
به گزارش فارس، صبح روز گذشــته نشســت خبری 
محمدجواد الریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، 
با اصحاب رسانه برگزار شد. الریجانی در این نشست، 
درخصوص ابعاد مختلف حقوق بشر و تالش غرب برای 
نقض حقوق بشر از سوی ایران، سخنانی را مطرح کرد و 
به سواالت خبرنگاران در بحث حقوق بشر پاسخ داد. در 

زیر مشروح این نشست را می خوانید:
محمدجــواد الریجانی، دبیر ســتاد حقوق بشــر قوه 
قضاییه گفت: اسالم دینی ســرزنده است و عقالنیت 
منطبق بر اسالم برای همه زمان هاست، اسالم مربوط 
 به هیچ قومیت خاصی نیســت و همه را به یک چشم

نگاه می کند.
 وی افــزود: البتــه مــا بــه تجربه ســایر ملــت ها

احترام می گذاریم؛ اما غرب رفتاری خود محور و تحمیل 
گرایانه را در حوزه حقوق بشر داشته است.

جواد الریجانی گفت: تحمیل تفکر ســکوالر لیبرال به 
عنوان حقوق بشر به کشورهای دیگر جهان خودمحورانه 

است.
دبیر ســتاد حقوق بشــر تصریح کــرد: موضع غرب 
درخصوص حقوق بشر در ٧٠ ســال گذشته، منافقانه 
است؛ چرا که خودشــان پایبند حرف های خودشان 

نیستند.
وی افزود: رژیم های جنایتکار، جزو دوستان غربی ها 
محسوب می شوند. کشــورهای پولدار با تهدید قطع 
جیره خود به ســازمان ملل، برای خود جایگاه خاص 

می خرند.
الریجانــی گفت: بزرگداشــتی که برای حقوق بشــر 
اسالمی برگزار می کنیم، منبعث از منویات مقام معظم 

رهبری است.
دبیر ستاد حقوق بشر اضافه کرد: در ستاد حقوق بشر، 
تمام نهادهای ذی ربط همچون ناجا، سازمان زندان ها و 

دیوان عالی کشور عضو هستند.
وی گفت: روز چهارشنبه جایزه حقوق بشر اسالمی را 
صرف نظر از ملیت، به کسانی که در جهت ارتقای حقوق 

بشر تالش کردند، تقدیم می کنیم.
 جواد الریجانی در پاســخ به اینکه آیا واقعا مســعود 
 رجوی مرده است یا نه، گفت: واقعیت را منابع اطالعاتی

اعالم می کنند؛ اما از نظر ما، منافقین سال هاست که 
مرده اند.

دبیر ســتاد حقوق بشــر قوه قضاییه، در ادامه نشست 
خبری خود درباره آزادی شیخ زکزاکی گفت: ما در این 
اتفاق، با یک نسل کشی مواجه هستیم و اکثر خانواده 

ایشان هم اغلب کشته شده اند.
وی افزود: این مسئله نیاز به پیگیری وسیع دارد.

دبیر ســتاد حقوق بشــر قــوه قضاییه گفــت: ما در 
 صحنه جهانی هیچ فرصتی را برای طرح این مســئله

از دست نخواهیم داد.
جواد الریجانی تصریح کرد: حقیقت دموکراسی لیبرال 
غربی، رسوا شده و ما با اسالم هراسی و دشمنی وسیع 

مواجه هستیم.
وی گفت: مسئله دفاع از حقوق شــیخ زکزاکی باید از 
سوی نهادهای جمهوری اسالمی پیگیری شود. آنچه 

تا االن انجام شده، بسیار ناچیز است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در خصوص اقدامات 
ستاد حقوق بشر در راستای رفع محدودیت سران فتنه 
پس از ٦سال گفت: طبیعتا ستاد، طرفدار افرادی است 
که محکوم شده اند و این افراد زیر ذره بین حقوق بشر 
قرار می گیرند تا حقوقشان رعایت شود. وظیفه ستاد 

حقوق بشر این است که ُمّر قانون رعایت شود.
وی تاکید کرد: در مورد ســران فتنه، محدودیت های 

خاص اجتماعی لحاظ شده است.
جواد الریجانی گفت: این در تمام دنیا رایج اســت که 
نهادهای حکومتی می توانند برای تنبیه بخشی از حقوق 

اجتماعی، افراد را محدود کنند.
دبیر ســتاد حقوق بشــر قوه قضاییه گفــت: در مورد 
متهمین فتنه ٨٨باید ُمّر قانون انجام شــود و دستگاه 

قضایی، مسئول صدور حکم است.
دبیر ســتاد حقوق بشــر قوه قضاییه، در ادامه نشست 
خبری خود گفت: در بحث فاجعه منا، با ابعاد وسیعی 
مواجه هستیم.  وی گفت: بخشــی از این ابعاد وسیع 
مربوط به دیپلماسی و بخشی مربوط به پیگیری های 

قضایی است.
دبیــر ســتاد حقــوق بشــر قــوه قضاییه افــزود: 
هــای  گــزارش  هــم  جهانــی  صحنــه  در 
 مختلــف تهیــه کــرده ایــم؛ امــا در بخــش 
 بین الملل، زمینه مناســبی برای پیگیری این فاجعه

غم انگیز ایجاد نشده است.
جواد الریجانــی تصریح کرد: در امر حقوق بشــر باید 
صبور و پیگیر باشیم؛ باید با پیگیری مداوم پیش برویم؛ 
همانطور که غرب ٣٧سال پیگیر دشمنی با ایران است.

جواد الریجانی همچنین درباره واکنش ســتاد حقوق 
بشــر قوه قضاییه به تدوین منشور حقوق شهروندی از 
سوی دولت گفت: مسئله منشــور حقوق شهروندی 
 هم مورد اســتقبال ما و مربوط به داخل کشور است و

ان شاءا... با این منشور، آن قانون هم توسعه یابد.
دبیر ستاد حقوق بشــر قوه قضاییه گفت: بنابراین هر 
فعالیتی در نهادهای حکومتی باشــد، مورد استقبال و 
حمایت ماست و در مسیری که خط مقام معظم رهبری 

و نظام است، حمایت می کنیم.
الریجانی در ادامه نشست خبری خود، در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه آیا با توجه به مصوبه مجلس درخصوص 
حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، تغییری در اجرای 

حکم اعدام برای سایر جرایم هم وجود دارد، گفت: راجع 
به مواد مخدر هنوز قانونی که مبنای عمل دادگاه هاست، 
تغییری نکرده؛ امـــا معتقدیـــم مصوبه مجلس باید 

ارزیابی شود. 
وی با تاکید بر اینکه ما با مسئله مواد مخدر نبرد بی امان 
داریم،  گفت: لــزوم بازنگری مهم اســت و باید قانون 
کارآمد باشد؛ اما کارآمدی به معنای خشونت و شدت 

عمل نیست.
دبیر ســتاد حقوق بشــر قوه قضائیه ادامــه داد: ما در 
امر قصــاص معتقدیم کــه در آن، حیاتــی برای همه 
انسان هاست،  قصاص حق همه مردم و التیام اجتماعی 
است؛ البته موضع اســالم عفو و بخشش است و شاید 
چیزی نزدیک به 5٠ درصد از موارد مرتبط با قصاص، 
توسط فعالیت هایی که در راستای عفو و بخشش بوده، 

منجر به رضایت می شود.
وی تاکید کرد: ما قصاص را حق شهروندان و یک پروژه 

اجتماعی سالم می دانیم.
الریجانــی در واکنش بــه برکناری احمد شــهید از 
گزارشگری حقوق بشر ایران، گفت: احمد شهید خودش 
خواست گزارشــگر آزادی عقیده و مذهب باشد؛ البته 

هنوز یک سال از فعالیتش باقی مانده است.
دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: البته صحبت اصلی ما 
این است که انتخاب گزارشگر ویژه برای ایران، اقدامی 
غیرقانونی محسوب می شود و خوشبختانه ایران باالترین 
رکورد حقوق بشری را در کل منطقه دارد؛ البته احمد 
شــهید به تازگی پا را فراتر گذاشته و فتوا هم می دهد؛ 

مثال می گوید ارتکاب زنا مسئله ای نیست.

با گذشــت بیش از دو ســال از اجرای طرح اشتراک 
 نیم بهــای نشــریات، جرایــد مختلــف، اســتقبال

قابل توجهی از آن به عمل آورده اند؛ اما کماکان جای 
نشریات ٧ اســتان کم برخوردار کشــور در این طرح 

سراسری، خالی است.
به گزارش خبرنگار مهر، بیش از دو ســال از راه اندازی 
سامانه اشــتراک نشریات کشــور می گذرد. این طرح 
 که به همــت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشــاد کلید 
 خورده است و هدفش ارائه یارانه به مطبوعات از طریق

فراهم کردن زمینه اشــتراک بیشتر مردم در نشریات 
و در واقع کمک به چرخه اقتصادی آنهاســت، اگرچه 
در ماه هــای آغازین ماننــد هر طرح نوپــای دیگری 
کاستی هایی داشت، اما در مدت دو سالی که از اجرای 
آن می گذرد، با اســتقبال نشــریات مختلف رو به رو 

شده است.
بر اســاس این طرح، متقاضیان اشــتراک نشریات در 
سراسر کشــور می توانند با مراجعه به سامانه مربوطه 
)eshterak.ir( و اســتفاده از آن، نشریات مورد نظر 
خود را تا سقف 5٠ درصد تخفیف، مشترک شوند. مبلغ 
اشتراک نشریه هم بر اســاس قیمت پشت جلد اولین 
شماره مورد اشتراک محاسبه می شــود و در صورت 
افزایش قیمت نشریه در شماره های آتی، بهای اشتراک 

تا پایان دوره برای مشترکان، ثابت باقی خواهد ماند.
روال اعمال تســهیالت ویژه ای که در این طرح برای 
نشــریات در نظر گرفته شــده، به این شکل است که 
ســامانه مربوطه، مبلغ تسهیالت اشــتراک را )تا 5٠ 
درصد قیمت اشتراک( از کل هزینه کم کرده و مابقی 
را مشــترک می پردازد. بر همین اساس، حمایت برای 
روزنامه ها تا سقف 5٠٠٠ ریال، برای مجالت تا سقف 
٣٠٠٠٠ ریال و برای مجالت تخصصی 5٠٠٠٠ ریال 

در هر شماره است.
به عنوان مثــال چنانچه بهای یــک ماهنامه عمومی 
۴٠٠٠٠ ریال باشد، نصف آن را وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی می پردازد و الباقی )۲٠٠٠٠ ریال( توســط 
مشترک پرداخت می شــود؛ اما اگر بهای یک شماره 
ماهنامه ای ٧٠٠٠٠ ریال باشد، سهم حمایت ۲5٠٠٠ 
ریال خواهد بود و الباقی یعنی ۴5٠٠٠ ریال، توســط 
مشترک پرداخت می شــود که این خود، مکانیسمی 
است بازدارنده در جهت جلوگیری از تصمیم نشریات 

برای باال بردن قیمت آنها.
البته بر اســاس همین گزارش و در رابطه با اشتراک 
نشریات بر اســاس دوره انتشــار آنها، در حال حاضر 
فقط مشترکان ساکن شــهر تهران می توانند از طریق 
این سامانه، مشــترک روزنامه ها شــوند و در صورتی 
که مشترک، ساکن شــهر تهران نباشد، تنها می تواند 
نشریات با دوره انتشــار از هفته نامه به باال را مشترک 

شود.  همچنین بر اساس آئین نامه اجرایی این طرح، هر 
شهروند بر اساس تلفن همراه واحد، می تواند حداکثر 
تا ٣ نشــریه )و حداکثر دو روزنامه( را مشترک شود. 
سقف اشتراک برای روزنامه ها، ٣٠٠٠ و برای مجالت 
۲٠٠٠ مشترک است و بعد از یک ماه از انعقاد قرارداد، 
باید تعداد مشــترکین برای روزنامه ها به حداقل 5٠ و 
برای مجالت به حداقل ۲5 مشترک برسد تا نشریه در 

سامانه مربوطه فعال شود.
هزینــه توزیع نشــریات هم به این صورت محاســبه 
و بــه مجریــان توزیــع پرداخــت می شــود: هزینه 
 توزیع روزنامه در تهــران 5٧5٠ ریال، کالنشــهرها

۴5٠٠ ریال، ســایر مراکــز اســتانی ٣5٠٠ ریال و 
شهرســتان ها ۲5٠٠ ریال اســت. همچنیــن هزینه 
 توزیع مجلــه در تهــران ٧5٠٠ ریال، کالنشــهرها

٦٠٠٠ ریال، ســایر مراکــز اســتانی 5٠٠٠ ریال و 
شهرستان ها ۴٠٠٠ ریال است.

بر اســاس آخرین اطالعات موجود در سامانه اشتراک 
نشریات کشور، در حال حاضر ٦٦٦ نشریه عضو طرح 
اشتراک نشریات هستند که تفکیک آنها بر اساس دوره 
انتشار به این شرح است: روزنامه ۱٣۲ مورد، هفته نامه 
۱٧٦ مورد، دوهفته نامه ٨۱ مورد، ماهنامه ۲۱٨ مورد، 
 دوماهنامه ۲5 مورد، فصلنامــه ٣۲ مورد، دوفصلنامه

۱ مورد و سالنامه ۱ مورد.
تفکیک این نشریات بر اســاس موضوع هم به ترتیب 
زیر اســت: فرهنگی ۱۱۱ مورد، خانوادگی ۲٧ مورد، 
سیاســی ۴۴ مورد، اقتصــادی ٦٣ مــورد، علمی و 
تخصصــی 5۹ مورد، ورزشــی ۲٦ مــورد، تخصصی 
٦۴ مــورد، دینــی 5 مــورد، اجتماعــی ٨۱ مورد، 
 هنری ۲٠ مــورد، عمومــی ۱۴۹ مورد، ســرگرمی

۱٨ مورد، انگلیسی زبان ٧ مورد، ادبی ۱ مورد. توضیح 
 اینکــه هنوز هیچ نشــریه خارجی عضو این ســامانه

نشده است.
همچنین بهــای ۲۴۴ مورد از این نشــریات زیر هزار 
 تومان، 5٣ مورد هــزار تا ۲ هزار تومــان، ۱۹٧ مورد
 ۲ تا 5 هزار تومان، ۱5۱ مورد 5 تــا ۱٠ هزار تومان و

۲۱ مورد هم بــاالی ۱٠ هزار تومان اســت که میزان 
تخفیف ٨ مورد از این نشــریات، ۱٠ تــا ۲٠ درصد، 
 ٨ مورد ٣٠ تــا ۴٠ درصــد و ۱٠ مورد هــم باالتر از

۴٠ درصد اســت. همچنین مخاطب ٣ مــورد از این 
نشریات خردساالن، ٧ مورد کودکان، ۱ مورد نوجوانان، 
 ۹ مورد جوانــان، ٧ مورد بانوان، 5٧٣ مــورد عموم و

٦٦ مورد هم متخصصان هستند.
تفکیک نشــریات عضو ســامانه اشــتراک، از حیث 
پراکندگی جغرافیایی و گســتره انتشــار هم به این 
ترتیب است: آذربایجان شــرقی ۲۲ مورد، آذربایجان 
غربی ۲۴ مــورد، اردبیل ۱ مــورد، اصفهان ۱٨ مورد، 

البرز ٨ مورد، بوشــهر ۲ مــورد، تهــران ۲۲٣ مورد، 
خراســان جنوبی ٣ مورد، خراســان رضوی ٧ مورد، 
 خراسان شمالی ۱ مورد، خوزســتان ۴ مورد، زنجان
 ۲ مورد، ســمنان ۱ مــورد، فــارس ۱٨ مــورد، قم

۱۲ مــورد، کرمــان ۲۱ مــورد، لرســتان ۱٣ مورد، 
 مازنــدران ۲ مــورد، مرکــزی 5 مــورد، هرمزگان
 ۱۹ مورد، همــدان ٧ مــورد، یزد ۹ مورد، گلســتان

٦ مورد و گیالن ۱5 مورد است.
بر اساس آمار اخیر، بیشترین اســتقبالی که در میان 
نشریات استان های مختلف کشور از این طرح صورت 
گرفته، مربوط به اســتان تهران اســت. بــا این حال 
تاکنون هیچ یک از نشــریاتی که در استان های ایالم، 
سیستان و بلوچســتان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، 
 کهگیلویــه و بویراحمــد و چهارمحــال و بختیاری

منتشر می شــوند، به عضویت طرح اشتراک نیم بهای 
نشریات درنیامده اند.

همچنین مطابق این گــزارش، ۴٠ اپراتور توزیع هم با 
عقد قراردادهایی با سامانه اشــتراک نشریات کشور، 
اجرای طرح را در سراسر کشور بر عهده دارند که هویت 
آنها شــامل اطالعاتی از قبیل پست الکترونیک بوده و 

شماره تلفن  آنها کامال مشخص است.
مســئوالن این طرح می گویند که نشریات عضو طرح 
اشــتراک، می توانند عــالوه بر تخفیف ایــن طرح، یا 
خــود یــا بــه کمــک اسپانســرها، تخفیف هایی را 
بــرای مشترکینشــان در دوره های مختلــف در نظر 
 بگیرند؛ با توجــه به اینکــه پرداختی مشــترکان از

۱٠ درصد قیمت یک نشریه کمتر نشود.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در نشست خبری عنوان کرد:

قصاص، حق شهروندان است
استقبال گسترده ازاشتراک نیم بها؛

جای نشریات ۷ استان هنوز خالی است
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از فاصله ٧ اســفند تاکنون دو جریان سیاسی مجلس تالش 
کرده اند با پیروز خواندن خود، برای طرف مقابل خط و نشــان 
بکشند. از یک سو اصولگرایان معتقدند گرچه در تهران با ناکامی 
روبه رو شــدند، اما نتایج کلی انتخابات به نفع آنها رقم خورده 

است؛  برهمین اساس معتقدند که فراکسیون اکثریت...

حجت اشــرف زاده برای اولیــن بار در اصفهــان به روی 
صحنه می رود.  از ســوی شــرکت تهیه، تولیــد و تکثیر 
آثار صوتی نغمه ســرای پارســیان، کنســرت موسیقی 
 حجت اشــرف زاده، ۱٣ مردادماه در تــاالر کوثر اصفهان

برگزار خواهد شد. حجت اشرف زاده متولد...

 رییس کمیسیون عمران شورای شهر اصفهان با اشاره به اینکه 
اصفهان صاحب ســبک های مختلف معماری است، گفت: 
نمایشگاه بزرگ اصفهان با سبک معماری این شهر ساخته شود.

عبدالرسول جان نثاری با اشــاره به بازدید اعضای کمیسیون 
عمران، معماری و شهرسازی شورای اســالمی شهر از پروژه 
نمایشــگاه های بین المللی اصفهــان و اینکه داشــتن یک 
مرکز نمایشگاهی خوب، کارآمد و در شــأن شهر اصفهان، از 
دغدغه های اعضای شــورا بوده اســت، اظهار داشت: اعضای 
شورای اسالمی شهر پیگیری هایی را در ارتباط با این پروژه از 
ابتدای فعالیت شورای شهر در دوره چهارم انجام داده اند. وی با 

بیان اینکه در حال حاضر، پروژه نمایشگاه  بزرگ اصفهان...

مســئول مرکــز اردویــی و گردشــگری ســپاه 
صاحب الزمان)عج( گفت: ۱۲ هــزار زائر اصفهانی 
از سراسر استان، تا ۱٠ شهریور به مناطق عملیاتی 
غرب کشور اعزام می شوند.  عباس محمدی با اشاره 
به آغاز اعزام زائران اصفهان به اردوهای راهیان نور 
غرب کشور از ششــم مردادماه اظهار داشت: سال 

گذشــته زائران اصفهانی در قالب اردوهای راهیان 
نور به غرب و شــمال غرب کشــور اعزام  شدند؛ اما 
برای امسال، اعزام به مناطق عملیاتی غرب کشور و 
شهرهای سنندج، کامیاران، سقز و بانه برای بازدید 
زائران اعزامی از استان اصفهان در نظر گرفته شده 

است.  وی با اشاره به اعزام ٨ هزار نفر...

تک و پاتک فراکسیونی
در بهارستان

رییس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر اصفهان:

نمایشگاه بزرگ اصفهان با سبک 
معماری این شهر ساخته شود

حجت اشرف زاده
در اصفهان می خواند

رییس جامعه جهانی آبرنگ
به اصفهان می آید

پایتخت فوالد ایران
میزبان نهمین نمایشگاه فوالد کشور

سامسونگ گرد و خاک می کند!

یادداشت هایی که تا دو روز 
دیگر کهکشانی می شوند

مسئول اردویی سپاه صاحب الزمان)عج(:
اعزام ۱۲ هزار زائر اصفهانی

 به اردوهای راهیان نور

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و ورزشی 

دوشنبه 11 مرداد 1395 | 27 شوال 1437
شماره 1921 | 16 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No. 1921. August 01. 2016
16 Pages

برای اولین بار در اصفهان:گزارشی از فصل نقل و انتقاالت پارلمان؛

فیش  حقوقی نامرئی درجیب آقای رییس
13

3

چرا قرارداد بازیکنان و مربیان منتشر می شود؛ اما مدیران هرگز؟!

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

چه بر سر سپرده های کالن »ثامن الحجج« می آید؟
سوالی که بی جواب مانده است؛
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اخبار کوتاهيادداشت

از فاصله 7 اســفند تاکنون دو جریان سیاســی مجلس تالش 
کرده اند با پیــروز خواندن خود برای طرف مقابل خط و نشــان 
بکشند. از یک سو اصولگرایان معتقدند گرچه در تهران با ناکامی 
روبه رو شــدند، اما نتایج کلی انتخابات به نفــع آنها رقم خورده 
است؛ برهمین اســاس معتقدند که فراکسیون اکثریت مجلس 
هماننــد مجالس هفتم، هشــتم و نهم رویکــردی اصولگرایانه 
خواهد داشت.در ســویی دیگر اصالح طلبان به میدان سیاست 
بازگشته اند که از قضا نتیجه انتخابات تهران به مذاق آنها خوش 
آمده و برخی از آنها بر این باورند که اکثریت کرسی های پارلمان 
دهم را دراختیار دارند.این در حالی بود که رفته رفته با شــروع 
مجلس دهم و  پس از انتخابات هیأت رییســه، زمزمه تشــکیل 
فراکسیونی جدید، آرایش سیاسی بهارستان را تحت تاثیر خود 
قرار داد.فصل نقل و انتقــاالت مجلس دهم در حالی کلید خورد 
که رهروانی های پارلمان سابق از فراکســیون مجزای خود در 
این مجلس رونمایی کردند، فراکسیونی که میهمانی والیتی ها و 

امیدی ها را برای مستقلین به هم زد.
تثبیت مستقلین/ تک رهروان

»فراکسیون ســوم به دنبال تثبیت تفکر مســتقلین در مجلس 

اســت« این اظهارات مهرداد بائوج الهوتی در رابطه با تشکیل 
فراکســیون ســوم در مجلس دهــم اســت.الهوتی همچنین 
می گوید مشی فراکسیون ســوم کامال اعتدالی است و هدف از 
تشــکیل آن مقابله با سایر فراکسیون ها نیســت بلکه کمک به 

دولت برای پیگیری برنامه هایش است. 
وی معتقد است، در هر دو فراکسیون فعلی مجلس، شاهد افراط 
و تفریط هایی هســتیم. تجربه ای را در مجلس نهم داشتیم که 
رهروان والیت تشــکیل شد و بسیاری از مناســبات را مدیریت 
می کرد. حاال ما هــم می خواهیم این تجربــه را عملی کنیم. ما 
می خواهیم دولــت را همراهی کنیم اما در فراکســیون والیت 
نمی توانیم به هدف خود برســیم؛ چرا که ترکیب اعضای آن به 
گونه ای اســت که به خصوص در برخی از موضوعات نمی توان 

اهداف مورد نظر را دنبال کرد.
همچنین جبار کوچکی نــژاد نماینده مردم رشــت می گوید: 
اصولگرایانــی کــه اشــکاالتی در هدایت فراکســیون والیت 

می بینند،  به دنبال تشکیل فراکسیون سوم هستند.
واکنش اول/ پاتک اصولگرايان

فراکسیون والیتی هایی که حرکت فراکســیون سوم را آسیبی 

برای حرکت تشــکیالتی خود در مجلس می دیدند، به تشکیل 
این فراکسیون واکنش نشــان دادند و در برخی از اظهار نظرات 
خود درباره اتاق فکر این تشکیالت سخن به میان آوردند.نقوی 
حسینی در همین زمینه می گوید: قطعا اعضای این فراکسیون 
با الریجانی مشــورت کرده و دالیل تشــکیل این فراکسیون را 

برای وی تشریح کرده اند.
این در حالی اســت که علی الریجانی تاکنون درباره تشــکیل 
فراکسیون ســوم در مجلس اظهارنظری نداشته و تنها برخی از 
جمله غالمعلــی جعفرزاده ایمن آبادی مــی گوید: قصد نداریم 

الریجانی را وارد این قبیل بازی ها کنیم.
نماینده مردم رشــت در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه »آیا 
الریجانی با تشــکیل فراکسیون ســوم مخالف است؟« تصریح 
کرد: ما چنین چیزی را قبول نداریم. آقــای الریجانی همواره با 
تکثر افکار در پارلمان موافق اســت و به نظر می رسد با کانالیزه 
کردن یک و یــا دو جریان مجلــس که آن هــم از بیرون کوک 

می شوند، مخالفت دارد.
اما ایــن پایان ماجرا نبــود و والیتی ها در واکنــش های بعدی 
خود درباره تشــکیل فراکسیون ســوم به نقل از علی الریجانی 
اظهاراتی را مطرح می کردند. »طبق شــنیده هــا؛ الریجانی با 
 تشکیل فراکسیون سوم در مجلس مخالف است.« این اظهارات 
سید حسین نقوی حسینی، عضو فراکسیون والیت کمی پیش 

از خبر تشکیل فراکسیون سوم در مجلس است.
با این حال فراکســیون سوم موســوم به )اعتدال( در تاریخ 30 
تیرماه نخستین جلسه رسمی خود را با حضور 40 عضو تشکیل 
داد. تشکیالتی که روزنامه »شــرق« در تاریخ 31 تیر خود، طی 
گزارشــی با تیتر »پایان ائتالف« نوشت: » به نظر می رسد طیف 
نزدیک به الریجانی با مســئولیت کاظم جاللی، برای انشعاب از 
اصالح طلبان و اصولگرایان، روی نماینــدگان نزدیک به دولت 
حساب ویژه ای کرده اند و به همین دلیل است که نام »اعتدال« 

را هم برای فراکسیون خود برگزیده اند.
به این ترتیب همه انتقاد های اصالح طلبان از منتسبان به حزب 
اعتدال و توســعه اکنون رنگ و بوی واقعیت می گیرد. چراکه در 
جریان ریزش آرای عارف در انتخابــات رییس مجلس، برخی از 
چهره های اصالح طلب اعالم کردند نمایندگان نزدیک به حزب 
اعتدال و توســعه، برخالف قول و قرارهایی که با فراکسیون امید 

داشتند، به الریجانی رأی داده اند.«
واکنش دوم / کنايه اصالح طلبان!

اما گذشــت و گذشــت تا اینکه مزه انتقادات درباره تشــکیل 
فراکسیون سوم با وجود دو فراکسیون اکثریت پارلمان تندترشد 
و در واکنش به برخی از انتقادات، زمزمه تشکیل یک فراکسیون 

جدید به گوش رسید. 
حســینعلی حاجی دلیگانی در همین زمینه گفــت: اینکه چرا 
برخــی از نمایندگان از فراکســیون والیت جدا شــدند را خود 
آنها باید پاســخگو باشــند ولی به نظر می رســد بی برنامگی 
فراکســیون والیت در این تصمیم موثر بود چون بعد از انتخاب 
رییس مجلس در صحن علنی، دیگر هیچ فعالیت دیگری از این 

فراکسیون دیده نشد.

این نماینده اصولگــرا در ادامه درباره عدم تصویب اساســنامه 
فراکســیون والیت در مجلس مــی گوید: برخی دلشــان برای 

رسالت فراکسیون والیت نمی سوزد.
وی تاکید کــرد: تعدادی از نمایندگان تنها مشــغول به فعالیت 
خود هســتند، به طوری که ما شــاهد نوعی بی خیالی از جانب 
 افرادی هســتیم که این فراکســیون را به عنــوان نردبان خود

 می خواستند.
این نماینده مجلس در ادامه با انتقاد از روند حرکت فراکســیون 

مجلــس  در  مذکــور 
بنده  کــرد:  تصریــح 
هشــدار می دهم اگر 
ادامه  رویکردی  چنین 
داشته باشد و اگر آقای 
الریجانی این حرکت را 
اصالح نکند و تصمیمی 
نگیرد که خرده سالیق 
والیــت  فراکســیون 
شــود،  ســاماندهی 
قطعا باید پاســخگوی 
صدمــه بــه جریــان 
اصولگرایــی  فکــری 
ممکن  باشــد، چراکه 
اســت این روند باعث 
اعضای  دربین  انشقاق 
فراکسیون والیت شود.

يک جدايی
 حاجی دلیگانی درباره 

اینکه آیا روند کند حرکت فراکسیون والیت می تواند ایجاد یک 
فراکســیون صرفا اصولگرایی را در مجلس تقویت کند یا خیر؟ 
بیان داشــت: بله، ممکن اســت اصولگرایان در آینــده به فکر 

تشکیل یک فراکسیون اصولگرایی بر اساس روند موجود باشند.
واکنش سوم  

تشــکیل فراکســیون ســوم در حالی به مذاق والیتی ها خوش 
نیامد کــه فراکســیون امید ی های مجلس هم بــه این موضوع 
واکنش نشــان دادند.محمدرضا تابش در همیــن زمینه گفت:  
قطعا تشکیل فراکســیون های سیاسی به بالندگی مجلس یاری 
می رساند اما آنچه مســلم است، تشــکیل این فراکسیون هیچ 
تاثیــری در روند حرکتــی و عملکرد فراکســیون امید نخواهد 

داشت.
  اما ُمهر تشکیل فراکســیون سوم هنوز در پارلمان خشک نشده 
برخی از اعضای این فراکسیون پیشــنهاد تشکیل شورای عالی 

فراکسیون های سیاسی مجلس را هم مطرح کردند.
با همه این تفاســیر، به  این ترتیب باید از این پس شــاهد ســه 
فراکسیون امید، اعتدال و والیت در صحن مجلس باشیم؛ البته 
در این بین برخی هم از تشــکیل فراکسیون مجزای اصولگرایی 
خبر مــی دهند که  احتمــاالت در این رابطه هنــوز به واقعیت 

نپیوسته است. 

به گزارش ایســنا، فرماندهی ائتالف متجاوز عربی ضد یمن به 
رهبری عربســتان طی بیانیه ای از پایان زمان تعیین شده برای 
آتش بس در یمن و از ســرگیری عملیات های نظامی علیه این 
کشــور خبر داد. در این بیانیه آمده است، به موجب این تصمیم 
فعالیت کمیسیون صلح متوقف شده و آمادگی نیروهای ائتالف 
و ارتش وابسته به دولت )مستعفی( یمن در باالترین سطح قرار 
گرفته و عملیات های نظامی به شــکل کلی در تمامی جبهه ها 
آغاز می شــود. ارتش و کمیته مردمی یمن از کشــته شدن 14 
نیروی نظامی عربســتانی از جملــه دو افســر در عملیات تک  
تیراندازها و بمباران طی چند روز گذشته خبر دادند. عربستان 
مدعی اســت که در این درگیری ها هفت نیرو شامل یک افسر و 
شش سرباز عربستانی کشته شــدند. این درگیری میان گروهی 
از نیروهای وابســته به جنبش مردمی انصارا... یمن و نیروهای 

ائتالف در نزدیکی مرزهای جنوبی عربستان با یمن رخ داد.

به گزارش تسنیم، رییس کمیســیون اروپا از احتمال فروپاشی 
توافق اتحادیه اروپا و ترکیه ابراز نگرانی کرد. ژان کلود یونکرطی 
مصاحبه ای اعالم کرد که » موفقیت این پیمان، شــکننده است. 
 رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیــه بارها اعالم کرده که 
 می خواهد این قــرارداد را لغــو کند.اگر این اتفاق بیفتد، شــما

 می توانید بار دیگر انتظار داشته باشید که مهاجران و پناهجویان 
در مبادی ورودی اروپا تجمع کنند و منتظر ورود به کشــورهای 
اروپایی باشند.« بر اساس این توافق، آنکارا همه مهاجران خارجی 
را که از دریای اژه به طور غیر قانونی وارد یونان شده اند، باز خواهد 
گرداند. در مقابل، اروپا نیز هزاران مهاجر سوری را که مستقیم از 
ترکیه آمده اند، قبول خواهد کرد و مذاکرات بر ســر سفر به اروپا 
بدون نیاز به ویزا و عضویــت ترکیه در اتحادیه اروپا، پیشــرفت 
خواهد داشــت. یونکر در پایان بار دیگر از تحوالت سیاسی ترکیه 
ابراز نگرانی کرد و گفــت: هرگونه اقدامی از ســوی ترکیه برای 
معرفی مجازات اعدام در نهایت منجر به متوقف شــدن ســریع 

مذاکرات برای پیوستن آنکارا به اتحادیه اروپا خواهد شد.

به گزارش ایسنا پارلمان عراق روز شنبه قانون ممنوعیت فعالیت 
حزب بعث و ممانعت از بازگشــت این حزب تحت هر عنوانی به 
عرصه سیاسی عراق را تصویب کرد. عالوه بر حزب بعث، فعالیت 
تشکل ها، احزاب و گروه های سیاسی که تفکرات و یا رویکردهایی 
مخالف با اصول دموکراسی و معامله مسالمت آمیز با دولت دارند 
نیز ممنوع شد. حیدر العبادی، نخســت وزیر عراق در واکنش به 
تصویب این قانون در بیانیه ای اعالم کرد: مجرم دانســتن اعضای 
حزب بعث به منزلــه یک پیروزی بــرای عــراق و خانواده های 
شهداســت. وی با تاکید بر لــزوم وجود مجازات هــای بازدارنده 
برای این حزب و مجــرم تلقی کردن اعضای آن گفــت: ما از این 
تصمیم پارلمان، هرچند که با تاخیر اتخاذ شــد، استقبال کرده و 
تاکید می کنیم کسانی که علیه مردم مرتکب جرم می شوند هیچ 
جایی ندارند و ما به تالش خود برای نابودی گروه های تروریستی 
و حامیان آنها و نیز پیروزی نهایی که به زودی محقق خواهد شد 

ادامه می دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، استفان دیمیســتورا نماینده دبیر کل 
ســازمان ملل متحد در امور ســوریه  به تهران آمــد تا با برخی 
مقامات ایرانی دیدار داشــته باشــد.دیدار با ظریــف وزیر امور 
خارجــه و جابری انصــاری معاون عربــی و آفریقــای وزارت 
 امور خارجه از جملــه برنامه های مالقات او می باشــد. در این 
مالقات ها قرار اســت دو طرف در خصوص مهم ترین تحوالت 
منطقه و بحران ســوریه به بحث و تبادل نظــر بپردازند. بحران 
در سوریه در حالی پنجمین سال خود را پشت سر می گذاردکه 
بازیگران فعــال و تاثیر گذار منطقه ای و بیــن المللی همچنان 
به جمع بندی و فهم مشــترکی از راه حل خــروج از بحران در 
آن کشور دســت نیافته اند و این در حالی اســت که جمهوری 
اسالمی ایران از ابتدای درگیری ها در ســوریه خواهان گفت و 
گوی ســوری -ســوری بوده و تنها راه حل برون رفت از بحران 
ســوریه را سیاســی قلمداد کرده و بر این سیاست اصولی خود 

همچنان اصرار دارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پاپ در آخرین شب جشن های 
مربوط به روز جوان در شهر کراکوف لهســتان در برابر بیش از یک 
میلیون جوان بار دیگر از تبعات جنگ در سوریه سخن گفت و  درد و 

رنج جوانان جنگ زده سوریه  را یادآور شد. 
پاپ، جوانان را به بــرادری با جنگ زدگان دعوت کــرد و گفت: این 
جوانان که از جنگ رنج می برند برای ما ناشــناخته نیســتند. این 
همان چیزی اســت که ما هر روز در روزنامه ها می خوانیم. آنها اسم 
و گذشــته دارند. پاپ گفت هم اکنون جنگ در سوریه موجب درد و 

رنج بسیاری از جوانان شده است. 

به گزارش خبرگزاری تســنیم، مردان مســلح، 2 گروگان آخر 
خود را نیز آزاد کردند. آزادی آخرین گروگان ها پس از به وقوع 
پیوستن اعتراضات جدید در شهر ایروان صورت گرفت. مقامات 
 ارمنستان هشــدار داده بودند که حق اســتفاده از زور را علیه 
این گروه مســلح دارند. این افراد که تاکنون حاضر به تســلیم 
 نشــده اند، با هدف آزادســازی ژیرایــر ســفیلیان از مخالفان 
دولت ارمنســتان، دست به اشــغال ســاختمان های دولتی و 

گروگانیگری زده اند. 

محمدرضا تابش در گفت وگو بــا خبرگزاری فارس، با 
اشــاره به نحوه اجرای برجام، گفــت: هیات نظارت بر 
اجرای برجام که از سوی شورای عالی امنیت ملی این 
مســئولیت را برعهده دارد باید نحوه اجرای برجام را 
رصد و موضع خود را در این باره اعــالم کند. نماینده 
اردکان در مجلس  افزود: آمریکا در بسیاری از مقاطع 
حســاس، ناروایی هایی را در حق ملت ایران داشــته 
و در مواردی باعث شکســت قیام های مردمی شده و 
در جنگ تحمیلــی نیز مداخالتــی را علیه جمهوری 
اسالمی ایران داشته اســت.تابش خاطرنشان کرد: ما 
همواره در طول تاریخ شاهد سوء سابقه آمریکا بوده ایم 
و این مسئله هنوز هم ادامه دارد و برجام فرصت خوبی 
بود تا آمریکا مدبرانه عمل می کرد و اعتماد از دســت 

رفته را بازسازی می نمود که اینگونه نشد.
وی در پایــان گفت: طــرف ایرانی در اجــرای برجام 
 باید طبق فرمــوده رهبــر معظم انقــالب عمل کند

 رهبری معظم فرمودند: هرجا در هر صورتی که طرف 
 مقابل تعهــدات خــود را در برجام نقض کنــد ما نیز 

مقابله به مثل خواهیم کرد.

به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان؛ آیــت ا... جنتی 
در ســومین نشســت ســتاد امر به معــروف و نهی از 
منکر کشــور که بــا حضور اعضــای اصلی این ســتاد 
برگزار شــد،گفت: با توجه بــه اینکه تاکنــون برخورد 
قاطعــی درباره امــر بــه معــروف و نهــی از منکر در 
کشــور مشــاهده نشــده، نیاز اســت حق این موضوع 
 که یکــی از وظایف جامعه اســالمی اســت در جامعه

 ادا شود. 
دبیر شورای نگهبان در ادامه با اشاره به مفاسد اجتماعی 
بیان داشــت: طبق روایات، فســاد همچون آتش است 
که به خرمن می افتــد و اگر خاموش نشــود روز به روز 
گســترش می یابد. فســادهای مختلفی رو به گسترش 

است، باید جلوی آنها را گرفت. 
 وی با بیان اینکه رســیدگی به مفاســد باید در ســتاد

امر به معــروف طبقــه بنــدی و اولویت بندی شــود،  
 اظهار داشــت: بنده در این زمینه برخــی طرح ها را در  
دســت دارم که در راســتای آن می تــوان کمیته  های  
اقتصــادی،  سیاســی،  کمیتــه  نظیــر   تخصصــی 

اجتماعی و فرهنگی در ستاد امر به معروف تشکیل  داد.

 ائتالف سعودی 
به آتش بس در يمن پايان داد

احتمال فروپاشی 
توافق مهاجرت ترکیه و اروپا

 ممنوع شدن 
 فعالیت حزب بعث در عراق

سفر نماينده دبیرکل سازمان ملل
در امور سوريه به تهران

پاپ خواستار همدردی جوانان 
اروپايی با پناهجويان سوری شد

 مردان مسلح در ارمنستان 
گروگان ها را آزاد کردند

نماينده مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی:

 درصورت نقض برجام 
مقابله به مثل می کنیم

ريیس مجلس خبرگان رهبری:

 امربه معروف و نهی از منکر را 
جدی بگیريد

دیدگاهسیاست خارجیواکنش
ريیس مجلس پاکستان:

 همکاری های مشترک 
کلید رفع نگرانی ها

معاون سیاسي وزير کشور:

اقدامات زمان بندی شده 
برای برگزاری انتخابات 96

ســردار ایاز صادق، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، در خصوص 
اهمیت سفر اخیر »ناصر خان جنجوعه« مشاور امنیت ملي 
پاکستان به تهران، گفت: ایران کشــوري بزرگ در منطقه و 
همسایه اي فوق العاده مهم براي پاکستان است و تماس ها و 
رفت و آمدهاي منظم و مستمر مقام هاي عالي دو کشور، نشان 
دهند عزم و اراده دو طرف براي گسترش روابط دوستانه است. 
وي سفر ناصر خان جنجوعه به تهران را فوق العاده مهم ارزیابي 
کرد و گفت: پاکستان و ایران باید در کنار هم و با همکاري هم به 
مبارزه با تروریسم و دیگر پدیده هاي شوم بپردازند و دوشادوش 
یکدیگر، براي رفع نگراني هاي مشترک و حل مسائل منطقه 
گام بردارند. سردار ایاز صادق تاکید کرد: هر یک از این کشورها 
به تنهایی قادر نخواهند بود بر مشکالت، مسائل و نگراني هاي 
 مشــترک غلبه کنند و تنها با اقدام و تالش جمعي است که 
 مي توانیم بــه قدرتي عظیم بــراي رویارویي با مشــکالت 
پیش روي دو کشور دست یابیم. رییس مجلس ملي پاکستان 
تصریح کرد: معتقدم ایران به عنوان یکي از مردم ســاالرترین 
 کشــورهاي منطقه، نقشــي فعال در تحوالت منطقه دارد و 

مي تواند الگویي مناسب براي سایر کشورها باشد.

محمدحســین مقیمي در گفت و گو با ایرنا اعالم کرد: 
با توجه به اینکه شوراي نگهبان پیشنهاد وزارت کشور 
براي برگزاري انتخابات در 2۹ اردیبهشــت ماه ســال 
آینده را تایید کــرد طبق برنامه زمان بنــدي کارها را 
ســامان مي دهیم. وي ادامه داد: انتخابات دوازدهمین 
دوره ریاســت جمهــوري، پنجمین دوره شــوراهاي 
اسالمي شــهر و روســتا و میاندوره اي مجلس شوراي 
اســالمي هرکدام قوانین و مقررات خاص خود را دارد 
 که براســاس این قوانین برنامه زمان بندي مشــخص 
مي شود. معاون سیاسي وزیر کشور یادآور شد: با توجه 
به اینکه انتخابات میانــدوره اي دهمین دوره مجلس 
شــوراي اســالمي را در پیش داریم براســاس قانون، 
داوطلبان باید ۶ ماه قبل از زمان نام نویسي استعفا دهند 
که در این زمینه اطالعیه اي صادر خواهد شد. مقیمي 
همچنین درباره برگزاري انتخابات تمام الکترونیکي در 
سال آینده اظهارداشت: در این زمینه آمادگي خود را به 
شوراي نگهبان اعالم کرده ایم و منتظر پاسخ این شورا 

هستیم.

انتخابات

پیشنهاد سردبیر: 
تک و پاتک فراکسیونی در بهارستان

گزارشی از فصل نقل و انتقاالت پارلمان؛

تک و پاتک فراکسیونی در بهارستان

آرايش فراکسیون های سیاسی مجلس دهم در حالی در روزهای اخیر دستخوش تغییرات شد که برخی از ابتدای 
تشکیل مجلس معتقد بودند که بهارستان نشــینان تنها از نردبان دو فراکسیون »واليت« و» امید« منتسب به 

اصولگرايان و اصالح طلبان باال خواهند رفت.

فصل نقل و انتقاالت 
مجلس دهم در 

حالی کلید خورد که 
رهروانی های پارلمان 

سابق از فراکسیون 
مجزای خود در اين 

مجلس رونمايی کردند، 
فراکسیونی که میهمانی 

واليتی ها و امیدی ها را 
برای مستقلین به هم زد

به گزارش تســنیم، پژوهشی که اخیرا توســط پنتاگون 
وزارت دفاع آمریکا صورت گرفته اســت نشان می دهد که 
تا ســال 2035 ایالت متحده آمریکا خــود را در وضعیتی 
می بیند کــه از لحاظ اقتصادی و نظامی با چین و روســیه 
در حال رقابت شــدید قــرار گرفته و یا حتــی در برخی 
حوزه ها این دو کشــور از آمریکا پیشــی گرفته اند و از این 
جهان رقابتــی و بی نظم ســود برده اند.در ایــن گزارش 
آمده اســت: در نظم جهانی آینده، تنها تعــداد معدودی 
از کشورها را می توان با اراده سیاســی، اقتصاد، ظرفیت و 
توانایی های نظامی تصــور کرد که می تواننــد دیگران را 
مجبور به تغییر هزینه هایشان کنند. نیروهای مشترک در 
رقابت و بی نظمی خواهند بــود. قدرت های در حال ظهور 
شامل چین، روســیه، هند، ایران یا برزیل به دلیل نقش ها، 
دسترسی ها و توانایی هایشان در نظام کنونی جهانی مرتبا 

ابراز نگرانی و نارضایتی می کنند.
در این گزارش روسیه، چین، هند و دیگر کشورها به عنوان 

کشــورهای تجدیدنظر طلبی در نظر گرفته شــده اند که 
به دنبال ارتقــای اتحادهای بین المللی جایگزین هســتند 
در حالی کــه منابع رو بــه کاهش غرب نیــز روی میزان 
تسلط واشنگتن در سرتاســر جهان تاثیر می گذارند. این 
درحالی است که والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در 
حاشیه نشســت اقتصادی بین المللی در سنت پترزبورگ 
گفته است: روســیه انگیزه ای برای ابرقدرت شدن ندارد ما 
به صورت مداوم و پیوسته از منافع خود دفاع خواهیم کرد 
اما دســت به رفتار تهاجمی نخواهیم زد .در همین راستا، 
در ابتدای سال جاری روسیه نســخه جدیدی از دکترین 
سیاســت خارجی خود را ارائه داد که در آن سیاست تغییر 
به ســوی جهانی چندقطبی و چندمرکزی قابل مشــاهده 

است.

این پژوهــش در ادامــه عنوان مــی کند که فشــارهای 
جمعیتی و مالی ادامــه پیدا خواهند کرد تــا ظرفیت ها و 
توانایی های ناتو را به چالش بکشــند. ایــن گزارش تاکید 
می کند که با آشکار شدن کاهش تعهدات آمریکا در آسیا 
جمعی از متحدین و شــرکای کنونی آن ترغیب خواهند 
 شــد تا به تالش های یک جانبــه مدرن ســازی نظامی یا 
جست وجوی اتحادها و همکاری های جایگزین دیگر روی 
آورند. این گزارش با ارائه تصویری از جهان در سال 2035 
وچالش های جدی پیــش روی آمریــکا در نتیجه گیری 
آورده اســت: روزی فراخواهد رســید که می توان به شکل 
مناسب تری مشکالت مربوط به امنیت جهانی را مدیریت 
نمود و همزمان از اقدامات هزینه بر برای حل آنها به صورت 

گسترده اجتناب کرد.

روسیه و چین،آمريکا را به چالش خواهند کشید
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بازار

يادداشت ويژه

رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای با اعالم رســمی استعفای 
خود، مطرح کرد که استعفایش قطعی و از سر عقل و تدبیر است.

