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پلمب 25 فروشگاه عرضه 
لباس های نامتعارف در اصفهان
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مدیرعامل بانک
با ليسانس آبياری!
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معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

پایگاه اورژانس هوایی
در شهرکرد راه اندازی شود
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استاندار اصفهان گفت: بر اســاس طرح های اقتصاد 
مقاومتــی وزارت راه و شهرســازی، 9 هــزار و 673 
واحد مسکن شــهری برای اقشــار کم درآمد استان 
در ســال های 95 و 96 تکمیل و احداث می شود.  به 
گزارش ایمنا رســول زرگرپور در پانزدهمین جلسه 

ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اســتان اصفهان، 
اظهار داشــت: در این دو ســال 12 هزار و 500 واحد 
مسکونی در شــهرهای جدید،احداث و برای سه هزار 
 و 268 واحد از طریق ســازمان ملی مســکن، زمین

تامین می شود. وی با اشاره به گزارش...

 رییس شــورای شــهر اصفهان با انتقاد از ارائه الیحه مدیریت 
شهری در برنامه ششم توسعه اظهار داشــت: این الیحه در واقع 
چند مشــکل اساســی دارد و برای مثال بخش درآمد عوارض 
شــهرداری ها و دهیاری ها جزو درآمدهای دولت محسوب شده 
است. رضا امینی با بیان اینکه در ماده چهار این الیحه آمده است 
که به منظور تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور 

قطع وابســتگی درآمدهای دولتی به نفت، عوارض شهرداری ها 
به حســاب دولت واریز می شود و شــورای توســعه با توجه به 
صالحدید و  ضرایب این درآمدهــا را توزیع می کند، افزود: با این 
 اقدام درآمدهای شــهرداری های بزرگ به شدت تحت تاثیر قرار

 خواهد گرفت.  رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: 
تمام توان خود را برای مقابله با تصویب این الیحه...

استاندار اصفهان:
9673 اصفهانی کم درآمد

صاحبخانه  می شوند

انتخاب شهردار با برگزاری انتخابات 
ترفند سياسی است

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:
رضایيان در راه سپاهان
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بازیکنــی که از پرســپولیس »دیپورت« شــد و برانکو حاضر نشــد 
او را بپذیــرد، حــاال در دوراهــی تبریز-اصفهان گیر کرده اســت. 
 »رامیــن رضاییــان« بهانــه دعــوای آذری و گل محمــدی در 
هفته هــای اخیر بــود. مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهــن گفته بود 
که دوســال پیــش، رضاییــان را مــی خواســتند ولــی یحیی او 
 را نخواســته، حاال کــه آشــتی حاصل شــده، خبر می رســد که

 ذوبــی هــا، باردیگــر پرونــده حضــور رضاییــان در ذوب آهن را 
به جریــان انداختــه انــد. جالب تــر اینکه پســر عبدا... ویســی، 
 ســرمربی ســپاهان هم در یــک پســت اختصاصی خبــر داده که

 ســپاهانی هــا ، رضاییــان را مــی خواهنــد. بازیکنــی کــه در 
پرســپولیس بر ســر نخواســتنش دعــوا بــود، حــاال در اصفهان، 
بر ســر خواســتنش دعواســت و البتــه اصفهانــی ها طعــم تلخ 

 حضور بازیکنــان ســرخابی در تیــم های شهرشــان را 
چشــیده انــد و خاطــره خوشــی از ایــن 

 بابــت ندارنــد. مــا هنــوز خاطره 
»مجتبی جباری« را فراموش 

نکرده ایم. شما چطور؟
13

 نظام ما باید صد درصد مردم ساالری دینی باشد. در حوزه شــهرداری، هزاران میلیارد تومان گردش مالی 
اتفاق می افتد و اگر افراد متخصص در شورای اسالمی نباشند تخصص در مدیریت شهر کم می شود.

ممکن است در برخی از شهرها اعضای شورای شهر به وظیفه قانونی و دینی خود توجه نکرده باشند و این 
امر به غلط به همه شوراهای اسالمی شهر تسری داده شود.

12

مخالفت با پيشنهاد تشکيل
کميسيون اقتصاد مقاومتی، سازمان یافته بود
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نماینده مردم اصفهان در مجلس:

دکه های مطبوعاتی اصفهان، جنگ زده اند

آداب و رسوم مراسم ازدواج در طایفه بختیاری ها؛

ازدواج بختياری
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پايگاه نیروي هوافضاي روســیه در حمیم اســتان الذقیه، كه از مهرماه 
 سال گذشته براي ســركوب تروريست هاي ضد ســوري از آن استفاده

 مي شود، در چارچوب توافق مسكو و دمشق دائمي مي شود و گسترش 
مي يابد. فرانتس كلینتسويچ، معاون اول كمیسیون امنیت و دفاع شوراي 
فدراسیون روسیه، روز پنجشنبه با اعالم اين خبر گفت: حمیم به پايگاه 
دائمي نیروي هوافضاي روسیه تبديل مي شود و تاسیسات نظامي آن نیز 
گسترش مي يابد. وی در ادامه افزود: حضور يگان هوافضاي روسیه مطابق 
توافق نامه با سوريه گسترش خواهد يافت، ولي در شرايط كنوني و با توجه 
به اهداف تعیین شده، نیروي مســتقر در پايگاه براي انجام عملیات مورد 

نظر كافي است.

 وزير سرمايه گذاري، تجارت و صنايع دفاعي ايالت استرالیاي جنوبي 
اعالم كرد كه اين ايالت به دنبال امضاي قراردادي با هند براي ايجاد 
مركز ذخیره زباله هسته اي دراين كشور است .مارتین هامیلتون در 
گفت وگو با خبرنگاران در دهلي نو ، ايجــاد اين مركز را يك فرصت 
تجاري مناسب براي هند دانست و تصريح كرد كه اين كشور از اين 
طريق مي تواند يكصد میلیارد دالر)استرالیا( درآمد كسب كند. وي 
خاطرنشان كرد زماني كه دولت هند بتواند رضايت مردم محل براي 
ايجاد مركز ذخیره زباله هســته اي را به دست آورد، استرالیا احداث 

اين مركز را تصويب مي كند.

وزارت امور خارجه روسیه اعالم كرد: ما اختالفات ريشه ای با آمريكا 
در خصوص مشــاركت بشار اســد، ريیس جمهور ســوريه در روند 
انتقالی اين كشور داريم.سرگئی ريابكوف، معاون وزير خارجه روسیه 
گفت: اين مهم اســت كه ما بین مخالفان میانــه رو، داعش و جبهه 
النصره در سوريه فرق قائل شويم. وی ادامه داد: غربی ها اطالعاتشان 
را درباره افراد مســلحی كه با آنها در ســوريه همكاری می كنند، در 
اختیار ما قرار نمی دهند. ريابكوف افزود: اظهارنظرهای آمريكايی ها 
درخصوص موافقت با روند سیاسی در ســوريه شك برانگیز است و 
آنچه كه اتفاق می افتد، كامال متفاوت از اين اظهارنظرهاســت. وزير 
خارجه روســیه اظهار كرد: همچنان اختالفاتی با واشنگتن درباره 
نقش اســد در آينده ســوريه وجود دارد كه البته پیشــرفت های 

آهسته ای در اين زمینه داشته ايم. 

 وزارت امور خارجــه آلمان دربــاره انتخــاب دونالد ترامــپ به عنوان
 ريیس جمهور آمريكا هشدار داده اســت. يك سخنگوی وزارت خارجه 
آلمان هفته گذشــته به خبرنگاران گفت: فرانك والتر اشتاين ماير، وزير 
امور خارجه آلمان درباره اين مسئله بی طرف نیست. اشتاين ماير بر اين 
عقیده اســت كه با توجه به اظهارات ترامپ، ريیس جمهور شدن او يك 
اتفاق دلهره آور خواهد بود. در همین باره بايد اشاره كرد كه آنگال مركل، 
صدر اعظم آلمان پیش از اين چندبار عنوان كرده بود كه قصد اظهار نظر 

درباره مبارزات انتخاباتی آمريكا را ندارد.

 رســانه های روســیه از قــرارداد احتمالی فروش پنج كشــتی
  مدرن مجهــز به موشــك های »كالیبــر« به عربســتان پرده 

برداشتند. 
بنا برا اين گزارش، خبرگزاری نووستی روسیه نسخه ای از گزارش 
ســالیانه كارخانه كشتی ســازی گوركی در شــهر زلنودولسك 
در تاتارســتان را تحويل گرفته كه مربوط به فروش پنج كشتی 
گشــت زنی بوده اســت. اين نوع كشــتی ها مجهز به سالح های 
جديد از جمله سامانه جديد آتشبار موشكی كالیبر، سامانه دفاع 
هوايی، توپخانه ۵۷ میلیمتری و ديگر سالح ها هستند. همین طور 
می تواند مجهز به ســكوی هلی كوپتر »كا ۲۷« روی عرشه باشد. 
رســانه ها به قیمت اين قرارداد كه يك روز پس از افشای قرارداد 
 تســلیحاتی آمريكا و عربستان منتشــر شده اشــاره نكرده اند

 در حالی كه قیمت قرارداد فروش ســالح آمريكا به عربســتان 
 كه شــامل تانك های آبرامــز و تجهیزات ديگر اســت به بیش از 

دو میلیارد دالر می رسد.

 »محمد الغصري« ســخنگوي اتاق عملیات  آزادســازی شهر سرت 
 گفت كه طي دو روز آينده آزادســازي شــهر ســرت لیبي از اشغال

 تروريست هاي داعش اعالم مي شــود.وی افزود: بعد از پاكسازي اين 
شــهر از بمب ها و مین هايي كه توســط عناصر داعش در خیابان ها، 
مناطق مسكوني، مزارع كشاورزي و ساختمان هاي دولتي كار گذاشته 

شده، آزادسازي اين شهر اعالم خواهد شد. 

پایگاه نظامی دائمی روسیه در سوریه

استرالیا به دنبال ساخت مركز 
ذخیره زباله هسته اي در هند

اختالفات ریشه ای 
روسیه و آمریکا درباره بشار اسد 

هشدار آلمان درباره انتخاب ترامپ 
به عنوان رییس جمهور آمریکا

افشای قرارداد تسلیحاتی 
روسیه و عربستان

 شهر سرت به زودي
 از دست داعش آزاد مي شود

پیشنهاد سردبیر: 
كشته شدن حدود 45 هزار داعشی در دو سال گذشته 

ما در حال جنگ ســايبری هستیم و 
آمريكا قوی ترين ســپاهش را به سپاه 
ســايبری تبديل كــرده و جمهوری 
اسالمی ايران هم امروز اولويت اهداف 
يگان عملیاتی ســايبری آنهاســت. 
از ســوی ديگر شــبكه های اجتماعی 
فرصتی است كه بايد نهايت بهره گیری 
از آن را داشــته باشیم؛ چراكه براساس 
آنچه در لبنان و يمن اتفاق افتاد، مسیر 
تاريــخ درحــال تغییر اســت و مردم 

به دنبال ارزش ها هستند.

هر كشــوري نیــروي مســلح دارد اما 
نیروهــاي مســلح جمهوري اســالمي 
 با ديگــر كشــورها تفــاوت هايــي در

 زمینه هاي عقیدتــي، مردمي بودن، در 
خدمت اســالم بودن، نظــارت دقیق و 
تدبیر، فرهنگ شهادت، اتحاد و وحدت، 
 آموزش اعتقادي، فني، رزمي كالسیك و 
گزينش های ارزشي دقیق دارد. نیروهاي 
مســلح ما در اختیار يك حزب، خاندان 
و فرد نیســت بلكه نیرويــي مردمي و در 

خدمت اسالم و مردم حركت مي كنند.

 دستیار ويژه ريیس مجلس در امور بین الملل با بیان اينكه 
»تا آخر در كنــار مقاومت و ســوريه ايســتاده ايم«، گفت: 
سیاست پوتین در كمك به ســوريه و مقابله با تروريسم در 
سوريه هوشمندانه است. حسین امیرعبداللهیان در گفت وگو 
با ايسنا تصريح كرد: محور آمريكا و رژيم صهیونیستی مبدع و 
محرک عروسك های خیمه شب بازی به نام »داعش و جبهه 
النصره« هســتند. وی ادامه داد: صهیونیست ها با اين اقدام، 
منطقه و حتی غرب را ناامن ساخته و آنها را با بحران آوارگان 
و تروريسم مواجه كرده اند. از ابتدای بحران سوريه، سرزمین 
اشغالی فلســطین به پناهگاه و محل مداوای تروريست های 
تكفیری مبدل شــده است و تروريســت های تكفیری هیچ 
اقدامی علیه رژيم نامشروع اسرايیل نمی كنند، چون اساسا 

توسط صهیونیست ها تغذيه و هدايت می شوند.
 وی تاكیــد كرد : مــا با قامت ايســتاده و با صــدای بلند از 
ســوريه، عراق و كشــورهای در معرض تهديد تروريسم در 
منطقه حمايت می كنیم و آن را در راســتای امنیت جمعی 
 منطقه و امنیت ملی كشــورمان می دانیم. ايــن ديپلمات 
 كشــورمان خاطرنشــان كرد : آمريــكا و برخــی بازيگران 
 خارجــی در ســوريه و عــراق بــا پیگیــری سیاســت

 نادرست اســتفاده ابزاری از تروريســم، مانع جدی تحقق 
امنیت و ثبات منطقه هستند.

آيــت ا... محمدحســن اختــری در مراســم بین الملــل 
چهاردهمین جشــنواره امام رضا)ع( اظهار داشــت: امروز 
جريان هــای تكفیری و اســتكبار در تالش هســتند تا از 
امكانــات و ظرفیت هــای سیاســی، نظامــی، فرهنگی و 
اجتماعی برای مقابله با پذيرش اسالم در جهان جلوگیری 
كنند، اما با وجود تالش استكبار خوشبختانه شاهد پذيرش 
اسالم ناب در جهان هستیم. مجموعه حركات و توطئه های 
جنايتكارانه دشمنان اســالم، وجود جريان های تكفیری با 
تعريف اسالم ناب است. آيت ا... اختری عنوان كرد: استمرار 
دين، قرآن و اسالم تا روز قیامت بر همه روشن است و هیچ 
كدام از جريان های تكفیری با  تحريف اسالم نمی توانند از 

استمرار اسالم ناب در جهان جلوگیری كنند.
وی با اشــاره به نامه  مقام معظم رهبری به جوانان اروپايی 
و آمريكايــی و دعوت آنها به دين اســالم اظهار داشــت: 
انحراف از مســیر امامت و رهبری، انحــراف از اصل دين و 
رسالت اسالم سبب نمی شود كه اسالم ناب محمدی)ص( 
در جهان اســتمرار پیدا نكند و نامه مقــام معظم رهبری 
به جوانان اروپايی و آمريكايی واقعا هوشــمندانه، رســا و 
تاثیرگذار بود. وی اضافه كرد: عقالنیت در دين مبین اسالم 
به عنوان يك اصل مطرح  بوده و بارها در قرآن مورد تاكید 

قرار گرفته است. 

حسین امیر عبداللهیان:

سیاست پوتین در قبال سوریه 
هوشمندانه است

دبیركل مجامع جهانی اهل بیت)ع(:

جریان های تکفیری به دنبال 
تحریف اسالم هستند

دیدگاهوزارت خارجهسیاست خارجه
سخنگوی وزارت خارجه:

انگلیس باید در قبال فروش 
سالح به عربستان پاسخگو باشد

 غالمعلی جعفرزاده:

جلسات فراكسیون مستقالن با 
فراكسیون های امید و والیت

سخنگوي وزارت امور خارجه كشــورمان با رد ادعاهاي يك 
مقام انگلیســي در مورد نقش جمهوري اســالمي ايران در 
بحران يمن گفت: در حالي كه مسئولیت حمالت نیروهاي 
ائتالف به رهبري عربستان در كشــتار كودكان يمني امري 
مسلم و محرز اســت، مقام هاي انگلیس به عنوان يكي از دو 
كشور اصلي تامین كننده سالح براي اين ائتالف كودک كش 
بايد پاسخگوي افكار عمومي جهان باشند. بهرام قاسمي در 
پاسخ به ابراز نگراني معاون خاورمیانه وزارت خارجه انگلیس 
در مورد نقش جمهوري اســالمي ايران در بحران يمن، با رد 
ادعاهاي مطرح شده گفت: مقام انگلیسي به جاي اين ادعاي 
واهي بهتر است پاســخگوي اين رفتار ضد بشري و سواالت 
نمايندگان مجلس عوام اين كشور پیرامون استفاده غیر قابل 
انكار سالح هاي آدم سوز انگلیسي در كشتار غیر نظامیان از 
جمله زنان و كودكان معصوم و بي گناه يمني باشــد. بهرام 
قاســمي اضافه كرد:  مقام های انگلیســی بايد به صراحت 
توضیح دهند كه چرا به رغم قطعنامــه پارلمان اروپا مبني 
بر منع فروش سالح به عربســتان همچنان به سیاست ضد 
انساني و سوداگرانه خود در كمك تسلیحاتي به كشورهاي 

متجاوز به يمن ادامه مي دهند؟!

 غالمعلی جعفرزاده عضو فراكســیون مستقالن مجلس، از 
آغاز جلسات اين فراكســیون با عقالی فراكسیون های امید 
وواليت برای تشكیل شــورای عالی فراكسیون های مجلس 
به رياســت الريجانی خبــر داد. وی گفت: مــا می خواهیم 
فراكسیون ها در مجلس، جزاير مســتقل از هم نباشند. وی 
از رايزنی فراكســیون مستقالن با فراكســیون های امید و 
واليت جهت حضور در شــورای عالی فراكسیون ها خبر داد 
و گفت: فراكسیون های سیاسی در مجلس بايد همگرايی و 
وفاق داشته باشند.جعفرزاده گفت: شأن آقای الريجانی باالتر 
از اين است كه رياست فراكســیون واليت يا هر فراكسیون 
ديگری را داشــته باشــد؛بنابراين می تواند ريیس شورای 
عالی فراكسیون ها باشــد. وی از برگزاری نشستی با عقالی 
فراكسیون های سیاسی مجلس خبر داد و گفت: رايزنی های 
فراكسیون مستقالن با ساير فراكسیون ها برای ايجاد شورای 
عالی فراكسیون ها آغاز شده است.عضو فراكسیون مستقالن 
مجلس با انتقاد از شــكاف موجود بین فراكســیون امید و 
فراكسیون مستقالن گفت: اينكه نتوانیم در هیچ موضوعی 
تفاهم داشته باشیم اشتباه اســت؛ فراكسیون سوم می تواند 

حلقه اتصال میان فراكسیون های مجلس باشد.

پارلمان

بین المللیادداشت

 فرمانده ناظــر بر كمپین مشــترک ضــد داعش اعالم كــرد كه پس 
از گذشــت بیش از دو ســال از آغاز حمالت ائتالف تحت امر آمريكا در 
 خاورمیانه حدود 4۵ هزار شــبه نظامی مرتبط با داعش كشته شده اند. 
شــان مك فارلند، فرمانده ناظر بــر فعالیت های ائتالف ضــد داعش به 
خبرنگاران گفت: گرچه اين، نشــانه پیروزی نیســت و تايید آن سخت 
است اما برآورد می كنیم كه در بیش از 11 ماه گذشته ما حدود ۲۵ هزار 
شبه نظامی داعشی را كشته باشیم. وقتی اين اعداد را به ۲0 هزار كشته ای 
اضافه كنیم كه تا قبل از ورود ما اعالم شــده بود، به عدد 4۵ هزار كشته 
داعش در دو ســال می رســیم. مك فارلند اضافه كرد: مقام های داعشی 
مجبور شده اند تا به خط مقدم نبرد بیايند و همین امر موجب شده كه آنها 
بیش از حد آسیب پذير شوند و از نیروهايشان كاسته شده است. او افزود: 
ديگر نمی بینیم كه مثل گذشته فعالیت كنند و همین امر موجب شده تا 

به اهدافی آسان تر برای ما تبديل شوند.

كشته شدن حدود 45 هزار داعشی 
در دو سال گذشته 

حمیدرضا مقدم فر- مشاور رسانه ای 
فرمانده كل سپاه 

سیداحمد خاتمی- امام جمعه موقت 
تهران

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تســنیم به نقل از روزنامه 
»البناء« لبنان، رويدادهای طوفان نبرد حلب با سفر »رجب طیب 
اردوغان« ريیس جمهوری تركیه به ســن پترزبــورگ و ديدار او 
با »والديمیــر پوتین« ريیس جمهوری روســیه همزمان شــد. 
اين ســفر پس از تیرگی روابط دوكشــور صورت می گیرد كه آن 
دو را در لبه پرتگاه جنگ قرار داده بود. روســیه و تركیه در جنگ 
ســوريه در دو  جبهه مقابل هم قرار گرفتند. روسیه همان طوری 
 كه پوتین گفته بود سوريه را بخشــی از امنیت ملی خود به شمار

 می آورد كه نظام جهانی جديد در آن بــه وجود خواهد آمد. اين 
در حالی بود كه اردوغان در رويــای زنده كردن عثمانی جديد در 
اين كشور بود. ســوريه تنها گذرگاه امنیت روسیه است، در حالی 
كه تركیه در صدد احیای عثمانی از راه حلب بود.اكنون اين سوال 
مطرح می شود كه آيا همزمان شدن نبرد حلب با سفر اردوغان به 
روسیه از روی تصادف بوده اســت يا اينكه اين سفر بخشی از يك 
طرح و برنامه است و اين ســفر به يك واقعیت اشاره می كند و آن 
هم اين است كه رويدادهای پرشتاب نشان از نزديك شدن پايان 
نبرد دارد؟سناريوی نخست و رايج درباره ارتباط سفر اردوغان به 
 روسیه و نبرد حلب اين است كه روسیه با كمك به ارتش سوريه و

هم پیمانان آن برای پیشــروی در نبرد كاستیلو روی گروه هايی 
كه در جنگ ســوريه بر آنان شــرط بندی می شــود به شكست 

كشانده اســت. اردوغان كه در ظاهر با روســیه از در آشتی وارد 
شــد در باطن از پیروزی های جنوب حلب كینه به دل دارد و به 
روســیه رفت تا از جايگاه قدرت برای مذاكره خود را نشان دهد. 
 او خواســته اين مســئله را بگويد كه می توان در منطقــه از راه

 امتیاز دهی برای بحران ها راه حل پیدا كرد.  مشــكل اين سناريو 
آن است كه نیاز به تفسیر  دو  واقعیت دارد. نخست اينكه چارچوب 
 آشــتی تركیه و روســیه يك موازنه به وجود مــی آورد. تركیه 
شــرط بندی كرد و مانور داد تا اينكه برگ برنده های آن به پايان 
رسید. در نتیجه در برابر شرط های روسیه سرفرود آورد. از جمله 
اين شــرط ها آن اســت كه مقام های روس بارها به اهمیت عدم 
دخالت نظامی در جنگ سوريه اشاره كرده اند. مقام های روسیه 
خواسته اند تركیه از گروه های مسلح تروريستی پشتیبانی نكند 
و اجازه ندهد تروريست ها از مرزهای اين كشور وارد سوريه شوند. 
ادامه سیاســت تركیه در اين زمینه از نظر روسیه توجیهی برای 
آشــتی باقی نمی گذارد.  دوم اينكه اگر ارتباط ســفر اردوغان به 
 روســیه را با حمله های جبهه النصره در حلب بپذيريم اين نشان 
می دهد كه همه رويدادها گذشــته، كنونی و آينــده و از جمله 
سرنگونی جنگنده روســیه در مرزهای ســوريه به دست نیروی 

هوايی تركیه در ارتباط هستند.
ســناريوی دوم بیانگر دوگانگی تركیه در مديريت روابط با مسكو 

است. اين ســناريو می گويد اردوغان به اين باور رسیده است كه 
ارتباط دادن روابط خود با روســیه با رويدادهای سوريه بی فايده 
اســت. زيرا تنها راه حل اين نبرد مذاكره اســت و مذاكره هم نیاز 
به ارتباط دارد. رويای بزرگ، ســقوط كرد. آمريــكا خود را با اين 
روش سرگرم كرده و با مســكو در حال مذاكره است و با نیروهای 
 مخالف ارتباط برقرار می كند و به آنان وعده های اطمینان بخش

 مــی دهــد و درهــای تقويــت قــدرت آنــان را می گشــايد 
و روی میــدان هــای نبــرد ســوريه شــرط بنــدی كــرده 
اســت. اگر پیروز شــود بر پايــه پیــروزی های خود شــرايط 
 تفاهــم را اصــالح مــی كنــد و اگــر شكســت خــورد بــا 
تفاهم ها به سود خود عمل می كند. تركیه هم شايسته است كه 
چنین نقشی را بازی كند. اين سناريو می گويد كه اردوغان جبهه 
النصره و دارو دسته آن را تجهیز كرده اســت تا وارد نبرد شوند و 
با وجود هزينه باال به روســیه رفت تا درباره ســوريه با آن مذاكره 
 كند تــا از اين راه بتواند از جنگ خارج شــود. اين كشــور تالش 
می كند نقش واسطه را داشته باشــد. بر پايه اين سناريو روسیه 
 و هم پیمانان آن ضربه هــای دردناكی را به جبهــه النصره وارد 
كرده اند تــا اردوغــان را وادار كنند كه با شــتاب از يك محور به 
محور ديگر منتقل شــود.  اين در حالی است كه گروه های مسلح 
و پشتیبانان آن به ويژه در رياض و واشنگتن پیام معكوسی را به او 
ارسال كرده و خواستار مهلت شده اند. آنان گفته اند كه هنوز هم 
می توان بسیاری از امور را انجام داد. همانطور كه عربستان در وارد 
شدن به جنگ يمن عمل كرد. عربستان با اين جنگ تالش كرد به 
آمريكا برگ برنده ای را در زمان امضای چارچوب تفاهم  هسته ای 

با ايران بدهد تا آمريكا  دست برتر را در میز مذاكرات داشته باشد.
روســیه، ســوريه و هم پیمانان آن در آستانه ســفر اردوغان به 
روسیه ضربه های ســختی را به گروه های تروريستی وارد كرده 
و آمادگی خود را به حمله نشــان دادند تا بــه اردوغان بگويند كه 
 او گزينه ســختی را انتخاب كرده اســت. شــرط بندی او روی 
گروه های تروريســتی شكســت خواهد خورد و او هرگز نخواهد 
توانســت معادله ها را تغییر دهــد. گروه های داعــش و جبهه 
النصره نشان داده اند كه در داخل تركیه نفوذ كرده اند و هر وقت 
كه بخواهند می توانند امنیت اين كشــور را هدف قرار دهند. نه 
ادعای اسالمی بودن حزب حاكم اين كشور توانسته است در اين 
 زمینه مانعی به وجود آورد و نه خدمت هايی كه نظام تركیه به اين

 گروه ها كرده موثر بوده است. اين گروه ها نمك نشناس هستند. 
امنیت تركیه و همچنین بخش اقتصاد و گردشگری اين كشور تا 
زمانی كه اين كشور موضع سرنوشت ســازی را درباره گروه های 

مسلح در پیش نگیرد تامین نخواهد شد.
در سن پترزبوگ اردوغان صدای بمب افكن های راهبردی روسیه 
را كه روانه ســوريه بودند تا پايگاه های جبهــه النصره را بمباران 
كنند، شنید. اين صداها بیانگر اين هســتند كه پوتین قصد دارد 
اين گروه ها را از پای در آورد و از اردوغان خواســته اســت در اين 
زمینه همكاری كند و مرزهای تركیه را روی تروريست ها ببندد.  
او به اردوغان وعــده داده كه در صورتی كه آنــكارا توهم قدرت و 
بازی دوگانه در برخورد با تروريســت ها را كنار گذارد در هر گونه 
حل بحران های منطقه و در رأس آن سوريه يك كرسی به آنكارا 

خواهد داد.

سوریه و هم پیمانان آن در آستانه سفر اردوغان به روسیه ضربه های سختی را به گروه های تروریستی وارد كرده و 
آمادگی خود را برای حمله نشان داده اند تا به اردوغان بگویند كه او هرگز نخواهد توانست معادله ها را تغییر دهد.

 در
سن پترزبوگ 

اردوغان صدای 
بمب افکنهای 

راهبردی 
روسیه را كه 
روانه سوریه 

 بودند تا 
پایگاه های 

جبهه النصره را 
بمباران كنند، 

شنید

به بهانه سفر اردوغان به روسیه؛

ناتوانی	ترکیه	در	تغییر	معادالت	در	سوریه	

خبر

ريیس مركز تحقیقات استراتژيك مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت: خدمت بــزرگ امام رضا)ع( به 
اســالم، اثبات برتري اين دين مبین نسبت به ساير 

اديان، مكاتب و مذاهب بود.
علي اكبر واليتي افزود: نقــش امام رضا)ع( در تاريخ 
 اســالم بســیار بي بديل اســت زيرا خدمتي كه آن 
امام همام در جهت تبیین اســالم كردند، هیچ يك 
از ائمــه معصومیــن)ع( فرصت چنیــن خدمتي را 
 نداشــتند. وي ادامه داد: ائمه معصومیــن از جمله 
 امام صــادق)ع( و امــام كاظــم)ع( وعــده آمدن 
حضرت امام رضــا)ع( عالم آل محمــد)ص( را داده 
بودند تا برتري اســالم را نسبت به ســاير مكاتب و 

مذاهب آن زمان ثابت كند.
مشاور رهبر معظم انقالب در امور بین الملل گفت: از 
زمان ظهور اســالم براي هیچ يك از ائمه معصوم)ع( 
اين فرصت فراهم نشــده بــود كه برتري اســالم را 
نسبت به ســاير مكاتب و مذاهب به اثبات برسانند. 
در زمان امام ســجاد)ع( وضعیت جامعه براي تبیین 
معارف اســالمي به حدي ســخت و دشــوار بودكه 
 آن امام معــارف را در جامه دعا بــراي مردم تبیین 
مي كردنــد. وي افــزود: در زمان حضــرت رضا)ع( 
مأمون عباســي به دست خود وســیله تبیین اسالم 
و اثبات رجحــان آن به ديگــر مكاتــب را براي آن 
امام فراهم كرد و گفت كــه »حكومت و واليت حق 
 ما نیســت كه حق علويان اســت« و با اين ســخن

 امام رضا)ع( را وادار به حضور در مناظرات نمود. 
واليتي ادامه داد: مأمون عباسي اين جلسات را زماني 
برپا كرد كه مسائل بســیار نوين در افكار مسلمانان 
درباره اديان رخنه كرده بود و اســالم برخالف ساير 
مكاتب با زبان ساده و سخنان منطقي بدون ورود به 

فلسفه، مباني دين را تشريح مي كرد. 
واليتــی در ادامه گفت: در اين جلســات مناظره كه 
مأمون عباســي برپا كرد افراد صاحب نام و مدعي از 
پیروان مذاهب و مكاتب مختلف حضور داشــتند و 
امام رضا)ع( ايــن تهديد را به فرصــت تبديل كرد و 

اسالم واقعي را تبیین نمود. 
وي میــراث فرهنگــي حضرت امــام رضــا)ع( را 
فراهــم آوردن اســباب فرهنگــي، تغییــر گرايش 
شــیعیان ايران از زيديــه به امامیه، پاســخ علمي و 
 عقلي به شــبهات نويــن و تبديل مضجع شــريف

 حضرت رضا)ع( به پايگاه شیعیان منطقه دانست.

والیتي: 

اثبات برتری اسالم، بزرگترین 
خدمت امام رضا)ع( بود

منافقیــن و داعــش از يــك جنــس 
وحشــی گری برخوردار هستند. هر دو با 
بعثی های عراق و هواداران صدام حسین 
متحدند و همــكاری می كنند. داعش و 
منافقین در زنده به گور كردن و شكنجه 
كودكان و مردم رفتار مشابهی دارند. در 
خودكشی با سیانور يا عملیات انتحاری 
انفجاری شبیه هم هســتند. داعشی ها 
مولود وهابیت هســتند و منافقین مورد 

حمايت عربستان و آمريكا قرار گرفته اند.

محسن رضایی- دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام
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بازار

يادداشت ويژه

مديرعامل بانک
با ليسانس آبياری!

قيمت انواع
پرينتر ليزری در بازار

پيشنهاد سردبير: 
مديرعامل بانک با ليسانس آبياری!

به گزارش فرهنگ نیــوز، هیئت مدیره بانک کارآفرین برای ســال 
 مالی منتهی به 29 اسفند 1394، مبلغ 450 میلیون تومان پاداش 
دریافت کرد.بر اســاس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک 
کارآفرین، مبلغ 4/500  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره 
تعیین شــد.همچنین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره 
مبلــغ12/000/000 ریال بابت برگزاری حداقل  4  جلســه در ماه 
مصوب شد. بانک کارآفرین برای سال گذشــته نیز همین مبالغ را 
 برای پاداش هیئت مدیــره و حق حضور اعضای غیرموظف تصویب 
کرده بود. برای ســال 1392 نیز مبلغ پاداش هیئــت مدیره 450 
میلیون تومان و حق حضور اعضــای غیرموظف یک میلیون تومان 
تصویب شــده بود.  نکته جالــب توجه، مــدرک مدیرعامل بانک 
کارآفرین است. عطاءا... آیت اللهی لیسانس مهندسی آبیاری دارد اما 
در گزارش امسال تصمیمات مجمع عمومی بانک کارآفرین، مدرک 
وی ذکر نشده اســت در حالی که در گزارش سال قبل، این موضوع 

ذکر شده بود.

 نایب رییس اول کمیســیون اقتصــادی مجلس گفت: اســامی اعضای 
هیئت عامل جدید صندوق توسعه ملی از طریق رسانه ملی و مطبوعات 

به صورت رسمی اعالم نشده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ســید ناصر موسوی الرگانی با انتقاد از نحوه 
انتصاب رییس صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: انتصاب رییس صندوق 
توســعه ملی، مشــروط به تعیین رســمی اعضای هیئت عامل صندوق 

توسعه است.
وی بیان داشــت: زمانی که اعضای هیئت عامل جدید صندوق توســعه 
انتخاب می شوند، باید اسامی اعضا از طریق رســانه ملی و مطبوعات به 

صورت رسمی اعالم می شد که این گونه نبوده است.
موسوی الرگانی افزود: نمایندگان مجلس در مورد نحوه انتصاب رییس 
صندوق توسعه ملی،گله مند هســتند.وی گفت: درباره شخص منتصب 
برای ریاســت صندوق توســعه ملی نیز مواردی مطرح شده مانند اینکه 

براساس اخبار، وی از بازنشستگان بوده که این برخالف قانون است.

نايب رييس اول کميسيون اقتصادی مجلس مطرح کرد:

رييس منتصب صندوق بازنشسته است
مدیر عامل و رییس سازمان مرکزی تعاون روســتایی ایران گفت: نبود 
یک برنامه مدون و مشخص بر اســاس ظرفیت های کشاورزی، مشکل 
ساختاری کشــاورزی کشــور است.حســین صفایی در جمع کارکنان 
سازمان تعاون روســتایی اســتان اصفهان، افزود: نبود برنامه مشخص، 
باعث استیصال و ســردرگمی کشــاورز در زمان تولید محصول و توسل 
به دالالن بــرای فروش محصول خود با قیمتی ناچیز شــده اســت.وی 
گفت: برنامه مشــخصی برای تعیین مســیر از مرحله قبــل از تولید تا 
پس از برداشت، بســته بندی، بازاریابی، بازار رســانی و صادرات وجود 
 ندارد.صفایی گفت: راه حل مشــکالت بخش کشــاورزی تنها با اصالح 

زنجیره های تولید امکان پذیر است.
وی با بیان اینکه کشــاورزی کشورهای پیشرفته ســاختاری قوی دارد، 
افزود: کشاورزان در کشــورهای پیشــرفته، چگونگی تولید محصول و 
 نوع محصول قابل کشــت خود را براســاس یک قرارداد مدون و از پیش 

تعیین شده شروع می کنند. 

مدير عامل و رييس سازمان مرکزی تعاون روستايی ايران:

نبود برنامه مدون، مشکل ساختاری کشاورزی
در شــرایطی که یخ رکود بازار خودرو همچنان آب نشــده، اما تغییرات 
قیمتی خودروها از ابتدای مردادماه بســیار بوده است. طی دو سه هفته 
گذشــته، قیمت خودروها روند صعودی بــه خود گرفته بــود. فعاالن 
بازار خودرو، دلیل این موضــوع را کاهش عرضه محصــوالت جدید به 
بازار توسط خودروســازان عنوان می کردند. در این شــرایط، همچنان 
خودروسازان سیاست عدم عرضه خودروها به بازار را دنبال می کنند.این 
در حالی اســت که یخ رکود در بازار خودرو آب نشده و خرید و فروش در 
حداقل ممکن قرار دارد. به نظر می رسد بازار دیگر، کشش افزایش بیشتر 
قیمت خودروها را نداشــته باشد.بررســی های قیمتی خودروها در بازار 
حاکی از آن است که پراید 111SE در حال حاضر با قیمت 21 میلیون و 
500 هزار تومان به فروش می رسد. این در شرایطی است که این خودرو 
در پایان تیرماه، 20 میلیون و 600 هزار تومان قیمت داشــت.پژو 405 
دوگانه ســوز نیز جزو خودروهایی بود که در این مدت با افزایش قیمتی 

حدود 600 هزار تومان همراه بود. 

قيمت خودرو در مردادماه چقدر تغيير کرد؟

يخ بازار خودرو، آب نشد

خودروتعاون روستاییپارلمان

آنچه می بینید؛ قیمت روز ارزان قیمت ترین خودروهای صفر کیلومتر در سطح 
بازار پایتخت است که ممکن اســت تا 5 درصد در مناطق مختلف تهران دارای 

نوسان باشد.
همان طور که می بینید، نوســان قیمت در بازار خودرو، جلــب توجه می کند.  

قیمت برخی خودروها در بازار و کارخانه ، تفاوت چندانی ندارد.
درعوض برخی خودروها هم هســتند کــه قیمت آنهــا از بازار تــا کارخانه تا 

دومیلیون تومان است. 

تفاوت کارخانه تا بازار خودروهای ارزان ؟

اســتاندار اصفهان گفت: بر اســاس طرح هــای اقتصاد 
مقاومتی وزارت راه و شهرســازی، 9 هــزار و 673 واحد 
مسکن شهری برای اقشار کم درآمد استان در سال های 

95 و 96 تکمیل و احداث می شود.
به گزارش ایمنا رســول زرگرپور در پانزدهمین جلســه 
ســتاد فرماندهی اقتصــاد مقاومتی اســتان اصفهان، 
اظهار داشــت: در این دو ســال 12 هــزار و 500 واحد 
مســکونی در شــهرهای جدید،احداث و برای سه هزار 
 و 268 واحــد از طریــق ســازمان ملی مســکن، زمین

تامین می شود.
وی با اشــاره به گزارش بُرش اســتانی طرح های اقتصاد 
مقاومتی وزارت راه و شهرسازی، افزود: در بخش مسکن 
این وزارتخانه، رونق بخش مســکن و بازســازی حاشیه 

کالن شهرها مطمح نظر قرار گرفته است.
اســتاندار اصفهان اضافه کرد: در این طرح ها، نوســازی 
و بهسازی 200 هزار واحد مســکونی روستایی، تکمیل 
و احداث 51 هزار و 456 واحد شــهری برای گروه های 
کم درآمد و احداث 49 هزار واحد مسکونی در شهرهای 

جدید کشور در نظر گرفته شده است.
وی سهم اســتان اصفهان از این طرح ها را 9 هزار و 850 
واحد مسکونی روستایی و تکمیل و احداث 9 هزار و 673 

واحد مسکن شهری برای اقشــار کم درآمد در سال های 
95 و 96 اعالم کرد.

زرگرپور گفت: افزایش ترانزیت بار و مسافر در شیوه های 
مختلف حمل و نقل و  افزایش بهره وری انرژی در بخش 
حمل و نقل و ســاختمان و شهرســازی از اهداف کالن 

وزارت راه و شهرسازی در اقتصاد مقاومتی است.
وی بیان داشــت: در راســتای تحقق هدف اول، بهبود 
بازرگانی و بازاریابــی ترانزیت و گســترش مبادله های 
 حمل و نقلی با ســایر کشــورها، گســترش شبکه های

 حمــل و نقل به ویــژه ریلــی و اتصال بــه ُکریدورهای 
ترانزیتــی بیــن المللی،تســهیل قوانین و مقــررات و 
فرآیندهای مرتبط، ارتقــای ایمنی ترانزیت و توســعه 
ترانزیت محموله های کانتینری در نظر گرفته شده است. 
استاندار اصفهان ادامه داد: کاهش شدت مصرف سوخت 
از طریق افزایش ســهم حمل و نقل ریلی در جابه جایی 
کاال و مسافر و نوســازی انواع ناوگان عمومی حمل و نقل 
جاده ای، ریلی و هوایی، احداث زیرســاخت حمل و نقل 
مبتنی بر تقاضای ترافیک و مالحظات اقتصادی، استفاده 
از فناوری نوین ساختمانی و تاکید بر رعایت مقررات ملی 
ساختمان و تدوین و اجرای ضوابط معماری و شهرسازی 

در راستای تحقق هدف دوم تعریف شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه پیشنهاد تشکیل کمیســیون اقتصاد مقاومتی در 
مجلس رأی نیاورد، گفت: این مخالفت، ســازمان یافته 

صورت گرفت.
حمیدرضا فوالدگر در نشست بررسی »اقتصاد مقاومتی 
و نقش صنایــع کوچک« که بــه همت کانــون تمدن 
و اندیشــه اســالمی اصفهان برگزار شــد اظهار داشت: 
مهم ترین معضل عدم توســعه مناسب صنعت در کشور، 
نبود اســتراتژی صنعتی و برنامه مدون در حوزه توسعه 

صنعتی است.
نماینده اصفهان در مجلس شــورای اســالمی در ادامه 
گفت: البته وزارت صنعت در ایــن مدت برنامه ای در این 
حوزه تدوین کــرده که هنوز بخشــنامه ها و جزئیات آن 

ابالغ نشده است.
به گفته این عضو کمیســیون صنایــع، در طی همه این 
ســال ها متقاضیان تاســیس صنایع به ادارات مربوطه 
مراجعــه می کردنــد و بدون توجه به کشــش بــازار و 
ظرفیت های تولیدی، مجوزی برای آنها صادر می شــد و 
هم اکنون شــاهد مازاد تولید در برخی بخش ها و کمبود 
تولید در ســایر بخش ها و عدم تناسب زنجیره های تولید 

هستیم. 

وی بخــش دیگــر صحبت هــای فوالدگر را بــه خود 
اختصــاص داد و دراین بــاره تصریــح کرد: متاســفانه 
پیشنهاد تشکیل کمیسیون اقتصاد مقاومتی در مجلس 
رأی نیاورد و برخالف مرتبه قبلــی، این بار این مخالفت  
ســازمان یافته صورت گرفــت و بهانه برخــی از اعضای 
کمیسیون ها دراین باره، تحت الشعاع قرار گرفتن وظایف 
کمیســیون های اقتصادی با ایجاد کمیســیون اقتصاد 

مقاومتی بود.
نماینده مردم اصفهان با انتقــاد از رأی منفی مجلس به 
این پیشــنهاد گفت: تاکید و مطالبه مقام معظم رهبری، 
انجام اقدامی جهادی از ســوی مجلس در حوزه اقتصاد 
مقاومتی بــود و مجلس این آزمون را بــه بدترین نحو از 

سر گذراند.
به گفته فوالدگــر رفتار مجلس شــورای اســالمی در 
دور جدیــد رفتــاری قابل تحلیــل و قابــل پیش بینی 
نیســت و هنــوز فراکســیون ها نتوانســته اند کارآیی 
قابل لمســی از خود نشــان دهند و درجایی که می شد 
از ظرفیت مجلس بــرای اقدام و عمــل در حوزه اقتصاد 
 مقاومتی اســتفاده کــرد بــا رأی منفی، این شــانس

ازبین رفت.

