
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان گفت: 
پنج دســتگاه نظارتی بر نحوه قیمت گــذاری و فروش 
اراضی توسط شرکت عمران شهر جدید نظارت دارند و 
بعضا مدیران ما به قیمت گذاری پایین نیز در معامالت 

محکوم شده اند.
محمدرضا احمدی در نشست خبری با اصحاب رسانه 
ضمن اشاره به اینکه طرح  سه شهر جدید در اصفهان در 
سال 1365 توسط وزارت مسکن و شهرسازی ارائه شده 
است، گفت: شهر جدید بهارســتان تنها شهر جدیدی 
است که انحصارا برای ســر ریز جمعیت در نظر گرفته 

شده است.
وی در ادامه زمین اختصاص یافته به این شهر را 3 هزار 
هکتار دانســت و افزود: 62 هزار واحد مســکونی برای 
استقرار بیش از 32 هزار نفر در بهارستان در نظر گرفته 
شــده که از این میزان تاکنون بیــش از 23 هزار واحد 
آن در مســاحتی بالغ بر  هزار و 800 متر به بهره برداری 

رسیده است.
مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدید بهارســتان 

 جمعیت این شــهر را بر اساس سرشــماری سال نود،
 64 هزار نفر خواند و بیان کرد: جمعیت این شهر  در حال 
حاضر،چیزی بیش از 80 هزار نفر اســت که در مهرماه 

پس از سرشماری دقیق خانوارها اعالم خواهد شد.
احمدی از وجود امکانات آموزشی، فرهنگی و مذهبی 
برای شــهروندان خبر داد و خاطر نشــان کرد: 5 مرکز 
قرآنی، 3  واحد دانشگاهی، 3 کتابخانه، 35 واحد آموزشی 
مختلف و 20 پایگاه بسیج خواهر و برادر از مراکز تربیتی و 

آموزشی فعال این شهر هستند.
وی با اشــاره به طراحی مســجد جامع در شهر جدید 
بهارســتان تصریح کرد: تا به حال 12 مسجد در شهر 
بهارستان به بهره برداری رسیده که طی چند سال آینده 

به دو برابر این تعداد افزایش پیدا خواهد کرد.
مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدید بهارستان در 
پاسخ به ســوال خبرنگار فارس مبنی بر نحوه مدیریت 
قیمت اراضی شهر جدید بهارســتان با توجه به تامین 
 بودجه های شــرکت از فــروش زمین ها اظهــار کرد: 
5 دستگاه نظارتی بر نحوه قیمت گذاری و فروش اراضی 

توسط شرکت عمران شــهر جدید نظارت دارند و بعضا 
مدیران ما به قیمت گذاری پایین نیز در معامالت محکوم 

شده اند.
وی در ادامه خاطر نشــان کرد: یکی از موضوعاتی که 
در شهرهای جدید وجود دارد ســوداگرایی در اراضی 
شهرهای جدید است و شاید در مقاطعی شرکت عمران 
به علت غلبه بازار نتوانســته قیمت را کنترل کند ولی 

امیدواریم در آینده دیگر شاهد آن نشویم.
محمدرضا احمدی در جواب به ســوال دیگر خبرنگار 
فارس در خصوص مدنظر بودن شهرســازی و معماری 
اسالمی، ایرانی در ساخت شــهرهای جدید با توجه به 
وجود شهر بهارستان در اصفهان به عنوان مرکز فرهنگ 
و هنر اسالمی ایران گفت: در طرح باغ هزارجریب شهر 
جدید بهارستان، بازار ایرانی اسالمی و مسجد جامعی را 
برای اغنای فرهنگی اسالمی در نظر گرفته ایم. وی در 
پاسخ خود عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم با تامین اعتبار 
و شروع احداث باغ هزارجریب در راستای اجرای این دو 

پروژه ارزشمند قدم برداریم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی)ع( گفت: نخستین 
یادواره سرداران، فرماندهان و یک هزار شهید شرق اصفهان 
همزمان با دهه کرامت ازامروز لغایت 21 مرداد در گلستان 

شهدای  اژیه برگزار می شود.
سرهنگ مهدی ساعی در نشست خبری با اشاره به برگزاری 
نخستین یادواره ســرداران، فرماندهان و یک هزار شهید 
شرق شهرستان اصفهان اظهار داشت: این یادواره از امشب 
 همزمان با دهه کرامت تا 21 مرداد در گلســتان شهدای 
 اژیه  در بخش جلگه برگزار و برنامه اصلی آن در شب آخر اجرا 
می شود. وی افزود: 968 پرونده برای شهدای شرق اصفهان 
تشکیل شده اما آمار واقعی بیش از یک هزار شهید است، 
شرق اصفهان یک هزار و 63 جانباز، 39 آزاده و 9 جانباز 70 

درصد تقدیم انقالب کرده است.
فرمانده ناحیه مقاومت امام علی)ع( اصفهان بیان  کرد: تاکنون 
یادواره های مختلفی در پایگاه های مقاومت بسیج در شهرها 
و روستاهای شرق اصفهان برگزار شده اما هدف از برگزاری 
یادواره یک هزار شهید شرق اصفهان این است که شهدای 

این منطقه و رشادت های مردم شرق اصفهان معرفی شود.

وی ادامه داد: اقدامات برگزاری این یادواره از ماه ها قبل آغاز 
شده و ستاد یادواره به ریاست فرماندار اصفهان و به دبیری 
سپاه ناحیه امام علی)ع( کار خود را آغاز کرده و نهادهای 

مختلف به عنوان اعضای ستاد تشکیل شده است.
ساعی با بیان اینکه نمایشگاهی در کنار محل برگزاری یادواره 
برپا می شود، گفت: غرفه ادوات و تجهیزات نظامی، اقتصاد 
مقاومتی و اقدامات بسیج ســازندگی شرق اصفهان، ارائه 
مشاوره اقتصاد مقاومتی، حجاب و عفاف، زن مسلمان الگوی 
زن برتر، غرفه امام رضا)ع( امام مهربانی، کودکان و نقاشی، 
عکس و خاطره، فروشگاه اقالم فرهنگی و کتاب، جنگ نرم 
و فضای مجازی، خدمات مشــاوره دینی و پزشکی، طب 
اسالمی و مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری، از جمله غرفه های 
این نمایشگاه است.  وی گفت: معرفی شهدا، جمع آوری آثار 
و اسناد باقی مانده از شهدا و ایثارگران و تهیه بانک اطالعاتی 
و معرفی و نقش جایگاه شرق اصفهان در دوران دفاع مقدس 

از جمله محورهای برگزاری این یادواره به شمار می رود.
فرمانده ناحیه مقاومــت امام علی)ع( اصفهــان بیان کرد: 
 ،www.laleha.ir راه اندازی سایت الله های شرق به آدرس

راه اندازی کانال تلگرام، برگزاری مسابقه از وصایای شهدا و 
رونمایی از نماهنگ الله های شرق با صدای خواننده انقالبی 

میالد هارونی از دیگر برنامه های این یادواره است.
وی گفت: مادران شهدا)مادران آسمانی(، جانبازان، شهدای 
گمنام، شهدای مدافع حرم)شهید محمد کامران،شهید 
محمود شــفیعی(، آزادگان، شــهدا و خانواده های 3 و 2 
شهیدی، موضوع خنده مقدس در دفاع مقدس از جمله 
موضوعات محوری در مراسم های شبانه این یادواره است و 

در روز پایانی یادواره اصلی برگزار می شود. 
ساعی ادامه داد: مردم شرق اصفهان، مردمی مومن، انقالبی 
و والیتمدار هستند که در دوران دفاع مقدس ایثارگری و 
جانفشانی کردند، این منطقه بیش از 6 هزار ایثارگر و رزمنده 

و بیش از 1000 شهید تقدیم انقالب کرده است.
فرمانده ناحیه مقاومت امام علی)ع( اصفهان بیان کرد: در 
شهر ورزنه، کوچه  18 متری وجود دارد که 7 شهید تقدیم 
نظام اسالمی کرده اســت، همچنین همه دانش آموزان 
دبیرستان شهید مطهری حسن آباد در جبهه حضور یافتند 

و بسیاری از آنان به شهادت رسیدند.

معاون دفتر اســتانی نهاد نمایندگــی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه اصفهان گفت: 2300 دانشجوی 
استان اصفهان در قالب 18 کاروان از ابتدای مرداد تا 

پایان مهر به عتبات عالیات اعزام می شوند.
حجت االســالم محمدرضا تقی زاده ، با اشــاره به 
پانزدهمین دوره اعزام دانشجویان به عتبات عالیات 
اظهار داشت: 2 هزار و 300 نفر از دانشجویان استان 
اصفهان برای اعزام به عتبــات عالیات در قالب 18 
کاروان ثبت نام کرده اند که این کاروان ها از ابتدای 

مرداد لغایت پایان مهر اعزام می شوند.
وی با بیان اینکه 6 کاروان تا کنون اعزام شــده اند، 
افزود: 7 کاروان نیز به صورت زمینی و 11 کاروان به 
صورت هوایی به عتبات عالیات اعزام می  شــوند، در 
گذشته اعزام خانم های مجرد، تنها به همراه محارم 
آنان امکان پذیر بود اما امسال بانوان مجرد می توانند 

به این سفر معنوی اعزام شوند.
معاون دفتر اســتانی نهاد نمایندگــی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه اصفهان گفت: 4 کاروان به صورت 
مجردی خواهــران و ســایر کاروان ها بــه صورت 
مجردی بــرادران، متاهالن و کارکنان دانشــگاه ها 
 اعــزام می  شــوند، همچنیــن وام قرض الحســنه

 یک میلیــون و 500 هزار تومانی بــرای متقاضیان 
اعزام به صورت هوایی و وام قرض الحسنه یک میلیون 
تومانی بــرای متقاضیان اعزام به صــورت زمینی با 

اقساط 18 ماهه در نظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: مجــوز خروج برادرانــی که معافیت 
تحصیلی دارند و نیازمند مجوز هســتند بر اســاس 
تفاهم نامه بــا نظام وظیفه به صــورت رایگان انجام 
می شود، همچنین مدیر و روحانی کاروان ها توسط 
نهاد مقــام معظم رهبــری در دانشــگاه ها تعیین 

می شوند و از قشر دانشگاهی هستند. 
 تقی زاده با اشاره به افزایش ســهمیه اعزام عتبات 
عالیات ادامه داد: با توجه به عدم اعزام به سفر عمره 
مفرده استقبال از سفر معنوی کربال افزایش یافته و 
ســهمیه اعزام از 12 کاروان در سال گذشته به 18 

کاروان افزایش یافته است.
فرهنگــی برنامه هــای  بــه  اشــاره  بــا   وی 

 در نظر گرفته شــده برای ســفر معنــوی عتبات 
عالیــات گفــت: امکاناتی کــه بــرای کاروان های 
دانشــجویی در نظر گرفته شــده  از کیفیت بهتری 
نســبت به کاروان هــای عمومی برخوردار اســت 
همچنین برنامه هــای فرهنگی متعــدد، برگزاری 

مســابقات فرهنگی و ارائه بســته فرهنگی شامل 
کتاب درباره شناســایی عتبات عالیات و جغرافیای 
 عراق، ادعیــه و نرم افزار برای دانشــجویان اعزامی 

در نظر گرفته شده است.
معاون دفتر اســتانی نهاد نمایندگــی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه ها با اشاره به تاثیرات سفر معنوی 
عتبات عالیات در قشر دانشــجو بیان کرد: این سفر 
معنوی بــه این دلیل که همگی از قشــر دانشــجو 
هستند بسیار در قشر جوان تاثیرگذار است و سطح 
معرفتــی و مذهبی در دانشــگاه ها را ارتقا می دهد، 
همچنین ارتباط زائران با یکدیگر با برگزاری ســفر 
زیارتی مشهد مقدس پس از ســفر عتبات عالیات 

حفظ می شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی)ع( اصفهان:

نخستین یادواره
سرداران، فرماندهان و یک هزار شهید شرق اصفهان برگزار می شود

معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اصفهان:

۲۳۰۰ دانشجوی اصفهانی
به عتبات عالیات اعزام می شوند

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان:

نظارت 5 دستگاه
بر نحوه قیمت گذاری اراضی

6

رنسانس فرهنگی در اصفهان 
شکل می گیرد

12

برگزاری مراسم سالگرد 
خاکسپاری شهدای غواص

4

روز دختر؛
فرصتی برای تغییر نگاه ها

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
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مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان 
گفــت: پیشــرفت کشــور در زمینــه تکنولوژی و 
تولید ماشــین آالت و تجهیــزات مورد اســتفاده 
در صنعت فــوالد، تا حــدی بوده که هــم اکنون 
95 درصــد از تجهیــزات و مــواد مصرفــی ایــن 
صنعــت، داخل کشــور تولید مــی شــود. بهرام 
 ســبحانی در مراســم گشــایش نهمین نمایشگاه

بین المللی متالورژی، ریخته گــری، فوالد، معادن 
و صنایع وابســته که عصر روز سه شنبه برگزار شد، 
اظهار داشــت: نامیدن اســتان اصفهــان به عنوان 

پایتخت فوالد کشور، به دلیل وجود...

 عاشقان سید و ساالر شــهیدان به خط شدند تا با آغاز 
 ثبت نام پیــاده روی اربعیــن از 16 مرداد امســال با 
برنامه ریزی بهتر و در امنیت بــه عتبات عالیات اعزام 
شوند.مدیر کل حج و زیارت اســتان با اعالم این خبر 
تاکید کرد: با توجه به حضور پرشــور مــردم در ایام 
اربعین امســال ســتاد اربعین به صورت مرکزی و در 
استا ن ها از چند هفته قبل فعالیت خود را آغاز کرد تا 
شرایط بهتری برای عزیمت زائران اربعین فراهم شود. 
غالمعلی زاهدی با اشاره به تشــکیل ستاد اربعین در 
اســتان اصفهان با 12کمیته زیر مجموعه تاکید کرد: 
سازمان حج و زیارت با مسئولیت کمیته ثبت نام و اعزام 

برنامه ریزی الزم برای انجام این فعالیت...

استاندار و شهردار اصفهان در دو مراسم مختلف ، از دغدغه های خود درباره اصفهان گفتند. ترجیع بند سخنان هردو مقام اجرایی دیار نصف جهان هم این بود که آن توجهی که باید به اصفهان بشود ، نمی شود . 
مهدی جمالی نژاد در نشست نمایندگان استان با فعاالن اقتصادی از »حال بد اصفهان« گفت و رسول زرگرپور هم در نشست  با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد که مشکالت اصفهان ملی است و 

باید در سطح ملی به آن پرداخته شود. مشروح سخنان این دو مقام ارشد اجرایی را در صفحات 3 و 12 بخوانید؛

آماده باش 
به زائران اربعین

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان عنوان کرد:

تولید 95 درصد از تجهیزات 
صنعت فوالد در داخل کشور

7

اصحاب رسانه، خود را به 
جناح و دسته نفروشند

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

12

روزگاری نو
در انتظارنصف جهان

 سه شنبه های بدون خودرو؛

حال اصفهان بد است
مسئوالن نصف جهان از مشکالت می گویند؛
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می گویند مگر اصفهان چه کرده؟ مشکالت اصفهان ملی است

جمالی نژاد:استاندار اصفهان:

13

سی و یکمین دوره بازی های المـــپیک ریو، در حالی 
فردا با برگزاری مراســم افتتاحیه در شهر ریودوژانیرو 
 برزیل آغــاز می شــود کــه اصفهانی هــا امیدوارند 
ریو 2016 بــرای ورزش این دیار خــوش یمن بوده و 
باالخره طلســم بی مدالی ورزشــکاران نصف جهان 
 در این رقابت ها شکسته شــود. ورزشکاران اصفهانی

 با وجود کســب موفقیت های متعــدد و مدال های 
رنگارنگ، چــه در عرصــه داخلی و چــه در جریان 
رقابت های آســیایی و جهانی، تاکنون تجربه کسب 
مدال المپیکی را نداشته اند و ســهم ورزش استان از 
 بزر گترین فســتیوال ورزشــی جهان، فقط حسرت 

بوده است. حضور ورزشکاران اصفهانی در المپیک...

پرونده ویژه برای ریو ۲۰16؛
چشم اصفهان به مدال المپیکی

روشن می شود؟
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 وزیر امور خارجه ژاپــن در واکنش به اخبار منتشــره درباره آزمایش 
یک فروند موشک بالســتیک توســط پیونگ یانگ خواستار اعتراض 
علیه این اقدام دولت کره شــمالی شــد .بر اســاس گزارش رسانه ها، 
مراتب اعتــراض توکیو از طریق کانــال های دیپلماتیــک در پکن به 
پیونگ یانگ ارســال شده است؛ چرا که کره شــمالی و ژاپن هیچگونه 
رابطه ای بــا یکدیگــر ندارند. ایــن در حالی اســت کــه فرماندهی 
اســتراتژیک ایاالت متحــده نیز به ایــن آزمایش موشــکی واکنش 
نشــان داد و اعالم کرد که پیونگ یانگ دو موشــک بالستیک را مورد 
 آزمایش قرار داده اســت. در بیانیه این فرماندهی آمده اســت: یکی از

 موشــک ها بالفاصله پس از پرتاب منفجر شــده ولی موشــک دوم با 
موفقیت از مرزهای کره شــمالی عبور و در نزدیکــی آب های ژاپن در 
دریا اصابت کرده است. این موشک از اســتان های شمالی کره شمالی 
پرتاب شده است . شورای امنیت عالوه بر اعمال تحریم های مکرر علیه 
پیونگ یانگ، انجام هرگونه آزمایش هســته ای و موشکی بالستیک را 

برای کره شمالی ممنوع اعالم کرده است. 

 دبیرکل ســازمان ملل گزارش خود را درباره تصمیم بحث برانگیزش در 
زمینه حذف موقت نام ائتالف ســعودی از لیست ســیاه ناقضان حقوق 
کودکان که خشــم گروه های حقوق بشــری را برانگیخت، به شــورای 
امنیت تقدیم کرد.  این در حالی اســت که او مســئله امکان درج مجدد 
 نام ائتالف ســعودی را در لیســت ســیاه مورد بررســی قرار می دهد.

 بان کی مون گفت:  من همچنان نگرانی شــدیدی نســبت به وضعیت 
کودکان یمنی دارم و این مســئله را باید در اولویت قرار داد. پس از اینکه 
سازمان ملل اعالم کرد که ائتالف نظامی عربی، مسئول کشتار ۶۰ درصد 
کودکان و زخمی شدن ۷۸۵ کودک در سال گذشــته میالدی در یمن 
است، عربستان به شدت واکنش نشان داد. بان کی مون در ادامه از اتخاذ 

تدابیری برای حمایت هرچه بیشتر از کودکان یمنی سخن گفت. 

»المار بروک« رییس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اروپا در زمینه 
رابطه این اتحادیه و کشور ترکیه عنوان کرد: باید به این نکته توجه داشته 
باشــیم که ترکیه اردوغانیزه شــده هرگز وارد اتحادیه اروپا نمی شود. 
کفه اتحادیه اروپا در زمینه کمک و حمایت از ترکیه ســنگین تر اســت 
و ترکیه همواره به حمایــت اروپا نیاز دارد. وی در ادامــه افزود: اتحادیه 
اروپــا در موضوعات مختلف گفــت وگوهایی با کشــورهای گوناگون از 
جمله ایران و عربستان داشــته اســت و تفاهم نامه دو جانبه ای را نیز با 
ترکیه منعقد کرده که به نظر می رســد به بن بست رسیده باشد. بروک 
 در ادامه نوشت: ترکیه برای غرب  جایگاه استراتژیکی دارد، اما موقعیت او

 مهم تر از دوران جنگ ســرد نیست.»بروک« با اشــاره به اینکه پرونده 
عضویت ترکیــه در اتحادیه اروپا همچنان باز اســت، ادامه داد: ترکیه به 

عنوان یکی از اعضای ناتو، نیازمند اصالحات و تغییرات زیادی است.

ســازمان جهانی مهاجرت اعالم کرد کــه بیش از ۲۵۷ هــزار مهاجر و 
پناهجو طی ســال جاری از طریق دریا وارد اروپا شــده اند. این درحالی 
است که  دست کم ۳۰۰۰ تن در این ســفر دریایی جان خود را از دست 
داده اند. نتایج تحقیق یکســاله کمیته امور داخلی پارلمان اروپا  درباره 
این بحران نشــان می دهد که ناتوانی کشــورهای حوزه شــنگین در 
دســتیابی به یک توافق بــرای کنتــرل مرزهای خارجی خــود، عامل 
ایجاد این مشــکل بوده اســت. در بیانیه این کمیته آمده اســت: توافق 
ماه مارس ســال ۲۰۱۶ اتحادیه اروپــا با ترکیه، به منظــور بازگرداندن 
 مهاجران اولیــن گام در ارائه واکنشــی موثر به این بحــران بود، طرح

 جنجال برانگیزی که بسیار دیر عملی شد. 

خشم ژاپن از آزمایش موشکی
کره شمالی

بان کی مون: 

 عربستان بیشتر برای رفع 
نگرانی های ما در یمن تالش کند

 ترکیه برای غرب 
مهم تر از دوران جنگ سرد نیست

واکنش ضعیف و دیرهنگام اروپا 
به بحران مهاجرت

پیشنهاد سردبیر: 
 غرب از حقوق بشر، استفاده ابزاری می کند

 وزیر کشور در هشــتاد و دومین جلسه شورای اجتماعی کشور به 
بحث حجاب اشاره کرد. اهم سخنان وی به شرح زیر است:

  مســئله حجاب هم اعتقادی و هم قانونی است و شرایط نباید 
از کنترل خارج شود و در دستگاه های دولتی مسئله حجاب باید 

رعایت شود.
  در نحوه برخــورد و اعمال نیز ما باید مســایل اخالقی، دینی و 
حدودها را رعایت کنیم و هیچ کسی معتقد نیست که با خشونت و 

سخت گیری مسایل حل شود.
  )با اشــاره به فعالیت مغازه ها و وجود مانکن ها در فروشگاه ها( 

باید در داخل این فروشگاه ها قوانین و ضوابط رعایت شود.
  ما به جای اینکه یقه مغازه داران را بگیریــم که چرا این اتفاق 
افتاده است باید به ســراغ اتحادیه ها برویم و بگوییم چرا ضوابط 

اسالمی رعایت نمی شود.
 در مورد پوشــاک، دوســال قبل تصویب کردیــم واحدهایی 
 که پوشــش اســالمی تولید می کنند یارانه بگیرند و این مدنظر

 رییس جمهوری بود. 
 ایرانیان به لحــاظ زمانی ۱۳ برابر میانگیــن جهانی، در فضای 
مجازی و شــبکه های اجتماعی حضور دارند که این امر مستلزم 

نگرش محتوا محور با رویکردی دقیق و عالمانه در این مقوله است.
 ۱۵ سال از مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی در خصوص 
مقابله با آسیب های اجتماعی می گذرد و این سیاست ها نیازمند 
بازخوانی، با هــدف ارتقــای کارآمدی و تقســیم وظایف جدید 
در سطح ملی است.در جلسه شــورای اجتماعی کشور مقرر شد 
نظرات پیشــنهادی دســتگاه ها ارائه و جمع بندی آن به شورای 

عالی انقالب فرهنگی ارسال شود. 
 بحــث فضای مجازی بحث بســیار مهمی اســت کــه ما باید 
 پیشــنهادی تهیه کنیــم و بــرای تصمیــم گیری به قــرارگاه

 فضای مجازی ارایه دهیم.
 تا زمانی که اینترانت ملــی و مدیریت فضــای مجازی جدی 
نشود، ما تسلیم هستیم. البته مراکزی در حال حاضر در این حوزه 

اقداماتی انجام می دهند.
 سایت هایی که واقعا مســائل اخالقی در آنها رعایت نمی شود، 
بدون هیچ مالحظه ای باید بسته شــوند. اقدامات مثبت و ایجابی 
در فضای مجازی کم است که باید دستگاه های متولی، گروه های 
عالقه مند، جوانان و ســازمان های مردم نهاد در این فضاها ورود 

پیدا کنند.

 غالمعلی خوشــرو در بحث عمومی شــورای امنیت درباره 
کــودکان و مخاصمات مســلحانه  گفت: حمــالت هوایی 
در یمن که تــا کنون منجر بــه قتل صدها  کــودک یمنی 
شده، آیا جز رشــد القاعده و داعش دســتاوردی به همراه 
داشــته اســت؟ اگر وجدان جامعه جهانی نسبت به کشتار 
کودکان یمنی بــه خواب فــرو رفته، آیا می تواند نســبت 
به تهدید راهبردی رشــد افراطــی گری و تروریســم نیز 
آسوده خاطر باشــد؟ سال گذشته رژیم اســرائیل برخالف 
جنایات آشــکار خود علیه کودکان در غزه در فهرست سیاه 
ســازمان ملل قرار نگرفت. امســال در مورد یمن شاهد آن 
 بودیم که ائتالف عربی به رهبری عربســتان ســعودی، که 
بر اســاس یافته های مســتند کارشناسان ســازمان ملل 
به عنوان مســئول کشــتار غیر نظامیــان و از جمله  ۸۷۵ 
کودک یمنی اســت که بر اثر بمباران هــای هوایی و حمله 
به 49 مدرسه و بیمارســتان  جان باختند؛ ابتدا در فهرست 
سیاه ســازمان ملل متحد قرار گرفت اما با شگفتی تمام نام 
این ائتالف در اثر اعمال فشــارهای سیاســی و مالی از آن 
 فهرست خارج شــد. وی افزود: این اقدام، خیانتی  به حقوق 
آسیب پذیر ترین بخش از غیر نظامیان یعنی کودکان است 
و منجر به بی اعتباری گزارش های ســازمان ملل متحد  و 
موجب آسیب زدن به شالوده حقوق بین المللی بشر دوستانه 

خواهد شد.

 ســیدمحمدعلی حســینی بــا اشــاره بــه بیانات
 مقام معظم رهبری دربــاره اجرای برجام عنوان کرد: 
بیســتم فروردین ماه ۱۳94 مقام معظــم رهبری بر 

نکته مهمی تاکید کردند. 
ایشــان گفتند:»این بحث و مذاکره درباره مســائل 
هســته ای با آمریکا تجربه ای خواهد شد؛ اگر طرف 
مقابل از کج تابی های معمول خودش دست برداشت٬ 
این یک تجربه ای برای ما می شــود که خیلی خب٬ 
پس می شود در یک موضوع دیگر هم با اینها مذاکره 
کرد؛ اما اگر دیدیم نه ٬ این کج تابی هایی که همیشه 
از اینها دیــده ایم باز هــم وجــود دارد و کجراهه را 
 دارند می روند ٬ خب طبعا تجربه گذشــته ما تقویت

 خواهد شد.« 
حسینی ادامه داد: متاسفانه آنچه از آن زمان تاکنون٬ 
از جانب آمریکایی ها شاهد بودیم ٬ بی توجهی و تباه 

کردن این فرصت کلیدی بوده است. 
حســینی افزود: باید اذعــان کرد که صــرف نظر از 
سوءســابقه فراوان طــرف آمریکایــی در قبال ملت 
ایران٬ مقامات کشور هنوز به بلوغ سیاسی و عقالنیت 
 کارآمد برای فهم شــرایط منطقــه ای و بین المللی 

نرسیده اند.

وزیر کشور: 

اجرای وظایف حاکمیتی 
درباره حجاب

سفیر ایران در سازمان ملل متحد:

 جامعه جهانی در قبال
 کودکان یمنی چه کرده است؟

مشاور بین الملل دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

 مقامات آمریکا هنوز
 به بلوغ سیاسی نرسیده اند

دیدگاهحقوق بشرسازمان ملل
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه:

 تدوین گام های جدید 
حقوق بشر از سوی رهبری

نماینده سبزوار در مجلس شورای اسالمی:

استخدام ها و بودجه ریزی 
تخصصی تر می شود

 محمدجواد الریجانی در مراســم بزرگداشــت روز 
حقوق بشر اســالمی و کرامت انســانی اظهار کرد: 
تقریبا یک دهه از تاسیس ســتاد حقوق بشر گذشته 

است . 
در ایــن دوران، نهاد حقوق بشــر به عنــوان مرجع 
سیاســی در حقوق بشر کشــور در ســازمان ملل و 
نهادهای بین المللی معرفی شد و امروز مواضع کشور 
را اتخــاذ می کند.الریجانی افزود: در جلســه اخیر 
مســئوالن قضایی که خدمت مقــام معظم رهبری 
بودیم ایشــان گام های جدیدی را برای حقوق بشــر 
تدوین کردند. دبیر ســتاد حقوق بشــر قوه قضاییه 
ادامه داد: حقوق بشر مجموعه ای از نرم های رفتاری 
است.ما در صحنه جهانی یک موضع احتجاجی داریم 
و در این زمینه نشــان می دهیــم غربی ها پای حرف 
خودشــان نایســتادند و دو بحث داریم یکی اینکه 
مواضع غرب خودمحورانه بــوده و دوم اینکه مواضع 
آنها منافقانه اســت و موضع آنها به اســالم تحمیلی 
اســت. ما در شــعار احتجاجی در صحنه بین المللی 

روی مردم ساالری و تنوع فرهنگی تکیه می کنیم. 

رمضانعلی سبحانی فر در رابطه با احیای سازمان امور اداری 
و استخدامی کشور عنوان کرد: احیا و تفکیک سازمان های 
مذکور موجب افزایــش دقت و تقویــت نظارت ها در حوزه 
اســتخدام ها، پرداخت ها و دخل و خرج کشــور می شــود.

وی توجه مســئوالن اجرایی را به این مسئله جلب کرد که 
مراقب باشند احیا و تفکیک ســازمان اداری و استخدامی و 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی موجب چاقــی و بزرگ تر 
شــدن دولت و افت چابکی نظام تصمیم گیری کشور نشود.

نماینده مردم ســبزوار در مجلس، بی توجهی به ســاختار و 
عملکرد نیروی انسانی و دستورالعمل های حقوق و دستمزد 
را اصلی ترین عامل در پرداخت حقوق های نامتعارف دانست 
و افزود: احیای ســازمان اداری و استخدامی موجب دقت در 
تصمیم گیری ها، تخصصی تر شــدن تصمیمــات و تقویت 

نظام های کنترلی و استخدامی می شود.
ســبحانی فر  در ادامه خاطرنشــان کرد: تفکیــک این دو 
ســازمان از یکدیگر موجب درگیرتر شدن سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی به اعتبارات جاری و عمرانی و برداشــته شدن 
گام های اجرایی تر دســتگاه ها به ســمت بودجه عملیاتی 

می شود.

پارلمان

اخبار کوتاهیادداشت

  ســازمان دیده بان حقوق بشــر بر لــزوم اجرای سفارشــات کمیته 
تحقیقات نیجریه و محاکمه نیروهای ارتش که در کشــتار شیعیان در 
این کشور دست داشتند، تاکید کرد  و عنوان داشت: مسئوالن سیاسی 
و نظامی در نیجریه باید به توصیه های این کمیته پاسخ مثبت دهند و 
به سرعت اقداماتی را برای مجازات عامالن دست زدن به این خشونت 
ها و پرداخت غرامت بــه خانواده های قربانیان انجــام دهند. دیده بان 
حقوق بشــر همچنین از مســئوالن نیجریه خواست تا شــیخ ابراهیم 
زکزاکی، عالم شیعه برجســته در نیجریه و همسرش را که از تاریخ ۱4 
دسامبر ۲۰۱۵ بدون محاکمه در بازداشت به ســرمی برند، آزاد کنند. 
کمیته تحقیقات این سازمان، روز دوشــنبه ارتش نیجریه را به کشتن 
۳4۷ مسلمان شیعه و دفن آنها در گورستان های دسته جمعی در شهر 

کادونا در اواخر سال میالدی گذشته متهم کرد.

 روزنامه صهیونیســتی هاآرتص در مطلبی نوشــت: پیــروزی ارتش 
ســوریه در بازپس گیری شــهر حلب تنها یک ضربه روانی بزرگ برای 
» شورشیان « نخواهد بود، بلکه به ارتش ســوریه این امکان را می دهد 
که بر مجموعه ای از نقاط حساس و مســیرهای تردد مسلط شود و به 
این ترتیب، با سرعت به ســمت مناطق دیگری در شمال و شرق کشور 
پیشــروی کند. هاآرتص می افزاید: درگیری های حلــب پیامدهایی بر 
جبهه های نظامی در مناطق دیگر ســوریه و روند مذاکرات سیاسی نیز 
خواهد داشــت. حلب به یک عرصه سیاســی خونین تبدیل شده است 
که دولت های غربی روی ســکوها نشســته و وارد نمی شوند و منتظر 
نتیجه مســابقه هســتند. هاآرتص در ادامه می آورد: حتی اگر تکلیف 
درگیری های حلب مشخص شود، واشنگتن طرحی برای آینده نخواهد 
داشــت. آمریکا در گذشــته نیز بارها با تعویق مذاکرات در مورد آینده 
بشار اســد موافقت کرده و همچنان قصد اعزام نیروی زمینی به سوریه 
 را ندارد. عــالوه براین، آمریــکا از حل و فصل اختالفــات موجود بین

 شبه نظامیان طرفدار غرب ناتوان است.

 دیده بان حقوق بشر آزادی 
شیخ ابراهیم زکزاکی را خواستار شد

حلب، آینده جنگ در سوریه را 
تغییر خواهد داد

آملــی الریجانی بــا طرح این ســوال کــه »ماهیت حق 
چیست؟« گفت: اگر به عنوان مسلمان می خواهیم حقوق 
بشر اسالمی را پایه ریزی کنیم باید تحلیل روشنی از حق 
داشته باشیم. وی تصریح کرد: اعالمیه جهانی حقوق بشر 
کرامت ذاتی انسان را چطور تصویر می کند. قرآن یک طور 
و ماتریالیسم یک طور دیگر تصویر می کند. اگر نگاه مان بر 
عالم این باشــد که اصل آن وجود حق تعالی است خدایی 
که تمام عوالم به آن قائم اســت این یک تصویر الهی است. 
کرامت الهی غیر از تصویر فیلسوف ماتریالیسم است. پشت 
صحنه اعالمیه جهانی حقوق بشــر یک ایدئولوژی نهفته 
اســت. این اعالمیه با نفس کرامت انسانی جلو آمده است. 
مقدمه و ماده یک اعالمیه مسئله کرامت انسانی را مطرح 

می کند.
رییس قوه قضاییه افزود: اعالمیه جهانی حقوق بشــر یک 
پشت صحنه دارد و آن نگاه های فلســفی، کالمی و دینی 
اســت. آنها که پیش نویس این اعالمیه را تدوین کردند با 
نگاه سکوالر لیبرال این را نوشتند و برای اینکه دعوا نشود 
در لفافه بحث کرامت انســانی قرار دادند. در بخشی از این 

اعالمیه بحث آزادی در ازدواج وجــود دارد که ما هم آن را 
قبول داریم، اما بعدا مفهوم ازدواج و همجنس را هم ایجاد 

کردند.
وی با بیان اینکه »دو پرســش اساســی در مقابل اعالمیه 
جهانی حقوق بشــر و ســخنان آنها و یک پرسش در مقام 
عمل داریــم«، تصریح کرد: دو پرســش مــا در رابطه با 
مبانی حق است. این حق برای کیســت؟ و تحلیل شما از 
حق چیست؟ در بحث دیگر باید گفت شــما به چه دلیل 
نگاه خود را بــه همه دنیا تحمیل می کنیــد، این با حقوق 
 بشــر در پارادوکس نیســت؟ در جمهوری اسالمی ایران

 9۸ درصد مردم ما به قانون اساسی رای دادند. در این قانون 
اساسی یک نظام سیاسی تشریح شده و مورد تصویب قرار 
گرفته که اسالم اساس آن است. شما می گویید این نباشد، 
بر چه اساس این را می گویید؟ شما قصاص و دیات را نفی 
می کنید، این نفی شما نفی حقوق مردم ماست. چه کسی 
به شما این حق را داده که ایدئولوژیک و روش زندگی خود 

را به تمام دنیا تحمیل کنید؟
وی در ادامه افزود:غرب در حقوق بشــر رفتــاری دوگانه 

دارد و از آن اســتفاده ابزاری می کند. کشورهای آمریکایی 
و اروپایی چه موضعی در رابطه با بحرین گرفته اند؟ آن رهبر 
انقالبی و صلح طلبی که اهداف حقوق بشر را مطرح می کند 
و می گوید هر بحرینی یک حق رای داشته باشد شما جلوی 
 او را گرفته اید. در فلســطین هزاران کــودک و زن و مرد 
 بی پناه بمباران می شــوند. آیا مســلمانان حقوق بشــر

 ندارند؟
آملی الریجانی خطاب به کشــورهای اروپایی و آمریکایی، 
گفت: با دالرهای خود جلوی دهان دبیرکل ســازمان ملل 
را می گیرید که صحبتی از تضییع حقوق کودکان در یمن 
نکند. امروز برای دنیا معلوم شــده دفاع شما از حقوق بشر 
ابزاری است. آیا حقوق بشر در آمریکا تضییع نمی شود؟ ما 
در طول سی و چند سال چند میلیون مهاجر را پذیرفته ایم، 
مهاجرهای افغان و عراقی. با اینکه کشــور در تحریم های 
گسترده و بیکاری بود ولی ما کمک کردیم و این بر اساس 
یک نگاه کامال انسانی بود. پیرو فرمایش مقام معظم رهبری 
حتی فرزندان آنها در مدارس و دانشــگاه های ما تحصیل 
می کنند اما کل اروپا با آن ثروت بی کران چندصد هزار آواره 
را اگرچه پذیرفت ولی هم اکنون بحث اخراج و بدرفتاری با 

آنها مطرح است. آیا این حقوق بشر است؟
وی گفت: آواره های سوری را شما ایجاد کردید؟ مدافعین 
داعــش چه کســانی هســتند؟ همان هایی که شــما در 
کشورشان پایگاه دارید؟ همین عربستان که آن را دوست 
خود می دانید. سر کودک ۱۰ ساله را می برند، فیلمش را در 
عالم پخش می کنند، شما از این دفاع می کنید. کار شما در 
دفاع از حقوق بشر رنگ باخته است و رفتاری دوگانه است. 
آیا آمریکا حقوق سیاه پوســتان را رعایت می کند؟ روزی 
نیست که سیاه پوستی به دست پلیس آمریکا کشته نشود. 

وی تصریح کرد: حقوق بشر اسالمی پیشتاز خواهد بود تا 
حقوق بشر را با نگاهی الهی که در آن کرامت انسانی عرضه 

شود،  قابل دفاع کند.
رییس قوه قضاییه خطاب به ستاد حقوق بشر و وزارت امور 
خارجه خواستار شد: من پیشــنهادی دارم به ستاد حقوق 
بشــر که با همکاری وزارت امور خارجه مسئله گفت وگو با 
کشورهای اروپایی را در بخش حقوق بشر ایجاد کند البته 
آمریکایی ها را باید کنار گذاشــت، آنها اهل خدعه اند و در 

برجام نشان دادند.
 ما در بحــث حقوق بشــر با آنهــا گفت وگویــی نداریم. 
اصلی ترین شــرط این گفت وگــو باید این باشــد که این 
گفت وگو حقوق بشری و مضمونش طرفینی باشد نه اینکه 
فقط ایران مورد سوال قرار گیرد، باید دوطرفه باشد. ما هم 
نســبت به اروپا بحث داریم. در نحوه رفتارشان با بشریت 
و در مورد این اسالم هراسی ســوال داریم. در رابطه با این 
کشف حجاب اجباری در مدارس و دانشــگاه ها در کشور 
 فرانسه سوال داریم. در فرانسه ای که اگر به هولوکاست به 
گوشه چشمی به مخالف نظر شــود باید به زندان رفت. آیا 

این حقوق بشر است؟

آملی الریجانی:

غربازحقوقبشر،استفادهابزاریمیکند

 آیت ا... صادق آملی الریجانی در مراســم بزرگداشت روز حقوق بشر اســالمی و کرامت انسانی که در سالن
 همایش های صدا و سیما برگزار شد، با تاکید بر اهمیت موضوع حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی اظهار کرد:  مسئله 
حقوق بشر اهمیت زیادی هم در دنیای امروز به لحاظ آثار عملی  و هم برای ادیان الهی خصوصا دین اسالم که همه 
به آن منتسب هستیم، دارد. مسئله حقوق بشر یک مسئله محوری است هم به لحاظ عملی و هم به لحاظ نظری.

ویژه

 گزیــده ای از مهــم تریــن بخش هــای ســخنرانی 
ریاست جمهور در گفت وگوی تلویزیونی با مردم:

 همه عالئم به ما می گوید حرکت کشــور رو به جلو 
است. من بسیار امید دارم به هدف رشد ۵ درصدی دست 

پیدا کنیم. 
 با شرایط قبل از برجام، امروز فقط باید یک میلیون 
بشــکه نفت می فروختیم و با تصویب تحریم ها به مرور 
 زمــان  این مقــدار ، ۲۰ درصــد کاهش پیــدا می کرد. 
در عین حال شــرایط دسترســی به اموالمــان هر روز 
ســخت تر می شــد و در حوزه هــای دیگــری همچون 
پتروشــیمی، فلزات گرانبها و خودرو هم نمی توانستیم 

صادرات داشته باشیم.
مهم ترین اثر برجام این بود که سایه شوم تهدید از 

باالی سر ما دفع شد. 
 رهبری گفتند برجــام یک آزمایــش برای طرف 
مقابل بــود. اگر آمریکا با حســن نیت برجــام را رعایت 
می کــرد و جلــوی ســنگ اندازی ها و کندکاری هــا را 
می گرفت، چه بسا به طرف مقابل اعتماد می کردیم و در 
یک موضوع دیگر با آنها مذاکره می کردیم که مذاکرات به 

نفع آنها، ما و منطقه بود.
برجام در برخی مسائل همانند صادرات نفت و گاز، 
کشتیرانی، بیمه و نقل و انتقاالت پول خیلی خوب اجرا 
شد، بعضی  جاها مثل فعالیت بانک های بزرگ به کندی 
پیش رفت و در برخی مســائل دیگر مثل نقل و انتقاالت 
ذخایر و یا تبدیل ذخایر ما به ارز کم و بیش مشکل وجود 
دارد اما روند کلی اینگونه است که گشایش های بیشتری 

پیش روی ماست.
فیش های حقوقی حرکت خیری بود. این مسئله در 
نهایت به نفع کشــور و مردم ما شــد. تخلفات به وسیله 

سوءاستفاده از قانون بوده و این پول ها برمی گردد.
 پیش بینی مــا این بود کــه در ســال 9۶ به تورم 
یک رقمی برسیم، اما امسال تورم 9/۵ درصد شد و ما در 

این مسئله شرایط خوبی را ایجاد کردیم.
در کشور ۱۱ میلیون تحصیلکرده دانشگاهی داریم 
و جزو ۵ کشــور اول دنیــا در زمینــه فارغ التحصیالن 
مهندسی هســتیم. 4۷ درصد جمعیت کشور بین ۱۵ تا 
 4۰ سال اســت. بیکاری جوانان تحصیلکرده بار زیادی 

بر دوش ما گذاشته است.
نحوه اســتخدام به گونه ای اســت که فقط پسران 
جذب می شوند، اما من گفتم ما به دنبال شایسته ساالری 
هستیم و جایی که هر دو جنس بتوانند فعال باشند نباید 

تفاوتی بین دختران و پسران وجو داشته باشد. 

 حرکت به سمت 
رشد اقتصادی 5 درصدی
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بازار

يادداشت ويژه

معاون مدیریت مصرف شرکت توانیر گفت: بر اساس پیش بینی های 
انجام شده، در هفته ســوم مرداد ماه جاری، گرمای شدیدی در کشور 
حاکم خواهد شــد که در صورت افزایش مصرف برق، سه هزار مگاوات 

کمبود در این بخش به وقوع خواهد پیوست.
علیرضا احمدی یــزدی افزود: با توجــه به پیش بینی های ســاالنه 
برای مصرف بــرق در فصل تابســتان، نیاز بــه این انــرژی در پیک 
 مصرف در تابستان ســال جاری، بیش از 54 هزار مگاوات پیش بینی

شده است. 
وی اظهار کرد: 30 تیر امســال 52 هزار و 700 مــگاوات برق مصرفی 

ثبت شد که در تاریخ صنعت برق، این عدد بی سابقه بود.
احمدی یزدی افزود: همکاری مشترکان عمومی، در مدیریت مصرف 
برق نقش عمده ای دارد؛ چرا که آمارها بیانگر آن اســت که تابســتان 
سال گذشته، گرم تر از ســال های قبل از آن بوده و تابستان امسال نیز 
گرم تر از ســال 94 خواهد بود.  وی تصریح کرد: با همکاری مشترکان 
عمومی و مدیریت مصرف، سال گذشــته دوهزار مگاوات برق در این 

بخش صرفه جویی شد.
 معاون مدیریت مصرف شــرکت توانیر ادامه داد: شبکه سراسری برق، 
ســاالنه نیازمند چهار هزار مــگاوات ظرفیت جدیــد نیروگاهی بوده 
 که هر مگاوات آن، نیازمند یک میلیون دالر ســرمایه گذاری اســت؛

به عبارت دیگر، رســیدن به چهار هزار مگاوات، به 140 هزار میلیارد 
ریال اعتبار نیاز دارد.

وی بیان کرد: با صرفــه جویی در مصرف برق، ســرمایه گذاری  برای 
نیروگاه برقی نیز کاهش پیدا می کنــد و این موضوع از اهمیت زیادی 

برخوردار است.