محسن جالل پور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، 
در نامه ای ضمن اعالم اســتعفای خود، اینگونه عنوان کرده که 
پزشــکان، او را از انجام فعالیت های پرتنش منع کرده اند. او که 
از پانزده روز قبل دچار عارضه قلبی بوده، گفته که اســتعفایش 

قطعی و از سر عقل و تدبیر است.
 در قسمتی ازمتن نامه استعفای محســن جالل پور آمده است:

»وه که با این عمرهای کوته و بی اعتبار...
٢٤خرداد١٣٩٤، مهم تریــن روز و بزرگتریــن افتخار زندگی 
من است؛ روزی که ازســوی کارآفرینان این کشــور، به عنوان 

سخنگوی بخش خصوصی ایران برگزیده شدم. 
 آن روز،کرســی ریاســت اتــاق ایــران بــه امانــت بــه من 
ســپرده شــد و ماموریتی بــس خطیــر و بزرگ پیــش رویم 
 نهــاد. مــی دانســتم کار بــس دشــواری پیــش رو دارم:

تحریم های چندالیه، انباشــت عظیم بیــکاران و رکود مزمن، 
کشــوررا تهدید می کرد؛ نبرد ســنگین با تــورم درجریان بود؛ 
بنگاه هــا ازنفس افتــاده و حال اقتصــاد اصال خــوب نبود...! 
 پزشــکان کار ســنگین و پرتنــش را اکیــدا ممنــوع کردند؛ 
اما نمی توانســتم کار را وانهم. با خود گفتم باز می کوشــم؛ اما 

اجازه نخواهم داد تنش کار مرا بیازارد؛ اما نشد...
علیهذا امروز اقتضای خدمت به شــما، اســتعفا از ریاست اتاق 
ایران اســت. این اســتعفا به طور قطع ازســر وظیفه شناسی و 

امانتداری و متکی برعقل و تدبیراست...«

ريیس اتاق بازرگانی ايران استعفا کرد

قیمت انواع تلويزيون ال ای دی

پیشنهاد سردبیر: 
روند سینوسی تولید خودرو در ايران

بودجه ســال ٩5 اتاق بازرگانی اصفهان شامل بخش های اجرایی 
و کمیســیون های ١١ گانه تخصصی، در جلسه فوق العاده هیئت 
نمایندگان اتاق اصفهان به تصویب رســید. رییس اتاق بازرگانی 
اصفهان در ابتدای جلســه گفت: اتاق اصفهان در راستای بهبود 
فضای کســب و کار، همواره تالش می کند با رصد و جمع آوری 
مسایل و مشــکالت و بررســی درکمیســیون های تخصصی، 
 راهکارهــای اجرایــی را به دولت، مجلس شــورای اســالمی و 

قوه قضاییه ارائه کند.
 سیدعبدالوهاب سهل آبادی، موفقیت شورای گفت و گوی دولت و 
بخش خصوصی استان اصفهان را برای سومین سال پی در پی در 
سطح کشور، نشــان دهنده هم افزایی بین بخش های خصوصی، 
دولتی و تعاون دانست و گفت: این هم افزایی ها،  می تواند فضای 

کسب و کار استان را بهبود بخشد. وی تشکیل دبیرخانه اتاق های 
بازرگانی، تعاون و اصناف استان اصفهان را گامی موثر در همصدایی 
تشــکل های اقتصادی در راســتای اقتصاد مقاومتی دانســت و 
 گفت: از سوی استانداری و ســتاد اقتصاد مقاومتی، مردمی شدن 
اقتصاد مقاومتی به عهده اتاق بازرگانی اصفهان گذاشته شده و این 

اتاق تالش می کند دراین راستا گام های موثری بردارد.
رییس اتاق بازرگانــی اصفهان، برگزاری کنفرانــس بین المللی 
 گردشــگری، همایش زاینده رود، همایش اقتصــاد مقاومتی را 
طی ماه جاری، بخشــی از فعالیت های اتاق اصفهان برشــمرد و 
 گفت: اتاق بازرگانی تالش می کند در راستای بهبود مستمر فضای 

کسب و کار، فعالیت های متمرکزی انجام دهد. 
محموداســالمیان، نایــب رییس اتــاق اصفهان، در این جلســه 

بــه  توجــه   گفــت: 
هــای  ســاخت  زیــر 
اســتان  اقتصــادی 
رویکــرد  اصفهــان، 
مهــم اتــاق بازرگانی 
نمایشــگاه و   اســت 

 بین المللــی، یکی از این
 زیرســاخت هاست که 
مــی  تواند به رشــد و 
 توسعه اقتصادی استان 

کمک کند.

بودجه سال 95 اتاق بازرگانی
اصفهان تصويب شد

 اســتاندار اصفهان گفت: توســعه مجتمــع »پتاس«
 به نوعی به توســعه و امنیت بیشــتر خــور و بیابانک

منجر خواهد شد و این موضوع، برای مدیریت استان یک 
اولویت است.

رســول زرگرپــور، در جلســه ای بــا حضــور معاون 
ایمیدرو، فرماندار خــور و بیابانک و مدیــران ذی ربط 
اســتانی، درخصوص طرح توســعه مجتمع پتاس، با 
اشــاره به  اینکــه این پــروژه از حدود ١۰ ســال پیش 
با وجــود آماده بــودن، به بهــره برداری نرســیده بود، 
اظهار داشــت: در بازدیــد اینجانــب از مجتمع مذکور 
 در اســفندماه ٩٣، متوجــه ایــن موضــوع شــده و

پیگیری هــای الزم را انجــام دادم. اســتاندار اصفهان، 
دلیل عــدم راه انــدازی مجتمع مذکــور را عدم تامین 
 اعتبارات مالی و ارزی برشــمرد و افزود: خوشبختانه با
 پیگیــری هــای انجــام شــده، مشــکالت مالــی

مرتفع گردید و این مجتمع بزرگ که نقشی انکارناپذیر 
در توسعه شهرستان خور و بیابانک دارد، راه اندازی شد.  
وی تاکید کرد: »آنچه اهمیت دارد، این اســت که طرح 
توسعه این پروژه، با راه اندازی دو کارخانه باید هرچه زودتر 
اجرایی شود و خوشــبختانه از نظر زیرساخت های فنی 
دراین خصوص، هیچ مشکلی وجود ندارد و سایر ابعاد آن 
را از قبیل مجوز بانک مرکزی برای تسهیالت و بحث گاز 
و ارتباطات ریلی، در میان مدت پیگیری خواهیم نمود.« 
زرگرپور افزود: تامین آب و برق مورد نیاز مجتمع پتاس، 
 با سیستم جدید خورشیدی قابل حل است و همچنین

می توان از جاذبه های گردشــگری ایجاد شــده در این 
مجتمع نیز در مسیر توسعه شهرستان استفاده نمود.

اســتاندار اصفهان تصریح کرد: توســعه مجتمع پتاس 
 که به نوعی به توســعه و امنیت بیشــتر شهرســتان

خور و بیابانک منجر خواهد شــد، برای مدیریت استان 
یک اولویت است و از هیچ کوششی برای نیل به این هدف 

دریغ نخواهیم کرد.

با حضور استاندار اصفهان تصويب شد:

طرح توسعه مجتمع بزرگ 
»پتاس« خور و بیابانک

خبر

طبق اعالم بانــک عامل تعیین تکلیف، ســپرده  های کالن 
ثامن الحجج تا سال آینده تعیین تکلیف خواهد شد.

به گــزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، بهمن ماه ســال 
گذشــته بود که به دنبــال مشــکالت ایجاد شــده برای 
موسســه ثامن الحجج و ناتوانــی آن در پرداخت ســپرده 
مشــتریان، شــورای پول و اعتبــار، بانک پارســیان را به 
 عنوان بانــک عامــل پرداخت ســپرده های ایــن تعاونی 
انتخاب کرد و به تدریج مبالغ خردســپرده گذاران، تا سقف 
 ٣5 میلیون تومان پرداخت شــده و قرار شــد از ٢۰ تیرماه، 
ســپرده ها تا ســقف ١۰۰ میلیــون تومان از ســوی بانک 

پارسیان تعیین تکلیف شود.
براین اســاس، مدیرکل نظارت بــر بانک ها و موسســات 
اعتباری بانــک مرکزی گفته بــود مابقی این ســپرده ها با 
ســقف ١۰۰ میلیون تومان به مدت یکســال تحت عنوان 

ســپرده، در بانک پارســیان باقی خواهد ماند و تســویه یا 
 تمدید ســپرده گذاری ها، پس از پایان مدت تعیین شــده،

صورت خواهد گرفت.
کمره ای اعــالم کرده بــود بانک پارســیان از محل فروش 
دارایی ها، دریافت اقســاط تســهیالت و ســایر روش ها، 
باقی بدهی به ســپرده گذاران را تعیین تکلیف خواهد کرد 
و گام بعــدی رفع نگرانــی ســپرده گذاران، تعیین تکلیف 

سپرده گذاری های تا ٢۰۰ و ٣۰۰ میلیون تومان است.
اما با وجــود اقدامات صورت گرفته در جریــان باز پرداخت 
ســپرده ها، بســیاری از مردم که مبالغ هنگفتــی در این 
موسســه ســپرده گذاری کرده بودند، در تماس با باشگاه 
خبرنگاران، از نحوه پرداخت و عقد قرارداد بانک پارســیان 
 شــکایت داشــتند. در ایــن خصــوص یک ســپرده گذار

تصریح کرد: بانک پارســیان تعهد  نامه هایــی را برای امضا 

 در اختیار ســپرده گذاران قرار می دهد؛ با این مضمون که
»٣5 میلیــون را دریافــت و مابقــی را در صــورت تامین 
 اعتبــار از طــرف بانک مرکــزی، تســویه خواهــد کرد و

در غیر این صورت، ســپرده گذار نباید هیــچ گونه ادعایی 
داشته باشد.«

طبق این قرارداد به نظر می رســد در این مدت هیچ سودی 
به مبالغ باقی مانــده تعلق نمی گیــرد و در اصل، افراد پس 
از امضای قرارداد، دیگر ســپرده گذار محســوب نمی شوند 
و بانک، تنها موظف به پرداخت اصل پــول، آن هم در زمان 

دلخواه خود است.
ایــن روش پرداخــت کــه البته طبــق بخش نامــه بانک 
مرکزی به اجرا در مــی آید، موجب نارضایتی مشــتریانی 
 شــده که چندین ماه منتظــر دریافت ســپرده های خود

بوده اند. آنها معتقدند بانک پارســیان می بایست با فروش 
اموال و دارایی های موسســه ثامــن، ضرر و زیــان آنها را 
 نیــز تضمین و پرداخــت کند؛ البتــه در یکــی از بندهای
 بخــش نامــه بانــک مرکــزی چنین آمــده: »هــر گونه

تصمیم گیــری درخصــوص پرداخت ســود طــی مدت 
قــرارداد مشــتریان در بانــک عامــل، پــس از نتایــج 
ارزیابــی امالک تعاونــی و حصــول اطمینــان از تکافوی 
 دارایی هــا بــرای بازپرداخت اصــل وجوه حســاب های
 ســپرده گذاران و اخذ مجوزهــای الزم، به حســاب های

انتقال یافته موکول خواهد شد«  که این نشان می دهد هیچ 
تضمینی برای پرداخت سود در کار نیست.

بر اســاس این گــزارش، نحوه تنظیــم قــرارداد نیز مورد 
شــکایت ســپرده گــذاران واقــع شــد؛ چراکــه در متن 
 قرارداد، قید شــده ســپرده گذار نباید هیــچ گونه ادعایی
 داشــته باشــد که ایــن نیــز مطابــق یکــی از بندهای
 بخش نامه مبنــی بر این موضــوع انجام گرفته اســت که
 »الزم است مشتریان، قراردادی مبنی بر عدم مطالبه وجوه

حســاب های خود طی مدت تعیین شــده را با بانک عامل 
منعقد کننــد تا در این مــدت، فرصت کافی بــرای تبدیل 
 دارایی های تعاونــی به وجوه نقد به منظــور بازپرداخت به

سپرده گذاران فراهم شود.«
الزم به ذکر اســت گروه دیگری از شــاکیان در این رابطه، 
افرادی با ســپرده گذاری باالی ١۰۰ میلیون هســتند که 
معتقدند سرمایه قابل توجه آنها برای حدود ١۰ ماه است که 
بلوکه شده و اگر در این مدت، سود ١5 درصدی نیزبه سپرده 
آنها تعلق می گرفت، رقم باالیی می شد و این روند پرداخت 
و طوالنی شــدن زمان تعیین و تکلیف حساب ها، روز به روز 

به این ضرر و زیان می افزاید.

سوالی که بی جواب مانده است:

چهبرسرسپردههایکالن»ثامنالحجج«میآید؟

کمره ای اعالم کرده 
بود بانک پارسیان 

از محل فروش 
دارايی ها، دريافت 
اقساط تسهیالت 

و ساير روش ها، 
باقی بدهی  به 

سپرده گذاران 
را تعیین تکلیف 

خواهد کرد و گام 
بعدی رفع نگرانی 

سپرده گذاران، 
تعیین تکلیف 

سپرده گذاری های 
تا 200 و 300 میلیون 

تومان است

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی، با بیان 
این که حقوق مدیرعامل فوالدمبارکه با بررسی نهادهای 
نظارتی شفاف سازی می شود، گفت: اگر حقوق نامتعارفی 
توســط مدیرعامل فوالدمبارکه دریافت شــده باشد، به 
خزانه باز می گردد.  زهرا ســعیدی در واکنش به انتشار 
اخباری مبنی بر حقــوق چند ده میلیونــی مدیرعامل 
شــرکت فوالدمبارکه، بیان داشــت: نهادهای نظارتی 
همانند دیوان محاسبات، قوه قضاییه و سازمان بازرسی 
کشور با بررسی ها و پیگیری های الزم در خصوص حقوق 

مدیرعامل این شرکت شفاف سازی می کنند.
نماینده مردم مبارکه در مجلس با اشاره به درخواست ها 
و مطالبات مردم حوزه انتخابیه خود برای شفاف ســازی 
حقوق مدیرعامل فــوالد مبارکه، افزود: بــا توجه به این 
که مجلــس در راس نهادهای نظارتی بوده با اســتفاده 
از بازوهای نظارتی خــود حقــوق و دریافتی های تمام 
 مدیران همچنین حقــوق مدیرعامل فــوالد مبارکه را

بررسی می کند و نتیجه آن را به استحضار مردم و رسانه ها 
می رساند. سعیدی تاکید کرد: اگر پرداختی خارج از قانون 
و عرف صورت گرفته باشد، اموال به بیت المال باز می گردد 

و با فرد متخلف برخورد می شود.

تولید انواع خودرو در ایران در پنج سال اخیر،  روند سینوسی 
شامل دوره های صعود و نزول داشته است. تا سال ١٣٩١، 
تیراژ تولید خودرو در ایران روندی صعودی داشت؛ اما از این 
ســال به بعد، تحت تاثیر برخی اتفاقات داخلی و خارجی، 
روند تولید خودرو نزولی شــد. ســال ١٣٩۰ که سال اوج 
تیراژ تولید خودرو در ایــران بود، در مجموع یک میلیون و 
۶5۰ هزار دستگاه خودرو تولید شــد. سال ١٣٩١ اما روند 
نزولی این صنعت آغاز شــده و تولید این محصول در این 
سال به ٩٢٤ هزار دستگاه کاهش یافت. سال ١٣٩٢ روند 
 نزولی تولید خودرو تشدید شــده و تولید این محصول به

۷٣۷ هزار دستگاه رسید؛ اما در ســال ١٣٩٣ روند تولید 
خودرو مجددا صعودی شده و به یک میلیون و ١٣۰ هزار 
دســتگاه افزایش یافت. ســال ١٣٩٤ تولید این محصول 
مجددا کاهش یافته و به ٩۷۶ هزار دســتگاه رســید؛ این 
در حالی بود کــه وزارت صنعت، معــدن و تجارت، تولید 
یک میلیون و ٤۰۰ هزار دســتگاه خودرو را در این ســال 
هدف گذاری کرده بود. برای ســال جــاری )١٣٩5( نیز 
هدف گذاری تولید یک میلیون و ٣۰۰ هزار دستگاه خودرو 
از سوی وزارت صنعـت، معدن و تجارت صورت گرفته که 
 البته برخــی فعاالن صنعت خودرو معتقدنــد این هدف،

بیش از حد خوشبینانه بوده و محقق نخواهد شد.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس:

حقوق مديرعامل فوالدمبارکه 
شفاف سازی می شود

روند سینوسی تولید 
خودرو در ايران

خودرودیدگاهپارلمان

افزايش تقاضا در زمان 
گرانی؛ مهم ترين عامل 

افزايش قیمت

واردات قاچاق؛ مانع 
اشتغال کارجويان

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرضا 
گفت: وقتی افزایش قیمت کاالیی اتفــاق افتاد، مردم در 
اقدامی ناباورانه بیشتر خرید می کنند؛ در صورتی که اگر 
مردم مصرف روزانه خود را داشته باشــند، نوسانات بازار 
قیمت کاال به سرعت مهار خواهد شد. محمدعلی اباذری 
در جلسه شورای اسالمی شهرســتان شهرضا اظهار کرد: 
به علت تعزیراتی بودن خرید و توزیع شــکر، کسبه اجازه 
تهیه و توزیع آن را بدون مجوز نداشــته و توزیع هر گونه 
محموله شــکر، تنها در قالب ســهمیه های ابالغی جهاد 
 کشاورزی و اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت

ممکن اســت. وی ادامه داد: بــا توجه به شــرایط فعلی 
بازار مصرف شــکر، کســبه و تجار می توانند نســبت به 
 تهیه و توزیع شــکر تحت نظر انجمــن حمایت از حقوق

مصــرف کنندگان اقــدام کنند. رییــس انجمن حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان شــهرضا تصریــح کرد: تهیه و 
توزیع اقالم شــکر، نباید با برند »نقش جهان« باشد؛ زیرا 
این برند، مخصوص شکر دولتی بوده و امکان دارد افرادی 
با تهیه آن از قبل، بخواهند از شــرایط فعلی بازار مصرف 

سوء استفاده کنند.

یک مقام مســئول کارگری، با بیان اینکه فرهنگ مصرف 
خرید کاالی ایرانــی باید در مردم نهادینه شــود، از دولت 
خواســت در شناســایی مبادی ورودی و انهدام باندهای 
 قاچاق، همچنان بــا جدیــت گام بــردارد. داوود امیری

اظهار کرد: در بحث خرید کاالی ایرانــی، مردم باید به این 
باور برسند و فرهنگ مصرف کاالی ایرانی را نهادینه کنند.

وی افزود: مردم نشــان داده اند که اگــر بخواهند فرهنگی 
 را در جامعــه نهادینه کنند، می تواننــد؛ نظیر حرکتی که 
در پی آن، سال گذشته شاهد عدم خرید خودروی داخلی 
بودیم تا مســئوالن به کیفیت تولید بیشــتر توجه کنند. 
امیری تصریح کرد: شاید ١۰ درصد کاالهای ایرانی مشابه 
 کاالهای خارجی رقابت کند؛ ولی در ٩۰ درصد موارد، بحث

خود برتربینی و ارضای تمایالت درونی افراد مطرح است که 
می خواهند با فخرفروشــی از طریق خرید و مصرف کاالی 

خارجی، خود را  به رخ دیگران بکشند.
وی ادامه داد: بر اساس آمارها، ساالنه حدود ۶۰ میلیارد دالر 
قاچاق کاال در کشور صورت  می گیرد؛ در حالی که نزدیک 
به ۶ میلیون نیروی بیکار و فارغ التحصیل در کشور داریم که 

قاچاق، یکی از موانع اصلی اشتغال آنهاست.

خبر

LG 43UF64000 43inch ال جی

1،700،000
تومان

2،230،000
تومان

 LG 43UF69000GI Smart ال جــی 
43Inch

2،350،000
تومان

2،650،000
تومان

 LG 49UF69000GI Smart ال جــی 
49Inch

2،600،000
تومان

3،150،000
تومان

LG 60LF56000 60inch ال جی

3،500،000
تومان

3،799،000
تومان
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حوادثيادداشت

محیط بانان بــه عنوان محافظــان عرصه طبیعت و در کســوت 
ضامن حیوانات، همواره در تیررس انــواع خطرها به ویژه مقابله با 
شکارچیان غیر مجاز هستند؛ وضعیتی که شهادت 119 تن از آنها 

را از حدود پنج دهه قبل به دنبال داشته است.
محیط بان؛ واژه دیرآشنایی که به طور خاص از چند سال گذشته 
مرتب به گوش می رســد، برای کارشناســان محیط بانی، یکی از 
سخت ترین مشاغل است؛ از این رو نیاز به حمایت زیادی دارد که 
تاکنون این گونه نبوده اســت.  حامیان بی دفاع، حافظان مغفول، 
نگهبانان بی حفــاظ و تفنگداران بی تفنگ، عباراتی هســتند که 
طی چند سال اخیر، به ویژه بعد از شهادت یا مجروح شدن، درباره 
محیط بانان به کار گرفته می شود. آخرین فاجعه دردناک در مورد 
محیط بانان، ســوم و چهارم تیرماه رخ داد که در این دو روز، ســه 
محیط بان به شــهادت رسیدند؛ شــهادت محمد دهقانی و پرویز 
هرمزی، محیط بانان منطقه حفاظت شده گنو در استان هرمزگان 
و بعد از آن منوچهر شــجاعی، محیط بان پارک ملی بمو در استان 
فارس توسط شــکارچیان متخلف، می تواند تلخ ترین واقعه طی 
چند سال اخیر باشد که واکنش تمام اقشار جامعه را برانگیخت و 

مطالبه ضوابط قانونی را برای محافظت از آنها پررنگ تر کرد.
 در ایــن راســتا، رییــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت

اعالم کرد که دولت، الیحه حمایت از محیط بانان را با قید فوریت، 

 به مجلس ارائه می کند و نیاز است در این الیحه، تمامی مشکالت
محیط بانان، اعم از کمبــود نیرو، حقوق و حمایــت های قانونی 
 و قضایــی دیده شــود. این الیحه پیشــنهادی اکنــون به دولت

تقدیم شده اســت. با اینکه محیط بانان ضابط قضایی هستند، اما 
در استفاده از اسلحه با مشکل مواجه می شوند و آن چنان که باید، 

مورد حمایت سازمان و نهادهای مربوطه قرار نمی گیرند.
بنابراعالم سازمان حفاظت محیط زیست ایران، این کشور حدود 
دو هزار و 850 محیط بان دارد که این تعــداد، باید از قلمرویی به 
مســاحت 17 میلیون هکتار در چارچوب مناطق حفاظت شده، 
پارک های ملی و مناطق شــکار ممنوع، حفاظــت کنند؛ این در 
حالی است که کمبود نیرو در برخی اســتان ها، با توجه به شرایط 
جغرافیایی مشــهودتر بوده و ساماندهی و رســیدگی به وضعیت 

محیط بانان، نیازمند توجه بیشتر است.
محیط بانــان در تمام دنیــا گرامی داشــته می شــوند و بر این 
اســاس، روز 31 ژوئیه -مصادف با 10 مرداد- به نام آنها نامگذاری 
شده اســت. این روز برای اولین بار در ســال ۲007 و همزمان با 
 پانزدهمین سالگرد تاسیس فدراســیون بین المللی محیط بانان

)International Ranger Federation – IRF( جشــن 
 گرفته شــد. گروه های ۶3 گانه عضو رســمی این فدراســیون،
 فعالیت های مختلفــی را برای این روز پیشــنهاد مــی کنند؛ از

روشن کردن شــمع و یک دقیقه ســکوت و اندیشیدن به محیط 
بانانی که حین انجام وظیفه جان باخته اند تا کاشت یک درخت به 
عنوان ادای احترام به آنان و آموزش های عمومی و بحث و گفت و 

گو و چانه زنی با مسئوالن حکومت ها.
اليحه پیشنهادی حمايت از محیط بانان، در دستور 

کار مجلس 
سید محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس 
سازمان حفاظت محیط زیســت، به خبرنگار علمی ایرنا گفت: در 
راستای حمایت از حق و حقوق محیط بانان سازمان محیط زیست، 
الیحه پیشــنهادی حمایت از محیط بانان تهیه و به دولت تقدیم 
شده است.  وی افزود: اکنون این الیحه پیشنهادی با دستور معاون 
اول رییس جمهوری، در کمیســیون اجتماعــی مجلس در حال 

بررسی است و در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار دارد.
مجابی اظهار کرد: این الیحه پیشنهادی از سوی سازمان حفاظت 
محیط زیست تهیه و به دولت تقدیم شد که پس از لحاظ تغییرات 
الزم، برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس رفته است 
تا تمام اعضا نظر دهند و ســپس در قالب الیحه، برای تصویب به 

مجلس داده شود که امیدواریم هر چه زودتر این روند طی شود.
وی با اشــاره به تدوین الیحــه حمایت از حقوق محیــط بانان با 
مشورت قوای ســه گانه و سایر دســتگاه های ذی ربط گفت: در 
این الیحه تالش شد مسائل و مشــکالت حقوقی قضایی، رفاهی 

معیشتی و آموزشی محیط بانان، دیده و مرتفع شود.
مجابی به اقدامــات ســازمان حفاظت محیط زیســت در مدت 
فعالیت دولت تدبیر و امید اشــاره کرد و افــزود: تبدیل وضعیت 
550 محیط بــان از قراردادی به پیمانی در شــرایطی که دولت با 
مشکل عدم جذب و استخدام نیرو رو به رو بود، ابالغ دستورالعمل 
یگان حفاظت محیط زیســت با امضای رییس ستاد کل نیروهای 
 مســلح، افزایش حقوق محیط بانان با دریافت امتیاز سختی کار با

3000 امتیاز، آموزش محیط بانان، تشکیل شعب تخصصی قضایی 
محیط زیست به دستور ریاست قوه قضائیه از اسفند94 و پیگیری 

آزادی محیط بانان در حبس، از جمله این اقدامات است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیســت، در ادامه، بر ارتقای کیفی 
دوره های آموزشــی محیط بانان تاکید کــرد و گفت: کانون چند 
 دوره آموزشی برای محیط بانان برگزار شده است که استمرار این

دوره ها الزامی و در دستور کار سازمان محیط زیست قرار دارد.
 آموزش تمام محیط بانان تا اول مهرماه 

چنــدی پیش کیومــرث کالنتــری، مدیــر کل دفتــر آموزش 
 سازمان حفاظت محیط زیســت، گفت: با توجه به اهمیت شغل
 محیــط بانی و آشــنایی محیــط بانان بــا نحوه عملکردشــان،

دوره های آموزشی آنها در دانشکده محیط زیست کرج آغاز شده 
اســت که در دوره اول، 157 محیط بان از ۲0 اســتان و طی دوره 
دوم،150 محیط بان از ۲۲ اســتان، دوره های آموزشــی تئوری، 
میدانی، زندگی در شرایط سخت، آموزش امدادگری، کاربرد سالح 
و قوانین و مقررات مربوط به آن را گذرانده اند. کالنتری اظهار کرد: 
دوره های سوم و چهارم آموزش نیز بالفاصله بعد از پایان دوره دوم 
آغاز می شــود و طبق برنامه، تمام محیط بانان باید تا اول مهرماه، 

دوره آموزشی بدو خدمت را گذرانده باشند.

متاسفانه شــکارچیان متخلف، با شــکار یک توله پلنگ ماده، بار دیگر 
ضایعه بزرگی را برای محیط زیست کشور رقم زدند.

رییس اداره پارک ملی کیاســر در این باره گفت: نیروهای یگان محیط 
زیست پارک ملی کیاسر مازندران، حین گشت زنی در مناطق جنگلی و 
آزاد حاشیه پارک، به حضور یک موتورسیکلت بدون راکب مظنون شدند.

موســوی اظهار داشــت: محیط بانان ردپای راکبین موتورسیکلت را به 
درون جنگل تعقیب نموده و پس از مدتی متوجه دو شــکارچی متخلف 

شدند که الشه حیوانی را به همراه خود، روی زمین می کشیدند.
سیدجالل موسوی اظهار داشت: مامورین در زیر بوته ای در جهت حرکت 
شکارچیان مخفی شدند؛ اما متخلفین لحظاتی پیش از رسیدن به کمین 
محیط بانان، متوجه حضور آنها شــده و پس از رها کردن الشه شکار، به 

درون جنگل متواری شدند.
محیط بانان به تعقیب شــکارچیان پرداخته و یک نفر از متخلفین را که 

سالح به همراه نداشت، دستگیر نمودند.
محیط بانان پس از بازداشت متهم در بررسی محل اولیه فرار متخلفین، 
متوجه شدند متاسفانه الشه ای که آنها رها نموده و متواری شدند، متعلق 

به یک توله پلنگ ماده می باشد.
متهم دستگیر شــده، به همراه موتورســیکلت مربوطه، طی هماهنگی 
 با مقامات قضایی به دادســرا تحویل شــده و هم اکنون در بازداشــت

به سر می برد.
 تحقیقات و بازپرســی بــرای شناســایی همدســت متــواری متهم

آغاز شده است.

سرپرست منابع طبیعی شهرستان رســتم گفت : آتش سوزی اخیر در 
 کوه گزکون این شهرســتان، به 83 هکتار از مناطــق جنگلی و مرتعی

خسارت وارد کرد.
خیرا... راســت خانه گفت: هر چند که با تالش مردم و نیروهای امدادی، 
موفق به مهار و کنترل دامنه آتش سوزی شدیم؛ ولی به علت گرمی هوا و 
انبوه بودن پوشش گیاهی، در این آتش سوزی به درختان بلوط، درختچه 

تنگرس و مراتع علوفه ای آسیب زیادی رسیده است. 
وی با اشاره به اینکه علت و برآورد میزان خسارت ریالی این آتش سوزی، 
در دست بررسی است، خاطرنشــان کرد: برای خاموش کردن آتش در 
ارتفاعات کوه گزکان رستم، به علت ســخت گذر بودن، از بالگرد آبپاش 
منابع طبیعی استان فارس نیز کمک گرفتیم.  راست خانه اظهار داشت: 
 با توجه به بارش مناســب امسال و پوشــش گیاهی و جنگل فوق العاده،

چنین می طلبد که دســتگاه ها بیش از گذشته برای پیشگیری و مقابله 
با هرگونه آتش سوزی فعالیت داشته باشــند. وی همچنین از رسانه ها 
خواست تا در زمینه فرهنگ ســازی به منظور پیشگیری و آموزش های 

الزم برای خاموش کردن آتش سوزی های احتمالی، بیشتر تالش کنند.

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور 
تاکید کرد: عمده مناطق کشور، با خشکسالی انباشته و بلندمدت درگیر 

هستند.
 شــاهرخ فاتح، درباره وضعیت خشکســالی کشــور از ابتدای سال آبی

94-95 تــا پایــان تیرماه گفــت: شــاخص SPEI کوتاه مــدت، برای 
بســیاری از مناطق مرکزی و شــرقی کشــور، عمدتا مناطق اســتان 
خراســان جنوبی، یــزد، کرمــان، ســمنان، اصفهــان، چهارمحال و 
بختیــاری، بخش هایی از گیــالن، مازنــدران، قم، تهــران، مرکزی و 
سیســتان و بلوچســتان، خشکســالی های خفیف تا شــدید را نشان 
می دهد. وی به اســتان های برخوردار از شــرایط ترســالی در بازه 10 
ماهه اخیر اشــاره و اظهار کرد: بخش هایی از مناطق غربی کشور شامل 
کرمانشــاه، ایالم، لرســتان، بخش هایی از همــدان، آذربایجان غربی، 
آذربایجان شرقی، گلســتان، خراسان شــمالی و بخش های کوچکی از 
 هرمزگان، خوزســتان و مازندران، ترســالی های ضعیف تا متوســط را

نشــان می دهند و مابقی مناطق در این بازه زمانی در شرایط طبیعی به 
سر می برند.

عمده مناطق کشور، متاثر از خشکسالی انباشته و بلندمدت
 SPEI رییس مرکز ملی خشکسالی، با تاکید بر اینکه با توجه به شاخص
بلندمدت خشکسالی، بسیاری از مناطق کشــور از خشکسالی انباشته 
متاثر هستند، گفت: همه استان ها درجاتی از خشکسالی خفیف تا شدید 
و حتی بسیار شــدید را تجربه می کنند. به استثنای شــمال آذربایجان 
شــرقی و اردبیل و بخش هایی از گیالن و جنوب سیستان و بلوچستان 
که درجاتی از ترسالی ضعیف تا متوســطه را نشان می دهند، بسیاری از 

مناطق کشور از خشکسالی رنج می برند.
بیش از 70 درصد جمعیت و مساحت کشور، با خشکسالی دست 

و پنجه نرم می کنند
 وی همچنین به مســاحت تحت تاثیر خشکســالی با نــگاه بلندمدت

اشــاره کرد و افزود: در نگاه بلندمدت، 3۲ درصد مســاحت کشــور از 
خشکسالی خفیف، ۲9 درصد خشکسالی متوسط، 11 درصد خشکسالی 
 شــدید و ۶ دهم درصد، از خشکســالی بســیار شــدید رنج می برند؛

درحالی که تنها ۲/5 درصد مساحت کشور دارای ترسالی خفیف، 8 دهم 
 درصد ترسالی متوســط و یک دهم درصد، دارای ترسالی شدید است و

۲4 درصد مساحت کشور در شرایط طبیعی قرار دارد.

 یک خرس قهوه ای و توله اش بر اثر برخورد با خودرو در آباده تلف شدند.
اهالی روســتایی در آباده فارس، با اداره محیط زیســت این شهرستان 
تماس گرفته و از برخورد یک خــودرو با دو خرس قهــوه ای در یکی از 

محورهای فرعی منطقه خبر دادند.
به دنبال این تماس، نیروهای یگان محیط زیست آباده، عازم محل مذکور 
شده و با یک ماده خرس قهوه ای و توله اش مواجه شدند که هر دو بر اثر 

شدت ضربه از بین رفته بودند.
الشــه این دو خرس، در حاشیه جاده آباده به روســتای خواجه جمالی 
مشاهده شده و بر اساس بررسی های صورت گرفته، بر اثر برخورد با یک 

خودروی سنگین یا نیمه سنگین از بین رفته اند.
الشــه خرس ماده و توله اش، برای بررسی بیشــتر به اداره کل حفاظت 

محیط زیست استان فارس منتقل شد.

یوزپلنگ آرام آرام و درحالی که شکارش را زیر نظر گرفته، به سمت آن می رود. 
ماهرانه و بی ســر و صدا نزدیک می شــود تا قوچ به وجودش شک نکند و حتی 
گاهی اوقات که سرش را باال کرده و به ســمت او نگاه می کند، یوزپلنگ آنقدر در 

جای خود بی حرکت می ماند تا جانور دوباره مشغول خوردن شود.
پوست زیبا و خالدارش، باعث چنان استتار فوق العاده ای شده که دیدن آن را در 

میان سنگ ها و بوته های کوتاه و بلند، غیرممکن ساخته است.
آنقدر به قوچ نزدیک می شود تا به فاصله مناسبی برســد. در این لحظه، با تمام 
 قوا به ســمت قربانی غافلگیر شــده خود می دود؛ دویدنی که بیشــتر به پرواز 

می ماند! 
 دســت ها و پاهای بلنــد و ظریف جانــور که بــا هماهنگی خاصی بــر زمین

فرود می آید و ســتون فقراتش با انعطاف پذیری زیادی که دارد، باعث می شوند 
جانور بتواند گام هایی به طول 7 متر بردارد و با این گام ها، ظرف ۲ ثانیه سرعت 
خود را از حالت ایســتاده به 70 کیلومتر در ســاعت برســاند؛ رکوردی که برای 

بهترین اتومبیل های فرمول یک هم شاید دست نیافتنی باشد!
قوچ برای فرار از دســت شــکارچی تندروی خودش، مجبور می شــود به سوی 

بگریزد؛  ولی یوزپلنگ به ســادگی خود را ارتفاعــات 
مانع از فرار آن می شود. با دست به قوچ رســانده و 
تا بــه زمین بخــورد و بعد به زیــر پایش زده 
دندان هــای نیش 
خــود را در گلوی 
برگشته  بخت  قوچ 
تا  می کنــد  فــرو 

جانور...
بدین ســان، یکی از 

زیباترین  و  بدیع ترین 
خلقت  نمایشــنامه های 

به اجرا درمی آید!
چــه  بــه  يوزپلنــگ 

معناست؟
همانگونه که مشــخص است، 
دو  از  ترکیبــی  یوزپلنــگ 

کلمه یوز و پلنگ است. یوز در فارســی، بن مضارع یوزیدن است و فعل یوزیدن 
 به معنای جســتن، جهیدن، جستجو و طلب کردن می باشــد و یوز را به جهت

جست و جوی شکار، به این نام می خوانند.
 به عبــارت دیگــر، یــوز یعنــی جوینــده، طلــب کننــده و 

شکار کننده.
با توجه به تعاریف فوق، بدیهی است که یوزپلنگ 
به معنــای پلنگی اســت که به دنبال شــکار 
می گــردد و به اصطــالح، با یوزیــدن آن را 

می گیرد.
شــاید بتوان گفت که در گذشته برخی بر 
این بــاور بودند که یوزپلنــگ نوعی پلنگ 
اســت و عنوان پلنگ شــکاری نیز دلیل 

دیگری بر این مدعاست. 
البته، برخــی یوزپلنــگ را نوعــی یوز 
می دانســتند که پدر یا مادر آن، پلنگ 
باشــد و به همین ترتیب، یوزشــیر 
یعنی یوزی که یکی از والدینش 

شیر بوده است.

يک توله پلنگ ماده، در کیاسر 
کشته شد

آتش به 83 هکتار از مناطق جنگلی 
و مرتعی »رستم« فارس خسارت زد

ريیس مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی اعالم کرد:

بیش از 70 درصد مساحت کشور 
درگیر خشکسالی

يک خرس قهوه ای و توله اش، بر اثر 
برخورد با خودرو تلف شدند

باغ وحش

پیشنهاد  سردبیر: 
بیش از 70 درصد مساحت کشور درگیر خشکسالی

محیط بانان؛ محافظان بی ضامن

يوزپلنگ؛ شاهکار خلقت!

در  مســلحانه  درگیــری  خبــر 
 اســتان های هرمــزگان و فارس ومسعود مقیمی

به شــهادت رســیدن ســه نفر از 
سنگربانان محیط زیست و طبیعت 
شکننده ســرزمینمان که زیر فشار خشکســالی های پیاپی و 
تخریب زیستگاه ها در اکثر مناطق، حال و روز چندان خوشی 
ندارد، خبری دردناک بود که لزوم بازنگری جدی به راهکارها و 

همچنین قوانین بازدارنده را گوشزد می کند.
به نظر می رسد یک چالش اساســی از اینجا ناشی می گردد که 
از نگاه قانونگذار، تمامی افرادی که در مناطق حفاظت شــده 
و جز آن، اقدام به حمل ســالح و تیراندازی و کشتن حیوانات 
 وحشــی می کنند، شــکارچی نامیده شــده و تابــع قوانین

وضع شــده در مورد شــکار حیوانات وحشــی می گردند؛ اما 

نکته اینجاست: افرادی را که با اســتفاده از سالح جنگی نظیر 
کالشینکف، ســمینوف، ژســه و...، وارد مناطق حفاظت شده 
می شــوند و در مواجهه با مامورینی که قانونا وظیفه حراست 
و پاسداری از اشــغال و اموال عمومی را دارند، به جای تمکین 
 و تســلیم در مقابل مجریان قانون، با جســارت و خشونت به

سر و ســینه آنان شــلیک می کنند، چگونه می توان شکارچی 
 نامید؟

هنگامــی کــه فــردی بــه قصــد ســرقت و بــه طــور 
مســلحانه، فرضــا بــه بانکــی دســتبرد می زنــد، محل او 
 را ســرقت مســلحانه و مصــداق وقــوع جــرم می دانیــم؛

امــا همان فــرد اگر به طــور مســلحانه به منطقــه حفاظت 
 شــده ای وارد شــده باشــد و بــه حیــات وحــش منطقه

دستبرد بزند که آن هم بخشی از اموال عمومی تلقی می گردد، 

متخلف نامیده می شود! 
چه پول های درون بانک ها و چه آهوان داخل مناطق، همه جزو 
اموال عمومی هستند؛ در حالی که به خاطر دستبرد مسلحانه 
به یکی از آنها، اعدام و برای دستبرد به دیگری، جریمه نقدی و 

حداکثر تا یکسال حبس پیش بینی شده است.
اولی مجرم و دیگری متخلف نامیده شده اند. اطالق واژه تخلف 
شایسته افرادی است که در شــرایطی قانونمند، به آنها سالح 
شکاری داده شــده و اکنون بدون داشــتن پروانه شکار، وارد 

منطقه ای شده و اقدام به شکار نموده اند.
این گروه از افراد معموال در برخورد با مامورین، خاضعانه عمل 
می کنند و مشــکلی به وجــود نمی آید؛ اما گروه دیگر اشــرار 
مسلحی هستند که با اســتفاده از سالح های جنگی، به کشتار 

حیات وحش و مصاف با مامورین وظیفه شناس آمده اند. 

افرادی که اســلحه جنگی را از محلی نامعلوم و به طور قاچاق 
تهیه می کنند، معموال کلکســیونی از جرائم ریز و درشت را در 
پیشینه خود دارند و شــکار حیوانات وحشی، تنها دلیل تهیه و 
نگهداری سالح جنگی غیر مجاز برای آنان محسوب نمی شود؛ 
 روحیه قانــون گریزی و خشــونت طلبی این افراد اســت که

باعث می شود آنها، صرف نظر از کشــتار حیوانات بی زبان، از 
شلیک مستقیم به سوی محیط بانان شریف و زحمت کش نیز 
پروایی نداشته باشــند. باید پذیرفت که اینان اشراری هستند 

که به شکار آمده اند؛ نه شکارچیانی که تخلف می کنند.
جدا کردن این دو گروه، لزوما به معنی تایید یا رد مقوله شکار 
و شکارگری نیســت؛ بلکه برآمده ازدل مشغولی هایی است که 

این روزها در تب و تاب آنیم.
  امید که بــا بازنگری جــدی در قوانیــن مربوطــه، ترتیبی

اتخاذ شــود که سبزپوشــان حافــظ نعمت هــای الهی این 
 سرزمین، در پناه قانونی جامع، با خیالی آسوده تر به حراست از

محیط زیست کشورمان بپردازند.

بحران کمبود مواد غذایی در ونزوئال، به تلف شدن دست کم 50 حیوان 
منجر شده است.

طی شش ماه گذشــته، بحران مواد غذایی در ونزوئال موجب شده حدود 
50 حیوان، در یکی از باغ وحش های اصلی این کشور به دلیل گرسنگی 

تلف شوند.
 یکی از کارکنــان این بــاغ وحــش در »کاراکاس« پایتخــت ونزوئال 
اظهار داشــته برخی از این حیوانات پیش از تلف شدن، دو هفته را بدون 
مصرف غذا ســپری کرده اند؛ هر چند مقامات دولتی این کشور، فرضیه 

تلف شدن این جانوران را به دلیل کمبود غذا رد کرده اند.
همچنین وضعیت بحران غــذا در باغ وحش های دیگر شــهرهای این 
کشور، شدیدتر است؛ به گونه ای که مســئوالن باغ وحش، برای تامین 

غذای حیوانات درخواست کمک کرده اند.

طی اعالم دولت انگلیس از سال گذشته )۲015( مبنی بر اینکه برای کیسه های 
پالستیکی مورد اســتفاده در خرید روزمره، بهایی معادل پنج پنس )حدود 50 

تومان( پرداخت شود، مصرف این کیسه ها 85 درصد کاهش یافته است.
پیش از این، فروشــگاه ها به مشتریانشــان به رایگان  کیســه هایی می دادند تا 
خریدشان را در آن بگذارند؛ اما از اکتبر ســال گذشته کیسه های پالستیکی در 
این کشور پولی شده است. دولت می گوید اگر روند کاهش استفاده از کیسه های 
پالستیکی به همین ترتیب ادامه پیدا کند، احتماال در اکتبر سال جاری )۲01۶( 
 و یک ســال پس از پولی شــدن کیســه ها، اســتفاده روزمره از آنها 9۲ درصد

پایین می آید. پیش از انگلیس، در ولز، ایرلند شمالی و اسکاتلند هم کیسه های 
پالستیکی پولی شــده بودند و در هر یک از بخش های بریتانیا، یک سال پس از 

پولی شدن کیسه ها، استفاده از آنها به ترتیب 7۶، 71 و 80 درصد پایین آمد. 
پالستیک در طبیعت بسیار کند تجزیه می شود و آلودگی پالستیک، ساالنه جان 

بسیاری از جانوران را به خطر می اندازد.

بحران مواد غذايی در 
باغ وحش های ونزوئال 

کیسه  پالستیکی 
در انگلیس پولی شد

شهادت سنگربانان محیط زيست، طی درگیری مسلحانه

اخبار کوتاه

سه متخلف شکار و صید در شهرستان اردستان دستگیر و به 
مراجع قضایي معرفي شدند.

به گزارش پاما، دریافتي از واحد ســیار یگان حفاظت محیط 
زیست استان، این واحد همراه با محیط بانان مستقر در اردستان 
در مسیر ورود به این شهرستان، موفق به دستگیري سه متخلف 

شکار شدند.
از متخلفین که به اتهام شروع به شکار در زیستگاه هاي آزاد این 
شهرستان دستگیر شدند، دو قبضه سال ح کشف و ضبط شد. 
متخلفان دستگیر شده جهت پیگیري مراحل قانوني تخلف، به 

مراجع قضایي معرفي شدند.
طبق ماده 15 قانون شــکار و صید، شروع به شــکار جانوران 

وحشي، خالف مقررات و قابل تعقیب و مجازات است.

حکم قضایي براي مسئول یک واحدآلوده کننده محیط زیست، 
در شهرستان کاشان صادر شد.

به گزارش پاما از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان، 
به دنبال آلودگي شــدید یک واحد صنعتي در راستاي پایش 
 واحدهاي صنعتي شهرســتان و پس از پیگیري هاي مکرر و
 بــي توجهي مســئول ایــن واحــد بــه قوانین و مقــررات

زیست محیطي، موضوع از طریق طرح شــکایت در دستگاه 
قضایي پیگیري و پس از طي مراحل دادرسي، به لحاظ دفاعیات 
غیر موجه متشاکي، مسئول واحد، به اتهام تهدید علیه بهداشت 
 عمومي از طریق آلودگي محیط زیســت ، بــه پرداخت مبلغ

بیست میلیون ریال جزاي نقدي محکوم شد.
 شایان ذکر است بر اســاس ماده ۶88 قانون مجازات اسالمي، 
هر اقدامي که تهدید علیه بهداشت عمومي تلقي گردد، جرم 
محسوب مي شــود و مرتکبین حتي به حبس تا یکسال نیز 

محکوم خواهند شد.

 دستگیري متخلفان شکار
و صید در شهرستان اردستان

صدورحکم قضايي براي 
مسئول يک واحد آلوده کننده

از گوشه کنار ايران
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پیشنهاد سردبیر: 
خدمت سربازی به عنوان سابقه بیمه اعالم شد

فحاشــی برخی از کاربران ایرانــی در فضای مجازی، 
 تبدیــل به یــک آســیب اجتماعی شــده اســت.

جامعه شناسان دالیل آن را بیکاری جوانان، آشفتگی 
و بی نظمی های جامعه و از بین رفتن اخالق و معنویت 

می دانند.
 با رشــد و گســترش فضای مجازی و دامنگیر شدن 
آن در خانواده و جامعه ایرانی، پدیده فحاشــی دراین 
فضا نیز جای خود را بــاز کرد و به یــک معضل حل 

تبدیل  نشــدنی 
شــد. فحاشــی 
 کاربران ایرانی را

به  تــوان  مــی 
یــک  عنــوان 
آســیب جــدی 
و  اجتماعــی 
بــه  فرهنگــی 
آورد.  حســاب 
در  کــه  مردمی 
تاریخ و فرهنگ، 
شــهره جهــان 
امــروزه  بودند، 
انگشت حیرت و 
نگاه تمسخرآمیز 
 دنیا را به کشــور

انــد؛  آورده 
تاجایی که نشــریه های فرانســوی از رکوردشکنی 
فحاشــی کاربران ایرانی با تعجب ســخن می گویند. 
 ثبت رکــورد 300 هــزار فحــش و بددهنــی، آمار

نه چندان جالبی است که کاربران ایرانی تنها در یک 
روز در فضای مجازی به نام خود ثبت کرده اند.

این دســته از کاربران نگاه مشــترکی به همه دارند 
و از دید خود، دیگــران را مورد خطاب قــرار داده و از 
هرشــخصیت، در هرجایگاهي که خوششــان نیاید، 
دســت به تخریب او و فحاشــي مي زنند؛ تا جایی که 
هنرمندان، ورزشکاران و افراد سرشناس، لب به گالیه 

و شکایت از مردم گشوده اند.
جامعه شناســان می گویند آنچه در فضــای مجازی 
می گــذرد و ازجمله رفتارهای خشــن کالمی که در 
سال های اخیر و در مقاطع زمانی مختلف تکرار شده، 
بازنمایی بخشی از آشــفتگی و بی نظمی های جامعه 
اســت؛ جامعه ای که از ســویی شــاید حساسیتش 
را به کاربــرد الفاظ رکیک و بددهنی از دســت داده و 

از ســوی دیگر، در فضای مجازی احســاس امنیت 
بیشتری می کند که با اســتفاده از نام و نشان جعلی، 
عقده گشــایی کرده و خشــونت، کینه و نفرت را به 

اشتراک بگذارد.
برخی دیگر از جامعه شناســان 

بیکاری  دارنــد  اعتقــاد 
جوانان باعث شــده 

وقت و انرژی خود 
فضای  صرف  را 
کرده  مجــازی 

و شــاید عقده ها، 
مشــکالت و ناکامی های 

خود را به ایــن طریق 
بروز دهند.

از نگاه دسته دیگری از 
جامعه شناســان وآسیب شناسان 

اجتماعی، از بین رفتن اخالق، 
آداب و رســوم وکاهــش 

معنویــت در جامعــه، 
ایــن  بــروز  باعــث 
ناهنجــاری در جامعه 

شده است.  
وقت گذرانــی بیــش از حــد در فضای 

باعث  مجازی، 

ایجــاد بدرفتــاری با 
دیگران می شود. 

