
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
چهارمحال  وگردشگری  دستی 
ب��رای  گف��ت:  بختی��اری  و 
توس��عه امکانات رفاهی و ارائه 
 خدمات به گردش��گران تاکنون 
پن��ج میلیارد ری��ال اعتبار هزینه 

توسعه تفرجگاه پل زمانخان شده است. مژگان ریاحی افزود: امسال نیز 
بیش از یک میلیارد ریال اعتبار برای ...

مدیرعام��ل س��ازمان همی��اري  
ش��هرداري هاي چهارمح��ال و 
بختیاري گفت: شهرداري ها باید 
براي توسعه خدمات الکترونیک 
خود به شهروندان عالوه بر فراهم 
کردن بس��ترها و زیرس��اخت ها 

فرهنگ سازي الزم را نیز انجام دهند...

پنج میلیارد ریال هزینه توسعه 
تفرجگاه ملی زمانخان شده است

مديرعاملسازمانهمياريشهرداريها:
شهرداري ها براي تحقق دولت الكترونیك 

فرهنگ سازي كنند
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 شهرستان    صفحه 4

وضعيتاسفبارشهربامرگزايندهرود؛

رمقی برای فضای سبز اصفهان 
نمانده است

صفحه4

درش��رایطی که تنه��ا دو هفته 
 ت��ا آغ��از رقابت ه��ای هندبال 
باشگاه های برتر کشور فرصت 
باق��ی اس��ت، مدیرعامل جدید 
باشگاه سپاهان اقدام به برکناری 
سرمربی تیم هندبال این باشگاه 

نموده است. علیرضا حبیبی که سال گذشته یک تنه کادرفنی تیم سپاهان 
را تشکیل می داد و بدون دستیار...

رحيمیدستبهکارشد؛مهدیاخوانهمهکاره
علیرضا حبیبی از تیم هندبال سپاهان 

كنار گذاشته شد

 شهرستان    صفحه 4

عضو مجلس خبرگان رهبری:
صاحبان تریبون با پرداختن به ابعاد منفی امور، 
بی جهت التهاب آفرینی نکنند

 ورزش    صفحه 7

483 زندانی غیر عمد 
استان اصفهان در انتظار 

کمک های مردمی
مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان 
اصفهان گفت: در حال حاضر 483 زندانی غیر عمد 
در استان اصفهان وجود دارند که نیازمند کمک های 
مردمی هس��تند. به گزارش ایرنا، رمضان امیری در 
مراسم جشن گلریزان شهرستان کاشان اظهارداشت: 
ای��ن افراد برای آزادی ش��ان به حدود 240 میلیارد 
ریال کمک نیاز دارند. وی افزود: در س��ال گذشته 
268 نفر در استان با اعتباری بالغ بر 66 میلیارد ریال 
آزاد شدند. به گفته وی، این مبلغ توسط کمک های 
مردم��ی، بیمه، گذش��ت ش��اکی، قبول اعس��ار و 

تسهیالت بانکی تأمین شده است. 
مدیرعامل س��تاد رس��یدگی به امور دیه شهرستان 
کاشان محکومیت های مالی غیر عمد این شهرستان 
را 22 میلی��ارد و 500 میلیون ریال ذکرکرد وگفت: 
اف��راد محک��وم در انتظار جلب رضایت ش��کات 
و کمک س��تاد دیه هس��تند تا از زن��دان آزاد، و به 
آغ��وش گرم خانواده خ��ود بازگردند. علی فرزانه 
اظهارداشت:  در سه ماهه نخست امسال نیز با کمک 
ستاد دیه کشور و ستاد دیه کاشان تعداد 88 نفر از 
مدد جویان این زندان با محکومیت 16 میلیارد ریال 
از زندان آزاد ش��دند. وی افزود: در س��ال گذشته، 
تع��داد 282 نفر و با محکومیت بیش از 70 میلیارد 
ریال با پیگیری س��تاد دیه کاش��ان آزاد ش��دند. به 
گفته وی، خیران کاشان و آران و بیدگل در جشن 
گلریزان امسال دو میلیارد و670 میلیون ریال به ستاد 
دیه این شهرستان کمک کردند. وی یادآور شد: این 
میزان کمک جمع آوری شده برای پرداخت بخشی 
از محکومیت های مالی غیرعمد، تصادف، مهریه 
و چ��ک به 53 نفر از مددجویان هزینه می ش��ود. 
این کارش��ناس امور استان ها در س��تاد دیه کشور 
نیز در این مراس��م گفت: امس��ال تعداد 33 نفر از 
مددجویان شهرستان کاشان با کمک ستاد دیه کشور 
آزاد شدند. عباس کشانی، اظهارداشت: برای آزادی 
 این افراد که طی چهار ماهه نخس��ت انجام ش��ده، 

چهار میلیارد و 700 میلیون ریال اهدا شده است. 

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی 
شهرداری شاهین شهر

استناد به شهر شاهين شهرداری تفريحی رفاهی سازمان
محترم شورای 90/1/17 مورخ 3084/ش شماره مصوبه
اسالمیشهردرنظردارداجازهبهرهبرداریازمکانهایذيل

راازطريقمزايدهبهمدتيکسالواگذارنمايد:
پايه مبلغ به دوم( )نوبت دادسرا جنب تنقالت بوفه -1

2/500/000ريال
پايه مبلغ به اول( )نوبت ذوالفقار زورخانه جنب تريا -2

1/150/000ريال
3-سالنرزمیمجموعهورزشیگلديس)نوبتاول(بهمبلغ

پايه2/300/000ريال
متقاضيانکهمايلبهشرکتدرمزايدهمیباشندتاپايانوقت
اداریروزدوشنبهمورخ90/5/31جهتدريافتوتحويلاسناد
مزايدهبهامورقراردادهایسازمانواقعدرفرعی2خيابانبهداری
www.refahi.shaahinshahr.comيابهسايتسازمانبهآدرس

مراجعهنمايند.
سازماندرردياقبوليکياکليهپيشنهادهامختاراست.

آگهی مزایده عمومی
نوبت اول و دوم
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آمریكا و چین؛ رقابتی برای موازنه
ب��ا اع��الم آزمایش ن��او هواپیمابر چین 
و اعت��راض دولت آمریکا ب��ه این امر، 
به نظ��ر می رس��د تعام��الت نظامی- 
 امنیت��ی دو کش��ور که تابع��ی از موازنه 
منطقه ای، افزای��ش قدرت نظامی پکن 
و میزان حضور واش��نگتن در شرق دور 

است، وارد مرحله جدیدی شده است.
 پ��س از اعالم خب��ر ب��ه آب انداختن 
آزمایشی نخستین ناو هواپیمابر چین در 
روز چهارشنبه نوزدهم مرداد ماه، آمریکا 
خواستار توضیح در خصوص ضرورت 

برخورداری چین از این ناو شد.
وزارت  س��خنگوی  نوالند،  ویکتوری��ا 
ام��ور خارج��ه آمری��کا، در پاس��خ به 
س��ئوال خبرنگاران درباره افزایش تنش 
منطقه ای ب��ا برخورداری چی��ن از ناو 
هواپیمابر گفت: ما از هر نوع توضیح این 
کشور در مورد ضرورت برخورداری از 
این نوع تجهیزات استقبال خواهیم کرد. 
وی اف��زود: این مس��أله تنها بخش��ی از 
نگرانی های گس��ترده تر در مورد عدم 
شفاف سازی چین برای دیگر کشورها 
و آمری��کا در م��ورد تجهیزات و بودجه 

نظامی است. 
پی��ش از این و به دنبال افزایش تنش در 
منطقه دری��ای جنوبی چین، ژاپن نیز از 
عدم شفاف سازی در بودجه نظامی پکن 
ابراز نگرانی کرده بود. چین پس از موضع 
گیری های منفی کشورهای دیگر، سعی 
کرده اس��ت اهمیت این ناوهواپیمابر را 
کم جلوه دهد و اعالم کند این کش��تی 
تنها ب��رای آموزش و تحقیق��ات مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت. 
برنامه مربوط ب��ه ناو هواپیمابر چین در 
واقع یک طرح قدیمی از زمان شوروی 
اس��ت و به طور کامل در چین س��اخته 
نشده اس��ت. این ناو در دهه1980 قرار 
بود ب��ه نام ن��او »واریاژ« ب��رای نیروی 
دریایی اتحاد جماهیر ش��وروی ساخته 
ش��ود، اما پس از فروپاشی شوروی در 
س��ال 1991، ساخت این ناو نیز متوقف 

شد. 
دولت چین در س��ال 1998 این ناو را از 
اوکراین خرید، البته بدون موتور، سامانه 
نظام��ی و دیگر تجهی��زات الزم و آن را 
برای نصب تجهیزات پایه ای به س��احل 
دالیان چین فرس��تاد. دولت آمریکا پیش 
از ای��ن نیز ب��ه افزایش بودج��ه نظامی 
دولت چین و س��اخت اولین هواپیمای 
رادارگری��ز این کش��ور در بهمن1389 

اعتراض کرده بود. 
آمريکاوچين؛رقابتبرایموازنه

نظامی
چین در حالی روز چهارش��نبه آزمایش 
اولین ناو هواپیمابر خ��ود را اعالم کرد 
که وزارت امورخارجه آمریکا در اقدامی 
اعتراض��ی، ای��ن اقدام را غیرش��فاف و 
غیرضروری خواند. در دیگر سو، دولت 
چین با آموزشی خواندن ناو جدید خود، 
تالش کرد تا از فشارهای همسایگان و 

دولت آمریکا بکاهد. 
آمریکا در سال های گذشته همواره چین 
را ب��ه افزیش قدرت و برهم زدن موازنه 
نظام��ی در ش��رق دور از طریق افزایش 
هزینه ه��ای نظامی و توس��عه س��خت 
افزارهای نظامی متهم کرده است. روابط 
نظامی آمریکا و چین نیز با وجود تالش 
دو طرف برای همزیستی مسالمت آمیز، 

از ای��ن تنش ها تبعیت کرده اس��ت، به 
ط��وری ک��ه رواب��ط نظامی دو کش��ور 
 در بهم��ن م��اه1388و در پ��ی فروش
6/4 میلیارد دالری سالح از سوی آمریکا 

به تایوان قطع گردید. 
ام��ا این رواب��ط در دوره اوباما با س��فر 
رابرت گیتس وزی��ر وقت دفاع آمریکا، 
در دی م��اه1389 و مای��ک مولن رئیس 
س��ابق ستاد مش��ترک ارتش آمریکا، در 
تیرماه1390 وارد مرحله جدیدی ش��د. 
دول��ت آمریکا در س��ال های گذش��ته 
ب��ه افزای��ش بودج��ه نظام��ی چی��ن و 
رفتاره��ای امنیتی این کش��ور اعتراض 
کرده و این اعتراض ه��ا در قالب های 
مختلف نظامی، امنیت��ی و حتی اجرای 
رزمایش های مش��ترک با همس��ایگان 
چین انجام پذیرفته است. در این زمینه، 
دولت چین به آخرین رزمایش مشترک 
آمری��کا، اس��ترالیا و ژاپ��ن در آب های 
جنوبی چین در تیرماه 1390 به ش��دت 
 اعت��راض ک��رد. آمریکا ب��ا اختصاص
671 میلیارد دالر بودجه نظامی در سال 
2012 )1390( همچنان بیشترین بودجه 

نظامی جهان را دارد. 
به نظر می رس��د روابط نظامی آمریکا و 
چین و چگونگی واکنش دو کش��ور به 
رفتارهای امنیت��ی یکدیگر، در وضعیت 
موازن��ه و افزای��ش قدرت چی��ن نهفته 
باشد. در چنین وضعیتی، هرچند تالش 
چین برای افزایش قدرت خود در مدار 
منطقه ای شرق آسیا از منظر یک قدرت 
ب��زرگ طبیعی باش��د، ام��ا قدرت های 
منطقه ای دیگ��ر نظیر ژاپن، کره جنوبی 
و حت��ی آمری��کا، افزایش ت��وان نظامی 
چی��ن را نوع��ی برهم زنن��ده موازنه و 
کاهش دهنده امنیت تفسیر می کنند. در 
ای��ن میان چینی ها مطابق با اصل ظهور 
مسالمت آمیز در سیاست خارجی خود 
تأکی��د دارند که افزای��ش بودجه نظامی 
بخشی از اس��تراتژی دفاعی این کشور 
 محس��وب می گ��ردد. در ای��ن زمین��ه
لی ژائوشینگ، س��خنگوی کنگره خلق 
چی��ن، با بیان افزایش بودجه نظامی این 
کشور در س��ال2011 )1390( نسبت به 
س��ال 2010 )1389( تأکید کرد: چین به 
دنبال سیاس��تی صلح جویانه در منطقه 
ب��وده و این تصمیم در جه��ت دفاع از 
کشور گرفته شده و تهدیدی برای هیچ 

کشوری نیست.
بنابراین به نظر می رس��د، روابط نظامی 
آمریکا و چین تابعی از موازنه منطقه ای 
)ش��رق آس��یا(، افزایش ق��درت نظامی 
چی��ن و میزان حضور آمریکا در ش��رق 
دور باش��د، اما آنچه برای آمریکا حیاتی 
خواهد بود حفظ این روابط و مدیریت 
آن است، چرا که، دولت های آمریکا در 
ه��ر دوره ای بر این اعتق��اد بوده اند که 
ب��ا حفظ و حتی افزایش روابط نظامی و 
امنیتی با چینی ه��ا، قادر خواهند بود تا 
با شناخت بیشتر حوزه های توسعه ای 
چی��ن در ابع��اد نظامی، ای��ن حوزه ها 
را مدیریت کرده و دس��ت کم، س��رعت 
توس��عه آن را کاهش دهن��د. در نهایت، 
آنچه رفتارهای امنیتی و نظامی آمریکا و 
چین را می تواند از بستر تعاملی خارج 
س��ازد، چگونگ��ی و ماهی��ت رویکرد 
دو کش��ور به تعامالت نظامی و موازنه 

منطقه ای است.

