
تبدیل چهارمحال و بختیاری به 
قطب جدید گردشگری کشور 

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: با افزایش 
س��رمایه گذاری در زیرس��اخت ها، این استان با 
داش��تن ۱۵۰ جاذب��ه طبیع��ی و ۱۵ منطقه نمونه 
گردش��گری به قطب جدید گردش��گری کشور 

تبدیل می شود.
علی اصغر عنابستانی گفت: با برنامه ریزی و کار 
کارشناسی صورت گرفته در بخش گردشگری، 
 در س��الجاری س��رمایه گ��ذاری مناس��بی انجام 

می شود.
وی با اشاره به اجرای عملیات احداث بزرگترین 
تله کابی��ن ایران با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال در فاز 
اول در کوهرن��گ اف��زود: بر اس��اس اعالم نظر 
کارشناسان، مطالعات اولیه احداث این تله کابین به 
اتمام رسیده و دست اندرکاران صنعت گردشگری 
در مرحله بررسی توان اقتصادی و طرح های ارائه 
 ش��ده س��رمایه گذاران به منظور انتخاب سرمایه 

گذارند.
اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری تصریح کرد: 
اقتصاد گردشگری و فرهنگ استفاده از جاذبه های 
گردشگری در این استان نهادینه نشده است و از 

این بابت همه آسیب می بینند.
نماین��ده عالی دول��ت در چهارمحال و بختیاری 
افزود: با تغییر نگرش به مقوله گردشگری می توان، 
این صنعت را به عنوان صنعت پیشرو این استان 

مطرح کرد.
وی با اش��اره به توانمندی این اس��تان در جذب 
گردشگر تأکید کرد: به عنوان مثال، با جذب سرمایه 
گذار در دریاچه ش��لمزار و س��اخت تله کابین و 
آبش��ار مصنوعی در این مکان، می توان جاذبه آن 

را جهانی کرد.
عنابستانی با اشاره به ورود چهار میلیون و۵۰۰ هزار 
مسافر در نوروز امسال به استان گفت: جاذبه های 
این استان فراوان است و باید برای افزایش مدت 

اقامت مسافران در این خطه برنامه ریزی کنیم.
عنابستانی گفت: چهارمحال و بختیاری با داشتن 
جاذبه های فراوان به عنوان بهش��ت زیبایی های 

ایران زمین مطرح است.

ناحیه نوردگ��رم فوالد مبارکه در 
اردیبهشت ماه سال جاري موفق 
شد با تولید 4۵۰ هزار و ۵۰۰ تن 
ورق ف��والدي به رکورد جدیدي 
دست یابد. مختار بخشیان مدیر 
ناحیه ن��ورد گرم ف��والد مبارکه 

رکورد قبلي این ناحیه را مربوط به بهمن ماه سال گذشته و به میزان 44۵ 
هزار و ۲84 تن خواند و افزود: دستیابي به این میزان تولید حاصل تالش 

جمعي کارکنان در همه ...

مس��ئول امور فرمان��داري ویژه 
کاشان از افتتاح پارك بانوان این 
شهرستان خبر داد. لیال وطنخواه 
اظهار داشت: این پارك در زمیني 
به مس��احت ی��ك هکت��ار و با 
هزینه اي بالغ بر سه میلیارد ریال 

به منظور اس��تفاده بانوان کاشاني احداث شده  است. وي افزود: محوطه 
دوچرخه سواري، آالچیق، تفریحگاه، نشست گاه و زمین ورزشي والیبال 

از جمله... 

توليدماهيانه نوردگرم فوالد مبارکه 
از مرز 450 هزارتن گذشت

به مناسبت بزرگداشت هفته زن؛
پارك بانوان کاشان افتتاح شد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

سرپرست وزارت راه خبر داد:
احداث 14 هزار کیلومتر راه روستایي 
در کشور
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 شهرستان    صفحه 4

احمدي نژاد در قم مطرح كرد: 

مسكن مهر تنها يك ُمسّكن است
صفحه2

مع��اون فرهنگ��ی- اجتماع��ی 
شهرداری اصفهان گفت: به نظرم 
وضعیت امروز تئاتر اصفهان جای 
تأس��ف دارد و دلیل این اوضاع 
نابسامان  آن است که دستگاه های 
متولی ای��ن هنر به طور جدی به 

آن نمی پردازند و باید جدیت خود در حمایت و پشتیبانی از آن را افزایش 
دهند. حبیب اله تحویل پور با بیان این مطلب افزود: ما اگر می خواهیم تئاتر 

جایگاه مناسبی ...

معاون فرهنگی- اجتماعی شهرداری اصفهان:
وضعيت تئاتر اصفهان تأسف برانگيز است 

سراسری    صفحه 2

سخنگوي وزارت امور خارجه در اصفهان:
توسعه روابط اقتصادي، اولویت اصلي 
دستگاه دیپلماسي در سال 90

فرهنگ و هنر    صفحه 8 س
فار

س: 
عک
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Saturday 28 MAY 2011 

سراسری
جهان نماجهان نما

دستور كار جديد آمريكا؛
تضييع حقوق هسته اي انقالب هاي منطقه 

به بهانه ايمني

جهان نما

کمتر از دو هفته مانده به برگزاري شوراي 
حکام آژان��س بین المللي ان��رژي اتمي، 
اتاق هاي فکر آمریکا از طرح این کش��ور 
براي تشدید فش��ارها بر ایران و سوریه و 
اعمال محدودیت براي دسترسي انقالبیون 
ش��مال آفریقا و خاورمیانه به فناوري هاي 

هسته اي پرده برداشتند.
 گمانه زني هاي رس��انه اي و اشاره مستقیم 
اتاق ه��اي فکر آمریکا حاکي از آن اس��ت 
که واش��نگتن و متحدانش قص��د دارند با 
اش��اره به وقوع فاجعه هسته اي فوکوشیما 
در ژاپن و همچنین وقوع انقالب هاي ضد 
اس��رائیلي-ضد غربي در منطقه، سیاست 
تحریم و تهدید بیشتر علیه تهران و دمشق 
را مثل گذشته به منظور محدود کردن نفوذ 
روزافزون آنها در دستور کار قرار داده و با از 
بین رفتن یا سست شدن پایه هاي حاکمیتي 
رژیم هاي متحد آنها در منطقه، قراردادهاي 
هس��ته اي را با انقالبیون یا کش��ورهاي در 

آستانه انقالب، محدود یا لغو کنند. 
از جمله مواردي که گمانه زني هاي رسانه اي 
و اتاق ه��اي فک��ر آمریکا در دس��تور کار 
واشنگتن براي نشست آتي شوراي حکام 

آژانس اعالم مي کنند عبارتند از: 
- افزایش تحریم هاي ایران و بردن پرونده 
هسته اي سوریه به شوراي امنیت به منظور 
صدور یك قطعنامه به منظور تحریم گسترده 

دمشق. 
- تعلیق توافقنامه هاي هسته اي واشنگتن با 
دولت هاي انقالبي یا کشورهاي در آستانه 
انقالب خاورمیانه و شمال آفریقا و منوط 
کردن عملیاتي شدن توافقنامه به ثبات این 

کشورها. 
- منوط ک��ردن امضاء و عملیاتي ش��دن 
توافقنامه هاي هسته اي با مشتریان جدید به 
امضاي پادمان هاي بیشتر و تشدید سخت 
گیري ها درباره قوانین مربوط به منع غني 

سازي اورانیوم و بازفرآوري پلوتونیوم. 
- ارایه پیش نویسي به شوراي امنیت سازمان 
ملل ب��راي صدور مجوز تش��کیل نیروي 
واکنش سریع هسته اي در جهت حفاظت از 
تأسیسات هسته اي کشورهاي عضو آژانس 
بین المللي انرژي اتم��ي در مواردي که با 

انقالب هاي داخلي روبرو شوند. 
نشست ش��وراي حکام آژانس بین المللي 
انرژي اتمي ش��ش تا ۱۰ ژوئن )۱6 تا ۲۰ 
خرداد( برگزار مي شود و با توجه به اخبار 
درج ش��ده در وب س��ایت آژانس به نظر 
مي رسد ایمني هسته اي چه به لحاظ حفاظت 
از تأسیسات اتمي در مقابل تهدیداتي مثل 
زلزله و دیگ��ر بالیاي طبیعي و چه ایمني 
هسته اي در مقابل تهدیداتي مثل انقالب هاي 
داخلي با توجه ویژه به مسأله هسته اي ایران 
و سوریه و انقالب هاي خاورمیانه در دستور 

کار آن قرار خواهد داشت. 
نگراني از بیداري اسالمي بعد از بیداري 

هسته اي 
اتاق ه��اي فکر آمریکا، ب��ا توجه به تالش 
دولت هاي منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 
دهه گذشته را دهه وقوع بیداري هسته اي 
در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مي دانند 
و وقوع بیداري اس��المي بع��د از بیداري 
هسته اي در این منطقه را براي خود تهدید 

مي دانند. 
وب سایت شوراي روابط خارجي آمریکا 
در مطلب��ي ب��ه تاریخ ۲3 م��ي ۲۰۱۱ )دوم 
خرداد م��اه جاري( با عن��وان نگراني هاي 
اتمي در خاورمیانه ناآرام نوشت: اگرچه باید 
منتظر بود و دید که با وقوع فاجعه فوکوشیما 
چقدر توسعه انرژي هسته اي در جهان کند 
خواهد شد، دهه گذش��ته را مي توان دهه 

بیداري هسته اي نامید. 
در دهه گذش��ته، هیچ جاي جهان به اندازه 
خاورمیانه و ش��مال آفریقا با درخواس��ت 
فزاینده براي برخورداري از انرژي هسته اي 
همراه نبوده اس��ت و امارات متحده عربي، 
قطر، بحرین، کویت، اردن، عمان، تونس، 
الجزایر، عربستان سعودي، مصر، مراکش، 
س��وریه، لیبي و ایران از جمله کشورهایي 

هس��تند که یا فعالیت هاي هسته اي خود 
را گس��ترش داده اند یا این که قراردادهایي 
را براي ایجاد تأسیس��ات هسته اي امضاء 

کرده اند. 
ش��وراي روابط خارجي آمری��کا ادامه داد: 
برخي از رژیم هاي حاکم بر این منطقه مثل 
رژیم هاي مصر، لیبي، تونس و بحرین در 
نتیجه انقالب هاي اخیر س��قوط کردند و 
برخي دیگر مثل اردن و عربستان با ناآرامي 
روبرو بوده اند و )حاکمان آنها( به ش��دت 
نس��بت به آینده نا امید هس��تند. به خاطر 
این تحوالت و فاجعه فوکوش��یما، تالش 
واشنگتن براي امضاي توافقنامه هاي هسته اي 
میلیارد دالري با کشورهاي مزبور متوقف 
شده و هنوز مشخص نیست که دیگر تأمین 
کنندگان فناوري هاي هسته اي هم همین راه 
را ادامه خواهند داد یا قراردادهاي هسته اي 
را حتي بعد از سقوط حاکمیت هاي گذشته 

تمدید مي کنند. 
این اتاق فکر بس��یار تأثیرگذار بر سیاست 
خارجي آمریکا، افتادن مواد و تأسیس��ات 
هسته اي به دست گروه هاي شورشي و یا 
احیانا فروخته ش��دن آنها به تروریست ها 
و تهدی��دات امنیتي مربوط به آن در دوران 
ش��ورش هاي داخلي را یك نگراني جدي 
عنوان کرد و نوشت: دولت اوباما در مواجه با 
چنین چالش هایي الزم است سه اقدام انجام 
دهد که اولین آن ارایه نکردن فناوري هاي 
هسته اي به کش��ورهاي ش��مال آفریقا و 
خاورمیانه تا رسیدن به ثبات، مجاب کردن 
مش��تریان فناوري هاي هسته اي به امضاي 
پادمان هاي بیش��تر در قالب پروتکل هاي 
اضافي و همچنین تش��دید قوانین مربوط 
به ممنوعیت انتقال فناوري هاي حس��اس 
هس��ته اي مث��ل غن��ي س��ازي اورانیوم و 

بازفرآوري پلوتونیوم است. 
شوراي روابط خارجي آمریکا در پیشنهادي 
چال��ش زا، ایج��اد نیروي واکنش س��ریع 
هس��ته اي را مطرح کرد و نوش��ت: ضمن 
این ک��ه باید دو گام ب��اال با همکاري کامل 
دیگر تأمین کنندگان فناوري هاي هسته اي 
انجام ش��ود واشنگتن باید به این موضوع 
توجه داش��ته باش��د که هر کشور با ثباتي 
نیز ممکن است دس��تخوش ناآرامي شود 
و در نتیج��ه آمریکا باید پیش نویس��ي را 
براي تش��کیل یك نیروي واکنش س��ریع 
به منظور حفاظت از تاسیس��ات هسته اي 
در مواق��ع بحراني به ش��وراي امنیت ارایه 
 کند تا مجوز تشکیل چنین نیرویي صادر 

شود. 
راهبرد چماق؛ دستور کار کنوني براي ایران 
با توج��ه به افزایش قدرت ایران در منطقه 
بعد از وقوع بیداري اس��المي در س��ه ماه 
گذش��ته و آخرین نامه اي که بین نماینده 
ایران در مذاکرات هس��ته اي با گروه ۵+۱ 
و مسئول سیاس��ت خارجي اتحادیه اروپا 
رد و ب��دل ش��د و در آن غ��رب نگران از 
دس��ت باالي تهران در مذاکرات، از شروع 
دور جدید گفتگوها خودداري کرد، به نظر 
مي رسد بعد از شکست آمریکا و متحدانش 
در راهبرد هویج، نشست آتي آژانس در ماه 
 ژانویه را دستمایه باال بردن چماق علیه ایران 

کنند. 
گمانه زني هاي رس��انه اي، بازرسان آژانس 
بین المللي انرژي اتمي درباره یافتن اطالعات 
جدید درباره ابعاد نظامي برنامه صلح آمیز 
هس��ته اي ایران را در جه��ت تالش براي 
تصویب تحریم هاي جدیدي علیه ایران در 

شوراي امنیت اعالم مي کنند. 
ع��الوه بر نش��ان دادن چم��اق در عرصه 
تحریم ها، گمانه زني هاي رسانه اي، تهدیدات 
اخیر نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستي در 
نشست مش��ترك با کنگره آمریکا درباره 
ماجراجوی��ي نظامي علیه ای��ران را به این 
معنا عن��وان مي کنند که واش��نگتن و تل 
آویو، استراتژي هنري کسینجر بزرگ ترین 
استراتژیست زمان حاضر آمریکا، مبني بر 
نشان دادن همه گزینه ها در تقابل با تهران 

را تعقیب مي کنند. 

جهان نما

رئیس جمهور با بیان این که مس��کن مهر تنها یك ُمس��ّکن است، تصریح 
کرد: طرح اصلي دولت براي تامین مس��کن ایرانیان در راه اس��ت. محمود 
احمدي نژاد که براي افتتاح س��ه پروژه عظیم عمراني و صنعتي به قم سفر 
کرده بود، پس از آیین افتتاح رس��مي این پروژه ها طي سخناني با تاکید بر 
تالش و همت بیش از پیش براي ساختن و آباداني کشور گفت: طرح هاي 
جدید شهرس��ازي دولت در حال آماده ش��دن اس��ت و بسیار امیدوارم که 

اجراي این طرح ها قبل از اتمام دولت دهم کلید بخورد. 
وي س��رعت کار در انجام پروژه ها را ضروري توصیف کرد و گفت: یکي 
از کارهایي که دولت دنبال مي کند بحث مس��کن است و طرح مسکن مهر 
در واقع یك طرح مس��کن اس��ت و طرح اصلي دولت براي تامین مسکن 

مناسب براي ملت ایران در راه است. 
رئیس جمهوري با بیان این که ش��یوه زندگي در مس��کن ها و آپارتمان هاي 
کوچك مطلوب و مناس��ب فرهنگ و انقالب ما نیست، گفت: ما با داشتن 

سرزمیني وسیع مي توانیم زندگي بهتر از شرایط فعلي داشته باشیم. 
ايران بايد مظهر عدالت شود 

احم��دي نژاد در بخش دیگري از س��خنان خود تالش ب��راي رفع فقر و 
اج��راي عدال��ت را در توزیع ثروت از جمله برنامه هاي دولت دانس��ت و 
اظهار داش��ت: کشوري که مي خواهد الگویي براي بشریت باشد باید خود 
مظهر عدالت باش��د. وي یکي از اصلي ترین غصه هاي دلسوزان انقالب را 
وجود فاصله طبقاتي در جامعه دانست و گفت: این فاصله طبقاتي به دالیل 
گوناگون در کشور به وجود آمده و اجراي طرح هدفمندي یارانه ها گامي 
بزرگ در جهت رفع این فاصله و توزیع عادالنه ثروت در کش��ور اس��ت. 
وي افزود: کافي است اجراي هدفمندي یارانه ها ۱۰ سال ادامه پیدا کند تا 

فاصله طبقاتي را در کشور کاهش دهد. 
رئیس جمهوري همچنین با اش��اره به طرح آتیه مهر اظهار داشت که آینده 
فرزندان همیش��ه یکي از دغدغه هاي اصلي والدین بوده است و طرح آتیه 
مهر به دنبال آن اس��ت تا خیال مردم و خانواده ها را از بابت نگراني آینده 
فرزندانشان آسوده کند. احمدي نژاد با اشاره مجدد به بحث عدالت گفت: 
البته اجراي عدالت و توزیع عادالنه منابع جزء سخت ترین کارها و اجراي 
بزرگتری��ن پروژه هاي صنعتي و عمراني بس��یار آس��انتر از اجراي عدالت 
اس��ت. وي در ادامه س��خنان خود مقوله اجراي عدال��ت را از آرمان هاي 
اصلي انقالب اس��المي دانس��ت و گفت: در مس��یر اجراي عدالت س��رو 
صداهایي مي ش��ود و گاهي برخي افراد از تریبون هاي گوناگون افراد را به 
عدم همکاري با اج��راي هدفمندي یارانه ها دعوت مي کنند و حتي گاهي 
کوچکترین مس��ایل مربوط به هدفمندس��ازي یارانه ها ب��ه تیتر یك برخي 
رسانه ها تبدیل مي شود. احمدي نژاد در ادامه تاکید کرد: با وجود تمام این 
سنگ اندازي ها، دولت خدمتگزار پاي دفاع از حقوق مردم و اجراي عدالت 

خواهد ایستاد و در این مسیر تمام تیرها را به جان خواهد خرید. 
رئیس جمهوري در بخش دیگر از سخنانش اظهار داشت: طرح هاي مهمي 
در دس��تور کار است که یکي از آنها ساماندهي تولید در کشور است. باید 
به س��رعت به نقطه اي برسیم که کاالي ایراني در جهان حرف اول را بزند 
و این ش��دني اس��ت. وي افزود: باید به نقطه اي برسیم که بیگانگان براي 
درخواس��ت کاالي ایراني در صف بایس��تند کما این که زماني ایران داراي 

چنین جایگاه و توانمندي هایي بود. 

نگاه به قم نبايد موردي و موضعي باشد 
احمدي نژاد در سخنان خود درباره استان قم نیز آن را نقطه اتکا، پشتیباني 
و هدایت ملتها دانس��ت و گفت: نگاه به ق��م نباید نگاه موردي، موضعي، 

فردي یا گروهي باشد بلکه باید نگاهي مکتبي به آن داشته باشیم. 
وي ب��ا بیان این که دولت در حد توان خود از طرح هاي گوناگون عمراني، 
اقتصادي و فرهنگي قم حمایت خواهد کرد، از مردم، مس��ئوالن و علماي 
این اس��تان نیز خواس��ت تا دست به دس��ت دهند تا قم به سرعت ساخته 

شود.
احم��دي نژاد با تأکید ب��ر ضرورت پیش��رفته ترین امکانات و خدمات در 
قم گف��ت: نگاه ها از تمرکز نقطه اي در قم باید به س��مت افق هاي جهاني 
معطوف شود. قم باید به سطحي برسد که به نیازهاي جهاني پاسخ دهد و 
اگر بخواهیم با اهل بیت، نسل هاي آینده را تربیت کنیم باید مربیان دلسوز 

و آگاه حرکت بزرگي را آغاز کنند. 
رئیس جمهوري همچنین موضوع حمل و نقل در قم را مورد اش��اره قرار 

داد و گفت: پیشرفته ترین امکانات حمل و نقلي باید در قم ایجاد شود. 
وي همچنین با اش��اره به ضرورت اجراي طرح حرم تا حرم که شهرهاي 
مقدس قم و مش��هد را به هم وصل مي کند، گفت: ما مصمم هس��تیم و با 
اراده پروژه ها و طرح ها را دنبال مي کنیم و باید تالش شود که قم در آینده 

نزدیك به شهري الگو تبدیل شود. 
احمدي نژاد افزود: قم باید به لحاظ شهرسازي الگو باشد زیرا امروز ملت 
ایران و انقالب عظیم اس��المي باید براي تمام بش��ریت الگو باشد و امروز 

طرح هاي عظیم در قم در حال اجراست. 
رئی��س جمهوري خدمت به ق��م را خدمت به انق��الب و آرمان هاي امام 
راحل دانست و ادامه داد: قم به تعبیري مرکز انقالب و مرکز ایران است و 
باید آبادترین، زیباترین، با نش��اط ترین و الهام بخش ترین شهر ایران عزیز 
باشد. وي وجود حرم حضرت معصومه )س( را یکي از دالیل اهمیت قم 
توصیف کرد و گفت: اهمیت دیگر قم به خاطر آن است که این شهر مرکز 

پایه گذاري عظیم ترین حرکت انقالبي و اسالمي بوده است. 

احمدي نژاد در قم مطرح كرد: 

مسكن مهر تنها يك ُمسّكن است
نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

پایتخت

آمريكا و انگليس به غول هاي فيلترينگ 
اينترنت تبديل شده اند

دولت ه��اي آمری��کا و انگلیس در حال��ي که دیگر کش��ورها نظیر چین را 
مته��م به فیلترین��گ و نقض آزادي بی��ان مي کنند، خود با اعمال فش��ار بر 
سایت هاي اینترنتي و شبکه هاي اجتماعي نظیر یوتیوب، گوگل و فیس بوك 
 فیلم ه��ا و محتوی��ات اعتراضي مردم کش��ور خ��ود را سانس��ور و حذف

مي کنند.
پایگاه تحلیلي اینفو وار به قلم پائول ژوزف واتس��ون آورده است: بار دیگر 
ش��اهد مثالي ترس��ناك از تالش دولت ها در جهت مح��دود کردن کاربران 
اینترنتي هس��تیم. به تازگي شواهدي به دس��ت آمده است که نشان مي دهد 
س��ایت یوتیوب با س��ر نهادن به درخواس��ت دولت هاي مختلف، تصاویر 
ویدئویي آپ لود شده از تظاهرت مردمي و دیگر تحرکات حق طلبانه سطح 

جوامع را سانسور یا حذف مي کند. 
يوتیوب به درخواست دولت بريتانیا فیلم هاي اعتراض آمیز را حذف كرد 

البته یوتیوب در برخي موراد پا را فراتر نهاده و عبارات ناخوشایند دولت ها 
را از فهرست جستجو حذف مي کند.

آخرین نمونه از این اقدامات غیرحرفه اي یوتیوب، س��رنهادن به درخواست 
دول��ت انگلیس و حذف تصاویر مربوط ب��ه اعتراضات قانوني گروه قانون 
اساسي انگلیس است. طي این اعتراضات اعضاي گروه تالش کردند قاضي 
مای��کل پیك را در یك اقدام نمادین بازداش��ت کنند. قاضي پیك مس��ئول 
رس��یدگي به پرونده راجر هیز، عضو سابق UKIP بود. اتهام راجر عبارت 
بود از امتناع از پرداخت مالیات در اعتراض به خیانت دولت در قرباني کردن 
اقتصاد انگلیس به پاي جهاني س��ازي و ادعاي صریح این شخص مبني بر 

غیرقانوني بودن دریافت مالیات شهرداري از مردم. 
راجر هیز در تالش بود تا با استناد به قانون، غیرقانوني بودن دریافت مالیات 
شهرداري را ثابت کند. بنا به ادعاي راجر هیز، هیچ گونه موافقت نامه اي میان 
شهروندان و دولت براي پرداخت این مالیات امضا نشده است. مبناي ادعاي 
راج��ر هیز اصول قضایي اي بودند که قاضي را ملزم مي کردند، راجر هیز را 
نیز همانند شهرداري به عنوان یك شخص ثالث در دادگاه بپذیرد و هیچ گونه 

تفاوتي میان وي و شهرداري قائل نشود. 
دولت بریتانیا هیچ گونه عالقه اي به انتش��ار این گونه اخبار و برداش��ت هاي 
متفاوت از قانون میان مردم ندارد زیرا این گونه اخبار را جرقه اي براي تکرار 
حوادث ناخوش��ایند س��ال ۱99۰ مي داند. در آن س��ال حرکت شبه انقالبي 
عظیم��ي ضد مالیات در جزیره ش��کل گرفت و دولت م��ارگارت تاچر را 
مجبور کرد به خاطر نافرماني عمومي گس��ترده و امتن��اع مردم از پرداخت 

مالیات، به صندوق هاي خالي مالیات اکتفا کند. 
وقتي کاربران انگلیسي واژه هاي کلیدي مربوط به این تظاهرات را جستجو 
مي کنند با این عبارت مواجه مي ش��وند: بنا به درخواست دولت، محتویات 

این فیلم در کشور شما قابل پخش نیست . 

يوتیوب به درخواست دولت ها فیلم ها را سانسور يا حذف مي كند 
تازه این موقع اس��ت ک��ه مي فهمیم یوتیوب گه گاه درخواس��ت هایي را از 
دولت هاي سرتاسر جهان دریافت مي کند و بنابر همین درخواست ها، برخي 
از محتویات صفحه یوتیوب را حذف و یا بلوکه مي کند. در کشورهاي دیگر 
نیز اوضاع به همین منوال است. به عنوان مثال اگر با IP آمریکا و یا انگلستان 
به صفحه اصلي گوگل، صاحب امتیاز یوتیوب وصل شوید خواهید دید که 
عبارات مربوط به همان فیلم هاي مورد غضب دولت انگلستان، از فهرست 

جستجو حذف شده است. 
ــت كاربران  ــات و هوي ــکا اطالع ــت آمري ــت دول ــوگل به درخواس  گ

را در اختیار آن قرار مي دهد 
عالوه بر این س��یل گس��ترده سانسور، ش��رکت گوگل هزاران درخواست 
افشاي هویت کاربر از دولت آمریکا دریافت مي کند، اطالعاتي که مي تواند 
هویت واقعي کاربران یوتیوب را برمال کند. شرکت گوگل ادعا دارد که این 
اطالعات ش��خصي براي تحقیقات قانوني در خصوص جرائم الزم است و 
از همین رو اطالعات جمع آوري شده را به دولت انتقال مي دهد. البته این 
شرکت هیچ اظهار نظري در این خصوص نمي کند که آیا ممکن است این 

اطالعات ثبت شده مجوزي براي صدور احکام قضایي باشد یا خیر. 
در فاصله زماني اول جوالي تا 3۱ دسامبر سال ۲۰۰9، شرکت گوگل بیش 
از سه هزار و ۵۰۰ درخواست افشاي هویت اطالعات کاربر از دولت آمریکا 
دریافت کرد. کم توقع ترین دولت ها در این لیست، دولت هاي انگلیس و هند 

بودند که تنها ۱۰۰۰ بار خواستار افشاي هویت کاربران شده بودند. 
رفتار يوتیوب از عملکرد دولت چین هم بدتر است 

رفتار یوتیوب حتي از رفتار سانسورچي هاي چین نیز تنفر برانگیزتر است. 
دولت چین حداقل عمل سانسور را بي هیچ ابایي و در برابر دیدگان عموم 
انج��ام مي دهد در حالي که یوتیوب ب��ا درج عبارتي مبني بر امکان نمایش 
محتواي خواس��ته ش��ده وجود ندارد پشت این ابراز تأسف به ظاهر محترم 
آمیز مخفي مي ش��ود. اگر فردي بگوید که این تصاویر مش��مول قانون منع 
تصویربرداري از محی��ط داخلي دادگاه بوده و عدم نمایش آن امري توجیه 
پذیر است، باید به دنبال علتي براي ساده بودن بیش از حد خود بگردد. در 
دادگاه مربوط به اعتراض هیوز، تصاویر مربوط به زماني بود که حتي قاضي 

درون محوطه دادگاه نبود و به هیچوجه جلسه حالت رسمي نداشت.