بنابــر گفتــه 
رییــس مرکز 
نه های  رســا
 ۵3 دیجیتال، 

درصد مردم ایران 
حداقل در یک شــبکه 

اجتماعــی عضو هســتند؛ یعنی 
روزانه ســاعت حضور ایرانی ها در فضای مجازی، 

۵ تا ۹ ساعت است؛ در حالی که میانگین جهانی ۱۶ 

ساعت در ماه است.
برخی از عوامل فحاشی و بدزبانی در فضای مجازی به 

شرح زیر است:
تخلیه روانی: در اغلــب موارد، فحــش دادن یک 

واکنش هیجانی اســت. بســیاری افراد 
وقتی خســته، عصبانی یا حتی 

با  هســتند،  شــگفت زده 
فحاشــی آرام می شوند. 
روانشــناختی  مطالعات 
نشان می دهد ناسزا گفتن 

می توانــد 
سبب رهایی از 
آالم روحی و روانی 
یا دست کم تسکین این 

دردها شود. خیلی ها بعد از نوشــتن یا به زبان آوردن 
الفاظ رکیک، احســاس آرامش و ســبکی می کنند. 
جالب آنکه در بســیاری از موارد، مخاطب ناسزا، اصال 
آن را نمی شــنود یا نمی خواند یا حتــی معنای آن را 

نمی فهمد. 
تحقیر کسی که منفور اســت: تجمع دلخوری، 
کینه، نفــرت و ناراحتی از یک فرد یا رویداد، ســبب 
می شــود افراد به ناسزاگویی متوسل شــوند؛ چرا که 
فکر می کنند تنها راه خالصی از این بغض، توهین به 
فرد مقابل است. منشــأ این دلخوری ها می تواند خود 
شخصی باشد که مورد دشنام واقع می شود؛ اما گاهی 
نفرت ها و کینه ها ناشی از سرخوردگی ها 

و فشارهای اجتماعی است.
همرنگ جماعت شــدن: ناسزاگویی 
در جمع دوســتان یک کارکــرد اجتماعی 
کلیدی دارد. به نظر می رســد به کار 
بردن الفاظ و جمالت 
رکیک و شکستن 
ی  هــا بو تا
جمع  در  اجتماعی 
دوســتان، آنها را با هم 
در  می کنــد.  صمیمی تــر 
این جمع های دوســتانه، فحش و 
ناسزا توهین محسوب نمی شود؛ بلکه 
تعلق  نشان دهنده 

به  وابستگی  و 
اما  اســت.  گروه 
فحاشــی همیشه در 
بین دوســتان و در شرایط 
آرام رخ نمی دهــد. ایــن روزها 
به ویــژه در شــبکه های اجتماعی، 
بسیاری از کاربران، تحت تاثیر جو روانی 
حاکم، درگیر ناسزاگویی می شوند و از اینکه 
مانند دیگــران به یک شــخص حمله می کنند، 
لذت می برنــد. این پدیده همرنگ جماعت شــدن، 
برخالف مورد قبل نشان دهنده صمیمیت و دوستی 
نیست؛ بلکه حاصل ســرایت روانی جو شکل گرفته و 
تقویت احساس شجاعت و خشنودی فرد از پیوستن 

به یک حرکت جمعی است.
الگوهای اجتماعی و رســانه ای نادرســت: در 
تمام دنیا، اســتندآپ کمدین ها مکرر از الفاظ رکیک 
و زننده اســتفاده می کنند و به راحتــی به مخاطبان 
نشــان می دهند که ناســزا، ابزار قدرتمنــدی برای 

خنداندن مــردم اســت. در بســیاری از برنامه های 
کمدی و طنز، شوخی های کالمی به فحاشی نزدیک 
 اســت و حتی گاهی برنامــه را به یــک طنز طالیی

تبدیل می کند. طنزپردازان تالش می کنند با استفاده 
از این الفاظ زننده یا ناخوشایند، سایر جمالت خنثی را 
مزه دار کنند؛ اما وقتی این چاشنی کمی تندتر از ذائقه 
جامعه اســت، در روابط اجتماعی نیز به عرف و عادت 
تبدیل می شــود و افراد بی آنکه بدانند، با الگوگیری از 
این طنزهای بی ادبانه، به تکــرار آن در زندگی فردی 

خود می پردازند.
ســعید معیدفر، اســتاد جامعه شناســی دانشگاه، 
درارتباط با فحاشــی در فضای مجازی، گسترش این 
پدیده را در دو عامل می داند: نخست پدیده گمنامی: 
هرگاه افراد به راحتی شــناخته نشــوند، احســاس 
یک قــدرت کاذب در خود خواهند کــرد. این قدرت 
 کاذب به آنها جسارت هر عمل ناپســند و تخریبی را
 خواهــد داد. عامــل دوم، فرهنــگ برخــورد بــا

فناوری هــای نوین اســت که خود شــامل فرهنگ 
مادی و غیر مادی می شــود. هــرگاه این دو فرهنگ، 
 مماس با یکدیگــر حرکت نکند، شــاهد بد اخالقی،

زشت نویسی و فحاشی در فضای مجازی خواهیم بود. 
راه حل برخورد با این پدیده، پرکردن اوقات فراغت و 
بهبود بخشیدن به وضعیت شغلی و جایگاه اجتماعی 
جوانان، همچنین سپردن مسئولیت های اجتماعی، 
 اهمیــت دادن بــه افکار و ایــده های آنــان، هدایت

استعداد ها و جهت بخشیدن به آنهاست.
وی در ادامــه بیــان کــرد: »کســانی کــه در این 
 حمله های مجازی شــرکت دارند، نسبت به جمعیت

چند ده  میلیونــی کاربران ایرانــی در فضای مجازی، 
تعداد محدودی هســتند و به هرحــال از تعداد باالی 
کاربران فضــای مجازی، عده ای ممکن اســت به این 
سمت و سو کشیده شــوند؛ اما نمی توان رفتار آنها را 

پای ملت ایران نوشت.«
به نظر می رسد فحاشــی در فضای مجازی، از زندگی 
شهری ما نشــأت می گیرد. آمارهاي پزشکي قانوني 
نشــان دهنده افزایش درگیري  در خیابان هاســت.

طبق گفته مدیرکل پزشــکی قانونی استان اصفهان، 
درطول یکسال، نزدیک به 42 هزار نزاع خیابانی فقط 
در این استان اتفاق می افتد. عصبیت وخشونتی که در 
خانواده ها و اجتماع وجود دارد، جای خود را در فضای 

مجازی باز کرده است.
باید گفت تا زمانی که فضای مجــازی را به عنوان یک 
ســبک زندگی قبول نکــرده ایم و بــرای آن قواعد و 
تولید محتوا نداریم، ارزش هــای ورود به این عرصه، 
جامعه پذیر نخواهد شــد؛ بنابراین عدم آگاهی از این 
فضا، باعث بروز آســیب هایی می شود که بداخالقی ها 
و فحاشی ازجمله آنهاست. باید بپذیریم که بسیاری از 
این بداخالقی ها، کارکرد پنهان برخی از پدیده هاست.

بررسی آسیب شناسی اجتماعی فحاشی در فضای مجازی؛

وقتی ادب در فضای مجازی کمرنگ می شود
مدیــرکل دفتر آمــوزش پیش دبســتانی وزارت آموزش  و 
پرورش، از تحقق تخصیص ردیف اعتبــاری ویژه به مراکز 
پیش دبســتانی، از ســال تحصیلی جاری خبر داد و گفت: 
این اعتبار، صرف توســعه مراکز پیش دبســتانی در مناطق 
محروم و دو زبانه خواهد شد. رخساره فضلی درباره آخرین 
وضعیت بودجه توسعه پیش دبستانی ها اظهار کرد: از سال 
 گذشــته، پیگیر تخصیص ردیف اعتباری ویژه برای توسعه
پیش دبستانی ها، بخصوص مناطق محروم و دو زبانه بودیم.

وی افزود: اکنون تخصیص این ردیــف اعتباری ویژه، برای 
نخستین بار محقق شده است و ۵0 میلیارد تومان به منظور 
توسعه مراکز پیش دبســتانی در مناطق محروم روستایی و 
عشایری و نیز مراکز پیش دبستانی دوزبانه صرف خواهد شد.

فضلی عنوان کرد: این اعتبــار تکافوی نیاز همه مراکز پیش 
دبستانی را در کشــور نخواهد کرد؛ اما ســعی می کنیم با 
تمرکز ویژه بر مناطق محروم، پیش دبســتانی ها را تقویت 
کنیم. وی با بیان اینکه امســال طرح سنجش نوآموزان نیز 
یک سال زودتر آغاز می شود و پیش بینی می کنیم نیمی از 
کودکان ما در دوره پیش دبستانی نیز تحت غربالگری قرار 
 بگیرند، گفت: سنجش پیش دبســتانی ها از ۱۵ مرداد ماه
 شــروع می شــود و نوآموزانی که امســال این سنجش را

انجام دهند، ســال آینده نیازی به انجام مجدد آن پیش از 
ورود به دبستان ندارند و ما مداخالت خود را برای نوآموزان 

دچار مشکل، از همین امسال در دستور کار قرار می دهیم.

  بــه موجــب قانــون، دوران خدمــت ســربازی تمامی
بیمه شدگان، جزو سوابق بیمه ای آنان محسوب می  شود.

 شــرایط پذیرش خدمت ســربازی به عنوان ســابقه بیمه
اعالم شد؛ مشروط بر اینکه:

- رابطه بیمه  ای فرد با سازمان برقرار باشد؛
- حق بیمه دوران مذکور پرداخت شده باشد؛

- قبل ازتاریخ تقاضا، حداقل 2 ســال ســابقه پرداخت حق 
بیمه داشته باشد؛

-درخواست توسط متقاضی ارائه شده باشد؛
-دارای حق بیمه دوران نظام وظیفه باشد.

حق بیمه مربــوط به مــدت خدمت ســربازی، 30 درصد 
میانگین حقوق و دســتمزد دو ســال قبل از درخواســت 
 اســت که 7 درصد آن را بیمه شــده و مابقی توسط دولت

پرداخت می  شود.

آغاز سنجش پیش دبستانی ها 
از 15 مرداد

خدمت سربازی به عنوان سابقه 
بیمه اعالم شد

اخبارکوتاه

در تمام دنیا، استندآپ 
کمدین ها مکرر از الفاظ 

 رکیک و زننده
 استفاده می کنند و

به راحتی به مخاطبان 
نشان می دهند که ناسزا، 

 ابزار قدرتمندی
برای خنداندن مردم است

تحدید حدود اختصاصی
5/61 شــماره صــادره : 1395/43/253639 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شــماره 36/1982  مجزی شــده از 36/1057 در اجرای 
موضوع قانون تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام ایران کیخسروی فرزند حسین در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/06/03 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشــار: 
دوشــنبه 1395/05/11 م الف: 13466 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک 

غرب اصفهان  ) 151 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/59 شــماره صــادره : 1395/43/253547 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شماره 7/951  مجزی شده از 7/189 در اجرای موضوع 
قانون تعییــن تکلیف واقع در بخــش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و 
پرونده ثبتی به نام مهدی نصر اصفهانــی فرزند مصطفی در جریان ثبت 
اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/06/03 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 
دوشنبه 1395/05/11 م الف: 13464 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان  ) 152 کلمه، 2 کادر(
مزایده

4/473 شــماره نامــه: 9510116839100416 شــماره پرونــده: 
9209980352300432 شــماره بایگانی شــعبه: 940094 اجرای احکام 
شــعبه 11 دادگاه خانواده اصفهــان در نظــر دارد در خصوص پرونده 
کالســه 940094 اجرای ح له خانم زهرا قربانی ســینی علیه خانم شیما 
تخت گندی و خانم پریسا تخت گنبدی به خواسته تعداد 30 عدد سکه بهار 
 آزادی به ارزش 300/300/0000 ریال و عین 50 مثقال طالی 18 عیار به

 ارزش 220/70/000 ریال و مبلــغ 88/498/551 ریال وجه نقد که به نرخ 
روز محاسبه شده است بابت بهای منزل مسکونی و مبلغ 2/489/971 ریال 
بابت خسارت دادرســی، مبلغ 4/00/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و 
مبلغ 380/000 ریال بابت هزینه نشــر آگهی و حق اجرا مبلغ 6/224/927 
ریال در حق محکوم لها جمعًا مبلغ 662/213/449 ریال جلسه مزایده ای 
 جهت فروش اموال زیر برگــزار نماید: 21/435 حبــه از 36 حبه از پالک 
ثبتی بــه شــماره 1558 اصلی بخش متعلــق به مرحــوم مصطفی عرب 
 تخت گنبدی یک باب منزل مســکونی قدیمی بــه آدرس خ حافظ چهار راه

 کرمانــی کوی تخــت گنبد بــن بســت شــقایق پ 21 اعیــان احداثی با 
قدمت بالغ بر 30 ســال دارای ســقف تیرآهن و نمای از جنس ســنگ و 
پوشــش دیوار رنگ روغن و درب و پنجره فلــزی و آلومنیومی و دارای 
حیاط ســازی می باشد و سیستم ســرمایش کولر و سیســتم گرمایش 
بخار گازی و دارای انشــعاب آب و برق وگاز می باشــد حســب نظریه 
کارشــناس رســمی دادگســتری که این نظریه مصون از اعتراض باقی 
مانده است مســاحت بر اســاس نظریه کارشناس رســمی دادگستری 
ارزش ششــدانگ مبلــغ 2/090/000/000 ریــال ارزیابــی گردیــده 
 اســت و ارزش 21/435 حبــه به مبلــغ 622/213/449 ریال می باشــد. 
متقاضیان مــی تواننــد 5 روز قبــل از فــروش در محل فــوق از پالک 
مذکور دیــدن کــرده و جهــت شــرکت در مزایــده و خریــد در تاریخ 
95/5/26 ســاعت 9 صبــح در دفتــر ایــن اجــرا واقــع در خیابــان 
نیکبخــت، مجتمع اجرای احــکام حقوقــی، طبقه اول، واحــد یک حاضر 

شــوند. فــروش مبلــغ ارزیابــی شــروع و برنده کســی خواهــد بود 
که پیشــنهاد کننــده باالتریــن قیمت بــوده و حداقــل 10 درصــد مبلغ 
 تصویبی را فی المجلس به حســاب ســپرده دادگســتری واریــز نماید. 
م الف: 12101 اجرای احکام شــعبه 11 دادگاه خانــواده اصفهان  ) 345 

کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/40 شــماره صــادره : 1395/43/253091 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششــدانگ  یکباب خانه  پالک شــماره 36/1988  مجزی شــده از پالک  
1057 فرعی  واقع در بخــش 14 ثبت اصفهان که به موجب رای شــماره 
139460302025049394-1394/10/29 هیــات ســوم مفــروز و بــه 
 نام خانم عــزت علی آقاجان فرزنــد محمد جواد در جریان ثبت اســت و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود 
 پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/6/8 ساعت 9 صبح در محل شروع

 و به عمــل خواهــد آمد، لــذا به موجــب این آگهی بــه کلیــه مجاورین 
اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در 
محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق 
مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی 
 تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار: 1395/05/11 
م الف: 13180 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان  ) 155 کلمه، 

2 کادر(
مزایده

4/472  شــماره نامــه: 9510132838100254 شــماره پرونــده: 
9409986836100249 شــماره بایگانی شــعبه: 940342 اجرای احکام 
شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 
940342 اجرایی شعبه اول دادگاه خانواده له خانم نجیمه خاتون احمدی 
باصیری فرزند قدمعلی علیه ورثه مرحــوم جواد پاک نژاد )مهدی، محمد  
و محمدرضا پاک نژاد و خانم شــاه زینب احمدی( به خواسته تعداد 100 
عدد ســکه تمام بهار آزادی مبلغ 1/372/000 ریال بابت هزینه دادرسی، 
مبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 360/000 ریال بابت 
هزینه نشر آگهی در حق محکوم لها جلسه مزایده ای جهت فروش یک باب 
منزل مسکونی به شــرح زیر برگزار نماید: مورد مزایده عبارتست از یک 
باب منزل مسکونی قدیمی یک طبقه بازسازی شده که در اصفهان، براآن 
شمالی، روستای جاجا، خیابان امام خمینی، کوچه شهید قاسمی، روبروی 
بوستان والیت، کوچه بصیرت، پالک 82 واقع شده است. منزل مسکونی 
فوق فاقد ســند رســمی بوده و به صورت قولنامه عادی دست نویس به 
مالکیت مرحوم جواد پاک نژاد می باشد. حسب نظریه کارشناس رسمی 
دادگستری اصفهان که این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده است ملک 
مذکور دارای 240 متر مربع عرصه و حدود 130 متر مربع اعیانی با سقف 
های تیرآهن و آجر، دیوارهای آجری توپر، سطوح داخلی گچ و رنگ، کف 
ها موزائیک و سرامیک، کف حیاط موزائیک و خاک، نما سرامیک و پالستر 
سیمان سیاه، درب های داخلی چوبی و دربهای خارجی فلزی، دارای یک 
واحد پارکینگ مســقف، هال و پذیرایی تا یک متر ســرامیک، اتاق خواب، 
آشپزخانه اوپن با کابینت آجر و ســنگ و MDF زمین، دارای سرویس 
بهداشتی حمام و توالت، دارای انشعابات آب، برق و گاز، سیستم گرمایش 
به صورت بخاری گازی و سیســتم ســرمایش به صورت کولر آبی می 
باشد. حسب نظریه کارشناسی ارزش منزل مسکونی با اوصاف گفته شده 
مبلغ 750/000/000 ریال اعالم شده است. متقاضیان می توانند 5 روز قبل 
از فروش در محل فوق از پالک مذکور دیدن کرده و جهت شرکت درمزایده 
و خرید در تاریخ 1395/05/27 ساعت 9/30 صبح در دفتر این اجرا واقع در 
خیابان نیکبخت، مجتمع اجرای احکام حقوقی، طبقه اول، واحد یک حاضر 
شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد 
کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس 

به حساب سپرده دادگستری واریز نماید. 
م الف: 12103 اجرای احکام شعبه 1 دادگاه خانواده اصفهان  ) 381 کلمه، 

4 کادر(

مزایده
4/471  شعبه 14 اجرای احکام حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده کالسه 891055 ج 14 له آقای پرویز زارع و علیه نعمت اله اشراقی 
به آدرس اصفهان- خ میر- خ جهانگیر خان قشــقایی- شرکت گز امیر به 
خواســته مطالبه به مبلغ 1/248/194/874 ریال بابت اصل خواســته و 
خسارات و مبلغ 62/052/243 ریال بابت حق االجرای دولتی جلسه مزایده 
ای در روز چهارشنبه مورخ 95/5/27 ساعت 10/30-10 در محل اجرای 
احکام شــعبه 14 حقوقی اصفهان واقع در خ شهید نیکبخت- 200 متر بعد 
از ساختمان مرکزی- ساختمان اجرای احکام حقوقی- طبقه سوم- واحد 
6 برگزار نماید که در این خصوص مال مورد مزایده عبارت است از مقدار 
34/31 حبه مشــاع از 72 حبه پالک ثبتی 3713 بخــش 3 ثبت اصفهان به 
مالکیت حسین پسته که در جهت ادای دین محکوم علیه معرفی نموده است 
که نامبرده فوت نموده و اســامی وراث وی عبارتند از: 1- احمد پسته به 
 نشانی انتهای خ فیض میدان بسیج قنادی آلونک 2- ملوک پسته به نشانی 
خ میر خیابان جهانگیر قشــقائی فروشــگاه گز امیر نبش کوچه وطن 3- 
مهری پسته به نشانی خیابان شــیخ صدوق شمالی چهار راه وکال کوچه 
ابطحی کوچه شهید فخری پالک 6/15 طبقه همکف 4- زهره پسته به نشانی 
خیابان سروش چهار راه عســگریه کوچه 34 پالک 17، 5- نسرین پسته 
به نشــانی خیابان طیب خیابان میر داماد چهار راه میرداماد لوازم قنادی 
فروشی میرداماد که طبق نظر کارشــناس دادگستری پالک فوق عبارت 
است از ششدانگ واحد مسکونی می باشد که دارای دیوارهای پیرامونی 
باربر و سقف تیرآهن بار درب ورودی فلزی و فاقد نمای خارجی با قدمت 
ساخت باالی 30 ســاله در محدوده بافت قدیمی و فرهنگی شهر اصفهان 
 که مســاحت عرصه حدود 136/4 متر مربع بدون احتساب عقب نشینی

می باشــد. ملک مذکور دارای اتــاق پذیرایی با کف موزاییــک و دیوارها 
با روکش انــدود گچ و حیــاط با کف موزائیــک و دارای انشــعابات آب 
و بــرق و گاز و تلفن می باشــد. ملک مذکور در حد شــمالی )بن بســت 
شهید پســته ای( و حد شــرقی به کوچه شــهید ناجی دارای عقب نشینی 
می باشــد و به دلیل قرار گرفتــن در بافت قدیمی فرهنگی شــهر در اخذ 
ارتفاع مجــاز دارای محدودیت می باشــد. ملک فوق در حــال حاضر در 
تصرف ورثه مالک می باشــد که با توجه به موارد و کلیــه عوامل موثر 
در قضیه ارزش ششــدانگ پــالک فــوق مبلــغ 2/750/000/000 ریال 
) دو میلیــارد و هفتصــد و پنجاه میلیون ریــال( ارزیابی گردیده اســت 
که بــا توجه به مبلغ مــورد دعوی خواهــان و حق االجرا کــه جمعًا مبلغ 
1/310/247/117 ریال می باشــد معادل مقدار 34/31 حبه مشــاع از 72 
 حبه پالک فوق می شــود. طالبین خریــد می توانند ظــرف 5 روز قبل از 
مزایده از ملک فوق واقع در اصفهان- خ کمــال- خیابان صاحب الزمان- 
کوچه شهید مرتضی احسن- کوچه شهید ناجی- نبش بن بست پسته ای- 
 پالک 103- کدپستی 49448-81558 بازدید نمایند. کسانی حق شرکت در 
جلســه مزایده را دارند که حداقل 10 درصد ازمبلغ مزایــده را به همراه 
 داشته باشــند. برنده مزایده فردی اســت که باالترین قیمت را ارائه دهد.  
 م الف: 12104 اجرای احکام شــعبه 14 دادگاه عمومــی حقوقی اصفهان 

 ) 504 کلمه، 5 کادر(
ابالغ اجرائیه

600/ 4 شــماره پرونده:139304002131000043/1 شــماره بایگانی 
پرونده: 9300044 شــماره آگهی ابالغیــه: 139503802131000001 
139304002131000043 و  آگهــی ابــالغ اجرائیــه کالســه 1/
139304002131000040 بدینوســیله به وراث مرحوم براتعلی عاشقی 
به اسامی 1- فاطمه 2- ســکینه 3- زهرا 4- مروارید 5- خدیجه 6- ولی 
اله 7- حمید 8- حبیب الــه 9- محمد 10- باقر همگی عاشــقی بدهکاران 
 پرونده کالسه فوق الذکر که برابر گزارش مامور اجرا شناخته نگردیده اند

 ابالغ می گردد که برابر اســناد رهنی شماره های 59222 و 527501 بین 
شــما و بانک تجارت مبلــغ 1/002/216/864 ریال تا تاریــخ 1393/6/1 
به انضمام خســارت تاخیر روزانــه بدهکار می باشــد که بــر اثر عدم 
پرداخت بدهی بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیه نمــوده پس از 
تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالســه فوق در ایــن اجرا مطرح 

می باشــد لذا طبق مواد 18 و 19 آئین نامه اجرائی مفاد اســناد رسمی به 
شــما ابالغ می گردد از تاریخ انتشــار این آگهی که تاریــخ ابالغ اجرائیه 
محســوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چــاپ اصفهان 
درج و منتشــر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام و در غیر این صورت بدون انتشــار آگهی دیگــری عملیات اجرائی 
 طبق مقررات علیه شــما تعقیــب خواهد شــد. تاریخ انتشــار: 95/5/11 

م الف: 134 اجرای اسناد رسمی نائین) 202 کلمه، 2 کادر(
مزایده

4/469  شــماره نامــه: 9510116825801774 شــماره پرونــده: 
9409983650100101 شــماره بایگانی شــعبه: 942203 اجرای احکام 
شــعبه 31 دادگاه عمومــی حقوقی اصفهــان پرونده اجرایی به کالســه 
942203 ج / 31 عطف به نیابت ارسالی از سوی اجرای احکام شعبه اول 
دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان فریدن له خانم اعظم گلشاه 
و علیه آقای مهدی مهلوجی فرزند محمود مبنی بر مطالبه مهریه ) شــامل 
200 عدد ســکه تمام بهار آزادی و عین 20 مثقال طــالی 18 عیار و مبلغ 
1/155/201/819 ریال وجه نقد و مبلغ 1/295/000 ریال به عنوان هزینه 
دادرسی و مبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 360/000 
ریال بابت هزینه نشــر آگهی( در حق محکوم له و همچنین پرداخت مبلغ 
52/064/750 ریال بابت حق االجرا در حق صنــدوق دولت در نظر دارد 
جلسه مزایده ای چهارشنبه مورخ 95/05/27 ساعت 10 صبح به منظور 
فروش ســه دانگ از شــش دانگ منزل قولنامه ای بــه آدرس: اصفهان- 
خیابان هفتون- گوکان- خیابان شیخ طوســی- خ 24 متری دوم- محله 
گرگان- کوچه شهاب سیف- فاقد پالک برگزار نماید منزل مذکور حسب 
نظریه کارشناس محترم دادگســتری اصفهان در نظریه ای که مصون از 
 هر گونه اعتراض باقی مانده است به شرح زیر کارشناسی گردیده است. 
منــزل مذکــور بــه آدرس: اصفهــان- خ پرویــن- انتهــای خیابان 24 
متری- خیابان شــهید رجایی- کوچه شهاب ســیف- پ 127 و کدپستی 
8198154761 در طبقــه دوم واقع گردیده اســت و به مســاحت تقریبی 
55 متر مربع بــوده و دارای قولنامه عادی و بدون پایان کار شــهرداری 
می باشــد و دارای یک ســالن، یک  آشــپزخانه اپن و یک اتــاق خواب به 
ابعاد حدود 1/7 * 3/9 متر می باشــد کــه انتهای این اتــاق خواب حمام 
واقع گردیده اســت، کف حمام ســرامیک و بدنه آن کاشــی می باشــد. 
آشــپزخانه دارای کابینت فلزی بوده و بدنه ســالن و اتــاق گچ و خاک و 
رنگ و درب و پنجره منــزل مســکونی آلومینیومی تک جــداره بوده و 
دارای ســرویس بهداشــتی بیرون آپارتمان می باشــد. راه ورودی به 
طبقه فوقانی از درب اصلی اســت که بــا نرده و ایرانیت فلزی از گوشــه 
حیاط مجزا گشــته است. سقف منزل مســکونی دارای ایزوگام فویل دار 
 بوده و سیستم سرمایشــی آن کولر آبی و سیستم گرمایشی آن بخاری 
می باشــد. منزل مســکونی مذکور دارای ایوانی در جلو است که کف آن 
موزائیک بوده و جلوی آن با ایرانیت و نرده فلــزی تا ارتفاع حدود 1/65 
متر بسته شده بود و به عنوان جانپناه در سرتاســر ایوان قرار داشت و 
شایان ذکر است که منزل مسکونی دارای آب و برق و گاز مشترک با طبقه 
 پایین می باشــد. با توجه به مراتب فوق و در نظر گرفتن قدمت، موقعیت

 محل و جمیع عوامل موثر در ارزیابی، ارزش ششــدانگ منزل مسکونی 
مذکور واقع در طبقه دوم به مبلــغ 450/000/000 ریال )معادل چهارصد 
و پنجاه میلیون ریال( و سه دانگ آن معادل 225/000/000 ریال ) معادل 
دویســت و بیســت و پنج میلیون ریال( برآورد می گردد که این مبلغ به 
 عنوان مبلغ پایه مزایده قرار می گردد. مزایده در ساختمان اجرای احکام

 حقوقی دادگســتری اصفهان واقع در اصفهــان- خ نیکبخت- جنب بیمه 
پارســیان برگزار نماید ضمنًا متذکر می گردد طالبیــن مزایده می توانند 
 حداقل 5 روز قبل از مزایده از منزل مذکور به شــرح فــوق واقع در فوق 
بازدید نموده و کسانی می توانند در مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده 
درصد مبلغ پیشنهادی کارشــناس را نقداً به همراه داشته و برنده مزایده 

فردی است که باالترین قیمت از مبلغ کارشناسی را پیشنهاد نماید. 
 م الف: 11962 شــعبه 31 اجرای احکام دادگاه عمومی و انقالب اصفهان 

 ) 563 کلمه، 6 کادر(
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ويژهيادداشت

پرسه در شهر

کارگاه آمــوزش خالقیــت ویــژه کــودکان 4 تا 6 ســال، در 
فرهنگســرای خانواده برگزار می شود. فرهنگســرای خانواده 
کارگاه های آموزشی نیم ترم دوم تابســتانی خود را با محوریت 
آموزش مهارت های ارتباطی و خالقیت برای کودکان، در قالب 

16 جلسه آموزشی برگزار نموده است.
 این کارگاه ها کــه در ســطوح مختلف مقدماتی و پیشــرفته

برنامه ریزی شــده، با اســتفاده از ابزار و فعالیت های متنوعی 
همچون نقاشــی، ســاخت کاردســتی و... با حضــور مربیان 

کارآزموده و متخصص در زمینه کار با کودک، برگزار می شود.
متقاضیان می تواننــد جهت ثبت نام و شــرکت در این کارگاه 
 ها که از 18 مردادماه آغاز می شــوند، به فرهنگســرای خانواده

واقع در خیابان جی، خیابان الهور، خیابان شهید مفتح شرقی، 
بعد از ورزشگاه پیروزی مراجعه کنند.

 جدیدترین مســتند مایکل مور با نام »دیگه کجا رو بگیریم؟«
از سوی گروه سینمای هنر و تجربه به روی پرده رفت.

 این مســتند که از هفتم مــرداد ماه در ســینماهای گروه هنر 
وتجربه اکران شده، به چگونگی برخورد کشورهای اروپایی چون 
فنالند و فرانسه با مشــکالت اقتصادی و اجتماعی در مقایسه با 

دولت آمریکا می پردازد.
مایکل مور در ســال 2003 با فیلم »بولینگ برای کلمباین« که 
برگرفته از ماجرای کشتار دبیرســتان »کلمباین« بود و نگاهی 
انتقادی به قانون حمل اســلحه در ایاالت متحده آمریکا داشت، 
موفق شد جایزه اسکار بهترین فیلم مســتند را کسب کند و در 
ســال 2004 نیز با مســتند »فارنهایت9/11« جایزه ارزشمند 

نخل طالی جشنواره کن را از آن خود کرد.
 مســتند »دیگه کجا رو بگیریم؟« در ســینما ســوره اصفهان
واقع در خیابان آمادگاه، مقابل هتل عباسی در حال اکران است.

کارگاه یــک روزه آبرنــگ بــا حضــور رییس جامعــه جهانی 
 آبرنگ، از ســوی مرکز خالقیت و نوآوری شــهرداری اصفهان

برگزار می شود.
 آتانور دوغان، رییس جامعــه جهانی آبرنگ، امروز ضمن حضور 
در اصفهان، بــه برگــزاری کارگاه یک روزه آبرنــگ در حمام 

تاریخی دردشت می پردازد.
اجرا و رونمایی از پرتره ابن ســینا، از بخش های قابل توجه در 
این کارگاه اســت که با حضور هنرمندان و عالقه مندان به هنر 

نقاشی برگزار می شود.
همچنین نمایشــگاهی از آثار هنری در این کارگاه از 11 لغایت 
21 مردادماه در حمام دردشت جهت بازدید عموم عالقه مندان 

برگزار می شود.
کارگاه آبرنــگ، امــروز از ســاعت 16 الــی 19 در محل حمام 
 تاریخی دردشــت واقع در خیابان ابن ســینا بازارچه دردشت

برگزار خواهد شد.

فراخوان شرکت در پنجمین دوره جشــنواره ادبی »هزار و یک 
شب« از سوی موسسه فرهنگی تسنیم اعالم شد.

موسسه فرهنگی تســنیم، فراخوان شــرکت در پنجمین دوره 
جشنواره ادبی »هزار و یک شب« را اعالم کرد.

نویســندگان برای شــرکت در این جشــنواره می توانند تنها با 
ارسال یک اثر، در جشنواره شــرکت کنند. آثار ارسالی باید در 
قالب داســتان کوتاه و به صورت فایلword، بــا فونت نازنین 
14 باشــد. موضوع جشــنواره آزاد اســت و محدودیت ســنی 
و ملیتی وجود نــدارد و تنها الزم اســت اثر ارســالی در کتابی 
منتشر نشده باشــد. شــرکت کنندگان باید همراه اثر ارسالی، 
 بیوگرافی کامل، آدرس و شماره تلفن خود را به نشانی اینترنتی
 Festival1001shab@gmail.com و همچنین به نشانی
 Festival1001dastan@gmail.com ارســال کننــد و

مهلت ارسال آثار تا پایان مهرماه 1395 است.
بر اساس اساسنامه، هدف از برگزاری جشــنواره داستان کوتاه 
»هزار و یک شــب«، مخاطب شناســی و پیوند نویســندگان 
فارســی زبان در کنار مطالعات تخصصی، نوشــتن، شــناخت 
اســتعداد و حمایت از نویســندگان جوان اســت. جشــنواره 
جایزه ادبی »هزار و یک شــب« که رقابت آزاد داســتانی میان 
نویسندگان فارسی زبان از سراسر جهان است، هر ساله با حضور 

گسترده اهالی فرهنگ برگزار می شود.

علیرضا آزمندیان، از شــناخته شده ترین ســخنرانان انگیزشی 
ایران است که به همت مرکز مدیریت پندار، در شاهین شهر به 

سخنرانی می پردازد.
 علیرضا آزمندیان از سال 1376 با تاسیس موسسه پدیده فکر، 
کار خود را در ایران آغاز کرد. وی یکی از مهم ترین ســخنرانان 
انگیزشــی اســت که با تبیین تکنولوژی فکر، ســعی در بهبود 

وضعیت زندگی مخاطبان خود دارد.
مرکــز مدیریت پنــدار، در جدیدتریــن برنامه خــود اقدام به 
برگزاری جلسه ای با محوریت زندگی شــاد و با حضور علیرضا 

آزمندیان نموده است.
این جلســه، 14مرداد ماه، در دو سانس 16 تا 19 و 20 تا 23 در 

تاالر شیخ بهایی شاهین شهر برگزار می شود.

ويژه کودکان 4 تا 6 سال برگزار می شود:

کارگاه »آموزش خالقیت« در 
فرهنگسرای خانواده

اکران جديدترين مستند مايکل مور 
در سینما سوره

امروز؛

ريیس جامعه جهانی آبرنگ
به اصفهان می آيد

اعالم فراخوان پنجمین دوره 
جشنواره ادبی »هزار و يک شب«

14 مردادماه؛

علیرضا آزمنديان به اصفهان می آيد

پیشنهاد سردبیر: 
حجت اشرف زاده در اصفهان می خواند

کنسرت

حجت اشــرف زاده برای اولین بار در اصفهان به روی 
صحنه می رود.

  از ســوی شــرکت تهیه، تولید و تکثیر آثــار صوتی
 نغمه ســرای پارســیان، کنسرت موســیقی حجت
 اشــرف زاده، 13 مردادمــاه در تاالر کوثــر اصفهان

برگزار خواهد شد.
حجت اشــرف زاده متولد 1358 در نیشــابور است. 
 وی با لحن هــا و آواهای موســیقی ایرانــی نزد پدر

آشنا شــد. ردیف آوازی را نزد رضا شاکری در نیشابور 
و صداســازی را نــزد حمیدرضا نوربخــش آموخت؛ 
همچنین مدتی از راهنمایی های محمدرضا شجریان 
اســتفاده کرد و با فنون آوازی و ردیــف تحلیلی آواز 
ایران در سال 1385 نزد محمدرضا لطفی آشنا شد. او 
همچنین فنون تصنیف خوانی و هم آوایی را از محسن 
نفر و پرویز مشکاتیان آموخت. اشرف زاده کارشناس 
نرم افزار است. »شبنم دریا«، »شرح پریشانی« و »ماه 
و ماهی« آلبوم های اوســت که تاکنون منتشر نموده 

است.
عالقه مندان برای تهیه بلیت ایــن برنامه، می توانند 
RASACONCERT.COM به نشــانی اینترنتــی 

مراجعه نمایند.

کنســرت »فصل نو ناگفته« با خوانندگی شــهرام 
و حافظ ناظری برای 3 روز دیگــر در فضای باز برج 

میالد تمدید شد.
ســیدعلی نیکونیا، مدیر دفتر تولید و روابط عمومی 
موسســه آوای هنر گفت: کنسرت »فصل نو ناگفته« 
با اجرای اســتاد شــهرام ناظری و حافظ ناظری در 
محوطه فضای باز برج میالد تهران، پیرو اســتقبال 
عالقه مندان به حضور در این اجراها و اتمام بلیت دو 
روز 13 و 14 مرداد، تا تاریخ های جمعه، چهارشنبه 
 و پنجشــنبه، به ترتیــب 15، 20 و 21 مــرداد ماه

تمدید شد.
عالقه منــدان می تواننــد جهــت تهیه بلیــت این 
www.84200. کنســرت، به نشــانی اینترنتــی

ir ســامانه 84200 مراجعه کرده و بلیت خود را به 
صورت اینترنتی خریده و دریافت نمایند.

برای اولین بار در اصفهان:

حجت اشرف زاده
در اصفهان می خواند

تمديد کنسرت شهرام و 
حافظ ناظری برای ۳ روز ديگر

عمار تفتی، بازیگر سریال »پریا« معتقد است کاراکتری که 
در این مجموعه ایفا می کند، هیچ پیامی برای مخاطب ندارد؛ 

چرا که این کاراکتر، یک آدم واقعی است.
 این بازیگــر که کاراکتــر شــهرام را در مجموعــه »پریا«

ایفا می کند، درباره نقش خود که به عنوان نماینده  بخشــی 
از جامعــه در این مجموعه نمــود دارد، اظهــار کرد: باعث 
خرسندی است برای هر بازیگری که نقشی که به او پیشنهاد 
می شود، طوری طراحی شــود که کامال نمود بیرونی داشته 
 باشــد و تماشــاگر به صورت ملموس با آن در ارتباط بوده و

در عین حال به هیچ عنوان تیپ نباشد؛ یعنی اینکه در عین 
آشنایی، منحصر به فرد هم باشد. با این تعریف، شهرام یک 
آدم واقعی است؛ یک آدم معمولی که در عین حال دست من 
بازیگر را برای حضور در دنیای خودش بازتر می گذارد و من را 

مجبور به حفظ قواعد تیپ خودش نمی کند.

تفتی در ادامه، درباره موضوع مجموعه پریا )ایدز( که دست 
روی حساســیت های جامعه گذاشته و مســائل جامعه را 
به مخاطب ارائــه می دهد )موضوعی که مطــرح کردن آن 
همواره با اما و اگرهایی روبه رو بوده است(، اظهار کرد:  صرف 
نظر از اینکه این قصه چه هدفــی دارد، نکته ای تامل برانگیز 
اســت و آن اینکه ما باید تا حدی حساسیت هایمان را کمتر 
کنیم و همه چیز زود به هر کســی برنخورد. سال هاست که 
ایدز مسئله حساسی در جامعه ماست. متاسفانه ما هنوز در 
 جامعه مجبوریم سریال بسازیم و بگوییم که چنین بیماری

وجود دارد؛ در حالی که به جای حســاس بــودن روی این 
موضوعات، بایــد به عنوان موضوعات عادی بشــری به آنها 
 نگاه کنیم تــا بتوانیم به آنها بیندیشــیم و راهــکار بیابیم.

حساسیت هایمان گاهی به روشــنی نمایانگر تعصباتمان 
است.  او ادامه داد: اگر مسائلی همچون ایدز دست به گریبان 

همه در دنیاســت، اقشــار مختلف جامعه باید این مسئله 
را جدی بگیرند؛ بــه عنوان مثال ما هنرمنــدان و بازیگران 
می توانیم ابزار آگاهی برای این مسئله باشیم؛ نه اینکه آن را 

سانسور کنیم تا به کسی برنخورد.
این بازیگر که پیش از این، با حسین سهیلی زاده در مجموعه 
»نیاز« همکاری داشــته، درباره کاراکتر شهرام توضیح داد: 
شخصیت شــهرام در حقیقت نه آدم خوبی اســت و نه بد؛ 
بلکه یک آدم معمولی اســت که جنبه های خوب و بد دارد و 
طی موقعیت هایی، جذاب  یا نفرت انگیز می شود و داستان 
زندگی برایش به گونه ای پیش رفته که دست به اشتباهاتی 
زده است که اغلب جبران ناپذیر هستند و از جایی که کاراکتر 
شهرام معرفی می شود و او را می بینیم، اتفاقاتی برایش رقم 
می خورد که در هیچ کدام قصد و نیت بدی نداشــته است؛ 
اما معادالت نادرست، اتفاقات غیرقابل برگشتی برایش رقم 
می زند و این داســتان او را به ناکجاآباد می برد؛ اما در نهایت 
امید به قرار دارد: اینکه بهار، کاراکتری که به عنوان همسرش 

در پریا معرفی می شود، به زندگی با او برگردد.
تفتی در ادامه، درباره تاثیر به تصویر کشیدن شخصیت یک 
فرد معتاد که به گفته خود او بر اســاس یک کاراکتر واقعی 
طراحی شده اســت، اظهار کرد:  این داستان به گونه ای رقم 
خورده اســت که بیننده با حداکثر نتیجه ای که یک اشتباه 
می تواند به بار بیاورد، رو در رو شود و تالش من این بوده که 
این کاراکتر شــبیه تر به آدم های واقعی جامعه باشد تا تاثیر 
مضاعفی بر آنها بگذارد و تا حد امکان، قابلیت همذات پنداری 
 داشــته باشــد. در این زمینه نهایت توانم را در بازی نکردن

به کار بردم. او در پایان گفت وگوی خود یادآور شد: کاراکتر 
شهرام در پریا، هیچ پیامی برای مخاطب ندارد؛ چرا که این 
کاراکتر قصه یک آدم واقعــی را روایت می کند. امیدوارم هر 
تماشــاگر پیام متفاوتی از او بگیرد؛ چرا که او یک آدم واقعی 

است. 
عمار تفتی سپس درباره همکاری اش با حسین سهیلی زاده 
یادآور شــد:  پیش از همکاری در مجموعه پریا، در تابستان 
سال 94 سریال »نیاز« را با ایشان همکاری و در سال 81 نیز 
در مجموعـه »رستوران خانوادگی« ایفای نقش کردم. این 
فاصله در همکاری با ایشــان، بی تردید ارزش بازی در نقش 
شهرام و حضور در مجموعه پریا را داشت. از آقای سهیلی زاده 
به خاطر انتخابشــان نهایت قدردانی را دارم. نقش شــهرام 
عسگری را بی نهایت دوست دارم و امیدوارم نقش اثرگذاری 

باشد.
ســریال پریا، کاری از گروه فیلم و ســریال شبکه سه سیما 
است که به قلم سعید فرهادی نگاشته شده و بازیگرانی چون 
الدن مستوفی، امیرحسین آرمان، محمود پاک نیت، افسانه 
بایگان، امیررضا دالوری، کمند امیر ســلیمانی، عمار تفتی، 
رامتین خداپناهی، محمدهادی قمیشــی و ساغر شکوری 
در آن نقش آفرینــی می کنند. این مجموعــه تلویزیونی در 
40 قسمِت 40 دقیقه ای به کارگردانی حسین سهیلی زاده 
و تهیه کنندگی اسماعیل عفیفه تولید شده است که هر دو، 

چهره ای شناخته شده در سریال سازی در تلویزیون هستند.

گفت وگو با عمار تفتی، بازيگر سريال »پريا«:

هنوز مجبوریم سریال بسازیم و بگوییم ایدز هست

باعث خرسندی است 
برای هر بازیگری 
که نقشی که به او 
پیشنهاد می شود، 

طوری طراحی 
شود که کامال نمود 
بیرونی داشته باشد 
و تماشاگر به صورت 

ملموس با آن در 
ارتباط باشد

ســه کتاب با ترجمه محمد قاضی از ســوی کانــون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان باز نشر شد.

»باخانمان«، »پولینا؛ چشــم و چــراغ کوهپایــه« و »ماجراجوی 
جوان« ســه اثر به یادماندنی با ترجمه  محمدقاضــی در قالب طرح 
 »پنجاه ســال مهر و همگامی با کودکان و نوجوانان«به چاپ جدید

رسیده است.
نســل جدید مخاطبان گروه های ســنی راهنمایی و دبیرســتان، 
تابســتان امســال می توانند ســه اثر برجســته  ادبیات جهان را با 
ترجمه  زنده یــاد محمدقاضــی، مترجم شــهیر ایرانــی بخوانند؛ 
آثاری کــه طی ســال های گذشــته بارها عرضه شــده بــود؛ اما 
این بــار بــا ویرایشــی جدید و بــه مناســبت پنجاهمین ســال 
 تاســیس کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان، بــار دیگر به

کتاب فروشی ها آمده است.

مراحل فنی تازه ترین فیلم ابوالفضل صفاری آغاز شده و حسین قورچیان 
صداگذاری این فیلم را انجام خواهد داد.

پروژه سینمایی »بی سایه« عنوان تازه ترین فیلم ابوالفضل صفاری بعد از 
فیلم های »انتهای زمین« و »تهران تا بهشت« است و این روزها مراحل 
فنی این فیلم برای حضور در جشنواره فیلم فجر تکمیل می شود.  به تازگی 
تدوین این فیلم، توسط ابراهیم سعیدی به پایان رسیده و حسین قورچیان 
کار صدا گذاری سومین فیلم این کارگردان جوان سینمای ایران را آغاز 
کرده است.  فیلمبرداری فیلم بی سایه، بهمن ماه سال گذشته در شهر یزد 
انجام شد و بعد از اتمام مراحل فنی فیلم، نسخه ای از آن برای حضور در 
سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر ارائه خواهد شد.  تمامی لوکیشن های 
این فیلم در شهر یزد بوده و قصه آن درباره مناسبات و روابط انسانی است. 
سجاد افشاریان و ابوالفضل صفاری به طور مشترک فیلمنامه این فیلم را 

نوشتند و فیلم بی سایه،  اولین همکاری مشترک آنها بوده است.

بازنشر سه اثر محمدقاضی 
برای نوجوانان امروز

»بی سايه«
به صدا گذاری رسید

چهار فیلم ايرانی در جشنواره بین المللی »ملبورن«
درام تاريخی مکوناهی

در راه اروپا

کنايه ده نمکی به فیلم سازان و مسئوالن

درام دوره ای تاریخــی »ایالت آزاد جونــز«در حالی در 
قاره اروپا به روی پرده می رود که تماشــاگران سینما در 

آمریکای شمالی استقبال زیادی از آن نکردند.
این فیلم بخش مهم و تاریکی از تاریخ آمریکا را به نمایش 

می گذارد که به جنگ داخلی آن اختصاص دارد.
در داســتان فیلم، متیو مکوناهی درنقش یک کشــاورز 
انقالبی به نام »نیوتن نایت« ظاهر می شــود. او در جنگ 
 داخلــی شــرکت کــرده و دالوری های زیــادی از خود

نشــان می دهد؛ اما پس از بازگشــت به خانه، با موضوع 
تبعیض نژادی رو به رو شــده و علیــه دولتمردان زورگو، 
اسلحه به دست می گیرد.  این کشــاورز با همراهی مردم 
 محلی، ایالت خــود را آزاد و اعالم برابــری قومی و نژادی

می کند. مسئوالن رسمی علیه این حرکت موضع گیری 
می کنند. در ادامه ماجرا، نیوتــن نایت مجبور به مقابله با 
هم رزمان سابق نظامی خود می شــود وعلیه آنان، دست 
به اسلحه می برد.  به نوشته نشــریه اسکرین اینترنشنال، 
با وجود داســتان جذاب و ضد تبعیض نژادی »ایالت آزاد 
جونز«، منتقدان و تماشــاگران آمریکایی روی خوشی به 
آن نشــان ندادند.  این درام دوره ای تاریخی که با هزینه 
50 میلیون دالری تولید شــد، در جدول گیشــه نمایش 
سینماهای آمریکای شمالی فقط 21 میلیون دالر فروش 
کرد. تحلیــل گران اقتصادی ســینما عقیــده دارند نوع 
برخورد تماشــاگران اروپایی با این درام افشاگرانه، بسیار 

بهتر از تماشاگران آمریکایی خواهد بود.

چهار فیلم ایرانی از جمله »فروشــنده« اصغر فرهادی، در 
این دوره  از جشــنواره بین المللی فیلم ملبورن اســترالیا 

نمایش داده می شود.
»فروشــنده« اصغر فرهادی،»اژدها وارد می شود« ساخته 
»مانــی حقیقی«،»رویاهــای دم صبــح« بــه کارگردانی 
»مهرداد اســکویی« و »ســونیا« از رخســاره قائم مقامی، 
در شــصت وپنجمین دوره جشــنواره بین المللــی فیلــم 
ملبورن اســترالیا کــه از ســال 1952 راه اندازی شــده 
 و یکــی از قدیمی تریــن فســتیوال های ســینمایی دنیا

محسوب می شود، روی پرده می روند.
هر یــک از این فیلم هــا در دو نوبــت اکران می شــوند و 

توضیحات تحســین برانگیزی درباره هر کــدام از این آثار 
در ســایت این جشــنواره دیده می شــود. »فروشــنده«، 
جدیدترین ســاخته »اصغر فرهادی« که نشــان نخل طال 
را برای »شــهاب حســینی« در بخش بازیگــری و جایزه 
بهترین فیلمنامه از جشــنواره  فرانسوی فیلم کن را نصیب 
خود »فرهادی« کرد، روز گذشــته ســاعت چهار عصر به 
 وقت محلی، اولیــن نمایش خود را در جشــنواره ملبورن

خواهد داشــت. نوبت دوم این فیلم، دوم اوت )12 مرداد( 
خواهد بود.