زمان دقیق گرمای شديد در کشور

قیمت انواع کولر آبی

پیشنهاد سردبیر: 
چین،  واردات  زعفران  ايرانی  را ممنوع  کرد

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: پیشرفت 
کشور در زمینه تکنولوژی و تولید ماشین آالت و تجهیزات 
مورد استفاده در صنعت فوالد، تا حدی بوده که هم اکنون 
95 درصد تجهیــزات و مواد مصرفی ایــن صنعت، داخل 

کشور تولید می شود.
 بهرام ســبحانی در مراســم گشــایش نهمین نمایشگاه

بین المللی متالورژی، ریخته گری، فوالد، معادن و صنایع 
وابســته که عصر روز سه شنبه برگزار شــد، اظهار داشت: 

نامیدن اســتان اصفهان به عنوان پایتخت فوالد کشور، به 
دلیل وجود دو مجموعه برجسته فوالد مبارکه و ذوب آهن 
که به تنهایی 60 درصد فوالد کشور را تولید می کنند، امر 
بیجایی نیست و برگزاری نمایشــگاه با موضوع متالورژی 
و فوالد در این اســتان، معنــای بجایــی دارد. وی افزود: 
نمایشــگاه، ویترین تجهیزات و قطعات هر صنعتی است و 
در مورد صنعت متالورژی و فوالد نیز تولیدکنندگان فوالد، 
کارآفرینان و تولیدکنندگان قطعات نیز می توانند از طریق 
نمایشــگاه، از تولیدات جدید مطلع شــوند.وی با اشاره به 
پیشرفت قابل مشاهده در هر دوره برگزاری این نمایشگاه 
گفــت: در هر نمایشــگاه با موضــوع فــوالد و متالورژی، 
دستاوردهای جدیدی را می بینیم که تا چندی پیش، برای 
تامین آنها از خارج کشور دچار مشکل بودیم یا برای تامین 

آن، به میلیون ها ارز خارجی نیاز داشــتیم.  وی با اشــاره 
به افتتاح خط های تولید جدیــد در مجتمع فوالد مبارکه 
اصفهان گفت: در زنجیره خط تولید، کمتر تجهیزی است 
که برای تامین آن نیاز به واردات داشــته باشــیم و داخلی 
نشده باشد و هم اکنون 2 هزار شــرکت در باالدست فوالد 
مبارکه، تجهیزات مورد نیاز این مجموعه را تهیه می کنند 
و سرویس می دهند. سبحانی اضافه کرد: تولیدات داخل، 
یک تعهد دو طرفه اســت که هم مدیران مجموعه ها باید 
در اســتفاده از تجهیزات تولید داخل تعهد داشته باشند و 
هم ســازندگان این تجهیزات در ارائه محصول با کیفیت. 
وی با تاکید بر اهمیت و نقش اســتان اصفهان در رشــد و 
توسعه صنعت فوالدسازی کشور گفت: در هیچ استانی به 
اندازه استان اصفهان، شهرک صنعتی که در زمینه صنعت 

 فوالد خدمات رســان باشد،
وجود ندارد.

مديرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان عنوان کرد:

تولید 95 درصد از تجهیزات 
صنعت فوالد در داخل کشور

نشست فعاالن اقتصادی استان اصفهان با اعضای کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس، شامگاه سه شنبه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد.
به گزارش تســنیم از اصفهان، در این نشســت جمعی از اعضای 
کمیســیون برنامه و بودجه، حجت االســام ســیدناصر موسوی 
الرگانــی نایب رییــس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اســامی، حمیدرضا فوالدگر عضو کمیســیون صنایع و معادن، 
حســینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیســیون برنامــه و بودجه، 
زهرا سعیدی عضو کمیســیون اقتصادی، عباســعلی پوربافرانی 
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان و جمعی از مســئوالن شهر 
اصفهان حضور داشــتند.  در این نشســت، همچنیــن جمعی از 
 نمایندگان تشکل های اقتصادی، تولیدی و صنفی استان اصفهان

حضور داشــتند و نظرات خود را درباره مســائل و مشکات استان 
اصفهان با نمایندگان مردم در مجلس شــورای اســامی در میان 

گذاشتند.
قاچاق؛ عامل نابودی صنعت اصفهان

نماینــده مردم فاورجــان در مجلس شــورای اســامی، در این 
نشست با بیان اینکه نکات مطرح شده در این جلسه تنها گوشه ای 
از مشکات اســتان اصفهان اســت، اظهار داشت: مســئله آب و 
رکود حاکم بر بخش صنعت، دو مســئله اساســی استان اصفهان 
اســت و ضرورت دارد کــه نماینــدگان مجلس و مســئوالن به 
این موضوعات توجه کنند.حجت االســام ســید ناصر موســوی 
الرگانی با اشــاره به ســخنان رهبر معظم انقاب در زمینه مبارزه 
با قاچاق کاال افزود: قاچاق، صنعت اســتان اصفهــان را نابود کرده 

اســت. در گذشــته، اصفهان در بخش تولید کفش، سنگ و فوالد 
می درخشــید؛ اما امروز با مشکات عدیده ای دســت و پنجه نرم 
 می کند.  وی گفــت: در حالت خوشــبینانه می تــوان گفت تنها

30 درصد از ظرفیت صنعت استان اصفهان در حال فعالیت است و 
اگر به این استان کمک شــود، در حقیقت جلوی آسیب رسیدن به 
چند استان دیگر گرفته می شود. یک فعال اقتصادی استان اصفهان 
با بیان اینکه کمبود آب، سامت مردم اصفهان را به خطر انداخته، 
اظهار داشت: کمبود آب عاوه بر محدود کردن کشاورزی در استان 
اصفهان، اثرات نامطلوبی بر هوای اصفهان داشته و عدم تلطیف هوا 

را رقم زده است.
 50 درصد از واحدهای صنفی اصفهان، صنفیـ  تولیدی 

هستند
عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی استان اصفهان با اشاره به صنعتی 
بودن استان اصفهان اظهار داشت: 15 درصد از ارزش افزوده بخش 
صنعت کشور، از اســتان اصفهان به دســت می آید و سهم استان 
اصفهان از تســهیات، از نظر تعداد واحدهــای صنعتی و تولیدی، 
11 درصد و از نظر ارزش افزوده، 15 درصد اســت. محسن پورسینا 
افزود: 16 هزار میلیارد تومان آخرین تسهیاتی است که برای استان 
اصفهان در نظر گرفته شد؛ اما تنها هزار میلیارد تومان به آن اختصاص 
پیدا کرد و در زمانی که نرخ سود بانک ها مطرح بود،  واحدهای تولیدی 
به بانک ها معرفی می شدند؛ اما برای دریافت تسهیات اقدامی صورت 
نمی گرفت و در حال حاضر که این نرخ ســود برطرف شده است، 
570 میلیارد تومان در مدت یک ماه برای دریافت تسهیات از سوی 

تولیدکنندگان درخواست شده و به زودی تمام می شود.

اســتاندار اصفهان گفت: نزدیک به 5 میلیــون نفر، تنها از 
یک ســامانه تامین آب اســتفاده می کنند که این موضوع 
 هم از لحاظ کمیــت آب و هم از منظر پدافنــد غیر عامل،

حائز اهمیت اســت و باید برای تکمیل ســامانه دوم، ردیف 
بودجه ملی در نظر گرفته شود.

رســول زرگرپور در نشســت مشــترک رییــس و اعضای 
کمیســیون برنامه و بودجه و محاســبات مجلس شورای 
 اســامی و اســتاندار اصفهان کــه درخصوص بررســی

چالش هــا و راهکارهای تامین آب شــرب شــهر اصفهان 
صورت گرفت، اظهار داشــت: با توجه به گزارش شــرکت 
آبفای اســتان، تعداد چاه های موجود فلمن 10 حلقه است 
و با خشک شدن رودخانه و کاهش ظرفیت این چاه ها، تنها 
2 حلقه از چاه های فلمن آب دارند و اغلب چاه های متفرقه 

نیز خشک شده اند.
وی با بیان اینکه نزدیک به 5 میلیون نفر، تنها از یک سامانه 
تامین آب شــرب اســتفاده می کنند، گفــت: این موضوع 
 هم از لحاظ کمیــت آب و هم از منظر پدافنــد غیر عامل،
 حائز اهمیــت اســت و ایــن موضوع شــاید در کشــور،

منحصر به فرد باشد و وضعیت شکننده ای را رقم زده است.
 اســتاندار اصفهان، با توجه بــه گزارش ارائه شــده، افزود:

14 شهرستان، 56 شهر و 300 روســتا از یک سامانه تامین 
آب شــرب اســتفاده می کنند که منابع تولیــد آن، عاوه 
 بر تصفیه خانه بابا شــیخ علی، چاه های فلمن و تعدادی از

چاه های متفرقه است.

 بسیاری از مشکالت اصفهان، ملی است
وی در ادامه به بیان ظرفیت ها و مشــکات استان اصفهان 
پرداخت و گفت: بسیاری از مشکات اصفهان، ملی است و 

باید در سطح ملی به آن پرداخته شود.
 زرگرپــور مســائل زیســت محیطــی، آب، بیــکاری و

آســیب های اجتماعی را از مهم ترین چالش های اســتان 
برشمرد و گفت:  دو نگرانی در خصوص آب شرب وجود دارد 
که شامل کمیت آب، شــبکه انتقال و همچنین کیفیت آب 
شرب است. رســول زرگرپور یادآور شــد: بخشی از مصرف 
آب، مربوط به صنایعی مانند فوالد، پاالیشگاه و فراورده های 
نفتی اســت که عملکرد ملی دارد. وی با بیان اینکه مصرف 
آب صنعت، کمتر از 100 میلیون متر مکعب است، گفت: با 
این وجود قسمت اعظم آب مصرفی صنایع، از طریق پساب 
تامین می شــود؛ ضمن اینکه فوالد مبارکــه به ازای هر تن 

فوالد، 65 درصد در مصرف آب صرفه جویی کرده است.
 اجرای طرح سامانه دوم؛ راهی میانبر برای حل 

مشکل آب شرب اصفهان
زرگرپور اجرای طرح ســامانه دوم را راهــی میانبر خواند و 
گفت: ســامانه دوم انتقال آب تاحدودی می تواند در تامین 
آب شرب استان موثر باشد؛ به عبارتی هیچ خط انتقال آبی، 

به این اندازه از اهمیت برخوردار نیست.
وی افزود: برای تکمیل این ســامانه، باید یک کد ملی و در 
ردیف بودجه ملی در نظر گرفته شــود تا به عنوان یک طرح 

شود.اولویت دار آب آشــامیدنی محسوب 

در نشست نمايندگان مجلس با فعاالن اقتصادی اصفهان مطرح شد:

تنها ۳۰ درصد صنعت اصفهان فعال است
استاندار اصفهان:

مشکالت اصفهان ملی است

سامانه دوم انتقال 
 آب تاحدودی
می تواند در تامین 
آب شرب استان 
موثر باشد؛ به 
عبارتی هیچ خط 
انتقال آبی، به اين 
اندازه از اهمیت 
برخوردار نیست

در حالت 
خوشبینانه 
می توان گفت 
 تنها
30 درصد از 
ظرفیت صنعت 
استان اصفهان 
در حال فعالیت 
است

دانشــگاه صنعتی اصفهــان بــه عنوان معیــن طرح 
تعادل بخشی و شرکت آب منطقه ای اصفهان و به منظور 
تحقق اهداف طرح ملی احیا و تعادل بخشــی منابع آب 

زیرزمینی، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
رییس دانشگاه صنعتی اصفهان با تاکید بر سیاست های 
وزارت نیرو در سهیم کردن دانشگاه ها در حل مسائل آب 
کشــور، گفت: وظیفه خود می دانیم با توجه به ظرفیت 
دانشــگاه و ســابقه دایر بودن پژوهشــکده آب و آبفا در 
دانشــگاه صنعتی در زمینه تعمیق و توسعه همکاری ها 
و فعالیت های پژوهشــی، گام های موثــری را برای رفع 
چالش های موجــود آب برداریم.  ســیدمحمود مدرس 
هاشمی افزود: استفاده از توانایی ها و پتانسیل های موجود 
طرفین و انجام فعالیت های مشترک در زمینه طرح ملی 
احیا و تعادل بخشی منابع آب کشــور با اولویت آب های 

زیرزمینی، مهم ترین موضوع این تفاهم نامه است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان نیز در مراسم 
 تبادل تفاهم نامه، جایگاه دانشــگاه صنعتی اصفهان را

قابل تحسین خواند و گفت: چالش آب در منطقه، بسیار 
جدی است؛ به طوری که خشک شدن زاینده رود، نمونه 

روشنی از این بحران در استان اصفهان است .

ابراهیم نژاد رفیعی، کارشناس اقتصاد، در مصاحبه با رادیو 
اقتصاد، به صعود و نزول قیمت های مایحتاج عمومی طی 
هفته های اخیر در کشور اشاره کرد و افزود: هفته گذشته، 
قیمت تخم مرغ افزایش 1000 تومانی در هر شانه را تجربه 
کرد و هم اکنون هر شانه تخم مرغ 9000 تا 9500 تومان 
در بازار به فروش می رســد؛ این در حالی است که هر شانه 
 تخم مرغ، پیش از این در خرده فروشی ها 8000 تومان به

مصرف کنندگان عرضه می شد.
وی همچنین اظهارداشت: افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ، 
به دلیل افزایش نهاده های تولید مثل ذرت، جوجه یک روزه 
 و... بوده است. این کارشــناس اقتصادی با اشاره به اینکه

85 درصد نهاده هــای تولید مرغ و تخم مرغ در کشــور از 
طریق واردات تامین می شــود، گفت: طی هفته های اخیر 
قیمت هرکیلوگرم ذرت، به یکبــاره از 630 به 950 تومان 
افزایش یافته است. وی افزود: انتظار بر این بود که با پایان 
 یافتن ماه مبارک رمضان، قیمت مرغ کاهش پیدا کند؛  اما

به دلیل گران شــدن قیمت نهاده های تولید، این انتظار 
محقق نشد و هم اکنون هر کیلو گرم گوشت مرغ، یک هزار 
و 300 تومان باالتر از نرخ مصوب در بازار عرضه می شــود. 
نژاد رفیعی بیان کرد: قیمت گوشت قرمز طی دو هفته اخیر، 

بین 1000 تا 2000 تومان افزایش داشته است.

طی امضای تفاهم نامه با آب منطقه ای اصفهان صورت گرفت:

همکاری دانشگاه اصفهان در طرح 
احیای منابع آب زيرزمینی

یک کارشناس اقتصادی:

مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز 
گران شد

لبنیاتخبرآبفا
نایب رییس شورای ملی زعفران:

چین،  واردات  زعفران  
ايرانی  را ممنوع  کرد

يک مقام مسئول در ذوب آهن اصفهان خبر داد:

تست گرم پروژه تولید ريل 
ذوب آهن در ۲۴ مرداد ماه

نایب رییس شــورای ملی زعفران، از صــادرات 35 تن 
زعفران به ارزش 50 میلیون دالر در ســه ماهه نخست 
ســال جاری خبر داد. غامرضا میری، از رکود در بازار 
خرید و فروش زعفران خبر داد و در پاســخ به این سوال 
که آیا ممنوعیت واردات زعفران در کشور چین صحت 
دارد یا خیر، بیان داشــت: چین اقدام به کشت زعفران 
کرده و به همیــن خاطر، ورود زعفــران ایرانی به چین 
ممنوع است. میری با اشاره به اینکه 30 درصد از زعفران 
تولیدی کشــور، در داخل مصرف می شود، درخصوص 
وضعیت صــادرات زعفران به چین پیــش ازممنوعیت 
و تاثیــر آن درارزآوری ایــن محصول، اظهار داشــت: 
ســاالنه 30تا 40تن زعفران به چین صادر می شــد که 
با این ممنوعیت، این بازار از دســت رفته اســت؛ البته 
 افرادی هستند که به صورت غیرقانونی اقدام به این کار

می کنند که باید ریســک و خطر صادرات غیر قانونی را 
نیز درنظر بگیرند.

میری تاکید کرد که صــادرات زعفران بــه چین، تنها 
درصورت پرداخت عوارض 38 درصدی که بســیار هم 

باالست، امکانپذیر است.

مدیر روابــط عمومی شــرکت ســهامی ذوب آهن 
 اصفهان، از اجــرای دو پــروژه مهــم در ذوب آهن

خبر داد و گفت: 24 مرداد امسال، پروژه تولید ریل به 
مرحله نهایی و تست گرم می رسد.

محمدرضــا کجباف با اشــاره بــه اینکــه رقابت در 
شرایط فعلی، نقشــی اساســی را در بازار فوالد ایفا 
می کند، تاکید کــرد: براین اســاس، ناگزیر به تنوع 
تولید و حفظ کیفیت محصــوالت تولیدی ذوب آهن 
 هســتیم تا بتوانیم حضور خود را در بازار های رقابتی

حفظ کنیم.
وی از اجرای دو پــروژه مهــم در ذوب آهن خبر داد 
و گفــت: پــروژه اول، پــروژه افزایش یــک میلیون 
تنی ایســتگاه ریخته گری اســت که فوالدســازی 
را از 2/6 میلیــون تــن به3/6میلیون تــن افزایش 
می دهــد و پــروژه دوم، پــروژه ملــی تولیــد ریل 
اســت.به گفته کجباف، ســعی بر این اســت که در 
 مرداد مــاه و همزمــان با میــاد امام رضــا)ع( در
 24 مرداد ماه، پــروژه تولید ریل بــه مرحله نهایی و

تست گرم برسد.

صنعت

اسنوا Snowa مدل 3500

500،
000

تومان

5500 سوالن

575،
000

تومان

sepehrelectric 5000 سپهر الکتريک

648،000
تومان

685،000
تومان

AC 38 - 3800 دريچه از باال Aabsal آبسال

570،000
تومان

595،000
تومان
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دخـترونـه

يادداشت

تا حــاال فکر کردیــن دختر  مريم  پدريان
یعنی چــی؟ دختــر یعنی 
برکت، یعنی رحمت ،یعنی مهربونی ، یعنی شــور و 
نشاط. دختر یعنی؛ ســام بابا خسته نباشی! دختر 
یعنی متانت، وقار، نجابت ،یعنی خنده و سرزندگی. 
یادمه مامانم مــی گفت: خدا هرکس رو دوســت 
 داشــته باشــه، اول بهش یه دختر مــی ده. یادمه

 می گفت: تا وقتی دختر، خونه باباســت، اون خونه 
برکت داره...

حضــرت طهــارت  بانــوی  روز  زاد   خجســته 
 معصومــه )س( همچنــان بهانه ای اســت برای 
بزرگداشــت دختر و جایــگاه این چشــم و چراغ  
خانه، اما ازتاریخچه این روز که بگذریم بد نیســت 
حرف هایی در گوشــی را هم به خودمــان متذکر 
شــویم؛ اینکه می توانیم با توجه بیشــتر و بازبینی 
جایگاهمــان از بروز بســیاری از حــرف و حدیث 
هایی که نــام و ارزشــمان را به چالش می کشــد 
جلوگیری کنیــم، باید بعضــی از واقعیت های این 

روزهــای دنیای دخترانــه مــان را بپذیریم، اینکه 
 مراقب باشــیم تا کار را به جایی نرسانیم که شاهد 
دســت درازی های شــخصیتی به دختر و جایگاه 
 او در فضاهــای مجــازی باشــیم. بدون شــک با

 الگو گرفتن از شیوه رفتاری ائمه اطهار)ع( به ویژه 
 بانو فاطمه زهــرا )س( و حضــرت معصومه )س( 
می توانیم بســیاری از معضــات اجتماعی دنیای 
کنونی دختران را کاســته و متضمن تربیت نسلی 

سالم باشیم. 

پیشنهاد  سردبیر: 
روز دختر فرصتی برای تغییر نگاه ها

روز دختر؛ فرصتی برای تغییر نگاه ها
امشب، آسمان با دامنی از ستاره به استقبال زمین آمده و مدینه، بی تاب تر از هر زمان 

چشم به آسمان دوخته است.
 تو می آیی تا برای بابا زینت باشــی و بــرای رضا)ع(، زینب. تو مــی آیی تا خاطرات

 کوچه های آتش گرفته مدینه را از پستوی ذهن ها بیرون بکشی.
از بهشت بر خاک سرنوشت، فرود می آیی تا در قلب کویر، عطر بهشت بپراکنی.

وقتی خسته از زمانه و دل شکسته از همه جا، رو به حرمت می آورم، انگار همه دردها 
 از وجودم رخت برمی بندد. گاه نگاهم را بر پر کبوتران حرم می بندم و تا اوج آسمان

 پر می گیرم و گاه در زاویه ای از حرم، زانوی ارادت بر زمین می زنم.
نمی دانم در تو چه رازی نهفته است که جســت وجوگران مزار بی نشان فاطمه را به 

خود می کشاند و آبی بر آه آتشناک آنها می پاشد.
نمی دانم تو برای دیدار برادر، بی قرارتر بودی یا او برای دیدن تو؟ اما خوب می دانم که 
بی برادر، مدینه جای ماندن نبود و این گونه، شوق دیدار برادر، از مدینه راهی ات کرد 

و اینک در وسط کویر، اقیانوسی شده ای برای تشنگان و در راه ماندگان.
دختری هم رکاب خورشید و پناهگاه هرچه ناامید. شکوفاتر از گل های اردیبهشتی و 

دلکش تر از حوریان بهشتی،  با حرمی به وسعت تمام آفرینش و زائرانی زالل و بارانی.
تاریخ ننوشته اســت، اما دلم گواهی می دهد که روز والدتت تو هم مثل زینب)س(، 
تنها در پناه آغوش پرمهر برادر آرام شــدی و طعم زندگی از نــگاه دلنواز او در دلت 

جوشید.
اگر نیامده بــودی، پیوند مدینه و تــوس، بر صفحه روزگار نقش نمی بســت و قم تا 

همیشه کویر می ماند.
 اگر نیامده بــودی، غبار زمین بــر گونه های قم مــی نشســت و در هیاهوی تاریخ 

گم می شد.
اینجا چقدر دســت های زیارت نامه به آسمان بلند اســت و دعا به اجابت نزدیک؛ با 
گلدسته هایی که به سمت آسمان قنوت گرفته اند و تصویرشان در حوض آبی افتاده 

است.

 کســانی که به دیدار تو می آیند، در آن کویر عطش، آنجا که تو هســتی، پر از باران 
 می شــوند و هنگامی که با تو ســخن می گویند، پروانه های بهشتی روی صدایشان 
 می نشــینند و از اشک هایشــانـ  آن منشــورهای حقیقتـ  تأللؤ پرتوهای حیات 
بر همه جا تابیدن می گیرد. کســانی کــه از زیارت تو باز می گردنــد، در راه زندگی 
تا مرگ، دیگر هرگز به هیــچ حادثه نبایدی بر نمی خورنــد و تمام فصل های نفس 
 کشیدنشــان ختم به خیر می شــود. در آغوش تو، سراغ هیچ ســعادت بیشتری را 
نمی گیرند؛ چرا که تمام دلواپســی های بال و پر سوخته، در آشیانه مهر تو به شفای 
ابدی می رســند و تو هرکه را صدا بزنــی، دیگر هرگز ابلیس در گوش او ســخنی به 
وسوســه و گناه نخواهد گفت. آنجا که تو خانه داری، قلب زمین عاشــقانه می تپد و 
دررگ هایش تنها نام مبارک تو، خوِن در جریان است. هرچند کویر، ریشه می دواند 
و خود را نمایان می کند، ولی تو بودنت را بهشت وار می گسترانی و خرم زار درگاهت، 

خشکسالی و برهوت را از همه سو می راند.
تو از قبیله همان دریاهای ژرفی کــه چهار فصل زمین را بهارســتان کرده اند. پس 

عجیب نیست که معجزه هایت، کم از ید بیضای رسوالن تاریخ نداشته باشد.

هم رکاب خورشید

باران کوير

اول روز  در  )س(  معصومــه  فاطمــه   حضــرت 
ذی القعده ســال 173 هجری برابر 6 فروردین 169 
خورشیدی، در شهر مدینه چشــم به جهان گشود. 
این بانوی بزرگوار از همان آغــاز در محیطی پرورش 
یافت که پدر و مادر و فرزندان، همه به فضایل اخاقی 
آراسته بودند. پارســایی و تقوا، راستگویی و بردباری، 
اســتقامت در برابر نامایمات، بخشــندگی و نیز یاد 
 خدا از صفات برجســته این خاندان پاک ســیرت و 
نیکو سرشــت به شــمار می رفت.حضرت معصومه 
)س( شــیعه ای کامل و عارف به مقام ائمه)ع(  است 
وصاحیتش در حفظ اســرار ســنگین والیت تایید 
شده اســت.فاطمه معصومه )س( پس از فاطمه زهرا 
)س( دومین زنی اســت که به اهل بیــت )ع( به مقام 
شفاعت نائل می شود. حضرت معصومه )س( الگوی 
زن مسلمانی است که عصمت خدادادی ندارد. بانوی 
کرامت و شــفاعتی که امام صادق )ع( حرمش را حرم 
خود می دانــد و امام رضــا )ع( به وجــودش افتخار 
 می کند. از دیــدگاه طراحان و پیشــنهاد دهندگان

 نام گذاری روز تولد حضــرت معصومه )س( به عنوان 
روز ملی دختران از آنجا که دختران در دین اســام 
بســیار مورد توجه قرار گرفته اند و نیمی از جمعیت 
جامعه ما را تشکیل می دهند؛ برنامه ریزی متناسب 
با جنســیت بــرای آنهاســت و از اهمیــت ویژه ای 
برخوردار است.  این نام گذاری می تواند چند موضوع 

حائزاهمیت را در جامعه مورد توجه قرار دهد: 
1- شخصیت حضرت معصومه )س( و ابعاد شخصیتی 
ایشان در جهت الگو سازی برای گروه مهمی از جامعه 

به عنوان دختران مسلمان پیشرو و تحول آفرین. 
2- این نام گذاری در واقع توجه همگان را به گروهی از 
جامعه با عنوان دختران، که موجودیت آنها در جامعه 
از اهمیت ویــژه ای برخوردار اســت جلب می نماید. 
دخترانی که نقشــی سرنوشت ســاز در حال و آینده 
جامعه دارنــد، مادران فرداینــد و تربیت صحیح آنها 

تضمین موفقیت جامعه آینده است. 
3- آثار مثبت دیگــری که این نام گــذاری به دنبال 
خواهد داشــت عبارتند از؛ تبیین و گسترش جایگاه 
و مقام دختــران در دیــن مترقی اســام، تاکید بر 
نقش دختــران در فرهنــگ ایران اســامی، هویت 
یابــی و خودشناســی دختران، گســترش فرهنگ 
خودباوری، حیا و حجاب در میــان دختران، اصاح 
نگــرش های جامعــه، خانواده و رســانه ها نســبت 
به دختــران، تبییــن جایــگاه دختــران در انقاب 
و جمهــوری اســامی، بررســی نیازمنــدی ها و 
خواســته های مشــروع آنان، میزان امکانات، موانع 
 و آســیب های فــراروی دختــران جامعه، مقابله با

 خرده فرهنگ های غلط که متاسفانه در جهان علیه 
اســام  به کار می رود  و مطرح می کننــد که زنان و 
دختران در بین مسلمانان از جایگاه حقیقی و حقوق 
حقه خودشــان برخوردار نیســتند. و باالخره اینکه 
وجود یک روز رسمی به نام روز ملی دختران می تواند 
توجه جامعه را در عرصه داخلی و هم در عرصه جهانی 
به این موضوع مهــم جلب کند که همــواره حضور 
شخصیت فعالیت و تاثیر وجودی دختران برای حال و 

آینده جامعه بسیار مهم و سرنوشت ساز است. 

آموزه های مترقی اســامی با احیا و اصاح جایــگاه زن در جوامع 
مختلف بشری، پدید آورنده تحولی مثبت و شگرف درتبیین جایگاه 
دختران و تکریم شــخصیت و حقوق آنان بوده و همواره مبین اوج 
تکریم و تجلی ارزش های واالی انســانی دختران می باشد. چنانکه 
پیامبر اکرم صلــی  ا...  علیه  و آله با تمام عظمتش بــه زنان و دختران 
 احترام می گذاشــت ؛ آن حضــرت در برخورد بــا دخترش فاطمه

 علیها سام همگان را به حیرت وامی  داشت. 
مکرر دست دخترش فاطمه)س( را می  بوسید و می  فرمود: »پدرش 
فدای او باد.« و زمانی که حضرت عازم سفر بود فاطمه )س( آخرین 
کسی بود که پیامبر از او خداحافظی می  کرد و در بازگشت نیز زودتر 
از هر کســی به دیدن وی می  رفت و می  فرمود: »بوی بهشــت را از 
دخترم فاطمه استشمام می  کنم.« رســول مکرم اسام )ص( با این 
ســخنان و برخورد عملی با دختر خود، عاوه بر شناســاندن مقام و 
عظمت اهل بیت علیهم  السام و تاکید بر ادامه سلسله والیت و امامت 
از طریق دختر خود، می  خواســتند به تمامی انسانها ثابت کنند که 
در آخرین دین الهی، »دختران و زنــان« از کرامت و جایگاه خاصی 

برخوردارند. 
همچنین آن فرستاده بزرگوار، میزان ســنجش و ارزش مردان را در 
نوع برخورد و تعامل با زنان و دختران دانسته و می  فرمود: »بهترین 
شما )مردان( کسی اســت که برای زنان و دخترانش بهترین باشد.« 
همچنین در فرهنگ اهل بیت علیهم  السام نیز که ریشه در وحی و 
کام الهی )قرآن( دارد، زنان و دختران از جایگاه خاصی برخوردارند. 
تعابیر زیبا و بلندی که برای دختران به کار گرفته شده است، حاکی 
از این موضوع است. در ســخنان معصومان علیهم  السام از دختران 
با واژه  هایی چــون: ریحانه )گل(، قواریر )بلورها( و حســنه )نیکی( 
یاد شده است که هر یک، نشــان از امتیاز و ویژگی خاص سرشت و 
روحیات دختــران دارد. لذا به حــق می توان دین مبین اســام را 

بنیانگذار تکریم دختران و زنان دانست.

ضمن تبریک این روز گرامی به همه دختران سرزمین سبز اسامیمان، 
 امیدواریــم این نــام گذاری، منشــأ ارزشــمندی برای توجــه، تفکر، 
 تصمیم ســازی و اقدامــات پرخیــر و برکت بــرای این قشــر مهم و 

سرنوشت ساز از جامعه ما باشد.
در ســال 1385 رویدادی تاثیرگذار برای دختران کشورمان اتفاق افتاد. 
شــورای عالی انقاب فرهنگی، بر اساس پیشنهاد فرهنگسرای دختران 
روز مبارک تولد حضرت فاطمه معصومــه )س(، کریمه اهل بیت)ع( را 
به عنوان »روز ملی دختران« تصویب و اعام نمود. بر همین اســاس نیز 
طی جشنی در روز میاد آن حضرت، اولین سالروز ملی دختران گرامی 
داشته شد و فرهنگســرای دختران به عنوان دبیرخانه دائمی روز ملی 
دختران انتخــاب گردید.  بدون تردید، توجه بــه اهمیت و ضرورت این 
روز و فرصت های آن، همچنیــن دقت به وضعیت دختران در جامعه که 
برای اصاح و بهبود آن به عزم و اهتمام ملی نیاز اســت، می تواند از روز 
ملی دختران،  فرصتی مغتنم برای کار جمعی در مورد دختران بســازد 
که زمینه حرکت های بزرگ و تغییر و تحوالت درخشــان برای توسعه 
و بهبود زندگی آنان را فراهم نماید. این فرصتی اســت که شاید الزم بود 
خیلی پیش از اینها اتفاق می افتاد و اکنون که زمینه آن فراهم شده است 
بی توجهی به آن با توجه به سرعت تحوالت حوزه مسائل زنان و دختران 
ممکن است زیان های فرهنگی اجتماعی بزرگی را به همراه داشته باشد. 

چرا روز تولد حضرت معصومه)س( به 
عنوان روز ملی دختران انتخاب شد؟

مقام و جايگاه دختران در اسالم  میالد حضرت معصومه )س(و روز دختر

عکس روز)به مناسبت والیت حضرت معصومه )س( و روز دختر (

یک روز پدرم از میدان تره  بار آمــده بود و مقداری 
میوه خریده بــود. وقتی از پله  ها بــاال آمد، توی هر 
 دســتش چندتا پاســتیک پر بود و عرق ریزان و 

نفس  زنان گفت: یک نفر بیاید و به من کمک کند.
من فوری دویدم کفش  های پــدر را جفت کردم و 
رفتم پایین در ماشین را که باز بود،بستم و آمدم باال. 
پدرم با لحن گوشــه  داری گفت: فقط در ماشین را 

بستی؟! پس بقیه چیزها چی؟!
من رفتم از بیــن خریدهای پدر، پفک و لواشــکی 
را که سفارش داده بودم، برداشــتم و نشستم روی 
صندلی آشپزخانه. پدر گفت: دختر! کلید ماشین را 
کجا گذاشتی؟ گفتم: کلید...!؟ همین االن تو دستم 

بود... نمی  دانم.
پدر با تعجب گفت: یعنی چه؟ و بعد هر دو شــروع 
کردیم به گشــتن. روی در و دیوار و کف اتاق. ... من 
نمی  دانستم پدر زیر زبان چه می گوید. انگار بیشتر 
 شــبیه غرولند بود. بعــد همین طور که مشــغول 
جســت وجو بودیم، یک  مرتبه پدر فریاد دردناکی 
کشید و بر زمین نشست. گفتم: پدر جان! ... خدا رو 
شکر باالخره پیدا شد. این ســوزن گلدوزی منه که 

دیروز گمش کرده بودم.
 پدر ســوزن را از پاشــنه پایــش بیرون کشــید و

 اشــاره کرد که چســب بیــاورم. مــن رفتم توی 
کابینت دنبال چســب بگردم که یادم آمد چسب ها 

 توی یخچال اســت. شیشــه دارو دســتم بود که 
یک  مرتبه نمی  دانم چه شــد از دســتم رها شد و 
ریخت کف آشــپزخانه. پدردر حالی که پایش را با 
دستش گرفته بود، لنگ لنگان آمد توی آشپزخانه 
که ســرش محکم خورد به در نیمه باز کابینت که 
من باز گذاشــته بودم. در همین زمــان، تلفن زنگ 
زد و من رفتم جواب بدهم. دوســتم نســرین بود. 
حدود ده دقیقه ای طول کشــید تا بــرای رفتن به 
جشــن تولد یکی از دوســتانمان قرار بگذاریم. تا 
گوشــی را گذاشــتم، زنگ آپارتمان به صدا درآمد. 
آیفون را برداشتم. آقای تمدن همسایه طبقه پایین 
بود. گفت: کلید را روی ماشین جا گذاشته  اید. من 

گفتم: ای وای! ... باشد به پدرم می گویم.
پدرم برگشت و به من چپ چپ نگاهی کرد و با پای 

درب و داغونــش از پله ها پایین رفــت. بعد از چند 
دقیقه، در حالی که چند عدد بستنی توی پاستیک 
بود و یک جعبه کیک خامه  ای تو دســتش بود، باال 

آمد. من دویدم کفش  های پدر را جفت کردم. 
بعد هم همه بستنی  های آب شــده را ریختم توی 
ظرفی و با چند عدد کیک خامه  ای به هم چسبیده 

آوردم تا با پدر بخوریم.
پدر در حالی که لبخند خاصی روی لبش بود، گفت: 
بارک ا... ! آفریــن بر این دختر! راســت می  گویند 
دختر داشتن هم بی فایده نیست. اگر تو نبودی، من 

چکار می  کردم.
اول نفهمیدم منظورش چیســت، ولی بعد از چند 
لحظه، هر دو زدیــم زیر خنده و مشــغول خوردن 

شدیم.

اندر فوايد دختر داشتن

- ما دختریم مسلح به خطرناک ترین ساح جهان؛ مهربانی. 
- دختری که از من خوش تیپ تره دخترمه بله اینجوریاس به مامانش رفته. 

- همه که نباید خانوم باشن یعنی دنیا دخمل شیطون نمی خواد؟!
- ما دختریم جیگرای بابا، لوسای مامان، خوشگای خاله، عشقای عمه.

- دختر چگونه موجودی است؟ میگن موجود نیست فرشتس. 
 - اگــه هنــوز اونی کــه لیاقــت تــو رو داشــته باشــه پیــدا نکــردی به 

شیطنت های دخترونه  ادامه بده... 
 - ما دخترا گاهی خودمونم نمی دونیم واســه چی قهر کردیــم...! فقط حس 

می کنیم االن الزمه قهر باشیم. 
- یه دختر خوب باید به پدر و مادرش احترام بذاره و دوسشون داشته باشه. 

- دختر باس هم تو دل برو باشه هم رو مخ برو!!!
- دختر بودن لیاقت می خواد خیلیا حسرتشو می خورن واسه همین مسخرش 

می کنن.

دخترونه

جدای از ســهم مهم دختران در بافت جمعیتی جامعه، می توان بــه جایگاه و نقش 
دختران در فرهنگ عمومی کشــورمان اشاره کرد که پیوسته ســامت و توانمندی 
فرهنگی و اجتماعی خــود را، به پرورش دختران آگاه، توانمند، الگو و عفیف وابســته 
می داند. بر این اساس، مهم ترین ضرورت های انتخاب روز ملی دختران، شامل موارد 

زیر بوده است:
ـ احیا، بهبود و تقویت ارزش های فرهنگیـ  اجتماعی مطلوب دختران.

ـ معرفی، ترویج و احیای ارزش های فرهنگی با تکیه بر فرهنگ و سیره مکتب تابناک 
اهل بیت)ع(.

ـ  بهبود و توسعه سامت روانیـ  اجتماعی دختران.
ـ  اهتمام ملی برای بهبود وضعیت دختران در جامعه.

ـ اصاح و بهبود فرهنگ عمومی در مورد دختران.
ـ انسجام بخشی و پرهیز از چنددستگی و پراکندگی در برنامه ریزی برای دختران.

ـ  احیا و توسعه مقام و منزلت مادری برای دختران.
ـ  تعمیق و گسترش آموزه های دینی برای دختران.

ـ محورهای کاری اهتمام ملی برای دختران
ـ نیازها و مشکات دختران.

ـ توانمندی های دختران و چگونگی شکوفایی آنها.
ـ موانع و چالش های پیش روی دختران.

ـ چگونگی فراهم سازی فرصت ها و ظرفیت های اجتماعی برای دختران.
ـ خطراتی که در جامعه دختران را تهدید می کند.

ـ محدودیت های پیش روی دختران.
ـ باورها و دیدگاه های رایج در مورد دختران.

ـ کیفیت زندگی دختران.

چرا بايد روزی را به طور خاص به دختران 
اختصاص دهیم؟
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پیشنهاد سردبیر: 
اعالم نکردن آمار طالق دردی را دوا نمی کند

اغلــب جامعــه شناســان معتقدنــد افزایــش اعالم 
آمار طــالق عــالوه بر آگاهــی ســازی در ارتبــاط با  
گســترش ایــن آســیب اجتماعی در کشــور ســبب 
 اطالع رســانی در جهت انتخاب درســت همســر نیز

 می شــود. بااین وجود رییــس مرکز آمــار واطالعات 
 سازمان ثبت احوال کشــور در تازه ترین اظهار نظر خود

 اعالم کرد؛ از این پس آماری در خصوص میزان طالق در 
کشور بیان نمی شودچراکه به اندازه کافی در این زمینه 
اطالع رسانی شــده و تکرار مکررات می تواند به جامعه 

آسیب وارد کند.
حجت االســالم غالمرضا صدیق اورعی جامعه شــناس 
واســتاد دانشــگاه، روش اعــالم آمار و نســبت گیری 
درخصوص طالق را در کشور روشــی نادرست برشمرد 
و اظهارداشــت :عددهای بزرگ در خصوص آمار طالق 
مســلما هراس را در بین جوانان ایجاد وآنها را نسبت به 

ازدواج دچار تردید می کند.
 وی افزود:اما اعالم این موضوع کــه از امروز دیگر آماری 
در خصوص میزان طالق اعالم نمی شــود نیز اشــتباه 
 است بهتر است سکوت کنند تا اینکه بگویند دیگر اعالم

 نمی کنیم چون همین مسئله بیانگر وجود بحران طالق 
در کشور اســت. دکتر اورعی در پاسخ به این پرسش که 
آیا اعالم آمار طالق می تواند ســبب ازبیــن رفتن قبح 
این پدیده نیز شــود گفت:فراموش نکنیم که در برخی 
مواقع هشــدار الزم اســت.البته این نیز به نوع اعالم آن 
 بســتگی دارد و می تواند به گونه ای اعالم شود که سبب 
از بین رفتن قبح آن نشــود.از ســوی دیگر اگر اعالم هم 
نشود مردم ناخود آگاه در اطراف خود آن را به وضوح می 

بینند.
این استاد دانشگاه فردوسی مشــهد درباره ارائه راهکار 
برای مقابله با بحران طالق افزود:درحال حاضر مشــکل 
اصلی در انتخاب همسر اســت از این رو شورای فرهنگ 
عمومی کشوربه تازگی طرح شیوه نوینی از همسرگزینی  

را به تصویب رسانده است .
این شیوه از یکصد سال گذشته  وجود داشته ولی اکنون 
دیگر ازبین رفته است و جوانان براساس عقیده ونظرخود 
ازدواج می کنند ودیگر عنصــر راهنما وتجربه در این امر 
دخالتی ندارد، در حالی که وجود یک شیوه همسرگزینی 
استاندارد وعلمی ضروری است همان گونه که در گذشته 
وجود داشــت وکارآمد نیز بود، وقتی این شیوه اجرایی 

شودطبعا طالق  هم کمترخواهدشد.

یک جامعه شناس عنوان کرد:

اعالم نکردن آمار طالق دردی 
را دوا نمی کند

ویژه

یادداشت اخباریادداشت

جانشین ســازمان وظیفه عمومی با اعالم خبر ثبت نام ۵۵ هزار سرباز 
غایب برای پرداخت جریمه غیبت سربازی، از مهلت ۲ روزه برای ثبت 

درخواست متقاضیان در مرحله اول این طرح خبر داد.
ســردار ابراهیم کریمی با اشــاره به رو به اتمام بودن فرصت ثبت نام 
متقاضیان پرداخــت جریمه نقدی غیبت ســربازی اظهار کرد: طبق 
برنامه ریزی های انجام شده، مشموالنی که متقاضی پرداخت جریمه 
نقدی غیبت ســربازی هســتند، تنها تا 1۵ مرداد ماه فرصت دارند تا 

درخواست خود را به ادارات پلیس +10 ارائه دهند.
وی افزود: بدیهی اســت پس از تاریــخ مذکور، مرحلــه اول ثبت نام 
پرداخت جریمه غیبت ســربازی در ســال 9۵ به اتمام می رسد و این 
تاریخ به فرصت دیگری موکول نخواهد شد. جانشین سازمان وظیفه 
 عمومی ناجا گفــت: آمارهای به دســت آمده نشــان می دهد حدود 
۵۵ هزار نفــر در این طرح ثبت نام کرده و درخواســت خــود را برای 
پرداخت جریمه غیبت ســربازی  ثبت کرده اند. کریمی در پاســخ به 
این سوال که آیا امکان ثبت نام برای متقاضیان پرداخت جریمه نقدی 
پس از تاریخ مذکور وجود خواهد داشت، خاطرنشان کرد: قطعا بعد از 
منقضی شدن تاریخ مذکور، شرایط رسیدگی به درخواست متقاضیان 
و همچنین پرداخت اقساطی جریمه درنظر گرفته شده، به شکل فعلی 
نخواهد بود. جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا اضافه کرد: این بدان 
معناست که بررسی درخواست متقاضیان پس از تاریخ مذکور، تا پایان 
رسیدگی به درخواست متقاضیانی که در مرحله اول ثبت نام کرده اند 
انجام نمی شود و عالوه بر آن نیز به میزانی که از تاریخ مذکور بگذرد، از 

زمان تقسیط در نظر گرفته شده برای متقاضیان نیز کسر خواهد شد.

مدیرکل امور مالی و ذی حســابی وزارت آمــوزش و پرورش با بیان 
 اینکه رییس جمهوری دستور داده تا پایان شهریور سال جاری اموال 
غیر منقول کلیه دســتگاه های اجرایی در قالب سامانه ای ثبت شود ، 
گفت: این کار در آموزش و پرورش نیز در حال انجام اســت و در حال 
وارد کردن اطالعات مربوط به اموال غیر منقــول آموزش و پرورش 

هستیم.
کامران حصادی ، بــا بیان اینکه تعمیق دســتورالعمل های جدید و 
استانداردهای حسابداری بخش عمومی به صورت روتین در دستور 
کار ما قرار دارد، اظهار کرد: تاکنون 10 اســتاندارد مصوب شــده و 
مبنای کار ما قرار گرفته اســت و اکنون یازدهمین استاندارد در حال 
بررسی اســت تا در صورت لزوم برای وزارت آموزش و پرورش مبنای 
عمل قرار گیرد.  وی افزود: این استانداردها به مرور از طریق سازمان 
حسابرســی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور 
تدوین، ویرایش و سپس به دستگاه های اجرایی منعکس می شوند و 
دستگاه ها پس از بررسی مجدد، اظهار نظر می کنند و در نهایت این 
استانداردها به عنوان استاندارد رسمی ابالغ می شوند و دستگاه ها بر 

اساس تبصره 1 ماده ۲6 قانون الحاق ۲ ملزم به رعایت آن هستند.

55 هزار سرباز غایب ثبت  نام کردند؛

مهلت ۲ روزه ثبت نام پرداخت 
جریمه غیبت

مدیرکل امور مالی آموزش و پرورش خبر داد:

ثبت اموال آموزش و پرورش 
در سامانه اطالعاتی دولت

غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان از موضوعات بسیار 
حائز اهمیتی است که برخی از کارشناسان معتقدند در صورت 
لحاظ کردن برنامه ریزی مدون و اصولــی و تزریق و تخصیص 
اعتبارات مورد نیاز می تواند به نقطه عطفی برای جوانان مبدل 
شود. نیازســنجی کارشناســی شــده، تامین امکانات، ادوات 
و تجهیزات و فضای مناســب و مورد نیاز و پیش بینی و اجرای 
طرح ها و برنامه های کاربردی توامان با شناســایی استعدادها 
و توانمندی های مخاطبان،زمینه و بســتر باروری و شکوفایی 

استعداد های جوان جامعه را فراهم می کند.
 امــروزه صاحب نظران حــوزه اجتماعی و حتی کارشناســان 
اقتصادی معتقدند ارزنده ترین سرمایه هر کشور و جامعه ای به 

نیروی انسانی آن معطوف می شود. 
به واقع اگر در دهه های گذشــته منابع طبیعــی، معادن و...در 
زمره ثروت های بالقوه به شــمار می رفت، امروزه نیروی انسانی 
متخصص و تربیت شــده در جامعه، تعیین کننده سرنوشــت 
و آینده هر کشــوری خواهد بود. این قاعده در خصوص جامعه 

ایران نیز صدق پیدا می کند و با عنایت به آمار و اطالعات 
منتشر شــده در رســانه ها، ضریب هوشی جماعت 
ایرانی در مقایسه با دیگر بافت های جمعیتی موجود 
در جهان از وضعیت مطلوب و کــم نظیری برخوردار 

است.
 بدون تردیــد صرفا با موجودیــت و حضور افراد مســتعد

 نمی توان مسیر پیشرفت و شکوفایی را تسهیل کرد و تحقق 
چنین امری مستلزم پیش نیازهای  ویژه ای است. 