استاندار اصفهان:

9673 اصفهانی کم درآمد
صاحبخانه می شوند

نماينده مردم اصفهان در مجلس:

مخالفت با پیشنهاد تشکیل کمیسیون 
اقتصاد مقاومتی سازمان یافته بود

متاسفانه پيشنهاد 
تشکيل کميسيون 
اقتصاد مقاومتی 
امروز نيز در 
مجلس رأی نياورد 
و برخالف مرتبه 
قبلی، اين بار اين 
مخالفت به صورت 
سازمان يافته 
صورت گرفت

 افزايش ترانزيت بار 
 و مسافر در
 شيوه های مختلف 
حمل و نقل و  افزايش 
بهره وری انرژی در 
بخش حمل ونقل 
و ساختمان و 
شهرسازی از اهداف 
کالن وزارت راه 
و شهرسازی در 
اقتصاد مقاومتی 
است

اچ پی HP M252N Color شبکه

تومان640،000

اچ پی HP M604N  شبکه

تومان1،480،000

Canon i-SENSYS LBP6030W کانن

تومان325،000

Canon i-SENSYS LBP6020 کانن

تومان280،000

SE 141 سايپا

19،470،000 تومان قیمت کارخانه: 

19،000،000 تومان قیمت بازار: 

SX ساينا

26،850،000 تومان قیمت کارخانه: 

27،600،000 تومان قیمت بازار: 

پژو 405

29،038،000 تومان قیمت کارخانه: 

29،500،000 تومان قیمت بازار: 

MVM 110 S

31،810،000 تومان قیمت کارخانه: 

29،000،000 تومان قیمت بازار: 

LX سمند

29،844،000 تومان قیمت کارخانه: 

30،500،000 تومان قیمت بازار: 
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يادداشت

يادداشت

قاب روز

اخبار

به گزارش پایگاه اطالع رسانی محیط زیســت اصفهان»پاما« ،جمعی از 
محیط بانان اصفهــان در همایش »کودک، زمیــن، محیط بان« وآیین 
اختتامیه نخستین جشنواره کشوری نقاشــی و نامه به محیط بانان در 
 اصفهان حضور داشــتند. بعــد از پایان برنامه با حضــور محمد درویش

 مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی ســازمان حفاظت محیط زیست 
و مهندس ظهرابی مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان ، 
 جمعی از محیط بانان اصفهان به نمایندگی از مجموعه کارکنان حفاظت

 محیط زیست اســتان و ســایر محیط بانان، از مجموعه تاالر فرشچیان 
اصفهان) محل برگزاری این همایش(  تا سی وسه پل و چهارباغ اصفهان 
رکاب زدنــد. اداره کل حفاظــت محیط زیســت اســتان اصفهان تنها 
دستگاهی است که از سرویس عمومی برای انتقال کارکنان به محل کار 
و منزل اســتفاده می کند. عالوه بر این با توزیع 50 دستگاه دوچرخه در 
 چند مرحله در ماموریت های شــهری، محیط بانان و کارکنان حفاظت 
محیط زیست استان از دوچرخه اســتفاده خواهند کرد و سه شنبه های 

بدون خودروی خود را به سایر روزهای هفته نیز تسری می دهند.

به گزارش پایــگاه خبــری دیده بان محیــط زیســت و حیات وحش 
ایران )iew(، ســاعت3 بعــد از ظهــر روز چهارشــنبه، نیروهای یگان 
محیــط زیســت پناهگاه حیــات وحش موتــه اصفهان حین گشــت 
و کنتــرل در منطقــه متوجــه خــودروی مشــکوکی در نزدیکــی 
 یک چشــمه شــدند. فرمانده یــگان محیط زیســت اســتان اصفهان 
در این بــاره گفــت: راننــده خــودرو بــا مشــاهده مامــوران اقدام 
به فــرار نمــوده و محیــط بانــان نیــز بــه تعقیــب وی پرداختند. 
 مرتضــی جمشــیدیان اظهــار داشــت: محیط بانــان پــس از مدتی 
تعقیب و گریز، خــودروی مذکور را مجبور به توقــف نموده و به تفتیش 
آن پرداختند. در جریان بازرســی از این خودرو، الشه یک آهوی ماده و 
بره شیرخواره اش به همراه یک قبضه اسلحه پنج تیر غیرمجاز )قاچاق( 
کشــف و ضبط گردید. در این رابطه یک متهم بازداشــت شده و پس از 
تنظیم صورتجلســه برای رســیدگی به جرم به مراجع قضایی معرفی 

گردید.
بر اســاس نرخ جدید بهــای جانوران وحشــی به لحــاظ مطالبه ضرر 
و زیــان وارده به محیط زیســت، جریمــه قابل پرداخــت از بابت صید 
و شــکار غیرمجاز هر یک آهــو معادل یکصــد میلیون ریــال تعیین 
شــده اســت. بنابراین متهم می بایســت مبلغ دویســت میلیون ریال 
به حســاب دولــت واریز نمایــد. همچنیــن متهــم در دادگاه به جرم 
 شــکار غیرمجاز جانوران وحشــی در منطقه حفاظت شــده محاکمه و 
بر اســاس مــاده ۱۲ قانون شــکار و صید به حبس از ســه ماه تا ســه 
ســال و یا جزای نقدی از یــک میلیون و پانصــد هزار ریــال تا هجده 
میلیون ریــال محکوم می شــود. بــه عالوه بر اســاس بند الــف ماده 
۶ قانــون »مجــازات قاچاق اســلحه و مهمــات و دارندگان ســالح و 
مهمات غیرمجــاز« مصــوب ۱390/۶/7 ، هر کس به طــور غیرمجاز 
ســالح شــکاری و یا مهمــات آن را خریــداری، نگهــداری و یا حمل 
 نماید بــه حبــس از 9۱ روز تا شــش ماه و یــا جزای نقدی تا ســقف

 بیست میلیون ریال محکوم خواهد شــد. ضمن اینکه بر اساس ماده ۱۸ 
قانون فوق الذکر، کلیه سالح، مهمات، اقالم و مواد کشف شده موضوع این 

قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت ضبط خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، شــواهد جدید نشــان می دهد که 
 نقص جنین به دلیل ویــروس زیکا اتفاق نمی افتد، بلکه منشــأ

 زیســت محیطی دارد. این در حالی اســت که برزیل به دومین 
مکان شــیوع بیماری زیکا که از راه پشه منتقل می شود، معروف 
شده اســت. این بیماری  باعث بروز اختالالت مغزی و در نهایت 
 مرگ می شــود. ویروس زیکا که توسط پشــه به انسان منتقل 
می شود عوارض خطرناکی مانند میکروسفالی )کوچکی جمجمه 
و اختالل رشــد مغزی( ایجاد می کند. پزشکان در خصوص این 
عوارض ابراز نگرانی کرده اند. بیماری زیکا که در اکثر موارد بدون 
عالمت اســت یا عالئم خفیفی همچون تب خفیف، سردرد، درد 
مفاصل، التهاب و قرمزی ملتحمه چشم و لکه های پوستی دارد، 
از راه خون منتقل می شــود.ویروس زیکا با نقــص تولد مرتبط 
دانسته شده اســت که در اثر آن، کودکانی با سر کوچک تر از حد 
معمول به دنیا می آیند، اما این ویروس برای افراد بالغی که باردار 
نباشــند خطر زیادی در پی ندارد. با توجه به گســترش بی رویه 
 بیماری، کارشناسان علوم همه گیر شناسی معتقدند که آلودگی 

محیط زیست دلیل بهتری برای شیوع این بیماری است.
بنابراین ترکیبی از علل مسمومیت های شیمیایی و پشه ها مقصر 
نقص جنین، سقط و دیگر مشــکالت مرتبط با بارداری هستند. 
به گونه ای که در برخی از نواحی نتایج ســالمت وحشــتناک تر 
 است. اکنون کارشناسان، صحت ابتال به بیماری زیکا  را که از راه 
پشه ها منتقل می شــود در هیچ کجای برزیل تایید نمی کنند. 
 این در حالی اســت که از مدت ها قبل، ســازمان سالمت برزیل

 بررسی های الزم در مورد تولد نوزادان معیوب و آلوده به ویروس 
زیکا را مورد توجه قرار داده و ماه ها طول کشــیده است تا به یک 
نتیجه قطعی برسد و پازل دلیل تولد نوزادان معیوب توسط زنان 
باردار را حل کند. نتیجه ای که اثبات می کند ویروس زیکا متهم 
کوچک بودن سر نوزادان است یا آلودگی محیط زیست و یا هر دو.

 رکاب زنی محیط بانان اصفهان 
در سه شنبه های بدون خودرو

دستگیری عامل کشتار بی رحمانه 
ماده آهو و بره اش 

آلودگی محیط زيست، متهم اصلی 
تولد نوزادان با سر کوچک است؟

مقامات اتریشــی از تولد یک توله پاندای کمیاب از گونه پانداهای 
غول پیکر در باغ وحش وین خبر دادند.

پیشنهاد  سردبیر: 
رفع اساسي بحران آب درکشور، نیازمند تغییردرالگوي تغذيه است

به گزارش ایرنا، رییس انســتیتوی آب و انرژي دانشــگاه 
صنعتي شریف معتقد اســت که ایران به عنوان کشوري 
که در منطقه نیمه خشک دنیا واقع شــده است و بیشتر 
مناطق آن با بحران آب دســت و پنجه نرم مي کند، عالوه 
بر ایجــاد تغییردرالگوي کشــت محصوالت کشــاورزي 
 نیازمنــد تغییــر در الگوي تغذیــه نیزمی باشــد. دکتر 
علی اصغر علم الهــدی با بیان اینکه نباید به کشــاورزان 
 خرده گرفــت و آنــان را در مصــرف آب مقصــر اصلي 
قلمداد کرد، گفت: کشاورز به دنبال تامین مخارج زندگي 
خود و از همه مهم تر تامین امنیت غذایي کشور است و در 
حقیقت باید به دنبال آن باشیم که چطور مي توان سلیقه، 
ذائقه و کالري غذایي مردم را به صورت ســالم و صحیح با 

منابع آبي محدود تامین کرد.
 وی بــا تاکیــد بــر ایــن موضــوع کــه بــا توجــه به 

محدودیت هاي موجود آبي در کشور باید به سمت الگوي 
جامع تغذیه مناســب در مناطق مختلــف، حرکت کنیم 
افزود: این در واقع همان سیاســت حکمرانــي مدبرانه و 
ظرفیت ســازي است. وي خاطرنشــان کرد: ارتباط آب و 
 انرژی آنجا اهمیت می یابد که مشــخص می شود روزانه

 به طور متوســط بیــن ۲۴00 کیلــو کالري تــا 3 هزار 
کیلوکالري انرژي الزم داریم، یعني آبي که براي کشــت 
محصوالت کشاورزي به کار می رود تبدیل به غذا مي شود 
و ما از آن استفاده مي کنیم از این رو، ا انواع انرژي یکي از 

بحث هاي جدي آب، انرژي و امنیت غذایي است. 

 بــه اعتقاد دکتر علــم الهدی، مــردم و دولــت در جایي
 مي توانند اثرگذار باشــند که در تامین انــرژي و کالري 
مورد نیــاز خــود از محصــوالت غذایي اســتفاده کنند 
 که آب کمتری برای کشــت نیاز دارند تا عــالوه برتامین

 ویتامین های موردنیاز بدنشان،از آب کمتري براي تولید 
و کشت مواد غذایی استفاده شود. دکتر علم الهدي افزود: 
به عنوان مثال میزان آب بري محصوالت غذایي برنج، نان 
یا ســیب زمیني با یکدیگر بســیار متفاوت است بنابراین 
جمعیت کشــور مي تواند با انتخاب الگوي صحیح و جامع 

تغذیه، تاثیر بسیاری برمیزان مصرف آب داشته باشد.

گز، یکی از درختچــه هاي مناطق بیاباني و شــور اســت. این گیاه 
اغلب در بســتر آبراهه ها و رودخانه هاي شور و قلیایي نواحي خشک 
می روید. گز، گیاهي اســت مقاوم به خشــکي و ســازگار با شرایط 
ســخت بیابان، داراي گل هایي قرمز رنگ که در فصــل بهار و پاییز 
در انتهاي انشعابات و ســاقه های آن مشاهده مي شود. اراضي شوري 
که خاک مرطــوب دارند و یا تحــت تاثیر جریانــات فصلي رودخانه 
 ها قرار می گیرنــد، از جمله رویشــگاه هاي درختچه گز محســوب 
مي شود. گز به واســطه ایجاد تپه هاي ماسه ای در اطراف خود، نقش 
بســیار مهمي در حفاظت خاک نواحــي بیابانــي  دارد. این گیاه در 
مناطق کویری اســتان اصفهان هم به صورت خودرو وجود دارد و هم 

برای مقابله با بیابان زایی، کاشته می شود.

پناهگاه حیات وحش کاله قاضی در جنوب شــرقی شــهر اصفهان 
واقع شده است و جاده اصفهانـ  شــیراز از کناره شمالی و غربی آن 
می گذرد. پــارک ملی کاله قاضــی از دیرباز زیســتگاه وحوش بوده 
و دارای قدمت تاریخی زیادی اســت. چنانکه در تاریخ آمده از زمان 
شــاه عباس صفوی و بعد از آن بخصــوص در دوره قاجار، این کوه ها 
از شــکارگاه های مخصوص سالطین، محســوب می شده است. این 
منطقه در ســال ۱3۴۶ به عنوان منطقه حفاظت شــده، اعالم شد. 
کل و بــز، قوچ و میش اصفهانــی، آهو، پلنگ، گربه وحشــی، گرگ، 
 کفتار،شــغال، عقاب طالیــی، شــاهین، کرکس کوچــک، کبک، 
الک پشــت مهمیزدار، مارجعفری، افعی شاخ دار، مارقیطانی تیرمار، 
مار پلنگی، بزمجه بیابانی خــزری و ... از جمله گونه های جانوری این 

منطقه هستند.

پناهگاه حیات وحشگز
 کاله قاضی

ريیس انستیتوی آب و انرژي دانشگاه صنعتي شريف:

رفع اساسي بحران آب درکشور، نیازمند تغییردرالگوي تغذيه است

خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، ســید محمــد مجابی معاون 
توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت 
محیط زیســت عنوان کرد: یکی از اهداف مجمع جهانی 
شهرهای اسالمی، رشد و توســعه پایدار شهری از طریق 
ایجاد تعامل و همکاری میان شــهرهای اســالمی است. 
مجابی افزود: از ایــن رو نیازمند هــم افزایی علمی برای 
تعالی شهرهای اسالمی هستیم تا این شهرها در مسیری 

قرار گیرند که به عنوان الگویی جهانی معرفی شوند. 
مجابی در ادامه، اشــاره ای هم به رویکــرد نوین جهانی 
 در حوزه محیط زیســت داشــت و اظهار کــرد: یکی از 
مهم تریــن اتفاقــات جهانی طــی ماه های گذشــته، 
گردهمایی ســران کشــورهای مختلف در پاریس برای 
همفکری و مشارکت جهانی در مقابله با تغییرات اقلیمی 
بود. وی با بیــان اینکه برنامه اســکان بشــر ملل متحد 
)HABITAT( برای دوره های ۲0 ساله تنظیم می شود، 
گفت: در حال حاضر دو برنامه تنظیمی به اتمام رســیده 
و در آســتانه اجرای HABITAT3 قرار داریم که یکی از 

مهم ترین محورهای آن، محیط زیست است.
 مجابــی آب، خــاک، تنــوع زیســتی، اقتصاد ســبز، 
جرم انگاری تخریب و آلودگی محیط زیســت، مشارکت 
مردم، توســعه فرهنگ امر به معروف و نهــی از منکر در 
محیط زیست، استفاده از فناوری سازگار با محیط زیست 
را از جمله مــوارد مــورد تاکید رهبر معظــم انقالب در 
سیاست های ابالغی ســال ۱39۴ اعالم کرد و ادامه داد: 
یکی از مهم ترین موضوعات مورد تاکید ایشــان، موضوع 
 دیپلماســی محیط زیســت و برقراری تعامــل و ارتباط
  بیــن المللــی و منطقــه ای بــرای حفــظ و ارتقــای

 محیط زیست کشور اســت و از این رو اجرای این برنامه، 
اقدامی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری است.

وی در پایــان، با بیان اینکه در برنامه ششــم توســعه به 
محیط زیســت توجه ویژه ای شــده اســت عنوان کرد: 
 یکی از برنامه هایی که در طرح HABITAT3 ســازمان 
ملل متحــد مطرح شــده، طرح شــکوفایی شــهری با 
محورهای مختلفی همچون توســعه زیرساخت شهرها، 
پایداری زیســت محیطی، مساوات و شــمول اجتماعی، 
کیفیــت زندگی، بهــره وری و نظارت شــهری اســت. 
اجرای این طرح مــی تواند تاثیر مثبتــی در رتبه بندی 
شهرهای سبز ایران داشته باشــد زیرا اطالعات صحیح و 
 دقیق و گــزارش دهی منظم از  مواردی اســت که در آن 

تاکید شده است.

معاون حقوقی سازمان محیط زيست:

اجرای طرح رتبه بندی 
شهرهای سبز

عکس روز

دانستنی

دیدگاه

به گزارش ایرنا، خزر دریایي بسته است، از این رو تهدیدات 
مختلف اعم از فعالیت هاي انســاني و طبیعي مانند: تغییر 
 اقلیم وگرم شــدن زمین تاثیر زیــادي روي این پهنه آبي
  مي گــذارد که در چند ســال اخیــر به وفور شــاهد آن

 بوده ایم. تخریب محیط زیست دریاي خزر در اثر آلودگي 
ناشي از منابع مختلف فعالیت هاي انساني از جمله تخلیه 
مواد مضر، خطرناک، مواد زائد و سایر آلودگي هاي ناشي از 
منابع دریایي و منابع مستقر در خشکي، نگراني کشورهاي 
حاشیه این پهنه آبي را برانگیخته است. ورود حجم باالیی 
از فاضالب های انســانی بــه دریای خزر، بــا توجه به این 
نکته که در شــمال ایران، هیچ تصفیه خانه فاضالبی وجود 
 ندارد، به عالوه ورود آالینده های نفتی ناشــی از فعالیت 
شرکت های نفتی روســیه و آذربایجان، شــور شدن آب 
خزر به خاطر فعالیت های کشــاورزی و طــرح هایی که 
برای انتقــال آب از این دریاچه مطرح شده اســت، همگی 
باعث نگرانی فعاالن و مســئوالن محیط زیست کشورمان 

شده اســت.    این مسائل، موجب شــد تا کشورهای اطراف 
این دریاچه، مجموعه ای از قوانیــن و مقررات  را در زمینه 

حفاظت از محیط زیست آن تدوین کنند. 
 در همین زمینــه، برنامه مشــترکي بــا عنــوان برنامه 
 محیط زیســت دریاي خزر و بــا حمایت ســازمان هاي

 بین المللي شــکل گرفت. این اقدامات از اردیبهشت سال 
۱377 آغاز شد و ســرانجام در ســال ۱3۸۲کنوانسیون 
منطقه اي حفاظت از محیط زیســت دریاي خزر موسوم 
به »کنوانسیون تهران« شــکل گرفت و کشورهاي حاشیه 
خــزر آن را امضاکردنــد. تاریــخ الزم االجرا شــدن این 
کنوانسیون یعنی ۲۱ مرداد ماه ســال ۱3۸5، روز مهمی 
برای دریای خزر به شــمار می رود و به همین مناسبت هر 
سال گرامی داشــته می شــود. خبرگزاری ایرنا در همین 
رابطه، مصاحبه ای با پروین فرشچي، معاون محیط زیست 
دریایي سازمان حفاظت محیط زیست انجام داده است که 

در ادامه به مهم ترین بخش های آن اشاره می شود.

سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص حفاظت 
از تنوع زیســتي و به طور کلي حوضه آبــي خزر اقدامات 
زیادي انجــام داده و مجموعه دیگــری از اقدامات هم در 
دست انجام است. یکي از مشــکالت دریاي خزر نوسانات 
آبي آن اســت. اگرچه پیش بیني هــا از افزایش 70 تا ۸0 
سانتي متري تراز آب خزر  تا ســال ۲0۲0 حکایت داشت 
اما از ســال ۲00۶  شــاهد کاهش تراز آب خزر بین سه تا 
پنج ســانتي متربوده ایم. در نواحي جنوبــي دریاي خزر 
کاهش تراز آب تا حدود ۱۸ ســانتي متر هم مشاهده شده 

که موجب کاهش عمق تاالب هاي ساحلي شده است.
تاکنون تئوري هاي گوناکوني در رابطه با دالیل نوســانات 
آب دریاي خــزر مانند چشــمه هاي کف دریــا، حرکات 
تکتونیکي صفحه هاي کف دریا، خشک شدن دریاي آرال 
 و فعالیت هاي انســاني مانند احداث ســدها، ایجاد خلیج 
قره بوغــاز، تغییرات باالنــس آب دریا و تعــادل ورودي 
آب هــا به دریــا و خروجي از طریــق تبخیر، ارائه شــده 
 اســت. تغییرات اقلیم و نوســانات آب دریاي خزر اثرات 
 گســترده اي بــر جمعیــت، اقتصــاد، توســعه منطقه، 
فعالیت هــاي کشــاورزي، واحدهاي صنعتــي، تصفیه 
فاضالب، آب شیرین کن ها ، خطوط ارتباطي و واحدهاي 

مسکوني مستقر در منطقه داشته است.
یکي دیگر از کارهاي در دست اقدام معاونت دریایي 
سازمان محیط زیست، مدیریت شناگاه ها و پاکسازي آنها 
از انواع آلودگي ها به ویژه آلودگی های میکروبي اســت. بر 
این اساس، بررسي و پایش وضعیت شناگاه ها با همکاري 
وزارت کشور و مسئوالن استاني در حال انجام است و مقرر 
شده است که شــناگاه هاي عاري از آلودگي با پرچم آبي و 
شــناگاه هاي آلوده با پرچــم زرد عالمت گذاري شــوند. 
همچنین در بررسي ها و نشست هاي متعددي که در این 
خصوص داشــتیم قرار شد مکان برخي شــناگاه ها که در 
مســیر ورود آلودگي مانند مصب رودخانه هــا قرار دارند، 
تغییر کنــد. همچنین برخــي قوانین و ضوابــط در مورد 
 شــناگاه ها  در دســت تهیــه اســت و برخي نیــز انجام

 شده است.
یکی دیگر از اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست 
در دریاي خزر در خصوص آزاد سازي حریم دریاست که با 
جدیت دنبال می شــود. اجــراي برنامه هایــي در مورد 
حفاظت از تنها پستاندار دریاي خزر یعني فک خزري که 
 گونــه اي درخطــر انقــراض اســت، همچنیــن اجراي

 برنامه هایي بــراي احیاي ماهیان خاویــاري با همکاري 
شــیالت نیز در دســت اقدام اســت. ورود حجم زیادي 
فاضالب اعم از شهري، صنعتي و کشاورزي به دریاي خزر، 
گونه هاي جانوري موجود در آن را تهدید مي کند. سازمان 
حفاظت محیط زیســت، متولــي جمــع آوري زباله ها و 
 فاضالب نیســت اما بر اجراي ایــن کارها نظــارت دارد. 
امید اســت که با گســترش این اقدامات، شــاهد بهبود 

وضعیت محیط زیست دریای خزر و سواحل آن باشیم.

تغییر اقلیم، ساخت و سازهاي بي رويه، نوسانات تراز آب، ورود انواع آلودگي هاي نفتي، صنعتي و شهري و حجم زياد 
شیرابه و پسماند، برخي ازعواملي هستند که حیات درياي خزر را تهديد مي کنند. 

بررسي و پايش 
وضعیت شناگاه ها 
با همكاري وزارت 
کشور و مسئوالن 

استاني در حال 
انجام است و مقرر 

شده است که 
شناگاه هاي عاري از 
آلودگي با پرچم آبي 
و شناگاه هاي آلوده 

 با پرچم زرد
 عالمت گذاري 

شوند

مرغ مگس خوار- کلمبیاسینه سرخ - ساریرویش جوانه در سیمان

خـزر،  دريـايي از مشكالت
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پیشنهاد سردبیر: 
تاثیرات خشونت بر کودکان، از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد

یادداشت اتفاقات روزیادداشت

 رییس سازمان زندان ها بر لزوم اهتمام جدی به امور زندانیان زن تاکید 
کرد. اصغر جهانگیر در بازدید از ندامتگاه شهرری بر لزوم اهتمام جدی 
به امور زندانیان زن تاکید کرد. وی گفت: در بازدید از بندهای مختلف 
ندامتگاه شهرری از بند مادران به همراه فرزندانشان نیز بازدید کردیم 
و در جریان مشــکالت آنان قرار گرفتیم و دســتورات الزم را برای حل 
مشــکالت آنان صادر کردیم. جهانگیر افزود: مددجویــان از عملکرد 
همکاران ما در ایــن ندامتگاه ابراز رضایت و خرســندی کردند. در این 
مجموعه امکانات بهداشــتی و درمانی به بهترین نحو فراهم شده است. 
رییس سازمان زندان ها در ادامه بیان کرد: بیشترین مشکالت زندانیان 
در این بندها مربوط به بحث های قضایی بود که تقاضای رســیدگی به 
مشکالتشان را داشــتند. وی تصریح کرد: متاســفانه تعدادی زندانیان 
بالتکلیف در این زندان داریم که هنوز رای آنان صادر نشــده و به نوعی 
منتظر صدور آرایشان هستند که تعداد آنان قابل توجه است؛ بنابراین 
می بایســت همکاران ما چه در بخش دادســرا و چه در بخش دادگاه 
تالش بیشتری داشته باشند تا به سرعت به پرونده های آنان رسیدگی 
شــود. رییس دفتر بازرســی ویژه قوه قضاییه ادامه داد: از آنجایی که 
خانم ها شرایط حساس تر و آســیب پذیری بیشتری دارند حضورشان 
در زندان می تواند منجر به آســیب های دیگری شــود،  بعضا متاهل و 
دارای فرزند هســتند که فرزندان آنان در بیرون از زندان به دلیل نبود 
سرپرست خانواده دچار مشکالت بیشتری می شــوند. رییس سازمان 
زندان ها عنوان کرد: باید نسبت به زندانیان بالتکلیف زن سرعت عمل 
بیشــتری در دســتور کار قرار گیرد و امیدواریم که با پیگیری به موقع 
پرونده های آنان مورد بررسی قرار داده  شود و بتوانیم در حل مشکالت 
آنها کمک کنیم. مشــاور رییس دســتگاه قضا عنوان کــرد: ۸۰۰ نفر 
زندانی زن در این زندان تحمل کیفر می کنند که ۳۰۰ نفر از آنان متهم 

هستند و به دلیل جرائم مختلف در این زندان به سر می برند.
رییس سازمان زندان ها تصریح کرد: بیشتر این زندانیان به اتهام جرائم 

مواد مخدر تحمل کیفر می کنند و جرم دوم آنان نیز سرقت است.

 رییس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: سال گذشته ۲۵ هزار کودک 
الزم التعلیم تحت پوشش برنامه های سواد آموزی بودند.

علی باقرزاده در سومین روز از سی و سومین اجالس مدیران و رؤسای 
آموزش و پرورش گفت: مســئولیت پذیری مدیران مــدارس و مردم  

ضامن اصلی موفقیت برنامه ریشه کنی بی سوادی است.
وی افزود: مراکز یادگیری محلی نقطه عطف تغییر رویکرد سواد آموزی 
و بهترین فرصت عرضه سواد آموزی مدرن است. رییس سازمان نهضت 
ســواد آموزی گفت: کلید موفقیت مرکز یادگیری محلی، مشــارکت 
نهادهای محلی و پاســخگویی به نیازهای مخاطبین است.  وی با اشاره 
به طرح آموزش اولیای بی ســواد دانش آموزان گفت: دوسال از اجرای 
آن گذشته و فقط یک ســال وقت داریم که با اســتفاده از مرجعیت و 
اقتدار مدیران مــدارس آن را به نتیجه برســانیم. باقرزاده تصریح کرد: 
 ســال گذشــته تعداد ۲۵ هزار دانش آموز الزم التعلیم تحت پوشش

 ســواد آموزی قرار گرفتند. وی یادآور شد: ریشــه کنی بی سوادی در 
مقطع ابتدایی ضامن ریشه کنی بی سوادی در کشور است.

رییس سازمان زندان ها:

مواد مخدر و سرقت
جرم زنان زندانی

۲5 هزار کودک الزم التعلیم 
تحت سواد آموزی قرار گرفتند

خشونت های خانگی مخصوص جامعه یا طبقه خاصی نیست، 
بلکه اکنون همه کشــورهای دنیا و طبقات اجتماعی مختلف با 
آن دست به گریبانند. خشــونت در خانه انواع و اقسام متعددی 
را شامل می شود؛ اقسام خشونت خانگی ممکن است در یکی از 
اشکال همسرآزاری، کودک آزاری، فرزندکشی، ضرب و جرح یا 

قتل والدین و خشونت فرزندان درباره یکدیگر ظهور پیدا کند.
از میان مواردی که به آن اشاره شد بحث حاضر درباره خشونت 
والدین نســبت به کودکان )کــودک آزاری ( اســت؛ تاثیرات 
خشونت و بدرفتاری های پدر و مادر بر کودکان از نسلی به نسل 
دیگر انتقال می یابد. افرادی که خودشان در دوران کودکی مورد 
اذیت و آزار اطرافیانشــان قرار گرفته اند، به احتمال زیاد همین 

رفتارها را به فرزندانشان منتقل می کنند.
خشــونت نســبت به کودک به دو گروه تقسیم 

می شود:
الف( خشونت های روانی؛ مثل محرومیت های عاطفی، تهدید، 
شرمنده کردن، تمسخر، بی توجهی به نیازهای روانی - جسمی 

کودک، ناسزاگویی، تحقیر و....
ب( خشــونت های جســمی؛ مثــل کتــک زدن، پرت کردن، 

سوزاندن، ضربه زدن با اشیا و....

تعریف کنفرانس بین المللی سوءرفتار روانی کودکان و جوانان 
در  سال ١٩۸۳ از بدرفتاری روانی عبارت است از: »هرگونه رفتار 
با کودک که طبق اســتانداردهای اجتماعی و نظر متخصصان، 
از نظر روانشناختی آســیب زا باشد؛ یعنی هرگونه رفتاری که بر 
عملکرد رفتاری - شناختی و عاطفی و جسمی کودک تاثیر سوء 

داشته باشد، بد رفتاری روانی با کودک خوانده می شود. 
کودکان و نوجوانانی که مورد بی مهری و محرومیت های عاطفی 
قرار می گیرنــد، رفتارهای مخالفت آمیزتــر، مقاومت کننده تر، 

خشن تر و پرخاشجویانه تری از خود بروز می دهند.
تنها پیامی که خشــونت و تنبیه های بدنی بــرای کودک دارد، 
این اســت که پدر و مادر هیچ عالقه ای به نیازها و خواسته های 
او ندارند. کودک )یا نوجوان( نیز در این بین درمی یابد، کسانی 
را که با عالقه دوست داشــته و به آنها اعتماد کامل کرده است، 

موجب غم، ناراحتی و آزار او می شوند. 
والدین بدرفتار و خشــن دارای خویی تند، عصبی و پرخاشگر 
هستند و بیشتر از آنکه رفتارهای سازنده و مثبت از خود نشان 
دهنــد، در کالم و اعمالشــان انتقاد، تهدید و خشــونت دیده 

می شود. 
زمانی که بچه های این والدین تحت فشارهای روحی شدید قرار 

می گیرند و شروع به گریه و بی تابی می کنند، به جای آنکه مورد 
محبت و نوازش واقع شــوند، مورد اذیت و واکنش های تند آنها 

واقع می شوند.
این گونه فشارهای عصبی بر کودک موجب شب ادراری، هراس، 
رفتارهای ضداجتماعی، ممانعت از نظم و انضباط در آنها دیده 
می شود. کسانی که بیش از ۴ حادثه بدرفتاری و آزار در کودکی 
تجربه کرده اند، ١۲ برابر بیشــتر با خطر اعتیــاد به موادمخدر، 

الکل و... روبه رو هستند.
خشونت جسمی، آشکارترین شــکل خشونتی است که ممکن 
است علیه کودکان واقع شــود؛ هرگونه اقدام فیزیکی که جسم 
کودک را با هدف آسیب رســاندن یا کنترل وی مورد آزار قرار 
دهد، در این بخش جای می گیرد. اشکال مختلف کودک آزاری 
جسمی شامل شــالق زدن، بســتن کودک با طناب یا با اشیا، 
کوبیدن به دیوار، سوزاندن با آب جوش یا مایعات داغ و استفاده 
از آتش سیگار است.بیشترین آزار نیز از نوع جسمی بوده است. 
تهیه آمار دقیقی از بدرفتاری و آزار بدنی کودکان مشکل است؛ 
زیرا افرادی که این بدرفتاری ها را انجــام می دهند، از این گونه 
رفتارها شرمســارند و از پذیرش این موضوع که دست به چنین 
اعمالی می زنند، وحشت دارند. عالوه بر آن، در بیشتر موارد این 
بدرفتاری ها در خلوت صورت می گیرد و کودکانی که مورد آزار 
قرار می گیرند، از بازگو کردن آنچه بر آنها گذشته است، ناتوانند. 
کودک آزاری دیده ای آگاهانه است که عوامل متعددی در ایجاد 
آن نقش دارند؛ از جملــه اعتیاد؛ به ویژه اگر پــدر و مادر هر دو 
معتاد باشند، فقر و فشار اقتصادی؛ خانواده های فقیر و مستمند 
بیشترین خشونت و فشــار را روی کودکان می آورند. ناآگاهی و 
فقر فرهنگی؛ برخی از خانواده های ســنتی هنوز به نقش تنبیه 
برای پــرورش کودک معتقدنــد. پرجمعیت بــودن خانواده و 
داشتن اختالفات و آشفتگی های شــدید خانوادگی، مشکالت 
روانی والدین، ناســازگاری و ناآرامی کودک؛ به منظور کاهش 
رفتارهای خشونت آمیز علیه کودکان می توان برنامه ریزی های 
 مفیدی در جهــت آگاه ســازی والدین و مربیــان تدوین کرد.

از جمله آموزش رفتار با کودکان با توجه به ارزش ها و معیارهای 
نوین روانشــناختی در رســانه های گروهی، آموزش احترام به 
حقوق کودک در جامعه، اعتبار بخشــیدن به جایگاه کودک در 

خانواده، توجه به نقش مادران در پرورش کودک.
  کــودکان در دفاع از خــود ناتــوان و آســیب پذیرند و نیاز به

  حمایــت و مراقبــت دارنــد. در ایــن بیــن بزرگســاالن 
می توانند با عنصر آگاهی، مهربانی و رفع ستم های زیان بار علیه 
کودکان، محیطی عاری از هرگونه خشــم و خشونت برای آنها 

فراهم کنند.

خشونت خانگی واقعیتی آزاردهنده و غیرقابل انکار در دنیای امروز است؛ در حالی که محیط خانه باید پناهگاهی 
باشد تا ساکنانش در آن بیاسایند و خستگی ها و رنج های ناشی از دشواری های محیط بیرون خانه را به فراموشی 
بسپارند، متاسفانه برای بســیاری از مردم خانه به جهنمی می ماند که آتش خشم و خشونت در آن هر لحظه 

شعله ورتر می شود.

ابالغ
شــماره   9510100353802510 ابالغنامــه: شــماره   5 /301
پرونــده:9409980359301093 شــماره بایگانــی شــعبه:950355 
ابــالغ شــونده حقیقــی: رامیــن تیموری بــه نشــانی اصفهــان، تاریخ 
 حضــور:1395/06/27  شــنبه ســاعت 8/30 محل حضــور: اصفهان-

 خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگســتری کل اســتان 
اصفهان- طبقه 3 اتاق شــماره 310 ، علت حضور: در خصوص شــکایت  
صفا خاکی زمانی علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه 
حاضر شوید.م الف:14649 شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)112 

جزایی سابق()71 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

شــماره   9510100353802508 ابالغنامــه: شــماره   5 /302
پرونده:9409980359301093 شماره بایگانی شعبه:950355 ابالغ شونده 
حقیقی: جواد محمدی به نشانی اصفهان، تاریخ حضور:1395/06/27  شنبه 
ســاعت 8/30 محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 310 ، علت 
حضور: در خصوص شــکایت  صفا خاکی زمانی علیه شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شــوید.م الف:14648 شعبه 112 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)112 جزایی سابق( )71 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/303 شــماره ابالغیــه: 9510100352902748 شــماره پرونــده: 
9509980358900664 شــماره بایگانی شــعبه: 950548  شــاکی آقای 
کیوان روزبهانی فرزند حسین شکایتی علیه متهم وحید سجادی با موضوع 
تخریب خودرو و ضرب و جرح عمدی و ســرقت مســتوجب تعزیر تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 103 جزایی سابق( واقع در اصفهان 
خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 337  ارجاع و به کالســه 9509980358900664 ثبت 
گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/06/28 و ســاعت 9/30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن متهم  و به تجویز ماده 174 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی و دســتور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم وحید 
سجادی پس از نشــر 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:14660 شــعبه 103 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان ) 103 جزایی 

سابق( )173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/304 شــماره ابالغیــه: 9510100352902741 شــماره پرونــده: 
9509980359300286 شــماره بایگانی شــعبه: 950546  شــاکی آقای 
حســین جانقربان  شــکایتی علیه متهم دانیال اهل نجف آبــاد با موضوع 
مشارکت در ســرقت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شــعبه 103 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان ) 103 
جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 337  ارجاع و به کالسه 
9509980359300286 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/06/28 و 
ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم دانیال اهل 
نجف آباد  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 شــود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف:14659 شــعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان ) 103 جزایی سابق( )167 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/305 در خصوص پرونده کالســه 510/95 خواهــان مهدی جان نثاری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حسین رفیعی کهمینی تقدیم نموده 

است وقت رســیدگی برای روز یکشــنبه مورخ 95/6/28  ساعت 4 عصر 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14596 شعبه 31 
حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )113 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/306 در خصوص پرونده کالسه 950364 خواهان آقای علیرضا فروغی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای مهرداد عسگری تقدیم 
نموده است وقت رســیدگی برای روز یکشــنبه مورخ 95/6/28  ساعت 8 
صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14572 
شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)114 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/307 در خصوص پرونده کالسه 849/95 خواهان محمد حسین مهتاب 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت مژگان علیزاده تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای مورخ 95/6/29  ساعت 10 صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق شمالی- چهار راه 
وکال مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:14577 شعبه 7 
حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )114 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/308 در خصوص پرونده کالســه 854/95 خواهان محمود میرزایی با 
وکالت طیبه السادات امیریان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد 
اژدری معینی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/6/29  ساعت 
10/30 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
خ شــیخ صدوق شــمالی- چهار راه وکال مجتمع شــماره 2 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:14576 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )119 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/309 در خصوص پرونده کالســه 854/95 خواهان محمود میرزایی با 
وکالت طیبه الســادات امیریان دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 
علی جعفری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/6/29  ساعت 
11 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهــان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنــی مراتب در 
 جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در  اصفهان 
خ شــیخ صدوق شــمالی- چهار راه وکال مجتمع شــماره 2 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. م الف:14575 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(

احضار متهم 
5/310 شــماره ابالغیــه: 9510100353502993 شــماره پرونــده: 
9409980359800781 شــماره بایگانی شــعبه: 950395 محاکم کیفری 
دو دادگستری شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواســت در پرونده 
کالســه 9409980359800781 برای ابراهیم داودی بــه اتهام توهین به 
مقامات و مامورین و مشارکت در تخریب عمدی موتور سیکلت سازمانی 
 و اخالل در نظم عمومی و ضرب و جرح عمدی و تمرد نســبت به ماموران 
حین انجام وظیفه و عربده کشــی و تظاهر به شــرب خمر بــه نحو علن و 
تهدید تقاضای کیفر نموده که رســیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و 
وقت رسیدگی برای مورخه 1395/06/31 ساعت 11 تعیین گردیده است. 
 با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترســی بــه متهم و در اجرای 
مقررات مــواد 115 و 180 قانون آئین دادرســی دادگاه هــای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
 انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 
حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:14623 
شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 109 جزایی سابق( )168 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/311 در خصوص پرونده کالســه 400/95 خواهــان محمود غردی با 
وکالت محمد مهدی رضیان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت اسمعیل 
رضایی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/7/3  ساعت 16/30 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14562 شعبه 17 
حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )113 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/312 در خصوص پرونده کالســه 850/95 خواهان محمود میرزایی با 
وکالت طیبه السادات امیریان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت کیوان 
بذر افشان ششده تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 
95/7/3  ســاعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:14583 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )118 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/313 در خصوص پرونده کالســه 848/95 خواهان محمود میرزایی با 
وکالت طیبه السادات امیریان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدی 
حکمت نژاد تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/7/3  
ساعت 8 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:14584 شــعبه 5 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5/315 شــماره ابالغیــه: 9510100354303133 شــماره پرونــده: 
9509980362000328 شــماره بایگانــی شــعبه: 950474  خواهــان/ 
شــاکی دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهــم به خواســته خیانت در 
امانت تقدیــم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نمــوده که جهت 
رســیدگی به شــعبه 117 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان ) 117 جزایی 
سابق( واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شــهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 4 اتاق شماره 458  ارجاع و به کالسه 
9509980362000328 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/07/05 و 
ساعت 11/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  
و درخواست خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومــی و انقالب در امور مدنی و دســتور 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:14628 شــعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان) 117 جزایی سابق( )172 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/317 در خصوص پرونده کالسه 497/95 خواهان حمیدرضا موسوی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت رامین تائبی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/7/11  ساعت 4 عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شــماره 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:14561 شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )109 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/316 در خصــوص پرونده کالســه 1054/94 خواهان ســید مصطفی 
غرضی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت فرشــته سادات بهارلوئی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای  مورخ 95/7/10 ساعت 5/30 عصر 
تعیین گردیده اســت. لذا با عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده حســب 
تقاضای خواهان مســتنداً به ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان 
ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 
15 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد شد. 
م الف: 14589 شــعبه 15 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )125 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/318 در خصوص پرونده کالسه 950399 خواهان محمدرضا سواری با 
وکالت مهری مظاهری دادخواستی مبنی بر مطالبه دو فقره چک به طرفیت 
حمید جاللیان تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مــورخ 95/7/12  
ساعت 10 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
 جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان

ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نمایید. در صورت 
 عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضی اتخاذ 
می شــود. م الف:14587 شعبه 14 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(

در دنیای امروز؛

تاثیرات خشونت بر کودکان، از نسلی به نسل دیگر
دیر ازدواج کــردن دختران دالیــل مختلفی دارد که  انتقال می یابد

می توان به تحصیالت باال، استقالل فکری و مالی آنها 
اشاره کرد.

ســمیه جعفری  روان شــناس، با اشــاره بــه دالیل 
دیر ازدواج کــردن دختــران، اظهار داشــت: دالیل 
اقتصادی، سهم زیادی در افزایش سن ازدواج دختران 
دارد. دختران مجرد بر این باورنــد که ازدواج موجب 
می شــود تا آنها از برخی فرصت های دیگــر خود )به 
ویژه پیشــرفت در تحصیل، کار و شــغل( جا بمانند و 
هزینه این فرصت ها بیش از آن هزینه ای است که فرد 
باید با ازدواج نکردن از دســت بدهد. وی تاکید کرد: 
ازدواج یکــی از مراحل مهم در زندگی افراد به شــمار 
می  رود کــه در آن فاکتورهای مهــم زندگی از جمله 
جنبه هــای اجتماعی، مــادی، اعتقــادی - فرهنگی 
و جنبه روانی دخیل هســتند. این روان شــناس در 
ادامه افزود: افزایش تحصیــالت دختران ایرانی باعث 
استقالل فکری و آزادی هر چه بیشتر آنها از اطرافیان 
به ویژه والدین شــده و در نتیجه کسب چنین آزادی و 
به عبارتی حرکت از ازدواج ترتیب داده شده به ازدواج 
خودانتخابی، ازدواج را براســاس معیارهای شخصی 

تعریف کرده و آن را به تاخیر می اندازند.
جعفری گفت: تاخیر ازدواج در دختران نه تنها عوارض 
ناخوشایندی مثل ناباروری، ایجاد یائسگی زودرس را 
به همراه دارد، بلکه بحران و نابسامانی درون خانوادگی 
و اجتماعی برای آنان در پی دارد که به شدت از لحاظ 
روحی و روانی آنان را دچار مشکل می کند. وی افزود: 
ایجاد ســالمتی بدنی و روحی بعد از دوران یائســگی 
دختران منوط بــه ازدواج زود هنگام و بــاروری اولیه 
آنان در سنین بین ۲۲ تا ۳۰ سالگی است. جعفری در 
پایان بیان کرد: پیشنهاد علمی این است که دختران؛ 
سالمتی خودشان را با احساسی عمل کردن، توقعات 
غلط و اینکه در رویاهایشــان منتظر بمانند تا شخصی 
سوار بر اســب ســفید بالدار به خواستگاریشان بیاید 

معاوضه نکنند.