وب ســایت ایــن جشــنواره بین المللی اعالم کــرد: فیلم 
»رویاهای دم صبح« مهرداد اسکویی که از سوی »ورایتی« 

و »هالیوود ریپورتر« تحسین شده است، در روزهای ششم 
و هشتم اوت )16 و 18 مردادماه( نمایش داده می شود.  

روزهای پنجــم و هشــتم اوت )15 و 18 مردادماه( برای 
نمایــش »اژدها وارد می شــود« ســاخته جدیــد »مانی 
حقیقی« در جشنواره فیلم ملبورن 2016 اعالم شده است.

مستند »ســونیتا« به کارگردانی رخســاره قائم مقامی نیز 
که ساخته مشترک آلمان، ســوییس و ایران است، ساعت 
 11 روز 14 اوت )24 مــرداد( در این رویــداد بین المللی

دیده می شود.
شــصت وپنجمین جشــنواره فیلم ملبورن از 28 جوالی 
)هفتم مرداد( آغاز به کار کرده و پس از ســه هفته فعالیت، 
تا چهاردهم اوت به کار خود ادامــه خواهد داد. این رویداد 
سینمایی، بزرگترین فستیوال در استرالیا و نیمکره جنوبی 

جهان محسوب می شود.

»رســوایی« نقد قدرت و ملت با هم بود و بــا این گفتمان و 
همین مقدار اســتقبال یعنی مخاطب خاص، طیف زیادی از 
مردم را در برگرفته اســت؛ مردمی که به نقد جامعه و خود 

بها دادند.
»رسوایی 2« در شرایطی با گیشه تهران خداحافظی کرد که 

اکران این فیلم در شهرستان همچنان باقی است.
  جدیدتریــن ســاخته مســعود ده نمکــی، حاصل تالش

یک دهه فعالیت او در حوزه سینماســت. فیلــم با توجه به 
موضوع خاصش که درباره خواص بی بصیرت بود، منتقدان 

زیادی مانند دیگر آثار فیلمساز داشت.
 این فیلم مورد توجه شبکه های ماهواره ای قرار نگرفت. در 
شرایطی که بسیاری از فیلم ها بدون کسب اجازه و سفارش 
از سوی صاحبان آثار، در شــبکه های ماهواره تبلیغ شدند، 
این فیلــم حتی یک تبلیغ هم در شــبکه هــای ماهواره ای 
نداشت؛ این در شرایطی است که فیلم های دیگر با توجه به 
مضامینی که در آنها دنبال می شــد، در شبکه های ماهواره 

به نمایش درآمدند که از آن جمله می توان به فیلم »دختر« 
رضا میرکریمی اشاره کرد.

»رســوایی2« با فروش 3 میلیارد و نیــم، در تهران به اکران 
خود پایان داد. ایــن فیلم در میان آثار دیگر این فیلمســاز، 
توانســت رقم فروش فیلم های ده نمکی را بــه 30 میلیارد 
تومان برســاند.  مســعود ده نمکی در یادداشت کوتاهی که 
در فضای مجازی منتشــر کرد، از خداحافظی »رسوایی 2« 
با فروش سه و نیم میلیاردی از ســینماهای تهران خبر داد 
و نوشــت: برخالف همه تالش ها برای دیده نشــدن فیلم و 
شکست پیش بینی ها، نه دوپینگ ماهواره ای و رسانه ای با 

فیلم همراه بود و نه اراده معطوف به قدرت.
»رســوایی« نقد قدرت و ملت با هم بود و بــا این گفتمان، 
همین مقدار استقبال یعنی مخاطب خاص، طیف زیادی از 
مردم را در برگرفته اســت؛ مردمی که به نقد جامعه و خود 

بها دادنــد و برعکس این مردم، خواص، پریشــان از این 
نقد شدند.

 کف استقبال از رسوایی 2، سقف استقبال از دیگران است با 
همه عقبه هایشــان. با این فیلم، 

 جمع فروش شــش فیلم
اخراجی ها تا رســوایی 

به 30 میلیارد تومان 
یعنی 10 میلیون 

طــب  مخا
رسید.

سینمای جهانسینما
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پیشنهاد سردبیر: 
داعش با هدف مقابله با اسالم ناب ایجاد شد

مزایده
4/470  اجرای احکام شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد 
در ارتباط با پرونده کالسه 940518 ج / 12 محکوم له رضا حاجی کریمی 
خوزانی فرزند علی اصغر به طرفیت محکوم علیهم پوریاشفیعی فر- علی 
صالحی مبنی بر مطالبه وجه – حدود 2300 متر مربع ســنگ تراورتن 40 
سانتی و 30 سانتی که طبق نظریه کارشناس رســمی دادگستری به مبلغ 
920/000/000 ریال ارزیابی گردیده اســت و نظریه موصوف مصون از 
اعتراض مانده اســت را از طریق مزایده به فروش رســاند. علیهذا قیمت 
 مزایده از قیمت پایه کارشناســی شروع و به کســانی که باالترین مبلغ را 
پیشــنهاد نمایند به فروش رســیده و واگــذار می گردد. ضمنــًا مبلغ 10 
درصد از قیمــت مزایده به صــورت وجه نقــد به صورت فــی المجلس 
به عنــوان ســپرده دریافــت و در صنــدوق دادگســتری ســپرده می 
گردد و مابقــی وجه مزایــده حداثر ظرف مــدت یک مــاه از خریدار اخذ 
خواهد شــد، در صورتــی که برنــده مزایده، ما بــه تفاوت بهــاء مزایده 
را ظرف مهلت فــوق نپردازد ســپرده او به نفــع دولت ضبــط و مزایده 
 تجدید مــی گردد، از کســانی کــه مایل بــه شــرکت در جلســه مزایده

می باشند دعوت می شود روز پنج شنبه 95/5/28 ساعت 10 صبح در محل 
اجرای احکام حقوقی شعبه 12 اصفهان حضور به هم رسانند، متقاضیان 
می توانند قبل از تاریخ فوق در واحد اجــرا حضور یافته، از خصوصیات، 
 مشــخصات مال مــورد مزایــده در نظریه کارشناســی مطلع شــوند. 
م الــف: 12105 اجرای احکام حقوقــی شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان  ) 240 کلمه، 3 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

4/246 شــماره آگهــی: 139503902004000092 شــماره پرونــده: 
9100400200400941 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالســه: 9102285  
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پالک شماره 134 فرعی واقع در طبقه دوم 
سمت شمالی به مساحت 61/18 متر مربع و تراس به مساحت 11/10 متر 
مربع جمعًا به مســاحت 72/28 متر مربع بانضمام قدرالسهم از مشاعات 
که عبارتند از:از راه پله و   آسانســور مشــاعی پالک 126 فرعی و رامپ  
مشاعی 127 فرعی محوطه مشــاعی پارکینگ 128 فرعی عرصه مشاعی 
پالک 9 فرعی کاًل مجزی شــده و احداثی بر روی پــالک 3651/9 واقع در 
بخش یک ثبت اصفهان به  آدرس: اصفهان- خیابان آمادگاه، کوچه شهید 
آزرم، ســاختمان 110، واحد شــمالی طبقه دوم دارای کدپســتی شماره 
8145636616 که ســند مالکیت آن در صفحــه 284 دفتر 202 امالک ذیل 
ثبت شــماره 46843 با شــماره چاپی 576118 ثبت و صادر شده است با 
حدود: شمااًل در 5 قسمت که دوم و چهارم غربی است به طول های 2/15 
متر و 65 ســانتی متر و 4 متر و 1/40 متر و 3/80 متر اول و سوم و پنجم 
پنجره و دیوار و دوم و چهارم دیواریست به فضای کوچه ایجاد شده است 
شرقًا اول به طول 1/20 متر دیواری است به فضای کوچه دوم به طول 7/7 
 متر پی دیواری اســت به فضای دیوار پالک جنوبًا اول به طول 3/40 متر

 پنجره و دیواریســت به نورگیر مشــاعی دوم است قســمت که دوم آن 
شرقی اســت به ترتیب به طول های 2/10 متر و 86 سانتی متر که دو متر 
و پنج ســانتی متر دیوار اشتراکی اســت با آپارتمان طبقه دوم پالک 135 
فرعی غربًا اول در سه قســمت که دوم جنوبی اســت به طول های 4/15 
متر و 2/15 متــر و 2/30 متر درب و دیواریســت به راه پله و آسانســور 
مشــاعی پالک 126 فرعی اســت به طول 1/12 متر دیواریست به فضای 
کوچه که طبق نظر کارشــناس رســمی ششــدانگ اعیانی یک دســتگاه 
آپارتمــان از مجموعــه 11 واحدی، بانضمام قدرالســهم از مشــاعات ) 
راه پله، آسانســور، محوطه پارکینــگ، رمپ و عرصه( فاقــد پارکینگ و 
از شــمال و جنوب به گذر و از شــرق و غرب به پالک محــدود می گردد. 
 ملک مذکــور در وضع موجــود با اســکلت بتنی، ســقف تیرچــه بلوک

 ) مجموعًا 6 سقف(، قدمت 10 سال ) طبق اســتعالم شماره 3/90/10853 
مورخ 04/04/ 90  منطقه 3 شــهرداری اصفهان دارای کاربری مسکونی- 
تجاری و پارکینگ و تاریخ پایان کار 84/11/17( و بر اســاس مشاهدات 
واحد مشابه شمالی در طبقه اول، پوشش کف سرامیک، بدنه و سقف گچ، 
درهای داخلی چوبی و چهارچوب فلزی، پنجره های خارجی آلومینیومی، 
گرمایش از نوع پکیچ و رادیاتور، سرمایش از نوع کولر آبی، کابینت ام.دی.

اف و انشعابات آب)مشــترک(، برق )مجزا( و گاز شهری )مشترک( و یک 
دستگاه آسانسور مشــترک برای کل مجموعه می باشــد. نمای خارجی 
)شــمال و جنوب( مجموعه از آجر 3 سانتی می باشــد ملکی آقای محمود 
حمصیان اتفاق که طبق سند رهنی شماره 3675 مورخ 90/04/28 دفترخانه 
271 اصفهان در رهن بانک پاسارگاد اصفهان ) شعبه حکیم نظامی( واقع 
می باشد و طبق اعالم بانک ملک فوق دارای بیمه نامه می باشد و از ساعت 
9 الی 12 روز یکشــنبه مورخ 95/05/31 در اداره اجرای اســناد رســمی 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهار راه اول خیابان الهور 
به مزایده گذارده می شــود. مزایده از مبلغ پایــه 2/280/000/000 ریال 
شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته 
می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می 
گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبــت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
مورخ 95/05/11 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده 
به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ 
پایه مزایده طی چک تضمین شده در وجه اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی 
و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ 
خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره 
ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  م الف:10926 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)716 کلمه، 7 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/70 در خصــوص پرونــده کالســه 95/212 خواهــان آرش نیکپــور 
دادخواستی مبنی بر مطالبه طلب به طرفیت مریم کاتبی تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای مورخ 95/7/4 عصر تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده مریم کاتبی حســب تقاضــای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر می گردد تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به )شــورای حل اختالف خوانسار( واقع در 
خوانسار خیابان آیت ا... خوانساری کوچه علما جنب حوزه علمیه آیت ا... 
علوی مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
 عدم حضور، وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیــم مقتضی اتخاذ 

می شود. 
م الف:123 شعبه 1 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خوانسار )115 

کلمه، 1 کادر(
اجراییه

شــماره    9510423637100078 اجراییــه: شــماره   5 /71
پرونده:9409983637100218 شــماره بایگانی شعبه:940359 بموجب 
درخواســت اجراي حکم مربوطــه به شــماره 9510093637101208 و 
شماره دادنامه غیابی مربوطه 9409973637102392  مورخ 1394/12/26  
محکوم علیه 1- بهروز جگری فرزند عبداله به نشانی شهرستان خوانسار 
بلوار آیت اله علوی ک نهضت 2- محمد حســین جعفری فرزند علی اصغر 
به نشانی خمین احمدآباد ک شبنم 3- سعید فتحی حلوایی فرزند اصغر به 
نشانی تهران خ پیروزی خ شکوفه ک بهبود پ 30 محکومند به تنظیم سند 
رسمی اتومبیل مزدا 1600 به شماره انتظامی 47-ایران 826 ع 33 و پراید به 
شماره انتظامی 88- ایران 343 ج 17 و پرداخت 1/845/000 ریال به عنوان 
هزینه دادرسی در حق محکوم له ســعید زمانی فرزند حسنعلی به نشانی 
گلپایگان جاده خوانسار ولیعصر 9 آخر کوچه شادمان ضمنًا هزینه عملیات 
اجرایی به عهده محکوم علیه می باشــد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 

اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
 اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت

 مــی شــود) مــواد 8 و 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
1394(. 4-خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت 
اموال بــه منظور فــرار از اجــرای حکم، حبــس تعزیری درجــه هفت را 
در پــی دارد. )مــاده 34 قانون اجــرای احکام مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحــوه اجرای محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقال مال به 
دیگری به هر نحــو با انگیزه فــرار از ادای دیــن به نحوی کــه باقیمانده 
امــوال بــرای پرداخت دیــون کافی نباشــد موجــب مجــازات تعزیری 
 درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصــف محکوم به یا هــر دو مجازات 
می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم 
علیه خواهد بود )تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 
1394(. م الف: 122 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)442 

کلمه، 5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/72 شــماره صــادره:1395/02/253249 چون تحدید حــدود عمومی 
ششــدانگ یک درب خانه رعیتی پالک 2338-  اصلی واقع در مزرعه ماز 
مهرآباد بخش 3 نائین که طبق پرونده ثبتی به نام آقای حسن شریف فرزند 
علی آقا در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه 1395/06/03  ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعییــن تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت معترض 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشــار:1395/05/11  م الف:146 اداره ثبت 

اسناد و امالک نایین)178 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/73 شماره صادره: 1395/43/253334 نظر به اینکه وراث آقای عبداله 
حسن کوکبی به موجب گواهی عصر وراثت 22-94/1/15 شعبه دهم حصر 
وراثت اصفهان از جمله هایده و حمیدرضا حســن کوکبی اصالتًا و وکالتًا 
از طرف حامده حسن کوکبی با تســلیم برگ استشهاد شهود مدعی فقدان 
سند مالکیت دو سهم مشــاع باســتثنای بهای ثمنیه اعیانی آن از 13 سهم 
ششدانگ پالک شــماره 16/681 واقع در بخش 14 اصفهان گردیده اند که 
در صفحه 453 دفتر 523 به شماره ثبت 93117 به نام عبداله حسن کوکبی 
ثبت و ســند صادر و قهراً به نامبردگان انتقال و در اثــر جابجایی مفقود 
گردیده است و درخواست صدور سند المثنی نمودند لذا طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله  غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده نسبت به آن یا وجود  
سند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و  اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و 
سند معامله  تسلیم نماید تا مراتب صورتجلسه و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد شود. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل ســند ارائه نشــود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شــد. م الف: 13711 اداره ثبت اســناد و امالک غرب استان 

اصفهان)220 کلمه، 2 کادر( 
مفاد آرا

4/478 آگهی موضوع ماده 3 قانون و مــاده آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر آراء صــادره هیات هــای اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول 

1- رای شــماره 0501مــورخ 01/24/ 95آقــای محمدعلــی آزیدهــاک 
فرزنــد علیرضا بــه شــماره کالســه 1114 و به شــماره شناســنامه 
1270983970صادره از اصفهان به شــماره ملی 1270983970نســبت 
شش دانگ یکباب کارگاه به مساحت 419/82متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک شماره 8545 فرعی از 75 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 126986مورخ 92/12/26دفترخانه 98ثبت 

درصفحه 52 و دفتر135 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول

 2- رای شــماره  0503مورخ 01/24/ 95آقای علیرضــا آزیدهاک فرزند 
اصغر به شماره کالسه1113 و به شماره شناسنامه 391صادره از اهواز 
به شماره ملی1754039944 نسبت شش دانگ یکباب کارگاه به مساحت 
415/82متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک شماره 8545 فرعی از 75 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
126986مــورخ 92/12/26دفترخانه 98 ثبت درصفحــه 479و دفتر656 

امالک مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول

3- رای شــماره  0502مورخ 01/24/ 95خانم اعظم آزیدهاک فرزند کریم 
به شماره کالسه1112 و به شــماره شناسنامه 404صادره از اصفهان به 
شــماره ملی 1288692609نسبت شــش دانگ یکباب کارگاه به مساحت 
419/82متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک شماره 8545 فرعی از 75 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
126986مورخ 92/12/26دفترخانه 98 ثبت درصفحه 482  دفتر656 امالک 

مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار اول: 95/4/28
تاریخ انتشار دوم: 95/5/11

م الف: 855  نبی اله یزدانی رئیس ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
ابالغ اخطاریه

5/74 شماره پرونده: 139404002004000448/1 شماره بایگانی پرونده: 
9401098/2 شــماره ابالغیــه: 139505102004001282 آگهــی ابالغ 
اخطاریه ماده 101 پرونده کالســه 9401098 بدینوسیله به علی مالوانی 
بدهکار پرونده که برابر گزارش مامور مربوطه نشــانی اصفهان خیابان 
اســتانداری کوچه نادری منزل چهــارم کدپســتی 8146614147 مورد 
شناســایی واقع نگردیده ابالغ می گردد که در خصــوص پرونده اجرایی 
کالسه 9401098 له بانک پاسارگاد شعبه اصفهان و علیه آقای علی مالوانی 
و خانم سهیال دریساوی جرفیان طبق گزارش مورخ 95/2/20 کارشناس 
رسمی دادگستری به شرح تصویر پیوست، ششــدانگ پالک ثبتی 5692 
فرعی از پالک 2187 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان مورد وثیقه اسناد 
رهنی شماره 161698 مورخ 88/11/6 و 164474 مورخ 80/05/13 تنظیمی 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 86 شهر اصفهان به مبلغ 10/250/000/000 
 ریال ارزیابی گردیــده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابــی پالک مذکور معترض

 می باشــید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ نشر آگهی 
این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ 
10/000/000 ریال به دفتر این اجرا تســلیم نمایید. ضمنًا به اعتراضی که 
خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب 

اثر داده نخواهد شد. 
م الف: 13286 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)193 کلمه، 2 کادر( 

خبر

مدیر حوزه علمیه خواهــران چهارمحال و بختیــاری گفت: به 
یقین نقــش حوزه های علمیــه خواهــران در کاهش معضالت 

اجتماعی و استحکام بنیان خانواده غیرقابل انکار است.
مدیر حوزه علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری در نشست با 
موسس و اعضای هیئت امنای مدرســه کوثر فرخشهر، با اشاره 
به اینکه این مدرســه علمیه از دو سال گذشــته فعالیت خود را 
آغاز کرده است، اظهار داشت: بحمدا... روند شکل گیری مدرسه 
علمیه کوثر فرخشــهر قابل قبول بوده و تا به امروز نیز به خوبی 

پیش رفته است که جای تقدیر و تشکر دارد.
حجت االســالم یدا... رحمانی با اشــاره به اینکه گرفتن مجوز 
برای راه اندازی مدارس از شــورای عالی گســترش حوزه های 
علمیه کار آسانی نیست، افزود: قبل از اینکه درخواست گرفتن 
مجوز به شورای عالی گســترش حوزه های علمیه ارسال شود، 
 باید در قالب چندین جلســه و به صورت شفاهی رایزنی ها برای 

متقاعد کردن مسئوالن صورت گیرد.
رحمانی با اشــاره به اینکه گرفتــن مجوز راه انــدازی مدارس 
بسیار زمان بر اســت، ابراز داشــت: از آنجایی که فرخشهر زیر 
 مجموعه شهرستان شهرکرد است، مجوز مدرسه علمیه آن نیز 
زیر مجموعه این شهرستان و جزو مدارس تیپ 2 قرار می گیرد 
که مردم باید قدر آن را بدانند و از وجود این منبع نورانی نهایت 

بهره را ببرند.
این مقام مســئول با بیان اینکه مجوز موقت مدرسه علمیه کوثر 
در ســال آخر خود قرار دارد و اگر شــرایط فراهم شود، به یقین 
برای ادامه کار ثبت نهایی می شــود، خاطرنشــان کرد: شورای 
عالی گســترش حوزه های علمیه برای راه اندازی هر مدرســه، 
در ابتدا برای دو تا ســه ســال مجوز موقت می دهد و اگر در این 
 مدت هیئت امنا پای کار آمدند و شــرایط الزم برای مدرسه را 

فراهم کردند، مجوز آن دائمی می شود.
وی مشخص شــدن وضعیت مکان مدرســه را یکی از شرایط 
 الزم بــرای دائمی شــدن مجــوز مــدارس علمیــه خواهران 
بیان کرد و افزود: اگر هیئت امنا در دوران مجوز موقت مدارس، 
زمین و یا ســاختمان قطعــی در اختیــار حوزه هــای علمیه 
 خواهران قرار دهند، به یقین مجوز آنها بــرای ادامه کار دائمی

خواهد شد.
مدیر حوزه علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
نقش حوزه های علمیه خواهران در فضای عمومی جامعه بسیار 
تاثیرگذار است، گفت: به یقین نقش حوزه های علمیه خواهران 
 در کاهــش معضــالت اجتماعی و اســتحکام بنیــان خانواده 
غیرقابل انکار است که می طلبد مســئوالن هر چه می توانند در 
راستای شــکل گیری حوزه های علمیه با همه توان وارد میدان 

عمل شوند.
این مقام مســئول با اشــاره به اینکه تنها در دو شهرستان اردل 
و ســامان حوزه علمیه خواهران وجــود نــدارد، تصریح کرد: 
در صورت فراهم بودن شــرایط و همکاری ائمــه جمعه این دو 
شهرستان، برای سال آینده آماده راه اندازی حوزه علمیه در این 

مناطق نیز هستیم.

رییس پــارک علــم و فنــاوری چهارمحــال و بختیاری 
در مراســم بازدید نمایندگان مجلس شــورای اســالمی 
 از پــارک علــم و فنــاوری چهارمحــال و بختیــاری

 اظهار کرد: شــرکت های مســتقر در پارک علم و فناوری 
این استان با اشــتغال زایی 450 نفری و 720 میلیارد ریال 
گردش مالی در ســال نقش مهمی در اقتصاد این اســتان 

دارند.
پیرعلــی میــزان صــادرات شــرکت های  اســماعیل 

 دانش بنیان و فناور را در سال گذشــته 7/5 میلیارد ریال 
برشــمرد و ابراز امیدواری کرد در صورت اصالح قوانین و 
حمایت از این شــرکت ها این میزان در ســال 95 افزایش 
 یابــد. وی یکی از مشــکالت شــرکت های دانــش بنیان 
را عــدم پیش بینی قوانین مناســب در خصــوص حضور 
 این شــرکت ها در انجــام مناقصــات دولتی دانســت و 
برطرف شدن این خأل قانونی را توسط نمایندگان مردم در 

مجلس شورای اسالمی خواستار شد.

مدیر حوزه علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری:

مسئوالن در راستای شکل گیری 
حوزه های علمیه وارد میدان شوند

اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه 
با تخصیــص اعتبــارات، روند احــداث منطقه ویژه 
اقتصادی چهارمحال و بختیاری شــتاب می گیرد، 
اظهار داشــت: هم اکنــون اعتبارات ســاخت این 
منطقه اقتصادی تخصیص یافته و روند ســاخت این 
منطقه اقتصادی شــتاب می گیرد.  قاسم سلیمانی 
دشتکی  افزود: امســال اعتبارات زیر ساختی منطقه 
 ویژه اقتصــادی چهارمحال و بختیــاری تخصیص 

پیدا می کند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه با 
بهره برداری از منطقه ویژه اقتصادی شــاهد توسعه 
اســتان خواهیم بود، عنوان کرد: راه اندازی منطقه 
ویژه اقتصادی چهارمحــال و بختیاری نقش مهمی 
 در جذب ســرمایه گذاران به این اســتان دارد. وی 
تاکید کرد: در سال گذشــته ۱5 میلیارد ریال اعتبار 
به این منطقه ویژه اقتصادی اختصــاص پیدا کرد و 
امســال نیز حدود ۱0 میلیارد ریال اعتبــار به این 

منطقه اختصاص می یابد.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

روند احداث منطقه ویژه 
اقتصادی شتاب می گیرد

 در ســال گذشــته در چهارمحــال وبختیاری 
صورت گرفت؛

صادرات 7/5 میلیارد ریالی 
شرکت های دانش بنیان

اخبار

معاون ارتباطات حوزوی دفتر رهبر معظم انقالب در بیســت و 
سومین دوره طرح تقویت مبانی اعتقادی که به میزبانی مهدیه 
مصالی شــهرکرد و با حضور عموم مردم برگزار شد، با تسلیت 
سالروز شهادت رییس مذهب شیعه، امام صادق)ع( اظهار کرد: 
یکی از نعمت های خداوند متعال که هرگز قادر به شــکرگزاری 
آن نیســتیم، نعمت وجود ائمه اطهار)ع( اســت که اگر نبودند 
هیچ اثری از اســالم، قرآن و نبــوت پیامبر اکــرم)ص( نبود و 
این یک ادعای بدون ســند نیســت چراکه تاریخ گواهی بر این 
معناست.  حجت االسالم والمســلمین احمد مروی با تاکید بر 
اینکه زمانی به کمال و رشــد همه جانبه می رســیم که بتوانیم 
سطح معرفت و آگاهی خود را باال ببریم و به هدف نهایی خلقت 
خود نزدیک شــویم، گفت: کســانی می توانند از منبع نورانی و 
بی پایان ائمه اطهار)ع( بهره مند شوند که روح و قلبشان از اوهام 

و خیاالت شیطانی پاک باشد.
حجت االسالم والمســلمین مروی با بیان اینکه ائمه اطهار )ع( 
هم تراز با قرآن هســتند افزود: از منظر پیامبر گرامی اســالم، 
ائمه اطهــار )ع( و قرآن در یــک ردیف قرار دارنــد و هم تراز با 
هم هســتند؛ بنابراین همان گونه که اگر انسان طهارت ذاتی و 
ظاهری نداشته باشــد نمی تواند از قرآن بهره بگیرد، از محضر 
ائمه اطهار)ع( نیز نمی تواند استفاده کند، پس طهارت باطن و 

جسم الزمه درک ائمه اطهار)ع( و قرآن است.
وی با تاکید بر اینکه همه ائمه)ع( یک رســالت داشــتند و آن 
صیانت از قرآن، دین و اســالم بــود، ابراز داشــت: نگهبانی و 
حراست از دین و اســالم از ســوی ائمه اطهار)ع( با شیوه های 
مختلف انجام شد. گاهی این صیانت به شمشیر، مبارزه و جهاد 
و زمانی دیگر به ســکوت 23 ساله نیاز داشــت و زمانی هم این 
صیانت با درس و بــاال بردن معرفت مردم به ثمر می نشســت. 
معاون ارتباطات حــوزوی دفتر رهبر معظم انقالب با تشــریح 
شــرایط زمان امام صادق)ع( و نحــوه صیانت ایشــان از دین 
 و اســالم تصریح کرد: به یقین اگــر امام صــادق)ع( در زمان 
امام حســین)ع( بود، همان کاری را می کرد که امام حسین)ع( 
انجام داد، پس همــه تصمیم هایی که از ســوی ائمه اطهار)ع( 
برای حراست از دین صورت می گرفت با توجه به شرایط جامعه 
بود که در زمان امام صــادق)ع( این مهم با تعلیــم و باال بردن 

معرفت مردم انجام شد.
 کارشــناس مســائل دینی با اشــاره به اینکه خلفــای زمان 
امــام باقــر)ع( و امــام صــادق)ع(، آزادی عمل برای شــبهه 
ایجاد کــرده بودند، ابراز داشــت: این بدان معنا نبــود که آنها 
طرفدار آزاداندیشــی بودند بلکه هدف آ نهــا از این آزادی عمل 
ایجاد چالش برای جامعه اســالمی و جلوگیری از رشد فراگیر 

اســالم بود.  وی با بیان اینکه خلفای زمان امــام صادق)ع( به 
 دنبال ایجاد شــبهه در راســتای انحطاط فکری جامعه بودند،

 اظهار داشــت: دوره امام صادق)ع( دوره منطق و استدالل بود 
به طوری که امام صادق)ع( با باال بــردن معرفت مردم از کیان 

اسالم حراست کرد.
حجت  االســالم والمســلمین مروی  بــا بیان اینکــه خلفای 
زمان امام صــادق)ع( به دنبــال آن بودند که امــام علی)ع( را 
 از پیغمبــر)ص( جدا کننــد تا چیزی از اســالم باقــی نماند، 
تصریح کرد: آنها بر این باور بودند که اگر بتوانند امام علی)ع( را 

از اسالم بگیرند، به یقین دیگر چیزی از آن باقی نخواهد ماند.
کارشــناس مســائل فرهنگی با تاکید بر اینکه مجاهدت های 
علمی امام باقر)ع( و امام صادق)ع(، حضرت علی)ع( را به اسالم 
برگرداند افــزود: امام صادق)ع( در کنار معرفــت افزایی مردم، 
از حکما و خلفــای ظالم دوران خــود نیز غافل نشــد و در هر 
شرایطی در مقابل آنها ایستاد و مردم را نیز نسبت به رفتارهای 
آنها بیدارکرد. وی با مقایسه شــرایط امروز جهان اسالم با زمان 
امام صادق)ع( گفت: به برکت انقالب اســالمی، توجه به اسالم 
و قرآن و بیداری اســالمی در بسیاری از کشــورها جان دوباره 
گرفت و ذهن ها در همه دنیا به ســمت معــارف اهل بیت)ع( 

معطوف شد.
معــاون ارتباطات حوزوی دفتــر رهبر معظم انقالب با اشــاره 
به توطئه های دشــمن برای مقابله با معارف ناب اســالم افزود: 
دشــمن برای مقابله با فرهنگ ناب اسالم و ارزش های اسالمی 
دو برنامه را در دستور کار خود قرار داده است.  این مقام مسئول 
اضافه کرد: نخســتین توطئه دشــمن برای مقابله با اسالم ناب 
محمدی)ص(، ایجاد و خلق یک اسالم بدلی به نام داعش بوده 
است و شکی نیســت که داعش مولود فکر آمریکا و صهیونیسم 
و زاده پول های کثیف آل سعود است.   اســتاد حوزه و دانشگاه 
با بیان اینکه دشــمن می خواهد از اســالم چهره ای خشن به 
 جهان معرفی کند تــا مقبولیت آن در بین عموم کمتر شــود، 
اظهار داشــت: آنان می خواهند دنیا از اسالم و مسلمانان متنفر 
شــود و به همین دلیل داعش را تشــکیل داده اند تا به کشتار 
تحت نام اسالم دســت بزند و چهره ای جنایتکارانه از اسالم در 
ذهن ها به تصویر بکشد. وی با اشاره به اینکه دومین راهکار آنها 
برای مقابله با اســالم ناب محمدی)ص( تهاجم فرهنگی است، 
ابراز داشت: دشمن به دنبال آن اســت که بر خاورمیانه مسلط 
شود و چون ایران را کانون آن می داند، می خواهد که مردم را از 
حکومت جدا کند و تنها راه برای تحقق این امر مهم آن اســت 
که فرهنگ بومی، سنتی و دینی را از آنها بگیرد و فرهنگ خود 

را به خورد مردم دهد.

معاون ارتباطات حوزوی دفتر رهبر معظم انقالب:

داعش با هدف مقابله با اسالم ناب ایجاد شد

دشمن می خواهد 
دنیا از اسالم و 

مسلمانان متنفر 
شود و به همین دلیل 

داعش را تشکیل 
داده است تا به کشتار 

تحت نام اسالم 
دست بزند و چهره ای 
جنایتکارانه از اسالم 
در ذهن ها به تصویر 

بکشد. 
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به طور کلی مشخص شــده که ســخت افزار دستگاه چه 
خواهد بود و فبلت کهکشــانی جدید کــره ای چه جلوه ای 
خواهد داشــت. تا این جای کار، گلکسی نوت 7 دستگاهی 
فوق العاده به نظر می رســد که از طراحی تا عملکرد، درجه 
یک است در حالی که بســیاری مخالف این جمله هستند 
اما سامســونگ با گلکســی نوت 7 می تواند لقب بهترین 
تلفن همراه ســال را از آن خود کند. البته، احتمال فراوانی 
هم وجود دارد که نوت 7 بهترین تلفن هوشــمند امســال 
نباشــد، به این علت که رقبای قدرتمندی پیش روی خود 
دارد. گلکسی اس 7 و گلکســی اس 7 اج به شدت محبوب 
بوده  اند. همچنین، تلفن  های همراه نکســوس جدیدی از 
سوی گوگل و اچ تی  سی در دست ساخت است که احتماال 
خبرهایی از آنها منتشــر خواهد شــد اما با وجود تمام این 
خوبی ها، گلکســی نوت 7 ویژگی هایــی دارد که می تواند 
آن را اندکــی محبوب تر از دســتگاه های نام بــرده کند. 
سال هاست که سامســونگ به عنوان برترین تولیدکننده 
تلفن های اندرویدی شناخته می شود و از منظر فروش نیز 
همیشــه در رده بندی بهترین ها قرار گرفته است. باالتر از 
همه اینها، نحوه بازاریابی سامســونگ برای این دســتگاه 
است. وابستگی باالی گلکسی نوت ها به S Pen سبب شده 
تا شوق باالیی در رابطه با ســری محصوالت گلکسی نوت 

شکل بگیرد و از آن جایی که S Pen فقط روی این تلفن ها 
دیده می شود، عجیب نیست که چرا این همه تمایل به آن 
وجود دارد. S Pen تنها زمانی بهتر شــده که یک گلکسی 
نوت جدید به بازار عرضه شده و این اتفاق امسال هم یقینا 

رخ خواهد داد و S Pen بهتر از نسخه سال گذشته 
خود ظاهر می شود تا با ویژگی های جذاب خود 
خریداران بیشتری را به سوی دستگاه بکشاند. 

S Pen را شــاید بتوان مهم ترین دلیلی دانســت 
که هر گلکســی نوت را واقعا تبدیل به یک دســتگاه 

»نــوت« می کند و طبیعتا سامســونگ هم بیشــترین 
تمرکز خود را روی آن خواهد گذاشــت. از تصاویر لو رفته 

اطالعات زیادی در مورد عملکرد دســتگاه به دســت 
نرســیده اما ظاهرا هیچ تغییری در 

آن  طراحـــی 

رخ نداده و همــان طور که در گلکســی نــوت 5 دیدیم، 
S Pen تغییــر ظاهــری نداده اســت. هنوز هــم دکمه 
فیزیکی قابــل کلیک بــرای بیــرون آوردن S Pen روی 
بدنه وجــود دارد اما قطعــا نحوه کارکــرد قلم مخصوص 
گلکســی نوت 7 برخالف ظاهر و جایــگاه قرارگیری آن 
تغییراتــی به خود دیده اســت. انتظار مــی رود که تقریبا 
 همــه کارکردهــای قبلــی در S Pen جدید هــم وجود 
داشــته باشــد و در کنار آن چنــد ویژگی جــذاب به آن 
افزوده شود. شــایعاتی می گویند که S Pen گلکسی نوت 
7 قادر اســت بخشی از نمایشگر را مشــخص کرده و تلفن 
 از همان بخش تصویر ضبط کند. با توجه به فراگیر شــدن 
GIFهــا نیز احتماال سامســونگ به ســراغ ایــن ویژگی 
 GIF رفته که بــا تصاویر ضبط شــده بتوان به ســادگی
 ســاخت. این قابلیت که Glance نام دارد اگر واقعا وجود 
 S داشــته باشــد، می تواند برگ برنده ای برای نــوت 7 و
 Pen آن محســوب شــود. همچنین شــایعاتی پیرامون 
ضد آب و ضد غبار بودن قلم وجود دارد، درســت همانند 
خود دســتگاه. جدا از همــه این موارد، بایــد ویژگی های 
دیگری هم وجود داشــته باشــد کــه ما هنــوز فرصت 
شنیدنشــان را پیدا نکرده  ایم. یکی دیگر از شایعات بسیار 
جالب در رابطه با S Pen این است که افراد می توانند حتی 
زمانی که صفحه گوشــی خاموش است با اســتفاده از این 
قلم روی صفحه نمایش بنویسند و نوت برداری کنند. جدا 
از S Pen، ویژگــی دیگری که بارهــا در مورد آن صحبت 
شده و بسیاری انتظارش را می کشند، اسکنر عنبیه چشم 
اســت. در مورد این بخش از دســتگاه اطالعات بسیاری 
منتشر شده و می دانیم که با چه ســرعتی می توان انتظار 
باز شــدن قفل تلفن را داشت. ولی شــاید چنین امکانی 
مناســب همه افراد در هر شرایطی نباشــد. اسکنر عنبیه 
چشــم احتماال در خیابان و زیر نور مســتقیم خورشید به 
درســتی کار نکند، یا کســانی که عینک و یا لنز به چشم 
دارند شــاید به خوبی قادر نباشــند از ایــن ویژگی بهره 
 ببرند. بهترین قسمت این اســت که الزم نیست تلفن را در

 دو-سه سانتی متری چشــمتان نگاه دارید. بنا به شایعات 
و گزارش هــا، تلفــن از فاصلــه 25 تا 35 ســانتی متری 
قادر بــه شناســایی چهره و طــرح عنبیه چشــم خواهد 
بود که فاصله معمول و قابل اســتفاده حیــن کار کردن با 
تلفن همراه اســت در حالی که شــاید ایــن توانایی برای 
همه خوشایند نباشــد، در عین حال این شــانس را دارد 
 که مهم ترین ویژگی گلکســی نوت 7 تلقی شــده و اولین 
تلفن همراه بازار با این ویژگی باشد. همه این موارد حدس 
و گمان اســت و تا زمان رونمایی این گوشــی که دو روز 
دیگر گزارش شــده نمی توان آنها را تاییــد کرد. در 
آینده، بیشتر برای شــما از این فبلت سامسونگ 

خواهیم نوشت.

يادداشت

چند روز ديگر، سامسونگ دومین رويداد Unpacked خود را در سال 2016 برگزار می کند و طی آن از گلکسی 
نوت بعدی پرده بر خواهد داشت. در حقیقت زمان زيادی هم باقی نمانده، فقط 2 روز ديگر. گلکسی نوت 7 که 
قرار است ادامه رو راه گلکسی نوت 5 باشد، در اين رويداد معرفی می شود و عجیب نیست که بدانیم به سبب 
همگام  سازی اعداد با سری گلکسی اس، خبری از گلکسی نوت 6 نیست و کره ای ها به يک باره سراغ عدد 7 
رفته اند. با اين حال، هنوز هیچ اطالعات رسمی و تايید شده ای پیرامون گلکسی نوت 7 وجود ندارد و کسی 
خارج از دايره کارکنان سامســونگ نمی  داند که نوت 7 چطور خواهد بود. اما تقريبا هر آنچه  را که الزم بوده  
تاکنون از طرق مختلفی به صورت غیر رسمی شنیده ايم و حتی تصاويری از تلفن در حال کار کردن نیز منتشر 

شده است.

فضا

حمل و نقل

سخت افزار

معرفی

محققان در دانشــگاه امیرکبیر نانوحامل جدیدی برپایه قند 
و پلی فنول ســاختند که قادر به رهایش هوشمند داروهای 

سرطانی در مغز و کبد است.
به گزارش مهر، عبادا... اســدی، دانشــجوی دکترای شیمی 
کاربردی دانشــگاه صنعتی امیرکبیر درباره طرح تحقیقاتی 
خود با عنوان »ســنتز نانوحامــل هایی برپایــه پلیمرهای 
 قالب مولکولی« اظهــار کرد: این پــروژه درباره ســنتز نانو

کامپوزیت ها بود که در آن، از قندها که برای بدن کامال بی ضرر 
 هســتند و همین طور از »پلی فنول ها« مثل »تانیک اسید« 
 حامل هایی بر پایه پلیمرهای قالب مولکولی ســاختیم و آنها 
را روی نانوذرات آهــن قرار دادیم تا بتوانیــم آنها را به صورت 
یک دارورسان هدفمند به قسمت هایی از بدن که مدنظرمان 
است بفرســتیم. وی دو چالش عمده در رابطه با نانوحامل ها 
را شامل رساندن دارو به سلول های ســرطانی و رساندن دارو 
 به مغز عنوان کرد و گفت: به خاطر بافــت خاص مغز، یکی از 

بحث های چالش برانگیز سیستم های نانوحامل دارو رسان، 
دارو رســانی به مغز اســت و ما برای غلبه بر این مشــکل، از 
فروکتوز استفاده کردیم به خاطر اینکه این نوع قند در غلظت 
باال در مغز استفاده می شــود و قندها به طور کلی، مورد نیاز 
بدن هستند. وی ادامه داد: با اســتفاده از این مواد قندی، یک 
عامل شبکه ساز ساختیم و آنها را روی نانوذرات آهن گرفتیم 
و دارو را با یــک آهن ربا، در بــدن موش هدایت کــرده و به 
 ســمت مغز این حیوان برده و در آنجا آزاد کردیم. این محقق 
بیان داشــت: در یک اقدام دیگر، با یک داروی ضد سرطان از 
»تانیک اسید« برای دارو رســانی به کبد موش استفاده کرده 
و به مدت 72 ســاعت، دارو را در بدن موش آزاد کردیم و نتایج 
مشاهدات نشــان داد که این نانوحامل، دارو را دقیقا به همان 
نقطه از بدن موش که می خواستیم انتقال داده است. به گفته 
وی، عکس های فلورســنس تهیه شــده از  فرآیند رهاسازی 
 دارو در بدن موش نشــان می دهد تجمع نانــو ذرات در مغز و

 قســمت های داخلی بدن مثل کبد، برای آن چند ســاعت 
باقی بوده است و نتیجه موثری نســبت به زمانی که از حالت 
مغناطیسی اســتفاده نکردیم و در بدن، پخش بودند به دست 
آمده است. اسدی خاطرنشــان کرد: این نانوحامل ها قابلیت 
حمل هر نوع دارویی را دارند ولی ما در ســاخت نانوحامل ها 
از »تانیک اســید« که خاصیت دوگانه دارد استفاده کردیم، 
چون از یــک طــرف، دارو را حمل می کنــد و از طرف دیگر، 
 تانیک اسید نوعی پلی فنول است که خودش توانایی کشتن 
سلول های ســرطانی را دارد و این ویژگی را درمورد سرطان 
ســینه آزمایش و نتیجه مثبــت آن را مشــاهده کردیم. وی 
اضافه کرد: نانوحامل هــای برپایه قند هم مــی توانند برای 
درمان سرطان اســتفاده شوند چون ســلول های سرطانی، 
 مصرف غذایی بیشــتری دارند و به این نوع نانوحامل ها عالقه 
نشان می دهند. دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 
قابلیت کنترل آهســته رهایش دارو را از دیگــر ویژگی های 
نانوحامل های ساخته شده برشــمرد و گفت: این نانوحامل 
ها برپایه پلیمرهای قالب مولکولی ســاخته شده است به این 
معنی که فقط برای یک دارو، الگوبرداری می شــود و این دارو 
 به مرور زمان در بدن آزادســازی می شــود. با این کار،عالوه

 بر اینکه  دارو در بدن به تدریج آزاد می شود)برخالف داروهای 
ســرطانی رایج که به یکباره وارد بدن می شــوند( و  عوارض 
جانبی بسیار کمتری خواهد داشــت، رهایش دارو نیز دقیقا 
 در محلی که مورد نیاز است )محل تجمع سلولهای سرطانی( 
صورت می گیرد تا بدن، دچارآسیب کمتری شود . وی درباره 
جنبه نوآوری طرح تحقیقاتی خــود و تفاوت آن با نمونه های 
رایج در دنیا گفت: دارو رسانی هدفمند در دنیا برپایه آهن در 
حال انجام است ولی ما برای اولین بار ضمن استفاده از قندها، 
یک عامل شــبکه ســاز برای پلیمرهای قالب مولکولی که به 

صورت اختصاصی، دارو را رهایش می کند ساختیم.
اسدی خاطرنشــان کرد: نوآوری کار ما این بود که برای اولین 
بار از قندها و پلی فنول ها برای ســاخت عوامل شــبکه ساز 
استفاده کردیم که هم زیســت تخریب پذیر هستند و بعد از 
انجام ماموریت و رهایش دارو، در بدن تخریب می شوند و هم 
به غذای سلولی تبدیل می شوند و مواد زائد ندارند که به بدن 
آسیب برسانند و برای مقابله با سلول های سرطانی استفاده می 
شوند. وی افزود: آزمایش این نانوحامل های جدید روی نمونه 
حیوانی موش با موفقیت انجام شده و درصددیم در مرحله بعد، 

آزمایش ها را روی میمون انجام دهیم.

سامسونگ گرد و خاک می کند!

یادداشتهاییکهتادوروزدیگرکهکشانیمیشوند

در دانشگاه امیرکبیر؛

نانوحامل جديد داروهای سرطانی ساخته شد

آبان ماه سال قبل بود که خبر رسید ناسا سرانجام مجوزهای الزم برای 
ارسال فضانورد به ایستگاه فضایی بین المللی را به شرکت خصوصی 
SpaceX داد ه تا این شرکت بتواند در سال 2۰۱7 و در کنار شرکت 
بویینگ اولین ماموریت خود را از این نوع به انجام برســاند. به نقل از 
 دیجیاتو، حاال ســازمان فضایی ایاالت متحده )ناســا( رسما اعالم 
کرده اســت که در قالب قراردادهای »ظرفیت هــای حمل و نقلی 
Commercial Crew Transportation تجاری خدمه یــا 

Capability« دومین ســفارش ارســال خدمه به ایستگاه فضایی 
 بین المللی )ISS( را به شرکت فضایی ایالن ماسک یا همان اسپیس ایکس

داده است. این چهارمین قرارداد ناسا با شرکت های غیردولتی فضایی 
برای انجام ماموریت های حمل و نقلی خود است. با ادامه این روند این 
آژانس دیگر برای ارسال فضانوردان خود به فضا و بازگرداندنشان وابسته 
به فضاپیماهای روسی نخواهد بود. در حال حاضر تمام فضانوردان ناسا با 
مشارکت سازمان فضایی روسیه )Roscosmos( و صرف میلیون ها 
دالر هزینه، به ایستگاه فضایی بین المللی گسیل می شوند. قرار است با 
استفاده از ظرفیت فضاپیماهای SpaceX یا بویینگ، در آینده نزدیک 
هفتمین عضو به خدمه ایستگاه ISS افزوده شود. البته هنوز سفارش 
 SpaceX اول ناسا برای ارسال فضانورد با استفاده از کپسول دراگون
باقی است و فعال تاریخ خاصی برای انجام عملیات مذکور اعالم نشده 
است. ناسا هنوز به طور قطعی اعالم نکرده که اولین ماموریت ارسال 
فضانورد تحت قرارداد »خدمه تجاری« توسط کدام شرکت به انجام 
خواهد رســید. باید دید ایالن ماسک و شــرکتش می توانند اولین 
شرکت خصوصی فضایی ارســال کننده فضانورد به ایستگاه فضایی 
بین المللی باشند یا نه. استحضار دارید که به غیر از شرکت خصوصی 
اسپیس ایکس، شرکت خصوصی دیگری هم به نام Blue Origin که 
از زیرمجموعه های شرکت آمازون است می تواند به فضا موشک ارسال 

کند و موشک خود را دوباره روی زمین فرود آورد.

هایپرلوپ وان )Hyperloop One( یکی از شــرکت های فعال در 
پروژه هایپرلوپ است که با عزم راسخی در حال انجام فعالیت تحقیق 
و توسعه برای اجرای نهایی این پروژه حمل ونقل است. این شرکت به 
تازگی اولین کارخانه اختصاصی هایپرلوپ را برای تولید قطعات این 
پروژه افتتاح کرده است. زومیت نوشــت؛ چند هفته پیش، شرکت 
هایپرلوپ وان با مشــکلی جدید از طرف یکی از بنیانگذاران روبه رو 
شد. یکی از موسسان این شرکت، علیه دیگر بنیانگذاران آن شکایتی 
را تنظیم کرده بود و آنها را متهم به تهدید کردن  او به مرگ کرده بود. 
شرکت هایپرلوپ نیز پس از این اقدام، یک شکایت حقوقی علیه فرد 
مورد نظر تنظیم کرد و بدین ترتیب مشــکالت حقوقی این شرکت 
بیشتر  شد. حال پس از گذشــت مدتی آب ها از آسیاب افتاده و این 
شرکت با خبرهایی خوب به صدر اخبار فناوری بازگشته است. افتتاح 
اولین کارخانه اختصاصی هایپرلوپ، خبری اســت که اخیرا توسط 
شرکت Hyperloop One منتشر شده است. با توجه به فعالیت های 
اخیر این شــرکت، هایپرلوپ را می توان فعال ترین شرکت در زمینه 
پیش برد اهداف این پروژه دانســت که تصمیمی جدی برای تولید 
اولین نمونه واقعی دارد. کارخانه افتتاح شده، توانایی تولید قطعات 
مختلف  این پروژه را دارد و عالوه بر آن، به ماشین های مدرن واترجت 
نیز مجهز است که می توانند با سرعت 3۶ متر در دقیقه و دقت یک 
هزارم اینچ، قطعات را برش دهند. هایپرلوپ وان به تازگی گزارشــی 
منتشر کرده که در آن ادعا می کند فناوری این شرکت می تواند افراد 
را در کمتر از 3۰ دقیقه از هلسینکی به استکهلم ببرد و عالوه بر آن، 
هزینه زیرساخت های این فناوری، بسیار کمتر از اجرای خط ریلی 

سریع السیر در این فاصله خواهد بود.