معاون مدی��رکل اجتماعی اس��تانداری 
تهران از وضع نامناسب مهدهای کودک 
در اس��تان تهران انتق��اد کرد. حمیدرضا 
ش��یخ ویس��ی در نشس��ت کارگ��روه 
فرهنگی- اجتماعی شهرس��تان دماوند 
که با حضور فرمان��دار دماوند و معاون 
اجتماعی برگزار شد، گفت: رسیدگی به 
وضع نامناسب مهدهای کودک در دستور 
کار ش��ورای اجتماعی کشور قرار دارد. 
وی ب��ا تأکید بر لزوم واگذاری مدیریت 
مهدهای کودک به آم��وزش و پرورش 
افزود: در ح��ال حاضر تولیت مهدهای 
ک��ودک در اختیار س��ازمان بهزیس��تی 
قرار دارد ک��ه البته برنامه واگذاری امور 
آموزشی از مبدأ یعنی ورود به مهدهای 
کودک تا درب دانش��گاه، به آموزش و 
پ��رورش، در دس��تور کار دول��ت قرار 
دارد. ش��یخ ویسی با انتقاد از تناقض در 
شیوه رفتاری مهدهای کودک و مدارس 

خاطرنشان کرد: در حال حاضر تناقض 
در ش��یوه رفت��اری مهده��ای کودک و 
مدارس به وضوح قابل مالحظه است و 
این تناقض در مباحث آموزشی مهدهای 
کودک و م��دارس عماًل جامعه را دچار 
چالش خواهد کرد. وی از س��اماندهی 
مهدهای قرآنی در استان تهران خبر داد 
و افزود: بر اساس ابالغیه های موجود، 
مباحثی نظیر ساماندهی مهدهای قرآنی 
و احیای مکتب خانه ها نیز در دس��تور 

کار وزرات کشور قرار گرفته است. 
 ش��یخ ویس��ی ادامه داد: عالوه بر این، 
طرح ه��ای دیگر ش��امل ارائه خدمات 
مشاوره و مددکاری برای خانواده های 
آس��یب دیده و یا در معرض آس��یب با 
همکاری و مشارکت سازمان بهزیستی، 
س��اماندهی تحصیل و اش��تغال زنان و 
تسهیل و ترویج ازدواج آسان نیز انجام 
خواهد ش��د. معاون مدیرکل اجتماعی 
اس��تانداری تهران از وج��ود 10 برنامه 
عملیات��ی در زمینه تش��کیل، تحکیم و 
تعال��ی بنیان خانواده خب��ر داد و افزود: 
در بحث تشکیل، تحکیم و تعالی بنیان 
خان��واده بی��ش از 10 برنام��ه عملیاتی 
وجود دارد که این امر نش��ان از اهمیت 
ای��ن اصلی ترین بخش تش��کیل دهنده 

یک جامعه است.

جهان نما

»یارانه  دهک های مختلف جامعه که میزان آن برای 
مرحله نخست اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها 
تعیین ش��ده اس��ت، همچنان پرداخت می شود.« 
محمدرض��ا فرزی��ن، رئیس س��تاد هدفمندکردن 
یارانه ها در گفتگو با موج با بیان این مطلب اظهار 

داشت: یارانه 45 هزار و 500 تومانی مردم که برای 
اجرای فاز اول این قانون تعیین شده است، تا پیش 
از آغاز مرحله دوم قانون هدفمندس��ازی یارانه ها 

پرداخت می شود. 
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اخباری مبنی 

بر عدم پرداخت یارانه ها از س��ال آینده به گوش 
می رسد، آیا این اخبار صحت دارد یا خیر، گفت: 
تا زمان آغاز فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها، 
یارانه فعلی همچنان به مردم پرداخت می ش��ود و 
میزان یارانه پرداختی فعلی تغییری نخواهد کرد و 
من انتش��ار خبر قطع یارانه مردم از س��ال آینده را 
تکذیب می کنم، اما می��زان یارانه پرداختی در فاز 

دوم افزایش خواهد یافت.
ای��ن مقام مس��ئول در واکنش به س��ئوال دیگری 
مبنی بر این که آیا یارانه اقش��ار مرفه قطع خواهد 
ش��د یا خیر، تصریح کرد: این موضوع از س��وی 
کارشناس��ان اقتصادی و مسئوالن در حال بررسی 
است و هر زمانی که در این زمینه به نتیجه خاصی 
برسیم، موضوع را اعالم خواهیم کرد. رئیس ستاد 
هدفمندسازی یارانه ها خاطر نشان کرد: روز دقیق 
واریز یارانه ها به حس��اب مردم از سوی مسئوالن 
س��تاد هدفمندکردن یارانه ها مش��خص می شود 
و بس��ته به نظر کارشناس��ان، در یکی از روزهای 
هفته دوم هر ماه این مبلغ به حس��اب مردم واریز 

می شود.

افزايشميزانيارانهپرداختیدرفازدوم

فرزین: یارانه ها تا زمان ورود به فاز دوم 
اجرای قانون پرداخت می شود

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

فروزنده:
ایجادمعاونت امور بین الملل ریاست جمهوری، موازی كاری با وزارت خارجه نیست

عضومجلسخبرگانرهبری:
صاحبان تریبون با پرداختن به ابعاد منفی امور، بی جهت التهاب آفرینی نكنند

نرختورمتيرماه16/3درصد
بهمنی: سیر نزولی تورم در راه است

معاون توس��عه مدیریت و منابع انس��انی رئیس 
جمهوری ایجاد معاونت امور بین الملل ریاست 
جمهوری را ب��رای موازی کاری با وزارت امور 
خارجه ندانس��ت و تأکید ک��رد: این معاونت به 
منظور پیگیری تعهدات و توافقنامه های کش��ور 
در ارتباطات با کشورهای دیگر به ویژه آمریکای 

التین، آسیا و آفریقا ایجاد شده است.
 لطف  اله فروزنده در حاشیه جلسه هیأت دولت 
با بیان این که تغییر س��اختارهای اداری از موارد 
بسیار مهم و مورد توجه دولت است، افزود: در 
این رابطه باید به نحوی اقدام شود که کار مردم 
در استان ها برطرف شود و ستاد تهران فقط نقش 
سیاست گذاری داشته باشد. فروزنده با یادآوری 
اینک��ه در همین رابطه هم اکنون 120 خدمت به 
صورت الکترونیکی ارائه می شود، افزود: تا پایان 

س��ال جاری، این تعداد به 200 خدمت افزایش 
می یابد. وی خاطرنش��ان کرد که در س��ال جهاد 
اقتصادی تالش می ش��ود به��ره وری نظام اداری 
ارتقا یاب��د. معاون رئیس جمه��وری، همچنین 
ح��ذف فعالیت های موازی را مهم ترین برنامه و 
هدف دولت پس از ادغام وزارتخانه ها برش��مرد 
و گفت: با این اقدام فرآیند خدمت رسانی به مردم 
تسهیل تر خواهد شد. وی در ادامه درباره توسعه 
پیش خوان های روستایی و شهری نیز گفت: تمام 
دستگاه ها مکلف شده اند تا فعالیت های خود را 

تا حد امکان به پیشخوان ها واگذار کنند. 
ادغ��ام دنب��ال ب��ه س��ازمانها ادغ��ام

وزارتخانهها
وی یادآورش��د: پس از ادغام  وزارتخانه ها، ستاد 
وزارتخانه ه��ا در س��طح ملی و اس��تان ها یکی 

خواهد ش��د، ضمن آنکه سازمان  های وابسته به 
ه��ر وزارتخانه ای که اصل 44 ش��امل حال آنها 
ش��ود، در واگذاری آن تس��ریع می شود و سایر 

سازمان ها نیز ادغام خواهند شد. 
وی اف��زود: طبق مصوبه مجل��س، پس از ادغام 
وزارتخانه ها، باید ش��رح وظایف وزارتخانه های 
جدید را با هدف کوچک س��ازی و روان سازی 
فعالیت ها در قالب الیحه ای به مجلس تقدیم کنیم. 
معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه درخصوص 
وزارت راه و شهرس��ازی سه ماه فرصت داریم، 
اف��زود: اکنون در حال پیگی��ری موارد مربوط به 
ای��ن وزارتخانه هس��تیم. فروزنده درباره س��ایر 
وزارتخانه ها نیز گفت: دولت 6 ماه فرصت دارد 
تا الیحه ش��رح وظایف وزارتخانه های دیگر را 

تقدیم کند.

سرپرستوزارتتعاون،کار
ورفاهاجتماعی:

زنان سرپرست خانوار شهری 
رایگان بیمه می شوند

سرپرس��ت معاونت ام��ور اجتماع��ی وزارت تعاون، کارو 
رفاه اجتماعی اعالم کرد: زنان سرپرس��ت خانوار شهری به 
صورت رایگان بیمه می شوند. صمداله فیروزی در گفتگو 
با ایرنا گفت: تا پایان س��ال جاری بی��ش از 300 هزار زن 
سرپرست خانوار شهری زیر پوشش بیمه  های اجتماعی به 
ص��ورت رایگان قرار می گیرند. وی با بی��ان اینکه درآینده 
به تدریج همه زنان سرپرس��ت خانوار شهری زیر پوشش 
بیمه های اجتماعی قرارمی گیرند، افزود: اجرای طرح بیمه 
اجتماعی زنان سرپرس��ت خانوار از منابع هدفمند س��ازی 

یارانه صورت می گیرد. 
فیروزی افزود: در راستای اجرای این طرح هم  اکنون زنان 
سرپرس��ت خانوار روس��تایی بدون مش��کل و با شناسایی 
نهاده��ای حمایتی ازجمله بهزیس��تی و کمیت��ه امداد، زیر 

پوشش بیمه اجتماعی قرار می گیرند.

ازابتدایاجرایاصل44قانوناساسی
بیش از 80 هزار میلیارد تومان سهام 

شركت ها واگذار شده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حالی که مجموع سهام واگذارشده شرکت ها قبل 
از اجرای اصل 44 قانون اساسی دو هزار و 400 میلیارد تومان بود،اما بعد از اجرای این 
اصل با واگذاری س��هام 500 شرکت این رقم به بیش از 80 هزار میلیارد تومان افزایش 
یافته است.  سیدشمس الدین حسینی در گفتگو با ایرنا افزود: این امکان وجود دارد که در 
واگذاری های انجام شده مشکالتی وجود داشته باشد، اما از رسانه ها می خواهم به آثار 
مثبت خصوصی سازی براساس اصل 44 قانون اساسی بیشتر توجه کنند. وی در پاسخ به 
این پرسش که به نظر می رسد اهم مشکالت خصوصی سازی ناشی از اجرای اصل 44 
قانون اساسی مربوط به واگذاری سهام شرکت ها و مؤسسات مرتبط با افراد خاص است، 
 گفت: آنچه که مهم است در دولت های نهم و دهم توجه خاصی به نحوه واگذاری ها 
به ویژه شفاف بودن واگذاری ها از سوی مسئوالن شده است. حسینی تصریح کرد: اگر 
مشکل و موردی هم وجود داشته باشد، با تشکیل کارگروه هایی در صدد رفع مشکالت 
واحدهای تولیدی مشکل دار هستیم. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی به همین منظور 
کارگروه های مختلفی در وزارت صنایع و معادن مانندکارگروه حمایت ازتولید و کارگروه 
کمک به واحدهای تولیدی بحران زده تشکیل شده است و آنها می توانند با مراجعه به این 

کارگروه ها، از کمک های آنان برای اصالح ساختار تولید خود استفاده کنند.