با تصمیم دولت مصر رخ داد: 
بازگشايی دائمی گذرگاه رفح 

س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه دولت مصر با اش��اره ب��ه تصمیم قاهره 
در بازگش��ایی دائمی گذرگاه رفح، تأکید کرد: مصر در این مس��أله با هیچ 
 کش��ور خارجی گفتگو نکرده و این تصمیم را پیش از آشتی ملی فلسطین 

گرفته بود.
به گزارش رویترز، تصمیم دولت مصر در زمینه بازگش��ایی دائمی گذرگاه 
رفح از روز ۲8 می )دو روز دیگر( با اس��تقبال جنبش حماس روبرو ش��ده 
که این تصمیم را برای کاهش درد و رنج فلس��طینیان بس��یار مؤثر ارزیابی 

مي کند. 
ع��الوه بر این تصمیم جدید دولت موقت مصر به نخس��ت وزیری عصام 
ش��رف که با اعتراضات رژیم صهیونیستی روبرو شده است، به طور آشکار 
بیانگر تغییر سیاس��ت های قاهره از زمان س��رنگونی مبارك است. جایی که 
رژی��م مبارك در تنگ تر ک��ردن دایره محاصره با ت��ل آویو علیه حماس و 
فلس��طینیان همکاری مي کرد. در دوره حکومت مبارك گذرگاه رفح به جز 
موارد محدودی باز مي شد، که آن هم برای عبور کاال و داروهای مورد نیاز 
یك و نیم میلیون فلسطینی غزه و یا عبور بیماران و دانشجویان به روی آنها 

باز می شد.  
طاهر النونو س��خنگوی دولت منتخب فلس��طین در واکنش به این تصمیم 
اظهار داش��ت: این گام مهمی برای ورود و خروج ش��هروندان فلسطینی به 
ش��مار می رود که امیدواریم در آینده قاهره ب��رای عبور و مرور کاال نیز آن 

را توسعه دهد. 
خبرگزاری الشرق االوسط مصر بیان کرد: مقامات مصری تصمیم گرفته اند 
از روز ۲8 می گذرگاه رفح را به صورت روزانه از ساعت 9 صبح تا ۵ بعد 
از ظه��ر به جز روزهای جمعه باز کنند. بناب��ر اعالم این منبع معتبر خبری 
در مصر بازگش��ایی گذرگاه رفح در راس��تای تالش های قاهره برای پایان 
اختالفات فلس��طینی و نهایی کردن توافقنامه آش��تی ملی رخ داده است. در 
نخستین واکنش رس��می به اعالم خبر بازگشایی دائمی گذرگاه رفح منحه 
باخوم سخنگوی وزارت امور خارجه مصر اظهار داشت : مصر با هیچ کشور 
خارجی درباره این مس��أله مذاکره نکرده و این تصمیم را قبل از رسیدن به 

آشتی ملی اتخاذ کرده است.

س��خنگوي وزارت امور خارجه اظهار داش��ت: با ایج��اد بازنگري در 
دس��تگاه دیپلماس��ي بزودي ش��اهد تغییر س��اختار در وزارت خارجه 
خواهی��م بود و بدن��ه وزارت خارجه ب��ا توانایي بیش��تر حداقل چند 
براب��ر توانایي س��اختار قبلي در بخش اقتص��ادي فعالیت خواهد کرد. 
رامی��ن مهمان پرس��ت در خصوص تغییر در س��اختار ای��ن وزارتخانه 
گفت: دس��تگاه سیاس��ت خارج��ي در س��ال 9۰ براي پیش��برد جهاد 
اقتصادي برنامه هاي جدي را در دس��تور کار دارد که یکي از مهم ترین 
این اقدامات، تغییر در س��اختار این وزارتخانه اس��ت ت��ا توانایي هاي 
بخش هاي اقتصادي دس��تگاه سیاس��ت خارجي چند برابر شود. وي با 
بی��ان این که این بازنگري در دس��تگاه هاي مختلف هر چند س��ال یك 
بار انجام مي ش��ود افزود: در دستگاه سیاست خارجي این بازنگري در 
تش��کیالت متناس��ب با تحوالت منطقه ضرورت بیشتري پیدا مي کند. 
س��خنگوي وزارت امور خارجه اظهار داش��ت: با مشغول به کار شدن 
دکتر صالحي، بازنگري مطرح و نقطه نظرا ت کارشناس��ان گرفته ش��د 
تا همه کس��اني که نسبت به این امر نظراتي داشتند راجع به ساختار و 
تجربیاتي دارند از آنها اس��تفاده شود. مهمان پرست ادامه داد: پیشنهادي 
تنظیم و به رئیس جمهور تقدیم ش��د و بر اس��اس نظر ایش��ان معلوم 

مي شود ساختار نهایي به چه جهت حرکت خواهد کرد.
وي ه��دف اصلي از این بازنگري را تقویت بخش هاي منطقه اي عنوان 
و تصری��ح کرد: با این اقدام بخش هاي مختلف منطقه مي توانند حضور 
قدرتمندتري در روابط دو جانبه و اقداماتي که براي انجام وظایف آنها 

پیش بیني شده داشته باشند.
سخنگوي دس��تگاه دیپلماس��ي با اشاره به نامگذاري س��ال 9۰ به نام 
س��ال جهاد اقتصادي از س��وي مقام معظم رهبري یادآور شد: با توجه 
ب��ه این که مقام معظم رهبري امس��ال را س��ال جه��اد اقتصادي اعالم 
نمودند دس��تگاه سیاس��ت خارجي باید از اقتدار بیشتري براي پیگیري 
فرمایش��ات مقام معظم رهبري برخوردار شود و به گونه اي تشکیالت 
باید این امکانات را فراهم کند تا بخش هاي بیش��تري بتوانند نسبت به 

فعالیت هاي اقتصادي براي کشور درگیر بشوند.
س��خنگوي وزارت امور خارجه تاکید کرد: بزودي شاهد تغییر ساختار 
در وزارت خارجه خواهیم بود و بدنه وزارت خارجه با توانایي بیشتر 
حداق��ل چند برابر توانایي س��اختار قبلي در بخ��ش اقتصادي فعالیت 
خواه��د کرد و هم��ه بخش ها، توس��عه روابط اقتص��ادي را به عنوان 
اولویت اصلي در دس��تور کار قرار مي دهد تا با حضور قوي، اهداف و 

خواسته هاي نظام را محقق سازیم.

جمهوري اسالمي ايران نیازي به اعتمادسازي در منطقه ندارد
س��خنگوي دستگاه دیپلماس��ي در پاسخ به س��والي مبني بر مهم ترین 
اقدامي صورت گرفته توس��ط وزارت ام��ور خارجه براي ایجاد اعتماد 
س��ازي در منطقه گفت: جمهوري اسالمي ایران نیازي به اعتمادسازي 
در منطقه ندارد و این کش��ورهاي دیگر هس��تند که در منطقه اقدامات 
خالف را انجام مي دهند و باید با اعتماد س��ازي سیاس��ت هاي اش��تباه 

خود را جبران کنند.
رامین مهمان پرست افزود: ما وظیفه داریم که در فضاي روابط رسمي 
و رایزني هایي که با س��ایر کشورها داریم نقطه نظرات خود را اعالم و 
اقدامات اش��تباه را به آنها یادآور ش��ویم و راه حل موجود منطقه را به 
آنها پیشنهاد کنیم که اگر واقعا به دنبال حل اختالف هاي منطقه هستند 
باید مسیر درست را انتخاب کنند و اگر مردم مطالباتي دارند باید به این 
مطالبات پاسخ درست داده شود. وي سرکوب و به کارگیري هر گونه 
نیروهاي خشونت آمیز و امنیتي را به طور کامل خالف دانست و اظهار 
داش��ت: معتقدیم این مس��أله بحران را پیچیده تر مي کند ما بارها اعالم 
کرده ایم خواس��تار داش��تن بهترین ارتباط با کش��ورهاي منطقه هستیم 
و همکاري ه��اي منطق��ه اي را جزء اصلي سیاس��ت خارجي در منطقه 
مي دانیم. س��خنگوي وزارت امور خارجه همکاري هاي منطقه اي را در 
ش��کل گیري ثبات و امنیت منطقه مهم برش��مرد و تاکید کرد: با شکل 
گرفت��ن همکاري هاي منطقه اي و با کمك آنه��ا مي توانیم ثبات امنیت 
در منطق��ه را خودمان حاکم کنیم و دیگر نیازی به حضور کش��ورهاي 
فرامنطقه اي نیست ولي براي این که این همکاري با قدرت شکل بگیرد 

نیاز به حضور کشورهاي قدرتمند داریم.
وي با اش��اره به این که معتقدیم اقتدار کش��ورها را حمایت و پشتیباني 
مردم آن کش��ورها تامین مي کند تصریح کرد: اقتدار کش��ورها در گرو 
حمایت و پشتیباني مردم آن کشورها و نه به کارگیري نیروي نظامي و 
امنیتي تامین مي شود و اگر کش��ورهاي منطقه مي خواهند اقتدار داشته 
باش��ند باید به حرف مردم گوش کنند و مطالبات آنها را برآورده کنند 
و فاصل��ه بین خود و مردم را کاه��ش دهند به هر میزان که این فاصله 

کاهش پیدا کند کشورها از قدرت بیشتري برخوردار خواهند بود.
مهمانپرست گفت: هر چه قدر اقتدار بیشتري در همکاري هاي منطقه اي 
وجود داش��ته باشد، مي توان منطقه را با تحول جدي تري دنبال کنند و 
زمین��ه را براي حض��ور بیگانگان و حضور رژیم صهیونیس��تي کاهش 
داد، بنابراین در این جهت دیپلماس��ي ما در عرصه سیاس��ت خارجي 

فعال است.

سرپرست وزارت راه خبر داد:
احداث 14 هزار کيلومتر راه روستايي 

در کشور

توليدماهيانه نوردگرم فوالد مبارکه 
از مرز 450 هزارتن گذشت

سخنگوي وزارت امور خارجه در اصفهان اعالم كرد:
توسعه روابط اقتصادي، اولويت اصلي دستگاه ديپلماسي در سال 90

سرپرست وزارت راه از اجراي عملیات احداث ۱4 هزار کیلومتر راه روستاي 
در نقاط مختلف کشور خبر داد. علي نیکزاد سرپرست وزارت راه اظهار داشت: 
یکي از راهبردهاي وزارت زیربنایي توجه به بخش حمل ونقل و تردد س��ریع 

ایمن و روان است. 
وي با اش��اره به این که باید میزان تصادفات کاهش ۱۰ درصدي داش��ته باشد، 
عنوان کرد: در حال حاضر هفت هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه آهن، ۱4 هزار کیلومتر 
راه روستایي، دو هزار و 8۰۰ کیلومتر آزادراه، پنج هزار و ۵۰۰ کیلومتر بزرگراه 
و هفت هزار و 8۰۰ کیلومتر راه اصلي در دست احداث است. نیکزاد ادامه داد: 
اصالح نظام فني و اجراي دقت و کنترل در مطالعه و تصویب طرح ها، افزایش 

کیفیت و... از دیگر برنامه هاي ما است. 

ناحیه نوردگرم فوالد مبارکه در اردیبهش��ت ماه سال جاري موفق شد با تولید 
4۵۰ هزار و ۵۰۰ تن ورق فوالدي به رکورد جدیدي دست یابد. مختار بخشیان 
مدیر ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه رکورد قبلي این ناحیه را مربوط به بهمن ماه 
س��ال گذش��ته و به میزان 44۵ هزار و ۲84 تن خواند و افزود: دستیابي به این 
میزان تولید حاصل تالش جمعي کارکنان در همه بخش هاي پشتیباني، ستادي 
و اداري و به خصوص همکاران در نوردگرم بوده اس��ت. تأمین 39۵ هزارتن 
تختال از ناحیه فوالدسازي شرکت و ۵۵ هزارتن تختال از اهواز، زمینه  مناسبي 
براي دستیابي به این رکورد بود که مدیر ناحیه نوردگرم ضمن اشاره به آنها گفت: 
پشتیباني و حمایت هاي مدیرعامل، معاونت هاي بهره برداري و خرید و همچنین 
همکاري کلیه کارکنان واحد از دیگر عوامل مؤثر در دستیابي به این رکورد بوده 

است که صمیمانه از همه این عزیزان تقدیر وتشکر مي نمائیم.

استاندار تهران:
ترك آبسرد از سوی اتباع بيگانه غيرمجاز 

ضروری است
اس��تاندار تهران ضمن اعالم خبر تجمیع 
اتباع بیگان��ه دماوند گف��ت: اتباع بیگانه 
غیرمجاز شهر آبسرد شهرستان دماوند باید 
این مناطق را ت��رك کنند. مرتضی تمدن 
اظهار داش��ت: اغلب اتباع بیگانه س��اکن 
در شهرس��تان دماوند و شهر آبسرد برای 
اش��تغال در این مناطق ساکن هستند. این 
مس��ئول با تأکید بر لزوم ترك آبس��رد از 
سوی اتباع بیگانه غیرمجاز افزود: در حال 
حاضر ترك آبس��رد از سوی اتباع بیگانه 
غیرمجاز این شهر امری ضروری محسوب 
مي ش��ود. وی از اجرای طرح تجمیع این 
اتباع در دماوند خبر داد و افزود: اما اتباع 

بیگانه دارای مجوز اقامت طی طرحی که 
مقدمات آن از س��وی فرمانداری دماوند 
تهیه مي شود در آینده ای نه چندان تجمیع 
مي شوند. آبسرد با جمعیتی بالغ بر ۱3 هزار 
نفر از شهرهای شمال شرق استان تهران 
و شهرستان دماوند محسوب مي شود. آب 
وهوای مناس��ب این خطه از گذشته های 
دور تا کنون زبانزد پایتخت نشینان است 
و همواره به عنوان منطقه ای مناسب جهت 
مس��افرت های یکروزه از آن یاد مي شود 
از ای��ن رو افزایش جمعیتی چهار برابری 
طی فصول گرم برای مردم این دیار امری 

عادی قلمداد مي شود.
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 انس��ان همواره با انبوهی از گزینه ها روبه روس��ت که تنها 
می تواند تعداد محدودی از آنها را برگزیند. برای ترجیح و 
تعیین این گزینه ه��ا، عوامل گوناگونی وجود دارد که مهم 

ترین آنها، عامل عقالنی است. 
عقل با تأثیر هر یك در سعادت و کمال نهایی انسان، ترجیح 
 و تعیی��ن گزینه های بهتر، واالتر و ارزش��مندتر را بر عهده 
می گیرد و نقش خود را در شکل گیری اراده انسانی ایفا می 
کند. از سوی دیگر، فراهم شدن زمینه رشد و تعالی برای همه 
افراد جامعه، به نظم و امنیتی نیاز دارد که در س��ایه رعایت 
قوانی��ن و مقررات اجتماعی به دس��ت می آید.اگر بگوییم 
آفرینش قانون، برخلقت هستی تقدم دارد، سخنی به گزاف 
نگفته ایم. پروردگار پاك و توانا براساس نظم و قانون، دست 
به کار آفرینش این بوس��تان زیبا و پرشکوه خلقت شد. هر 
عنصری از این هستی، بر اساس قانون زاده می شود، شکل 
می گیرد، رشد می کند، به کمال می رسد و سرانجام براساس 
قانون می میرد. توجه به قانون، سابقه ای دیرینه دارد. بررسی 
تاریخی نشان می دهد کهن ترین قانون در »بابل« به دست 
پادشاه آن سامان »حمورابی«، مشتمل بر ۲8۲ ماده تدوین شد. 
مهم ترین هدف قانون گذاری، به وجود آوردن نظم و امنیت 
و تعیین حدود اختیارات و وظایف افراد در روابط اجتماعی، 

و نیز تقویت روحیه تعاون و همیاری است. انسان موجودی 
اجتماعی اس��ت و نیازهای او در جامعه تأمین می شود. از 
سوی دیگر، تأمین نیازها در اجتماع، سود و زیان هایی را بر 

افراد گوناگون به همراه دارد. 
در نتیجه برای نظم بخشیدن به ارتباطات اجتماعی و تعیین 
حدود آن، به قانون نیاز است. انسان موجودی هدفمند است 
و هدف از آفرینش او، کمال یابی اس��ت و این کمال یابی، 
 هم��واره در پرتو ضابطه من��دی و معیارگرایی امکان پذیر
است. از این رو، قانون، همان برنامه ضابطه مندسازی انسان 
 اس��ت که با توج��ه به مکتب ها و دی��دگاه های گوناگون، 
می تواند متفاوت باشد. قانون، ارزش است و ارزش قانون نیز 
در درك و آگاهی درست از آن شکل می گیرد. قانون نباید 
چیزی بیرونی و جدا از افراد تصور شود. اگر انسان به نوعی 
خودآگاهی و فهم و درِك درست از قانون رسیده باشد، بهتر 
و بیشتر می توان به پیاده شدن قانون در جامعه امیدوار بود. 
قانون به عنوان یکی از ارکان اصلی هر جامعه است. پس نمی 
توان آن را برای محدود کردن یا مجازات انس��ان ها در نظر 
گرفت؛ زیرا تا زمانی که مجریان قانون نظارت دارند، قوانین و 
مقررات به خوبی اجرا می شود، ولی در صورت نبود مجری 
 و ناظر، بی مهابا قانون شکنی روی خواهد داد.قانون پذیری،

به معن��ای پذیرش آگاهان��ه، داوطلبان��ه و ارادی قوانین و 
مقررات موجود جامعه و عمل به آنها از س��وی افراد است. 
در صورِت پذیرش ارادی و داوطلبانه قوانین، قانون پذیری، 
به عنوان جزئی از فرایند اجتماعی شدن افراد جامعه به شمار 
 می آید. در این ش��رایط، اف��راد جامعه، هنجارها، ارزش ها،
آداب و قوانی��ن جامعه خود را به تدری��ج فرا می گیرند و 
آن را جزئی از ش��خصیت خود می پندارند. شاخص های 
قانون پذیری درجامع��ه عبارتند از: نگرش مثبت به قانون، 
کاهش خالف کاری، افزایش مشارکت اجتماعی و باال بودن 
انسجام اجتماعی. در این جوامع، هر چه درجه قانون پذیری 
افراد جامعه بیشتر باش��د، حاکمیت نظام حقوقی و تثبیت 

کارکردهای آن آسان می شود.
قانون و قانون گذار

 قان��ون، قاعده ای اس��ت که مقامات صالحی��ت دار، یعنی 
قوه مقننه، وضع می کنند و همه افراد باید از آن پیروی نمایند. 
بر اس��اس این تعریف، قانون باید به گونه ای فراگیر باشد 
که در مورد کس��ی تبعیض پدید نیاید؛ در غیر این صورت، 
موجب نگرانی عده ای و گس��تاخی گروهی دیگر خواهد 
شد. قانون گذاران باید مطالب قانونی را چنان روشن بنویسند 
که امکان تعبیر و تفسیر آن، به صورت های مختلف وجود 
نداش��ته باش��د. قانونی کامل و قابل احترام است که در آن، 
مصالح عموم بر مصالح فرد مقّدم باشد و در جامعه، افرادی 
بر حسن اجرای قانون ناظر باشند تا قانون شکنان را مجازات 

کنند.
قانون شکنان

قانون ش��کنان و کس��انی که از قانون تخل��ف می کنند دو 
گروهند؛ ناآگاهان و آگاهان. ناآگاهان به طور معمول افرادی 
هس��تند که از قانون یا لزوم اجرای آن بی خبرند، ولی گروه 
دوم کسانی هستند که با آگاهی از قانون و دانستن راه های 
گریز از آن، خطا می کنند. علت خطای این عده آن است که 
در بین مجریان قانون، قانون شکنانی وجود دارند که از آنها 
حمایت می کنند. باید این مجریان قانون شکن را شناسایی 
کرد و به کیفر اعمالشان رساند. تا زمانی که در مورد چنین 
افرادی چشم پوشی وجود داشته باشد، امید اصالح نخواهد 

بود.
نقطه شروع

اجرای قانون را باید از خود و خانواده مان آغاز کنیم؛ چنان که 
پیامبر اکرم )ص( وقتی خواست رباخواری را منع کند، ابتدا به 
سراغ عمویش عباس رفت. ایشان فرمود: ربای جاهلیت باطل 
است و ربایی که به الغای آن ابتدا می کنم، ربای عمویم عباس 
پسر عبدالمطلب است. مؤثرترین و موفق ترین روش تربیتی، 
ارائه الگوست. قرآن کریم، پیامبر خدا را به عنوان بهترین الگو 
 و سرمش��ق می داند و از امت اسالم به عنوان امت الگو یاد 
می کند. امام صادق )ع( می فرماید: مردم را با رفتار خود به 
ح��ق رهبری کنید، نه با زبان خویش. امامان معصوم )ع( به 
ویژه شخص رسول اکرم )ص(، نمونه عملی عدالت بودند. 
آن حضرت تنها به شعار برادری و برابری اکتفا نکرد، بلکه 

خود به همگان نشان داد که در حقیقت فضیلت و افتخار تنها 
از راه تقواس��ت؛ از جمله این که دختر عمه اش زینب را به 
ازدواج غالم آزاد ش��ده خود، زید درآورد، یا بالل حبشی را 
که غالم آزاد شده ای بود، به عنوان مؤذن برگزید. ایشان حتی 
زمانی که به جنگ با دشمنان به بیرون از مدینه می رفت، بالل 

را والی شهر قرار می داد.
اصل آزادی

افزون بر عدالت، آزادی نیز از جمله اصولی است که باید در 
قان��ون و قانون گذاری به آن توجه کرد. واژه مقدس آزادی، 
از زمان پیدایش انس��ان، همراه او بود. تمام اقوام بشر برای 
رهایی از یوغ اسارت و بردگی، تالش کرده اند تا به حقیقت 
این تحفه گران س��نگ برس��ند. آزادی در مفهوم اسالمی، 
از تعهد انس��ان در برابر خدا والت��زام به والیت و حاکمیت 
 الهی جداناپذیر است. اسالم به آن دسته از آزادی ها احترام 
می گذارد که جامعه را از نظم و معنویت خارج نسازد؛ زیرا 
انسان هیچ گاه در مورد انجام دادن اعمال و رفتار غیرعقالنی، 

آزاد نیست.
التزام به قانون

ام��ام خمینی رحمه اله درمورد التزام به قانون می فرماید: ما 
که مقصدمان اسالم است، به غیراسالم و قوانین اسالم نباید 
فکر کنیم. مقصود این است که هر جای این مملکت برویم، 
اسالم را ببینیم و این طور نباشد که به جمهوری اسالمی رأی 
بدهیم، ولی از اسالم خبری نباشد. جمهوری اسالمی معنایش 
این است که یك جمهوری باشد که قوانین اسالم در آن اجرا 
ش��ود. قوانینی که غیر از قانون اسالم است، قانون نیست و 
مورد رضای خدا و ملت ما نیست. ملت ما که به خیابان ها 
ریختند، به پشت بام ها رفتند و جوان های شان را دادند، برای 
اس��الم و قانون اسالمی این کار را کردند و اگر اسالم نبود، 

همچو کاری نمی کردند.
مجلس و وضع قوانین

در جامعه اس��المی ایران، مجلس، وظیف��ه وضع قوانین را 
برعهده دارد. مجلس شورای اسالمی درهیچ زمانی نمی تواند 
از دایره احکام اسالمی خارج شود. مصّوبات این مجلس باید 
در چارچوب قانون اساس��ی و شرع باشد و به همین دلیل، 

اعالم نظر شورای نگهبان در قانون پیش بینی شده است. 
اعمال حاكمیت مجلس

اعمال حاکمیت مجلس شورای اسالمی، به دلیل نمایندگی 
مستقیمی است که از طرف ملت دارد. نیز به دلیل مشروعیتی 
اس��ت که برابر موازین اس��المی به دس��ت آورده است و 
 تحت نظر ولی امر عمل می کند. براس��اس قانون اساسی، 
عهدنامه ها، قراردادها وموافقت نامه های بین المللی، باید به 

تصویب مجلس شورای اسالمی برسد. 
مجلس ناصالح

اسالم و کشور ایران، صدمات جبران ناپذیری از مجلس شورای 
ناصالح و منحرف، از بعد از مشروطه تا عصر رژیم پهلوی 
 خورده اس��ت. در این سال ها، مصیبت ها و خسارت های
تلخی از ابرقدرت ها و نوکران ایرانی شان به ایران وارد آمد. 

آژیر

توانایي هماهنگ ک��ردن زندگي حرفه اي 
خس��ته کننده ب��ا زندگ��ي خانوادگي به 
طور کامل منظم یك ش��اهکار است؛ به 
خصوص اگر خانم خانه، مادر هم باشد. 
امروز در بیشتر کش��ورهاي پیشرفته 8۵ 
درصد زنان ۲۵ تا 49 سال درکنار زندگي 
خانوادگي خود، زندگي حرفه اي شان را نیز 
دنبال مي کنند. مادران شاغل تالش مي کنند 
از پرس��تار بچه یا مهدها یا اطرافیان براي 
هماهنگ کردن کار و کودکش��ان، کمك 
بگیرن��د ولي با این حال برخي زنان بهتر 
از دیگران قادر به برنامه ریزي کردن براي 
زندگي خود هستند.کارشناسان براي شما 

پیشنهاداتي در این زمینه دارند:
برنامه ريزي داشته باشید: زمان مي تواند 
بهترین دوست و بهترین دشمن شما باشد. 
در صورتي که ش��ما هم مادر هستید هم 
یك زن شاغل بهتر است از زمان بهترین 
بهره را ببرید. بس��یاري از زنان شاغل در 
روز جمعه براي تمامي هفته غذا مي پزند 
و آنها را در فریزر آماده نگاه مي دارند تا هر 
روز مجبور نباشند ساعاتي را به پخت غذا 
اختصاص دهند و شب که باز مي گردند 
به جاي آنکه غذا درست کنند مي توانند 
تنها غذا را گرم کرده و ساعات باقي مانده 
خود را به آماده کردن لباس ها و برنامه هاي 
درس��ي فرزندش��ان اختصاص دهند. از 
سوي دیگر سعي مي کنند صبح ها زودتر 
از خواب بیدار شوند و برخي از کارهاي 
ضروري مثل امور بانک��ي و... را در اول 

وقت اداري انجام دهند.
از كارتان ندزديد: مادربودن به این معني 
نیس��ت که شما کمتر از یك حقوق  بگیر 
بدون فرزند کار کنید. جالب است بدانید 
مادران شاغل بیش از زنان شاغل مي توانند 
تمرکز و تحرك داشته باشند. براي آنکه 
رئیس خود را همیش��ه راضي نگاه دارید 
و به او اثبات کنید که بسیار موثر هستید 
روزهایي که وقت بیشتري دارید زودتر به 
مح��ل کار بیایید و دیرتر آن را ترك کنید 
تا اگر روزي مجبورید کمي دیرتر بیایید 
و زودتر به خانه بازگردید، کسي شما را 
سرزنش نکند. البته همیشه این موضوع 
را درنظ��ر بگیرید که ش��ما یك زندگي 
خانوادگي ه��م دارید و نباید در صورت 
اصرار همکاران، ساعات متعلق به اعضاي 

خانواده را به کارتان ببخشید.
ــید: ب��راي آنکه هم  ــناس باش وقت ش
خان��واده و هم رئیس خود را راضي نگه 
داری��د بهترین راه حل آن اس��ت که هر 

کاري را در زم��ان خ��ودش انجام دهید. 
در خان��ه کارهاي اداري را فراموش کنید 
و در اداره مرتب به خانه زنگ نزنید. بدین 
ترتیب شما مي توانید بیشترین استفاده را 
از س��اعات خود ببرید و مؤثر باشید در 
صورتي که ش��ما روزي مجب��ور بودید 
کارهاي اداره تان را به منزل ببرید بهتر است 
صبح این موضوع را با اعضاي خانواده در 
میان بگذارید و نظر آنها را جلب کنید. از 
سوي دیگر اگر کودکان شما عادت دارند 
بدون هیچ دلیلي بعدازظهرها به محل کار 
شما بیایند، بهتر است این عادت را متوقف 
کنی��د. تنها در صورتي ک��ه کار ضروري 
پیش آمد، اعضاي خانود ه تان مي توانند به 
محل کارتان مراجعه کنند یا با شما تماس 

بگیرند. 
استراحت كنید: نباید تمامي انرژي خود 
را صرف زندگ��ي خانوادگي و کاري تان 
کنید. گرچه هر دوي آنها به شما نیاز مبرم 
دارند اما فراموش نکنید که شما هم باید 
براي خودتان وقتي قایل شوید. به عنوان 
مثال فعالیت بدني مورد عالقه تان را انتخاب 
کنید و ساعاتي از روز را به آن اختصاص 
دهید. پیاده روي، ژیمناستیك، یوگا یا حتي 
به خرید رفتن با دوستان مي تواند به شما 
کمك کند احس��اس خستگي را از خود 
دور کنید. کمي با خ��ود خلوت کنید تا 
بتوانید همیشه به اندازه کافي انرژي داشته 

باشید.
خودتان را مقصر ندانید: هیچ زني قادر 
نیس��ت هم کارهاي منزل و هم کارهاي 
اداري خود را بدون هیچ کم و کاس��تي با 
هم هماهنگ کند. خود را مقصر ندانید. 
اگر امروز خسته اید و قادر نیستید آشپزي 
کنید، اشکالي ندارد اگر هرچند وقت یك 
بار پیتزا سفارش دهید یا غذاي حاضري 

بخورید.
هويت تان را فراموش نکنید: مادربودن، 
همس��ربودن و یك زن شاغل بودن نباید 
موجب ش��ود که شما تبدیل به یك برده 
ش��وید. شما باید زنانگي خود را همیشه 
حفظ کنید. بسیاري از زنان عادت دارند 
از خ��ود بزنند و فداکاري کنند تا دیگران 
در آس��ایش باش��ند. اما ای��ن کار چندان 
صحیح نیست. لذت هاي زنانه را همیشه 
در خود زنده ن��گاه دارید. هرچند وقت 
یك بار به آرایشگاه بروید و براي خودتان 
هم لباس هاي شیك بخرید. شما یك زن 
هستید و سعي کنید با غرور یك زن باقي 

بمانید.