کروم کست نام دانگل تلویزیونی گوگل اســت که به کاربران اجازه 
می دهد محتوای رسانه ای پخش شــده در مرورگر کروم گجت های 
خود را روی تلویزیون مشــاهده کنند. این دانــگل با قیمت پایین 
 و امکانات مناســبی که داشــت، توانســت به آمار فــروش باالیی 
دســت پیدا کند و آخرین آمار، رقم 3۰ میلیــون را برای فروش این 
دانگل گزارش می دهند. به نقل از زومیت، گوگل کروم کست، لقب 
پرفروش ترین دستگاه  ســخت افزاری گوگل را یدک می کشد. این 
دستگاه پس از عرضه اولیه، به روزرسانی ها و نسخه های جدید را نیز 
به بازار معرفی کرده است. نسخه پیشرفته و نسخه مخصوص صدای 
آن چندی پیش معرفی شــد  که  افزایش فروش زیادی را برای این 
خانواده از دانگل های تلویزیونی به همراه داشت. فاکتورهای زیادی در 
 Youtube نقش داشته اند و سرویس Chromecast فروش باالی
Red یکی از این فاکتورهاست. مجموع فروش خانواده کروم کست 
از زمان عرضه تا کنون، 3۰ میلیون دســتگاه بوده که 5 میلیون آن، 
از می ســال 2۰۱۶ تا کنون بوده است. افزایش فروش این دستگاه ها 
در ماه های اخیر بسیار زیاد بوده و مدیرعامل گوگل، ساندار پیچای، 
نیز در نشست درآمدی این شرکت برای سه ماهه دوم 2۰۱۶، به این 
نکته اذعان داشته است. از آنجایی که واحد سخت افزاری گوگل مدتی 
است به عنوان بخشی مســتقل از زیرمجموعه های آلفابت فعالیت 
می کند، نمی توان دلیل مشخصی برای این افزایش فروش حیرت آور 
عنوان کرد. به هر حال، صرف نظــر از دلیل این اتفاق، افزایش فروش 
این دستگاه ها مثال زدنی بوده و حتی امتناع آمازون از فروش آنها در 
فروشگاه های خود، نتوانسته جلوی پیشــرفت این دانگل را بگیرد. 
گوگل اخیرا تمرکز زیادی بر بخش مستقل سخت افزاری خود داشته 
و انتصاب ریک اوسترلو به عنوان مدیر این بخش، نشان دهنده عزم 
راسخ این شرکت برای پیشرفت در بازار سخت افزار است. این بخش 
مستقل، روند توسعه و تولید انواع دستگاه های سخت افزاری گوگل از 

کروم بوک ها تا پروژه نکسوس و کروم کست ها را بر عهده دارد. 

ناسا برای ماموريت های خود روسیه را کنار می گذارد؛

SpaceX نظر ناسا را جلب کرد

هايپرلوپ پس از دعواهای حقوقی؛

کارخانه ای برای تولید قطعات
کپسول مسافر راه اندازی شد

تصوير گوشی خود را روی تلويزيون ببینید؛

کروم کست، سخت افزار پرفروش
گوگل شد

نانو فناوری

اندروید

يکی ديگر از 
شايعات بسیار 

جالب در رابطه با 
S Pen اين است 

که می گويند افراد 
می توانند حتی 

زمانی که صفحه 
گوشی خاموش 
است با استفاده 
از اين قلم روی 
صفحه نمايش 

بنويسند و 
نوت برداری کنند

اســتفاده از قدرت نرم افزاری و سخت افزاری گوشی های 
هوشــمند به عنوان لپ تــاپ چندان جدید نیســت، اما 
پیاده سازی های صورت گرفته بر مبنای این ایده تاکنون 

نتوانسته آن چنان که باید موفق باشد.
Superbook Shell برخالف نمونه های موجود در بازار 
به نظر محصول بهتری می رسد. این محصول در واقع یک 
پوســته لپ تاپ با وجود کیبورد، باتری و نمایشگر است 
که با اتصال گوشــی هوشــمند اندرویدی از ویژگی های 

نرم افزاری و سخت افزاری آن استفاده کرده و یک لپ تاپ 
اندرویدی را در اختیار کاربران قــرار می دهد. همان طور 
که اشــاره کردیم ایده سوپربوک بسیار ســاده است. این 
لپ تاپ در واقع تنها شامل پوســته یک لپ تاپ است که 

شامل نمایشگر، کیبورد و باتری می شود.
زمانی که گوشــی هوشــمند اندرویدی به این پوســته 
متصل شد، می توان از سیستم عامل و سخت افزار گوشی 
در قالب یک لپ تاپ بهره گرفت. ســوپربوک ابتدای ماه 

جاری میالدی در کیک اســتارتر رونمایی شــد و هدف 
توســعه دهندگان آن جمع آوری 5۰/۰۰۰ دالر سرمایه 
اولیه بود. در ســاعات اولیــه این محصول موفق شــد تا 
ســرمایه  ای ۱5۰/۰۰۰ دالری را جذب کنــد که پس از 
گذشت قریب به یک ماه، ســرمایه اولیه جمع  آوری شده 
توســط این محصول به بیش از یک میلیون دالر رسید. 
با توجه به فراهم آمدن بیش از یک میلیون دالر ســرمایه 
توسط این محصول، توســعه دهندگان آن تغییراتی را در 
مســیر بهبودی روی آن ایجاد خواهند کــرد که از جمله 
آن می توان به اســتفاده از کیبورد بهتر، درگاه USB فول 
ســایز و باتری بزرگتر که عمر باتری را از هشت ساعت به 
ده ساعت افزایش می دهد، عنوان کرد. همچنین می توان 

با پرداخت 3۰ دالر بیشتر، نمایشــگری با رزولوشن فول 
اچ دی را در اختیار گرفت. با توجــه به اینکه هنوز 2۱ روز 
تا پایان  جذب ســرمایه  این وســیله باقی مانده از این رو 
انتظار می رود سرمایه جذب شده توسط این محصول باز 

هم افزایش یابد.
 در کنــار ایــن محصــول، اپلیکیشــن دیگری بــه نام

 Andromium OS وجــود دارد که با اســتفاده از آن 
کاربران می تواننــد گجــت اندرویدی خود را بــه انواع 
مانیتــور، ماوس یــا کیبورد متصــل کننــد و در نتیجه 
نیازی به خریداری ســوپربوک نیز احســاس نمی شود. 
این اپلیکیشــن هم اکنون در رنج دانلــود۱۰۰/۰۰۰ تا 

5۰۰/۰۰۰ بار در گوگل پلی استور قرار دارد.

دستگاه اندرويدی خود را به دستگاه های پیرامون خود متصل کنید

يک روبات سبز و يک دنیا سخت افزار

فبلــت Holofone نــام محصــول جدیــدی از 
یک شــرکت چینی اســت کــه امکانــات جالب و 

هیجان انگیزی دارد.
این فبلت 7 اینچی چینی مجهز به دو سیستم عامل  
اندرویــد اللی پاپ و سیســتم عامل وینــدوز ۱۰ به 

صورت همزمان است.
ویندوز این فبلــت، کامل بــوده و همانند ویندوزی 
اســت که برای کامپیوترهای شــخصی و لپ تاپ ها 

عرضه می شود.
در روزهایی که بیشتر اخبار گجت های فناوری حول 
دو محصول جدیــد غول های صنعــت تلفن همراه 
یعنی شــرکت های اپــل و سامســونگ می چرخد، 
شــرکت چینــی Akyumen از محصولی رونمایی 
کرده که یـــک فبلـــت نوآورانـه در نـــوع خود به 

حساب می آید.
فبلت 7 اینچی این شرکت که Holofone نام دارد، 
مجهز به یک پروژکتور است که طبق گفته سازنده، 
می تواند تصاویــری تا ۱۰۰ اینــچ را نمایش دهد. از 
لحاظ نرم افزاری، دو سیستم عامل برای این دستگاه 

انتخاب شده است.
اندروید 5 و ویندوز ۱۰، سیســتم عامل هایی هستند 
که کاربــر می تواند بــرای کار با این فبلــت انتخاب 
کند. بــه گفته زومیت، ویندوز ۱۰ اســتفاده شــده 
در این فبلت، ویندوزی اســت که برای کامپیوترها 
و لپ تاپ هــا عرضه می شــود و در نتیجــه می توان 
هولوفون را به عنوان یــک کامپیوتر ویندوزی نیز در 

نظر گرفت.
کاربران می توانستند تا مدتی پیش فبلت هولـوفون 
را از وب سایت شــرکت سازنده پیش خرید کننـــد 
که به نظر می رســد ظرفیت این پیش خرید به اتمام 

رسیده است.
شرکت ســازنده، قیمت 75۰ دالر را برای نمونه پایه 
در نظر گرفته بود و نمونه حرفه ای با پک کامل لوازم 
جانبی مانند اســپیکر بلوتوث، کنترلر بــازی و پایه 
نگهدارنده، بــا قیمت ۹5۰ دالر پیش فروش شــده 
بود. Akyumen اعالم کرده است که عرضه رسمی 
این فبلت در تاریخ اول سپتامبر خواهد بود و تمامی 
دستگاه های پیش خرید شده نیز در این تاریخ ارسال 

خواهند شد.

يک شرکت چینی، فبلتی هفت اينچی معرفی کرد؛

ويندوز و اندرويد
در کنار هم

پیشنهاد سردبیر:
کروم کست، سخت افزار پرفروش گوگل شد
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پیشنهاد سردبیر: 
برترین اهداگر خون جهان، بازنشست شد

اخباریادداشت

 سه هتل ســنتی و تاریخی کاشــانی ها، برترین اقامتگاه های
 غرب آسیا برای میزبانی گردشگران معرفی شدند.

پایگاه گردشگری »تریپ ادوایزر«  هتل سرای عامری ها، خانه 
ایرانی و خانه منوچهری را سه برگزیده گردشگران در سال 2016 

برای اقامت در ایران اعالم کرد.
خانه عامری های کاشان:

 با قدمتی حدود ۸00 ســال، ۹هزار مترمربع عرصه و 12هزار 
مترمربع اعیانی، ۸۵ اتاق و ۷ حیــاط، بزرگ ترین خانه تاریخی 

ایران به شمار می رود. 
 قدمت بنای اولیه این خانه بــه دوران زندیــه برمی گردد؛ اما 
وضیعت فعلی این مجموعه مربوط به دوره  قاجار )اواســط قرن 
1۳ هجری( است که به وسیله  سهام السلطنه عامری بازسازی 
و توسعه یافته است. پس از سهام السلطنه، حیاط های بیرونی و 
اندرونی در اختیار فرزند او، مرحوم ابراهیم خلیل خان عامری و 
بقیه  ساختمان ها به دیگر افراد این خاندان تعلق گرفت و به مرور 

زمان بعضی از حیاط ها تفکیک و به افراد دیگری فروخته شد. 
خانه  منوچهری:

خانه منوچهری در محله پشت عمارت کاشان و در نزدیکی بازار 
قدیمی و در حد واسط محله سرپله و سرسنگ قراردارد.محله 
سرپله از محالت معتبر و مرکز ابریشم کاشــان نیز بوده است. 
 خانه منوچهــری دارای دو ورودی و از معــدود خانه های آب

 انبار دار کاشان اســت. این خانه در نیمه سال 1۳۸6 در آستانه 
نابودی کامل خریداری شد و در همان سال به شماره 1۹۳2۷ به 

ثبت آثار ملی رسید.

خانه منوچهری یکی از زیباترین آثار ملی و تاریخی ایران است. 
این بنا با ۹ اتاق بی نظیر اقامتی، رســتوران، فیلم خانه، کارگاه 
مخمل و زری بافی، نگارخانه، فروشــگاه صنایع دستی، کتاب 
وکافی نت، از منحصر به فرد ترین اقامتگاه های سنتی به شمار 
می رود . همه اتاق ها ی اقامتی پنجره هایی به ســمت حیاط 
خانه دارند و همه اتاق ها دارای میز تحریر و مینی بار و یخچال 

و صندوق امانت هستند .
 هر کــدام از اتاق هــا طراحی داخلی خــاص خــود را دارند و

 سرویس های بهداشتی هر کدام از اتاق ها نیز متناسب با همان 
فضا طراحی شده. بدیهی است صبحانه جزو سرویس هتل است. 
کل مجموعه دارای اینترنت بی سیم است . میهمانان در صورت 
نداشــتن لپ تاپ می توانند از لپ تاپ هــای خانه منوچهری 

استفاده کنند.
خانه ایرانی کاشان:

هتل خانه سه ستاره ایرانی کاشان، یکی از هتل های تاریخی با 
قدمت زیاد در شهر کاشان اســت. این هتل در نزدیکی حمام 
تاریخی سلطان امیر احمد و خانه تاریخی عباسیان قرار گرفته 

است.
 انواع اقامتگاه های این هتل شامل باالخانه، پرده سرا، نهان خانه، 
 خانه سرا و خلوت ســرا، تاالر آینه، ســفره خانه، شربت خانه و 
 حوض خانه اســت. این مجموعه دارای ســرداب، اتاق سه در و

 پنج در، تاالر آینه، شیشه های رنگی، گچ بری و نقاشی است که 
آن را تبدیل به موزه کرده است. این مکان بسیار زیبا، با طراحی و 

معماری سنتی خود فرهنگ و هنر ایرانی را نمایان می کند.

پــرده  مراســم 
بــرداری از ضریح ۵ 
با  همراه  امامزادگان 
سوگواری و عزاداری 
امام جعفر صادق)ع( 
با حضــور آیــت ا...

مســئوالن  و  قوامی 
شهر نیاسر و کاشــان برگزار شــد.  حجت االسالم قوامی 
اظهار کرد: در قرآن کریم و بیانــات گهربار پیامبر)ص( و 
ائمه هــدی)ع(، پیرامون لزوم معرفت و شــناخت امامان 
و اهل بیت )ع( بیانــات فراوانی به میان آمده اســت.  وی 
افزود: وظیفه امت اسالمی نسبت به پیامبر و اهل بیت)ع( 
 در قرآن کریم به مردم و مســلمانان گوشــزد شده است.  
حجت االسالم قوامی اظهار کرد: امام صادق)ع( فرمودند: 

»بعد از شــناخت حق تعالی، نمــاز، زکات، روزه و حج از 
جایگاه باالیی برخوردار هســتند؛ ولی آغــاز و انجام همه 
این اعمال، معرفت و شــناخت اهل بیت)ع( اســت.« وی 
گفت: پیامبر اکرم)ص(، اهل بیــت)ع( را در کنار قرآن به 
مردم ســفارش می کند؛ زیرا عترت و قــرآن در کنار هم 
ســبب حفظ مومنان از هر نوع خطا و انحراف هســتند؛ 
زیرا هر کسی که یکی از این دو را برگزیند، به بیراهه رفته 
 اســت؛ چراکه این دوگوهر گرانبها از هم جدا نیســتند. 
 حجت االسالم قوامی خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی های 
امام صادق)ع(، عمر طوالنی تر نســبت به سایر ائمه)ع( و 
همچنین طول دوران امامت ایشــان است؛ این امام همام 
توانســتند در مدینه به گســترش علــوم مختلف دینی 
بپردازند؛ عمده روایاتی که در فقه و کتاب وسایل و مجامع 

روایی ما وجود دارد، از جایگاه این امام همام است.

رییس مرکز آموزش 
فنــی و حرفــه ای 
بیــدگل  و  آران 
 140 افزایــش  از 
درصــدی تعهدهای 
آموزشــی این مرکز 
در ســال گذشــته 
خبر داد. حبیب ا... پورابراهیمی اظهارکرد: سال گذشته 
میزان تعهد ایــن اداره برای آمــوزش کارآموزان حدود 
1۵0 هزار نفر ســاعت بود که با برنامــه ریزی صحیح به 
حدود 210 هزار نفر ســاعت افزایش پیدا کرد و افزایش 
140 درصدی را به همراه داشــته اســت. وی افزود: در 
سال گذشــته حدود 140 هزار نفر ســاعت آموزش در 
 مرکز ثابت شهری، 4۷ هزار نفر ســاعت در مرکز سیار و 

 24 هزار نفر ســاعت در روســتاها آموزش هــای فنی و
 حرفه ای ارائه شــد. وی آموزش های ویــژه آقایان را در 
مرکز ثابت شامل برق صنعتی و ساختمانی، تعمیر وسایل 
گازسوز و پکیج، تعمیر موتورسیکلت و آموزش های ویژه 
بانوان را آموزش صنایع دستی و هنری هنرهای تزیینی، 
صنایع چوب و کیــف دوزی عنوان کــرد.  پورابراهیمی 
افزود: آموزش تعمیر لوازم خانگی، حرارتی و گردنده در 
مرکز سیار شهری و کالس های آموزش کشاورزی شامل 
کشت زعفران و پرورش قارچ در مرکزهای روستایی ارائه 
شده اســت. وی تعهد آموزش های فنی و حرفه ای این 
شهرستان در سال ۹۵ را نیز حدود 220 هزار نفر ساعت 
برشــمرد و گفت: امیدواریم با برنامه ریزی صحیح برای 
آموزش های فنی و حرفه ای، امســال هم شــاهد رشد 

تعهد آموزش های فنی و حرفه ای باشیم.

حجت االســالم دکتر علی زمانی قمشــه ای در »سمینار 
ساالنه انجمن نجوم و ژئوفیزیک شــهرضا« عنوان داشت: 
دین اســالم ارزش و اهمیت زیادی برای علــم نجوم قائل 
شده و روایات بســیاری از ائمه در خصوص علم نجوم وجود 
دارد و 40 ســوگند از ۸0 ســوگند قرآنی نیــز در خصوص 
پدیده های طبیعی نازل شده است. وی تصریح کرد: اسالم 
 تاثیر زیادی در ترویج و توســعه دانش نجوم داشــته است.

 امام موســی کاظم)ع( می فرماید:»پــس از علم قرآن هیچ 
دانشــی ارزنده تر از اخترشناسی نیست...« ســایر ائمه نیز 
احادیث بسیاری در خصوص اهمیت این دانش بیان کرده اند.

خدمات بزرگ ایرانیان به دانش نجوم 
 این اســتاد حوزه و دانشــگاه گفت: ایرانیان در طول تاریخ 
خدمات بی نظیری به دانش اختر شناســی انجــام داده اند، 
دانشــمندان ایرانی زمینه ترویج این دانش و تربیت تعداد 

زیادی از عالقه مندان علم نجوم را فراهم کرده اند.
استاد حوزه و دانشگاه اظهار کرد: در زمان جمشید، ایرانیان 
تقویم شمســی را برای اولین بار ایجاد کردنــد و پس از آن 
یزدگرد ساســانی تاریخ ایرانی را بر اساس تقویم یزدگردی 
تغییر داد؛ تاریخ یزدگردی بعدها در زمان ســلطان ملکشاه 
ســلجوقی وقتی که برای اخذ زکات با مشکل مواجه شدند 

مجددا  احیا شد.
 حجت االســالم زمانی ادامــه داد: ابونصــر خازنی و حکیم 
عمر خیام در رصد خانه اصفهــان تالش زیادی برای تنظیم 
تقویم ایرانی انجام دادنــد و عبدالغفار نجم الدوله تقویمی را 

بنیان گذاری کرد که امروزه به عنوان تقویم شمسی در کشور 
ایران مورد استفاده قرار می گیرد. وی گفت: با انجام مطالعات 
دقیق اخترشناســی می توان زمان دقیــق وقایع تاریخی را 
کشــف کرد، آخرین مطالعات اخترشناسی نشان می دهد 
روزی کــه پیامبر حضرت علــی)ع( را به عنوان جانشــین 
انتخاب کرد مصادف با نوروز ایرانی بوده و واقعه عاشورا نیز در 

روز دوشنبه 20 مهرماه رخ داده است.
ایران ام القرای جهان اسالم است

استاد حوزه و دانشــگاه تاکید کرد: ایران به عنوان ام القرای 
اسالمی کانون نشر علوم و معارف اهل بیت است، حوزه های 
علمیه و علمای ایرانی همواره در طول تاریخ حافظان خوبی 

برای فرهنگ و معارف شیعه بوده اند.
حجت االسالم زمانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار 
داشت: شهرستان شهرضا در زمینه علوم و معارف اسالمی 
یکی از پیشرفته ترین شهرهای جهان اسالم به شمار می رود. 
پیشینه درخشان این شــهر در طول تاریخ زبانزد بوده است 
تا جایی که به گواهی تاریخ، برخی از شــاهزادگان قاجار از 
شاگردان حکیم محمدرضا قمشه ای ملقب به حکیم صهبا 
بوده اند.  وی ادامه داد: یکــی از بهترین جنبش های علمی 
ایجاد شده در شهرستان شهرضا ایجاد و توسعه فعالیت های 
»انجمن نجوم و ژئوفیزیک« اســت اما از این پس الزم است 
برای گسترش فعالیت های مربوط به دانش نجوم، رصدخانه 
شهرستان نیز تاسیس شود. در پایان این مراسم از برگزیدگان 

و اعضای فعال انجمن نجوم شهرضا تجلیل شد.

پایگاه گردشگری »تریپ ادوایزر«  اعالم کرد:

خانه های تاریخی کاشان، برگزیده گردشگران

با حضور امام جمعه پردیسان قم؛

برگزاری مراسم پرده برداری از ضریح 5 امامزاده نیاسر
رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای آران وبیدگل؛

افزایش 140 درصدی تعهد آموزش های فنی و حرفه ای 

استاد حوزه و دانشگاه:

شهرضا نیازمند تاسیس رصدخانه است

رییــس اداره بهزیســتی آران و بیــدگل گفت: با وجــود افزایش 
هزینه های درمان و نگهداری، مستمری مددجویان بهزیستی در 

سال های اخیر افزایشی نیافته است.
حیــدر ایمانیان در بازید نماینده مردم شهرســتان های کاشــان 
و آران و بیدگل از مراکز تحت پوشــش بهزیســتی آران و بیدگل 
 با اشــاره به مشــکالت، کمبودهــا و نیازهــای این نهــاد برای

 خدمت رســانی بهتر به مددجویان بهزیســتی اظهار کرد: میزان 
مستمری مددجویان بهزیستی طی ســالیان اخیر هیچ افزایشی 
نداشته اســت. در حالی که تامین هزینه های درمانی و نگهداری 
معلوالن باالســت و در حال حاضر بخش عمده کمک های مالی به 

معلوالن از طریق مشارکت های مردمی جذب می شود.
وی عدم اجرای قانون اشــتغال ســه درصد معلوالن در نهادهای 
دولتی، عدم تخصیــص بودجه جهت حمایــت از خانواده های در 
معرض خطر اعتیاد، تخصیص نیافتن یارانه به مراکز تازه تاسیس 
تحت پوشش بهزیستی، نیاز به تامین مســکن مددجویان و نبود 
زیرســاخت های توســعه ورزش معلوالن را از جمله مشــکالت و 

نیازهای نهاد بهزیستی برشمرد.

 بافندگان فرش در شهر دامنه فریدن در آستانه هفته کرامت، فرش گل نرجس را 
به آستان قدس رضوی تقدیم کردند.

در آســتانه میالد حضرت معصومه)س( و امام رضا)ع( و هفته کرامت، بافندگان 
دامنه ای، فرش گل نرجس را به آستان قدس رضوی تقدیم کردند.

داود مباشری سرپرست بافندگان این فرش اظهار کرد: این قالی 12 متری در 120 
رج و یک هزار و 200 گره در عرض بافته شده و در آن 22 رنگ به کار رفته که شامل 

4 رنگ ابریشم و 4 رنگ خامه بوده و بهترین نخ های ابریشم در آن به کار رفته است.
وی با بیان اینکه، 26 نفر در بافت این فرش کمک کردند، افزود: بافت این فرش در 

آستانه دهه کرامت سال ۹۳ آغاز و در آستانه دهه کرامت سال ۹۵ به پایان رسید.
مباشری در پایان چنین حرکاتی را نشانه اعتقاد و ارادت باالی مردم فریدن و شهر 
دامنه به ائمه اطهار دانست و افزود: ان شــاءا... فرش دوم که بافت آن در آینده آغاز 

خواهد شد، تقدیم حرم حضرت معصومه)س( در قم می شود.

جلســه هماهنگی برگزاری بازی های منطقه ای چوگان در برخوار تشکیل 
 شد.در این جلســه عبدانی فرماندار شهرســتان با اشــاره به رهنمود های 
مقام معظــم رهبری )مدظله العالــی( در خصوص اهمیت ورزش باســتانی 
چوگان و احیا، حفظ و گســترش این بازی ها گفت: تمام تالش خود را برای 

برگزاری بهتر این بازی ها در شهرستان برخوار انجام خواهم داد. 
  وی در ادامــه از مســئوالن برگــزار کننده این بــازی ها خواســت موارد 
درخواســتی خــود را اعالم داشــته تــا در خصــوص آن پیگیــری های 
 الزم بــه عمــل آیــد.  ســپس مســئوالن فدراســیون چــوگان حاضــر 
 در جلســه مــوارد مــورد نیــاز خــود را مطــرح و زمــان برگــزاری
  بازی هــا را مهــر ماه ســال جــاری در شهرســتان برخوار اعــالم کردند
  که مقرر شــد موارد مطرح شده شامل تامین و آماده ســازی زیرساخت ها و

 کم و کیف همکاری طرفین در جلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد.

مستمری مددجویان بهزیستی 
افزایش نیافته است

 اهدای فرش گل نرجس 
به آستان قدس رضوی

بازی های منطقه ای چوگان 
در برخوار برگزار می شود

کوتاه از شهرستان ها

شهرستان  شهرضا 
در زمینه علوم و 
معارف اسالمی یکی 
از پیشرفته ترین 
شهرهای جهان 
اسالم به شمار 
می رود. پیشینه 
درخشان این شهر 
در طول تاریخ زبانزد 
بوده است

خانه  منوچهری 
یکی از زیباترین آثار 
ملی و تاریخی ایران 
است.این بنا  با 9 اتاق 
 بی نظیر اقامتی از 
منحصر به فرد ترین 
اقامتگاه های سنتی 
به شمار می رود 

مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان تیران و کرون گفت: کشت 
ذرت علوفه ای در شهرستان تیران و کرون تداوم دارد.

محســن حاج عابدی اظهار کرد: تا کنون 240 هکتار از اراضی 
کشاورزی شهرســتان تیران و کرون به کشــت ذرت علوفه ای 

اختصاص یافته است.
وی افزود: با توجه به تمایل ذرت کاران شهرســتان به استفاده 
از رقــم دیــررس ۷04 و احتمال یخبنــدان و بروز خســارت 
ســرمازدگی در اواخر فصل رویش، جهاد کشــاورزی اقدام به 
احداث مزارع الگوی ذرت علوفه ای با اســتفاده از ارقام زودرس 

و میانرس در سطح شهرستان کرده است.
حاج عابدی اضافه کرد: بیش از ۹۵ درصد از آبیاری این محصول 
در مزارع شهرستان، با استفاده از آبیاری تیپ انجام می شود که 
استفاده از این روش به طور قابل توجهی موجب صرفه جویی در 

مصرف آب می شود.

مرد نوع دوست خمینی شــهری ، به دلیل کهولت سن از اهدای 
خون بازنشست شد.

رییــس انتقال خون شهرســتان خمینی شــهر گفــت : آقای 
 محمدعلی مجیــری 6۹ ســاله از اهالی خمینی شــهر پس از

 2۵۳ بار  اهدای خون به دلیل کهولت سن  بازنشسته شد.
رضایی گفت: وی اولین بار در ســال 42  اهدای خون  کرد و هر 
دو ماه یک بار برای اهدای خون به مرکــز انتقال خون  مراجعه 

می کرد. 
وی گفت: مجیــری دارای گروه خونی کمیاب o منفی اســت و 
در سن ۵۵ ســالگی رتبه اول اهدای خون در جهان را از آن خود 
کرد، پس از اینکه سالمت خونش با آزمایشات مختلف به اثبات 
رسید برای اهدای پالسما هم انتخاب شــد. رییس انتقال خون 
 شهرســتان خمینی شــهر گفت: برای انجام این طرح به مدت

 ۵6 ماه و هر ماه دو بار ساعت ها زیر دستگاه به سر می برد.

فرمانده انتظامی شهرســتان چادگان گفت: در اثــر برخورد یک 
دستگاه موتورسیکلت با خودروی پراید راکب 22 ساله موتورسوار 

جان باخت.
سهراب قره قانی اظهار کرد: به علت عدم رعایت مقررات راهنمایی 
و رانندگی خودروی سواری و موتور سیکلت، متاسفانه موتور سوار 
جان خود را از دست داد. وی افزود: این حادثه در خیابان دهه فجر 
چادگان رخ داد که به علت انحراف به چپ خودروی پراید و سرعت 
باالی موتور ســوار و همچنین نداشتن کاله ایمنی، سر موتور سوار 
با ماشین و آســفالت اصابت و از ناحیه سر آسیب دید که متاسفانه 
جان باخــت و خانواده ای داغدار شــد. قره قانی تصریــح کرد: اگر 
رانندگان وسایل نقلیه مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند 
هرگز شاهد حوادث رانندگی در سطح شهرســتان نخواهیم بود و 
انتظار می رود اولیا نســبت به راهنمایی فرزندان خود در راستای 
رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی همت داشته باشند و آنان را با 
با مسائل رانندگی بیشتر آشنا کنند تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم.

وی به موقعیت گردشگرپذیری شهرستان چادگان اشاره کرد و گفت: 
شهرستان چادگان در ایام تعطیالت شاهد حضور گردشگران از استان 
اصفهان و اقصی نقاط کشور است که از مسافران و گردشگران که قصد 
عزیمت به این شهرســتان را دارند تقاضا داریم مقــررات راهنمایی و 

رانندگی را رعایت کنند تا حوادث ناگواری رخ ندهد.  

 تداوم کشت ذرت علوفه ای 
در شهرستان تیران و کرون

برترین اهداگر خون جهان  
بازنشست شد

فرمانده انتظامی شهرستان چادگان:

برخورد پراید و موتور، جوان 
22 ساله را به کام مرگ کشاند

آن سوی خبر

تفاهم نامه همــکاری طرح کاهــش آب بدون درآمد شــهر 
خوانسار در اســتان اصفهان توسط شــرکت جایکای ژاپن به 

امضا رسید.
این تفاهم نامه همکاری با حضور حمیدرضا تشــیعی معاون 
نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، 
مهندس هاشم امینی مدیرعامل آبفای استان اصفهان، تامورا 
مدیر دپارتمان مدیریت آب شــهری جایکای ژاپن و ســاوارا 

مشاور ارشد جایکا در امور آب به امضا رسید.
این تفاهم نامه برای اجرا باید به تایید دولت ژاپن نیز برســد تا 

دپارتمان دولتی جایکا بتواند اجرای طرح را به صورت رسمی 
آغاز کند.

بر اساس این تفاهم نامه، طرف ژاپنی متعهد شده است عالوه 
بر آموزش کارکنــان صنعت آب و فاضــالب در ژاپن یا ایران، 
تجهیزات الزم برای اجــرای طرح کاهش آب بــدون درآمد 
خوانســار را فراهم کرده و کارشناســان خود را به ایران اعزام 

کند.
در مراســم امضا و مبادله تفاهم نامه همــکاری طرح کاهش 
آب بدون درآمد شهر خوانســار، معاون نظارت بر بهره برداری 

شــرکت مهندســی آبفای کشــور گفت: این طرح با هزینه 
دولت ژاپن و به درخواســت آبفای کشور در شــهر خوانسار 
که باالترین میزان هدررفت آب در کشــور را دارد از بهار سال 

آینده آغاز می شود.
معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور با بیان اینکه کارشناســان ژاپنی تاکنون سه مرتبه به 
استان اصفهان و شهر خوانسار سفر کرده و موضوع را بررسی 
کرده اند، گفت: ایــن طرح با ســرمایه گذاری بالعوض دولت 
ژاپن و حمایت فنی و انســانی شــرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان اجرا می شود.
تشیعی افزود: در طول سه سال گذشــته که همکاری آبفای 
کشور با دپارتمان مدیریت آب شــهری جایکا ژاپن آغاز شده 
است 240 نفر از مدیران صنعت آب و فاضالب کشور در قالب 
6 دوره تخصصی با هزینه دولت ژاپن به این کشور اعزام شده 
و آموزش هــای الزم در زمینه تصفیــه آب، تصفیه فاضالب، 
کنترل کیفیت، کاهش هدررفت آب، مدیریت بحران، انرژی و 

تله متری را سپری کرده اند.
وی از ایجاد مرکز آموزش ملــی طرح کاهش آب بدون درآمد 
در اصفهان توسط دپارتمان جایکا خبر داد و گفت: این مرکز 
از بهار آینده به عنوان قطب علمی کاهش آب بدون درآمد در 
ســطح منطقه اقدام به برگزاری دوره های علمی و تخصصی 

برای کارشناسان صنعت آب و فاضالب خواهد کرد.
در ادامه تامورا مدیر دپارتمان مدیریت آب شهری جایکا نیز با 
اشاره به پیشرفت شرکت های ایرانی در زمینه تولید تجهیزات 
صنعت آب و فاضالب از آمادگی این دپارتمان برای در اختیار 
گذاردن تجربیات ژاپن در زمینه کاهــش آب بدون درآمد به 

متخصصان ایرانی خبر داد.
همچنین ساوارا مشــاور ارشــد جایکا در امور آب نیز اجرای 
طرح کاهش آب بدون درآمد خوانســار را کار خیلی ســخت 
و پیچیده ای دانســت و گفت: هرچند مدت زمان اجرای این 
طرح، هشــت ماه خواهد بود اما امیدوارم ظرف یک دوره ۳ تا 
۵ ساله بتوان با همکاری کارشناســان ایرانی و ژاپنی به نتایج 

مورد نظر دست یابیم.

کنترل هدررفت آب در خوانسار
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اخباريادداشت

زيبايی

همه ما هزاران بار شــنیده ایــم که صبحانه مهــم ترین وعده 
غذایی روزانه اســت؛ این حرف را جدی بگیریــد.  اما چه نوع 
صبحانه ای چنین خاصیتی دارد؟ آیا خوردن یک تکه کیک با 
یک فنجان چای یا قهوه، روش درست شروع یک صبح بانشاط 
خواهد بود؟ یا اینکه تخم مرغ می تواند پروتئین کافی را به بدن 
برســاند و مغز را فعال کند؟ در این مطلب قصــد داریم به این 
سواالت پاسخ دهیم و شــما را با صبحانه های »مغز فعال کن« 

بیشتر آشنا کنیم.
 صبحانه مهم است؛ اما صرفا غالت صبحانه نیست

صحبت کــردن از صبحانه حرف تازه ای نیســت؛ اما منظور از 

صبحانه ســالم و خوب، خوردن یک پیاله غالت آماده شیرین 
و پرکالری هم نیست؛ چون اکثر مردم تصور می کنند خوردن 
این غالت نه تنها شیک بلکه بسیار مغذی است. صبحانه خوب 
صبحانه ای اســت که انرژی کافی را به شــما بدهد و روحتان 
را شــاداب کند. شــاه کلید این انرژی بخشــی نیز در دریافت 
 پروتئین و غالت کامل اســت؛ یعنی بهترین مواد غذایی برای

فعال کردن مغز و شروع یک روز دل انگیز.
جوی دو سر

 شــب هنگام که ســر را روی بالش می گذارید، روزه شــبانه
آغاز می شــود. صبحانه یعنــی افطار کردن این روزه شــبانه.

زمانی که بیدار می شــوید، مغزتــان نیاز به آذوقــه ای تازه از 
قند و گلوکــز در خــون دارد. مصرف صبحانه شــیرین، باعث 
 افزایش سریع قند خون شــده و طی ساعات بعدی نیز افت قند 

حادث می شــود؛ اما بلغور جوی دو ســر، به آرامی جذب بدن 
می شود. 

بعد از خوردن این مــاده غذایی کامل، قنــد خونتان با ریتمی 
 آرام و منظم افزایــش پیدا می کنــد و دچار افــت قند خون

نمی شوید.
نتایج بررســی ها نشــان می دهد بچه هایی که برای صبحانه 
جوی دوســر مصــرف می کننــد، در مقایســه بــا کودکانی 
 که غالت صبحانــه آماده مــی خورنــد، نمره هــای بهتری

کسب می کنند. این مسئله نیز نظریه تاثیر قند خون بر حافظه 
و تمرکز را قوت می بخشد.

تخم مرغ
تخــم مــرغ یــک صبحانــه کامــل و مفیــد بــرای مغــز 
بــوده و حــاوی پروتئیــن باکیفیــت اســت. بــا توجــه 
 بــه اینکــه بــدن زمــان زیــادی بــرای هضــم پروتئیــن

صرف مــی کند، بعــد از خــوردن ایــن صبحانــه، برای 
 مــدت طوالنــی احســاس ســیری خواهیــد کــرد؛

قنــد  وزن،  کنتــرل  بــر  عــالوه  نتیجــه  در 
 خــون نیــز در ســطح ســالمی نگــه داشــته
ســفیده کــه  باشــد  یادتــان  شــود.   مــی 

تخــم مــرغ، حــاوی باکیفیــت تریــن نــوع 
پروتئیــن اســت. کیفیــت بــاالی ایــن ماده 
 در تخــم مــرغ، در جــذب بهتــر آن بــه بدن

کمک می کند؛ البته گفتنی اســت که تخم مرغ 
 حاوی ویتامین ها و مواد معدنی نیز می باشــد که

 کمــک مــی کننــد جســم و روح در کنــار هم و 
به کمک هم فعالیت کنند.

کره بادام زمینی و نان کامل
این صبحانه عالوه بر اینکه خوشــمزه خواهد بــود، به خوبی 
انرژی تان را نیز بــاال خواهد برد. با مصرف کــره بادام زمینی، 
از خواص پروتئین بهره مند می شــوید. همان طور که گفته 

 شــد، پروتئیــن باعث احســاس ســیری طوالنی مدت
می شود. اگر از نان تســت کامل استفاده کنید، میزان 

قند خونتان نیز در ســطح خوبی قرار می گیرد و در 
طول روز، بهتر کنترل می شود. توصیه می کنیم 
روی نان تست و کره بادام زمینی تان، چند برش 
 موز نیز بچینید تــا ویتامین برنامــه غذایی تان

کامل تر شــود. با ایــن کار پتاســیم خوبی نیز 
دریافت خواهید کرد که باعث می شود مغزتان به 

خوبی اکسیژن رسانی شود؛ به این ترتیب در طول 
روز فکرتان باز و روشــن می شــود و از استرس های 

بیهوده دور می مانید.
ماست يونانی

احتمــاال عــادت به مصــرف ماســت یونانــی بــرای وعده 
 صبحانــه ندارید؛ امــا بهتر اســت بدانیــد این نوع ماســت

هر روز شــهرت بیشــتری در بین مردم پیدا می کند. ماســت 
یونانی نــه تنهــا دارای دو برابر پروتئین بیشــتری نســبت 
 به ماســت های عــادی اســت، بلکه بهتــر و خامــه ای تر از

ماست های دیگر است. پروتئین اضافه این نوع ماست احساس 
خوبی به شما می دهد و باعث می شــود مغزتان به کار بیفتد و 

روز خوبی را آغاز کنید.
یادتان باشــد که ماســت یونانــی، کربوهیدرات کمــی دارد. 
کربوهیدرات ها که در دونات ها و دیگر انواع نان های شیرمال 
و غیره نیز وجود دارد، باعث کاهش شــدید قند خون در اواخر 
روز می شــود. این افت قند خون نیز هوشــیاری مغز را کاهش 
می دهد. توصیه می کنیم مقداری میوه یا بادام نیز به ماستتان 
 اضافه کنید تــا طعم آن بهتر شــود. با مصرف این ماســت، از

چربی های ســالم بهره مند می شــوید و انرژی خوبی عایدتان 
می شود.

شام در صبحانه
گاهی بهتر است تنوع ایجاد کنید. همیشه که الزم نیست مثال 
بلغور جوی دوســر میل کنید یا اینکه خودتان را به تخم مرغ و 
املت ببندید؛ گاهی خوردن آنچه از شــب مانده است نیز خالی 

از لطف نیست.
البتــه منظورمان تکه هــای پیتزا یــا بال مرغ مانده از شــب 
نیســت، اگر ســیب زمینی تنوری یا ســیب زمینــی کبابی 
 مانده اســت، آن را با ماســت یونانی و ســبزی یا حتی سوپ

مانده را با نان سبوس دار میل کنید. 
حتی مــی توانید از مــرغ یا ماهی مانده از شــب، ســاندویچ 
 تهیه کرده و نوش جان کنیــد؛ البته همه چیز به ذائقه شــما

بستگی دارد.

پنج صبحانه ای که مغزتان را به کار می اندازد  مطالعه محققان نشــان می دهد عدم تناسب بدنی، دومین علت 
مرگ زودهنگام بعد از سیگار کشیدن است.

مطالعه بلندمدت و جدید محققان ســوئدی نشان می دهد عدم 
تناسب اندام بعد از سیگار کشــیدن، فاکتور پرخطر پیشگام در 
مرگ زودهنگام اســت. محققان با بررســی حــدود ۸۰۰ مرد 
دریافتند که به ازای افزایش هر میزان تناســب اندام، ۲۱ درصد 

از ریسک مرگ زودهنگام باالی سن ۴۵ سالگی کاسته می شود.
پر الدنوال، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: »حفظ 
 تناســب اندام در اواســط عمر برای کاهش احتمــال مرگ در

دهه های بعد زندگی بسیار حائز اهمیت است. افراد دارای میزان 
تناســب اندام پایین، با افزایش ریســک مرگ در طول زندگی 

مواجه هستند.«
وی در ادامه می افزاید: »ســیگار کشــیدن فاکتــور پرخطری 
 اســت که ارتباطی قوی با مــرگ و میــر دارد. یافتــه های ما

نشــان می دهد تاثیر ورزش های هوازی به مراتب چشمگیرتر از 
تاثیر کلسترول و فشارخون باالست.«

طبق اعالم ســازمان بهداشت جهانی، مشــکالت قلبی ناشی از 
تنگ شــدگی عروق قلب، موســوم به بیماری قلبی ایسکمیک، 

متداول ترین علت مرگ در سراسر جهان است.
محققان با استفاده از تســت ورزش، میزان تاثیر تناسب اندام را 
بر مرگ زودهنگام تعیین کردند. آنها همچنین به بررسی عوامل 
پرخطر اثبات شده بیماری قلبی نظیر سیگار کشیدن، کلسترول 

باال و فشار خون باال پرداختند.
در این مطالعه جدید، ۷۹۲ مرد متولدشــده در سال ۱۹۱۳ که 
در ســال ۱۹۶۷ و در سن ۵۴ سالگی تســت ورزش انجام دادند، 
مورد بررسی قرار گرفتند. بیش از ۶۵۰ نفر از سالم ترین مردان، 
بــا حداکثر مصرف اکســیژن موســوم به max VO۲ تســت 
 max VO۲ ورزششان را انجام دادند؛ در نتیجه هر چقدر اندازه

فرد باالتر باشد، از تناسب اندام بیشتری برخوردار است.

 به گفته محققان آلمانی، شیر دادن به نوزاد، دارای قابلیت کاهش 
ریســک بلندمدت ابتال به دیابت نوع۲ در بین زنانی است که مبتال 

به دیابت بارداری بوده اند.
یافته های محققان موسسه تحقیقات هلموتز زنترام مونچن آلمان 
نشان می دهد شیر دادن می تواند موجب تغییر در متابولیسم مادر 

در راستای حفاظت از وی در مقابل دیابت شود.
متابولیت در زنانی که بیش از ســه ماه به نوزادشان شیر داده اند، 
به شکل قابل توجهی متفاوت از زنانی بود که کوتاه تر از این مدت 

شیر داده اند.
دانیال ماچ، عضو تیم تحقیــق، در این باره می گوید: »شــیردادن 
طوالنی تر به نــوزاد، با تغییــر در تولید فســفولیپیدها و کاهش 
تجمع اسیدآمینه های چندشاخه ای در پالسما خون مادر مرتبط 
اســت.«به گفته محققان، این متابولیت ها با مقاومت انســولین و 
دیابت نوع۲ مرتبط هستند. مطالعات قبلی نشــان داده بودند که 
شیر دادن به نوزاد برای مدت بیش از سه ماه، دارای تاثیر حفاظتی 
است و تاثیر آن تا ۱۵ ســال بعد از دیابت بارداری ادامه می یابد. در 
این تحلیل و بررســی، محققان حدود ۲۰۰ بیمــار را که مبتال به 
دیابت بارداری شده بودند، بررسی کردند. به این شرکت کنندگان، 
محلول گلوگز استاندارد داده شــد و قبل از تست و در طول مدت 
تست، نمونه خونشان گرفته شد؛ سپس محققان نمونه های خون 

۱۵۶ متابولیت مشخص متفاوت را مقایسه کردند.
به گفته محققان، زنان مبتال به دیابت بارداری در مقایســه با زنان 
فاقد این بیماری، کمتر و در طول مدت کوتاه تری به فرزندشــان 

شیر داده بودند.

مســئول ســازمان بســیج وزارت بهداشــت با اشــاره به افزایش 
بیماری های روان که ناشــی از کمبود آرامش اســت، گفت: ما نباید 
شــعار دینی بدهیم، در حالی که به آن عمل نکنیم؛ چرا که این امر، 

باعث ناامیدی مردم شده و به انقالب و وحدت ملی ضربه می زند.
دکتر صیاد یوسفی با اشــاره به پنجمین سال برگزاری طرح معرفت 
حلقه های صالحین اظهار داشــت: امیدواریم در این طرح، بتوانیم از 

فرصت  پیش آمده، تا حد امکان بهره برداری کنیم.
یوسفی با اشاره به آداب زیارت عنوان کرد: یکی از شرایط استجابت 
دعا این اســت که در حق دیگران دعا کنیم؛ از طرفــی باید از خود 
 بگذریــم و به گناهانمــان اعتراف کــرده و از تــه دل حاجاتمان را

طلب کنیم.
فرمانده مرکز مقاومت بســیج وزارت بهداشت بیان کرد: دوران دفاع 
مقدس روحیه و صفای دیگری داشــت؛ اما امروز انسان ها خودخواه 
شــدند و این درحالی اســت که ما باید به عنوان بسیجی به دیگران 

محبت کنیم.
افزايش بیماری های روانی ناشــی از کمبود آرامش و فقدان 

محبت
مسئول بســیج وزارت بهداشــت افزود: امروزه افزایش بیماری های 
روانی، به دلیل افزایش کمبود آرامش و عدم محبت به دیگران است.
 یوســفی با بیان اینکــه ســقوط اخالقــی در دنیا مــوج می زند،
 متذکــر شــد: امــا ایــن مشــکل نبایــد در جمهوری اســالمی

وجود داشــته باشــد؛ چرا که در این صورت همچون باتالقی است 
که بدون توجه به اقشــار جامعه، همه را در خود فــرو برده و باعث 

بی اعتمادی مردم خواهد شد.

وقتــی دچار خــارش می شــوید، واقعــا کنترل آن دشــوار 
 اســت؛ خصوصا اگــر ایــن خــارش در قســمتی از بدنتان

رخ دهد که دسترسی به آن راحت نباشــد. یکی از این نقاط، 
گوش است که خارش آن واقعا آزاردهنده خواهد بود. خارش 
داخل گوش ها می تواند به دلیل موم گوش یا وجود شــوره در 
مجرای گوش باشــد؛ از طرفی عفونــت قارچی، عفونت گوش 

میانی یا ریفالکس اسیدی هم می تواند مسبب عفونت قارچی 
شود. در برخی موارد، عادت فرو کردن چیزی در گوش برای از 
 بین بردن و تســکین خارش، می تواند دلیل روان شناختی هم

داشته باشد. 
نباید از خالل دنــدان )بدون پنبه یا پوشــیده بــا آن(، برای 
برطرف کردن خارش گوش اســتفاده کنید. ســایر وسایل و 
مواد تیز مانند انواع کلید یا حتــی ناخن های تیز هم می توانند 
خطرناک باشــند و منجر به آســیب به پرده گوش یا مجرای 
گوش شوند. اگر دیدید ناگهان داخل گوشتان خارش گرفت، 
زیاد نگران نشــوید. با این همه، اگر دیدید این خارش به وفور 
رخ می دهد، ممکن اســت نشــانه نوعی بیماری جدی مانند 
عفونت گوش میانی باشــد و بهتر اســت حتمــا به متخصص 

مراجعه کنید.

متخصص گوارش با اشــاره به عالئــم ترش کــردن معده گفت: 
 اســتعمال دخانیات، بــارداری و اضافــه وزن، از جملــه عوامل

ترش کردن یا رفالکس معده است.
 حســن رزاقی گفت: در معده دریچه ای وجــود دارد که در حالت 
 طبیعی به محض عبور غذا بســته می شــود؛ اما اگر به طور کامل

بسته نشود، اسید معده ترشح شده و به سمت باال حرکت می کند.
 وی ادامــه داد: این عمــل را رفالکس یــا در اصطــالح عامیانه
 ترش کردن مــی گویند کــه با عالئمی مثل ســوزش ســر دل

همراه است.
این متخصص گــوارش گفــت: در صورتی که فرد بیــش از ۲ بار 
 در هفته با عالئــم رفالکس معده مواجه شــود، باید به پزشــک

معالجه کند. رزاقی ادامه داد: بیشــترین عالئــم رفالکس معده، 
داشــتن حالت تهوع، سرفه مداوم، درد قفســه سینه، خس خس 

سینه و التهاب گلو است؛ به طوری که گاهی فرد احساس گرفتگی 
در صدا می کند.

