پتانسيل های بااليی برای حمايت از ورزش به شمار 
می رود اما متأسفانه مديران صنعتی استان به ورزش 

نگاه حمايتی ندارند.
 استاندار بايد پاسخگو باشد

تيم  عضو  و  شهرکرد  بسکتبال  هيأت  تيم  کاپيتان 

را  اخير  ناکامی  اول  کشور شخص  بسکتبال  ملی 
آقای استاندار دانست و گفت: آقای عنابستانی بايد 
پاسخگوی هواداران اين رشته ورزشی باشد، آقای 
استاندار فقط صحبت از ورزش می کند ولی در عمل 

هيچ قدمی برنداشته است.

منهاي فوتبال

در پی عدم حمايت از تیم بسكتبال شهرکرد؛

بی مهری مسئوالن، جفا به مردم است

اگر مسئوالن از 
 ورزشكاران نتیجه

می خواهند بايد برای 
آنها هزينه کنند. اين 
بی توجهی در حالی 
است که میلیاردها 

تومان صرف فوتبالی 
می شود که حتی 

فكر المپیكی شدن 
هم نیست، کدام 

فوتبالیست برای ما 
 مدال گرفته است؟

آن وقت ما ورزشكاران 
سهمیه ورودی المپیک 
را به صورت انفرادی 

 می گیريم اما به ما
بی توجه هستند

سجاد مرادی:

ورزش ایران فدای فوتبال شده است



فروشی  بازی  اسباب  مغازه  يک  از  گوشه ای  اگر 
اندکی  بدون  که  بينيد  می  را  کودکانی  بايستيد 
برای  بزرگساالن  کليشه هايی که توسط  با  درنگ 
از  ای  دسته  سمت  به  يکراست  شده  ترسيم  آنها 
اسباب بازی ها می روند که از نظر بزرگ ترهايشان 
تعداد  شود.  می  داده  تشخيص  مناسب  برايشان 
ها  به سمت عروسک  ها  پسربچه  از  محدودتری 
و اسباب بازی های وسايل خانه می روند و همين 
به سمت ماشين و  از دخترها  تعداد کمتری  طور 
اسلحه می روند. اما اگر دقت کنيد بيشتر والدين 
با عالقه ای که نسبت به حرفه فرزندشان در آينده 
به  آنها  اجازه می دهند  به راحتی  نشان می دهند 
بروند  مهندسی  و  پزشکی  وسايل  و  ابزار  سمت 
اين وسيله جزء اسباب بازی های بدون  و تقريباً 
جنسيت در نظر گرفته می شود. بايد توجه داشت 
مهم ترين و حياتی ترين فعاليت کودک در زمان 
بيداری بازی است. کودک از مجرای بازی، خود 
و ديگران را می شناسد، محيط خود را می کاود، 
مهارت های خود را در زمينه های حسی- حرکتی 
و ذهنی- تخيلی باال می برد، عواطف انسانی خود 
را  و همکاری  مدارا  روحيه  و  دهد  می  را صيقل 
تجربه می کند، در جمع بودن را تجربه می کند، 
و...فرصت  کند  می  کمک  او  کالمی  رشد   به 
 بازی های رقابت آميزتر، طوالنی تر و مهارتی تر در 
بازی های دختران کمتر است به طوری که بسياری 

از دختران ما با فقر حرکتی مواجه هستند.
نمايانگر  وضوح  به  ها  بازی  از   بسياری 
اين  شناسان  مردم  هستند.  جنسيتی  های  تفاوت 
برای  ای  زمينه  را  بازی  در  جنسيتی  های  تفاوت 
مناسب  جايگاه  اشغال  برای  کودکان  کردن  آماده 
مشاهدات  کنند.  می  تبيين  بزرگسالی  زندگی  در 
بالغ بر ۳۰ سال تحقيق »رينگولد و کوک«  نشان 
های  بازی  اسباب  دارای  پسر  کودکان  است  داده 
تری  بزرگ  انواع  و  کاميون  مثال  طور  به  ماشينی 
 چون واگن هستند.  پسرها ميزان بيشتری از اسباب 
بازی های تجسمی و فضايی را دارند. همين طور 
وسايل ورزشی و اسباب بازی های جنگی و آموزشی 