جامعه

توصيه به زنان شاغل

پنجره

ممکن است ارتباط شما با همسرتان، ارتباط بسیار خوبی باشد اما اگر مانند 
بس��یاری از زن و ش��وهرها، در اولویت قرار دادن هر چیز و هر کس و بی 
اهمیت جلوه دادن یکدیگر، برایتان بسیار ساده است، نگران نباشید، زیرا با 
هوشیاری، به راحتی می توانید به مسیر اصلی بازگردید. گاهی به طور دقیق 
کارهایی که در زندگی زناش��ویی انجام نمی دهید، برای بهترشدن زندگی 
کارساز هستند. هنگامی که همسرتان برای سومین هفته متوالی نشتی شیر 
آب را تعمیر نکرد، شما شکایت او را پیش بهترین دوست خود می کنید. یا 
به طور اتفاقي مادر شوهرتان اظهار می کند: چرا تو و همسرت همیشه در 
مورد برنامه ریزی برای تعطیالت با هم مشاجره می کنید؟ و در اینجاست 

که متوجه می شوید همسرتان شکایت کرده است.
ــت؟ بعضی وقت ها بیان احساس��ات نه تنها بسیار خوب،  مشکل چیس
حت��ی الزم و ضروری اس��ت اما عی��ب جویی کردن باع��ث ایجاد میزان 
بس��یار زیادی انرژی منفی می ش��ود. آیا دوس��ت دارید همه فکر کنند که 
زندگی زناش��ویی شما یك فاجعه اس��ت؟ به چیزهایی که دوست ندارید 
 از یاد ببرید و آنچه س��بب پیوند ش��ما در نخس��تین دیدارتان ش��د، فکر 

کنید.
راه حل: از به اش��تراك گذاش��تن همه جزئیات مسائل خصوصی زندگی 
زناشویی خود، خودداری کنید. اگر دوست شما شروع به صحبت در مورد 
عیب های شوهرش کرد، با او همدردی کنید اما مسائل خصوصی خودتان 
را تعریف نکنید؛ مگر این که بخواهید ش��وهرتان را مانند یك فاتح معرفی 
کنی��د. به عالوه، در جمع های خانوادگی ب��ه هیچ وجه نارضایتی خود را 
اب��راز نکنید و در عوض از هر فرصتی برای تعریف و تمجید آش��کارا از 

یکدیگر استفاده کنید.
سندروم بیچاره من

وقتی برای رفتن به یك میهمانی عجله دارید و ش��ما هنوز آماده نیستید و 
شوهرتان آه می کشد یا به شما چشم غره می رود، با خونسردی به کارتان 
ادامه دهید. لطفاً از کارهای غیرضروری صرف نظر کرده و از برخورد کردن 

با همسرتان خودداری کنید.
ــت؟ همانقدر که ش��کایت کردن به غریبه ها کاری ناپسند  مشکل چیس
اس��ت، س��کوت کردن و تحمل کردن نیز می تواند به همان میزان مخرب 

باش��د. وقتی افراد نقش ش��خص فداکاری را بازی م��ی کنند، هیچ کاری 
صورت نمی دهند به جز این که با مخفی کردن احساسات واقعی خود و بنا 
کردن دیوار بلند تنفری که از هم پاشیدن آن کاری بس دشوار است، خود 

را به خطر می اندازند.
راه حل: چاره کار بسیار ساده است. هر آنچه احساس می کنید را بیان کنید. 
جرالدین کر، متخصص مسائل زناشویی و خانواده در نیوجرسی، می گوید: 
گاهی یکی از زوجین در مورد مشکل خود با همسرش صحبت نمی کند، 
زی��را فکر می کند این کار چیزی را تغییر نمی دهد که این موضوع هم به 

خودی خود یك مشکل محسوب می شود. 
بنابراین، زمانی را به گفتگو با همسرتان اختصاص دهید اما این زمان باید 
وقتی باش��د که هر دوی ش��ما آرام و خوشحال هستید. ش��رایط را مانند 
معمای��ی مطرح کنید که با کمك یکدیگ��ر بتوانید آن را حل کنید. به طور 
مثال، حاال که ما نمی توانیم صبح ها س��ر وقت از خانه خارج شویم، بهتر 
نیست که من بگذارم که تو اول از حمام استفاده کنی تا کمی زودتر آماده 

شوی؟
در برخی موارد می توانید با نگرشی زیرکانه برخورد کنید. ایمی ساوترلند، 
نویسنده »آنچه مرا درباره زندگی، عشق و ازدواج به فکر فرو می برد«، ابتدا 
شروع به تعریف و ستایش از همسرش می کند و با این کار هر بار تغییری 
جزئی را که او خواهانش است، در شوهرش می بیند. به عنوان مثال او به جای 
 این که لباس های چرکش را روی زمین بیندازد، آنها را در سبد رخت های
چرك می اندازد. می توانید یقین داشته باشید که پس از مدتی او شروع به 
تالش بیشتری می کند تا تعریف های بیشتری از طرف همسرش دریافت 
کند. ساوترلند اظهار می کند: این موضوع نه تنها باعث ایجاد عشق بیشتری 

می شود، بلکه بسیار هم تأثیرگذار است.
دعوا بر سر موضوعات مختلف

همس��رتان به طور مداوم از انبوه کتاب هایی که کنار قفس��ه کتاب هایتان 
انباش��ته کرده اید، به ش��ما شکایت می کند و ش��ما هم هر بار متقابال به 
او ج��واب م��ی دهید که جدا! آیا تو هم به هم��ه آن هفت دوربین احتیاج 

داری؟
ــکل چیست؟ بیشتر وقت ها جمع آوری وسایل همسرتان نشانه این  مش

اس��ت که من این عمل تو را دوست ندارم، پس همین حاال تغییرش بده! 
اما درخواس��ت این که کس��ی همه عادات به خصوص خود را رها کند و 

انتظارات شما را عملی کند، واقعا ناعادالنه است.
راه حل: گاهی موضوع مورد بحث در واقع برای یکی از طرفین از اهمیت 
خاصی برخوردار اس��ت. در همه موارد آن را به عنوان موضوعی رنج آور 
بپذیرید. اما اگر هر دوی ش��ما مدام در مورد وسایلتان که در واقع آنقدرها 
هم ارزش ندارند، مش��اجره کنید یا اگر به خاطر نداشتن وقت کافی برای 
دس��ته بندی و جمع آوری آنه��ا و توافق درباره این که ک��دام را باید دور 
بیندازید، گیج و س��ردرگم هس��تید، با کمك یکدیگر راهکاری تازه برای 

مشکالت خود بیابید. 
 برای نمونه، وسایل اضافه را که شامل مجموعه کتاب های شما و دوربین های
 اضافه همس��رتان می شود، فروخته و با پول آن تلویزیونی را که هر دوی 
شما دوست داشتید، خریداری کنید. هر دوی شما مشغله های زیادی اعم 
از کار، فرزندان و س��رگرمی هایی که در طول روز در خلوت تان و برای 
خودتان انجام می دهید، دارید. بدون ش��ك زمانی هم برای اس��تراحت و 

خواب نیاز دارید.
ــت؟ وقتی کیفیت زمانی را در زندگی زناشویی خود نادیده  مشکل چیس
بگیرید، شما با جدی نگرفتن یا بدتر از آن، وانمود کردن به این که به هیچ 
عنوان نیازی به کوشش بیش��تر برای صمیمی کردن ارتباط نیست، روابط 
زناشویی تان را به خطر می اندازید. تکرار بیش از حد این کار برای مدتی 
طوالنی می تواند منجر به این شود که روزی چشم باز کرده و حتی دلیل 
 ازدواج ب��ا ه��م را به خاطر نخواهید آورد. کریش��نباوم در این مورد اظهار 
می کند: افراد با عقب نگهداش��تن خود به جدایی پاس��خ می دهند و این 

مسأله باعث به انحطاط کشیدن زندگی زناشویی می شود.
راه حل: افراد به احترام و خوبی نیز با مهربانی پاس��خ می دهند. بنابراین، 
پریشانی ها را از بین برده برای برقراری ارتباطی دوباره، از فرصت استفاده 

کنید. گاهی اوقات دور از چشم بچه ها با هم به پیاده روی بروید. 
اگر عادت ناپسند میخکوب شدن جلوی تلویزیون را دارید، حداقل برای 
۲۰ دقیقه آن را خاموش کنید و با همسرتان صحبت کنید یا یك جدول را 

با کمك هم حل کنید.

دث
حوا

مشكل کجاست؟

فردی که پ��س از ارتباط اینترنت��ی از انگلیس با یك 
زن در اصفه��ان اقدام ب��ه دریافت تصاویر خصوصی 
و اخ��اذی ۵۰ هزار یورویی از وی کرده بود با تالش 
پلیس فتای اصفهان هنگام ورود به ایران دستگیر شد. 
سرهنگ ستار خس��روی رئیس پلیس فضای تولید و 
تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان با 
بیان این مطلب اظهار داش��ت: در پی شکایت یك زن 
ب��ه این پلیس مبنی بر اخاذی ۵۰ هزار یوروی از وی 
به وسیله اینترنت، موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار کارآگاهان پلیس فتا ق��رار گرفت. وی افزود: در 
تحقیق��ات صورت گرفته مش��خص ش��د این زن در 
محیط فیس بوك با شخصی به نام »میالد» که خود را 
ساکن کشور هلند معرفی کرده ارتباط برقرار می  کند و 
پس از مدتی از گذشتن این ارتباط که به بهانه ازدواج 
انجام شده تصاویر خصوصی خود را در اختیار نامبرده 
قرار می  دهد. این مقام مس��ئول بیان داش��ت: در ادامه 

میالد ارتباط اینترنتی خود را با زن جوان قطع و مبلغ 
۵۰ ه��زار یورو برای عدم انتش��ار تصاویر خصوصی 
وی از طریق اینترنت را درخواس��ت و تهدید می  کند 
اگر ظرف یك هفته خواسته وی انجام نشود تصاویر 
و فیلم ه��ای خصوصی او را منتش��ر خواهد کرد. وی 
گف��ت: پ��س از انجام تحقیق��ات ص��ورت گرفته با 
همکاری پلیس اینترپل مش��خص شد نام اصلی میالد 
»رمضان- ر« 46 س��اله و ساکن ش��هر ولز انگلستان 
است که برای اثبات اینکه ساکن کشور هلند می  باشد 
ش��ماره حساب بانکی خود در آن کشور را به قربانی 
داده اس��ت. سرهنگ خسروی اظهار داشت: سرانجام 
پس از 3۲ روز از انجام تحقیقات پلیس نامبرده هنگام 
حضور در کشور برای مالقات با قربانی خود طی یك 
عملیات س��ریع و غافلگیرانه دستگیر شد. وی افزود: 
پس از تکمیل پرونده متهم جهت سیر مراحل قانونی 
به مراجع قضایی تحویل و با صدور قرار صادره روانه 

زندان شد. رئیس پلیس فتای اصفهان یکی از بیشترین 
پرونده ه��ای این پلی��س از زمان تأس��یس تاکنون را 
از تصاوی��ر  اینترنت��ی و سوءاس��تفاده  اخاذی ه��ای 
خصوص��ی عنوان کرد و در این زمین��ه به مردم و به 
خصوص قشر جوان هشدار داد. این مقام انتظامی به 
جوانان توصیه کرد: از برقراری دوستی های اینترنتی با 
افراد ناش��ناس خودداری کرده و از قرار دادن تصاویر 
و فیلم های خصوصی و اطالعات شخصی در اختیار 
اف��راد بیگانه حین چت ک��ردن در اینترنت خودداری 
کنند. س��رهنگ خس��روی گفت: مجرمان و تبهکاران 
اینترنتی با جلب اعتم��اد قربانیان خود و طی چندین 
ماه ارتباط دوستانه اطالعات شخصی آنان را دریافت 
و سپس اقدام به سوءاستفاده و اخاذی از آنان می  کنند 
ک��ه کاربران اینترنت باید بدانند از آنجا که شناس��ایی 
اف��راد در محیط اینترنت امکان پذیر نبوده و این افراد 
به هی��چ وجه قابل اعتماد نیس��تند به همین جهت از 

ق��رار دادن اطالعات ش��خصی در اختی��ار آنان باید 
خودداری کرد.

با تالش پلیس فتای اصفهان انجام شد:
پايان اخاذی 50 هزار يورويی يک تبهكار اينترنتی از انگليس

رئی��س انجمن ارول��وژی ای��ران گفت: 
متاس��فانه ۱۰ درصد مراجع��ات افراد به 
مطب های پزش��کان ارولوژیست به دلیل 
باروهای غلط روابط جنسی القا ء شده از 

طریق ماهواره است. 
سیدجلیل حسینی در حاشیه چهاردهمین 
کنگ��ره بین  المللی ارول��وژی ایران اظهار 
داش��ت: متأس��فانه افراد و به خصوص 
جوانان بسیاری به مطب های پزشك های 
ارولوژیس��ت ب��رای بهتر ش��دن روابط 
 جنس��ی که از طری��ق ماهواره ه��ا تبلیغ 
م��ی ش��ود مراجع��ه می کنن��د و این در 
حالی اس��ت ک��ه این اف��راد در بیش��تر 
معاینات هیچگونه مش��کلی ندارند. وی 
ادام��ه داد: باوره��ای غلط القاء ش��ده از 
 طریق ماهواره جوانان بس��یاری از جمله
۱۰ درصد مراجعات به مطب پزش��کان 
ارولوژیست کش��ور را ترغیب به اعمال 
جراحی در اندام های آمیزش��ی آنان کرده 
اس��ت. حس��ینی با اش��اره به این که این 
باورهای غلط به هیچ وجه نمی تواند در 
بهبود روابط جنسی آنان تأثیر داشته باشد 

اضافه کرد: بهترین مس��أله در این زمینه 
آموزش و آگاهی بخشیدن مناسب به این 
جوانان در خانواده ها و همچنین از طریق 
نهادهای ذیصالح )فرهنگی و اجتماعی( 
است. در ادامه نیز علی رازی، دبیر علمی 
چهاردهمین کنگ��ره بین المللی ارولوژی 
ای��ران با تأکید و صح��ت وجود معضل 
مراجعه بس��یار افراد بر اثر باورهای غلط 
درباره روابط جنس��ی از طریق تبلیغات 
ماهواره ها در جوانان گفت: متأسفانه توصیه 
ما پزش��کان نیز در این زمین��ه برای افراد 
کارساز نیست و این افراد همیشه احساس 
کمبودی در این راستا حس می کنند. وی به 
عوارض باورهای غلط این افراد که بر اثر 
القاءها و دیدن برنامه های ماهواره صورت 
پذیرفته نیز اشاره کرد و افزود: این افراد با 
وجود سالم بودن و نداشتن هیچ مشکلی 
به دلیل آموزش غلط، نادرس��ت، خارج 
عرف ش��رعی و بومی کشورمان توسط 
برنامه های ماه��واره ای صورت می پذیرد 
خود و خانواده خویش را دچار مشکالت 

عدیده ای می کنند.

رئی��س پلی��س راهنمای��ي و رانندگي 
از مقصر ش��ناخته ش��دن عاب��ر پیاده 
در تصادف��ات بر اس��اس قانون جدید 
راهنمایي و رانندگي خبر داد.  سرهنگ 
سید کرم اله حس��یني گفت: بر اساس 
قانون جدی��د راهنمایي و رانندگي اگر 
وسیله نقلیه اي تمامي نکات و مقررات 
راهنمایي و رانندگ��ي را رعایت کرده 
باش��د و با عابر پیاده اي تصادف کند، 
عابر پیاده مقصر شناخته مي شود. وي 
تأکید کرد: عابران پیاده از زمان اجراي 
این قانون، موظف به رعایت قانون در 
خیابان هاي اصلي و فرعي هستند، زیرا 
در قانون جدید در صورت تخلف عابر 
پیاده، خود عابر پیاده بر اس��اس قانون 
مقصر شناخته مي شوند. رئیس پلیس 
راهنمای��ي و رانندگ��ي ادام��ه داد: در 
قانون جدید راهنمای��ي و رانندگي که 
از روز ۱۰ اردیبهش��ت ماه جاري آغاز 

شده، دست پلیس براي برخورد قانوني 
با متخلفین رانندگي باز گذاش��ته شده 
اس��ت. حس��یني از جریمه دو میلیون 
ریال��ي، متوقف ک��ردن وس��یله نقلیه 
و ضب��ط ش��ش ماه��ه گواهینامه براي 
رانندگان اس��تفاده کننده از مواد مخدر 
و نیرو زا خبر داد و گفت: بعد از ضبط 
گواهینامه، راننده متخلف به دس��تگاه 
قضای��ي معرفي مي ش��ود. ای��ن مقام 
انتظامي خاطرنش��ان کرد: اگ��ر راننده 
متخلف��ي گواهینامه اش ضبط ش��ود و 
آن راننده با وس��یله نقلیه تردد کند این 
فرد به معناي فاقد گواهینامه است و بر 
اس��اس قانون با وي برخورد مي شود. 
سرهنگ حسیني تأکید کرد: در صورتي 
که رانندگان مدارك خودرو را با خود 
همراه نداشته باشند پلیس مؤظف است 
وسیله نقلیه را تا زماني که مدارك ارائه 

شود،  متوقف کند.

ماهواره ها باورهای غلط جنسی 
را ترويج می کنند

در قانون جديد،
 عابر پياده مقصر شناخته مي شود 

به مناسبت روز قانون و آغاز هفته مجلس
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شهرستان )ويژه كاشان(

خبربزرگان کاشانص
بيتوتهگردشگراندرخانهتاريخيعامريها

خانه تاریخي عامري ها در کاش��ان تا پیش از پایان امس��ال تبدیل به هتلي براي اقامت 
گردشگران مي شود. صندوق احیا و بهره برداري از اماکن تاریخي و فرهنگي قرار است 
زنجیره پردیس ش��امل بیش از ۱4۰ بناي تاریخي در محورهاي اصلي کشور را جهت 
ساماندهي، مرمت، احیا و بهره برداري مناسب از آن، مطابق با استانداردهاي بین المللي، 
براي مشارکت با بخش خصوصي معرفي کند که یکي از این پردیس هاي واگذار شده به 

بخش خصوصي خانه تاریخي عامري ها است. 
طبق ماده ۱۱4 قانون برنامه چهارم توسعه به سازمان میراث فرهنگي و گردشگري اجازه 
داده مي شود به منظور اعطاي مجوز کاربري و بهره برداري مناسب از بناها و اماکن تاریخي 
قابل احیا با هدف س��رمایه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي صندوق احیا و 
بهره برداري از بناها و اماکن تاریخي و فرهنگي را ایجاد کند. بناها و اماکن تاریخي قابل 
احیا به استثناي نفایس )امالك و اموال( ملي به تشخیص سازمان میراث فرهنگي از این 

قانون خارج است. 
بزرگترين خانه تاريخي ايران؛ نخستین هتل طرح پرديس 

خانه عامري ها با 9 هزار متر مربع عرصه و ۱۲ هزار متر مربع اعیاني، 8۰ تا 8۵ اتاق و هفت 
حیاط، بزرگترین خانه تاریخي ایران به شمار مي رود که طي سال هاي گذشته با نظارت 
طرح پردیس سازمان میراث فرهنگي و گردشگري کشور مرمت و بازسازي شد و گویا 

قرار است تبدیل به 4۵ سوئیت شود. 
بازسازي و مرمت این مجموعه با هدف احیاي آن از سوي هیأت امناي مرمت و بازسازي 
ابنیه تاریخي کاشان و با همکاري شهرداري و میراث فرهنگي این شهر در سال ۱373 آغاز 
شد و با ادامه روند بازسازي این بنا در طرح پردیس سازمان میراث فرهنگي کشور قرار 

گرفت تا به عنوان پروژه اقامتگاه گردشگري مورد بهره برداري قرار گیرد. 
میان خانه هاي تاریخي کاش��ان، مجموعه خانه تاریخي عامري ه��ا بدون اغراق جزو با 
ارزش ترین نمونه ها به شمار مي آید. خانه در خیابان علوي، محله سلطان میر احمد در 
شهر کاشان واقع است. در میانه محوري تاریخي که مسجد و مدرسه آقابزرگ و آن سوتر 

بازار کاشان را به مجموعه اي از خانه هاي بسیار باارزش دوره قاجار متصل مي کند. 
با وجود این که گمانه هایي مبني بر وجود ریش��ه اصلي بنا در دوره سلجوقي و صفویه 
آنچه امروز به نام مجموعه خانه هاي تاریخي عامري شناخته مي شود در اواخر دوره زندیه 
و ابتداي شکل گیري سلسله قاجار پدید آمده است. مالك نخستین بنا فردي به نام سهام 
الس��لطنه عرب بوده اس��ت که این بنا را به پاس حمایت از حاکم وقت کاش��ان و دفع 
محاصره آقامحمدخان از وي به هدیه مي گیرد. اما بنا شهرت خود را از فرزند وي ابراهیم 
خلیل خان عامري از اعیان بانفوذ گرفته است که میان دیگر برادران خود از نفوذ و اعتبار 

بیشتري برخوردار بوده است. 
مجموعه عامري ها تا حدود دهه 3۰ قرن حاضر مورد استفاده مالکان اصلي بوده است اما 
به تدریج بعد از این تاریخ در سراشیبي فراموشي قرار مي گیرد. عدم نگهداري مناسب و 
شیوه بهره بري غیر اصولي از بنا لطمات شدیدي به پیکره بنا بعد از این تاریخ وارد مي کند 
تا این که به سازمان میراث فرهنگي واگذار مي شود و در فهرست بناهاي طرح پردیس قرار 

مي گیرد و کاربري اقامتي براي آن تعریف مي شود. 
ارتقاي  سطح كالبدي بنا؛ خواسته مسئوالن میراث فرهنگي از سرمايه گذار 

آبان ماه سال گذشته واگذاري خانه عامري هاي کاشان به بخش خصوصي براي تبدیل به 
مرکز اقامتي همزمان با واگذاري پردیس هاي تاریخي مسعودیه تهران و کاروانسراي وکیل 

کرمان اعالم شد. 
به گفته س��ید مس��عود علویان صدر؛ معاون حفظ و احیاي آثار تاریخي سازمان میراث 
فرهنگي، نوروز امس��ال به علت این که ارتباط این مجموعه تاریخي با گردش��گران و 

عالقه مندان به آثار تاریخي قطع نشود، درهاي مجموعه به روي گردشگران باز بود. 
علویان صدر با بیان این که بررسي کارشناسان سازمان نشان مي دهد که آثار فرهنگي_
تاریخي با بهره گیري هوش��مندانه از دانش روز مکان یابي ش��ده و ارزش هاي فرهنگي، 
تاریخي، مردم شناس��ي و ارزش هاي برگرفته از رش��ته اندیشه   مردم، در آن رشد یافته و 
در نهایت در قالب فضاهایي ظهور پیدا کرده است، مي گوید: نکته مهم آن است که در 

سیر تحول تاریخي همیشه پایه مردمي به عنوان رکن اصلي در مدیریت،  هدایت و کنترل 
موضوعات نقش داشته است. 

وي انتظارش از بخش خصوصي را ارتقاي س��طح کالبدي بناها، ارزش هاي فعالیتي و 
ارزش هاي رفتاري مردم به عنوان س��ه رویکرد اساس��ي در ارتقاي ارزش هاي فرهنگي 
و تاریخي اعالم مي کند و مي گوید: انتظار داریم فعالیتي که در شأن و منزلت بنا بوده و 

موجب ارتقاي سطح فرهنگي جامعه مي شود در این پردیس ها انجام گیرد. 
بهره برداري از هتل خانه عامري ها تا پیش از پايان سال 1390 

در حالي که فاز نخس��ت بهره برداري از خانه عامري ها که ش��امل تعدادي از حیاط ها و 
آش��پزخانه و رستوران مي ش��ود قرار است تا نیمه هاي شهریور انجام شود، احمد میرزا 
کوچك خوشنویس؛ سرپرست صندوق احیا و بهره برداري از اماکن تاریخي و فرهنگي 
درباره زمان بهره برداري از هتل خانه عامري ها مي گوید: این هتل تا پیش از پایان سال به 

بهره برداري خواهد رسید. 
وي مي افزاید: گردشگران مي توانند از زمان افتتاح هتل، در این هتل اقامت داشته باشند. 
به گفته خوشنویس، فاز نخس��ت بهره برداري از مجموعه تاریخي عامري ها که شامل 
حیاط بیروني و اندروني )یوسفیان(، حیاط فرهنگي، حیاط خدماتي، آشپزخانه و رستوران 
مي شود نیمه شهریورماه انجام مي شود. از جمله جاذبه هاي پیراموني خانه عامري ها که 
براي گردشگران داراي جذابیت است مي توان به کاروانسراي مرنجاب، آب سرخ فریزهند، 
غار نیاسر، خانه بروجردي ها، آرامگاه سهراب سپهري، آرامگاه بابا افضل کاشاني، آرامگاه 
محتشم کاشاني، آرامگاه فیض کاشاني، مدرسه آقابزرگ کاشان، حمام عبدالرزاق خان، 
حمام مجموعه اردهال، مسجد میرعماد، امام زاده حبیب بن موسي، امام زاده شاهزاده عیسي 
و یحیي، بقعه ابولؤلؤ )بابا شجاع الدین(، باغ و کاخ تاریخي فین، روستاي ابیانه، تپه هاي 

سیلك و . . . اشاره کرد. 
در حالي که نگراني ها از تخریب بناهاي تاریخي در تبدیل آن ها به هتل و رستوران وجود 
دارد، مسئوالن سازمان میراث فرهنگي کشور بر این اعتقاد هستند که تبدیل بناهاي تاریخي 
به اقامتگاه، مهمان پذیر، رستوران و . . . با نظارت سازمان میراث فرهنگي و سرمایه گذاري 
بخش خصوصي انجام مي شود در نتیجه آسیبي به اصل بنا وارد نخواهد شد و حتي این 

اقدام باعث مي شود که زندگي به بناهاي تاریخي بازگردد.

سّيد ابوالّرضا راوندي 
سیّد امام ضیاء الّدین ابوالّرضا فضل اله حسني راوندي فرزند علي بن عبید اله، از 
فقها و محدثین بزرگ شیعه در قرن ششم است که در کاشان سکونت داشت 
و به تدریس، تألیف و ارشاد خلق مي پرداخت. شیخ ابوعلي طوسي، ابوعلي 
حداد، ابوجعفر نیشابوري، ابوالفتح بن ابوالفضل اخشیدي، سید ابوالصمصام 
ذوالفقار بن محّمد مروزي،  ابن ش��هر آش��وب مازندراني، محمد بن حسن 
طوس��ي )پدر خواجه نصیر الدین(، شیخ منتجب الدین رازي و … از استادان 

وی به شمار می آیند که وی زیر نظر آنان رشد و پرورش یافت.
آثار راوندي:

از آثار راوندی می توان به دیوان اشعار به عربي، النّوادر، ضوء الشهاب في شرح 
الشهاب، مقاربة الطیّبة الي مقارنة النیّه، االربعین في االحادیث، نظم العروض 
للقلب المروض، الحماسه ذوات الحواشي، الموجز الکافي في علم العروض و 
القوافي، ترجمة العلوي للطّب الرضوي، کافي در تفسیر و ادعیه السر اشاره کرد.