این متخصص گــوارش، عوامل پیدایش رفالکــس معده را اضافه 
وزن،خوردن بیش از حد غذاهای چــرب، مصرف دخانیات، الکل ، 
قهوه یا شکالت، بارداری و اســترس بیان کرد و گفت: این عوامل 

باعث فشار آمدن به دریچه معده شده و آن را ضعیف می کند.

این گیاه را می توان به صورت خام در ساالد یا از برگ های 
آن به صورت پخته در سوپ استفاده کرد. خواص تربچه 
در مورد بیماری ها و فواید آن برای قســمت های مختلف 

بدن، در زیر آورده شده است:
یرقان )زردی(: تربچه برای کبد و معده بسیار مفید است 
و سم زدای بسیار خوبی است که خون را تصفیه می کند. 
تربچه در بیماری یرقان به طور شگفت آوری به پاکسازی 
بیلیروبیــن از خون کمک کرده و همچنیــن تولید آن را  
تنظیم می کند؛ عالوه بر این، با افزایش اکسیژن در خون، 
از تخریب ســلول های قرمز جلوگیــری می کند. تربچه 
)ترب( سیاه برای یرقان مفیدتر اســت؛ برگ های تربچه 

نیز برای درمان یرقان بسیار مفید هستند.
کبد و کیسه صفرا: تربچه به طور خاص برای کبد و صفرا 
بســیار مفید اســت و جریان صفرا، بیلیروبین، اسیدها و 
آنزیم ها را تنظیم می کند و بیلیروبیــن را از خون زدوده 
و کبد را ســم زدایی می کند؛ عالوه بر این، تربچه حاوی 
آنزیم هایی شــبیه به مایروسیناس، دیتاســتاز و استئار 
است که از کبد و کیسه صفرا در مقابل عفونت ها و زخم ها 

پیشگیری می کند.
هموروئید )بواســیر(: تربچه سرشــار از فیبر است که به 
هضم غذا کمــک کرده و جذب آب را آســان می کند، در 
رفع یبوست موثر بوده )یبوست یکی از دالیل اصلی ابتال 
به بواسیر اســت( و در نتیجه از ایجاد یا گسترش بواسیر 

پیشگیری می کند.

اختالالت ادراری: تربچه خاصیــت ادرارآور دارد و میزان 
ادرار را افزایش می دهد. آب تربچه بــرای درمان التهاب 
 و ســوزش ادرار اســتفاده می شــود؛ همچنین کلیه را
 تمیــز کــرده و عفونــت کلیه هــا و سیســتم ادرار را

از بین می برد و بــه طور کلی به رفع اختالالت سیســتم 
ادرار کمک می کند.

کاهــش وزن: تربچه به دلیــل فیبر باالیی کــه دارد، به 
سرعت معده را پر کرده و بدون اینکه کالری زیاد به بدن 
برساند، احساس سیری ایجاد می کند؛ در نتیجه انتخاب 

خوبی برای افرادی است که می خواهند وزن کم کنند.

دراین نوشتار دالیلی را بر می شمریم که  چرا  شما باید روزی یک 
انبه بخورید:

7. از چشم ها مراقبت می کند
 آیا می دانســتید انبه  سرشار از ویتامین آ اســت؟ یک فنجان انبه

خرد شــده، ۲۵ ٪ از نیاز روزانه تان به ویتامین آ را تامین می کند. 
انبه دید چشم را بهبود می بخشــد، با خشکی چشم مبارزه کرده و 

همچنین از شب کوری پیش گیری می کند.
8- به هضم غذا کمک می کند

انبه حاوی آنزیم هایی است که به تجزیه پروتئین کمک می کنند. 
طبیعت فیبری انبه  در فرآیند هضم و حذف موثر اســت. این میوه 

غنی از فیبر غذایی پریبیوتیک، ویتامین و مواد معدنی است.
9- سیستم ايمنی تان را تقويت می کند

ترکیب فوق العاده ویتامیــن ث، ویتامین آ و ۲۵ نــوع مختلف از 
کاروتنوئیدها،  سیستم ایمنی بدن شما را سالم نگه می دارد.

10- به بهبود تمرکز حواس و حافظه کمک می کند
مشــغول مطالعه برای امتحاناتتان هســتید؟ این میوه سرشار از 
گلوتامین اسید-یک پروتئین مهم برای تمرکز و حافظه- است. به 
کودکانی که در تمرکز برای درس خواندن مشکل دارند، انبه  بدهید.

11. آهن بااليی برای زنان دارد
انبه سرشار از آهن است؛ از این رو راه حل طبیعی و عالی برای کسانی 
است که مبتال به کم خونی هستند. زنان یائسه و باردار می توانند به 
وفور انبه بخورند تا همزمان ســطح آهن و کلسیم بدنشان افزایش 

یابد.
12. از تشکیل سنگ کلیه پیشگیری می کند

در طب چینــی، انبه ، یک میوه ترش و شــیرین همــراه با انرژی 
خنک کننده در نظر گرفته می شود که می تواند خطر تشکیل سنگ 

کلیه را نیز کاهش دهد.
13. میان وعده مناسبی است

به جای خوردن چیپس و کلوچه ناسالم، چرا از چند برش انبه لذت 
نبریم؟ شاید یکی از خوشمزه ترین میوه های خشک، انبه باشد.

14. مقوی معده است
قبل از خواب، ۱۰ تا ۱۵ برگ انبه  را در آب گرم بیندازید و درب ظرف 
را ببندید. صبح روز بعد آن را صاف کنید و با معده خالی بنوشید. این 

کار را به طور مرتب انجام دهید.

عدم تناسب اندام و سیگار؛ 
دو علت اصلی مرگ زودهنگام

شیر مادر، خطر ابتال به ديابت را 
کاهش می دهد

کمبود آرامش؛ علت افزايش 
بیماری های روان

با خارش غیرقابل کنترل گوش  چه کنیم؟

خواص بی نظیر تربچه را 
از دست ندهید

چرا بايد انبه بخوريم)2(

چه زمانی معده ترش می کند؟

خواص خوراکی ها

یکی از مشــکالت رایج امروزی آقایان و خانم ها در 
جوامــع مختلف، شــیوع ریزش موی بیــش از حد 
می باشد که زیبایی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد؛ 
بر همین اســاس درمان های متفاوت بــرای بهبود 
رشــد مو و نیز راه هــای جلوگیری از ریــزش مو، از 
اســتقبال قابل توجهی برخوردار می باشــد. توصیه 
متخصصان پوســت و تغذیه، حاکی از آن اســت که 
یکی از ویتامین های قابل توجه در رشد مو، ویتامین

E اســت. الزم به ذکر اســت که این نــوع ویتامین، 
 از ویتامین هــای محلــول در چربی بــوده و میزان

بیش از حــد مصــرف آن می تواند اثرات ســوئی بر 
سالمتی شما داشته باشد. 

 نقش ويتامین Eدر سالمتی 
 ویتامین E یک عنصر کلیدی و حیاتی برای رشــد 
موهاســت؛ ولی این عنصر حیاتی همچنین مزایای 
بســیاری برای ســالمت ســایر اعضای بدن دارد. 
مطالعات انجام شــده در مورد عملکرد این ویتامین 
در بدن نشــان داده اســت که ویتامیــن E دارای 
خواص آنتی اکســیدانی اســت و برای جلوگیری از 
 بروز آســیب رادیکال های آزاد بســیار موثر اســت.

و  اکسیداســیون  از  همچنیــن   E ویتامیــن 
تخریــب چربی ها جلوگیــری کــرده و همچنین از 
 غشــاهای ســلولی که بخش عمده آنها را چربی ها

تشــکیل می دهند، محافظت می کند. مطالعات در 
زمینه تاثیر این ویتامین بر سالمت بدن، حاکی از آن 
است که مصرف کافی ویتامین E، با کاهش گرفتگی 
عروق قلبی و نیز ســکته قلبی همراه اســت. اثرات 
 آنتی اکســیدانی این ویتامین، از بروز ســرطان نیز

جلوگیری مــی کند. جالب اســت بدانیــد مصرف 
ویتامینE در بهبود کبد چرب نیز توصیه می شــود؛ 
عالوه بر این نشان داده شــده که ویتامین E به رشد 
موها و پیشگیری از کاهش موها نیز کمک می نماید. 
 مکانیســم اثــر ویتامینE بــر تقویت موهــا، هنوز

به طور دقیق شــناخته نشده اســت؛ یکی از دالیل 
احتمالی این اســت که ویتامین E به رشــد عروق 
خونی و مویرگ های خونرســان به ریشه موها کمک 
می نماید و زمانی که مویرگ ها افزایش یابند، جریان 
 خون بهتر می شــود؛ لذا به نظر می رســد با مصرف
 ویتامیــن E، میــزان جریان خون به پوســت ســر
 بهتــر شــده و رونــد پیشــگیری از ریــزش موها

تقویت می گردد. 

ويتامین E و نقش آن
 در رشد مو

پیشنهاد  سردبیر: 
»پشه ماالريا« سرطان را فراری می دهد!

»پشه ماالريا« 
سرطان را فراری 
می دهد!

بیماری ماالریا ناشی از انگل پالسمودیوم است که بوسیله نیش پشه 
گسترش می یابد. بر اساس آمار سازمان یونیسف، بیش از یک میلیون 

نفر در سال در اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند.
محققان دانمارکی به تازگی دریافته اند که انگل عامل بیماری ماالریا، 

پروتئینی تولید می کند که به توقف بیماری سرطان کمک می کند.
دانشمندان دانمارکی دریافتند واکسن ساخته شده از پشه ماالریا، در 

کشتن سلول های سرطانی بدن انسان موثر است.

بیماری ماالریا ناشی از انگل پالسمودیوم است که بوسیله نیش پشه 
گســترش می یابد که بر اساس آمار سازمان یونیســف بیش از یک 

میلیون نفر در سال در اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند.
 دانشــمندان با اســتفاده از انگل ماالریا موفق به ســاخت واکسنی

شــده اند که با جفت شدن با ســلول های عفونی ناشی از تومورهای 
سرطانی، آنها را از فعالیت باز می دارد.

 بر اساس این تحقیق، دانشــمندان نگران بازار ســیاه پشه ماالریا و

 از بین رفتن نسل این حشــره در اثر کشــف این روش درمانی برای
از بین بردن سلول های سرطانی هستند.

توماس مندکورن، دانشجوی دکتری دانشگاه دانمارک، در این رابطه 
می گوید: پروتئین ماالریا به ســطح ســلول های سرطانی چسبیده  
و آنها را نابود مــی کند و محققان امیدوارند کــه بتوانند در آینده ای 
نزدیک در محیط های غیر آزمایشگاهی، این سلول ها را به بدن افراد 

تزریق کنند.
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يادداشت

يادداشت

به گزارش خبرگزاری خبرآنالین؛ وقتی بهار امســال فیلم »به ایران 
نروید« در فضای مجازی پخش شــد، بســیاری از ایرانی ها در ابتدا 
فکر کردند اقدامی دیگر در جهت لکــه دار کردن تصویر ایرانی ها در 
جهان انجام شده اســت.اما دقیقا عکس این اتفاق، رخ داد؛ فیلمساز 
فرانسوی، بنجامین مارتینیه گفت که فیلمش به هدف از بین بردن 
 سوءتفاهم ها در رابطه با ایران، ساخته شده اســت. این فیلم کوتاه 
هم اکنون توسط صدها هزار نفر در یوتیوب دیده شده و میان ایرانی 

ها در فضای مجازی پخش می شود.
 مارتینه گفــت: من می گویــم خــارج از اطالعاتی کــه در اخبار 
گفته می شــود افراد زیادی چیزی درباره ایران نمی دانند. ایران در 
حال تغییر است و پتانسیل گردشگری این کشــور بسیار باالست. 
گرم بــودن مردم و فرهنگ این کشــور دارایی هــای آنها در زمینه 

گردشگری است.
 صنعــت گردشــگری ایــران  پس از ســال هــا جنگ با عــراق و 
 تحریم های مختلف هم اکنون در حال تولدی دوباره است؛ بر اساس 
گزارش های ســازمان جهانی گردشــگری، تعداد توریســت های 
ایران از زمان انتخاب حســن روحانی به عنــوان رییس جمهور به 
 4/8 میلیون نفر رســیده اســت. برجام و لغو تحریم ها پس از توافق 
هسته ای، درهای ایران را به روی گردشــگران باز کرده است. سال 
گذشته سازمان گردشــگری ایران اعالم کرده بود5/2  میلیون نفر 
توریست با هزینه 1/7 هزار دالر در طول سفر از ایران بازدید کرده اند  

که 8 میلیون دالر برای کشور ایران سود داشته است.
ایران خانــه 19 منطقه میراث فرهنگی یونســکو اســت؛ از تخت 
جمشــید 2500 ســاله تا بازارهای تهران و تبریز. یک توریســت 
بریتانیایی که به تازگی از ایران بازدید کرده بــود در رابطه با اوضاع 
گردشــگری ایران به الجزیره گفت: حتی االن برای ما سخت بود تا 

هتل پیدا کنیم. هتل ها کامال پر بودند مخصوصا در شیراز و اصفهان.
همسر این گردشگر بریتانیایی هم گفت که سال هاست با همسرش 
 به ایران می آیند، امــا هر بار که  ایــن موضوع را به خانواده شــان 
 مــی گویند)چون آنهــا اطالعی از شــرایط ایران ندارنــد(، نگران 

می شوند و می گویند ایران ناامن است.
اما آيا ايران آماده يک انفجار گردشگری است؟

به گفته محمد رحمانیان یکی از موســس های یک تــور در ایران، 
صنعت گردشگری به شــدت در حال رشد اســت و برای ادامه این 
روند نیاز به ســرمایه گذاری دارد؛ »ما به هتل های 5 ستاره بیشتر 
و مکان های گردشگری با ظرفیت باال نیاز داریم.« ایران درنظردارد 
طی یک برنامه 20 ســاله اقتصادی تــا ســال 2025، میزبان 20 
میلیون توریســت باشــد،از این رو  نیازمند مکان های زیادی است 
تا از گردشــگران میزبانی کند.اخیرا توافقی میان دو کشور ایران و 
ترکیه امضا شده است که به ســرمایه داران ترکیه اجازه می دهد در 
شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد هتل سازی کنند. در 
 چند سال اخیر هتل هایی با مشارکت فرانسه و اسپانیا هم در ایران 
ســاخته شــده،عالوه بر این ایران توافقاتی با چین در جهت جذب 

گردشگر چینی هم داشته است.
لغو تحریم هــا در زمینه هوایی هــم برای ایران مفید بوده اســت؛ 
 هواپیماهــای مســافربری جدیدی در ایــران خریداری شــده و 
 هواپیمایــی هایــی چــون هواپیمایــی فرانســه و بریتانیــا هم

 اعالم کرده اند که به ســفر هایشــان به تهران ادامه می دهند.البته 
رحمانیان بر این باور اســت که گردشگری ایران هنوز مشکالتی هم 
دارد: »گردشــگران هنوز در رزرو کردن هتل، قطار و پرواز در ایران 
دچار مشکل هســتند زیرا هنوز در ایران نمی توان از کارت اعتباری 
استفاده کرد.«وی در رابطه با ملیت گردشگران گفت: سال گذشته 
توریســت ها اکثرا از اســترالیا و آلمان بودند، اما توریست هایی از 
ایتالیا، اســپانیا و حتی ایاالت متحده آمریکا هم داشته ایم. حتی دو 
آمریکایی برای ماه عســل خود به ایران آمده بودند.در یکی دیگر از 
اقدامات انجام شــده برای جذب توریست، ایران به گردشگران 190 
کشور اجازه داد که با رســیدن به ایران ویزای 30 روزه بگیرند. البته 

آمریکایی ها و انگلیسی ها جزو این 190 کشور نیستند.
رحمانیان در رابطه با گردشــگران آمریکایی هم گفت:درپی بهبود 
ارتباط سیاسی میان دو کشور، ما آمریکایی های زیادی را دیدیم که 
ابراز عالقه مندی کرده اند تا از ایران بازدید کنند، اما چون برای سفر 
نیاز به تور داشتند و این امر سبب باالرفتن هزینه های آنها  می شد، 

نتوانستند به ایران سفر کنند.
مارتینیه در حاشــیه کلیپ »به ایران ســفر نکنید« گفته که او هم 
همان نگرانی های دیگر توریســت ها را نســبت به ایران داشته  اما 
اینگونه نبوده است: »ایران کشوری بسیار مهمان نواز است، مردم از 
مسیرشان خارج می شوند که به شما کمک کنند و حتی شما را برای 
شام دعوت کنند.« او همچنین در رابطه با فیلم کوتاه خود گفت: هر 
بار ایرانی ها چیزی را می بینند که تصور ایجادشده در مورد ایران را 

تغییر می دهد سریعا آن را در فضای مجازی به اشتراک می گذارند.

آيا ايران آمادگی يک »انفجار توريستی« را دارد؟

 تاثیرات »به ايران سفر نکنید« 
و برجام به روايت الجزيره

قاب روز

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، به روز رســانی 
 ســامانه های حفاظتــی موزه هــا و اماکــن تاریخی، 
بهره گیری از امکانات پیشــرفته و فناوری های نوین را 

بستری برای تامین نظم و امنیت این اماکن دانست.
سردار  امیر رحمت الهی با اشاره به اهمیت مقوله میراث 
فرهنگی به عنوان سرمایه ملی، اظهار کرد: برای افزایش 
توان پیش بینــی مخاطرات حفاظتــی، کاهش خطای 
انســانی، ایجاد و بهره گیری از تجهیزات هوشــمند و 
سیســتم های امنیتی مکمل و فناوری های نوین بسیار 

ضروری و موثر است.
وی با تاکید بر این مطلب که به روز رســانی  سامانه های 
حفاظتی  در حوزه پیشــگیری نیز بســیار موثر خواهد 
 بود، افــزود: برقراری نظارت »هوشــمند« در ســطح 
موزه هــا و اماکن تاریخــی از فاکتورهــای کلیدی در 
کاهش وقوع جرائم و جلوگیری از آن به شــمار می رود 
که یگان حفاظت در این زمینه با پیگیری های پیوسته، 
بهره گیری از خدمات بهینه و به روز، ســامانه هشــدار 

الکترونیک » مها« را به زودی محقق خواهد کرد.
ســردار رحمت الهی باال بردن ضریب حفاظت موزه ها و 
اماکن تاریخی و بهره گیری از امکانات فنی پیشرفته به 
عنوان زیر ساخت های پشــتیبان  و تامین کننده نظم و 

امنیت در حوزه میراث فرهنگی را ضروری دانست.
وی ادامه داد: از مهم تریــن ویژگی ها و امتیازات اجرای 
 این طرح در مــوزه ها و اماکــن تاریخی مــی توان به 
صرفــه جویی در مصرف انــرژی و هزینه هــای نیروی 
انســانی، افزایش چشــمگیر ســرعت اطالع رسانی به 
واحد های گشــتی در هنگام ارتکاب جرم و وقوع موارد 
مشــکوک، نظارت دائمی و بی وقفه بــر اماکن میراث 

فرهنگی و ...اشاره کرد.
 ســردار رحمــت الهــی بیان کــرد: بــه ایــن ترتیب 
محدودیت های کمبود نیروی انسانی برای پاسداری از 
میراث فرهنگی از میان برداشته شــده و می توان ازاین 

اماکن با کیفیت و ضریب امنیتی یکسان حفاظت کرد.
وی گفــت: در آینــده ای نزدیــک شــاهد راه اندازی 
 آزمایشــی سیســتم امنیتی مکمل و نصــب آالرم در

 موزه های تهران خواهیم بود.
اجرای این ســامانه های امنیتی اگرچه در آغاز ممکن 
 اســت هزینه هایی در پی داشــته باشــد اما در ادامه با 
صرفه جویــی در نیروی انســانی و افزایش چشــمگیر 
ضریب حفاظتی اماکن، اطمینان خاطر و امنیت عمومی 

قابل توجهی را به ارمغان خواهد آورد.

فرمانده يگان حفاظت میراث فرهنگی خبر داد:

به کار گیری سامانه های امنیتی 
در حفاظت از میراث فرهنگی

خبر

اگر در پی چیزی بیشتر از یک ساحل زیبا برای گذراندن اوقات فراغت 
خود هستید، همراه ما باشید تا در ادامه این مطلب با برخی از بهترین 
شهرهای جزیره ای جهان آشنا شوید. این شــهرها افزون بر سواحل 
شنی زیبا و درختان نخل، از تاریخ و فرهنگی خاص با چاشنی محلی 
نیز برخوردار هستند. از این رو، می توانید اقامتگاه های ساحلی معمولی 

را رها کرده و برای سفر به جزیره هایی فوق العاده برنامه ریزی کنید.
ساحل اديستو، جزيره اديستو، کارولینای جنوبی

 جزیره ای زیبا و کم ازدحام که به دور از دغدغه های زندگی مدرن امروز، 
محیطی آرام و لحظاتی فراموش نشدنی را برای بازدیدکنندگان رقم 
می زند. نکته جالب توجه، تعداد کلیساهای جزیره »ادیستو« است که 

بیش از رستوران ها و مغازه های آن هستند.
روسو،   دومینیکا

شهر روسو به نام »جزیره طبیعت« نیز شــناخته می شود و بهشت 
دومینیکا برای گردشــگران عالقه مند به فعالیت هــای فضای آزاد 
محسوب می شود. روسو، پایتخت دومینیکا نیز بوده و از فرهنگی غنی 
برخوردار اســت. از ویژگی های این شهر می توان به ترکیب معماری 

کاراییبی و کریول و چندین مزرعه قدیمی اشاره کرد.
ساحل فرناندينا، جزيره آملیا، فلوريدا

شهر زیبای »فرناندینا« دارای منطقه ای تاریخی به نام »شهر قدیمی« 
است که در فهرست مکان های تاریخی ملی آمریکا ثبت شده است. 
ساختمان هایی با معماری ویکتوریایی، خیابان های درختکاری شده و 
خانه های جنوبی رنگارنگ از ویژگی های این شهر محسوب می شوند. 

هنگامی که در ساحل حضور ندارید می توانید از »موزه دریایی ساحل 
فرناندینا« و یا »موزه تاریخ جزیره آملیا« بازدید کنید.

بريگس، نیوفاندلند، کانادا
 این منطقه آرام یکی از بهترین شــهرهای ســاحلی کانادا محسوب

  می شــود که چشــم انداز زیبای آن به تنهایی ارزش سفر را توجیه 
می کند. خط ســاحلی ناهموار به همراه کلیساها، باغ ها و کلبه هایی 

جذاب به سبک انگلیسی از ویژگی های »بریگس« هستند.
سنت جورجز، برمودا

این مقصد گردشــگری مطرح در لیســت میراث جهانی یونسکو به 
ثبت رســیده و قدمت آن به اوایل قرن هفدهم میالدی باز می گردد. 
در حقیقت، »سنت جورجز«، قدیمی ترین شهر مستعمراتی انگلیسی 

زبان روی سیاره زمین اســت. ویرانه های گوتیک، عمارت های بزرگ 
قرن هجدهمی و کلیســاهای زیبای قدیمی همانند تکه ای از دنیای 

کهن در دوران پیشرفته امروز است.
هانالی، کائوآئی، هاوايی

»هانالی«، مکانی فوق العاده برای عاشقان هنر محسوب می شود. این 
شهر دارای چندین گالری است که به ارائه آثار هنرمندان ساکن این 

شهر می پردازند. 
 Waioli«  از دیگر گنجینه های هانالی می توان به خانه و کلیســای
Mission« و باغ و ذخیره گاه »لیماهولی« اشــاره کرد. این شهر با 

کوه های سرسبز، پرتگاه های زیبا و سواحل بکر احاطه شده است.
لرويک، جزاير شتلند، اسکاتلند

قایق های ماهیگیری شــناور روی آب، گورســتان ســاحلی و خط 
 ساحلی زیبا و ســنگی، منظره  اکثر مکان های »لوریک« را تشکیل 
داده  است. لرویک، پایتخت جزایر »شتلند«  است و یکی از جاذبه های 
 محبوب آن نیز  به شــمار می رود. لرویک شــهر آرامی  محســوب 
 می شود و می توانید با ماهیگیران و افراد محلی گپ های دوستانه ای 

داشته باشید.
کوکبرن، گراند ترک، جزاير ترکس و کايکوس

این شهر قدیمی مســتعمراتی به واسطه ساختمان های سفید رنگ 
و تاریخچه خود مشهور است. کوکبرن )در قاره آمریکا( مکانی است 
که »کریســتف کلمب« برای نخســتین بار گام به  آن نهاد. بقایای 
کشتی های غرق شده در اطراف این جزایر شرایط محیطی جذابی را 

برای تجربه یک غواصی فراموش نشدنی ایجاد کرده اند.
دهکده لوپز، جزيره لوپز،   واشنگتن

دهکده »لوپز« مرکز فرهنگی و تجاری جزیره »لوپز« است. در فصل 
تابستان گردشگران می توانند مواد غذایی تازه و صنایع دستی محلی 

را در بازار »کشاورزان لوپز«خریداری کنند. بسیاری از رستوران های 
این دهکده چشم اندازهای زیبایی داشته و غذاهای دریایی خوشمزه ای 
عرضه می کنند. در بوتیک ها و گالری هــای آن نیز می توان به خرید 

جواهرات دست ساز و سوغاتی های دیگر محلی پرداخت.
اِرموپولیس، جزيره سايروس، يونان

زمانی »ارموپولیس« شلوغ ترین بندر حمل و نقل دریایی یونان بود و 
همچنان مکانی فوق العاده برای تماشــای معماری مجلل و لوکس 
محسوب می شود. عمارت های نئوکالسیک و ساختمان های مرمری 

به سبک ونیزی از جاذبه های این شهر ساحلی هستند.

پیشنهاد سردبیر: 
به جای ترکیه به قبرس و گرجستان برويد!

عمارت وکیل الملک )عمارت وکیل(

راهنما

هتل کريستین رونالدو در ماديرا 

کريستین رونالدوی 31 ســاله  اين روزها به سراغ 
زادگاه خود در ماديرا ) جزيــره ای در پرتغال (  رفته 
و  توانســته هتلی با نام  CR7 در اين جزيره افتتاح 
کند. جزيره ای که مزين به مجسمه برنزی از شمايل 
 اوســت و درآينده فرودگاهی با نام اين فوتبالیست 
خواهد داشــت.هتلی با  48 اتاق و البته يک سويیت 
منحصر به فرد که مجهز به تلويزيــون 48 اينچی،  
کنسول پلی استیشــن 4 و  ســکويی برای  انجام 
يوگاست. همچنین بااستفاده از عینک های سه بعدی 

 در نظر گرفته شده می توان لذت بازی و ديدن تصاوير
 ســه بعدی را به خوبی حس کرد. عالوه بر همه اين 
امکانات، مســافران می توانند از برنامه بدن سازی 
 ويژه رونالدو نیز آگاه شوند. موضوعی که شايد برای 
خیلی ها جالب توجه باشد. جکوزی و استخر شنای 
روباز اين مجموعه در پشــت بام هتل قــرار دارد 
 و در  طبقــه اول آن موزه ای با نام رونالدو ســاخته 
شده است. قرار است در سال 2017 هتل های ديگری 

نیز در مادريد و نیويورک تاسیس شود.

زیباترین شهرهای جزیره ای جهان را بشناسید

سفر به قبرس شمالی، گرجستان، روسیه و بلغارستان از سوی 
دفاتر خدمات مسافرتی که ممنوعیت تورهای گردشگری ترکیه 

بازار فروش آنها را کساد کرده است، تبلیغ و پیشنهاد می شود.
به گزارش خبرنــگار مهر، پس از کودتــای ترکیه و ممنوعیت 
اجرای تورهای گردشگری به مقصد شهرهای ترکیه، آژانس های 
مسافرتی در پاسخ به ســواالت متعدد مسافرانی که قصد ورود 
به ترکیه را دارند، برای ســفر به قبرس شــمالی، گرجســتان 
و بلغارســتان تبلیــغ می کنند.اکنون تورهای گردشــگری 
گرجستان در پایین ترین مبلغ برای سه شــب اقامت در هتل 
سه ستاره تفلیس و ترانســفر فرودگاهی و بلیت هواپیما از یک 

میلیون و 250 هزار تومان به باال قیمــت دارد. اما برای افزودن 
شهر باتومی به پکیج تور گرجستان و افزودن چهار شب اقامت 
دیگر و راهنمای فارســی زبان به همراه دو گشت کامل با ناهار 
در این دو شــهر مبلغ یک میلیون و 800 هزار تومان برای این 
تور در نظر گرفته شده است.اما سفر به  دیگرمقصد پیشنهادی 
دفاتر مسافرتی به گردشگران ایرانی و هفت شب اقامت در هتل 
چهار ستاره پایتخت بلغارستان، حدود دو میلیون و 200 هزار 
تومان هزینه خواهد داشــت که البته دفاتر خدمات مسافرتی 
اعالم می کنند برای سفر به این کشور باید مدت زمان زیادی را 
برای گرفتن ویزا و تهیه مــدارک آن در نظر گرفت، چرا که این  

کشــور به ســختی ویزا می دهد و نیاز به وثیقه چند میلیونی، 
پرینت حساب بانکی به زبان انگلیســی و ارسال مدارک شغلی 
است.سفر به روسیه نیز این روزها از نظر دفاتر خدمات مسافرتی 
پررونق شده است. تورهای گردشگری مسکو و سن پترزبورگ 
برای هفت شب اقامت در هتل ســه و چهار ستاره باچهار وعده 
ناهار ، چهار میلیون و 200 هزار تومان فروخته می شود که اگر 
مسافران درخواســت صندلی بیزینس کالس را داشته باشند، 
 مبلغ 450 هزار تومــان و برای صندلی فرســت کالس مبلغ

 750 هزار تومان به این تور اضافه می شود.اما تور قبرس شمالی 
که در رده مقاصد پیشنهادی به گردشگران ایرانی قرار گرفته، 

برای هفت شــب اقامت در هتل سه ستاره با یک گشت کشتی 
با ناهار حدود 2 میلیون تومان نرخ دارد. برای گرفتن ویزای این 
کشور نیز باید گواهی اشــتغال به کار، پرینت ۶ ماه آخر گردش 

حساب با ترجمه انگلیسی و ضمانت مالی ارائه شود.
برخی از دفاتر خدمات مسافرتی نیز مســافران را به سفرهای 
طبیعت گردی آفریقای جنوبی همزمان با تعطیالت آخر هفته 
ترغیب می کنند. بلیت این تور به مدت 11 روز در هتل 5 ستاره 
از 12 میلیون تومان به باال فروخته می شود. البته این تور در رده 
تورهای لوکس قرار دارد که قیمت آن بسته به نوع ستاره هتل و 

مدت اقامت متغیر است.

پیشنهاد دفاتر مسافرتی؛

 به جای ترکیه به قبرس و گرجستان برويد!

به گزارش ایسنا، آیسسکو )ISESCO( نهاد فرهنگی، علمی و آموزشی 
وابسته به سازمان کنفرانس اسالمی، مشهد را به  عنوان پایتخت فرهنگی 
جهان اسالم در سال 2017 انتخاب کرد. برگزاری این رویداد مهم برای 
شهر مقدس مشهد و کشور ایران، فرصتی را فراهم می کند که از طریق آن 
عالوه بر توســعه و ارتقای فعالیت های فرهنگی و هنری، مخاطبان خود 
را در گســتره جهانی از طریق صورت بندی و ارسال پیام های فرهنگی و 
هنری، با تمدن و فرهنگ ایرانی - اســالمی آشنا کند.این در حالی است 
که اقدامات انجام شده به اعتقاد ســید مهدی حجت، بنیانگذار سازمان 
میراث فرهنگی، شکل و ترکیب شهر مشهد شایسته مقامی که در ذهن 
مردم دارد، نیست.او در این زمینه اظهار کرد: تصمیمات گرفته شده برای 
مشهد 2017 نباید به گونه ای باشد که امروز شهردار یک تصمیم و فردا 
اســتاندار تصمیم دیگری بگیرد، این تصمیمات خلق الساعه و مدیریتی 
است که مبتنی بر مطالعات وسیع نیست و باید به شدت از آن پرهیز شود.

وی با بیان اینکه شکل و ترکیب شهر مشهد شایسته مقامی که در ذهن 
مردم دارد، نیست، بیان کرد: کسی که وارد شهر مشهد 2017 می شود، 
باید احساس کند وارد یکی از قطب های شیعیان به خصوص گردشگری 
شیعیان شده است، به آن معنا که در این شهر خطایی در زمینه رانندگی، 
معامله، کســب و کار و حتی نظافت رخ ندهد،همچنین آمار  آسیب های 

اجتماعی بسیار کم و مراعات اخالقی در حد مطلوب باشد.
وی افزود: اقداماتی که در سطح شهر مشهد صورت گرفته مطلوب مشهد 
2017 نیست و هنوز با استانداردها فاصله زیادی دارد، باید فکر و کار کرد. 
کارهایی که تاکنون برای مشهد 2017 انجام گرفته، بر اساس تصمیمات 

سریع مدیریتی بوده است.

از تصمیمات خلق الساعه برای مشهد 
2017 پرهیز شود

ويژه

اصل بنای این عمارت به دوره زندیه مربوط می شــود که توســط 
حاج محمد رشــید بیگ وکیل از امرای مفرخان زنــد، احداث و 

در دوره هــای بعدی به تدریج تکمیل شــده اســت. اولین تعمیر 
کلی در ســال 1310 هجری قمری و توســط امان ا... خان وکیل 

 الملک صورت گرفــت تا اینکه امان ا... خان وکیــل الملک آن را به 
مجموعه ای شامل چندین ســاختمان، حیاط و باغ کنونی تبدیل 

نمود. ساختمان قدیمی به علل مختلف قبل از انقالب تخریب شد، 
اما با سعی و تالش مالکش به سبک قدیم بازسازی شده است.
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ويژهيادداشت

اخبار کوتاه

نمايشگاه

نهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، ریخته گری، 
 فوالد، معادن و صنایع وابســته در تاریــخ ۱۲ تا ۱۵ 
مرداد ماه در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی 
اســتان اصفهان در کنار پل تاریخی شهرستان برگزار 
 می شود.به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان، در نهمین سال برگزاری 
این نمایشــگاه، ۹۳ مشــارکت کننده از استان های 
اصفهان، تهــران، خراســان رضــوی، مازنــدران و 
آذربایجان شرقی و یک مشــارکت کننده خارجی از 
کشور هندوســتان در فضایی به مساحت هشت هزار 
مترمربع به نمایش جدیدتریــن توانمندی های خود 
می پردازند.حاضران در این نمایشــگاه در زمینه های 
تولید فوالد، چدن و فلزات غیرآهنی، ماشــین آالت و 
تجهیزات صنعتی وابسته، تصفیه خانه های صنعتی و 
خدمات صنعت متالورژی و شکل دهی فلزات، معادن 
 و انجمن ها، نشــریات و مراکز علمــی مرتبط فعالیت 
دارند.شــرکت های فــوالد مبارکه اصفهــان، فوالد 
هرمزگان، هلدینگ توکا فوالد، آتیه فوالد نقش جهان، 
صنایع ریخته گری سپاهان فوالد تشگاه، شرکت فوالد 
سفید دشــت چهارمحال و بختیاری، فوالد امیرکبیر 
کاشان، شرکت صنایع ریخته گری اصفهان، مهندسی 
 بیــن المللــی فوالدتکنیــک، صنایــع الکترواپتیک 
صــا ایــران و فوالدیــن ذوب آمل از شــاخص ترین 
مشــارکت کنندگان این دوره نمایشــگاه متالورژی و 

ریخته گری اصفهان خواهند بود.
 حضور شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهان بــا تمامی 
شــرکت های اقمــاری و زیرمجموعه خــود در قالب 
یک ســالن یک هزارمتری از جملــه ویژگی های این 
 دوره از نمایشــگاه اســت.عالقه مندان و فعاالن کلیه

 زمینه های مرتبط با صنعــت متالورژی، ریخته گری 
و فوالد می توانند در ســاعات  ۱۶ تا ۲۲ تاریخ مذکور 
به بازدید از نهمین نمایشــگاه بین المللی متالورژی، 

ریخته گری، فوالد، معادن و صنایع وابسته بپردازند.

 معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداري اصفهان اعــالم کرد: طرح
 سه شنبه هاي بدون خودرو از ۱۲ مرداد ماه اجرایي مي شود.

علیرضا صلواتي اظهار کرد: پیرو مصوبه شــوراي عالي ترافیک استان 
که در خصوص ابعاد اجرایي طرح سه شــنبه هاي بدون خودرو بحث و 
تبادل نظر شد، شهرداري اصفهان طرح محدودیت ترافیکي روزهاي سه 
 شنبه را به نظر شوراي حل ترافیک رساند و براین اساس مقرر شد طرح

 ســه شــنبه هاي بدون خودرو از تاریخ ۱۲ مردادماه در محور خیابان 
چهارباغ عباسي اجرایي شود.

وی افــزود: در ایــن طرح از ســاعت  ۱4 همــان روز تردد خــودرو و 
موتورسیکلت در چهارباغ عباسي ممنوع و برنامه هاي تفریحي، آموزشي 

در چهارباغ اجرا خواهد شد.
وي استقرار پارك آموزش ترافیک، برنامه هاي ویژه کودکان، برگزاري 
 مســابقه هاي مختلف، رســتوران بازي هــاي فکــري، پرفورمنس، 
ورزش هاي پهلواني و زورخانه اي، استقرار اتوبوس سالمت، نمایشگاه 
دوچرخه و اســکوتر و همچنین حضور گروه هاي دوچرخه سواري را از 

جمله برنامه هاي سه شنبه هاي بدون خودرو عنوان کرد.

 مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی اســتان اصفهان گفت: با افتتاح 
اورژانس موتوری اصفهان از یکماه پیش، طی این مدت بالغ بر ۹۰ ماموریت 

اورژانس موتوری انجام شد.
غفور راستین اظهار داشت: حجم باالی امدادخواهی در اصفهان و مسئله 
ترافیک در این استان ســبب شده که در کنار امدادرســانی با آمبوالنس 
و بالگرد که بیشــتر در مواقع اورژانســی و در اماکن صعب العبور استفاده 
می شــود، اورژانس موتوری نیز در نظر گرفته شــود تا امدادرســانی به 

مصدومان سهل الوصول تربوده  و سریع تر انجام گیرد.
وی با اشاره به اینکه اورژانس موتوری در اصفهان از اوایل تیر ماه کار خود را 
آغاز کرده است، ادامه داد: از ابتدای تیرماه تاکنون امدادرسانی موتوری به 

بیش از ۹۰ ماموریت انجام گرفت.
مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان اصفهــان اضافه کرد: 
همچنیــن در تیرماه امســال از طریق بالگــرد امدادی بــه ۳۷ مصدوم 

امدادرسانی شده است.
وی اعالم کــرد: در چهارمین ماه از ســال ۹۵، بالگرد امــدادی اورژانس 
پیش بیمارستانی استان اصفهان در ۱4 ماموریت اورژانسی به مناطق ورزنه، 

سیان، حسن آباد جرقویه، میمه، شهرضا، چادگان و فریدن اعزام شد.
راســتین افزود: در این ماموریت هــا، ۳۷ مصدوم و بیمــار ضمن دریافت 

خدمات اورژانسی به بیمارستان های استان اصفهان منتقل شدند.

مسئول مرکز اردویی و گردشگری سپاه صاحب الزمان)عج( گفت: ۱۲ هزار 
زائر اصفهانی از سراسر استان تا ۱۰ شهریور به مناطق عملیاتی غرب کشور 

اعزام می شوند.
عباس محمدی با اشاره به آغاز اعزام زائران اصفهان به اردوهای راهیان نور 
غرب کشور از ششم مردادماه اظهار داشت: سال گذشته زائران اصفهانی در 
قالب اردوهای راهیان نور به غرب و شمال غرب کشور اعزام  شدند اما برای 
امسال، اعزام به مناطق عملیاتی غرب کشور و شهرهای سنندج، کامیاران، 
 ســقز و بانه برای بازدید زائران اعزامی از اســتان اصفهــان در نظر گرفته 

شده است.
وی با اشاره به اعزام 8 هزار نفر در سال گذشته به اردوهای راهیان نور غرب 
کشور گفت: ۱۲ هزار زائر اصفهانی از سراسر استان از ۶ مرداد تا ۱۰ شهریور 
به مناطق عملیاتی غرب کشــور در قالب 4۰ کاروان به صورت خانوادگی 

اعزام می  شوند.
مســئول اردویی و گردشــگری ســپاه صاحب الزمان)عج( با بیان اینکه 
 روزانه ۶ دســتگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام می شود،

 تصریح کرد: ۲ اردوگاه شهید روح االمین در سنندج و شهید طیاره در سقز 
میزبان هر یک از کاروان های اعزامی از اســتان اصفهان است و اعزام زائران 
توسط شرکت مسافربری جوان ســیر ایثار و با رعایت دستورالعمل های 

ایمنی و بیمه زائران انجام می شود.
وی با بیان اینکه ثبت نام عموم مردم در پایگاه های بســیج انجام می شود، 
گفت: هر یک از نواحی و رده های مقاومت بســیج تا ۱۰ روز قبل از اعزام، 

لیست های ثبت نامی خود را نهایی کرده و زائران را اعزام می کنند.

مهدی جمالی نژاد با بازدید سر زده از منطقه حصه از نزدیک مشکالت این 
محله را بررسی کرد و در قول هایی شفاهی و یا مکتوب، وعده گشایش برخی 

از مشکالت را داد.
در این بازدید منوچهر جدیدی فرمانده حوزه ۲۱ بســیج، حجت االسالم 

مهروی پور و جمعی از جوانان منطقه حصه، شهردار را همراهی می کردند.
یکی از اولین برنامه ها بازدید از خانه اقتصاد مقاومتی حصه بود که به زودی 

افتتاح خواهد شد.
صفی عضو هیئت امنای مســجد و عابدی پدر ورزش حصه نیــز  در این 
بازدید حضور داشتند   و شهردار با شنیدن مشکالت مختلف با تماس های 
 پیاپی به مسئوالن منطقه، خواستار اقدامات الزم شد و برای محکم کاری 

گفته های خود، یادداشتی کتبی بر روی برگه نوشت و امضا کرد.
یکی از مشکالت حصه هفت هزار متر زمین رها شده ای است که شهرداری 
به خیریه واگذار کرده و فرمانده حوزه ۲۱ در تالش اســت  ۲ هزار متر آن را 
برای ساخت ورزشگاه، به حصه شمالی اختصاص دهد ولی تالش یک ساله 
آنها بی فایده بوده  و  دکتر جمالی نژاد با تماس تلفنی به آقای شمس بر این 

مسئله تاکید کردند.
پس از آن شهردار اصفهان به مدت 4۰ دقیقه در محله به بازدید پرداخت و از 

نزدیک  مشکالت محله  را مشاهده کرد.
 بازدید از برج کبوتر حصه و  نیز بازدیــد از کوچه ها، زمین ها و محل تفریح 
بچه ها از دیگر مکان هایی بود که شهردار با پای پیاده و از نزدیک به مشاهده 
آنها پرداخت. شهردار اصفهان پس از  آن  از باشگاه مقاومت و از محله جلوان و 
سپس از مساجد و حسینیه ها ،علی الخصوص از امامزاده حصه  بازدید کردند.

12 تا 1۵ مرداد ماه؛

پايتخت فوالد ايران میزبان 
نهمین نمايشگاه فوالد کشور

از 12 مردادماه؛

طرح سه شــنبه هاي بدون خودرو 
اجرا می شود

مدير حوادث و فوريت های پزشکی استان اصفهان خبر داد:

امدادرسانی موتوری به بیش از۹۰ 
ماموريت اورژانسی 

مسئول اردويی سپاه صاحب الزمان)عج(؛

اعزام 12 هزار زائر اصفهانی
 به اردوهای راهیان نور 

شهردار اصفهان 
حصه را غافلگیر کرد

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان ضمن تشریح 
برنامه های شــهرداری اصفهان در سال جاری گفت: 
اقتصاد مقاومتی یعنی با اتکا به داشــته های درونی و 
درون زا بودن اقتصاد، به بیرون هم نگاه ســازنده ای 

داشته باشیم.
بودجه سال ۹۵ شــهرداری اصفهان، ۲۶۵۰ میلیارد 
تومان اســت که ۲ هزار و ۱۰ میلیــارد تومان آن به 

فعالیت های عمرانی اختصاص داده شده است.
بــرای اطالع از مصــارف این بودجــه در بخش های 
مختلف با رضا امینی رییس شــورای اســالمی شهر 

اصفهان به گفتگو نشستیم.
مصارف اين بودجه در چه بخش هايی است؟

بودجه سال ۹۵ شــهرداری اصفهان، ۲۶۵۰  میلیارد 
تومان است که اعتبار عمرانی آن ۲ هزار و ۱۰ میلیارد 

تومان شامل هزینه های نقدی و غیر نقدی است.
اعتبارات جاری شهرداری نیز ۲4 درصد از کل بودجه 

را به خود اختصاص داده است.
 بودجه فضای سبز نیز ۱۱ درصد از کل بودجه ساالنه 
اســت که ۱۰۰ میلیارد تومان از آن برای تملک و ۲۹ 

میلیارد تومان آن برای احداث بوستان است.

برای تملک خیابان هــا ۲۳۷ میلیارد تومان از بودجه 
کل و برای احداث پروژه ها ۱۲4 میلیارد تومان از کل 
بودجه اعتبار در نظر گرفته شــده است که البته۲۰ 
میلیارد تومان اعتبار هم به بازگشــایی گلوگاه ها در 

تخصیص یافته است.
آيا به دنبال تحقــق مصاديق اقتصاد مقاومتی 

هستید؟
بعضی اوقات اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی اشتباه 
گرفته می شــود. اقتصاد ریاضتی یعنی سخت گیری 
به شرایط موجود ولی اقتصاد مقاومتی یعنی با اتکا به 
داشــته های درونی و درون زا بودن اقتصاد، به بیرون 

هم نگاه سازنده ای داشته باشیم.
اقتصاد مقاومتی یعنی برون گرا بــودن که در ارکان 
سیاست های ابالغی هم قید شده اســت. به معنای 
 دقیق تر، اقتصــاد مقاومتی در حــوزه کیفی کردن 
هزینه ها و جلوگیــری از ریخت وپاش اســت و باید 

تالش کنیم تا بتوانیم بهره وری را ارتقا دهیم.
اگر قبال با یک واحد درآمــدی و یک واحد هزینه ای، 
به یک کیفیت خدمات را ارتقــا می دادیم، در اقتصاد 
مقاومتی باید بــا همان یک واحــد درآمدی کیفیت 

باالتری را به دســت آوریم و این یعنــی بهره وری از 
شرایط موجود.

ارائه خدمات شــهرداری به عنوان یکی از ارکان مهم  
برای شــهر اســت، اما  برای ارائه بهتر این خدمات از 
 نظر اقتصادی باید راهکارهایی  پیشنهاد  می شد که

 قرار گاه اقتصاد مقاومتی به تاکید شهردار تاسیس شد 
که به این مهم می پردازد. بودجه امســال شهرداری 
نیز با توجه به شرایط فعلی حاکم بر جامعه به صورت 

انقباضی در نظر گرفته شده است.
چه پروژه های شاخصی در دوره چهارم شورای 

شهر در حال انجام است؟
یکی از پــروژه های ملی و شــاخصی که در ســطح 
شــهر اصفهان در حال اجرایی شدن است ساختمان 
 مرکز همایش هــای بیــن المللی امــام خامنه ای

)مد ظله العالی( است.
این مرکز در جنوب شرق اصفهان واقع شده و یکی از 
پروژه های شاخص و ملی محسوب می شود که امید 
است تا پایان دوره چهارم شورای شهر، به بهره برداری 

برسد.
این  مشارکتی  بخش 
سالن  شــامل  پروژه 
اجالس، تا پایان دوره 
چهارم و بهره برداری 
ســالن اصلــی بعد از 
دوره چهــارم تکمیل 

خواهد شد.
البتــه دولــت بایــد 
حمایــت خــود را از 
پــروژه هــای ملــی 
 دریغ نکنــد، زیرا این 
پروژه ها با مشکالتی 

روبرو هستند.
فعالیت قطار شــهری 
نیــز از ابتــدای دوره 
چهارم شــورای شهر 
بــا همــت فراوانــی 
 همــراه شــد و جان 

 تــازه ای درآن دمیده شــد و امیدواریم کــه تا آخر 
مــرداد ماه ایســتگاه متــروی تختی آمــاده افتتاح 
شــود. میدان اســتقالل، دیگر پروژه شــاخص شهر 
است که در ورودی شمالی شــهر اصفهان واقع شده 
 اســت و امیدواریم تا آغاز هفته دفاع مقدس شــاهد

 بهره برداری از آن باشیم.
پل ۲۵ آبان که از پروژه های مهم شــهر است تا ۲ ماه 

آینده احداث خواهد شد.
تقاطع غیر همسطح اشکاوند که در همجواری مرکز 
همایش ها قرار دارد از پروژه های مهم دیگر است که 

اطراف این محدوده در حال آزادسازی است.

ريیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

اقتصاد مقاومتی 
یعنی اتکا به داشته های درونی

پیشنهاد سردبیر: 
شهردار اصفهان حصه را غافلگیر کرد

اقتصاد مقاومتی يعنی 
برون گرا بودن که در 
ارکان سیاست های 
ابالغی هم قید شده 

است. به معنای دقیق تر، 
اقتصاد مقاومتی در حوزه 

کیفی کردن هزينه ای و 
جلوگیری از ريخت وپاش 
است و بايد تالش کنیم تا  
بتوانیم بهره وری را ارتقا 

دهیم

صبح دیروز تصادف شــدیدی در اتوبان اقارب پرســت به ســمت 
شــهرك امیرحمزه رخ داد که بالفاصله اکیپ هــای امداد و نجات 
ایســتگاه ۳،۱۱ و۱۲ بــه محل اعزام شــدند. محمد شــریعتی در 
همین رابطه اظهار داشــت: پس از رســیدن اکیپ های عملیاتی به 
محل ، شاهد برخورد شدید یک دســتگاه خودروی پژو ، دو دستگاه 
خودروی پراید و یک دستگاه خودروی نیســان بودند که در یکی از 
خودرو های پراید  زن و مردی میانســال در بین پــاره های آهن به 
شدت محبوس شــده بودندکه بالفاصله اکیپ های عملیاتی حاضر 
در محل با اســتفاده از تجهیزات هیدرولیک اقــدام به برش خودرو 
و آزاد سازی سرنشینان نمودند و ســپس مصدومین تحویل عوامل 

اورژانس شهر گردیدند.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشــاغل شهری شهرداری اصفهان 
گفت: تعدادی از غرفه های بازار مرکزی گل و گیاه شهرداری اصفهان واگذار 
می شود.  اصغر کشاورزراد، اظهار کرد: تعدادی از غرف بازار مرکزی گل و گیاه 
در خیابان جی و خیابان همدانیان  برای عرضه بدون واسطه انواع گل و گیاهان 
آپارتمانی، باغ و باغچه ای، فضای سبز تزیینی و سرشاخه ، برگ ، خاك و کود 
سم به متقاضیان واجد شرایط واگذار می شود.وی افزود: همچنین ابزار گل، 
کوزه، گلدان، گل های مصنوعی، ماهیان زینتی و ابزار آکواریوم به متقاضیان 
واجد شرایط واگذار می شود. مدیرعامل ســازمان میادین و مشاغل شهری 
شــهرداری اصفهان تصریح کرد: متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر به ســایت www.isfahan.ir/mayadin مراجعه و یا باشماره تلفن 

۳۲۲۲۵۵۳۵ تماس حاصل کنند.

واگذاری غرفه های بازار مرکزی گل و گیاه شهرداری اصفهان تصادف زنجیره ای در اتوبان اقارب پرست به سمت شهرک امیرحمزه

 رییس کمیسیون عمران شورای شــهر اصفهان با اشاره به اینکه 
اصفهــان صاحب ســبک های مختلــف معماری اســت، گفت: 

نمایشگاه بزرگ اصفهان با سبک معماری این شهر ساخته شود.
عبدالرســول جان نثاری با اشــاره به بازدید اعضای کمیســیون 
عمران، معماری و شهرســازی شــورای اسالمی شــهر از پروژه 
نمایشــگاه های بین المللی اصفهان با اشــاره به اینکه داشــتن 
یک مرکز نمایشگاهی خوب، کارآمد و در شــأن شهر اصفهان از 
دغدغه های اعضای شورا بوده است، اظهار داشت: اعضای شورای 
اســالمی شــهر پیگیری هایی را در ارتباط با این پروژه از ابتدای 

فعالیت شورای شهر در دوره چهارم انجام داده اند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر پروژه نمایشــگاه  بزرگ اصفهان 
با ســرعت قابل توجهی در حال بهره برداری اســت، ابراز داشت: 
امیدواریم در پایان سال جاری و یا اوایل سال آینده بتوانیم شاهد 

بهره برداری از فاز نخست این مجموعه بسیار بزرگ باشیم.
رییس کمیســیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی 
شــهر اصفهان ادامه داد: اصفهان شهری اســت که دارای مراکز 
اقتصادی، مراکز دانشــگاهی بزرگ، شــرکت های دانش بنیان، 
NGO های علمــی، فنی، صنعتی، فرهنگی، ورزشــی و ســایر 
 موارد است که قاعدتا وجود یک مرکز نمایشــگاهی می تواند در

 رشد و نمو این مجموعه ها اثرگذار باشد.
وی با تاکید بــر اینکه پروژه ای که آغاز شــده به صورتی اســت 
که یک فضای نمایشــگاهی در زمینی در حــد 4۰۰ هزار متر و 
ســالن های مســقف در حد 4۰ تا ۵۰ هزار متر مربع را به وجود 
 خواهــد آورد که در فــاز اول آن یک فضای نمایشــگاهی حدود

 ۱۵ هزار متر را در اختیار شــهروندان قرار می دهــد، افزود: البته 
این فضا به غیر از فضاهای اداری، قسمت مرکز همایش ها و سایر 

قسمت هاست.
جان نثــاری بیان داشــت: یــک مرکــز نمایشــگاهی می تواند 
قســمت های مختلفی داشته باشد و این قســمت ها شامل مرکز 
ســالن ها و در کنار آنها مرکــز برگزاری همایش هــای مرتبط با 
نمایشگاه های در حال برگزاری اســت که سالن همایش می تواند 
در علمی کردن و غنابخشی به نمایشــگاه های در حال برگزاری 

اثرگذار باشد.
وی با اشــاره به اینکه شــهرداری، ســهام دار ۶۰ درصد از سهام 
نمایشگاه بزرگ اصفهان اســت، ابراز داشــت: امیدواریم  همان 
طور که شهرداری اصفهان در افزایش ســرمایه خود و اختصاص 
ردیف اعتباری اقدام کرده، ســایر شــرکا نیز نســبت به افزایش 
سرمایه خود و مشــارکت در پروژه، اقدامات الزم را انجام دهند. 
رییس کمیســیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی 
شــهر اصفهان اضافه کــرد: یک مرکز نمایشــگاهی شــامل دو 
رکن اصلی کالبــد و بحث های محتوایی مربــوط به نوع برگزاری 
نمایشگاه هاســت و زمانی می توانیم در بحث دوم موفق باشیم که 

کالبد و فضای کافی در اختیار مدیران این سیستم قرار گیرد.
وی تهیه پیوســت های الزم از جملــه پیوســت های فرهنگی، 
اجتماعی، ســالمت، ترافیکی و ســایر پیوســت های مورد نیاز 
برای پروژه نمایشــگاه بزرگ اصفهان را ضروری دانست و افزود: 
همچنین استفاده از ارکان معماری ایرانی، اسالمی در این پروژه 
و موارد دیگر توسط اعضای شورای اسالمی شهر مورد تاکید قرار 

گرفت.

ريیس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر اصفهان:

نمايشگاه بزرگ اصفهان با سبک معماری اين شهر ساخته شود

شورای شهر

مدیر مرکز آموزش هــای امدادونجــات هالل احمر 
اصفهان گفــت: با توجه به اینکــه آموزش کمک های 
اولیه برای تمام افراد ضروری اســت بنابراین درصدد 

توسعه آموزش ها در خانه های مردم اصفهان هستیم.
امیر جاللیان اظهار داشــت: امروزکمک های اولیه به 
ســه طریق حضوری، نیمه حضوری و غیرحضوری به 

مردم آموزش داده می شود.
وی از تغییــر و بــه روزآوری دوره هــای آموزشــی 
 عمومی و همگانی امداد و کمک های اولیه خبر داد و

 اعالم کرد: هدف از برگزاری این دوره، توسعه آموزش 
کمک های اولیه در راســتای آمادگــی خانواده ها در 

برابر حوادث و بالیاست.
مدیر مرکز بین المللی آموزش هــای تخصصی امداد 
 و نجــات هالل احمــر اصفهــان ادامــه داد: عناوین 
 دوره ها شــامل آموزش حضوری، نیمــه حضوری و 
 غیــر حضــوری اســت و دوره آمــوزش حضــوری 
کمک هــای اولیه بــه دوره ای اطالق می شــود که 
 فراگیــر در کالس های نظــری و عملــی آن حضور

 می یابد. این دوره ۲۲ ساعته خواهد بود و اهداف کلی 

 آن شــامل ارتقای میزان آگاهی عموم مردم در زمینه 
کمک های اولیــه و تقویت مهارت هــای آنان در این 

زمینه است.
وی افــزود: آموزش دهنــدگان همگی افــراد واجد 
شــرایط و دارای گواهینامــه مربی گــری معتبر در 
 نظر گرفته شــده اند و آموزش گیرنــدگان همه افراد 
عالقه منــد باالی ۱۵ ســال و مکان آموزش شــعب 

جمعیت هالل احمر در سراسر استان خواهد بود.
 معــاون آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری جمعیــت 
هالل احمراســتان اصفهان تاکید کرد: سر فصل های 
آموزشی در این دوره شامل  کمک های اولیه و اهداف 
آن، اصول ایمنــی و قانونــی در کمک هــای اولیه، 
روش مواجهه با مصــدوم، خفگی ها، احیــای قلبی، 
ریوی، خونریزی، پانسمان، آســیب های استخوانی، 
 مفصلی و عضالنی، بانداژ، آتــل بندی، حمل مصدوم، 
فوریت های پزشکی، مســمومیت ها، نیش و گزش و 
گاز گرفتگی، سوختگی ها و آسیب های ناشی از گرما 
و سرما در نظر گرفته شده است و در پایان دوره برای 
پذیرفته شــدگان در آزمون مربوطه گواهینامه صادر 
خواهد شد. جاللیان اعالم کرد: در دوره آموزشی نیمه 
 حضوری فرد عالقه مند می تواند ســرفصل های دوره 
نیمــه حضــوری را از طریــق مراجعــه بــه پایگاه 
اینترنتــی »خانواده آمــاده در مخاطــرات )خادم(« 
بــا آدرس www.khadem.ir مطالعــه کــرده و 
پس از دریافت فرم ثبت نام از شــعب جمعیت هالل 
احمر محل ســکونت خــود و تعیین تاریخ شــرکت 
در دوره هشــت ســاعته آموزش عملی این دوره را به 
اتمام برســاند که  پس از شــرکت دراین دوره، تاریخ 
آزمون از طریق شــعب به فراگیران اعالم می شــود 
 و در صــورت موفقیــت، افرادگواهینامه ۱۵ ســاعته 

دریافت خواهند کرد.

هالل احمر
مدير مرکز آموزش های امدادونجات هالل احمر اصفهان:

توسعه آموزش کمک های اولیه به مردم اصفهان در خانه 
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر: 

توافق حاج صفی با زردقناری ها

 لیســت قرارداد بازیکنان و مربیان 16 تیم لیگ برتری ایران 
هفته گذشته اعالم شد، لیستی که گفته می شود به زاللی آب 
است، البته شاید به زاللی آب تصفیه نشده پایتخت)!( در ارقام 
اعالم شده توازنی دیده نمی شد و این عدم توازن زمانی که به 
 جمع سرخابی ها می رسیدیم، بیشتر و بیشتر می شد. گویی 
عده ای برای باالنس کردن قیمت ها دســت به مهندسی زده 

بودند.
افسوس که دیگر واحدی به نام »قِران« کاربردی در واحدهای 
پولی  نــدارد، وگرنه بــرای باالنس کردن مطلوب تر لیســت 
قراردادها با سقف هزینه ها بدون شک می توانستیم شاهد این 
واحد پولی نیز باشیم.البته در همین فهرست نیز یکی به ریال 
پول گرفته و دیگری هم به تومان، تا توازن برای ستاره ای که 
میلیاردی دریافت کرده، ایجاد شــود، بگذریم از رقم هایی که 
اصال روی کاغذ نیامدند و ماندند برای مســایل پشت پرده و 

پنهانی.
از دل کارشناســی ها برای ارقام اعالم شــده چنین برآمد که 
یکی پیشــنهاد میلیاردی تیم رقیب را فقط  و فقط به عشق 
یک پیراهن آن هم از نوع برند چینــی اش به میلیون ترجیح 
داده چون واقعا پول، چرک دست است و نباید زیاد به آن دل 
بست و دیگری هم به عشق هواداران میلیونی یک تیم وطنی، 
اللیگا، بوندس لیگا، ســری آ ایتالیا و لیگ کشور همسایه و .... 

رابه یک تیم خودی ترجیح داد و پیراهنش را به تن کرد!
در فهرســتی که عنــوان شفاف ســازی را یدک می کشــد، 

رقم قرارداد مربیــان لیگ برتری نیز اعالم شــد که میانگین 
دریافتی ها همچون سال های اخیر چندان باال و پایین نشده 
بود و فقط خیلی از مربیان وطنی  از یک شــهر به شهر دیگر 
کوچ کرده اند و جابه جایی  ها دایره وار هستند و این چرخه برای 

مردان نیمکت نشین همچنان ادامه دارد.
به هر حال در اعــالم رقم قــرارداد بازیکنان هر طــور بوده، 
محاسبات به درستی انجام گرفته و همین بازی با اعداد کاری 
کرده که هیچ باشگاهی از سقف بودجه عبور نکند و همه چیز 

باب میل دوستان و مدیران سازمان لیگ باشد.
خوشــبختانه از آن روزی که ســقف قرارداد یا سقف بودجه 
پایش به فوتبال ایران باز شده کســی روی کاغذ از این سقف 
 عبور نکرده، یعنــی همه پایشــان را اندازه گلیمشــان دراز

 کرده اند!
اکنون که این شفاف سازی ها، چه درست و چه غلط در فوتبال 
ایران باب شده و در حالی که چند ســالی است شاهدیم رقم 
قرارداد بازیکنان و مربیان منتشر می شود؛ یک سوال اساسی 
وجود دارد. چرا رقم قــرارداد مدیران و معاونان و مشــاوران 
باشگاه ها به ویژه باشــگاه های بزرگ که برند خاصی هستند، 

رسانه ای نمی شود؟!
 آنهایی که عنان کار را در اختیار دارنــد،  اختیاراتی که از برند

 باشــگاه های بزرگ شــروع می شــود  و به رانــت، البی و 
امتیازهای جانبی اش ختم می شود.

فوتبال جنس خاص خودش را دارد و تجربه نشان داده که هر 

گمنامی می تواند در این بستر نام و نشانی برای خود دست و 
پا کند. این داستان زمانی جدی تر می شود که یک فرد مدیر 
عامل اســتقالل یا پرسپولیس شــود؛ اینجا دیگر برای چهره 
شــدن نیازی به مدیریت عالی یا گذر زمان نیســت، چون به 
سرعت برق و باد هر آنچه که برای شــهره شدن نیاز باشد، به 
کار خواهد آمد و تصاویر و خبرها و مصاحبه ها و .... یکی پس از 

دیگری به صورت اتوماتیک فعال خواهد شد.
بله، فوتبــال آن هم از جنس ســرخابی اش در ایران یک برند 
بزرگ است، پس اگر رقم قرارداد بازیکنان و مربیان رسانه ای 
 منتشــر می شــود چه اصراری اســت که رقــم مدیرانش، 

رسانه ای نشود.
هنوز اولویت اصلی محمود گــودرزی برای ایجاد تغییرات در 
حوزه مدیریت استقالل و پرســپولیس را فراموش نکرده ایم. 
ادعای اول این بود که مدیران ســابق استقالل و پرسپولیس 
شــفافیت مالی نداشــته اند، آیا اکنون همه چیز بر وفق مراد 

است و شفافیت به مدیریت سرخابی ها برگشته است؟
دوســتی های دیرینه ســر جای خودش، اما یکی از راه های 
رسیدن به اولویت اول وزیر ورزش شــاید بتواند همین اعالم 
میزان درآمــدی مدیران و معاونان و مشــاوران اســتقالل و 

پرسپولیس باشد.
شــاید ارقام دریافتی بازیکنان و مربیان و استفاده از رقم های 
میلیاردی چشــم ها را خیره کند و ذهن ها را به این ســمت 
ســوق دهد، اما نباید فراموش کرد که بیشــترین تخلف های 
مالی بیش از آنکه شــامل قرارداد بازیکنان و مربیان شود، در 

جایی دیگری است که حوزه مدیریت درگیر  آن است.
برندی کــه در اختیار یک مدیر باشــگاه به ویژه اســتقالل و 
پرســپولیس قرار گرفته، ارزش ماورای میلیاردی دارد و اگر 
امکانات این باشــگاه به ناحق در اختیــار نااهلش قرار بگیرد 

خودش مصداق بارز تخلف است و باید به آن رسیدگی شود.
برند استقالل و پرسپولیس به سادگی به دست نیامده که یک 
مدیر بخواهد بر حسب صرفا دوستی یا ارتباط خویشاوندی در 
اختیار کســی قرار دهد، رقم هایی که در آکادمی  باشگاه های 
بزرگ رد و بدل می شــود، ارقام کمی نیســتند و یک معاون 
در یک باشگاه بزرگ می تواند در معامالت بزرگ قدم بگذارد 
و رقم های میلیاردی در این بین رد و بدل شــود، بنابراین اگر 
وزارت ورزش، فدراســیون فوتبال یا ســازمان از انتشار رقم 
بازیکنان و مربیان استقبال می کنند و این کار را نوعی شفاف 
سازی می دانند، پس در حوزه مدیریت و انتشار مبلغ قرارداد 
آنها نیز ورود کنند.شــاید بنا بر ادعای برخی از مدیران سابق 
استقالل و پرسپولیس آنها بدون حقوق و دریافت هیچ پولی،  
مدیریت ســرخابی ها را برعهده گرفته اند که اگر چنین باشد 

خودش یک نوع جهاد است.
ای کاش اینجا هم خبری از فیش  های حقوقی وجود داشــت 
تا می توانستیم برخی از مسایل را شفاف تر برای عالقه مندان 
به فوتبال در کشور بیان کنیم، اما فوتبال و مدیریتش میدانی 
است که از فیش های حقوقی خبری نیست و بر همین اساس 

است که عده ای دایه مهربان تر از مادر برای آن هستند.
دایه هایی که پس از تغییرات مدیریتی، دستشان رو می شود.

چرا قرارداد بازيکنان و مربیان منتشر می شود، اما مديران هرگز؟!

فیش  حقوقی نامرئی در جیب آقای رییس

ريو2016

ملی پــوش المپیکی تیرانــدازی ایران می گوید: بــا وجود همه 
مشکالت و سختی هایی که پشت سر گذاشته، برای کسب مدال 

طال در المپیک شرکت می کند.
الهه احمدی درباره اردوی هانوفر اظهار داشت: دو اردوی فرانسه 
و آلمان واقعا برای ما خوب و ســازنده بود، البته فشارهایی مثل 
دوری از خانواده  رویمان بود که طبیعی هم هست، اما تمرینات 

مناسبی را برگزار کردیم و هر مشکلی که داشتیم برطرف شد.
وی در پاســخ به این ســوال که فکر می کنید چه نتیجه ای در 
المپیک بگیرید، اظهار داشــت: من پیشگو نیســتم و همه 63 
نفری که ســهمیه گرفته اند بــا قدرت در این بازی ها شــرکت 
می کنند، من هم برای کسب مدال طال به میدان می روم. تفاوت 
من با حریفانم در روز مســابقه فقط از نظر روحی، روانی است. 
اگر راهی فینال شوم، رقابت سختی را هم در این مرحله خواهم 
داشــت. ملی پوش تیراندازی بانوان ایران در مــورد مهم ترین 
رقیبانش در المپیک خاطرنشــان کرد: حریفانی از کرواســی، 
صربســتان، آمریکا و آلمان از رقیبان جدی من هســتند، چین 
هم سرآمد همه حریفان اســت، 20 تا 25 نفر برای کسب مدال 
طال به میدان می روند، اما فقط یک مدال طال توزیع می شــود، 
من از مردم می خواهم برای ما دعا کنند؛ چراکه دعای خیر آنها 

انرژی بخش است، ما شرایط سختی را گذراندیم.
احمدی در ادامه با بیان اینکه همه می دانند امکانات تیراندازی 
در این مدت خوب نبوده، تصریح کرد: تیراندازی رشته پرخرجی 
است، اما شــرایط ورزش کشور و فدراســیون خوب نبود. با این 
وجود همه مشکالت را پشت سر گذاشتیم و امیدوارم که نتیجه 

خوبی هم بگیریم.

رییس جمهور روســیه معتقد اســت مدال هایی کــه در المپیک ریو به 
برندگان اهدا می شــود به دلیل محرومیت ورزشکاران روسیه، کم ارزش 

خواهند بود.
والدیمیر پوتین در کاخ کرملین گفت که ورزشــکاران روســیه در یک 
جریان هدفمند و به صورت عمدی مورد هدف قــرار گرفتند. او در ادامه 
گفت:» ورزشکاران دیگر کشــورها وقتی ورزشکاران ما در این مسابقات 
نیستند متوجه خواهند شد که کیفیت مدالشــان با دیگر مدال ها فرق 
دارد.  این المپیک با توجه به محرومیت های اعمال شده علیه ورزشکاران 
روسیه باشکوه نخواهد بود. جریانی هدفمند با استفاده از استاندارد های 
دوگانه تصمیم به مجازات گروهی گرفتند. این مسئله با ورزش، عدالت و 

حتی اصول اساسی قانون ناسازگار است.«
تاکنون در مجموع 10۸ نفر از ورزشکاران روسیه از حضور در المپیک ریو 
محروم شده اند که 6۷ نفر آنها در رشته دو ومیدانی فعالیت می کردند.  با 
این حال فدراسیون بین المللی والیبال اجازه حضور تیم های والیبال زنان 
و مردان روسیه را در رقابت های المپیک ریو صادر کرده است و تیم ملی 

والیبال ایران رو در روی آنها در مرحله گروهی خواهد ایستاد.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس از برد این تیم در هفته اول لیگ برتر 
ابراز رضایت کرد. علی پروین ســرمربی سابق سرخپوشان وعده داد 

برای حمایت از قرمزها برابر فوالد به آزادی خواهد رفت.

ناامنی ریودوژانیرو میزبان  المپیک که در ژوئن به بیشترین حد 
خود می رسد، باعث شده اســت برای برقراری امنیت آن ۷61 
میلیون یورو هزینه شــود. ۸5 هزار مامور در این شــهر حضور 
خواهند داشــت تا امنیت برقرار شــود. در این  المپیک پس از 
سئول 1۹۸۸ )100 هزار نیرو( و پکن 200۸ )110 هزار نیرو( از 
بیشترین نیروی امنیتی استفاده شده است. ممکن است در آمار 

غیر رسمی این تعداد افزایش پیدا کند.
برزیل برای حفاظت 10 هزار و 500 ورزشکار از این نیروها بهره 
برده که برای تامین امنیت هر یــک از آنها ۷2 هزار و 525 یورو 

هزینه کرده است. ریو امن ترین  المپیک تاریخ نخواهد بود.
حمله های تروریســتی در جهان، المپیک را نیز تحت تاثیر قرار 

داده است. 
 المپیک آتن کمی پس از حمالت آتوچا در مادرید برگزار گردید 
و به همین علت امنیت به اصلی ترین برنامه این رقابت ها تبدیل 
شد. در پکن و لندن هزینه برقراری امنیت یک میلیارد یورو بود.

مشکل برزیل این اســت که تعداد نیروهای امنیتی زیاد است، 
اما بودجه کمی بــرای آن وجــود دارد. ماه گذشــته کارگران 
آتش نشــانی و ماموران پلیس به خاطر افزایش ساعات کار و کم 
بودن حقوقشــان اعتراض کردند. یک پلیــس در ریو نزدیک به 

چهار هزار و 200 یورو در سال حقوق می گیرد.

 احمدی: برای مدال طال 
به المپیک می روم

 پوتین: مدال های اين المپیک 
کم ارزش خواهد بود

برای ديدار 
پرسپولیس به آزادی می روم 

 هزينه امنیت هر ورزشکار در ريو
 ۷2 هزار يورو

دو شکســت در پنــج مســابقه. ایــن آمــار در مرحلــه 
گروهی بســکتبال زیر 1۸ ســال آســیا، کافــی به نظر 
می رســید تا ســرزنش ها درباره پســران جوان بسکتبال 
ایــران بــه اوج برســند و  ایــن باور شــکل بگیــرد که 
 بســکتبال ایــران دیگر هیچ پدیــده ای معرفــی نخواهد

 کرد.
 ایــران، هــم بــه ژاپــن باخــت و هــم در مقابــل کره 
شکســت خورد، امــا در دل همین شکســت های کامال 
نزدیــک 3 و 4 امتیــازی، نشــانه های امیدوارکننــده ای 
برای تیــم ملــی جوانان وجــود داشــت. نشــانه هایی 
نمایــان  حذفــی  مرحلــه  مســابقه  اولیــن  در   کــه 

شدند. 
ایران به عنــوان تیم چهارم گروه، به تیــم اول گروه مقابل 
برخورد کرد و درست در شــرایطی که تقریبا همه مطمئن 
بودند چین برنده این مســابقه خواهد بود، ایران با شاهکار 
کوارتر ســوم موفق به شکســت حریف و صعود به مرحله 

نیمه نهایی شد.  

مرحله ای که شــانس بازی انتقامی را برای سفیدپوشــان 
فراهم می کرد. 

بچـــه ها این بار بــا اعتـــماد به نفـــس بیشتـــری به 
مصـــاف کــره جنـــوبی رفتند. حــاال دیگر نــه خبری 
از لغـــزش بــود و نــه اشتباهـــات مــداوم در فــاز 
حمـــله. ایــران در همـــه دقایــق مسابقـــه از حریف 
برتــر بـــود و برتـــری اش را تــا پـایـــان حفـــظ کرد 
 تا جشــن صـــعود به جـــام جـــهانی مصـــر را برگزار 
کند.بازی با ژاپن ، قــــــدم دیگر برای تیــم ملی جوانان 
اســت تا آخرین گام در رقابت های جــام ملت های زیر 1۸ 

سال آسیا را بردارند. 
غــرور از دســت رفتــه مرحلــه مقدماتــی حــاال بــه 
دســت های بزرگمــردان کوچک تیــم ملی برگشــته و 
 آنها، نوید ظهور یک نســل جدیــد را به بســکتبال ایران 
می دهند. نسلی که شاید 4 ســال بعد در چنین روزهایی، 
 برای ســفر به توکیــو و شــرکت در رژه المپیــک آماده 

شود.

لباس های کاروان کره جنوبی در المپیک طوری طراحی شده اند که ورزشــکاران این کشور را از نیش پشه زیکا در امان 
نگه می دارند.

خاص ترين لباس المپیک برای کدام کشور است؟
برای پسران جوان بسکتبال؛

 بازگشت غرور از دست رفته

در حاشیه

اگرچه وزیر ورزش تالش کرده تا مدلی از دموکراســی را 
پیاده کند و به مجامع انتخاباتی احترام گذاشــته، اما این 
روزها اخباری در رسانه ها منتشــر می شود که دلسوزان 
و ناظران را نگران کرده اســت. این تا بدانجاست که یکی 
از اخبار درج شــده از یک قانون شکنی بزرگ خبر داشت 
که از ســوی برخی مقامــات ورزش روی داده که وظایف 

صیانتی را برعهده دارند. 
در این بین، شکی نیســت که وزیر ورزش فردی قانونمدار 
است که ریشــه در نگاه دانشگاهی اســت که همواره در 
چهارچوب ها رفتــار می کنند؛ اما در زیــر مجموعه وی، 
رفتارهایی بروز می کند که بایستی جلوی آن گرفته شود. 
اگر چنین نشــود، در آینده ای نه چندان دور، اشــخاص 
به خود اجازه می دهند تــا به نام وزیــر و وزارت ورزش، 
خواسته های خود را به پیش ببرند که معلوم نیست چقدر 

به سود ورزش بوده و چقدر تمنای شخصی و فردی دارد. 
این رفتارها که در نزدیکی وزیر روی داده، نشان می دهد 
که وی در ورزش کشــور چقدر تنهاست. چندی قبل بود 
که درباره منش ویژه وی در استنکاف از سفرهای خارجی 
گفتیم و البته، بی توجهی به ایــن خصیصه مثبت در زیر 
مجموعه وی. حال نیز چنین اتفاقی در حال تکرار اســت. 
در شــرایطی که وی به مجامع و نظرات نخبگان اهمیت 
می دهد، در فدراسیون کاراته شــاهد اتفاقی هستیم که 

یک بدعت و قانون شکنی آشکار است. 
دکتر گودرزی نیز نباید اجازه دهد تا برخی افراد به نام وی 
و جایگاه حقوقی خود، فدراسیون های ورزشی را به مثابه 
یک غنیمت جنگی ببینند و خواهان انتظاراتی فراقانونی 

و عجیب باشند. 
البته، نبایــد دلخوش بــه عناوین حقوقی اشــخاص در 
دســتگاه ورزش نیز بود کــه در همین مــورد، فردی که 
باید ورزش کشــور را مصون از کجی ها و ناراستی ها کند، 
رفتاری بروز داده که شــائبه برانگیز بوده و نوعی بدعت و 
قانون شکنی است. این نشان می دهد که برخی اشخاص 
بــدون توجه به جایــگاه ها، بــه دنبال یک مهندســی و 
چیدمان هستند تا به مقاصدی برســند که معلوم نیست 

به سود کیست. 
اگرچه انتخابات فدراسیون کاراته امروز برگزار خواهد شد 
و مجمع، رای به گزینه مطلوب و شایســته از منظر خود 
خواهد داد؛ اما باید بــرای این بدعت ها فکری کرد. در این 
بین، بیشتر بر وزیر اســت که طرحی بیندیشد تا مبادا در 

تاریخ قضاوتی نادرست از دوران وزارت وی شود.

شکل گیری بدعتی قانون شکنانه؛ 

 فدراسیون های ورزشی 
يا غنائم جنگی؟

فضای مجازیيادداشت

اریک بیلی اولین خرید مورینیو در منچستر بود که با 30 میلیون پوند از ویارئال به 
جمع شیاطین سرخ پیوست. حال او مدعی شــد که گواردیوال نیز خواهانش بوده 

ولی او یونایتد را به سیتی ترجیح داده است.
بیلی گفت: به یونایتد پیوستم زیرا مورینیو را دوست دارم، به همین سادگی. دوست 
داشتم برای کسی بازی کنم که سخت تالش می کند. با گواردیوال صحبت نکردم 
ولی دســتیار او با من تماس گرفت. مورینیو خودش به من گفت که برایش بازی 
کنم. من مورینیو را ترجیح می دهم، به خاطر دیدیــه دروگبا که با او کار کرده بود. 
دیدیه دوست من اســت و راجع به خوزه چیزهای زیادی به من گفت. یحیی  توره 
هم با من تماس گرفت و از من خواست که به سیتی بروم ولی وقتی با خوزه صحبت 
کردم و توصیه های دروگبا  را شنیدم، دقیقا می دانستم که می خواهم به کجا بروم و 

برای چه تیمی بازی کنم.

مدافع پیشین تیم فوتبال بارســلونا که به تازگی به یوونتوس منتقل شده است، 
هزینه درمان 300 بیمار را در بولیوی تقبل کرد.

دنی آلوز، مدافع برزیلی تیم فوتبال یوونتوس با پیوســتن به جنبش ریشه کن 
کردن ویروس هپاتیت C، هزینه درمــان 300 بیمار بولیویایــی مبتال به این 
بیماری را پرداخت کرد. آلوز که به جنبش ریشــه کنی ویــروس هپاتیت C در 
سراسر دنیا پیوسته اســت، از این پس به عنوان یکی از سفرای پروژه موسوم به 

»تور ان کوره«، اقدام به تامین بخشی از بودجه این جنبش کرده است.
دفاع راســت پیشــین بارســلونا با اعالم اینکه در بولیوی بیــش از 600 نفر به 
بیماری هپاتیت C مبتال هستند و اکثر آنها از شرایط مالی مناسبی برای تامین 
هزینه های درمان  برخوردار نیستند، گفت: اگر من بتوانم جان حتی یک انسان را 

هم نجات دهم، خوشحال تر از چیزی که االن هستم، خواهم بود.

بیلی: مورينیو را به گوارديوال 
ترجیح دادم

آلوز هزينه درمان 300 بیمار 
بولیويايی را تامین کرد

احسان حاج صفی هافبک مدافع ملی پوش تیم فوتبال سپاهان که در 
این تیم درخشــید و به تیم ملی هم راه یافت، بار دیگر به تیم سابقش 
بازگشت.احسان که فوتبالش را از ســپاهان آغاز کرد، در همان ابتدای 
راه به تیم ملی نیز دعوت شــد. عملکرد فوق العاده اش در جام جهانی و 
جام ملت های آســیا تحســین همگان را برانگیخت و همین موضوع 
زمزمه های رفتنش از سپاهان را قوت داد تا حاج صفی راهی  تیم دسته 
دومی  اف .سی فرانکفورت آلمان شود. احسان پس از سقوط فرانکفورت 
به دسته پایین تر، از این تیم جدا شد با جدایی او از این تیم هر روز شایعه 

حضورش در یکی از تیم ها مطرح می شد.
اما حاج صفی بارها گفته بود اگر در اروپا بازی نکنم، به سپاهان باز خواهم 
گشت و با وجود چند پیشنهاد نصفه و نیمه از چند تیم ضعیف اروپایی 

احسان ترجیح داد تا بار دیگر به سپاهان بیاید و در این تیم توپ بزند.

توافق حاج صفی با زردقناری ها مچ اندازی دايی با ويسیآژير قرمز در قفس توری سرخ

یادداشت قاب روز

مصاف دو تیم ســپاهان و نفت تهران را می توان تقابل دو مربی از نســل 
جدید مربیان فوتبال ایران دانســت و عبدا... ویســی و علی دایی در این 

دیدار تالش می کنند با غلبه بر حریف، نخستین برد لیگ را دشت کنند.
سپاهان در فصل نقل و انتقاالت تحرک زیادی داشت و بازیکنان شاخصی 
را به خدمت گرفــت تا جایی که هــواداران این تیــم بی صبرانه منتظر 
رونمایی از سپاهان سبک ویسی بودند که البته باخت این تیم برابر پدیده 
باعث شــد توی ذوق هواداران بخورد. زردهای اصفهانی طی چند فصل 
گذشته شــروع خوبی در لیگ داشتند، اما در لیگ شــانزدهم این اتفاق 

رخ نداد.
در آن  ســوی میدان تیم نفت تهران که در فاصله کوتاهی از شروع لیگ 
مهیای شرکت در این مسابقات شد، در دیدار نخست برابر تیم استقالل به  

تساوی رسید که نتیجه خوبی برای این تیم محسوب می شود.

در اتفاقی عجیب الکساندر لوبانف دروازه بان ازبکستانی تیم فوتبال 
پرسپولیس با گرفتن رضایت نامه این باشگاه از این تیم جدا شد .

تصمیم مسئوالن باشگاه پرسپولیس با جدایی دروازه بان ازبکستانی 
خود آن هم در حالی کــه هنوز جایگزینی بــرای آن پیدا نکرده اند 
از عجیب ترین تصمیماتی اســت که در چند وقــت اخیر در حوزه 

مدیریت باشگاهی فوتبال کشورمان گرفته شده است.
مشخص نیست مسئوالن پرســپولیس چطور و به چه دلیل راضی 
به جدایی لوبانف شــدند آن هم در حالی که هنوز هیچ جایگزینی 
برای او پیدا نکرده اند و با این شــرایط این سوال پیش می آید که آیا 
درویشی وند آن دروازه بان قابل اعتمادی هست که اگر به هر دلیلی 
بیرانوند نتوانست در بازی با فوالد حاضر شود،درویشی وند بتواند از 

قفس توری پرسپولیسی ها مراقبت کند؟ 
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روان شناسی شخصیت 

داستان کوتاهحکایت ها

پیشنهاد سردبیر: 
بعضی ها عجیب خوبند...

 روزی، ســنگ تراشــی که 
از کار خــود ناراضــی بود و 
احســاس حقارت می کرد، 
از نزدیکی خانه بازرگانی رد 
می شــد. در باز بود و او خانه 
مجلل، باغ و نوکران بازرگان 
را دید و به حــال آنها غبطه 

خورد با خود گفت:
این بازرگان چقدر قدرتمند 

است)!( و آرزو کرد که او هم مانند بازرگان باشــد. در یک لحظه، به 
فرمان خدا او تبدیل به بازرگانی با جاه و جالل شد)!( تا مدت ها فکر 
می کرد که از همه قدرتمندتر اســت. تا اینکه یک روز حاکم شهر از 
آنجا عبور کرد، او دید که همه مردم به حاکم احترام می گذارند حتی 

بازرگانان.
مرد با خودش فکر کرد: کاش من هم یک حاکم بودم، آن وقت از همه 
قوی تر می شــدم)!( در همان لحظه، او تبدیل به حاکم مقتدر شهر 
شد. در حالی که روی تخت روانی نشسته بود، مردم همه به او تعظیم 
می کردند. احساس کرد که نور خورشــید او را می آزارد و با خودش 

فکر کرد که خورشید چقدر قدرتمند است.
او آرزو کرد که خورشید باشد و تبدیل به خورشید شد و با تمام نیرو 
سعی کرد که به زمین بتابد و آن را گرم کند. پس از مدتی ابری بزرگ 
و سیاه آمد و جلوی تابش او را گرفت. پس با خود اندیشید که نیروی 
ابر از خورشید بیشتر اســت و آرزو کرد که تبدیل به ابری بزرگ شود 
و آن چنان شد. کمی نگذشــته بود که بادی آمد و او را به این طرف و 
آن طرف هل داد. این بار آرزو کرد که باد شود و تبدیل به باد شد. ولی 
وقتی به نزدیکی صخره سنگی رسید، دیگر قدرت تکان دادن صخره 
را نداشت. با خود گفت که قوی ترین چیز در دنیا، صخره سنگی است 
و تبدیل به سنگی بزرگ و عظیم شد. همان طور که با غرور ایستاده 
بود، ناگهان صدایی شــنید و احســاس کرد که دارد خرد می شود. 
نگاهی به پایین انداخت و سنگ تراشــی را دید که با چکش و قلم به 

جان او افتاده است!

آموزگار نیستم 
تا عشق را به تو بیاموزم

ماهیان نیازی به آموزگار ندارند
تا شنا کنند

پرندگان نیز آموزگاری نمی خواهند
تا به پرواز در آیند
شنا کن به تنهایی
پرواز کن به تنهایی

عشق را دفتری نیست
بزرگ ترین عاشقان دنیا
خواندن نمی دانستند

***
اندیشیدن ممنوع!
چراغ، قرمز است...
سخن گفتن ممنوع!
چراغ، قرمز است...

بحث پیرامون علم دین و
صرف و نحو و

شعر و نثر، ممنوع!
اندیشه منفور است و زشت و ناپسند!

***
گیس عشق ما بلند شده
می باید قیچی اش کنیم

وگرنه
تو را و مرا می کشد. 

***

آه ! ای کاش
روزی از خوی خرگوشی رها شوی و بدانی

که من صیاد تو نیستم،
عاشق توام.

نزار قبانیدست باالی دست بسیار است
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آیا می دانید

- آیا می دانید زنبور از بوی عرق بدش می آید و به کسی که بدنش بو بدهد یا 
عطرزده باشد حمله می کند؟

- آیا می دانید شــیرینی تنها مزه ای اســت کــه جنین در رحــم مادر هم 
می فهمد؟

- آیا می دانید زنبور عسل 5 چشم دارد که 2 تا اصلی در بغل سر و 3 تا روی 
سر قرار دارد؟

- آیا می دانید 20 درصد آب شیرین جهان میان آمریکا و کانادا قرار دارد؟
- آیا می دانید بهترین شکارچی در خشکی خرس قطبی است؟

- آیا می دانید خرس قطبی هنگامی که روی دو پا می ایســتد حدود 3 متر 
است؟

- آیا می دانید در بین انواع خرس، خرس پاندا بزرگ ترین جمجمه را دارد؟
- آیا می دانیــد خرس بــا تمام ســنگینی خود 

می تواند با سرعت 50 کیلومتر در 
ساعت بدود؟

- آیــا می دانیــد حــس 
بویایــی خــرس تقریبا 
100 برابــر قوی تــر از 

انسان است؟
- آیا می دانیــد کوه های 
آلــپ در ســال، حــدود 

یک ســانتی متر بلند 
می شوند؟

- آیــا می دانید بیماری 
قند اولین عامل کوری در 

مردم جهان است؟
- آیا می دانید دانشمندان 

دریافته انــد که مورچه 
انســان  همچــون 
خمیازه  صبح هــا 

می کشد؟

تلنگر

- تنها راه کشــف محدودیت های ممکن، گام فراتر نهادن از آنها در ناممکن 
است. 

- هر چیز قابل تصوری، ممکن هم هست. 
- یک فرد فقیر با شکم خالی، به امید و خیال بیش از نان نیاز دارد. 

- امید، صبحانه خوبی است، اما شامی بد. 
- نان مرد فقیر، امید است. 

- اگر کارها آنگونه که ما می خواهیم انجام نشوند. باید آنگونه آنها را بخواهیم 
که انجام می شوند. 

 - راه ما، چمن نرم نیست، مســیر کوهی است پر از تخته ســنگ؛ ولی به باال 
می رود، به جلو، به سمت خورشید. 

- اهمیت یک فرد در چیزی نیست که به دســت می آورد،بلکه بیشتر در آن 
چیزی است که آرزو می کند تا به دست آورد. 

- وقتی که هوا کامال تاریک است، می توانی ستاره ها را ببینی. 
- اگر اعتماد به نفس شما در انجام کارهای خاص باشد، هرگز اعتماد به نفس 

واقعی نخواهید داشت. 
- اکثر مردم در جست و جوی اعتماد به نفس هســتند و حتی افرادی که در 
ظاهر خیلی به خود اطمینان دارنــد، از کمبود یا نبود این ویژگی در خود رنج 

می برند. 

یکی از پیرمردهای دهکده شیوانا بیمار و بی رمق 
بود و روزهــا کنار کلبه اش رو بــه آفتاب دراز می 
کشید و اســتراحت می کرد. این مرد پسر جوانی 
داشــت که دلباخته دختری شده بود و شب و روز 
بی قراری می کــرد و کارهایی انجــام می داد که 

پیرمرد از آنها به شدت ناراحت می شد. 
روزی کــه شــیوانا به عیــادت این پیــر مریض 
رفتــه بــود او در حالی که خســته و کســل بود 
گفت: این پســر مــا را که جــوان و خام اســت، 
 نصیحــت کنیــد که مثــل مــن و شــما و بقیه

 آدم های عاقل و جا افتاده، سنگین و متین رفتار 
کندو انقدر خــودش را برای عشــق یک دختر به 
زمین و آسمان نزند. این پسر ما هنوز جوان است و 
شغل درست و حسابی ندارد و برای او عاشق شدن 
زود اســت. عقل االنم می گوید که او باید سال ها 
صبر کرده تا درآمد مســتقلی پیدا کند و بعد زنی 
مطیع و مناسب را برای خود اختیار کند و عاشقی 
و دلباختگی اش را به پای او بریزد. متاســفانه هر 

چه او را نصیحت می کنم، در او اثر نمی کند.« 
شــیوانا با لبخند گفت: ای  دوســت پیرمن! چرا 
انقدر  بی حال و کسل هســتی و بی رمق خودت 
را روی زمیــن رها کــرده ای! برخیــز و مثل من 
و بقیه افــراد ســرحال تــالش کن و اگــر الزم 

اســت بدو و از کــوه بــاال برو!پیرمــرد لبخندی 
زد و گفت: شــما که ســن و ســال مرا  می بینید 
چگونــه انتظــار داریــد با ایــن همــه عمر که 
 داشتم، کسل و بیمار و بی رمق نباشم؟ دیگر همه 
می دانند که کســلی و بــی حالی و بــی رمقی 

اقتضای پیری و کهنسالی است. 
شــیوانا تبســمی کــرد و گفــت: عاشــقی و 
دلباختگــی هــم اقتضــای ســن جوانــی 

 اســت. چگـــونه اســت که کسلی و
 بــی حوصلگــی و بــی حالــی 

درســـت  را   خــودت 
می دانی، اما پسر جوانت 
را که در ســن و سال و 
دنیایی متفاوت با تو به 
ســر می برد، به خاطر 

اقتضای  که  خصلتی 
حاصــل  و  ســن 
خــودش  دنیــای 
اســت، ســرزنش 
می کنــی؟ بزرگی  
مــی گفت کســی 
جــوان  یــک  که 
را بــه خاطر شــور 

عشــق محکوم می کند، شــبیه کســی است 
کــه مریضی را به خاطر کســالتش ســرزنش 
می کند)!( اگر راســت می گویی و به درســتی 
 حرفت یقین داری، ســعی کن از جا بر خیزی و 
بر بی رمقــی ات غلبه کنی و خودت شــخصا به 
صورت عملی آنچه را که درست می دانی، به پسر 
جوانت نشان دهی! وگرنه مطمئن باش از دست 
من ودیگران در این خصوص کمکی 

ساخته نیست!

اقتضـا بـرای همـه!

با توجه به بررسی های به عمل آمده 14 نوع دست خط شناسایی 
شده است که به ارتباط آنها با شخصیت افراد می پردازیم. 

1- دست خط نامرتب: 
این افراد احتماال در زندگی بسیار فعال هستند و به همین دلیل 
برای آنها مشکل است که بتوانند ثابت و بی تحرک بمانند. برخی 
از کارهایشان حساب شــده و سنجیده نیســت؛ به همین دلیل 
گاهی اوقات برای دوســتان و افراد خانواده غیر قابل پیش بینی 
هستند. آزادی شــخصیتی برای آنها خیلی مهم است و اهمیت 
زیادی به اســتقالل خود می دهند و ممکن اســت گاهی خیلی 

احساساتی رفتار کنند. 
2- دست خط مرتب و خوانا: 

می توان این طور برداشت کرد که آنها خودشان را بسیار کنترل 
می کنند و دوست ندارند به راحتی شــخصیت خود را لو بدهند. 
گاهی اوقات برایشان مشکل است که احساساتشان را بروز دهند 

و آن را سرکوب کنند. 

3- دست خط خیلی پر رنگ )فشار زیاد قلم(:
این افراد احتماال عالقه زیادی به مخالفت کردن با دیگران دارند؛ 
چرا که احساس قدرت و اعتماد به نفس زیادی می کنند و دوست 
دارند روی دیگران اعمال نفوذ کنند. به همین خاطر شــخصیت 

افراد را درست درک نمی کنند. 
4- دست خط خیلی کمرنگ: 

احتمال اینکه افرادی حساس و دلســوز باشند، بسیار زیاد است. 
 این افــراد موقعیت دیگران را حتی بیشــتر از خودشــان درک

 می کنند و این امکان نیــز وجود دارد که قادر بــه اثبات حرف 
خودشــان نباشــند. آنها خیلی راحت ضربه می خورند و وقتی 
دیگران از آنها انتقاد می کنند، خیلی ســریع از موضع خودشان 

عقب نشینی می کنند. 
5- دست خط خیلی کند و آهسته:

این افراد عکس العمل خود را به ســرعت نشــان نمی دهند و به 
زمان بیشتری برای ابراز عقیده خود نیاز دارند. افرادی که آهسته 

می نویســند از نظر خلق و خــو اغلب اشــخاصی مالحظه کار و 
محتاط هستند و در نتیجه به زمان بیشــتری برای فکر کردن و 
فهمیدن نیاز دارند. این افراد اغلب دوســت دارند هیچ تصمیمی 

نگیرند تا اینکه  یک تصمیم غلط بگیرند. 

هر رفتار الزامــا حالت خاص خــودش را می طلبد. 
شــما برای جنگیدن باید حالت جنگیدن و مبارزه 
را به خــود بگیرید تا جنگ آوری خوب باشــید. اگر 
می خواهیــد درس بخوانید و اطالعاتــی را جذب 
کنید باید حالت یادگیری و جــذب به خود بگیرید. 
حالت ها رفتار را شــکل می دهند همان طور که هر 
رفتار حالت خاص خود را مــی طلبد، هر حالت نیز، 
رفتار خاص خــود را ایجاد می کند. حالت کســانی 
را به خود بگیریــد که موفق، مصمــم، پرتالش و با 
اعتماد به نفس هســتند؛ در کمال آرامش قدم ها را 
محکم بردارید، با چهره متبســم و رویی گشاده راه 
بروید، لخت و کشــیده راه نروید، قوز نکنید، پاها را 
بر زمین نکشید، سر را باال نگه دارید و به اشیا، بیش 
از اشخاص نگاه کنید و خالصه ادای آدم های موفق 

را در آورید. 

بعضی ها عجیب خوبند...
یادشان که می افتی روحت جانی دوباره می گیرد.

 یادشــان کــه مــی افتــی بــی اراده لبخنــد بــه لبانت
 می نشیند...

بعضی ها را کم می بینی و حتی اگر نبینی باز با تو هستند.
 بعضی هــا عجیب مــی آینــد و عجیــب تر آنکــه دیگر 

نمی روند حتی وقتی که از کنارت رفته اند
می مانند؛

لبخندشان... تصویرشان... صدایشان... حرفهایشان...
همه را پیشت امانت می گذارند

و تو می مانی و یاد و آرزوی دیدار دوباره آنها.
بعضی ها عجیب خوبند...