و هنری و حيوانات عروسکی. تقريباً پسرها هيچ 
وقت اسباب و وسايل خانه ندارند. جالب اينجاست 
و  ها  خانواده  نيز  بازی  اسباب  فروشندگان   که 
اجتماعی  رايج  های  کليشه  سمت  به  را  ها  بچه 
سوق می دهند هرچند در طول سال ها تغييراتی 
در انتخاب کودکان به وجود آمده است و دختران 
نيز به سمت اسباب بازی های ماشين و... می روند 
وسايل  و  لباس  سمت  به  گرايشی  نيز  پسرها  و 
موسيقی از خود نشان می دهند. از طرفی اسباب 
بازی های متحرک و تحرک آفرين که پيش بينی 
می شود باعث رشد تجسم فضايی شود بيشتر در 
بين اسباب بازی هايی که »پسرانه« ناميده می شوند 
به چشم می خورد. در حالی که در دوره ای زندگی 
می کنيم که هم پسران و هم دختران به تحرک برای 
کسب مشاغل مختلف در آينده نياز دارند از نظر 
پياژه کودکان هنگامی که احساس قدرت بيشتر و 
درماندگی کمتری دارند، تمايل کمتری دارند برای 
جبران نارسايی های خود به بازی نمادين بپردازند 
در ايران نتايج يکی از بررسی ها با تکنيک تحليل 
محتوای نقاشی های کودکان نيز نشان می دهد در 
نقاشی های دختران با نماهايی دوستانه و نوازشگرانه 
 از رابطه پدر-دختر مواجه می شويم در حالی که در 
از  با چهره ای جدی و خشن  پسران  نقاشی های 
بازی پدر و پسر مواجه می شويم که همچون دو 
بازی های حرکتی و  بازی مشغولند و  به  قهرمان 
که  حالی  در  اند  کرده  تصوير  را  بيشتری  مهارتی 
بسياری از تصاوير دختران نشانگر بازی های آرام 
و بی تحرک است. شرايط فرهنگی جامعه ما امکان 
کمتری برای بازی در خارج از خانه برای دختران 
ايجاد می کند بنابراين شرايط فيزيکی داخل خانه، 
دختران  بسته  فضاهای  و  تر  کوچک  فضاهای 
هدايت  نمادين  و  تخيلی  های  بازی  به سمت   را 
تخيلی  های  نقش  به  را  پسرها  و  کند  می 
کند.  می  هدايت  تر  پرتحرک  و  تر،  ماجراجويانه 
معرض  در  دختران  از  بيشتر  پسران  ترتيب  بدين 
اشيا  دستکاری  ساختن،  نيازمند  که  هايی  بازی 
دارند.  قرار  است،  فضا  در  حرکت  و  الگوها  و 

که  حالی  در  است  داده  نشان  ها  پژوهش   نتايج 
بازی های نمادين نظير عروسک بازی و خاله بازی 
که در آن کودک نقش های مختلف را ايفا می کند 
در دختران بسيار شايع تر است. در دوران نوزادی 
بازی های نوازشی يکی از اعجاب انگيزترين بازی 
های کودکان است. کودک به ظاهر ناتوان، توانمندی 
خود را در بازی های نوازشی و برقراری يک رابطه 
دوسويه با پدر يا مادر خود به نمايش می گذارد 
 و از اين طريق به درکی از جهان و هستی دست 
می يابد. والدين در جريان الاليی ها با به کارگيری 
زبان متفاوت در نوازش کردن نوزاد پسر يا دختر 
خود، بار متفاوتی از معنای زندگی و هويت را به 
او منتقل می کنند. حتی اگر نوزاد معنای بسياری 
از واژه های نوازشی را درک نکند، بخشی از بار 