استقالل فکری دلیل
 تاخیر ازدواج دختران است

روان شناسی
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پرسه درشهريادداشت

 عالقه منــدان فرصت دارند تا 15 شــهریور ماه 95، نســبت به
 ثبت نــام و ارســال آثار خود، بــه دبیرخانه چهل و ششــمین 

جشنواره بین المللی فیلم رشد اقدام کنند.
ســازمان پژوهش و برنامه ریــزی آموزشــی وزارت آموزش و 
 پرورش، برگــزار کننده چهل و ششــمین دوره از جشــنواره

بین المللی فیلم های علمی _ آموزشــی و تربیتی رشد، با شعار 
»دانش در آینه تصویر« اســت. از موضوعات چهل و ششــمین 
جشــنواره بین المللی فیلم رشــد می توان به اقتصاد مقاومتی 
اقدام و عمل، تعلیم و تربیت اســالمی، فرهنگ و تمدن، سبک 
زندگی، تعلیم و تربیت، توســعه آموزش های فنی  وحرفه ای، 
علم و زندگی و تولید فیلم بــا توجه به عناوین و موضوعات کتب 

درسی اشاره کرد.
این جشــنواره 14 تا 21 آبان ماه 95 در تهران برگزار می شود و 
عالقه مندان به شرکت در این جشــنواره با تمدید مهلت ارسال 
آثار، تا تاریخ 15 شــهریور ماه فرصت دارند بعــد از تکمیل فرم 
فراخوان جشنواره در نشانی .festival.roshd.ir  آثار نمایشی 
خود را در قالب مستند علمی و آموزشی، مستند داستانی کوتاه، 
پویا نمایی و داســتانی بلند، به دبیرخانه این جشــنواره ارسال 
کنند. جشنواره بین المللی فیلم رشد، جشــنواره ای سینمایی 
 است که با 44 ســال ســابقه و 45 دوره برگزاری، قدیمی ترین 

جشنواره فیلم در ایران است.

تمديد مهلت ارسال 
آثار به چهل و ششمین جشنواره 

بین المللی رشد 

پیشنهاد سردبیر:
دکه های مطبوعاتی اصفهان، جنگ زده اند

به نظر شما! ســهم شــهر فرهنگ و هنر، نگین درشت انگشتری 
کشــور که بیشــترین اخبار را در عرصه های تولید علم، تحوالت 
سیاســی، فرهنگی واجتماعی دارد به عنوان دومین کالن شــهر، 

چند دکه مطبوعاتی است؟
آمارها از حدود 50 کیوســک در ســطح شــهر خبر می دهد که 
تنها 20 مورد از آنها فعالند و بیشترشــان، تغییر کاربری داده اند 
یا فروشندگان آن، روزنامه فروشی را شــغل دوم خود می دانند و 
در کنارش آدامس خرســی، بطری آب، اســباب بازی، شیرینی و 

شکالت می فروشند.
مشکالت صاحبان رســانه های اصفهان از یک سو و سرانه اندک 
خرید روزنامــه میان مردم پایتخت فرهنگ و هنر از ســوی دیگر 
و نیز مشــکالت دکه های مطبوعاتی،عرصه را بــر خبرنگاران و 

فروشندگان روزنامه ها تنگ کرده است.
روزنامه فروش بايد خوش اخالق باشد!

تعداد دکه هایی که تنهــا روزنامه آن هم بــا روی خوش و بدون 
بداخالقی ارائه می دهند انگشت شــمار است. یکی از این دکه ها، 
روزنامه فروشــی چهارراه نظر اســت که آن هم از وضعیت فروش 
پایین روزنامه ها در ســال های اخیر دل خوشی ندارد... مردی که 
در دکه ایســتاده با خنده می گوید: مردم حوصله روزنامه خواندن 
ندارند و بیشــتر ترجیح می دهند آگهی های رایگان را بخوانند؛ 
 حداقل یــک جدول حل مــی کنند، آگهــی های اســتخدام را 
 می بینند، یک آشــپزی هم یاد می گیرند و پولــی هم پرداخت

  نمی کنند. بعد هــم صدایش را صــاف می کند؛ بــادی در گلو 

می اندازد و ادامه می دهد: ببخشــید اما واقعا بعضی روزنامه های 
استانی ارزش خریدن ندارند و با ورق زدن صفحات آنها، فقط   وقت 
 آدم تلف می شــود... به کار ما که نمی آیند شــاید در مغازه های

 میوه و تره بار کاربرد داشته باشند!
مشتری دیگری به دنبال جدول باطله است و دیگری نگاهی گذرا 

می کند و می رود.
به گوشه دیگری از شهر می روم؛ یکی دیگر از روزنامه فروش های 
اصفهانی در حالی که یک نوشــیدنی رانی از یخچال داخل دکه به 
همراه باقی مانده پول و چند نخ سیگار به مردی می دهد در جواب 
سوالم می گوید: فروش مجالت آشــپزی و روانشناسی به نسبت 

بیشتر از روزنامه ها و مجالت دیگر است.
 از مردی که در باجه روزنامه فروشی، بدون توجه به تیتر رنگارنگ 
روزنامه ها در حال روشن کردن سیگار است، می پرسم آیا روزنامه 
می خواند؟ و او با نگاهی نا آشنا از خبر و روزنامه می گوید: » گاهی 

مجله های 6- 8 صفحه ای کاریابی را می خوانم.«
تعداد زیادی از مردم حتــی تفاوت مجالت وآگهــی های روزانه 
تبلیغاتی را بــا روزنامه ها نمی دانند و روزنامــه نگارها را بازاریاب 
و بازاریاب هــا را روزنامه نگار می دانند! بــه جرئت می توان گفت 
 که مردم در ســال های اخیر در کنــار همان چنــد باجه اندک 
روزنامه فروشی هم برای خواندن تیتر روزنامه ها صف نمی کشند  
 و حتی مشتاق دیدن تیتر روزنامه ها هم نیســتند. یکی از اندک

 دکه های مطبوعاتی که مخاطب هــای خاص خود را دارد و مردم 
گاهی برای خواندن روزنامه های آویزان  )توسط گیره های رخت (

کنار آن می ایستند باجه مطبوعاتی فلکه فیض است.
 ســاناز. ر، کارمنــد بانــک اســت  کــه در کنار ایــن دکه 
 روزنامه فروشــی ایســتاده و تیتر روزنامه هــای اقتصادی را 
نگاه می کنــد، یکی را انتخاب می کند و مــی گوید:»مردم به 
عنوان مخاطبان اصلی روزنامه هــا، زمانی که در روزنامه همه 
چیز می بینند جــز مطالبات و 
جواب خواسته ها و نیازهایشان 
دیگر تمایلی به خواندن روزنامه 

نخواهند داشت.«
دکه هــای مطبوعاتی 

اصفهان، جنگ زده اند
مســئله مهــم دیگر، شــکل 
ظاهری دکه هــای مطبوعاتی 
اســت که می تواند جــاذب یا 
دافع باشــد. تعــداد باجه های 
 سطح شهر اصفهان کم نیست؛  
 از جملــه ؛ باجه هــای پلیس، 
باجه هــای کرایــه دوچرخه و 

صدها باجه دیگر...
این یک واقعیت اســت که یک 
اتاقک فلزی کوچک بی رنگ و 
رو، بدون  داشــتن زیبایی و نیز 
فضایی برای تبلیــغ و بلندگویی برای حمایــت، چطور می تواند 

فروشنده خوبی برای روزنامه های یک شهر باشد؟
دکه روزنامه فروشــی فلکه فیــض از درخت هــا و فضای خالی 
 اطراف خود اســتفاده کرده و روزنامه هــا را در معرض دید مردم 
قرار داده است. حال به سراغ یک دکه روزنامه فروشی در چهارباغ 
عباســی می رویم؛ تنها راهکار این ایســتگاه فرهنگی، قرار دادن 
روزنامه ها روی میله های خشــن و رنگ و رو رفته توسط گیره و 
قراردادن آن در جوی آب است! کدام مشتری در فضای باریک این 

خیابان حاضر است در جوی آب روزنامه بخواند؟!
 به یکی دیگــر از ایــن دکه های مطبوعاتی ســر مــی زنم مرور 
می کنم نام روزنامه ها و فصل نامه های اســتانی و کشوری را که 
میان کش ها و تکه های ســنگ حفظ شــده اند. مرا که می بیند 
 نگاهی می کنــد و  طوری که انگار ســوال مرا از ذهنــم خوانده، 
می گوید: »  تازه اگر پاییز و باران برســدکه همین کارما هم تخته 
می شود چون همه چیز خیس می شــود«، این هم درد دل یکی 

دیگراز روزنامه فروش های اصفهان بود.
خبرنگاران را دريابید تا حال مطبوعات خوب شود

فروش و تیراژ پایین، به عهده کدام شخص حقیقی یا ارگان حقوقی 
اســت؟ خبرنگار، مدیر مسئول، ســردبیر یا اداره فرهنگ و ارشاد 
اســالمی، کدام یک؟ اگر محتوا ضعیف  اســت باید بررسی کرد و 

دیدکار به چه افرادی سپرده شده است؟
در بعضی مجموعه ها یک بازاریاب، روزنامه نگار هم هست یا فردی 
با اطالعات بازرگانی، روزنامه تاســیس می کند! چطور می توان 
انتظار داشت شــخصی که الفبایش، فروش بیشــتر در بازار است 
در گزارش، یادداشت و مصاحبه صاحب نظر باشد؟ اگرچه بعضی 
بازاریابان در حوزه روزنامه نگاری هم نشان خوشی از خود بر جای 

گذاشته اند.
مسئله دیگر؛ نبود حمایت مالی و معنوی از خبرنگار است.

زمانی که یک خبرنگار پشــتوانه محکمی برای زندگی و شــغل 
خود ندارد نه تنها دل به کار نمی دهد بلکــه به راحتی از مجله ها 
و روزنامه های دیگر مطلب را با یک کلیک کپی و آن را در رســانه 
دیگر و گاهی هم با نام خود ثبت می کند؛ اینها بخشی از مشکالت 
خبرنگاران است که دامان رســانه ها را هم گرفته است؛ تیترها و 

خبرهای تکراری که تنها نام نویسندگانشان تغییر کرده است.
تعرفه هايی که درجه هم دارند

این یک واقعیت است و همه صاحبان رســانه می دانند زمانی که 
یک خبرنگار رضایت شغلی داشته باشد برای کار وقت می گذارد و 

تحقیق و مطالعه می کند.
 امــا وقتی یــک خبرنگار بــه تعرفــه روزنامــه هــا در اصفهان 
نــگاه مــی کنــد ترجیح مــی دهــد شــغل دیگــری انتخاب 
کند بــه ویــژه آقایــان  کــه تامیــن هزینــه هــای زندگی را 
بــر عهــده دارنــد نمــی تواننــد روی ایــن حرفــه حســاب 
 کننــد. تعرفــه هایــی کــه ثابــت نیســت و در هــر رســانه

 فرق مــی کند. وقتی کــه یک مقاله بــا پیش زمینــه تحقیق و 
 اندیشه طی چند ساعت نوشته شــود درجه بندی می شود و  اگر

 درجــه بنــدی براســاس واقعیت و دانش باشــد چنــد هزاری 
دستمزدش می شود.

غفلت از دکه های روزنامه، کار دست اصفهان داده
دنیا با کمک رسانه ها رشــد یافته و باجه های مطبوعاتی نمایانگر 
بخش عظیمی از جامعه هستند. اطالعات توسط رسانه ها در یک 

چشم بر هم زدن از آن سوی مرزها به این سو می آیند.
عمر رسانه کم نیست اما سواد رسانه ای کشور همچنان خردسال 
است؛ باید سواد رســانه ای را افزایش داد اگرچه رشد تکنولوژی و 
ایجاد کانال ها در تلگرام و .. باعث شــده تا میــل به مطالعه کمتر 
شــود اما ترفندهای مختلفی وجــود دارد تا  بتــوان مخاطب را 
 به سوی رســانه جذب کرد؛ از جمله توجه مســئوالن شهری به

 دکه های مطبوعاتی و سر و سامان دادن به این باجه ها، ایجاد سر 
در، استفاده از رنگ های مناسب، افزایش تعداد این دکه ها همراه 
با نظارت و در عین حال تاکید بر تنها مطبوعاتی بودن، اســتخدام 
افراد جوان و تحصیل کرده، ایجاد کیوســک هــای مطبوعاتی در 
مراکز پر رفت و آمد مانند میدان نقش جهان و خیابان سپه، ایجاد 
ســهمیه برای باجه های روزنامه فروشی  مثل سهمیه شیر دولتی 
که برای ترغیب فروشندگان تنها به بعضی اغذیه فروش ها داده می 
 شود )این سهمیه می تواند به صورت خدمات مختلف به صاحبان

 باجه ها تعلق پیدا کند( که البته مســتلزم حمایت های مادی و 
معنوی است.  

باید پذیرفت که هرچه برای ســرمایه های خــود هزینه کنیم به 
همان نسبت نتیجه خواهیم گرفت و اگر برای باجه های مطبوعاتی 
فکری نشود نه فقط برای رسانه ها و خبرنگار بلکه برای بلندگوی 

شهر خود نیز کاری نکرده ایم.
این اشتباه است که برخی سازمان ها و ادارات، سایت و روزنامه ای 

تهیه کرده اند و تنها به بالندگی خود و رسانه شان می اندیشند.
حال روزنامه های اصفهان خوب نیســت و ایــن نیازمند یک عزم 

جدی از سوی مردم و مدیران است.

 مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان گفت:ســینما خانواده پس از 
بازســازی به نام پردیس ســینمایی چهارباغ تغییر نام می دهد و هزینه 

بازسازی آن سه میلیارد و 500 میلیون تومان برآورد شده است. 
سید مصطفی حســینی در حاشــیه بازدید رییس و اعضای کمیسیون 
فرهنگی شورای شهر اصفهان از روند بازســازی سینما خانواده در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: این ســینما به پردیس سینمای چهار سالنه با 
ظرفیت های 4۳0، 110، 155 و ســالن تِک 90 نفره تبدیل می شــود و 

بدین ترتیب 220 صندلی به ظرفیت این سینما اضافه خواهد شد.  
وی افزود: با توجه به استفاده از تجهیزات مدرن، سیستم های اکوستیک، 
نوع صندلی و چیدمان آن در ســالن و تجهیزاتی مانند سیســتم اطفای 
حریق، این ســینما در دســته »مدرن« جای خواهد گرفت و نخستین 
پردیس سینمایی اصفهان خواهد بود. مدیر امور سینمایی حوزه هنری 
استان اصفهان بیان داشت: ســالن اصلی این سینما به سیستم نمایشی 
دی و صدای دالبی دیجیتال تجهیز می شــود و ســه سینمای دیگر این 
مجموعه نیز مجهز به سیســتم بارکد ) دیجیتال حرفه ای( خواهند بود 

گرچه صدای دالبی ندارد.
اســتفاده از هنر اصفهان در نمای بازســازی شده سینما 

خانواده
وی با بیــان اینکه ســینما خانواده نخســتین ســینمای دی اصفهان 
 اســت، افزود: به طور معمول ســینماهای کشــور مجهز به سیستم ای 
)آمفی تئاتری( هســتند که هزینه چندانی برای سینماها در طول سال 
ندارد. حسینی با اشــاره به اینکه هزینه بازسازی سینما خانواده با برآورد 
تجهیزات مدرن، سه میلیارد و 500 میلیون تومان پیش بینی شده است، 
ابراز داشت: موسسه سینما شهر قرار است بخشی از تجهیزات این سینما 
را که حدود یک میلیارد و نیم می شــود  تامین کنــد و برخی نهادهای 
اصفهان مانند شهرداری و شورای شــهر نیز در ارتباط با هزینه های این 
سینما قول هایی داده اند. وی اضافه کرد: نام سینما خانواده احتماال به اسم 
قبلی آن و به نام پردیس سینمایی چهارباغ تغییر می کند و در  معماری 
نمای آن از هنرهای مختلف اصفهان اســتفاده شــده اســت. مدیر امور 
سینمایی حوزه هنری اســتان اصفهان با بیان اینکه هیچ تفاوت قیمتی 
برای بلیت  ســالن های این ســینما وجود ندارد چراکه از نظر تجهیزات  
یکسان هســتند، گفت: پروژه بازسازی این ســینما 6 ماهه تعریف شده 
است اما تمامی تالش ما این است که برای جشنواره فجر 95 این پردیس 

سینمایی آماده باشد.

مدير امور سینمايی حوزه هنری استان اصفهان:

سینما خانواده اصفهان 
 به پرديس سینمايی چهارباغ 

تبديل می شود

غفلت از دکه های روزنامه، کار دست اصفهان داده؛

دکه های مطبوعاتی اصفهان، جنگ زده اند

تعداد زيادی از مردم 
حتی تفاوت مجالت 
و آگهی های روزانه 

 تبلیغاتی را با 
روزنامه ها نمی دانند 

و روزنامه نگارها را 
 بازارياب و

  بازارياب ها را 
 روزنامه نگار

 می دانند!

فیلم سینمایی »النتوری« 
رضا  ســاخته  تازه تریــن 
درمیشــیان توانســت به 
فروش بــاالی یک میلیارد 
تومــان در کمتــر از یک 

هفته برسد.
فیلم سینمایی »النتوری« 
به کارگردانی رضا درمیشیان از چهارشنبه 20 شهریور در 
حالی وارد دومین هفته اکران خود شــد که همچنان در 
تحریم سینماهای حوزه هنری است. » النتوری« در هفته 
اول رکورد فروش افتتاحیه، رکورد پیش فروش اینترنتی 

و رکورد بلیت نیم بها در روز سه شــنبه را به نام خود ثبت 
کرد و به فروشــی باالی یک میلیارد تومان در کمتر از یک 

هفته رسید.
»النتوری« کــه پربیننده تریــن فیلم ســی وچهارمین 
جشنواره فیلم فجر اســت ، برنده بهترین فیلم از سومین 
جشــنواره های فیلم های ایرانی زوریخ است و تاکنون در 
سه فستیوال جهانی الف شصت و ششمین دوره جشنواره 
برلیــن ، پنجــاه و یکمین جشــنواره کارلــووی واری و 
نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم شانگهای به نمایش 
درآمده است. تماشای »النتوری« بر اساس اعالم سازمان 

سینمایی برای افراد زیر 16 سال توصیه نمی شود.

 یک مستندســاز برای حضور در جشــن خانه ســینما، مستند
 »بن بســت اول«  را به دبیرخانه ارائــه داد. آذر مهرابی کارگردان 
سینما و مستند ســاز؛ در خصوص جدیدترین ساخته خود گفت: 
مستند ۳0 دقیقه ای »بن بســت اول« آخرین کاری بود که برای 
بخش مستند جشن خانه سینما و جشــنواره فیلم کوتاه تحویل 
دادم.  وی در مــورد موضوع این فیلم بیان کرد: »بن بســت اول« 
که تهیه کنندگی آن را خــودم برعهده دارم حاصــل همکاری با 
موسسه خیریه نیکوکاری مهرآفرین است که درآمد خود را به طور 
مســتقیم به خانواده های نیازمند پرداخت می کند.  مهرابی ادامه 
داد: چند ســالی است که برای این موسســه بدون دریافت هزینه 
فعالیت می کنم و مســتندهایی که از دل همین موسسه ساختم 

و درآمدهای حاصله شان را به خودشــان می دهم.  این کارگردان 
افزود: ســوژه »بن بست اول« از این موسســه بیرون آمد و مربوط 
به خانواده ای 5 نفره شــامل مادر و 4 دختر بود که به دلیل اجحاف 
از طرف پدر و جامعه دچار وضعیت بدی شــده بودند. خانواده  ای 
که کم توجهی آنها را به ســمت مقوله هایی کشــانده بود که نباید 
می رفتند. مهرابی تصریح کــرد: اگر از جنبه انســانی به کار نگاه 
 شود کمتر کســی از کنارش رد می شود چون بسیار تامل برانگیز و

  قابــل بحث خواهــد بــود.  وی با اشــاره بــه برخــی از عوامل 
»بن بست اول« گفت: پژوهش،تهیه ، کارگردانی، روایت و تدوین 
این اثر را خود بر عهده دارم و تصویربــرداری بر عهده هادی امامی 

بوده  و صداگذاری توسط  امیر قهرمانی انجام شده است. 

میلیاردی شدن يک فیلم در يک هفته »بن بست اول« برای حضور در جشن خانه سینما ارائه شد

بازیگر 45 ساله سینما و تلویزیون این روزها حرف های زیادی 
برای گفتن دارد. سال هاست نقش های مختلفی را در کارنامه 
خود به ثبت رسانده و با کارگردانانی مانند محمدرضا هنرمند 
)زیر تیغ(، یک تکه زمین )کرمی(، ملکوت )محمدرضا آهنج(، 
شــوق پرواز )یدا... صمدی(،  ســاعت شــنی )بهرامیان( و... 

همکاری کرده است.
با کورش تهامی که در زمینه موسیقی و خوانندگی نیز فعالیت 

دارد درباره مسیر زندگی و دیدگاه هایش هم صحبت شدیم.
شما را با ســريال قلب يخی به ياد می آوريم، نقشی که 
شما آن را خوب اجرا کرديد، در آن سال ها که جوان هم 

بوديد چقدر شبیه نقشی بوديد که بازی کرديد؟
 در ســریال قلب یخــی، نقش جوانــی را بــازی می کردم که 
تحصیل کرده بود اما چون در رشته تخصصی خودش نتوانسته 
بود کار پیدا کند در یک شرکت مشغول به کار شده بود، چون 
به کار آشنا نبود از او سوءاستفاده کرده و چک های بی محل به 
نامش صادر می کردند. اوایل از اینکه پول زیادی به او می  دادند 

راضی بود اما به مرور برایش مشکالتی به وجود آمد...
اين نقش، شــباهت زيادی به زندگــی واقعی خیلی 
از جوان  هــا دارد و اينکه امــکان دارد همــه ما در 
موقعیت  هايی اينچنینی قرار بگیريم. به نظرتان اگر در 
شرايطی مشابه قرارگرفتیم چگونه بايد تصمیم بگیريم 

که  دچارآسیب کمتری شويم؟
داســتان و موقعیتی که در قلب یخی روایت شد، مختص یک 
زمان خاص نیست االن هم مشــابه آن را زیاد می بینیم. درباره 
تصمیم گیری درســت، معتقدم که انتخاب و تصمیم مناسب 
احتیاج به پختگی دارد. بــرای تصمیم گیری به آگاهی و دانش 
نیاز اســت در ابتدا باید با خودمان رو راست باشیم، حقیقت را 
پیدا کنیم و ببینیــم آیا صالحیت این را داریــم که به تنهایی 
تصمیم بگیریم و اگر متوجه شــدیم چنیــن توانایی  را نداریم 
با کســانی که صاحبنظر هستند، مشــورت کنیم. باید به این 

نکته هم توجه کنیم که فرد مشورت دهنده بدون هیچ حسدی 
به ما کمک می کند تــا بهترین گزینه را انتخــاب کنیم و اگر 
می خواهیم به تنهایی راهمان را انتخــاب کنیم باید آگاهی و 
دانش خود را ارتقا دهیم و با دیدی بــاز به دیگران نگاه کرده و 

تجربیات آدم های موفق را بررسی و از آنها استفاده کنیم.
اين ديدگاهی اســت که آدم  ها معموال در میانســالی 
به آن دســت پیدا می کنند و در جوانی حتی به ندرت 
از مشــورت ديگران بهره می برند. به نظر شما چگونه 

می شود از دوره جوانی به سالمت عبور کرد؟
معتقدم انتخاب های مــا اهدافمان را نشــان می دهد و برای 
رســیدن به هدف باید به انتخاب و توانایی های خودت ایمان 
داشــته باشــی. برای اینکه قدم هایمان را محکم برداریم نیاز 
داریم که مطالعه کرده و از تجربیات دیگران اســتفاده کنیم. 
همه آدم هــا دوره جوانی را طــی و فراز و فــرود آن را تجربه 
می کنند اما به نظرم کســانی موفق می شــوند که یک هدف 

مشخص داشته  و به اصطالح از این شاخه به آن شاخه نپرند!
شما از اين شاخه به آن شاخه پريدن را تجربه کرده ايد؟

من دیپلم گرافیــک دارم، بازیگــرم و در زمینه موســیقی و 
خوانندگی هم فعالیت دارم. به نظرم کســی که می خواهد در 
رشته هنر فعالیت کند باید همه حوزه های هنری را به صورت 
نســبی و یا کامل بشناســد. وقتی یک رشــته هنری، حرفه 
اصلی ات می شود به این نتیجه می رســی که همه شاخه   های 
هنر به هم مربوط هستند. درست است که در چند رشته هنری 
از جمله موسیقی دستی دارم اما به صورت متمرکز بازیگری را 
دنبال می کنم. هر چند قبل از بازیگری، موســیقی را به شکل 
جدی پیگیری می کردم. در کشــور ما متاسفانه بیشتر کسانی 
که در رشته  های هنری فعالیت دارند از این راه نمی توانند امرار 
معاش کنند و باید برای گذران زندگی شــغل و حرفه دیگری 
داشته باشند بخصوص کسانی که ســخت انتخاب می کنند و 

مثال برای بازی هر نقشی را قبول نمی کنند.

می گويند کســانی که رويا دارنــد با انگیزه تر زندگی 
می کنند، شما با چه رويايی زندگی را پیش می بريد؟

االن مهم ترین آرزویم این اســت که با آرامش بتوانم در کنار 
خانواده ام زندگی کنم.همیشــه تالش کرده ام هر کاری  را که 

به من سپرده می شود عالی انجام دهم.
اين که بازيگر شويد، رويا و هدفتان نبود؟

 هنر را همیشه دوست داشــته و دارم. وقتی بچه بودم دوست 
داشتم در حوزه هنر خالق اثری باشــم که مردم آن را دوست 

داشته باشند و تشویقم کنند.
و اين جور روياها انگیزه زيادی به آدم می دهد؟

بله! بخصوص وقتــی روی اثری فکر می کنــی، برای آن وقت 
می گذاری و بعد از انتشــار می بینی که مردم از آن اســتقبال 
می کنند، حس خوبی به آدم دســت می دهــد و انگیزه های 
درونی ات را قوی تر می کند.در این شرایط دوست داری مدام 
حرکت کنی و جلو بروی. وقتی بچه بودم خوانندگی را دوست 
داشتم مثال وقتی پنج، شش ساله بودم ترانه  هایی را به صورت 
آواز می خواندم که باعث تعجب خیلی ها می شــد و تشــویقم 
می کردند، همین تشویق ها مرا به  سوی این هدف که فعالیت 

در رشته های هنری بود بیشترهدایت می کرد.
از مسیری که طی کرده ايد راضی هستید؟

از انتخاب هایم خوشــحالم و از اینکــه وارد برخی از جریا ن ها 
نشدم هم راضی ام.

 و اينکه آدم کم حاشــیه ای هســتید هم يکی از
 نقاط قوتتان است؟

 بــرای اینکــه وارد حاشــیه ها نشــوم خیلــی 
تالش کــردم و این کار کامال آگاهانه اســت. 
امــا جالب اینجاســت که مــردم، آدم های 
پرحاشــیه را بیشــتر دوســت دارند و از 
آنها اســتقبال بیشــتری می کنند گاهی 
حتــی برخــی از دوســتان و همکارانم 

 بــه مــن اعتــراض می کنند کــه چرا
 این قدر کم حاشــیه ام. به نظر آنها حرفه 
بازیگری بدون حاشــیه نمی شود! چون 
با حاشیه می توان مطرح شــد! اماواقعا 
حاشیه ســازی اصال در وجودم نیســت. 
به نظرم این طــوری راحت تر می توانم به 

کارم ادامه دهم در ضمن امنیت روانی و روحی بیشــتری هم 
دارم.

روزگار عوض شــده، چه تفاوتی بین نسل خودتان و 
نسل امروزی می بینید؟

به دلیل امکاناتی که وجود دارد همه چیز ســهل الوصول شده 
اســت. به نظرم خیلــی از جوان ها از این نکته غافل هســتند 
که برای مانــدگاری در هر کاری باید تــالش کرد، چون آنچه 
می ماند اثری است که با ســعی و تالش به دست  آمده است. 
با حاشیه ســازی و انتقادهای  بی جهت و یــا تخریب دیگران 
نمی توان پیشــرفت کرد و بــرای خود آینده ســاخت. باید با 

آگاهی انتخاب کرد و با تالش به سوی هدف رفت.

گفت و گو

گفتگويی با کورش تهامی ؛

از اينکه وارد برخی جريا ن ها نشدم، راضی ام

جشنواره بازی های خانوادگی همبازی، همشهری در باغ غدیر درحال 
برگزاری اســت.  ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان، با 
هدف ایجاد بســتری مناسب و ســالم برای تفریح مردم در قالب بازی ، 
 در کنار هم بودن و بهــره مندی از کانون گرم خانــواده و بیان تاثیرات

  بازی کردن در کنار هیجان و شــادی، نســبت به برگزاری  جشنواره 
بازی هــای خانوادگــی »همبازی، همشــهری« اقدام نموده اســت. 
این جشــنواره با محوریت بازی در رده ســنی کودکان 4 تا 12 سال  با 
تعداد 17 ابربازی با محتوای علمی، آموزشــی و نیازمندی های اصلی 
کودکان برگزار می شــود. در بخش بزرگساالن که رده سنی 15 تا قبل 
از سالمندی را شــامل می شود، 25 ابربازی شــامل بازی های فکری، 
هیجانی و ســرعتی درنظر گرفته شــده اســت. بازی های رده سنی 

سالمندان نیز بازی هایی است که برای آنها حس نوستالژی دارد.
 در این جشــنواره 40 ابربازی ارائه خواهد شــد کــه 70 درصد از کل 
بازی ها را تشــکیل می دهد و ۳0 درصد دیگر بازی ها به صورت میدانی 
است. جشنواره خانوادگی همبازی، همشهری از 14 مرداد آغاز شده و 

تا 29 مرداد در مجموعه فرهنگی تفریحی باغ غدیر برقرار خواهدبود.

گروه نمایــش آیینه، نمایش شــاد و موزیکال »ولیمــه خاله خانم« را 
در نجف آباد بــه روی صحنه می برد.  گروه نمایــش آیینه، با همکاری 
انجمن هنرهای نمایشی نجف آباد، تا 25 مرداد نمایش شاد، موزیکال 
و کمدی »ولیمه خاله خانم« را در ســالن شــهروند نجف آباد به روی 
صحنه می برد. در این نمایش مفرح مصطفی بهشتی، سعید الهیاری و 
حســینعلی کریمی به ایفای نقش می پردازند. عالقه مندان می توانند 
برای تماشــای این نمایش، هر شب ســاعت 20:45 به سالن شهروند 

نجف آباد، فرهنگسرای خارون مراجعه نمایند.

تا 29 مردادماه برپاست؛

جشنواره بازی های خانوادگی 
»همبازی، همشهری« در باغ غدير

تا 25 مردادماه؛

 شما به »ولیمه خاله خانم«
 در نجف آباد دعوتید!

میان آمارها به رتبه پانزدهم اصفهان در تعداد کیوسک های مطبوعاتی می رسم؛ اين در 
حالی است که تعداد اين کیوسک ها در ديگر شهرها مانند تهران، تبريز، شیراز و مشهد 

به ترتیب 3 هزار، 200، 150 و 300 است.

نازيال انصاری پور
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پیشنهاد سردبیر: 
 نمایشگاه »امام مهربانی« در شهرکرد برپا شد

اتفاقات روز

نمایشــگاه نقاشــی با عنوان امام مهربانی در حاشیه نخستین 
جشــنواره تولید کتاب رضوی با حضور آیــت ا... کاظم صدیقی 
خطیب موقت نماز جمعه تهران و نماینده ولی فقیه در اســتان 

برپا شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 
49 اثر از کودکان و نوجوانان عضــو مراکز کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان استان در نمایشــگاه واقع در فرهنگسرای 

بزرگ شهرکرد به نمایش گذاشته شده است.
 جواد کارگــران افزود: نقاشــی ها بــا موضوع زندگی و ســیره 
 امام رضا)ع( با اســتفاده از تکنیک آبرنگ، گواش، پاســتیل و 
مداد رنگی اســت.  وی بیان کرد: از 273 اثر ارسالی به دبیرخانه 

40 اثر به جشنواره سراسری رضوی مشهد ارسال شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد چهارمحال و بختیاری خاطرنشــان 
کرد: عالقه مندان می تواننــد همه روزه تــا 24 مردادماه برای 

بازدید از آثار به نمایشگاه مراجعه کنند.

مدیرکل جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیــاری از پرداخت 
تســهیالت ارزان قیمت به طرح های کشــاورزی در این استان 
خبر داد. ذبیح ا... غریب، اظهار کرد: در راســتای توســعه بخش 
کشــاورزی تســهیالت ارزان قیمت به طرح های کشاورزی در 
چهارمحال و بختیاری پرداخت خواهد شــد. مدیرکل سازمان 
جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برنامه ریزی 
مشخص و مدونی در راســتای پرداخت تسهیالت کشاورزی در 
این استان انجام شده و چهارمحال و بختیاری یکی از قطب های 

تولید محصوالت کشاورزی در کشور است. 
وی بیان داشــت: 5 هزار میلیارد ریال اعتبارات شناور در کشور 
به طرح های کشــاورزی در چهارمحال و بختیــاری اختصاص 
خواهد یافت و رونق بخش کشــاورزی گامی موثر در راســتای 
تحقق اقتصاد مقاومتی است.غریب با اشــاره به اهمیت توسعه 
کشــت و پرورش گیاهان دارویی و گل محمدی در چهارمحال 
و بختیاری بیان داشت: ســاالنه بیش از 7 هزار هکتار از اراضی 
کشــاورزی چهارمحال و بختیــاری به کشــت گل محمدی و 

گیاهان دارویی اختصاص خواهد یافت. 

در آستانه والدت امام رضا)ع(؛

نمایشگاه »امام مهربانی«
در شهرکرد برپا شد

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 پرداخت تسهیالت ارزان قیمت 
به طرح های کشاورزی 

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از شــهرکرد، 
برگزیدگان جشــنواره تولید کتاب رضوی در محل 
فرهنگسرای بزرگ شــهرکرد با حضور آیت ا... کاظم 
 صدیقی خطیب موقت نماز جمعــه تهران، نماینده

 ولی فقیه در اســتان، معاون سیاســی اســتاندار، 
مســئوالن دســتگاه های اجرایــی و جمعــی از 

نویسندگان معرفی و تجلیل شدند.
از مجموع 210 اثر ارســالی به دبیرخانه جشنواره از 
28 آبان ماه تا تیرماه امسال از ســوی هیئت داوران 
متشــکل از مهدی حکیــم آذر، غالمرضــا صفار و 
احمــد رحیم خانی 6 اثــر برگزیــده و صاحبان 14 
اثر دیگر نیز کــه آثار آنها از نظــر محتوایی، مطلوب 
 ارزیابی شــده  در زمینه چــاپ کتــاب از نظر مالی

حمایت می شوند.
در بخش کتاب های چاپ شــده، کتــاب »اعترافات 
غالمــان« نوشــته حمیدرضــا شــاه آبادی رتبــه 
نخســت، »10 قصه از امام رضا)ع(« نوشــته مژگان 
شــیخی رتبــه دوم و »رضاخــان خوش آمــدی« 
را ســوم  رتبــه  مالمحمــدی  مجیــد   نوشــته 

کسب کردند.
در بخــش کتاب های آمــاده چاپ، رتبه نخســت 
جشــنواره به کتاب مجموعه شعر »هاچین و واچین 
 پاورچین« نوشــته زهرا داوری، رتبــه دوم به کتاب 
»به خاطر تو شاعرم« نوشته طیبه سامانی، رتبه سوم 
به کتاب »فرشته کوچولو« نوشته عباس عرفان مهر 
و رتبه چهارم به کتاب »خط اول خط آخر« نوشــته 

ریحانه کیوانی اختصاص یافت.
در بخش کتاب هایی که چاپ خواهند شــد، فاطمه 
صالحی، مریم جهان گشــته، نســرین پرک، مریم 
عرفانیــان، مهدی محدثــی، شــعله ایل بیگی پور، 
ارمغــان عظیمی، لیــال جعفــری، امیــد مردانی، 
معصومه مهری و امیررضا نظــری از اعضای نوجوان 
 کانون پــرورش فکــری از ســوی هیئــت داوران

تجلیل شدند.
در بخش تصویرگــران کتاب های کودک، ســمیه 
حیدری، اشــرف کالهی، نوشــین فرهادی، سهیال 
ملک محمــدی و زهرا یلمــه به عنوان نفــرات برتر 

معرفی و تجلیل شدند.
فاطمه صالحی، معصومه مهری، شعله ایل بیگی پور، 
ریحانه کیوانــی و لیال جعفــری از مربیــان کانون 

پرورش فکری استان هستند.

همزمان با دهه کرامت در چهارمحال و بختیاری؛

معرفی برگزیدگان جشنواره 
»تولید کتاب رضوی«

خبر

معاون درمان وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
با تاکید بر لــزوم راه انــدازی پایگاه اورژانــس هوایی در 
شهرکرد، خاطرنشان کرد: اگر زمین مناسب برای احداث 
این پایگاه مشــخص شــود، امکان خرید یک هلی کوپتر 
سبک برای دسترســی بیماران حاد سایر شهرستان ها به 

امکانات درمانی این شهرستان وجود دارد.
محمد حاجی آقاجانی 20 مردادماه در ســفر به شهرکرد 
در بازدید از بیمارســتان هاجر)س( این شهر، اظهار کرد: 
بخش آنژیوگرافی که عملکرد مطلوبی در این بیمارستان 

دارد، در نجات جان بیماران نقش مهمی ایفا می کند.
وی تصریح کرد: به سفارش بخش درمان وزارت  بهداشت، 

پرونده  بیمارانی که در این بخش تشــکیل پرونده داده اند 
بررسی شــود و با هزینه این بخش یک مقاله علمی قوی 

که بتواند نتایج مثبتی داشته باشد، نوشته شود.
آقاجانی با بیــان اینکه روش اســتفاده شــده در بخش 
آنژیوگرافــی بیمارســتان هاجر)س( شــهرکرد جدید 
است و سبب تسریع در درمان می شــود، گفت: پتانسیل 
بیمارســتان هاجر)س( داشــتن بیش از یک دســتگاه 
آنژیوگرافی است و امکان افزودن یک دستگاه دیگر به این 

بخش وجود دارد.
معاون درمان وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
با تاکید بر لــزوم راه انــدازی پایگاه اورژانــس هوایی در 

شهرکرد، خاطرنشان کرد: اگر زمین مناسب برای احداث 
این پایگاه مشــخص شــود، امکان خرید یک هلی کوپتر 
سبک برای دسترســی بیماران حاد سایر شهرستان ها به 

امکانات درمانی این شهرستان وجود دارد.
وی در بازدیــد از بخــش لیبــر بیمارســتان هاجر)س( 
شهرکرد اظهار کرد: انجام تعداد زیاد زایمان در آمبوالنس 

مناسب نیست و باید دقت بیشتری در اعزام مادران شود.
آقاجانــی تصریح کرد: بایــد تیمی شــامل متخصصین 
مختلف زایمــان با توجه به امکانات مطلوب بیمارســتان 
هاجر، تشــکیل شــود و از ارجاع مادران بــه بخش های 

مختلف جلوگیری گردد.
معاون درمان وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
در بازدید از کلینیک بیماران خــاص و اورژانس در حال 
ســاخت بیمارســتان هاجر)س(، گفت: پروژه هایی که با 
مشارکت خیران ســاخته می شود هم ســرعت بیشتری 
در ســاخت و هم هزینه کمتری در بر دارند.  وی در ادامه 
از بخش های اورژانس، ســوختگی، ارتوپدی و اتاق عمل 
بیمارستان آیت ا... کاشانی شــهرکرد بازدید و پروژه های 
بخش الپاراســکوپی، سیســتم پکس و واحد اختصاصی 

مراقبت اولیه از بیماران سکته مغزی را افتتاح کرد.
آقاجانــی در ادامه به بازدید از کلینیــک باروری و درمان 
ناباروری حضرت زهرا)س( شــهرکرد پرداخت و گفت: به 
دلیل باال بودن نرخ ناباروری زوجین در این اســتان الزم 
است مســائل ژنتیکی که موجب ناباروری می شوند مورد 

بررسی قرار گیرند.
معاون درمان وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
خاطرنشــان کرد: وجود آزمایشــگاه ژنتیک در این مرکز 

یک فرصت بسیار مناسب برای استان است.

مدیرکل بهزیســتی چهارمحال و بختیاری گفت: به منظور 
آگاه سازی هر چه بیشتر اقشــار مختلف جامعه در راستای 
پیشگیری از معلولیت ها، دوره های آموزشی کوتاه مدت در 
استان برگزار شــد.  محمد میرزایی در نشست هم اندیشی 
معاونان مرکز توسعه پیشــگیری و درمان اعتیاد منطقه 5 
سازمان بهزیستی اظهارداشت: مراکز مشاوره ژنتیک با هدف 
تشخیص اختالالت ژنتیک و مشاوره قبل از ازدواج، پیش از 

بارداری و در حین بارداری فعالیت می کنند.  وی تعداد مراکز 
مشاوره ژنتیک در اســتان را 7 مرکز اعالم کرد و افزود: دفتر 
پیشگیری از معلولیت ها یکی از دفاتر تحت نظر امور فرهنگی 
و پیشگیری بهزیستی استان است که با هدف پیشگیری از 
بروز معلولیت های جدید و همچنین آگاهی جامعه با انجام 
طرح ها و برنامه های زیر فعالیت می کند. میرزایی بیان کرد: 
با اجرای طرح های ژنتیک 1850 نفر تحت پوشــش مراکز 

مشــاوره ژنتیک قرار گرفته  که خدماتی از جمله پرداخت 
هزینه آزمایشات ژنتیک زوجین ارائه می کند. وی با اشاره به 
اجرای برنامه آگاه سازی پیشگیری از معلولیت خاطرنشان 
کرد: به منظور آگاه سازی هر چه بیشتر اقشار مختلف جامعه 
در راستای پیشگیری از معلولیت ها دوره های آموزشی کوتاه 
مدت برای 16 هزار و 953 نفر از گروه های هدف با همکاری 
 دستگاه های اجرایی در استان برگزار شــد. میرزایی گفت:

3 هزار و 500 نفر در آموزش های پیشگیری از معلولیت برای 
ســوادآموزی نهضت و 13 هزار و 453 نفــر در آموزش های 

پیشگیری از معلولیت ها در اجتماعات محلی شرکت کردند.