عض��و مجلس خب��رگان رهب��ری با اش��اره به 
سخنان اخیر رهبر انقالب مبنی بر واقع بینی در 
مسائل مختلف کش��ور و پرهیز از منفی گرایی 
و مثب��ت گرایی مفرط، گف��ت: صاحبان تریبون 
نباید با پرداختن به ابع��اد منفی امور، بی جهت 
در افکار عموم��ی التهاب آفرینی کنند. آیت ا... 
عباس کعب��ی در گفتگو با مهر درباره س��خنان 
اخی��ر مقام معظ��م رهبری در جمع مس��ئوالن 
گفت: همواره در دیدارهایی که مس��ئوالن نظام 
با رهبر معظم انقالب داشته اند، ایشان مسئوالن 
را نسبت به نگاه جامع و راهبردی توجه داده و 

مسیر روشنی را در مسائل داخلی و بین المللی 
برایش��ان ترس��یم کرده اند. وی اف��زود: رهبری 
همواره سعی داشته اند که نظر مسئوالن و حتی 
فراتر از آن دانش��گاهیان، نخب��گان و حوزویان 
را به طراحی مس��ائلی جلب کنن��د که منجر به 
حرکت کشور به سمت پیشرفت و عدالت شود. 
نماینده مجلس خبرگان رهبری با اش��اره به آن 
بخش از سخنان رهبر معظم انقالب مبنی بر این 
که نقاط ضعف و قوت را باید با هم دیده شود، 
گف��ت: با این نوع از نگاه چالش های راهبردی 
نظام و کشور در سطح مدیریت کالن به خوبی 

شناخته می ش��ود و همین امر موجب می شود 
که مسئوالن راه کارهای عملیاتی رفع چالش ها 
و تداوم حرکت در مس��یر قوت نظام را بیابند و 

به آن عمل کنند. 
آیت ا... کعبی در پایان خواس��تار تأمل بیش از 
پیش مسئوالن و نخبگان در سخنان مقام معظم 
رهبری شد و گفت: نگاه جامع رهبری همواره 
راهب��رد هایی را در برداش��ته اس��ت که توجه 
جدی ب��ه آن، می تواند کش��ور را به جلو برده 
 و پیش��رفت های عینی برای نظام اسالمی رقم 

بزند.

رئی��س کل بانک مرکزی نرخ تورم در 12 ماهه 
منتهی به تیرماه امسال را 16/3 درصد اعالم کرد 
و گف��ت: در ماه های آتی روند نزولی نرخ تورم 
را شاهد خواهیم بود، ضمن اینکه امیدواریم تا 

یک سال آینده این نرخ تک رقمی شود.
 محمود بهمنی درباره ن��رخ تورم تیرماه گفت: 
قرار بر این اس��ت که مرکز آم��ار نرخ تورم را 
اع��الم کند، اما در عین حال، بانک مرکزی نرخ 
تورم را هر ماه استخراج می کند و 10 روز بعد 

از ماه قبل این نرخ آماده است.
رئی��س کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ تورم 
در 12 ماهه منتهی به خردادماه 15/4 درصد بوده 
اس��ت، افزود: در تیرماه سال جاری خوشبختانه 
روند افزایشی نرخ تورم کاهش پیدا کرده و این 

آن چیزی بود که بانک مرکزی دنبال می کرد.

 وی تصری��ح ک��رد: ن��رخ ت��ورم در خردادماه
1/2 درص��د افزایش یافته بود، اما در تیرماه این 
نرخ کمت��ر از یک درصد افزای��ش یافت و در 
حال��ی که مطابق پی��ش بینی ها بای��د به 16/6 
درص��د می رس��ید، اما خوش��بختانه نرخ تورم 
تیرماه 16/3 درصد رقم خورده است که 9 دهم 
 درصد رشد کاهنده نسبت به خرداد ماه را نشان 
می دهد. به گفته بهمنی، تالش بانک مرکزی این 
اس��ت که ادامه روند کاهنده نرخ تورم را شاهد 
باش��یم تا در آبان و آذرماه به کاهش بیش��تری 
برسیم. وی خاطر نشان کرد: امیدواریم تا یک سال 
آینده نرخ تورم تک رقمی شود و بانک مرکزی 
ب��رای این موض��وع نیز برنام��ه دارد.رئیس کل 
بانک مرکزی با بیان اینکه هیچگاه میزان افزایش 
 نرخ تورم با توجه به محاسبات بانک مرکزی از

15 درص��د باالت��ر نخواه��د رف��ت، گفت: در 
ماه های آت��ی روند نزولی نرخ تورم را ش��اهد 
خواهی��م بود و امیدواری��م از آذر و دی بتوانیم 
ش��رایط بهتری را در نرخ تورم داش��ته باشیم، 
البت��ه اگر ش��رایط همچون هم اکنون باش��د و 
مس��أله خاصی پیش نیاید. ب��ه گزارش مهر، در 
پی باالگرفتن مناقش��ه تورمی مرکز آمار و بانک 
مرک��زی جمهوری اس��المی ای��ران، دولت در 
ماه های اخیر در مصوبه ای و در راستای قانون 
برنامه پنجم رأی ب��ه ارائه آمار مرکز آمار ایران 
داده اس��ت. هم اکنون این پرسش مطرح است 
ک��ه مراکز تحقیقاتی، اقتصاددانان و... نرخ تورم 
اعالم��ی کدام مرکز را باید بپذیرند و براس��اس 
آن، ب��ه تجزیه و تحلی��ل رویدادهای اقتصادی 

بپردازند.

نمايندهجنبشجهاداسالمیفلسطين:
اسرائیل تا 10 سال دیگر شانس بقا دارد

نماینده جنبش جهاد اسالمی فلسطین در تهران با بیان اینکه رژیم اسرائیل تا 
10 سال دیگر شانس بقا دارد، تصریح کرد: جبهه داخلی رژیم صهیونیستی 
بسیار تضعیف شده و در وضعیتی شکننده قرار گرفته تا جایی که این رژیم 
توانایی تداوم هرگونه جنگی را بیش از 33 روز ندارد. در پنجمین سالگرد 
پیروزی مقاومت لبنان در جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی فرصتی شد تا 
با ناصر ابوش��ریف، نماینده جنبش جهاد اسالمی فلسطین در تهران درباره 

شرایط کنونی رژیم صهیونیستی و تحوالت منطقه گفتگو کنیم. 
وضعيتفعلیرژيمصهيونيس��تیرادرمنطقهچگونهارزيابی

میکنيد؟
در ماه های اخیر ما شاهد ایجاد مسائلی کم سابقه در منطقه بوده ایم. در این 
روزها میان برخی از کشورهای اروپایی حس مشترکی ایجاد شده است. بر 
این اساس، مشاهده می شود افکار عمومی حتی در این کشورها به سوی 
حمایت از منافع فلسطین س��وق پیدا کرده است. در آمریکا هم صداهای 
بلندی در این زمینه ش��نیده می شود که تأکید دارند رژیم اسرائیل باری بر 
دوش واش��نگتن شده است. به این معنا که دیگر روابط آمریکا با اسرائیل 
)با این حالت فعلی( مصالح و منافع آینده مورد نظر واش��نگتن در منطقه 
را تأمین نمی کند. این نظریه با اش��اره به وجود ایران، ترکیه و کشورهای 
عربی در منطقه به این مس��أله پافش��اری دارد که در حال حاضر مصلحت 
آمریکا در برقراری ارتباط با این کشورهاس��ت ن��ه با تل آویو. آنان تأکید 
دارند که اس��رائیل هم اکنون کمک های آمری��کا را دریافت می کند و در 

مقابل به تأمین مصالح واشنگتن در منطقه کمک چندانی نمی کند.
از س��وی دیگر در ماه های اخیر که کش��ورهای عربی شاهد قیام بوده اند، 
مطالبات مردمی ویژه ای در میان آنها ش��کل گرفته است. آمریکایی ها و 
اروپایی ه��ا می دانند در صورت ادامه روابط فعلی و حمایت از اس��رائیل 
جای��گاه خود را در میان این مردم، به طور کلی از دس��ت می دهند. آنان 
 به این مس��أله رسیده اند که در ش��رایط کنونی حمایت مطلق از اسرائیل 

هزینه هایی برایشان در بر خواهد داشت. 
شماباتوجهبهش��رايطکنونی،آيندهبقایاينرژيمراچگونه

ارزيابیمیکنيد؟
به نظر من رژیم صهیونیس��تی تنها 10 س��ال دیگر می تواند به موجودیت 
جعل��ی خود ادامه دهد و پس از آن از بی��ن خواهد رفت. این رژیم برای 
ادامه حیات خود به کمک های خارجی وابس��تگی شدیدی دارد که اگر با 
مش��کلی در دریافت این کمک ها و یا معضالت اقتصادی روبه رو ش��ود، 

امکان فروپاشی آن وجود دارد.
از س��وی دیگر جبهه داخلی این رژیم بسیار تضعیف شده و در وضعیتی 
شکننده قرار گرفته اس��ت. این رژیم توانایی ادامه هرگونه جنگی را بیش 
از 33 روز ن��دارد. اس��رائیل جنگ با لبنان را به عل��ت حضور نیروهایش 
در خاک لبنان متوقف نکرد، بلکه این مس��أله پس از مش��اهده ضعف در 
جبه��ه داخلی محقق ش��د. در زمان جنگ 33 روزه، قریب به یک س��وم 
ساکنان فلسطین اش��غالی)از ترس موشک های حزب ا...( در پناهگاه ها به 
سر می بردند و اگر این موشک ها کل اراضی اشغالی را در بر می گرفت، 
تمام آنها مجبور می شدند در پناهگاه ها ساکن شوند. آنها هرگز نمی توانند 

بیش از یک ماه این وضعیت را تحمل کنند.
از طرفی خودش��ان خ��وب می دانند که در صورت وق��وع جنگ جدید، 
با مش��کالت عدیده ای روبه رو می شوند که ریس��ک باالیی برای تداوم 

موجودیت این رژیم دارد.

جناياتجديدتروريستهادرنجفوکربال
حمالت انتحاری 

در نزدیكی حرم امام علی)ع(
رس��انه های عربی از جنای��ات جدید تروریس��ت های تکفیری در نجف 
اشرف و کربالی معلی خبر دادند که بر اثر آن چندین نفر شهید و زخمی 
ش��ده اند. به گزارش مهر، ش��بکه تلویزیونی العربیه ابتدا در خبری فوری 
گ��زارش داد دو انفجار انتحاری در نجف اش��رف در نزدیکی حرم مطهر 
امام علی)ع( رخ داده است. این شبکه سپس گزارش داد انفجاری لحظاتی 
پیش در کربال رخ داده است که چندین قربانی به جا گذاشته است. العربیه 
به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نکرده است. این شبکه همچنین 

از وقوع انفجارهایی در دیاله، المنصور و تکریت خبر داده است.

باادامهشهرکسازی؛
تركیه تغییر بافت جمعیتی 

در بیت المقدس شرقی را محكوم كرد
وزارت امور خارجه ترکیه اقدام رژیم صهیونیس��تی در احداث 600 واحد 
مس��کونی جدید در بیت المقدس ش��رقی را به عنوان تالشی برای تغییر 
بافت جمعیتی این ش��هر محکوم کرد. به گزارش رسانه های ترکیه، آنکارا 
با محکوم کردن تصمیم رژیم اس��رائیل برای احداث 600 واحد مسکونی 
جدید در شهرک راماط شلومو، در بیت المقدس شرقی، آن را تغییر بافت 
بیت المقدس ش��رقی و یک اش��تباه بزرگ توصیف کرد. در بیانیه وزارت 
امور خارجه ترکیه آمده اس��ت : اسرائیل با تغییر دادن بافت بیت المقدس 
شرقی مرتکب اشتباه بزرگی می شود. در این بیانیه با اشاره به اینکه ترکیه 
در مقابل تالش های مربوط به تغییر ساختار ملکی خاک های تحت اشغال 
ب��ه دفاع از حقوق فلس��طینیان ادامه خواهد داد، آمده اس��ت: تأیید نهایی 
حکم احداث 600 واحد مس��کونی جدید در ش��هرک راماط ش��لومو از 
سوی حکومت اسرائیل در بیت المقدس شرقی را محکوم می کنیم. رژیم 
صهیونیس��تی بر خالف قوانین و قطعنامه ه��ای بین المللی و بی توجه به 
مخالفت اف��کار عمومی جهان با تکیه بر حمایت های گس��ترده غربی ها 
به ویژه آمریکایی ها، به ش��هرک س��ازی در مناطق فلس��طینی نشین ادامه 

می دهد.