یکی از مقاطع تاثیرگذار در ارتقای رشــد و شکوفایی 
هر جامعــه به اوقــات فراغت معطوف  می شــود که 
در صورت فقدان برنامه مناســب ایــن فرصت ویژه 
و بالقــوه مــی تواند به تهدیــدی جــدی و مخاطره 

 آفرین مبدل شــود. با عنایت به اهمیت ایــن موضوع،مناطق 
 حاشــیه ای به دغدغه ای جدی در اذهان مســئوالن و مدیران 
 ذی ربــط در کشــور تبدیل شــده کــه یکــی از موضوعات 

چالش برانگیز این عرصه نیز به اوقات فراغت باز می گردد. 
چندی پیش محســن طالیــی ماهانی،مدیرکل طــرح های 
 ملی جوانان وزارت ورزش و جوانان درگفتگویی با رســانه ها از

 اولویت گذاری مجموعه مذکور برای غنی ســازی اوقات فراغت 
جوانان در مناطق حاشیه نشین خبر داد. 

وی می افزایــد:در اجرای ایــن طرح تالش می شــود از نقش 
آفرینی ســازمان های مردم نهاد و تشــکل هــای مردمی نیز 
 استفاده شود. اظهارات این مقام مسئول در شرایطی در جراید و 
رســانه هایی همچون روزنامه جام جم منعکس شده که برخی 

از کارشناسان معتقدند وزارتخانه ورزش و جوانان نتوانسته 

آنچنان که باید در عرصه غنی سازی اوقات فراغت جوانان موفق 
عمل کند. البته وجود نارســایی در حوزه جوانان صرفا به اوقات 
فراغــت خالصه نمی شود،مســائل دیگری همچون مســکن، 
 اشــتغال،ازدواج و...نیز به چالش هایی جدی بدل شــده اند که

 نمی توان رفع و مدیریت آن را صرفــا از وزارت ورزش و جوانان 
انتظار داشت، مسئله ای که در خصوص اوقات فراغت جوانان و 

نوجوانان نیز مصداق دارد.
محدودیت های اعتباراتی؛ عامل اصلی کمبودها

به اعتقاد مدیــرکل طرح های ملــی جوانــان وزارت ورزش و 
جوانان،عامل اصلی بروز موانع در مسیر اجرای طرح های مرتبط 
با جوانان به محدودیت های اعتباراتی باز می گردد،البته وی به 
مشکالت ساختاری که باعث شده مشکالت و مسائل جوانان در 

ورزش خالصه شود نیز اشاره می کند.
حال مشــخص نیســت با عنایت به محدودیت های بودجه ای 

موجود و ضعف های زیرســاختی در مناطق حاشــیه نشــین، 
موضوع غنی ســازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در نهایت 

با چه دستاورد ملموسی همراه خواهد شد.
حســن موســوی چلک،رییس انجمن مــددکاری اجتماعی 
کشــور در این خصوص اعتقــاد دارد برای غنی ســازی اوقات 
فراغت جوانان در مناطق حاشــیه نشــین،نمی توان در تهران 
 نشســت و برنامه ریزی کرد،بلکه این امر خطیــر باید از طریق 
نیاز سنجی های محله محور عملیاتی شــود،به واقع تحقق این 

طرح نیازمند بستر سازی الزم است. 
البته نبایــد از نظر دور داشــت که اوقات فراغــت جوانان صرفا 
به بخش ســرگرمی خالصه نمی شــود و باید تدبیــر و درایتی 
 لحاظ شــود تا بر مبنای آن،ارتقای هر چه بیشــتر ســالمت،

مهارت آموزی،فرهنگ و...نیز میسر و محقق شود.
کارگیری  بــه  لــزوم 
نیروهای مدیریتی جوان در 

وزارت ورزش و جوانان
همایون هاشمی،عضوکمیسیون 
اجتماعــی مجلــس شــورای 
اســالمی در اظهاراتــش که در 
برخــی از رســانه هــا و جراید 
منتشــر شــده، چنیــن عنوان 
کرده است که یکی از ضروریات 
وزارت  عرصــه  در  مدیریتــی 
 ورزش و جوانان،بهــره مندی و 
به کارگماردن نیروهای جوان 

در ساختارمدیریتی است.
 وی بــا انتقــاد از عملکــرد 
در  جوانــان  و  ورزش  وزارت 

ارتباط با مسائل مرتبط با جوانان می گوید:اوقات فراغت جوانان 
باید به موضوعی اصلی و اولویــت دار در وزارتخانه متبوع تبدیل 
شود. هاشــمی عنوان می کند:جوانان با چالش ها و آسیب های 
اجتماعی بسیاری مواجه هســتند و این موضوع در مناطق 

حاشیه  نشین با عمق و شدت بیشتری همراه است.
رفع مشکالت جوانان مستلزم ورود مجدانه قوای 

سه گانه است
بدون تردید بخش قابل توجهی از نارســایی هــای اجتماعی 
 متوجه قشــر جوان و نوجوان جامعه اســت و به واقــع یکی از 
 طیف هــای بســیار توانمند جامعــه،در معــرض مخاطراتی 
قرار دارد که می طلبد برای مدیریت صحیح آن به نحوی جدی 
در این عرصه ورود کــرد.  دغدغه ها و نگرانی های مســئوالن 
ارشد کشــور به کرات در اظهار نظرهای آنها هویدا و محسوس 
بوده است و به نظر می رســد یکی از راهکارهای موثر در حصول 
نتیجه در این ارتباط،به مشارکت و ورود هماهنگ قوای سه گانه 
معطوف می شــود. بدون تردید با همگرایی و هــم افزایی قوای 
ســه گانه و بهره گیری از ظرفیت های هر کدام از قوای فعال در 
کشور،می توان به موفقیت های بسیار روشن و سازنده تری نائل 
شد که در چنین شرایطی آینده جامعه برای حرکت شتابان در 

مسیر بالندگی هر چه بیشتر با قوت مضاعف تضمین خواهد شد.

 جوانان با چالش ها
 و آسیب های 

اجتماعی بسیاری 
مواجه هستند و این 

موضوع در مناطق 
حاشیه  نشین با عمق 

و شدت بیشتری 
همراه است.

فراغت در حاشیه؛
 برنامه ای برای وقت اضافه وجود دارد؟
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و صادر شده اســت و طبق نامه 4605722-94/9/12 اداره ثبت منطقه شمال 
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تنظیمی دفترخانه 148 اصفهان، در رهن شرکت مانا مرغ اصفهان واقع می باشد 
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رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شــورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای عباســعلی سبزیان با وکالت 
حســین محمدیان و الهام خدارحمی به طرفیت آقای تقی کاشــفی به خواسته 
مطالبه مبلغ 33/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 91/9/16-776008 
به عهده بانک پاسارگاد به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات 
پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رســد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 33/000/000  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 455/000  بابت 
هزینه دادرسی و نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 

تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )91/9/16(  تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:13696 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )326 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

5/129 کالســه پرونده: 950326 شــماره دادنامــه:646-95/04/29 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 5 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اکبر قوه عود به 
نشانی اصفهان شــاهپور جدید خ مشــیرالدوله تانکر ســازی ایران با وکالت 
حسین محمدیان – الهام خدارحمی هر دو به نشــانی اصفهان خ شیخ صدوق 
شمالی ساختمان بانک تجارت ارغوان ط سوم واحد 18، خوانده: احمد مصطفی 
پوردورکی به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورای حــل اختالف: در 
خصوص دعوای اکبر قوه عود به طرفیت آقــای احمد مصطفی پوردورکی به 
خواسته مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 454860 
به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات 
پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رســد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 850/000  
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/2/5(  تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:13693 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )317 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/130 کالسه پرونده: 941384 شماره دادنامه: 322-95/2/22 مرجع رسیدگی: 
شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد حسین اولیائی به نشانی 
شهرک صنعتی مورچه خورت خیابان اول شــرکت آرد زاینده رود کدپستی 
13494-83331،  خوانده: رضا غالمی به نشــانی مجهول المکان، خواســته: 
مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال بابت صدور یک فقره چک، گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواســت محمد حسین اولیائی 
فرزند اصغر به طرفیت رضا غالمی فرزند رمضانعلی به خواسته مطالبه مبلغ 
بیست میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 574555-94/9/23 عهده بانک 
ملی ایران به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست 
تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و 
انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانســتن دعوی 
به اســتناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 
309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست 
میلیون ریال  به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ ســیصد هزار ریال به 
عنوان خسارت دادرسی و  پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
)94/9/23(  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صــادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود و بیست روز پس از مهلت 
واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  
م الف:13690 شعبه 7 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان) 302 

کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
 95 /04 /26-397 98 شــماره دادنامــه: 5 کالســه پرونــده: 95/ /127 
مرجع رسیدگی: شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای علیرضا 
ناصری اصفهانی به نشــانی اصفهان خیابــان امام خمینی خیابان شــریف 
 شرقی کوی گلزار 58 کوی میر حسینی کوی سپاهان منزل اول سمت راست، 
 خوانده: آقای ایمــان ولی به نشــانی اصفهان وزوان خیابــان 20 متری معلم

 جنب مرغ و ماهی ولیعصر ، خواســته: مطالبه وجه چک، با عنایت به محتویات 
 پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی

 مبــادرت به صــدور رای می نمایــد. رای قاضی شــورای حــل اختالف: در 
 خصوص دعوای آقای علیرضا ناصری اصفهانی فرزند حسن به طرفیت آقای 
 ایمان ولی فرزند عبدالحســین به خواســته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال

 ) دویست میلیون ریال( وجه چک به شماره 843/970988 مورخ 94/7/25 به 
 عهده بانک مسکن به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده

  و بقــای اصــول مســتندات در یــد خواهــان و گواهــی عــدم پرداخــت 
 توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در

 مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
 حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام

 اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابــراز و ارایه ننمــوده لذا دعوی 
 خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون

 تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
 خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال ) دویســت میلیــون ریال( بابت

 اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/470/000 ریال )سه میلیون و چهارصد و هفتاد 
 هزار ریال(  بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه
  از تاریخ سررســید چک موصوف )94/7/25(  تا تاریخ اجــرای حکم و هزینه

 نشــر آگهی طبق تعرفه تا زمــان اجرای حکم و محاســبه آن توســط واحد 
اجــرای احــکام در حــق خواهــان صــادر و اعــالم می نمایــد رای صادره 
غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در 
ایــن شــعبه مــی باشــد و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظرف بیســت 
 روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان 

می باشد.
 م الف:13735 شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)351 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

5/125 کالسه پرونده: 950193 شماره دادنامه:555-95/3/30 مرجع رسیدگی: 
شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سعید صادقی به نشانی اصفهان 
میدان الله خ پروین بعد از فروشگاه زنجیره ای الله نبش کوچه ، خوانده: سعید 
مشهدی به نشــانی: مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه حواله، با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شــورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای سعید صادقی به طرفیت 
سعید مشهدی به خواسته مطالبه مبلغ  یکصد و پنجاه و پنج میلیون ریال حواله 
/ حواله های شــماره 12332-12340-12534-211862 عهده قرض الحسنه 
آفاق به انضمام مطلق خســارات قانونی و خســارت تاخیر تادیه با عنایت به 
بقای اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض 
و تکذیب، شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد به 
مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه و پنج 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و چهارصد و سی و پنج هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 95/1/24 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ 
اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم 
احکام می باشــد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا  و ظرف بیست روز 
پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:13739 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان) 

305 کلمه، 3 کادر(  

ابالغ رای
5/131 پرونده کالسه: 9309980350101210 شماره بایگانی شعبه: 931396 
شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان تصمیم نهایی شــماره 
9409970350101686 خواهان: شهرداری اصفهان به نشانی اصفهان- میدان 
امام حسین – شــهرداری اصفهان، خوانده: آقای رضا برهانی فرزند محمد به 
نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه 
وجه چک، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با اعالم ختم دادرسی به شرح 
ذیل انشاء رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی شهرداری اصفهان 
به طرفیت آقای رضا برهانی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 2/621/000/000 
ریال بابت وجه یک فقره چک به شــماره 63971 مــورخ 92/11/30 بانضمام 
خسارت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه به شــرح دادخواست تقدیمی دادگاه با 
عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواستی تقدیمی و رونوشت مصدق 
چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده 
با وصف ابالغ قانونی وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی 
به عمل نیاورده و دلیلی کــه حاکی از برائت ذمه خویش باشــد ابراز ننموده و 
مســتندات ابرازی خواهان مصون از ایراد و اعتراض مانده و با توجه به بقاء 
اصول اسناد در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان 
را وارد و ثابت تشخیص مستنداً به مواد 519، 198، 194 آیین دادرسی مدنی و 
مواد 313، 310 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور 
چک و استسفاریه مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 2/621/000/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت 
تاخیر تادیه و ارزش واقعی وجه چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان 
وصول بر اساس شــاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی که پس از 
محاسبه از طریق اجرای احکام مدنی به حیطه وصول در خواهد آمد و پرداخت 
کلیه خسارات دادرســی وفق مقررات در حق خواهان صادر و اعالم می دارد 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز 
استان می باشد. م الف:13777 شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان) 339 

کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

5/132 پرونده کالسه: 9309980350101212 شماره بایگانی شعبه: 931398 
شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان تصمیم نهایی شــماره 
9409970350101684 خواهان: شــهرداری اصفهان به نشــانی اصفهان- 
میدان امام حســین – شــهرداری اصفهان، خوانده: آقای منصور نیلفروشان 
فرزند مرتضی به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 2- مطالبه وجه چک، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با اعالم ختم 
دادرسی به شــرح ذیل انشــاء رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
شــهرداری اصفهان به طرفیت آقای منصور نیلفروشــان به خواسته مطالبه 
وجه به مبلغ 1/701/675/000 ریال بابت وجه دو فقره چک به شماره 706693 
مورخ 12/15/ 92 مبلغ 901/675/000 ریال و 296737 مورخ 92/10/30 مبلغ 
800/000/000 ریال بانضمام خسارت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه به شرح 
دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواستی 
تقدیمی و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال 
علیه و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی وقت دادرسی در جلسه دادگاه 
حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی که حاکی از برائت ذمه خویش 
باشد ابراز ننموده و مستندات ابرازی خواهان مصون از ایراد و اعتراض مانده 
و با توجه به بقاء اصول اســناد در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده 
دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشــخیص مستنداً به مواد 519، 198، 194 
آیین دادرســی مدنی و مواد 313، 310 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 
قانون اصالحی صدور چک و استسفاریه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/701/675/000 ریال بابت اصل خواسته 
بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی وجه چک بر مبنای نرخ تورم از 
تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شــاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی که پس از محاســبه از طریق اجرای احکام مدنی به حیطه وصول در 
خواهد آمد و پرداخت کلیه خســارات دادرســی وفق مقررات در حق خواهان 
صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظــرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در 
دادگاه تجدید نظر مرکز استان می باشد. م الف:13775 شعبه 1 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان) 350 کلمه، 4 کادر(  
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ويژهيادداشت

پرسه درشهر

تاالر هنر اصفهان با همکاری آموزشــگاه آزاد ســینمایی آوای 
جام جم، اقدام به برگزاری دوره دوبله، با حضور اســاتید مطرح 

کشور نموده است.
 تاالر هنر، وابســته به ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری 
اصفهان، با همکاری آموزشــگاه آزاد ســینمایی آوای جام جم، 

دوره ای با عنوان »دوبله در آدینه« را برگزار می کند.
این دوره با حضور نصرا... مدقالچی، دوبلور پیشکســوت و امیر 

عطرچی، از فردا 15 مرداد ماه، هر جمعه برگزار خواهد شد.
برنامه حضور این دو دوبلور مطرح کشــور، بدین شــرح اعالم 
شده است: امیر عطرچی در ســه آدینه در روزهای 29،22،15 
مردادمــاه و نصــرا... مدقالچی در چهــار آدینــه در روزهای 

26،19،12،5 شهریورماه در این دوره حضور خواهند داشت. 
»دوبله در آدینه« در تاریخ های ذکر شــده، از ساعت 9 الی 12 

ظهر، در تاالر هنر اصفهان، واقع در میدان الله برگزار می شود.

حجت ا... ایوبی، رییس سازمان سینمایی، شامگاه  مريم ياوری
سه شــنبه، در حاشــیه بازدید از ســینماهای 
اصفهان، با اشاره به آشتی دوباره مردم با سینماها اظهار داشت: این 
اتفاق در سراسر کشور و به ویژه اســتان اصفهان به خوبی مشاهده 
می شود. وی تولید فیلم های پرمخاطب و همچنین توسعه فضاهای 
فیزیکی ســینماها را دلیل اصلی اســتقبال آشــتی دوباره مردم با 
سینماها دانست و افزود: همچنین اســتان اصفهان، درحال حاضر 

پیشتاز راه اندازی سینمای کودک و نوجوان در کشور است.
رییس سازمان سینمایی با اشاره به توسعه چهار برابری سالن های 
سینما در سه سال اخیر ابراز داشــت: این روند همچنان ادامه دارد 
و در اصفهان نیز در حال حاضر توســعه ســینما خانواده در دستور 

کار است.
وی با بیان اینکه سینمای خانواده اصفهان، امشب و پس از آخرین 
سانس تعطیل خواهد شد، ادامه داد: توسعه این سینما و تبدیل آن 

به چهار سالن، به شش ماه زمان نیاز دارد.
ایوبی تصریح کرد: پس از اتمام توســعه ســینما خانواده، توســعه 

سینما ساحل در دستور کار قرار می گیرد.
وی با بیــان اینکه بــا توجه به اســتقبال مردم، همــکاری بخش 
خصوصی و همکاری مسئوالن اســتان و شهرداری اصفهان، سینما 
خودش را به جامعه تحمیل کرده است، ابراز داشت: البته باید توجه 
داشت که هنوز شــهرهای زیادی هستند که ســینما نداشته و در 

دستور کار قرار دارند.
رییس سازمان ســینمایی کشــور با تاکید بر اینکه در حال حاضر 
 500 ســینما در کشور فعال اســت، بیان داشــت: در حال حاضر

2500 نقطه در کشور، سینما ندارد.

نمایش مزون بــه کارگردانــی محمدرضا حســنی، 16 تا 31 
مردادمــاه، در مجموعه فرهنگــی هنری فرشــچیان به روی 
صحنه می رود. فرزانه محبوبی، نویسنده نمایش مزون، از آماده 
 شــدن این اثر برای اجرا در مجموعه فرهنگی هنری فرشچیان

خبر داد و گفت: مزون، روایتگر داســتان دختری به نام پروین 
است که در آستانه چهل سالگی قرار دارد و از پدر خود که مبتال 
به بیماری فراموشی است، مراقبت می کند. در این حین برای او 
خواستگاری پیدا می شــود و پروین میان دوراهی انتخاب پدر یا 

همسر آینده اش قرار می گیرد...
محبوبی اعالم کرد: این نمایش به کارگردانی محمدرضا حسنی 
و بازی هنرمند پیشکسوت، حســن جویره و لیال قربانی به روی 

صحنه می رود.
عالقه مندان می توانند 16 تا 31 مرداد ماه، رأس ساعت 20:30 

به تماشای این نمایش بنشینند.

و  علمــا  حضــور  بــا 
فرهیختگان، دو اثر جدید 
کنگره عالمه حاج شــیخ 
محمد تقــی بهلــول در 
اصفهان رونمایی می شود.  
در این مراسم که با عنوان 
 شــگفتی روزگار و اجرای

شــریعتی،  الدین  نجــم 
مجری شــناخته شــده 
برنامه تلویزیونی ســمت 
خــدا، همــراه خواهــد 
بــود، آیــت ا... مهدوی و 
حجــت االســالم رنجبر 
نیز به ســخنرانی خواهند 
پرداخت. این مراســم که 
به همت سازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری اصفهان و ســتاد برگزاری کنگره بزرگداشت 
عالمه بهلول برگزار می شود، قرار اســت امروز بعد از ظهر ساعت 

17 از شبکه اصفهان به طور زنده پخش گردد.

با حضور دوبلورهای مطرح کشور برگزار می شود:

آدينه های همراه با دوبله در اصفهان

ريیس سازمان سینمايی:

سینما خانواده برای شش ماه 
تعطیل می شود

16 تا 31 مردادماه:

»مزون« 
در فرشچیان به صحنه می رود

 رونمايی از دو اثر جديد کنگره
عالمه بهلول در اصفهان

پیشنهاد سردبیر: 
سینما خانواده برای شش ماه تعطیل می شود

امسال در شهرداری اصفهان با نام »ســال فرهنگ« شناخته 
می شــود. این نام گذاری در اولین مرحله این نکته را به ذهن 
می آورد که شهرداری ها که روزی تنها با عمران و زیباسازی 
 شهری دســت به گریبان بودند، چگونه امروز دستان خود را 

به سوی هنرمندان این شهر گشوده اند؟!
 به گزارش ایمنا، به همین منظور به ســراغ یکی از بخش های 
شهرداری اصفهان که مســئولیتی مهم در ایجاد ارتباط بین 
شهرداری و هنرمندان دارد، رفتیم و گفت و گویی صمیمی با 
یکی از مدیرانی داشتیم که خود عالوه بر مسئولیتی که عهده 
دار است، دغدغه ایجاد بسترهای مناســب برای رشد مسائل 

فرهنگی شهر خود را دارد.
محمد عیــدی، مدیــر هنری ســازمان فرهنگــی تفریحی 
شهرداری اصفهان است. او پژوهشگر حوزه مردم شناسی نیز 
هست و خود را خادم هنر و هنرمند اصفهانی می داند. خواندن 
حرف های او بــرای اهالی هنر و عالقه مندان بــه آن پرفایده 

است.
به عنوان نخســتین ســوال بفرمايید چرا و چگونه 
شــهرداری به عرصه فرهنگ وارد شــد و چرا امروز 
نام شــهرداری اصفهان را بیش از هر چیز، در مباحث 

فرهنگی هنری می شنويم؟ 
زمانی، عمــده ترین کارکرد شــهرداری در حفــظ زیبایی و 
نظافت شــهر بود؛ اما در گام بعدی، شهرداری ها به این نتیجه 
رســیدند که در کنار حوزه وظایف عمران و زیباسازی و...، به 

حوزه فعالیت فرهنگی هم وارد شــوند و اینگونه بود که خانه 
فرهنگ ها بوجود آمد.

در گام بعدی ســیر تکامل تفکــر مدیریت شــهری، ارتقای 
فرهنگ شــهری مد نظر شــهرداری ها قرار گرفــت. با تکیه 
بر این تئوری که انســان و فضای کالبــدی، در تعامل با هم و 
تاثیر بر یکدیگر هستند و انســان بر فضا و فضا بر انسان تاثیر 
می گذارد، به ایــن نتیجه رســیدیم که با ارتقــای فرهنگ 
شهرنشینان، می توانیم شهر را ارتقا دهیم. وقتی شهری مانند 
 اصفهان که شاخصه های هویتی قوی دارد، پا به عرصه مدرن

می گذارد، شــهروندان آن بایــد بدانند چه حقوقــی دارند و 
وظایف شــهروندی آنها چیســت تا فرهنگ شهرنشینی ارتقا 

پیدا کند.
اصفهان امروز داعیه دار تحقق شــهر فرهنگی است، 
در بسیاری از برنامه های فرهنگی هم در کشور پیشرو 
است. برداشــتن گام های اساسی در جهت رسیدن به 

شهر فرهنگی چگونه در اصفهان صورت می گیرد؟
اصفهان شهری ریشه دار اســت، تعریف و ریشه و هویت دارد 
و باید به گذشته آن دقت کرد تا پیشــینه آن خراب نشود. هر 
شهر، واجد دو فضای شــبکه ارتباطی است که شامل انسان و 
فضای کالبدی می شــود. این دو، در کنش متقابل با یکدیگر 
هستند. فالسفه، شهر را موجودی زنده و دارای فهم می دانند 
که انتقال مفهوم می دهد. معاونــت فرهنگی اجتماعی نقش 
حساسی در رابطه با شبکه ارتباطات انسانی و همچنین فضای 

کالبدی دارد.
معاونت فرهنگی اجتماعی، گامی برداشــته که ســاختاری 
تخصصی به ســازمان فرهنگی تفریحی داده اســت. درسال 
 گذشــته، خانــه فرهنگ هــا و فرهنگســراها بــا ماموریت

محله محــور، از بدنه ســازمان جــدا شــدند و معاونت های 
فرهنگــی مناطق شــکل گرفت. هــدف آن بود کــه محله 
 محوری شــکل گیرد؛ امروز محله ها پایه هویت شــهر بوده و
 معاونت های محلــی، متکلف این بخش ها هســتند. چنین

می توان گفت که برای تحقق شــهر فرهنگــی، باید از محله 
 تا کالن شــهر، یک صدا و همراه باشــیم و امــروز با مدیریت

کالن شهری اصفهان، این هم صدایی به گوش می رسد.
بخش هنری ســازمان فرهنگی تفريحی شهرداری، 
برای رســیدن هرچه زودتر به يک شهر فرهنگی چه 

وظايفی را بر عهده گرفته است؟
بخش مدیریت هنری بــه عنوان جزئی از ســازمان فرهنگی 
تفریحی وظیفه دارد در راســتای رســیدن به شهر فرهنگی، 
وظایف مختلفی را به عهده بگیرد؛ از جمله غنی سازی اوقات 
فراغت و تحقق خالقیت هنری در شهر که با رویکرد »رسیدن 
 به خالقیت فــردی نیازمنــد جامعه خالق اســت« پیگیری 
می شــود. امروز عقیده بر این اســت که شــهر اصفهان یک 
جامعه خالق هنری است که شخصیت هایی مانند استاد تاج، 
 استاد کســایی، اســتاد ارحام صدر و دیگران را در بطن خود 

پرورانده است.
 در معاونت هنری شــهرداری اصفهان، این تفکر حاکم است 
که با کالن شــهری روبرو هســتیم که معطل ما نیست و باید 
خیلی جلوتر از سازکارهای شهری حرکت کنیم. قبل از آنکه 
خود شهر وارد عمل شــود و راهکارهای اصولی و غیر اصولی 
خود را ارائه دهد، نیاز اســت پیش بینی خود را کرده باشیم. 
شهر نباید متوقف شود که اگر ســدی بر سر راه شهر به وجود 
آید، مجبور به شکستن آن می شــود. نباید مدیریت در لحظه 

داشته باشیم.
امروز شهرداری اصفهان توجه و حمايت از هنرمندان 
را ســرلوحه کار خود قرار داده؛ آنچنانکه برای برخی 
جای ســوال دارد که چگونه تفکر مديريت شهری به 
اين سو کشیده شده اســت. ضرورت ارزش نهادن به 
هنرمند اصفهانی در ذهن مسئولین شهرداری چگونه 

به وجود آمد؟
اصفهان، شهری با ریشه های قوی و اصیل است؛ کوچک ترین 
دستکاری در آن معنی دارد و می تواند یک سیستم ارتباطی را 
از بین برده یا تقویت کند. مدیریت هنری، در راســتای تحقق 
شهر فرهنگی به نســبت امکانات و وظایفی که دارد، باید گام 
بردارد و یکــی از ماموریت های آن، تحقــق خالقیت هنری 
در شهر اســت. خالقیت، عنصر مهمی در بررسی کارکرد یک 
کشور است؛ کشــور ما هم به لحاظ تنوع هنرهای بومی، رتبه 
اول را در جهان داشته و اصفهان رتبه نخست را در ایران دارد. 
شهرخالق، مدلی است که شــهردار اصفهان برای رسیدن به 
شهر فرهنگی ارائه داده اســت. اینکه اصفهان به عنوان شهر 
خالق جهانی معرفی شــد، بار عمده آن بــر دوش هنرمندان 

بود؛ چراکه بخشــی از خالقیت های فرهنگی، در بحث هنری 
آن اســت و هنرمندان اصفهان در جهان شهره هستند. برای 
رسیدن به شهر خالق از ابتدای سال، رویکردی توسط شهردار 
مشخص شــده و آن این است که امسال، ســال هنرمندان و 
فرهیختگان باشد. اگر قرار باشد شــهر خالق به لحاظ عینی 
تحقق پیدا کند، وظیفه آن بر دوش هنرمندان و فرهیختگان 
فرهنگی این شــهر اســت؛ برای ایــن منظور، از آغاز ســال 
جاری در راستای ایده ســال هنرمندان و فرهیختگان، بسته 
ارمغان پیشنهاد شد و مقرر شــد دفاتر تخصصی به مرجعیت 
 پایدار علمی و عملی برســند که برای این کار، باید از تمامی

ظرفیت های محتوایی شــهر اســتفاده کرده و ارتباط خود را 
با بدنه که خالق هنر و فرهنگ اســت، به صورت تعریف شده، 
مستحکم کنند تا بتوانند ســرمایه اجتماعی الزم را به دست 

آورند. 
در بســته ارمغان تعریف شــد که اگر می خواهیم امســال را 
ســال هنرمندان و فرهیختــگان بنامیم، چه بایــد بکنیم تا 
بتوانیم انگیــزش هنرمندان و فعاالن فرهنگــی را باال ببریم. 
شهرداری باید نشــان دهد که به هنرمند نیاز دارد و آنها برای 
شــهر مهم هســتند؛ به همین منظور برنامه هــای متفاوتی 
طرح ریزی شــد: طرح ضیافت با هنرمندان بعــد از یک دهه 
مجددا برگزار شــد؛ دفتر شــهر خالق در مرکــز خالقیت و 
نوآوری، ماموریت تجلیل از هنرمندان را  پیگیری کرد؛ ارسال 
 محصوالت فرهنگی برای هنرمندان صورت گرفت؛ سلســله

نشســت های کارنامه هم به بررســی کارنامه هنری برخی از 
پیشکســوتان هنرمند می پردازد که تاکنون اســتاد اسکندر 
رفیعی و استاد امرا... احمدجو در آن حضور یافته اند و از آنان 

تقدیر شده است.
ديدار بــا هنرمندان در خانه آنها توســط شــهردار 
اصفهان، يکی از برنامه هايی است که بسیار موردتوجه 
مردم اصفهان قرار گرفته و دوست دارند دلیل حضور 
شــهردار کالن شــهر اصفهان را در خانه هنرمندان 

بدانند؛ در اين مورد هم توضیح بدهید؟
در جلسه رســمی ممکن اســت بعضی از ابعاد هنری مغفول 
بماند. در دیدار با شهردار خیلی خودمانی تر به برخی مسائل 
 اشاره می شــود. دراین جلســات، پیشکســوتان به راحتی 
دغدغه ها و برنامه های خود را به شهردار ارائه می کنند و اگر 

انتقادی داشته باشند، بدون تعارف ارائه می دهند. 
در این چند نشست که تا امروز انجام گرفته، شاهد پیشنهادها 
و راهکارهای خوبی بودیم که توســط هنرمندان به شــهردار 

اصفهان ارائه شده و مورد استقبال قرار گرفتند.
شعار تحقق شهر خالق باید تبدیل به رفتار شود. ما امروز این 
ضرورت را حس کردیم که مزیت نســبی اصفهان در مقایسه 
با دیگر شهرها، هنر و فرهنگ آن اســت و ما روی این موضوع 
کار می کنیم و به همین دلیل نیاز داریم به کســانی که خالق 
و آفریننــده این هنر هســتند، یعنی اهل قلــم، فرهنگیان و 
هنرمندان، بفهمانیم که برای ما و برای شهر مهم هستند. این 
ارزش گذاری باعث می شــود تا هنرمندان، رغبت بیشتری به 

خالقیت فرهنگی و هنری داشته باشند.

گفت و گويی با مدير هنری سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان؛

از بلدیه تا رسیدن به آرمان شهر فرهنگی

فیلم النتوری، سومین اثر بلند رضا درمیشــیان، در سینماهای 
سراسر کشور  به اکران عمومی درآمد.

شاید با شــنیدن اســم »النتوری« اولین ســوال این باشد که 
النتوری به چه معناست؟! در اصل »النتوری« کج دهنی رایج در 
زندان هاست. این لغت را به کســی می گویند که تازه وارد بوده و 
ادعای بزرگی هم داشته باشــد. در جایی دیگر، »النتوری« را به 
معنی آدم پوچ و سبک مغزی دانســته اند که پررو هم باشد؛ اما 
این بار »النتوری« نام فیلمی اســت به نویسندگی و کارگردانی 
 رضا ُدرمیشــیان که در ســال 1394 ساخته شــد. این فیلم در

سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر به اکران در آمد و با استقبال 
بســیار زیاد مخاطبان مواجه شــد. حاال پس از 6 مــاه از اکران 

»النتوری«، اکران عمومی آن در ســینماهای کشــور آغاز شده 
است. 

»النتوری« با تمی اجتماعی، داســتانی عاشــقانه اســت که در 
 بستر جامعه روایت می شود؛ عشــقی که به جنون می انجامد. از

ویژگی های بارز این فیلم تحسین شــده، می توان به بازی نوید 
محمد زاده و باران کوثری، کارگردانــی و صدابرداری حرفه ای، 
حضور دو چهره پرداز مطرح کشــور مهــرداد میرکیانی و عبدا... 
اســکندری و لوکیشــن های بیرونی زیادی که در »النتوری« 
استفاده شده، اشاره کرد. یکی از حواشی این فیلم، تعیین حد سنی 
برای تماشای فیلم بود. در پوســتر این فیلم نیز به عنوان توصیه،  

افراد زیر 16 سال از تماشای النتوری منع شده اند.

 آثار برگزیده ســومین فســتیوال ویدیــوآرت، در نگارخانه
سیتی سنتر به نمایش درمی آید.

ویدیوآرتیســت در اصفهان، فعالیت خود را از ســال 1391 
با محوریت شــهر اصفهان و با همکاری جمعی از هنرمندان 
ویدیوآرتیست ایرانی از سراســر جهان آغاز نمود. برگزاری 
جشنواره ویدیوآرت ویژه هنرمندان ایرانی که در شهریورماه 
94 برگزار شد، یکی از فعالیت های مهم ویدیوآرت است که 
با هدف شناســایی اســتعدادهای جوان و حمایت و معرفی 
آنها و ایجاد فضایی پویا به منظور توســعه این هنر به انجام 
رســید. آثار برگزیده سومین جشــنواره ویدیوآرتیست، در 
ژانویه 2016 در مرکز تخصصی ویدئوآرت باکس، در شــهر 

میالن نمایش داده شــدند. ایــن آثــار، در دومین نمایش 
 خود در نگارخانه ســیتی ســنتر اصفهان در معرض عموم

قرار خواهند گرفت.
 در نگارخانه ســیتی ســنتر، آثاری از فاطمه امیدیان، آرزو

باغ شیخی، مهدی جواهریان، آذر خورشید، ستاره حسینی، 
فاطمه بهمن ســیاهمرد، شــهیره فروغی و حمید قدرتی 

نمایش داده خواهد شد.
 عالقه مندان مــی توانند جهــت بازدید از این نمایشــگاه،

از امروز تا 21 مردادمــاه، همه روزه از ســاعت 17 تا 21 به 
نگارخانه سیتی سنتر اصفهان واقع در سیتی سنتر، ورودی 

هفت، طبقه یکم مراجعه نمایند.

نمايش آثار برگزيده سومین فستیوال ويديوآرت در قلب شهرالنتوری به سینماهای کشور آمد

دبیر شورای سیاست گذاری سینمای هنر و تجربه:

رنسانس فرهنگی در اصفهان 
شکل می گیرد

 دبیر شــورای سیاست گذاری ســینمای هنر و تجربه 
گفت: رنسانس فرهنگی در اصفهان، در زمینه ساخت 
سینماها در حال شکل گیری است که می تواند الگوی 

سایر شهرها برای ایجاد جامعه ای پرنشاط قرار گیرد.
امیرحســین علم الهدی، پس از بازدید از ســینماهای 
اســتان اصفهان، در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: 
با توجه به تعداد کم ســینماهای اصفهان نســبت به 
جمعیت بیــش از دو میلیون نفری این شــهر، هر نوع 
بازسازی را که منجر به افزایش تعداد پرده های سینما 

شود، به فال نیک می گیریم.
ســالمت فرهنگی شــهر اصفهان، در گرو 

افزايش فضاهای فرهنگی است
وی با توجه بــه قرارگیری اغلب ســینماهای اصفهان 
در خیابان چهارباغ افزود: این خیابــان از زمان قدیم، 
محل حضــور و گــردش خانواده هــای اصفهانی بوده 
اســت؛ هرچه این فضاهای فرهنگی بیشــتر شود، به 
نفع سالمت فرهنگی شهر اصفهان است. مدیر اجرایی 
ســینمای هنر و تجربه و مشــاور رییس سازمان بنیاد 
سینمایی کشور تاکید کرد: با توجه به پیشینه تاریخی 
شهر اصفهان، به نظر می رسد تاکنون در حق این شهر 
در زمینه گسترش سینماها اجحاف شده است؛ اما طی 
یک سال اخیر، با توجه به همت متولیان شهر اصفهان 
از اداره ارشــاد و حوزه هنــری تا بخــش خصوصی، 
رنســانس فرهنگی در اصفهان در حال شــکل گیری 

است.
سازمان سینمايی، متولی کمک به بازسازی 

سینماهاست
وی ادامه داد: این حرکت الگویی برای سایر شهرهاست 
که اگر  طالب مردم شــاد و پر انرژی در جامعه هستند، 
باید به توسعه فضاهای فرهنگی و سینمایی بیندیشند؛ 

چراکه سینما، مهم ترین ابزار فرهنگی هر کشور است.

ســتارگان فوتبالی و تلویزیونی که پیشــتر بــا انتقادها و 
اعتراض های زیاد عامل فروش تئاترهــا بودند، این روزها 
با وجود بازی های خوبشــان، موجبات گیشه درخشان را 
فراهم نمی کنند. رشــد آنان باعث ارتقای مخاطب نشده و 

این سوالی است که اذهان را درگیر خود می کند.
سال های 92 و 93، ســال های پرهیاهوی رسانه ای بود از 
حضور ستارگانی در سالن های شــاخصی چون ایرانشهر، 
حافظ و وحدت که در تئاتر ســنخیتی نداشتند. آن روزها 
صحنه تئاتر، محــل رونمایی از ســتارگان پرده ســفید 
ســینما یا صفحه  نقره ای تلویزیون و حتی مستطیل سبز 
فوتبال بــود، هجمه های رســانه ای از خطــری در تئاتر 
ایران ســخن می گفت و برخی تئاتــر را در دوران انحطاط 
و اضمحالل می دانستند. جوالنگاه ســتارگان تلویزیونی و 
ســینمایی و فوتبالی، محلی بود برای کسب درآمد بیشتر 
به واســطه حضور محبوب عموم مردم؛ نمایــش ها نیز از 
منظر تئاتری، چنگی بــه دل نمی زدند. اعتراض تئاتری ها 
باال گرفت و کار به پیشکســوتان رســید. فضای رسانه ای 
مملو از »کل کل «های میان موافقــان و مخالفان بود؛ ولی 
سمبه موافقان ســتارگان، به واسطه رسانه های زرد و البته 
شــبکه های اجتماعی پرزورتر بود؛ با این حال شــمع نقد 
روشن مانده بود و بیشتر تیرهای زهرآگین و گزنده نقدها 

نیز به سمت کسی نبود جز پژمان جمشیدی.
جمشــیدی در یک مصاحبه جالب گفته بــود: »من برای 
همه منتقدان احترام قائلم؛ ولی کمی شبیه شوخی است! 
این اقبالی که از طرف مردم وجود دارد، بی دلیل نمی تواند 
باشد؛ حتی اگر پارتی هم داشــتم، خیلی تالش کردم که 
بتوانم نقشم )در سریال پژمان( را به خوبی ایفا کنم. مقوله 
بازیگری، از هنرمند بودن برای من جداســت؛ من خیلی 
از بازیگران را هنرمند نمی دانم. هنرمند فرد الیقی اســت 
که رفتارش، رفتاری ویژه اســت. خیلی هــا توانایی رفتن 
جلوی دوربین را دارند. آقای نرگس نژاد، چند دانشجو سر 
اجرایشان آوردند؟ آیا شما با آنها هم مصاحبه کردید؟ هنر 

تئاتر اگرچه تاج هنر بازیگری است، اما نزدیک ترین هنر به 
مردم است. این اعتقاد برخی هنرمندان تئا تر که تئا تر هنر 
خاصی اســت و ما آدم های خاص هستیم و مخاطب خاص 
می خواهیم، احمقانه ترین حرف ممکن اســت. 90 درصد 
هنر و فوتبال، استعداد اســت و هیچ وقت با کتاب و درس، 
هنرمند و فوتبالیست نمی شوید. قبول دارم که تحصیالت 
و تجربه کمک می کند؛ ولی اصل نیســت. من یک استثناء 
هســتم! کار من مورد اقبال قرار گرفت. فحش هایی که از 

بچه های تئا تر شنیدم، از علی پروین نشنیدم.«
به آن سوی تاالر حافظ ســفر کنیم و سری به سالن اصلی 
تئاتر شــهر زنیم؛ جایی که بهنوش بختیاری، دیگر ستاره 
پرفروغ ســال پیش، در نمایش »ســه خواهر و دیگران« 
حمید امجد روی صحنه رفته اســت. بختیــاری که اخیرا 
رکورد 5میلیون دنبال کننده در اینســتاگرام را شکســت 
و به نفر اول ایرانیان این فضای مجازی نائل شــد، یکی از 
کلیدهای فروش نمایش »دورهمی زنانه شکسپیر« بهاره 
رهنما در سال 93 بود؛ نمایش ضعیفی که با حضور مهناز 
افشــار، فروشــی رویایی برای گروه به ارمغان آورده بود و 
بازی بختیــاری در آن نیز مملو از ایرادهای اساســی بود. 
بختیاری ســپس در همان ایرانشــهر در نمایــش »پرواز 
ایکار« محمد حاتمی ظاهر شد که اثری به مراتب ضعیف تر 
از کار قبلی بود. حاتمی به بختیاری نقش دخترک لوندی 
را داده بود کــه پیشــتر، در فیلم فارســی هایی با حضور 
بختیاری شاهدش بودیم. همه از او یک چیز می خواستند: 

همان بالهت همراه با مالحت.
امجد اما درک دیگری از بختیاری داشــته و از او نقشــی 
ســخت تر و جدی تر گرفته است. بهنوش بختیاری نمایش 
»سه خواهر و دیگران«، بهنوش دیگری است: او با جدیت 
خاصی بازی می کند؛ دیگر خبری از آن لحن نســبتا لوس 
و شوخ و مشنگش نیست. او محکم سخن می گوید و حتی 
در پرده اول، با تلخــی خاصی بازی می کنــد. او در دامنه 
کوهی است برای فتح قله اش؛ ســقوط نمی کند و حرکت 

رو به باالیش صعودی اســت. بازی اش با تمام ذهنیت ها 
ستودنی است!

با این حال، وضعیت فروش و گیشــه نمایش حمید امجد 
جذاب نیست. نگارنده در شــب تولد دولت آبادی نمایش 
را با کمتر از یک ســوم ظرفیت سالن تماشــا کرده و این 
در حالی اســت که حضور دولت آبادی می توانســت عامل 
خوبی برای کشاندن مخاطب به ســالن باشد؛ ولی گیشه 
چیز دیگری می گوید؛ فروغ ستاره جدید نمایش، در گیشه 

سوسو می زند.
در این موقعیت سوال مهم این است که چه بر سر ستاره ها 
آمده اســت؟ چرا بازیگری آنان در مقایسه با حضور بیشتر 
مخاطبان، پیشرفت چشــمگیری نداشته است؟ چرا رشد 
بازیگر با رشــد اقبال عمومی همراه نبوده اســت؟ چرا در 
بازیگری، روی یک پاشنه نچرخیده است؟ آیا باید دورانی 
را پیش بینی کنیم که دیگر بازیگران برای مخاطبان تئاتر 
محلی از اعراب ندارند؟ این ســوال آخــر در حالی مطرح 
می شود که نمایشــی همانند »بیگانه« یا »ننه دالور« در 
سالن چارسوی تئاتر شــهر، بدون حضور ستاره ها فروش 

باالیی داشتند.
جواب این سوال ها سخت اســت؛ ولی یک جواب برایش 
می توان متصور بــود: در روزهایی کــه وضعیت فرهنگی 
کشــور مســیر نزولی طی می کند و در میان ســبزه های 
مزبله فرهنگــی، هر از گاهی اثــر فخیم و قابــل اعتنایی 
یافت می شــود، مخاطب بدعادت تئاتر، از بازیگری چون 
جمشــیدی یا بختیاری چیــزی را طلب می کنــد که در 
آثار صامتی و امجــد نمی تواند بیابد. زمانــی که بازیگران 
محبوب دیروز، با درک درستی از تئاتر روی صحنه متجلی 
می شــوند، مخاطب دیروز به درک محبوب خود دســت 
نیافته است. او کماکان در پی راحت الحلقوم نمایشی است 
که بازیگر محبوب، پیشــتر بدان دامن زده است. مخاطب، 
لوندی و لودگی می خواهد و بازیگر، رشد و ارتقای هنری؛ 
در نتیجه، روند متوازی دیروز، به تضارب آرا ختم می شود. 
مخاطب عمده دیروز، بازیگر محبوب خود را به امید بازیگر 
نوظهوری چون »ژوله« رها می کند و اکنون ســتاره ای که 
دیروز برای خودش ژوله ای بود، حــس وفاداری مخاطب 

واقعی تئاتر را لمس خواهد کرد.

سینماتئاتر

نگاهی به وضعیت ستارگان غیرتئاتری در تئاتر:

ستارگان پرفروغ، گیشه های بی فروغ
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پیشنهاد سردبیر: 
اصحاب رسانه، خود را به جناح و دسته نفروشند

اخبار کوتاه

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
لزوم برگزاری اردوهای مختلف در مراکز کانون گفت: ضروری است نسل 

جدید، با مناطق مختلف جغرافیای این استان آشنا شوند.
فرزاد رحیمی، با اشــاره به لزوم برگــزاری اردوهای مختلــف در مراکز 
فرهنگی و هنری اظهار کرد: ضروری است کودکان و نوجوانان این استان 

با اقلیم و جغرافیای منطقه آشنا شوند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری، 
با تاکید بر ضرورت تقویت شناخت در راستای حفاظت از منابع طبیعی، 
عنوان کرد: در راســتای آشــنایی با محیط زیســت، اردوهای فرهنگی 
و تفریحی از ســوی مراکز فرهنگی و هنری این استان برای اعضا برگزار 
خواهد شد. وی، آشنایی با محیط زیست و منابع طبیعی استان، آشنایی با 
پوشش گیاهی، شناخت جانوران و حیوانات منطقه و آشنایی با چگونگی 
زندگی در طبیعت را از جمله اهداف برگزاری این اردوها دانست. رحیمی 
با اشاره به اینکه اردوهای فرهنگی، هنری و ادبی در مردادماه سال جاری 
برگزار خواهد شد، بیان داشــت: تقویت روحیه همدلی و همکاری میان 
اعضا، ایجاد حس مســئولیت پذیری و پرورش حس زیبایی شناســی، از 

دستاوردهای مهم این اردوها خواهد بود.
وی تصریح کرد: برگزاری کارگاه های آموزشــی متناسب با فضای اردو و 
ارائه آموزش های فکری و مهارتی الزم، از موارد آموزشــی مهمی اســت 
که در کنار این اردوها اجرا خواهد شــد و به افزایش توانمندی کودکان و 

نوجوانان در حوزه های مختلف کمک خواهد کرد.