پسران سیّد ابوالّرضا را عّزالّدین علي، کمال الّدین احمدوتاج الّدین ابوالفضل 
محّمد که هر یك از فقهاي روزگار خود بوده اند تشکیل می دهند.گفتنی است 
سیّد ابوالرضا تا حدود سال ۵6۰ در قیدحیات بوده و مدفن این سیّد جلیل عالی 

قدر در خیابان باباافضل کاشان است.
مؤلّف کتاب النّقض مي نویسد: »و کاشان بحمد اله و منّه منّور و مشهور بوده 
همیشه و هست به زینت اسالم و نور شریعت و قواعد آن از مسجد جامع و 
دیگر مساجد با آلت و عّدت و مدارس بزرگ چون مدرسه صفویّه و مجدیّه 
و شرفیّه و عزیزیّه با زینت و آلت و عّدت و اوقات و مدّرسین چون امام ضیاء 
الّدین ابو الّرضا فضل اله بن عليّ الحسیني عدیم النّظیر در بالد عالم به علم و زهد 
و غیر او از ائّمه و قضات و کثرت فقهاء و مقّربان و مؤّذنان و عقود مجالس و 
تربیت علماء سلف چون قاضي ابوعلي و اوالدش چون قاضي جمال ابوالفتح 
و قاضي خطیر ابومنصور حرس اله ظّلهما و در او صلحاي بیمر و حاجیان بیعّد 
و عمارت مش��هد امام زاده علّي بن محّمد الباقر )ع( به باریکرسف است که 
مجد الّدین فرموده است در آن حدود با زینت و عّدت و آلت و رونق و نور و 
برکات و اوقاف بسیار و آن را همه سالطین و ملوك و امراء و وزراء خریدار 
و معتقد و غیر آن و مانند این که همه را داللت است بر صفاي ایمان و نزهت 
طاعت مؤمنان کاشان عمره اله بالعدل و التّوحید و قبول الّرسالة و اثبات العصمه.  
در کتاب مفاخر اسالم آمده است: »ضیاء الّدین ابوالّرضا، سیّد فضل اله راوندي 
کاشاني، در شمار نوابغ بزرگ و فقهاء و محّدثین و ادباي نامي شیعه و در عصر 

خود یگانه روزگار خود بوده است ....
 ش��یخ منتخب الّدین رازي، از دانش��مندان عصر که خود شاگرد او بوده در 
فهرس��ت مي نویسد: س��یّد امام ضیاء الّدین ابوالّرضا فضل اله بن علي حسني 
راوندي کاش��اني، عالّمه زمان خود و جمع کرده بود میان علّو نسب و کمال 
فضل و حسب، او استاد پیشوایان عصر بود. او راست تصنیفاتي که از جمله: 

ضوء الشهاب في شرح الشهاب ...
درکلمة قاشان مي نویسد: چون به کاشان رسیدم دو روز توقّف نمودم. مردم 
آنجا شیعه هستند. به مالقات گروهي از علما و فضالي آنجا نایل گشتم. از 
جمله به زیارت سیّد فاضل ابوالّرضا ضیاء الّدین فضل اله بن علي علوي حسني 
راوندي رفتم. هنگامي که به در خانه اش رسیدم و لحظه اي بر در خانه ایستادم 
ت��ا بیرون آمد، دیدم که بر باال و دو طرف در خانه اش این آیه اي ش��ریفه که 
نمایانگر پاکي طینت و پارسایي اوست نوشته شده است: چون با وي مالقات 
نمودم او را بیش از آنچه درباره اش شنیده بودم یافتم. قسمتي از احادیث را از او 
شنیدم و چند قطعه از اشعارش را یادداشت کردم. از جمله این ابیات از شعرش 

را به خّط شریفش براي من نوشت.
هل لك یا مغرور من زاجر                 او حاجز عن جهلك الغامر
امس تقضي و غدالم یجيء                 والیوم یمضي لمحة الباصر
ف�ذالك الع�مر کذا ی�نقضي                 م�ا اش�به الم�اض�ي بالغابر

در چهارمین ويژه برنامه شهروند كوچولو 

کودکان کاشانی با شهروندان منظم 
و پاکيزه آشنا شدند

چهارمین ویژه برنامه شهروند کوچولو با موضوع شهروندان منظم و پاکیزه 
برگزار ش��د. به گزارش روابط عمومی س��ازمان رفاهی تفریحی شهرداری 
کاش��ان، مدیر فرهنگسرای معراج این سازمان پخش فیلم، ایستگاه نقاشی، 
قصه، شعرخوانی و پرسش و پاسخ  را از بخش های مختلف این ویژه برنامه 
دانست و گفت: در این برنامه آموزشی حدود ۱۰۰ نفر از کودکان چهار تا 9 
سال با مباحث نظافت به صورت کلی و جزئی، نحوه جمع آوری زباله ها و 
تفکیك انواع زباله و بازیافت آشنا شدند. فاطمه طحانیان با اشاره به حضور 
کارشناسان مسائل بازیافت در این برنامه افزود: در این ویژه برنامه سعی شد 
تا برای کودکان با زبان کودکانه مفهوم واقعی زباله و دسته بندی آن به صورت 
زباله های قابل بازیافت و غیرقابل بازیافت بیان شود تا آنها با درك صحیح از 
این مسائل به نظافت پیرامون خود توجه داشته باشند. وی با تأکید بر تأثیر و 
پایداری آموزش از سنین کودکی تصریح کرد: سعی می شود در قالب این 
ویژه برنامه ها که به صورت هفتگی برگزار می ش��ود با بهره گیری از ابزار 
هنر و موسیقی کودکان با مفاهیم واصول شهرنشینی و شهروندی آشنا شوند 
تا عالوه بر نهادینه ش��دن فرهنگ صحیح شهروندی در آنها به گونه ای در 
آموزش خانواده ها نیز تأثیرگذار باشند.چهارمین  ویژه برنامه شهروند کوچولو 
به همت فرهنگسرای معراج سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان و با 
همکاری اداره بازیافت این شهرستان برگزار شد. ورزش و سالمت با شعار 
شهروندان فردا شهروندان سالم و با نشاط ، ترافیك با شعار شهروندان فردا 
شهروندان قانون مدار، مهارت های زندگی با شعار شهروندان فردا شهروندان 
عاقل و دانا از محورها و موضوعات سه برنامه هفته های گذشته ویژه برنامه 

شهروند کوچولو است.

به مناسبت بزرگداشت هفته زن؛

پارك بانوان کاشان افتتاح شد
مس��ئول امور فرمانداري ویژه کاشان از افتتاح پارك بانوان این شهرستان خبر 
داد. لیال وطنخواه اظهار داشت: این پارك در زمیني به مساحت یك هکتار و با 
هزینه اي بالغ بر سه میلیارد ریال به منظور استفاده بانوان کاشاني احداث شده 
 اس��ت. وي افزود: محوطه دوچرخه سواري، آالچیق، تفریحگاه، نشست گاه و 
زمین ورزش��ي والیبال از جمله بخش هاي پارك بانوان کاشان است. مسئول 
امور فرمانداري ویژه کاش��ان با تأکید بر ل��زوم وجود چنین مکان هایي براي 
بانوان خاطرنشان کرد: ارتقاي سالمت جسمي و رواني بانوان کاشاني، تشویق 
ش��دن زنان منطقه براي شرکت در فعالیت هاي ورزشي و اجتماعي و سالم تر 
ش��دن فضاي ورزش��ي بانوان از مهم ترین مزایایي اس��ت ک��ه احداث چنین 
مکان هایي مي تواند به همراه داشته باشد. وي همچنین از افتتاح سایت بانوان 
 کاشان در هفته بزرگداشت مقام زن نیز خبر داد و گفت: این سایت به نشاني
 www.womenkashan.ir و ب��ا هدف ارتقاي س��طح آگاهي و افزایش 

کارآیي در ارائه خدمات به بانوان کاشاني ایجاد شده  است. 
مش��اور فرماندار کاش��ان در امور بانوان خاطرنش��ان کرد: آخری��ن اخبار و 
فعالیت هاي امور بانوان کاشان، معرفي بانوان توانمند، ثانیه شمار ظهور، مباحث 
بهداش��تي و ورزشي بانوان، مش��اوره و آلبوم تصاویر از جمله بخش هاي این 
سایت است. وي به روز بودن این سایت را از جمله ویژگي هاي آن ذکر کرد و 
خواستار مشارکت بانوان فعال شهرستان در پویاتر شدن عملکرد جامعه مجازي 
بانوان کاشاني ش��د. وطنخواه در مورد برنامه هاي امور بانوان فرمانداري ویژه 
کاشان در هفته بزرگداشت مقام زن گفت: اجراي شش همایش ویژه هفته زن، 
برپایي نمایشگاه هاي مختلف مرتبط با زنان از جمله نمایشگاه بزرگ پوشش 
اس��المي و بازدید رایگان بانوان شاغل از بناهاي تاریخي شهرستان از جمله 

برنامه هاي ویژه هفته زن در کاشان است.

در سال 89؛ 
توليد 215 هزار تن محصول کشاورزي 

در کاشان 
رئیس جهاد کش��اورزي کاش��ان گفت: س��ال گذش��ته ۲۱۵ هزار ت��ن انواع 
محصوالت کشاورزي و فرآورده هاي مرتبط در کاشان تولید شد. جواد امانپور، 
تولیدات کشاورزي کاش��ان را در دو بخش زراعي و باغي ذکر و خاطرنشان 
کرد: تولیدات در این دو بخش بالغ بر ۱36۰ هزار تن محصول به ارزش 47۰ 
میلیارد ریال بوده  است. وي افزود: تولیدات کشاورزي در حوزه زراعي حدود 
76 ه��زار تن بود که بالغ بر ۱9۰ میلیارد ریال ارزش ریالي دارد. رئیس جهاد 
کش��اورزي کاشان  تولیدات باغي در س��ال ۱389 را در حدود ۵6 هزار تن به 
ارزش ۲8۰ میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: از این میزان، حدود س��ه هزار و 
۵۰۰ تن در بخش گلخانه اي تولید ش��ده که داراي ارزش تقریبي ۱7۵ میلیون 
ریال است. امانپور تولیدات لبنیات و پروتئین این شهرستان در سال گذشته را 
79 ه��زار ت��ن به ارزش یکهزار و 3۰ میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: تولید ۱8 
هزار و 77۰ تن گوشت سفید به ارزش 47۵ میلیارد ریال و سه هزار و 6۰۰ تن 
گوشت قرمز به ارزش ۱8۰ میلیارد ریال از جمله تولیدات پروتئیني کاشان در 
سال گذشته است. وي خاطرنشان کرد: در حوزه تولیدات پروتئیني مي توان په 
تولید ۱۵ هزار و 3۰۰ تن تخم مرغ به ارزش ۲3۰ میلیارد ریال، 4۱ هزار تن شیر 
به ارزش ۱43 میلیارد ریال و ۱۰۰ تن عسل به ارزش پنج میلیارد ریال اشاره 
کرد. امانپور تعداد واحدهاي دامي در کاشان را 3۲۱ هزار و 8۵۰ واحد اعالم 
کرد و گفت: در این واحدها، ساالنه 43 هزار و 8۰۰ تن شیرخام و سه هزار و 
6۰۰ تن گوشت قرمز تولید مي شود. وي در مورد وضعیت تولید تخم طیور در 
کاشان اظهار داشت: روزانه ۵۵ تن و ساالنه ۲۰ هزار تن تولید تخم طیور در 
کاشان، نمایانگر وجود بستر مناسب تولید این محصول مهم در این منطقه است. 

رئیس اداره بازرگاني كاشان خبر داد:

شناسايي 307 واحد متخلف صنفي 
در کاشان

رئیس اداره بازرگاني کاش��ان گفت: از ابتداي س��ال جاي تا کنون 3۰7 واحد 
متخلف صنفي در این شهرستان شناسایي شده است. علي نطاقي بیان داشت: 
این تع��داد واحد متخلف از هفت ه��زار و ۵۰4 واحد صنفي و خدماتي این 
شهرستان شناسایي شده  است. وي گرانفروشي، کم فروشي، تقلب، عدم درج 
قیمت، فروش اجباري، عدم صدور صورتحساب فروش را از جمله تخلفات 
این واحدهاي صنفي برشمرد و خاطرنشان کرد: این واحدها بیش از یك میلیارد 
و ۱7۵ میلیون و 68 هزار و ۲۵۰ ریال جریمه شدند. رئیس اداره بازرگاني کاشان 
با اشاره به اخذ 63۲ شکایت مردمي توسط اداره بازرگاني کاشان طي سال جاري 
یادآور ش��د: طرح نظارتي این اداره به صورت شبانه روزي حتي ایام تعطیل از 
طریق سامانه ارتباطي ۱۲4 پاسخگوي شهروندان کاشاني و مسافران بوده  است. 
نطاقي تصریح کرد: شهروندان کاشاني و مسافران چهار هزار و ۱3۰ مورد طي 
سال جاري با سامانه ارتباطي ۱۲4 تماس گرفته اند. وي با اشاره به آغاز فصل 
گالبگیري از اجراي طرح ویژه نظارتي به منظور برخورد با تخلفات در صنعت 
گالبگیري و عرقیات اضافه کرد: این طرح از ۱۰ اردیبهشت ماه با هدف کنترل 
کیفیت و قیمت این فرآورده آغاز شده است. به گفته وي شهروندان و مسافراني 
که در ایام فصل گلچیني و گالبگیري به کاش��ان مس��افرت دارند در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف صنفي اعم از گرانفروشي، کم فروشي، کم بودن اسانس 
گالب و عرقیات، استفاده از عطرهاي تقلبي در عوض گالب و یا عرضه گالب 
و عرقیات فاقد کیفیت و عدم صدور صورتحس��اب مراتب را از طریق شمارة 
تماس گویاي ۵۵۵3۰۱۰ در دو نوبت صبح و بعدازظهر و یا از طریق س��امانه 

ارتباطي ۱۲4 به صورت شبانه روزي به اداره بازرگاني کاشان اطالع دهند.

برنامه های ويژه شهرداری کاشان 
برای نوجوانان و جوانان

کودکان، نوجوانان و جوانان کاشانی تابستان امسال را در دوره های آموزشی و 
ورزشی سپری می کنند. مدیر عامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان 
با اعالم این خبر گفت: اداره ورزش و تفریحات سالم سازمان رفاهی تفریحی 
شهرداری کاشان به منظور استفاده بهینه از اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و 
جوانان دوره های ورزش��ی مدرسه فوتبال، شنا، دوچرخه سواری و اسکیت را 
برگزار می کند. مهدی نادعلی گفت: مدرسه فوتبال در رده های سنی نونهاالن 
و نوجوانان )ویژه س��نین 6 تا ۱4 س��ال ( همراه با آموزش دروازه بانی با طرح 

استعدادیابی و انتخاب تیم های لیگ کشوری برگزار می شود. 
وی برگزاری کالس های آموزش شنا ویژه سنین پنج سال به باال در مجموعه 
ورزش��ی مروارید، برگزاری مدرس��ه اسکیت، مدرس��ه دوچرخه سواری در 
رش��ته کوهستان، انتخاب برترین دوچرخه سواران، آموزش دوچرخه سواری 
در پیس��ت ویژه بانوان توسط مربیان مجرب، ش��رکت در مسابقات استانی و 
 کشوری و برگزاری تورهای دوچرخه سواری را  از دیگر کالس های ورزشی 

برشمرد.
وی هدف از برگزاری این دوره های آموزشی و ورزشی را ارتقای سطح سالمت 
جس��می و روحی، بهینه سازی اوقات فراغت در فصل تابستان و ایجاد بستر 

مناسب جهت فعالیت های ورزشی ذکر کرد.

حمام سلطان میر احمد وحمام خان

حمام تاریخی سلطان میر احمد نمونه ای از زیباترین حمام های 
ایران از نظر معماری و تزئینات وکاربرد فضاها می باش��د که در 

محور تاریخی خیابان علوی و محله سلطان میراحمد با وسعت 
۱۰۰۰متر مربع قرار گرفته است. وجه تسمیه حمام با مجاورت با 
امامزاده س��لطان امیراحمد )نوه امام جواد( می باشد. کارشناسان 
بازس��ازی و میراث فرهنگی براساس الیه برداری انجام شد )۱7 
الیه( قدمت اولیه این حم��ام را مربوط به دوران صفویه )حدود 
۵۰۰ س��ال قبل( می دانند. گفته می شود که سربینه های حمام در 
زلزله س��ال ۱۱9۲ هجری قمری تخریب ودر دوران قاجاریه به 
صورت هشت ضلعی با جاکفشی های سنگی، کاشی کاری های 
معرق و خش��تی و گچ بری های زیبا و رنگ آمیز ش��ده است از 

نشانه های دوره قاجار می باشد. 
این بنا شامل دو حمام بزرگ و کوچك بوده که نقل است خانم ها 
از روزشنبه تاپنج شنبه از حمام بزرگ استفاده می کردند و آقایان از 
حمام کوچك و روزهای جمعه بر عکس. حمام قدیم به صورت 
چند منظوره بوده وبه عنوان مرکز تبادل اخبار. احوال پرس��ی. و 
برپایی مراسمی چون حمام عروس. زایمان حنابندان. حجامت و 
زورخانه و حتی محلی جهت تفریح و سرگرمی استفاده می شده 
که بیشتر نقوش روی دیوارهای حمام برگرفته از طرح های گل و 
بلبل تا میدان رزم وشکار گاه است که نشان دهنده یانان به نشاط 

و سرزندگی می باشد. 
حمام خان

حمام عبدالرزاق خان در بازار بزرگ کاش��ان قرار دارد و در س��ال 
۱۱8۲ هجری ساخته شده و دارای سر دری کاشی کاری. جلوخان 
 زیبا. س��ربینه ای وسیع مزین به کاش��ی های فیروزه ای عصر زندیه 

می باشد.

این بقعه در خیابان باباافضل واقع و مربوط به دوران صفوي مي باش��د. در این بقعه امامزاده 
هارون بن موسي بن جعفر )ع( مدفون مي باشد. این مجموعه نیز داراي بارگاه و رواق کاشي 
کاري و سقف هاي آینه کاري شده و گنبد مخروطي شکل و مناره آجري که در کنار سر در 
صحن زیارتگاه قرار دارد و نیز صحن و غرفه هاي اطراف آن و نیز ضریح چوبي مي باش��د. 
در کنار رواق اصلي محلي اس��ت که مجس��مه یك دست که توس��ط میرزاابوالحسن غفاري 

کاشاني ملقب به صنیع الملك ساخته شده است در آن نگهداري مي شود.
در کنار این بقعه مقبره اي است که آرامگاه چند تن از عالمان و دانشمندان معاصر کاشان از جمله آیت ا... 
 مالعبدالرسول مدتي و فرزند ایشان مرجع و فقیه عالي مقام آیت ا... العظمي آقا رضا مدني کاشاني 

مي باشد.

 این بقعه درخیابان امام خمیني واقع و متعلق است به صحن و گنبد کاشي کاري و از زیارتگاه هاي
معتبر به ش��مار مي رود.  قدمت این بقعه مربوط به دوران س��لجوقي اس��ت. محراب کاشي 
نفیس��ي که اواس��ط قرن هفتم توسط هنرمندان خاندان ابوطاهر کاشاني براي این بقعه ساخته 
ش��ده است در موزه دوران اسالمي تهران نگهداري مي ش��ود. در زمان صفویه به خصوص 
ش��اه عب��اس اول به علت این که دودمان صفویه به خصوص ش��اه عب��اس اول به علت این 
 که دودمان صفویه را از اوالد این امامزاده مي دانس��تند به این بقعه توجه خاصي مي ش��د و 
بر حس��ب وصیت ش��اه عباس اول او را در این بارگاه دفن کردند که مدفن او در کنار رواق، 
به وسیله سنگ بزرگ و خوش نقش زیبائي مشخص مي باشد. این بقعه داراي صحن زیبائي 
اس��ت که مدفن یکي از علماء معمار کاشان یعني مرحوم آیت ا... میر سید علي یثربي نیز در 

این صحن مي باشد.

همزمان با شروع هشتمین جشن گل و گالب؛   

نخستين جشنواره ملي گل محمدي برگزار شد
ش��هردار قمصر کاشان از برگزاري نخستین جشنواره ملي گل محمدي همزمان 
با ش��روع هشتمین جش��ن گل و گالب در این ش��هر خبر داد. وحید فرح  تبار 
اظهار داش��ت: نخستین جش��نواره ملي گل محمدي همزمان با هشتمین جشن 
گل و گالب در قمص��ر کاش��ان ب��ا اهداف هویت بخش��ي، دان��ش و فنآوري، 
اقتصاد و تحوالت اقتصادي و ش��ادي و نشاط س��الم اجتماعي از پنجم خرداد 
 ماه به مدت س��ه روز در س��ایت جش��نواره گل و گالب قمصر کاش��ان آغاز 

شد. 
وي اف��زود: ب��راي برگ��زاري ه��ر چ��ه بهت��ر نخس��تین جش��نواره مل��ي گل 
محم��دي و هش��تمین جش��ن گل و گالب قمص��ر، کمیته ه��اي ش��ش گانه 
تبلیغ��ات، فن��ي و اجرای��ي و  انتظام��ات، فرهنگ��ي،  علم��ي و پژوهش��ي، 
 کمیت��ه اس��کان و پذیرای��ي از مدت ه��ا پی��ش فعالیت ه��اي خ��ود را انج��ام

داده بودند.
ش��هردار قمصر کاش��ان با اش��اره ب��ه برگ��زاري برنامه هاي این جش��نواره در 
روزه��اي پنج��م، شش��م و هفتم خرداد ماه جاري از س��اعت ۲۱ تا ۲4 ش��ب 
خاطرنش��ان کرد: س��ازمان اتوبوسراني شهرستان کاشان س��رویس هاي رفت و 
 برگش��ت از کاش��ان به قمصر و بالعکس را براي رفاه شهروندان تدارك دیده  

است. 
وي اف��زود: ع��الوه بر تمهیدات الزم براي رفاه ش��رکت کنندگان در نخس��تین 
جش��نواره مل��ي گل محمدي و هش��تمین جش��ن گل و گالب، اقدامات الزم 
 براي رعایت ش��ئون اخالق��ي بازدیدکنندگان این دو رویداد اندیش��یده ش��ده 

بود. 
فرخ تبار اضافه کرد: تقس��یم فضاي اقامتي س��ایت جش��نواره با گنجایش هفت 
ه��زار نفر به دو بخش مجزاي بانوان و آقایان، در نظر گرفتن جایگاه ویژه براي 
میهمانان و نیز ایجاد فضاي مس��تقل و مجزا ب��راي هنرمندان از جمله اقدامات 

الزم براي برگزاري مطلوب جشنواره بود. 
وي اجراي سرود، اجراي برنامه گروه تواشیح لیلة القدر، برنامه تقلید صدا توسط 
هنرمن��دان، بیان خاط��رات هنرمندان از جش��ن گل و گالب قمصر را از جمله 

برنامه هاي دیگر این جشنواره اعالم کرد.
همچنین ش��هردار قمصر کاش��ان در مورد برنامه هاي موس��یقیایي جشنواره نیز 
گفت: استفاده از صداي مهران صفوي و مجید اخشابي و نیز اجراي دف گروه 
موسیقي ناس��وت اصفهان از جمله برنامه هاي موس��یقیایي جشن گل و گالب 

بود.
فرخ تبار همچنین مراس��م گالب گیري نمادین از گل هاي محمدي و ارس��ال آن 
به خانه خدا براي شستش��وي کعبه با گالب ناب قمصر کاشان را از برنامه هاي 

نمادین این جشنواره اعالم کرد.
وي در ادامه با اش��اره به اس��تفاده از دکور منحصر به فرد این جش��نواره اظهار 
داش��ت: دکور مورد استفاده در این جش��نواره قابلیت باز و بسته شدن و امکان 

استفاده مجدد در سال هاي آینده را نیز دارد. 
وي خاطرنش��ان ک��رد: براي رفاه میهمان��ان حدود یك و نی��م هکتار از بخش 
 غربي مجموعه بوس��تان گل هاي قمصر براي پارکینگ اختصاص ش��ده  اس��ت.
اقامت��ي امکان��ات  میهمان��ان،  اقام��ت  و  اس��کان  ب��راي  گف��ت:   فرخ تب��ار 
 پژوهشکده اسانس هاي طبیعي وابسته به دانشگاه کاشان و ساختمان منوچهري 

آماده پذیرایي از میهمانان است. 
ش��هردار قمص��ر کاش��ان در روز پایان��ی نمایش��گاه جش��نواره جش��ن گل و 
گالب خاطرنش��ان ک��رد: نمایش��گاه هاي عرض��ه انواع محص��والت، غذاهاي 
ایران��ي، صنایع دس��تي، ماهی��ان زینت��ي، ماش��ین آالت کش��اورزي و هنرهاي 
 کاغ��ذي توس��ط هنرمن��دان بومي قمص��ر آماده پاس��خگویي ب��ه عالقه مندان

هستند.

خی
اری

ار ت
بقعه امامزاده هارون بن موسي )ع( )پنجه شاه(آث

بقعه حبیب بن موسي )ع(
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علم و صنعت
خبر

آیف��ون تصویری هوش��مند ب��ا قابلیت 
پردازش تصویر، برای اولین بار در کشور 

توسط مخترعان اصفهانی ساخته شد.
وحید ملکیان یکی از مخترعان این دستگاه، 
با استفاده از تکنولوژی پردازش تصویر، 
قابلیت کنترل از طریق اینترنت و شبکه 
تلفن همراه را دارد، افزود:این تکنولوژی 
برای اولین بار است که در کشور در آیفون 
تصویری پیاده س��ازی ش��ده و نوآوری 
 آن ه��م به دلیل وجود تش��خیص چهره 
اس��ت که در دوربین های سونی وجود 
دارد و ما موفق ش��ده ایم آن را در آیفون 

تصویری به کار ببریم.
وی در خصوص نحوه کار این دس��تگاه 
اظهار کرد:  هنگامی که شخص مراجعه 
کننده زنگ درب منزل یا ش��رکت فردی 
را می زند، آیفون تصویری هوش��مند به 
محض زنگ زدن صورت او را تشخیص 
داده، عک��س می گی��رد و آن را در پایگاه 
اینترنتی قرار می ده��د، در همان هنگام 
یک پیامک به گوشی فردی که صاحب 
آن منزل یا ش��رکت اس��ت فرستاده می 

شود و او می تواند از پایگاه اینترنتی ببیند 
مراجعه کننده چه کسی است. 

 ملکیان با اشاره به این نکته که قابلیت های
آیفون تصویری هوش��مند بس��یار زیاد 
است، گفت: این دستگاه قابلیت تشخیص 

و شناسایی چهره را نیز دارد. 
وی ب��ا اع��ام ای��ن مطل��ب ک��ه این 
طرح ب��ه تازگ��ی ثب��ت اختراع ش��ده 
 اس��ت و در اولی��ن ب��ورس ای��ده ای
که ش��رکت کرده  بورس ایده جشنواره 
شیخ بهایی امسال بوده است، خاطرنشان 
کرد: طرح س��اخت این دس��تگاه، نیمه 
صنعتی اس��ت و فقط ی��ک ایده خاص 
نیست. مدل آزمایش��گاهی آن ساخته و 
آزمایش شده و هم اکنون در جستجوی 

اسپانسر برای آن هستیم.
ای��ن مخت��رع اصفهانی در ادام��ه یادآور 
شد: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
به ما پیش��نهاد دادند که این اختراع را در 
اختراعات کشور آمریکا ثبت کنیم، اما ما 
در حال حاضر دچار کمبود بودجه هستیم 

و این کار برایمان مقدور نیست.

رئی��س آزمایش��گاه مرک��زي دانش��گاه 
راه  و  نص��ب  از  اصفه��ان  صنعت��ی 
 اندازی دستگاه پیش��رفته کروماتوگرافی 
در  جرم��ی  اس��پکترومتری  گازی- 
 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان 

خبر داد.  
محمد تق��ي جعف��ري افزود: دس��تگاه 
GC-MS قابلیت جداس��ازي ترکیبات 
شیمیایي مختلف در بافت هاي شیمیایي 
و بیوش��یمیایي متفاوت را داراست. وي 
گفت: حاصل این جداسازي تعیین نوع 
و مقدار اجزای س��ازنده مخلوط با دقتي 

درحد ppm و یا ppb است. 
رئی��س آزمایش��گاه مرکزي با اش��اره به 
این که این دس��تگاه در زمینه هاي اندازه 
گی��ري آالینده ه��اي مختلف زیس��ت 
محیطي کاربرد وسیعي دارد، ادامه داد: این 

دستگاه در جهت رفع نیازهاي تحقیقاتي 
اس��تادان و دانش��جویان دانشگاه و حتي 
پژوهش��گران استان و کش��ور به ارزش 
700 میلیون ریال خریداري ش��ده است.

گفتني است آزمایشگاه مرکزي دانشگاه 
صنعت��ي اصفهان طي فعالیت دو س��اله 
خود، خدم��ات ارزنده اي در جهت رفع 
نیازهاي پژوهشي استادان و دانشجویان 
دانش��گاه و کش��ور ارائه نموده است.بر 
اس��اس گزارش آزمایشگاه مرکزي تنها 
در شش ماهه دوم س��ال 89، 104 مورد 
از درخواست هاي اعضاي هیأت علمي 
درقالب چندین نمونه آزمایش��گاهي و 
64 مورد درخواست دانشگاه ها و صنایع 
کش��ور و اس��تان، ازجمله دانشگاه هاي 
اصفهان، صنعتي شریف،پتروشیمي ایران 

و... توسط این مرکز بررسي شده است.