ابالغ وقت رسیدگی
5/321 در خصوص پرونده کالسه 950407 خواهان کمال حاجی کریمیان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت عیسی زمانی فروشانی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/7/13  ســاعت 9 صبح تعیین گردیده 
اســت با توجه به مجهول المکان بــودن خوانده حســب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
 قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه

 مجتمع شــماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14588 شعبه 14 
حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )111 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/322 در خصوص پرونده کالســه 874/95 خواهان محمود میرزایی با 
وکالت طیبه السادات امیریان دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 
عبدالرسول کهالئی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/7/13  
ساعت 9/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. 
م الف:14606 شــعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/323 در خصوص پرونده کالســه 875/95 خواهان محمود میرزایی با 
وکالت طیبه السادات امیریان دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 
غالمرضا قلندری فرزند جمشید تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای 
مورخ 95/7/13  ســاعت 9 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. 
م الف:14607 شــعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/324 شــماره ابالغیــه: 9510100352902853 شــماره پرونــده: 
9409980352900045 شماره بایگانی شــعبه: 941213  خواهان قاسم 
احمدی دستجردی  دادخواستی به طرفیت  خوانده ایمان حاتمی به خواسته 
اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 103 
جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 337  ارجاع و به کالسه 
9409980352900045 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/07/13 
و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده  و به 
تجویز ماده 174 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  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:14661 شــعبه 103 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان ) 103 جزایی 

سابق( )172 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5/325 شــماره ابالغیــه: 9510100350404982 شــماره پرونــده: 
9509980350400272 شماره بایگانی شعبه: 950298  خواهان/ شاکی 
داریوش جلیل طهماســبی  دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم مهدی 
شریفی  به خواســته مطالبه خسارت دادرســی و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و مطالبه وجه بابت ... و مطالبه وجه بابت...  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 4 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقــع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شــهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308  
ارجاع و به کالســه 9509980350400272 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/07/13 و ساعت 11/45 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم  و درخواســت 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 کثیراالنتشــار آگهی می شود تا 
خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن بــه 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:14668 شــعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)184 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/326 شــماره ابالغیــه: 9510100361704057 شــماره پرونــده: 
9509980361700329 شماره بایگانی شعبه: 950394  خواهان/ شاکی 
عباس هجرانی  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم مسعود آریامنش  به 
خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
وجه چک و اعسار از پرداخت هزینه دادرســی تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال  - خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 214  
ارجاع و به کالسه 9509980361700329 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/07/13 و ساعت 9 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:14655 شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)185 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/327 شــماره ابالغیــه: 9510100350204195 شــماره پرونــده: 
9509980350200310 شماره بایگانی شعبه: 950392  خواهان/ شاکی 
علی برندگی  دادخواســتی به طرفیت  خوانده محمد جا گرانی  به خواسته 
مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار 
باغ باال  خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
اتاق شماره 304  ارجاع و به کالســه 9509980350200310 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن  1395/07/13 و ســاعت 8 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده محمد جاگرانی  و درخواســت خواهان  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  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 رســیدگی حاضر گردد. م الف:14640 شعبه 2 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)177 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5/328 شــماره ابالغیــه: 9510100351105457 شــماره پرونــده: 
9509980351100345 شماره بایگانی شــعبه: 950375  خواهان  بهزاد 
کریمی فر دادخواستی به طرفیت  خوانده رضا علی بیگی نبی  به خواسته 
تامین خواسته و مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 356  ارجاع و به کالسه 9509980351100345 
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/07/13 و ساعت 12 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده درخواست خواهان  و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده  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:14630 شعبه 11 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)179 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/314 در خصوص پرونــده کالســه 950433 خواهــان حمید بروجی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت میثم علیپور تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/7/3  ساعت 12 ظهر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان  شیخ صدوق شمالی جنب 
چهار راه وکالی مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
الزم به ذکر می باشــد با توجه به استماع شهادت شــهود معارضه شده 
خواهان آقایان مهدی مظفری و حمید زارع می باشــد. لذا چنانچه شــهود 
معارضی داشــته در جلسه رســیدگی حاضر نمایید. م الف:14585 شعبه 
5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )149 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/330 در خصوص پرونده کالســه 866/95 خواهان محمود میرزایی با 
وکالت خانم امیریان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت ابراهیم ذاکری 
تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 95/7/17  ساعت 10/30 
 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب

 تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 
2 مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
 عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضی اتخاذ 

می شود. 
م الف:14594 شــعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)101 کلمه، 1 کادر(
اخطار اجرایی

5/331 شماره: 2004/94 به موجب رای شماره 272 تاریخ 95/2/20 حوزه 
32 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه 1- شــبنم نقشــینه 2- محســن تقی آبادی هر دو  به نشانی مجهول 
المکان محکوم علیه ردیف دوم محکوم اســت به حضور در دفتر اســناد 
رسمی و انتقال رســمی خودرو ســواری پژو 1600 آردی مدل 1381 به 
شماره انتظامی 13-537 ص 18 به شماره موتور 22328119326 به نام 
خواهان آزاده تقی زاده به نشانی اصفهان خیابان 24 متری اول کوچه شهید 
طباطبائی بن اول آرام پ 228 بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 850/000 
ریال معادل هشتاد و پنج هزار تومان بابت هزینه دادرسی با احتساب نیم 
عشــر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم 

علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
 اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود

 را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. 
م الف:14600 شــعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )204 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

شــماره    9510420351200230 اجراییــه: شــماره   5 /332
پرونده:9409980351200751 شــماره بایگانی شعبه:940843 بموجب 
درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه غیابی 
مربوطــه 9409970351202230  محکــوم علیــه حامد اســماعیل زاده 
فرزند قدرت اله به نشــانی اصفهان ســه راه سیمین شــهرک ولی عصر 
پالک ای 450 محکوم اســت به پرداخت مبلــغ 440/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 27/264/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید وجه 15 فقره چکهــا به تاریخ 
هــای ) 1393/07/01-1394/03/01-1393/05/01-1393/11/01-
-1393 /01 /07 -1393 /06 /01 -1393 /09 /01 -1393 /08 /01
-1393 /10 /01 -1394 /01 /07 -1392 /12 /01 -1393 /03 /01

1393/02/01-1392/11/01-1394/02/01-1393/12/01 هــر کدام به 
مبلغ 27/500/000 ریال( لغایت زمان وصول بر اســاس شــاخص تورم 
اعالمی از ســوی بانک مرکزی در حق محکــوم له بهــزاد زاهدی فرزند 
احمد به نشــانی اصفهان پل فلزی ابتدای خ شهید بهشــتی پ 574 صنایع 
الستیک سازی نوین صنعت با وکالت عادله السادات موسوی زاده فرزند 
 سید حســین به نشــانی اصفهان خیابان هشت بهشت شــرقی حد فاصل

 چهــار راه حمــزه و چهــار راه پیــروزی مجتمــع اداری ایلیــا واحــد 
13 و پرداخــت یــک بیســتم محکــوم بــه بابــت هزینــه اجــرا در حق 
 صنــدوق دولت. محکــوم علیــه مکلف اســت ازتاریــخ ابــالغ اجرائیه:

1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بــه موقــع اجــرا گذارد)مــاده 34 قانون 
 اجــرای احــکام مدنــی(. 2-ترتیبی بــرای پرداخــت محکوم بــه بدهد.

3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
 دقیق حســابهای مذکــور و کلیه اموالی کــه او به هر نحو نزد اشــخاص

 ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغییــر دیگر در امــوال مذکور از زمان یک ســال قبــل از طرح 
 دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید

 و اال به درخواســت محکوم له بازداشــت می شــود) مــواد 8 و 3 قانون 
 نحوه اجــرای محکومیت مالــی 1394(. 4-خــودداری محکــوم علیه از

 اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجــرای حکم، حبس تعزیری 
 درجــه هفــت را در پــی دارد. )مــاده 34 قانون اجــرای احــکام مدنی و

 ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحــوه اجرای محکومیــت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری 
درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 
شــود )ماده 21 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالــی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم 
علیه خواهد بود )تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 

.)1394
 م الف: 14647 شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)470 

کلمه، 5 کادر(

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

پایگاه اورژانس هوایی در شهرکرد راه اندازی شود

 اگر زمین مناسب 
برای احداث این 

پایگاه مشخص شود، 
امکان خرید یک 
هلی کوپتر سبک 

برای دسترسی 
بیماران حاد سایر 

شهرستان ها  به 
امکانات درمانی این 

شهرستان  وجود 
دارد

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری:

برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری از معلولیت 
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اخباريادداشت

معرفی
خبر فیلتر شــدن بدون دردســر بازی واقعیت افــزوده پوکمون گو 
 در ایــران در هفته گذشــته بازتاب هــای جهانی مختلفی داشــته

 به طــوری که تعداد زیادی از وب ســایت های خبــری این حوزه آن 
را پوشــش داده اند. بر اســاس گزارش ها، در حالی کــه این بازی در 
کشــورهای متعددی باعث بــروز نگرانی های امنیتی شــده، ایران 
اولین کشــوری اســت که پا را یک قدم فراتر نهــاده و آن را به طور 
کامل ممنوع کرده است. این اظهارات رســانه های خارجی در حالی 
مطرح می شــود که دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، 
 در توضیح تصمیــم اخیر خود مبنی بــر فیلتر کردن بــازی مذکور 
گفته بود: »این بازی نه  تنها در کشــور ما، بلکه در بیشــتر کشــورها 
به عنوان یک بازی خطرناک شــناخته شــده اســت، از این رو با آن 
برخورد کرده اند و در بســیاری از این کشــورها فیلترشــده است«. 
 عبدالصمــد خرم آبادی، معــاون قضایی دادســتان  کل کشــور، از 
فیلتر شــدن پوکمون گو بدون هیــچ مخالفتی در کارگــروه تعیین 
مصادیــق مجرمانــه خبــر داده و گفته بــود نهادهــای امنیتی نیز 
 از فیلتر شــدن ایــن بــازی تقدیــر کرده انــد. در اکثــر خبرهای 
منتشر شــده روی رســانه های خارجی در این خصوص، سعی شده 
محدودیت های اعمال شــده در ایران پر رنگ شــود. گفتنی اســت 
ایران تنها کشــوری نیســت که از بابت این بازی نگرانی های امنیتی 
دارد. چین نیز از جمله کشورهایی اســت که نگرانی جدی خود را در 
خصوص سوء اســتفاده از این بازی مطرح کرده اســت. بازی موبایلی 
پوکمون گو در برخی ازکشــورهای دیگر از قبیل آمریکا و اندونزی نیز 
با محدودیت هایی مواجه اســت. پلیس اندونزی انجام این بازی را در 
بین کارکنان خود ممنوع اعالم کــرده و در نیویورک نیز برای برخی 
سابقه دارهای جرایم خاص در استفاده از پوکمون گو محدودیت هایی 
اعمال شــده اســت. به اذعان خبرگزاری های خارجی، فیلتر شــدن 
پوکمون گــو در ایــران نیز پــس از آن صــورت گرفته کــه مقامات 
 ایرانی ســعی کرده  اند نگرانی های خود را از طریق ســازندگان بازی
 برطرف سازند؛ تالشی که ظاهرا نتیجه مطلوبی را در بر نداشته است.

تب متصل ســاختن هر ابزاری به اینترنــت و در اصالح »اینترنت 
اشیا« هر روز شدیدتر می شــود. در ابتدا بجز رایانه ها و موبایل ها، 
 تنها تلویزیون هــا هوشــمند بودند، امــا به تدریــج یخچال ها،

 جارو برقی ها، خودروها و بعدتر چراغ ها، کلیدها و قفل ها نیز چنین 
خاصیتی پیدا کردند. اما گسترش اینترنت اشیا،معایبی نیز به همراه 
دارد؛ زمانی تنها باید نگران هک شــدن رایانه ها و موبایل  های خود 
می بودیم، اما به تازگی آشــکار شــده که حتی قفل های هوشمند 
نیز به ســادگی در معرض خطر هک شــدن قرار دارند. در خالل 
کنفرانس امنیتی »DEF CON« امســال دو محقــق به نام  های 
آنتونی ُرز و بن رمزی نشــان دادند که چگونه می توان با اســتفاده 
از یک سخت افزار ساده 200 دالری، 12 مدل مختلف از قفل های 
هوشــمند مجهز به فناوری بلوتوث کم مصرف را هک کرد. برخی 
از این قفل های هوشــمند شــامل مواردی که توسط شرکت های 
»Quicklock« و »iBluLock« تولید شــده اند، رمزهای خود را 
به صورت متن ساده انکریپت نشــده ذخیره می کنند و در نتیجه، 
هر کس می تواند با یک ردیاب بلوتوثی به این رمزها دسترسی پیدا 
 کند. بازگشــایی رمز برخی مدل های دیگر چون »Ceomate« و 
»Elecycle EL797« را نیــز می تــوان در حین ارســال فرمان 
از طریق صاحب قفل به دســتگاه کشــف کرد. یافتن رمز درست 
ســایر مدل ها کمی پیچیده تر، اما باز هــم امکان پذیر و نه چندان 
مشکل بوده اســت. از زمان آشــکار شــدن این نقایص تا به حال 
 تنها یکی از شــرکت ها توانســته پچ مربوطه را برای محصوالتش 
عرضه کند و سایر قفل های هوشــمند آزمایش شده همچنان در 
معرض خطر هک شــدن قرار دارند. در هر حال به نظر می رســد 
امنیت پروتکل های اینترنت اشیا هنوز به حدی نرسیده که بتوانیم 
با خیال راحت از ورود ابزارهای هوشــمند به حریم خصوصی مان 

استقبال کنیم.

نقشــه گوگل هم از آن دسته سرویس هایی اســت که در باشگاه 
میلیاردی های گــوگل جــای دارد. در هر هفته، بیــش از یک 
میلیارد کاربر به آن سر می زند و به سادگی می توان آن را انتخاب 
اول بیشــتر افراد در زمینه مکان یابی و مشاهده مناطق مختلف 
به صورت آنالین دانســت. به نقل از دیجیاتو، همین ســرویس، 
اکنون با موجی از خشــم در فضای مجازی روبه رو شــده و تا این 
 لحظه بیش از 290 هزار کاربر، امضای آنالین خود را در نشــانی
  goo.gl/i6t2fp بــه ثبــت رســانده و از گوگل درخواســت

 افزوده شدن نام فلســطین در سرویس نقشــه اش را داشته اند. 
شــما هم در صورت تمایل می توانید از نشــانی باال اقدام کنید. 
این درخواســت از زمانی مطرح شــد که در هفته گذشــته، نام 
»کرانه باختــری رود اردن« و »نوار غزه« از این ســرزمین حذف 
و همین موضوع موجب شــد تا گروهی از فعــاالن و خبرنگاران 
ســاکن غزه، اعتراض خود را به این موضوع نشــان دهند. اکنون 
 کاربران سراســر جهان و از جمله ســاکنین فلسطین، با هشتگ

»PalestineIsHere#« در حال نشــان دادن اعتراض خود به 
گوگل  هســتند و اذعان دارند که این شرکت، به درخواست رژیم 
اشغالگر قدس، نام »فلسطین« را از سرویس نقشه اش حذف کرده 
اســت. گوگل ولی اکنون در مقام دفاع، خبر داده که در خصوص 
مناطقی که شرایط ویژه دارند، استراتژی و رویکردی خاص را در 
پیش می گیرد و به جای نمایش دادن خطوط یکپارچه به عنوان 
مرزها، از نقطه چیــن بهره می گیرد. در هر صــورت نباید نادیده 
گرفت که سرویســی نظیر نقشــه گوگل جدا از کاربردش برای 
افراد، قدرت ایفای نقش به عنوان یک سمبل فرهنگی را نیز دارد. 
»انجمن روزنامه نگاران فلسطینی« بر همین اساس در بیانیه ای 
 اعالم کرده اســت: »ما عمل انجام شــده توســط گوگل، یعنی 
حذف شدن نام فلســطین را محکوم کرده و خواستار آن هستیم 
که گوگل با باطل کردن تصمیم جدید خود، از مردم فلســطین 
نیــز عذرخواهی کنــد«. گوگل هفته گذشــته گفــت: »عنوان 
فلسطین هیچ گاه در نقشــه گوگل وجود نداشته است. هر چند، 
ما با باگی مواجه شــده ایم و به همین علت، عناوینی نظیر کرانه 
باختری رود اردن و نوار غزه اکنون حذف شده اند. در حال حاضر 
تمام تالش خود را می کنیم تا هر چه ســریع تر ایــن دو عنوان را 
به ســرویس برگردانیم«. گوگل هیــچ گاه از نام فلســطین در 
سرویس نقشه استفاده نکرده و اینک با توجه به اتفاقی که گوگل 
 از آن به عنوان یک اشــتباه و باگ یاد می کند، کاربران با هشتگ

»PalestineIsHere#« در شــبکه های اجتماعــی، از ایــن 
شرکت درخواست برگرداندن نام فلسطین را دارند.

بازتاب تصمیم ايران در رسانه های خارجی؛

عنوانی که فیلتر شد

اينترنت اشیا برای ورود به زندگی انسان چقدر آماده است؟

راحتی خیال يا احساس ناامنی

نقشه ای که مطابقت ندارد؛

فلسطین اينجاست

ایســوس، یکــی از پیشــگامان تولید ســاعت های 
هوشــمند مبتنی بر اندروید Wear اســت که قصد 
دارد اولین ساعت هوشــمند خود را با نمایشگر گرد 

معرفی کند.
 محصــول جدیــد ایســوس، ســاعت هوشــمند

 ZenWatch 3 نــام دارد و بــه تازگی در ســایت 
FCC قرار گرفته اســت. هر دو نســخه پیشین این 
گجــت، یعنی ســاعت هوشــمند ذن واچ و ذن وان 
2 از نمایشــگر مربعی شــکل اســتفاده می کردند 
که باعث می شــد این ســاعت ها بیشتر شــبیه به 
محصوالت پبل شــوند. هر چند به نظر می رسد قرار 
اســت این رویه تغییر یافته و ایســوس ذن واچ 3 با 
نمایشگر گرد عرضه شود. متاسفانه اطالعاتی که در 
 فهرست FCC قرار گرفته چندان در مورد مشخصات 
ذن واچ 3 توضیحی نداده و باید بــه آنچه تاکنون از 
این محصول در فضای مجازی منتشــر شــده اکتفا 
کنیم. هــر چند از اطالعــات قرار گرفته در ســایت 
می شود متوجه شــد که محصول جدید ایسوس به 
جای نمایشــگر مربعی شــکل از یک نمایشگر گرد 

استفاده خواهد کرد.
همچنین جنس بدنــه این گجت پوشــیدنی نیز از 
اســتیل ضد زنگ بوده و برای شــارژ آن نیاز به یک 

شارژر 5V – 2A خواهید داشت.
مانند دو نســخه پیشــین، ذن واچ 3 نیز از شــارژ 
مستقیم بهره برده و برخالف محصوالت مدرن که از 
شارژ بیسیم استفاده می کنند فاقد این ویژگی جالب 
خواهد بود. نسل سوم ســاعت ذن واچ از ارتباطاتی 
مانند بلوتوث 4/2 و وای فــای b/g/n 802.11 در 

فرکانس2/4 گیگاهرتز بهره می برد.
در قیاس با ذن واچ 3 می توان بــه محصوالتی مانند 
سامســونگ گیر اس 2، موتوروال موتو 360 و ال جی 
جی واچ اربین اشــاره کرد که دارای نمایشــگرهای 
گرد هستند. البته تنها استثنا ســاعت اپل است که 
از نمایشگر مستطیل شکل و سیستم عاملی متفاوت 

بهره می برد.
انتظار می رود محصــول جدید ایســوس مبتنی بر 
سیستم عامل اندروید Wear 2.0 بوده و احتماال از 
رابط کاربری سفارشی شــده نیز بهره ببرد. از دیگر 
مواردی کــه دور از ذهن نیســت رونمایی ســاعت 
 IFA 2016 هوشمند ایسوس ذن واچ 3 در نمایشگاه

است که ماه بعد در برلین برگزار خواهد شد.

ايسوس از ساعت جديد خود می گويد:

صفحه ای که گرد می شود

پیشنهاد  سردبیر:
کرايه ها الکترونیک شدند

همزمان با حضور اعضای ســتاد ویژه توســعه نانو و فناوران 
ایرانی در نمایشــگاه  فناوری نانوی کره جنوبی زمینه توسعه 
همکاری ها میان دو کشور در حوزه فناوری نانو فراهم شد. به 
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ســتاد ویژه توسعه فناوری 
نانو، نمایشــگاه Nano Korea 2016 در تیرماه سال جاری 
در مرکز نمایشــگاه های بین المللی کینتکــس کره جنوبی 
برگزار شد. این نمایشگاه رویدادی پیشرو و تخصصی در حوزه 
فناوری نانو اســت و بازاری جهانی برای تجاری سازی، توسعه 
و تحقیق در حوزه فناوری نانو به شــمار می رود. ستاد توسعه 
فناوری نانو و چند شرکت فعال در حوزه محصوالت مبتنی بر 
فناوری  نانوی ایرانی در این نمایشگاه شرکت  کردند. همزمان با 
این رویداد، ضمن انعقاد دو توافقنامه ، زمینه توسعه همکاری ها 

میان دو کشور در حوزه فناوری نانو فراهم شد.
انعقاد توافقنامه

در پی دوره های متعدد حضور ســتاد توســعه فناوری نانو و 

شرکت های ایرانی در نمایشگاه فناوری نانوی کره جنوبی و در 
راستای تقویت تعامالت و همکاری های دو کشور در این حوزه، 
طی مراسمی همزمان با نمایشــگاه فناوری  نانوی کره جنوبی 
NANOKOREA۲۰۱۶ در محل KINTEX )محل برگزاری 
نمایشگاه و کنفرانس(، توافقنامه همکاری بین ستاد فناوری 
نانو به نمایندگی دبیر ستاد نانو و اتحادیه تحقیقات نانوفناوری 
کره جنوبی )NTRA( به نمایندگی دکتر هی گوک لی به امضا 
رسید. از جمله مفاد این توافقنامه همکاری می توان به تبادل 
اطالعات محصــوالت و فناوری های حوزه فنــاوری نانو بین 
دو کشور، شناســایی تامین کنندگان و متقاضیان محصول و 
فناوری در دو کشور، توســعه همکاری بین تامین کنندگان و 
همچنین میزبانی مشترک سمینارها و کارگاه های آموزشی 
اشاره کرد. در راستای تقویت تعامالت و همکاری های علمی، 
فناوری و صنعتی میان ایران و کره جنوبــی در حوزه فناوری 
نانو، طی مراسمی همزمان با نمایشــگاه، توافقنامه همکاری 

بین ستاد فناوری نانو به نمایندگی دبیر ســتاد نانو و انجمن 
تحقیقات نانوفناوری کره جنوبــی )KoNTRS( به نمایندگی 
دکتر کی بوم کیم به امضا رسید. هدف از این توافقنامه  توسعه 
و ارتقای همکاری در تمامی جنبه های علم و فناوری حوزه نانو 
است. همچنین شبکه سازی، همکاری در توسعه زیرساخت ها، 
توسعه مشــترک استانداردها و ســرمایه گذاری مشترک نیز 
در توافقنامه بــه عنوان محورهای همکاری ذکر شــده اند. به 
عالوه این که تبادل فنــاوری از طریق فروم ها و شــرکت در 
نمایشگاه های ســاالنه فناوری نانو در دو کشور و همکاری در 
حوزه آموزش در ســطوح مختلف در کنار مباحث مربوط به 
سیاست گذاری علم و فناوری نانو نیز در این توافقنامه مطرح 

شده است. 
 تقدير از دبیر ستاد توسعه فناوری نانو

در مراســم افتتاحیه نمایشــگاه فناوری نانوی کره جنوبی به 
پاس فعالیت های ســتاد فناوری نانو در توسعه همکاری های 
بین المللی بخصوص بین دو کشور ایران و کره جنوبی، از دکتر 
سعید سرکار، دبیر ستاد توسعه فناوری نانو تقدیر به عمل آمد و 
به همین منظور لوح یادبودی توسط دکتر هی  گوک  لی رییس 

موسسه NTRA به ایشان اعطا شد.

احتماال معضل پول خرد برای پرداخت کرایه تاکســی، 
برای شما هم دردسر ساز شده اســت. حال یک شرکت 
فناوری اطالعات در مشــهد موفق شــده با استفاده از 
کارت های پرداخت الکترونیکی موسوم به »من کارت« 
این مشــکل را به طور کامل از ســر راه بــردارد. راه حل 
پرداخت الکترونیــک در حمل و نقل در ســال ۸6 برای 
نخستین بار با مصوبه وزارت کشور الزامی شد. در همین 
راستا استفاده از کارت  های الکترونیکی از نوع مغناطیسی 
غیرتماســی از ســال ۸۵ از متروی تهران آغازشــد و با 
اســتقبالی که از آن صورت گرفت، به سایر ناوگان های 
حمل و نقل شهری نیز تسری یافت. حال استقبال از طرح 
پرداخت الکترونیکی کرایه ناوگان حمل و نقل در مشهد 
آن قدر موفق بوده که پرداخت نقدی کرایه، به طور کامل 
از ناوگان حمل و نقل عمومی این شهر حذف و پرداخت 

الکترونیکی جایگزین آن شده است.

در نمايشگاه نانوفناوری کره جنوبی اتفاق افتاد؛

ايران و کره جنوبی در نانوفناوری توافق کردند
در مشهد الرضا اتفاق افتاد؛

کرايه ها الکترونیک شدند

حمل و نقلنانوفناوری

سلول های خورشیدی

پروژه بزرگ بعدی شــرکت ســوالر ســیتی، یک سقف 
خورشیدی است که تمام و کمال از پنل های خورشیدی 

ساخته شده است.
ماژول های خورشــیدی در واقع قرار است سقف خانه ها 
 را بپوشــانند و تامین انرژی کنند. ایالن ماســک، رییس 
هیئت مدیره شــرکت سوالر ســیتی در جلســه هفته 
گذشته خود با سهامداران، این طرح را اعالم کرد و گفت 
سقف های جدید ظاهر بســیار بهتری دارند و مدت زمان 

بیشتری نســبت به ســقف های قدیمی دوام می آورند. 
تمام اجزای ســقف در نهایت به یکــی از پک های باتری 
تسال متصل شده و به خانه اجازه می دهند که در ساعات 

تاریکی برای خود انرژی ذخیره کند.
چنین رابطه ای میان دو شــرکت، ســبب شده تا ماسک 
بخواهد تســال و ســوالر ســیتی را با یکدیگر ادغام کند. 
وی چند هفته پیش و زمانی که نقشــه اصلی خود برای 
پیشــبرد شــرکت هایش را اعالم می کرد از این اتفاق که 

قصد دارد دو شرکت را با یکدیگر ادغام کند پرده برداشت. 
او این اتفاق را چنین تشــریح کرد: »نیروی خورشــیدی 
و باتری مثل کــره بادام زمینی و ژلــه می مانند«. فروش 
پنل های خورشیدی ســوالر ســیتی رو به کاهش رفته 
و با این طرح، ماسک قصد دارد مشــتریان جدیدی را به 
ارمغان آورد. با بیان این مســئله که در آمریکا ســاالنه ۵ 
میلیــون خانه نیازمند ســقف های جدید هســتند، این 
فرصتی مناسب برای تسال و سوالر ســیتی خواهد بود تا 

طرح خود را میان مردم فراگیر کنند.
  رییس هیئــت مدیره شــرکت سوالرســیتی در پایان  
 اعالم کــرد که طــرح نهایــی در ماه های آتــی معرفی 

خواهد شد.

ايالن ماسک از برنامه های خود برای شرکت هايش می گويد؛

سقف هايی که خورشیدی می شوند

به گزارش دیجیاتو، V One با ظاهر عجیبش در مقایسه 
با دیگر محصوالت حجیم موجود در بازار شــامل آکیلس 
ریفت، وایو اچ تی ســی و یا Gear VR سامسونگ بسیار 

سبک به نظر می آید.
دستگاه کامال مستقل اســت، بدان معنا که نیازی به یک 
موبایل یا گجــت جانبی برای کار با آن نخواهید داشــت 
)مغز این هدســت یک »واحــد پردازنــده« اندرویدی 
اســت که همراه با آن عرضه می شــود و ابعادی به اندازه 
 یک آیپاد تــاچ دارد(. گجــت مورد بحــث از فیبر کربنی 

ساخته شــده و تنها ۸7 گرم وزن دارد. ضخامت لنزهای 
این هدست نیز از1/72 سانتی متر تجاوز نمی کند و خود 
محصول هم فاقد هرگونه بند کشســان برای نگه داشتن 

عینک روی سر کاربر است.
اما همین موضـــوع باعـــث دردسر و ایجاد اشکـال هـم 

شده است.
در مورد راحتی اســتفاده از این هدســت بایــد بگوییم 
که وقتــی آن را روی صــورت خود قــرار می دهید مرتبا 
از جایــش حرکت کــرده و ُســر می خورد بــا این حال 

می توانیــد آن را با کمک یکی از دســتان خود در جایش 
ثابت نگه دارید. البته گفته می شــود پدهــای بینی قابل 
تعویض هم برای این محصول طراحی شــده اند که افراد 
 با اســتخوان بندی چهــره ای متفاوت می تواننــد از آنها

استفاده نمایند.
در هر حال کیفیت تصویر هدســت با رزولوشن نمایشگر 
2۵60 در 1440 پیکسل عالی گزارش شده است و حتی 
گفته می شود که از شارپ ترین محصوالت موجود در بازار 

نیز بیشتر است.
به لطف تراکم پیکســلی باالی هر کــدام از لنزهای این 
محصول )که بیشــتر از 800ppi اعالم شده( »افکت دِر 
نمایشــگر« که در دیگر هدســت های واقعیــت مجازی 
آزاردهنده می شــود از بین رفته اســت )این افکت زمانی 
ایجاد می شــود که خطوط جداکننده پیکســل  ها کامال 

مشهود می شوند(.
در زمان رونمایی هم بســیاری تصور می کردند که نور از 
بخش فوقانی دســتگاه به داخل آن نفــوذ می کند اما در 
ادامه مشخص شد که محافظ هایی برای جلوگیری از ورود 

ناخواسته نور برایش در نظر گرفته شده است.
 Refresh نرخ تازه شــدن تصاویر این هدســت یا همان
Rate نیز بســیار سریع گزارش شــده و معدود دموهای 
مربوط به بازی هــای ویدیویی واقعیت مجــازی آن فاقد 
 هرگونــه لگ یا بــه اصطالح توقــف تصویر بودنــد. باید 
اضافه کرد که V One میدان دید 10۵ درجه ای دارد که 

حتی از Gear VR سامسونگ نیز بیشتر است.
مدیریت کابل نیز مســئله ای اســت که Dlodlo امیدوار 

بوده در V One آن را برطرف نماید.
همان طور که گفته شد این هدست با استفاده از سیم به 
واحد پردازنده Dlodlo D1 متصل می شود که البته اگر 

این واحد درون خود آن قرار داشت بهتر بود.
مغز دســتگاه از یک پردازنــده چهارهســته ای و باتری 
3 هزار میلی آمپر ســاعتی بهره می گیــرد که طبق گفته 
شرکت ســازنده اش می تواند انرژی مورد نیاز V One  را 
 در پخش محتــوای واقعیت مجازی برای 2 تا 3 ســاعت 

تامین کند.
این هدســت همچنین درســت مانند LG 360 VR از 
طریق یک کابل به کامپیوتـــر و تلفـــن هوشمنـد شمـا 

وصل می شود.
باید اشــاره کرد که گجت مــورد بحث ابتدا قرار اســت 
 از طریــق کمپیــن کیک اســتارتر با قیمــت ۵۵9 دالر 
 فروخته شــود کــه البته ایــن رقــم پایین تــر از بهای

 تعیین شده برای آکیلس ریفت و  HTC Vive است.
در ادامه، شــرکت ســازنده قصد دارد که نوعی فروشگاه 
واقعیــت مجــازی را بــرای آن دســته از کاربرانــی که 
این محصول را ســفارش می دهنــد راه انــدازی کند تا 
توسعه دهندگان و مصرف کنندگان بتوانند نیاز خود را در 

آن برطرف کنند.

چندی پیش يعنی حدودا در ماه آوريل، يک شــرکت چینــی به نام Dlodlo اعالم کــرد که باريک ترين و 
سبک ترين هدست واقعیت مجازی دنیا را ســاخته و آن را V One خواند. امکانات و مشخصات اين دستگاه 
بیش از آن خوب بود که بشود باورشان کرد اما در جريان يک نشست مطبوعاتی که همین هفته در نیويورک 
برگزار گرديد اين فرصت برای خبرنگاران حاضر فراهم شد که از نزديک با دستگاه مذکور کار کنند و آن طور 

که آنها اعتراف کرده اند »اين هدست فوق العاده است«. 

يک شرکت چینی کوچک ترين عینک واقعیت مجازی را معرفی کرد؛

به سبکی رویا

مغز دستگاه از 
يک پردازنده 

چهارهسته ای 
و باتری 3 هزار 

میلی آمپر ساعتی 
بهره می گیرد 
که طبق گفته 

شرکت سازنده اش 
می تواند انرژی 

 V One مورد نیاز
را در پخش 

محتوای واقعیت 
مجازی برای 2 تا 3 

ساعت 
تامین کند

همــان طــور کــه می دانیــد یکــی از 
 اهــداف بلنــد پروازانه شــرکت فضایی 
»اسپیس اکس« رســیدن به کره مریخ 

است.
این شــرکت برای دســتیابی به مقصد 
فوق، موتورهای راکت خاصی را طراحی 
کــرده و در حال حاضر بــه آزمایش آنها 
مشغول اســت. به همین منظور، موتور 
موشــک »رپتور« به تازگی بــه یکی از 
ســایت های اســپیس اکس در تگزاس 
 منتقل شده و رییس شرکت مورد بحث 
»گوین شــاتول« نیز این خبــر را تایید 

 SpaceX ،کرده اســت. در همین راستا
 اعالم کــرده کــه ایــن موتــور آماده

آزمایش است.
»رپتــور« کــه قصــد دارد راکت های 
این شــرکت را به سیاره ســرخ برساند، 
 بــا اســتفاده از فناوری هــای نویــن 
طراحــی شــده و تقریبــا ســه برابــر 
کنونــی  موتورهــای  از  قدرتمندتــر 
»مرلین« نصب شــده روی موشک های 

فالکون 9 این شرکت خواهد بود.
اگــر چــه »فالکون ِهــوی« کــه اواخر 
ســال جاری میــالدی به فضــا پرتاب 

راکــت  قدرتمندتریــن  و  می شــود 
جهان به شــمار می رود، نیز قادر اســت 
محموله باری یا انســان را به سطح کره 
مریخ برســاند امــا ظاهرا افتخــار این 
کار نصیــب نســل بعدی موشــک های 
 این شــرکت مجهز به موتــور »رپتور«

خواهد شــد که به اختصار BFR نامیده 
می شوند.

در تصویــر می توانیــد مقایســه ابعــاد 
»رپتــور« در آرایش 9 گانــه احتمالی 
نهایــی را بــا موتورهــای »مرلین« در 

فالکون 9مشاهده کنید.

کدام موشک به مريخ خواهد رسید؟

رپتور يا مرلین؟
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پیشنهاد سردبیر: 
جامعه ما به نشاط اجتماعی احتیاج دارد

اخباريادداشت

مدیر امور برق شهرســتان تیــران و کرون گفت: مشــترکان 
صنعتی، تجاری، کشــاورزی و خانگی شهرستان تیران و کرون 
در فصل تابســتان 100میلیارد ریالی صرفــه جویی در مصرف 

برق داشته اند.
محمدرضا معینی با بیان اینکــه مدیریت مصرف و صرفه جویی 
در مصرف برق موجب کاهش هزینه های شرکت برق در توسعه 
و احــداث نیروگاه ها می شــود، اظهار داشــت: مدیریت بهینه 

مصرف برق موجب می شود که نیازی به احداث نیروگاه نباشد.
وی افزود: احداث هر نیروگاه نتایج اقتصادی خوب برای کشــور 

ندارد.
مدیر امور برق شهرســتان تیــران و کرون بیان داشــت: برای 
مدیریت مصرف برق در شهرســتان تیران و کــرون توافق نامه 
 بین صنعتگران و کشــاورزان به امضا رســیده کــه در طی این 
 توافق نامه مدیریت مصرف و خاموشــی دســتگاه ها در ساعات 

پر مصرف به دلخواه در بعضی از روزها انجام می شود.
مدیر امور برق شهرســتان تیران و کرون ادامه داد: بر اساس این 
توافق نامه 6 مگابایت در برق صنعت و کشــاورزی صرفه جویی 
شــده اســت و با کارهای فرهنگی صورت گرفته در سطح شهر 

سایر مشترکان نیز بیش از یک مگابایت صرفه جویی داشته اند.
وی ادامــه داد: برای اســتفاده از انرژی خورشــیدی به منظور 
مدیریت مصرف در ســطح شهرســتان تبلیغات انجام شده که 
این اقدام نقش موثری در مدیریت مصرف برق و همچنین سود 

اقتصادی برای مشترکان به همراه دارد.
 معینی با بیان اینکه مدیریت برق شهرســتان تیــران و کرون

 به عنوان مدیریت نمونه استان شناخته شده است، تصریح کرد: 
امسال 73درصد از بودجه های این اداره جذب و در بخش های 

مختلف شهرستان توزیع شده است.
 وی اضافه کرد: افــزون بر 3 میلیارد ریال امســال در توســعه 
 برق رســانی، افزون بــر 6 میلیــارد ریــال در بهینه ســازی 
 شــبکه های برق و افزون بــر 500 میلیــون ریــال در حوزه

 بهینه سازی روشنایی شهرستان هزینه شده است.

رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان از دســتگیری یک متهم 
 در نمک آبرود شهرســتان چالوس خبــر داد و گفت: این متهم 

14 سال قبل در خمینی شهر اصفهان مرتکب قتل شده بود.
 ســرهنگ ســتار خســروی افزود: این متهم 34 ســاله به نام

 » علی الف« توســط تیم کارآگاهان فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان و با همکاری ماموران انتظامــی چالوس در نمک آبرود 
دستگیر شــد.  وی افزود: این متهم پس از قتل »مهدی ح«  در 
خمینی شهر، از استان اصفهان متواری شده و مدتی در منطقه 

نمک آبرود مشغول کارگری بوده است.

رییــس اداره فرهنگ وارشــاد اســامی آران وبیــدگل گفت: 
شــهروند آران وبیدگلی درچهاردهمین جشــنواره بین المللی 
 امام رضــا )ع( ودر بخش کــودک ونوجوان به عنــوان برگزیده

 قصه گویی رضوی معرفی شد.
میثم نمکی افــزود: در این دوره از جشــنواره کــه با محوریت 
کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان کشــور برگزار شــد، 
ســونا فتحعلی زاده از آران وبیدگل به عنــوان برگزیده بخش 
آزاد شــرکت کنندگان توسط هیئت داوران شــناخته شد ودر 
اختتامیه جشنواره که در مشهد مقدس برگزار شد مورد تقدیر 

قرار گرفت.
وی افزود: این هنرمنــد آران وبیدگلی در داوری اســتانی و در 
رقابتی فشــرده برگزیده شد و در رقابت کشــوری نیز موفق به 

احراز رتبه برتر گردید.
 نمکی تصریح کرد: جشــنواره بیــن المللی امام رضــا )ع( در 
رشــته های مختلف فرهنگی، هنری، علمی و تبلیغی در تمامی 
 اســتان های کشــور برگزار می شود و این جشــنواره در شمار 

موفق ترین و پرمخاطب ترین رویدادهای فرهنگی کشور است.
شهرستان آران و بیدگل در شــمالی ترین نقطه استان اصفهان، 
در فاصله شش کیلومتری شهرستان کاشان و 215 کیلومتری 

مرکز استان اصفهان قرار دارد.

صرفه جويی برق تیران و 
کرونی ها در فصل تابستان

قاتل يک خمینی شهری 
در چالوس دستگیر شد

در جشنواره بین المللی رضوی؛

شهروند آران وبیدگلی 
برگزيده بخش قصه گويی شد

فرماندار شهرضا گفت: جامعه ما به نشــاط اجتماعی نیاز دارد، 
ایجاد نشــاط اجتماعی ثمرات بســیاری در جامعه دارد که از 
جمله آن می توان به کاهش بیماری های روحی و جسمی اشاره 
کرد. محسن گابی در همایش »پیشگیری از سرطان های شایع 
زنان« که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار 
شــد، اظهار کرد: یکی از اصلی ترین علل شــیوع بیماری ها در 

کشور و جامعه ما عدم اطاع و نداشتن آگاهی الزم است.

وی تصریح کرد: افراد بــه دلیل نا آگاهــی از عائم بیماری ها 
زمانی از بیماری خود با خبر می شوند که شاید پزشکان نتوانند 
خدمات زیادی بــه آنان ارائه کنند. رییس کارگروه ســامت و 
امنیت غذایی شهرضا اضافه کرد: ناهنجاری های روحی و روانی 
و نبود نشاط اجتماعی از جمله دیگر عللی است که امکان ابتا 
به بیماری های مختلف را افزایش می دهد. به همین دلیل باید 

تاش کنیم تا نشاط اجتماعی را در جامعه افزایش دهیم.
گابی بیان کرد: مردم باید شیوه های رفتاری که منجر به شاد 
زیستن می شود را یاد بگیرند، یک زندگی شاد همیشه به معنای 
برخورداری از امکانات مادی فراوان نیســت، تغییر دیدگاه فرد 
و نگرش او تاثیر بســزایی در ایجاد و تقویت روحیه شــاداب در 
آنان دارد. وی گفــت: برگزاری همایش هــای مختلف به ویژه 
همایش های تخصصی با رویکرد ســنتی نمی تواند اهداف ما را 
از برگزاری این همایش ها تامین کند، همایش ها باید به صورت 

چالشی و طرح پرسش از سوی مخاطبان اجرا شود.

نخلستان منطقه کویری چاه عروس شهرســتان آران و بیدگل 
به همت خانواده ای ســخت کوش به ثمر نشســت.مدیر جهاد 
کشاورزی شهرســتان آران و بیدگل گفت: خانواده »قربانی« از  
شــهر ابوزیدآباد از توابع آران و بیدگل برای کاشت نهال خرما در 
این منطقه با کمک فرزندانشان و با انجام چهار سال کار پژوهشی، 
با وجود میزان آب مناسب برای کشــت، با طی کردن فاصله ای 
70 کیلومتری خاک رس را به این منطقه منتقل کرده  اند.حسین 

فتاحی افزود: در این نخلســتان هشــت هکتاری انواع درختان 
خرمای کبکاب، رطب و زاهدی بــه صورت دیم و به طور طبیعی 
»ارگانیک« کشت شــده اســت.وی گفت: پیش بینی می شود 
 با توجه به عملکرد مناســب خرمای کشــت شــده در روستای 
چاه عــروس خوروبیابانک امســال بیش 8 تــا 10 تن محصول 
ارگانیک از این نخلستان برداشت شود.پرویز قربانی با اشاره اینکه 
هر روز 80 کیلومتر راه را در گرمای 50 درجه کویر طی می کنم، 
گفت: در همه جای دنیا آب موجود به سمت بذر یا نهال هدایت 
می شود ولی در این منطقه نهال به سمت آب هدایت شده است.

حســین قربانی یکی از فرزندان  این خانواده خاق هم گفت: در 
این منطقه با وجود نزدیکی به دریاچه نمــک با حفر گودالی به 
عمق 50 سانتی متر به آب شیرین رســیدیم و نهال  خرما را در 
آن مکان کشت کردیم.وی  افزود: با توجه به استفاده از کودهای 
حیوانی در این نوع کشت، درختان خرمای منطقه سه سال زودتر 

از زمان معمول به بار نشسته است.

فرماندار شهرضا:

جامعه ما به نشاط اجتماعی احتیاج دارد
مدير جهاد کشاورزی شهرستان آران و بیدگل؛

باردهی نخل ديم در کوير آران و بیدگل

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرســتان دهاقان از فعالیت 
بیش از 2 هزار شــهروند در کانون های فرهنگی و هنری مســاجد 
 شهرســتان خبــرداد. ولــی ا... توکلی با بیــان این مطلــب، تعداد 
کانون های فرهنگی و هنری مســاجد شهرستان دهاقان را 30 مورد 
عنوان کرد و گفت: برگــزاری کاس های اوقات فراغت، برنامه ریزی 
در جشن ها و ســوگواره های مختلف و اجرای برنامه های فرهنگی و 

هنری توسط این کانون ها در طول سال انجام می شود.
وی با توجه به اینکه بعضی از کانون ها نســبت بــه دیگر کانون های 
فرهنگی و هنری مســاجد فعالیــت بهتری دارند اذعان داشــت: از 
جمله این کانون ها می توان به کانون فرهنگی وهنری اهل بیت)ع( 
 محله نهضت آباد، ایثار روســتای قمبوان، فدک روستای همگین و 

شهید مطهری شهر گلشن اشاره کرد.

دومین جشنواره تئاتر استانی کوثر با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اســامی اســتان اصفهان، فرماندار نطنز و جمعی از هنرمندان تئاتر 
استان اصفهان در فرهنگســرای کوثر نطنز افتتاح شد.در آیین افتتاح 
این جشنواره، تئاتر کوتاهی درباره یک شهید مدافع حرم به نویسندگی 
و کارگردانی علی ترابیان مسئول انجمن هنرهای نمایشی نطنز به اجرا 
درآمد.در این آیین همچنین کلیپی درباره نظر مردم شهر نطنز درباره 
جشنواره استانی تئاتر کوثر پخش شد.حمید ابراهیمی و عمار تفتی دو 
بازیگر مطرح تئاتر، ســینما و تلویزیون کشور به همراه شهاب غزالی از 
هنرمندان مطرح تئاتر استان اصفهان به عنوان داوران دومین جشنواره 
تئاتر استانی کوثر انتخاب شدند.نخستین اجرای دومین جشنواره تئاتر 
استانی کوثر در کانون شهید مطهری نطنز با عنوان میهمان ناخوانده 

در بخش کودک به اجرا در آمد.

 فعالیت شهروندان دهاقانی
 در کانون های فرهنگی هنری

آغاز دومین جشنواره 
تئاتر استانی کوثر در نطنز

کوتاه از شهرستان ها

با مسئوالن

 محمدحســین نصرتــی فرماندار ســمیرم طی نشســتی با
  مدیرکل بهزیســتی اصفهــان در محل فرمانداری ســمیرم

  اظهــار کــرد: بــا توجه بــه اینکــه رویکــرد بهزیســتی 
 رویکردی اجتماعی اســت، رســالتی ســنگین و تاثیرگذار 

بر عهده دارد.
 وی به ایجــاد اورژانس اجتماعــی در جهت ارتقای ســطح

  امنیــت اجتماعــی در شهرســتان ســمیرم تاکیــد کرد 
 و افــزود: در صورتــی کــه زیرســاخت های الزم و نیــروی 

 انســانی بــرای راه انــدازی اورژانــس اجتماعــی توســط
  بهزیســتی فراهم شــود، آمادگــی فرمانداری شهرســتان 
اعــام  اورژانــس  تجهیــزات  تامیــن  حــوزه  در   را 

می کنیم.
 فرمانــدار ســمیرم تصریح کــرد: شــاهد این هســتیم که

 نــگاه ســازمان و اداره کل بهزیســتی به شهرســتان های 
در بهزیســتی  خدمــات  و  بــوده  ویــژه   کم برخــوردار 

 بسیاری از شهرستان ها فراتر از وظایف سازمانی است.