پاولنتی از رقابت های انتخابات 
ریاست جمهوری آمریكا كناره گیری كرد

فرمان��دار س��ابق ایالت مینه س��وتای آمریکا و یک��ی از نامزدهای حزب 
جمهوریخواه این کش��ور برای انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال آتی، 
از کن��اره گی��ری خود از این رقابت ها خبر داد. ب��ه گزارش روزنامه دیلی 
تلگراف، تیم پاولنتی که روز دوش��نبه با ش��بکه خبری ای.بی.سی آنالین 
مصاحب��ه می کرد، ب��ا اعالم این مطلب گفت : پس از مش��خص ش��دن 
نتایج نظرس��نجی آیووا تصمیم به کناره گیری از ادامه رقابت های ریاست 
جمه��وری گرفتم. پاولنتی معتقد بود که می تواند در آیووا رأی مردم این 
ایالت مهم را تصاحب کند، اما نتایج به دست آمده در نظرسنجی روز شنبه 
نشان داد که میشل بکمن از اعضای کنگره و رون پول بیشترین محبوبیت 
را در این ایالت دارند. در نظرس��نجی روز ش��نبه ایالت آیووا، میت رامنی 
ک��ه از وی به عنوان گزینه اصلی جمهوریخواهان یاد می ش��ود، ش��رکت 
نک��رده بود. روز ش��نبه در آیووا، بکمن عضو محافظ��ه کار کنگره آمریکا 
توانست اکثریت آرا را نسبت به سایر نامزدها در انتخابات آزمایشی حزب 
جمهوریخواه کس��ب کند. بر این اس��اس، وی 28 درصد از 17 هزار رأی 

هواداران حزب جمهوریخواه در ایالت آیووا را از آن خود کرد.

معاونمديرکلاجتماعیاستانداریتهران:
 وضع مهدهای كودک استان تهران 

مناسب نیست
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تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که رنگ ها می توانند ش��خصیت شما 
را تغییر دهند؟ رنگ ها نقش بسیار مهمی را در زندگی روزانه ما ایفا می کنند. 
آنها می توانند بس��یاری از بیماری ها و اخت��الالت فیزیولوژیکی ما را درمان 
کنند. همچنین می توانند ش��خصیت ما را باال برده یا حتی خوشبختی را برای 
زندگی ما به ارمغان بیاورند. این موضوع ارتباطی به انواع مختلف طیف های 
رنگ ندارد بلکه پدیده ای را به شما معرفی می کند که رنگ درمانی نام دارد. 
دانشمندان سال هاست که در خصوص تاثیرات رنگ ها روی رفتار، سالمت و 
روش اندیشیدن ما تحقیق می کنند. رنگ ها نورهایی مرئی از طول موج های 
واقعی هس��تند که وارد بدن انسان شده و غدد هیپوفیز، صنوبری و تیموس را 
تحریک کرده و هورمون هایی را تحت تاثیر قرار می دهند که در پروسه روانی 
ما بسیار متفاوت عمل می کنند. این موضوع نشان می دهد که رنگ ها چگونه 

روی ذهن، افکار و رفتار ما تاثیر مستقیمی دارند.
رنگ ها می توانند افراد مبتال به بیمارهای آسم یا تب زرد را درمان کنند. استفاده 
از رنگ های نیلی و نارنجی مالیم می تواند در درمان آلرژی ها بس��یار موثر 
باشد. فرد مبتال به بیماری حصبه می تواند با استفاده از رنگ سبز، بیماری خود 
را بهبود بخشد. آخرین یافته ها نشانگر این موضوع است که رنگ ها می توانند 

بیماری های بسیار دیگری را نیز درمان کنند. 
تحقیقات نش��ان می دهد کس��انی که به رن��گ های ارغوان��ی، قرمز، بنفش 
و آب��ی عالقه مند هس��تند و رنگ های مذک��ور را در زندگ��ی روزمره خود 
مورد اس��تفاده قرار می دهند، به طور طبیعی افرادی دلس��وز هس��تند و تالش 
می کنند ارتباط موفقیت آمیزی بعد از ازدواج با همس��ر خود داش��ته باش��ند. 
این افراد عاش��ق همس��ران خود بوده و تالش می کنند که به آنها در زندگی 
روزانه خود کمک کنند و از لحاظ ش��خصیتی افراد فداکاری هس��تند. افرادی 
 ک��ه عالقه مند به رنگ س��یاه هس��تند، همیش��ه احس��اس تنهای��ی می کنند
حتی زمانی که در بین جمع زیادی از دوستان و آشنایان قرار گیرند. آنها دارای 

افکاری با درونمایه فلس��فی بوده و تمایل زی��ادی به تنها ماندن دارند، اما اگر 
تنهایی این افراد، ادامه پیدا کند باید از اس��تفاده از رنگ س��یاه پرهیز کرده و در 

عوض به استفاده از رنگ های روشن روی آورند.
 افرادی که دوستدار رنگ آبی هستند، اغلب افراد مطمئن و رقیق القلبی می باشند
و همیش��ه منتظر فرصت ه��ای تازه ای در زندگی خود هس��تند تا موثر واقع 
ش��وند. رنگ قرمز، رنگ بس��یار مرتعشی است و کس��انی که این رنگ را به 
رن��گ های دیگر ترجیح می دهند، از لحاظ ش��خصیتی افرادی لجباز بوده که 
همیشه با شرایط پیش روی خود می جنگند و برای غلبه بر اوضاع، دست به 
هر کاری می زنند. آنها از انتقاد و غیبت بسیار بیزارند، اما افرادی که متمایل به 
رنگ های روشن هستند اغلب تغییرات را دوست نداشته و نمی پذیرند. این 
افراد بس��یار پرکار بوده و زندگی خود را وقف کار کردن می کنند. آنها بیشتر، 
موفقیت خود را به صورت تصادفی به دست می آورند. استفاده از رنگ های 
متنوع برای افرادی که بیشتر اوقات از رنگ خاصی استفاده می کنند، می تواند 
بسیار مفید باشد. رنگ ها اگر به صورت درست و اصولی در زندگی روزمره 
ما مورد استفاده قرار بگیرند، می توانند خوشبختی را به زندگی ما بیاورند. هر 
کس باید راه درس��ت تاثیرگذاری رنگ ه��ا را در ابعاد مختلف زندگی روزانه 
خود بیاموزد و از آنها برای درمان بیماری های جسمی و آشفتگی های روانی 

خود بهره گیرد.
اثراتفيزيکیرنگ 

برای شروع می خواهیم ببینیم که رنگ ها چطور می توانند روی بخش فیزیکی 
م��ا تاثیر بگذارند. هر رنگ دارای ویژگی های خاص خودش اس��ت. بنابراین 

رن��گ های متفاوت می توانند اثرات مختلفی در بخش معینی از بدن بگذارند 
که تمام این اثرات از ویژگی های خاص رنگ ها سرچشمه می گیرد. به عنوان 
مثال رنگ سبز، تعادل فرد را افزایش می دهد و اگر به غده تیموس تابیده شود 
به تنظیم تولید س��لول های T کمک ش��ایانی می کند، حال آن که اگر بر غده 
س��رطانی تابیده شود، اثری معکوس داشته و باعث رشد آن می شود. رنگ ها 
واسطه های درمانی بسیار نیرومندی هستند، به خصوص اگر به صورت پرتو 
از آنها استفاده شود. در این صورت می توان نتایج بسیار شگفت انگیزی از آنها 
دید البته به شرط آن که در مسیر خاص خود، مورد استفاده قرار بگیرند، اما اگر 
از آنها درس��ت و بجا اس��تفاده نشود، می توانند اثرات زیانباری به دنبال داشته 
باش��ند. از دیگر مثال های ساده و روش��ن درخصوص اثر درمانی رنگ ها بر 

بخش فیزیکی بدن، می توان به درمان ماهیچه های پرکار در بدن اشاره کرد.
این امری بسیار طبیعی است که ماهیچه برای منقبض شدن، نیازمند انرژی است 
تا با تولید فشار باعت ایجاد حرکت شود. همچنین ماهیچه های رشته ای در 
حالت انقباضی نیز به انرژی مولکولی بدن احتیاج دارند تا حالت فشاری را که 
روی آن وجود دارد، تحمل کرده و به آرامش برسد. در این حالت تمام انرژی 
دریافتی ماهیچه پرکار، مصرف و ماهیچه در شرایطی که خالی از هرگونه انرژی 

است قرار می گیرد.
این ش��رایط به طور معمول در زمان پرکاری ماهیچ��ه اتفاق می افتد. تاباندن 
نور نارنجی به ماهیچه مذکور باعث افزایش فشار خون در قسمت فوق شده 
و انرژی تازه ای به ماهیچه داده تا بتواند به حالت قبل بازگشته و کار معمول 
خود را ادامه دهد. اگرچه باقی ماندن ماهیچه در این حالت برای طوالنی مدت، 
باعث ایجاد تورم های موضعی در آن شده و در حالت شدید ادامه تاباندن رنگ 
نارنجی به آن، باعث بروز عالئم بدتری مثل افزایش تورم و درد در آن خواهد 
ش��د. در حالت درد، پرتو رنگ ارغوانی بر موضع تورم و درد، می تواند برای 

رهایی از وضعیت پیش آمده بسیار مفید باشد.

تأثیر رنگ ها بر رفتار انسان ها

زايندهرود
امام حس��ن )ع( در ش��ب نیمه ماه مبارک رمضان 
س��ال سوم هجری در مدینه متولد شد. وی اولین پسری 
بود که خدا به حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه زهرا 
)س( عنایت کرد. حضرت محمد )ص( بالفاصله پس از 
والدت ام��ام حس��ن )ع( او را گرفت و در گوش چپش 
اقامه گفت: پس برای او گوسفندی قربانی کرد. سرش را 

تراشید و هم وزن موی سرش به مستمندان نقره داد.
 به دس��تور پیامبر )ص( س��ر مبارک امام حس��ن )ع( را 
عطرآگی��ن کردند و از آنجا ب��ود که آیین عقیقه و صدقه 
دادن به هم وزن موی س��ر نوزاد سنت شد. پس نام این 
نوزاد حس��ن نهاده ش��ده و این نامی بود که در جاهلیت 
س��ابقه نداشت. از س��ویی کنیه او ابومحمد است و این 

تنها کنیه اوست. 
از جمل��ه لقب های امام حس��ن زکی، مجتبی، س��بط و 
... اس��ت که مجتب��ی از همه معروف تر می باش��د. امام 
حس��ن )ع( در دوران کودک��ی، کن��ار پدربزرگش یعنی 
حض��رت محمد )ص(، پدرش حضرت علی )ع( و مادر 
بزرگوارش حضرت زه��را )س( تربیت یافت. در هفت 
سالگی در مجلس سخنرانی پدربزرگش شرکت می کرد 
تا از اسالم درس هایی را بیاموزد. او ضمن گوش دادن به 
س��خنان حضرت محمد )ص( آنها را به خاطر می سپرد. 
وقتی جلسه سخنرانی پدربزرگ تمام می شد امام حسن 

به خانه می آمد و وارد اتاق می شد. 
چن��د بالش روی هم می گذاش��ت و ب��رای خود منبری 
درس��ت می کرد. س��پس به باالی این منب��ر می رفت تا 
آنچه را که از مجلس سخنرانی پدربزرگش قرار گرفته بود 
را مانند یک س��خنران توانا برای مادرش حضرت فاطمه 

)س( بازگو کند.
یک روز حضرت علی )ع( در گوشه ای از اتاق پنهان شد 
 تا بتواند سخنرانی فرزندش را بشنود. وقتی صحبت های
امام حس��ن )ع( به پایان رس��ید، پدر آمد و فرزند را در 
آغوش گرفت. امام حسن به نماز خواندن بسیار اهمیت 
م��ی داد و همچنین هنگام نماز، بهترین و زیباترین لباس 
خود را می پوشید به طوری که هرکس او را می دید فکر 
می کرد که قصد دارد به میهمانی برود. این بزرگوار معتقد 

بود که خدا چون زیباست زیبایی را دوست دارد. 
یکی از خصلت های امام حس��ن )ع( مهربانی و دوستی 
ب��ا کودکان بود وقتی از کوچه عبور می کرد و بچه ها را 
مش��غول بازی می دید بسیار خوشحال می شد و با روی 
ب��از با آنها برخورد می کند. یک روز گروهی از کودکانی 
ک��ه در حال ب��ازی و خوردن نان بودند امام حس��ن )ع( 
را دیدند و از او خواس��تند که ب��ه جمع آنها بپیوندد امام 
حسن )ع( هم دعوت آنها را پذیرفت و دقایقی را با آنها 
ماند پس از آنها خواس��ت که به خانه اش بیایند و مهمان 
حضرت شوند. کودکان با خوشحالی فراوان دعوت امام 

را پذیرفتند و به منزل امام رفتند.
پ��س از اتمام مهمانی و پذیرایی، ام��ام )ع( به هریک از 
ک��ودکان هدی��ه ای دادند. امام حس��ن در دوران کودکی 
خود نیز بسیار ش��یرین بود به طوری که نزدیکان از هم 
صحبتی با وی هرگز خسته نمی شدند. روایت است که 
یکی از دوس��تان حضرت محمد )ص( به نام ابورافع که 
عالقه فراوان به امام حسن )ع( داشت یک روز امام را که 

کودکی خردسال بود بر دوش خود سوار و سپس شروع 
به دویدن کرد. پس از مدتی که ابورافع خسته شد ایستاد و 
امام را از پشت خود به زمین گذاشت و در حالی که نفس 
نفس می زد با لبخند به امام گفت حال نوبت توست امام 
حسن )ع( اخمی کرد و گفت: آیا می خواهی سوار دوش 
کس��ی شوی که پیامبر خدا او را بر دوش خود سوار می 
 کند؟ ابورافع از شیرین زبانی امام خوشش آمد و خنده ای
کرد. پس او را بوسید و دوباره بر دوش خود سوار کرد تا 

صدای خنده های این کودک شیرین را بشنود.
درس اخالق

از امام مجتبی )ع( خواس��تند که سخنی و مطلبی درباره 
اخالق نیکوی پیامبر )ص( بگوید. او فرمود:

ه��ر کس نیازی به حضور پیامب��ر )ص( می برد حاجتش 
رد نمی ش��د و هرچه در توان داش��ت برای رفع نیاز مردم 
به کار می برد و شنیدم پیغمبر )ص( فرمود: هر کس نماز 
صب��ح را بگذارد، آن نماز بی��ن او و آتش دوزخ دیواری 

ایجاد می کند.
امام حسن )ع( از منظر رسول اله )ص(

آنچه از زب��ان پیامبر )ص( در مورد حضرت مجتبی )ع( 
بیان ش��ده است چنین اس��ت: »هر کس می خواهد آقای 

جوانان بهشت را ببیند به حسن )ع( نگاه کند«.
»حسن گل خوشبویی است که من از دنیا برگرفته ام «.