در اختی��ار داش��تن ی��ک اخت��راع جدی��د 
مناس��بي  برنام��ه  وقت��ي  الع��اده  ف��وق  و 
 ن��دارد و نت��وان خ��وراک مناس��بی ب��رای 
راه اندازی آن داش��ت، جالب نیست! مطمئنًا 
یک دستگاه پخش )بلو ری( و چند نمونه فیلم 
همراه با آن پس از هزاران بار استفاده جذابیت 
خود را از دس��ت خواهد داد و تبدیل به یک 

وسیله بی مصرف مي شود. 
هیچکس یک تلویزیون س��ه بعدی نمی خرد 
مگر این که بتواند با آن برنامه های س��ه بعدی 
تماشا کند. اگرچه بعضی از تلویزیون ها توانایی 
تبدیل برنامه های عادی به سه بعدی را دارند، 
ولی مصرف کننده خواس��تار فیلم های س��ه 
بعدی واقعی اس��ت. این نی��از، تهیه کنندگان 
برنامه های س��ه بعدی را بر آن داش��ت تا در 
یک اقدام بزرگ، برای جمع آوری نسخه هاي 
 )فیلم ه��ای( قابل تبدیل، با نهایت توان تاش 

کنند.
فیلم

با توج��ه به قب��ول اس��تاندارد نهایی پخش 
س��ی دی های )بل��و ری( هالیوود از س��وی 
تولیدکنندگان، هالیوود عرضه کارتون های سه 
بعدی را شتاب بخشیده و این پاسخی است 
به نیاز کس��انی که کمت��ر فرصت حضور در 
سینما را مي یابند. شرکت سونی نیز تولیدکننده 
تلویزیون های س��ه بعدی و پخش )بلو ری(، 
در استودیو خصوصی فیلم خود، مشغول کار 
بر روی فیلم های سه بعدی است.این شرکت 
اعام کرده: در کنار سایر عنوان های سه بعدی، 

به زودی نسخه س��ه بعدی کارتون »ابری با 
احتم��ال بارش کوفته قلقل��ی« را به صورت 
CD ارائ��ه خواهد ک��رد. در همین مس��یر، 
سامسونگ در یک کار مشترک با دریم ورک 
و تکنی کالر، در نظر دارد نسخه ۳DBD از 
کارت��ون »هیوالها علیه بیگان��گان« را در ماه 
ژوئن ارائه دهد. »کریسمس کارول« محصول 
۲009 والت دیس��نی نیز اواخر امسال، قالب 
سه بعدی به خود مي گیرد. بنابراین به زودی 
شاهد جهش��ی فراگیر در تعداد فیلم های سه 

بعدی تمام استودیوها خواهید بود.
تلویزیون

در بخش تلویزیون نیز تهیه کنندگان برنامه ها 
درص��دد پیش��برد اه��داف خود هس��تند و 
برنامه های مختلفی را در دس��ت تهیه دارند. 
رویدادهای زنده ورزش��ی �� مشکل اساسی 
HDTV �� ی��ک برنامه طبیعی برای پخش 
س��ه بعدی اس��ت. با توجه به ای��ن توانایی، 
ESPN کانال سه بعدی خود را در ماه ژوئن 
افتتاح مي کند. این ش��بکه با کس��ب حمایت 
مالی و س��ریع س��ونی پخش ۲۵ مس��ابقه از 
سری مسابقات جام جهانی فوتبال را به عهده 
گرفته است )اتفاقی که جام جهانی را به یکی 
از پربیننده ترین رویدادهای ورزش��ی تاریخ 
تبدیل مي کند(. پخش حداقل ۲۵ رویداد زنده 
ورزش��ی، وعده دیگری است که ESPN به 
مخاطبین داده اس��ت. کانال FOX نیز برای 
 MLB این که از قافله عقب نماند، مسابقات
ALL-Star را به صورت سه بعدی نمایش 

مي دهد.
شبکه های ماهواره ای

ارسال ماهواره ای برنامه های سه بعدی دست 
 Direck .اندرکاران را به تکاپو واداشته است
TV راه ان��دازی س��ه ماه��واره اختصاصی 
شبکه های س��ه بعدی را در دستور کار خود 
 ،PPV قرار داده است. تأمین نیاز یک کانال
یک کانال برنامه های درخواستی و یک کانال 
تلویزیونی رایگان از وظایف این سه ماهواره 
است. تلویزیون های دارای Set-top نیاز به 
بسته نرم افزاری )firmware( با قابلیت به 
روزش��دن در کنار تلویزیون خ��ود دارند تا 
در صورت نی��از، کانال های جدید را ردیابی 
و اعام کند. افزون ب��ر تمامی این اقدامات، 
دیس��کاوری، ای مک��س و س��ونی درصدد 

تأسیس یک کانال اشتراکی هستند.
بازی

اگرچ��ه فیلم و برنامه های س��ه بعدی راضی 
کننده هستند اما کمبود بازی های ویدیویی سه 
بعدی به طور حتم احساس مي شود. تابستان 
امسال خریداران PS۳ مي توانند از بازی ها و 
فیلم های س��ه بعدی لّذت ببرند؛ البته به روز 
کردن دس��تگاه به وس��یله نرم افزار کمکی، 

شرط الزم استفاده سه بعدی از PS۳ است.
سایر حوزه ها

تولی��د دوربین های عکاس��ی و فیلمبرداری 
توسط شرکت هایی چون: )سامسونگ( آغاز 
شده اس��ت. این شرکت، غرفه هایی از تولید 
ابتدایی خود را در CES به نمایش گذاشت 

و یک نمایشگاه فرعی از عکس هایی که با آن 
گرفته شده بود، برپا کرد. 

ف��ردی  خاقی��ت  از  اس��تفاده  ب��ه  می��ل 
ب��ه  را  بع��دی  س��ه  دوربین ه��ای  ش��اید 
فن��اوری  ای��ن  محص��والت  اّول  رتب��ه 

 

برساند. 

شگفت انگیز بودن شاید ساده ترین خصلت 
ای��ن پیش��کش های تکنولوژی اس��ت. ارائه 
بل��وری، دیس��ک های  ب��ر روی   )آوات��ار( 
در حال بران��دازی س��ایر گونه های نمایش 
س��ه  آن  از  آین��ده  ش��ک  ب��ی  مي باش��د. 

بعدی هاست.

برای اولین بار در کشور؛
موفقیت مخترعان اصفهانی 

در ساخت آیفون تصویری هوشمند

رئیس آزمايشگاه مرکزي دانشگاه صنعتی اصفهان؛
 راه اندازي دستگاه پیشرفته كروماتوگرافي 

گازي- اسپكترومتري جرمي

سه بعدی ها و بی کران فناوری

پدر فناوری اطالعات ايران:
جهاد اقتصادی بدون IT معنا ندارد

پدر فناوری اطاعات ایران گفت: در عصر حاضر، اگر فناوری اطاعات را کنار 
بگذاریم، جهاد اقتصادی اتفاق نمی افتد. 

عل��ی اکبر جالی در گفتگو با ایمنا تأکید ک��رد: در عصر حاضر اگر فناوری 
اطاعات را کنار بگذاریم، جهاد اقتصادی  نمی تواند اتفاق بیفتد، چون روش های 
س��نتی توان و کشش الزم را برای این که بتوانند یک حرکت جهادگونه انجام 
دهند، ندارند. به همی��ن خاطر باید از ابزارهای نوین برای انجام همه فعالیت 
هایمان اس��تفاده کنیم. وی با اشاره به این نکته که استفاده از ابزارهای نوین به 
خصوص در حوزه اقتصادی بییشتر اهمیت می یابد، افزود: تنها راه توسعه و 
اشتغالزایی در شرایط جدید، IT است. بنابراین نقش فناوری اطاعات در جهاد 

اقتصادی کلیدی، محوری و  اصلی است. 
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان این که راهکار عملی برای این 

موضوع توسعه شهرهای الکترونیکی و توسعه سایر خدمات الکترونیکی است، 
اظهار داش��ت: 9۳ درصد مشاغل جهان در حال خدماتی شدن هستند، به این 
معنی که هر چه در حوزه IT شغل های خدماتی، دورکاری و شغل های نوین 
که پیش از این وجود نداشته اند تولید کنیم، می توانند تأثیر اقتصادی زیادی بر 
"GDP یا درآمد ناخالص داخلی داشته باشند. بنابراین راهکار اصلی و اولیه ای
که توصیه می ش��ود، ادامه دادن توس��عه روس��تاهای الکترونیکی، شهرهای 
الکترونیکی، استان های الکترونیکی و در نهایت رسیدن به کشور الکترونیکی 
است. وی با اشاره به این که اگر اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی وصل شود، می 
توانیم از پتانسیل هایی که در سایر نقاط دنیا هم وجود دارد استفاده کنیم، گفت: 
 جهاد اقتصادی یعنی حرکتی ماورای روش های سنتی اقتصاد که بتواند ارزش های
اقتصادی جامعه را باال ببرد، به خصوص بتواند GDP و اشتغالزایی را در کشور 

توسعه داده و ارتقایی در سطح زندگی جامعه به وجود بیاورد. جالی جایگاه 
اصفهان را در این خصوص بسیار مهم خواند و بیان داشت: با توجه به این که 
بخش بزرگی از اقتصاد ایران به خصوص در بخش صنعتی در اصفهان وجود 
دارد و دارای زیرس��اخت های بهتری نسبت به جاهای دیگر است، گفت: در 

اصفهان فرصت جهاد اقتصادی بهتری نیز وجود دارد. 
وی افزود: اصفهانی ها اگر جهاد کنند می توانند تولیدشان را چند برابر افزایش 
دهند اما شهرها و استان هایی که زیرساختی ندارند هر چقدر هم جهاد کنند 
جهادشان کم اثر است،بنابراین وظیفه ای که بر عهده اصفهانی هاست بیشتر از 
بقیه است، چون امکانات بیشتری را در اختیار دارند. پدر فناوری اطاعات ایران 
اعام کرد: هر کسی نقش بیشتری در اقتصاد داشته باشد، باید نقش خود را  در 

این جهاد بیشتر نشان دهد.

اباغ وقت دادرسي
1۲/۳۳۳ آگه��ي اباغ وقت دادرس��ي به آقاي احمدرضا وهمي فرزند علي موضوع دادخواس��ت 
مؤسسه قوامین مبني بر مطالبه وجه یک فقره چک که تحت کاسه 89-۵۲0 ح/ 9 ثبت شعبه نهم 
دادگاه عمومي حقوقي اصفهان ش��ده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست 
اباغ بوسیله نشر آگهي شده است که مراتب طبق ماده 7۳ براي یک نوبت در یکي از روزنامه هاي 
کثیراالنتش��ار محلي درج و منتش��ر مي گردد بدین وس��یله به نامبرده اباغ مي ش��ود که در تاریخ 
1۳90/4/1۵ س��اعت 11/۳0 صبح جهت رس��یدگي در شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان 
حاضر شوید. در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفي وکیل دادگاه 

غیاباً رسیدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود. م الف/ 17۲۲9
دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

اباغ وقت دادرسي
1۲/۳۳4 آگهي اباغ وقت دادرسي به عبدالرسول صنعتي فرزند علي موضوع دادخواست مؤسسه 
قوامین مبني بر مطالبه وجه یک فقره چک که تحت کاسه 89-6۳۳ ح/ 9 ثبت شعبه نهم دادگاه 
عمومي حقوقي اصفهان ش��ده اس��ت به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست اباغ 
بوس��یله نشر آگهي ش��ده اس��ت که مراتب طبق ماده 7۳ براي یک نوبت در یکي از روزنامه هاي 
کثیراالنتش��ار محلي درج و منتش��ر مي گردد بدین وس��یله به نامبرده اباغ مي ش��ود که در تاریخ 
1۳90/4/1۵ ساعت 11 صبح جهت رسیدگي در شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان حاضر 
ش��وید. در صورت عدم حضور و یا عدم ارس��ال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفي وکیل دادگاه غیابًا 

رسیدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود. م الف/ 17۲۲8 
دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

مزایده اموال غیرمنقول
۲/۵69 بموجب اجرائی کاس��ه 41۳- 7۵/88 علیه شرکت تعاونی تولید نمک یددار کبیر و آقای 
علی ترابیان بادی که مبلغ ۵00/000/000 ریال بابت اصل بدهی و مبلغ ۲9/600/000 ریال دیرکرد 
ت��ا تاری��خ 88/۲/10 که از تاریخ مذکور روزانه مبلغ ۲61/۲00 ریال تا روز وصول و س��ایر هزینه 
های متعلقه به بانک ملی ش��عبه ب��ادرود و حقوق دولتی به صندوق دولت بدهکار می باش��ند و 
بنابر درخواست بانک بستانکار ششدانگ یکباب خانه به شماره پاک 47۳6 فرعی از 1۵9 اصلی 
واقع در بادرود- خیابان امام خمینی- کوی امت که س��ند مالکیت آن ذیل ثبت 1۲681 در صفحه 
۵4۳ دفتر 101- اماک به نام آقای علی ترابیان بادی صادر و تس��لیم ش��ده و حدود اربعه ملک 
عبارتند از: ش��ماالً به طول س��یزده متر دیواریس��ت به جای پی پاک ۳۵86 فرعی شرقاً به طول 
۲7/40 متر به پاک 47۳۵ فرعی جنوباً به طول 1۳ متر درب و دیواریس��ت به ش��ارع غرباً به طول 
۲7/70 متر دیواریس��ت به پ��اک ۳۵86 فرعی که حقوق ارتفاقی ندارد و برابر بیمه نامه ش��ماره 
89/۳۳10/1۵6/۵۲0118 تا تاریخ 90/1۲/4 بیمه می باشد با جمیع متعلقات و منضمات عرصتاً و 
اعیاناً بدون اس��تثناء منافع و هرگونه عرصه و اعیانی و تاسیسات ابنیه و مستحدثات اعم از متصل 
و منفصل و کلیه امتیازات آب- برق- گاز و تلفن که در رهن می باش��د از س��اعت 9 الی 1۲ روز 
ش��نبه 90/۳/۲8 در محل اداره ثبت اسناد و اماک بادرود از طریق مزایده از مبلغ 1/1۲0/000/000 
ریال ارزیابی ش��ده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار فروخته می شود. ضمنًا 
بده��ی ه��ای مربوط به آب و ب��رق و گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باش��د و حقوق دولتی و سایر هزینه های 
 متعلقه به عهده برنده مزایده می باش��د. این آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ و منتشر

خواهد شد. م الف/ ۲۵   
طویلی- رئیس ثبت بادرود
 

فقدان سند مالکیت
۲/۵70 شماره: ۲۲7۳- 90/۲/۳1

ورثه خانم جان حاجی محمودی فرزند ماحسین باستناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء 
شهود رسماً گواهی شده مدعی است که سند مالکیت یک ربع دانگ از ۳44 دانگ قنات معروف 
و اندانی پاک ش��ماره 9۵- اصلی واقع در ریس��ه بخش 9 که در صفحه ۳8۵ دفتر 19 اماک ذیل 
ثبت 40 بنام خانم جان حاجی محمودی فرزند ماحسین ثبت و صادر و تسلیم گردیده و در اثر 
اسباب کش��ی ازبین رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور المثني سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصاحي ماده 1۲0 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هر کس 
مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده 

مس��ترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد. م الف: 10۵ 

شادمان- رئیس ثبت و اسناد و اماک نطنز
 

فقدان سند مالکیت
۲/۵71 شماره: ۲۲61- 90/۲/۳1

ورثه خانم جان حاجی محمودی فرزند ماحس��ین باس��تناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و 
امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین پاک شماره 
76/7۲4 واقع در ریسه بخش 9 که در صفحه ۲49 دفتر ۳۵ اماک ذیل ثبت 4891 بنام خانم جان 
حاجی محمودی فرزند ماحسین ثبت و صادر و تسلیم گردیده و در اثر اسباب کشی ازبین رفته/ 
مفقود ش��ده اس��ت چون درخواست صدور المثني سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصاحي ماده 1۲0 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام معامله )غیر 
از آنچه در این آگهي ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد. م الف: 104 
شادمان- رئیس ثبت و اسناد و اماک نطنز
 

اباغ رای
۲/۵99 شماره دادنامه: 9009970۳۵۳400۲00

شماره پرونده: 8909980۳6۲701184
شماره بایگانی شعبه: 89149۳

شاکی: خانم اعظم شهروئی به نشانی اصفهان خ جی ایستگاه تامین اجتماعی کوچه باران پ۲۵ متهم: 
آقای محمدحسن عباسپور به نشانی مجهول المکان اتهام: ترک انفاق گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی 

را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

درخصوص اتهام متهم بنام آقای محمدحسن عباسپور فرزند محمدحسین متولد 1۳46 دائر بر ترک 
انفاق و ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید حسب شکایت همسرش به نام خانم اعظم شهرویی و 
گواهی پزشکی قانونی و اظهارات مطلعین و عدم دفاع از سوی متهم بزه انتسابی محرز و مسلم می 
باشد و مستنداً به مواد ۳67 و 64۲ قانون مجازات اسامی متهم مذکور بابت ارش پارگی پرده ضماخ 
گوش چپ به دو صدم دیه کامل در حق خانم اعظم شهروئی و بابت ترک انفاق به تحمل 91 روز 
حبس و اما اتهام دیگر متهم که تهدید باشد با عنایت به اینکه در شکایت اولیه شاکیه مطرح نگردیده 
است و شهود وی نیز پیرامون موضوع تهدید گواهی نکرده اند لذا مستنداً به اصل ۳7 قانون اساسی 
رای بر برائت متهم نسبت به اتهام تهدید صادر و اعام می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت 

ده روز پس از اباغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد. م الف/۲90۲ 
مرادی- رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

اباغ رای
۲/600 ش پ 8900۵۲

پرونده کاسه 8809980۳6۵801660 شعبه 1۲0 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان دادنامه 
ش��ماره 8909970۳۵460061۳ ت 89/۵/14 شاکی: آقای محمد خوانساری به نشانی ملک شهر- 
محله عربها- چهارراه نیلوفر- خ امین- ک اتحاد- بن بست دوم- جنب پ۲0 متهم: آقای محمد 
پاکروان فرزند حسن مجهول المکان اتهام: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی گردشکار: دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعام و با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به 

صدور رای می نماید.
رای دادگاه

 اته��ام آق��ای محمد پاکروان دائر بر بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی 
از جهت جنبه عمومی موضوع شکوائیه اولیه آقای محمد خوانساری از توجه به تحقیقات انجام 
شده و مستندات ضمیمه و دالئل ابرازی و گواهی پزشکی قانونی و سایر قرائن و شواهد موجود 
در پرون��ده و اینک��ه علی رغم اباغ قانونی و انتظار کافی در جلس��ه دادگاه حضور نیافته و الیحه 
دفاعیه ای نیز ارائه ننموده اس��ت، محرز اس��ت علیهذا دادگاه نامبرده را در اجرای ماده 717 قانون 
مجازات اس��امی ب��ه پرداخت مبلغ یک میلیون ری��ال جزای نقدی در ح��ق دولت محکوم می 
 نمای��د. رای ص��ادره غیابی و ظرف م��دت ده روز از تاریخ اباغ قاب��ل واخواهی در همین دادگاه

می باشد. م الف/۲904 
اعظمی- رئیس شعبه 1۲0 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

اباغ وقت رسیدگي
۲/611 در خصوص پرونده کاسه 90-۵0 ش ۳9 خواهان مصطفي دهقاني سودرجاني دادخواستي 
به طرفیت مبني بر الزام به انتقال س��ند یک دس��تگاه موتورسیکلت CG1۲۵ مدل 1۳70 به شماره 
انتظامي 44۳9-اصفهان ۲ به طرفیت رضا س��لیمي تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگي براي روز 
چهارشنبه مورخ 90/4/8 ساعت ۵ بعدازظهر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان محتش��م کاش��انی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ ۲986 
دفتر شعبه ۳9 حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختاف اصفهان
 

اباغ رأی
۲/61۲ شماره دادنامه: 9009970۳۵4100089

شماره پرونده: 8909980۳6۲600704
شماره بایگانی شعبه: 891110

ش��اکی: خان��م مهش��ید سلحش��ور ب��ه نش��انی اصفه��ان- خیاب��ان س��عادت آباد- پ��اک۳۳ 
مته��م: آقای علی بادس��ار به نش��انی مجه��ول المکان اته��ام: ترک انف��اق گردش��کار: دادگاه با 
 بررس��ی محتوی��ات پرون��ده ختم رس��یدگی را اعام و به ش��رح ذی��ل مبادرت به ص��دور رای

می نماید.
رای دادگاه:

درخصوص اتهام آقای س��یدعلی بادس��ار فرزند مرتضی دائر بر ترک نفقه موضوع شکایت خانم 
مهشید سلحشور فرزند اکبر دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و باتوجه به کیفرخواست 
ص��ادره از ناحیه دادس��رای عمومی و انقاب اصفهان، ش��کایت ش��اکی خصوص��ی، اظهارات 
مأخوذه ش��هود در مرحله دادس��را، عدم حض��ور متهم جهت دفاع از خویش و باتوجه به س��ایر 
قرائن و ش��واهد موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز و مس��لم تش��خیص و مستنداً به ماده 
64۲ قان��ون مجازات اس��امی رای ب��ر محکومیت متهم به تحمل ۵ ماه حب��س تعزیری صادر و 
اع��ام می گ��ردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 10 روز پ��س از اباغ قابل واخواهی در همین 
 ش��عبه و پ��س از م��دت ۲0 روز قابل تجدیدنظرخواه��ی در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان

می باشد. م الف/۲946 
نوروزی رئیس شعبه 11۵ دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

تأسیس
۲/61۳ شماره: 7۳4/ث90/10۳

 آگهی تأسیس شرکت شیشه امید جوان سهامی خاص شرکت فوق در تاریخ 1۳90/۲/۲8 تحت 
ش��ماره 440۳۵ و شناسه ملی 10۲60619069 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1۳90/۲/۲8 
از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم 
در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع شرکت: تولید و 
توزیع انواع شیشه ساختمانی و اتومبیلی- شیشه خم- سکوریت- شیشه خام- دو جداره- انجام 
و اجرای نما شیش��ه- یراق آالت و تجهیزات وابس��ته- خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی- تحصیل وام و اعتبارات بانک های داخلی و خارجی صرفاً جهت تحقق 
موضوع ش��رکت- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی- ش��رکت در مزایدات و مناقصات 
دولتی و خصوصی- اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و هرآنچه که با موضوع 
ش��رکت مرتبط باشد. ۲- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳- مرکز اصلی شرکت: 
1-۳- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خیابان س��روش- بعد از چهارراه عسکریه به سمت فلکه 
احمدآباد- نبش کوچه ۲0- تلفن 091۳۳0۳09۳0، 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال 
منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۵0/000 ریال 
توسط موسس��ین طی گواهی بانکی ش��ماره 1۲1 مورخ 1۳90/۲/18 نزد بانک سپه شعبه خیابان 
آیت اهلل طیب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵- اولین 
مدیران ش��رکت: 1-۵- آقای رحیم جویره به س��مت رئیس هیئت مدیره ۲-۵- آقای غامحسین 
جویره به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره ۳-۵- آقای رضا جویره به س��مت عضو هیئت مدیره 
4-۵- آق��ای رضا جویره به س��مت مدیرعامل به مدت ۲ س��ال انتخاب گردیدن��د. 6- دارندگان 
حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدات ش��رکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
متفقا و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد 
 ب��ود.8- ب��ازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم الهام یزدانی س��ودجانی به عنوان بازرس اصلی

 ۲-8- خانم مریم پورجوهری به عنوان بازرس علی البدل. م الف/۲9۳1  
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

اباغ رای
۲/614 شماره بایگانی شعبه: 891144

پرونده کاس��ه 890998۳6۵۳۳0108۲ ش��عبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 
فاورج��ان دادنام��ه ش��ماره 900997۳6۵۳۳00191- 1۳90/۲/۲8 خواهان ها: 1- آقای حس��ن 
احمدی ۲- آقای حیدرعلی احمدی با وکالت آقای نبی اله لطفی به نشانی اصفهان- بلوار ارتش- 
مجتم��ع ارتش- ط1- واحد4 خواندگان: 1- آقای محمد قاس��می ۲- آقای عزیزاله قاس��می ۳- 
آقای محمود قاس��می 4- آقای صادق قاس��می ۵- خانم ربابه قاس��می همگی به نشانی مجهول 
المکان 6- آقای ابراهیم قاس��می به نش��انی فاورجان- جعفرآباد- خ ش قرنی- ک ایثار- انتهای 
کوچه- منزل شخصی خواسته: الزام به انتقال سهم یا سهام شرکت به تاریخ 90/۲/14 کاسه فوق 
 تح��ت نظر اس��ت. دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعام مبادرت به صدور

رای می نماید.
رای دادگاه

درخصوص دادخواس��ت حسن و حیدرعلی احمدی، به طرفیت محمود، محمد، صادق، عزیزاله، 
ربابه و ابراهیم قاسمی، به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند یک دانگ مشاع از یک باب منزل 
مسکونی به شماره ۲0/1۵ و مطالبه خسارات دادرسی، به این شرح که وکیل خواهان اظهار داشته 
»خواهان ها ورثه مرحوم صغری جان احمدی می باشند، صغری جان همسر مرحوم حسن قاسمی 
ب��وده که وی مقدار نیم دان��گ از منزل مورد دعوی را به عنوان مهریه و نیم دانگ دیگر را نیز طی 
قباله عادی به همس��رش واگذار می نماید و قبل از انتقال سند فوت می نماید، خواندگان ورثه او 
می باشند تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارم« باتوجه به دادخواست تقدیمی، نتیجه استعام 
از اداره ثبت مبنی بر تایید مالکیت مرحوم حسن قاسمی نسبت به ملک مورد دعوی، قباله ازدواج 
صغری جان احمدی و قباله مصالحه که طی هریک از آنها نیم دانگ از منزل مورد دعوی به صغری 
جان احمدی واگذار شده است، گواهی حصر وراثت شماره 1066- 80/9/1۳ مبنی بر اینکه ورثه 
صغری احمدی منحصر به قنبرعلی و حیدرعلی احمدی می باش��د، گواهی حصر وراثت شماره 
84/184 مبنی بر اینکه ورثه قنبرعلی احمدی منحصر به حسن احمدی می باشد، استشهادیه پیوست 
دادخواست مبنی بر اینکه ورثه مرحوم حسن قاسمی منحصر به خواندگان صغری احمدی می باشد 
و مصون ماندن خواسته از دفاع یا ایراد خواندگان ردیف اول تا پنجم و عدم ارائه دفاع موجهی از 
طرف خوانده ردیف ششم، شوری مستند به ماده ۲۲0 و 869 قانون مدنی، خواندگان را به انتقال یک 
دانگ از سند رسمی شماره ۲0/1۵ در حق خواهان ها بالسویه محکوم می نماید. رای صادره نسبت 
به خواندگان ردیف اول تا پنجم غیابی و ظرف ۲0 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این مرجع و 

نسبت به خوانده ردیف ششم قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد.
حاجی حسینی رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فاورجان
 

اباغ وقت رسیدگي
۲/61۵ در خصوص پرونده کاسه 90-۳۳8 ش/1۲ خواهان پیمان عابدي جزیني دادخواستي مبني 
 بر الزام به انتقال س��ند به طرفیت احمد رش��یدي فر تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي روز
پنج شنبه مورخ 90/6/۲4 ساعت 10 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع 
در خیابان محتش��م کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگي اباغ ش��ده تلقي و 

تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. م الف/ ۳01۵ 
شعبه 1۲ حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختاف اصفهان
 

اباغ وقت رسیدگي
۲/616 در خص��وص پرونده کاس��ه 47/90 خواهان صندوق قرض الحس��نه حضرت محمد به 
مدیریت احمد صابریان دادخواس��تي مبني بر مطالبه مبلغ ۲/۵00/000 ریال اصل خواسته و هزینه 
دادرسي و خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ صدور تا وصول بدهي به طرفیت منصور تیموري تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رسیدگي براي روز چهار ش��نبه مورخ 90/4/8 ساعت 4/۳0 بعدازظهر تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع 
شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگي اباغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود.
شعبه ۳9 حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختاف اصفهان

اعام مفقودي
۲/189 کارت معافیت ازخدمت اینجانب رضا سلیمي برمچي فرزند علي جان بشماره کارت م ک 

16۳416۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Saturday 28 MAY 2011 سالمت

فرض کنید امشب برای میهمانی دعوت 
ش��ده اید، چه لباسی می پوشید؟ البته 
منظور ما مدل آن نیس��ت، بلکه جنس 
آن است. تا به حال به این موضوع فکر 
کرده اید که چه جنسی از لباسی که می 
پوشید، برای سامت پوست شما مناسب 
تر است؟ اگر به حساسیت های پوستی 
 دچار ش��ده اید، حتما توجه کرده اید
که حتی برخی از لباس هایی با جنس 
خوب و مرغوب به علت نوع رنگ یا 
بافت یا اندازه و موادی که در آن به کار 
رفته است، برای شما حساسیت زاست.
لب��اس ما ممکن اس��ت از علل اصلی 
درماتیت یا التهاب های ناشی از شغل 
خاصی باش��د. منش��أ درماتیت ممکن 

است خود پارچه یا مواد افزودنی به آن باشد. گاهی جنس لباس و ماده افزودنی 
هیچ دخالتی در بروز حساسیت ندارند، بلکه این اندازه لباس است که اگر تنگ 
و چسبان باشد، با بستن راه ترشح غدد عرق و چربی، موجب بروز حساسیت و 

عرق سوز شدن به ویژه در فصل گرما می شود.
طبیعی یا مصنوعی بودن الیاف پارچه

الی��اف پارچه مصنوعی، طبیعی یا ترکیبی از هر دو اس��ت. الیاف طبیعی مانند 
ابریش��م و پشم از پروتئین ساخته شده اند و الیافی مانند کتان از سلولز گیاهان 
تهیه می ش��وند. پلیمر های مصنوعی ش��امل نایلون، پلی استر، فایبر گاس و 
چرم اس��ت. همه انواع الیاف های طبیعی و مصنوع��ی موجب بروز درماتیت 
تماسی حساسیتی یا تحریکی می شوند، اما نوع آلرژیک به ندرت دیده می شود. 
برای مثال برخی از افراد مبتا به درماتیت آتوپیک ممکن است به الیاف پشمی 
حس��اس باشند، در حالی که حالت آلرژیک و افزایش حساسیت وجود ندارد. 
واکنش های آلرژیک یا تحریکی ممکن است به علت استفاده از لباس هایی از 
جنس چرم، رزین های فرمالدئید، مواد افزودنی شیمیایی، رنگ های گوناگون، 
چس��ب ها و عوامل تیره کننده که در روند س��اختن لباس وجود دارد مشاهده 
شود. الیاف االستیک که در لباس های زیر یا در قسمت مچ بند آستین پیراهن به 
ویژه انواع زنانه وجود دارد و همچنین نوارهای االستیک موجود در کش شلوار 
و لباس های زیر، ممکن اس��ت موجب بروز درماتیت تماسی تحریکی شود و 
اگر در مناطق عرق کننده بدن باشد، با اصطکاک و جلوگیری از تعریق، وضعیت 

را بدتر می کند.
یکی دیگر از انواع پوش��ش هایی که امروزه به آن توجه بیش��تری می ش��ود، 
دس��تکش اس��ت، به خصوص انواع التکس. این نوع دستکش ها به علت این 
که از جنس نایلون است، با بستن منافذ غدد دست ها موجب بروز حساسیت 
تحریکی پوست و در مواردی هم حساسیت به مواد شیمیایی محافظت کننده 
از دستکش و موادی که در روند ساخته شدن آن به کار می رود، می شود مانند 
پودر تالک، مواد افزودنی چرمی، آنتی اکسیدان و مواد نگهدارنده یا حتی پروتئین 
خود التکس. رزین های فرمالدئید که در صنایع پارچه بافی برای ضد چروک 
کردن پارچه های کتان یا کتان و پلی استر به کار می رود، ممکن است موجب 

بروز حساسیت پوستی شود که علت آن وجود رزین است، نه فرمالدئید.
حساسیت به رنگ ها:

رنگ هایی که به مواد ساخته شده می زنند به مراتب بیشتر از خود مواد موجود 
در پارچه موجب بروز حساسیت و تحریک پوست می شود. رنگی که بیش از 

همه موجب بروز درماتیت می شود، از 
گروه رنگ های پودری نوع آزو یعنی 
رنگ های آبی و آنتروکینون است. یک 
علت مهم این موضوع این اس��ت که 
رنگ ها با پیوند گسس��تنی به الیاف و 
مواد موجود در پارچه می چسبند و به 
راحتی با کشیده شدن روی پوست از 
سطح پارچه کنده می شوند و به سطح 
پوست می چسبند. در الیاف برخی از 
لب��اس های بان��وان از نوعی رنگ آبی 
به نام آبی پلی اس��تر 10 درصد و آبی 
استات 100 درصد استفاده می شود که 
انواع مشکی، سبز و بنفش آن هم وجود 
دارد. در لباس های آقایان از رنگ های 
سفید، خاکستری و بژ استفاده می شود 
که کمتر موجب بروز حساس��یت می ش��ود. رنگ های موجود در لباس های 
بانوان موجب بروز اگزما می شود که در موارد زیادی مزمن می شود. بسیاری از 
پژوهشگران، حساسیت پوست را به لباس های ضد آتش گزارش کرده اند که 
علت این موضوع، ماده ای است به نام تریس و در برخی موارد از اگزمای مزمن که 
 به سختی هم درمان می شود، حساسیت به رنگ قرمز پایه موجود در لباس های

ضد آتش گزارش شده است.
یکی از موارد شایع مشکات پوستی ناشی از مواد موجود در لباس، حساسیت 
به نیکل است. نیکل بیشتر به شکل دکمه در لباس های اسپرت مانند شلوار و 
بلوز های جین وجود دارد. پیش از س��اخته ش��دن لباس های جین در اواخر 
دهه 1960 میادی، حساس��یت به نیکل بیشتر در ناحیه بستن کمربند مشاهده 
می شد.مواد شیمیایی دیگر که موجب بروز حساسیت پوستی می شوند شامل 
موادی اس��ت که در صنایع تولید کفش و کمربند های چرمی به کار می روند، 
مانند رنگ ها، کرومیوم و فرمالدئید و فرآورده های چس��ب که در این صنایع 

استفاده می شود.
پوست و لباس کار:

در بسیاری از موارد جنس لباس موجب بروز عارضه خاصی نمی شود، بلکه به 
علت اشتغال به کاری خاص مواد شیمیایی به لباس می چسبند که یا شسته و 
برطرف نمی شوند یا به علت سهل انگاری در شستشوی لباس موجب می شوند 
که فرد در معرض ابتا به حساسیت پوستی قرار گیرد. این موضوع در بسیاری 
از موارد حتی اثر شدیدتری در مقایسه با اثر ایجاد حساسیت خود لباس دارد، 
چون در صورت برخورد مواد آلوده لباس به پوست و کشیده شدن و اصطکاک 

آن، موجب بروز فولیکولیت یا عفونت ریشه مو می شود.
این مشکل به ویژه در مکانیکی ها، کارگران ساختمان سازی و آسفالت کاران 
و کارگران صنایع پتروشیمی و نفت مشاهده می شود. استفاده از لباس هایی که 
آغشته به حال های قوی اند، ممکن است به احتمال بسیار زیاد به سوختگی 
شدید پوست منجر شوند. نوعی روغن به نام اوروشیول که در گیاهان بلوط و 
گزنه سمی وجود دارد، بقایایی از خود در لباس ها و کفش افراد برجا می گذارد 
که در صورتی که شس��ته یا پاک نشود، موجب بروز درماتیت آلرژیک تماسی 
می شود.در برخی از لباس ها ذرات ریز فلزی مانند تری اکسید های آنتیمونی 
و آرسنیک وجود دارد که واکنش های تحریکی شدید پوستی ایجاد می کند و 
 اگر با تعریق شدید همراه باشد، موجب بروز ضایعات خارش دار و ملتهب و 

قرمز رنگ در منطقه اصطکاک پوستی می شود.