مدیر کل آموزش و پــرورش چهارمحــال و بختیاری، 
از اســکان ۴۶ هزار مســافر در مدارس و مراکز اقامتی 

آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری خبر داد.
بهروز امیدی با اشــاره به اســکان ۴۶ هزار مســافر در 
مدارس و مراکز اقامتی آمــوزش و پرورش چهارمحال و 
بختیاری، اظهار داشــت: این تعداد مسافران در مدارس 
و مراکز خانه معلم، از ابتدای تابســتان تاکنون، در این 
اســتان اقامت کرده اند.  وی افزود: از این تعداد، حدود 
۴۱ هزارو ۵۰۰ نفر آنها، مســافر فرهنگی و حدود چهار 

هزار نفر،مسافر غیر فرهنگی بوده اند.
مدیر کل آموز ش و پــرورش چهارمحــال و بختیاری 
عنوان کــرد: تاکنون نه هــزارو ۱۷۶خانــوار، در قالب 
 هشــت هــزارو ۳۱۸خانــوار فرهنگــی و۸۵۸ خانوار
غیر فرهنگی در ستادهای اسکان استان اقامت یافته اند.

وی در ادامــه بیان کرد: ورود مســافران و اقامت آنها در 
مراکز آموزش و پرورش اســتان چهارمحال و بختیاری 

افزایش یافته است.

ضرورت آشنایی کودکان چهارمحال 
و بختیاری با جغرافیای منطقه

 معاون هماهنگی امــور اقتصادی و توســعه منابع 
 اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری، از توســعه

زیرساخت های گردشگری در این استان خبر داد.
ســیامک ســلیمانی، در نشســت محیط زیست با 
 اشاره به اینکه اســتان چهارمحال و بختیاری یکی از

اســتان های پر جاذبه در حوزه گردشــگری است، 
عنوان کرد: وجود آب و هــوای خنک و صدها جاذبه 
گردشــگری و تاریخی در این استان، از ظرفیت های 
گردشگری در این استان به شمار می رود. وی ادامه 
داد: توسعه زیرساخت های گردشگری، نقش مهمی 

در افزایش ورود مسافر و گردشگر دارد.
معــاون هماهنگی امــور اقتصادی و توســعه منابع 
استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: تقویت 
و توسعه زیر ساخت های گردشگری، از اولویت های 
اصلی مسئوالن استان به شمار می رود. وی در ادامه 
با اشاره به اینکه طی ســال های گذشته، تالش های 
بســیاری برای رفع محرومیت در این اســتان انجام 
شده است، بیان کرد: گاز کشــی روستاها از اقدامات 

مهم دولت در این استان به شمار می رود.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

زیرساخت های گردشگری 
توسعه می یابد

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت:

اسکان ۴۶ هزار مسافر در مدارس

با مسئوالان

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: اصحاب 
رســانه و مطبوعات، خود را به طیف، جناح، دسته و گروه 
نفروشــند؛ چراکه قیمــت خبرنگاران و کار خبر بســیار 

باالست.
حجت االســالم محمدعلی نکونام، در دیــدار با اصحاب 
رســانه و مطبوعــات در چهارمحــال و بختیــاری کــه 
 به مناســبت ۱۷ مردادمــاه و روز خبرنگار انجام شــد،

اظهار کرد: حرفه خبرنگاری، کاری ســخت و پراسترس 
اســت؛ ازاین رو باید با انواع ظرافت هــا، تدبیر، عقالنیت، 

تفکر و بصیرت همراه باشد.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری، با اشــاره به 
اینکه نماز جمعه رســانه ای قابل  توجه است، گفت: یک 
توصیه همگانی در وهله اول بــرای خودم و در مرحله بعد 

برای همه مردم خصوصا اصحاب رســانه دارم و آن، توجه 
به تقواست.

این مســئول با بیان اینکه تقوا، عامل سالمت همه کارها، 
رشــد و کمال الهی و رســاننده به مقصد اصلی اســت، 
خاطرنشــان کرد: متاســفانه از تقوا، تنها با اسم آن آشنا 
هســتیم؛ پس الزم اســت درک خود را از تقوا باال برده و 
مفهوم آن را تجزیه و تحلیــل کنیم؛ چراکه اگر تقوا وجود 

داشته باشد، امور به نتایج درستی خواهد رسید.
نکونام افزود: همه رسانه هایی که در حال حاضر در کشور 
فعالیت می کنند، رســانه های جمهوری اســالمی ایران 
هســتند؛ لذا باید دغدغه اصلی آنها اســالم باشد؛ اما به 
لحاظ گرفتاری های سیاســی، قومی، قبیله ای، مدیریتی 
و دیگر حاشــیه ها، متن که همان فرهنگ اسالمی است، 

فراموش شده است.
نماینده ولی فقیــه در چهارمحال و بختیاری، رســانه ای 
که بیشــترین نگرانی را نسبت به اســالم داراست، الیق 
دریافت عالی ترین رتبه در نظام جمهوری اســالمی ایران 
دانست و تاکید کرد: بسیاری، اسالم را به بازی گرفته اند؛ 
درحالی که مســئله اصلی، نظام ایران اســالم اســت. هر 
سیاســتی، گروهی، جناحی و... زمانی مقدس اســت که 
نشأت گرفته از اسالم باشد. وی با اشــاره به اینکه اکنون 
با یک آمیختگی بزرگ مابین فرهنگ اســالمی و فرهنگ 
بیگانــه مواجه هســتیم، تصریح کرد: فرهنگ اســالمی 
لزوما فرهنگی نیست که بر مردم، صدا و سیما، گروه های 
سیاســی، مطبوعات، فضــای مجازی و... حاکم اســت؛ 
لذا باید مرزبنــدی و قدرت تمیز میــان فرهنگ بیگانه و 

فرهنگ کشورمان تعیین و تبیین شود.
نماینده ولی فقیــه در چهارمحال و بختیــاری، به تالش 
جهت جایگزینی فرهنگ بیگانه بــه جای فرهنگ ایرانی 
اسالمی، اشاره و خاطرنشان کرد: امروزه شاهد هستیم که 
برای همه چیز حتی خدا بدل ســاخته اند؛ ازاین رو رسانه 
باید بین این مــوارد مرزبندی کند و رســالت عظیمی بر 

دوش دارد.
نکونام، دیکته ای بودن خطبه های نماز جمعه را نادرست 
عنوان کرد و ادامه داد: رسالت خطبه های نماز جمعه یکی 
و مشخص اســت و این خطبه ها باید درخصوص مسائل 
روز باشند که مسائل روزمره کشــور و نظام، همگی یکی 
است. وی در ادامه بیان داشــت: مسئله کلیدی و اساسی، 
ماندگاری نظام جمهوری اسالمی ایران است؛ ولی اکنون 
شاهدیم که عده ای عمدا یا سهوا کمر بسته اند که نظام را 

دودستی به آمریکا تقدیم کنند.
نماینده ولی فقیه در چهارمحــال و بختیاری تاکید کرد: 
دغدغه مقام معظم رهبری نســبت بــه مذاکرات، برجام، 
بدعهــدی آمریکایی ها، لزوم تکیه بــر توانایی های درونی 
و...، تنها ماندگاری اسالم اســت و تحلیل کامال اشتباهی 
 اســت که رهبر و والیت فقیــه را در یک طیــف یا جناح

قرار دهیم.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: رسانه ها 
نباید در مقابل پیگیری امور، اگر برای اســالم باشد،کوتاه 
بیایند و هر کــس به اندازه توان خود، الزم اســت وظیفه 
خود را انجام دهد. اصحاب رســانه و مطبوعات، خود را به 
طیف، جناح، دسته و گروه نفروشند؛ قیمت خبرنگاران و 

کار خبر بسیار باالست.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

اصحاب رسانه، خود را به جناح و دسته نفروشند

 فرهنگ اسالمی 
لزوما فرهنگی 

نیست که بر مردم، 
صدا و سیما، 

گروه های سیاسی، 
مطبوعات، فضای 
مجازی و... حاکم 

است؛ لذا باید 
مرزبندی و قدرت 

تمیز میان فرهنگ 
بیگانه و فرهنگ 

 کشورمان
تعیین و تبیین 

شود
قیمت زمین مسکونی در برخی از نقاط شهرکرد، از سوی راه و شهرسازی 
اســتان چهارمحال و بختیاری اعالم شــد. قیمت زمین مسکونی در 9 

منطقه شهرکرد، از ۵۵۰ هزار تومان تا ۴ میلیون تومان متغیر است.
و  چهارمحــال  اســتان  شهرســازی  و  راه  اعــالم  اســاس  بــر 
 بختیــاری، قیمــت هر متــر زمیــن مســکونی در منطقــه منظریه

۵۵۰ هــزار تومــان، در منطقه میرآباد یــک میلیون تومــان و منطقه 
گودال چشــمه دو میلیون تومان اعالم شــد. اما قیمت زمین در منطقه 
 کاشــانی چهار میلیون تومــان، منطقه ورزش ســه میلیــون تومان و

منطقه شریعتی دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
همچنیــن بــر اســاس گــزارش راه و شهرســازی چهارمحــال 
و بختیــاری، قیمــت زمیــن مســکونی در منطقــه مولــوی، بــه 
 ازای هــر متــر مربــع دو میلیــون تومــان، در منطقــه دانشســرا

یک میلیون تومان و در منطقه ســعدی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
اعالم شده است. بر اساس آماری که از سوی راه و شهرسازی چهارمحال و 
بختیاری در اختیار ایسنا قرار داده شد، تعداد پروانه های ساختمانی صادر 
شده در مناطق شهری در ســال های 92 تا 9۵، از دوهزار و ۸۶۵ فقره در 

سال 92، به یک هزار و 9۰۰ فقره در سال 9۵ رسیده است.
آمار نشان می دهد که در سال 9۳، یک هزار و ۸2۳ و در سال 9۴، یک هزار 
و ۸۵۴ فقره پروانه ســاختمانی برای مناطق شــهری استان صادر شده 
است. روند صدور پروانه ساخت در سال های 92 تا 9۵، نشان می دهد که 
رکود حاکم در ساخت و ساز اکثر مناطق شهری کشور، در چهارمحال و 

بختیاری هم دیده شده است. 

قیمت زمین مسکونی
در 9 منطقه شهرکرد

ابالغ رای
5/133 پرونده کالسه: 9309980350101209 شماره بایگانی شعبه: 931395 
شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان تصمیم نهایی شــماره 
9409970350101685 خواهان: شهرداری اصفهان به نشانی اصفهان- میدان 
امام حسین – شهرداری اصفهان، خوانده: آقای مسعود نیلفروشان دردشتی 
فرزند مرتضی به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 2- مطالبه وجه چک، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با اعالم ختم 
دادرسی به شــرح ذیل انشــاء رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
شهرداری اصفهان به طرفیت آقای مســعود نیلفروشان دردشتی به خواسته 
مطالبه وجه بــه مبلغ 2/155/250/000 ریال بابت وجه 3 فقره چک به شــماره 
146318 مورخ 93/2/31 مبلغ 542/000/000 ریال و 146319 مورخ 92/6/30 
مبلغ 712/250/000 ریال و 146320 مــورخ 92/12/15 مبلغ 900/000/000  
بانضمام خسارت هزینه دادرســی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی 
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواستی تقدیمی و رونوشت 
مصدق چک و گواهینامه عــدم پرداخت صادره از بانک محــال علیه و نظر به 
اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی وقت دادرســی در جلســه دادگاه حاضر 
نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی که حاکی از برائت ذمه خویش باشد 
ابراز ننموده و مستندات ابرازی خواهان مصون از ایراد و اعتراض مانده و با 
توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده دارد 
 دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مســتنداً به مواد 519، 198، 194 آیین

 دادرســی مدنــی و مــواد 313، 310 قانون تجــارت و تبصــره الحاقی ماده 
2 قانــون اصالحــی صدور چــک و استســفاریه مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام حکــم بر محکومیــت خوانده به پرداخــت مبلــغ 2/155/250/000 ریال 
بابت اصل خواســته بانضمام خســارت تاخیــر تادیــه و ارزش واقعی وجه 
چک بــر مبنــای نــرخ تــورم از تاریــخ چک تــا زمــان وصول بر اســاس 
شــاخص اعالمی بانــک مرکزی جمهوری اســالمی کــه پس از محاســبه از 
طریــق اجرای احــکام مدنی بــه حیطــه وصــول در خواهد آمــد و پرداخت 
 کلیه خســارات دادرســی وفــق مقــررات در حق خواهــان صــادر و اعالم 
می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابــالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و پس از آن ظــرف 20 روز قابل تجدید نظــر خواهی در دادگاه 
تجدید نظر مرکز استان می باشد. م الف:13774 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان) 357 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

5  شــماره دادنامــه: 9509970354400886 شــماره پرونــده:  /134
9209980359400219 شماره بایگانی شــعبه: 950356 شاکی: آقای مهدی 
هاشمی دمند فرزند سید علی به نشانی خانه اصفهان خ گلخانه کوی جنت کوی 
بوستان پ 17، متهمین : 1- آقای پویان کاکایی فرزند حجت اله 2- آقای کامبیز 
پرورش فرزند عباس ، اتهام ها: 1- جعل 2- معاونــت در جعل و کالهبرداری 
3- اســتفاده از اوراق مجعول 4- کالهبرداری، گردشــکار: دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای پویان کاکایی فرزند حجت ا... دائر 
بر جعل و کالهبرداری به میزان 1/900/000 تومان با استفاده از سند مجعول 
بدین نحوه که نامبرده با مراجعه به بانک ملت و با نشان دادن کارت پایان خدمت 
صاحب حساب شاکی آقای سید مهدی هاشمی ) کارمند بانک( را فریب داده و 
سند برداشت وجه را به جای صاحب حســاب امضا و تحویل شاکی و اقدام به 
برداشت مبلغ مذکور کرده اســت دادگاه از توجه به شکایت بی شائبه شاکی و 
فیلم و تصاویر اخذ شده و پرینت حســاب بانکی و مالحظه اصل سند موضوع 
جعل و اینکه متهم تاکنون جهت دفاع حاضر نشــده بزه معنونه را ثابت دانسته 
مستنداً به ماده 536 قانون مجازات اسالمی تعزیرات و ماده یک قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری نامبرده را از باب بزه جعل 
به تحمل 2 ســال حبس تعزیری و از حیث بزه کالهبرداری عالوه بر رد مال به 
میزان مذکور به تحمل 7 ســال حبس تعزیری محکوم می نماید و در خصوص 
اتهام آقای کامبیز پرورشی دائر بر معاونت در کالهبرداری و معاونت در جعل 
چون اقدام خاصی از طرف نامبرده جهت تسهیل بزه های مذکور انجام نشده 
و نامبرده صرفًا متهم آقای کاکائی را همراه می کرده لــذا بزه معنونه را وارد 
ندانسته مستنداً به اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت وی صادر می گردد این 
رای در خصوص متهم پویان کاکائی غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در 
این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر 
است و در خصوص متهم کامبیز پرورشی حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید 

نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان است. م الف:13761 شعبه 118 دادگاه 
کیفری دو شهر اصفهان ) 118 جزایی سابق( ) 372 کلمه، 4 کادر(  

ابالغ رای
5/126 کالسه پرونده: 950192 شماره دادنامه:552-95/3/30 مرجع رسیدگی: 
شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سعید صادقی به نشانی اصفهان 
فلکه الله خ پروین نبش کوچه مرغ فروشی، خوانده: سعید مشهدی آمرزید آبادی 
به نشانی: مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه حواله، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوای ســعید صادقی به طرفیت سعید مشهدی به 
خواسته مطالبه مبلغ  دویست میلیون ریال حواله / حواله های شماره 12527-

93/9/23 و 12526-93/9/20 و 12532-93/9/25 و 12525-93/9/18 بــه 
انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت صادره که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب، شورا دعوی مطروحه را 
وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد به مواد 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و سه میلیون 
و دویســت و ده هزار ریال بابت هزینه دادرســی  و همچنین خســارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 95/1/24 لغایت تاریخ وصول که محاســبه 
آن براساس نرخ اعالمی از ســوی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران بر 
 عهده اجرای محترم احکام می باشــد در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید

 رای صــادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ واقعی بــه خوانده قابل 
واخواهی در این شــورا  و ظرف بیســت روز پس از انقضای مهلت واخواهی 
قابل تجدیــد نظر خواهــی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
 م الف:13738 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

) 290 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

5/124 کالسه پرونده 852/94 شماره دادنامه: 67-95/1/17 مرجع رسیدگی: 
شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رضا طاهری زاده به نشانی 
اصفهان خیابان عسگریه خیابان گلستان بن بست سنبل پالک 41 با وکالت مهدی 
پناهی و مســعود عمرانی هر دو به نشــانی اصفهان خیابان نیکبخت روبروی 
دادگستری ســاختمان دیبا طبقه ســوم واحد پنج، خوانده: حسن طاهری زاده 
به نشانی اصفهان خیابان سروش کوچه هوشــمند مجتمع بوستان پالک 15، 
خواسته: الزام به انتقال سند رسمی نیم دانگ مشــاع از سه دانگ از پالک ثبتی 
6142 واقع در بخش 3 ثبت اصفهان به انضمام خسارت دادرسی، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و 
اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست 
آقای رضا طاهری زاده فرزند محمــد علی با وکالت آقایــان 1- مهدی پناهی 
2- مسعود عمرانی به طرفیت آقای حسن طاهری زاده به خواسته الزام خوانده 
به انتقال رسمی نیم دانگ مشاع از سه دانگ از پالک ثبتی 6142 واقع در بخش 3 
اصفهان به انضمام مطلق خسارات دادرسی با عنایت به محتویات و جمیع اوراق 
پرونده و با مالحظه قرارداد عادی مستند خواهان مورخ 63/10/6 که حاکی از 
الزام به انتقال خوانده نســبت به موضوع قرارداد که عبارت است از 1/5 دانگ 
از سه دانگ پالک ثبتی 6142 می باشــد که در تاریخ 93/9/29 منجر به دادنامه 
شماره 1692 مبنی و قرار عدم اســتماع دعوی گردیده که در تاریخ 93/11/6 
به موجب اعتراض خواهان و تقدیم دادخواســت تجدید نظر خواهی نسبت به 
دادنامه فوق مسترد گردید و نهایتًا در تاریخ 94/4/18 به موجب رای دادگاه به 
 تجدید نظر دادنامه بدوی  نقض و برای رســیدگی و صدور رای مناسب به این 
شــورا ارجاع گردیــد علی ایحــال با توجــه بــه محتویــات و اوراق پرونده 
مالحظه قرارداد مــورخ 63/10/6 و پاســخ  اســتعالم ثبتی صــورت گرفته 
به شــماره 3/1963/34 مــورخ 92/5/4 که حاکــی از مالکیت خوانده نســبت 
به ســه دانگ مشــاع پالک ثبتی 6142 مــی باشــد. انتقال مالکیــت 1/5 دانگ 
مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی مذکور به خواهــان احراز می گــردد فلذا از 
آنجا که انتقال ســند رســمی از ملزومات انتقــال مال غیر منقول محســوب 
می شــود دعوی خواهــان مقرون به صحت تشــخیص داده شــده مســتنداً 
به مــواد 10 و 219 قانون مدنــی و مــاده 22، 46، 47، 48 قانــون ثبت و مواد 

198 و 515 و 519 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بــه محکومیت خوانده به 
 حضــور در یکی از دفترخانه های اســناد رســمی و انتقال رســمی نیم دانگ 
مشاعی پالک ثبتی 6142 از سه دانگ متعلق به خوانده به نام خواهان آقای رضا 
طاهری زاده بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 5/395/000 ریال معادل پانصد 
و سی و نه هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی تا مرحله اجرا. رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید 
نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:13752 شعبه 45 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان ) 508 کلمه، 5 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

5/114 در خصوص پرونده کالسه 242/95 خواهان سعید صابری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مهران یاوری- مهدی شــایگان تقدیم نموده اســت 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/6/29  ساعت 16 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شــیخ صدوق مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:13727 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 111 کلمه، 1 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

5/115 در خصوص پرونده کالسه 241/95 خواهان سعید صابری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد مهدی شایگان – ناصر شایگان شیرازی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/6/29  ساعت 15/40 تعیین گردیده 
اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق مجتمع 
شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:13728 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 113 کلمه، 1 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغیــه: 9510100352902620 شــماره پرونــده:  /116
9509980360200563 شماره بایگانی شعبه: 950524  شاکی آقای جالل راجی 
شکایتی علیه متهم  مهدی خسروی با موضوع جعل و استفاده از اسناد مجعول  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
 103 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 103 جزایی ســابق( واقع در اصفهان 
خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق شماره 337  ارجاع و به کالسه 9509980360200563 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  1395/06/27 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن  متهم  مهدی خسروی و  به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا  متهم نامبرده   پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:13767 شعبه 103 دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان) 103 جزایی سابق( ) 165 کلمه، 2 کادر(   
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغیــه: 9510106839202192 شــماره پرونــده:  /117
9509986839200240 شــماره بایگانی شــعبه: 950252  خواهان/ شــاکی 
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شــهرداری اصفهان به مدیریت 
آقای اصغر کشاورز راد دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم فرزاد هادیان  به 
خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه 
چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار 
باغ باال – خ شهید نیکبخت- ســاختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 
اتاق شماره 312  ارجاع و به کالسه 9509986839200240 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  1395/06/29 و ســاعت 11/30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 

مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  
پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف:13803 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان) 190 کلمه، 2 کادر(   
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغیــه: 9510106839202195 شــماره پرونــده:  /118
9509986839200003 شماره بایگانی شعبه: 950003  خواهان/ شاکی محمد 
تقی مینائی دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم کیهان پاشائی و ابوذر رحیمی 
ریگی  به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت دادرسی 
و الزام به تنظیم ســند خودرو و اعتراض به قرار رد دادخواست  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 16 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 312  
ارجاع و به کالســه 9509986839200003 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/06/28 و ســاعت 8/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:13805 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 192 

کلمه، 2 کادر(   
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغیــه: 9510100354502403 شــماره پرونــده:  /119
9509980359300305 شــماره بایگانی شــعبه: 950545  شاکی : 1- سمانه 
نیکبخت 2- لیال صادقی شکایتی به طرفیت متهمین: 1- محمد امید وند 2- داوود 
گودرزی به کیفرخواســت مشــارکت در ســرقت تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 119 دادگاه کیفری دو 
شهر اصفهان ) 119 جزایی سابق(  واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 222  
ارجاع و به کالســه 9509980359300305 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/06/27 و ساعت 11/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن  
متهم  و درخواست شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. در ضمن 
هزینه ای ندارد. م الف:13806 شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 119 

جزایی سابق( ) 187 کلمه، 2 کادر( 
اخطار اجرایی

5/120 شماره: 945/94 به موجب رای شــماره 1990 تاریخ 94/11/19 حوزه 
6 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
احمد رضا بیاتی فرزند شنبه شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چکها) 453026-93/5/25 و 653027-93/6/20 و 653028-

93/7/15 هر کدام به مبلغ 10/000/000 ریال( لغایــت زمان اجرای حکم طبق 
شاخص بانک مرکزی و مبلغ 795/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی 
و حــق الوکاله وکیل طبق تعرفــه قانونی به صورت تضامنــی در حق محکوم 
له احمد فاتحی شــغل آزاد با وکالت محمد مهدی رضیان به نشــانی اصفهان 
خ شیخ صدوق شــمالی خ شیخ مفید ساختمان شــماره 14 طبقه دوم موسسه 
تحقیقات حقوقی کتیبه، ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
 علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:13750 
شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 

216 کلمه، 2 کادر(
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براســاس اطالعات موجود در صفحه جلســه مربوط به 
تشــریح ویژگی های این عینک واقعیت افــزوده، در این 
     Collaboration Suite for از فنــاوری  محصــول 

WebRTC استفاده شده است.
با اســتفاده از ایــن ویژگی  می تــوان تصاویــر ویدیویی 
را بــا اســتفاده از بســتر ارتباطی امــن و بهینــه اینتل 
 انتقــال داد. ســخنگوی اینتــل از اظهار نظــر در مورد

Remote EyeSight اجتناب کرده، اما به این موضوع 
اشاره کرده اســت که واقعیت افزوده و واقعیت مجازی با 

تمرکز ویژه ای در IDF دنبال خواهند شد.
اســتفاده از عینک های هوشــمند در اســتراتژی اینتل 
کاربردهای بســیار جالبــی دارد. برای مثــال می توان با 
اســتفاده از واقعیت افزوده، دنیای مجــازی و واقعی را با 
یکدیگر ترکیب کرده و حتی به ســاخت اشیاء سه بعدی 
پرداخت. از جمله کاربردهای دیگر این حوزه در استراتژی 
اینتل می توان به چت در اسکایپ یا حتی انجام بازی های 

سه بعدی اشاره کرد.
عینــک واقعیت افــزوده اینتل، کاربردهــای مختلفی را 
می تواند داشــته باشــد که از آن جمله، برقراری ارتباط 

صوتی و تصویری روی عینک است.
 برای مثال می توان با اســتفاده از این عینک به برقراری 
ارتباطات ویدیویی اســکایپ پرداخت که دســتاورد آن 
آزادی عمل در جابه جایی در کنار امکان برقراری ارتباط 

ویدیویی است. همچنین با استفاده از این عینک می توان 
دنیای مجــازی را به انــدازه دنیای واقعــی در مکالمات 

ویدیویی دخالت داد.
عینک واقعیت افــزوده اینتل را می تــوان در زمینه های 
 دیگری نظیر تحصیل، پزشکی و سایـــر مـــوارد نیـــز

 به کاربرد.
هر چند مایکروســافت نیز هدســتی با عنوان هولولنز را 
رونمایی کرده، اما این هدست ها حرکات را برای کاربران 
محدود می کنند که علت آن ســایز بزرگ هدســت مورد 
استفاده اســت اما اینتل رویکردی شبیه به گوگل را برای 
طراحی عینکش در نظــر گرفته و به نظر می رســد این 
محصول شــبیه به گوگل گلس یا همــان عینک گوگل 

خواهد بود.
البته چنین محصولی نیز چالش های خود را دارد، چراکه 
شاید شاهد ممنوعیت ورود این عینک به محل هایی نظیر 

رستوران ها باشیم.
بازی هایی نظیــر پوکمون گو نشــان دادند کــه چگونه 
واقعیــت مجــازی و اســتفاده از ویژگی هــای ایــن 
 حــوزه می توانــد در گجت هــای مـــوبایل، کاربردی و

 دوست داشتنی باشد.
عینــک واقعیــت افــزوده اینتــل می تواند شــماری از 
ویژگی هــای Phab 2 Pro لنوو را نیز بــه عاریه بگیرد. 
 این گوشــی هوشــمند از فناوری پــروژه تانگوی گوگل 

بهره می برد کــه امکاناتــی نظیر اندازه گیری مســافت، 
شناسایی اشیا و تهیه نقشه از محیط را داراست.

در حال حاضر اینتل یــک محصول را بــه عنوان عینک 
هوشمند به فروش می رساند.

Recon Jet عینک هوشمندی است که برچسب قیمت 
۴۹۹ دالری دارد.

این عینک هوشــمند قادر اســت اطالعاتی نظیر نقشــه 
GPS، سرعت حرکت، مسافت طی شــده، ضربان قلب و 

زمان تمرین را به ورزشکاران نمایش دهد.
این محصـــول هیـــچ یک از ویژگی های محصـــوالت 
مبتنی بر فناوری واقعیت افـــزوده یا واقعیـت مجـازی را 

به همراه ندارد.
گفتنی اســت اینتل اقدامات متعددی را در حوزه واقعیت 
افـزوده و واقعیـت مجـــازی انجام داده است. برای مثال 
این شــرکت در CES ســال جاری یک پی ســی با فرم 
فکتور کوله پشتی و حمل ســـاده را برای هـدسـت هـای 
واقعیت مجازی رونمایـی کـرد. شرکت های دیگـری نیز 
نظیر اچ پـــی، MSI و Alienware چنیـن محصولـی را 

رونمایی کرده  اند.
بســیاری از تالش های اینتل در حــوزه تولید محصوالت 
 واقعیت افــزوده و واقعیت مجــازی مبتنی بــر دوربین

 RealSense 3D اســت که البته محبوبیت چندانی در 
میان پی سی ها به دست نیاورده است.

در جریان نمایشــگاه CES 2016 نیز نمونه ای از گوشی 
هوشمند مجهز به پلتفورم تانگو رونمایی و عرضه شد که 
چندان مورد اســتقبال قرار نگرفت و از این رو فروش آن 

متوقف شد.
دوربین موسوم به RealSense قادر است عمق تصاویر 
را نیز سنجیده و از این رو شــکل، اندازه و خطوط اشیایی 
را که در دامنه تصویرش قرار دارند، به راحتی تشــخیص 

می دهد.
این فناوری حتی قادر اســت تا روحیات انســان  را نیز با 
اســتفاده از حالــت لب نظیــر لبخند یا چهــره غمگین 

تشخیص دهد.
اینتــل در کنــار توســعه فناوری هــای بینایــی برای 
سیســتم های واقعیت افزوده و واقعیت مجــازی، از نظر 
پردازشــی نیز عملکرد خوبــی داشــته و پردازنده های 
گرافیکــی قدرتمنــدی را بــرای محاســبات گرافیکی 
دارد. اینتــل در ماه هــای اخیر، شــرکت های متعددی 
را در زمینــه فناوری هــای واقعیــت افــزوده و مجازی 
 تصاحب کرده اســت. از جمله این شــرکت ها می توان به

Replay Technologies اشــاره کرد که فناوری های 
بهبود بازپخش تصاویر حساس را توسعه می دهد.

شــاید این اقدامات نشان از این داشــته باشد که شرکت 
 اینتــل به طــور جــدی قصــد دارد در پدیــده نوظهور 

واقعیت افزوده وارد شود.
این مســئله بیش از پیش میدان نبرد حوزه های واقعیت 
افــزوده و مجــازی را بــرای بازی کننــدگان نقش های 
 آن ســخت می کنــد و البتــه بــرای کاربــران جذاب

خواهد بود.
موضوع دیگر اینکه، بدون شــک شــروع به کار اینتل در 
مسئله واقعیت افزوده نشان می دهد که چقدر این پدیده 
برای شــرکت های فناوری مهم اســت و واقعیت افزوده و 
واقعیت مجازی چه جایگاهی می توانند در آینده زندگی 

بشر داشته باشند.

يادداشت

شنیده ها حکايت از اين دارد که اينتل هم در حال ساخت عینک واقعیت افزوده مختص به خود است. زومیت 
نوشــت؛ براســاس اطالعات موجود، اينتل در نظر دارد تا ماه آينده میالدی و در جريان برگزاری کنفرانس 
 Remote توسعه دهندگانش، از عینک واقعیت افزوده هوشــمند خود رونمايی کند. عینک واقعیت افزوده
EyeSight اينتل از نظر عملکرد به عینک واقعیت افزوده هولولنز مايکروسافت شباهت هايی خواهد داشت. 
اينتل در نظر دارد تا جزئیات بیشتری از اين عینک واقعیت افزوده را در جريان کنفرانس توسعه دهندگانش 

که در سان فرانسیسکو برگزار می شود، ارائه کند. 

ويژه

معرفی

محققــان مرکز ملی ذخایــر ژنتیکی و زیســتی ایران موفق 
شدند برای اولین بار پتانســیل ژنتیکی منحصر به فرد تولید 
سوخت ها و حالل های زیستی تحت شرایط هوازی را از یک 
باکتری نمک دوســت بومی ایران شناسایی کنند. به گزارش 
خبرگزاری مهر، دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی گفت: 
در عصر حاضــر و با اوج گرفتن بحران های زیســت محیطی 
مانند گرمایش زمیــن، عوامل موثر بر ایــن پدیده همچون 
افزایش گازهــای گلخانه ای مورد توجه جهانــی قرار گرفته 
و اجمــاع جهانی برای مقابلــه با این عوامل مخرب زیســت 
محیطی و کاهش تبعات آنها در حال شــکل گیری اســت. 
 وی افــزود: در این رابطــه، آلودگی هوای ناشــی از مصرف 
از  ای  عمــده  ســهم  دارای  فســیلی  هــای  ســوخت 
افزایــش گازهــای گلخانــه ای هســتند در نتیجــه در 
برنامه ریــزی هــای بیــن المللی، رویکــرد بهــره گیری 
 از ســوخت هــای پــاک و جایگزین بســیار مــورد توجه

 قرار گرفته است. شاهزاده فاضلی اظهار داشت: در کنار انرژی 
های نو همچون انرژی خورشــیدی، بادی و اتمی استفاده از 
ظرفیت عظیم سوخت های زیستی که از گیاهان و همچنین 
میکروارگانیســم ها تولید می شــود از لحاظ اقتصادی بسیار 
توجیه پذیر بوده و بــه عنوان یک انرژی پــاک حائز اهمیت 
اســت. وی افزود: در حال حاضر دســتیابی به منابع جدید 
ســوخت های زیســتی اعم از جامــد، مایع و یــا حتی گاز 
 بخش مهمی از اهــداف تحقیقاتی دانشــمندان این حوزه را 
در بــر مــی گیــرد. در شناســایی منابع جدیــد همچنین 
راندمــان و کارآیــی باالتــر و نیز کاهــش هزینــه فرآیند 
تولیــد، از فاکتورهــای مهم و تاثیــر گذار هســتند. فاضلی 
خاطر نشــان کرد: مرکــز ملی ذخایــر ژنتیکی و زیســتی 
ایران در راســتای انجام رســالت ذاتی خود در شناســایی و 
حفظ و بهره بــرداری از ذخایــر ژنتیکی کشــور و در تداوم 
 موفقیت های چشــمگیر خود، بــا انجام یــک برنامه ریزی

 

بلند مــدت بــه ایجــاد زنجیــره تحقیقاتی و پژوهشــی از 
شناســایی نمونه های زیســتی بومی ایران تا بهــره برداری 
از آنها همــت گمارده اســت. وی با اشــاره به یکــی از این 
تحقیقات گفت: پــروژه ای تحت عنوان شناســایی ظرفیت 
ژنتیکی تولید هوازی اتانــول ، بوتانول و اســتون از باکتری 
Nesterenkonia sp. strain F کــه تولیــد آنهــا در 
ســطح آزمایشــگاهی نیز به اثبات رسیده توســط محققان 
Nest�  این مرکز انجام گرفته اســت. فاضلی افزود: باکتری

 erenkonia sp. strain F ، یــک باکتــری شورپســند 
جداســازی شــده از دریاچه نمک آران و بیــدگل بوده که 
در مرحلــه اول توســط بانــک میکروارگانیســم مرکز ملی 
ذخایــر ژنتیکی و زیســتی ایــران شناســایی و با شــماره 
دسترســی IBRC-M ۱۰۲۲۳  ذخیــره شــده اســت. به 
گفتــه وی، این باکتــری، برای نتایــج حاصلــه از بعضی از 

 تســت های آزمایشــگاهی، برای تولید آنزیــم آمیالز مورد 
توجه قرار گرفت و ژنوم آن به عنــوان اولین پروژه  توالی یابی 
ژنوم کامل باکتری بومی ایرانی مورد توالی یابی و شناســایی 
ژنتیکــی قرارگرفت و در پایگاه اطالعــات ژنتیکی NCBI به 
نام ایران ثبت شــد. وی ادامه داد: در نهایــت و بعد از صرف  
کار تخصصی طوالنی مدت ، محققان بانــک مولکولی مرکز 
ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران موفق به شناســایی ظرفیت 
ژنتیکی و  مسیر بیوشــیمیایی تولید اتانول ، بوتانول و استون 
به عنوان سوخت ها و حالل های زیستی از این باکتری شدند 
که این یافته در همکاری علمی با دپارتمان مهندسی شیمی 
دانشگاه اصفهان مورد بررسی دقیق آزمایشگاهی قرار گرفت.  
وی افزود: همچنین قابلیــت تولید هوازی این محصوالت که 
در نوع خود می تواند انقالبی در این زمینه باشــد مورد تایید 
 Scientific قرار گرفت.  نتایج این پژوهش در ژورنال معتبر

reports از مجموعه انتشاراتNature  با عنوان
«Nesterenkonia sp. strain F, a halophilic 
bacterium producing acetone, butanol, and 
ethanol under aerobic conditions »

به چاپ رسید.

در کنفرانس توسعه دهندگان اينتل در ماه آينده میالدی مشخص خواهد شد

اینتلبهواقعیتافزوده،افزودهمیشود؟

توسط محققان مرکز ملی ذخاير ژنتیکی و زيستی ايران صورت گرفت؛

پتانسیل ژنتیکی تولید سوخت ها و حالل های زيستی شناسايی شد

باالخره سامسونگ طی مراســمی اختصاصی که برای رونمایی 
از گلکســی نوت ۷ در نیویورک برگزار کرده بود، این گوشــی 
هوشــمند را رونمایی کــرد. گلکســی نوت ۷ بــا ویژگی های 
جدیدی نظیر حسگر عنبیه چشــم و همچنین نمایشگری که 
طرفین آن همچون گلکســی اس ۷ خمیده است، همراه شده 
اســت. به گزارش زومیت، سامسونگ به شــایعات پایان داد و 
نسل جدید فبلت خود را که گلکســی نوت ۷ نام دارد، رونمایی 
کرد. این گوشــی هوشــمند بــرای هماهنگی بــا پرچمداران 
سری گلکســی اس سامســونگ که با کد ۷ راهی بازار شده اند، 
گلکســی نوت ۷ نام گرفته است. گلکســی نوت ۷ از وجود یک 
نمایشــگر۵/۷ اینچی ســوپر AMOLED با رزولوشــن ۲۵۶۰ 
 در ۱۴۴۰ پیکســل با لبه های خمیده در هــر دو طرف صفحه 
بهره می برد. این نمایشگر با استفاده از نسل جدید گوریال گلس 
یعنی نســل پنجم محافظت می شود. سامســونگ این گوشی 
هوشمند را نیز در دو نســخه راهی بازار کرده که یکی به تراشه 
اگزینوس ۸۸۹۰ که تولید شده توســط خود سامسونگ است 
و دیگری به تراشه اســنپدراگون ۸۲۰ مجهز شده است. تراشه 
اگزینوس ۸۸۹۰ همان تراشه ای اســت که در گلکسی اس ۷ و 
گلکسی اس ۷ اج نیز مورد اســتفاده قرار گرفته است. از جمله 
ســایر ویژگی های این گوشی هوشــمند باید به بهره گیری از ۴ 
گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی اشــاره کرد 
 SD که البته می توان ظرفیت آن را با اســتفاده از حافظه میکرو
افزایش داد. در دل این گوشی هوشــمند یک باتری با ظرفیت 
۳۵۰۰ میلی آمپر ســاعت، وظیفه تامین انرژی را بر عهده دارد. 
همچنین گلکســی نوت ۷ سامســونگ با بهره گیری از گواهی 
IP68 قادر اســت در برابر نفوذ آب و گرد و غبــار مقاومت کند. 
سامســونگ در دوربین اصلی این گوشی هوشــمند از سنسور 
 4K با امکان ثبــت ویدیوهای Dual Pixel ۱۲ مگاپیکســلی
بهره گرفته اســت. در جلو نیز از یک سنســور ۵ مگاپیکســلی 
برای دوربین ســلفی استفاده شده اســت. از ویژگی های جدید 
اضافه شــده به گلکســی نوت ۷ باید به کاربرد درگاه USB نوع 
C در کنار سنســور عنبیه ســنج اشــاره کرد. برای آن دسته از 
دوســتان که اطالع ندارند، در پورت USB نــوع C برای اتصال 
پورت نیازی نیســت که کاربر برای اتصال این پورت حواســش 
جمع باشــد! بارزترین ویژگی این فبلت را باید قلم S Pen این 
محصول خواند که همواره در نســل های جدیدتر با ویژگی های 
بیشتر و کاربردی تری همراه شده اســت. در گلکسی نوت ۷ نیز 
 Glance، Translate بهبود یافته و امکاناتی نظیر S Pen قلم
و Magnify به آن اضافه شــده است. قلم گلکسی نوت ۷ از نظر 
ظاهری تفاوتی با نسل پیشین ندارد، حال آنکه این قلم همچون 
نســل جدید فبلت سامســونگ ضد آب شــده و حتی می توان 
زیر آب نیز از آن استفاده کرد و به یادداشــت برداری پرداخت. 
از جمله تغییرات قلم S Pen در گلکســی نــوت ۷ می توان به 
بهبود تجربه کاربری و به واقع نوشــتن در آن اشــاره کرد که به 
واســطه کاهش پهنای نوک قلم به ۰/۷ میلی متر اشاره کرد. از 
جمله توانایی های جدید اضافه شــده به S Pen، امکان ترجمه 
کلمات هایالیت شــده توسط S Pen اســت. سامسونگ برای 
سرویس ترجمه از Google Translate استفاده کرده است. 
 همچنین با استفاده از S Pen می توان بخش هایی از نمایشگر را 
انتخاب کــرده و محتــوای انتخاب شــده را در قالــب تصویر 
GIF ذخیره کرد. سامســونگ برای بهبود عمــر باتری، تدابیر 
ویژه ای را اندیشــیده اســت که از جمله آنها می توان به کاهش 
 رزولوشن نمایشگر QHD گلکســی نوت ۷ به رزولوشن اچ دی

 اشــاره کرد. همان طور که اشــاره کردیم از جمله ویژگی های 
جدید گلکسی نوت ۷  تعبیه سنسور عنبیه چشم در این گوشی 
هوشــمند اســت که در کمتر از یک دقیقه کاربر را شناســایی 
می کند، حتی اگــر کاربــران از عینک ها و لنزهــای طبی نیز 
استفاده کنند، خللی در عملکرد این سنســور ایجاد نمی شود. 
سامســونگ همچنین امکانــی را به نــام Secure folder به 
گلکسی نوت ۷ اضافه کرده که با استفاده از آن می توان فایل ها و 
حتی اپلیکیشن هایی را که کاربر تمایل دارد، مخفی نگه داشت. 
تاچ ویز یا همان رابط کاربری گوشــی های هوشمند سامسونگ 

در گلکسی نوت ۷ بسیار ساده تر شده است. 
قیمت این فبلت در یکی از فروشگاه های انگلیس ۷۴۹ پوند ذکر 
شده است که در حدود سه میلیون و پانصد هزار تومان می شود. 
حقیقتــا رقم زیادی اســت. ضمــن اینکه بایــد درنظر گرفت 
این هزینه منهــای حق و حقوق دولتی در واردات این گوشــی 
 به کشــور اســت. در آینده در رابطه با این فبلت جدید بیشــتر

 خواهیم نوشت.

سامسونگ اثر جديد خود را معرفی کرد؛

شايعاتی که رنگ واقعیت گرفت

زیست سلولی

خودرو

 اينتل در ماه های 
اخیر، شرکت های 

متعددی را در 
زمینه فناوری های 

واقعیت افزوده و 
مجازی تصاحب 

کرده است. 
از جمله اين 

شرکت ها می توان 
 Replay به

 Technologies
اشاره کرد که 

فناوری های بهبود 
بازپخش تصاوير 

حساس را توسعه 
می دهد

 )keating( شــرکت خودروســازی انگلیســی کیتینگ
وعده داده است که برای سال ۲۰۱۷ ســوپر اسپرت بروس 
)Berus( را با توانی نزدیک به ۲ هزار اســب بخار راهی بازار 
کند. این شرکت انگلیسی، ضمن انتشــار جزئیات اولیه ای 
 از جدیدترین محصول خود با نام بروس گفته اســت که این

 ابرخودرو دارای قدرت ۲ هزار اســب بخار اســت و در کمتر 
از ۳ ثانیه به ســرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید. 
با این که کیتینگ، شرکت کوچک و کمتر شناخته شده  ای 

در صنعت خودروسازی اســت اما نزدیک به یک دهه است 
که در توســعه خودروهای سوپراســپرت فعالیت دارد. این 
شرکت بیشتر به ساخت خودروهای بسیار قوی و فوق العاده 
سبک مشهور است که می توانند پا به پای سوپراسپرت های 
مطرح مانند بوگاتی رقابت کننــد. مدل جدید کیتینگ، نام 
یک مار کبرای ســمی را با خود به یدک می کشد که بیشتر 
در نواحی آســیا و اروپای غربی یافت می شود. سوپر اسپرت 
کیتینگ بروس در نمای جلوی خود شــبیه به یک خزنده 

طراحی شــده و شــمایی از ســر یک مار را تداعی می کند؛ 
در بخش پایینــی ورودی های هــوا نیز طرحی شــبیه به 
 آرواره مار طراحی شــده اســت. بنا به گزارش اتواکسپرس، 
سوپر اســپرت بروس در ســه نســخه به بازار خواهد آمد؛ 
نسخه اول و اســتاندارد ۶۵۰ اســب بخاری، نسخه قوی تر 
۲۶۰۰ اســب بخاری و در نهایــت نمونه تمــام الکتریکی 
۵۳۶ اســب بخاری. آخرین مدلی که شرکت کیتینگ از آن 

 رونمایی کرد مدل بولت بود که سه سال پیش 
معرفی شد. کیتینگ برای قوی ترین 

نسخه آن خودرو، حداکثر سرعت 
جاه  طلبانــه ۵۴۷ کیلومتــر بر 
ساعت را اعالم کرده بود. با این 

حال مدل بولت هیچ گاه به مرحله تولید نرسید. طبق گزارش 
منتشــر شــده از اتوکار تمامی مراحل طراحی، مهندسی 
و تولید خــودروی بروس در شــهر بولتــون بریتانیا انجام 
خواهد شد. رونمایی از سوپر اســپرت کیتینگ بروس برای 
 نمایشگاه خودروی تاپ مارک موناکو که در ماه آوریل برگزار 

شد  برنامه ریزی شده است.خواهد 

انگلیسی ها کیلويی اسب بخار اضافه می کنند!