نصرتی بیان داشت: انتظار داریم این توجه به شهرستان های 
کم برخوردار از جمله ســمیرم تا حد امکان افزایش پیدا کند 
و همچنین کمک هــای خیرین مناطق برخــوردار نیز به این 

شهرستان ها هدایت شود.
 وی ضمــن تاکیــد بــر اســتفاده از ظرفیــت خیــران در 
 حــوزه اجتماعــی، اذعان کــرد: تجربــه برگزاری جشــن
  گلریــزان و مشــارکت فعــال خیــران طــی دو ســال
  اخیــر در ســمیرم، نشــان دهنده ظرفیــت بــاالی ایــن

 شهرستان برای جذب مشارکت خیران در حوزه های مختلف 
است.

فرماندار سمیرم اضافه کرد: در مراســم جشن گلریزان برای 
آزادســازی زندانیان جرایم غیر عمد در ســال های 94 و 95 
به ترتیب افزون بر 60 و 100 میلیــون تومان کمک نقدی از 

خیرین شهرستان جمع آوری شد.
نصرتی ادامــه داد: در دو ســال اخیر حــدود 300 میلیون 
تومان دیه  از طرف تعــدادی از خانواده ها به حوزه ســامت 
شهرســتان اهدا شــده که بــه عنوان مثــال بــرای تامین 
 برخــی تجهیــزات بیمارســتان سیدالشــهدا)ع( ســمیرم

هزینه شده است.
وی با تاکید بر ضرورت فراهم کردن زمینه مشــارکت خیرین 

در امــور مختلف گفت: اســتفاده از این ظرفیت هــا نیازمند 
داشتن برنامه  است.

فرمانــدار ســمیرم در ادامــه به نقــش موثر ســازمان های 
 مردم نهــاد در توســعه و انجــام فعالیت هــای مختلــف

 اشــاره داشــت و اذعان کرد: از آنجایــی که افــراد جوان، 
پرانــرژی، باانگیزه و متخصــص در ســازمان های مردم نهاد 
 فعالیت  می کنند ظرفیت گســترده ای برای پیشــبرد اهداف

در حوزه های گوناگون دارند.
نصرتــی در پایان خاطرنشــان کــرد: انجمن دوســتداران 
 طبیعــت ســمیرم از جملــه ســمن های فعال شهرســتان
  اســت کــه فعالیت هــای موثــری در ســطح شهرســتان

 انجام داده اند.

فرماندار سمیرم مطرح کرد:

آمادگی فرمانداری در حوزه تامین تجهیزات اورژانس اجتماعی

لوح ثبت ملی مهارت بافت فرش جوشقان قالی کاشان 
طی آیینی با حضــور رییس مرکز ملی فــرش ایران و 

مسئوالن استانی و شهری رونمایی شد.
رییس مرکز ملی فرش ایران در ایــن آیین که در یکی 
از شرکت های فرش دستباف جوشقان قالی برگزار شد 
اظهارکرد: فرش دســتباف ایران ویژگی های متعددی 
از جمله کیفیــت، بادوامی و خوش نامــی در بازارهای 
معروف دنیــا دارد و گنجینه غنــی از تولیدکنندگان 
 نامدار، هنرمندان، نقاشــان، بافندگان و رفوگران را در 
برمی گیرد. حمید کارگر افزود: برندهای شــاخص در 
 حوزه فرش دســتباف اصفهان از جمله فــرش نایین، 
نوش آباد، آران و بیدگل و کاشان همگی دارای شناسنامه 
شناخته شده ای هستند.  وی با اشــاره به ثبت مهارت 
بافت فرش جوشقان تاکید کرد: فرش جوشقان به ثبت 
ملی خواهد رسید و گام بعدی در سال آینده ثبت جهانی 

قالی جوشقان خواهد بود.
معــاون اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اصفهان نیز در این آیین اظهارکرد: فرش 
جوشقان قالی در زمان صفویه به هند صادر و از لهستان 

نیز تقاضای این فرش می شده است.
محســن یارمحمدیان افزود: ثبت این مهارت آغاز کار 
است و وظیفه و مسئولیت ســنگین بعدی، حمایت از 
آن با ایجاد شرایط فروش و صدور به دنیاست که میراث 
فرهنگی، بازرگانی و موزه فرش می توانند این زنجیره را 
تکمیل کنند.  وی تاکید کرد: کسانی که در حوزه بافت 
فرش فعال هستند نیز باید مورد حمایت مادی و معنوی 
قرارگرفته و تسهیل در شرایط رقابت پذیری نیز در این 

زمینه حائز اهمیت است.
یارمحمدیــان تصریح کــرد: امروز توســعه ارتباطات 
و شــرایط پســابرجام و اقبال عمومی و سرازیرشــدن 
گردشــگران به کشــور احســاس امنیت ذهنی برای 
دنیا ایجاد کرده و این نشــان می دهد دولت و سیاست 
خارجی وظیفه خود را انجام داده اســت.  وی افزود: در 
زمینه توسعه اقتصادی در زمینه هایی چون فرش، حذف 
واســطه ها مهم اســت و با تقویت و توسعه گردشگری 
در منطقه هایی چون جوشــقان قالی می توان این امر 
را محقق کرد.شــهردار جوشــقان قالی اظهارکرد: این 
 شرکت با ســرمایه گذاری بخش خصوصی و سه هزار و 
800 نفرساعت با شــش دار و 18 بافنده فعالیت خود را 

آغاز می کند.

در کاشان صورت گرفت؛

رونمايی از لوح ثبت ملی 
مهارت بافت فرش جوشقان

خبر

فرماندار لنجان گفت: معلوالن نیازمند نگاه صادقانه مردم 
و مســئوالن هســتند از این جهت همه ما باید نسبت به 
حقوق معلوالن احترام قائل باشــیم و از دید ترحم به آنان 

نگاه نکنیم.
سید محسن سجاد در حاشــیه بازدید از موسسه خیریه 
توانبخشی معلوالن شــهید مدنی زرین شهر اظهار کرد: 
 براســاس آماری که ارائه می شــود معموال بیــن 10 تا 
12 درصــد از جمعیت کشــورهای مختلــف را معلوالن 
تشکیل می دهند که این معلولیت ها از جزئی تا حاد بوده 
و معموال دولت ها آنها را تحت پوشــش و مددرسانی خود 

قرار داده اند.
 وی با اشــاره به تعــداد قابل توجــه نهادهــای خیریه 
در شهرستان لنجان افزود: در اســتان اصفهان و به طبع 
آن در شهرستان لنجان این وضعیت وجود دارد که تعداد 
قابــل توجهی از مددجویــان متفاوتــی از معلولیت های 
جســمی ، روحی و روانی وجــود دارد که بخشــی از آنها 
توسط سازمان بهزیستی تحت پوشــش هستند و بخش 
قابل توجهی از این افراد تحت پوشــش نهادهای خیریه 

قرار گرفته اند.
فرماندار شهرســتان لنجان با اشــاره بــه اینکه معلوالن 
به نــگاه صادقانه مردم و مســئوالن نیاز دارنــد، تصریح 
 کرد: موسســه خیریه توانبخشــی معلوالن شهید مدنی

 زرین شهر تعداد قابل توجهی از مددجویانی را که دارای 
معلولیت های جسمی هســتند به صورت شــبانه روزی 

تحت مراقبت قرار داده است.
وی اضافه کرد: بخشــی از اعتبارات این موسســه توسط 
موسســه خیره قائم الرضا تامین می شــود و بخشی را نیز 
بهزیستی پرداخت می کند و این مرکز نسبت به بسیاری 
از مراکز دیگر از اســتانداردهای قابل قبولــی برخوردار 

است.
سجاد با اشاره به اینکه بســیاری از هزینه های توانبخشی 
 معلولین توســط کمک هــای مردمی تامین می شــود 
عنوان کرد: مددجویــان از خدمات خوبــی در این مرکز 
برخوردار هســتند که بهتر است مشــکات آنها به شکل 
کامــل مرتفع شــود و باید به شــکرانه ســامت خود و 
فرزندانمان در طول ســال به فکر مددجویان باشــیم و از 

هر طریقی که می توانیم بخشــی از هزینه های این مراکز 
را تامین کنیم.

در ادامه علی اصغر عموشــاهی اظهار کرد: این موسســه 
خیریه برای دختران معلول باالی 14 سال در چهار بخش 
جســمی حرکتی، حمایت پذیر، تربیت پذیر و آموزشــی 
مشغول فعالیت بوده و معلول جســمی حرکتی و ذهنی 
به صــورت شــبانه روزی در این مرکز خدمات رســانی و 

نگهداری می شود.
مدیر مرکز توانبخشــی شــهید مدنی زرین شهر با اشاره 
به نیاز این مرکز به توجه هرچه بیشــتر مــردم و خیرین 
تصریح کرد: کمک های نقــدی و غیرنقدی مردم از جمله 
تجهیزات پزشــکی دارویی، مواد غذایی،پوشاک نو، مواد 
شــوینده بهداشــتی و لوازم التحریر هر ماه گره گشــای 

هزینه های سنگین این مرکز است.
عموشاهی ســال 93 را ســال آشــتی مرکز توانبخشی 
شــهید مدنی با مردم دانســت و اضافه کرد: در سال های 
اخیر مردم شهرســتان لنجان با فعالیت هــای این مرکز 
بیگانه بودند؛ اما توانســتیم در سال گذشــته با برگزاری 
نشست ها و بازدید مردم و روشنگری در خصوص فعالیت 
این مرکز کمک های قابل توجهی را برای بازســازی این 
موسسه تامین کنیم و شــاهد استقبال مردم و کمک های 

آنها باشیم.
وی ادامه داد: ســازمان بهزیســتی و مراکز آموزش عالی 
می توانند برای پیشگیری از معلولیت  در حوزه فرهنگ و 
سامت جامعه گام های موثری را بردارند تا شاهد کاهش 

مشکات در این حوزه باشیم.
در ادامه محمدحســین صادقی، بهزیســتی را سازمانی 
فرهنگی، اجتماعــی و امدادی دانســت و اظهــار کرد: 
سازمان بهزیستی برای کمک به قشرهای ضعیف جامعه 
که به دالیل مختلف گرفتار مشــکات متعددی شده اند، 
تاسیس شده و با هدف ارائه شــیوه های صحیح زندگی به 

افراد آسیب پذیر جامعه مشغول فعالیت است.
 رییس اداره بهزیســتی شهرســتان لنجان با اشــاره به

 آیه 13 ســوره حجرات اضافه کرد: همه انســان ها حق 
حیات و بهره مندی از امکانات جامعه را دارند و با توجه به 
اینکه فرهنگ ایران اسامی برگرفته از فرهنگ ناب اسام 
است حقوق افراد به ویژه معلوالن در جامعه ما یکسان در 
نظر گرفته شده و باید گفت عرصه خدمت فقط منحصر به 
یک زمان یا مکان خاص نیست بلکه انسان هایی هستند 
که با همت کم نظیر در شرایطی خاص به خدمت رسانی 

خلق خدا مشغول هستند.

فرماندار شهرستان لنجان عنوان کرد:

معلوالن، نیازمند نگاه صادقانه مردم و مسئوالن هستند

موسسه خیريه 
توانبخشی معلوالن 

 شهید مدنی 
زرين شهر تعداد 

قابل توجهی از 
مددجويانی را که 

دارای معلولیت های 
جسمی هستند به 

صورت شبانه روزی 
 تحت مراقبت قرار

 داده است

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 1931  | August 13,2016 |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL Pedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



10
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  1931 | شنبه  23 مرداد  1395 |  10  ذی القعده 1437

اخباريادداشت

زيبايی

 به گفته محققان چینی، طب سوزنی می تواند به افراد مبتال به زوال حافظه 
که هنوز دچار دمانس )زوال عقل( نشده اند کمک کند.

محققان چینی با بررسی پنج مطالعه اخیر دریافتند استفاده از طب سوزنی 
به تنهایی یا همراه با شــیوه های دیگر درمان ممکن است به حفظ برخی 
از عملکردهای حافظه کمک کند؛ اما برخی پزشــکان معتقدند هنوز اعالم 

اینکه طب سوزنی ممکن است در مقابل دمانس موثر باشد کمی زود است.
برای این مطالعه، محققان دانشگاه ووهان چین، پنج مطالعه انجام شده در 

سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ را بررسی کردند.
آزمایشات شــامل حدود ۶۰۰ فرد مبتال به اختالل شــناختی ضعیف بود 
که نوعی زوال حافظه قبل از دمانس تلقی می شــود. به گفته محققان، در 
حدود ۵ تا ۱۰ درصد افراد مبتال به اختالل شــناختی هر سال با پیشروی 
به سوی زوال عقل روبه رو هســتند.در این مطالعات، مزیت طب سوزنی به 
تنهایی در مقابل درمان دارویی نیمودیپین یا هر دو همراه باهم در مقایسه 
با نیمودیپین به تنهایی بررسی شــدند.در چهار آزمایش، بیماران ۳ تا ۵ بار 
در هفته و به مدت هشــت هفته تحت درمان بودنــد. آزمایش پنجم ۳ ماه 
به طول انجامیده بود.داده های به دســت آمده از تمام ۵ آزمایش نشان داد 
افراد دریافت کننده طب ســوزنی بهتر از گروه تحت درمان با نیمودیپین 
نبودند؛ اما بیماران طب سوزنی در دو تست حافظه و دمانس امتیاز بهتری 
کسب کردند.همچنین محققان دریافتند تلفیق طب سوزنی با نیمودیپین 

در مقایسه با درمان با نیمودیپین تنها، دارای امتیازات بهتری بود.

 طبق مطالعــات اخیر، دوقلوهای دارای شــاخص توده بدنی باال بســیار 
در معرض ریســک ابتال به دیابت نوع ۲ قرار دارند.محققان دانشگاه اوما 
سوئد دریافتند دوقلوهای دارای شــاخص توده بدنی باال بیش از آنکه در 
معرض ریسک حمله قلبی یا مرگ باشــند، در معرض ابتال به دیابت نوع 
۲ قرار دارند.در این مطالعه، محققان داده های ســالمت ۴۰۴۶ دوقلوی 
تک تخمکی را با شــاخص توده بدنی متفاوت مقایســه کردند. به لحاظ 
ژنتیکی خواهر و برادرهای همســان با شاخص توده بدنی متفاوت فرصت 
منحصربه فردی برای ارزیابی ریسک سالمت مرتبط با چاقی که مستقل 
از فاکتورهای ژنتیکی هســتند، تلقی می شــوند.در طول متوسط مدت 
۱۲/۴ ســال پیگیری وضعیت این دوقلوها، تفاوت بیــن دوقلوها از لحاظ 
وقوع مرگ، حمله قلبی و دیابت نوع۲ مقایســه شد. نتایج به وضوح نشان 
داد دوقلوها با شــاخص توده بدنی باال در مقایســه با همتاهای الغرشان 
در معرض ریســک باالی مرگ یا حمله قلبــی قــرار ندارند.طبق یافته 
های این تحقیقات، در بین دوقلوهای دارای شــاخص تــوده بدنی باالتر 
)میانگین ۲۵/۱(، ۲۰۳ مورد حمله قلبی )۵ درصــد( و ۵۵۰ مورد مرگ 
)۱۳/۶درصد( در طول مــدت دوره پیگیری وضعیت آنها وجود داشــت، 
در حالی که در بین دوقلوهای دارای شــاخص توده بدنی کمتر )میانگین 
۲۳/۹(، ۲۰۹ مورد حملــه قلبی )۵/۲درصد( و ۶۳۳ مــورد مرگ )۱۵/۶ 
درصد( در طول مدت مشــابه اتفــاق افتاد.نتایج این مطالعه نشــان داد 
شــاخص توده بدنی باالتر با افزایش ریســک ابتال به دیابت نوع۲ مرتبط 

است. به گفته محققان، ارتباط قوی ای بین چاقی و دیابت وجود دارد.

  محققــان آمریکایی بــا مطالعه روی مــوش هــا دریافتند مغز 
 موش های قــرار گرفتــه در معرض مــواد آلرژی زا گــرده علف

 نورون های بیشــتری در هیپوکامپ، منطقه مســئول تشــکیل 
خاطرات جدید، در مقایسه با گروه کنترل تولید کرد.

این یافته ها این ســوال را مطــرح می کند که چگونــه آلرژی بر 
حافظه تاثیر می گذارد. به عالوه واکنش آلرژیک مشابه هم موجب 
غیرفعال شدن سلول های ایمنی مغز موسوم به میکروگلیا شد که 

بسیار برای تیم تحقیق شگفت آور بود.
در این مطالعه، موش های آزمایشــگاه به دو گروه تقسیم شدند: 
مدل آلرژی و گروه کنتــرل، هریک در مقابل مــواد آلرژی زا قرار 

گرفتند.
اگرچه هنوز مشخص نیســت چرا میکروگلیا در ناحیه هیپوکامپ 
موش های مبتال به آلرژی غیرفعال می شــوند، امــا این مطالعه 
 شــماری از تئوری هــا را در راســتای توضیح ایــن واکنش ارائه 
می کنــد. به عنوان مثال ممکن اســت مکانیســم تنظیمی برای 
حفاظت از هیپوکامپ که مرکز بســیاری از فرآیندهای مهم است 

در مقابل واکنش ایمنی باشد.
همچنین طبــق گزارش این تیــم تحقیق، افزایــش نورون های 
هیپوکامپ دارای تاثیراتی بر یادگیری و حافظه بلندمدت اســت. 
به عنوان مثال در مطالعه موش ها مشــخص شد حیواناتی که در 
معرض بلندمدت مواد آلرژی زا قرار گرفتــه بودند دارای حافظه و 

توانایی یادگیری معیوبی در تست بودند.

محمد کی پور متخصص چشــم گفت: ســندروم خشکی چشــم در اثر 
کاهش تولید اشک و تســریع تبخیر آن بروز می کند و از آنجایی که تامین 
رطوبت کافی برای تضمین سالمت و کیفیت بینایی ضرورت دارد،بنابراین 

پیشگیری و درمان این عارضه بسیارحائز اهمیت است.
وی ادامه داد: میزان شــیوع خشکی چشم در شــهرهایی که دچار بحران 
آلودگی هوا می باشند بسیار چشم گیر اســت؛ لذا تدابیر مراقبتی و درمانی 
در عموم شــهروندانی که به نوعی در معرض مواجهه با این معضل شــایع 
می باشند، ضرورت دارد.کی پور ســندروم خشکی چشم را مشکل نیمی از 
جمعیت رده های ســنی گوناگون دانست و ابراز داشــت: خارش ، قرمزی، 
التهاب مزمن سطح چشم و جراحی لیزیک از بارزترین عالئم خشکی چشم 

به شمار می رود که گاهی به تاری دید منجر می شود.
وی اظهار داشــت:افزایش ســن و کار مداوم با رایانه و تبلــت به ترتیب در 
سالمندان و کودکان باعث مشکالت چشمی می شــود که قرار گرفتن در 

معرض هوای آلوده به شدت آن می افزاید.
این متخصص چشــم گفت: قرار گرفتن در معرض باد مســتقیم کولر در 
خودرو و ماشین سالمت چشم ها را تحت تاثیر قرار می دهد و به مرور زمان 

باعث خشکی چشم ها می شود.
وی بیان داشــت: لنز های تزیینی در هوای آلوده نباید مورد اســتفاده قرار 
 بگیرند و آن دســته از افرادی که در فصل تابســتان از این لنزها اســتفاده

  می کنند باید قطره های مکمل چشــمی را برای تنظیــم میزان رطوبت 
چشم هایشان، مد نظر قرار دهند.

کی پور در پایــان تاکید کرد:نوشــیدن مایعات به میــزان کافی و مصرف 
 غذاهای دریایی غنی از امگا۳ نقش مهمی در پیشــگیری از خشکی چشم

 به ویژه در فصل تابستان دارند.

کارشناسان اســترالیایی در بررسی های خود مشاهده کردند 
تماشــای تلویزیون می تواند صــرف نظر از میــزان فعالیت 

جسمی زنان عامل بروز کمردرد در آنان باشد.
در این مطالعه پرسش نامه هایی میان شرکت کنندگان توزیع 

شد تا مشخص شــود فاکتورهای ســبک زندگی، علت بروز 
کمردرد هستند؛ هر چند این تاثیر در مردان مشاهده نشد.

متخصصان استرالیایی با بیان اینکه از هر ۱۰ نفر در این کشور 
یک نفر دچار کمردرد بوده و ســه چهارم اســترالیایی ها در 
دوره ای از زندگیشان به این عارضه دچار خواهند شد، اظهار 
داشتند: در این مطالعه مشخص شد شواهد قابل توجهی در 
مورد ارتباط فعالیت های جســمی با شــدت درد کمر وجود 
ندارد.به گفته محققان اســترالیایی نداشتن فعالیت جسمی 
عامل کمردرد نیست بلکه تماشــای تلویزیون خطر درد کمر 
را در زنان افزایش می دهد. زنانی که برای مدت دو ســاعت یا 
بیشتر در روز تلویزیون تماشــا می کنند دچار کمردرد شدید 

می شوند که دلیل آن عدم توجه به وضعیت نشستن است.

تحقیقات نشان می دهد ماشــین های ظرفشویی خانگی که برای 
تمیز کردن ظروف به کار می رود، بستر مناســبی برای رشد انواع 
قارچ های بیماری زا به شــمار می روند.نتایج این تحقیقات نشان 
می دهد نگرانی فقط درباره جرم های چســبیده به دیواره ماشین 
ظرفشویی نیست و این قارچ های بیماری زا در ماشین ظرفشویی 
همچنان در کمین هســتند.بر این اســاس رطوبت زیاد و محیط 
قلیایی ظرفشویی ها بستر مناسبی برای رشد قارچ های بیماری زا 
در ماشین های ظرفشویی اروپا، آســیا، خاورمیانه، آفریقا، استرالیا 
و آمریکای شمالی و جنوبی است.یکی از نویسندگان این تحقیق 
اظهار داشــت: نکته اصلی اینجاســت که گونه هــای قارچ های 
بیماری زا به ندرت در طبیعت مشــاهده می شود؛ اما تعداد آنها در 
ماشین های ظرفشویی بسیار باالست.قارچ ها با آزاد کردن هاگ ها 

تولید مثل می کنند، این هاگ ها با استنشاق وارد ریه می شوند که 
موجب عفونت های بدنی می گردد. افرادی که آنتی بیوتیک مصرف 
می کنند و افرادی که ضعف سیستم ایمنی دارند بیش از سایرین 

در معرض این خطر قرار دارند.

 غالت کامل برای حفظ سالمت بدن مهم هستند. جوانه ها و 
سبوس غالت جزو اصلی غالت هستند. از این رو گنجاندن این 
قسمت از مواد خوراکی در رژیم غذایی بسیار پرفایده و سرشار 

از مواد مغذی است.
غالت کامــل و حاوی ســبوس منبع غنی منیزیــم معدنی 
هستند. منیزیم از طریق بالغ بر ۳۰۰ سیستم آنزیمی در بدن 
انسان، استفاده می شود. مصرف این ماده معدنی بسیار برای 

سالمت قلب، سالمت مغز و سالمت استخوان ها اهمیت دارد.
 به گفته کارشناســان تغذیه، غالت کامل بــه تدریج جذب 
می شوند. درحالی که آردهای غالت فرآوری شده به سرعت 
جذب می گردند که این امر منجر به افزایش انســولین و قند 
خون می شــود.مطالعات علمی نشــان داده انــد که مصرف 
غالت کامل از جمله نان، حبوبات و پاستا موجب کاهش بروز 

بیماری قلبی و بیماری قلبی مرتبط با مرگ می شوند.
همچنین در مطالعه اخیر محققان مشــخص شد افرادی که 
 حداقل ســه وعــده در روز غالت حاوی ســبوس می خورند

 ۲۰ درصد کمتر در معــرض مرگ زودهنگام در مقایســه با 
افرادی که کمتر از یک وعده در روز غالت کامل می خوردند، 

قرار داشتند.
 به عالوه مصرف ســه وعــده در روز غالت کامــل با کاهش

 ۱۴ درصدی مرگ ناشــی از ســرطان و کاهش ۲۵ درصدی 
ریسک مرگ ناشی از بیماری قلبی مرتبط است.

همچنین مصرف غالت کامل می تواند برای سالمت چشم هم 
مفید باشد. طبق اعالم انجمن چشم کالیفرنیا، شاخص گلوکز 
پایین غالت کامل می تواند به کاهش ریســک دژنراســیون 
ماکوال ناشی از سن که علت اصلی از بین رفتن بینایی در افراد 
 ،E باالی ۶۰ سال است، کمک کند. همچنین وجود ویتامین
روی و نیاســین در غالت کامل می تواند به افزایش سالمت 

عمومی چشم کمک کند.
 بــه گفتــه کارشناســان، مصــرف غــالت کامــل موجب
  احســاس ســیری بیشــتر در فرد شــده و در نتیجه منجر

 به الغری می شود.

گاهی بهترین درمان برخی از ناخوشی ها، ساده ترین چیزهایی 
اســت که اتفاقا به جای اســتفاده کردن دور ریخته می شوند. 
یکی از همین مواد درمانی که خیلی از ما قدرش را نمی دانیم 
آبی است که برنج در آن جوشیده است و ما آن را آبکش کرده 

و دور می ریزیم.
آب برنج سرشار از ويتامین ها و مواد معدنی

این توصیه را از ما داشته باشــید؛ آبی که برنج در آن جوشیده 
 و پخته اســت را دور نریزید. همین آب حــاوی ویتامین ها و 
مــواد معدنی فوق العــاده ای اســت و اســتفاده از آن یکی از 
روش های درمانی ســاده و کم هزینه بــرای مقابله با برخی از 

مشکالت روزمره است. فقط کافی اســت این آب را در ظرف 
شیشه ای ریخته و مقداری دارچین به آن اضافه کنید. در این 
صورت یک نوشیدنی خوش طعم خواهید داشت. تنها ایرادی 
که به آب برنج وارد می شــود عاری بودن آن از کلسیم است. 
بدون شــک می توانید کلســیم را در ســبزیجات و میوه های 

خشک و لبنیات پیدا کنید.
آب برنج يک سد طبیعی در برابر پیری زودهنگام

باید بگوییم کــه آب برنج حاوی میزان زیــادی »اینوزیتول« 
اســت. اینوزیتــول از خانــواده ویتامین B اســت و خواص 
متعــددی دارد. این عنصر مغذی به رشــد ســلول ها کمک 
می کند. در نتیجــه پیری را از وجودتان دور می ســازد. عالوه 
بر این اینوزیتول باعث افزایش جریان خون در رگ ها می شود. 
توجه داشــته باشــید که با مصرف آب برنج پوست صورتتان 
باطراوت تر و محکم تر شــده و خاصیت ارتجاعی آن بیشــتر 

می شود.
آب برنج منبع خوب انرژی

آب برنج بســیار انرژی زاســت. این نوشــیدنی برای بازیافتن 
انرژی در مواقعی که مریض شــده اید و یا اشــتهای خود را از 
دست داده اید بسیار موثر است. برای این منظور الزم است که 
روزانه دو لیوان از این نوشیدنی را بنوشید تا مواد مغذی زیادی 
دریافت کنید و کم کــم جان بگیرید. مصرف این نوشــیدنی 

مخصوصا برای سالمندان و کودکان توصیه می شود. 

بررسی مطالعات نشان می دهد؛

طب سوزنی روند زوال 
حافظه را کند می کند

تحقیقات نشان می دهد؛

دوقلوهای چاق در معرض ابتال به ديابت

محققان هشدار دادند؛

تاثیر آلرژی های فصلی بر حافظه

 باد کولر خودرو 
چه آسیبی به چشم ها وارد می کند

آشنايی با خواص آب برنج خواص غالت سبوس دار 

آيا میکروب ها در ماشین ظرفشويی زنده می مانند؟!

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

اگر صاحب پوست چرب هســتید توصیه می کنیم از برخی 
راه و روش ها مانند الیه برداری کمــک بگیرید برخی مواد 
 طبیعی به شــما در این زمینه کمک خواهند کرد پیشنهاد

 می کنیم به مراقبت های الزم در این باره دقت کنید.
  پاک کننده 

 به دنبال یک پاک کننده فومی با مواد پاک کننده قوی باشید 
 تا چربی های اضافه پوســت شــما به خوبی تمیز شود. مثال

 اســید سالســیلیک می تواند تمام چربی هــا، کثیفی ها و 
سلول های مرده را پاک و منافذ پوستی را تمیز کند؛ بنابراین 

تا حد زیادی از جوش و آکنه پیشگیری می کند. 
 کرم روز و ضدآفتاب 

  بیشــترضدآفتاب ها باعث به وجود آمدن یــک الیه چربی
 روی پوســت می شــوند؛ اما با همه اینها اســتفاده روزانه 
از ضدآفتــاب ضــروری اســت. مهم تریــن نکتــه ای که 
 هنــگام خرید بایــد توجه کنید این اســت کــه ۲عبارت 
non-comedogenic و oil-free روی کرم نوشته شده 

باشد. 
کرم چشم   

 حتی اگرتمام قسمت های پوســت صورت شما چرب باشد 
باز هم احتیاج دارید در اطراف چشــمتان از مرطوب کننده 
اســتفاده کنید چون در پوست اطراف چشــم غدد چربی 
بسیار کمی وجود دارد. به دنبال یک کرم بسیار سبک با پایه 
آب باشــید که در آن امولسیون های سیلیکون وجود داشته 
 باشــد، این مواد حتی اگر روی گونه ها مالیده شوند، باعث

 به  وجودآمدن جوش نمی شوند. 
 ضدچروک 

 ســرم های ضد چروک درصورتی برای پوســت های چرب 
مناسب هســتند که پایه آب داشته باشــند. می توانید به 
جای مرطوب کننده از یک سرم حاوی هیالورونیک اسید یا 
پروپیلن گلیکول استفاده کنید. بهتر است از کرمی استفاده 
کنید که هم از جوش زدن شما جلوگیری کند و هم لک های 

ناشی از جای جوش ها را از بین ببرد. 
اليه بردار   

 وقتی پوست چرب باشد به طور جدی به الیه برداری احتیاج 
دارد. به دنبال الیه برداری باشید که در آن اسید سالسیلیک 

و گلیکولیک داشته باشد. 
  کرم شب 

 بهتریــن محصولی کــه شــما می توانید اســتفاده کنید 
 یک لوســیون یــا ژل بــا پایــه آب ودارای مــوادی چون

 اسید سالسیلیک و گلیکولیک اســت. لوسیون های حاوی 
سیلیکون منافذ پوستی را مسدود نمی کند و در نتیجه مثل 

چربی های سنگین باعث تشدید آکنه ها نمی شوند. 

 پوست چرب را اينگونه 
اليه برداری کنید

 پیشنهاد  سردبیر: 
طب سوزنی روند زوال حافظه را کند می کند

آيا بادکش درمانی 
عوارض دارد؟ 

این روزها که روی بدن شناگر مدال آور و افسانه ای آمریکایی، مایکل 
فلپس، اثراتی از انجام بادکش درمانی و حجامت دیده شــده اســت 
بسیاری در تب و تاب این مسئله هســتند که آیا واقعا این روش موثر 

است یا نه؟
به طور کلی ایــن روش عوارض جانبی چندانی نــدارد. مخصوصا اگر 
توسط فرد آموزش دیده انجام بگیرد.عوارضی که ممکن است بر اثر این 
روش ایجاد شود سوزش، ناراحتی خفیف در محل بادکش، سوختن و 

عفونت پوست است.
انجمن حجامت بریتانیا انجام بادکش را برای این دسته از افراد ممنوع 
اعالم کرده اســت:زنان باردار و زنانی که در دوره عادت ماهیانه به سر 
می برند.افراد مبتال به سرطان متاستاتیک )سرطانی که از یک قسمت 
از بدن به قسمت های دیگر منتقل می شود(افراد مبتال به شکستگی 

استخوان یا اسپاسم عضالنی.
 انجمن ســرطان ایاالت متحده مــی گوید که یکی از مشــکالتی که 

می تواند مرتبط به این روش باشــد این است که بســیاری از بیماران 
سرطانی و بیماران دیگر ممکن است با تکیه بر این روش درمان، پیگیر 

درمان های دیگر نباشند و این به ضرر بیماران تمام می شود.
 از طرفی ممکن اســت کبودی هــای بدن افرادی کــه بادکش انجام

 می دهند در شــرایطی که به علت بیماری دیگری بــه مراکز درمانی 
مراجعه کرده اند، اشتباها توســط کادر درمانی، بیماری دیگری تصور 

شده و روند درمان به درستی انجام نشود.

شــما هنگام ورزش انرژی زیادی را از دســت می دهید و پس 
 از آن احتیاج به اســنک های مقــوی دارید؛ امــا مراقب برخی

 مواد غذایی باشید.
در اینجا موادی را که باید پس از تمرینات ورزشی از مصرف آنها 

خودداری کنید، برایتان آورده ایم:
شیرينی

فیبر و کربوهیــدرات موادی هســتند که مصــرف آنها پس از 
تمرینات ورزشــی ضرورت دارند؛ اگر چه شیرینی سرشار از این 
مواد اســت اما به دلیل کربوهیدرات زیاد، چربــی، نمک، قند و 
کالری باید از مصرف آن پس از ورزش خودداری کرد. بهتر است 
مواد غذایی ســالم دیگری مانند آجیل یا نان تست را جایگزین 

آن کنید.
فست فود

به شــما توصیه می کنیم که فســت فودهــا را از رژیم غذایی 
خود حــذف کنیــد، بــه خصــوص اگــر ورزش مــی کنید.

طبیعی اســت که پــس از فعالیت بدنــی، به دلیل از دســت 
دادن نمــک بدن، به دنبال مواد شــور باشــید و نخواهید زمان 
زیــادی را صرف آشــپزی کنیــد و در این مواقع سوســیس و 

برگرها نخســتین انتخاب شــما هســتند، اما بدانیــد که این 
 مــواد تاثیــر منفــی خواهند داشــت و بــا مصرف آنهــا تنها 
چربی های ترانس بد را به بدنتان راه مــی دهید، در این صورت 
تمام تالش هایتان در باشــگاه نابود می شــود. بهترین انتخاب 
برای شــما در این شــرایط، آووکادو و موز که سرشار از پتاسیم 

است، می باشند.
مواد انرژی زا

 بدون شــک مــواد انــرژی زا به شــما در طــول ورزش کمک 
می کند؛ اما تنها زمانی مناسب هستند که قبل از باشگاه مصرف 
شــوند.این مواد سرشــار از قند می باشــند و اگر آنها را پس از 
تمرینات ورزشی مصرف کنید، متابولیســم بدنتان کاهش می 

یابد و دچار اختالالت خواب نیز می شوید.
اسنک های نمکی

حتما شــما هم می دانید که نباید اســنک های نمکی مصرف 
کنید. همه از خوردن چیپس لذت می برند؛ اما مصرف آن پس از 
فعالیت های فیزیکی توصیه نمی شود.در واقع ما باید موادی که 
سرشار از پتاسیم هســتند مصرف کنیم. موز بهترین جایگزین 

برای اسنک های نمکی است.

سبزيجات خام
رژیم غذایی ســالم بدون میوه و ســبزیجات تــازه امکان پذیر 
نیســت؛ اما زمانی که صحبت از غذاهای مصرفی پس از ورزش 
 می شــود باید دور آنهــا را خط بکشــید.ما در طــول ورزش

 مواد مغذی زیادی را از دســت می دهیم و متاسفانه سبزیجات 
خــام کمبود آنهــا را جبران نمــی کنند.برخــالف کالری کم، 
ســبزیجات خام گزینه مناســبی به عنوان مواد مصرفی پس از 
ورزش به شــمارنمی آیند.بدن شــما برای عضله سازی به فیبر 
و پروتئین احتیاج دارد بنابراین آنهــا را در کنار مواد دیگر مانند 

ماست مصرف کنید.
شکالت شیری

ممکن اســت پــس از تمرینــات ورزشــی تمایل زیــادی به 
مواد شــیرین مانند شکالت، داشــته باشــید و دلیل آن هم از 
دســت دادن قند هنــگام ورزش اســت.یکی از دالیل نخوردن 
شــکالت شــیری پس از تمرینات، گلوکز زیــاد و چربی های 
 مضر آن اســت.به جای آن میوه های تازه مصــرف کنید یا اگر

 نمی توانید از شکالت بگذرید، شکالت تلخ به دلیل وجود آنتی 
اکسیدان، گزینه خوبی است.

پنیر
  به دلیل چربــی زیاد، یکی از بدترین اســنک هایی اســت که

 می توانید پس از تمرینات ورزشــی مصرف کنید. برای افرادی 
که به پنیر عالقه خاصی دارند، موزرال کــه چربی کمتری دارد 

پیشنهاد می شود.
اسنک های شیرين

همان طور کــه در باال نیز به آن اشــاره شــد، بدن شــما پس 
 از تمرینات ورزشــی احتیــاج به مــواد شــیرین دارد؛ اما اگر

 می خواهید بدنی سالم و تناســب اندام داشته باشید، از مصرف 
دسرها خودداری کنید.

اسنک های شــیرین نه تنها کالری زیادی دارند بلکه متابولیسم 
بدن شما را نیز کاهش می دهند.

تخم مرغ نیمرو
تخم مرغ سرشــار از پروتئین و کولین است. شــما باید پس از 
تمرینات ورزشــی قلب خود را ســالم و قوی تر کنید؛ به همین 
دلیل باید بــه دنبــال منابع غذایی مقوی باشــید امــا یادتان 
 باشــد که تخم مرغ نیمرو روغن و کره زیــادی را به خود جذب

 می کند که جزو چربی های اشــباع شده اســت.به جای سرخ 
کردن تخم مرغ، آن را بجوشــانید یا حتی آن را خام به اسموتی 

خود بیافزایید.
نوشابه

آیا می دانید که این ماده برای سالمتی شما مضر است؟ نوشابه 
سرشار از قند و از طرف دیگر نفخ آور است. برای هیدارته کردن 

بدن پس از ورزش، آب بهترین گزینه است.

افرادی که به دنبال يک زندگی سالم هستند، ورزش و فعالیت بدنی را در برنامه روزانه خود قرار می دهند. برخی 
دويدن را انتخاب می کنند در حالی که برخی ديگر باشگاه های ورزشی را ترجیح می دهند. در نهايت هر فعالیتی را 

که انتخاب می کنید، بايد حواستان به رژيم غذايی نیز باشد. 

 بدون شک مواد
 انرژی زا به شما در 
 طول ورزش کمک
 می کند؛ اما تنها 

زمانی مناسب هستند 
که قبل از باشگاه 

مصرف شوند

تماشای تلويزيون علت کمردرد در زنان

مواد غذایی که بعد از ورزش نباید مصرف کرد
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يادداشت

قاب روز

پیشنهاد سردبیر: 
ازدواج بختیاری

 این سنگ نگاره  متعلق به یک زن عیالمی و ندیمه متعلق به دوران عیالمیان
  ) ایالم ( می باشــد که در شوش ) شــهری در شــمال غربی اهواز ( توسط 
ژاک دو مورگانکه )یک باستان شــناس و محقق فرانسوی( پیدا شده است. 
 قدمت این اثر باســتانی به ســده  هفتم و هشــتم پیش از میالد مسیح باز

 می گردد. این سنگ نگاره نمایان گر بخشــی از آداب و رسوم تمدن عیالم 
است. در این اثر هنری زیبا، زنی عیالمی به تصویر کشیده شده ، تصویر این 
زن با جزییات و ظرافت نگاشته شده است. او به زیبایی موهایش را آراسته، 
روی چهار پایه ای نشسته و در حال نخ ریسی می باشد. رو به رویش روی میز 
غذا گذاشته شده که کامال مشخص است آن غذا ماهی است. ندیمه  این زن 
پشت او ایســتاده و او را باد می زند . این سنگ نگاره تاریخی که گویا کاربرد 
تزیینی و یادبود داشته، از ســنگ بیتومین در ابعاد ۹۳۰ در ۱۳۰ میلی متر 
ساخته شده اســت.هم اکنون این ســنگ نگاره  کهن در موزه  لوور پاریس 

نگهداری می شود و در معرض دید عموم قرار دارد.

قاب روز

دریچه

 در این شــماره برای شــما از مراســم ازدواج در این طایفه 
می گوییم؛ مراسمی که سراسر با تعاون و یاری  افراد طایفه 
 برگزار می شــود و همه افراد خود را در برگزاری آن سهیم

 می دانند و اجازه تحمل ســختی و فشار مالی و روحی را به 
پســر و دختر جوان نمی دهند تا بتوانند زندگی شــیرین و 

بادوامی را آغاز کنند.
دنیای بختیــاری ها، دنیایی بــا رنگ های شــاد و صدای 
سرنا و ســاز و دهل اســت.مردمانی اصیل با زبانی شیرین، 
موســیقی جان نواز و فرهنگی غنــی و… مردمانی که باید 
به حضورشــان در این ســرزمین بالید؛ چرا که شیرزنان و 
غیورمردانش همیشــه و در همه حال از این آب و خاک، با 
اقتدار و صالبت دفاع کردند .آداب و رســوم این قوم بزرگ و 
عزیز ایرانی، بسیار جالب و تماشایی است که ریشه در اقلیم 
و افکار و اعتقادات آنان دارد.ازدواج نیز ســنتی پســندیده 
در میان تمامی اقوام اســت که در اجرای مراسم آن همه با 
هم حضوری تماشــایی و موثر دارند. بختیاری ها در اجرای 
مراسم ازدواج مانند دیگر مراسم بســیار هماهنگ و همراه 

هستند و در این شادی بزرگ همه ایل شرکت می کنند.
انتخاب همسر

در میان بختیاری ها نیز ازدواج، مراســم و آداب خاص خود 
را دارد. نقش والدین در این امر بسیار مهم و پررنگ است و 
درواقع انتخاب کننده اصلی آنها هستند. انتخاب همسر در 
میان بختیاری ها به ۵ شیوه صورت می گیرد که در ادامه به 

آن می پردازیم…
 )البته باید متذکر شــویم که این نوع انتخاب در گذشــته 
مرسوم بوده و مراسم کدخدایی  صورت می گرفته؛ اما دیگر 

طبق روال گذشته سنتی برگزار نمی شود.(
1 ( ازدواج ناف برون

هر گاه دختر و پســری تقریبــا در یک زمان با هــم به دنیا 
بیایند، والدین بند ناف دختر را به نام پسری که همزمان با او 
متولد شده می برند تا در زمان بلوغ به عقد هم درآیند. این 
انتخاب سرنوشت دختر و پســر را از همان بدو تولد توسط 
والدین مشخص می کنند و آنها دیگر نمی توانند اعتراضی 
کنند و باید به این امر تن دهند حتی اگر میل باطنی آنها به 

این ازدواج نباشد.
۲ ( ازدواج خون بس

 در هنگام نزاع میان دو طایفه بختیاری، اگر کســی کشــته
 می شــد؛ بزرگان بــرای جلوگیــری از ادامه ایــن خون و 
خونریزی، به صحبت و مذاکره می پرداختند وبرای نزدیک 
شدن دو طایفه، نزدیک ترین دختر به قاتل را به عقد پسری 
از خانواده مقتول در می آوردند و این وصلت را »خون بس« 

می نامیدند.
۳ ( ازدواج گا به گا

اگر در خانواده عــروس و داماد دختر و پســر جوانی وجود 
داشــت، به میل خود آنها، داماد خواهر خــود را به عقد آن 
 پســر در می آورد و یا بالعکس. به این نــوع ازدواج گا به گا

 می گفتند و پیوندی محکم بــود در میان انواع دیگر ازدواج 
در میان بختیاری ها.
۴ ( ازدواج فامیلی

از ریشه دارترین انواع ازدواج در این ایل می باشد. این ایل، 
معموال برای دخترها و پسرهایشان همراه و همسری از ایل 
 خود برمی گزینند و به ندرت پســر یا دختــری بختیاری با

 غیر بختیاری ازدواج مــی کند. بیشــتر ازدواج ها فامیلی 
صورت می گیرد و پســر جوانی که قصد ازدواج داشــته و 
دختری در اقوام داشــتند، نباید از قوم دیگــر یا یک دختر 

غریبه را نامزد کند.
در واقع پــدر و مادر پســر انتخاب می کنند کــه او با کدام 
دختر ازدواج کند. والدین پســر درباره دختری که مناسب 
می دانند با بزرگان و اقوام خود مشــورت کــرده و بزرگانی 
را از میان خــود بــه کدخدایی)خواســتگاری( دختر می 
 فرســتند واگر آنها پاســخ مثبت بگیرند، بار دیگر با تحفه

 )لباس و انگشتر و حنا( به خانه دختر می روند.
۵ ( ازدواج هم بهری

اگر پســری از کودکی در خانواده ای کار مــی کرد و امین 
صاحبخانــه بــود، او را شــریک یا هــم بهر مــی گفتند و 
 اگر ایــن شــخص در جوانی بــه دختــر صاحبخانه خود 
عالقه مند می شد، پدر دختر بدون گرفتن شیربها یا مهریه 

و … دخترش را به عقد او در می آورد.
گوش َورداری 

پیش از هرچیز خانواده دختر باید بداننــد  که فردی قصد 
خواستگاری کردن از دخترشــان را دارد، این اطالع رسانی 
از خواســتگار به خانواده دختر را گوش ورداری  می گویند. 
در ازدواج های فامیلی خواستگاری توسط پدر ومادربزرگ 
صورت می گیرد و اگر خواســتگار غریبه باشد یکی از بانوان 
فامیل وظیفه گــوش ورداری را البته به صــورت مخفیانه 
به عهــده گرفته و نزد پــدر و مادر دختر می آیــد، آنها اگر 
جوابشــان مثبت بود، اجازه می دهند تا خانواده پسر برای 

خواستگاری و آداب آن اقدام کند. 
زون گشون )بله گفتن (

 بــرای گرفتن پاســخ مثبــت از پدر دختــر، اقــوام داماد
  هدیه ای  کــه اغلب یک رأس قاطر اســت را به خانه دختر 
می برند و اگر این هدیه را دختر و خانــواده اش بپذیرند به 
معنی قبول درخواست آنهاست و می توانند به خواستگاری 
دختر بروند. هدیه زون گشــون را پس از عروسی به عروس 

می دهند. پارچه ای هم به عنوان هدیه به عروس می دهند  
که به آن »بلکه بندون« گفته می شود.