زیتون
Olea europaea :نام علمی

سرطانزا بودن هندوانه های رنگ شده

آلودگی خودروها، صدمات مغزی 
به بار می آورد

محققان پزش��کی آمریکا اعام کردند که ق��رار گرفتن در معرض 
 آلودگ��ی خودروه��ا و زندگ��ی در کن��ار بزرگراه ه��ا، صدم��ات 
جب��ران ناپذیر مغزی در افراد به جا گذاش��ته و باعث س��کته های 

مغزی می شود.
به گزارش ایس��نا، کالب فینچ رئیس این تحقیق پزشکی از دانشگاه 
کالیفرنیای جنوبی، خاطرنش��ان کرد: آالینده هایی که در هوا معلق 
بوده و ناشی از سوخت های فسیلی و اصطکاک بخش وسایل نقلیه 
اس��ت، به م��رور زمان بر مغز اثر مخرب برجای گذاش��ته و باعث 

کاهش حافظه و بروز آلزایمر می شود.
ای��ن محق��ق در ادامه ب��ه خبرگزاری فرانس��ه یادآور ش��د: ذرات 
بس��یار ریز در هوای محدوده بزرگراه ها ک��ه هزار برابر کوچک تر 
از م��وی انس��ان هس��تند و می توانن��د از فیلترهای ه��وا هم عبور 
کنند، بر سیس��تم عصبی انس��ان اثر مخرب دارند. شما نمی توانید 
ای��ن ذرات را ببینی��د، اما ای��ن ذرات به راحتی تنفس ش��ده و بر 
عصب ه��ای مغزی اثر می گذارند. به همین دلیل اس��ت که زندگی 
 در کن��ار بزرگراه ه��ا و معاب��ر ش��لوغ و پ��ر رفت و آم��د توصیه

نمی شود.
براس��اس این تحقیق که در مجله دورنمای بهداشت محیط آمریکا 
منتش��ر شده است، محققان به این موضوع دست یافتند که تخریب 
شاخص آالینده های خودرو بر یادگیری و حافظه افراد تأثیرگذار است 
و این مس��أله در موش های آزمایشگاهی هم به اثبات رسیده است.

ورزش؛ 
 زمینه ساز جامعه ای سالم 

و پرنشاط است
وزی��ر آم��وزش و پ��رورش ب��ا حض��ور در مدرس��ه راهنمای��ی 
دختران��ه هاجر زنگ س��امت را ب��ه صدا درآورد و در س��خنان 
پرنش��اط و  س��الم  جامع��ه ای  س��از  زمین��ه  را  ورزش   خ��ود، 

عنوان کرد.
حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش با اش��اره به این که ریش��ه 
همه مش��کات ام��روز جامعه در ارتباط ب��ا بیماری های گوناگون 
اس��ت، اظهار داش��ت: ورزش در کش��ور نهادینه نش��ده اس��ت و 
آم��وزش و پ��رورش باید به س��متی حرکت کند ت��ا دانش آموزان 
 ورزش را یک��ی از ام��ور اجتناب ناپذی��ر در برنام��ه روزان��ه خود

قرار دهند.
وی ب��ا بیان این ک��ه ورزش، س��امت جس��م و روح را به همراه 
دارد، گفت: ب��ا کنترل تغذیه و تحرک بدنی، می توان از بروز انواع 

بیماری ها جلوگیری کرد.
حاجی بابای��ی تصریح ک��رد: آموزش و پ��رورش مهم ترین جایگاه 
در نهادین��ه کردن فرهنگ عمومی در جامعه اس��ت و پوش��ش ها 
باید به این س��مت معطوف ش��ود که ورزش را به یک امر مهم در 
 جامعه تبدیل کند، زیرا ورزش بهترین راه برای داش��تن س��امت

است.

 استرس های عاطفی 
 باعث افزایش ظهور 

آفت های دهانی می شود
اضط��راب، ناراحتی های عصبی و اس��ترس ه��ای عاطفی موجب 
افزای��ش ب��روز و ظه��ور آفت ه��ای دهان��ی می ش��ود. علیرضا 
یزدان��ی متخصص پوس��ت گفت: در بس��یاری مواق��ع آفت های 
 دهان��ی ب��ا عفون��ت هرپس��ی ناش��ی از وی��روس تبخال اش��تباه

گرفته می شود.
وی اف��زود: این در حالی اس��ت ک��ه آفت دهان کوچک، بس��یار 
دردناک، کم عمق بوده و توس��ط یک غش��اء خاکس��تری پوشیده 
شده و حاشیه آنها توسط یک هاله قرمز پر رنگ احاطه شده است. 
یزدانی همچنین گفت: هنوز علت مشخصی برای بروز آفتن دهانی 
پیدا نش��ده اس��ت اما عصبی بودن و اضطراب و استرس عاطفی و 

جسمانی باعث شعله ور شدن این بیماری می شود.
وی همچنی��ن تصری��ح ک��رد: دن��دان ه��ای مصنوع��ی، غ��ذای 
داغ و ی��ا کار ب��ا اب��زار دندانپزش��کی از جمل��ه عل��ل ب��روز این 
بیم��اری اس��ت. یزدان��ی در خص��وص پیش��گیری از ب��روز این 
بیم��اری توصیه کرد: حتی االمکان می بایس��ت از اس��ترس های 
روح��ی و جس��می و نیز هیج��ان های بی مورد دوری جس��ت و 
 مرت��ب از ن��خ دندان و مس��واک برای بهداش��ت ده��ان و دندان

استفاده کرد.
این متخصص پوست در پایان توصیه کرد: هنگام بروز آفت دهانی 
اشخاص مبتا روزانه سه تا پنج بار دهان را با محلول نمک )نصف 

قاشق چایخوری در یک لیوان( شستشو دهند.

ترس از كنكور  
موجب خستگی و سردرد می شود

ی��ک متخص��ص تغذی��ه گف��ت: ت��رس از کنکور موج��ب بروز 
 خس��تگی، نف��خ، کرامپ ه��ای ش��کمی و س��ردرد آنها می ش��ود.
عل��ی ش��مس نورایی اظه��ار داش��ت: با رژی��م غذای��ی صحیح 
را دانش آم��وزان  یادگی��ری  ت��وان  و  فک��ری  ب��ازده   می ت��وان 

افزای��ش داد. وی گف��ت: انرژی س��لو ل های مغز ب��ا مصرف مواد 
مفی��د و مغ��ذی تأمین می  ش��ود و هر گون��ه ناهماهنگ��ی و عدم 
 برنامه ری��زی می تواند بازده تحصیلی و یادگی��ری دانش آموزان را

کاهش دهد.
ای��ن متخصص تغذیه افزود: یک نکته س��اده که دانش آموزان باید 
رعایت کنند این است که موقع مصرف غذا اضطراب نداشته باشند 
و اختص��اص زمان مش��خص هرچند کوتاه برای ص��رف غذا در 

محیط آرام بسیار ضروری است.
شمس نورایی اضافه کرد: ترس در حین غذا خوردن موجب بروز 
دردها و کرامپ های ش��کمی، نفخ، خس��تگی و س��ردرد می  شود، 
ب��ه همین علت باید غ��ذا را در یک م��کان آرام مصرف کرد. وی 
بیان داش��ت: دانش آموزان کنکوری سعی کنند عاوه بر وعده های 
 غذای��ی صبحان��ه، ناهار و ش��ام از می��ان وعده ه��ای غذایی مفید

استفاده کنند.
این متخصص تغذیه اظهار داش��ت: وعده های غذایی دانش آموزان 
س��نگین، پرحجم و پرکالری نباش��د، چون مصرف غذای پرحجم 
و پرکال��ری ک��ه ش��امل غذاه��ای چ��رب و فس��ت فودهاس��ت 
 موج��ب س��نگین ش��دن، خواب آلودگی و کاهش هوش��یاری فرد

می  شود.

ضرباننسخه گیاهی

 مع��اون دفت��ر بهب��ود تغذی��ه جامع��ه 
اس��تفاده  گف��ت:  به��داش��ت   وزارت 
ب��رای  رنگ��ی  ه��ای  محل��ول   از 
قرمزتر ک��ردن هندوانه ها به هیچ عنوان 
روش بهداشتی نبوده و مغایر با سامتی 

افراد است.
زه��را عبدالله��ی بی��ان ک��رد: برخی از 
کش��ور  جن��وب  نواح��ی  کش��اورزان 
در آبی��اری م��زارع هندوان��ه خ��ود از 
محلول های رنگی برای قرمزتر ش��دن 
محصوالت خود اس��تفاده ک��رده اند که 
این مواد از طریق ریش��ه جذب قسمت 
گوش��تی هندوان��ه م��ی ش��ود و بدین 
ترتی��ب داخل ای��ن هندوانه ه��ا رنگی 
و قرمزتر می ش��ود که ای��ن روش آنها 
مغایر با س��امت مردم اس��ت و اثرات 
زیانباری ب��ر روی مصرف کنندگان این 
هندوانه ه��ا می گ��ذارد و حتی ممکن 
 اس��ت که این مواد رنگی س��رطانزا هم

باشند.
مع��اون دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 

روش  ک��رد:  خاطرنش��ان  بهداش��ت 
تشخیص این هندوانه ها به این صورت 
اس��ت که رنگ قرمز آنها غیرعادی بوده 
و اگر در فصلی این محصول را استفاده 
می کنی��م که انتظ��ار نداری��م رنگ آن 
این قدر قرمز باشد، بایستی به این مسأله 

مشکوک شویم.
وی تصریح ک��رد: متأس��فانه این اتفاق 
در مزارع جنوب کش��ور افتاده اس��ت، 
 اما اکنون همکاران وارد عمل ش��ده اند
کش��اورزان  ت��ا  کرده ان��د  پیگی��ری  و 
دیگ��ر از ای��ن روش اس��تفاده نکنن��د، 
چ��را که بای��د بدانن��د اس��تفاده از این 
 روش عاوه ب��ر این که برای س��امت 
مص��رف کنن��دگان مض��ر اس��ت برای 
خودش��ان هم ضررهای��ی دارد، به دلیل 
این ک��ه این م��واد جذب خاک ش��ده و 
در کیفیت خاک تأثیر گذاش��ته و باعث 
اف��ت کیفیت خاک می ش��ود که باعث 
 می ش��ود در بحث تولید دچار مش��کل

شوند.

تأثیر جنس و مدل لباس در سالمت بدن

  همان گونه که بعضی از گیاهان و میوه ها می توانند حساس��یت زا باش��ند، 
گیاهان زیادی نیز وجود دارند که دارای خاصیت ضد حساس��یت هستند باید 
اضافه نمود که در موارد معدود، بعضی از گیاهان ضد حساسیت، خود ممکن 
است در برخی افراد ایجاد حساسیت نمایند. از جمله گیاهانی که به طور معمول 
در دسترس هستند و می توان آنها را به طور مرتب مصرف نمود و یا در رژیم 
غذای��ی قرار داد، می توان به انگور، بادرنجبویه، خارمریم، دارچین، زردچوبه، 
شاه تره، نارنج، سیاه دانه، کندر، گل مغربی، درخت میخک و افدرا اشاره کرد. 

نحوه و میزان کاربرد تعدادی از آنها به طور خاصه شرح می دهیم: 
 انگور یا آب انگور را می توان در فصولی که وجود دارد به طور تازه مصرف 
نمود، البته مطالعه در این مورد بر روی کش��مش انجام نشده، ولی به احتمال 
زیاد کش��مش هم باید دارای این اثر باش��د. بادرنجبویه که از برگ آن استفاده 
می ش��ود، گیاهی با نام علمی Melissa Officinalis از خانواده نعناع است 
که از برگ آن اس��تفاده می ش��ود. می توان در هر نوبت پنج گرم از برگ آن را 
به ص��ورت دم کرده مصرف نمود. مصرف هر روز آن در حد پنج تا 10 گرم 
بامانع اس��ت. دارچین از گیاهان معروف و پُرمصرف است که پوست ساقه 
درخت دارچین اس��ت. پوس��ت را به صورت پودر در آورید )پورد قهوه ای 
رنگ(. آن را می توان به اشکال مختلف مصرف نمود، حتی می توان به طور 
مس��تقیم پودر را با غذاها و مایعات مصرف کرد. زردچوبه، پودر زردی است 
که همه آن را می شناسند و از ریشه گیاه زردچوبه به دست می آید. زردچوبه 

در ایران رویش ندارد و جزء اقام وارداتی است. زردچوبه از گیاهان با ارزش 
 و دارای خواص زیادی اس��ت که باید به طور مرتب در غذاها از آن اس��تفاده 

نمود. 
زردچوبه دارای خواص ضد درد، ضد نفخ، ضد اسپاس��م، ضد سرطان قوی، 
 ضد التهاب، اش��تهاآور، ضد حساس��یت و ده ها خاصیت ارزنده دیگر است. 
ش��اه تره، گیاه بوته ای با برگ های نازک و ریز است که از مصرف باالیی در 
دنیا برخوردار است. مهم ترین خواص شاه تره به عنوان حافظ  کبد و درمان 
امراض پوس��تی است که از قدیم مورد استفاده بوده است. آب نارنج از دیگر 
گیاهان ضد حساسیت است. آب نارنج را می توان با تمام غذاها مصرف نمود. 
آب نارنج در اثر ماندن ممکن است تلخ شود، بنابراین بهتر است تازه مصرف 
ش��ود. گر چه عدد معینی برای مصرف روزانه آن داده نشده است. ولی مقدار 
زیاد آن ممکن است باعث تحریک معده شود. اما  به نظر می رسد مصرف آن 
تا دو یا سه عدد در روز بامانع باشد. سیاهدانه نیز از گیاهان سودمند می باشد 
که خواص زیادی دارد. مهم ترین خواص سیاه دانه شامل اثرات ضد میکروب، 
ضد سرطان، ضد حساس��یت، ضد ویروس، شیرافزا، ادرارآور، کاهش دهنده 
اوره خون، محرک سیستم ایمنی بدن، محافظ کبد، مقوی معده، محرک تنفس 
و اثرات دیگر است.به نقل از یکی از کتب گیاهان دارویی، پیامبر گرامی اسام 
حضرت محمد)ص( سیاهدانه را دوای همه دردها می دانستند و مصرف آن را 

به مسلمانان توصیه فرموده اند.

گیاهان دارویی مفید برای حساسیت های فصلی و غذایی 

نکته

ارتباط سرطان كبد با سندرم متابولیك
پزش��کان آمریکای��ی در ی��ک آزمایش 
جدی��د دریافته ان��د ک��ه س��رطان کبد 
 می توان��د با س��ندرم متابولی��ک ارتباط

داشته باشد.
ب��ه گزارش ایس��نا، کاتری��ن مک گلین، 
متخصص ارش��د انس��تیتو ملی سرطان 
آمری��کا در ای��ن باره خاطرنش��ان کرد: 
تقریبًا یک س��وم از جمعی��ت آمریکا به 

این سندرم مبتا هستند.
به گزارش یونایتدپرس، این آزمایشات 
نش��ان داده اس��ت ک��ه اف��راد مبتا به 
س��ندرم متابولیک، ممکن اس��ت بیشتر 
در مع��رض خط��ر ابت��ا ب��ه دو ن��وع 
 س��رطان کب��د باشند.س��ندرم متابولیک
مجموع����ه ای از ع��وام���ل خطرزای 
 متابولی��ک اس��ت ک��ه در ی��ک ف��رد

وجود دارند.
برخی از علل زمینه ای بروز این سندرم 
که س��بب افزایش این عوامل خطرزای 
 متابولی��ک می ش��وند ش��امل چاق��ی یا 
اضاف��ه وزن، ع��دم فعالی��ت و تحرک 
بدنی، داشتن مقاومت انسولینی و عوامل 
ژنتیکی هستند. سندرم متابولیک حالتی 

خطرناک برای سامتی بدن است.
اف��راد مبت��ا به این س��ندرم بیش��تر در 
معرض خطر ابتا به بیماری های مرتبط 
با رسوب چربی در دیواره سرخرگ ها 

قرار دارند.
بیم��اری قلب��ی و ع��روق کرون��ری که 
ممک��ن اس��ت منجر ب��ه حمل��ه قلبی 

 ش��ود یک نمونه از این بیماری هاست.
سکته مغزی و بیماری عروق محیطی نیز 
 از دیگر مش��کات ناشی از این سندرم

است.
همچنین احتمال ابتا به دیابت نوع دوم 
در افراد مبتا به سندرم متابولیک بیشتر 

است.
در مطالعه جدید، پزش��کان تحلیل های 
آم��اری را روی بی��ش از 4000 نف��ر از 
افراد مبت��ا به دو نوع س��رطان کبد در 
مقایسه با 19۵ هزار و 9۵۳ فرد سالم در 
گروه کنترل انجام دادند و به نتایج فوق 

دست یافته اند.
آنه��ا دریافتند احتمال ابتا به س��رطان 
کب��د در مبتای��ان ب��ه این س��ندرم به 
می��زان قاب��ل توجه��ی بیش��تر از افراد 
س��الم اس��ت.به گزارش ایس��نا، شیوع 
 این س��ندرم در س��ال های اخیر افزایش
یافته اس��ت. متخصصان توصیه می کنند 
که ب��رای کنت��رل س��ندرم متابولیک به 
ط��ور مداوم وزن خ��ود و همچنین قند 
خون، چربی ه��ای خون و فش��ارخون 
خ��ود را کنترل کنی��د، عوامل خطرزای 
 خ��ود را براس��اس دس��تورالعمل های
 ذکر ش��ده تح��ت درمان ق��رار دهید و 
درعی��ن حال داروهای ضد فش��ارخون 
خود را تحت نظر پزشکتان مصرف کنید 
چرا که داروه��ای مختلف دارای اثرات 
 متفاوتی بر روی حساس��یت به انسولین

هستند.

مادران ایرانی تغذیه خانواده را به سفره های سنتی بازگردانند

لیمو ضد سرطان است

رئی��س انجمن س��رطان ایران گف��ت: مادران 
ایرانی باید س��فره های تغذیه خانواده را برای 
پیش��گیری از بیماری س��رطان، به سفره های 
س��نتی بازگردانن��د. عبداله فضلعل��ی زاده در 
گفتگو با فارس اظهار داش��ت: انجمن سرطان 
ایران مطابق س��ال های گذش��ته با استفاده از 
رسانه ها، سطح آگاهی مردم را برای جلوگیری 
از ابتا به بیماری س��رطان، در سال جدید نیز 

دنبال می کند.
وی اف��زود: ارتقاي س��طح آگاه��ی مردم در 
 جلوگی��ری از ابت��ا ب��ه بیماری س��رطان، از 
پیش فاکتورهای مهم در این زمینه به حساب 
می آید و ما نیز همانند سال 89 که با همکاری 

وزارت بهداشت مسأله غربالگری زنان را اجرا 
کردیم و بس��یار نیز مورد استقبال قرار گرفت. 
در سال 90 نیز پس از جلسات نهایی مصوب 
شد که این برنامه ها را ادامه دهیم و برنامه های 
جدی��دی را نیز برای پیش��گیری ابتای مردم 
 ب��ه بیم��اری س��رطان اج��را خواهی��م کرد. 
فضلعل��ی زاده با توج��ه به فرارس��یدن هفته 
سامت تصریح کرد: یکی از انواع سرطان که 
باید آحاد جامعه در سال جدید برای پیشگیری 
از آن توجه ویژه کنند، مبحث سرطان گوارش 
است که در این راستا مردم باید روش زندگی 
خود به خصوص روش تغذیه خانواده شان را 

تغییر و اصاح کنند.

رئیس انجمن س��رطان ایران گف��ت: بیماری 
س��رطان گوارش از جمله مس��ائلی است که 
س��ازمان جهانی بهداش��ت نی��ز در این زمینه 
تاش خاصی دارد و مشکات این بیماری را 
به خصوص در اطفال پیگیری می کند تا روش 

تغذیه افراد تغییر کند و اصاح شود. 
فضلعل��ی زاده خاطرنش��ان ک��رد: اگر روش 
تغذیه در اطفال اصاح شود افراد در جوانی، 
میانسالی و پیری کمتر با بیماری های مختلف 
از جمله انواع س��رطا ن مواجه می شوند و در 
این راس��تا توصی��ه اکید داریم ت��ا همه مردم 
ب��ه خصوص مادران ایرانی س��فره های تغذیه 

خانواده را به سفره های سنتی بازگردانند.

لیمو خواص بسیاری دارد و یکی از مهم ترین 
و اعجاب انگیزتری��ن آنها نق��ش این میوه در 
مقابله با کیس��ت ها و تومورهاست. خاصیت 
این گیاه در بهبود س��رطان ثابت ش��ده است. 
برخ��ی از پزش��کان از این هم فرات��ر رفته و 
معتقدن��د که لیمو در زمینه مقابله با تمام انواع 

سرطان ها بسیار مفید است.
ب��ه گزارش پایگاه اینترنتی یانز، لیمو همچنین 
ب��ه عنوان یک داروی ض��د میکروبی در برابر 
عفونت های باکتریایی و قارچی و برای مقابله 
با انگل های داخلی و کرم ها مؤثر اس��ت. این 
میوه در عین حال تنظیم کننده فشار خون بیش 

از حد ب��اال بوده و خاصیت ضد افس��ردگی، 
استرس و ضد اختاالت عصبی دارد.

آمریکای��ی  پزش��کان  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
همچنی��ن می گویند از لیمو برای پیش��گیری 
از آفت��اب س��وختگی نی��ز می توان اس��تفاده 
ک��رد. ترکیب��ات طبیع��ی موج��ود در چ��ای 
همراه با پوس��ت لیمو، بدن را در برابر اش��عه 
فرابنفش مضر خورش��یدی که مهم ترین عامل 
 ابت��ا به س��رطان پوس��ت اس��ت، محافظت

می کند.
گرمای ش��دید تابستان، می تواند شما را کامًا 
خس��ته و فرسوده کند، اما چند قطره آب  لیمو 

می تواند این خستگی را تا حد زیادی کاهش 
دهد. آب  لیمو می تواند بس��یاری از بیماری ها 
را معالج��ه کند، برای مثال برای گلو درد، اگر 
آب  لیم��و را ب��ه مدت یک دقیقه س��ه بار در 
روز قرقره کنید، پس از چند بار اس��تفاده، اثر 
خوب درمانی آن را خواهید دید. از آب  لیمو 
برای تصفیه کلیه ها، کبد و خون نیز اس��تفاده 

می شود.
آب  لیم��و ب��رای سیس��تم هاضمه نیز بس��یار 
مفی��د اس��ت و خاصی��ت ضد ته��وع دارد و 
 در درمان س��وزش سردل، اس��هال و یبوست

مؤثر است.

کلیات گیاه شناسي
زیتون درختچه اي است به ارتفاع تقریبًا 
سه متر، ولي هنگامي که در شرایط مساعد 
پرورش مي یابد، ارتفاع آن حدود 1۲متر 
و قطر تنه اش به سه متر مي رسد .چوب 
درخ��ت زیتون بس��یار س��خت و مقاوم 
 اس��ت. رنگ آن زرد اس��ت که خطوطي 
قهوه اي رنگ در آن وجود دارد. از چوب 
 زیتون براي تهیه اشیاء چوبي ظریف استفاده 
مي شود. برگ هاي آن سبز رنگ، بیضوي 
و دراز و ب��ه وض��ع متقاب��ل یکدیگر بر 
روي س��اقه قرار گرفته اند. منشأ درخت 
زیتون احتماالً منطق��ه مدیترانه بوده و از 
آنج��ا به نقاط دیگر دنیا راه یافته اس��ت. 
زیتون معموالً در اوایل تابستان شروع به 
گل دادن مي کن��د و میوه آن کم کم ظاهر 

مي شود. 
در اواخ��ر تابس��تان میوه آن ب��ه ثمر مي 
رس��د. در این هنگام زیتون سبز است و 
ب��ه تدریج تبدیل به بنف��ش و قهوه اي و 
سپس سیاه مي شود، به طوري که در اواخر 
پاییز موقع برداشت میوه، رنگ آن به کلي 

تیره است.
خاصیت دارویي:

زیت��ون رس��یده از نظر طب قدی��م ایران 
گرم و قابض اس��ت و میوه نارس زیتون 
سرد و خشک است و روغن زیتون گرم 
و خشک اس��ت. برگ درخت زیتون نیز 

گ��رم و خش��ک اس��ت. دم کرده 
ب��رگ زیت��ون داروي خوب��ي 

براي پایین آوردن فش��ار 
بدین  است.  خون 

منظ��ور باید ۲0 
عدد برگ زیتون 

 ۳00 داخ��ل  را 
گ��رم آب ریخت��ه 
و آن را ب��ه م��دت 

بجوشانید،  دقیقه   1۵
س��پس کم��ي قند ب��ه آن 

اضاف��ه ک��رده و به مق��دار ی��ک فنجان 
دوب��ار در روز از آن بنوش��ید . بعد از دو 
هفته باید به مدت هش��ت روز نوش��یدن 

ای��ن دم ک��رده را قط��ع کنید و س��پس 
 ادامه دهید، نرم کننده و صفرا بر اس��ت، 
دفع کننده سنگ کیسه صفراست. براي این 
 منظور بای��د آن را با آبلیمو مصرف کرد، 
کرم کش اس��ت، براي رفع س��رفه هاي 
خش��ک مفید اس��ت، براي رفع خارش 
گزیدگي حش��رات، روغن زیت��ون را به 
محل گزیدگي بمالید، بدن بچه هایي را که 
مبتا به نرمي استخوان و کم خوني هستند 
ب��ا روغن زیتون ماس��اژ دهید اثر مفیدي 
دارد، براي رفع پی��وره لثه، روغن زیتون 
را بر روي لثه بمالید، براي برطرف کردن 
خراش و ترک پوست، گلیسیرین و روغن 
زیتون را به مقدار مس��اوي با هم مخلوط 
کرده و روي پوست بمالید، دم کرده برگ 
درخت زیتون تب بر اس��ت، جوش��انده 
برگ درخت زیتون برطرف کننده نقرس 
و رماتیس��م اس��ت، براي س��رباز کردن 
جوش ها و کورک ها زیتون را له کرده و 
روي ج��وش یا کورک بمالید، دم کرده و 
جوشانده پوست درخت زیتون تب بر و 
درمان کننده ماالریاست، پماد میوه نارس 
زیتون براي سوختگي مفید است، جویدن 
 ب��رگ زیتون براي از بین بردن زخم هاي
دهان مفید اس��ت، براي رفع سستي فلج 
و لقوه و تقویت نیروي جنس��ي باید 80 
گرم روغن زیتون را با 14 گرم کندر و 16 
گرم سیاه دانه مخلوط کرده و به مدت سه 
روز از آن بخورید، مصرف رون زیتون از 
امراض قلبي و سرطان جلوگیري 
م��ي کند و باالخره روغن 
روغن  بهتری��ن  زیتون 
 ب��راي پخ��ت و پ��ز 
مي باش��د، زیرا 
در اثر حرارت 
ب  ا  خ�����ر

نمي شود.
زیت��ون  روغ��ن  ضرره��ا: 
براي هیچ کس مضر نیس��ت 
و همه افراد مي توانند از آن اس��تفاده کنند، 
 فقط میوه تازه و یاقوتي آن معده را سست 

مي کند و ممکن است تولید استفراغ کنند.
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ورزش

اسکاسیچ:
باختم و عصبانی 
هستم!