مار 2600 اسب بخاری

سامسونگ، روند ساخت صفحات نمایش خمیده را 
با گوشی گلکسی اس ۶ اج آغاز کرد و به نظر می رسد 
که شیائومی نیز به زودی گوشــی مشابهی را عرضه 
خواهد کرد. تصویر جدیدی از گوشــی شــیائومی 
با نمایشگر خمیده منتشر شــده است. روند ساخت 
گوشــی های هوشــمند با صفحات خمیــده برای 
نخســتین بار با عرضه محصوالت ســری اج توسط 
سامسونگ آغاز شــد. عرضه گلکسی اس ۶ اج بسیار 
موفقیت آمیز بود و گلکســی اس ۷ اج نیز این روند را 

ادامه داد.
حاال شــرکت های دیگری نیــز به ایــن بخش وارد 
شده اند که می توان به Vivo اشاره کرد. این شرکت 
نخستین گوشی خود با نمایشــگر خمیده دو طرفه 
را تحت عنوان Vivo Xplay ۵ بــه بازار عرضه کرد. 
شــایعات قبلی حکایت از آن داشــتند که شیائومی 
و هواوی نیــز در حال کار روی چنین گوشــی هایی 

هستند.
در همین راســتا روز گذشــته تصویری از گوشــی 
 شــیائومی بــا صفحه  نمایــش خمیده فاش شــد. 
همان طور که در تصاویر منتشــر شــده مشــاهده  
می شود، لوگوی Mi در قســمت باالی گوشی حک 
شده است، بنابراین واضح اســت که با یک دستگاه 
ساخت شیائومی طرف هستیم. اما شگفت انگیزترین 

بخش گوشی، صفحه نمایش آن است.
شیائومی این گوشی را به صفحه نمایشی مجهز کرده 
که دو طرف آن خمیده اســت و فریمی فلزی اطراف 
صفحه نمایش را احاطه کرده اســت. همچنین کلید 
هوم گوشــی نیز در این تصویر واضح است، احتماال 
این کلید با سنسور اثر انگشــت یکپارچه شده است. 
 گوشــی Xiaomi Mi Edge از طراحــی زیبایــی

 بهره می برد و شباهت هایی نیز به گلکسی اس ۷ اج 
سامسونگ دارد.

در حــال حاضر نمی تــوان با قطعیــت در خصوص 
صحت این تصویر نظر داد، اما با این حال مشــخص 
است که شــیائومی در سه ماه نخســت سال ۲۰۱۷ 
 یــک گوشــی بــا صفحه نمایــش خمیــده عرضه 
خواهد کــرد و احتماال این گوشــی پرچمدار بعدی 
Xiao� است. همچنین شایعاتی مبنی بر عرضه Mi
 mi Mi Note 2 بــا صفحه نمایش خمیده منتشــر

 شده است. بنابراین حتی این احتمال وجود دارد که 
تصویر باال متعلق به نوت ۲ باشد.

تصاوير جديد منتشر شده حکايت می کند؛

شیائومی هم خم شد

پیشنهاد سردبیر:
شايعاتی که رنگ واقعیت گرفت
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پیشنهاد سردبیر: 
بگذارید شهرمان زیبا بماند

اخباریادداشت

جشــنواره ملی آه و آهو برای هشــتمین ســال متوالی 
 با بیــش از 80 برنامه متنوع فرهنگــی، هنری و مذهبی

 دهه کرامت در دارالمومنین کاشان برگزارمی شود.
مدیر عامل موسسه خادمین حضرت رضا )ع( در کاشان، 
در نشست خبری با اصحاب رســانه در دفتراین موسسه 
گفت: این جشنواره فرهنگی هنری از14تا 24 مرداد ماه 
مطابق با ایام میالد حضرت فاطمه مصومه)س( تا والدت 
ثامن الحجــج مطابق اول تا دهــم ذی القعده درمحوطه  
مجاور ســالن ورزشــی جهان پهلوان تختی کاشان اجرا 
می شــود. روح ا... توکلی، بــا تاکید بر اینکه جشــنواره 
فرهنگی هنری آه و آهو دومین ســال است که در ردیف 
برنامه های ویژه بین المللی جشــنواره امام رضا)ع( قرار 
گرفته اســت افزود: برگــزاری این جشــنواره با اجرای 
برنامه های ویژه در دهه کرامت ســه فرصت ویژه عرض 

ارادت مردم به ســاحت مقدس حضرت رضا)ع(، فرصت 
ایجاد شــادی برای اهل بیت)ع( که کمتر به آن پرداخته 
می شــود و ترویج فرهنگ رضوی را در این شهر مذهبی 

فراهم کرده است.
وی، » خادم امام رضا فقط در مشــهد نیســت« را شعار 
موسسه خادمین حضرت رضا)ع( در کاشان در برگزاری 
جشنواره آه و آهو دانست و گفت: ترویج فرهنگ رضوی، 
نهادینه سازی سبک زندگی اســالمی، شناسایی سیره 
شــخصیتی امام رضا)ع( و حضرت فاطمه معصومه)س( 

از اهداف برگزاری این جشنواره است.
به گفته وی، جشــنواره فرهنگــی هنــری آه  و آهو در 
کاشان در قالب آیین افتتاحیه همزمان با شب جمعه 14 
مرداد مطابق با اول ذی القعده روز میالد حضرت فاطمه 

معصومه)س( طی مراسمی ویژه آغاز به کار می کند.

مدیر جهاد کشــاورزی چــادگان گفت: دو هــزار و 400 تن 
گندم خرید تضمینی شهرســتان چادگان بــه علت اجرایی 
نشــدن تعهدات در خصــوص حمل و نقل محصــوالت، در 
حال فســاد اســت. بختیار حاجتی از خرید چهــار هزار تن 
خریــد تضمینی گنــدم در شهرســتان چــادگان خبر داد 
و اظهار داشــت: پــس از اجرایی نشــدن تعهدات شــرکت 
حمل و نقــل خلیج فارس دربــاره حمل گنــدم از چادگان 
 به ســیلوهای اســتان اصفهــان، یــک هــزار و ۶00 تن از 
گندم های خریداری شــده از کشــاورزان بــا هزینه مردم 
و جهاد کشــاورزی بــه کارخانجات و ســیلوهای اســتان 
منتقل شــد، اما هــم اکنون دو هــزار و 400 تــن گندم در 
حاشــیه ســیلوهای غیر اســتاندارد چادگان رها شــده و 
 در حــال فســاد اســت. وی افزود: جهــاد کشــاورزی باید 
۷0 درصد از گندم های تولید شــده در شهرستان چادگان را 

که 10 هزار تن اســت، خرید تضمینی کند اما فقط سه انبار  
غیر بهداشــتی و غیر اســتاندارد که ظرفیت آنها یک هزار و 
۵00 تن است در شهرستان چادگان وجود دارد. مدیر جهاد 
کشاورزی چادگان تصریح کرد: این شهرســتان به یک انبار 
حداقل پنج هزار تنی نیاز دارد و ســازمان تعاون روســتایی 
باید در ســاخت این انبار اقــدام کند؛ چراکه همه ســاله در 
بحث انبار کردن ســیب زمینی گندم و جو این مشکالت در 
شهرســتان چادگان وجود دارد.  وی افزود : گندم محصولی 
اســت که باید ســریعا بعد از برداشــت مدتی کوتاه در انبار 
نگهداری شود و سپس به مصارف کارخانجات آرد برسد اما با 
نگهداری غیراصولی قطعا قیمت گندم خریداری شده توسط 
کارخانجات به علت کیفیت پایین کاهش محسوسی می یابد.

حاجتی اضافه کرد: امسال در شهرستان چادگان 14 هزار تن 
گندم دیم و آبی تولید شده است.

دهه کرامت با جشنواره ملی
آه و آهو درکاشان برگزار می شود

دو هزار تن گندم خرید تضمینی چادگان
در حال فساد است

نماینده مردم نایین وخور در مجلس شــورای اســالمی زمان آغاز 
 عملیات اجرایی طرح شــبکه گاز شــهری درخــور و بیابانک را از 

سال جاری اعالم کرد.
عباسعلی پور بافرانی که در شورای اداری شهرستان خور و بیابانک 
ســخن می گفت افزود: مطالعات ایجاد زیرساخت های الزم اعم از 
ایجاد شبکه و ایستگاه ها، علمک ها و دیگر تجهیزات گازرسانی در 

خور و بیابانک انجام شده است.
 شــهرهای خور،انارک، جندق، فرخــی و روســتاهای چوپانان و

چاه ملک از بخش مرکزی خور و بیابانــک از گاز طبیعی برخوردار 
نیستند.

پوربافرانی افزود: گاز رســانی به چهار شــهر کویری خور، جندق، 
فرخی و انارک و همچنین روســتای چوپانان وچاه ملک در شرق 
اصفهان در برنامه مطالعاتی شرکت گاز استان اصفهان قرار گرفته 

است.
پور بافرانی افزود: با ایجاد شــرایط الزم، به زودی این طرح اجرایی 

خواهد شد.

گروه بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد دو 
سردخانه چند تنی که اقدام به بسته بندی غیرقانونی خرده گوشت مرغ 

منجمد داشتند را کشف و توقیف کردند.
در ادامه پیگیری های صورت گرفته از ســوی گروه مهندسی بهداشت 
شبکه بهداشــت محیط شهرســتان نجف آباد و بررســی محتویات 
سردخانه ها توسط متصدیان و کارشناسان مشخص شد که متخلفان 
با استفاده از پاکت های شرکت های کشتارگاه مرغ،  اقدام به بسته بندی 
غیرقانونی و غیربهداشــتی خرده گوشــت مرغ منجمد در شــرایط 
غیراستاندارد  می کردند.در این بازرســی حدود ۶/۵ تن خرده گوشت 
مرغ بســته بندی و منجمد شده توقیف شــده که توسط چند دستگاه 
خودرو یخچال دار تا زمان تعیین تکلیف به سردخانه شبکه دامپزشکی 

شهرستان نجف آباد منتقل می شود.

اســتاد مرتضی جعفری هنرمند قلمکار برخواری هــدف از تولید زیلو 
فرش قلمکار را به روز رســانی و تنوع تولید در قلمکار بیان کرد و گفت 
:  امروزه برای ماندن یــک هنر باید طرح ها و ایده هــای جدید همراه با 
نیاز مخاطب تولید شــود . وی افزود :  زیلو فرش قلمــکار در طرح های 
مختلف تولید و برای زیرانداز و فرش اســتفاده می شود . جعفری گفت 
:   قرار اســت همزمان با اجالس جهانی صنایع دستی که مهر امسال در 
اصفهان برگزار می شــود  از زیلو فرش قلمکار رونمایی شود.پارچه های 
قلمکار ،  هنر دست مردم شهرســتان برخوار است که با گذشت بیش از 
دو هزار ســال از قدمتش هنوز طرفداران زیادی دارد.این هنر صنعت در 
شهرستان برخوار 1۵00 شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد 
 کرده است.اســتاد جعفری روزانه ۵ تا ۶ هزار متــر پارچه قلمکار تولید 

می کند که  بیش از 90 درصد تولید پارچه  قلمکار استان اصفهان است .

عملیات گاز رسانی به خور وبیابانک 
امسال آغاز می شود

 کشف 6/5 تن گوشت 
مرغ  منجمددر نجف آباد

تولید زیلو فرش قلمکار 
در برخوار 

کوتاه از شهرستان ها

رییس امور عشایرشهرســتان چادگان گفت: 30 پنل خورشیدی 
به منظور تامین روشنایی و حذف ســوخت های فسیلی در اختیار 

عشایر شهرستان چادگان قرار گرفت.
مســعود موحدی رییس امور عشایرشهرســتان چــادگان گفت: 
عشایر درمناطقی زندگی می کنند که فاقد روشنایی در شب است 
بنابراین این تعــداد پنل با هزینه ای بالغ بــر 210 میلیون ریال از 

محل اعتبارات سوخت فسیلی تهیه و در اختیار آنان قرارداده شد.
وی اضافه کرد: دو دستگاه آبگرمکن خورشــیدی نیز با هزینه ای 
بالغ بر ۷0میلیون ریال درمناطق عشایرنشین شهرستان چادگان 

نصب شد.
 رییس امور عشایرشهرســتان چــادگان به ایجاد اشــتغال برای

 عشایر نشینان شهرستان نیز اشاره کرد وافزود: برای ایجاد اشتغال 
 هفت خانوارعشــایری ازمحل صندوق کار آفرینی شهرستان مبلغ 

۵00 میلیون ریال تسهیالت با بهره 4 درصد پرداخت شد.
موحدی همچنین تصریــح کرد: مبلغ 2 میلیــارد و ۵00 میلیون 
ریال تسهیالت ۵ ساله با بهره 4 درصد نیز در اختیار ۵0 خانوار این 

منطقه قرار گرفت.
درچادگان هزار و 2۵0 خانوارعشــایری با جمعیتی بالغ بر ۷ هزار 
نفر زندگی می کنند که از اوایل خردادماه به شهرســتان چادگان 
قشالق و درمنطقه عشــایر نشــین بخش چنار رود اتراق کرده و 

مهرماه نیز به منطقه گرمسیری ییالق می کنند.

امام جمعه نجف آباد گفت: کمبود فضای آموزشــی مهم ترین 
 مشــکل پیش روی توســعه حوزه هــای علمیــه در نجف آباد

 است.
 حجت االسالم مصطفی حسناتی امام جمعه نجف آباد در جمع 
 خبرنــگاران با اعالم ایــن مطلب اظهار داشــت: در حال حاضر 
دو حوزه عملیه مردان با حضور بیش از ۵00 نفر و شــش حوزه 
 نیز ویــژه خواهران با مشــارکت نزدیک به یک هــزار طلبه در

 نجف آباد مشــغول فعالیت هستند و در ســال جاری نیز برای 
نخستین بار 20 نفر از فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی ارشد، 
تحصیل در حوزه علمیــه نجف آباد را طی یــک دوره ویژه آغاز 

کرده اند.
وی افزود: ســطح بــاالی علمی حــوزه های علمیه این شــهر 
به حدی رســیده که بهترین طلبه های کشــور تــالش دارند، 
 تحصیالت خود را در ایــن مراکز ادامه دهند بــه طوری که در 
ســال جاری برای پذیرش تنها 30 طلبه، شاهد ثبت نام حدود 

300 داوطلب بودیم.
حسناتی تالش در مسیر تربیت صحیح نســل جوان و نوجوان 
را از مهم ترین وظایف آحاد مختلف مردم دانســت و ادامه داد: 
 در همین راستا هشــت مرکز آموزشی وابســته به حوزه علمیه 
 نجف آبــاد از پیش دبســتانی تــا پیــش دانشــگاهی در دو 
بخش دخترانه و پســرانه مشــغول فعالیت بوده و کار تعلیم و 
تربیت بیش از800 دانش آمــوز را در فضایی متفاوت دنبال می 

کنند.
امام جمعه نجف آباد کمبــود فضا را مهم ترین مشــکل پیش 
 روی توســعه اینگونه فضاها دانست و با اشــاره به ثبت نام 2۶0 
دانش آمــوز بــرای اســتفاده از ظرفیــت چهل نفــری اعالم 
 شــده مدارس مذکور خاطرنشــان کرد: در صورت مشــارکت

 خیرین برای تامین فضای مورد نیــاز به صورت واگذاری دائم و 
یا حتی کوتاه مدت منازل مسکونی سطح شهر، آمادگی افزایش 

تعداد اینگونه مدارس در نقاط مختلف نجف آباد وجود دارد.
الزم به ذکر است که مدارس وابســته به حوزه علمیه نجف آباد 
در قالب واحدهای پســرانه علم الهــدی و دخترانه بنت الهدی 

فعالیت خود را ادامه می دهند.

نصب 30 پنل خورشیدی 
درمنطقه عشایرنشین چادگان

امام جمعه نجف آباد:

 کمبود فضای آموزشی 
درحوزه های علمیه نجف آباد

دیدگاه

نماینده مردم شهرســتان مبارکه در مجلس شورای اسالمی 
نیز در مراســم افتتاح پروژه های فوالد مبارکه، گفت: صنعت 

نیاز به نگاه ویژه، تحول ویژه و حمایت ویژه دارد.
زهرا سعیدی اظهار داشت: امروز صنایع با مشکالت متعددی 
مواجه هستند و کمر بســیاری از صنایع زیر بار مشکالت خم 
شده است. وی با بیان اینکه کارگران صنایع به حمایت جدی 
نیاز دارند، گفت: در این مراســم و در جمــع کارگران فوالد 
مبارکــه و به نمایندگی از مــردم شهرســتان مبارکه از وزیر 
صنعت، معــدن و تجارت تقاضای کمک و مســاعدت در این 

زمینه را دارم. سعیدی گفت: شهرستان مبارکه قطب صنعت 
استان اصفهان است؛ اما بسیاری از تکنولوژی ها و زیرساخت 
هــای آن از بین رفته اســت. وی با بیان اینکه به درســتی از 
صنعت فوالد به عنــوان یک صنعت ملی نام برده می شــود، 
اظهار کرد: تاکنون هزینه های بســیار زیــادی از طرف مردم 
این منطقه برای احداث و فعالیت این صنعت پرداخت شده و 

شرایط مردم این شهرستان هم باید در نظر گرفته شود.
نماینده مردم شهرســتان مبارکه در مجلس شورای اسالمی 
گفت: توســعه و رونق صنعت باید در معیشت و زندگی مردم 

هم قابل لمس باشــد. وی با بیان اینکه مجلس دهم، مجلس 
بســیار خوب و فعالی اســت، اظهار کرد: اتحاد و همبستگی 

خوبی بین نمایندگان استان اصفهان وجود دارد.
سعیدی گفت: امروز در اســتان اصفهان گفتمان واحدی بین 
نمایندگان مجلس، استاندار و ســایر مسئوالن وجود دارد که 
امیدواریم این گفتمان همچنان حفظ شود تا بهره و سود آن 

نصیب مردم گردد.
بهرام ســبحانی مدیرعامل فوالد مبارکه نیز در این مراســم 
گفت: با افتتاح ســه پروژه در این شــرکت برای 1۶0 نفر به 
 صورت مســتقیم شــغل ایجاد شــد. وی با بیــان اینکه این 
پروژه ها افزایش تولید، اشــتغال و درآمد ملــی را برای فوالد 
مبارکه به همراه دارد، افزود: طراحی، ســاخت و بهره برداری 

این سه پروژه در راستای اقتصاد مقاومتی انجام شد.
مدیرعامل فوالد مبارکه بــا بیان اینکه فوالد مبارکه ســهم 
۵0درصدی از تولید فوالد کشور را در اختیار دارد، اظهار کرد: 
تا پایان امسال برنامه تولید 10/3 تن فوالد در مجموعه فوالد 
مبارکه محقق خواهد شــد. وی گفت: تولید فوالد کشــور در 
افق 1404 به ۵۵ میلیون تن خواهد رسید و فوالد مبارکه در 
این زمینه برای تولید 22 میلیون تن فوالد و حفظ سهم خود 

برنامه ریزی کرده است.
سه پروژه بزرگ صنعتی با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و رییس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( روز ســه شــنبه در مجتمع 

فوالد مبارکه اصفهان به بهره برداری رسید.

نماینده مردم مبارکه در مجلس:

صنعت نیاز به تحول و حمایت ویژه دارد

باغبهادران یک شهر توریستی است و مسئوالن باید تالش 
کنند زیر ســاخت هــای الزم را فراهم کــرده و گنجایش 
گردشــگری شــهر را باال ببرند تا این طبیعت بکر به دست 

گردشگران نا آشنا به فرهنگ گردشگری، نابود نشود.
 کم و بیش گذر اکثر اصفهانی ها به شــهر زیبا و دلنشــین 
باغبهادران افتاده است . شــهری که حکم پاتوق تعطیالت 
آخر  هفته و روزهای تعطیل ســال  را بــرای اصفهانی ها 
دارد. اعتدال آب و هوایی که به واســطه قرار گرفتن شــهر 
در حاشــیه رودخانه زاینــده رود پدید آمــده جلوه هایی 
 از طبیعت زیبــا را نمایان مــی کند و هر ســاله جمعیت 
قابل توجهی از مســافران را از شــهرهای دیگــر به ویژه 
اصفهان به ایــن منطقه می کشــاند. ســاحل زاینده رود 
 و پــارک ســاحلی شــهر، مجموعــه ویالیــی و تفریحی

  به ویژه منطقه سرسبز و جذاب »وشــمندجان« از جمله 
جاذبه های طبیعی شهر هســتند که از شهرت مطلوبی در 
بین جوامع ساکن در اســتان اصفهان و سایر مناطق دیگر 

برخوردار می باشند.
چنــد صباحی اســت که ایــن  طبیعــت بکر به دســت 
 گردشــگران نا آشــنا به فرهنــگ گردشــگری افتاده و 
روز به روز به ســوی زوال کشیده می شــود. در مورد رها 
کردن زباله در طبیعت هرچه بگوییم کم گفته ایم. طبیعت 
الزمه زندگی ماست و هر گونه تخریبی در آن به ضرر خود 
ما تمام می شــود، اما چون هیچ عبرت آنی نــدارد )یعنی 

همان موقع که زباله را می ریزیــم نتیجه اش را نمی بینیم(  
همه نســبت به آن بی توجه ایم. در صورتــی که وقتی در 
بعضی جنگل ها و ساحل های شمالی در اثر انبوه زباله های 
 گوناگــون که گردشــگران قبــل از شــما در طبیعت رها 
کــرده  اند جای ســالمی بــرای نشســتن و اســتفاده از 
 فضاهای طبیعی پیــدا نمی  کنید به اهمیــت این موضوع 

پی خواهید برد.
وقتی از کنار رودخانه و کوچه باغ های بکر این شــهر عبور 
می کنیم درگوشــه گوشــه آن زباله های ریز و درشت به 
چشممان می خورد که نشــان از  فراموش کردن  فرهنگ 

طبیعت گردی گردشگران است.
 انســان نباید فقــط  همان لحظــه  که از طبیعــت خارج

 می  شــود را در نظر بگیرد بلکه باید به فکر گردشــگرانی 
که در روزهای آتی ســری به آن منطقه می  زنند هم باشد 
در ضمن فراموش نکند ســاکنان آن شــهر نهایت لطف و 
میهمان نوازی را در حقشــان اداء کرده و امنیت و امکانات 
را برایشــان فراهم کرده اند تا از بودن در این شــهر نهایت 
لذت و استفاده را ببرند. این کمال خودخواهی و بی انصافی 
اســت که این طبیعت بکر و دوست داشــتنی را که چشم 
هر بیننده را به خود خیره کرده، با زبالــه به زوال و نابودی 

کشانده اند .
وقتی با یکی از ساکنان شهر باغبهادران صحبت کردیم هم 
خوشحال بود هم گالیه مند)!(خوشــحال بود که شهرش 

یک مکان توریستی اســت و از همه جا گردشگر می پذیرد 
و می توانــد روز به روز پیشــرفت کند از ســوی دیگر گله 
 مند بود از مســئوالنی که زیر ســاخت های الزم را فراهم

 نمی کنند تا گنجایش گردشــگری شــهر را باال ببرند و با 
یک برنامه استراتژیک حجم وســیع گردشگران را کنترل 
 کننــد و از مردمی گله داشــت کــه شــهرش را پاتوقی

 می دانند و بعد از فراغت آن را نابود می کنند و می روند.
رضا 2۵ ســاله از اهالی شــهر باغبهادران می گوید: طول 
هفته را  به امید اســتراحت آخر هفته می گذرانم غافل از 
اینکه آخر هفته ها شــهرمان قیامت است. جرأت نمی کنم 
برای خرید یک ســطل ماســت بیرون بروم گاهی اوقات تا 
پیاده رو کنار خانه مــان  چادر زده و ماشــین پارک کرده 
 اند، اما ای کاش فقط به همین جا ختم می شــد، شب ها تا 
نیمه های شــب با صدای بلند آهنگ می گذارند و مراعات 

حال ما را نمی کنند. 
این بی قانونی هــا گوشــه ای از دغدغه هــای اهالی این 
شهر است؛ چرا که گاهی، نیمه شــب ها صدای بسیار بلند 
سیستم ماشین ها  به گوشمان می رسد که تن آرام شهر را 

به لرزه می اندازد.
خانم میانســالی معتــرض بود که مســافران  شــئونات 
اسالمی را رعایت نمی کنند، درســت است هوا گرم شده 
و آب زاینده رود بسته اســت؛ اما این دلیل نمی شود بدون 
پوشش آب تنی کنند و عفت شــهرمان را زیر سوال ببرند. 

اینجا، بسیار  ســاکنان 
متدین هســتند و فقط 
بــه حرمت میهمـــان 
ســکوت کرده و چیزی 

نمی گویند.
ایــن گله هــا، درد دل  
شــهر   ســاکنان  تمام 
اســت  باغبهــادران 
کــه نــه مــی خواهند 
میهمانانشــان  بــه  

بی احترامی شــود و نه  
اجازه دهند شهرشان به  

راحتی نابود گردد.
تــالش بــرای ایجــاد 
و یــا تغییــر الگوهای 
تواند  مــی  فرهنگــی 
تــا  باشــد   تلنگــری 
انســان هــای خفتــه 
غفلــت،  خــواب  در 
بــی  داشــتن  روا  از 

مهری به طبیعــت پرهیز کرده و برای نجــات از دامی  که 
 باعث نابودی طبیعت می شــود آســتین همــت خود را 

باال بزنند.

گزارشی از درد دل صمیمانه اهالی شهر باغبهادارن ؛

بگذارید شهرمان زیبا بماند

وقتی از کنار 
 رودخانه و 

کوچه باغ های 
بکر این شهر عبور 
می کنیم درگوشه 

گوشه آن زباله های 
ریز و درشت به 

چشممان می خورد 
که نشان از  فراموش 

کردن  فرهنگ 
طبیعت گردی 

گردشگران  است
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اخباريادداشت

زيبايی

مشــاوره های ژنتیک و انجام آزمایش های تشخیصی و... امروزه 
می تواند به زوجین کمک کند تا فرزندانی سالم تر به دنیا آورند و 
یا از تولد نوزادانی با مشکالت ژنتیکی پیشگیری کنند. زوجینی 
که صاحب فرزند نمی شــوند نیــز از خدمات ایــن علم بی بهره 
نخواهند بــود. یک متخصــص ژنتیک پزشــکی، در این زمینه 

توضیحات بیشتری داده است.
 خانواده ها عــالوه بر آنکه مــی خواهند نابارور نباشــند، قطعا

می خواهند فرزندانی سالم داشته باشند. علم ژنتیک به واسطه 
مشــاوره ژنتیک به هر دو موضوع مرتبط اســت. در ژنتیک یک 
روش ثابت و قابــل تکرار برای همــه افراد و مشــکالت وجود 
ندارد چون هم  این علم، بســیار پیچیده اســت و هم ارگانیسم 
 بدن انسان. اینجا وظیفه علم ژنتیک آن اســت که به زوجین و 
خانــواده ای کمک کند که خواســتار داشــتن فرزنــد  آن هم 

فرزندی سالم هستند و از طرفی با علم  ژنتیک نیز آشنا نیستند.
شجره نامه، ســابقه رســم شــده ازدواج ها و تولدها، بیماری و 
حاالت و صفات خــاص در یک خانواده در چند نســل، متوالی 
است. در شجره نامه، صفات غیر طبیعی، ناهنجاری های ژنی و 
بیماری ها ثبت می شوند. اگر در این مرحله مشکل زوج، مرتبط 
 با ژنتیک تشخیص داده شــود، انجام آزمایش ژنتیک پیشنهاد 
 می شــود که نوع آزمایش درخواســتی بــا توجه بــه عالئم و 

یافته های شجره نامه متفاوت می باشد.
ژنتیک با دو روش بــر روی افراد اثرگذار اســت؛ یا مســتقیما 

بر روی ناباروری افــراد تاثیر مــی گذارد مثــل زمانی که یک 
کروموزوم در خانمی کم و یا در مردی اضافه می شــود و منجر 
به عدم تولید اســپرم در آن مرد و یا عدم تولید تخمک در خانم 
می شــود و نهایتا ســبب ناباروری آنها می گردد، اینجاست که 
ژنتیک این مشــکل را تشــخیص می دهد. مواقعــی نیز وجود 
دارد که افراد واقعا نابارور نیســتند، یعنی توانایی فرزندآوری را 
دارند و تنها به واســطه برخی مشــکالت)که می توان از طریق 
ژنتیک آنها را تشــخیص داد( بــه ظاهر نابارورند کــه در اینجا 
همه افراد خانواده، گذشــته، شــواهد بیماری و ســالمت افراد 
در یک شجره نامه رســم و ثبت می شود. شــجره نامه حداقل 
در ســه نســل بررســی می شــود. ممکن اســت فرد مراجعه 
 کننده برای دریافت مشــاور ژنتیک در ظاهر ســالم باشــد اما 
بخش هایی از بیماری نسل های قبل از خود را به صورت نهفته  
داشته باشد که خود فرد از آن بی اطالع اســت، بنابراین نیاز به 
 رسم شجره نامه توســط مشــاوره ژنتیک و تحلیل آن ضرورت

 می یابد.هر صفتی که در ما انســان ها وجود دارد به نوعی آن را 
از نســل قبل از خود گرفته ایم که یا به صورت مستقیم و روشن 
در ما بروز می کند و یا بــه صورت نهفته در ما وجــود دارد. در 
موارد کمی نیز صفتــی در ما وجود دارد که بــه صورت خود به 
 خود و برای بار اول در ما ظهور پیدا کرده اســت و صفتی جدید

فرزنــدی  ســالم،  ای  خانــواده  در  اگــر  باشــد.  مــی   
 معلــول متولــد شــده و ایــن معلولیــت یــک یا چنــد بار 

تکرار شــده اســت و یــا ســابقه معلولیــت در خود فــرد به 
صورت شــدید و یا خفیف وجــود دارد و  همچنین اگرســابقه 
 تکــرار یک بیمــاری بــه شــکل غیــر معمولــی در خانواده 
دیده شــود )همچون کم شــنوایی کــه در افراد بــاالی 60 و 
 65 ســال امــری طبیعــی و در یــک کــودک و یــا نوجوان 
غیــر طبیعی به شــمار می رود(، الزم اســت مشــاوره ژنتیک 
 انجام شــود تــا از این طریــق تشــخیص به موقــع و صحیح 

صورت گیرد.
در برخــی موارد، افــراد دچار مشــکل ژنتیکی هســتند و این 
 اختالل ژنتیکــی در آنها به قدری شــدید اســت کــه قادر به 
 تولید مثل نیســتند و گاهی اوقات این مشکالت عالوه بر ایجاد 
معلولیت های ذهنی و حرکتی در تولید مثل هم ســبب اختالل 
 می شــوند و شــاید بتوان گفت که سیســتم بیولوژیک آنها به 
گونه ای طراحی شده اســت تا بیماری ژنتیکی را به نسل بعد از 

خود منتقل نکنند. 
در ایــن میان برخــی بیماری هــای ژنتیکی وجــود دارند که 
شدت آنها آن قدر باال نیســت که در ظاهر، سیستم تولید مثل 
را دچــار اختالل کننــد اما اگر ایــن تولید مثل اتفــاق بیفتد، 

منجــر بــه بــروز معلولیت 
می شــود. ما با تشــخیص 
 ژنتیکی قبــل از النه گزینی

 جنیــن و بــا اســتفاده از 
روش های کمــک باروری، 
میــان جنیــن هایــی که 
تشکیل می شــوند، بررسی 
ژنتیکی انجــام داده و جنین 
مبتــال را کنار مــی گذاریم  
آن جنینــی را کــه هــم از 
نظر ژنتیکی ســالم اســت 
و هــم قرار نیســت ســقط 
شــود  انتخاب مــی کنیم 
و به ایــن صــورت از طریق 
علم ژنتیک بــه نوعی با یک 
میانبر، مســیر را کوتاه کرده 
 و به خانــواده ایــن فرصت 
داده مــی شــود تــا امکان 
بــارداری و فرزند ســالم را 

داشته باشد.
در جابجایــی های کروموزومی، امکان ســقط مکــرر به میزان 
مســاوی برای زن و مرد وجود دارد. به طور مثال همسر مردی 
که جابجایی کروموزومی دارد جنین را ســقط مــی کند، زیرا ، 
جنین غیر طبیعی تشکیل می شــود و این امر منجر به ناباروری 
 و ســقط مکرر و یا تولید فرزند معلول می شــود کــه در اینجا 
 مــی تــوان گفــت، عامــل مردانــه در ایــن امــر دخیــل 
بوده است.  با و جود امکانات و روش های جدید ژنتیکی موجود 
در کشــور در درمان ناباروری تی اگــر ازدواج فامیلی هم انجام 
شــود، می توانیم از آنها مراقبت کنیم، اما بهتر اســت مشاوره 

ژنتیک پیش از بارداری صورت گیرد.

 طبق یافتــه های تحقیقاتــی، زنــان چــاق و دارای اضافه وزن 
 که وزنشــان را کاهش می دهنــد کمتر در معرض خطــر ابتال به 
ســرطان های مرتبط با افت پروتئین قرار دارنــد. پروتئین های

VEGF, PAI-۱  و PEDF موجب رشــد عروق خونی می شوند، 
فرآیندی که برای رشد و گســترش تومورها الزم و ضروری است. 
محققان مرکز تحقیقات سرطان فرد هاچینسون سیاتل، دریافتند 
هر چقدر زنان وزن بیشتری را از دســت دهند، میزان کاهش این 

پروتئین ها هم بیشتر خواهد بود.
کاترین دوگان، سرپرســت تیــم تحقیق، در این بــاره می گوید: 
»تحقیقات نشــان می دهد که چقدر کاهش وزن در پیشگیری از 
ابتال به ســرطان اهمیت دارد.« به گفته وی، به طور کلی کاهش 
وزن موجب کاهش ریسک ابتال به سرطان سینه، روده و پروستات 
تا ۲0 درصد می شــود. این موضــوع می تواند ناشــی از کاهش 
فاکتورهای التهابی ذخیره شده در بافت چربی و همچنین کاهش 

سطح این پروتئین ها باشد.
وی در ادامــه توضیح می دهــد: »این پروتئین ها همــراه با وزن 
افزایش می یابنــد. زمانی که افــراد دچار اضافه وزن می شــوند 
 عروق خونی جدید باید اکســیژن و مواد مغــذی را به چربی های 

ذخیره شده برسانند.« فرآیند مشابه در مردان هم اتفاق می افتد.
دوگان عنوان مــی کند: »هنوز نمی توانیــم بگوییم این فاکتورها 
موجب سرطان می شــوند، اما معتقدیم این فاکتورها ممکن است 

موجب رشد تومورها شوند.«

متخصصان آمریکایی معتقدند که مصرف بیشتر پروتئین های گیاهی 
با کاهش خطر مرگ مرتبط است.

 در این بررســی آمده اســت؛ تامین پروتئین مورد نیاز بدن از طریق 
منابع گیاهــی با کاهش خطر مــرگ و میر ارتبــاط دارد در حالی که 
مصرف پروتئین های حیوانی به خصوص گوشت قرمز موجب افزایش 
خطر مرگ می شــود. »مینگ یانگ ســونگ« از بیمارســتان عمومی 
ماساچوست گفت: مجموع یافته های به دســت آمده بر اهمیت منابع 
پروتئینی خوراکی برای ســالمت طوالنــی مدت بــدن تاکید دارد. 
همچنین این یافته ها کارکرد سالمت عمومی دارد و دستورالعمل های 
تغذیه ای موجود در مورد مصرف پروتئین را اصالح  می کند چرا که نه 
تنها میزان پروتئین بلکه منبع تغذیه ای آن برای سالمت طوالنی مدت 

بدن ضروری است.
 در این بررســی، محققان به تحلیل اطالعات جامع وضعیت ســالمت 
بیش از ۱۷0 هزار نفر از دهــه ۱۹۸0 پرداختند و عــالوه بر این، نوع 
تغذیه این افراد هر چهار ســال یکبار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
در طول انجام ایــن مطالعه، بیش از ۳6 هزار نفر از شــرکت کنندگان 
 فوت کردند که ۹000 نفر از آنان بر اثــر بیماری های قلبی – عروقی، 
۱۳ هزار نفر بر اثــر ابتال به ســرطان و ۱۴ هزار نفر  نیز بــر اثر عوامل 

دیگری فوت کردند.
به گزارش خبرگزاری شــینهوا، متخصصان آمریکایی با بررسی سبک 
زندگی و دیگر فاکتورهــای تغذیه ای خطرنــاک دریافتند که مصرف 
باالی پروتئین حیوانی بــا افزایش خطر مرگ و میــر ارتباط دارد در 
 حالی که مصــرف پروتئین های گیاهــی به کاهش نــرخ مرگ و میر  

می انجامد. 

 به گفته محققــان، مصرف بادام زمینی از قلــب محافظت کرده و 
ریســک ابتال به بیماری عروق کرونر را کاهــش می دهد.مصرف 
روزانه بادام زمینی فواید زیادی برای سالمت دارد که از آن جمله 
می توان به حفظ ســالمت قلب، تامین مواد مغــذی فراوان برای 
بدن و کاهش ریسک بیماری عروق کرونر در جهت کنترل چاقی 

اشاره کرد. 
 به گفتــه محققان، بــادام زمینــی عالوه بــر محتــوای چربی 
مونواشباع نشده، حاوی سایر مواد مغذی نظیر ویتامین E، فوالت، 
 پروتئین و منگنز اســت کــه همگی موجب بهبود ســالمت قلب 
می شوند. شماری از مطالعات جدید نشان می دهند بادام زمینی 
 غنی از آنتی اکســیدان نیز هســت و زنانی که حداقــل در هفته

 ۳0 گرم بادام زمینــی یا کره بادام زمینی مــی خورند ۲5 درصد 
کمتر در معرض ریسک ابتال به سنگ کیسه صفرا قرارمی گیرند.

  به گفته کارشناســان تغذیه، می توان با مصرف کره بادام زمینی
 به جای کره یا گنجاندن آن در ســاالدها و پیــش غذاها، مصرف 

منظم بادام زمینی را حفظ کرد. 
همچنین به گفته متخصصان، افرادی کــه حداقل دو بار در هفته 
 مغزهای آجیلی می خورنــد، کمتر از دیگران دچــار اضافه وزن 

می شوند.

 متخصصان پوســت هشــدار دادند لیزر موهای بدن توسط افراد 
آموزش ندیده یا تجهیزات ناکافی هم برای کارکنان بخش درمان 

و هم برای بیماران، ریسک سرطان را به همراه دارد.
به گفته متخصصان دود ناشی از سوختن موها هم می تواند برای 
فرد و هم برای افرادی که در معرض آن قرار دارند بسیار مضر باشد 
چراکه حاوی مواد شــیمیایی اســت که موجب سوزش مجاری 

تنفسی شده و در نهایت منجر به بروز سرطان می شود.
دکتر گری گوآنــگ در این باره می گویــد: »از بین بردن موهای 
بدن با لیزر باید توسط پرســنل تعلیم دیده و با تجهیزات مناسب 
و کافی انجام شــود چراکه می تواند هم برای پرســنل و هم برای 
بیمار خطرناک باشــد.« به گفته وی، این شــیوه درمان تنها باید 
در فضاهای دارای سیستم مناســب تهویه هوا و خارج کننده دود 
و بخار انجام شــود. در این تحقیق، تیم پژوهش نمونه های موی 
دو فرد داوطلب را جمع آوری نموده و در ظروف شیشه ای مهر و 
موم کردند،سپس آن را تحت لیزر قرار داده و ۳0 ثانیه از دود لیزر 
را جمع آوری کردند. آنها با انجام این آزمایشــات دریافتند ۳۷۷ 
ترکیب شــیمیایی در دود لیزر وجود دارد که ۲0 نمونه از آنها از 
جمله سموم زیست محیطی نظیر مونوکســیدکربن و ۱۳ مورد 

دیگر از عوامل مشخص یا مشکوک بروز سرطان بودند.

افرادی کــه پیوند کلیه انجام می دهند بیشــتر در معرض 
خطر بیماری هــا قــرار دارنــد. انجــام ورزش می تواند 
 از ابتــالی این افــراد بــه بیماری های قلبــی جلوگیری 

کند. 
بررسی های محققان دانشگاه لستر نشــان داده است که 
انجام ورزش برای بیماران پیوند کلیه بسیار مناسب است  

زیرا این بیمــاران در معرض خطــر بیماری هایی از جمله 
بیماری قلبی قرار دارند. 

ورزش برای افزایش کارآیی جسمانی بیماران پیوند کلیه 
بسیار مهم اســت. برای انجام این تحقیقات میزان توانایی 
بیمــاران در راه رفتن و قــدرت پاهای آنهــا اندازه گیری 
و مشــخص شــد که با انجــام ورزش این افــراد کارآیی 
 بهتری پیدا می کنند و کمتر دچــار بیماری های مختلف 

می شوند.
مدیر این تحقیقات می گوید:پژوهش های مربوط به کلیه 
در انگلیس به افرادی که در معرض خطر بیماری هســتند 
کمک می کند. برنامه های بیشــتری نیز انجام خواهد شد 
 تا اطالعــات جامع تری بــه تحقیقات انجام شــده اضافه

 شود.

 محققان دانشــگاه آلبرتا، طی پژوهشــی بــه این نتیجه 
رسیدند که مردان ۱5 درصد بیشتر از زنان به زوال حافظه 

دچار می شوند.
بر اســاس گزارش پایگاه خبری دانشــگاه نورث ول، این 
پژوهش نشــان می دهــد فاکتورهایی نظیر جنســیت و 
فعالیت فیزیکــی و ذهنی می توانند خطر بــروز آلزایمر را 

تحت تثیر قرار دهند.
این پژوهش 6۳۴ نفر از افراد ســنین  5۳ تا ۹5 ســال که 
همگی یک یا دو نوع از ژن های افزایش دهنده خطر آلزایمر 
)APOEe4 و  CLU CC( را داشتند مورد بررسی قرار داد.

محققــان دریافتنــد کــه جنســیت، در بــروز بیماری 
ناشــی از ژن نقــش دارد، زیــرا طی مــدت پژوهش،۴۷ 
را  حافظــه  زوال  از  نشــانه هایی  مــردان  از   درصــد 

نشــان  دادند امــا رقم به دســت آمــده در مــورد زنان 
۳۲ درصد گــزارش شــد. طبق ایــن گزارش، داشــتن 
ریه هــای ســالم تر، ســرعت در پیــاده روی و حضــور 
در فعالیت هــای اجتماعــی در زنــان و در مــردان نیــز 
 جلوگیری از افســردگی در حفــظ حافظــه، موثر اعالم

 شد.

 ماش، یکــی از موادغذایی اســت که در گــروه حبوبات جای 
می گیرد و دارای خواص بســیاری بوده که کاهش کلسترول 
بد خون از جمله آنهاســت. هزاران سال اســت که گیاه ماش 
مورد اســتفاده قرار گرفته و اصلیت این گیاه مربوط به کشور 
 هندوســتان بوده  اما در سراســر نواحی آســیایی کشــت

 می شده است. چینی های باســتان از این گیاه برای رفع گرما 
و سم زدایی بدن استفاده می کردند.امروزه نیز به خاطر ارزش 
غذایی باالی این گیاه، در آشــپزی و نیز برای سالمتی،  از آن 

استفاده های فراوانی می شود.
کلسترول

اگر میزان کلسترول خونتان باالست استفاده از ماش را به شما 
توصیه می کنیم. دانه های ماش دارای کلسترول پایین و مقدار 
زیادی فیبر رژیمی محلول هســتند. فیبر رژیمی به آن دسته 
از مواد غذایی اطالق می شود که قابل هضم نیستند. فیبرهای 
رژیمی دو گونه اند: محلــول و غیرمحلول. فیبر غیرمحلول به 
تعادل و تنظیم حرکات روده می پــردازد ولی کار زیادی برای 
کاهش فشــارخون انجام نمی دهد. فیبر محلــول وقتی با آب 
موجود در سیستم هاضمه مخلوط شــود ماده ژل مانندی را 
تشکیل می دهد که به نوبه خود به بهبود عملکرد اعضای بدن 

می پردازد.
غذاهای سرشار از فیبر رژیمی محلول، به کاهش کلسترول بد 
خون )LDL( کمک می کنند و این کار را با تشــویق به تولید 

گیرنده های LDL که مسئول بیرون راندن کلسترول بد اضافی 
از جریان خون هستند، انجام می دهند. مصرف روزانه ۱0 تا ۲5 
گرم فیبر محلول برای کاهش کلسترول بد نیز توصیه می شود. 

هر پیمانه ماش حاوی ۹/۱ گرم فیبر رژیمی تام است.
سرطان سینه

ماش و دیگر حبوبات ماده ای به نــام مهار کننده پروتئاز دارند 
که می تواند در برابر ســرطان ســینه اثر محافظ داشته باشد. 
مهار کننده پروتئاز، تقسیم سلول های سرطانی را کند کرده و 

به این ترتیب از تشکیل تومور جلوگیری می کند.
ديابت

ماش از جمله حبوباتی اســت که دارای شــاخص قند پایینی 
است و مصرف آن برای افراد مبتال به دیابت توصیه می شود.

 ســبوس برنــج  بــرای جلوگیــری از پرخــوری در 
برنامه های کاهش وزن، کاهش یبوســت بــدون دارو و 
درخشــانی، جوانی و تمیزی پوست، بســیار مفید است. 
روغن اســتخراج شــده از آن نیز در غذاهای آسیایی  به 
دلیل مناســب بودن برای  پخت و پز در دمای باال مانند 

سرخ کردن به کار می رود.
 این اســت که گفته می شــود مــواد مغــذی برنج در 
پوســت آن اســت .ســبوس برنــج  خــواص درمانی 
 زیــادی دارد و یک منبــع عالی از مواد مغــذی ضروری

 است.
ســبوس برنج، منبع خوبی از ویتامین ها و امالح معدنی 
از جمله آهن، منگنز، فلورایــد و ویتامین های گروه B و 

E می باشــد. بر خالف ســبوس برنج کــه دارای مقادیر 
 B اســت، برنج ســفید نه تنها ویتامین B باالی ویتامین
 ندارد بلکه حاوی ماده ای اســت که ویتامین B را رسوب

 می دهد. 
تحقیقات نشان داده اســت که مصرف برنج قهوه ای در 
چین یکی از عوامل جلوگیری از پیری زودرس، ریزش و 

سفید شدن مو در بین چینی هاست.
     مصــرف ســبوس برنــج اشــخاص چــاق را ســریع

 الغر می کند و برای درمان چربی شــکم و پهلو نســخه 
شفابخشی است.