بله برون و دست بوسون
بعد از آنکــه خانواده عروس اجازه دادند، بــا توجه به تقویم 
ماه هــای قمری، ایــام هفته، ســتاره ســعد ونحس، عدم 
تداخل بــا ایام ســوگواری ونیزعزادار نبــودن طرفین، روز 
خوبی  را بــرای بله برون انتخــاب می کنند و بــه خانواده 
عروس خبر می دهنــد. در آن روز داماد بــه همراه خانواده 
و اقوام با شــادی و نواختن ســاز و دهــل و خواندن آوازی 
به نام »دوااللی « به ســمت خانه عروس راهی می شــوند. 
بختیاری ها برای بزرگان طایفه احترامی قابل توجه قائلند 
 و در این راه بــزرگان طایفه بر اســب ســوارند و بقیه پای 

پیاده می آیند. 
خانواده داماد بــرای خانــواده عروس وســایل پذیرایی و 
چندین رأس گوســفند پیشــکش می برند. در این مراسم 
خانواده ها راجع به رسم و رسومات و مهریه و شیربها و … با 

هم صحبت می کنند و به نتیجه می رسند. 
پس از آنکه حاضران با هم توافق کردنــد، داماد به خدمت 
پدر عروس می رود و دســت وی را می بوســد کــه به این 
عمل دست بوســون می گویند.صورت جلسه ای را مبنی بر 
توافقات می نویســند و شناســنامه دختر را به یکی از افراد 
معتمد در مجلس می ســپارند تا در روز عقد از وی تحویل 

گیرند.
برخی از طوایف در انتهای مراسم قندی را به نیت شیرینی 
زندگی عروس و داماد می شــکنند که به آن قند اشــکنون 

می گویند.
زير زونی ) زير لفظی (

 تمامی بــزرگان و اقوام دو طرف در این جشــن شــرکت
 می کنند. ســفره عقدی ســاده و بی ریا که داخل آن یک 
جلد قرآن مجید، آینه و شــمعدان، ظرفی آب، نان و پنیر و 
سبزی، یک ظرف عسل و تخم مرغ محلی و… می گذارند و 
همه دورتا دور سفره منتظر شــنیدن بله از عروس هستند. 
هنگامی که عاقد صیغــه عقد را می خواند عــروس قبل از 
گفتن »بله« زیر زونی می گیرد و پــس از دریافت آن، بله را 
می گوید. زیرزونی رسم جالبی اســت که این روزها در بین 

بیشتر ایرانی ها مرسوم است.
بختیاری ها بســیار با هم متحدند و در امورات به هم کمک 
می کنند. چند روزی مانده به روز عروســی، جوانان طایفه 
برای تهیه ســوخت مایحتاج پخت غذای عروسی به کوه و 
صحرا می روند تا هیزم تهیه کننــد. جوانان داوطلب عالوه 
بر هیزم، برای دامــاد از گله داران ماســت و دوغ و کره و...

می گیرند.
عروس برون  

 شــادی و ســرور این قوم در هنگام مراســم ازدواج، چند 
 روزی طــول می کشــد و در این جشــن مراســم جالبی
  دارنــد و تمام طایفــه در این مراســم شــرکت می کنند

  پســرها ترکه بازی  و ســوارکاری مــی کند. تــا پیش از 
 وقت ناهار رقص های محلی و بازی های ســنتی قومشــان
  را باهــم اجــرا می کننــد و در این جشــن ســنگ تمام

 می گذارند.

 در میان ما ايرانیان ازدواج و آداب و رســوم آن يکی از بهترين و با ارزش ترين مراسم است و در هر نقطه از اين 
سرزمین آداب و ســنن متفاوتی را در میان اقوام مختلف خواهیم ديد. بر خالف شهرهای بزرگ که روز به روز 
ازدواج و شادی و سرور آن کمرنگ می شود و تنها تجمالت و زرق و برق بی فايده آن افزون می گردد، در میان 
اقوام اصیل ايرانی همچون بختیاری ها، به جوانب اصلی و مهم اين پیوند توجه می شود و برای آغازی شیرين و 

فرجامی نیکو، تمامی افراد طايفه تالش می کنند و خود را در اين بزم سهیم می دانند.

دنیای بختیاری ها، 
دنیايی با رنگ های 
شاد و صدای سرنا 
و ساز و دهل است.

مردمانی اصیل 
با زبانی شیرين، 

موسیقی جان نواز 
و فرهنگی غنی 

ومردمانی که بايد 
به حضورشان در 

اين سرزمین بالید

کویر همیشــه با گرمای ســوزانش شناخته می شــود . قدم به 
وادی آنکه بگذاری حس سادگی سراســر وجودت را می گیرد. 
 کمی که از ورودت به آن بگذرد ســکوت عجیبی تو را در آغوش 
می کشــد. شــاید روزها تابش ســوزان آفتــاب آزارت دهد، 
اما شــب هایش تــو را به تماشــای تصویــری به یــاد ماندنی 
دعــوت می کنــد .رقص ســتارگان آســمان کویر ، شــاهکار 
خلقت را بــه نمایــش مــی گذارد.کویر بــا همه ســادگی و 
زیباییش ، پــر از رمز و راز اســت . راز هایی ســر بــه مهر که 
بســیاری از آنها هنوز ناشــناخته مانــده اند .همیــن رازهای 
ناشناخته انســان را به ســوی خود می کشــاند . رازهایی که 
 برای کشــف آنها باید وارد یک دنیــای رمز آلود شــد . دنیای 
رمز آلودی که ســال ها رازهای ســر به مهری را در خود حفظ 

کرده  و امروز سواالت زیادی را بی پاسخ گذاشته است .
 ریگ جن ، یکــی از اماکــن رمزآلود کــه به مثلــث برمودای

  ایــران شــهرت دارد مــا را بــه ســوی دنیــای اســرارآمیز 
خود می کشاند …

 این آتشفشــان در محله La Libertad شهر پوئبال مکزیک واقع شده و 
قرن ها مردم محلی آن را به اشــتباه به عنوان »کوچک ترین آتشفشان 
دنیا« می شــناختند. در حقیقت Cuexcomate یک چشمه آب گرم 
 خاموش و یــا حتی یک آتشقشــان گلــی )Cuexcomate کلمه ای

 Nahautl به معنای ظرف گلی می باشد( اســت که به نظر می رسد از 
انفجار ماگما و آب سولفوری Popocatépetl، آتشفشان فعال و دومین 
قله  بلند مکزیک در سال ۱۰64 ایجاد شده باشد. این فوران آتشفشانی به 
احتمال زیاد جریانات چشمه ای زمین-گرمایی را فعال کرده و آنها باعث 
شکستن الیه های سنگ آهکی مربوط به دوران مزوزوئیک شده اند، در 
این حال رسوب گذاری ترکیبات کربنات کلســیم و سیلیکات منجر به 
تشکیل پشته ای عظیم به ارتفاع 4۳ فوت و پهنای 7۵ فوت گشته که در 
واقع شبیه به قیف یک آتشفشان کوچک است.  این قیف رسوبی در واقع 
میان تهی است و ســوراخی یه پهنای 2۳ فوت در نوک آن وجود دارد. از 
طریق این سوراخ و به کمک پلکان فلزی مارپیچی که در این محل نصب 
شده، گردشگران می توانند وارد این سازه  طبیعی شوند. بیرون این قیف، 
لوحی وجود دارد که در سال ۱۹7۰ نصب شــده و در حقیقت اظهارات 
 یک بازدید کننده در ســال ۱۵8۵ را بــه نمایش درمــی آورد. این فرد

 Cuexcomate را چنین توصیف می کند: » تخته سنگی بسیار بزرگ 
با ارتفاعی محدود که روی نوک آن دهانی بزرگ وجود دارد به گونه ای که 
فکر می کنید این تخته سنگ، شکل گرفته تا چاهی را در خود نگه دارد. 
 داخل آن بسیار عمیق اســت و در انتهای آن بوی بد آب راکد استشمام

 می شــود.«  روی این لوح همچنین آمده که زمانــی این قیف به عنوان 
محلی برای تقدیم قربانی به خدایان بومی بــه کار می رفته، کمی بعدتر 
از آن به عنوان محلی برای ریختن اجســاد قربانیان خودکشی استفاده 
می شــده زیرا محلی ها بر این باور بودند که این افراد سزاوار دفن شدن 
نیستند. شاید به خاطر همین داستان های ترســناک است که مردمی 
که اطراف چشــمه  آبگرم زندگی مــی کنند به عنــوان »فرزندان ناف 
شیطان« شــناخته می شــوند. Cuexcomate که زمانی تنها نشان 
 و عارضه  موجود در این محــل بوده، امروز با ســاختمان های مختلفی
  احاطه شــده، اما این موضوع چیــزی از جذابیت آن برای گردشــگران

 کم نکرده است.    

سنگ نگاره زن عیالمی و نديمه

کوير ريگ جن؛ مثلث برمودای ايران

 آتشفشانی خاموش که می توانید
 از آن باال برويد! 

بیابانگردی

ديدنی ها

آداب و رسوم مراسم ازدواج در طايفه بختیاری ها؛

ازدواج بختیاری

اين چشــمه با وجود اينکه آب فراوانی ندارد صحنه های 
جالبی به وجود آورده؛ به طوری که هر ساله تعداد زيادی 

گردشــگر از سرتاســر ايران برای ديدن اين چشمه و 
 آبشار زيبا راهی اصفهان می شوند. آب اين چشمه از دل

 کوه های شمال غربی شهر جاری می شود و در بستر خود 
به سمت پايین محیط آرام و دلپذيری را برای دوستداران 

طبیعت فراهم مــی کند که در فصول پربــاران، مکانی 
مناسب جهت گذراندن ساعاتی آرام در دل کوه است.

Lador Spring  چشمه و آبشار الدر

مردم می توانند در شهر مقدس مشهد، برای دیدن اشیای 
به جا مانــده از دوران قاجاریه و صفویه بــه موزه ملی ملک 

بروند.
رفتن و دیدن موزه ها حال و هوای خــودش را دارد، دیدن 
زندگی هایی که زمانی برای خود برو بیایی داشتند و اشیای 
به جامانده که پادشــاهی می کردند، اکنــون بی جان و به 
شــکل یک شــیء تاریخی باقی مانده اند. رفتن به گذشته 
و ســفر در زمان شــاید به معنای واقعی میســر نباشد؛ اما 
می توان از دیدن این وسایل به جا مانده در موزه ها، سفری 

طوالنی به گذشته ها داشت. 
زمانی که به شهر مشهد می روید به طور حتم اگر اهل تاریخ 

باشید سری هم به موزه های این شهر می زنید و با تاریخچه 
آن بیشتر آشنا می شوید. 

موزه ملی ملک، خانه شــخصی حاج آقا ملک )ملک التجار( 
یکی از تجار معروف مشهد است که در دوران قاجار ساخته 
 شده و اکنون وابســته به آســتان قدس رضوی می باشد.

این عمارت از دو بخش اندرونی و بیرونی تشــکیل شــده 
است. 

آثار موجــود در موزه شــامل کتب خطی نفیــس و آثار و 
اشــیایی از خــود صاحبخانه ماننــد انواع قالی پشــمی و 
ابریشــمی مربوط به دوره قاجاریه ، ســکه های طال و نقره 
مربوط به دوره هخامنشی تا قاجاریه ، میز و صندلی چوبی 
و قلمدان و تابلوهایی از دوره صفویه تــا قاجاریه ، تمبر و... 
به نمایش گذاشته و در ســال ۱۳۱6 این عمارت به صورت 

رسمی تبدیل به موزه گشت.  
از قاجار تا صفویه یعنی بازگشت به زمانی که تصور کردنش 
هم کمی دشوار است و همیشه در ذهنمان سواالت بسیاری 
نقش بسته؛ اما با مطالعه ســعی کرده ایم تا به این سواالت 
پاسخ دهیم. حال فرصتی فراهم شــده تا با چشمانمان آثار 
آن دوران را ببینیــم، آثاری که متعلق بــه یک تاجر بوده و 

به طور حتم اشیای نفیسی انتظار چشمانمان را می کشد. 
اگر در این ایام قصد رفتن به شــهر مقدس مشهد را دارید 
حتما این جــای دیدنی را از دســت ندهید و پــا به دنیای 

تاریخی ها بگذارید. 
گفتنی اســت؛ این موزه در میدان امــام خمینی )ره( ، باغ 

ملی، جنب وزارت خارجه واقع شده است. 

سعیده علیزاده، مدیر سایت »گردالی« گفت: کاستی های 
موجــود در زیر ســاخت های گســترش گردشــگری 
الکترونیک هماننــد ضریب نفوذ اندک و ســرعت پایین 
اینترنت یا ضعف در ارتباطات زبانی به دلیل سواد محدود 
زبان انگلیســی ما در این مقوله اثرگذاراست، اما نه تا آن 
حد که تنها عامل موثر شناخته شــود؛ زیرا تجربه نشان 
داده مهم ترین مســئله در روابط بشــری، ایجاد امنیت و 

اعتماد متقابل است.
در حالی که سایت ها و شبکه های مجازی و حتی صفحات 
شــخصی فعال در این زمینه، به ندرت توانســته اند در 
جلب اعتماد کاربران موفق باشند. البته در مقابل، برخی 
دیگر از فعاالن با اندک امکانات و حتــی دانش و فناوری 
روز توانســته اند کاربران بی شــماری را جلب کنند، زیرا 
به خوبــی دریافته اند کــه توقعات مردم چیســت و چه 

موضوعاتی را می پسندند.
وی ادامه داد: از دیگر عوامل قابــل توجه، نبود نظارت بر 
خدمات ســایت های گردشــگری الکترونیکی است، به 
طوری که در موارد متعددی دیده ایم گردشــگر خارجی 
از طریق این ســایت ها به رزرو هتل پرداخته، اما با ورود 
به ایران این خدمات برایش فراهم نشده و سرگردان شده 

است.
 همچنین دانش و سواد بسیاری از فعاالن گردشگری در 
این زمینه محدود است، چنانکه با مراجعه به سایت های 
گوناگون می توان دید که اطالعات این مراکز و موسسه ها 

ماه ها به روز نشده است.

این فعال حوزه گردشــگری الکترونیکی اضافه کرد: نبود 
رقابت بین سایت ها وصفحات فعال در این زمینه، موجب 
رکود و رخوت این حوزه شده که از دالیل آن نیز فعالیت 
محدود و انگشــت شــمار افراد و ضعف در تولید محتوا و 

ارایه آن است. 
علیــزاده همچنیــن تاکیــد کــرد: بــه طــور کلــی 
 گردشــگری الکترونیکی مــا بی نصیــب از چالش های 
کــه نیســت  کشــورمان  گردشــگری   متــداول 

  اصلی تریــن آن ناآگاهی عمومــی و غفلــت از جایگاه 
مهم گردشــگری در نظام اقتصادی و اجتماعی کشــور 

است.

رونق گردشگری الکترونیکی، نیازمند جلب اعتماد کاربران استاشیای به جا مانده از دوران قاجاريه تا صفويه در يک شهر مذهبی! 
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با مسئوالنيادداشت

معاون حوزه اجتماعی بهزیستی استان اصفهان با اشاره به اهمیت نقش 
آموزش در مهدهای کودک گفت: بر اســاس پژوهش های انجام شده در 
دنیا، کودکانی که آموزش های زیر هفت ســال را می گذرانند، نسبت به 
کودکانی که ایــن آموزش هــا را ندیده اند؛ مســتقل تر و منظم تر عمل 

می کنند و از ثبات عاطفی بیشتر و اضطراب کمتری برخوردارند.
دکتر مرضیه فرشــاد اظهار داشــت: در این کودکان، روحیه مشارکت 
و فعالیت هــای گروهــی و اجتماعی تقویت شــده و کــودکان، دارای 
ارتباطات قوی تری هستند.وی تصریح کرد: ســرمایه گذاری صحیح در 
آموزش کودکان زیر هفت ســال و انتخاب برنامه آموزشی باکیفیت باال 
نه تنها، باعث افزایش آمادگی و اشــتیاق کودکان برای ورود به مدرسه و 
اجتماع می شود بلکه به صورت خاص، تاثیر بسیار مثبتی نیز بر کودکان 
خانواده های متوســط کم درآمد و یا کودکانی که والدین آنها، تحصیالت 

مناسب و باالیی ندارند، خواهد داشت.
معاون حوزه اجتماعی بهزیســتی اســتان اصفهان در خصوص انتشار و 
چاپ کتاب های آموزشــی برای این مقطع سنی، خاطرنشــان کرد: از 
یک دیدگاه می توان مجموعه کتاب هایی  را که هرســال چاپ و منتشر 
می شوند کتاب آموزشــی نامید، زیرا هر کتابی پیامی برای آموزش دارد. 
اما به طور خاص کتاب های آموزشــی با هدف اســتفاده در آموزش های 
رسمی و غیررسمی به رشــته تحریر درمی آیند.دکتر فرشاد با تاکید بر 
اینکه کودکان امروز، آینده سازان فردای کشور هستند، افزود: کودکان، 
در این مقطع سنی، بیش ازهر زمان دیگر آماده پذیرش آداب و رفتارهای 
مطلوب هستند و در این ســن فطرت توحیدی در آستانه شکوفایی قرار 
می گیرد تا شــخصیت آنها شــکل بگیرد. وی در ادامه، از افزایش تعداد 
کتاب های آموزشی مهدهای کودک، نسبت به گذشته خبر داد و افزود: 
عالوه بر این افزایش، محتوای آموزه های دینی در این کتاب ها نیز از غنای 
بیشتری برخوردار شده است.دکتر فرشاد، استفاده از محتوای برنامه های 
 آموزشی مقطع سنی زیر هفت سال را با رویکرد الهی، بااهمیت برشمرد و 
عنوان کــرد: باوجودایــن محتوا، رابطه کــودک را متناســب با درک و 
ظرفیت این ســنی، می توان در چهار حوزه ارتباط با خود، خدا، جامعه و 
نظام آفرینش تعریف کرد.وی با اشــاره به اینکه، سال های اولیه زندگی 
کودک زیربنای تکوین شخصیت اســت، تاکید کرد: اگر تعلیم و تربیت 
کودک در دوران ســیادت، مبتنی بر فطرت الهی به خوبی انجام گیرد در 
آینده سرشت حقیقت جویی، فضیلت خواهی، عبودیت و... در کودک بروز 
می کند. ازاین رو برنامه و فعالیت های این دوره با رویکرد شکوفایی فطرت 
الهی طراحی و تدوین می گردد.دکتر فرشاد، پرورش مهارت های جسمی 
حرکتی، پرورش روحیــه و رفتار عاطفی، پــرورش مهارت های ذهنی، 
صفات اخالقی و رفتارهای اجتماعی مبتنی بر ارزش های اسالمی، انس 
با قرآن و عالقه مندی به آن، پرورش ذات هنــری و هویت ملی،پرورش 
مهارت های زبان فارســی، ارتقای سطح بهداشــت و ایمنی و آشنایی با 
محیط زیست و آشــتی با طبیعت را ازجمله اهداف این فعالیت ها عنوان 
کرد.بر همین اســاس محتوای آموزش با موضوعاتی مثل قصه، شــعر و 
سرود، بازی، نقاشی، کاردستی، نمایش خالق، انس با قرآن، فعالیت های 
علمی، بسته آموزشی، زبان آموزی، مرجع نظری و دانش افزایی مربیان و 
تماشای فیلم و آشنایی با نحوه اســتفاده از فن آوری های جدید به اجرا 

درمی آید.

عضو قرارگاه ملی سایبری با تشبیه فضای مجازی به شمشیر دولبه گفت: 
چنانچه به خوبی از این فضا استفاده نشود تهدید جدی برای آن خواهد 

بود.
حمید حکیم در نشســت فرصت های تاریخی انقالب که با موضوع نقش 
فضای ســایبری در تمدن اســالمی در خانه انقالب اســالمی و والیت 
اصفهان برگزار شد با بیان اینکه دیگر تمدن ها به ویژه غرب بسیار وا م دار 
تمدن اسالمی هستند، اظهار داشــت: برای بررسی این فضا و تاثیر آن بر 
تمدن نوین اسالمی باید ابتدا ویژگی های این فضا را شناخت تا به ابعاد آن 

دست پیداکرد و بتوان تاثیرات آن را مورد بررسی قرار داد.
وی بی مکانی، بی زمانی، جذابیت، کاربرپســند بودن، مطلوبیت، سرعت 
باالو...  را از ویژگی های فضای مجازی برشــمرد و افــزود: هر کدام از این 
ویژگی ها می توانند هم تهدیدی باشند برای تمدن اسالمی و هم فرصت 

زیرا به نحوه استفاده از این فضا بستگی دارد.
عضو قرارگاه ملی ســایبری با تشــبیه فضای مجازی به شمشیر دولبه 
 بیان کرد: اگر از ایــن ویژگی ها در راســتای ترویج ارزش هــا و معارف

  اســالمیـ  ایرانی اســتفاده شــود فرصتی برای تمدن اســالمی ایجاد 
خواهد شد و چنانچه به خوبی از آن استفاده نشود تهدید جدی برای آن 

خواهد بود.
وی با بیان اینکه هر تمدنی دارای عوامل گسترش و پیشرفت و همچنین 
عوامل بازدارنده اســت، افزود: الزم اســت این عوامل را در تمدن نوین 
اسالمی شناســایی کرده و از بســتر فضای مجازی برای تقویت عوامل 
گسترش و پیشــرفت و برطرف کردن عوامل بازدارنده و نقاط ضعف به 
خوبی اســتفاده کنیم.حکیم، فضای مجازی را به 4 بخش کاربر، محتوا، 
زیرساخت و خدمات تقســیم کرد و افزود: جامعه ما در هر یک از این 4 
بخش دارای نقاط ضعف و قوتی اســت که هر یک نیازمند توجه ویژه ای 
هســتند.وی در ارتباط با نقاط ضعف مربوط به بخــش محتوای فضای 
مجازی تصریح کرد: ما در این بخش با مشــکالتی از قبیل بی برنامگی و 
نداشتن نقشه راه مناســب، عدم هماهنگی و پراکنده عمل کردن نهادها 
و افراد، غلبه رویکرد مصرف مطالب بر تولید محتوا های ارزشــی، ضعف 
مخاطب سنجی و شــناخت ذائقه مخاطب، ضعف در ذائقه سازی و غیره 
روبه رو هستیم.این استاد دانشــگاه دفاع ملی ادامه داد: در بخش کاربر با  
مشکالتی از جمله ضعف در آموزش های الزم و سواد رسانه ای، بی توجهی 
به ذائقه مخاطب، عدم وجود ســرعت عمل کافی در پاســخ به شبهات 

کاربران و گرایش به هنجار های غربی مواجه هستیم.
عضو قرارگاه ملی سایبری پیرامون مشکالت زیرساختی فضای مجازی 
بیان کرد: نداشــتن شــبکه ملی اطالعات، نیاز به توجه بیشتر در حوزه 
کنترل و نظارت، مشارکت ناکافی بخش خصوصی، تمرکز بر بحث دولت 
الکترونیک و عدم توجه به ابعاد دیگر از مشکالتی است که در این زمینه 
با آن مواجه هستیم. وی درباره نقاط قوت فضای مجازی در جامعه افزود: 
توجه ویژه مقام معظم رهبری و اینکه ایشان اهمیت فضای مجازی را برابر 
با اهمیت انقالب اســالمی عنوان کردند، حمایت و نظر خاص مسئوالن، 
اقبال عمومی و گرایش جامعه به سمت این حوزه ها، غنای فراوان اسالم 
و تمدن اســالمی و حاکمیت ارزش های اســالمی در جامعه نقاط قوتی 
است که جامعه ما از آن برخوردار اســت.حکیم با تشبیه فضای مجازی 
به جاده ای یک طرفه، لزوم حرکــت فعاالنه در این حــوزه را مهم ترین 
اقدام الزم عنوان کرد و گفت: پس از بررســی ویژگی های فضای مجازی 
اقداماتی را الزم اســت انجام دهیم تا بتوان تهدید های فضای مجازی را 
به فرصت هایی برای تمدن نوین اســالمی تبدیل کرد، حرکت فعاالنه در 
این حوزه به جای حرکت منفعالنه، مدیریت زمان، داشتن برنامه مناسب، 
تمرکز در تصمیم گیری و هماهنگی در اجرا و شناخت دشمن از مهم ترین 

این اقدامات است.

معاون حوزه اجتماعی بهزيستی استان اصفهان:

آموزش در مهدهای کودک،ثبات 
عاطفی در کودکان را بیشتر می کند

عضو قرارگاه ملی سايبری:

بی توجهی به فضای مجازی، تهديد 
جدی برای جامعه است

پیشنهاد سردبیر:
انتخاب شهردار با برگزاری انتخابات،ترفند سیاسی است 

رییس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شــهید نصر اصفهانی مبارزه جدید 
دشــمنان در مقابله با نظام اســالمی را گفتمان نفوذ عنوان کرد و گفت: دشمن 
 بعد از برجام به دنبال این گفتمان اســت که باید در این زمینه تبیین و روشنگری 

صورت پذیرد.
حجت االسالم پرورش با بیان اینکه عده ای در کشــور به دنبال بزک کردن چهره 
دشمن هستند و به دنبال القای این توهمند که تنها راه خروج از مشکالت، دوستی 
با غرب اســت گفت: دشــمن نیز همین رویه را می خواهد و به دنبال این است که 

نقش مستشاری ایران در کشورهای منطقه را در اذهان عمومی به انحراف بکشاند.
وی تبیین و روشــنگری را از مقوله هنر عنوان کرد و گفت: استدالل قوی بهترین 
 روش تبیین اســت. وی در ایــن خصوص با بیــان اینکه با بعضی بایــد با موعظه 

صحبت کرد گفت: بنا به فرمایش قرآن از جدال احسن باید استفاده کرد.

رییس مرکز ملی فرش ایران در مراسم افتتاحیه شرکت فرش دستباف »جوشقان 
قالی« و رونمایی از لوح ثبــت ملی مهارت بافت قالی، اظهار داشــت: هیچ کدام از 
حوزه های صنعت را نمی توان پیدا کرد که مانند فرش دستباف با حداقل سرمایه، 

شغلی با ارزش افزوده باال ایجاد کند.
حمید کارگر با بیان اینکه فرش دســتباف با ســرمایه گذاری اندک و به راحتی در 
هرجایی از ایران می تواند ما را از بیگانگان بی نیاز کند، افزود: اگر در حوزه های دیگر 
در رابطه با دانش نیازمند بیگانگان هستیم، در حوزه فرش دستباف هیچ کشوری 

به گرد پای ایران نمی رسد.
وی در ادامه صحبت های خود گفت: در شرایطی که کشور هنوز از تنگنا های تحریم 
به کلی خارج نشده و اینکه در سال اقتصاد مقاومتی هستیم، می شود گفت شاه بیت 

غزل اقتصاد مقاومتی فرش دستباف است.

فرش دستباف، شاه بیت غزل اقتصاد مقاومتی است گفتمان نفوذ، حربه نوين دشمنان در مقابله با نظام اسالمی

خبر

 فرماندار اصفهان با اشاره به اینکه بیشترین نخاله ساختمانی 
 در شــهر اصفهان تولید می شــود، گفت: تشــکیل شرکت 
حمل و نقل بار در شــهرداری ظرفیت خوبی بــرای کنترل 

تخلیه نخاله ها بوده است.
فضــل ا... کفیل در جلســه شــورای حفاظــت از منابع آب 
شهرســتان، ورود کشــاورزان و نظام صنفی آنهــا به منظور 
پیشگیری از برداشــت های غیرمجاز را حائز اهمیت دانست 
 و اظهار داشــت: نظام صنفی کشــاورزان باید در راســتای

 اطالع رسانی و فرهنگ سازی در جهت پیشگیری از برداشت 
چاه های غیرمجاز اقدامات الزم را انجام دهد.

وی با اشــاره به حمایت های جدی دســتگاه قضــا پیرامون 
پیشگیری از برداشت های غیرمجاز، افزود: با توجه به شرایط 
خشکسالی و پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی و همکاری

نظام صنفی کشــاورزان، شــرایط برای حذف چاه های غیر 
مجاز و نصب کنتورهای هوشــمند فراهم است که الزم است 
آب منطقه ای با برنامه تدوین شــده اقدامات اجرایی الزم را 

انجام دهد.
فرمانــدار اصفهان به ســه ماموریت شــاخص در حفاظت از 
رودخانه زاینده رود اشــاره و تاکید کرد: عدم برداشت پساب، 
عدم تخلیه نخاله های ســاختمانی در بستر و حریم رودخانه 
و عدم تجاوز به اراضی حریم و بســتر و لغو قراردادهایی که از 
قبل منعقد شده اند، ازجمله ماموریت های شاخص در رابطه 
با حفاظت از رودخانــه بوده که باید با نظــارت جدی میراب 

اجرایی شود.
وی اظهار داشت: گزارش اقدامات صورت گرفته پیرامون عدم 
برداشت پســاب از تصفیه خانه فاضالب شرق و تصفیه خانه 
جنوب اصفهان ظرف مدت یک هفته آینده، باید در کارگروه 

سالمت و امنیت غذایی شهرستان ارائه شود.
کفیل تاکید کرد: گزارشــی از وضعیت اراضی واگذار شده در 
حریم و بستر رودخانه، از آبشار تا پل زیار باید در هر جلسه ارائه 

شود و بررسی های الزم در این رابطه صورت پذیرد.
وی در رابطه با تخلیه نخاله های ساختمانی ابراز داشت: تخلیه 
این نخاله ها در مسیر رودخانه، جاده دسترسی به رودخانه و 
کانال های آب، عالوه بر آسیب به عرصه منابع طبیعی، چهره 

نامناسبی از شهرستان اصفهان به نمایش می گذارد.
فرماندار اصفهان با اشاره به اینکه بیشترین نخاله ساختمانی 
در شهر اصفهان تولید می شود، تصریح کرد: تشکیل شرکت 
حمل و نقل بار در شــهرداری ظرفیت خوبی بــرای کنترل 
تخلیه نخاله ها بــوده و در این رابطه با محوریــت اداره منابع 

طبیعی پیگیری های قانونی الزم باید صورت پذیرد.

فرماندار اصفهان:

بیشترين نخاله ساختمانی در 
شهر اصفهان تولید می شود

 معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان
 اظهار داشــت: در راســتای ارتقای امنیــت اخالقی و 
اجتماعی، طــرح بازدیــد و کنترل واحدهــای صنفی 
پوشاک، تریکو و خرازی توســط ماموران اداره نظارت بر 

اماکن عمومی به مدت 7 روز در شهر اصفهان اجرا شد.
سرهنگ جهانگیر کریمی با بیان اینکه ماموران نظارت بر 
اماکن عمومی پلیس و پلیس امنیت عمومی استان 911 
واحد صنفی را مورد بازدیــد قراردادند، بیان کرد: در این 
راستا 149 تعهد اخذ شد، همچنین  به 206 واحد صنفی 
متخلف تذکر کتبی و به 395 واحد دیگر تذکر شــفاهی 

داده شد.
معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان 
با اشــاره به اینکه 25 واحد صنفی متخلف پلمب شدند، 
تصریح کرد: در این راســتا برای 108 واحد صنفی دیگر 
اخطاریــه پلمب صادر شــد که در صورت عــدم رعایت 
 قوانین و مقــررات مربوطــه برابر قانون بــا آنها برخورد
  خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: طرح تشدید برخورد با

عرضه کنندگان لباس های مبتــذل، دارای آرم و عالئم و 
تبلیغات و تصاویر فرهنگ غربی که به صورت قاچاق وارد 
کشور شــده در ســطح بازار و مجتمع های تجاری شهر 
اصفهان آغازشده و پلیس این موضوع را با جدیت دنبال 

می کند.

  سرپرســت ســازمان جهادکشــاورزی اســتان اصفهان
 اظهار داشــت: 220 هزار تــن گندم اســتان اصفهان در 

شرایط دشوار خشکسالی توسط کشاورزان تولید شد.
محسن کریمیان بیان داشــت: با پیگیری های انجام شده 
 و با توجه به مشــکالت اعتباری در سطح کشور امیدواریم 
بــه زودی پرداخت وجه خرید تضمینــی گندم به صورت 
ویژه و سایر محصوالت شــامل جو، کلزا و چغندرقند نیز 

انجام شود.
وی با اشاره به وضعیت آب اســتان اصفهان اظهار داشت: 
توزیع آب براساس مصوبات شــورای عالی آب کشور است 
و اجرای دقیق این مصوبات برای بخش های کشــاورزی، 

صنعت و شرب یک ضرورت مهم است.
کریمیان همچنین به تولید ســاالنه 35 هزارتن ســیب 
گالب اشــاره کرد و افزود: این محصول هر سال از سه هزار 
و 750 هکتار باغ در مناطق مســتعد این استان برداشت 

می شود.
وی تصریح کرد: ارقام معروف سیب گالب در استان شامل 

گالب اصفهان، گالب کهنز و سیب سلطانی است.
سرپرست سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان با اشاره 
به اینکه 15 درصد سیب تولیدی استان از نوع گالب است، 
افزود: سیب گالب در بین میوه های تابستانه از نظر طعم، 

رنگ و عطر بسیار مورد توجه مصرف کنندگان است.

پلمب 25 فروشگاه عرضه 
لباس های نامتعارف در اصفهان

 تولید بیش از 2۰۰ هزار تن گندم 
در اصفهان 

جهادکشاورزیتبلیغات اسالمیناجا

 برگزاری مسابقه 
چهل حديث رضوی اصفهان

فعالیت های موثر رسانه ای در 
طول تاريخ جاودانه می ماند

رییس تشکل های دینی ســازمان تبلیغات استان اصفهان 
گفت: مســابقه حفظ چهل حدیث رضــوی در پایگاه های 

فراغت اصفهان به مناسبت دهه کرامت برگزار می شود.
حجت االسالم والمسلمین حسن بابایی با اشاره به برگزاری 
برنامه های دهه کرامت اظهار داشت: همزمان با طرح کاروان 
زیر سایه خورشــید، خادمان حرم رضوی به اصفهان آمده 
و تا 22 مرداد در این شــهر حضور دارند، سپس به کاشان و 
شهرســتان های اطراف آن رفته و از بیمارستان ها، زندان ها، 
مرکز نگهداری معلــوالن و آسایشــگاه جانبــازان بازدید 
می کنند.وی با اشاره به برگزاری گفتمان دینی کرامت اظهار 
داشــت: این گفتمان از دیگر برنامه های دهه کرامت اســت 
که گفتمان دینی اکرام بیماران در بیمارســتان، معلوالن و 

نمازگزاران را شامل می شود.
 وی گفــت: جشــنواره ملی رضــوی به مناســبت والدت

 امــام رضــا )ع( در شــب میــالد هشــتمین خورشــید 
والیــت در مشــهد برگــزار می شــود و همه اســتان ها با 
ارائــه آثارشــان در ایــن جشــنواره شــرکت می کننــد، 
همچنیــن موضــوع آثــار شــرکت کنندگان، اســتانی 
اســت به طوری که هر اســتان موضوعــی از جشــنواره را 
 انتخــاب می کنــد و اصفهــان شــعر و موســیقی ادبی را 

برگزید.

جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان افزود: امروزه  
اســتعماربرای مقابله با جمهوری اســالمی ایران که 
تهدیدی در برابر منافــع دنیای غرب اســت هزاران 
شبکه، سایت و ظرفیت های رســانه ای فارسی زبان را 

به کار گرفته است.
ســردار مجتبی فداء، با بیان اینکه اســتعمار در برابر 
دنیای تشنه حق و حقیقت، اسالم داعشی و آمریکایی 
 را در برابر اســالم حقیقی قرار داده است، ابراز داشت:

 بر این اساس به دنبال هماهنگ کردن جبهه رسانه ای 
انقالب هستیم که در کنار وظایف خود دغدغه دین و 

انقالب را در پیش روی خود قرار داده است.
وی بــا تاکید بر اینکه حتــی اگر تاثیر کار رســانه ای 
در زمان حال محســوس نباشــد  اما در طــول تاریخ 
تاثیرگذاری خــود را حفظ خواهد کرد، ابراز داشــت: 
زمانی کــه در دوران دفــاع مقدس خبرنــگاران در 
بحبوحــه عملیات ها از فعالیت رزمندگان و رشــادت 
و شــجاعت آنها فیلم تهیه می کردند در برخی مواقع 
مورد انتقاد بودنــد که در میانه جنــگ چه جای این 
گونه فعالیت هاست اما امروز تنها با رشادت و شجاعت 
چنین خبرنگارانی عظمت ایمــان جوانان در صحنه 

جنگ ملموس و به دنیا ثابت شده است.

سپاه 

 رییس شــورای شــهر اصفهان با انتقاد از ارائــه الیحه مدیریت 
شهری در برنامه ششم توسعه اظهار داشــت: این الیحه در واقع 
چند مشــکل اساســی دارد و برای مثال بخــش درآمد عوارض 
 شــهرداری ها و دهیاری ها جــزو درآمدهای دولت محســوب

 شده است. رضا امینی با بیان اینکه در ماده چهار این الیحه آمده 
است که به منظور تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز 
قطع وابستگی درآمدهای دولتی به نفت، عوارض شهرداری ها به 
حساب دولت واریز می شود و شورای توسعه با توجه به صالحدید 
و ضرایب ایــن درآمدها را توزیع مــی کند، افزود: بــا این اقدام 
درآمدهای شهرداری های بزرگ به شدت تحت تاثیر قرار خواهد 
گرفت.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: تمام توان 
خود را برای مقابله با تصویب این الیحه با نقص های موجود به کار 

خواهیم گرفت.
در همه مناطق شهرداری فاکتور الکترونیکی صادر 

می شود
وی در ادامه با بیان اینکه شــورای چهارم اسالمی شهر اصفهان 
تمام تالش خود را برای صدور فاکتــور برای دریافت هزینه ها در 
شهرداری های مناطق اصفهان انجام داده و در حال حاضر این امر 
تقریبا در همه مناطق شــهرداری اصفهان در حال اجرایی شدن 
است، اظهار داشت: برخی از افراد خاطی هم شناسایی شده اندکه 

چون تعداد محدود بوده  قابلیت اطالع رسانی نداشته است.
امینی با بیان اینکه در نحوه محاسبات و کوتاه شدن فرآیند صدور 
پروانه طرحی را در دســت تدوین داریم، اضافه کرد: با این طرح 
وحدت رویه باید در شــهرداری ایجاد شــود تا از نارضایتی های 

مردم در این زمینه کاسته شود.
انتخاب شهردار با برگزاری انتخابات، ترفند سیاسی 

است
امینی در ادامه، انتخاب شــهردار با برگزاری انتخابات مردمی را 
که در الیحه مدیریت شــهری در برنامه ششم توسعه آمده است 
به گونه ای ترفند سیاسی دانست و گفت: نظام ما باید صد درصد 
مردم ســاالری دینی باشد. در حوزه شــهرداری هزاران میلیارد 
تومان گردش مالی اتفاق می افتد و اگر افراد متخصص در شورای 

اسالمی نباشند تخصص در مدیریت شهر کم می شود.
وی تصریح کرد: البته باید توجه داشته باشیم که ممکن است در 
برخی از شهرها اعضای شورای شهر به وظیفه قانونی و دینی خود 
توجه نکرده باشند و این امر به غلط به همه شوراهای اسالمی شهر 
تسری داده شود.رییس شورای اســالمی شهر اصفهان در ادامه، 
انتقادی هم به روند انتخابات برای حضور در شورای عالی استان ها 
کرد و بیان داشت: اگر مرکز اســتان با دارا بودن بیش از نیمی از 
جمعیت استان در شورای عالی استان ها نماینده نداشته باشد و 

نماینده شهر پنجاه هزار نفری به شــورای عالی استان ها راه یابد 
توان دفاع از حقوق چهار میلیون شهروند را ندارد و این ایراد هم 

به قانون وارد است.
تا حکمی صادر نشــود نمی توان در خصوص فساد 

اطالع رسانی کرد
وی در خصوص فساد اداری در شــهرداری اصفهان نیز گفت: ما 
ناظریم و آنچه که قانون پیش بینی کرده بر حســن جریان امور 
است و چنانچه تخلفی مشاهده شود به مراجع ذی ربط از جمله 
اداره اطالعات، سازمان بازرسی، مراجع قضایی و ... اعالم می شود.

امینی در ادامه با اشاره به اینکه در دوره جدید شهرداری تعدادی 
از کارکنان و برخی از مدیران میانــی و پایین در خصوص جرائم 
اداری و مالی شناســایی شــده اند، افزود: به برخی از آنها  تذکر 
داده شده و حتی برخی نیز به مراجع قضایی معرفی شده اند ولی 

نمی توان آمار آن را تا زمان اعالم حکم قطعی قضایی اعالم کرد.
وی تصریح کرد: باید توجه داشته باشــیم که تغییر مدیریت در 
شهرداری بســیار تاثیر گذار بوده است چراکه با تغییر مدیریت و 
پوست اندازی کســانی که خود را در خطر می بینند، خودنمایی 
می کنند. رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در خصوص پرونده 
شــهر رویاها نیز گفت: شورای بازپرســی این پرونده قرار بود در 
تاریخ چهارم مرداد ماه سال جاری برگزار شود ولی به دلیل تاخیر 
در دریافت ابالغیه، قرار است به شــکایت شورای شهر نسبت به 
مدیریت وقت رسیدگی شود.وی با اشــاره به رویکرد شهرداری 
اصفهان در خصوص مناطق محروم نیز اظهار داشــت: تخصیص 
بودجه برای مناطق محروم با اعتبار سه میلیارد تومانی در شورای 
دوم آغاز، در سال 92 به 13/7 میلیارد تومان رسید، در سال 93 
حدود 45 میلیارد تومان برای این امر در نظر گرفته شد و در سال 
94 نیز 78 میلیارد تومان بودجه برای تقویت زیرســاخت های 

شهری در مناطق کمتر برخوردار در نظر گرفته شد.
بودجــه ۹۰ میلیــارد تومانی محرومیــت زدايی 

شهرداری در سال ۹5
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه در 
سال 95 نیز 90 میلیارد تومان از محل بودجه نقدی و غیر نقدی 
برای مناطق محروم و کمتر برخوردار شــهر اصفهان پیش بینی 
شده است، اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر 
اعتراضاتی از سوی محالت برخوردار وارد است که البته ما آن را 
تایید نمی کنیم که مبنی بر بی توجهی به مناطق برخوردار است 
و این اعتراضات با توجه به اسناد موجود وارد نیست.وی در ادامه 
با بیان اینکه هزینه های هر منطقه در خود مناطق تامین می شود، 
اضافه کرد: باید توجه داشــت که هزینه های جاری همه مناطق 
شهرداری تقریبا یکسان اســت اما اعتبارات عمرانی در مناطق 

متفاوت است.

ريیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

انتخاب شهردار با برگزاری انتخابات، ترفند سیاسی است
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پیشنهاد سردبیر: 
رضاییان در راه سپاهان

رامین رضاییان که امید بازگشت به پرســپولیس را داشت به سپاهان 
رسید.کیان ویسی پســر عبدا...ویسی، سرمربی ســپاهان، در صفحه 
اینستاگرام شخصی خود خبری منتشر کرد که از کوچ احتمالی رضاییان 
به این تیم حکایت دارد. وی در پستی نوشت: خبر آمد خبری در راه است.

رضاییان در راه سپاهان

ریو2016

وزنه بردار مصری به عنوان اولین زن ورزشــکار محجبه روی ســکوی 
المپیک ریــو رفت.در رقابــت های وزنه بــرداری زنــان المپیک ریو، 
ســارا احمد وزنه بردار مصری موفق به کســب مدال برنز در دســته 
69کیلوگرم شد.سارا احمد جزو معدود زنانی است که در وزنه برداری 
 به صورت محجبه وزنــه می زنند.او اولین زن محجبــه در المپیک ریو

 می باشــد که موفق به کسب مدال شده و روی ســکوی المپیک رفته 
است.

جــودوکار کویتی که تحت عنــوان تیم مهاجــران در المپیک ریو 
شرکت کرده بود، توانســت مدال طالی رقابت های المپیک ریو در 
بخش تیراندازی را کسب کند.در رقابت های تیراندازی المپیک ریو 
فهد الدهنی کویتی موفق شــد به مدال طال برسد. این ورزشکار که 
تحت عنوان تیم مهاجران در المپیک ریو حاضر اســت، در حالی به 
مدال طال رسید که تاکنون چنین اتفاقی در تاریخ المپیک رخ نداده 
بود.در این رده مارکو اینوچنتی از ایتالیا به مدال نقره دست یافت و 

استیون اسکات از بریتانیا صاحب مدال برنز این رقابت ها شد.

 آندرئــاس توبا، قهرمــان ژیمناســتیک آلمــان که با وجــود پارگی 
رباط صلیبــی به خاطر نام کشــورش به کار ادامه داد، لقب ورزشــکار 
فداکار را گرفت. نماینده ژرمن ها در حالی که مشــغول کار روی خرک 
حلقه در مرحله مقدماتی بود، دچار حادثه شد.او از ناحیه رباط صلیبی 
زانوی راســت، دچار پارگی شــدید شــد. اما با وجود مصدومیتی این 
چنین ســنگین، رنج را به جان خریده و همچنان بــرای موفقیت تیم 
ژیمناستیک کشورش به کار ادامه می دهد. روزنامه مورگن پست چاپ 
هامبورگ نوشــت: توبا، پهلوانی یک پا! این نشــریه در مقاله خود وی 
را ورزشکاری بســیار فداکار و متعصب خواند که با وجود درد ناشی از 

مصدومیت و هشدار پزشکان، به کارش ادامه داد.

مایکل فلپس با مدال طالیی که به خاطر قهرمانی اش در شــنای 200 
متر پروانــه مردان المپیک 2016 ریو کســب کرد، تعــداد مدال های 
طالیــی اش در مواد انفــرادی شــنای المپیــک را به 12 رســاند تا 
قدیمی ترین رکورد به ثبت رســیده برای کسب مدال طال در مسابقات 
انفرادی تاریخ المپیک را تکرار کند. رکوردی که به 2 هزار و 160 سال 
پیش برمی گردد و به نام لئونیداس آف رودس، معروف ترین ورزشــکار 
)دونده( المپیک های دوران باســتان ثبت شــد. لئونیداس طبق گفته 
مورخان المپیک، دونده ای یونانی بود که در فاصله ســال های 164 تا 
152 قبل از میالد مسیح مدال های طالی این رشته را درو کرد و پیش 
از فلپس تنها ورزشــکاری بود که در مواد انفرادی 12 مدال طال کسب 
کرد. فلپس که در حرفه اش 25 مدال المپیــک از جمله 21 مدال طال 
کسب کرده؛هنوز کارش در المپیک ریودوژانیرو تمام نشده است و این 
فرصت را دارد تا رکورد لئونیداس را هم بشــکند. فلپس با اختالف کم، 
موفق ترین و مدال آورترین ورزشــکار تاریخ المپیک است و تنها کسی 
است که در یک دوره از این بازی ها )المپیک 2008 پکن( هشت مدال 
طال کســب کرده اســت. او تا االن در المپیک لندن هم سه مدال طال 
کســب کرده که یکی از آنها انفرادی و دو مدال طالی دیگرش در مواد 

تیمی و امدادی بوده است.
همچنین همزمان با این رویــداد در بخش کانوی مــردان، کالرک از 
بریتانیا به مدال طال دســت یافت و کاورز از اسلوونی صاحب مدال نقره 
شد و ورزشکار کشور جمهوری چک نیز بر سکوی سوم رقابت ها ایستاد 

و صاحب گردن آویز المپیک ریو شد.

به نظر می رســد پلیس برزیل و نیروهای امنیتی برزیل کماکان قادر به 
مهار اشرار این کشور نیســتند و هر روز اتفاق تازه ای برای ورزشکاران 
حاضــر در المپیک می افتد.ســایت ورزش روســیه خبــر داد یوگنی 
کوروتیشــکین یکی از شــناگران روس که در حال رفتــن به یکی از 
رســتوران های ریو بود در مسیر، دو سارق مســلح او را تهدید کردند و 
تمام پول هایش را به سرقت بردند.یوگنی کوروتیشکین در اینستاگرام 
خود نوشــت: این پست من ورزشــی نیست ولی جالب اســت. امروز 
درحالی که در مسیر رفتن به یکی از رســتوران های ریو بودم دو سارق 
مســلح مرا تهدید کردند و تمام پولم را گرفتند. خدا را شکر حالم خوب 
است. این پست را می گذارم تا در آینده کســی به این مصیبت گرفتار 
نشود و مواظب باشــد.دو روز پیش اشــرار ریو دوژانیرو اتوبوس حامل 
 خبرنگاران را به تیر بســته بودند که خوشبختانه کسی کشته نشد ولی

 3 خبرنگار زخمی شدند.

سارا احمد، اولین زن محجبه
 مدال آور در المپیک ریو

 اتفاق تاریخی در المپیک؛
تیم مهاجران به مدال طال رسید

ورزشکار فداکار آلمانی

رکورد تاریخی که فلپس شکست؛ 
پس از 2160 سال!

سرقت مسلحانه از شناگر روس
 در دهکده المپیک

فضای مجازی

کریســتیانو رونالدو اعالم کرده که حاضر اســت بــه قربانیان حادثه 
آتش سوزی اخیر زادگاه او، مادیرا که بر اثر این حادثه خسارت جانی یا 
مالی دیده اند، کمک کند. او به میــگل آلبوکرکه، فرماندار مادیرا گفته 
اســت که برای کمک به حادثه دیدگان آتش ســوزی مادیرا می تواند 
روی کمک مالی او حســاب کند. گفته می شود که حادثه آتش سوزی 
مادیرا که در خارج از مرکز این ایالت در شهر فونچال آغاز شد، ممکن 
است عمدی بوده باشــد و وزش باد نیز به گسترش آن در جنگل های 
منطقه کمک کرده اســت.طبق گزارش ها تاکنون ســه نفر بر اثر این 
آتش سوزی جان خود را از دســت دادن و بیش از 300 نفر نیز مجروح 
شده اند. آتش سوزی گسترده مادیرا اکنون مناطق تاریخی حومه شهر 
فونچال را تهدیــد می کند. در همین حال دولت پرتغال در لیســبون 
اعالم کرده اســت که نیروهایی امدادی فوق العاده ای را برای کمک به 

مهار آتش عازم مادیرا خواهد کرد.

اینتــر و ناپولی هر دو بــه دنبال جذب ســتاره هــای یکدیگر 
هستند. ناپولی قصد دارد ایکاردی را جذب کند و اینتر به دنبال 

اینسینیه است.
بعد از جدایی ایگواین و پیوســتن به یوونتــوس، ناپولی ها هنوز 
به دنبال جذب یک مهاجم بزرگ هســتند. گرچه آنها میلیک از 
آژاکس را خریده انــد، اما با ارائه پیشــنهاد 60 میلیون یورویی، 
قصد دارند تا مائورو ایکاردی، آقای گل ســری آ در سال 2015 
را به ناپولی بیاورند.  از ســوی دیگر، بعد از انتصــاب دی بوئر به 
جای روبرتو مانچینی، این مربی هلندی قصد دارد تا برای تقویت 
خط میانی خود، ژائو ماریوی پرتغالــی را به خدمت بگیرد. البته 
با توجه به قیت باالی ماریو، دی بوئر به ســران اینتر اعالم کرده 
که می توانند اینســینیه، هافبک ایتالیایی ناپولی را نیز به عنوان 

آلترناتیو ژائو ماریو جذب کنند.

کمک رونالدو به قربانیان 
حادثه آتش سوزی مادیرا

تالش اینتر و ناپولی 
برای جذب ستاره های یکدیگر

قربان بردی اف که به دلیل مشکالت مالی روستوف از این تیم جدا شده بود 
با باشگاه اسپارتاک مسکو به توافق رسید!

این در حالی اســت که قربان یکی از گزینه های هدایت تیم ملی روســیه 
هم بود اما تعلل فدراسیون فوتبال این کشور در مذاکره نهایی با وی سبب 
شد روی پیشــنهاد باشگاه اســپارتاک زوم شــود و در نهایت هدایت این 
تیم را در لیگ برتر روســیه برعهده گرفت. با این اتفاق این احتمال وجود 
 دارد که ســردار آزمون هم راهی اسپارتاک شــود. آزمون عالقه خاصی به 
قربان بردی اف دارد و پیش تر هم گفته بود که اگر از سوی باشگاه اسپارتاک 
مسکو پیشنهاد جدی به وی شود روی آن فکر خواهد کرد.در روزهای اخیر 

پیشنهاد باشگاه شالکه 04 آلمان به سردار هم نقل محافل ورزشی بود.

آزمون در راه اسپارتاک مسکو! سرباز تیم ملی، مسافر ایتالیا می شودپادوانی  به استقالل می آید

اقدام جالب بانوی ایرانی 
در حاشیه بازی ایران - لهستان

مهر مادری قهرمان المپیک

 یک خبرنگار ایرانی در حاشــیه دیــدار والیبال ایران و لهســتان اقدام بــه خواندن نماز 
 کرد که این حرکت بازتاب وســیعی در مرکز مسابقات داشــت. در تصویر حرکت زیبای 
خانم محمــدی خبرنگار اعزامی از ایران را مشــاهده می کنید که در حــال اقامه نماز در 

حاشیه دیدار تیم های والیبال ایران و لهستان در جایگاه تماشاگران است.

کریستین آرمســترانگ دوچرخه ســوار تیم آمریکا پس از کسب دهمین طالی 
کاروان کشورش اینگونه پسرش را به آغوش کشید و شادی خود را پس از کسب 

طالی المپیک نشان داد.

المپیک ریو از دریچه دوربین

سروش رفیعی در ماه های اخیر به دلیل مشکالتی که در صدور کارت پایان 
خدمت وی به وجود آمده بود حق همراهی تیم ملی را نداشت.

خالق تیم تراکتورسازی شاید این روزها یکی از شــادمان ترین بازیکنان 
لیگ برتری باشد؛ چرا که چند روز پیش و بعد از مذاکرات متعدد و طوالنی 
مهدی تاج با ستاد کل نیروهای مسلح اعالم شد سربازان برای همراهی تیم 
ملی در مسابقات برون مرزی مشــکلی ندارند.با حضور سروش رفیعی در 
اردوی تیم ملی کی روش گزینه های بیشــتری برای بازی دادن در پست 
پشت فوروارد پیدا خواهد کرد. بعد از خداحافظی مجتبی جباری تیم ملی 
با کمبود هافبک خالق مواجه شد تا جایی که کی روش در خیلی از بازی ها 

به اشکان دژاگه در این پست بازی داد.

در شرایطی که تا کنون هیچ کدام از نزدیکان باشگاه استقالل شایعه تمایل 
علیرضا منصوریان به جذب لئوناردو پادوانی را تایید نکرده اند اما خبرآنالین 
که ارتباط نزدیکی با سرمربی استقالل دارد، کار آبی پوش شدن این مدافع 
برزیلی با استقالل را تمام شــده می داند و درباره او می نویسد:» پادو یک 
فرق اساسی با همه دفاع های دیگر اســتقالل دارد. او فوتبال را روی زمین 
بازی می کند. روی هوا هم عالی اســت. خیلی خوب نفوذ می کند؛ اگرچه 
مشکل اساسی اش کند بودن است. با این وجود، حضور پادو می تواند قلب 
دفاع استقالل را مستحکم کند. او که با سپاهان تمرین می کرد و با این تیم 
قرارداد داشت به دلیل اختالف از اصفهان جدا شده و قراردادش را توانسته 

فسخ کند و حاال بازیکن آزاد است پس می تواند به استقالل بیاید.«
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درحاشیه

»کارلوس کی روش بــه ایران نمی آیــد و از پرتغال 
مســتقیما به ایتالیا می رود.« از نظر ما این خبر یک 

خطی ساده نیست و باید آن را تحلیل کرد.
 مگر در فوتبال حرفــه ای دنیا، ســرمربی تیم نباید 
همه جا یار و یاور تیمش باشد؟ این همراهی نکردن، 
رها کردن، بی خیالی و بی اعتنایی محصول چیست؟ 
دیگران به کی روش بد کردند، دیگران قابلیت های او 
را نادیده گرفتند، دیگــران دانش کی روش را از روی 
بی سوادی انکار کردند، دیگران در کمال بی اعتمادی 
نگاه او را از بــاال به پایین دانســتند، دیگران فوتبال 
بلوک شرق را با غرب مقایســه کردند و به این نتیجه 
رســیدند که فالنی از بهمانی بهتر اســت، دیگران 
گروه هــای مخالــف تشــکیل دادند و بــرای رفتن 
کی روش لحظه شماری می کنند ؛ همه این کار را آنها 
کردند؛ اما تحرکات این آقایان به تیم ملی چه ربطی 
دارد؟ چرا کی روش باید تیم ملی را بــه این بهانه ها 
تنها بگذارد و دســت به یــک کار غیر حرفه ای بزند؟ 
کی روش که این همه فرصت داشت در ایران حضور 
داشته باشــد ناگهان همه چیز را رها کرده و رفته... 
انگار نه انگار که تیمی اینجا وجــود دارد. گویی این 
تیم ملی طفل سرراهی است. امید ما این بود حاال که 
هیچ کس در اینجا دلش به حال تیم ملی نمی ســوزد 
یکی به نام کی روش وجود دارد کــه همه جوره پای 
تیم است. دلمان خوش بود که یکی دارد با عشق کار 
می کند. یکی که سواد درست و حسابی دارد. سرش 
به تنش می ارزد و ســکان دار فوتبال ملی است. خب 
این هم که گذاشــته و رفته... پس دیگر دلمان به چه 

چیز خوش باشد؟
ایــن بی خیالی و بی انگیزگی کی روش به نخســتین 
چیزی که ضربه می زند خود تیم ملی است. ما حتی 
در اوج اختالف نظر کی روش بــا ارکان فوتبال ایران، 
تصمیم او را در ســفر مســتقیم از پرتغال به ایتالیا 

کامال غیر حرفه ای می دانیم.

کی روش چرا به ایران 
نمی آید؟!

1-گری لینکر
مهاجم انگلیسی در طول دوران فوتبالش 281 گل به ثمر 
رســاند؛ اما گل های فراوانی که او به ثمر رساند، تنها نکته 
دوران درخشــان فوتبال لینکر نبود. او یک رکورد دیگر بر 
جای گذاشــت در هیچ بازی کارت قرمزی دریافت نکرد. 
هیچگاه در طــول دوران فوتبالش در تیم هــای اورتون، 
بارســلونا، تاتنهام، ناگویا و تیم ملی انگلیس هم کارت زرد 

نگرفت. او از همه لحاظ یک جنتلمن بود.
2-آندرس اینیستا

اینیستا زننده گل مهم تاریخ فوتبال اسپانیا )گل قهرمانی 
الروخا در فینال جام جهانی برابر هلند در دقیقه 116( در 
طول 700 بازی اش برای بارســلونا و تیم ملی هرگز زمین 
بــازی را به علت دریافــت کارت قرمز ترک نکرده اســت. 

تاکنون داوران 56 بار کارت زرد به او نشان دادند.
3-رائول گونزالس

مهاجم اســپانیایی بیش از 1000 بازی انجام داد و ســه 
قهرمانی در اروپا به همــراه رئال مادرید کســب کرد. در 
مادرید هیچگاه با دریافت کارت مجبور به ترک زمین نشد. 
با وجود این در فصل01-2000، یوفــا او را به خاطر رفتار 
غیر ورزشی از یک بازی محروم کرد. گونزالس در هفته دوم 

لیگ قهرمانان اروپا برابر لیدزیونایتد با دست گل زد. 
4-امیلیانو بوتراگنیو

ال بوییتره یکی دیگر از بازیکنان سرشناس مادرید بود که 
کارت قرمزی دریافت نکرد. او کارت های کمی را در طول 
دوران فوتبالش گرفت. در 341 بازی اش در اللیگا در 12 
فصل تنها پنج بــار کارت زرد را به خود دیــد. در 65 بازی 
به همراه کاســتیا در لیگ دو اســپانیا نیز شرایط مشابهی 
داشــت. در 155 بازی در تیم ملی اســپانیا و رئال مادرید 

فقط سه بار با کارت زرد رو به رو شد.
5-فیلیپ الم

کارلو آنچلوتی، ســرمربی بایرن مونیخ مــی تواند از بابت 
مدافع آلمانی خیالش راحت باشــد. اگر آسیب دیدگی رخ 

ندهد، می تواند همیشه او را همراه داشته باشد. 
الم جزو بازیکنانی اســت که تا به حال اخراج نشده است. 
مدافع آلمانی این رکورد را در بیــش از 700 بازی به ثبت 
رسانده است. او 113 بازی را با پیراهن تیم ملی انجام داده 

است. 
اما برخــی از بازیکنــان کارت های قرمز کمــی در دوران 
فوتبالشــان دریافت کردند. در ادامه به سه بازیکن مشهور 

اشاره می شود.

خوان کارلوس والرون
بازیکن اســپانیایی در دوران حضورش در مستطیل سبز، 
بازیکن برجسته ای محسوب می شد. او در طول 11 فصل 
بازی، تنها چهار کارت دریافت کرد. با وجود این در شروع 
این چنین نبود. در نخســتین فصل حضــورش با پیراهن 
الس پالماس در دســته دوم بارها توسط داور جریمه شد. 
فصل بعد در ســن 21 ســالگی دومین کارت قرمز خود را 

دریافت کرد.
لیونل مسی

مهاجم آرژانتینی نخواهد توانســت بــدون دریافت کارت 
قرمز به دوران فوتبالش پایان دهــد چون یک بار به خاطر 
اعتراض از زمین اخراج شده است. مسی زمانی که 17 ساله 
بود، در یک بازی با تیم دوم بارســلونا برابر پنیا اســپورت 
تافایــا از داور کارت قرمز دریافت کرد امــا این تنها کارت 
قرمز مهاجم آرژانتینی نیست. مسی هنگامی که نخستین 
بازی اش را برای آلبی سلســته انجام داد، تنها 47 ثانیه در 
زمین ماند. مهاجم آرژانتینــی با آرنج به ویلموس وانکزاک 

مجارستانی ضربه زد و اخراج شد.
رایان گیگز

 بازیکن ولزی جــزو بازیکنان تک باشــگاهی محســوب 
می شــود. او در طول دوران حضورش در منچستریونایتد 
هیچگاه کارت قرمز دریافت نکرد اما با پیراهن تیم ملی ولز 
این اتفاق برایش افتــاد. او در مرحله مقدماتی جام جهانی 

2002 کره و ژاپن برابر نروژ از زمین اخراج شد.

پنج بازیکنی که هرگز کارت قرمز نگرفتند

اشک های عابدینی
 پس از چهارمی المپیک

مجتبی عابدینی کاپیتان تیم ملی شمشــیربازی ایران برخالف درخشــش در 
المپیک 2016 در نهایت با شکســت در دیدار رده بندی مسابقات شمشیربازی 
 اســلحه ســابر، به مقام چهارم رســید و با چشــمانی اشــک بار با مســابقات 

وداع کرد.

 اکثر بازیکنان جهــان در طول دوران ورزشــی خود کارت قرمز دریافت کردند؛ اما تعداد انگشــت شــماری
  هم هســتند که با وجود بازی های فراوان، هیچ گاه با کارت قرمز رنگ رو به رو نشــدند. پنج بازیکن مشــهور 

چنین تجربه ای را داشته اند.
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روان شناسی شخصیت 

داستان  کوتاهحکایت 

پیشنهاد سردبیر: 
تبریک و تسلیت بگویید و هدیه بدهید
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دانستنی ها

آیا می دانید قلب میگو ها در سر آنها قرار دارد.
 آیا می دانید گونــه ای از خرگوش قادر اســت ۱۲ ســاعت پــس از تولد 

جفت گیری کند.
 آیا مــی دانید ســطح شــهر مکزیک ســاالنه ۲۵ ســانتی متر نشســت

 می کند.
آیا می دانید موش های صحرایی ســاالنه یک ســوم ذخایر غذایی جهان را 

نابود می سازند.
آیا می دانید بیشــترین سرعت که انسان دســت یافته 40/000 کیلومتربا 

سفینه آپالو ۱0 است.
آیا می دانید چین بیشتر از هر کشوری همسایه دارد و  با ۱۳ کشور هم مرز 

است.
آیا می دانید موریانه ها قادرند تا ۲ روز زیر آب زنده بمانند.

آیا می دانید کبد انســان در ۳00 تــا ۵00 روز نو می شــود؛ یعنی اینکه از 
سلول های جدیدی برخوردار می گردد.

آیا می دانید درازترین دم به سوسمار آب های شور تعلق دارد که درازای آن 
به ۳ متر می رسد.

آیا می دانید قدمت خالکوبی به بیش از ۵000 سال می رسد.
آیا می دانید اغلب مارها دارای ۶ ردیف دندان می باشند.

آیا می دانید شامپانزه ها قادرند مقابل آینه چهره خود را تشخیص دهند اما 
میمون ها نمی توانند.

آیا می دانید قلب وال ها تنها ۹ بار در دقیقه می تپد.
آیا می دانید درازترین جانور یک نوع کرم خاکی اســت کــه درازای آن به 

بیش از ۵۵ متر می رسد.
آیا می دانید اولین کلیسای ساخت بشــر؛ یعنی کلیسای پطرس مقدس در 

انطاکیه ترکیه است.
آیا می دانید تقریبا ۶۵ درصد وزن انسان را اکسیژن تشکیل می دهد.

 آیا می دانید رشــد تعــداد ماشــین ها در جهــان ۳ برابر رشــد جمعیت 
انسان هاست.

 آیــا مــی دانیــد وزیــر دفــاع اســراییل و رییــس حــزب کارگــر آن
 ایرانی االصل می باشند.

آیا می دانید ایران زمان شاه، دارای ورزیده ترین خلبانان دنیا بود و تیم اکرو 
جتش حرف اول را در دنیا می زد.

آیا می دانید بیشترین آمار طالق در جهان متعلق به ایران است.
آیا می دانید کوکا کوال در اصل سبز رنگ است.

 آیا می دانید اســم قــاره ها بــا همــان حرفی که آغــاز می شــود پایان
 می یابد.

مثبت اندیشی

5- تمرین مهربانی:
 با محبت کــردن ارتعاش خــود را باال می بــری و در عوض پاداش 
 آن را هم که رســیدن به خواســته هایت اســت دریافت می کنی. 
همان طوری که دوســت داری با تو رفتار کنند، با دیگران رفتار کن. 
شادی، مسری است. بهتر اســت تو هم به دیگران لبخند بزنی تا دل 
خودت هم شاد شــود. یکی از راه های ابراز لطف و محبت می تواند 

کمک به بنیادهای خیریه یا دوستان باشد. 
مهم نیست که کمک تو ناچیز یا کالن باشد. صرفا جنبه کمک کردن 
مهم اســت. مادامی که تو محبت را جزو عادات خــود قرار بدهی، 
 بســامد قلب تو با بسامد شادی تو یکسان می شــود. در این صورت 

می توانی دیگران را هم از ارتعاش خودت بهره مند کنی. 

سرم را پایین  انداختم و گفتم در خواست ازدواج)!( ندا که 
انگار جا خورده بود مکثی کرد و آب دهانش را قورت داد و 
گفت: مجید جان من و تو به درد هم نمی خوریم. رابطه ما 
رابطه برادر و خواهری اســت و غیر از این هیچ چیزی بین 
ما نیســت .ما از لحاظ تفاهم هم فاصلــه داریم تو با روغن 
ســوخته ســر و کار داری من با کامپیوتر، تو دیپلم داری 
من لیســانس، پس به من حق بده مخالفت کنم. من باید 
با یک نفر در ســطح خودم ازدواج کنم راستش را بخواهی 
 در محل کارم با یکی از مهندس ها قــول و قرارهایمان را 

گذاشته ایم... 
دیگر چیزی نمی شــنیدم خانه  دور ســرم می چرخید، 

نفسم به شمارش افتاده و سرم بدجوری سنگین شده بود 
کاش می توانستم گریه کنم.

 متوجه نشــدم که ندا کی رفت خیلی خســته بودم رفتم 
 به اتاقم تــا کمی دراز بکشــم ولی خوابم نمــی برد دیگر

 نمی توانستم در خانه بمانم، داشــتم خفه می شدم مثل 
آدم هــای راه گم کرده؛ نمی دانســتم به کجــا باید بروم 
 خیلی دلم می خواست با یکی درد و دل کنم سرم را روی

 شــانه هایــش بگــذارم و زار و زار گریــه کنــم از خانه 
 دور شــده بودم تصمیم گرفتم کــه به مغازه بــروم ولی

 می دانســتم دســت و دلم به کار نمی رود .کل روز بیکار 
نشسته بودم نفهمیدم کی شب شد و وقت رفتن به خانه...

در راه صحنه روبه رو شــدن بــا ندا را تجســم می کردم. 
باالخره رسیدم و وارد خانه شــدم، مادرم به استقبالم آمد 
و سراغ ندا را از من گرفت ولی من اظهار بی اطالعی کردم. 
مادرم پرسید: با ندا حرفت شــده؟دعوا کردین؟ با حرکت 
 ســر انکار کردم. مادرم گفت ندا به من زنــگ زد و گفت

 می خواهد مستقل باشد و دیگر حاضر نیست با ما زندگی 
 کند. من هرچه اصرار کردم برای چــه چنین تصمیمی را 
گرفته ای طفــره رفت. تــو را به خدا اگر چیزی شــده به 
من هم بگو. گفتم ندا از حرف های من ناراحت شــده من 
حد خودم را رعایت نکردم و از خانم مهندس درخواســت 
ازدواج کردم نمی دانستم دنیای ما باهم خیلی فاصله دارد. 
مادرم که منقلب شــده بود بدون کوچک ترین حرفی به 
ســمت اتاقش رفت . بعد از جدایی ندا از جمع ما روزهای 
سختی را پشت سر می گذاشتیم و روز و شب های تکراری 
دوباره به ســراغمان آمده بود بعد از گذشت چند هفته از 
طرف پســتچی یک بسته به دستمان رســید ندا برایمان 
کیک و شــیرینی فرســتاده و خبر ازدواجش را با یکی از 
همکارهایش داده بــود و در آخر از تالش های من و مادرم 
تشکر کرده و نوشــته بود در اولین فرصت هزینه هایی که 

برایش پرداخت کرده بودم را پس می دهد.
 مادرم گریه می کرد و من او را به آرامش دعوت می کردم. 
بعد ازآن جریان، دیگر از ندا خبری نشد حتی آن شرکتی 
که قبال می رفت تعطیل شد. من هم چند سال بعد با یکی 
از دخترهای همســایه ازدواج کــردم و از خیال ندا بیرون 
آمدم. یک روز که صفحات روزنامه را ورق می زدم خبری 
در حوادث به چشمم خورد که شــوکه شدم. تیتر روزنامه 
به این شکل بود » زنی به کمک همسرش به کالهبرداری 
بزرگی دســت زدند و تعداد زیادی واحد مســکونی را با 
 وعده دروغین پیش فروش کردند « زن کاله بردار کســی

  نبود جــز نــدا و حکــم قاضی حبــس طوالنــی مدت 
محکومین بود.

»خیـانت« )قسمت آخر( 

10- چهره ذوزنقه ای یا زمین چهره 
تا حدودی شــبیه کوه چهره ها هســتند. چینی ها معتقدند 
اولین انســان هــای روی زمین، زمیــن چهره بودنــد. آنها 
خشــن، کینه ای، لجوج، نامعقول و برخی متخلف هســتند. 
همیشــه می خواهند از همه جلو بزنند. به یــاد گرفتن علم 
 و دانش عالقه زیــادی دارند. اگر دو زمین چهــره با یکدیگر

 هم فکر شوند آن کار به بهترین شکل انجام می شود تا حدی 
که می توانند سنگ را طال کنند. 

در زندگی خانوادگی پیشــرفت خوبی ندارنــد. معموال الغر 
هستند و والدین خونسرد و خشنی دارند. اگر آسمان به زمین 
بیاید تصمیم خود را عوض نمی کنند. در مدیریت سیاست و 

ارتش پیشرفت خوبی دارند. 
11- چهره ذوزنقه ای برعکس )قاعده بزرگ در باال( یا 

سطل چهره: 
پیشانی عریضی دارند. خوشــبخت با اعتماد به نفس، مغرور، 
باهوش، آرام و شاد هســتند. با توجه به اســتقامت خود، به 
ســادگی بر ناراحتی ها و مشــکالت غلبه می کنند. زندگی 
زناشــویی خوبی دارند. برخی از ایده هاو عقایدشــان بسیار 
عالی اســت و باعث پیشرفتشان می شــود. مهربان هستند 
ولی نمی توان فهمید که این محبت از صمیم قلب اســت یا 
مصنوعی. اگر کسی با آنها آشنا شــود چون مطمئن نیستند 
که او چه احساسی دارد، از او دور می شــوند. آنها در تجارت 

موفق هستند. 
12- چهره استخوانی:

 چهره آنها پر از برآمدگی اســت. نامتعادل، متکبر، خودخواه 
و با قدرت هستند. زندگی با آنها سخت است و همسر خوبی 
نیستند. نه کسی را دوست دارند نه دوســتان زیادی دارند. 

رهبر و مدیران خوبی هستند. 
13- چهره نامنظم: 

در این چهره قرینه کمتر دیده می شــود به طوری که دهان 
 و بینی خــارج از مرکز چهره هســتند. کمتر کســی چنین

 چهــره ای دارد. خــوش اقبال، کینــه توز، خشــن و بعضا 
خالفکارند. از نظر احساسات ضعیف و شدیدا وابسته هستند. 

تبریک و تسلیت بگویید و هدیه بدهید
از هر فرصتی که به دســت می آورید اســتفاده کنید 
تا رابطه خود را با دیگران تقویت کرده باشــید، موردی 
را تبریک بگویید، به مناســبتی هدیــه بخرید و حتی 
 در مواردی که الزم اســت تســلیت بگویید، خصوصا 
تســلیت ها را حتما بگویید. بار احترام و عاطفه ای که 
تسلیت در خود دارد به هیچ عنوان در تبریک و تهنیت 
وجود ندارد. اگر شــما به هنگام جشــن تولد یا ازدواج 
شــخصی به او هدیه بدهیــد، او در آن لحظات خودش 
آنقدر شــاد اســت که نیاز چندانی به محبــت و توجه 
دیگران ندارد اما هنگام از دســت دادن کسی وقتی که 
شخصی غمگین اســت و در خالء روحی به سر می برد 
تسلیت شما به وی عطوفت و مهر بیشتر می دهد و برای 
او موثرتر است. در تبریک گفتن شیوه نوشتاری بسیار 
تاثیر می گذارد و در تسلیت گفتن شیوه حضوری. برای 
تبریک که می روید نوشــته ای حاکی از تبریک با خود 

ببرید چون بسیار تاثیرگذار و احترام برانگیز است. 
در دو خط هم که شــده از صمیم قلب تبریک بگویید. 
هنگام هدیه دادن، بســته بندی، پوشش و کادویی که 
استفاده می کنید بیانگر احترام شما به فرد متقابل است. 
به هر ترتیب فرصت های تبریک گفتن و هدیه دادن را 
از دست ندهید و در زمان های تسلیت گفتن حتما این 
کار را انجام دهید. تاریخ های مرتبط با این فرصت ها را 

حتما در دفترچه یادداشت خود داشته باشید. 

- آنکه به خانواده احترام نمی گذارد، نه برای جامعه احترام 
قائل است نه برای خودش و نه برای بشریت. 

- اگر انســان تنها در روزهایی کار کندکه همه چیز بر وفق 
مراد است، در عمرش کاری از پیش نمی برد. 

- اگر رازم را مســکوت نگه دارم، آن راز زندانی من اســت؛ 
 اگر بگذارم از دهانم خارج شــود، این منم کــه زندانی آنم.

 بار درخت سکوت، میوه آرامش است. 
 - انســان حوادث زندگی خود را هرچند بســیار بی ارزش و

 بی اهمیت باشد با کل تاریخ جهان عوض نمی کند. 
- دشمنان خود را دوســت بدارید، زیرا بهترین جنبه های 

شما را به نمایش می گذارند. 
- عقاب از پرواز خود مست است. بلبل از شب های تابستان. 
دشت ازگرما می لرزد. کاش هر هیجانی بتواند برایت نوعی 
مستی باشد. اگر آنچه را که می خوری سرمستت نکند، بدان 

از آن جهت است که به حد کافی گرسنه نبوده ای.
- وقتی چیزی را گم می کنیم، مصرانه در تکاپوی یافتن آن 
می شویم. شگفتا وقتی که خودر ا گم می کنیم، تالشی برای 

یافتن خود نمی کنیم!

اعتماد به نفس

هایالیت

هارون الرشــید درخواســت کرد کسی را 
برای قضاوت در بغداد انتخاب نمایید.

اطرافیان او همه با هم گفتنــد عادل تر از 
بهلول سراغ نداریم او را انتخاب کنید.

خلیفه دستور داد بهلول را نزد او بیاورند.
بعد از دیدار با بهلول به او پیشــنهاد قاضی 

شدن در بغداد را داد.
بهلول گفت : من شایسته این مقام نیستم 

و صالحیت انجام چنین کاری را ندارم.
هارون الرشــید گفت : تمام بزرگان بغداد 
تو را انتخاب کرده اند چگونه اســت که تو 

قبول نمی کنی !
بهلول جــواب داد : من از اوضــاع و احوال 
خودم بیشــتر اطالع دارم و این ســخن یا 

راست است یا دروغ.
اگر راست اســت که من به دلیلی که گفتم 
شایسته این مقام نیســتم و اگر هم دروغ 
باشد که شخص دروغگو صالحیت قضاوت 

کردن ندارد !
هارون الرشــید اصرار فراوان کرد و بهلول 
در خواست کرد یک روز به او مهلت دهند 

تا فکر کند.
فردا صبــح اول طلــوع بهلول بــر چوبی 
نشســت و در خیابان ها فریاد می زد اسبم 

رم کرده بروید کنار تا زیر ســمش گرفتار 
نشده اید.

مردم گفتند : بهلول دیوانه شده است !
خبر دیوانگــی بهلول به خلیفه عباســی 

رسید !
هارون الرشــید لبخند تلخی زد و گفت: او 
دیوانه نشده است او به خاطر حفظ دینش 
از دســت ما فرار کرده تــا در حقوق مردم 

دخالتی نداشته باشد !
حتی زمانــی که از غــذای خلیفــه برای 
 او مــی آوردند می گفــت: این غــذا را به 
سگ ها بدهید بخورند با اینکه اگر آنها هم 

بفهمند مال خلیفه است نخواهند خورد !

دخترک چند روزی بود که پاش شکســته و توی خونه مونده بود. 
از اینکه خونه نشــین شده ونمی تونســت راه بره کالفه شده بود.

تصمیم گرفت به پارک بره تاحال وهواش عوض شه .

وقتی روی نیمکت پارک نشست، چشمش به دختری که د و پاش 
فلج بود وروی نیمکت روبه رو نشســته بود افتــاد. از مادرش که 
اونو به پارک برده بود خواست تا روی اون نیمکت کنار اون دختر 
بشینه.وقتی نشست سالم کرد وســر صحبت رو با اون باز کرد. با 
حالتی اندوهناک وگالیه مند گفت، خیلی ســخته که دیگران راه 
می رن و ما نمی تونیم. دختری که پاهاش فلج بود با تعجب به اون 
نگاه کرد. دخترک ادامه داد، تازه امثال شــماها رو درک می کنم. 

دختر در جوابش خندید .
دخترک پرســید ،چــرااز حرف های مــن تعجب کــردی ،چرا 
خندیدی.دختــر جــواب داد ،دلیل تعجــب من ازاینــه که تو 
حســرت راه رفتن دیگران رو می خوری در حالــی که من خودم 
رو خوشــبخت تر از اونا می بینم.چون فکر مــی کنم من راحتم 
واونا خســته می شــن که راه می رنو دلیل خنده  من اینه که تو 

فکر می کنی امثــال منو درک می کنی. دختــرک گفت، مگه ما 
مثل هم نیســتیم. دختر جواب داد نه، چون تو پرنده ای هســتی 
که آزاد بودی. چند روزه که اسیر شــدی. برای همینه که خودتو 
به در ودیوار می کوبی و حســرت آزادی رو می خوری. ولی من از 
بدو تولد تو قفس بودم.معنی آزادی رو نفهمیدم که حســرت اونو 
بخورم و برای رســیدن بهش تالش کنم. برای همینه که متعجبم 

از شکوه های تو. من خیلی راضیم از این وضع.
دخترک خیلی فکر کــرد حق با اون دختر بود. خدا را شــکر کرد 
که اونقدر خوشــبخت بود که می تونســت تفاوت بین ســختی 
 و آســایش رو درک کنــه. تــازه فهمیده بــود که همیشــه این

  آدم های خوشبختند که درد رو حس می کنند ومی نالند وشکوه 
می کنند. چرا که اون کســی که خوشــبختی رو حس نکرده از 

بدبختی شکوه ای نداره.

حسرتقضاوت بهلول

شخصیت شناسی و نوع حاالت چهره )4( 

 همه انســان ها به صورت ذاتی و طبیعی به زیبایی گرایش دارند و به 
سمت آن کشیده می شوند. زیبایی امری اســت که هرگز هیچ یک از 
فیلسوفان و دانشمندان نتوانســته اند به تعریفی یکسان از آن دست 

یابند. علت اصلی این امر هم نسبی بودن امر زیبایی است.
به بیان دیگر چون زیبایی امری نسبی است تعریف آن از دید هر فردی 
به چیزی خاص اطالق می گردد. در واقع زیبایی از دید افراد متناسب 
با نوع نگاه و تفکرشان متفاوت است. ممکن است فردی امری یا چیزی 
را زیبا بنامد در حالی که دیگری همان امر یا شی را نه تنها زیبا ندانسته 
بلکه زشت بداند؛ اما به هر صورت توجه به زیبایی و تمایل آن در همه 
انســان ها وجود دارد. یقینا این رغبت و تمایل به داشتن زیبایی ها در 
امر مهمی چون ازدواج هم برای افراد نمود پیدا کرده و آنها را به انتخاب 

همسری زیبارو ترغیب می نماید.
مطمئنا دوست داشتن و به دل نشســتن چهره و ظاهر همسر یکی از 
مهم ترین اصول ازدواج است. زیرا زن و مردی که با هم ازدواج می کنند 
عالوه بر همه چیز باید نسبت به ظاهر یکدیگر نیز تمایل و عالقه داشته 
باشند و یکدیگر را تحمل ننمایند. اهمیت این امر تا به جایی است که 
بزرگان از قدیم االیام از ضرب المثل »علف باید به دهن بزی شــیرین 

بیاد« بسیار استفاده می کردند.
به خاطر همین دالیل است که افراد باید قبل از ازدواج ابتدا به تعریفی 
از زیبایی از نظر خود دست یابند و سپس براساس تعریف به دست آمده 

شخصی را به عنوان همسر دلخواه برای خود انتخاب کنند.
–  درست تعریف کردن امر زیبایی توسط شخص: افراد باید در 
این قضیه به اعتدال و دوری از افراط و تفریط توجه نمایند. به بیان دیگر 

داشتن تناسب دختر و پسر در زیبایی و جسم کامال ضروری است.
–  تفاوت دیدگاه زن و مرد در امر زیبایی: معموال دیدگاه های زن 
و مرد در زیبایی نه تنها یکسان نیست، بلکه در مقابل یکدیگر نیز قرار 
دارد. زیبایی همسر از نظر مرد، تناسب اندام، ظرافت مو و ابرو، زیبایی 
چشم و لب و دهان، ایمان، حیا، عفت و پاکدامنی زن است و از نظر زن، 
زیبایی همسر، قدرت و نیرومندی، شــهرت اجتماعی، غیرت و پاکی 

چشم و فکر و عمل و … است.

علف باید به دهن بزی 
شیرین بیاد

کاریکاتورشعرضرب المثل

»امام عاشقانی«
من آهویی در پی دام تو هستم

کبوتر زخمی بام تو هستم
اگر  برانی  زدرت  نروم  من

چرا که من تشنه جام تو   هستم
امام  عاشقانی   رئوف و  مهربانی

منه شکسته دل را ز غصه می رهانی
صحرا صحرا بهشت من رضا
عشق تو در سرشت من رضا

درد مرا تو می کنی دوا
می کشدم فراق کربال

امام  عاشقانی
رئوف و مهربانی

شده ام شرمنده تو
من گدا و بنده تو

شدم مقیم این حرم تو آقا
کشد مرا لطف و کرم تو آقا

امام عاشقانی
رئوف و مهربانی

به گنبد تو آقا شده ام خیره
به پنجره فوالد دله من گیره

امام عاشقانی
رئوف و مهربانی
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اجراييه
شــماره    9510420350700212 اجراییــه: شــماره   5 /333
پرونده:9309980350701156 شــماره بایگانی شعبه:931337 بموجب 
درخواســت اجراي حكم مربوطه بــه شــماره 9510090350701839 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9509970350700372  محكوم علیهم 1- امیر 
غریب فرزند پرویز  2- ابراهیم قدیم ماللو فرزند حســین هر دو به نشانی 
تهران خ شــیدایی بازار تیمچه حاجب الدوه مقابل حوض بزرگ فروشگاه 
رویال متضامنــًا محكومند بــه پرداخت مبلــغ 100/000/000 ریال وجه 
چک به شماره 2381/817131-1393/11/25 به عهده بانک تجارت بابت 
اصل خواسته به انضمام هزینه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه از زمان 
سررسید چک و همچنین حق الواله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محكوم 
له سعید امینی فرزند شكرا... به نشانی اصفهان خ حافظ کوچه کرمانی مقابل 
پارکینگ مجتمع پارســیان فروشــگاه جام جم با وکالت حسین محمدیان 
فرزند یداله و مهری نمازیان فرزند جواد هر دو به نشانی اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شمالی خیابان شیخ مفید ساختمان عقیق طبقه 1 واحد 1 و نیز 
پرداخت حق اال جرای دولت در حق صندوق دولت. محكوم علیه مكلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی بــرای پرداخت محكوم به بدهد.