روزی پیامبر اکرم )ص( به منبر رفت و امام حس��ن )ع( 
را در کنارش نش��انید و نگاهی ب��ه مردم کرد و نظری به 
امام حسن )ع( انداخت و فرمود: »این فرزند من است و 
خداوند اراده کرده که به برکت و جود او بین مس��لمانان 

صلح را برقرار سازد«.
اسوه بزرگواری

امام حسن )ع( در طول زندگی پر برکتش همواره در راه 
هدایت و ارشاد مردم گام بر می داشت و شیوه برخوردش 
با عموم مردم - حتی دش��منان - چنان جالب و زیبا بود 

که همه را به خود جذب می کرد.
 »روزی امام مجتبی )ع( سواره از راهی می گذشت. مردی 
شامی بر سر راه آن حضرت آمد و ناسزا گفت. وقتی که 
فحش هایش تمام شد، امام )ع( رو به او کرده و سالمش 
کرد! آنگاه خندید و گف��ت: ای مرد! فکر می کنم در این 
جا غریب هس��تی... اگر از ما چیزی بخواهی، به تو عطا 
خواهیم کرد. اگر گرسنه ای سیرت می کنیم، اگر برهنه ای 
می پوشانیمت، اگر نیازی داری، بی نیازت می کنیم، اگر از 
جایی رانده شده ای پناهت می دهیم، اگر حاجتی خواسته 
باش��ی برآورده می کنیم، هم اینک بیا و مهمان ما باش. تا 

وقتی که این جا هستی مهمان مایی...
مرد ش��امی که این هم��ه دل جویی و محب��ت را از امام 
مش��اهده کرد به گریه افتاد و گفت: »شهادت می دهم که 
تو خلیفه خدا روی زمین هس��تی و خداوند بهتر می داند 
که مقام خالفت و رسالت را در کجا قرار دهد. من پیش 
از این، دش��منی تو و پدرت را به س��ختی در دل داشتم. 
اما اکنون تو را محبوب تری��ن خلق خدا می دانم.آن مرد، 
از آن پس، از دوس��تان و پیروان امام )ع( به ش��مار آمد و 
ت��ا هنگامی که در مدینه بود، همچنان مهمان آن بزرگوار 

بود.
اسوه ایثارگری

یکی دیگر از صفات برجس��ته ام��ام مجتبی )ع( انفاق و 

بخشش بی سابقه اوست.
امام حسن )ع( دوبار تمام ثروت خود را در راه خدا خرج 
کرد و س��ه بار دارایی اش را ب��ه دو نصف کرده، نیمی را 
برای خود گذاش��ت و نصف دیگ��ر را در راه خدا انفاق 

کرد.
امام حس��ن )ع( ملج��أ درمان��دگان، آرام بخش دل های 
دردمندان و امید تهیدستان بود، هیچ گاه نشد که فقیری به 

حضور آن بزرگوار برسد و دست خالی برگردد. 
امام حسن مجتبی )ع( بعد از پدر

پس از آن که حضرت علی )ع( در محراب عبادت خون 
خوی��ش را به پای درخت توحید نث��ار کرد امام مجتبی 
غمگین در سوگ اسوه صبر و بردباری، برفراز منبر رفت 
و بعد از حمد و س��پاس خداوند در فرازی از سخنانش 
فرمود: »ش��ب گذشته مردی از این جهان در گذشت که 
هیچ یک از پیش��ینیان - در انجام وظیفه و اعمال شایسته 
بر او سبقت نگرفتند و از آیندگان نیز کسی را یارای پا به 

پایی او نیست...
و سپس فرمود: علی )ع( در شبی رخت از جهان بست که 
در آن شب عیسای مسیح به آسمان عروج کرد، یوشع بن 

نون جانشین موسای پیامبر نیز در آن شب درگذشت.
پ��درم در حالت��ی دنیا را ترک کرد که هیچ س��یم و زر و 
اندوخته ای نداشت. مگر تنها هفتصد درهم که از هدایای 
م��ردم به جا مانده بود که قصد داش��ت با آن خدمتکاری 
بگی��رد. در اینجا، امام گریس��ت و مردم نی��ز همصدا با 

حضرت مجتبی )ع( گریستند.

ام��ام مجتبی )ع( در س��ال چهلم هجرت و در س��ن 37 
س��الگی با مردم بیعت کرد و با آن ها شرط کرد که: با هر 
که من صلح کنم شما هم صلح کنید، با هر که من جنگ 

کنم شما هم جنگ کنید و آن ها قبول کردند.
در ضمن امام )ع( نامه ای به معاویه نوشت و او را دعوت 
ب��ه بیعت کرد و متذکر ش��د که اگر در ام��ر اداره جامعه 
اخالل کند و جاسوس بگمارد با قاطعیت برخورد خواهد 
کرد و در مورد دس��تگیری و اعدام دو جاس��وس وی به 

او هشدار داد.
معاویه در پاس��خ امام نوشت: ... من از تو سابقه بیشتری 
دارم، پ��س بهت��ر آن که تو پیرو من باش��ی. من نیز قول 
می دهم که خالفت مسلمانان، پس از من با تو باشد و هر 
چه بیت المال عراق است در اختیار تو خواهم گذارد... و 
چنین بود که معاویه از پذیرش حق امتناع ورزید و نه تنها 
از بیعت  با امام حس��ن )ع( خودداری کرد، بلکه عماًل به 
ط��رح توطئه علیه حضرت پرداخت و با خدعه و فریب 
و تطمیع، افرادی را برانگیخت تا نس��بت به قتل امام )ع( 
اقدام نمایند و سرانجام این امام مظلوم در بیت خودش به 
دست همسرش »جعده « زهر خورانده شد و به جای این 
که نوشی برای مولی باشد نیشی شد که جگر امام مجتبی 

علیه السالم را پاره کرد.
امام )ع( با دسیسه معاویه مسموم گردید... و پس از چهل 
روز در روز بیست و هشتم ماه صفر سال پنجاهم هجری 
به ش��هادت رسید و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. 

چونان خورشیدی در دل زمین.

آژیر

جامعه

اعتیاد؛ مهم ترین عامل طالق

پنجره

تست زیر تستی است که توسط میشل 
آرگل��ی در س��ال 2001 به س��فارش 
موسسه پرسشنامه خوشبختی آکسفورد 
تهیه شده است. تعداد تست های روان 
شناس��انه ای ک��ه میزان خوش��بختی و 
شادی انسان ها را تخمین می زنند کم 
نیستند. سئواالت برخی از آنها به همین 
 سادگی است که از خود شما می پرسند
»آی��ا خوش��بخت اید؟« برخ��ی نیز به 
کمک س��ئواالت پیچیده تر که ش��اید 
ارتباط��ی ه��م ب��ه موض��وع نداش��ته 
 باش��د می��زان ش��ادی ش��ما را اندازه

می گیرد.
 تست زیر از 2 جنبه بسیار جالب است: 
جنبه اول آنکه به مدت شش سال روی 
داوطلبان گوناگون مورد بررس��ی قرار 
گرفته و از نظر علمی تأیید شده است، 
جنبه دوم آنکه خوش��بختی را به عنوان 
 مساله ای ثابت و بادوام توصیف می کند
نه ی��ک احس��اس زودگ��ذر. اگر می 
خواهید واقعاً بدانید خوشبخت هستید 
یا خیر، توصیه می کنیم به مدت ش��ش 
م��اه هر ماه یک بار این تس��ت را حل 

کنید.
من بی نهایت خوشبخت هستم. حس 
می کنم آینده مملو از امید و آرزو است. 
از تم��ام زندگی ام به طور کامل راضی 
ام. ح��س م��ی کنم جوان��ب گوناگون 
زندگی را تحت کنترل دارم. گمان می 
کنم زندگی پر از پاداش است. از آنچه 
هستم احس��اس غرور می کنم. همیشه 
پاق��دم خوبی دارم. زندگی را دوس��ت 
 دارم. ج��ذب افراد مختلف می ش��وم
و به دوس��تی با آنان عالقه دارم. خیلی 
راحت و آسان تصمیم می گیرم. حس 
می کنم توانایی هر کاری را دارم. همیشه 
 با حس خوب از خ��واب برمی خیزم.
حس می کنم انرژی من تمام ناش��دنی 
است. کائنات همیش��ه بهترین ها را به 
من هدیه می دهن��د. حس می کنم در 

باالترین نقطه دنیا قرار دارم. 
از نظر روحی بس��یار خوب و هوشیار 
هس��تم. همه را دوست دارم. حس می 
کنم گذشته خوب و خوشبختی داشته 
ام. همیشه حتی در شرایط سخت حس 
شادی دارم. همیشه هر آنچه خواسته ام 
را انجام داده ام. از بودن با دیگران لذت 

می برم. همیشه در خوشحالی دیگران 
نقش��ی داش��ته ام. زندگ��ی من هدف 
دار و معنی دار اس��ت. انسان متعهدی 
هس��تم. گمان می کنم دنیا جای خوبی 
است. همیشه می خندم. انسان جذاب 
و دلپذیری هس��تم. همه چیز برای من 

جذاب و سرگرم کننده است. 
تفسیر آزمون 

 بعد از اتمام تست نگاهی به جواب های
خود بیندازید. اگر بیش��تر گزینه الف و 
ب را انتخ��اب کرده اید یعنی خیلی از 
زندگی خ��ود لذت نمی برید و چندان 
شاد نیستید. انتخاب گزینه های د و ه� 
یعنی به اندازه کافی شاد هستید، پس در 
همین حالت باقی بمانید. اما اگر بیشتر 
گزینه ج را انتخاب کرده اید یعنی شما 
قابلیت ش��اد بودن را داری��د، تنها الزم 
است کمی بیشتر تالش کنید و نگاه تان 
به زندگی مثبت تر باشد. فراموش نکنید 
برخی مسایل در شاد بودن ما تاثیر می 
گذارند. یکی از آنه��ا روابط اجتماعی 
ماس��ت. اف��رادی که رواب��ط اجتماعی 
خوبی برق��رار می کنند به طور معمول 
همیش��ه از حمایت خانواده و دوستان 
برخوردار می ش��وند. عامل بعدی کار 
یا تحصیل است. مهم و کاربردی بودن 
کار یا رش��ته تحصیلی ش��ما در میزان 
رضای��ت از زندگی تاثیر م��ی گذارد. 
فاکتور سوم شخصیت خود آدم هاست. 
داش��تن حس اعتماد به نفس، اعتقاد به 
معنوی��ات، ه��وش، جذابی��ت و حتی 
نوع لذایذی که می پس��ندیم در میزان 
ش��ادی ما تاثیر م��ی گذارند. تحقیقات 
نش��ان می دهد هیچ یک از ما به اندازه 
ای که دوست داریم ش��اد باشیم، شاد 
نیس��تیم. بع��د از اتمام تس��ت نگاهی 
 بیندازید ت��ا ببینید کجای کار می لنگد.
اصالح همان مس��اله می تواند شما را 

شادتر و خوشبخت تر کند.
طرز نمره دهی 

کافی اس��ت بین اعداد 1 تا 5 برحسب 
حس��ی که دارید یکی را انتخاب کنید: 
عدد 1 یعنی به طور کامل منفی و عدد 
5 یعن��ی ب��ه طور کامل مثب��ت. عدد 2 
کم��ی حس منفی پایین تری دارد. عدد 
3 تقریباً میانه و بی طرف اس��ت و عدد 

4 کمی مثبت است. 