نصرتي:
كرش یك مربي 
باكالس و كاربلد 
است

س��رمربی تیم فوتبال النصر عربس��تان پ��س از باخت تیمش 
مقاب��ل ذوب آه��ن گفت: بازی بس��یار س��ختی را در مقابل 
ذوب آهن ایران داش��تیم ک��ه نتوانس��تیم از موقعیت هایمان 
اس��تفاده کنیم. دراگان اسکاس��یچ،در کنفرانس خبری پس از 
بازی تیم های ذوب آهن ایران و النصر عربستان گفت: قبل از 
هر چیز به ذوب آهن تبریک می گویم و امیدوارم که همیشه 
موفق باشند. بازی بسیار سختی داشتیم و دو گل زود هنگام 
خوردیم که درک این مس��اله برای ما بسیار مشکل بود و من 
از این موضوع بسیار عصبانی هستم. دراگان اسکاسیچ ادامه 
داد: ما به هیچ عنوان س��نگین ب��ازی نکردیم و نیاز به تجربه 
بیش��تری داشتیم. نباید ذوب آهن و استقال را با هم مقایسه 
کنیم، چون غیرعادالنه اس��ت. وی در پاس��خ به این س��وال 
ک��ه چرا بازیکنان و کادر فنی تیم النصر عربس��تان در ابتدای 
بازی به احترام ناصر حجازی یک دقیقه س��کوت را رعایت 
نکردند؟ گف��ت: من ترجیح می دهم درباره مس��ائل فوتبالی 
صحبت کنم و ب��ا تمام احترامی که برای فوتبال ایران قائلم، 
اطمینان دارم که این امر به طور عمدی اتفاق نیفتاده است. 

بازیک��ن تیم ملي گفت: کرش ی��ک مربي باکاس، کاربلد و 
باشخصیت است که مي تواند به فوتبال ما کمک کند. 

محمد نصرتي در جمع خبرنگاران گفت: یک اردوي پرفشار 
س��ه روزه برگزار ش��د. در این ۳ روز ۳ ب��ازي فوتبال انجام 
دادیم که بسیار پرفشار بود. از کار کردن با کرش لذت بردیم. 

او یک مربي با شخصیت، باکاس و کاربلد است.  
وي ادامه داد: تمام تاش��م را کردم ت��ا در اردوي بعدي نیز 
حضور داشته باشم و بتوانم از کار با کرش لذت ببرم. نصرتي 
در م��ورد تیم فصل آین��ده اش و آیا اینکه احتم��ال دارد در 
تراکتور س��ازي بماند یا نه گفت: هیچ چیز مشخص نیست و 

هر احتمالي وجود دارد. 
در حال حاضر مي خواهم چند روز اس��تراحت کنم و پس از 

آن در مورد پیشنهادها فکر کنم.
اردوی تیم ملی فوتبال ایران بدون حضور بازیکنان تیم های 
س��پاهان و ذوب آهن برگزار ش��د و بازیکنان دعوت ش��ده 
ب��ه این اردو خود را برای اولین مص��اف تدارکاتی تیم ایران 

آماده کردند.

مدافع اسپانیایي این مهاجم انگلیسي را تهدیدي بزرگ براي 
کاتاالن ها مي دان��د.  جرارد پیکه، مدافع بارس��لونا پیش بینی 
کرده که وین رونی تهدید اصلی منچستریونایتد در دیدار دو 

تیم در ویمبلی است.  
این ملی پوش ۲۵ س��اله انگلیس��ی در نیم��ه اول فصل، پس 
 از ج��ام جهان��ی ضعیفی ک��ه گذران��د، خوب نب��ود اما در
نیمه دوم فصل فرم خوبش را بازیافت و کمک کرد تیمش به 

نوزدهمین قهرمانی اش در لیگ برتر برسد.  
 پیک��ه می دان��د که رون��ی چ��ه توانایی های��ی دارد، چرا که
چهار سال با او در اولدترافورد هم بازی بود و سپس در سال 
۲008 به بارسلونا پیوست. او می گوید: »رونی یکی از بهترین 

مهاجمان دنیاست و گل های بسیاری زده. 
باید س��خت تمرکز کنم تا به او فضا ندهم. دوستی خوبی با 
او دارم ام��ا هر دو ما می خواهیم برنده ش��ویم و می خواهیم 
برای منافع خود بجنگیم.  بازی مقابل او در تمرینات همیشه 
 دش��وار بود، همان طور که حاال بازی مقابل مس��ی دش��وار 

است.« 

خبر
بازتاب پیروزی کوبنده ذوب آهن

از گریه النصر تا گیجی در اصفهان!
رس��انه های عربی ک��ه انتظار باخت مفتضحان��ه تیم النصر از باش��گاه های پایتخت 
نش��ین سعودی در اصفهان را نداشتند، چهارشنبه شب را شبی دردناک برای فوتبال 

عربستان دانستند.
ب��ه گزارش مهر، گل های ابتدایی تیم ذوب آهن اصفهان که تنها در دقایق نخس��ت 
بازی به ثمر رس��ید کافی بود تا ش��یرازه یکی از متمول ترین تیم های عربس��تانی در 
دیار زاینده رود از هم پاش��یده شود، گل هایی که شاید النصر عربستان هرگز انتظار 

آنها را در دقایق ابتدایی بازی نداشت.
ذوب آه��ن البت��ه در ادامه بازی نیز برتری کامل خود را بر حریف س��عودی دیکته 
کرد و در نیمه دوم تعداد گل هایش را دو برابر کرد تا گزارش��گران شبکه های عربی 
به ویژه ابوظبی اسپرت و الجزیره اسپرت را به فکر گذشته درخشان ذوب آهن در 

رقابت های آسیایی بیندازند.
در اینج��ا بود که گزارش��گر الجزیره با اذعان به قدرت تیم ه��ای ایرانی تاکید کرد، 
ذوب آهن از آغاز فصل گذش��ته رقابت های لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا تنها دو 

بار باخته که یکی از آنها در فینال سال گذشته این مسابقات بوده است.
وی خاطر نشان کرد: دومین شکست ذوب آهن نیز در هفته آخر دیدارهای گروهی 
پس از مس��جل ش��دن حضور این تی��م در صدر جدول طی یک بازی تش��ریفاتی 

صورت گرفت.
 ما گزارشگر ابوظبی اسپرت راه دیگری را پیش گرفت و پس از به ثمر رسیدن گل 
چهارم ذوب آهن در اقدامی عجیب ش��روع به اعام برنامه این ش��بکه کرد. انتظار 
چند دقیقه ای برای پایان این اظهارات نیز کافی نبود، چراکه گزارش��گر این ش��بکه 

گزارش بازی را کنار گذاشته و دست به تمجید از شبکه اماراتی زده بود!
وی در این لحظات اظهار داشت: ما برای بینندگان خود در فصل جدید رقابت های 
لیگ اروپا و آمریکا برنامه های متنوعی در نظر گرفته ایم و لیگ های انگلیس، اسپانیا، 

ایتالیا و برزیل و آرژانتین را پخش خواهیم کرد!
با گذش��ت دقایقی این گزارشگر تازه فهمید که 10 دقیقه از بازی را رها کرده و در 

ادامه رو به گزارش ناامیدانه بازی تا دقیقه 90 آورد. 
در حالی که برخی منابع از هک ش��دن س��ایت باش��گاه ذوب آهن توس��ط برخی 
طرفداران باش��گاه النصر عربس��تان خبر داده ان��د، روزنامه های س��عودی امروز با 
تیترهای متعددی پوش��ش پیروزی کوبنده ذوب آهن در اصفهان را در دس��تور کار 

قرار داده اند.
 روزنامه الش��رق االوسط امروز درگزارشی نوشت: »شب غمبار عربستان؛ النصر در 
اصفهان گریه کرد، الشباب در دوحه در هم شکست«. این روزنامه عاوه بر پیروزی 

کوبنده ذوب آهن به شکست روز گذشته الشباب عربستان از السد قطر توجه دارد 
که در نهایت یک بر صفر نتیجه را  به سپیدپوشان دوحه واگذار کرد.

روزنامه الوطن عربستان با اشاره به چهار گل ذوب آهن در دروازه النصر این تیتر را 
برای خبر خود انتخاب کرده اس��ت: »ذوب آهن النصر را گیج کرد و از رقابت های 

لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا حذف کرد«.
در ادامه این خبر تصویری از جدال حدادی فر هافبک ذوب آهن و فیگارو بازیکن 

النصر چاپ شده و در ادامه به جریانات بازی اشاره شده است.
ام��ا روزنام��ه عکاظ عربس��تان ب��ه طور خیل��ی ضعیف خب��ر باخ��ت مفتضحانه 
النص��ر را پوش��ش داد و نوش��ت: »الش��باب و النص��ر رقابت های لی��گ قهرمانان 
ج��ام باش��گاه های آس��یا را همچ��ون اله��ال ت��رک گفتن��د«. ب��ه ط��ور کلی به 
نظ��ر می رس��د رس��انه های س��عودی و عرب��ی انتظار شکس��ت 4 بر ی��ک النصر 
 براب��ر ذوب آه��ن را نداش��تند و ای��ن مس��أله ب��ه خوب��ی در واکنش ه��ای آنه��ا 

قابل مشاهده است. 

پایان اولین اردوی تیم ملی 
همراه با كرش

س��رمربي تیم مل��ي فوتبال ایران گفت: ب��ه تصمیم فرهاد 
مجیدي مبني بر خداحافظي اش از تیم ملي احترام گذاشتم 

و او را دعوت نکردم. 
کارلوس کرش در پایان اولین اردوي خود با تیم ملي ایران 
اظهار داش��ت: اردوي خوبي بود، بازیکنان بسیار حرفه اي 
عمل کردن��د و تمرکز الزم را بر روي تمرینات داش��تند. 
هدف من از این اردو شناخت بهتر بازیکنان بود و این که 
این فرصت متقابل به کادر فني و بازیکنان داده ش��ود تا از 

یکدیگر شناخت پیدا کنند. 
ک��رش در مورد این ک��ه در اردوي بعدي بازیکناني جدید 
دعوت خواهند ش��د یا نه گفت: بازیکنان تیم هاي ملوان، 
اس��تقال، سپاهان، فوالد و ذوب آهن که در جام حذفي و 
لیگ قهرمانان آس��یا حضور دارند در اردوي بعدي حاضر 
نیستند اما براي اردوي بعد لیستي جدیدي اعام مي شود. 
سرمربي پرتغالي تیم ملي ایران در مورد این که چرا فرهاد 
مجیدي و جواد نکونام با وجود آمادگي به تیم ملي دعوت 
نشدند اما علي کریمي نیمکت نشین را دعوت کرده گفت: 
نکونام به باش��گاهش تعهد دارد و بازي هاي اوساسونا به 
پایان نرسیده اس��ت. همان طور که بازیکني از ذوب آهن، 
پرسپولیس و سپاهان به تیم ملي دعوت نکردم نکونام را هم 

به تیم ملي دعوت نکردم.
وي عنوان کرد: ش��ما که گزارش��گر حرفه اي هستید باید 
بدانی��د مجیدي از تیم ملي خداحافظي کرده اس��ت و من 
به خواست این بازیکن احترام گذاشتم و او را به تیم ملي 
دع��وت نکردم.  ک��رش در مورد اینکه علي کریمي هم از 
تیم ملي خداحافظي کرده بود پس چرا او را به تیم دعوت 
کردید گفت: کریمي براي حضور مجدد در تیم ملي اعام 
آمادگ��ي کرد اما این آمادگي از طرف مجیدي به من اعام 
نشد. فرق اس��ت بین بازیکني که از تیم ملي خداحافظي 
مي کن��د اما دوباره مي خواهد به تیم ملي برگردد و من این 

فرصت را به او دادم.

فن در سار: 
در فینال ومبلی مهم زدن 

گل اول است
ادوین فن در سار، دروازه بان منچستریونایتد، معتقد است به 
ثمر رساندن اولین گل در فینال ومبلی مقابل بارسا از اهمیت 
زیادی برخوردار است. این دیدار آخرین بازی رسمی این 
دروازه بان باتجربه هلندی خواهد بود و او امیدوار اس��ت 
با پیروزی در این دیدار بتوانند خاطره شکست ۲-0 مقابل 
بارس��ا در فینال رم ۲009 را پ��اک کنند.  وی در گفتگو با 
سایت یوفا گفت: نکته کلیدی برای ما زدن اولین گل است. 
ما در رم گل اول را دریافت کردیم و بعد از آن برگش��ت 
برای ما خیلی سخت شد. امیدواریم این بار شرایط را تغییر 
بدهی��م. این دروازه بان 40 س��اله معتقد اس��ت از آخرین 
رویارویی دو تیم، چیزهای زیادی تغییر کرده است. ما دو 
بازیکن خوب مان را از دس��ت دادی��م، کریس رونالدو و 
کارلوس تبس. بازیکنان جدیدی به تیم اضافه ش��دند، ما 
پخته تر و با تجربه تر ش��دیم و سبک بازی مان را اندکی 
تغییر دادیم. اگر منچستریونایتد بتواند قهرمان چمپیونزلیگ 
 ش��ود، این سومین قهرمانی فن در س��ار در این رقابت ها
خواهد بود. وی در سال 199۵ با آژاکس و در سال ۲008 
با منچستریونایتد فاتح این جام شده است.  این دروازه بان 
هلندی با مهار ضربه پنالتی نیکاس آنلکا نقش مهمی در 
قهرمانی سال ۲008 شیاطین سرخ در این رقابت ها داشت. 
نبای��د روی ضربه ای که من از آنکا گرفتن تمرکز کرد. آن 
قهرمان��ی متعلق به تیم بود و من به عن��وان دروازه بان به 
تنهایی نمی توانس��تم به پیروزی برسم. وی  همچنین در 
مورد حضورش دوباره تیمش در فینال چمپیونزلیگ گفت: 
ما شایسته رس��یدن به این مرحله بودیم. بازی های ما در 
ای��ن فصل به وی��ژه در نیم فصل دوم نش��ان داد که ما در 
مسیر صحیح قرار داریم و امیدوارم بتوانیم از اشتباهات مان 
در فینال س��ال ۲009 درس بگیریم و با ش��رایط بهتری به 

ومبلی برویم.

داور مجارستاني دیدار 
منچستریونایتد و بارسلونا را 

قضاوت مي كند
داور مجارس��تاني دی��دار فینال لیگ قهرمان��ان اروپا میان 
تیم هاي منچس��تریونایتد انگلیس و بارس��لونا اس��پانیا را 
قض��اوت خواهد کرد. ب��ه گزارش س��ایت یوفا، ویکتور 
کاساي داور ۳7 ساله مجارستاني دیدار نهایي لیگ قهرمانان 
اروپا میان منچس��تریونایتد و بارسلونا را در ویمبلي لندن 
س��وت خواهد زد. گابور اروس و گیورگي رینگ به عنوان 
کمک داور در این بازي حضور خواهند داش��ت و استیون 
واد نی��ز داور چهارم این دیدار لقب گرفته اس��ت.  دیدار 
تیم هاي منچس��تریونایتد انگلیس و بارسلونا اسپانیا شنبه 
شب 7 خردادماه ساعت ۲۳:1۵ به وقت تهران در ورزشگاه 

ویمبلي لندن برگزار خواهد شد.

گفتگو

12 مرداد؛ آغاز فصل جديد اللیگا
به گزارش آس اس��پانیا، فدراسیون فوتبال اسپانیا تمامي سي وهشت هفته 
اللیگا را قرعه کشي کرده و فعًا تاریخ برگزاري این هفته  ها را به صورت 
رسمي اعام کرده است. بر این اساس فینال کوپادل ري ۲۵ مي، 4 خردادماه 
سال 1۳91 برگزار مي شود و چهار هفته از ۳8 هفته اللیگا در روز چهارشنبه 
کلید مي خورد تا اللیگا بر اساس برنامه در ۲۳ اردیبهشت ماه 1۳91 به پایان 
برسد. این در حالي است که اسپانیا مانند سایر کشورهاي اروپایي با توجه به 
یورو ۲01۲ تاش دارد زودتر از موعد اعام شده اللیگا را به پایان برساند تا 

تیم ملي این کشور زمان بیشتري براي تمرین داشته باشد. 

بن همام:
اين اتهامات تاکتیک سپ بالتر است

محمد بن همام، رئیس کنفدراس��یون فوتبال آسیا و نامزد ریاست فیفا، 
در آستانه برگزاری نشس��ت کمیته اخاقی فیفا برای بررسی اتهاماتی 
 ک��ه به او و چند عضو دیگر کمیته اجرایی وارد ش��ده، بیانیه ای صادر 

کرد. 
پی��ش از این فیفا تایید ک��رد که جک وارنر، نای��ب رئیس، محمد بن 
همام، دبی مینگل، رئیس کنفدراسیون کونکاکاف و جیسون سیلوستره، 
دیگ��ر عوض کون��کاکاف روز ۲9 می بای��د در کمیته اخاقی حضور 
پیدا کنند تا در مورد اتهاماتی که به تازگي به آنها وارد ش��ده، پاسخگو 
باش��ند. این در حالی است که تنها یک هفته دیگر تا انتخابات ریاست 
فیفا باقی مانده اس��ت. در مقابل بن همام با انتش��ار بیانیه ای در سایت 
اختصاصی اش به این اتهامات پاسخ داد. امروز برای من روزی سخت 
و دردناک است. اما اگر در دنیا عدالت وجود دارد، این اتهام نیز مانند 
باد محو خواهد ش��د. این در واقع تاکتیک افرادی است که به توانایی 

خودشان برای موفقیت در انتخابات ریاست فیفا اطمینان ندارند. 
من واقعا به آقای وارنر به دلیل حس مس��ئولیت ش��ان برای انجام یک 
رقابت جوانمردانه مدیون هس��تم. بدون پشتیبانی او من نمی توانستم 
با بس��یاری از اتحادیه های مهم فیفا دیدار کنم و در مورد برنامه های 
انتخابات��ی ام صحبت کنم. من در اینجا هرگونه اتهامی در مورد انجام 
کاری خاف قانون را رد می کنم. من با اقای وارنر صحبت کردم و او 
اعام کرد به طور کامل از من حمایت می کند. من مطمئنم که این اتهامات 
 نیاز به پاس��خ ندارد و من به راحتی و بدون مش��کل در انتخابات روز 
1 ژوئ��ن حض��ور پیدا خواهم ک��رد. من در این م��ورد دیگر صحبتی 
نخواهم کرد تا زمانی که در جلسه کمیته اخاقی فیفا حضور پیدا کنم 
و به همین دلیل از همه خبرنگاران و اصحاب رسانه که به درخواست 

آنها پاسخ منفی خواهم داد پیشاپیش عذرخواهی می کنم.

ترکي ديدار پرسپولیس و سپاهان را 
قضاوت مي کند

محس��ن ترکي دیدار تیم هاي پرسپولیس و س��پاهان از مرحله یک چهارم 
نهایي جام حذفي را قضاوت مي کند.  کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامي 
داوران قض��اوت کننده در دیدار جام حذفي فوتبال کش��ور از مرحله یک 
چهارم نهایي این رقابت ها که میان دو تیم پرس��پولیس و س��پاهان برگزار 
مي ش��ود را اعام کرد. بر این اس��اس محسن ترکي قضاوت این دیدار را 
برعهده خواهد داشت و محمد رسول فروغي و محمد ابوالفضلي این داور 
را در امر قضاوت یاري خواهند کرد، محمد ملکي نیز داور چهارم اس��ت 
و نظ��ارت این ب��ازي نیز بر عهده غامرضا بهروان اس��ت. دیدار تیم هاي 
پرسپولیس و سپاهان از مرحله یک چهارم نهایي جام حذفي روز یک شنبه 
8 خردادماه در ورزش��گاه آزادي تهران برگزار خواهد شد. در شرایطي که 
سایت رسمي پرسپولیس زمان دیدار مقابل سپاهان را 19:40 اعام کرده بود 

سایت فدراسیون فوتبال ساعت این دیدار را 17:4۵ اعام کرده است.

19 بازيکن به مرحله دوم اردوي تیم 
ملي فوتبال دعوت شدند

کارلوس ک��رش 19 بازیکن را به مرحله دوم اردوي آماده س��ازي تیم 
مل��ي فوتبال دعوت کرد. س��رمربي پرتغالي تیم مل��ي فوتبال امروز 9 
بازیکن زیر را براي ش��رکت در مرحله دوم اردوي آماده سازي تیمش 

دعوت کرد. 
1- ش��هاب گ��ردان )ذوب آه��ن( ۲- محمدباقر صادق��ي )ذوب آهن( 
۳- سیدمحمدحس��یني )ذوب آهن( 4- محمد نصرتي )تراکتورسازي( 
۵- قاس��م دهنوي )مس( 6- مهرداد پوالدي )مس( 7- حسین ماهیني 
)ذوب آهن( 8- آندرانیک تیموریان )تراکتورسازي( 9- قاسم حدادي فر 
 )ذوب آهن( 10- میثم بائو )ش��هرداري( 11- مصطفي س��یفي )مس(
1۲- محم��د ابراهیم��ي )تراکتورس��ازي( 1۳- محمدرض��ا خلعتبري 
)ذوب آهن( 14- علي کریمي )شالکه( 1۵- میاد زنیدپور )استیل آذین( 
 16- محم��د غامي )اس��تیل آذین( 17- س��عید دقیقي )ش��هرداري(

18- محمد قاضي 19- فرشید طالبي )ذوب آهن(.
بازیکن��ان تیم هاي فوالد، ملوان و اس��تقال به دلی��ل درگیري با جام 

حذفي به این اردو دعوت نمي شوند. 
بازیکنان تیم هاي سپاهان و پرسپولیس نیز بعد از اتمام بازي حساس شان 

در روز 1۲ خرداد، به اردو دعوت خواهند شد. 
19 فوتبالیست یاد شده باید ساعت 1۲ ظهر روز دهم خرداد ماه خود 

را به کادر فني تیم ملي در هتل المپیک معرفي کنند. 
کارل��وس کرش همچنین تأکید ک��رد که این اردو روز 1۲ خرداد )بعد 
از س��ه روز تمرین( به پایان خواهد رس��ید و ب��راي اردوي بعدي نیز 

فهرست بازیکنان اعام خواهد شد.

محمدرضا خلعتبری در پایان دیدار تیمش برابر النصر 
عربستان با بیان این که نمی داند در باشگاه ذوب آهن 
چه خبر اس��ت و هر روز همه علیه یکدیگر صحبت 
می کنند گفت: متأس��فانه در این مدت حمایت های 
الزم از دلیل��ی نش��د. وی زحمات زیادی کش��ید اما 
متأس��فانه با او برخ��ورد خوبی صورت نگرفت. وی 
اضاف��ه ک��رد: من از ای��ن موضوع ناراحت��م که چرا 
س��رمربی تیم به جای حمایت از بازیکنان از باشگاه 
حمای��ت می کند. مهاجم تی��م فوتبال ذوب آهن در 
م��ورد خبر ترک اردوی این تیم اضافه کرد: من قصد 

داش��تم اردو را ترک کنم اما دوباره برگش��تم. به من 
بگویند ش��ب داخل اتاقش نبوده در حالی که تا یک 

نصفه شب فیزیوتراپی می کردم. 
آنها می گوین��د ما را نمی خواهند در حالی که برای 
تی��م زحم��ت زیادی کش��یده ام. هافب��ک ملی پوش 
ذوب آهن اصفه��ان با بیان این که حرف دلش را باید 
م��ی زد زیرا در این مدت حرفه��ای زیادی در دلش 
مانده است اظهار داشت: دلیلی به من گفت چک من 

و گردان را نمی دهند.
 من پنج سال برای ذوب آهن زحمت کشیدم و قطعًا 

ب��ه هر تیمی ب��روم دو برابر پولی که از ذوب آهن را 
گرفت��ه ام می گیرم. نمی دانم دلی��ل برخورد بد آنها 
چیس��ت اما چه باش��م و چه نباشم ذوب آهن تیم و 

خانه من است.
خلعتب��ری در پای��ان ب��ا بی��ان این که قب��ل از بازی 
نتوانس��تیم مس��ئوالن را پیدا کنیم چه برس��د بعد از 
ب��ازی، در مورد ادامه حض��ورش در تیم ذوب آهن 
گفت: امروز قراردادم به پایان رس��ید. مطمئن باشید 
پیشنهاد خوبی داشته باشم از ذوب آهن می روم زیرا 

قدرم را نمی دانند.

منص��ور ابراهی��م زاده پس از پی��روزي چهار بر یک 
ذوب آه��ن برابر النصر عنوان کرد: از قبل گفته بودند 
که دیدار سختي برابر النصر داریم، البته سطح ارتفاع 
فوالدشهر از دریا و خشکي هوا کمي روي بازیکنان 

النصر تأثیر گذاشته بود.
س��رمربي ذوب آهن افزود: ما مي دانستیم اگر در 1۵ 
دقیق��ه ابتدایي به گل دس��ت یابیم در ادامه ش��رایط 
بهتري خواهیم داشت. زیرا بازیکنان النصر در ابتدا با 
توجه به این که بازي محتاطي را در دس��تور کار قرار 
خواهند داد دسترس��ي به گل براي ما آسانتر خواهد 
بود. وي تصریح کرد: خوش��حالم ک��ه در پنج دقیقه 
ابتدایي به این هدف دست یافتیم و توانستیم در بازي 
احاط��ه پی��دا کنیم. ما به جز دقایق��ي از نیمه دوم در 

سایر دقایق بر بازي مسلط بودیم.
ابراهیم زاده تصری��ح کرد: افتخار مي کنم که بازیکنان 
ذوب  آه��ن به این خوب��ي بازي مي کنن��د و این تیم 
در س��طح باالیي قرار دارد. این پی��روزي را به تمام 
ایرانیان تبریک مي گویم و امیدوارم در مراحل بعدي 

ذوب آهن موفق باشد.
وي در پاسخ به این سؤال که ابراهیم زاده را متخصص 
لیگ قهرمانان آس��یا مي دانند، گف��ت: این موضوع را 
قب��ول ندارم م��ن یک مربي هس��تم و در هر بازي با 
ش��رایط خاصي وارد میدان مي شویم و در بازي هایي 
ک��ه شکس��ت مي خوریم نی��ز فوتب��ال آگاهانه اي به 
نمایش مي گذاریم و این نش��ان مي دهد که مجموعه 

ذوب آهن منسجم و یکدل است.
س��رمربي ذوب آهن درباره این که پیش از بازي اعام 
کرده بود النصر تیم زیرکي اس��ت، یادآور شد: واقعًا 
به این موضوع اعتقاد دارم و کماکان پاي آن هس��تم. 

النصر با زیرکي برابر استقال نتیجه گرفت و در این 
دیدار نیز این شرایط حاکم بود.