 معنايی و احساس کالم در آهنگ و لحن صدا درک 
های  بازی  و  ها  الاليی  از  برخی  در  شود؛  می 
نوازشی، ما شاهد عميق ترين غم های يک مادر 
رابطه  اين  در  هستيم.  بخش  آرامش  نوايی  در  اما 
خواب به  و  يابد  می  آرامش  کودک   دوسويه، 
در  خود  زنانه  نياز  از  بخشی  به  مادر  و  رود  می 
الالی  دهد؛  می  پاسخ  خود  درونی  غم  واگويی 
بابات  خونه/  دلم  رفته  بابات  پونه/  گل  الی  الی 
امشب نمی آيد/ گرفتن بردنش شايد/ بخواب آروم 
چراغ من/ گل شب بوی باغ من/ بابات شب رفته 
ديگر  برخی  بجنبونه...  و  خورشيد  که  خونه/  از 
رابطه  در  والدين  آرزوهای  به  ها،  الاليی  اين  از 
بسياری  آرزوهای  ما  شود.  می  پرداخته  کودک  با 
آهنگين  های  نوازش  و  ها  الاليی  قالب  در   را 

 می شنويم. کودک از مجرای بازی، خود و ديگران را 
می شناسد، محيط خود را می کاود، مهارت های 
ذهنی-  و  زمينه های حسی- حرکتی  در  را  خود 
در  بزرگساالن  رفتار  مشاهده  برد.  می  باال  تخيلی 
با نوزادان نشان می دهد  در نوازش نوزاد  رابطه 
دختر مالطفت و نرمش بيشتری از سوی والدين 
به کار گرفته می شود و حتی پذيرش و شکيبايی 
نوزاد دختر  ناآرامی های  برابر گريه ها و  آنها در 
نوزاد  از  که  حالی  در  است  پسر  نوزاد  از  بيشتر 
پايان  های خود  گريه  به  زودتر  دارند  انتظار  پسر 
قرار  والدين  توجه  مورد  بايد  آنچه  اما  دهد. 
سنی،  فردی،  های  ويژگی  از  که  است  اين  گيرد 
 عاليق،استعدادها و ضعف های کودک خود شناخت

 داشته باشند. 

مهر: محققان در راستای يافتن پاسخ تعدادی از 
بنيادی ترين سئواالت درباره جهان هستی قصد 
که  دارند  را  قدرتمندی  ليزری  سيستم   ساخت 

می تواند کالبد فضا را از هم بدرد.
با هدف دنبال کردن  اين طرح جديد علمی که 
شده  ارائه  هادرون  بزرگ  دهنده  برخورد  مسير 
و  قدرتمندترين  شدن  ساخته  به  منجر  است 

بزرگ ترين ليزر جهان خواهد شد.
دانشمندان ادعا می کنند اين ليزر با توانايی توليد 
پرتو نوری با قدرتی برابر انرژی دريافتی زمين از 
خورشيد که بر روی فضايی به کوچکی سر يک 
فضا  بافت  تواند  می  است  شده  متمرکز  سوزن 

يعنی خالء را تجزيه کند.
بر خالف باور رايج، خالء خالی از ماده نيست 
از ذرات مرموز ريزی تشکيل  بلکه در حقيقت 
ايجاد  در حال  مداوم  به صورت  که  است  شده 
شدن و نابود شدن هستند با اين همه سرعت اين 
فرايند به اندازه ای باال است که هنوز کسی موفق 

به اثبات وجود آنها نشده است.
پرتو  چندان  تواند  می   ELI ليزری  مجموعه 

دانشمندان  که  کند  ايجاد  ليزری   قدرتمند 
می گويند می توان با استفاده از آن برای اولين 
بار ماهيت واقعی اين ذرات را با تجزيه تار و پود 
دانشمندان  آشکار سازند. همچنين  از هم  خالء 
توان  می  ليزر  اين  از  استفاده  با  باورند  اين  بر 
اثبات به  را  اضافی  ابعاد  وجود  عدم  يا   وجود 