    وجود ویتامین B5 در آن باعث تحریک پیاز مو شــده و 
از سفید شدن و ریزش آن جلوگیری کرده و به مرور زمان 
موهای سفید را مشکی می کند و موجب رویش مجدد مو  

نیز می شود.
    وجود ویتامین E و خاصیت آنتی اکســیدانی قوی آن 
اثر ضد چروک برای پوســت دارد و ضمن حفظ رطوبت 
پوســت، از پیری ســلول ها هــم جلوگیری مــی کند.    
سبوس را قهرمان شادی می دانند و برای تقویت اعصاب 

مفید است. 
برای کبد مفید بوده و کلسترول خون را کاهش می دهد.    
خاصیت ضد ســرطانی دارد و آنتی آلرژیک اســت و به 

توازن قند خون کمک می کند.

نتايج پژوهش ها نشان می دهد؛

کاهش وزن و دوری از سرطان

پروتئین های گیاهی خطر مرگ ومیر 
را کاهش می دهند

محققان توصیه می کنند؛

مصرف بادام زمینی سالمت قلب را 
تضمین می کند

متخصصان آمريکايی هشدار دادند؛

لیزر موهای بدن با ريسک بروز 
سرطان همراه است

بیماران پیوند کلیه، ورزش کنند

خواص دارويی سبوس برنجخواص و فوايد جالب ماش

مردان بیشتر از زنان به زوال حافظه دچار می شوند

خواص خوراکی ها

موهای ابریشــمی و صاف را همه دوســت دارند اما 
برای داشــتن  چنین موهایی یک سری نکات را باید 

رعایت کنید که ما به شما آموزش می دهیم.
1- از روبالشی سیلک استفاده کنید

 شــاید روبالشــی ســیلک کمی عجیــب و غریب 
به نظر برســد اما آیا دوســت ندارید وقتی از خواب 
بیدار می شــوید موهایتان خود به خود آراســته و 
مرتب باشــند؟ در این صورت دیگــر صبح ها نیازی 
 به سشوار کشــیدن به قصد مرتب کردن آنها ندارید. 
به این ترتیب ارزشــش را دارد که روبالشی خود را از 

جنس سیلک انتخاب کنید.
2-شامپوی خود را عوض کنید

اگر ازداشــتن موهای وز رنج می بریــد، اولین اقدام 
تغییر شــامپویی اســت کــه در حال حاضــر از آن 

استفاده می کنید. 
در چنین مواقعی بهتر است سراغ شامپوهای حالت 
دهنده بروید. این شــامپوها عالوه بــر اینکه موهای 
شما را تمیز می کنند، وز آنها را گرفته و به مرور زمان 

باعث لطافتشان می شوند. 
درواقــع باید شــامپویی انتخاب کنید کــه با وجود 
شست وشــو، روغن های طبیعی موهای شما را هم 
حفظ کند چون همین روغن ها مانع از وز شدن موها 

می شوند.
3- ازحوله های کهنه استفاده نکنید

باید حوله های جدید را جایگزین حوله های قدیمی 
 کنید. به کیفیت حولــه ای که موهایتــان را در آن 
 می پیچیــد، اهمیت ویــژه ای بدهیــد. جنس این 
حوله های جایگزین بهتر اســت میکروفیبری باشد؛ 
چون این حوله ها نــرم تر هســتند و در عین حال 

اصطکاک کمتری بین موهای شما ایجاد می کنند.
4- چربی بخوريد!

منظور از چربی، آن دســته چربی هایی نیستند که 
 در نهایت بــه وزن اضافی نامــوزون در بدن تبدیل 
 می شــوند. منظور ما  امگا۳ اســت! جــدا از اینکه

 می توانید این اســید چرب را از مکمل های غذایی 
دریافت کنید، می توانید با خــوردن غذاهایی مانند 
ماهی ســالمون یا آووکادو به طور طبیعی این چربی 
را به بدن خود برســانید. رطوبت و چربی این اسید، 
 ساقه های خشــک و شــکننده موهایتان را تغذیه 
می کند. همچنین ناخن های شــما هم ناخودآگاه با 

این کار تغذیه می شوند.

راز های داشتن موهايی 
ابريشمی و صاف

 پیشنهاد  سردبیر: 
مادران شیرده سیر خام بخورند

مادران شیرده سیر 
خام بخورند

 مطالعه محققان دانشگاه فردریک الکســاندر آلمان نشان می دهد شیر 
مادران شــیردهی که ســیر خورده اند دارای بوی مشــخصی است که 
برای نوزاد خوشایند است. بدون شک شــیر مادر بهترین غذا برای نوزاد 
است. فواید این شیر  به قدری است که ادعا می شود از ابتال به بیماری ها 
و آلرژی ها پیشــگیری می کند.طبق مطالعات قبلی، نوزادان زمانی که 
 مادرشان ســیر خورده بود، شیر بیشــتری می خوردند که نشانگر تاثیر 
 AMS تحریک کننده ســیر اســت. به گفته محققان این تاثیر ناشی از

)آلیل متیل ســولفید( اســت؛ متابولیتی که اولین بار بــا غلظت باال در 
 طول شیردهی ایجاد می شــود. آندرا باتنر، عضو تیم تحقیق، در این باره 
می گوید: »AMS قطعا مشــابه بوی اصلی ســیر نیســت. به طورکلی 
 یافته جالب تحقیق ما این اســت که مشــتقات انواع بوها در شــیر مادر 
یافت می شــود که متفاوت از شــکل اصلی شــان در غذاهای مصرفی 
 است.« در این مطالعه، تیم تحقیق، شیر مادران شــیرده را که سیر خام 
خورده بودند حدود۲/5 ساعت قبل از شــیر دادن به نوزاد بررسی کردند. 

 در ابتدا شیر مادر توسط کارشناسان بوشناسی مورد بررسی قرار گرفت و
 بو یــی شــبیه بــه ســیر و کلــم در نمونــه ها مشــخص شــد.در 
 حیــن بررســی هــا متابولیت هــا توســط کارشناســان بررســی و 
مشخص شد که AMS بویی شبیه به سیر دارد، درحالی که سایر مشتقات 
آن بدون بو هستند. به گفته محققان، انتقال بو در شیر مادر محدود است، اما 
سایر بوها نظیر بوی مادر یا بوی ناشی از غذا می تواند تاثیر زیادی بر تمایل 

نوزاد به شیر خوردن داشته باشد.

مواقعی نیز وجــود دارد که 
افراد واقعا  نابارور نیســتند، 
یعنی توانایــی فرزندآوری 
را دارنــد  وتنها به واســطه  
 برخــی مشــکالت )کــه
 می   تــوان  از طریق ژنتیک 
آنهــا  را تشــخیص داد(  به 
ظاهر نابارورند که  در اینجا 
همه افراد خانواده، گذشته، 
شــواهد بیماری و سالمت 
افراد در یک شجره نامه رسم 

و ثبت می شود.

چه راهکارهای ژنتیکی 
برای زوج های بی فرزند وجود دارد؟
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يادداشت

ایرانگردی

10- جمهوری چک | مقیاس شاخص صلح جهانی: 1/341

جمهوری چک، کشوری کوچک و محصور در خشکی اروپاست که 
با اتریش، آلمان، اسلوواکی و لهستان مرز مشترک دارد. گردشگری، 
صنعت اصلی این کشور اســت و پراگ، پایتخت زیبای جمهوری 
چک، یکی از پربازدیدکننده ترین شــهرهای اروپاســت. اگر برای 
بازدید از جمهوری چک برنامه ریزی می کنید، نباید نگران خشونت 
یا سرقت باشید؛ به خاطر اینکه نرخ جرم در این کشور بسیار پایین 
است. همچنین، خدمات فوریتی مناسبی برای اطمینان از امنیت 
خارجیان وجود دارد. این کشــور کوچک با مقیاس شاخص صلح 

جهانیی 1/341، دهمین کشور صلح طلب دنیاست.
9- استرالیا | مقیاس شاخص صلح جهانی: 1/329

استرالیا نهمین کشور صلح طلب دنیا، سرزمین فرصت هاست. آب و 
هوای خوب و زیرســاخت های عالی دارد و از نظر سیستم آموزش و 
عجایب طبیعی، از بهترین های جهان به حساب می آید.  نرخ سرقت، 
تجاوز جنسی و قتل در استرالیا بسیار پایین است؛ بنابراین می توانید 
در سراسر این کشور بدون هیچ گونه ترسی گردش کنید. از آنجا که 
استرالیا از جمعیت چند ملیتی برخوردار است، هیچ فرد خارجی در 

این کشور احساس غریبگی نمی کند.
 8- ژاپن | مقیاس شاخص صلح جهانی: 1/322

ژاپن که از نظر تکنولوژی بسیار پیشرفته است،  به خاطر حفظ صلح 
در جامعه شــهرت دارد و با مقیاس شــاخص صلح جهانی 1/322، 
هشتمین کشور صلح طلب دنیاست. نرخ جرم  های خشونت آمیز و 
قتل در این کشور بسیار پایین است. ژاپن فقط برای امنیت داخلی 
نیروی دفاعی داشــته و به هیچ وجه، نیروی نظامی حرفه ای ندارد. 

همچنین، ژاپن ارتباط صمیمی با کشورهای همسایه دارد.
7- کانادا | مقیاس شاخص صلح جهانی : 1/287

دولت کانادا، امنیت شــهروندان را به عنوان یکــی از عوامل اصلی 
کشورشان در نظر می گیرد. این کشــور، نرخ قتل و جنایت بسیار 
پایینی دارد. براســاس گزارش OECD )ســازمان همکاری های 
اقتصادی و توســعه ای(، کانــادا از مقیاس رضایــت از زندگی  7/6 
 از1۰ برخوردار اســت.کانادا از جمله کشورهایی است که جمعیت

تحصیل کــرده ای در جهان دارد. درصــد جمعیت تحصیل کرده 
 این کشــور52/6 %  اســت. دولت، مجازات اعدام را در سال 1۹76

منع کرده است. 
6- فنالند | مقیاس شاخص صلح جهانی : 1/277

فنالند، کمترین میزان فســاد را در جهــان دارد. چهارچوب قوی 
قانونی در این کشــور، دولت را پاســخگو و آزاد نگه می دارد. نیروی 
 نظامی فنالند، فقــط در ماموریت های صلح جویانه ســازمان ملل

شــرکت می کند. فنالند، در ســطح باالی تحصیــالت و برابری 
 جنسیتی رتبه بندی شده است و برای هیچ سطحی از آموزش، پول

نمی خواهد.
5- سوئیس | مقیاس شاخص صلح جهانی : 1/275

شهرهای تمیز، نرخ پایین جرم و کیفیت باالی مواد غذایی، سوئیس 
را به یکی از خوشبخت ترین کشورها برای زندگی تبدیل کرده است. 
سوئیس از سیستم آموزشی و مراقب های بهداشتی عالی برخوردار 
 اســت؛ این امر، فرصت های ناتوانــی را کاهش داده و اســتعداد و

بهره وری را بهبود بخشــیده است. نرخ دســتمزد در این کشور باال 
 بوده و نرخ مالیات نسبتا پایین اســت؛ همچنین، سوئیس یکی از

بهشت های مالیاتی و جزو سرسبزترین کشورهای جهان است.
4- نیوزيلند |  مقیاس شاخص صلح جهانی : 1/221

نیوزیلند، توسعه و پیشرفت اجتماعی واقعی، حبس پایین و روابط 
دوستانه با کشورهای همسایه را داراست. سیستم قضایی مستقل و 
نیروی متعهد پلیس در این کشور وجود دارد. این کشور امن، سیستم 
آموزشی در سطح جهانی و مراقبت های بهداشتی پیشرفته را نیز ارائه 
می کند. سیستم مراقبت های بهداشتی رایگان یا با هزینه کم دولتی 

در صورت بیماری یا بیکاری در این کشور ارائه می شوند.
3- اتريش | مقیاس شاخص صلح جهانی : 1/198

و اما سومین کشور صلح طلب دنیا ، اتریش است. این کشور اروپایی، 
مکانی عالی برای زندگی است؛ چرا که نرخ جرم و قتل پایینی دارد. 

از قانون دوچرخه ســواری برای حفاظت از محیط زیست برخوردار 
است. اتریش با سرانه جزئی تولید ناخالص داخلی، یکی از غنی ترین 
کشورهای جهان اســت؛ همچنین، این کشور از اســتاندارد باالی 

زندگی و سیستم های حمل و نقل بزرگی برخوردار است.
2- دانمارک | مقیاس شاخص صلح جهانی : 1/150

دانمارک کمترین میزان فساد را داشــته و خوشبخت ترین کشور 
جهان است. نرخ باالی باسوادی، سیستم های پیشرفته مراقبت های 
بهداشتی، استاندارد باالی زندگی و کامیابی، دانمارک را به کشوری 

استثنایی برای زندگی تبدیل کرده است. 
این کشور اروپای شمالی نیز در میان کشورهای برجسته از نظر برابری 
جنسیتی، رتبه بندی شده اســت که این امر، حضور قوی زنان در 
سیاست، بهداشت و آموزش در دانمارک را نشان می دهد؛ همچنین 
سطح باالی رفاه اجتماعی در این کشور، تحصیالت و مراقبت های 

بهداشتی رایگان را وعده می دهد. 
1- ايسلند | مقیاس شاخص صلح جهانی : 1/148

ایســلند، صلح طلب ترین کشور دنیاســت. مقیاس شاخص صلح 
جهانی در این کشور  1/148 است و نشــان از آرامش حاکی بر این 
کشور دارد. این کشور از سطح باالی دموکراسی، برابری جنسیتی 
 و مدت حبــس پایین برخوردار اســت؛ همچنین، نرخ باســوادی

۹۹ درصدی در این کشــور وجود دارد و تحصیالت در این کشــور، 
 بدون هزینه است. مردم ایسلند یکی از آگاه ترین مردمان در جهان 

هستند.

پیشنهاد سردبیر: 
درآمد گردشگری ايران، ساعتی يک میلیون دالر

به شــروع بازی هــای المپیــک 2۰16 نزدیــک و نزدیک تر 
می شویم و تب و تاب این بازی های مهم، کم کم همه جا پدیدار 
می شود.بســیاری، از ســال پیش برای حضــور در این بازی ها 
برنامه ریزی کرده اند و کم کم راهی ریو، این شهر پر آوازه برزیل 
می شوند؛بنابراین دانســتن اطالعاتی از شــرایط آب و هوایی، 
وضعیت حمل و نقل و اطالعاتی از مردم ریو و هزینه های ممکن 
در ریو، بسیار کارآمد است و البته بســیاری نیز برخالف عالقه 
و هیجانشــان برای حضور در ریو، امکانش را ندارند؛ با این همه 

توصیه می کنیم شناخت بیشتر ریو را از دست ندهند.
با ما همراه باشید تا با مجموعه ای از مطالب المپیکی شامل مراکز 
خرید، هتل ها، رستوران ها، دیدنی های مهم، ورزشگاه ها و... آشنا 

شوید.
از ريودوژانیرو بیشتر بدانید

شهر زیبای ریو دوژانیرو، در سرزمین پهناور برزیل )به پرتغالی: 
Rio de Janeiro( قــرار دارد و نــام آن به معنــای رودخانه 
ژانویه است. این شهر که به اختصار ریو نامیده می شود، یکی از 
بزرگ ترین شهرهای ساحلی در دنیاست که به سبب ساحل های 
متنوع، مجسمه فوق العاده مسیح و البته جشنواره هایش، شهرت 
 بسیاری دارد. شــهر ریو در واقع نوعی شــبه جزیره است که از

ســه طرف با آب اقیانــوس اطلــس احاطه می شــود. جالب 
اســت بدانید که ریو دومین شــهر بزرگ برزیــل و همچنین 
ششــمین شــهر بــزرگ در آمریکاســت. کشــور برزیل در 
 نیمه جنوبی کــره زمین و در نزدیکی خط اســتوا قــرار دارد؛

در نتیجه دارای آب و هوایی گرمســیری و اســتوایی است و به 
همین جهت، پوشش گیاهی متنوع و نمایی سرسبز دارد.

زبان مردم ريو: گرچه اســپانیایی، زبانی رایج و گســترده در 
آمریکای التین است، ولی زبان مردم برزیل پرتغالی است؛ البته 
دانستن زبان اسپانیایی ممکن اســت در درک زبان پرتغالی به 

کارتان بیاید!
پول رايج در ريو: رئال

نرخ تبديل ارز: 1 دالر آمریکا = 3/26 رئال برزیل
اختالف ساعت با ايران: 7 ساعت و 3۰ دقیقه

وضعیت بهداشت: از ســال 2۰15 برزیل شیوع ویروس زیکا 
را تجربه کرد. ویروس زیکا از طریق نیش پشــه منتقل می شود 
و به ندرت افرادی دچار بیماری خواهند شــد. عالئم ابتال به این 
ویروس، مشابه آنفلوانزاست و خطری ندارد؛ اما ابتالی زنان باردار 
به این بیماری عواقب چندان خوشی ندارد و احتمال آسیب به 
مغز کودک و کوچکی سایز سر را در پی دارد. مسافرت به برزیل و 

ریو، به خانم های باردار اصال توصیه نمی شود.
 ،)berimbau( سوغات شهر: قهوه برزیلی، ســاز بریمبائــو

مجسمه های سرامیکی و... است. 
جمعیت ريو: آخرین بار در سال 2۰1۰ سرشماری شده و میزان 

جمعیت این شهر 6/32 میلیون نفر است.
میزان سفر ســاالنه توريست ها به ريو: در ســال 2۰12، 
5/17میلیون توریست وارد شهر ریو شده و درآمد حاصل از آن 

6/6 میلیارد دالر آمریکا بوده است!
موقعیــت اقتصادی: اقتصاد شــهر ریــو، دومیــن اقتصاد 
بزرگ منطقه ای و مرکز مالی در برزیل اســت. این کالن شــهر 
 همچنیــن از بزرگ ترین مناطق اقتصــادی در آمریکای التین

محسوب می شود. ریو یکی از سریع ترین رشدهای اقتصادی را 
در دنیا داراست. 

هنگامی که به کشوری غریبه سفر می کنید، دانستن شماره های 
ضروری و عباراتی بــرای برقرار کردن ارتباط با دیگران بســیار 

کارآمد است.
ساعت کار بانکی: معموال ۹ صبح تا 16 )برخی از بانک ها تا 17(

آب و هوای ريودوژانیرو
به طور کلی شرایط آب و هوایی در بخش جنوبی برزیل معتدل 
 اســت و در تمام فصول ســال، میانگین دمای روزانه، تنها بین
 فاصله ای از 21/5درجه ســانتیگراد تا 26/6 درجه ســانتیگراد

در نوسان است؛ این درست یعنی در برزیل هوای بسیار سرد یا 
گرم را تجربه نخواهید کرد.
فرهنگ غذايی شهر ريو

به طور کلی فرهنگ غذایی برزیل بسیار غنی  است؛ به گونه ای  که 
در هر منطقه از برزیل، غذای خاص آن قســمت را خواهید دید. 
عمده غذاهای سنتی برزیلی از سه فرهنگ تاثیر پذیرفته که به 
طعم و شکل کنونی خود رسیده است. غذاهای برزیلی عمدتا از 
فرهنگ بومیان هندی، برده های آفریقایی و همچنین شهروندان 

پرتغالی  تاثیر پذیرفته است.
از جمله غذاهای معروف ریو می توان به موارد زیر اشاره کرد:

Churrasco Rodízio: گوشت کبابی
Feijoada: غذایی ملی که شامل لوبیا سیاه و برنج با گوشت 

گاو و گوشت خوک است.
Arroz e Feijão: برنــج و لوبیــا )همــراه بــا گوشــت 
قرمز، مــرغ یا ماهی؛ به همراه ســاالد و ســیب زمینی ســرخ 
 شــده( ســنتی ترین غذایی اســت کــه در ریو، بــه راحتی

پیدا می شود.

از ابتدای ســال ۹5 تاکنون، 2 میلیارد و 85۰ میلیــون دالر ارز از ورود 
گردشگران خارجی به کشور به دست آمده که با این حساب، به دوسوم از 
اهداف برنامه رسیده ایم.رییس سازمان توسعه تجارت که در هم اندیشی 
جامعه تورگردانان بخش خصوصی و دولتی سخن می گفت، آمار درآمد 
ارزی حاصل از گردشگری در چهار ماه نخســت امسال را 2/85میلیارد 
دالر اعالم کرد که این رقم، گویای درآمد متوسط روزانه 23 میلیون دالر 

برای گردشگری کشورمان است.
ولی ا... افخمی، با اشــاره به انتقادهای مطرح شــده از سوی تورگردان ها 
 درباره کمبــود حمایــت از صنعــت گردشــگری، در بیانــی متقابل

اظهار کرد: کار کردن و برداشتن موانع سخت است. مطمئنم اگر بیشتر 
به گشایش هایی که بعد از برجام حاصل شــده، بپردازیم، می توانیم این 
نوید را بدهیم که برخی موانــع، به مرور حذف خواهند شــد.وی ادامه 
داد: توقع بر این اســت که تورگردان هــا، از موقعیــت پیش آمده برای 
 کشــور، بهره برداری مطلوب تر و برنامه ریزی بهتری داشــته باشــند؛

به عنوان نمونه، هفته گذشته سفری به آستاراخان داشتم که با توجه به 
درخواست تجار ایرانی، دو پرواز در هفته به این مقصد برقرار شده؛ اما این 
پروازها با کمبود مسافر مواجه اســت. یکی از تورگردان ها که در آن سفر 

همراه  ما بود، برای جذب گردشگر از این مقصد اعالم آمادگی کرد. 
عالوه بر ایــن، می توان از ایــن پرواز به عنــوان ارتباط روســیه و عمان 
برای جذب گردشــگران روس به ایران اســتفاده کرد؛ در حالی که اگر 
برنامه ریزی درســتی صورت نگیرد، ممکن اســت یک خط هوایی را که 
قابلیت درآمدزایی برای کشــور دارد، از دســت بدهیم.افخمی در ادامه 
سخنانش، با اشــاره به خواسته تورگردانان کشــور برای اعمال معافیت 
مالیاتــی در واردات خودروهای گردشــگری، اظهار کــرد: محدودیتی 
برای ورود این خودروها به کشــور نداریم؛ اما گاهی تقاضا برای معافیت 
مالیاتی وجود دارد که این امکان پذیر نیســت. طبق قوانین، هر کاالیی 
که به کشــور وارد می شــود، باید حقوق ورودیه  آن را پرداخت کند. وی 
 ادامه داد: ان شــاءا... بانک ها کمک کــرده و منابع مالــی را در اختیار ما

قرار می دهند و امیدواریم سال دیگر در چنین هم اندیشی، شاهد شنیدن 
خبر تامین خودروهای مناسب گردشگری باشیم.

افخمی همچنین درباره جوایــز صادراتی و حمایت هایی که ســازمان 
توســعه تجارت می تواند از بخش گردشگری داشــته باشد، توضیح داد: 
متاسفانه دولت با مشکالتی مواجه است و در بسته حمایت های صادراتی، 
قادر نبوده ریالی به سازمان توســعه تجارت بدهد؛ اگر کمک هایی هم به 
راه اندازی خطوط هوایی شود، مربوط به تامین مالی سال گذشته است. 
اگر دولت ما را تامین مالی می کرد، حتما دربست همه آن را تقدیم بخش 
خصوصی گردشگری می کردیم. وی افزود: البته در بودجه سازمان توسعه 
تجارت، منابع مالی خوبی پیش بینی شــده که اگــر تخصیص یابد، در 

چارچوب ضوابط موجود، می توان ارائه کرد.

کریســتف که یک بلند پرواز و دریانــورد اهل جنــوا- ایتالیا بود 
که گفته شــده بر حســب اتفاق، قاره آمریکا را کشــف کرد. وی از 
سوی پادشاهی کاستیل که بخشی از اســپانیا به حساب می آمد، 
 موظف بود تا راهی را از ســمت غرب به هندوستان بیابد. او در سال
 14۹2 میــالدی به همــراه 3 کشــتی از عرض اقیانــوس اطلس

گذر کرد؛ ولی به جای آســیا به قاره آمریکا رســید. وی شخصیتی 
بحث برانگیــز دارد؛ برخی او را مســئول کشــته شــدن بومیان 
 آمریکایی می دانند و برخی به دلیل رواج دادن فرهنگ غربی، از او

تقدیر می کنند.
تولد

در رابطه با تولد و محل آن، نمی توان به طور قاطع گفت که در کجا 
چشم به جهان گشوده است؛ ولی گفته می شود او اهل جنوا درایتالیا 
بوده و برخی او را اهل اســپانیا می دانند.کریستف در تاریخی بین 
26 اوت تا 31 اکتبر ســال 1451 میالدی به دنیا آمده است.پدر او 
 دومنیکو کلمب، تاجر پشــم بود و مادرش دختر یک تاجر پشم. او

3 برادر کوچک تر از خود و یک خواهر داشت. 
زندگی

او درکنار یکی از برادران خود، نقشه نگاری را جدا از شغل خانوادگی 
آموخت. او تا حدود سن 24 سالگی خواندن و نوشتن بلد نبود؛ ولی با 
توجه به عالقه ای که به ناخدا شدن داشت، به تحصیل علم پرداخت.

در سال 1474، در کنار کارکنان کشتی ســرمایه داران اسپنوال به 
سفر رفت که این کشتی، متعلق به یکی از مشتری های پدرش بود.

او بعد از گذشت سال ها و تبدیل شدن به یک ملوان، نهایتا در سال 
14۹2 قاره آمریکا را کشف کرد.

بعد از این کشــف تاریخی، چندین بار دیگر به قاره آمریکا سفر کرد 
و این شروعی بود برای شــکل گیری تاریخ خونین و پر رنج و عذاب 

بومیان و مردم آمریکا.
مرگ

کریســتف کلمب در 2۰ می 15۰6 میالدی در ســن 54 سالگی 
درگذشــت. او وصیت کرده بود که در آمریکا به خاک سپرده شود؛ 
ولی با توجه به نبودن کلیســایی مناســب در آن زمــان، وی را در 
اسپانیا و شهر »واالدولید« به خاک سپرده و بعدها او را به جمهوری 

دومنیکن منتقل کردند.

درآمد گردشگری ايران، 
ساعتی يک میلیون دالر

 کريستف کلمب؛ کاشف قاره
آمريکا

ويژه

مشاهیر گردشگری

آبشارهای دوزخ دره در اســتان همدان واقع است. این دره 
که عناصر زیبای طبیعی و چشــم اندازهــای بدیعی دارد، 
عالقه مندان زیادی را، به ویژه در فصل تابســتان، به سوی 
 خود جلب می کند. وجــود بیشــه زار و رودخانه در عمق

دره های رشته کوه های الوند، زیبایی های گردشگاهی آن 
را دو چندان کرده اســت. الوند کوهســتانی است وسیع در 
جنوب همدان که از شــمال غربی تا جنوب شرقی کشیده 

شده؛ مسیر دسترسی به این دره از غرب همدان شروع شده، 
از مریانج و سوالن گذشته و به امامزاده کوه می رسد. در کف 
این دره، از آبریز چشــمه های کوچک و بزرگ، رودخانه ای 
به راه می افتد که به رودخانه اصلی برفین دره امامزاده کوه 

می پیونــدد. »دوزخ دره« از دره های صخره ای و ریزشــی 
است و آبشــار این دره که حدود 15 متر ارتفاع دارد، بسیار 
معروف است. در این منطقه پنج دهکده باصفا وجود دارد که 
آخرین آنها به برفه جین)برفین( معروف است. در جوار این 

دره، باالی تپه ای در دامنه کوه، مقبره امامزاده ای واقع است 
که کف آن با قالیچه های کوچک مفروش شــده و هر کس 
 مرادی داشــته باشــد، چنین قالیچه ای برای امامزاده کوه

نذر می کند. پس از دست یافتن به مراد خود، باید به عهدش 
وفا کرده و قالیچه ای به امامزاده اهدا کند.

زیبایی های طبیعت الوند، با آداب و رسومی چند هزار ساله 
در هم آمیخته است.

آبشارهای دوزخ دره

معرفی شهر ريو دو ژانیرو؛

هیجان المپیک در برزيل

با آرام ترین کشورهای جهان آشنا شوید
زندگی در کشوری آرام و به دور از هر گونه هیاهوی سیاسی، اجتماعی و... آروزی هر شخصی است. اينکه محل زندگی ات آرام و با ثبات باشد، شايد اولین معیار برای داشتن يک 
زندگی با کیفیت است؛ اما آيا می دانید صلح طلب ترين کشورهای جهان کدام هستند؟! گزارش شاخص جهانی صلح  ) GPI ( از موسسه اقتصاد و صلح، سطح نسبی صلح را در 
162 کشور نشان می دهد. آنها، کشورها را برمبنای 22 شاخص مختلف، از جمله سطح خشونت، جرم، روابط با کشورهای همسايه، نبود جنگ، مشارکت در صلح ملل متحد، حفظ 

ماموريت، مدرسه سازی و... رتبه بندی کرده اند.

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 1924  | August 04  , 2016 |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL yusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



12
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  1924 | پنجشنبه 14 مرداد 1395 | 01 ذی العقده 1437

در حاشیه يادداشت

اخبار

مدیرمنطقــه 15 شــهرداری اصفهان گفت: عملیــات احداث 
سایت بازی کودکان بوستان نیکو با اعتبار 800 میلیون ریال در 

بوستان نیکو - خیابان جی غربی در دست اجراست.
رضا مختاری افزود: ســایت بازی بوســتان نیکو تا پایان ســال 

جاری تکمیل می شود.
مدیرمنطقه 15 شــهرداری اصفهان عنوان کرد: ســایت بازی 
کودکان اَبر نیز در خیابــان جی غربی – خیابان اَبر در دســت 

اجراست.
مختاری با اشــاره بــه اینکه این پــروژه 70 درصد پیشــرفت 
 داشــته اســت، بیان کرد: ســایت بازی کودکان اَبر بــا اعتبار

 800 میلیون ریال احداث می شود.

 با حضــور علما و فرهیختــگان، دو اثــر جدید کنگــره عالمه 
حاج شیخ محمد تقی بهلول در اصفهان رونمایی می شود.

 در این مراسم که با عنوان شــگفتی روزگار و اجرای نجم الدین 
شریعتی مجری شــناخته شــده برنامه تلویزیونی سمت خدا 
همراه خواهد بود، آیت ا... مهدوی و حجت االسالم رنجبر نیز به 

سخنرانی خواهد پرداخت.
این مراســم که به همت ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان و ستاد برگزاری کنگره بزرگداشت عالمه بهلول برگزار 
می شــود،امروز 14 مرداد ساعت 17 از شــبکه اصفهان به طور 

زنده پخش می گردد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری اصفهان اعالم کرد: 
در شرایط تغییر اقلیم و کم آبی اصفهان ، متاسفانه شاهد خزان زودرس 

درختان شهر اصفهان به خصوص درختان چنار در تابستان هستیم.
 احمد سلیمانی پورگفت: وضعیت شهر اصفهان بحرانی است  به طوری 
که از سال 76 تاکنون متاسفانه اصفهان رو به خشکسالی رفته و هر سال 

تاثیرات خشکسالی را بیشتر روی درختان می بینیم.
وی با بیان اینکه میزان بارندگی سال گذشــته در شهر اصفهان از حدود 
120 لیتر بــه 70 تا 80 لیتر کاهش یافته اســت ، افزود: امســال میزان 
بارندگی 40 درصد کمتر از سال گذشته بود و این پیش بینی انجام شده 

که سال آینده شرایط بارندگی بدتر خواهد شد.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری اصفهان اظهارکرد: 
متاسفانه بافت خاک ما و حاصلخیزی آن به شرایطی رسیده که به دلیل 
 کم آبی و آبیاری های ســطحی، الیه های ســختی پیدا کرده و خاک با 

الیه های سخت از نفوذ آب به عمق ریشه جلوگیری می کند.
 وی با اشــاره به بارش برف در سال های گذشــته، ادامه داد: وجود برف

 الیه های خاک را باز می کرد، زمین از حالت خشکی در می آمد و گیاهان 
و درختان مطلوب ترین شرایط را داشــتند، اما اکنون مجبور هستیم به 

دلیل عدم بارش باران ،ساالنه 5 مرتبه درختان شهر را شست وشو دهیم.
سلیمانی پور گفت: تا یک ماه پیش سم پاشی درختان شهر را انجام دادیم 

و در حال حاضر شست وشوی درختان انجام می شود.
وی اضافه کرد: در شــرایط تغییــر اقلیم و کم آبی اصفهان ، متاســفانه 
شــاهد خزان زودرس درختان شــهر اصفهان به خصوص درختان چنار 
 در تابستان هستیم، البته امســال خزان درختان کمتر بود چون میزان

 آبیاری ها را نسبت به سال گذشته افزایش دادیم.
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان وجود 
آالینده ها و ریزگردهــا را در خزان زودرس درختان بی تاثیر ندانســت 
و گفت: نکته دیگر این اســت که باید تعادل بین جــذب آب و امالح را 
 داشــته باشــیم، اما الیه های ســخت خاک به دلیل کم آبیاری باعث

  می شود ریشــه های درختان سطحی شــده  درختان خنک نشوند و 
در نتیجه  خزان رخ می دهد.

وی یادآور شد: برخی شهروندان که دوره های مختلف سازمان پارک ها 
و فضای سبز شهرداری اصفهان را طی کرده و کارت های همیاران فضای 
سبز را دریافت کرده اند، با اداره نظارت سازمان پارک ها و فضای سبز در 
ارتباط هستند و جاهایی که هدر روی آب وجود دارد را به سازمان اطالع 

می دهند.

در ادامــه مطالبه گری اجرایی شــدن مفاد قانــون عفاف و حجاب 
مصوبه سال 1384 شــورای عالی انقالب فرهنگی جمعی از مردم و 
خانواده معزز و معظم شهدا با همراه داشتن طومار امضا شده توسط 
مردم در راهپیمایی عفاف و حجاب اصفهان در دفتر حجت االسالم 
احمد سالک جمع شده و روند اجرای این مصوبات را از نایب رییس 

کمیسیون فرهنگی مجلس جویا شدند.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلس شــورای اســالمی ضمن 
تشــکر از غیرت اســالمی جمع حاضر و حرکت عظیــم مردمی 
در راهپیمایــی 21 تیر تصریح کــرد: این اقــدام میدانی و حرکت 
اصفهان نشانگر این اســت که در شرایط حســاس و الزم و بالقوه 
تدین مردم اصفهــان از دفــاع از دیــن را می تــوان بالفعل کرد.

حجت االســالم ســالک در ادامه به بیان مشــکالت ایجاد شده در 
ســر راه اجرا و نظارت قانون عفاف و حجــاب در ابتدای نمایندگی 
خود در مجلــس نهم پرداخــت و بیان کــرد: فرار دســتگاه های 
اجرایی به لحــاظ مرزبندی هــای الزم در بین برخی اســتانداران 
برای مطالبه اجرایی این قانون از دســتگاه ها مــواردی بود که پس 
از نظارت یکســاله به آن برخورد کردیم. وی عنــوان کرد: مبارزه با 
علت بدحجابی الزم اســت اما بهتر اســت برای این کار مراحلی در 
نظر گرفته شود، ابتدا آشــنا کردن مردم با محتوای معرفت دینی، 
دوم استفاده از ابزار تکنولوژی برای منتشــر کردن احکام اسالم و 
سوم عزم ملی که این ســه می تواند ریشه بدحجابی را خشک کند. 
حجت الســالم ســالک در پایان به نیروهای حزب اللهــی و مردم 
 متدین و خانواده معظم شــهدا قول داد اولین دســتور کار خود در 
مجلس دهم را نظــارت بر اجرای ایــن قانون قــرار داده و از همه 

دستگاه های مجری این قانون، مطالبه جدی داشته باشند.

سايت بازی کودکان بوستان نیکو 
احداث می شود

 رونمايی از دو اثر جديد کنگره 
عالمه بهلول در اصفهان

 خزان زودرس درختان 
در قلب تابستان

نماينده مردم اصفهان در مجلس مطرح کرد؛
 لزوم وجود عزم ملی 

برای اجرای قانون عفاف و حجاب

سمیه 
پارسادوست

سه شــنبه های بدون خودرو عنوان طرحی اســت که از چند ماه 
قبل در شــهر اصفهان کلید خورده و از 12 مرداد به صورت ویژه 
 و به همراه اجرای برنامه های مختلف در خیابان چهارباغ عباسی 

کلید خورد.
از این پس، هرهفته در این روز مردم اصفهان شاهد خیابانی بدون 
خودرو همراه با انواع برنامه های شــاد و مهیج و آموزشی از ساعت 

16 لغایت 22 خواهند بود.
چهارباغ عباســی از دیرباز مکانی بود که به ســبب وقوع باغ های 
بزرگ و درختان انبوه جایگاهی مفــرح و دیدنی را برای گذراندن 

اوقات فراغت بزرگان شهر فراهم می کرد.
روز سه شــنبه به همت پویش مردمی ترافیک شهر اصفهان و با 
همکاری کمیته فرهنگ شــهروندی، مدیریت تفریحی سازمان 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری، ســازمان ورزش، اداره آموزش 
معاونت حمل و نقل شــهرداری اصفهان و پلیس راهور، چهارباغ 
ســبک دیگری از عبور و مرور را به خود دید؛ روشــی که احیای 

سنت دوچرخه سواری در گذشته بود.
در این مراسم که نخستین روز از سه شــنبه های بدون خودرو در 
این محدوده شــهر به شــمار می رفت، برنامه های متنوعی برای 
تمامی سنین از کودکان تا بزرگســاالن و افراد مسن چیده شده 
بود و جذابیت برنامه ها به قدری باال بود که لحظه به لحظه بر تعداد 

حاضران افزوده می شد.
عکس هايی که چهارباغ قديــم را در ذهن عابران به 

تصوير می کشید
بعد از نمایشگاه دوچرخه های مختلف، در ابتدای مسیر از دروازه 
دولت که جلو می آمدی، نخســتین چیزی کــه توجهت را جلب 
می کرد تابلوهایی با عکس های قدیــم و جدید چهارباغ بود که در 
وسط خیابان روی چهارپایه  گذاشته شده بود و عابران با دیدن آنها 
به حیرت فرو می رفتند و بعضا دقایقی را در ارتباط با هریک از آنها 

بحث می کردند.
 یکی از شــهروندان در حین تماشــای تصاویر گفت: در چهارباغ 
کم کم باید بعد ترافیکی و حمل و نقل محــور و بعد فرهنگی آن 
پررنگ شود؛ دقیقا مثل کارهایی که در اینجا انجام شده، آشنایی 
با گذشته شــهرمان برای ما خیلی تاثیر گذار خواهد بود و مسلما 

باعث خواهد شد حجم عظیم استفاده از خودرو کم شود.
وی افزود: اصفهان یک شهر  موزه اســت و هرگوشه آن به تنهایی 
 یک بخش مهم محســوب می شــود. به طور قطــع اجرای طرح 
سه شنبه های بدون خودرو باعث خواهد شــد چهره شهر بهتر و 
بیشتر از قبل حفظ شود، این برنامه قابلیت این را دارد که در دیگر 

شهرهای ایران هم اجرا شود.
آموزش هــای ترافیکی به کــودکان در کنار بازی و 

تفريح
در بخش دیگری از خیابان آموزش عالئم ترافیکی و نقاشی روی 

صورت کودکان از جمله برنامه های اجرایی بود که باعث می شــد 
فرزندان این شــهر در کنار تفریح کردن و لذت بــردن از فضای 
خیابان از همان ســنین کودکی با نمادهای ترافیکی آشنا شوند. 
همچنین در بخش بازی های فکری با وجود اقســام وسایل بازی 

فکری، ذهن کودکان برای بازی های دسته جمعی آماده می شد.
گروه پرفورمنس با در دســت داشتن ماسک هایی که به دوچرخه 
متصل شــده بود به صورت نمادینــه مردم را به دعــوت از ترک 

خودروهای شخصی و استفاده از دوچرخه فرا می خواندند.
مردان شهر اصفهان به صورت گروهی، سوار بر دوچرخه سرتاسر 
خیابــان را طی کــرده و زنان هم در وســط خیابــان پیاده روی 
می کردند، بدون هیچ ترســی از رد شدن ماشــینی پر سرعت از 

کنارشان.
در قســمت اصلی برنامه، در مکانی که جایگاه برقرار شــده بود، 
نوازنده ای به صورت زنده موسیقی می نواخت و مجری، برنامه ای 
شــاد و مهیج را برای بینندگان اجرا می کرد. اســتند آپ کمدی 
توســط یکی از بزرگان عرصه بازیگری و تئاتر اصفهان محمد آقا 
نریمانی، مسابقه دوچرخه سواری توسط حاضرین و اهدای جوایز 
ارزنده، نمایشــنامه  خوانی با حضور پری کربالیــی و کارگردانی 

رادمهر کشانی از جمله برنامه هایی بود که در این روز اجرا شد.
طرح ســه شــنبه های بدون خودرو بايد برای همه 

شهروندان نهادينه شود
 یکی از بانــوان اصفهانــی در حالی که داشــت با دوســت خود

 پینگ پنگ بازی می کرد، گفت: ایــن فضا برای من خیلی جالب 
بود. من اولین باری بود که از این خیابان رد می شدم. قبل از حضور 
در برنامه، نمی دانستم قرار است که چهارباغ شاهد این همه برنامه 

باشد و زمانی که دیدم خیلی برایم جالب بود.
وی ادامه داد: با اینکه، برنامه سه شنبه های بدون خودرو نخستین 
روز خود را تجربه می کند ولی باید گفت که مردم استقبال خیلی 
خوبی از آن بــه عمل آورده اند. اگر این اتفاقات ادامه داده شــود و 
مسئوالن بتوانند برای همه محیط و وسایل ورزشی تعبیه کنند، 
به جز از فضاسازی شهر، سالم ســازی بدنی و روحی خوبی برای 

شهروندان ایجادخواهد شد.
اجرای برنامه های مختلف هرهفته از ساعت 16 تا 22 

در چهارباغ عباسی
در میان مراســم همزمان با پخــش صــدای اذان از بلندگوهای 
مســتقر در جایگاه اصلی برنامه، مردم برای خواندن نماز جماعت 
در خیابانی که برای اولین بار پس از ســال ها تردد هرگونه وسیله 
نقلیه موتوری در آن ممنوع شــده بود، گرد هم جمع شدند و نماز 

جماعت را در کنار تفریح و فراگیری امور مختلف به جای آوردند.
بدون شــک تداوم برنامه هایی فرهنگی همچون سه شــنبه های 
بدون خودرو به همراه اجرای فرایض دینی، باعث می شود که مردم 

نصف جهان، بار دیگر به فرهنگ غنی خود بازگردند.

مهــدی جمالی نژاد، به نشســت فعاالن 
اقتصــادی اســتان اصفهان بــا اعضای 
کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلس 
رفته بود کــه  در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
اصفهان برگزار شد. نمایندگان و فعاالن اقتصادی حاضر در جلسه از 
مشکالت و کمبودها گفتند. از اینکه قاچاق، صنعت استان اصفهان 
را نابود کرده است، کمبود آب، ســالمت مردم اصفهان را در خطر 

انداخته و در تنش آبی شدید قرار داریم و... 
 نوبت به شــهردار که رســید، ســفره درد دل هم انگار باز شد. از 
بی مهری هــای صورت گرفتــه در حق اصفهان گفــت . از همان 
درد سال های دور و دراز این اســتان و این شهر که هیچ کس هم 
 مرهمی برای آن پیدا نمی کند. اینکه اصفهان را به نام »برخوردار« 
 از حق و حقوقش محروم کرده اند و به مشــکالت آن رســیدگی 
نمی کنند. حرف دل جمالی نژاد وقتی ملموس تر به چشم می آید 
که شامگاه سه شــنبه در نطق تلویزیونی رییس جمهور ، باز هم از 
»دریاچه ارومیه« سخن گفته شد، اما هیچ اسمی از »زاینده رود« 
به میان نیامد و انگار که »اصفهان« جزوی از »ایران« نیســت. روز 
گذشته استاندار اصفهان هم در همین باره باز از گالیه هایش گفت. 
زرگرپور گفت که مشکالت اصفهان ملی است و باید نگاه ملی هم 
به آن بشود . شهردار اصفهان در نشست نمایندگان استان با فعاالن 
اقتصادی به نکته درستی اشاره کرد وقتی گفت : »تصمیم نداشتم 

در جلســاتی که دولتمردان و یا مسئوالن کشــوری در آن حضور 
دارند لب به سخن باز کنم، اما اســتان اصفهان بیشترین شهید و 
جانباز را در طول دوران دفاع مقدس برای دفاع از همه این مرز و بوم 
تقدیم کرده اما افرادی مطرح می کنند که اصفهان چه کرده است.« 
و بعد با اشــاره به تشییع شــهدای مدافع حرم در اصفهان،  جواب 
آنهایی که می گویند اصفهان چه کرده است را داد : » شهدای شهر 
اصفهان ثابت کردند که جای جای این کشــور، را دوســت دارند و 
برای آن جان فشــانی می کنند.« اما مثل اینکه این دوست داشتن 
که شهردار از آن حرف می زند، یک طرفه است و فقط اصفهان باید 

جانفشانی کند! 
جمالی نژاد با اشاره به مشکالت شــهر اصفهان گفت: »حال شهر 
اصفهان بســیار بد اســت و این شهر از بســیاری از مشکالت رنج 
می برد. امروز آلودگی شهر اصفهان بیش از سایر کالنشهرهاست، 
خانواده های اصفهانی با بیماری هایی همچون ام. اس و ســرطان 
دست و پنجه نرم می کنند و ســرمایه های اجتماعی در این شهر 
کاهش یافته است. پاالیشــگاه اصفهان سال هاســت که عوارض 
آالیندگی پرداخت نمی کند و در واقع خون بهای مردم را پرداخت 

نمی کند. « 
خون بهای مردم را پرداخت نمی کنند. به نظر می رســد دردهای 
 اصفهان یکــی، دوتا نیســت. این شــهر از خــودی و غیرخودی 

می خورد!

 سه شنبه های بدون خودرو؛

روزگارینودرانتظارنصفجهان
جمالی نژاد :

میگویندمگراصفهانچهکرده؟

پیشنهاد سردبیر: 
آماده باش به زائران اربعین

 همزمان با آغاز دهــه کرامت و هفته تجلیــل از امامــزادگان و بقاع متبرکه 
ویژه برنامه هایی در جوار حرم مطهر بقاع متبرکه سراســر اســتان اصفهان 

برگزار می شود.
 معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اظهار 
داشــت: با فرا رســیدن دهه کرامت و هفته تجلیل از امامزادگان در راستای 
تکریم مقام شامخ امامزادگان و بقاع متبرکه این ســتارگان آسمان امامت و 

والیت ویژه برنامه هایی در استان اصفهان برگزار می شود.
حجت االسالم و المسلمین حسن امیری افزود: مراسم بزرگداشت امامزادگان 
در جوار حرم مطهر 29 امامزاده عظیم الشــان برگزار می شــود، همچنین 
 22 نمایشگاه و سلســله مباحث نمایشــگاهی با عنوان »نگین فیروزه ای« 

برپا می گردد.