نمره شادی شما چند است 

مرد مهربان مدینه متولد شد

با دس��تگیري س��ارقاني که اقدام به سرقت در چدني 
چاه هاي فاضالب در ش��اهین ش��هر مي کردند راز 

مفقود شدن این درها نیز کشف شد. 
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��اني پلیس، س��ر هنگ 
 غالمعباس بلفکه فرمانده انتظامي شهرستان شاهین شهر
و میمه با اعالم این مطلب اظهار داشت: در پي مفقود 
ش��دن تعدادي در چدني چاه هاي فاضالب س��طح 
شهر موضوع در دس��تور کار مأموران این فرماندهي 

قرار گرفت. 
وي اف��زود: پ��س از انج��ام تحقیق��ات الزم و ب��ه 
 کارگیري اقدامات فني و پیچیده پلیسي و راه اندازي
چن��د اکی��پ گش��ت محس��وس و نامحس��وس در 
نهایت دو س��ارق در حین س��رقت یکي از این درها 
 شناس��ایي و با عکس العمل س��ریع مأموران دستگیر

شدند.
 این مقام مسئول تصریح کرد: دربازرسي از خودروي 

وانت سارقان تعداد زیادي درهاي چدني و تابلوهاي 
راهنمایي و رانندگي کشف وضبط شد. 

فرمان��ده انتظامي شهرس��تان گفت: در ای��ن ارتباط 
دو س��ارق به نام ه��اي محمد و اکبر –ق دس��تگیر 
 و خ��ودروي آنان نی��ز توقیف و ب��ه پارکینگ منتقل

شد.
 این مق��ام انتظام��ي در ادام��ه افزود:متهمان پس از 
انتق��ال به کالنت��ري و در تحقیق��ات اولیه به چندین 
فقره س��رقت در چدني فاضالب معاب��ر و تابلوهاي 
آلومینیومي راهنمایي و رانندگي از سطح شهرستان و 

اصفهان اقرار کردند.
س��رهنگ بلفکه در پایان با بیان این که اموال مسروقه 
کش��ف ش��ده پس از طي مراح��ل قانون��ي تحویل 
ش��هرداري شده اس��ت خاطر نش��ان کرد: متهمان به 
هم��راه پرونده جهت س��یر مراح��ل قانوني تحویل 

مراجع قضایي شدند.

پلی��س اصفهان در عملیاتی ویژه چه��ار توزیع کننده 
مواد مخدر روان گردان را شناسایی و دستگیر کردند. 
مصطفی صادقیان سرپرست مرکز اطالع رسانی پلیس 
استان اصفهان اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی 
بر خرید و فروش مواد توس��ط چند توزیع کننده مواد 
در س��اعات مختلف ش��بانه روز پیگیری موضوع در 
دستور کار مأموران کالنتری 13 اصفهان قرار گرفت. 
وی افزود: پس از انجام تحقیقات الزم و کسب اطمینان 
از درستی موضوع با هماهنگی مقام قضایی مأموران به 
محل موردنظر اعزام ش��دند. این مقام مسئول تصریح 
کرد: متهم��ان با دیدن مأموران قصد فرار داش��تند که 
با عکس العمل مأموران زمین گیر و دس��تگیر شدند. 
سرپرس��ت مرکز اطالع رس��انی پلیس گفت: در این 
ارتباط چهار توزیع کننده موادمخدر روان گردان به نام 
ه��ای امراله-ت، ایوب-ن، نجیب اله- ت و محمد-ر 
دس��تگیر ش��دند. این مقام انتظامی در ادامه افزود: در 

بازرسی متهمان مقدار 50 گرم موادمخدر از نوع شیشه، 
30 گرم هروئی��ن، 20 گرم کراک، 3 گرم تریاک و دو 
عدد ترازوی توزین مواد کشف و ضبط شد. صادقیان 
در پایان خاطرنشان کرد: متهمان به همراه پرونده جهت 

سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

دستگیری سارقان درپوش چاه های فاضالب
 در شاهین شهر

دستگیری 4 توزیع كننده موادمخدر روان گردان 
در اصفهان

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران 
با اشاره به این که اعتیاد مهم ترین عامل 
طالق در کش��ور اس��ت گف��ت: برای 
کاهش طالق بای��د گروهی تخصصی 
متشکل از کارشناس، مددکار و مشاور 
در دادگاه های خانواده مس��تقر ش��وند. 
سید حسن موس��وی چلک در گفتگو 
با مهر افزود: پدیده های اجتماعی مانند 
ط��الق در جوام��ع و مناطق مختلف و 
حتی در میان اقشار متفاوت است. وی 
در م��ورد عوامل ایج��اد کننده طالق، 
تأکید ک��رد: براس��اس تحقیقات انجام 
ش��ده مصرف م��واد مخ��در، دخالت 
والدین و نارضایتی از روابط زناشویی از 
مهم ترین عواملی هستند که باعث وقوع 
 ط��الق در میان خانواده ها می ش��وند.
ب��ه گفت��ه رئی��س انجمن م��ددکاری 
اجتماعی ایران، س��وء زن زوجه نسبت 
ب��ه یکدیگ��ر، خش��ونت، ناب��اروری، 
داش��تن روابط نامش��روع، ارتکاب به 
 جرائ��م از عوامل فرع��ی وقوع طالق 

است. 
وی از کاهش زندگی مشترک خبر داد و 
گفت: براساس آمارهای به دست آمده 
در سال گذشته، بیشترین طالق در میان 
زوج هایی که کمتر از سه سال از زندگی 
آنها گذشته روی داده که مهم ترین دلیل 
آن برخ��وردار نبودن زوج ها از مهارت 
حل مسأله و مهارت های زندگی کردن 
اس��ت. ضمن این که بس��یاری از سوء 
تفاهم ها ب��ه دلیل حرف نزدن در میان 

آنها ایجاد شده است. 
موس��وی با اش��اره به این که از دوران 
کودکی باید بر روی سالمت اجتماعی 
اف��راد کار ک��رد، افزود: باید متناس��ب 
با س��ن اف��راد بلوغ اجتماع��ی آنها نیز 
باید رش��د کن��د تا مش��کالت کمتری 
در زندگی برایش��ان ایجاد ش��ود. وی 
اظهار داش��ت: به منظور کاهش طالق 
و ایجاد س��ازش باید در دادگاه ها یک 
تیم تخصصی ش��امل مشاور و مددکار 

حضور داشته باشد. 
براس��اس تحقیقات انجام شده مصرف 
مواد مخدر، دخالت والدین و نارضایتی 
مهم تری��ن  از  زناش��ویی  رواب��ط  از 
عوامل��ی هس��تند ک��ه باع��ث وق��وع 
 ط��الق در میان خانواده ها می ش��وند
وی با اش��اره به این که ه��م اکنون در 
بهزیس��تی مددکار ب��رای کاهش طالق 
وج��ود دارد، گفت: این امر باید فراگیر 

و در تمامی دادگاه ها انجام ش��ود. تنها 
حض��ور م��ددکار در بهزیس��تی برای 
کاه��ش طالق کاف��ی نیس��ت. رئیس 
انجم��ن م��ددکاری اجتماع��ی افزود: 
براس��اس آمارهای موجود از هر شش 
ازدواج در کش��ور یکی منجر به طالق 
می شود این درحالی است که در استان 
تهران از هر چهار و نیم ازدواج یکی به 

طالق می انجامد.
عالیم استعمال مواد مخدر  

 تغیی��ر رنگ چهره به خصوص لب  ها،
تغیی��ر حال��ت مردمک چش��م، تغییر 
کیفی��ت ص��دا در اثر الته��اب تارهای 
صوتي، داشتن چهره مغموم و محزون، 
خ��واب  آلودگی و ک��م  تحرکي، تغییر 
س��اعات خ��واب و بی��داري، تمای��ل 
به گوش��ه  گیری و معاش��رت کمتر با 
اعضاء خانواده، عدم توجه به نظافت و 
آراستگی ظاهري، الغر شدن و کاهش 
شدید وزن بدن، معاش��رت با دوستان 
ناب��اب، ماندن بی��ش از حد معمول در 
توالت به صورت مکرر، بستن در اتاق 
به روی خ��ود برای مدت��ی طوالنی و 
نی��ز قفل کردن آن ب��ه هنگام خروج از 
منزل، خارش پوست به خصوص نوک 
بیني، وجود آثار سوختگی در انگشتان 
و س��ایر اعضاء بدن و نیز در وس��ائل 
خانه، یافتن وسائل مربوط به استعمال 
موادمخدر یا وسائلی که به نوعی با آن 
مرتبط مي  باشد نظیر زرورق یا دستمال 
کاغذی آل��وده، کاغذ لوله ش��ده، میله 
 فل��زي، لوله خودکار آلوده، قرص  های

خواب  آور، قطره اس��تریل چش��می و 
غیره، درخواست مکرر پول برای امور 
نامشخص یا مفقود شدن اشیاء و وسائل 
قیمت��ی منزل، آبری��زش بینی بصورت 
مداوم، افزایش تعری��ق، جرم گرفتگی 
دندان ها و زبان، کاهش اشتها و تمایل 
زیاد ب��ه مصرف س��یگار، عصبانیت و 
پرخاش��گری، تغییر در گفتار و رفتار، 
خ��ودداری نمودن از کارهای س��نگین 
و جس��مانی، بي  عالقگ��ی به تحصیل 
و غیبت ه��ای غیرموج��ه در مدرس��ه، 
پرگوی��ی و دروغگویی و صحبت های 
نابجا، ضع��ف حافظه، عدم پایبندی به 
عهد و پیمان و عدم احساس مسئولیت، 
اس��تفاده غیرمعمول از عط��ر و ادکلن، 
خنده های بي  مورد، قرمز شدن سفیدی 
چش��م و خیره ش��دن به یک نقطه )از 

عالئم مخصوص مصرف حشیش(

دث
حوا
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهان

بهره برداری از دو هزار و 500 واحد 
مسكونی در منظریه شهركرد 

مدیرکل مسکن و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: بزودی بیش 
از دو هزار و 500 واحد مس��کونی در قالب مسکن مهر، خودمالکین، 
 بنگاه ه��ای زودب��ازه و اجاره داری در ش��هرک منظریه ش��هرکرد به 
بهره برداری می رس��د. علی ابراهیمی اظهار داشت: اسکان و استقرار 
خانوارها در این مناطق در گرو همکاری دستگاه های خدمات رسان و 

آماده سازی زیر ساخت ها است.
ابراهیمی تصریح کرد: ش��رکت آب و فاضالب شهری چهارمحال و 
بختیاری در مرحله اجرای عملیات شبکه گذاری فاضالب است و از 
میدان قمر بنی هاشم )ع( این شهر تا میدان میوه و تره بار را لوله گذاری 
شده است. وی از همکاری شرکت برق با این اداره کل در برقرسانی به 
این منطقه تشکر و تصریح کرد: این شرکت نیز از زمان اجرای ساخت 
و سازها همکاری الزم را داشته و هم اکنون در حال نصب چراغ ها و 
اقدام برای روشنایی معابر است. مدیرکل مسکن و شهرسازی استان در 
زمینه آسفالت معابر نیز اظهار داشت: محور های اصلی مواصالتی که 
نیازی به حفاری نداشته اند آسفالت شده و محورهای دیگر متناسب 
با تأسیسات زیر بنایی، دو تا سه ماه آینده آسفالت می شوند. ابراهیمی 
افزود: برای فضای س��بز این منطقه نیز طراحی های الزم انجام ش��ده 
و از س��وی شهرداری شهرکرد در حال اجرا است. مدیرکل مسکن و 
شهرسازی چهارمحال و بختیاری به توسعه فرهنگی در منظریه اشاره 
کرد و گفت: به این منظور دو باب مدرسه و سه مسجد در این منطقه 
در حال ساخت است. این مسئول ادامه داد: زمین های بهداشتی درمانی 
نیز به دانشگاه علوم پزشکی و معاونت بهداشتی این استان برای برنامه 

ریزی های سال 90 تحویل داده شده است. 