همین که عاشق چیزی یا کسی شــدی، قلبت را باید برای 
شکستن آماده کنی.

اگر می خواهــی مراقب قلبت باشــی، آن را بــه هیچ کس 
نبخش، حتی یک حیوان.

 آن را در بســته  زیبایی از شــادی های کوچک و شــیک،
 بسته بندی کن و به کناری بگذار.

آن را در گاوصنــدوق خودخواهــی حفظ کــن. جایی که 
مطمئنا هرگز نخواهد شکست.

اما به خاطر داشته باشــد که آنجا در تاریکی امنیت، بدون 
حرکت و بدون هوا، تغییر جنس خواهد داد.

قلبت همزمان شکست ناپذیر و نفوذناپذیر خواهد شد.
چون از جنس سنگ شده است.

حالت بگیرید

اعتماد به نفس

انرژی مثبت

روزی مال از بازار یک گوســفند خرید. 
در راه، دزدی طنــاب گوســفند را از 
گــردن آن باز کــرد و گوســفند را به 
دوســتش داد و طناب را به گردن خود 
بست و چهار دســت و پا به دنبال مال 

را افتاد.
مال بــه خانه رســید ناگهــان دید که 
گوســفندش تبدیل به جوانی شــده 
اســت.دزد رو به مال کــرد و گفت: من 
مــادرم را اذیت کرده بــودم او هم مرا 
نفرین کرد من گوســفند شــدم ولی 

چون صاحبم مرد خوبی بود دوباره به 
حالت اول بازگشتم.

مال دلــش به حال او ســوخت و گفت: 
اشــکالی ندارد برو ولی یادت باشد که 

دیگر مادرت را اذیت نکنی!
روز بعد که مال برای خرید به بازار رفته 

بود گوسفندش را آنجا دید. 
ای  گفــت:  و  گرفــت  را  او  گــوش 
 پســر احمق چــرا مــادرت را ناراحت 
کردی تا دوباره نفرینت کند و گوسفند 

شوی!؟

 گویند صاحب دلــی، وارد جمعی 
شد.

حاضران همــه او را شــناختند و 
از او خواســتند که پــس از انجام 

کارهایش آنان را پندی گوید.
وی پذیرفت.

کارهایش کــه تمام شــد همگی 
 نشســتند و چشــم ها به سوی او

 بود.
مرد صاحب دل خطاب به جماعت 

گفت:

 ای مــردم ! هــر کس از شــما که
 مــی داند امــروز تا شــب خواهد 

زیست و نخواهد مرد، برخیزد!
کسی برنخاست.

گفت: حاال هــر کس از شــما که 
 خــود را آماده مرگ کرده اســت، 

برخیزد!
باز کسی برنخاست.

گفت: شگفتا از شــما که به ماندن 
اطمینان ندارید و بــرای رفتن نیز 

آماده نیستید!

مسافری در شــهر بلخ جماعتی را دید که مردی زنده 
را در تابوت انداخته و به ســوی گورســتان می برند و 
آن بیچاره مرتب داد و فریاد مــی زند و خدا و پیغمبر 
 را به شــهادت می گیرد که » وا...، من زنده ام! چطور 

می خواهید مرا به خاک بسپارید؟«
اما مردمی که پشت ســر تابوت هســتند، بی توجه 
 به حــال و احوال او رو بــه مردم کــرده و می گویند: 

» پدرسوخته  ملعون دروغ می گوید. مرده !«
مسافر حیرت زده حکایت را پرسید. گفتند: »این مرد 
فاسق و تاجری ثروتمند و بدون وارث است. چند مدت 
پیش که به سفر رفته بود، چهار شاهد عادل خداشناس 

در محضر قاضی بلخ شــهادت دادند که مرده و قاضی 
نیز به مرگ او گواهی داد. 

پس یکی از مقدسین شهر زنش را گرفت و یکی دیگر 
اموالش را تصاحب کرد. حاال بعد از مرگ برگشــته و 
ادعای حیات می کند. حال آنکه ادعای مردی فاسق 
در برابر گواهی چهار عادل خداشناس مسموع و مقبول 
نمی افتد. این اســت که به حکم قاضی به قبرستانش 
می بریم، زیرا که دفن میت واجب است و معطل نهادن 

جنازه شرعا جایز نیست!«
 شهری که مردمش نادان باشــند چشم هایشان کور

 می شود.

زنده به گور کردن مردی در بلخمرگ و زندگیمال و گوسفند

شخصیت شناسی و نوع دست خط )1(
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ویژه

مرگ مادر، کمرم را شکست. خیلی افسرده و ناراحت بودم. روز سوم 
مرگ او سر مزارش مراســمی برگزار کردیم. در راه برگشت، هنگام 
رانندگی حواسم زیاد جمع نبود. در مسیر بهشت رضا از جاده منحرف و 
خودرویم واژگون شد. چون سرعتم خیلی زیاد بود، از خودرو به بیرون 

پرتاب شدم و از ناحیه سر به شدت آسیب دیدم و به کما رفتم.
پزشکان گفته بودند ســه مویرگ مغزم پاره شده و با توجه به شدت 
صدمه، امیدی به زند ه ماندنم نیســت. ده روز در کما بــودم. در این 
مدت اتفاق های خوبی برایم افتاد. از باالی سرم به پیکر بیهوش خودم 
نگاه می کردم و می گفتم من اینجا هستم، پس این کیست که مثل 
مرده ای افتاده و بی حرکت است.تمام اوضاع و احوال و روحیه آشنایان 
و خانواده ام را می دیدم. در این ده روز، احساس سبکی و راحتی داشتم 
و با تعدادی از اموات و پدربزرگ و مادربزرگ مرحومم نیز دیدار کردم. 
روز آخر چند سید را در خواب دیدم. دست نوازشی بر صورتم کشیدند 
و می گفتند چون ذکر امام حســین)ع( و اهل بیت )ع( همیشه بر لب 

داری، حالت خوب می شود.
بعد از آن به هوش آمدم، چشمانم را باز کردم و دنبال اموات می گشتم. 
خانواده و بســتگانم فکر می کردند وضعیت روحی و روانی ام به هم 
خورده است؛ حتی می گفتند به خاطر ضربه سرش، قاطی کرده است، 
اما مطلب چیز دیگری بود. در دوران استراحت نیز توفیق یافتم تفسیر 
قرآن را یک بار مرور کنم. فاصله مرگ و زندگی یک نفس و شاید کمتر 
از آن باشد. دنیا ارزش ندارد. همان طور که خدا وعده داده یک  ذره کار 

خیر، نتیجه خیر و نیک می بخشد.

4 دانشجوی پسر به اتهام تجاوز وحشــیانه به یک دختر نوجوان در 
آالچیق یک پارک واقع در پشت سالن تئاتر بازداشت شدند. این دختر 
نوجوان توسط گروهی از پسرانی حدودا 20 ساله پشت سالن تئاتری 
واقع در بروملی مورد تجاوز قرار گرفته بود. این 4 پسر دانشجو قربانی را 
در آالچیقی در پارک پشت سالن تئاتر واقع در بروملی، جنوب لندن، 
سوم جوالی بین ساعات 6 تا 8 بعدازظهر مورد تجاوز وحشیانه قرار 
دادند. افســران پلیس از همان لحظه گزارش این تجاوز، تحقیقات 
خود را آغاز کردند و توانستند با به دست آوردن ردی، این 4 جوان را 

بازداشت کنند.
در نخستین بازجویی ها این 4 جوان به اقدام وحشیانه خود اعتراف 
کردند. پلیس اعالم کرده است که پس از تکمیل تحقیقات، پرونده 
جهت محاکمه متجاوزان به دادگاه ارســال خواهد شــد. این دختر 
نوجوان از نظر جسمانی و روحی در وضعیت بحرانی به سر می برد و 

تحت درمان قرار گرفته است.

جاری شدن سیل در شمال غرب پاکستان، بیش از 20 نفر از میهمانان 
یک جشن عروســی را که در داخل یک خودروی ون به سمت محل 
میهمانی می رفتند، با خود برد و هیچ یک از آنان را زنده نگذاشــت.

اعضای تیم امداد نجات، زمانی برای کمک به حادثه دیدگان در ایالت 
خیبرپختونخوا رسیدند که دیگر دیر شده بود. تمام 21 سرنشین این 
خودرو جان خود را از دســت دادند.بارش باران شدید و جاری شدن 
ســیل در فصل باران های موسمی سیل آســا در پاکستان، موجب 
 جان باختن دســت کم 25 نفر از ســاکنان مناطق شمال غرب این

 کشور شد.
براساس گزارش ستاد مدیریت بحران پاکستان، سیل ناشی از باران 
شدید در روزهای اخیر در بخش های وسیعی از ایالت خیبرپختونخوا  
و بخشی هایی از ایالت پنجاب، تعدادی خانه را ویران کرده و خساراتی 

به راه های ارتباطی، پل ها و مزارع وارد کرده است.
سازمان هواشناسی پاکستان نسبت به ادامه بارندگی های شدید در 
روزهای آتی و باال آمدن آب رودخانه و سدها هشدار داده است.کمتر 
ازیک ماه پیش نیز بیش از 40 نفــر در منطقه چیترال واقع در ایالت 
خیبرپختونخوا در شمال غرب این کشور براثر جاری شدن سیل جان 

باختند.
در فروردین ماه ســال جاری نیز بارش باران و جاری شدن سیل در 
مناطق شمال و شمال غرب پاکستان جان بیش از 200 نفر از ساکنان 
این مناطق را گرفت و حدود یک هزار و 500 واحد مسکونی را تخریب 
کرد.به دلیل ضعیف بودن زیرساخت ها به ویژه در مناطق محروم این 
کشور، باران های شدید در فصل های مختلف معموال با خسارات و 

تلفات همراه است.

دزدی تنها به خاطر مقدار کمی پول پدر 3 فرزند را به قتل رســاند.  
اندی ویلت 35 ساله بیرون از خانه اش در حیاط پشتی بود که سارقی 
کیف پول وی را دزدیده و سپس او را به ضرب گلوله به قتل می رساند.

به گزارش دیلی میل، این حادثه در میلواکی ویسکانزاس روی داد و 
خانم کوری بیستکر جنازه همسرش را در حالی که با صورت در چمن 

پشت خانه افتاده بود یافت.
پلیس هنوز نتوانسته قاتل را دســتگیر کند و در حال بررسی است.

گفتنی است؛ اندی صاحب 3 فرزند، یک پسر10 ماهه  و دو دختر 2 و4 
ساله بود. خانم بیستکر از این حادثه ناگوار بسیار وحشت زده و ناراحت 
است و می گوید چطور فردی به خاطر مقداری پول جان یک انسان را 

بگیرد و سه کودک  را بی پدر کند.

مشاهدات یک تصادفی که
 به کما رفته بود

آزار و اذیت دختر نوجوان 
در آالچیق پارک

سیل در عروسی؛

میهمانان را آب برد!

قتل پدر 3 کودک، به خاطر یک مشت اسکناس؛

 عمل وحشیانه با مرد جوان
 در حیاط پشتی خانه اش 

حوادث جهان

معروف ترین قربانی اسیدپاشی ایران که با وجود نابینایی مطلق 
حاضر نشد چشمان خواستگار اســیدپاش را بگیرد و با بخشش 
بزرگ خود، زندگی دوباره ای به او داد، حاال پس از سال ها درمان 
در ایران و اســپانیا، در تامین هزینه جراحی هایش با مشکالت 
جدی روبه رو شــده ویک باردیگر از مردم نیکوکار ومســئوالن 

درخواست کمک کرده است.
آبان ســال 1383 بود که آمنه بهرامی در راه بازگشــت به خانه 
ازسوی خواســتگار کینه جویش هدف حمله قرار گرفت و عالوه 
بر صورتش، چشــمانش را نیز از دســت داد. آمنــه تنها قربانی 
انتقامجویی اســیدی نبود، اما او پس از این اتفــاق تلخ، با وجود 
تمامی سختی ها، تسلیم نشــد و با کمک مردم و مسئوالن وقت، 
روند درمانــش را در ایران و ســپس در اســپانیا پیگیری کرد. 
ماجرای آمنه اما زمانی بیش ازهمیشــه مورد توجه رســانه ها، 
خبرگزاری هــا و مطبوعات داخلــی وخارجی قــرار گرفت که 
اولحظاتی قبل ازاجرای حکم قصاص چشــمان مرد اسیدپاش 
 از حق قانونی اش گذشــت و عامل جنایت هولناک را بخشــید.

آمنه که بعد از این اتفاق دنیا و آرزوهایش تغییر کرده بود دست 
به قلم شد و زندگینامه اش را در 250 صفحه به تحریر درآورد و 
منتشر کرد؛ کتابی که به 5 زبان ترجمه شد و بازتاب های جهانی 

داشت.
حاال 12 سال از آن اتفاق تلخ گذشــته و آمنه که در این سال ها 
با کمک مردم وهموطنان نیکوکارو برخی مســئوالن، درمانش 
را آغاز کرده بود، بــا اینکه از دو ماه قبل و بــرای چندمین بار به 
شهر بارسلون رفته تا جراحی هایش را پیگیری کند، اما به خاطر 

بدهی قبلی، مســئوالن بیمارســتان، اورا پذیــرش نمی کنند. 
دخترفداکار ایران زمین می گوید: اگر کمک مالی به او نرســد، 
چاره ای جز بازگشت به ایران و ناتمام گذاشتن درمانش نخواهد 
داشــت.آمنه اظهارکرد: »دو ماهی می شــود که به تشــخیص 
پزشــکم برای عمل تنفســی و گذاشــتن پلک چشــم چپم به 
بارسلون آمده ام. با وجودی که مشــکل تنفسی ام حاد است، اما 
پزشکان تشــخیص دادند با توجه به گرمای بارسلون و رطوبت 
باال، این عمل باید چند ماه دیگر انجام شــود تا مشــکلی برایم 
پیش نیاید. این در حالی است که تصور می کردم تا یک ماه دیگر 
می توانم به ایران بازگردم و حاال نمی دانــم چطور هزینه اقامتم 
را جور کنم.«قربانی اسیدپاشــی افزود: »حسابداری بیمارستان 
به دلیل بدقولی سفارت ایران در اسپانیا برای پرداخت هزینه ها 
حاضر نشــد مرا پذیرش کند. اگرهم این عمــل تا چندروزدیگر 
انجام نشــود عالوه بر اینکه آســیب می بینم با توجه به تعطیلی 
بیمارســتان تا پایان ماه آینده، جراحی دست کم چند ماه عقب 
می افتــد.«او ادامه داد: »برخی رســانه ها از کمک های میلیونی 

مسئوالن سابق به آمنه نوشته اند، اما این طور نیست.«
قربانــی اسیدپاشــی در پایان گفــت: »حاال هم یک بــار دیگر 
از مردم نیکــوکار کشــورم درخواســت کمک دارم تا شــاید 
بتوانم پــس ازتحمل این همه رنج وســختی و نامالیمات برخی 
دیگرازمشکالت جســمی واموردرمانی ام را حل کنم. چراکه در 
غیر این صورت باید همه چیز را نیمــه کاره رها کرده و به ایران 
بازگردم.پس درکشورغریب وبا مشکالت فراوان حاال چشم امید 

به دستان پرمهرمردم عزیز کشورم  دارم.«

مستخدم زن که از طریق یک شرکت خدماتی برای پرستاری 
از بانوی هشتاد ساله ای به خانه او در منطقه قلهک راه یافته بود، 
شبانه با مسموم کردن پیرزن با کمک شوهرش گاوصندوقی را 
با 750 میلیون تومان طال و جواهر و پول نقد سرقت کرد.پسر 
صاحبخانه که برای طرح شکایت به پایگاه سوم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ مراجعه کرده بود در شرح ماجرا به مأموران پلیس 
گفت: چندی قبل برای مراقبت از مادر 80 ســاله ام از طریق 
یک شرکت خدماتی یک زن استخدام کرده بودم. برای اطالع 
از حال مادرم تماس گرفتم اما او گفت امشــب به علت مشغله 

زندگی نتوانسته پیش مادرم بماند من هم شبانه به منزل مادرم 
رفتم تا از او مراقبت کنم اما پس از ورود به خانه در کمال تعجب 
متوجه شدم مادرم بیهوش روی زمین افتاده و گاوصندوق هم 
نیست.بعد از آن چند بار با شماره تلفن همراه مستخدم خانه 
مادرم تماس گرفتم اما تلفن همراهش خاموش بود. بنابراین 
بالفاصله به اورژانس زنگ زدم و مادر را به بیمارســتان منتقل 
کردیم. پزشــکان نیز پس از اقدامات درمانی گفتند: مادرم با 

نوشیدنی مسموم، دچار بیهوشی و مسمومیت شدید شده و با 
توجه به سن باال نیاز به مراقبت های ویژه پزشکی دارد.کارآگاهان 
پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ با توجه به اظهارات مرد 
جوان به بررسی تصاویر دوربین های مداربسته خانه پرداختند و 
دیدند پرستار خانه به نام »منصوره« ابتدا با تهیه آبمیوه مسموم 
اقدام به بیهوش کردن زن سالخورده کرده و بعد هم مرد جوانی 
وارد خانه شــده و با هم گاوصندوق را از داخل خانه به سرقت 

برده اند. در تحقیق از زن سالخورده مشخص شد وی چندین 
بار در حضور مستخدم خانه گاوصندوق را باز و بسته کرده است.

پس از شناسایی منصوره 32 ساله کارآگاهان با کمک شرکت 
خدماتی محل استخدام این پرســتار محل سکونت وی را در 
شهریار یافتند . در ادامه تحقیقات با شناسایی »وحید« - شوهر 
28 ســاله- منصوره و چهره نگاری از روی تصاویر دوربین های 
مداربسته، کارآگاهان هر دو متهم را با ردیابی های ویژه پلیسی 
به دام انداختند و در بازرسی از خانه آنها نیز بیش از 500 میلیون 

تومان اموال مسروقه کشف شد.

 مرد گلســتانی وقتی پی برد اعضــای خانــواده اش برای حل 
مشــکالت  به خانه یک رمال مراجعه کرده اند جنایت هولناکی 
را رقم زد.صبح چهارشــنبه مأموران پلیس شهرســتان آق قال 
دراستان گلستان بااطالع ازجنایتی هولناک راهی قتلگاه شدند. 
آنها پــس ازحضوردرمحل حادثــه وبه محض ورود بــه خانه با 

صحنه ای دلخراش و جنایتی خونین روبه رو شدند.
همان موقع نیزمرد 55 ســاله که با تبر، همسر 51 ساله و دختر 
28 ساله اش را به قتل رســانده بود، توسط مأموران دستگیر شد 
و بالفاصله تیم های تخصصی پلیــس آگاهی و بازپرس ویژه قتل 
در محل حاضر شــدند. عامل جنایت هولناک در اعترافاتش به 
تشــریح علت و انگیزه  قتل پرداخت وبه تیــم جنایی گفت: دو 
دختر من دارای اختالالت روانی هســتند که همسرم متاسفانه 
برای درمان آنها، به رمال ها و فالگیرها مراجعه می کرد تا شــاید 
راه چاره ای بیابد، اما من همیشه با این کار مخالف بودم. امروز هم 
طبق معمول میان ما برسرهمین موضوع جروبحثی در گرفت که 
لحظه ای کنترلم را از دست دادم و جنون آنی به من دست داد که 
هر دو را کشتم.  فرمانده انتظامی شهرستان آق قال نیز گفت: دو 
دختر دیگر متهم، همزمان با وقوع این حادثه از محل گریختند 
که تحقیقات تکمیلی دراین باره ادامــه دارد.علی امیریان بیان 

کرد: در حال حاضــر متهم با تکمیل پرونده برای ســیر مراحل 
قانونی و دستورات الزم، تحویل مراجع قضایی داده شده است.

فرماندار شهرستان سامان از پیدا شدن 
جســد غرق شــده یک جوان گردشگر 
در رودخانه زاینده رود پس از ســه روز 
خبر داد. ســعید صالحی شنبه شب در 
گفت و گو بــا خبرنگاران اظهــار کرد: 
جســد جوانی 28 ســاله که 3 روز قبل 
در باباپیراحمد غرق شــده بود ســاعت 
15 شــنبه در حوالی پل ایــل بیگی از 
توابع شهرستان سامان در چهارمحال و 
بختیاری پیدا شد. وی افزود: اعضای جمعیت هالل احمر، اورژانس و نیروهای 
امدادی تمامی تالش خود را برای یافت جســد این جوان بــه کار گرفتند.این 
جوان عصر پنجشــنبه در رودخانــه زاینده رود غرق شــده بود.بخش عمده از 
رودخانه زاینده رود از چهارمحــال و بختیاری به ویژه ســامان عبور می کند. 
به دلیل آشنا نبودن گردشــگران با فن شنا، در دو ســال اخیر پنج نفر در این 

رودخانه غرق شده اند.

مأموران پلیس، مردی را که تحت پوشش مسافر اقدام 
به زورگیری از راننــدگان خودروهای ســواری کرده 
بود، دســتگیر کردند.چندی پیش بــا ارجاع یک فقره 
پرونده از ســوی مقام قضایی به کالنتری 127 نارمک 
درباره وقوع چند فقره زورگیری تحت پوشــش مسافر 
از رانندگان محدوده شرق تهران، تیمی از مأموران این 
کالنتری تحقیقات خــود را در این خصوص آغاز کردند 
و در بررسی های انجام شــده از سوی آنان مشخص شد 
که یک مرد تحت عنوان مســافر پس از کرایه خودروها 
به شکل دربستی برای مســیرهایی همچون جشنواره، 
نارمک، تهرانپارس و فشــم، در میان راه با اســتفاده از 
سالح ســرد از راننده زورگیری و ســرقت کرده است.

همچنین در تحقیقات مأموران مشخص شد که سارق 
پس از ســرقت اموال گرانبها و وجوه نقد همراه راننده، 
آنان را از خودرویشان پیاده کرده و با خودروی سواری 

متواری می شــود ، اما ایــن فرد پس از طی مســافتی 
خودروی ســرقتی را در حاشــیه خیابان رها می کند.

در همین راســتا آموزش های الزم به رانندگان در این 
محدوده از سوی پلیس ارائه شــد و مشخصات چهره و 

وضعیت ظاهری متهم نیز منتشر گردید. 
تمهیدات پلیس برای دســتگیری متهم ادامه یافت تا 
اینکه مدتی بعد یکی از گشــت های انتظامی کالنتری 
نارمک متهــم را در محدوده نارمک مشــاهده کرده و 
برای دستگیری وی وارد عمل شد. متهم پس از دیدن 
مأمــوران ابتدا با ایجاد یک درگیری ســعی داشــت با 
سالح سرد به مأموران حمله کند؛ اما این فرد سرانجام 
دستگیر و به کالنتری منتقل شد و تحت بازجویی های 
انجام شــده به جرم خود مبنی بر سرقت و زورگیری از 

رانندگان اعتراف کرد.
پلیس پایتخت با تایید ایــن خبر اعالم کرد که تعدادی 
از شکات و مالباختگان این فرد شناســایی شده اند اما 
به منظور کشــف دیگر جرائم احتمالی و رســیدگی به 
پرونده، این فرد به همراه پرونده اش بــه پایگاه چهارم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

سرقت 750 میلیون تومانی پرستار از خانه پیرزن 80 ساله؛

یک اتفاق تلخ برای زن تنها در خانه اش

اقدام هولناک پدر با دختردر برابر 
چشمان خونین مادر؛ 

2 دختر دیگر از خانه گریختند
 توطئه مسافر دربستی 
برای رانندگان خودرو!

غرق شدن جوان 25 ساله اندیمشکی 
در رودخانه دز  

 دزدی های زوج موتورسوار 
در خیابان های پایتخت

جنازه پسرجوان غرق شده درزاینده رود 
پیدا شد

بر اساس شــکایت های ارایه شــده از سوی 
شــهروندان مبنی بر اینکه سرنشــینان یک 
دستگاه موتورســیکلت اقدام به کیف قاپی از 
مردم در محدوده های خیابان شهید بهشتی 
و شــهید مطهری می کنند، پرونــده ای در 
کالنتری 104 عباس آباد تشــکیل و ماموران 

برای رسیدگی به موضوع وارد عمل شدند.
از  شــده  انجــام  هــای  بررســی  در 
شــد  مشــخص  مامــوران  ســوی 
تمامــی ســرقت هــا از ســوی یــک زن و شــوهر جــوان که بــا موتورســیکلت 
انجــام  کننــد،  مــی  ســرقت  بــه  اقــدام  و  زده  پرســه  محــدوده  ایــن   در 
 می گیرد. بــه این ترتیــب دایــره تحقیقــات روی زوج هــای ســارق و کیف قاپ

 سابقه دار متمرکز شد و در نهایت این زوج در محدوده خیابان شهید بهشتی شناسایی 
و در یک تعقیب و گریز کوتاه بازداشت شــدند.هر 2 متهم پس از بازداشت به کالنتری 

منتقل و در بازجویی های انجام شده به 15 فقره کیف قاپی اعتراف کردند.

مدیر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول از غرق شدن 
جوان 25 ساله اندیمشکی در رودخانه دز در دزفول خبر داد.  عبدالحسین 
معظم فر اظهار کرد: در ســاعت 16 و 45 دقیقه روز شــنبه طی تماسی با 
سامانه 125 این سازمان خبر غرق شــدن یک جوان 25 ساله در رودخانه 
دز اطالع رسانی شــد.وی افزود: بالفاصله اکیپ امداد و نجات آتش نشانی 
دزفول به محل حادثه اعزام شــدند.مدیر ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری دزفول گفت: این جوان 25 ساله اهل اندیمشک بوده که 

به همراه دو تن از دوستان خود در حین شنا کردن دچار حادثه می شوند.
معظم فر با بیان اینکه هر ســه نفــر در حد فاصل پل شــناور و پل پنجم 
دچار حادثه شــده بودند، افزود: دو نفر از آنها توســط مــردم و به کمک 
خودشــان نجات یافتند ولی متاسفانه یک جوان 25 ســاله در این حادثه 
غرق شد.مدیر عامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
 دزفول عنوان کرد: اکیپ غواصی این ســازمان در محل مورد نظر اقدام به 
گشت زنی کرد ولی با تاریک شــدن هوا و  پس از سه ساعت تالش بدون 

نتیجه به کار خود پایان داده و جست و جو به صبح یکشنبه موکول شد.

آمنه بهرامی از مردم کمک خواست؛

مرا فراموش نکنید
3 فرشــته نجات که زن جوانی را از دست متجاوزان نجات 
داده بودند خود شیطان شدند و زن وحشــت زده را هدف 

آزارواذیت قرار داد.
فروردین ماه امسال زن جوانی در کالنتری 176 حسن آباد 
 پرده از سرنوشت شوم خود برداشت و خواستار دستگیری

 3 آزارگر جوان شد.
 ایــن زن در بررســی هــای قضایــی و پلیســی گفت:
  عصــر بــود جهــت تهیه مقــداری ســنگ شــنی که
  در زمینــه تهیه وســایل تزئینی مــورد اســتفاده قرار

 می گیرد به زمین های کشاورزی اطراف اتوبان تهران – قم 
رفتم. در آنجا چند جوان رهگذر و موتور ســوار با مشاهده 
من داخل زمین های زراعی شــدند و  قصد ایجاد مزاحمت 

داشتند که با آنها درگیر شدم. 
 در زمــان درگیــری بــا آنهــا، ناگهــان سرنشــینان
 دو خــودروی نیســان بــا مشــاهده صحنــه درگیری،

  به حمایت من آمدند و با اســتفاده از چاقو آنهــا را فراری 
دادند. 

پس از فراری شدن افراد مزاحم، راننده یکی از نیسان ها به 
بهانه رساندن من به داخل شهر پیشنهاد داد تا سوار ماشین 

شوم.
 من نیز با مشاهده حمایتشان ، به آنها اعتماد کردم و سوار 
 یکی از ماشین های نیسان شــدم،  اما در میانه راه ناگهان

 تغییر مســیر داده و به داخل بیابان های اطراف حسن آباد 
رفتند.

 وی ادامه داد: هر 3 پســر با بی اعتنایی بــه التماس هایم
 به من تجاوز کردند حتی به دوستشان زنگ زدند و او هم به 
بیابان آمد و همگی پس از تجاوز به من در تاریکی شب مرا در 

بیابان رها کردند و از محل دور شدند.
 با ایــن ادعاهای هولنــاک مامــوران توانســتند یکی از 
 متجاوزان بــه نام »فرهاد« را دســتگیر کنند کــه وی در
  مواجهه حضــوری با زن جــوان پذیرفت با همدســتی

  3 پســر به نــام هــای محمــد، میــالد و فرامــرز که با 
 هم فامیل هســتند زن جوان را  مــورد اذیــت و آزار قرار

 داده اند.
فرهاد افزود: »راننده خودرو نیســان در اتوبان تهران – قم 
هستم. در کیلومتر 65 اتوبان متوجه شدم که چند جوان با 

این زن درگیر شدند. 
 وقتی وی مرا دید از من درخواســت کمــک کرد و من نیز

 با آن جوان ها درگیر شدم. در حین درگیری، میالد و محمد 
نیز با مشاهده صحنه درگیری به کمک من آمدند و سرانجام 
آنها را فراری دادیم، اما در ادامه تصمیم گرفتیم تا خودمان 

نقشه شوم را اجرا کنیم.
فرهاد در خصوص محمد در محل جنایت نیز به کارآگاهان 
گفت: طی تماس تلفنی با محمد موضوع و آدرس را به محمد 

دادیم و او نیز خود را به محل رساند.
 با دســتگیری همه متجاوزان و اعترافات هولنــاک آنها ،
 پرونــده در اختیــار دادگاه کیفــری اســتان تهــران

 قرار گرفت و خارج از نوبت رسیدگی  می شود .

زن جوان از سرنوشت شوم خود پرده برداشت؛

ناجی های زن، خودشان شیطان شدند

پیشنهاد سردبیر: 
میهمانان را آب برد!
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گوناگون 

کودک

خواندنی

خانه داریآشپزی

مواد الزم: کره سرد شده و به قطعات 
کوچک خرد شــده 150 گــرم، آرد 
معمولــی 350 گــرم، بکینگ پودر 
2 قاشــق چای خوری، پــودر ادویه 
مخلوط 1 قاشــق چای خوری، برگه 
زردآلوی خرد شده 75 گرم،خرمای 
خشک خرد شــده75 گرم، گیالس 
شکری خرد شده 75 گرم، کشمش 
100 گرم، شیر 125 میلی لیتر، تخم مرغ زده شده 2 عدد، پوست رنده شده پرتقال 1 عدد، آب 

پرتقال6 قاشق غذاخوری، عسل 3 قاشق غذاخوری
طرز تهیه:

1- قالب گرد 20 سانتیمتری را با کمی کره چرب نموده و کف آن کاغذ روغنی بیندازید.
2- آرد ، بکینگ پودر و پودر ادویه مخلوط را داخل کاسه ای الک نمایید.

3-کره را به این مواد خشک اضافه نموده و با نوک انگشت مالش دهید تا شبیه به خرده نان شود.
4- زردآلو،خرما ،گیالس شیرین وکشــمش را با شیر،تخم مرغ زده شــده، پوست رنده شده 

پرتقال و آب لیمو مخلوط نمایید.
5- عسل و مخلوط میوه را به مواد خشــک اضافه نموده و آنقدر هم بزنید تا نرم و کش دار شود . 

مواد را با قاشق داخل قالب آماده  شده ریخته و روی سطح کیک را صاف نمایید.
6- کیک را در فــری که از قبل گرم شــده روی حرارت 180 درجه ســانتیگراد یا 350 درجه 
فارنهایت و یا عدد 4 فرهای گازی به مدت 1 ســاعت قراردهید تا بپزد. زمان کافی برای پخت تا 

وقتی است که  اگر سیخی را وسط کیک فرو بردید ، مواد به آن نچسبد.
7- قبل از بیرون آوردن کیک بگذارید درون قالب بماند تا سرد شود.

 »الهیات نجات « رســاله ای در علوم و فنون اثر فیلسوف گرانقدر
» ابوعلی سینا« اســت که با شــرح و ترجمه دکتر» سید یحیی 

یثربی« به همت نشر »بوستان کتاب« منتشر شده است.
حکیم و فیلســوف بزرگ اسالمی، ابوعلی ســینا، حدود دویست 
کتاب و رساله در علوم و فنون مختلف نگاشته است که مهم ترین 
آنها در زمینه فلسفه، سه کتاب است: شفا، نجات و اشارات. شفا، 
نخستین تالیف فلسفی ابن ســینا و نجات، اثر بعدی اوست. فرق 
بین این دو اثر آن است که »شفا«، اصول، فروع، کلیات و جزئیات 
را دربردارد و به همین دلیل، همه عالقه مندان فلســفه از مبتدی 
تا متخصص می توانند از آن بهره ببرند، اما »نجات« فقط اصول و 
کلیات مسائل فلسفه و حکمت را دربردارد،از این رو فقط در حد 
متخصصان اســت. کتاب »نجات« بحث های گوناگونی دارد که 

مهم ترین آنها »الهیات« است.

دکتر یحیی یثربی در اثر حاضــر همین بخش )الهیات( را ترجمه 
و پژوهش کرده اســت و به پاره ای از مباحث آن از جمله »نفوس 
فلکی«، »کیفیت صدور افالک« ،»عناصــر« ،»تعداد عناصر« و 
»حقیقت اجســام«که از دیدگاه علم امروز، بی اعتبار می باشــد 
پرداخته اســت.گفتنی اســت: ســیدیحیی یثربی ) متولد سال 
1321 هجری شمســی در روســتای چراغ تپه ســفلی از توابع 
تکاب( اســتاد تمام در رشته فلسفه و کالم اســالمی در دانشگاه 
عالمه طباطبایی اســت. پژوهش هــای او در حوزه نقد فلســفه 
 اســالمی و عرفان اســالمی دارای جایگاه ویژه ای است .یثربی 
مهم ترین چهره فلســفی و آکادمیک ایران اســت کــه به نقد 
»حکمت متعالیه« و »عرفان اســالمی« پرداخته اســت . نشــر 
بوستان کتاب، اثر حاضررا برای دومین بار چاپ و روانه بازار نشر 

کرده است.

راز موفقیــت مــردان بــزرگ و ســرکامیابی آنها 
 درگروی تربیت ها، فعالیت ها، کوشــش ها و اجرای 
برنامه های ویژه ای اســت که به آنها  در زیر اشــاره 

می شود.
بخش نخست: عوامل حقیقی کامیابی

-تمرکز فکر
تمرکز فکر یکی از عوامل کامیابی است. تمرکزکردن 
باعث می شــود که فشــار فکر به یک نقطه متوجه 
گــردد و هرگونه مانــع سرســختی از جلــوی پا 
برداشته شــود.اصوال یکی از وســایل عقب ماندگی 
گروهی از افراد مســتعد و آماده این است که بنا به 
عواملی گرفتار تلون مزاج می شــوند و از این شاخه 
 به آن شــاخه می پرند. اینان در قلمروهای مختلف 
گام می نهنــد؛ کاری را انجام نداده، دســت به کار 
دیگر مــی زنند و می خواهند همه کاره شــوند ولی 
ســرانجام هیــچ کاره اند.طبیعت جهــان آفرینش 
به ما خــوب درس می آموزد: اگر نهالــی را چند بار 
 جا به جــا کنند، ســرانجام پژمرده می شــود ولی 
نهال هــای ثابت و پابرجــا همواره خرم و شــاداب 
جلــوه می کننــد. جابــه جا کــردن اصــول فکر 
نیزموجب پریشــانی می شــود و فکر را از رشــد و 

 نمو باز مــی دارد. یکی از عالئم نوابغ این اســت که 
می توانند افکار خود را در نقطه ای متمرکز سازند.

 همــه کاره بــودن عــالوه بــر ضررهای فــردی،
آســیب های اجتماعی شــدیدی نیز دارد. چه بسا 
 اقتصــاد و فرهنگ یک کشــور را فلج می ســازد و 
هرج و مرج عجیبی به وجود می آورد که اصالح آن 
به سختی صورت می پذیرد.بوفون می گفت: قریحه 
و موهبت فقط عبارت از این اســت که انسان هوش 
خود را به یک نقطه متوجه سازد.از  نیوتن پرسیدند: 
چطور موفق به انجام این همه اکتشــاف  شــدید و 
او جواب داد: با تامل مســتمر در آنها. او درباره یک 
موضوع آن قدر فکر و تامل مــی کرد تا برایش مانند 

روز روشن می شد.
یکــی از مزایای تمــدن کنونــی، پــرورش دادن 
 اســتادان متخصــص اســت؛ تنــوع و کثــرت 
رشــته های علوم، موضوع تخصص را به صورت یک 
امر اجتناب ناپذیر در آورده اســت و اگــر این کار از 
 میان بــرود، کاروان ترقــی در حــد معینی توقف 

خواهد کرد.
- نظم و انضباط

نظم و انضباط نه تنهــا از رازهای پیــروزی مردان 

بزرگ است، بلکه کاخ بلند آفرینش روی آن استوار 
شــده اســت. اگر منظومه شمســی برقرار است و 
ســیارات دور آن می گردند و کوچکترین خللی در 
طی قرون در انجام آن رخ نداده اســت؛ به این دلیل 
است که بنیاد آفرینش آن از نظم و محاسبه تشکیل 
شده اســت. در تمام مظاهر هســتی، از بزرگترین 
 موجودات تا کوچکتریــن آنها یعنی اتم، نظم و دقت 

به کار رفته است.
 نظمــی که بــر بزرگتریــن منظومه هــای جهان 
حکومت مــی کند، بر اتــم نیز حکمفرماســت. هر 
 اتم دارای هســته مرکزی بــه نام پروتون اســت و 
الکترون ها مانند اقمار و ســیارات به طور منظم دور 

هسته مرکزی خود می گردند.
در  آفتابیــش  بشــکافی  کــه  را  ذره  هــر   دل 
میــان بینی؛جهــان آفرینش بــرای مــا بهترین 
راهنماست. نقشــه زندگی، دوام، ثبات حیات و رمز 
پیروزی را بایــد از آن آموخت. جهان هســتی به ما 
می گوید: رمز بقا و اســتواری من نظمی اســت که 

آفریدگارم در من نهاده است.
 ) برگرفته از کتــاب رمز پیروزی مــردان بزرگ اثر

 آیت ا... سبحانی(

نکته هایی مهــم در فریز کردن 
مواد غذایی:

 منجمد کردن غــذا ســریع ترین و 
راحــت تریــن روش بــرای حفــظ 
خوراکی هــا در خانه اســت. امروزه با 
اســتفاده از کیســه های پلی اتیلن، 
ظروف پالستیکی، برچسب های فریزر 
و دیگر لــوازم، می توانیم بــه راحتی 
 انواع خوراکی ها را در فریــزر نگهداری کنیم. رعایت اصول صحیح انجمــاد غذا به حفظ کیفیت و 

مواد مغذی خوراکی ها هنگام مصرف کمک می  کند.
 تغییرات شــیمیایی هنگام عملیات انجماد:میوه ها و ســبزیجات پس از چیده شــدن، 
تحت تاثیر تغییرات شیمیایی قرار می  گیرند که در نهایت موجب فساد و از بین رفتن آنها می  شود. 
 رنگ، مواد مغــذی و طعم مواد غذایی تحت تاثیــر آنزیم های موجود در آنها بــه مرور زمان تغییر 

می  کند. 
درنتیجه  این محصوالت باید زمانی که رســیده اند و کامال با طراوت هستند منجمد شوند. بدین 

ترتیب آنزیم های موجود در آنها در اثر سرما غیر فعال شده و مانع فساد خوراکی ها می  شود.
تغییر بافت مــواد خوراکی در زمان انجمــاد:90 درصــد وزن اکثر میوه ها و ســبزیجات 
از آب تشکیل شــده اســت. این آب و دیگر مواد شــیمیایی، در ســلول ها قرار گرفته و ساختار 
 و بافت مناسبی به آن می  بخشــند. وقتی این مواد در حالت انجماد قرار می  گیرند و آب درون آنها 
یخ می  زند، حجمشان بیشتر شده و بلورهای یخ، دیواره های سلول را پاره کرده و بیرون می  زنند. در 
نتیجه، وقتی یخ این محصوالت، هنگام مصرف باز می  شود، بافت خوراکی ها بسیار نرم تر از قبل از 

زمان انجماد می  شود.

قوانینی برای فریز کردن مواد غذایی )1(کیک میوه  ای بدون شکر

الهیات نجات

عروسی خردساالن 
در مصر 

راه های آرام کردن کودک بعد از 
واکسن زدن

یک ماجراجــوی روس با پــرواز بــدون توقف با بالــن به دور 
دنیــا موفق به ثبــت رکــوردی جدیــد در حــوزه هوانوردی 
شد.»فئودورکنیوخف« موفق شد با یک بالن ظرف مدت 11 روز 
به دور دنیا و آن هم بدون توقف پرواز کند.او در ارتفاعی بیش از 

10 هزار متر به پرواز در آمد.  
او پرواز خــود را در 12 جوالی ماه جاری از شــهر »نورتام« در 
قسمت غربی اســترالیا آغاز کرد. ابتدا قرار بود که سفر دور دنیا 
با این بالن، 14 روز زمان ببرد که در نهایت 11 روز طول کشید.

وزن بالن »فئودورکنیوخف« 10 تن و ارتفاع آن 56 متر اســت 
ضمن اینکه قــادر به پیمودن 200 کیلومتر در هر ســاعت بین 
ارتفاع10 تا 5000 متر از سطح زمین اســت.رکورد قبلی سفر 
به دور دنیا با بالن متعلق به »اســتیو فاســیت« در سال 2002 

میالدی بود که بیش از 13 روز به درازا انجامید.

اقبال بــه بازی پوکمــون گو به ابداع شــیوه های جدید کســب درآمد 
انجامیده و در تازه ترین تحول در این زمینه دختری آمریکایی با انتشــار 
یک آگهی آنالین اعالم کرده اســت به ازای دریافت 20 دالر در ســاعت 

برای دیگران پوکمون شکار می کند.
پیش از این برخی صاحبان مشــاغل و از جمله مدیران رســتوران ها با 
پرداخت پــول تالش کرده بودند تعداد بیشــتری پوکمــون را به محل 
فعالیت خود بکشــانند و برخی رانندگان هم با انتقــال پوکمون بازها به 
نقاط مختلف شــهرها درآمد خوبی به جیب زده بودند. اما حاال دختری 
با شناســه کاربری Ivy St. Ive خود را تعلیم دهنده حرفه ای این بازی 
توصیف کرده و گفته به ازای دریافت 20 دالر در ساعت در نقاط مختلف 

به شکار پوکمون با استفاده از حساب کاربری افراد می پردازد.
 وی افزوده که از زمان عرضه نســخه اولیه این بــازی به صورت کارتی و 
 بر روی کنســول های gameboy/DS در ســال 1997 با آن آشنایی 
داشته اســت. این دختر شــیفت های کاری خود را یک تا چهار ساعته 
تعریف کرده و قول داده هر یک ساعت یک بار کارفرمایانش را در جریان 

تازه ترین موفقیت های خود در زمینه شکار پوکمون قرار دهد.
 با توجه به اینکه بخش عمده هیجان و لذت اجرای بازی پوکمون ناشی 
از انجام آن به صورت شخصی است، مشخص نیست تا چه حد از این ایده 
استقبال شود، اما به نظر می رسد اســتفاده از دیگر افراد برای انجام این 
بازی برای کســانی که به علت کمبود وقت زیاد نمی توانند برای این کار 

وقت بگذارند مفید باشد.

یک شرکت استرالیایی از کوچکترین شــارژر دنیا رونمایی کرد.
از این  شــارژر دنیا می توان در موارد اضطراری که نیاز به مکالمه 

است استفاده کرد.  
ایــن شــارژر کــه Zoose  نــام دارد، دارای یــک باتــری 
 500 میلــی آمپر اســت و مــی تــوان آن را  با پــورت میکرو

یو اس بی یا  الیتنینگ برای آیفون تهیه کرد.
 این باکــس بــه وزن 18 گــرم در ابعــاد28/9 در34/9 و در 15 
 میلی متــر طراحی شــده و برای شــارژ آنــی مورداســتفاده 
قرار می گیرد. با این شــارژر می توان در حدود 25 درصد از باتری 

گوشی همراه را شارژ کرد.

در چند سال اخیر پدیده عجیبی در کشور مصر به 
سرعت در حال افزایش است.

 به گــزارش فرهنگ نیــوز، دختــران کوچک که 
هنوز به سن رشــد و بلوغ نرســیده اند، در مدت 
 زمانی کوتاه و به فاصله یک جشن ازدواج از دنیای 
اسباب بازی ها و عروســک ها جدا می شوند و به 
دنیای بزرگســاالن و مســئولیت های مختلف آن 

قدم می گذارند.
به ازدواج کودکان در زبــان عربی )زواج القاصرات( 

گفته می شود. 
ازدواج قاصر به هر گونه ازدواج کودکان پایین تر از 

سن بلوغ گفته می شود.
در این نوع ازدواج، یکی ازطرفین و یا هر دوی آنها 
کودک هســتند. فقر و اوضاع اقتصادی نابسامان 
 و قوانیــن و فرهنگ حاکــم در جوامــع از جمله 
مهم ترین عوامل موثر در شــکل گیــری ازدواج 

کودکان است.
 البته این پدیده در تاریخ سابقه ای طوالنی دارد و 
در کشورهایی از جمله چاد، مالی، بنگالدش، گینه 
 و مصر همچنان اســتمرار دارد و بیشــتر به چشم 
می خورد. در 21 جوالی سال جاری، شهر دقهلیه 
مصر شــاهد ازدواج عجیبــی بود. فارس ســعید 
عبدالعزیز 12 ساله و نانسی 10 ساله در یک جشن 
عروســی پر ریخت و پاش و با حضور 5000 تن از 
اهالی روســتاهای دور و نزدیک به ازدواج یکدیگر 
درآمدند.در 14 دســامبر 2015 نیز ازدواج دختر 
 8 ســاله به نام نبیله با پســرعموی 9 ساله اش در 
 شــبکه هــای مجــازی و رســانه هــای مصری 
سر و صدای زیادی به پا کرد. تصاویر منتشر شده، 
 یک دختــر کوچک را بــا آرایش و لبــاس عروس 
 نشــان مــی داد. یــک فعــال حقوقــی در مصر 
می گوید: هــم اکنــون ازدواج های موســوم به 
 قاصــرات در مصر رشــد چشــمگیری داشــته و 

کم مانده که تمام جامعه مصری را دربرگیرد. 
او معتقد اســت که زمــان آغاز چنیــن پدیده ای 
دقیقا مشخص نیســت؛ اما از دهه نود قرن پیش و 
در مناطق روستایی مصر گسترش بیشتری یافته 
اســت. با این اقدام خانــواده های فقیــر دختران 
کوچک خود را به ازدواج متمولیــن و ثروتمندان 

در می آورند.

مینا پور حیدری ،کارشناس بهداشت خانواده گفت:برای 
جلوگیری از ابتالی  کودکان به انواع بیماری ها  باید به 
آنها در سنین مشخصی واکسن های مورد نیاز تزریق 
شود.  اولین واکسن تزریقی به کودک در بدو تولد است 
که  در این  زمان  سیستم دفاعی نوزادان بسیار ضعیف 
اســت.  پور حیدری اذعان کرد: معموال کودک پس از 
تزریق واکسن احساس درد شدیدی می کند. این درد 
گاهی با  تب و نیز التهاب در محل تزریق همراه است که 
 برای تسکین آن باید حوله  سردی را  روی محل تزریق

 قرار دهیم تا درد  آرام گیرد.  وی افزود: باید توجه داشت 
 که در اولین روز واکسیناســیون لزومی به گذاشــتن 
حوله گرم  نیست ولی اگر در روز بعد بازهم کودک درد 

داشت می توان از آن  استفاده کرد.
 پور حیدری گفت:خوردن مایعــات در هنگام تزریق 
واکسن به کودک به کاهش احســاس درد وی کمک 
می کند. بهترین مایعات برای نوزادان شــیر مادراست  
اما تحقیقات نشان داده بهتر اســت برای کاهش درد 

کودکان به آنها آب قند داده شود.                 

پرواز بدون توقف با بالن به دور دنیا

شکار پوکمون، ساعتی 2۰ دالر

 کوچکترین شارژر گوشی 
ساخته شد

 خوشمزه ترین نقشه هایی
 که تاکنون دیده اید! )1(

رمز پیروزی مردان بزرگ )12(    موفقیت

عکس نوشت

»کاتتلین لوین« و »هنری هارگریوز« دو عشق سفر 
و غذا هستند که به مکان های مختلف دنیا، به قصد 

چشیدن غذاهای آن منطقه سفر می کنند.
این دو در حرکتی نمادین نقشه کشورهای مختلف را 
با مواد غذایی که در آن سرزمین معروف است ، آماده 

کرده اند. 
 این نقشه ها نشــان می دهد که چطور با غذا می 
 توان به دور دنیا ســفر کرد ،برای مثــال اگرچه 
گوجه فرنگی از جنوب آمریکا مــی آید اما امروزه 
ایتالیا در داشــتن گوجه فرنگی های قرمز و آبدار 
پادشــاهی می کند و  دیگر اینکه فرانسه را بدون 

خوردن پنیر و نان ترک نکنید!

W W W . Z A Y A N D E R O U D O N L I N E . I R

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 
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امام علی )علیه السالم(: 
چشم ها نخشكيدند، مگر بر اثر سختى دل ها و دل ها سخت نشدند، مگر 

به سبب  بسيارى گناهان.
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