 رساند.
به گفته جان کولير مدير پروژه ليزر ELI و مدير 
رادرفورد  البراتوار  در  مرکزی  ليزری  تاسيسات 
از  قدرتمندتر  برابر   2۰۰ ليزر  اين   اپلتون، 
است.  جهان  در  موجود  ليزرهای  ترين  قوی 
ساخت ليزر ELI تا پايان اين دهه به پايان خواهد 
رسيد و هزينه ساخت آن به صورت تقريبی يک 
ميليارد پوند تخمين زده شده است. با اين همه 
هنوز مکان نهايی ساخت اين ليزر تعيين نشده و 

تا سال آينده نيز تعيين نخواهد شد.
خواهد  ساخته  پرتو   1۰ از  بيش  از   ELI ليزر 
شد که قدرت هر يک دو برابر قدرت ليزرهای 
معمولی خواهد بود و به اين شکل انرژی برابر 
2۰۰ پتاوات توليد خواهد شد. انرژی که بيش از 
از  برای کمتر  برق جهان  توليد  برابر  1۰۰ هزار 

يک تريليونيوم ثانيه خواهد بود.
انرژی کالنی که برای ايجاد چنين پرتو قدرتمندی 
نياز خواهد بود طی زمان و پيش از آغاز به کار 
ليزر در  ليزر ذخيره خواهد شد، سپس اين  اين 
وسعتی برابر چند متر ايجاد می شود و بر روی 
نقطه ای کوچک ترکيب شده و متمرکز می شود، 
درست مانند متمرکز کردن نور خورشيد با کمک 

يک عدسی.
ايجاد  پرتو  شدت  تلگراف،  گزارش  اساس  بر 
شده باعث خواهد شد ذرات مرموز ماده و ضد 
يکديگر  از  اند  داده  تشکيل  را  خالء  که  ماده 
جدا شده و محققان بتوانند در اين ميان بارهای 
کوچک الکتريکی که ايجاد شده اند را رديابی و 

شناسايی کنند. 

نظامی  که حاکم  بود  مغول 1۰سال  متجاوز  پيش سردار  قرنها 
کرمانشاه شده و در اين مدت مدام چشم چرانی می کرد و پی 
قرار  بی  و  عاشق گشته  بار  برای چندمين  بود.  نوش  و  عيش 
روز  چند  از  پس  بود  شده  کرمانشاه  معتمدين  از  يکی  دختر 
خودخوری بالخره اختيار از کف بداد و به خانه آن آدم آبرومند 
زمين  بر  و  گرفته  چنگال  در  را  دختر  گيسوی  و  برده  يورش 
پس  بود  دختر  خانواده  گلوی  زير  در  شمشير  تيغ  کشيد.  می 
کسی حتی نمی توانست التماس و خواهش کند. وقتی به قلعه 
شاه رسيدند دخترک ديگر چه اميدی می توانست داشته باشد؟ 
با خود گفت  از بغض بود و چشمانش مضطرب.  گلويش پر 
خودم را می کشم تا از اين ننگ خالصی يابم. اما ناگهان فکری 

به سرش زد و به سردار گفت من با تو ازدواج می کنم اما پيش 
از آن بايد از پدرم اجازه بخواهم و چون پدرم در خانه اسير 
است بگوييد کاتب بيايد تا بگويم نامه برای پدرم نوشته و از او 
برای هميشه خداحافظی کنم. سردار کاتب را خواست. کاتب 
که چهره زشتی داشت و تازه نوشتن را آموخته بود، نامه نوشتن 
به کاتب  از آن دو دور شد، دختر  را آغاز نمود. سردار چون 
گفت: تو جوان برازنده و فوق العاده زيبايی هستی. جوانک بر 
خود لرزيد و دختر گفت سيمای تو همان سيمای مردی است 