مديرعاملسازمانهمياريشهرداريها:
شهرداري ها براي تحقق دولت الكترونیك 

فرهنگ سازي كنند
مدیرعامل سازمان همیاري  شهرداري هاي چهارمحال و بختیاري گفت: 
ش��هرداري ها باید براي توسعه خدمات الکترونیک خود به شهروندان 
عالوه بر فراهم کردن بسترها و زیرساخت ها فرهنگ سازي الزم را نیز 
انجام دهند. ظاهر خالدي در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: از ابتداي 
سال  جاري تاکنون با استفاده از نیروي هاي مجرب 14 هزار تن آسفالت 
معادل 100 هزار مترمربع آس��فالت در این استان تولید و پخش شده 
اس��ت. وي افزود: این میزان آسفالت تولید ش��ده به  وسیله دو اکیپ 
درشهرهاي شهرکرد، سامان، بن، باباحیدر و هفشجان به منظور اجراي 
پروژه هاي راه و ترابري، ش��هرداري هاي اس��تان، شرکت شهرک هاي 
صنعتي و ش��رکت هاي خصوصي فعال در این اس��تان پخش و اجرا 
ش��ده اس��ت. خالدي ادامه داد: در حال حاضر یک کارخانه آسفالت 
120 تني تمام اتوماتیک در این اس��تان فعال اس��ت. وي با تش��ریح 
وظایف و مأموریت هاي سازمان همیاري شهرداري ها، گفت: سازمان 
همیاري ش��هرداري ها براس��اس قانون به عنوان ی��ک نهاد عمومي و 
پش��توانه شهرداري ها از نظر اقتصادي محس��وب مي شود. مدیرعامل 
سازمان  همیاري شهرداري هاي چهارمحال و بختیاري خاطرنشان کرد: 
این س��ازمان با هماهنگي مقام هاي استراتژیک مثل استاندار که رئیس 
ش��وراي این سازمان است متناس��ب با توسعه استان و براساس اسناد 
باالدستي، چشم انداز مأموریتي خود را ترسیم مي کند. وي بر ضرورت 
پاسخگویي به مطالبات مردمي در راستاي برخورداري از شهري زیبا 
و س��الم تأکید کرد و گفت: شهرداري هاي کشور و به ویژه این استان 
توانس��ته اند گام هاي موثري براي ارائه خدمات خود به شهروندان به 
ص��ورت الکترونیک بردارند که الزم اس��ت تا این خدمات به صورت 
گس��ترده اي در دستور کار قرار بگیرد. خالدي با بیان این که رسیدن به 
ش��هر الکترونیک بدون داشتن شهروند الکترونیک بي معناست، اظهار 
داشت: ش��هرداري ها باید براي توس��عه خدمات الکترونیک خود به 
شهروندان عالوه بر فراهم کردن بسترها و زیرساخت ها فرهنگ سازي 

الزم را نیز انجام دهند. 
وي در ادام��ه با بی��ان این که چالش آلودگي بصري در ش��هرها، یک 
موضوع اساس��ي و ریشه دار است، گفت: این معضل را نمي توان فقط 
وابس��ته به یک عامل همچون ضعف قانوني خواند، چراکه بر اساس 
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران درخصوص ضوابط 
و مقررات ارتقاي کیفي سیما و منظر شهري، شهروندان موظف هستند 
هنگام تشکیل پرونده و صدور پروانه ساخت، نقشه نما را هم ارائه کنند 
و اگر پس از دریافت مجوز، این نقشه را اجرا نکنند، پایان کار به آنها 

داده نمي شود.

پنج میلیارد ریال هزینه توسعه تفرجگاه 
ملی زمانخان شده است

مدیرکل می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی وگردش��گری چهارمحال 
و بختی��اری گفت: برای توس��عه امکانات رفاه��ی و ارائه خدمات به 
گردش��گران تاکنون پنج میلیارد ریال اعتبار هزینه توسعه تفرجگاه پل 

زمانخان شده است. 
مژگان ریاحی افزود: امس��ال نیز بیش از یک میلیارد ریال اعتبار برای 
کمک به توس��عه این تفرجگاه ملی اختصاص یافته است. وی اظهار 
داشت: سیاحتگاه زمانخان یکی از آثار تاریخی ثبت شده در فهرست آثار 
طبیعی ملی به عنوان یکی از جاذبه های مستعد توسعه و گردشگرپذیر 
همچنان نیازمند حمایت بیش��تر برای جذب سرمایه گذاری و توسعه 
امکانات رفاهی اس��ت. وی با بیان این که در یک آمارگیری از یکم تا 
15 تیرماه حدود 15 هزار نفر از این سیاحتگاه متنوع بازدید کرده اند، 
تصریح کرد: همواره میزان گردش��گران این مکان مفرح رو به افزایش 
است. ریاحی معقتد است، ساالنه بیش از یک میلیون گردشگر از پل 

تاریخی زمانخان بازدید می کند.

عملیات حفاری تونل غربی خط یك 
مترو اصفهان پایان یافت

عملیات اجرایی حفاری خط یک تونل متروی اصفهان با حضور استاندار 
و جمعی از مدیران استان و شهر اصفهان به اتمام رسید. به گزارش ایرنا 
در آیی��ن اتمام اجرای حفاری تونل غربی خط یک مترو اصفهان که در 
ایستگاه شریعتی خیابان چهار باغ باال برگزار شد، مدیر عامل شرکت قطار 
ش��هری اصفهان گفت: خط یک تونل غربی متروی اصفهان از خیابان 
امام خمینی)ره( - اول خیابان عاشق آباد تا صفه امتداد دارد. عبدالجواد 
زعفرانی افزود: این تونل با اجرای قطعه میانی آن به طول حدود 9 کیلومتر 
با مقطع دایره ای به قطر شش متر و در عمق متوسط 17 متری از سطح 
زمین به همراه سازه های جانبی تکمیل شده است. وی اضافه کرد: پروژه 
قطعه جنوبی متروی اصفهان شامل طراحی و اجرای حدود پنج کیلومتر 
تونل با مقطع نعل اسبی به اقطار شش و 9 متر در عمق متوسط 17 متری 
به همراه سازه های جانبی می باشد. زعفرانی در خصوص تونل شرقی 
خط یک متروی اصفهان اظهار داشت: این تونل نیز از ابتدای خیابان چهار 
باغ باال عبور کرده و هیچگونه آسیب به هتل سوئیت با 40 سال قدمت و 
دیگر سازه های اطراف آن وارد نشده و خطری برای این سازه ها ندارد. 
وی با بیان این که حفاری یکهزار و 300 متر دیگر از تونل ش��رقی خط 
یک مترو اصفهان باقی مانده، ادامه داد: دستگاه تی بی ام اکنون در ایستگاه 
چهارباغ باال قرار دارد. مسیر خط یک مترو اصفهان از صفه در جنوب 
اصفهان تا ملک شهر در شمال اصفهان بیش از 20 کیلومتر طول دارد و 
حدود 10 سال عملیات حفاری آن به طول انجامیده است. حفاری تونل 
شرقی خط یک مترو اصفهان به دلیل انحرافی که دو سال قبل در مسیر 
حرکت دستگاه تی بی ام ایجاد شد به تاخیر افتاده و هنوز یکهزار و 300 

متر از طول این تونل حفاری نشده است.
تکميلمترویاصفهاننيازمند500ميلياردتوماناعتبار

رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان نیز در این مراسم با عالم این که 
تکمیل متروی اصفهان نیازمند اعتباری بالغ بر 500 میلیارد تومان است 
اظهار داش��ت: از نمایندگان اس��تان در مجلس ش��ورای اسالمی انتظار 
می رود، تالش کنند تا از صندوق توسعه ملی برای متروی اصفهان سهم 

ویژه ای در نظر گرفته شود. 
عباس حاج رسولی ها اضافه کرد: در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز 
متروی اصفهان این پروژه حداکثر تا دو سال دیگر به بهره برداری خواهد 
رسید. وی میزان اعتبار مورد نیاز برای اجرای خط شرق به غرب متروی 
اصفهان را حدود 300 میلیارد تومان دانست و گفت: امسال برای متروی 
اصفهان کمتر از 90میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که با این میزان 
اعتبار نمی توان این طرح را در مدت زمان تعیین شده به اتمام رساند و 
باید اعتبار تخصیصی برای این طرح افزایش یابد. حاج رس��ولی ها از 
گشایش پاکت های مناقصه خرید واگن های متروی اصفهان خبر داد 
و اضافه کرد: پیمانکار س��اخت واگن های مترو اصفهان و مجری امور 
مرتبط با تجهیز متروی اصفهان مشخص می شود. وی ادامه داد: تکمیل 
متروی این شهربخش قابل توجهی از مشکالت حمل و نقل و ترافیک را 
رفع خواهد کرد. رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان، تملک و آزادسازی 
مسیر متروی اصفهان را مهم ترین مشکل شهرداری های مناطق در مسیر 

متروی اصفهان بیان کرد.

شهردارزرينشهر:
آلودگی شهرستان لنجان

غیر قابل انكار است
شهردار زرین شهرگفت: آلودگی شهرستان لنجان غیر قابل انکار است. 
علی اصغر ذاکر هرندی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: آلودگی شهرستان 
لنجان موضوع غیرقابل انکاری نیس��ت چرا ک��ه ذوب آهن صنعتی با 
س��ابقه باالی 40 سال در این شهرس��تان در حال فعالیت است.  وی با 
اش��اره به اقدامات ذوب آهن در استفاده از فیلترهای کاهنده آلودگی و 
قوس های الکترونیکی و تغیرات دیگر در سیستم های تولید افزود: این 
فعالیت ها با مش��اوره کش��ورهای خارجی صورت می گیرد با این حال 
س��رعت عمل پیش��رفت آن در دس��ت مدیران ذوب آهن است. وی 
در خصوص س��رانه 33مترمربعی فضای س��بز زرین شهر برای مقابله 
با آلودگی های منطقه بیان کرد: س��رانه33 متر مربعی فضای سبز زرین 
شهری در کل کشور رقمی بی سابقه است که برای مقابله با آلودگی که 
ذوب آهن ایجاد می کند این رقم فضای س��بز ضروری اس��ت. شهردار 
زرین ش��هر اصلی ترین مس��یری که عوارض آالیندگی ذوب آهن در 
آنها هزینه می شود را ایجاد فضای س��بز عنوان کرد و ادامه داد: احداث 
بی��ش از 22 پارک تفریح��ی و عمومی با مس��احت 210 هکتار برای 
جمعیت 56 تا 60 هزار نفری زرین ش��هر از جمله این اقدامات است. 

رئيسشعبخانهصنعتومعدنشهرستاننطنز:
تبدیل نطنز در آینده ای نه چندان دور 

به قطب صنایع مفتولی
رئیس ش��عبه خانه صنعت و معدن شهرس��تان نطنز گفت: پیش بینی 
می گردد در آینده نه چندان دور این شهرستان به قطب صنایع مفتولی 
تبدیل گردد. به گزارش ایسنا، غالمرضا عبدالهی اظهار کرد: شهرستان 
نطن��ز دارای 134 واحد تولیدی دارای پروانه به��ره برداری و گواهی 
فعالیت صنعتی در نساجی، شیمیایی، فلزی، سلولزی، کانی غیر فلزی 
و غذایی دارویی با اشتغال بیش از چهار هزار نفر می باشد. وی اضافه 
کرد: تعداد 49 معدن با اشتغال بیش از یکهزار و 200 نفر و 35 معدن 
س��نگ تزئینی از ن��وع گرانیت و تراورتن در این شهرس��تان در حال 
فعالیت می باش��د. رئیس شعب خانه صنعت و معدن شهرستان نطنز 
با بیان این که حدود 140 فقره جواز تأس��یس با پیشرفت فیزیکی 10 
درصد به باال در شهرک ها و نواحی صنعتی استقرار دارند، خاطر نشان 
کرد: با بهره برداری از این پروژه ها زمینه اشتغال پنج هزار نفر فراهم 

خواهد شد. 

معاون خدمات شهری ش��هردای اصفهان با بیان این 
که ش��هرداری در تالش اس��ت تا فضاهای سبز شهر 
را فقط زنده نگه دارد، گفت: با افزایش خشکس��الی، 
وضعیت فضای س��بز ش��هر اصفهان اس��ف بار شده 

است.
به گزارش ایمنا، محس��ن رنجبر ب��ا تأکید بر این که 
کمبود آب و پایین رفتن س��طح آب های زیر زمینی، 
فضاهای س��بز کالنش��هر اصفهان را با تهدید جدی 
روبه رو کرده است، اظهار داشت: شهرداری با انتقال 
آب از طریق تانکر به مناطقی که با خش��کی ش��دید 
روبه رو ش��ده اند در تالش اس��ت ت��ا این فضاهای 
س��بز را زنده نگ��ه دارد ای��ن در حالیس��ت که این 
 می��زان آبیاری برای س��یرآب ش��دن درخت��ان کافی 

نیست. 
وی با تأکید بر این که ش��هروندان اصفهانی س��زاوار 
تحمل این وضعیت نیس��تند، ادامه داد: فضاهای سبز 
نصف جهان دیگر طراوت و ش��ادابی قبل را ندارند 
و در واقع اصفهان تمام بار خش��کی زاینده رود را بر 

دوش می کشد. 
معاون خدمات ش��هری شهردای با تأکید بر این که با 
ادامه این روند، مرگ تدریجی فضاهای سبز اصفهان 
رقم زده می شود، اظهار داشت: وضعیت آب های زیر 
س��طحی هر روز بحرانی تر می شود و شهر اصفهان 
 ب��رای ادام��ه زندگی نیازمن��د زنده ش��دن زنده رود 

است. 
وی با بیان این که 40 تانکر و تریلر روزانه آب را از 
چاه های دارای آب به مناطق خشک منتقل می کنند، 
تصریح کرد: با خشکی زاینده رود، شهرداری روزانه 
با صرف هزینه گزاف به وس��یله تانکر آبیاری فضای 
س��بز را انج��ام می دهد. رنجبر اضافه ک��رد: با ادامه 
این روند و اس��تفاده بیش از حد از چاه ها همچنین 
پایین رفتن سطح آبهای زیر زمینی، آب های شیرین 
باقی مانده در س��فره های آب زیرزمینی کیفیت خود 
را از دس��ت می دهند و آب ش��ور به س��مت آنها در 

حرکت اس��ت، همچنان که اکنون نیز ش��اهد ش��ور 
ش��دن تعدادی از چاه ها هستیم. وی خواستار تعیین 
تکلیف هرچه س��ریع تر حق آب��ه مناطق مختلف در 
مس��یر رودخانه ش��د و اظهار امیدواری کرد که طبق 
گفته اس��تانداری و آب منطقه ای با جاری شدن آب 
در زاین��ده رود در پاییز با اختص��اص حق آبه های 
مناطق مختلف ش��هر از جمل��ه مادی ها و انهار که به 
عنوان یکی از ویژگی های ش��اخص ش��هر اصفهان 
به حس��اب می آیند، فضاهای سبز نیمه جان نصف 

جهان دوباره زنده و شاداب شوند. 
معاون خدمات شهری شهرداری با اشاره به پیشروی 
کویر در ش��هر اصفهان، نقش رودخان��ه زاینده  رود 
ب��رای جلوگیری از این پدیده را اساس��ی و غیرقابل 
ان��کار دانس��ت و افزود: متأس��فانه با ای��ن روند به 

 زودی فالت مرکزی کش��ور ب��ه کویر تبدیل خواهد 
شد. 