ابراهیم زاده در پاس��خ به خبرنگار عربستاني که از او 
پرس��ید آیا پیشنهاد رشوه سال گذشته الهال درست 
اس��ت، تصریح کرد: به هیچ عن��وان چنین موضوعي 
وجود ن��دارد من در عربس��تان هم که ب��ودم چنین 
س��ؤالي از من پرس��یده ش��د و این موضوع صحت 
ندارد ش��اید این شایعه کار تیم االتحاد رقیب الهال 

در باشگاه هاي عربستان باشد.
وي در م��ورد بي احترام��ي بازیکن��ان النصر پیش از 
آغ��از ب��ازي و حضور نیافت��ن آنها در وس��ط زمین 
خاطرنش��ان کرد:  این موضوع را نباید از من بپرسید 
بلک��ه از مس��ئوالن AFC باید س��ؤال کنید. ش��اید 
س��کوت عربس��تاني ها همانگونه اي بود که بازیکنان 
دور یکدیگ��ر حلقه زدن��د. س��رمربي ذوب آهن در 
م��ورد صحبت امیرقلعه نوعي مبن��ي براین که آرزوي 
یک فینال کامًا ایراني داش��ته، عن��وان کرد: من هم 
چنین آرزوي دارم خوشحال مي شوم که چنین اتفاقي 
بیفتد زیرا حداقل پس از چندین سال یک تیم ایراني 

قهرمان خواهد شد.
ابراهی��م زاده در م��ورد تمدید ق��رارداد خود گفت: 
قراردادم امروز با ذوب آهن تمام شد و از هم اکنون به 
عنوان سرمربي آزاد هستم و مي توانم به پیشنهادهاي 
دیگر فک��ر کنم هرچند که تعهد اول من نس��بت به 

ذوب آهن است.
وي در پاسخ به این سؤال آیا با مسئوالن پرسپولیس 
مذاکراتي انجام داده، خاطرنش��ان کرد: من تاکنون به 
خ��ودم اجازه نداده ام با ش��خصي صحب��ت کنم و از 

امروز نیز موبایل خود را خاموش مي کنم.

سرمربي ذوب آهن درباره قهر روز گذشته خلعتبري 
و ش��هاب گردان یادآور شد: این دو بازیکن به علت 
عدم پرداخت مطالبات مالي خود اردو را ترک کردند 
که من با آنها صحبت کردم و حاضر ش��دند تا به تیم 

بازگردند.

جرارد پیکه: 
وین روني یكي از 
بهترین هاست

محمدرضا خلعتبري:
پیشنهاد خوبي داشته باشم نمي مانم

ابراهیم زاده: 
فینال ایراني آرزوي من است
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پیامبر اکرم)ص(:
برترين ايمان آن است که 
معتقد باشی هر کجا هستی 
خداوند با توست.

90 ساله شدی پسر شعبان خان، مبارکت و مبارک مان باشد. حاال دیگر پدرت 
توی همه این سال هایی که نبوده، فهمیده که از میان حسین و علی و جلیل، پسر 
آخرش بود که همه مضراب ها را دزدید و اکنون خوش نشسته بر قله ای که هر 
کدام از تارنوازان که سهل است، هر کس از اهالی موسیقی بخواهد عظمتش را 

درک کند، کاه از سرش می افتد؛ از بس که جلیلش باال نشسته است. 
حاال آخرین بازمانده خاندان ش��هناز ۵4 س��ال اس��ت دل از نصف جهان کنده 
و مقیم پایتخت ش��ده، ک��ه اصفهان کوچک بود با هم��ه نصف جهان بودنش 
برای دردانه ش��عبان خان و طهران الاقل گراند هتلی داش��ت برای اهل هنر تا 
جلیل جوان دل از محفل گرم خانه حبیب شاطر حاجی بکند و نوازنده ارکستر 
حس��ین خان یاحقی باشد. صدای تار شهناز س��ال 1۳۳6 از رادیو ایران درآمد؛ 
تاری که به خاف آمد عادت، رنگ و بویی نداش��ت از مکتب فراهان و با این 
حال س��خت دلربایی می کرد از ش��نونده ایرانی که تازه 17سال بود وارد عصر 
رادیو شده و شهناز مقتضیات این رسانه و روزگار نو را به فراست دریافت که 
لطیف می نواخت و پرکِرشمه، به غایت دلربا. شهناز را از پایه گذاران تارنوازی 
نوین می توان دانست؛ تارش نه ریزها و مضراب های مسلسل داشت و نه در 
چهار مضراب هایش اثری از پایه های ثابت که رس��م آن س��ال ها بود وامانده 
از روزگار قاجار و همین بود که پیروان سنت را به خشم آورد تا جهد کنند به 

جد که شهناز را نبینند. 
جوانی از اصفهان آمده، وامدار هیچ کدام از اس��تادان پایتخت نباش��د، هر چه 
اندوخته از میراث پدر و برادر، فراهانی ها که هیچ محضر صبا را هم درک نکرده 
و اینچنین اعجوبه! تنها همین که در 14 سالگی در کنسرت تاج اصفهانی و علی 
اکبرخان ش��هنازی همان کنسرتی که تاج »به اصفهان رو اش« را در آن خواند، 
جلیل نوجوان کنار دست علی اکبرخان بزرگ ضرب گرفت و ماشاا... بود که از 

دهان علی اکبرخان نثارش می شد. 
پس خواستند تو را ندیده بگیرند و جوان ترهای شان تکنیک نوازندگی ات را 
خواستند دستاویز کنند، در جشن هنر شیراز جلو چشم همه با مضراب و سیم 
چنان کردی که تجویدی دس��تت را بگیرد که »آقاجان بس اس��ت، دیگر تنبیه 

بس است.« 
اواخر دهه 40 مرکز حفظ و اش��اعه موس��یقی شروع به کار کرد. چشم به شیوه 
و راه پیش��ینیان داشت و آرمانش بازگشت به خویشتنی که گویی تنها از سنت 
قاج��ار بیرون می آم��د. نمد از مضراب های س��نتورهای ش��ان درآوردند که 
 بدعت می دانستند و به رسمی که می گفتند از پیشینیان است، نشسته بر زمین 
می نواختند. میدان نوازندگی ش��د عرصه یکه تازی تربیت شدگان مرکز حفظ 
و اش��اعه موسیقی و سایه ابتهاج که بر ریاست رادیو سنگینی کرد، عرصه تنگ 
 ترک ش��د بر ش��هناز و عبادی و کسایی و دیگرانی که از حفظ و اشاعه نبودند؛ 
جوان ترهایی که سایه در آستین داشت، میدان دار شدند، سری پرسودا داشتند 
 و طبعی آتش��ین. حفظ و اش��اعه اینها از نس��ل جوان بودند و شیوه نوازندگی 

قدیمی ترهایی چون شهناز را سبک می شمردند. 

حدود س��ال ۵4 تلویزیون ملی ایران فیلمی ضبط کرد به نام »اس��تادان موسیقی 
ایرانی« که نوازندگان و اس��تادان همه هستند؛ حسین خان تهرانی از شیوه تنبک 
نوازی اش می گوید و آن ریتم معروف یک صد و بیسو پنج، یک صدو بیسو پنج 
که تکرار دوباره و دوباره اش چه طربناک می کرد صدای خسته حسین خان را، 
پایور شسته رفته مثل همیشه پشت سنتورش نشسته؛ از آنچه او با سنتور کرده می 
گوید، عبادی هم هست سه تاری می زند که انگار یکهو زیر پای دل آدم را خالی 
می کنند از بس که محشر است، نه به شیوه قدما که نامناسبش می دانست برای 
ضبط صدا با تکنولوژی جدید، آقا حسن حضورش مفصل تر است در آن نوار، 
با جواد و لیلی و خلیلش که دور حوض حیاط بازی می کنند و رضوان خانمش 
پهلوی دس��ت خداوند نشسته و خداوند نی از نی می گوید که به روزگار نایب 
چگونه بود و آقا حسن کسایی با میراث نایب چه کرد. خداوند آن روز درآمد 
دشتی زد به سبک نایب و به سبک خودش. هنوز در خاطرم هست که چشم های 
مان طاقت نیاوردند آب در کاسه نگردانند، علی اکبرخان شهنازی هم هست و 
 تار می نوازد »ماش��اا...«، اصغر بهاری با زنگ خس��ته نوای کمانچه از دایی اش
می گوید و سیم هایی که خودش به ساختمان کمانچه اضافه کرده و باز از شهناز 
در آن فیلم خبری نیست، انگار اراده ای عمداً می خواسته تا از او اسمی نباشد و 

جایی که بزرگان همه نشسته اند، نام شهناز ننشیند. 
اما گذشته از همه اینها امروز 90 ساله شدی پسر شعبان خان؛ مبارک مان باشد 

و امید که در کنار صدیق خانمت 1۲0ساله شوی.  

فیلم سینمایی »فراموشخانه« به کارگردانی بهروز 
افخمی هفته آینده آماده نمایش می شود، به همین 
منظور افخم��ی برای نظارت ب��ر آخرین مراحل 
میکس فیلم راهی کانادا می ش��ود. موسیقی فیلم 
توس��ط تایماز صبا به اتمام رس��یده است. آنتینا 
اسمول، درک تید، جان اسموک، فردریک اسمول، 
بریل تید و شیلندرا مان در این فیلم به ایفای نقش 

پرداخته اند. 
این فیلم بعد از مدت ها اولین فیلم بهروز افخمی 
است که فاصله شروع فیلمبرداری تا مرحله نهایی 
آن زمان معقولی را طی کرده است تا پیش از این 

افخمی برای به اتمام رساندن فیلم هایش با مشکل 
مواجه شده بود. عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از 
کارگردان: بهروز افخمی، نویسندگان: اندیشه مینا، 
دانیل گاربر، جان اس��موک )بر اساس داستانی از 
جرمی کین(، مدیر فیلمبرداری: فرهاد صبا، دستیار 
فیلمبردار: علی رشتی، تدوین اولیه: آیدین افخمی 
و بهروز افخمی، صداب��ردار: دانیل پالرین وآرین 
یغمایی، طراح صحنه و لباس: سون مک گروگر، 
گروه کارگردانی:علی اقطار، سلیم مدرسی،  دستیار 
تهیه: پدرام حائری گیتی صبا و تهیه کننده: فرهاد 

والی فرهاد، محصول کشور کانادا.

پروژه تولید مشترک س��ریال زندگي سردار شهید 
مهدي باکري همزمان با روز آزادس��ازي خرمشهر 
و میاد باسعادت فاطمه زهرا)س( با حضور رئیس 
مرکز س��یمافیلم و مدیرکل صدا و س��یماي مرکز 

آذربایجان غربي در ارومیه کلید زده شد. 
ابراهیم فتح الهي، معاون سیاسي و اجتماعي استاندار 
آذربایجان غربي گفت: س��اخت سریال زندگینامه 
شهید مهدي باکري، یکي از آرزوهاي دیرینه مردم 

استان به خصوص ارومیه بوده که امروز تحقق یافت. 
وي افزود: این سریال در مدت دو تا سه سال آینده 

به پایان خواهد رسید. 
وی اف��زود: در این س��ریال تاش خواهد ش��د از 
مجموعه حوادث انقاب و جنگ آذربایجان غربي، 
 حوادثي نظیر جنگ مسلحانه در ارومیه و حماسه هاي
 دفاع مقدس در جبهه هاي غرب و جنوب اس��تان،

به مردم و مخاطبان ارائه شود. 

»فراموش خانه« بهروز افخمی 
آماده نمایش می شود 

بازگشت دوباره سیمافیلم به عرصه سريال سازي 

سریال شهید باكري ساخته مي شود

برای 90 سالگی استاد جلیل شهناز

شاهناز موسیقی ایرانی
معاون فرهنگی- اجتماعی 

شهرداری اصفهان:

وضعیت تئاتر اصفهان 
تأسف برانگیز است 

معاون فرهنگی- اجتماعی شهرداری اصفهان 
گفت: به نظرم وضعی��ت امروز تئاتر اصفهان 
جای تأسف دارد و دلیل این اوضاع نابسامان  
آن اس��ت که دس��تگاه های متولی این هنر به 
طور جدی ب��ه آن نمی پردازند و باید جدیت 
خود در حمایت و پش��تیبانی از آن را افزایش 

دهند. 
حبیب اله تحویل پور با بیان این مطلب افزود: 
ما اگ��ر می خواهیم تئاتر جایگاه مناس��بی در 
شهرمان پیدا کند، تمام سینماهای سطح شهر 
ای��ن توانای��ی را دارند که از حدود س��اعت 
هش��ت تا 9 ش��ب خود را به تئاتر اختصاص 
دهند و حق انتخاب را برای شهروندان ایجاد 
کنند، اما این نیز عزم جدی و فعالیت در تمام 
بخش های تئاتر ب��ه خصوص در بخش تئاتر 

دانشجویی و دانش آموزی را می طلبد.
وی تأکید کرد: تئاتر ما پیشرفت که نداشته، عقب 
گرد هم کرده اس��ت. اگر ما هم وارد مقوله تئاتر 
شده ایم به این خاطر است که نمی خواستیم این 
هنر در اصفهان دچار رکود شود و در رکورد فرو 
رود؛ وگرنه ما متولی اصلی تئاتر نبوده و نیستیم 
و ت��االر هنر هم به نظر ما ب��ه تنهایی برای تئاتر 
شهر مناسب نیست و بسیاری از مردم شهر برای 
رس��یدن به این تاالر با مشکات عدیده ای رو به 

رو هستند. 
تحویل پور در ارتباط با خط مش��ی های سازمان 
فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان به منظور 
فعالی��ت در امور فرهنگی که اعتراض بس��یاری 
از تئاتری ه��ا را برانگیخته و اعتق��اد دارند که با 
این خط مشی توانایی ساخت آثار فاخر تئاتری 
وجود ندارد، بیان داشت: به نظرم مطالب خوب 
منعکس نش��ده، ما در فضای فرهنگ شهروندی 
فعالیت می کنیم، اما قرار نیس��ت هر فعالیتی در 
حوزه فرهنگ ش��هروندی به گو نه ای معنا شود 
 که گویی ما به دنبال اهداف خاص ش��هروندی 

هستیم .

خبر

مدیر صحنه سریال »مختارنامه« گفت: صحنه های مربوط به حضرت ابوالفضل)ع( 
از این سریال حذف نشده است و تمامی صحنه ها در قسمت آخر با محو کردن 

چهره بازیگر این نقش پخش خواهد شد.   
مجید علی اس��ام در ارتباط با این نقش  افزود: به نظر من یکی از کس��انی که در 
س��ریال »مختارنامه« متضرر ش��د و با وجود بازی خوبی که داشت توانایی هایش 
دیده نش��د، کاوه فتوحی، بازیگر نقش حضرت عباس)ع( ب��ود. وی ادامه داد: اما 
خوش��بختانه صحنه های حضرت ابوالفضل)ع( از این سریال حذف نشده است 
و تمامی صحنه ها قسمت آخر البته با محو چهره این بازیگر پخش می شود. علی 
اسام که در سریال »مختارنامه« مسئولیت رسیدگی به نبردهای میدانی و آماده سازی 
بازیگران به منظور انجام صحنه های نبرد را نیز بر عهده داشته است، در ارتباط با 
تمریناتی که بازیگران برای انجام این نبردها در سریال »مختارنامه« انجام داده اند، بیان 
داشت: به واقع بازیگران »مختارنامه« زحمات زیادی را برای ایفای نقش خویش 
متحمل شدند و در طول سریال همگی مجبور بودند که تمرینات سختی را به انجام 
رساندند و برای مثال رضا رویگری بازیگر کیان یا کیسان ابو عمره روزانه نزدیک 

به دو ساعت تمرین سخت ورزشی را انجام می داد.
وی در ارتباط با سخت ترین  آسیبی که بر اثر بازی در این سریال به یکی بازیگران 
وارد ش��ده است، اظهار داشت: رضا کیانیان در طول سریال آسیب های زیادی به 
خود وارد کرد. وحش��تناک ترین آس��یبی که او به خود وارد ک��رد این بود که در 
صحنه ای اشتباهی با شمشیر پای خود را به زمین دوخت؛ به نحوی که شمشیر از 

میان پای او عبور کرد و کامل از پوست و گوشت وی رد شد.

مدی��ر عامل صندوق اعتب��اري حمایت از نویس��ندگان ، روزنامه 
نگاران و هنرمندان گفت: نام نویس��ي بیمه تکمیلي نویس��ندگان، 
 روزنام��ه ن��گاران و هنرمن��دان کش��ور ت��ا 1۵ خردا م��اه تمدید 

شد.  
مهدي ش��جاعي افزود: به درخواست ادارات کل فرهنگ و ارشاد 
اسامي اس��تان ها ش��رایطي را فراهم کردیم تا اصحاب فرهنگ، 

هنر و رس��انه کش��ور تا 1۵ خرداد ماه امکان نام نویسي بیمه هاي 
تکمیلي، عمر و حوادث را داشته باشند. 

وي تأکید کرد: آن دس��ته از روزنامه نگاران، هنرمندان و اهل قلم 
که تا کنون براي بیمه تکمیلي اقدام نکرده اند، مي توانند با استفاده 
از این فرصت اس��تثنایي به سرعت به ادارات کل فرهنگ و ارشاد 
 اسامي استان ها و در تهران حسب رشته تخصصي به معاونت هاي

مطبوعاتي، سینمایي، هنر و فرهنگي وزارت ارشاد مراجعه و براي 
بیمه تکمیلي نام نویسي کنند. 

وي افزود: تاکنون پرونده حدود هفت هزار و ۵00 نفر از متقاضیان 
بیمه تکمیلي و عمر و حوادث در این صندوق بررسي شده و مورد 

اقدام قرار گرفته است.
پرداخ��ت  ب��ا  قل��م  اه��ل  و  ن��گاران  روزنام��ه  هنرمن��دان، 
من��دي به��ره  ب��ا  توانن��د  م��ي  توم��ان  ه��زار   4۳  مبل��غ 

از تس��هیات صن��دوق، از مجم��وع خدم��ات بیم��ه تکمیلی تا 
 س��قف 1۵ میلیون تومان برای یک س��ال تحت پوشش بیمه قرار 

می گیرند.

به گزارش مهر، امیرمسعود حاج با اشاره به برگزاری اولین مسابقه طراحی پوستر 
با موضوع انتظار افزود: مسابقه طراحی پوستر انتظار با اعام فراخوان عمومی در 
سراسر کش��ور از تمامی طراحان گرافیک دعوت می کند تا به خلق آثار خود با 
موضوع انتظار در قالب روایات و احادیث و اشعار مرتبط با حضرت مهدی)عج( 
بپردازند. وی اظهار داشت: با توجه به آنکه مفهوم انتظار در مهدویت بسیار گسترده 
است، به همین دلیل موضوع این مسابقه به شعر یا حدیث خاصی محدود نشده 
تا هنرمندان و طراحان گرافیست بتوانند به راحتی پوسترهایی با این مضمون را 

طراحی و آثار خود را با تنوع بیشتری ارائه کنند.
مدیر خانه گرافیک حوزه هنری استان اصفهان در ادامه تصریح کرد: در مرحله 
نخست، 60 اثر به بخش نمایشگاه راه خواهند یافت که از میان آنها 10 نفر به عنوان 

نفرات برگزیده انتخاب خواهند شد. 
وی بیان داش��ت: این آثار نیز در کنار نمایش��گاه مسابقه طراحی پوستر انتظار، 
برای بازدید عاقه مندان به نمایش گذاش��ته خواهد شد.حاج ادامه داد: افتتاحیه 
این نمایش��گاه همزمان با والدت امام زین العابدین)ع( در روز پنج شنبه 16 تیر 
برگزار می ش��ود و اختتامیه نمایش��گاه نیز در روز پنج شنبه ۳0 تیر خواهد بود و 
 برگزاری این نمایش��گاه نیز با میاد با سعادت حضرت مهدی )عج( نیز همراه

است.
وی از عاقه مندان به حضور در این مس��ابقه دع��وت کرد تا به منظور دریافت 
فرم فراخوان و ارس��ال آثار خود به دبیرخانه این مس��ابقه واقع در خیابان آبشار، 
پارک ایثارگران، خانه هنرمندان مراجعه کنند و یا با شماره تلفن های 66۲4۳00-

66۳6۳99 -0۳11 تماس بگیرند.

رضا عطاران در حالی قدم به دنیای س��اخت س��ریال های طنز نهاد که 
تجارب ارزنده ای از ساخت و بازی در آیتم های کوتاه کمدی به دست 
آورده بود، ضمن این که نشست و برخاست وی با بازیگران قدر این حرفه 
و همچنین نویسندگی در این حوزه، سبب شد که او دیدی همه جانبه به 
مقوله طنز پیدا کند. به عبارتی او در این وادی هم نوشت،هم بازی کرد و 
هم کارگردانی را تجربه نمود. و از این رو سریال های وی به شدت مورد 
استقبال مردم و مسئوالن قرار گرفت و حال که چند سالی است سریالی 

برای سیما نساخته، خأل نبود او به شدت احساس می شود.
عطاران با تکیه بر انس��جام اصول س��نتی یک خانواده، روالی کمیک را 
درگیر زندگی آنها می کند؛ روالی که برای بیشتر خانواده ها ملموس و 
پذیرفتنی است. به عنوان مثال مگر می شود کسی با خط سیر اصلی سریال 
»متهم گریخت« ارتباط برقرار نکند. همین واقعی بودن جریان درگیری 
زندگی امروز با موضوعی قابل فهم، شاکله ساختاری سریال های او را 
تشکیل می دهد و از آنجایی که وی دستی بر نوشتن دارد، به راحتی می 
تواند در تشخیص موقعیت های کمیک موفق عمل نماید. وقتی استخوان 
 بندی در سریال های عطاران شکل گرفت، کار وارد مرحله سخت تری 
می شود که همانا فضاسازی های متعدد است و این برخاف کار بسیاری 

از کارگردانان طنز است. بسیاری از کارگردانان این حیطه، استخوان بندی 
را مهم تر از فضای داستانی می دانند که قرار است حوادث در بستر آنها 

اتفاق بیفتد، اما در کارهای عطاران این شاکله، روندی معکوس دارد. 
شوخی هایی که ما در طنزهای عطاران می بینیم به شدت خاص است که 
در عین خاص بودن برای همه ما نیز اتفاق افتاده است. به نوعی می توان 
برای این روال، عنوان »سهل و ممتنع«را به کار برد. مخاطب در طنزهای 
عطاران به حرکات و گفتاری می خندد که خود در زمان های مختلف 
انجام داده است وحالت خودآگاه یا ناخودآگاه بیننده به این مسأله، سبب 
رضایت خاطر او می گردد و این به طور دقیق همان رس��التی اس��ت که 

چارلی چاپلین در تعریف یک اثر خوب کمدی از خود ارائه داده بود.
بس��یاری از کارگردانان ما نیز با نگرش به این س��یاق عطاران، دست به 
ساخت اثر زدند و به صراحت می توان اذعان داشت که هیچیک نتوانستند 
موفقیت کار او را داشته باشند.عده ای تاش کردند تا بدعتی پایه گذارند 
و شکلی آپارتمانی به طنزهای عطاران بدهند)چون لوکیشن سریال های 
عطاران هیچگاه در آپارتمان نبوده(، اما اثرشان مقبول نیفتاد. عده ای هم 
تاش کردند تا با همان تیم بازیگری عطاران، موفقیت های وی را تکرار 
کنند که باز هم نتیجه ای حاصل نش��د و اینجاس��ت که می توانیم ادعا 

نماییم طنز عطاران، طنزی خودساخته است که فقط به خودش اختصاص 
دارد و ش��اید از این روست که وی هم اکنون در ساخت سریالی جدید 
دست به عصا شده و سخت گیری هایش افزون گشته است. نکته تأثیر 
گذار در سریال های عطاران تطابق وحشتناک لوکیشن با بافت خانواده 
است. سریال »متهم گریخت« یا »خانه به دوش« بهترین نمونه برای این 
مدعاس��ت. گاه این تطابق در مقام تناقضی ساختارمند ظاهر می شود و 
سریال بسیار خوبی چون »ترش و شیرین« را رقم می زند. کاراکترهای 
آثار او هیچ پیچیدگی خاصی ندارند و آنالیز آنها برای بیننده بسیار ساده و 
دم دستی است، بدون آنکه مخاطب بتواند رفلکس های مترتب بعدی را 

از روی اخاقیات وی حدس بزند. 
چارچوب های نوش��تاری متن شسته رفته است و هیچ هجو و آسمان 
ریسمانی شامل حال آن نمی شود. درست مانند شربت غلیظی که باید 
به آن آب اضافه کرد تا قابل خوردن شود.عطاران با سریال های فشرده 
خود به لحاظ قصه پردازی و نوع روایت، این شربت غلیظ را در اختیار 
مخاطب قرار می دهد و این مخاطب اس��ت که با اس��تنباط ساده خود 
به مانند آب ریختن در لیوان شربت، می تواند طنز کاربردی عطاران را 

هضم نماید.

نگاهی به سبک کارگردانی رضا عطاران

ارتباط میان انحصار و شربت غلیظ! 

مهران مدیري گفت: حداقل خوبي برنامه هاي طنزمان 
کاهش اس��ترس بوده اس��ت و یکي از هدف هاي 
اساس��ي و اصلي من چه زماني که در تلویزیون و 
چه زماني که در ش��بکه نمایشي فعالیت مي کردم، 
کاهش استرس و فشار رواني بر روي افراد بود. وی 
همچنین از همه افرادي که در س��اخت »قهوه تلخ« 
همکاري داشتند، تشکر کرد. مجید آقاگلیان � یکي 
از تهیه کنندگان مجموعه »قهوه تلخ« � نیز بیان کرد: 
این مجموعه یک کارگروهي است. از زماني که پیش 
تولید شروع شده تاکنون که 66 قسمت شده است، 
افراد زیادي در ساخت »قهوه تلخ« زحمت کشیدند 
که اگر همدلي آنها نبود شاید این سریال امروز به این 

جایگاه نمی رسید. 
آقاگلیان تأکید کرد: به خاطر این که کار به صورت 
گروهي و با انسجام و همدلي انجام مي شود، تاکنون 
نتایج خوبي را به دس��ت آورده ایم.  حمید آقاگلیان 
� دیگ��ر تهیه کننده س��ریال »قهوه تل��خ« � با تأیید 
صحبت هاي ب��رادرش، اظهار کرد: تولید مجموعه 
»قهوه تلخ« بسیار سخت و پرریسک بوده و هست. 
وی در ادامه گفت: سهم قابل توجهي که »قهوه تلخ« 
در توسعه و ترویج شبکه نمایش خانگي داشت را 
نمي توان نادیده گرفت و تمام این موفقیت ها مدیون 
مخاطبان فهمیده اي است که نسخه اصلي سریال را 

تهیه کرده اند. 

كاهش استرس هدف اصلي  مهران مدیری برای 
ساخت سریال هاي طنز 

 کارگردان جنجال برانگیز هالیوود گفت: هالیوود با 
ساخت فیلم درباره قتل بن الدن، مي خواهد همچون 
گذشته سیاس��تمداران آمریکایي را افرادي همیشه 

پیروز نشان دهد.
به گزارش فارس، الیور استون، فیلمساز ضد جنگ 
آمری��کا در مصاحبه با نش��ریه اینترتیمنت ویکلي 
گفت: فیلم هایي که به تازگی درباره جنگ در دست 
ساخت اس��ت، فیلم هاي خوبي از آب درنخواهد 
آمد. وي افزود: در حال حاضر تمرکز اصلي بیشتر 
این فیلم هاي جنگ محور، ش��کار اسامه بن الدن 
است که متأسفانه امروز به تجارتي کثیف در هالیوود 

تبدیل شده است. 

این کارگردان 6۵ ساله گفت: آنها همچون گذشته 
مي خواهن��د همه افتخ��ارات را به نفع ای��ن افراد 
)سیاستمداران آمریکایي( تمام کنند و آنها را همیشه 

پیروز صحنه جهاني معرفي کنند. 
ویلیام الیور استون، کارگردان، نویسنده و تهیه کننده 
آمریکایي، به واسطه کارگرداني سري فیلم هایي که 
در مورد جنگ ویتنام ساخته بود، به شهرت رسید 
و تاکنون دو بار موفق به دریافت جایزه اسکار شده 
است. این فیلمساز که یکي از جنجال برانگیزترین 
فیلمسازان آمریکاست، همواره مخالفت  خود را با 
سیاست هاي غلط و جنگ طلبانه آمریکا ابراز داشته 

است.

الیور استون: 

فیلمسازي درباره بن الدن تجارتي كثیف است

عموپورنگ پ��س از چند ماه غیبت از تلویزیون، با 
برنامه »عبور موقت« به شبکه دو سیما برمي گردد. 

تهیه کننده برنامه  »عبور موقت« با اعام این خبر به 
ایسنا، گفت: عبور موقت در 10 قسمت، یک برنامه 
موقتي است که تا آماده شدن سریال »عموپورنگ« 
روي آنتن مي رود. مسلم آقاجان زاده خاطرنشان کرد: 
عبور موقت برنامه اصلي ما نیس��ت و قرار است به 
صورت هفتگي در روزهاي جمعه روي آنتن برود. 

پخش »عبور موقت« از جمعه گذش��ته آغاز ش��ده 
است. 

آقاج��ان زاده بار دیگر تأکید ک��رد که »عبور موقت« 
برنامه اصلي عموپورنگ نخواهد بود و تا آماده شدن 
س��ریال »عموپورنگ« روي آنتن مي رود و ادامه داد: 
سریال عموپورنگ نیز که درحال حاضر در مرحله 
پیش تولید به سر مي برد، قرار است به صورت هفتگي 

پخش شود، اما خیلي بهتر ساخته مي شود.

عموپورنگ به تلویزیون برمي گردد

مدير صحنه سريال مختار نامه:
صحنه های مربوط به حضرت ابوالفضل)ع( 

در قسمت آخر پخش می شود

نام نويسي بیمه تکمیلي 

نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان تمدید شد 

برگزاری مسابقه طراحی پوستر انتظار 
در اصفهان
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