که من از قبل در خواب ديده بودم جوانک سکوت کرده و سرخ 
به امشب کجا بودی که من  تا  باز گفت تو  شده بود دخترک 
خودم را فدايت کنم. قلم در دست کاتب می لرزيد! پريزادی 
بی مانند و خوشبو را می ديد که او را چنين وصف می کند به 
دختر گفت: اما من اينجا يک کاتب هستم و شما همسر حاکم! 
دختر با کرشمه خاصی گفت فرمانروای من تويی! اگر او را از 

پا درآوری!!
کاتب نگاهی به چشمان زيبای دختر افکند و دل از دست بداد 

و مرکب از دستش افتاد بر زمين از صدای آن حاکم باز آمده 
شانه  بر  دست  حاکم  برو.  و  بردار  را  نامه  است  بس  گفت  و 
دخترک نهاده و به او گفت بلند شو برويم چون کاتب دست 
حاکم را بر شانه دختر بديد قرار از کف بداد و تيغ تيز کردن 
قلم خويش را بيرون کشيد از پشت بر گردن حاکم کشيد چون 
اتاق  درون  به  محافظين  بلند شد  آسمان  به  مرگ حاکم  فرياد 
ريخته و در دم کاتب تيغ به دست را کشتند. چندين روز بعد 
از اين ماجرا سردار جديدی به کرمانشاه وارد شد مستخدمين 
و زنان سردار قبلی اجازه خروج از آن اسارتکده مجلل را پيدا 
پدری  خانه  به  ديگر  بار  توانست  نجيب  دختر  آن  و   نمودند 

پا گذارد.

چرا لباس فارغ التحصيلی به این شکل است؟
ايد وقتی يک دانشجو  به حال شما هم ديده  تا  البد 
دکترای  مدرک  خواهد  می  خارج  دانشگاه های  در 
می  او  تن  به  مشکی  بلند  لباس  يک  بگيرد،  را  خود 
کنند و يک کاله چهارگوش که از يک گوشه آن يک 
 منگوله آويزان است بر سر او می گذارند و بعد او لوح 

فارغ التحصيلی را می خواند.
 هنگامی که از ما سئوال می شود که اين لباس و کاله 

حتی  يا  و  ژاپنی  يا  اروپايی  يک  از  که  هنگامی  می دهيم؟!  پاسخی  چه  چيست؟ 
آمريکايی سئوال شود اين لباس چيست که شما تن فارغ التحصيالنتان می کنيد 
می گويند ما به احترام )ابن سينا( پدر علم جهان اين لباس را به صورت نمادين می 
پوشيم. آن کاله هم نشانه همان دستار است )کمی فانتزی شده( و منگوله آن نمادی 
است از گوشه دستار خراسانی! در اروپا و آمريکا عالمت يک آدم برجسته و دانش 

آموخته را لباس و کاله ابن سينا می گذارند، ولی ما خودمان نمی دانيم.

رشد چشمگير ایران در توليد مقاالت علمي جهان
از  اسالم،  علوم جهان  استنادي  پايگاه  موج: سرپرست 
رشد 18 پله اي ايران در توليد مقاالت علمي جهان در 
يک دهه گذشته خبر داد؛ در حال حاضر کشورمان در 

رتبه ۳۰ جهان و دوم منطقه پس از ترکيه قرار دارد. 
رتبه  و  سنجي  علم  سمينار  دومين  در  مهراد  جعفر 
دانشکده  در  که  اسالم  جهان  هاي  دانشگاه  بندي 
اشاره  با  شد  برگزار  پزشکي  علوم  دانشگاه  پزشکي 

ميالدي  هزار  دو  سال  در  المللي  بين  معتبر  مقاالت  توليد  در  کشورمان  اين که  به 
کشورمان  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  بود،  داده  اختصاص  خود  به  را   48 رتبه 
اي  منطقه  مرکز  رئيس  دارد.  قرار  ترکيه  از  پس  منطقه  دوم  و  جهان   ۳۰ رتبه  در 
توليد مقاالت علمي  نشان کرد: در سال 85  فناوري خاطر  اطالع رساني علوم و 
 ۳22 و  هزار   18 به   89 سال  در  ميزان  اين  که  بود  مقاله   241 و  هزار  سه   ISI"

مقاله رسيد.