3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میســر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محكوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامــل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری بــه هر نحو با انگیزه فرار 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد 
موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم 
به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیــت مالی 1394(. م الــف: 14662 شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)461 کلمه، 5 کادر(
اخطار اجرايی

5/337 شماره: 2097/93 به موجب رای شماره 583 تاریخ 94/3/31 حوزه 
7 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم 
علیه وحید خانی نجف آبادی به نشــانی مجهول المكان محكوم اســت به 
پرداخت مبلغ ســی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
یكصد و هشــتاد و پنج هزار ریال بابت خسارت دادرســی و هزینه نشر 
آگهی طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/6/2 
تا زمان وصول در حق محكوم له احمدرضا مظاهــری ماربری با وکالت 
اصغر جعفری به نشانی فالورجان مقابل بیمارستان حضرت امام خمینی 
ســاختمان کیان واحد یک و پرداخت نیم عشــر حق اجرا. ماده 34 قانون 
اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن 
میسر باشد 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:14579 شعبه 7 حقوقی مجتمع 
شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )197 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرايی
5/338 شماره: 2096/93 به موجب رای شماره 582 تاریخ 94/3/31 حوزه 
7 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیه 
وحید خانی نجف آبادی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
مبلغ سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ یكصد و 
هشتاد و پنج هزار ریال بابت خسارت دادرسی و پرداخت هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه قانونی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید 
93/5/25 تا زمان وصول در حق محكوم له احمدرضا مظاهری ماربری با 
وکالت آقای اصغر جعفری به نشانی فالورجان مقابل بیمارستان حضرت 
امام خمینی ســاختمان کیان واحد یک و پرداخت نیم عشر حق اجرا. ماده 
34 قانون اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم 
علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم 
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 
تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:14580 شــعبه 7 
حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )200 

کلمه، 2 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

5/340 شــماره صــادره : 1395/43/258629نظر به اینكــه تحدید حدود 
ششــدانگ پالک شــماره 3274 فرعی از 25/846  واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق رای قانون تعیین تكلیف اراضی فاقد ســند غرب اصفهان  
به نام حبیب اله ابراهیمی علون آبادی فرزند رســول مفروز و در جریان 
ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 95/06/15 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالكین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ 
انتشار: 1395/05/23 م الف: 14898 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان)152 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکيت

5/341 شماره:1395/04/258255 نظر به اینكه ســند مالكیت 58 سهم از 
14840 سهم ششدانگ قنوات ســه گانه معروف باال که عبارت از نو کنف 
بزرگ کنف کوچک به شماره پالک شماره 19- اصلی ردیف 146 واقع در 
طار جز بخش 11 حــوزه ثبتی نطنز که در ذیل ثبت یــک صفحه 275 دفتر 
جلد 2 امالک به نام ســید میرزا امیری طاری صادر و تسلیم گردیده است. 
سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 93/5323/337 
-1393/07/28 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود آن 
ذیل شماره 60476 الی 60478 – 1394/03/28 به گواهی دفتر خانه 7  نطنز 
رسیده است  مدعی است که سند مالكیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنای ســند مالكیت ملک فوق را نموده اند لذا 
مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود ســند مالكیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالكیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالكیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالكیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالكیت المثنی طبق مقررات خواهد 
شــد. م الف: 228 عباسعلی عمرانی رئیس ثبت اســناد و امالک نطنز)243 

کلمه، 3 کادر(

تحديد حدود اختصاصی
5/347 شــماره صادره: 1395/82/259157 نظر به اینكــه تحدید حدود 
ششدانگ یكدرب باغ مشجر مشهور شش قفیزی پالک شماره 183 فرعی 
واقع در کوی پایین کامو پالک 21- اصلی بخش 12 کاشان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام زهرا زین الدین فرزند غالمعلی و غیره در جریان ثبت 
اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به 
دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز یكشــنبه مورخ 95/6/14 ســاعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این  آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار میگردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهــی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالكین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 
روز شــنبه مورخه: 95/5/23  نوروز رئیــس اداره ثبت اســناد و امالک 

جوشقان)153 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

5/320 شــماره ابالغیــه: 9510100361704046 شــماره پرونــده: 
9509980361700140 شــماره بایگانی شعبه: 950156  خواهان/ شاکی 
عفت عماد الســاداتی  دادخواســتی به طرفیت  خواندگان سید حسین میر 
محمد صادقی و مجید نصری به خواســته ابطال ســند رسمی )موضوع 
سند ملک است( و مطالبه خســارت دادرســی  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیكبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 214  
ارجاع و به کالســه 9509980361700140 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/07/12 و ساعت 10/30 تعیین شده است. به علت مجهول المكان 
بودن خواندگان  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 یكی از جراید کثیراالنتشــار 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 دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف:14656 شــعبه 28 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)182 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم 

5/319 شــماره ابالغیــه: 9510100354602272 شــماره پرونــده: 
9409980364901409 شماره بایگانی شعبه: 950619 در پرونده کالسه 
9409980364901409 برای قدسیه موذنی به اتهام تهدید و مزاحمت تلفنی 
و توهین به اشخاص عادی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به 
این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1395/07/12 ساعت 10/30 
تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسی به 
متهم و در اجرای مقــررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرســی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در 
صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 
م الف:14635 شعبه 120 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 120 جزایی سابق( 

)124 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

5/336 شماره: 2098/93 به موجب رای شماره 553 تاریخ 94/3/26 حوزه 
7 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم 
علیه وحید خانی نجف آبادی به نشــانی مجهول المكان محكوم اســت به 
پرداخت مبلغ سی و ســه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
یكصد و هشتاد و پنج هزار ریال بابت خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه قانونی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/7/12 تا 
زمان وصول در حق محكوم له احمدرضا مظاهری ماربری با وکالت آقای 
اصغر جعفری به نشانی فالورجان مقابل بیمارستان حضرت امام خمینی 
ساختمان کیان واحد یک و پرداخت نیم عشر حق اجرا. ماده 34 قانون اجرای 

احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر 
باشد 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:14578 شــعبه 7 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )198 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

5/329 در خصوص پرونده کالســه 864/95 خواهــان محمود میرزایی 
با وکالــت خانم امیریان دادخواســتی مبنــی بر مطالبه بــه طرفیت وحید 
حقیقی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/7/17  ساعت 11 
صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
 به این شعبه واقع در شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:14593 شــعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)101 کلمه، 1 کادر(
اجراييه

شــماره    9510420350700213 اجراییــه: شــماره   5 /334
پرونده:9209980350701373 شــماره بایگانی شعبه:921570 بموجب 
درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره  9510090350701845 و 
شــماره دادنامه مربوطــه 9309970350701161  محكوم علیه فرشــاد 
فیوچ فرزند فریدون به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 4/005/000 ریال بابت 
هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز به پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ مطالبه 92/12/18 تا زمان وصول 
وجه آن در حق محكوم له محمدرضا جهان بخش فرزند حســن به نشانی 
اصفهان اتوبان چمران بین خ ال محمد و کاوه جنب نمایندگی ایران خودرو 
نمایشگاه اتومبیل طوفان و نیز پرداخت حق االجرای دولت در حق صندوق 
دولت. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
عنوان نزد بانكها و موسســات مالی و اعتباری ایرانــی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیــری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل 
نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 14663 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)421 کلمه، 5 کادر(

حوادث جهانيادداشت

پیشنهاد سردبیر: 
خودکشی عاشق پیشه به  خاطر عکس جعلی در تلگرام

دختر نوجوانی که نتوانســت خودرویش را کنترل کند پس از برخورد با 
مغازه تعمیر لوازم برقی، بر اثر شدت تصادف جانش را از دست داد.

دختر 15 ساله ای که بی اجازه پدرش خودرو را برداشته و در خیابان های 
شــهر لوتن در انگلیس ویراژ می داد، پس از آنکه به علت ســرعت زیاد 
نتوانست ماشین را کنترل کند، با مغازه لوازم برقی برخورد می کند و پس 
از تخریب مغازه و خودرویش، به طرز فجیعی کشته می شود. پلیس لوتن 
در ارتباط با این حادثه ناگوار گفت: دختر نوجوان کمربند ایمنی نبسته 
بوده و با سرعت بسیار زیادی رانندگی می کرده، درحالی که اگر تابع قانون 
بود، هیچ اتفاقی برایش رخ نمی داد. قربانی که آنیا نام دارد، به طرز بسیار 

دلخراشی جانش را از دست داد.

جسد مادر و دختری که در پنســیلوانیا به قتل رسیده بودند، در حاشیه 
شهر پیدا شــد. جســد دختر و مادر جوانی که همســایه ها از ناپدیدی  
شدنشــان اطالع داده بودند در یک گاراژ در حومه شــهر پیدا شد.پس 
از گذشــت چند روز بی خبری از شــرلی  و دخترش جینیا، همسایه ها 
مفقودی آنها را بــه پلیس اطالع دادنــد و در نهایت پــس از یک هفته 
جســد آنها در حالی پیدا شــد که با ضربات چاقو به قتل رسیده بودند.

گمانه زنی ها پلیس را به ســمت جری که 21 ســال دارد و سرباز ارتش 
آمریکاست، کشاند.پس از تحقیقات مشخص شد، جری ده روز است که 
به محل خدمت خود نرفته و پدر و مادرش نیز از او اطالعی نداشتند.پس 
از چند روز جســت وجوی پلیس جری که در خانه دوستش پنهان شده 
بود، دستگیر شد.دادگاه جری را به عنوان فرد بالغ تشخیص داد و به علت 

محرز بودن بیماری روانی او، جری به 35 سال حبس محکوم شد.

مردی که به کودک 3 ســاله در یک گاراژ متروکــه تعرض کرد به کمک 
رهگذری که صدای فریاد او را شنیده بود، دستگیر شد.

کارلوس به اتهام تعرض به دختربچه 3 ساله در یک گاراژ متروکه و ضرب 
و شتم او، در دادگاه محاکمه شد.متهم که 34 ساله است، پس از خوردن 
مشروبات الکلی به بهانه خریدن بســتنی، کودک خردسال را که لیا نام 
دارد، می ربایــد و به یک گاراژ متروکه در حاشــیه فلوریدا می برد تا نیت 

شیطانی اش را پیاده کند.
او پس از تعــرض، لیا را به قــدری کتک می زندکه دنده راســت او ترک 
بر می دارد.خانم وینگز کــه در حال عبور از کنار ایــن گاراژ بوده، صدای 
ضجه های کودک را  می شنود و سریعا با پلیس تماس  می گیرد. کارلوس 

پس از دستگیری به بازداشتگاه منتقل شد.
متهم در اعترافات خود به پلیس گفت: لیا اولین کودک نیســت که طعم 
خشن تعرض را می چشد. دختر من برای همین اتفاق وقتی 5 سالش بود، 

جانش را از دست داد و من برای همیشه داغدار دخترم هستم.
پس از تحقیقات مقدماتی، صحت حرف های کارلوس محرز شد و پلیس 
متوجه شد متهم ســال گذشــته دخترش را به علت تعرض و خونریزی 

داخلی از دست داده است. 
دادگاه، کارلوس را به اتهام تعرض و ضرب و شتم به 8 سال زندان محکوم 

کرد.

مرگ دلخراش دختر نوجوان 
در تصادف هولناک

 قتل شوم مادر و دختر
 به دست پسر سرباز 

تعرض مرد 34 ساله
به کودک  3 ساله در آمريکا 

چند       ی قبل مرد       ی د       ر شهرســتان کازرون وقتی به باغش 
رفت، بعد        از باز کرد       ن د       ر و جست وجو د       ر باغ، جسد        جوانی 
را پید       ا کرد        که ســرش از تنش جد       ا شــد       ه بود. او سریع با 

پلیس تماس گرفت.
دقایقی بعد تیمی از ماموران در محل قتل حاضر شــده و 
تحقیقات جنایی در این باره آغاز شــد. بررسی محل نشان 

می داد، هیچ آثاری از ورود به زور دیده نمی شــود و قاتل و 
مقتول به راحتی وارد باغ شده اند.

پس از انجام تحقیقات مقدماتی، پروند       ه برای بررسی های 
تخصصی د       ر اختیار مأموران اد       اره پلیس آگاهی قرار گرفت 
و جست وجوهای تخصصی برای کشــف راز جنایت اد       امه 
یافت. مأموران د       ر نخستین اقد       ام به بررسی هویت مقتول 

 پرد       اختند       . بررســی ها نشــان می د       اد        که ایــن مرد        جوان
  از مد ت هــا قبل با فــرد       ی بر ســر یک د       ختــر اختالف

 د       اشته اند.
او  قصــد        ازد       واج با دختر را د       اشــته، اما بــا مخالفت رقیب 

عشقی خود روبه رو شد       ه است.
 با کشــف این سرنخ، دســتگیری رقیب عشقی در دستور 
کار پلیس قرار گرفت، اما پسر جوان بعد        از جنایت به طرز 

مرموزی ناپد       ید        شد       ه بود    .
کارآگاهان برای د       ســتگیری متهم بــا نیابت قضایی راهی 
محل سکونت وی شد       ند،        اما د       ر آنجا نیز رد       ی از او نیافتند       ، 
حتی خانواد       ه اش هم از وی خبری ند  اشتند       . کارآگاهان که 
مطمئن بود ند        این جوان عامل جنایت هولناک اســت، با 
انجام تحقیقات گسترد       ه و رد       یابی های تخصصی سرانجام 
بعد        از گذشــت مد       تی، مخفیــگاه وی را شناســایی و او را 

د       ستگیر کرد ند       .
وی بعد        از انتقــال به اد      اره آگاهی د   ر بازجویی ها، نخســت 
خود        را بی گناه د       انست و به مأموران گفت: از قتل آن جوان 
اطالعی ند       ارد       . تحقیقات از متهم ادامه داشــت تا اینکه او 

لب به اعتراف گشود و به قتل اعتراف کرد.
وی د       رخصــوص انگیــزه اش از جنایت گفــت: من و آن 
جوان )مقتول( هر د       و به یــک دختر عالقه مند        بود       یم و من 

می خواستم هرطور شد  ه با او ازد       واج کنم. 
وقتی از این ماجرا باخبر شــد       م و فهمید       م که مقتول نیز به 
آن د       ختر عالقه د       ارد        و حاضر نیست از ازد       واج با او منصرف 
شود       ، تصمیم گرفتم هر طور شد       ه وی را از سر راهم برد       ارم. 
به همین خاطر او را به باغی کشاندم و بعد از ارتکاب قتل، از 
صحنه جنایت فیلمبرداری کردم. به گزارش خبر جنوب، 
 در ادامه مشــخص شــد، از چندی قبل فیلمی از صحنه

  قتل پســری جوان در شــبکه های اجتماعی منتشر شده 
بود که بررســی ها نشــان داد، مربوط به این جنایت بوده 

است.
 تحقیقات پلیســی در این رابطه در پلیــس آگاهی ادامه 

دارد.

فيلمبرداری از صحنه قتل رقيب عشقی

 پسر جوان وقتی نقشه قتل رقیب عشــقی اش را کشــید       ، تصمیم گرفت از جنايت هولناکش فیلمبرد       اری 
کند       .داستان همان داستان تکراری مثلث عشقی است که در نهايت به جنايت ختم شد. 

من و آن جوان 
)مقتول( هر د       و 

به يک دختر 
عالقه مند        بود       يم 

و من می خواستم 
هرطور شد  ه با او 

ازد       واج کنم

دختر جوان با ارســال عکس رگ بریده شده در تلگرام برای 
پسر مورد عالقه اش، او را مجبور به خودکشی کرد.

 پســر جوان به تصور اینکه ایــن دختر خودکشــی کرده، 
خودش را حلق آویز کرد. چند روز پیش خانواده ای با حضور 
در شعبه هشتم بازپرســی دادســرای امور جنایی تهران از 
 دختری که منجر به مرگ پسرشــان شــده بود، شــکایت 

کردند.
این خانواده به بازپرس ایلخانی گفتند: پســرمان با دختری 
جوان آشنا شده و تصمیم به ازدواج گرفتند. اما بنابر دالیلی 
این کار انجام نگرفت و پســرم خودش را با طناب حلق آویز 

کرد و به زندگی اش پایان داد. 

در بررسی گوشی تلفن همراه پسرم متوجه شدیم او و دختر 
مورد عالقه اش برای پایان دادن به زندگیشان هم قسم شده 
بودند و حتی دختر جوان عکس دســتی کــه رگ آن بریده 

شده بود را در تلگرام برای پسرم فرستاده است. 
ســاعاتی بعد پســرم به گمان اینکه دختر جوان خودکشی 
کرده، خــود را حلق آویز نمود. دختر جوان با ارســال عکس 

جعلی درباره خودکشی باعث مرگ پسرمان شد. 
پســر ما اگر می دانســت دختر مورد عالقه اش زنده اســت، 

هیچگاه خودکشی نمی کرد.
همزمــان با شــکایت ایــن زن، دختر جــوان به دادســرا 
فراخوانــده شــد و گفــت: قــرار بــود بــا هــم در یــک 

 روز خودکشــی کنیــم کــه مــن ترســیده و منصــرف 
شدم.

 بعد از آن با وی تماس گرفتم که جــواب نداد. بعد در تماس 
با دوستانش متوجه شــدم او خودش را حلق آویز کرده و به 

زندگی اش پایان داده است. 
 بــاورم نمی شــد واقعا ســر حرفــش مانده و خودکشــی 

کرده است.
دختر جوان ادامه داد: اگر می دانســتم او خــود را حلق آویز 

می کند، هیچگاه این تصمیم را نمی گرفتم. 
من به او عالقه داشتم و از مرگش ناراحتم. تحقیقات قضایی 

همچنان  ادامه دارد.

کارگر 32 ســاله در اثر ریزش آوار ساختمان در حال 
تخریب در خیابان عســکریه دوم اصفهان جان خود را 

از دست داد. 
 مدیــر روابــط عمومــی ســازمان آتــش نشــانی 
 و خدمــات ایمنــی شــهرداری اصفهــان در همین 
 راســتا اذعــان داشــت:این حادثــه در خیابــان 
 عســکریه دوم رخ داد و نیروهــای این ســازمان به 
محض اطالع از ایســتگاه های4،5و7 بــه محل اعزام 

شدند.
محمد شــریعتی ادامه داد:بعد از رسیدن آتش نشانان 
به محل و ایمن ســازی محــل حادثه به ســرعت با 
اســتفاده از تجهیزات و ابزارهای مخصوص، عملیات 
آواربرداری آغاز شــد و در نهایت کارگر 32 ساله را از 

میان آوار خاک خارج کردند.
وی تصریح کرد: بــا خروج کارگر، عوامــل اورژانس و 
فوریت های پزشکی مشــغول امداد رسانی شدند ولی 
با معاینات اولیه مشخص شد وی جان خود را از دست 

داده است. 
وی افــزود: نیروهای این ســازمان پــس از حصول 
اطمینان از عدم وجود شــخص دیگــری در زیر آوار، 
ضمن تحویل محــل به عوامل انتظامــی به ماموریت 

خود پایان دادند.

درجریان درگیری خیابانی مســلحانه با ســالح سرد 
در یکی از محالت خمینی شــهر، 8 نفر زخمی شدند 
که پــس از انتقــال، مجروحین به ضرب و شــتم در 
بیمارســتان ادامه داده و آرامش این محــل را به هم 
زدند. در جریان درگیری ونزاع دســته جمعی  حدود 
15 تا 20 نفر در یکی از محالت خمینی شــهر که به 
علت مسائل خانوادگی صورت گرفته بود ،برخی افراد 
سالح سرد به همراه داشته و پس از انتقال مجروحین 
در بیمارستان اشــرفی نیز به ضرب و شتم ادامه داده 
و باعــث رعب و وحشــت و بــه هم خــوردن آرامش 

بیمارستان شدند. 
دراین درگیری  8 نفر زخمی شدند که 2 نفر به صورت 
ســرپایی مورد درمان قرارگرفته و ســپس بازداشت 
شدند.شایان ذکر است ســالیانه دراستان اصفهان به 
طور میانگین بین 40 تا 42 هزار نزاع خیابانی صورت 

می گیرد .

تخريب غیر اصولی
قربانی گرفت

 درگیری خونین 
در بیمارستان خمینی شهر

حوادث ايران
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دانستنی ها

خواندنی

خانه داریآشپزی

مواد الزم:میگو ۱ کیلو،پیاز درشت 
یک عدد،آرد دو ســوم لیوان،آبلیمو 
یک قاشــق ســوپ خوری، ماست 
دو قاشــق ســوپ خوری، زعفران 
نصف قاشق چای خوری، تخم مرغ 
 یک عــدد، نمــک  به مقــدار الزم،

قاشــق  یــک  پــودر  بکینــگ    
چای خوری، فلفل به مقدار الزم.

 روش تهیه : 
ابتدا میگو را پوســت کنده ، شســته و ســپس درون آب پیاز ) یک عدد پیاز درشت را 
 پوســت کنده رنده کرده و آن را بین دو دســت فشــرده و آب پیاز را درون یک ظرف

 می ریزیم ( با مقداری آبلیمو و فلفل سیاه ریخته و مخلوط می کنیم . در ظرف را بسته 
و یک ســاعت داخل یخچال قرار می دهیم . مایع مخصوص میگوی پفکی را با مخلوط 
نمودن آرد ، تخم مرغ ، ماســت ، زعفران ، بکینگ پودر و نمک تهیــه می کنیم ) مایه 
 نباید زیاد سفت یا شل باشد ، در صورتی که سفت شد با اضافه کردن کمی ماست و اگر 
شل شد با افزودن آرد آن را درست می کنیم ( ســپس میگوها را از آب پیاز خارج کرده 
 و داخل مایه ریخته ، مخلوط کرده و در ظرف را گذاشــته و نیم ســاعت درون یخچال 
قرار می دهیم .یک ظرف کوچک ) برای اینکه روغن باید تمام ســطح میگو را بگیرد ( 
نچسب را روی حرارت اجاق گاز قرارداده و در آن روغن ریخته و می گذاریم داغ شود ، 
پس از اینکه روغن کامال داغ شد حرارت را کم کرده و میگوها را یکی یکی داخل روغن 
می ریزیم وقتی یک طرف آن طالیی شــد ، میگو را بر می گردانیم تا طرف دیگر آن نیز 

طالیی شود ، ضمنا حرارت باید طوری باشد که روغن نسوزد .

»الگوی زن« کتابی برگرفته از بیانات رهبر معظم انقالب اســالمی به 
کوشش »امیر حسین بانکی فرد« را نشــر» انقالب اسالمی« روانه بازار 
کرده است.یکی از موضوعاتی که در بیانات مقام معظم رهبري به عنوان 
زعیم جامعه  اســالمی برآن تاکید شــده، ارائه  الگو برای زنان در ابعاد 

مختلف و متناسب با نیاز روز می باشد.
ایشــان انعکاس این الگو در رفتار زنان ایراني را عاملي براي الگو شــدن 
آنها در بین زنــان جهان دانســته اند. ارائه  این الگوهــا از بیان رهبري، 
با توجه به نگاه نظام مند ایشــان به مســائل زنان، مي تواند براي زنان 
جامعه  ما بسیارســودمند باشــد. به همین دلیل، در این کتاب ســعي 
شده اســت با دقت تمامي سخنان ایشــان در این زمینه استخراج و در 
 سیزده بخش و با عناوین ضرورت ارائه  الگوی صحیح در حیات انسانی، 
حضرت فاطمه  زهــرا)س( الگوی جامع زن و حیات انســانی، حضرت 
فاطمه  زهرا)س( وعرصه  خانوادگــی، حضرت فاطمه  زهرا)س( و عرصه  

مجاهده  سیاسی و اجتماعی، حضرت فاطمه  زهرا)س( و عرصه  معرفتی 
عرفانی، حضرت فاطمه  زهرا)س( و عرصه  عبــادی، عظمت و کماالت 
حضرت  فاطمه زهرا)س(، الگوی عاشــورایی زن، الگوهای قرآنی زن و 
الگو شدن زن مســلمان ایرانی دســته بندي و ارائه گردد. در استخراج، 
گردآوری و دسته بندی ســخنان معظم  له و ارائه  آن در قالب اثر حاضر، 
تمامی سخنرانی ها و پیام های ایشان درباره  زنان، از آغاز پیروزی انقالب 
اسالمی تا سال۱392 حتی سخنانی که رســانه ای نشده استـ  مانند 
توصیه هایی که هنگام خواندن خطبه  عقد به جوانان داشــته اندـ  اما در 
مخزن اسناد دفتر معظم له موجود بوده، مورد بررسی قرار گرفته است 
که حجم گســترده  آنها، توجه و اهتمام رهبر معظم انقالب را نسبت به 

مسائل زنان نشان می دهد.
 انتشارات انقالب اسالمی اثر حاضر را در ۱52 صفحه چاپ کرده است.

نگهداری لباس، کیــف و کفش قانون 
و قاعده ای دارد که بهتر اســت بدانید. 
این قوانین به شما کمک می کند عمر 

لباس هایتان را باال ببرید.
کفش ها خوب عمر می کنند اگر ...

کفش های رســمی و میهمانی شــما 
نبایــد زیر فشــار دیگر وســایل یا در 
جاکفشی های نامناســب قرار گیرد. 
مثال اگر از این کفش ها کمتر استفاده می کنید، آنها را درون جعبه خود قرار دهید و با گذاشتن 
دستمال کاغذی روی آن، داخل کمد لباس ها از آن نگهداری کنید، اما مهم تر از اینها رسیدگی 

به کفش ها با واکس و اسپری های مخصوص است.
 اســپری های از بین برنده لکه و ســاییدگی کفش با خاصیــت ضدآب برای مراقبــت از انواع 
کفش های جیر و چرم مناســب خواهد بود، اما در روش نگهــداری مخصوص کفش های چرم 
باید ابتدا گرد و غبار کفش ها را با برس یا مسواک پاک کنید و با کشیدن دستمال نرم و خشک و 

سپس دستمال مرطوب اجازه دهید تا کامال خشک شود.
 روسری و لباس های ابریشم را خودتان نشویید

با این جنس لباس ها شوخی نکنید و برای هر بار شستن، آنها را به خشکشویی مطمئن بسپارید. 
آب گرم و مواد شــوینده آنزیم دار )با نام های آمیالز، بتاماناناز، پکتیناز، پروتئاز( لباس شما را از 
بین خواهد برد. پارچه های ظریف ابریشــم را با آب سرد و با میزان بســیارکمی  مایع شوینده 
شســته، بدون چالندن البه الی یک حوله بگذارید تا آب آن گرفته شــود و برای خشک کردن 
آویزان کنید. اتو با حرارت باال هم پارچه شما را وارفته و کش آمده می کند، پس کمترین حرارت 

را برای اتو کردن لباس های ابریشم انتخاب کنید.

مهارت های نگهداری از انواع لباس،کیف و کفش)2(میگوی پفکی

الگوی زن

از  فضایــی  اکتشــافات  عرصــه  در  خصوصــی  شــرکت   یــک 
تدارک دیدن نخســتین ماموریت تجاری حفاری در یک جرم فضایی 

خبر داد.
شــرکت صنایــع اعمــاق فضــا )Deep Space Industries( که 
به اختصار به آن DSI گفته می شــود با همــکاری دولت لوکزامبورگ 
 در اروپــا، در نظــر دارد تــا فضاپیمای بدون سرنشــینی موســوم به 
Prospector-۱ را با هدف بررســی، نقشــه برداری و فرود آمدن به 
 سوی یک ســیارک پرتاب کند.پیش بینی می شود این ماموریت مهم 

پیش درآمدی بر توسعه اکتشافات فضایی در آینده باشد.
واقــع شــده آمریــکا  ولــی  ســیلیکن  در  کــه   DSI  شــرکت 

 اعالم کرده اســت که ســیارک مــورد نظــر در اطراف زمیــن بوده 
 و به همیــن دلیل ایــن ماموریــت در زمــره برنامه های اکتشــافی 

کم هزینه فضایی محسوب می شود.
هنوز مشخص نشــده که این ماموریت دقیقا چه میزان هزینه دارد اما 
گفته می شــود ده ها میلیون دالر خرج روی دســت مدیران ارشد این 

شرکت خواهد گذاشت.
فضاپیمای بدون سرنشــین Prospector-۱ تنها 5۰ کیلوگرم وزن 
دارد که پس از پرتاب و اســتقرار در مدار پایین زمین به ســوی اعماق 

فضا پرتاب خواهد شد.
بررســی دقیــق ســیارک کــه شــامل نقشــه بــرداری از آن و 
 همچنیــن تشــخیص مقادیــر مشــخصی از مــواد معدنــی، آب 
 و دی اکســید کربــن از جملــه مهــم تریــن اهــداف ایــن برنامه

 جاه طلبانه محسوب می شود.
این فضاپیما با 5۰ ســانتی متر ارتفاع، ابعاد کوچکی دارد و با استفاده 
از صفحات خورشــیدی که در بدنه آن نصب شده بخشی از انرژی مورد 

نیازش را از این طریق تامین می کند.
 دوربیــن، سیســتم هــای کنتــرل جهــت، حســگرهای ردیــاب، 
 طیــف ســنج نوترونــی و پاهــای مخصــوص فــرود از جملــه 
 ویژگــی هــای ســاختاری ایــن فضاپیمــای بــدون سرنشــین 

محسوب می شود.

برخی افراد به دالیل عجیبی نام و یادشان در تاریخ ثبت 
شده است. برای مثال فردی به دلیل غذا خوردن و سیر 
نشدن به شهرت می رسد و نامش به سطرهایی از کتاب 

بی پایان تاریخ می پیوندد.
تقریبا همــه آدم ها غذا خــوردن را دوســت دارند و از 
خوردن غذاهای خوشــمزه لذت می برند. با وجود این، 
همه آنها در یک مرحله، مشــترک هســتند و وقتی که 
سیر می شــوند، می گویند، کافی است من بیشتر از این 

نمی توانم بخورم.
اما داســتان تاراره فرق می کند. او هیچ وقت سیر نشد و 
معنای سیر شدن را درک نکرد به همین دلیل نامش در 
تاریخ ثبت شده است. در این گزارش می خواهیم درباره 
تاراره بخوانیم؛ مردی که همیشه گرسنه بود و برای رفع 

گرسنگی اش همه چیز می خورد.
تــاراره در ســال ۱772 در روســتایی در نزدیکی لیون 
فرانسه در خانواده فقیری به دنیا آمد. او از همان کودکی 
اشتهای سیری ناپذیری داشــت و به اندازه چند شخص 

بالغ غذا می خورد، این موضوع خانواده تاراره را ترساند.
از سوی دیگر ،آنها قادر به تامین غذا و مایحتاج پسر خود 
نبودند، به همین دلیل تــاراره را از خانه بیرون انداخته و 

او را به دست سرنوشت سپردند.
 تاراره پــس از پرســه زدن در خیابان های فرانســه به 
عضویت گــروه دزدان و راهزنان درآمد؛ گــروه بدنامی 
 که بــا خــرده دزدی از مغازه هــا و خانه هــای مردم 
 امــرار معاش می کــرد. آنها از شــهری به شــهر دیگر 
می رفتند و در کوچــه و بازارها به جیــب بری و دزدی 
می پرداختند. اما این گــروه دزدی کم کم توجه همه را 
به خود جلب کــرد، زیرا یکی از اعضــای آن به نام تاراره 
هر چه دم دســتش بود، می خورد؛ از سنگ و چوب پنبه 
گرفته تا سگ و گربه و مارمولک. او روزی در مقابل چشم 
همه شکم یک گربه را درید و محتویات آن را با ولع تمام 
خورد. این موضوع باعث اخراج تاراره از گروه دزدان شد. 
در دوره ائتالف جنگ های فرانســه، تــاراره وارد ارتش 
فرانسه شــد. باز هم تاراره، دردسر درســت کرده بود. او 
غذای همه ســربازان را می خورد و باز هم سیر نمی شد. 
او تقریبا هر چه زیر دستش بود، می خورد و برای او یک 
تکه نان با یک تکه سنگ فرقی نمی کرد. تاراره برای رفع 

گرسنگی غیر معمولش از هر روشی استفاده می کرد.
ژنرال کورفــل تصمیم گرفت تا از ایــن ویژگی که آن را 
 استعدادهای نهفته تاراره می نامید، به نفع ارتش فرانسه 
اســتفاده کند.  قرار بر این شــد تا از او بــه عنوان پیک 
برای انتقال پیام های ســری و ارســال اخبار اســتفاده 
شــود. او بســته های محتوی اطالعات را قورت می داد 
و از طریق مدفوع بازیابــی می کرد. دیــری نپایید  که 
تاراره از ایــن مرحله هم با سرشکســتگی بیرون آمد. او 
برخالف اســتعداد شــگرفش در خوردن، هیچ قابلیتی 
 در حفظ اخبار نداشــت و آنها را خیلــی زود لو می داد،

به همین دلیل از آنجا  هم کنار گذاشته شد.

داستان عجیب مردی که 
هیچ وقت »سیر« نشد!

حفاری در سیارک ها کلید خورد

 ســازمان پروژه هــای تحقیقاتــی پیشــرفته دفاعــی آمریکا،
 DARPA، بــه تازگــی در تحقیقاتی برای توســعه فناوری های 
 ســاختمانی، ســرمایه گذاری کرده اســت . این فنــاوری ها به 
مواد ساختمانی اجازه خواهند داد درهنگام نیاز، گسترش یابند و 

در صورت هر گونه آسیبی خود را بازسازی کنند. 
در حال حاضــر تولید، حمل و ســر هم بندی مواد ســاختمانی 
روندی دشــوار اســت و در نهایت هم این مواد فرســوده شــده 
و از بین می روند. دارپا، قصــد دارد این مواد را بــا مواد جدیدی 
 جایگزیــن کند کــه قادرند بــه اشــکالی از پیش تعیین شــده 
 تغییر یافتــه، خود را تعمیــر و حتی با توجه به شــرایط محیطی

 تغییر کنند و خود را با شــرایط وفق دهند. ماموریت جدید دارپا 
برنامه Engineering Living Materials نام دارد.

این ایده ممکن اســت به نظر بســیاری غیر واقعی برسد، اما مواد 
 خود ترمیم، پیش تر هم ســاخته شــده اند. دانشــمندان اخیرا 
بافت های زنده را از طریق چاپ سه بعدی تولید کرده اند، بنابراین 
اســتفاده از این فناوری بــرای تولید مواد ســاختمانی ارگانیک 
خیلی دور از ذهن نیســت. مزایای بالقوه این طرح عبارت است از: 
ساختمان هایی که قابلیت ترمیم خود را دارند می توانند قرن ها و 
بدون نیاز به تعمیرات عمر کنند، یک ساختمان را می توان از پایه 
تا مرحله تکمیل با استفاده از مقدار کمی از مواد و بدون هیچ گونه 

هزینه حمل ونقل رشد داد و بسیاری از موارد دیگر.
مدیر این پروژه، جاســتین گالیــوان، در مصاحبه ای گفت:هدف 
ایــن برنامه ایجاد امکان رشــد مــواد در محل هــا و مواقع مورد 
 نیاز اســت. تصور کنید به جــای آنکه مواد را به محــل مورد نظر 
منتقل کنید،تنها، ماده پیشرو را به آنجا ببرید و بعد آن را در محل 
رشد دهید. شــاید هدف اصلی این برنامه، تولید موادی باشد که 
خود را با محیط اطراف سازگار و منطبق می کنند. به عنوان مثال، 
دارپا صفحاتی را برای ســقف خانه پیشــنهاد داده که می توانند 
جریان هوا را کنترل کنند و بدون نیاز به تنظیم ترموستات، خانه 
را در تابســتان خنک و در زمســتان گرم کنند.البته کامال واضح 
اســت که نتایج این پروژه به این زودی ها روانه بازار نمی شــود، 
 اما از آنجایی که دارپا ســابقه خوشــی در جامه عمل پوشــاندن

  به طرح هــای خــود دارد، می تــوان بــه آینده این طــرح نیز 
خوش بین بود.

یک منبع تایوانی گزارش داده که اپل در حال توسعه محصولی 
است که شبیه دستبند سالمتی اســت. این شرکت هم اکنون 
امکاناتی را در اپل واچ برای بهبود ســالمتی ارائــه می کند، اما 
تولید یک دستبند ســالمتی به اپل کمک می کند که به بازاری 
وارد شــود که کاربــران آن عالقــه ای به خریدن یک ســاعت 

گران قیمت برای کنترل وزن و … ندارند.
بر اســاس این گزارش، اپل این دســتبند ســالمتی را همراه 
با آیفون در ســال 2۰۱7 معرفی می کند. ســال آینده، دهمین 
سال معرفی آیفون است و این امکان وجود دارد که اپل در کنار 

آیفون، محصوالت مختلفی نیز عرضه کند.
اپل در حال مذاکره برای تولید تجهیزات با سازندگانی از جمله 
فاکس کان اســت. به نظر می رســد فناوری ۳D Touch نقش 
مهمی در این محصول داشــته و اپل نزدیک به دو سال است که 

بر روی نرم افزار آن کار می کند. 
این اولین بار است که اخباری مبتنی بر ارائه دستبند سالمتی از 

طرف اپل مطرح می شود.

خانه های آینده، قادرند خود 
را تعمیر کنند!

دستبند سالمتی اپل در راه است

کودک

 عوارض الک زدن 
بر ناخن  های کودکان)1(

ترکیبــات  دلیــل  بــه  هــا  الک  از  بعضــی 
شــیمیایی و ســمی کــه دارنــد بــرای افــراد 
بــه ویــژه کــودکان مضــر هســتند. یکــی از 
کــودکان  بــرای  الک  از  اســتفاده   عــوارض 

زیر 7 سال کاهش ضریب هوشی در کودکان است.
تولونس نام ماده شــیمیایی موجــود در الک های 
ناخن اســت و در مجاورت هوا تبدیــل به بخاری با 

بوی تند و شیرین می شود.
 تولونــس محلولی اســت که در الک هــای ناخن  
با ســایر مــواد ترکیب می شــود و یــک ترکیب 
مقادیــر  می کند.همچنیــن  ایجــاد  را  غلیــظ 
زیــادی از فتالیت هــا باعــث تاثیرگــذاری روی 
هورمون هــای تولید مثــل و البته خارش پوســت 
و چشــم و حتــی گلــو می شــود. فرمالدئیدهــا 
نیــز باعث ســفتی الک می شــوند و البتــه نوعی 
 نگهدارنــده الک  در برابر باکتری ها نیز محســوب 
می شــوند. اگــر از فرمالدئیدها به میزان بســیار 
اندک استفاده شــود، بی خطر هســتند مگر آنکه 
نســبت به آن حساسیت داشته باشــید. متاسفانه 
این شیشــه های کوچک بســیار زیبا و شــیک با 
درخشندگی فوق العاده چشــم نواز، سرشار از انواع 
مواد شــیمیایی هستند و بســیاری از متخصصان، 

مصرف آنها را برای انسان  خطرناک می دانند.
آیا الک ها برای کودکان خطرناک هستند؟

  این امر بســتگی به نــوع الکی که مورد اســتفاده
 قرار می گیرد،  دارد. الک های قدیمی تر که سرشار 
از مواد شیمیایی ذکر شده هستند، بدون شک برای 
کودکان خطرناک هســتند مخصوصا آن دسته از 
کودکانی که عــادت به جویدن ناخن هــا و یا حتی 

مکیدن انگشت دارند.
 امــا ایــن روزهــا بســیاری از تولیــد کنندگان

 ادعــا می کنند محصوالتــی را ارائــه می دهند که 
هیچ یک از این مواد شــیمیایی خطرناک را ندارند 

و کامال بی زیان هستند.
اگر دختر کوچولوی شما عالقه زیادی به الک زدن 
از خود نشان می دهد هرگز سراغ الک های قدیمی 
و سنتی نروید و در عوض انواع بی خطر را  که بدون 
مواد سمی هســتند خریداری کنید. بهتر است پایه 

الک محلول در آب باشد.
اثرات الک ناخن بر ضریب هوشی

مــواد برچسبشــان،  و  روی الک هــا   معمــوال 
 تشــکیل دهنده آنها به طور کامل نوشته نمی شود. 
تحقیقات نشــان می دهد اســتفاده از الک ناخن 
در کودکان زیر 7 ســال باعث کاهــش هوش آنها 

می شود.

راز موفقیــت مــردان بــزرگ و ســرکامیابی آنهــا 
 درگروی تربیــت ها، فعالیت ها، کوشــش ها و اجرای

 برنامه های ویژه ای اســت کــه به آنها  در زیر اشــاره 
می شود.

بخش نخست: عوامل حقیقی کامیابی
- تاریخ یا آزمایشگاه بزرگ زندگی

یکی از خوشــبختی های ما همین است که نخستین 
نفراتی نیســتیم که قدم به صفحه زمین گذارده ایم . 
چشــم های بیدار ستارگان شــاهد زندگی میلیون ها 
مردمی بوده اســت که پیش از مــا روی زمین زندگی 
کرده و شــادی ها و غم ها، روشــنی هــا و تیرگی ها، 
عشق ها و کینه ها، جنگ ها و صلح ها و هزاران صحنه 

مختلف زندگی را تجربه کرده اند.
امروزه مقدار مصرف کاغذ در هر کشور، مقیاس تمدن 
و ترقی آن است و می گویند ســوییس که مهد تمدن 
اســت، ازتمام ممالک جهان نســبت به جمعیت خود 

بیشتر کاغذ مصرف می کند.
آمارهای دقیقــی از تعــداد و تیراژ کتــاب هایی که 
 در یک کشــور چاپ می شــود بــر می دارنــد و آمار 
 مراجعــه کنندگان بــه کتابخانــه هــای عمومی را

ضبط می کنند تــا از این راه مقیــاس برتری فکری را 

در هر سال نسبت به سنوات قبل و یا کشورهای دیگر 
بسنجند.

اســرار مولفان و رازهای نهفته آنان در البه الی کتاب 
پنهان است. روزی که ارسطو خواســت کتاب خود را 
منتشر کند، اســکندر مقدونی مانع از این کار شد، تا 

دیگران  به افکار بلند استاد وی دست نیابند.
 پــاپ هــا و کشیشــان در قــرون تاریک وســطی با 
پدید آوردن شــرکت اعضــای علم در میــان گروهی 
خاص، دیگران را از خواندن کتاب ممنوع ســاختند تا 
از نادانی و جهالت مردم بیشتر اســتفاده کنند و بهتر 
بر آنها حکومت نمایند.کتاب خوب، ســازنده اخالق و 
تکمیل کننده شــخصیت اســت. کتاب، رموز زندگی 
 را می آموزد، ولــی باید از خواندن کتــاب های پوچ و 
بی محتوا دوری کرد؛ زیرا این قبیل کتاب ها از فعالیت 
های دماغــی می کاهد. بــه قول دانشــمندی:»  بگو 
ببینم چه می خوانی تا بگویم تو چیســتی؟! و به قول 
شــوپنهاور:»عمر گرانبهاتر از این است که انسان آن را 
در خواندن کتاب های پوچ به کار بــرد.« همواره باید 
بکوشــیم که در هر شــبانه روز، وقتی را برای مطالعه 
کتاب های سودمند و آموزنده اختصاص دهیم و کتاب 

را بهترین دوست تلقی کنیم.

- استفاده از فرصت ها
فرصت هــای زیــادی برای افــراد فراهم می شــود، 
اما از آنجا که عده ای از شــعار » کار امــروز را  به فردا 
انداختن!« پیــروی می کننــد این فرصت هــا را که 

کلیدهای طالیی رازکامیابی است از دست می دهند. 
درصورتی که نه تنها کار امروز را نباید به فردا انداخت 
بلکه اگر امکان دارد، باید کار فــردا را هم امروز انجام 

داد.
از ابومســلم خراســانی پرســیدند راز کامیابی شما 
چه بوده اســت؟! گفــت: »هرگز کار امــروز را به فردا 
نیفکندم«. چه بسا نیرویی که برای به تاخیر انداختن 

کار مصرف می شود، برای انجام آن کافی باشد.
 عــده ای از مردم هســتند کــه غالبا عــارف منش و 
درویش مآبند؛ کارشان اشک فشــانی برگذشته است 
و مرتبا مــی گویند:» اگر ما فالن بــاغ را خریده بودیم 
 سود کالنی نصیبمان می شد و یا اگر در فالن دانشگاه 
ثبت نام کرده و ادامه تحصیل داده بودیم...«. این افراد 
تمام وقت خود را با افســوس خوردن و روی قبر دیروز 
گریه کردن تلف می کنند. در حالی که اگر بکوشــند 
ممکن است به همه و یا به قســمتی از آرزوهای خود 

برسند.

رمز موفقیت مردان بزرگ )20(    موفقیت

عکس نوشت

باور مردم در مورد این درخت بسیار عجیب است تا 
جایی که در برخی موارد منشأ بیماری ها را مربوط به 

آن می دانند.
مردم انگلســتان در قرن 1۸ براین باور بودند که اگر 
سکه ای در تنه این درخت قرار دهند رنج هایشان از 
بین خواهد رفت ولی اگر کسی آن سکه را خارج کند 

دچار بیماری خواهد شد.
آنها بر اســاس اعتقادات مذهبی خــود، به درخت 
آرزوها پنــاه می برند. یکــی از روش های ادای نذر 
کوبیدن سکه ها با استفاده از سنگ بر تنه این درخت 
است. مسافران یا گردشگران اصوال با کمک سنگ 
سکه را داخل تنه می کوبند تا به این ترتیب آرزوهای 

خود را محقق سازند.

درخت آرزوها در انگلستان 
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امام علی)علیه السالم(: 
 هر كه براى دنيا اندوهناك شود، در واقع، از قضاى خداوند خشمگين 

شده است.
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