همزمان با آغاز دهه کرامت جمعی از خادمان حرم علی ابن موسی الرضا)ع( 
به نصف جهان آمدند.

 حضور این خادمان در شهر اصفهان با اجرای ویژه برنامه هایی همراه خواهد 
بود که با همکاری موسســه خدمات مشــاوره ای جوانــان و پژوهش های 
اجتماعی آستان قدس رضوی در اصفهان برگزار خواهد شد.این مراسم دیروز 
با استقبال از خادمان حرم امام رضا در فرودگاه اصفهان آغاز شد. قرار است در 
طی دهه کرامت و با برنامه های مختلف کل شهر اصفهان، با حضور خادمان و 
پرچم حرم امام مهربانی ها مهربان تر شود و با همکاری مجموعه های مختلف 
فرهنگی، برنامه ها هر چه باشکوه تر برگزار گردد.گفتنی است؛ بازدید از زندان 
اصفهان، برخی از بیمارســتان ها، دیدار با علما، نیروهای مســلح و برخی از 

مسئوالن از دیگر برنامه های حضور خادمین در اصفهان است.

خادمان با پرچم  امام  مهربانی ها  به  اصفهان آمدندبقاع متبرکه استان در دهه کرامت آذين بندی می شوند

معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
اســتان اصفهان گفت: امروز همزمان با ایام والدت حضرت 
فاطمه معصومه)س( و آغاز دهه کرامت، مراســم ســالگرد 
خاکسپاری شهدای غواص رأس ســاعت 18:30 در خیمه 

حسینی گلستان شهدای اصفهان برگزار می شود.
سید علی قریشی افزود: همچنین مراسم پاسداشت شهدای 
غریب و مظلوم آزاده و مراسم هفتمین روز از شهادت سردار 
شهید کریم سلیمی قهفرخی، شــهید محمدعلی)مهدی( 
جنیرانی، شهید معین حق پرست و شهدای گمنام به صورت 
همزمان با مراسم سالگرد خاکسپاری شهدای غواص برگزار 

خواهد شد.
وی گفت: مراسم سالگرد خاکسپاری شهدای غواص اصفهان 
با حضور آحاد مردم به ویژه نسل جوان با برنامه های متنوع از 
جمله اکران مستند حماسه حضور مردم اصفهان در مراسم 
تشییع شهدای غواص در ســال 94 همراه است که از عموم 

مردم برای شرکت در این مراسم دعوت می شود.
قریشی تصریح کرد: سردار شــهید کریم سلیمی قهفرخی 
فرزند سید احمد و اعزامی از استان اصفهان که چندی پیش 
در معراج شهدا شناســایی شــده بود، روز پنجشنبه هفتم 
مرداد ماه در آستانه ایام شهادت امام جعفر صادق)ع( توسط 
مردم همیشه در صحنه اصفهان تشــییع و به خاک سپرده 

شد.

مدیر منطقه 11 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: مراســم 
ورزش صبحگاهی به مناسبت آغاز دهه کرامت در بوستان 

درخشان برگزار شد.
رســالت با بیان اینکه ورزش یکی از ضروریات زندگی بشر 
اســت، افزود:  ورزش کــردن نه تنها بــه افزایش آمادگی 
جسمانی کمک می کند بلکه برای تقویت روح و روان نیز 

مفید است.
مدیرمنطقه 11 با اشــاره به اینکه اولین قدم برای توسعه 
ورزش میــان اقشــار مختلف اشــاعه فرهنــگ ورزش 
همگانی برای ســالمت جسم و روان اســت، عنوان کرد: 
برای توســعه ورزش همگانی باید مواردی همچون کسب 
 نشاط و شــادابی، جلوگیری از گســترش ناهنجاری ها و 
بزهکاری های اجتماعی، ایجاد امید و ارتقای بهره وری از 
نتایج ســرمایه گذاری های مادی و معنوی در نظر گرفته 
شود.رسالت خاطرنشــان کرد: در همین راستا شهرداری 
اصفهان نیز به برگزاری ورزش صبحگاهی در بوستان ها و 
توسعه ورزش و فضاهای ورزشی قدم های موثری برداشته 

است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه دو بوستان بزرگ به زودی در 
منطقه احداث می شود،ادامه داد: با احداث این دو بوستان 
امکان توســعه ورزش صبحگاهی در قســمت های دیگر 

منطقه فراهم خواهد شد. 

برگزاری مراسم سالگرد 
خاکسپاری شهدای غواص

 توسعه ورزش صبحگاهی 
در بوستان های منطقه 11

شهرداریحج و زیارتبنیاد شهید 

آماده باش 
به زائران اربعین

 پیش بینی تولید 210 هزار
تن گندم در استان اصفهان

 عاشقان سید و ســاالر شهیدان به خط شــدند تا با آغاز 
 ثبت نــام پیــاده روی اربعیــن از 16 مرداد امســال با 
برنامه ریزی بهتــر و در امنیت به عتبــات عالیات اعزام 
شــوند.مدیر کل حج و زیارت اســتان با اعالم این خبر 
تاکید کرد: با توجه به حضور پرشور مردم در ایام اربعین 
امسال ســتاد اربعین به صورت مرکزی و در استا ن ها از 
چند هفته قبل فعالیت خود را آغاز کرد تا شرایط بهتری 

برای عزیمت زائران اربعین فراهم شود.
غالمعلی زاهدی با اشــاره به تشــکیل ســتاد اربعین در 
اســتان اصفهان با 12کمیته زیر مجموعــه تاکید کرد: 
سازمان حج و زیارت با مسئولیت کمیته ثبت نام و اعزام 
برنامه ریزی الزم برای انجام این فعالیت را در دستور کار 

قرارداده است.
وی از آغاز پیش ثبت نام از  16 مردادماه در سامانه سماح 
به صورت همزمان در سراســر کشــور خبر داد و افزود: 
هزینه صدور ویزا و مبلغ قابل پرداخت برای انجام ســفر 

اربعین بعد از سفر اربعین اطالع رسانی می شود.
مدیر کل حج و زیارت اســتان اصفهان بــه فعالیت 195 
دفتر خدمات زیارتی زیر نظر این ســازمان اشــاره کرد و 
گفت: از این تعداد حــدود120 دفتر در شــهر اصفهان 

وظیفه خدمات دهی به زائران را برعهده دارند.

مدیــرکل شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی منطقه 
 10 کشــورارزش 210 هــزار تــن گندم خریداری شــده
  از کشــاورزان اســتان را بیــش از 267 میلیــارد تومان

 اعالم کرد. 
رضا نیک نــداف بابیان اینکه ســازمان جهاد کشــاورزی 
 اصفهان خریــد 210 هــزار تن گنــدم را در این اســتان 
پیش بینی کرده بود و اکنون این پیش بینی محقق شــده 
اســت، افزود: خرید گندم از کشاورزان اســتان در مناطق 
سردســیر ادامه دارد و انتظار می رود خرید تضمینی گندم 
از کشاورزان استان اصفهان در ســال جاری بیش از میزان 

پیش بینی شده باشد.
خرید گندم ســال جاری از 27 اردیبهشــت ماه از مناطق 

گرمسیری استان آغاز شده است. 
 وی میــزان گندم خریداری شــده در ســال گذشــته را

 194 هزار تن اعالم کرد و از رشد 25 درصدی خرید در این 
استان در سال جاری خبر داد.

 نیک نــداف، حمل ســریع گندم های خریداری شــده به 
 مراکز ذخیره ســازی شــرکت و کارخانجات آردســازی و

 ذخیره سازی اســتاندارد گندم را یکی از اقدامات مهم این 
شرکت در زمینه حفظ و حمایت از کیفیت سالمت گندم ها 

در سال جاری بیان کرد. 

جهاد کشاورزی
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر: 

چشم اصفهان به مدال المپیکی روشن می شود؟

ســی و یکمین دوره  سمیه مصور
بازی های المـــپیک 
ریو، در حالی فردا با برگزاری مراســم افتاحیه در شهر 
 ریودوژانیرو برزیل آغاز می شــود کــه اصفهانی ها امیدوارند 
ریو 2016 برای ورزش این دیار خوش یمن بوده و باالخره طلســم 

بی مدالی ورزشکاران نصف جهان در این رقابت ها شکسته شود.
ورزشــکاران اصفهانی، بــا وجود کســب موفقیت های متعــدد و مدال های 
رنگارنگ، چــه در عرصه داخلی و چــه در جریان رقابت های آســیایی و جهانی، 
تاکنون تجربه کسب مدال المپیکی را نداشته اند و ســهم ورزش استان از بزرگ ترین 

فستیوال ورزشی جهان، فقط حسرت بوده است.
حضور ورزشــکاران اصفهانی در المپیک از رقابت های 1964 توکیو آغاز شد و رضا استکی در 
رشته وزنه برداری و حسین غفوری زاده در رشــته دوومیدانی، اولین ورزشکاران استان بودند که 
فرصت شرکت در این رویداد را به دســت آوردند و تا به امروز حضور ورزشــکاران هم استانی در این 
مسابقات به تناوب ادامه داشته است؛ حاال چشم ورزش دوستان اصفهانی به 5 ورزشکاری است که از این 
استان راهی سرزمین قهوه شده اند تا ببینند که این بار چشــم اصفهانی ها به مدال المپیکی روشن می شود یا 

خیر؟
روند کسب سهمیه برای ریو 2016 برای ورزش اصفهان، با رشــته دوومیدانی آغاز شد و رضا قاسمی توانست 

برای دومین دوره متوالی، ورودی شــرکت در این تورنمنت مهم را در ماده دوی ســرعت 100 متر کســب 
 کند. در ادامه نیز نوبت به ســجاد مردانی در رشــته تکواندو، گلنوش ســبقت الهی در رشته تیراندازی،
 سهراب مرادی در رشته وزنه برداری و امیر غفور به همراه تیم ملی والیبال رسیدکه سهمیه حضور در 

این رقابت ها را کسب کنند.
در آستانه آغاز المپیک ریو، به وضعیت ورزشکاران پر امید اصفهان نگاهی می اندازیم:

سبقت الهی؛ بانوی رکوردساز
گلنوش ســبقت الهی، اولین بانوی اصفهانی است که با کسب ســهمیه، در این رویداد بزرگ 
شرکت خواهد کرد. ملی پوش 25 ساله ایران، در حالی با کسب سهمیه ریو در تپانچه 10 متر 

بادی، نامش رابر سر زبان ها انداخته که سابقه حضورش در تیم ملی به یک سال می رسد.
سبقت الهی سال گذشته و به هنگام برگزاری مســابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در کشور 
هند و در فینال رشــته تپانچه 10 متر بانــوان، با قرار گرفتن بر پله چهــارم این رقابت ها، 
توانست سهمیه المپیک ریو 2016 را کســب کند. با توجه به رکوردهایی که سبقت الهی 
در مسابقات جهانی آلمان از خودش به جا گذاشت و جایگاهی که او در آسیا دارد، انتظار 
مدال آوری در المپیــک آرزویی تقریبا محال خواهد بود و تنها حضــور او در این آوردگاه 
ورزشــی بزرگ، می تواند یک افتخار بزرگ برای ورزش اصفهان به حساب بیاید که اولین 

بانوی ورزشکار تاریخ ورزش استان را به المپیک فرستاده است.
بر اساس برنامه اعالم شده، ســبقت الهی روز یکشــنبه 17 مرداد از ساعت 16:30 عصر 

رقابت خودش را در ماده تپانچه 10 متر با حریفان آغاز خواهد کرد و روز نوزدهم مرداد 

هم در ماده 25 متر تیراندازی خواهد کرد.
مرادی؛ شانس اول طال

غیبت سه ساله ســهراب مرادی در میادین جهانی سبب شــده تا همه نگاه ها به روی تخته رفتن او باشد. این 
وزنه بردار دســته 94 کیلوگرم تیم ملی، تالش می کند که با حضور پرقدرت در این رقابت ها، به جبران مافات 
المپیک گذشــته بپردازد. مرادی که در ســال های گذشــته آنچنان روی فرم نبود، طی یکی دو سال گذشته 
توانست با تمرینات پیاپی، دوباره به شــرایط ایده آل خود برسد و با کسب قهرمانی در وزن خود، سهمیه حضور 

در المپیک را به دست آورد.
با توجه به رکوردهای ثبت شده از سهراب مرادی، کسب مدال طالی وی در ریو قطعی به نظر می رسد. مرادی 

بامداد روز یکشنبه 24 مرداد به روی تخته می رود.
قاسمی؛ دومین حضور، دومین تجربه

رضا قاسمی، نخســتین ورزشــکار اصفهانی بود که موفق شد سال گذشته در مســابقات گزینشی قزاقستان، 
ســهمیه حضوردر المپیک را به دســت آورد. او که بعد از حضور در المپیک لندن، بایــد در ریو دومین تجربه 
 المپیکی خودش را پشت ســر بگذارد، برای نخستین بار توانســت تیم ایران را در آســیا، در دوهای سرعت،

صاحب عنوان کرده و پرچم کشورمان را به اهتزار درآورد.

اصفهانی  ورزشــکار  این 
تالش می کند که در پرمدال ترین 

رشــته المپیک، هم برای کاروان ایران 
افتخارآفرینی کند و هم برای استان اصفهان، 

مدال به ارمغان آورد. بدون شــک قاســمی در کنار 
تالش برای کســب مــدال، به دنبــال آن اســت که در 

رقابت های دوی 100 متر، بتواند از خود رکورد بر جای بگذارد 
و افتخاری دیگر بر افتخاراتش بیفزاید. دونده ملی پوش کشورمان، 

در رقابت های دوی 100 متر روزهای 23 و 24 مرداد به میدان می رود.
مردانی؛ امیدواری به مدال

سجاد مردانی، نخســتین حضور خود در المپیک را تجربه می کند؛ با این حال 
بسیاری امیدوار هســتند که با توجه به عملکرد خوب ســجاد مردانی در مسابقات 

مختلف جهانی و آســیایی و البته تمرینات خوبی که این ورزشــکار اصفهانی پشت سر 
گذاشته، بتواند بار دیگر برای ایران افتخار آفرینی کند.

این تکواندوکار وزن۸7+ کیلوگرم اصفهانی، در حال حاضر رقبای بســیار قدرتمندی در وزن 
چهارم دارد که مبارزه با جسور بایکازوف از ازبکستان، دونگمین چا از کره و آنتونی اوبامه از گابن، 

جدی ترین مســابقات او در المپیک ریو خواهد بود؛ ولی سجاد تالش می کندتا با استفاده از آمادگی 
بدنی و البته چاشنی شانس، در این رقابت ها به مدال برسد.

رقابت های دســته ۸7+ کیلوگرم تکواندو هم روزهای 30 و 31 مرداد برگزار می شود و در حقیقت مردانی 
جزو آخرین ورزشکاران کاروان ایران است که باید مسابقات خودش را برگزار کند و اگر تا آن زمان، سهراب 

مرادی مدالی خوشــرنگ از مســابقات وزنه برداری صید کرده باشد، مطمئنا فشــارها از روی دوش مردانی 
برداشته خواهد شد.

غفور؛ در انديشه کار بزرگ والیبالی
 تیم ملی والیبال ایران توانست بعد از 52 سال، ســهمیه حضور در بزرگ ترین فستیوال ورزشی جهان را

به دســت آورد که این موفقیت را می توان جزو شیرین ترین اتفاقات ورزشی کشــور پس از انقالب به 
حساب آورد.  

والیبالیست های کشورمان در مسابقات انتخابی المپیک، 7 بازی سرنوشت ساز مقابل حریفان خود 
انجام دادند و با قبول تنها یک شکست مقابل فرانسه، برای نخســتین بار به المپیک راه پیدا کردند. 
بدون شک حضور امیر غفور در این رقابت ها به عنوان سهمیه اصفهانی المپیک، جزو افتخارات این 

استان پهناور قلمداد می شود. 
غفور و هم بازی هایش در تالش اند که حاال که این آرزوی 52 ســاله راتحقق بخشــیدند، بتوانند 
با صعــود از مرحله گروهی، با کمی خوش شانســی به جمــع 4 تیم برتر المپیــک راه پیدا کنند. 
 رقابت هــای والیبــال المپیک از 1۸ مــرداد با نبرد ایــران و آرژانتیــن، برای ورزش ایــران آغاز 

می شود.

پرونده ويژه برای ريو 2016؛

چشماصفهانبهمدالالمپیکیروشنمیشود؟
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روان شناسی شخصیت 

داستان  کوتاهحکایت

پیشنهاد سردبیر: 
در همه حال شکر گزار باشید

روزی در یک هوای سرد ارباب به نوکرش گفت برو بیرون ببین اگر 
باران می بارد لباس مناسب تر بپوشم. نوکر تنبل، در جواب گفت : 
بیرون رفتن ندارد گربه مان تازه از بیرون آمده اگر بدنش خیس بود 

بدان که باران می بارد .
 ارباب دوباره گفــت: می خواهم پارچه ای بــرای میزبانم ببرم، برو 
وسیله ای بیاور که دو زرع از این پارچه را ببرم. نوکر گفت: دم گربه 
نیم زرع است ، چهار تا دم گربه می شود ۲ زرع . ارباب عصبانی شد 
و گفت: الاقل برو سنگ یک منی بیاور تا با آن گندم وزن کنم . نوکر 
تنبل جواب داد : که من گربه را بارها کشیدم درست یک من است 

گربه را به جای سنگ استفاده کن .
 ارباب بسیار عصبانی شــد و گربه را از خانه بیرون انداخت و گفت: 
خیالت راحت شــد حاال برو هم سنگ و هم وســیله اندازه گیری 

پارچه را بیاور و هم ببین باران می بارد یا نه .
  به همین دلیل اســت که هر وقت کســی بخواهد تنبلی کند به او

 می گویند : »برای او دم گربه نیم زرع است«.

آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید!
یک نفردر آب دارد می سپارد جان

یک نفر دارد که دست و پای دائم  می زند
روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید

آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن،
آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید

که گرفتستید دست ناتوانی را
تا توانایی بهتر را پدید آرید،
آن زمان که تنگ می بندید

برکمرهاتان کمربند،
در چه هنگامی بگویم من؟

یک نفر در آب دارد می کند بیهود جان قربان!
آی آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید!

نان به سفره،جامه تان بر تن؛
یک نفر در آب می خواند شما را...

***
فریاد می زنم 

من چهره ام گرفته !
من قایقم نشسته به خشکی !

مقصود من ز حرفم معلوم بر شماست  
یک دست بی صداست 

دست من کمک ز دست شما می کند طلب
 فریاد من شکسته اگر در گلو 

وگر فریاد من رسا
من از برای راه خالص خود و شما

فریاد می زنم
فریاد می زنم!!

نیما یوشیجدم گربه نیم زرع است...
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دانستنی ها

- توت فرنگی در مقایسه با پرتقال ویتامین C بیشتری دارد. 
- اگر می دانســتید که افکارتان چقدر قدرتمندند، حتی برای یک 

لحظه دیگر هم منفی فکر نمی کردید. 
- زنان بیشتر تحت تاثیر بوی یک مرد قرار می گیرند تا چهره او. 

- دســت شــما ممکن اســت 50 درصد قدرتش را بدون انگشت 
کوچکتان از دست بدهد. 

- خود گربه ها تصمیم می گیرند با انســان ها زندگی کنند و خود را 
اهلی کنند. 

- برای درک کردن و خندیدن به یک لطیفه، 5 ناحیه مختلف از مغز 
درگیر می شود. 

- سیگار کشــیدن و مصرف دخانیات باعث می شــود موهای شما 
سریع تر سفید شود!

 - باالترین رکورد ثبت شــده دمای بدن انســان متعلق به یک تب
 46 درجه می باشد!

- پانداها هیچ جای مشــخصی برای خوابیدن ندارند. آنها هر جایی 
که احساس خستگی کنند، می خوابند.

- فلســفه وجود ســاقدوش مرد، جلوگیری از دزدیده شدن عروس 
توسط خواستگاران دیگرش بوده است. 

ویرایش ذهن 

سیســتم در چنین حالتی، آرام اســت و نیــروی حیاتی اش صرف 
امور بیهوده نمی شود. ذهن در حالت ســکون قرار می گیرد. در این 
حالت چون خوراکی دریافت نکرده آرام اســت، دســتور نمی دهد، 
حکم صادر نکرده محاسبه نمی کند و چون در حالت بی عملی قرار 

گرفته، انرژی ذخیره می کند. 
پس ابتدا ذهن به »بی عملی« مایل اســت؛ یعنــی از انجام کارهای 
اضافی، مانند قضاوت کردن که به شدت شــاخ و برگ اضافی تولید 
می کند، می پرهیزد. مرحله بعــد برای ویرایش ذهن دقت روی این 
نکته است که در هر موقعیتی که هستم به جز مواردی که هشداری، 
اخالقی یا تعهدی کاری و حرفه ای است، تا از من نپرسند و نخواهند 
اظهار نظر نمی کنم توجه کــرده اید که غالب تنش ها و اســترس 
ها از یک اظهار نظر نابجا شروع می شــود مثال نظردادن در اموری 
که ما نســبت به آنها کم اطالع یــا بی اطالع هســتیم. در واقع نظر 
 ما در چنیــن مواقعی یک واکنــش عصبی و تحریک آمیز اســت و

 می تواند دامنه های آشوب و تنش را به سرعت به یک حریق عاطفی 
مسموم هدایت کند. پرســش اینجاســت که چرا ما در هر موردی 
باید اظهار نظر کنیم؟ و متاســفانه نظرات غیر رسمی و فاقد جوهر 
شــناخت و معرفت و تعهد را به دیگران هم تحمیل می کنیم. اینکه 
نظری ندهیم و شنونده باشــیم، بهتر اســت و ما را به خود متعالی 
نزدیک تر می کند یا با واکنش نادرســت دیگران را هم دچار مغلطه 
کنم، کدام خردمندانه تر اســت؟   نکته دیگــر در ویرایش ذهن این 
است که تمرین کنیم در حریم خصوصی افراد مداخله نکنیم. رعایت 
همین یک نکته مــا را از امواج منفی و هجوم احساســات مهاجم و 
ســتیزه جو حفاظت می کند. بســیاری از مناظره ها و مباحثات ما 
 با دیگران و اطرافیان دخالت در حریم خصوصی دیگران محســوب

 می شــود. مثال چرا همســرت در روز تعطیل با دوســتانش بیرون 
رفته و تو را تنها گذاشته اســت؟ چقدر حقوق می گیری؟ و بسیاری 
مداخله های دیگر که همه علف های هرز و بی خیر و برکتی هستند 

که باغچه ذهن ما را درگیر خود کرده است. 
ادامه دارد....

میچــل در حــال رانندگی در یک جــاده چهار مســیره بود 
که ناگهــان یک کامیــون خشکشــویی جلویــش پیچید. 
موتورسیکلتش به کنار کامیون برخورد کرد، میچل سرنگون 
گردید و  آرنج چپش خرد شــد و لگنش شکست. مصدومیت 
او شــدید بود ولی زندگی اش را تهدید نمی کرد؛ اما متاسفانه 
درپوش معیوب باک موتورسیکلت باز شد و دو نیم گالن بنزین 

روی میچل و موتور داغ پاشید. 
به دنبــال آن توده ای آتش بــه پهنای یک متر و ارتفاع ســه 
متر شعله ور شد و میچل در کانون این شــعله ها قرار گرفت. 
 تنها دلیل زنــده ماندن او این بود که فردی غریبه با کپســول 
آتش نشــانی به فرو نشــاندن آتش پرداخت. سوختگی بدن 
میچل بالغ بر شصت و پنج درصد بود. کاله ایمنی او مانع شد 
مغزش جزغاله شود و کاپشن چرم او از تن و بازوانش محافظت 
 کرد. بــا این حال وضــع او بســیار وخیم بود و بعیــد به نظر

 می رسید جان سالم به در برد. 
در بیمارستان به اغما فرو رفت؛ پزشــکان دو هفته او را در این 
حالت نگه داشتند تا جلوی ضربه روحی را بگیرند. بدن میچل 
مثل گوشت بریان، پلک هایش از شــدت تورم بسته و وزنش 

بیش از بیست کیلوگرم کم شده بود. 
ظرف چهار ماه بعد با دلگرمی های دوستانش مراحل دردناک 
و طاقت فرسایی چون شست و شوی پوست مرده در جکوزی، 
کشش بقایای پوست، و باز و بسته شدن نوارهای زخم بندی را 
پشت سر گذاشت. شانزده بار درد پیوند پوست را به جان خرید 

و وزنش به پنجاه و شش کیلوگرم تقلیل یافت. 
عاقبت، انگشــتانش نیز قربانی این حادثه شد، اما تو هم ناشی 
از درد پس از عمل جراحی این باور را در او ایجاد کرده بود که 
آنها هنوز سر جایشان هستند. تنها پس از آنکه نوارپیچی ها باز 

شد میچل پی برد انگشتانش را از دست داده است. تشخیص 
 ناگهانی این حقیقت که زندگی اش تا ابد تغییر یافته اســت 
می توانســت او را در عزا و ماتم فرو ببرد؛ امــا در عوض اولین 
جمله ای که بر زبان آورد این بود: »اوه، مثل اینکه باید با بیلیارد 

خداحافظی کنم!« 
در مواجهه با این حقیقت عاقبت به این نتیجه رسید: »زمانی 

انگشت داشتم؛ حاال دیگر نداشتم. 
 اینکــه آن واقعــه را چگونه تعبیر کنم دســت خــودم بود. 
می توانستم به چشــم فاجعه به آن بنگرم یا به چشم چالش 

تصمیم گرفتم دومی را انتخاب کنم.« 
پس از دو ماه می بایست تمرین دردناک از نو راه رفتن را شروع 
می کرد. ماه سوم بود که تازه توانست صورتش را ببیند بعد از 
پیوند، پوست صورتش شبیه لحاف چرمی به نظر می رسید که 
بدون ظرافت وصله و پینه شده بود؛ اما خونسردی او از مشاهده 
نتیجه حیرت انگیز بود. وقتی خود را در آینه دید اولین چیزی 

که گفت این بود: »هی، این آقا چه قیافه با حالی دارد!«
 میچل تشــویق هــای دوســتانش، پرســتارانی کــه دائم 
دور و برش بودند و حتی دربانی به نام جو را در گذر از آن دوره 
سخت در بیمارســتان ارج می نهد. دکتر مارک گورنی، جراح 
پالستیکی که بیشتر جراحی های ترمیمی میچل به دست او 
صورت گرفت، مشــقت های میچل را چنین خالصه می کند: 
»سوختگی حاد، فجیع ترین و دردناک ترین وضعیتی است که 
انسان ممکن است با آن مواجه شود درد آن مثل این است که 

هر روز پوست آدم را زنده زنده بکنند.«
اما میچل طاقت آورد. پس از مرخصی از بیمارســتان، دوران 
توان بخشــی اش را در خانه مادر نامزدش سپری کرد. او بیوه 
زنی بود که مچل را در لباس پوشــیدن، حمام رفتن، باز کردن 

 درها، روشــن کردن تلویزیون و جــواب دادن به تلفن کمک
 می کرد. وقتی میچل متوجه شد که می تواند بعضی کارها را با 
پاهایش انجام دهد. نقطه عطفی در توان بخشی او آغاز شد. او 

دریافت که می تواند خود را از آن زندگی اسارت بار رها سازد. 
 همچنان که مهــارت زندگی بدون انگشــت را فرا می گرفت،

 می بایســت بر مانع بزرگ دیگری هم غلبه می کرد. پیش از 
سانحه، او تا حدی به زیبایی چهره  خود می نازید و حتی برای 
زیبایی بیشتر، چانه کاشــته بود. اما وقتی آن سانحه زیبایی 
چهره اش را از بین برد، متوجه شــد دنیا چقدر بی وفاســت! 
هنگامی که باالخره جرأت یافت از خانه بیرون برود با دنیایی 

بی رحم مواجه شد. 
بــزرگ ترهــا از نــگاه کــردن در چشــمانش اجتنــاب 
 مــی کردنــد. وقتــی از کنــار مدرســه ای رد مــی شــد،

 بچه ها او را هیــوال خطاب می کردند. در همــان هنگام عزم 
خود را جزم کرد که به مردم دنیا نشــان دهد بر خالف ظاهر 
اســفبارش، مردی صمیمی، با محبت و باصفــا در وجودش 
نهفته است. او رســالت زندگی خود را در گرو اثبات این شعر 

به جهانیان نهاد: 
صورت زیبای ظاهر هیچ نیست                           

ای برادر، سیرت زیبا بیار!
خیلی زود کشف کرد که با اعمال و رفتار خود می تواند عظمت 
درونش را به دیگران نشان دهد. پس از شش ماه با اینکه هنوز 
به تنهایی نمی توانســت دکمه شــلوارش را ببندد دوباره در 
کالس های آموزش خلبانی شرکت کرد. دیگراز نگاه کردن در 
چشمان دیگران طفره نمی رفت، ساعدش را برای دست دادن 
دراز می کرد و یک بار دیگر طبیعت شــاد و سرزنده ای را که 

پیش از سانحه داشت بروز داد. 

بازگشت از دوزخ... آن هم دوبار! )قسمت دوم(

 نوع موهای ما، شــخصیت مــا را لو می دهنــد. برخی از
 روان شناســان مدل موی هر فرد را نشانگر شخصیت آن 
فرد می دانند. حال شــما را با 7 مدل مو و نوع شــخصیت 

متناسب با آنها آشنا می کنیم. 
1- موی بسیار کوتاه: 

این مدل مو، اهل ورزش بودن، نظامی بودن یا بیمار بودن 
صاحب خود را نشان می دهد. 

2- موی کوتاه: 
 این مــدل مو، محافظه کاری و ســازگاری افراد را نشــان 

می دهد. 

3- موی بلند:
 این مدل مو، ماهیت هنری و عصیانگری را نشان می دهد. 

در غالب فرهنگ ها نشانه جذابیت و زیبایی است. 
 در زنان باالی 40 ســال نشانه آن اســت که لزوما در برابر 

پیر شدن از خود مقاومت نشان می دهند. 
4- موی بلند، کثیف و ژولیده:

این افــراد دارای بیماری کاهلی و تن آســایی، دلزدگی و 
القیدی هستند و قوه تشخیص و داوری ندارند. 

5- موی آراسته در مردان: 
معموال این افــراد از کفش و لباس آراســته متناســب با 

یکدیگر نیز اســتفاده می کنند که نشــانه به رخ کشیدن 
موقعیت، جایگاه اجتماعی و شغلی آنهاست. 

6- موی در حال ریزش و کم پشت در مردان: 
معموال این افراد که در حال طاس شــدن هستند و معدود 
تارهای باقیمانده را با دقت و وســواس خاصی به ســمت 

طاس سر، شانه می زنند که نشانه خودخواهی آنهاست. 
7- موی غیر عادی و نامتعارف: 

این مدل نشــانگر ماهیت ناســازگار، عصیانگر و شورشی 
است. همچنین ممکن اســت فرد گرایشات مد پرستانه و 

هنری داشته باشد. 

خداوند در قرآن فرموده: »الن شکرتم الزیدنکم « نعمت ها 
را شکر و ســپاس گویید تا آنها را برای شــما زیاد کنم.برای 
پرورش اعتماد به نفس نگویید: اعتماد بــه نفس ندارم، در 
این صورت با خود صادق نبوده ایــد. اگر می خواهید خیلی 
دقیق باشــید بگویید: االن اعتماد به نفســم کم اســت و 
 در حال پرورش آن هســتم و لحظه به لحظــه به آن افزوده 
می شــود. به خاطر اعتماد به نفســی که دارید خدا را شکر 
کنید.  شکرگزاری به شما احساس بودن و داشتن می دهد 
که این احســاس خود منجر به افزایش اعتماد به نفس شما 
می شود. چون شــما به خاطر آنچه دارید شکر می کنید. در 
حقیقت شــکرگزاری هم نوعی تلقین به نفس اســت و هم 

نوعی توجه و تکرار و هم نوعی رضایت خاطر و پذیرش. 

 - انــرژی از طریــق دهــان نشــت مــی کند. به وســیله
 صحبت های بیهوده شایعه پراکنی، ایراد گرفتن، خبرچینی 
و هر نوع صحبت بی ثمری که در دنیا وجود داشــته باشد... 

انرژی ات را هدر نده  و آن را برای مهرورزی به کار بگیر. 
- اگر گل ها آموخته اند که پس از گذران زمستانشان چگونه 

دگرباره بشکفند پس تو نیز می توانی... 
- مسائل و مشــکالت و تجربه های دشــوارتان را بستایید. 
هر تجربه ای که ســبب شــود به موهبت ژرف تری دست 
 یابید، باید ســتوده شــود، هر اندوه و ناکامی و تجربه دشوار 
می کوشد شما را به ســوی فهم و ادراکی عظیم تر هدایت 
کند تا سرانجام به شیوه موثرتر و کامل تری از زیستن دست 
یابیــد. از این رو تجربه های دشــوار را بایــد برکت زندگی 

دانست. 
- کسی که خواهان لذت اســت، باید برای پذیرش رنج هم 

آماده باشد. هر چه قله بلندتر باشد دره عمیق تر است. 
- در زندگی، چیزهایی که واقعا می خواهی، هیچ گاه آســان 

به دست نمی آید. 

اعتماد به نفس

تلنگر

می گویند که ایاز غالم سلطان محمود غزنوی، 
در آغاز چوپان بود و با گذشــت زمان، در دربار 
پادشاه صاحب منصب شــد. او اتاقی داشت که 
هر روز صبح به آن ســر می زد و وقت خروج بر 
در اتاق قفلی محکم می زد. تا اینکه درباری ها 
گمان کردند ایاز گنجی در اتــاق پنهان کرده 
است و موضوع را از ســر حسادت به گوش شاه 

رساندند .
پادشاه دستور داد وقتی غالم در اتاقش نیست 
در را باز کننــد و گنج نهان را به محضر شــاه 
بیاورند. به این ترتیب 30 نفــر از بدخواهان به 

اتاق ایــاز ریختند و قفل را شکســتند و هرچه 
گشــتند چیزی نیافتند جز یک چارق کهنه و 
یک دســت لباس مندرس که به دیوار آویخته 
شــده بود.به این ترتیب دست خالی پیش شاه 
برگشتند و آن وقت ســلطان به خنده افتاد که 
» ایاز مردی درســتکار اســت . آن لباس های 
مندرس مربوط به دوره چوپانی اوســت و آنها 
در اتاقش آویخته اســت تا روزگار فقر و سختی 
اش را به یاد داشته باشد و به رفاه امروزش غره 

نشود.«
هدف از بازگویی داستان ایاز، این بود که افراد 

در هر جایگاهی که هســتند همیشه پوستین 
کهنه روزگار سختی را برای خودشان نگه دارند 

همراه یکی از دوســتانم وارد قهوه خانه   ای کوچک شدیم و تا قدرت، آنها را مغرور و غافل نکند.
سفارش  قهوه دادیم. به سمت میز که می رفتیم، دو نفر دیگر 
وارد قهوه خانه شدند و آنها هم سفارش قهوه دادند: 5 تا قهوه 
لطفا… ۲ تا برای ما و 3 تا هم قهوه مبادا… سفارششــان را 

حساب کردند و ۲ تا قهوه شان را برداشتند و بیرون رفتند.
 از دوســتم ســوال کردم : داســتان این قهوه هــای مبادا 

چه بود؟
دوستم جواب داد: اگر کمی صبر کنی به زودی تا چند لحظه 

دیگه حقیقت را متوجه می شوی…
آدم های دیگری نیــز وارد کافه شــدند… دو دختر آمدند، 

نفری یک قهوه سفارش دادند، پرداخت کردند و رفتند…

 ســفارش بعدی 7  تــا قهوه بود ولــی از طــرف 3 وکیل… 
3 تا قهوه برای خودشان و 4 تا قهوه هم مبادا…

 داســتان داشــت جالــب مــی شــد. همان طــور کــه 
 بــه داســتان کوتــاه قهوه هــای مبــادا فکر می کــردم و
  از هــوای زیبــای آفتابــی و منظــره  زیبــای خیابــان

  رو بــه روی کافــه لــذت می بردم،مــردی بــا لباس های 
کهنه وارد کافه شد که بیشتر از هر چیزی به گداها شباهت 
داشت… با مهربانی از قهوه  چی ســوال کرد: قهوه  مبادا هم 

دارید؟
یک داســتان کوتاه خیلی ســاده  بــود)!( مــردم به جای 
افرادی که نمی تواننــد پول قهوه بدهند، با پول خودشــان 
قهوه مبادا می خرند…رســم قهوه  مبادا از شــهرناپل ایتالیا 
 آغاز شــد و کم کم به همه جای دنیا ســرایت کرد…بعضی  

مکان ها ی دیگر هم هســت که شــما به جز  نوشیدنی گرم 
می توانید هزینه یک ســاندویچ یا حتی غذای گرم یک نفر 

دیگر را نیز بپردازید.
قهوه مبادامردی که در اتاقش را قفل می زد 

شخصیت شناسی و نوع  مدل مو 

در همه حال شکرگزار باشید
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حوادثيادداشت

پیشنهاد سردبیر: 
همسر صیغه ای اسطوره فوتبال، هپاتیت نوع A  گرفت

مادری برای ازدواج دائم با شــوهر صیغه ای خود، دخترخردسالش را با 
خوراندن قرص متادون کشت.

دومین روزفروردین ماه امســال زنی جــوان نگران و آشــفته خودرا به 
بیمارســتانی در جنوب تهران رســاند و کودک بی جانش را به پزشکان 
سپرد وگریه کنان خواستار نجات جان وی شــد. معاینات نشان داد که 
این دخترک با نام ساراکوچولودیگر نفس نمی کشد و بررسی جسد هیچ 
عالیمی از کودک آزاری یا مرگ براثر سانحه را نشان نداد.ماجرای مرگ 
مرموز دختربچه ابتدا به کالنتری خزانه تهران و ســپس به بازپرس ویژه 
قتل مخابره شد و جسد ساراکوچولو با دستور قضایی در اختیار پزشکی 
قانونی قرار گرفت تا با اقدامات آســیب شناسی و آزمایشات سم شناسی 
علت مرگ وی مشخص شــود.مادر ســارا نیز در بازجویی های ابتدایی 
ادعا کرد دخترک شب پس از بازیگوشــی خوابیده و صبح از خواب بیدار 
نشده است.درحالی که همه تصور می کردند ساراکوچولو بر اثر نارسایی 
جانباخته است. پزشکی قانونی پس از گذشت 5 ماه در نظریه ای علمی 

عنوان کرد دخترک بر اثر خوردن قرص متادون از پای درآمده است.
همین کافی بود تا مادر ســاراکوچولو تحت تحقیق قرار گیرد. این زن با 
اصرار به بی گناهی از وجود قرص متادون در خانه اش اظهار بی اطالعی 
کرد تا اینکه پس از ســکوتی طوالنی لب به اعتراف تلخی گشود.این زن 
جنایتکار به کارآگاهان جنایی گفت:چند ســال پیش وقتی شوهرم به 
زندان افتاد به طورغیابی از او طالق گرفتم و ســپس به صیغه مردی در 
آمدم که به او عالقه  داشــتم.وی افزود:خیلی اصرار می کردم تا او با من 
ازدواج دایم کند امــا نمی پذیرفت و مدام می گفت چــون تو بچه داری 
باید صیغه من بمانی.خیلی اذیت می شــدم تا اینکــه روز عید تصمیم 
گرفتم با قتل سارا از این شرایط خالص شوم. شــب شده بود که به سارا 
قرص متادون خوراندم و وقتی چشم هایش را بست تا صبح باالی سرش 
نشستم و به روزگار خودم گریه کردم و با روشــن شدن هوا درحالی که 
مطمئن بودم سارا دیگر زنده نیست جسدش را به بیمارستان رساندم.این 
مادر جنایتکار گفت:پس از قتل، عذاب وجدان بیچاره ام کرده بود و مدام 
کابوس می دیدم یاد شــیرین کاری های سارا می افتادم، هیچ گاه خودم 

را نخواهم بخشید

یک مار پیتون در نزدیکی روستایی در چین، یکی از دام های اهالی را بلعید.
به نقل از دیلی میل، یک مار پیتون 4 متری پس از دنبال کردن یک بز، آن 
را شکار کرد و به طور کامل بلعید. اهالی روستایی در چین، به دنبال یکی از 
بزهای گمشده خود می گشتند که با دیدن یک مار پیتون و شکم برجسته 

آن متوجه شدند مار این بز را بلعیده است.
یکی از اهالی متوجه شــد این مار 30 کیلوگرمی در حال بلعیدن بز است. 
سپس به سرعت با تلفن همراه خود از این لحظه فیلمبرداری کرد.این ویدئو 
نشان می دهد که شکم مار پس از بلعیدن بز باد کرده است. وزن این بز 10 
کیلوگرم بیشتر از وزن مار بود.اهالی روستا به سرعت به جنگلبانی و پلیس 
اطالع دادند. یک کارشناس مار نیز برای بررسی این حیوان درنده در محل 
حاضر شد. وی اظهار کرد مار به دلیل حجم عظیم طعمه بلعیده شده قادر 
به حرکت نیســت و باید بز را از شــکم مار خارج کرد.پس از گرفتن مار به 
 کمک افســران پلیس، این مار در داخل کیسه ای گذاشته شد تا به یکی از 

باغ وحش های چین تحویل داده شود.

 زن جوان نوزادش را
 به خاطر شوهر صیغه ای کشت

بلعیده شدن يک بز 
توسط مار پیتون! 

این روزها یکی از چهره های سرشــناس فوتبال ایران به شدت بی حوصله شده و اصال 
حال و روز خوبی ندارد. به حدی که حتی کار مورد عالقه اش را هم دیگر با همان اشتیاق 

همیشگی و شور و شوق سابق انجام نمی دهد و نسبت به فوتبال و زندگی و همه چیز بی تفاوت 
شده است.خیلی ها با تعجب می پرسند چه بالیی سر این اسطوره فوتبال آمده و او که همیشه 
باانگیزه و پر انرژی بود چرا حاال بی حال و گوشه گیر شده است؟یک منبع موثق در پاسخ به این 
سوال گفت که این چهره سرشناس فوتبال با یک دختر خانمی از قدیم رفیق بوده و قصد داشته با 

او ازدواج کند؛ اما به هر دلیلی موفق به انجام این کار نمی شود و برای مدتی بین او و خانمی که رفیق 
همیشگی اش بوده، اختالف پیش می آید و در همین فاصله این اسطوره فوتبال با خانم دیگری 
ازدواج می کند و تشکیل زندگی می دهد. اما گویا چند سالی بعد از ازدواج، این چهره سرشناس 
در حالی که از همسرش بچه دار هم شده بوده مجددا با همان دختر خانم که رفیق قدیمی اش بود 

ارتباط برقرار می کند و او را به عنوان همسر دوم خود، دور از چشم خانواده و دوستان و 
آشنایان صیغه می کند.  وی ادامه داد چهره سرشناس در تمام این سال ها از لحاظ مالی 
هم از همسر صیغه ای خود به شدت حمایت می کرده و این خانم نیز بخشی از پول هایی که از 
همسر خود می گرفته را خرج عمل زیبایی می کرده تا اینکه یک بار لب خود را با تزریق ژل پروتز 
 A می کند که انگار این ژل ها مســموم و تاریخ مصرف گذشته بوده و دچار بیماری هپاتیت نوع 

می شود و حاال پزشکان به اسطوره گفته اند همسر صیغه ای شما چند ماه بیشتر زنده نمی ماند.