دوقلوهای افسانه ای
داشتن...   عجيبی  ادعاهای  ها  دوقلو  از  خيلی  امروزه  تا 
ديگه  يکی  خونن،  می  همو  فکر  که  گفتن  ها  بعضی 
می گفت می دونه اون يکی قلو چی می خواد بگه!!! حتی 
دو قلو هايی بودن که از صدها کيلومتر همديگه رو حس 
می کردن... ولی اينبار با دوقلوهايی عجيب از بريتيش کلمبيا 
)کانادا( آشنا می شيم که ديگه يه کار خيلی عجيب تر از بقيه 
تونستن بکنن!! اين دوتا خواهر همينطور که می بينيد از 

نقطه سر به هم چسبيدن، ولی اين چسبيدن يه خاصيت عجيب واسشون داشته!! بزاريد 
اينطور بگم که هر کدوم از اين دوتا می تونن از چشمای هم برای ديدن استفاده کنن و 
در واقع می تونن ببينن که اون يکی خواهر االن داره چی می بينه!!! طبق گفته های پزشک 
اين دوقلوها، به خاطر وجود يه رشته عصبی که نقش يه پل ارتباطی رو بين اين دوتا 
خواهر بازی می کنه باعث شده جغد شانس روی شونه های اين دوتا بشينه و اين قدرت 

خاص و خارق العاده رو داشته باشن.

کلیشه هايی که توسط بزرگساالن تنظیم می شود!

بازی، آموزش مهارت های زندگی
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ابداع پالستيکی كه خود
 را ترميم می كند

که  اند  شده  ای  ماده  توليد  به  موفق  دانشمندان   مهر: 
می تواند پس از شکسته شدن يا بريده شدن خود را 

دوباره ترميم کرده و به حالت اول بازگرداند.
 اين نوع پالستيک جديد را می توان به سادگی و با 
فشردن دو قطعه به يکديگر بدون نياز به چسب يا ديگر 
مواد دوباره ترميم کرد. اين می تواند به آن معنی باشد 
که نشستن تصادفی بر روی عينک ها ديگر مانند گذشته 
فاجعه بار نيست و می توان آن را با سرعت و با فشردن 

قطعات شکسته شده به يکديگر دوباره ترميم کرد.

شاهکاری دیگر از انسالدوس
انسالدوس، قمر شگفت انگيز زحل، ابری از بخار آب 
شبيه يک پيراشکی بزرگ ايجاد کرده که گرداگرد زحل 

را پوشانده است. 
ابری  اين قمر کوچک ولی پر جنب و جوش ستون 
شکل بهت آوری از بخار آب و يخ را از شکاف های 
خود فوران می کند که اولين بار در سال 2۰۰5 توسط 
فضا  پيمای کاسينی مشاهده شد. در انسالدوس مواد آلی 
وجود دارد و احتمال می رود که در زير سطح آن آب به 
صورت مايع وجود داشته باشد. فواره های آبفشان مانند 
انسالدوس هاله غول آسايی از يخ ، غبار و گاز ايجاد 

کرده اند که حلقه E زحل را نيز تغذيه می کند.

كاهش قيمت نفت و طال 
در بازارهای جهانی

فارس: با افزايش ارزش دالر در بازارهای جهانی قيمت 
نفت سبک آمريکا پس از بيشترين افزايش ماهانه در دو 
سال اخير کاهش يافت و قيمت نفت برنت دريای شمال 

نيز به پايين ترين ميزان در چهار ماه اخير رسيد.
 به گزارش بلومبرگ، فروش های آتی نفت نيز پس 
از کاهش ارزش ين توسط ژاپن برای سومين بار در 
به  شد.  روبرو  درصدی  يک  کاهش  با  جاری،  سال 
گفته رئيس پيشين آژانس بين المللی انرژی، افزايش 
و  می دهد  کاهش  را  نفت  برای  تقاضا  دالر  ارزش 
غيرقابل  دالر   1۰۰ از  کمتر  به  نفت  قيمت  کاهش 

تحمل خواهد بود.

كم خوابی سبب افزایش 
چربی خون

در خانم های  به خصوص  بودن مدت خواب  کوتاه 
سالمند با افزايش چربی خون همراه است. محمدعلی 
اشرف مدرس، متخصص داخلی با بيان اين که خواب 
کافی برای سالمت و کارکرد مناسب بدن، اهميت حياتی 
دارد، افزود: خواب ناکافی در سراسر جهان يک مشکل 
شمار  به  بزرگساالن  و  کودکان  برای  عامه   بهداشتی 
خواب  شدن  طوالنی  کرد:  نشان  خاطر  وی  آيد.  می 
موجب پايين آمدن تراز چربی خون و کاهش مشکالت 

قلبی، عروقی و مغزی خواهد شد. 

خطرات بارداری بعد از 
۴5 سالگی

زنانی که بعد از سن 45 سالگی تصميم به فرزنددار شدن 
قرار  در معرض خطر  را  فرزندشان  و  می گيرند، خود 

می دهند. 
تحقيقات نشان می دهد اين زنان با احتمال سه برابر 
بيش تر نسبت به همتايان جوان تر خود ممکن است در 
طول دوران بارداری به ديابت و فشار خون باال دچار 
مشکالت  و  زودرس  تولد  احتمال  همچنين  شوند. 
زايمان نيز در اين زنان بيش تر از زنان جوان تر است.

قدیمی ترین استخوان انسان 
كشف شد!

فارس: استخوان انسان 4۰ هزار ساله، توسط ماهی گيرانی 
که برای صيد صدف روی آب های هلند رفته بودند، 

کشف شد. 
آلمان  واقع در شرق  ليپزينگ  دانشگاه  انسان شناسان 
بعد از بررسی بر روی اين استخوان تأييد کردند که 
سال  هزار   4۰ حداقل  و  است  انسان  استخوان  اين 
قبل بر روی زمين زندگی می کرده است. به گزارش 
شين هوآ، اين قدمی ترين استخوانی است که تاکنون 
بررسی  که  کردند  اعالم  دانشمندان  است.  پيدا شده 
اين استخوان نشان می دهد که انسان های اوليه ای که 

در اين منطقه زندگی می کردند گوشتخوار بوده اند.

خطر در كمين پرندگان نادر 
اصفهان

محيط  حفاظت  کل  اداره  طبيعي  محيط  معاون  ايسنا: 
زيست استان اصفهان گفت: آلودگي خاک و هوا، نسل 

پرندگان نادر استان را به خطر انداخته است.
 مهدي انصاري اظهار کرد: شکار غير قانوني پرندگان 
حالل گوشت جدي ترين مشکلي است که پرندگاني 
مانند کبک و تيهو را تهديد مي کند. انصاري با بيان 
اين که از بين رفتن محل زندگي پرندگان، آلودگي هوا 
و آلودگي هاي صوتي بر کاهش جمعيت پرندگان در 
طي سال هاي اخير تاثير بسزايي داشته است، گفت: 
ارتقاي  پرندگان،  براي سکونت  زمين  آوردن  فراهم 
مراتع و حفاظت بيشتر از مناطق بکر و طبيعي استان 
از فعاليت هايي است که مي توان براي حفظ پرندگان 

نادر و کمياب استان انجام داد.

رويداد

گزارش

فناوری

كاتب تيغ به دست

داستانک

محققان در راستای يافتن پاسخ تعدادی از بنیادی ترين سئواالت درباره جهان: 

قدرتمندترین ليزر جهان را ساختند 