نیمه های شب در یک خانه ویالیی خانواده ای ثروتمند، مردی که 
به رابطه پنهانی همسر جوانش با یک پزشک زیبایی شک کرده بود 
بر بالین همســر خفته اش رفت تا او را به قتل برساند.این مرد که از 
مدت ها قبل توطئه کشــتن زنش را طراحی کرده بود، برای گمراه 
کردن پلیس ابتدا دست هایش را با دستکش پالستیکی پوشاند تا 
اثر انگشتی از خود باقی نگذارد. بعد هم کاردی از آشپزخانه برداشت  
با ضرباتی او را در بسترش به قتل رســاند، بعد هم ملحفه ای روی 
جسد خون آلود کشید. آنگاه پای گاوصندوق نشست و با دقت همه 
طالها و جواهرات همسرش را برداشــت و همراه با کارد، دستکش 
و لباس های خونین داخل یک کیســه مشــکی گذاشت. سپس 
کیسه را در تاریکی از خانه شــان بیرون برد و در بیابان های اطراف 
کرج انداخت تا وانمود کند که همسر جوانش قربانی سرقت شبانه 
شده است.بعد هم روز دوم اردیبهشــت ماه 93 با حالتی هراسان 
 با کالنتری محل اقامتشــان در مهرشــهر کرج تماس گرفت و از

 کشته شدن همسرش در جریان سرقت شــبانه خبر داد.ماموران 
پلیس نیز بالفاصله به محل جنایت رفتنــد و در اتاق خواب خانه 

ویالیی با جســد خونین زن 30 ساله روبه رو شــدند که با ضربات 
متعدد چاقو به قتل رســیده بــود؛  اما کارآگاهان در نخســتین 
بررســی ها پی بردند عامل جنایت باید از نزدیکان خانواده باشد.از 
سوی دیگر تحقیقات جنایی نشان داد ساعت ها از مرگ زن جوان 
گذشته است. در حالی که آثار متعدد خالکوبی روی بدن زن جوان 
دیده می شد. در ادامه مشخص شد »ساناز«، »مقتول« با شوهرش 
درگیری و اختالف شــدید داشــته و چند بار برای جدایی اقدام 
کرده اما با مخالفت شــدید خانواده اش روبه رو شده است.بنابراین 
ماموران همزمان با بررسی پرینت مکالمات و پیامک های قربانی، 
به بازجویی از همسرش پرداختند. خالکوبی هایی که بر بازو و بدن 
قربانی جلب نظر می کرد، کارآگاهان را به این فکر وا می داشت که 
زن جوان به مطب یک جراح زیبایی رفت و آمد داشته است.شهریار 
که صاحب یک شــرکت بازرگانی بود، در بازجویی منکر هرگونه 
اطالع از سرنوشت همسرش شــد و گفت: روز حادثه، دخترم را به 
مدرسه رساندم و به محل کارم رفتم. در شرکت و در طول روز چند 
بار با تلفن همراه همسرم تماس گرفتم اما جواب نداد. البته به این 

رفتارهای ساناز عادت داشتم؛ چرا که او بیشــتر وقتش را در کنار 
دوســتانش به تفریح می گذراند یا مدام به کلینیک های زیبایی و 
آرایشــی می رفت و دل به زندگی نمی داد.بنابراین نگرانش نشدم، 
بعدازظهر دخترم را از مدرسه برداشــتم و به فرودگاه رفتیم چون 
قرار بود پدر و مادر همسرم بیایند. سپس همگی به خانه آمدیم اما 
همه جا تاریک بود و به محض اینکه کلید برق اتاق را زدم، با جسد 
همسرم روبه رو شــدم.با تایید اظهارات »شهریار« از سوی خانواده 
همسرش، ماموران به تحقیق از خدمتکار خانه پرداختند. وی گفت: 
روز جنایت با اطالع قبلی به مرخصی رفتــه بود و اطالعی از ماجرا 
نداشت؛ اما پلیس در بررسی تلفن همراه »ســاناز«، به رابطه یک 

پزشک عمومی با مقتول مشکوک شد.
این پزشک 33 ساله با گذراندن دوره های پوســت و لیزر، در یک 
کلینیک زیبایی مشغول به کار بود و تماس ها و پیامک های تلفنی 
زیادی با مقتول داشت. تا اینکه خواهر ســاناز در رابطه با آشنایی 
پزشک جوان با خواهرش گفت: به دلیل حمایت و پشتوانه پدرمان، 
هیچ دغدغه مالی نداشــتیم شــوهر خواهرم نیز مردی پردرآمد و 
خانواده  دوست بود. بنابراین »ســاناز« دائم با انجام انواع عمل های 
زیبایی به ظاهرش توجه زیادی می کرد و مشتری ثابت کلینیک ها 
و مراکز زیبایی بود. تا اینکه 2 ســال قبل به یک کلینیک معروف 
در کرج رفت و با پزشک جوانی آشنا شــد.ابتدا ارتباط آنها تلفنی 
بود و گاهی با هم بیرون می رفتنــد؛ اما دکتر جوان با تماس هایش 
دردسرســاز شــد. او به عمد بــه خانــه خواهرم زنــگ می زد و 
شوهرخواهرم را تحریک می کرد. حتی وقتی خواهرم و همسرش 
به مســافرت می رفتند، او در همان هتل اتاق می گرفت و خواهرم 
که برای کارهای تتو و خالکوبی به این پزشــک مراجعه کرده بود، 
راه گریزی از آزارهای این مرد نداشــت.حتی در خیابان به عمد به 
خودروی گران قیمت خواهرم زد و به بهانه این تصادف ساختگی، 
هر روز تماس می گرفت و ادعای خســارت می کرد. شوهرخواهرم 
با تماس های این مرد، خواهرم را به باد کتــک گرفت و او را تهدید 
کرد.این موضوع، پدر و برادرانم را تحت تاثیر قرار داده بود. بنابراین 
وقتی خواهرم درخواســت طالق کرد، خانواده ام مخالفت شــدید 
کردند و از او خواستند تا به راحتی کاخ خوشــبختی اش را ویران 
 نکند. حاال هم از آن پزشک دردسرساز و شوهرخواهرم به اتهام قتل 
شکایت داریم.با دســتور بازپرس جنایی کرج، پزشک جوان تحت 
بازجویی قرار گرفت. او ادعا کرد: مقتول در فرم پزشــکی اش خود 
را مجرد معرفی کرده بــود. وی گفــت: او از ازدواج قبلی اش ابراز 
نارضایتی کرده و می گفت که یــک فرزند دارد. بــا او و گروهی از 
زنان و مردان جوان، عصرها در یک کافی شــاپ که پاتوقمان بود، 
جمع می شــدیم حتی چند بار او را به پزشکان دیگر معرفی کردم 

تا جراحی های زیبایی مختلفی که دوست داشت را انجام دهد. اما 
از قتل او بی خبرم.

از سوی دیگر کارآگاهان در ادامه تحقیقات دریافتند در روز حادثه، 
»شــهریار« در اطراف خانه اش بوده اســت. بدین ترتیب، ماموران 
بار دیگر همســر مقتول را تحت بازجویی قرار دادنــد و این بار او 
درحالی که به شدت از مرگ همسرش متاثر بود، پرده از راز جنایت 

برداشت.
وی گفت: همســرم اصرار به طالق داشــت و می دانستم پای مرد 
دیگری در میان است. او پس از انجام عمل های جراحی بینی، گونه، 
لب و پروتزهای مختلف، نه تنها چهــره اش تغییر زیادی کرده بود، 
بلکه رفتارش نیز آنقدر با گذشــته اش تفاوت داشت که دیگر من 
و دخترم را نمی شــناخت و دلش با ما همراه نبود.او تمام وقت در 
خدمت دوستانش بود و مدام به سفرهای داخلی و خارجی می رفت. 
خانواده همســرم که اصیل و شناخته شــده بودند، از رفتارهای او 
حمایت نمی کردند و حرفشــان با من یکی بود، اما چون »ساناز« 
تصمیم به جدایی گرفته بود و می دانستم به خواسته اش می رسد، 
نقشه قتلش را کشیدم. شــب حادثه باز هم مرد مزاحم به خانه ام 

زنگ زد و مرا عصبانی کرد. آن شب تا صبح نخوابیدم.
به در و دیوار خانه نگاه می کردم و به ثروتی که برای رفاه خانواده ام 
فراهم کرده بودم فکر می کردم. چهره جدید ساناز برایم بیگانه بود. 
هوا روشن شــده بود که من در اوج ناراحتی و عصبانیت با ضربات 
چاقو همسرم را در خواب به قتل رساندم. سپس فرزندم را به مدرسه 
بردم و به محل کارم و فرودگاه رفتم.وی با ناراحتی ادامه داد: پس از 
قتل ســاناز، طالهایش را از گاوصندوق برداشتم و به همراه چاقو و 
لباس هایم که خونی بود، داخل نایلون مشکی گذاشتم و در بیابان 

انداختم تا وانمود کنم او قربانی یک سرقت شده است.
با اعترافات تلخ متهم، وی با صدور قرار مجرمیت روانه زندان شد و 
پرونده برای رســیدگی نهایی به دادگاه عالی جنایی کرج فرستاده 
شــد.قاضی »هدایت رنجبر« رییــس شــعبه اول دادگاه کیفری 
استان البرز و 4 قاضی مستشــار، پس از برگزاری جلسه محاکمه و 
شنیدن اظهارات متهم، اعالم کردند که مقتول مهدورالدم نبوده؛ 
چرا که انجام جراحی های زیبایی و سفرهای خارجی وی با موافقت 
شوهرش بوده اســت، همچنین مدرک قطعی درخصوص رابطه 
پنهانی مقتول به دست نیامده پس کشتن وی، قتل عمد محسوب 
می شــود.به این ترتیب مرد جــوان به اتهام قتل عمد و ســرقت 
طالهای مقتول به قصاص نفس، یک سال زندان و 74 ضربه شالق 
محکوم شــد.اما پس از تایید این حکم در شــعبه 29 دیوان عالی 
کشور و درحالی که مرد جوان در یک قدمی طناب دار بود خانواده 

»ساناز« در اقدامی خداپسندانه از قصاص دامادشان گذشتند.

اخطار اجرایی
5/121 شماره: 940/94 به موجب رای شماره 1945 تاریخ 94/11/10 حوزه 
6 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم 
علیه 1- شهناز رضا پیکانی فرزند عباس شــغل آزاد 2- احمدرضا بیاتی  هر 
دو  به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلــغ 50/000/000 
ریال بابــت اصل خواســته و 775/000 ریال بابت هزینه دادرســی و نشــر 
آگهی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چــک ) 93/11/30( لغایت 
زمان اجــرای حکم طبق شــاخص بانک مرکــزی و حق الوکالــه وکیل طبق 
تعرفــه قانونی به صــورت تضامنی در حــق محکوم له احمــد فاتحی فرزند 
ابراهیم شــغل آزاد با وکالت محمد مهدی رضیان به نشــانی اصفهان خ شیخ 
صدوق شــمالی خ شــیخ مفید ســاختمان 14 طبقه دوم موسســه تحقیقات 
حقوقی کتبیه، مــاده 34 قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیــه به محکوم 
علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظــرف ده روز مفاد آنــرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلــت مزبور صورت جامع 
 دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی نــدارد، صریحًا اعالم

 نماید. 
م الف:13749 شــعبه 6 حقوقی مجتمع شــماره یک شــورای حــل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 213 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

5/122 شــماره: 941567 به موجب رای شــماره 217 تاریخ 95/2/6 حوزه 
9 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم 
 علیــه احمد مهــوری فرزند محمد علــی به نشــانی مجهول المــکان محکوم

 است به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دویست 
و ده هــزار ریال بابــت هزینه دادرســی و هزینه نشــر آگهی طبــق تعرفه و 
 خســارت تاخیر تادیه از ) 237034-90/7/16 و 237035-90/8/16( تا زمان 
 اجرای حکم در حق محکوم له رسول صادقی فرزند محمود به نشانی اصفهان

  خ کاشــانی روبــروی بیمارســتان کاشــانی شــرکت کاوشــگر رایانه و 
همچنین نیم عشــر حق اجــرا در حق اجرای احکام شــورای حــل اختالف. 
 ماده 34 قانون اجــرای احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
 محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بــه موقــع اجرا 
 بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
 حکم و اســتیفاء محکــوم به از آن میســر باشــد و در صورتی کــه خود را

  قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
نــدارد،  مالــی  اگــر  و  کنــد  تســلیم  اجــرا  قســمت  بــه  را  خــود 
13741 شــعبه 9 حقوقــی مجتمــع  صریحــًا اعــالم نمایــد. م الــف:
اصفهــان شهرســتان  اختــالف  حــل  شــورای  دو   شــماره 

 ) 197 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

5/123 شــماره: 941402 بــه موجــب رای شــماره 122 تاریــخ 95/1/31 
 حوزه 7 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهــان که قطعیت یافته اســت
  محکــوم علیه بهــرام نظری بــه نشــانی مجهول المــکان محکوم اســت به

 پرداخــت مبلــغ یکصد و بیســت و شــش میلیــون ریــال به عنــوان اصل 
خواســته و پرداخت دو میلیون و دویســت و پنجــاه هزار ریال بــه عنوان 
 خســارت دادرســی و پرداخت خســارت تاخیر تادیــه از تاریــخ 92/8/10 
بــه مبلــغ 40/000/000 ریــال و 92/9/10 بــه مبلــغ 40/000/000 ریال و 
 92/6/25 به مبلغ 46/000/000 ریال لغایت زمان وصــول در حق محکوم له

 احســان ســلیمانی به نشــانی اصفهان خ کاوه خ برازنده نبش کوچه ششم 
 تأسیســات آریا و پرداخت نیم عشــر حق اجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام:

 همیــن کــه اجرائیه بــه محکــوم علیــه ابالغ شــد، محکــوم علیــه مکلف 
اســت ظــرف ده روز مفاد آنــرا بــه موقع اجــرا بگذارد یــا ترتیبــی برای 
پرداخــت محکوم به بدهــد یا مالــی معرفی کند کــه اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتی که خــود را قادر بــه اجرای 
مفــاد اجرائیــه ندانــد، باید ظــرف مهلــت مزبور صــورت جامــع دارایی 
 خــود را به قســمت اجرا تســلیم کنــد و اگــر مالی نــدارد، صریحــًا اعالم

 نماید. 
م الف:13736 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 203 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5 شــماره ابالغیــه: 9510106839402046 شــماره پرونــده:  /91
9509986839400170 شماره بایگانی شعبه: 950191  خواهان آقای محمد 
اســدی زمان آبادی فرزند جعفر دادخواســتی به طرفیت آقایان ابوالقاســم 
یوسفی و مصطفی یوسفی  به خواســته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
17 دادگاه حقوقی اصفهان ارجاع و به کالســه 950191 ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1395/06/20 ســاعت 11/30 صبــح تعیین گردیده اســت. با توجه به 
مجهول المکان بــودن خوانده آقای مصطفی یوســفی و بــه تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و درخواست 
 خواهان و دستور دادگاه، مراتب یک نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده مجهول المکان جهت اطالع از مفاد پرونده به شعبه 17 دادگاه 
حقوقی اصفهان واقع در اصفهان- بهارســتان- انتهــای خیابان الفت- جنب 
شرکت عمران بهارستان مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم آن را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود. 

م الف:13808 شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان) 168 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغیــه: 9510106839402042 شــماره پرونــده:  /90
9509986839400234 شماره بایگانی شــعبه: 950257  خواهان آقای سید 
محمد مرتضوی فرزند مسیح با وکالت آقای حسین محمدیان و خانم افسانه 
غالبی سیف آبادی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای علی کشتکار ریزی 
فرزند محمد به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به میزان چهارصد و هفتاد 
میلیون ریال تقدیم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 17 دادگاه حقوقی اصفهان ارجاع و به کالسه 950257 ثبت 
 و وقت رسیدگی مورخ 1395/06/20 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المــکان بودن خوانــده و به تجویز مــاده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و درخواست خواهان و 
دستور دادگاه، مراتب یک نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده مجهول المکان جهت اطالع از مفاد پرونده به شعبه 17 دادگاه حقوقی 
 اصفهان واقع در اصفهان- بهارســتان- انتهای خیابان الفت- جنب شــرکت 
عمران بهارســتان مراجعــه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم 
 دادخواســت و ضمائم آن را دریافت و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر 
شود. م الف:13809 شــعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان) 182 کلمه، 2 

کادر(
مفاد آراء

468/ 4 آگهی موضوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیأت موضــوع تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات 
مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان 
وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد وامالک محل تسلیم وپس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی شماره 1153-1395/3/25 هیأت : آقای محمد عسگری راوندی فرزند 
فریدون شماره شناسنامه 6190006800 ، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
117/50 مترمربع شماره پالک 2934 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد 

بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی.
2- رأی شماره 1154-1395/3/25 هیأت : آقای محسن عسگری راوندی فرزند 
فریدون شماره شناسنامه 6190032451 ، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
144/25 مترمربع شماره پالک 2935 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد 

بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.  مالک عادی.
3- رأی شــماره 1170-1395/3/25 هیأت : خانم زهرا صباغیان فرزند احمد 
شماره شناسنامه 152 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 613 مترمربع شماره 
پالک 90 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی از پالک 235 اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد آقا ناظمی.
4- رأی شــماره 1169-1395/3/25 هیأت : آقای یونس اعظمی آرانی فرزند 

عباس شماره شناسنامه 65 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 142/37 مترمربع 
شماره پالک 3 فرعی از پالک 1928 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد اعظمی.
5- رأی شــماره 1104-1395/3/19 هیأت : آقای ســید علی ســیدی آرانی 
فرزند سید عباس شــماره شناسنامه 230 ، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
 257/20 مترمربع شماره پالک 2 فرعی از پالک 2077 اصلی و شماره پالک 1 
فرعی از پالک 2077 اصلی و شــماره پــالک 10 و 11 فرعــی از پالک 2076 
 اصلی و قسمتی از مشــاعات 2076 واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و

  بیــدگل. مالکیــت مشــاعی و ابتیاعــی از عبــاس عظیمــی آرانــی و کبریا 
توسلی.

6- رأی شماره 1168-1395/3/25 هیأت : وراث آقای حسین فرهادیان فرزند 
محمدعلی شماره شناسنامه 7204 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 189/30 
مترمربع شماره پالک 8 فرعی مجزا از شــماره 1و2و3و5و6و7 و قسمتی از 
مشــاعات از فروعات از پالک 2515 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.
 7- رأی شــماره 1151 و 1152-1395/3/25 هیــأت : آقای ســیدرضا پردل

 فرزند سیدهاشم شماره شناسنامه 6755 و خانم بشارت کبرائی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 69  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 307/30 
مترمربع  شــماره پالک 1289   فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مســعود 
 آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی- ابتیاعی از سیدرضا 

پردل.
8- رأی شــماره 1088-1395/3/19 هیأت : آقای محمد ستاری آرانی فرزند 
احمدعلی شــماره شناسنامه 30 ، ششــدانگ قســمتی از یکباب ساختمان به 
مساحت 9/14 مترمربع شماره پالک 8353 فرعی مجزا از شماره 1033و4101 
فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مســعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از عبدالحسین مرادی.
9- رأی شماره 1086و1087-1395/3/19 هیأت : آقای نادعلی متولی بیدگلی 
فرزند قاسم شماره شناسنامه 329 نسبت به 2 دانگ و آقای مجید متولی بیدگلی 
فرزند نادعلی شماره شناسنامه 8734 نسبت به 4 دانگ ، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 108/70 مترمربع شماره پالک 8354 فرعی مجزا از شماره 1251 
فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مســعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالکیت مشاعی.
10- رأی شماره 1136و1137-1395/3/24 هیأت : آقای محمد قدیری آرانی 
فرزند امراله شماره شناسنامه 589 و خانم الهه نعمتی آرانی فرزند نعمت اله 
شماره شناسنامه 296  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 147/55 
مترمربع شماره پالک 8368 فرعی مجزا از شماره 908 فرعی از پالک 2637 
اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از امراله 

قدیری.
11- رأی شــماره 415-1395/2/30 هیأت : آقــای ابوالفضل مرنجیان آرانی 
فرزند آقاولی شماره شناسنامه 2084 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 135/25 
مترمربع شــماره پالک 2743 فرعی از پالک 2638 اصلــی واقع در احمد آباد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  محمد خلعتبری.
12- رأی شــماره 1128و1129-1395/3/24 هیــأت : آقــای عباس عابداف 
 آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 154 و خانم عطیه ایرانیان آرانی فرزند

  جعفــر شــماره شناســنامه 11811  )بالمناصفه( ، ششــدانگ قســمتی از 
 یکبابخانه به مســاحت 20/80 مترمربع شــماره پــالک 2751 فرعی از پالک
  2638 اصلی واقع در احمــد آباد بخش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.مالک

 عادی.
13- رأی شماره 1089و1090-1395/3/19 هیأت : آقای جواد رستار فرزند 
 علیرضا شــماره شناســنامه 1250021022 و خانم ســارا قدیریــان آرانی

 فرزند نصرت اله شماره شناســنامه 6190052444  )بالمناصفه( ، ششدانگ 
 یکبابخانه به مســاحت 115/88 مترمربع شــماره پالک 2757 فرعی از پالک
  2638 اصلی واقــع در احمد آباد بخش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیدگل. مالک

 عادی.
14- رأی شماره 1141-1395/3/24 هیأت : آقای علی مرنجیان آرانی فرزند 
آقاولی شماره شناســنامه 6190002269 ، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
127/75 مترمربع شماره پالک 2760 فرعی مجزا از شماره 376 فرعی از پالک 
2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

محمد خلعتبری و ذبیح اله مرنجیان آرانی.

15- رأی شــماره 1142و1143-1395/3/24 هیــأت : آقــای اســفندیار 
 امیری فرزند حســین شــماره شناســنامه 52 و خانم ایران خــان دل فرزند 
علی محمد شــماره شناســنامه 477  )بالمناصفه( ، ششــدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 133/65 مترمربع شــماره پالک 2761 فرعی از پالک 2638 اصلی 
 واقــع در احمد آباد بخــش 3 حوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی از احمد 

مالنژاد.
16- رأی شــماره 1145و1144-1395/3/24 هیــأت : آقــای اصغر مکاری 
نژاد آرانی فرزند صفرعلی شــماره شناســنامه 247 و خانم زهرا نجارزاده 
 آرانی فرزند عباسقلی شماره شناسنامه 255  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکباب

 ساختمان به مســاحت 74/20 مترمربع شــماره پالک 2762 فرعی از پالک 
2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

احمد مالنژاد.
17- رأی شماره 1147و1148-1395/3/25 هیأت : آقای ابوالفضل مرنجیان 
آرانی فرزند آقاولی شماره شناســنامه 2084 و آقای علی مرنجابیان آرانی 
فرزند آقاولی شــماره شناســنامه 6190002269  )بالمناصفه( ، ششــدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 30 مترمربع شــماره پالک 2764 فرعی از پالک 
2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. . ابتیاعی از 

محمد خلعتبری.
18- رأی شماره 1092-1395/3/19 هیأت : خانم مریم هاشمی آرانی فرزند 
عباس شــماره شناســنامه 11908 ، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 115 
مترمربع شماره پالک 1748 فرعی مجزا از شماره 288 فرعی از پالک 2640 
 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. . ابتیاعی از توران

 هاشمی.
19- رأی شماره 1115و1116-1395/3/24 هیأت : خانم محبوبه رسول اف 
آرانی فرزند احمد شماره شناسنامه 544 و خانم مریم رسول اف آرانی فرزند 
احمد شماره شناسنامه 545  )بالمناصفه( ، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
190/35 مترمربع شماره پالک 1751 فرعی مجزا از شماره 302 فرعی از پالک 
2640 اصلی واقع در آران دشــت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. . ابتیاعی 

از خانم لعیا دربندی.
20- رأی شماره 1120-1395/3/24 هیأت : آقای حســین رسول اف فرزند 
حسن شماره شناسنامه 141 ، ششــدانگ قســمتی از یکبابخانه به مساحت 
131/55 مترمربع شماره پالک 1752 فرعی مجزا از شماره 352و329 فرعی 
از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشــت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی.
21- رأی شــماره 1138و1139-1395/3/24 هیأت : آقای رحمت اله مشرقی 
فرزند مهدی شماره شناســنامه 9857 و خانم ســادات عنایتی آرانی فرزند 
سیدرضا شماره شناسنامه 357  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
193/75 مترمربع شماره پالک 1753 فرعی مجزا از شماره 138 فرعی از پالک 
2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

محمد انتهایی.
22- رأی شماره 1171و1172-1395/3/25 هیأت : آقای غالمحسین رجائی 
نوش آبادی فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 29 و خانم طاهره صدیقی نوش 
آبادی فرزند سیدمحمد شــماره شناســنامه 4661  )بالمناصفه( ، ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 242/75 مترمربع شــماره پــالک 3829 فرعی مجزا 
 از شــماره 2701 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نــوش آباد بخش 4 حوزه
  ثبتــی آران و بیــدگل. مالکیت مشــاعی و ابتیاعــی از غالمحســین رجائی

نوش آبادی.
23- رأی شــماره 1101و1102و1103-1395/3/19 هیأت : آقای سیدجواد 
میرمعصومی فرزند سید موسی شماره شناســنامه 36 نسبت به یک دانگ و 
آقای امراله شائی آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 297 نسبت به یک دانگ 
و آقای اصغر قدیری آرانی فرزند حسین شــماره شناسنامه 424 نسبت به 4 
دانگ ، ششدانگ یکباب مرغداری به مســاحت 8300 مترمربع شماره پالک 3 
فرعی از پالک 124 اصلی واقع در دانه گرد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی.
  بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/29
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/5/14

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

همسر صیغه ای اسطوره فوتبال، هپاتیت نوع A  گرفت

ارتباط پنهانی پزشک زيبايی، با زن شوهردار در کرج؛ 

زنم خائن بود، کشتمش!
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گوناگون 

خواندنی

خانه داریآشپزی

مواد الزم: کره 5 قاشــق غذاخوری، 
سیب زمینی  ورقه شــده  900 گرم، 
پیاز بزرگ ریز خرد شده : 1 عدد، دانه 
خردل  1 قاشــق چای خــوری، گرام 
ماساال  1 قاشق چای خوری، پودر فلفل 
چیلی  مقداری، شــوید تازه خرد شده  
1 قاشق غذاخوری، خرده نان تازه  75 
گرم، فیله ماهی  700 گرم، پنیر گرویر  
رنده شده  50 گرم، نمک  به میزان الزم، فلفل  به میزان الزم، برگ های ریز و تازه شوید  برای تزیین  

مقداری.
طرز تهیه:

1. نصف کره را در یک تابه آب نمایید. سیب زمینی ها را افزوده و به مدت 5 دقیقه سرخ نمایید . آنها را با 
کفگیر سوراخ دار ازتابه بیرون آورید .

2. باقیمانده کره را به تابه اضافه نموده و پیاز، خردل، گرام ماساال، پودر چیلی، شوید و خرده های نان را 
اضافه نموده و به مدت 1 تا 2 دقیقه بپزید  و مرتب هم بزنید تا کامال مخلوط شوند.

3. نصف سیب زمینی ها را در کف ظرف مخصوص فر بچینید و فیله های ماهی را روی آنها قرار دهید . 
روی فیله ها را با بقیه برش های سیب زمینی بپوشانید  سپس چاشنی غذا را اندازه نمایید.

4. مخلوط ادویه دار آماده شده را با قاشق از تابه برداشته روی سیب زمینی ها بریزید و روی آنها را با پنیر 
رنده شده  بپوشانید.

5. غذا را در فری که از قبل گرم شده روی حرارت 200 درجه سانتیگراد یا 400 درجه فارنهایت و یا 
عدد 6 فرهای گازی قرار دهید تا به مدت 20 تا 25 دقیقه بپزد و روی آن طالیی و برشته شده و ماهی 
مغز پخت شود . غذا را از فر بیرون آورده و با برگ های ریز شوید تازه تزیین نموده و بالفاصله سرو نمایید.

چاپ نخســت کتاب »محبت الهی«تالیف »الهــام غزازانی« که 
 به بررســی تطبیقی مفهوم محبت در قرآن کریــم و عهد جدید 

می پردازد، از سوی انتشارات سروش وارد بازار نشر شد.
کتاب »محبت الهی« به بررسی تطبیقی مفهوم محبت در قرآن 
کریم و عهد جدید می پــردازد. مطالب این کتــاب بر مبنای دو 
نص بزرگ دینی، »عهــد جدید) معروف به انجیــل(« و » قرآن 
کریم« پی ریزی شده و از آن بهره گرفته است، لیکن برای تکمیل 
تحقیق، از منابع مهم تفســیری درباره این دو کتاب و همچنین 

مقاالت تحقیقی نگاشته شده در این زمینه استفاده شده است.
نویســنده کتاب در این تالش، هرآنچه در باب مفهوم » محبت« 
و مفاهیم واقع در حوزه معنایــی آن، در میان کتب عهد جدید، و 
بیش از آن، در میان نوشــته های مفسران عهد جدید یافته است 
 در چهار فصل از بخش اول کتاب ســاماندهی کرده ، و مشــابها 

یافته های خود از قرآن کریــم و احادیث معصومان )ع(، به عالوه 
تفاسیر علمای مســلمان در این باره را در ســه فصل بخش دوم 
آورده، و نهایتا در بخش آخر کتاب به مقایســه میان این نقل ها 

پرداخته است.
نحوه تنظیم، تلفیق و تدوین نقل ها در این اثر غالبا غیر مستقیم و 
به گونه ای است که در بعضی از قسمت های بخش نخست، تمیز 
میان بندی های عهد جدید و آراء مفسران آن از نظریات مستقل 
 محقق به ســادگی میسر نیســت و این شــاید از جهتی موجب 
روان تر شدن خوانش کتاب و، برای خواننده عام، ُحسن باشد اما 

از جهت دیگر برای اهل دقت و تتبع ایجاد صعوبت کند.
 چاپ نخســت کتاب »محبت الهی«در 260 صفحــه و با قیمت

 14 هزار تومان از سوی انتشارات سروش منتشرشده و در اختیار 
عالقه مندان به مباحث دینی و اعتقادی قرار گرفته است.

وســایل و مبلمان چوبی به خاطر 
زیبایی ظاهری و استحکامشــان 
بســیار طرفــدار دارنــد و مورد 

استقبال افراد هستند. 
تنها مشــکل این گونــه مبلمان 
و اثاثیــه این اســت کــه دچار 

خراشیدگی می شوند. 
روی  کوچک  خراشــیدگی های 
وسایل ممکن است زیبایی دکوراسیون داخلی خانه را تحت تاثیر قرار دهد اما ترفند ها 
 و راه حل های ســریعی وجود دارد که در عرض پنج دقیقه همه ایــن خط و خراش ها را

 از بین می برد. اگر این مطلب را بخوانید با تمام این راه حل ها آشنا می شوید.
 برای خراشیدگی مبلمانتان ، سس مایونز را فراموش نکنید:

اگر چوب شکاف برداشــته و خراشــیدگی خیلی عمیق اســت، می توانید از مقداری 
سس مایونز استفاده کنید. ســس مایونز را به آرامی در شــکاف بریزید تا آن را پر کند و 
ســپس مقدار اضافی را به آرامی پاک کنید. حاال اجازه دهید یک تا سه روز به حال خود 
 باقی بماند تا به خوبی در شــکاف رخنه کند و بعد از آن میزان اضافی را از ســطح پاک 

کنید.
 از گردو برای تعمیر خراشیدگی مبل هایتان کمک بخواهید:

گردو،خراشــیدگی های نســبتا عمیــق را تعمیر و ترمیــم می کنــد. روغن طبیعی 
موجــود در گردوهــا باعث می شــود کــه نه تنهــا خراشــیدگی های فعلی شــان 
 برطرف شــود، بلکه مبلمــان شــما را در برابر خراشــیدگی های بعدی هــم مقاوم 

می کند.

تعمیرکردن خراشیدگی مبلمان به روش های خانگی)1(طرز تهیه خوراک الیه ای سیب زمینی و ماهی

محبت الهی

10 فرد سمی که باید به هر 
قیمتی از آنها دوری کنید)2(

تیمی از فارغ التحصیالن دانشــگاه هــای وارتــون و هاروارد، 
یک آینه هوشــمند ســاخته اند که از قابلیت تشــخیص صدا، 
نمایشــگر دیجیتالی و فناوری اسکن هوشــمند برخوردار بوده 
 و اکنــون در ســایت منبع یابی کیک اســتارتر قابل ســفارش 

است.
آینه »برســاووش« یا »پرســئوس« که به دوربین، اســپیکر و 
ارتباط وای -فای و بلوتوث مجهز اســت، توسط یک پردازشگر 

چهار هسته ای دو گیگاهرتزی اداره می شود.
 این فناوری در اصل، نمایشــگر تلفن همراه کاربر را روی دیوار 
خانــه اش نمایش می دهد.کاربــران می توانند اپلیکیشــن ها و 
ویجت هایی را به این آینه بیفزایند تــا دریافت پیامک و ایمیل 
را اطالع داده و امکان بررسی آب وهوا، مشاهده مسیر در نقشه و 

مشاهده تقویم و اخبار را فراهم کنند.
آینه برســاووش می تواند فیلم هــای آموزش آرایــش را برای 
کاربران زن و شــیوه بســتن کراوات را برای مردان بر روی آینه 
نمایش دهد. همچنین فرد می تواند بــا دوربین اچ دی این آینه، 

عکس سلفی بگیرد.
برای شخصی ســازی آینه می تــوان از فرمان های صوتی خاص 
برای متمایز ســاختن تنظیمات آینه نســبت به سایر اعضای 
خانواده اســتفاده کرد.زمانی که فیلمی از آینه پخش نشــده یا 
اپلیکیشــنی بر روی آن بررسی نمی شود، برســاووش به شکل 
طبیعی خود بــاز می گردد و بازتابــی از چهره فــرد را نمایش 
می دهد.این آینه از یک شیشــه ضد مه ســاخته شده و در برابر 

آب مقاوم است.
 همچنین این آینه به یک منبع بــرق در نزدیکی خود نیاز دارد.

شرکت های زیادی مانند پاناسونیک تاکنون نمونه های اولیه ای 
از این آینه هوشمند مفهومی ساخته اند اما محصول نهایی هنوز 

به بازار نرسیده است.
 اگرچه سازندگان آینه های برساووشــی توانسته اند راهی برای 
تجاری سازی آن پیدا کنند و اکنون این آینه با قیمت 209 دالر 
در سایت کیک اســتارتر قابل سفارش اســت اما با ورود به بازار، 

449 دالر به فروش خواهد رسید.
این محققان امیدوارند در ماه های آتــی بتوانند کد این آینه را 
در اختیار تولیدکنندگان شخص ثالث قرار دهند تا ویژگی های 

بیشتری به آن افزوده شود.

آدم های سمی چه نشــانه هایی دارند؟ از کجا بدانید که با 
یک فرد سمی معاشــرت می کنید؟ و اگر این طور است، 
بایدها و نبایدها در این خصوص کدامند؟ سروکار داشتن 
با افراد سمی اجتناب ناپذیر است. آدم های سمی همه جا 
حضور دارنــد. آنها نه  تنها زندگی تــان را نابود می کنند و 
جلوی پیشرفت شما را می گیرند، بلکه می توانند شما را تا 
سطح خودشان پایین بیاورند و شما را نیز به یک فرد سمی 
تبدیل کنند. همان قدر که ســم زدایی از بدن با خودش 
افزایش بهره وری در نتیجه  سالمت جسمانی را به همراه 
دارد، با بیرون  کردن این افراد از زندگی تان آرامش  خاطر 

هم نصیبتان خواهد کرد.
اغلب گفته می شود هر آدمی برآیندی از پنج نفری است 
که بیشترین وقت خود را با آنها می گذراند. حال اگر شما 
 فقط به یکی از آن پنج نفر هم اجازه  ســمی  بودن بدهید، 
به زودی خواهید دیــد که آن یک نفر چقدر قادر اســت 

جلوی موفقیت شما را بگیرد.
 نمی توانید امیدوار باشــید از افراد ســمی فاصله بگیرید، 
مگر اینکه آنها را بشناســید. نکات زیر دربــاره  انواع افراد 
سمی اســت که باید به هر قیمتی از آنها فاصله بگیرید تا 

خودتان سمی نشوید!
1. شایعه پردازها

شــایعه پردازها از بدبختی دیگران لذت می برند. شاید در 
ابتدا سرک  کشــیدن به لغزش های شــخصی و حرفه ای 
دیگــران مایه  ســرگرمی باشــد، امــا با گذشــت زمان 
خسته کننده می شود و به شما احســاس شرم می دهد و 
دیگران را نیز می رنجاند. نکات مثبت و پندهای بســیار از 
افراد جالب آن قدر زیاد هستند که نیازی نباشد وقت خود 

را با صحبت از بدبختی  دیگران هدر دهید.
2. دمدمی مزاج ها

برخی افــراد هیچ کنترلــی روی احساساتشــان ندارند. 
آنها شــما را به باد فحش خواهند گرفت، احساساتشــان 
را به شــما فرافکنی خواهند کرد و در تمــام مدت تصور 
می کنند شما باعث بی قراری آنها شــده اید. دور انداختن 
دمدمی مزاج ها از زندگی تان دشــوار اســت، زیرا کنترل 
 نداشتن آنها روی احساساتشان باعث می شود به حالشان 
 تاســف بخوریــد. اگرچــه وقتی همــه راه هــای دیگر 
}بسته باشــند، افراد دمدمی مزاج از شما به عنوان توالت 
احساسی خود استفاده می کنند و باید به هر قیمتی از آنها 

دوری کرد.
3. قربانی ها

شناسایی قربانی ها دشــوار است، چون شــما نخست با 
مشــکالت آنها همدردی می کنید، اما با گذشــت زمان، 
متوجه می شوید »زمان احتیاج« آنها، همه  وقت شماست!

قربانی ها در عمل هرگونه مســئولیتی را کنار می زنند و 
هر سرعت گیر پیش رویشــان را یک کوه غیرقابل  صعود 
جلوه می دهند. آنهــا به جای اینکه تجربیات ســخت  را  
فرصت هایی برای آموزش و رشــد بدانند، آنها را راه فرار 

می بینند.  

از آینه هوشمند جهان رونمایی شد 

کودک

راز موفقیــت مــردان بــزرگ و ســرکامیابی آنهــا 
 درگروی تربیت هــا، فعالیت ها، کوشــش ها و اجرای 
 برنامه های ویژه ای اســت کــه به آنها  در زیر اشــاره 

می شود.
بخش نخست: عوامل حقیقی کامیابی
کار را از جای کوچک شروع کنیم

ســعد الدین تفتازانــی از پایه گذاران فــن بالغت در 
اســالم اســت. روزی خواســت از اندازه همت فرزند 
خود آگاه شــود. بــه او گفت:» پســرم! هــدف تو از 
تحصیل چیســت؟« پســر گفــت: »تمــام همت من 
این اســت که از نظر معلومات به پایه شــما برســم.« 
 پدر از کوتاهی فکــر فرزند خود متاثر شــد و با لحنی 
تاســف آور گفت: اگر همت تو همین اســت هرگز به 
نیمی از مراتب علمی من هم نخواهی رســید؛زیرا افق 

فکر توبسیار کوتاه است. 
من که پدر تو هســتم آوازه علمی امام صــادق)ع( را 
شــنیده و از مراتب دانشــش به واســطه آثاری که از 
او به یادگار مانده بــود آگاه بــودم و در آغاز تحصیل، 
تمام همــت من ایــن بود کــه بــه پایه علمــی این 
شــخصیت بزرگ انسانی برســم. من با این همه همت 
 بلند بــه این درجــه از علم رســیده ام که مشــاهده

 می کنــی و هرگز قابــل قیاس بــا مقــام علمی آن 
پیشــوای بزرگ نیســتم.تو که اکنــون چنین همت 
کوتاهی داری، پیمانه شــوقت در نــازل ترین درجات 
علمی لبریــز خواهــد گردیــد و دســت از تحصیل 
 خواهی کشــید. پــس بایــد کوشــش کنیم تــا در 

 خود همت های عالی به وجود آوریم.
مولوی می گوید: آب کم جو، تشــنگی آور به دســت                   

تا که جوشد آب از باال و پست
آغاز کار مرحله آزمایشــی اســت. هنوز ســود و زیان 
کار معلوم و روشــن نیست. شــاید موانعی دررسیدن 
بــه مقصد وجود داشــته باشــد کــه مانــع از وصول 
 بــه مقصود گــردد و زمــان الزم اســت تا از ســر راه 
برداشته شوند. ممکن اســت راهی را که انتخاب  کرده 
ایم بیراهه باشد و در نقشه برداری و طرح کار اشتباهات 
فراوانی داشــته باشــیم. بنابراین اگر کار را به صورت 
بزرگ آغاز کنیم ، بازگشت از بیراه به راه، بسیار مشکل 
خواهد بود. یکی از معایب، همین است که کار را با سرو 
صدا و از جای بزرگ آغاز می کنیم چرا که ممکن است 
با موفقیت روبه رو نشویم  و راه بازگشت را به روی خود 
بسته و پس از اتالف عمر و ســرمایه، با سرشکستگی و 

شکست روحی سرجای اول خود بازگردیم.

در یادداشت های ناصرالدین شــاه می خوانیم که وی 
در مسافرتی که به اروپا داشت، در بازدید خود از لندن، 
با ملکه انگلســتان تماس گرفت و علت موفقیت بانک 
انگلیــس را در ایــران از او چنین پرســید:» روزی که 
این بانک در پایتخت ایران شــعبه باز کرد، یک رییس، 
یک حســابدار و یک پیشــخدمت بیش نداشــت و با 
سرمایه ای کوچک مشغول کار شــد. چطور در اندک 
 زمانی موفقیتی شــایان به دســت آورد و سود زیادی

 نشان داد؟«
ملکه پاســخ داد:» ملــت انگلســتان هرگز اســرار و 
رازهای موفقیت خــود را به ملل بیگانــه نمی گویند، 
ولی من به پــاس احترام شــما در اینجا نکتــه ای را 
متذکر می شــوم. مــا مــردم مغرب زمیــن خصوصا 
 مــردم انگلســتان ، همــواره از جای کوچک شــروع

 می کنیم تا اگر ســودی نبردیم راه بازگشــت برایمان 
باز باشد و با دادن ضرری ناچیز نقشه را دگرگون کنیم 
و اگر ســود بردیم، فورا وضع موجود را توســعه دهیم. 
 ما در این خصیصه با شــما شــرقی ها در نقطه مقابل

 قرار گرفته ایم.
 )برگرفتــه از کتــاب رمــز پیــروزی مــردان بزرگ

 آیت ا... سبحانی(

چگونه می توان غذای کودک را 
مقوی کرد ؟)2(

یک شــرکت آمریکایی ایده اسکی ســواری بر فــراز ابرها را با 
اســتفاده از یک فناوری پیشــرفته به واقعیت تبدیل می کند.

عملکرد تخته اســکی پرنده درست مشابه بال های هواپیماست 
به  طوری که اسکی باز با ایستادن روی تخته و متصل کردن پاها 
به آن می تواند مشابه شرایط اســکی روی آب، این بار به دنبال 
هواپیما پرواز کند.سخنگوی شرکت سازنده تخته اسکی پرنده 
اعالم کرد: نمونه آزمایشــی با در نظر گرفتــن کلیه فاکتورهای 
ایمنی و کنترلی با موفقیت در تونل باد آزمایش شــد. همچنین 
به منظور فراهم کــردن حداکثر ایمنی پرواز برای اســکی باز، 
یک مجموعه حرفه ای چتر نجات در این اســکی تعبیه خواهد 
شد.براندون میکسل، خلبان یا اســکی باز پرنده در مورد تجربه 
اولین پرواز در تونل باد عنوان کرد: هدف اصلی آزمایش در تونل 
باد بررســی میزان تحمل و پایداری تخته پرنده و اســکی باز در 
فشار باد واقعی درست مانند حالت پرواز با کابل متصل به پشت 

هواپیمای سبک وزن است.
وی در ادامه افزود: در شــرایط تونل باد نیز از کابل اتصال مشابه 
نمونه طراحی شده استفاده شــد. این کابل به طول 13 متر در 
داخل تونل باد نصب شــد تا شــرایط هرچه بیشــتر به واقعیت 
تبدیل شود. میکســل پس از انجام پرواز آزمایشی به مدت 15 
دقیقه توانســت پرواز با ثبات و با حداکثر سرعت 121 کیلومتر 
در ساعت را تجربه کند.مدیر شرکت سازنده تخته اسکی پرنده 
عنوان کرد: پس از موفقیت فاز آزمایشــی این پــروژه، پرواز در 
شرایط واقعی به علت کمبود منابع مالی تا سال 2017 به تعویق 

خواهد افتاد.

دو ماهیگیر استرالیایی در نزدیکی ساحل موجود عجیبی دیدند 
که آنها را کامال به اشتباه انداخت.

یک پدر و پســر ماهیگیر در منطقه bunbery در اســترالیا 
مشغول ماهیگیری بودند که با صحنه عجیبی روبه رو شدند. آنها 
در نزدیکی ساحل، موجود عظیم الجثه ای را دیدند که ابتدا آن را 
با یک قایق یا بالون اشتباه گرفتند اما با نزدیک ترشدن فهمیدند 
الشه نهنگی است که چون معده اش پر گاز بوده باد کرده است. 
ماهیگیران از بوی نهنگ پی بردند که مرده است.پوست نهنگ 
آن قدر کشــیده شــده بود که به رنگ صورتی در آمده بود. این 
ماهیگیران می گویند تا کنون چنین صحنه ای را ندیده اند. آنها 
در اطراف نهنگ،یک کوســه چهار متری  را در حال پرسه زدن 
دیده بودند که احتمال می دهند برای خوردن نهنگ آمده باشد.

منظــور از مقوي کردن غذاي کودک این اســت که 
انرژي کودک بیشتر شود .

  افــزودن تخم مــرغ به غــذاي کودک مــي تواند 
 پروتئیــن غــذاي او را بیشــتر کند . بــراي مثال 
تخم مرغ آب پز را در پوره ســیب زمیني و یا سوپ 

کودک )بعد از طبخ (رنده کنید .
براي افزایــش ویتامین ها و امــاح غذاي 
 کــودک از چــه مــواد غذایي مــي توان 

استفاده کرد ؟
ســبزیجات منابع غنــي از ویتامین ها هســتند. 
اســتفاده از ســبزیجات برگ ســبز مثل اسفناج، 
جعفري ، شوید،گشــنیز و یا هر نوع سبزي دیگري 
که در دســترس اســت در سوپ و ســایر غذاهایي 
که بــه کــودک داده مــي شــود  برخــي از امالح 
 مورد نیاز براي رشــد کــودک مثل آهــن را تامین

 مي کند.) فراموش نکنید  به کودک زیر یک ســال 
نباید اسفناج داد ( .

ســبزیجات زرد و نارنجي رنگ مثل کــدو حلوایي  
هویج و گوجه فرنگــي داراي ویتامین A هســتند 
و اســتفاده از این ســبزیجات در غــذاي کودک به 
 تامیــن ویتامینA مــورد نیاز براي رشــد کودک

 کمک مي کند .
-سعي کنید براي تهیه سوپ و یا کته از گوشت هاي 
با استخوان استفاده کنید . مثل ران مرغ یا ماهیچه 
گوسفند تا امالح و چربي بیشــتري به بدن کودک 

برسد .
-  از جوانه ماش، جوانه گندم یا پــودر این جوانه ها 
 در سوپ کودک بریزید زیرا عالوه بر اینکه سرشار از 
 ویتامین هاي ب و ث هستند به هضم غذا هم کمک 

مي کنند .
 - پودر جوانه گندم ، جو ی پرک و بلغور گندم را هم 
مي توانید له کرده و با شــکر ، شــیر و کمي روغن یا 
کره بپزید و در حجم کم و در دفعات زیاد  به کودک 

بدهید.
- یک برنامه غذایي متعادل شامل غذاهایي مي باشد 
 که عالوه بر رفع گرســنگي ، مقــدار الزم و کافي از 
هر یک از عناصر غذایي و مواد مغذي براي وصول به 

تندرستي کامل را در بر داشته باشد .
یکي از مهم تریــن راه ها براي اطمینــان از تامین 
 نیازمندي هــاي تغذیه اي کــودک ، اســتفاده از 
 چهار گــروه اصلي غذایي شــامل گــروه لبنیات ، 
نان و غالت ،گوشــت و تخم مرغ ، حبوبات و مغزها و 

گروه میوه و سبزي است .

اسکی روی ابر!

موجودی عجیب در دریا که همه را 
به اشتباه انداخت 

رمز پیروزی مردان بزرگ )14(    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 مناطق 

سفر می کنند.
 این دو در حرکتی نمادین نقشــه کشــورهای مختلــف را با

 مواد غذایی که در آن سرزمین معروف است ، آماده کرده اند. 
 این نقشــه ها نشــان می دهد که چطور با غذا می توان به دور 
 دنیا ســفر کرد ،برای مثال اگرچه گوجه فرنگی از جنوب آمریکا
 می آید اما امروزه ایتالیا در داشتن گوجه فرنگی های قرمز و آبدار 
پادشاهی می کند و یا اینکه فرانســه را بدون خوردن پنیر و نان 

ترک نکنید!

خوشمزه ترین نقشه هایی که تاکنون 
دیده اید!
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پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(: 
  گناه بزرگی که مردم درباره آن از خداوند طلب مغفرت نمی کنند، 

دنیا دوستی است.

W W W . Z A Y A N D E R O U D O N L I N E . I R
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