وی با تأکید بر این که آثار خشکسالی در جای جای 
شهر هویداست، آلودگی هوا، کاهش جذب گردشگر 
و تضعی��ف روحیه ش��هروندان را از جمله این آثار 
دانس��ت و یادآور شد: مردم ش��هر اصفهان الیق این 

وضعیت نیستند. 
زاین��ده رود روزگاری قلب تپنده ش��هر اصفهان بود 
اما امروز در حس��رت یک قطره آب می سوزد و به 
دنبال آن رنگ س��بز درختان این عروس ش��هرهای 
ایران اکنون به خاکس��تری گراییده و درختان فضای 
س��بز این ش��هر در معرض بی آبی شدید قرار گرفته 
 اند؛ چ��ه آین��ده ای در انتظار نصف جهان نشس��ته 

است...؟

دادس��تان عمومی و انقالب اصفه��ان گفت: مصادیق 
بد حجابی طی س��ال های گذشته با نصیحت، هشدار و 
تذکر صورت گرفته و حجت بر بد حجابان تمام شد. به 
گزارش فارس، محمد رضا حبیبی در نشست مطبوعاتی 
خود در جمع خبرنگاران با تش��ریح بر طرح های ویژه 
ماه مب��ارک رمض��ان در مورد حجاب اظهار داش��ت: 
مصادی��ق بد حجابی و نیز ماهواره از جمله موارد بارز 
معضالت اجتماعی هس��تند که برای برخ��ورد با این 
معضل اجتماعی دس��تورالعمل  هایی از س��وی دستگاه 

قضا جهت پیش گیری در این امر صادر شده است. 
وی اف��زود: به تازگی در م��اه رمضان خطاب به پلیس 
و بسیج دس��تورالعمل صادر شده است که با توجه به 
برخی اقداماتی که در طول س��ال  های گذشته در زمینه 
نصیحت، هشدار و تذکر لسانی صورت گرفته حجت 
بر بدحجابان تمام ش��ده و اکنون این مسأله به مرحله 

برخورد قانونی رسیده است. 
جريمه50تا500هزارريالنقدیو10روز

تادوماهحبسبرایبدحجابان
دادستان عمومی و انقالب اصفهان با بیان این که در آیات 
و روایات نیز بحث حجاب و دس��تورالعمل های حفظ 
آن تذکر داده شده است، تصریح کرد: از منظر قانونی و 
در تبصره ماده 638 مجازات اسالمی زنان بدون حجاب 
ش��رعی در معابر و انظار عمومی، به 10 روز تا دو ماه 
حبس و نیز 50 تا 500 هزار ریال جریمه نقدی محکوم 
می ش��وند که در صورت صدور حکم حبس بر اساس 
قانون در آمدهای دولت قابل تبدیل به پرداخت جریمه 
نقدی است. وی ادامه داد: مسأله برخورد با بد حجابی از 
حیث انتظارات عمومی مردم نیز یک حجت تمام شده 
است و نمونه بارز آن دو تظاهرات عمومی سال گذشته 
و درخواس��ت به حق برخورد با بد حجابی در اصفهان 
اس��ت. حبیبی با تأکید به این که تعداد انگشت شماری 
از زنان به عمد در هنجار شکنی بد حجابی نقش دارند، 
اضافه کرد: برخی از این افراد با ظاهر ش��دن پوش��ش 
نامناس��ب که در دس��تورالعمل آمده قصد عادی کردن 

بد حجابی را در جامعه دارند. 
وی افزود: تجربه نش��ان داده اس��ت که زمینه بسیاری 
از جرائم خش��ن و تجاوز به عنف و موارد ناموسی به 
خاطر پوش��ش های بد و عدم رعایت مسائل شرعی و 
ارزش��ی است. دادستان عمومی و انقالب اصفهان بیان 
داشت: به تازگی دستورالعملی به پلیس صادر شده که 
در آن تأکی��د کرده که با افرادی با وضعیت نامناس��ب 
در ابتدای امر برخورد به صورت لس��انی و تذکر و در 
صورت مش��اهده تکرار رفتار و نیز توهین و نپذیرفتن 

امر، تشکیل پرونده شود. وی در ادامه صحبت های خود 
به نمونه ای از هنجارشکنی ها اشاره کرد و اظهار داشت: 
ع��ده ای در روزه��ای خ��اص و در مکان های خاص 
س��وار خودرو ش��ده و ترویج بد حجابی را با حرکات 
ناموزون از جمله، تردد با س��رعت، حرکات مارپیچ و 
الیی کش��یدن در خیابان ها انجام می دهند که عالوه بر 
ترویج بدحجابی منجر به آلودگی صوتی نیز ش��ده اند. 
حبیبی با بیان این که تاکنون شاکیان زیادی با ارسال نامه  
و امضا بیش از صد نفر شکایت کرده اند، تصریح کرد: 
شاکیان خواس��تار برخورد قاطع نیروی انتظامی با این 
افراد ش��ده اند. وی ادامه داد: در همین راس��تا به پلیس 
اجازه داده ش��ده است که به سرنشینان ذکور که ایجاد 
مزاحمت می کنند، اجازه توقیف خودرو و نیز انتقال به 

پارکینگ داده شود. 
ابالغي��هعدمپذي��رشزنانبدحج��ابصادر

شدهاست
دادستان عمومی و انقالب اصفهان همچنین از برخورد 
و تذک��ر اداره نظارت بر اماکن عمومی و پلیس امنیت 
خب��ر داد و گف��ت: ب��ه س��ازمان های اتوبوس رانی و 
تاکسی رانی و اصناف ابالغ شده که از ارائه خدمات به 

افراد بد حجاب خودداری کنند. 
وی ب��ا تأکید به این ک��ه اکنون این ابالغی��ه در غالب 
دس��تورالعمل است و هنوز اجرایی نشده است، اضافه 
ک��رد: در ادارات ه��م این دس��تورالعمل ابالغ خواهد 
ش��د که حداقل به موجب قانون به کارکنان خود تذکر 
دهند موازین ش��رعی را رعایت و مراجعین بد حجاب 
را پذیرش نکنند. حبیبی همچنی��ن ادامه داد: به پلیس 
تأکید شده است که از مأموریت ستاد امر و به معروف 
و نهی از منکر حمایت جدی کنند و در کنار افراد پلیس 
و بس��یجیانی که دارای کارت رابطین هس��تند با شرط 

برخورد محترمانه استفاده شود. 
کارتس��وختراکبانموتورسواردربزرگراه

قطعمیشود 
وی با بیان این که جرائم علیه امنیت عمومی، س��رقت 
ب��ه عنف، تعرض به نوامیس توس��ط برخی از افراد با 
خودروهایی با پالک مخفی، مخدوش و جعلی صورت 
می گیرد، بیان داشت: وسیله نقلیه هایی که پالک نداشته 
یا جعلی باش��د حق تردد نداش��ته و مأموران کالنتری 
اجازه توقیف ماش��ین بدون پالک، مخدوش یا جعلی 
را دارند. دادس��تان عمومی و انقالب اصفهان همچنین 
به برخی موتورس��واران چند ترکه در بزرگراه ها اشاره 
ک��رد و افزود: این افراد امنیت مردم را به هم زده که با 
این افراد و نیز افرادی که از وسیله سالح سرد استفاده 

می کنن��د، برخورد قاطع می ش��ود. وی ب��ا بیان این که 
باالترین آمار فوتی های تصادفی استان مربوط به عبور 
موتورس��یکلت ها در بزرگراه ها اس��ت، ادامه داد: تردد 
موتورس��یکلت در بزرگراه خالف قانون اس��ت که در 
صورت عدم رعایت مق��ررات این اختیارات به پلیس 
داده شده که موتورسیکلت های متردد در بزرگراه ها را 
چه از طریق مش��اهده حضوری و یا با دوربین رصد و 
کارت سوخت آنها قطع شود، که البته فعال شدن دوباره 
کارت با الزام رعایت قانون همراه است. حبیبی یادآور 
ش��د: این راهکار برای جلوگیری از تردد در بزرگراه ها 

است و هنوز دستورالعمل و ابالغ نشده است. 
باکسانیکهماهوارهآنهادرديدعمومیباشد،

برخوردقانونیمیشود
وی در بخش��ی دیگ��ر از صحبت ه��ای خود به بحث 
ماهواره و این که برخورد با استفاده کننده، تولید کننده و 
نیز توزیع کننده در دستور کار قرار گرفته است، اظهار 
داش��ت: بحث ماهواره منهای بحث قانونی ممنوعیت، 
نگهداری، تجهی��زات ماهواره ای به ق��وت خود باقی 
است. دادس��تان عمومی و انقالب اصفهان با تأکید به 
این که ش��بکه های مختلف بمباران فرهنگ��ی را برای 
گرفت��ن حق پایبندی و ارزش ها آغ��از کرده اند، گفت: 
ایستادگی سی و چند سالگی ایران به واسطه پایبندی به 

همین اعتقادات و ارزش ها بوده است. 
وی اظهار داش��ت: بر مبنای این دستورالعمل با کسانی 
که ماهواره آنها در دید عمومی باش��د و یا کس��انی که 
شاکی داشته باش��ند برخورد قانونی صورت می گیرد. 
حبیبی با بیان این که مأموران در صورت وجود ش��اکی 
و فقط از مورد ش��کایت شده حق جمع آوری ماهواره 
را دارند، اف��زود: مأموران نیروی انتظامی در راس��تای 
جمع آوری ماهواره ها برای ورود به منازل نیاز به حکم 

قضایی دارند. 
چايخانههایمتخلفپلمبمیشوند

وی همچنین به وضعیت قهوه خانه های استان اصفهان 
اش��اره و ادام��ه داد: بحث چایخانه ها ب��ه علت این که 
در حال حاض��ر یکی از مباحث تفریحی اس��ت و از 
نظر کارشناس��ان دس��تگاه های مختلف نمی توان این 
اماکن را جمع آوری ک��رد. حبیبی با بیان این که برخی 
از محدودیت ها برای چایخانه تعریف ش��ده اس��ت، 
اضافه کرد: از جمله محدودیت های تعریف شده برای 
چایخانه  های اصفهان عدم پذیرش خانم ها و همچنین 
عدم ارائه خدمات به افراد زیر 18 س��ال اعالم اس��ت 
که چنانچه این اماکن مسائل اخالقی را رعایت نکنند، 

مغازه آنها پلمب خواهد شد.

وضعيتاسفبارشهربامرگزايندهرود؛

رمقی برای فضای سبز اصفهان نمانده است

دادستانعمومیوانقالباصفهان:
حجت بر بد حجابان تمام شد

افتتاح12دهياریتازهتأسيس
درچهارمحالوبختياریدرهفتهآينده
بختی��اری  و  چهارمح��ال  اس��تانداری  روس��تایی  ام��ور  مدی��رکل 
 گف��ت: 12دهیاری ت��ازه تأس��یس در این اس��تان، هفته آین��ده افتتاح 

می شود.
 داری��وش رضای��ی اف��زود:180 میلیون ری��ال اعتبار ب��رای تجهیز این 
دهیاری ها در شهرس��تان های اردل و لردگان هزینه ش��ده اس��ت. وی 
اظهار داش��ت: چهار دهیاری در روس��تاهای کوران آباد، ارجل، ش��یخ 

محمود و عزیز آباد در شهرستان اردل افتتاح می شود. 
رضایی بیان داشت: دهیاری روستاهای منارجان، دره چنار، چالشیرین، 
آبزا سردش��ت، اس��الم آباد، ش��ش بره صفلی، لیراب��ی و صالحات در 
شهرس��تان ل��ردگان نیز در هفت��ه آینده افتت��اح می ش��ود. وی یادآور 
 ش��د: در روس��تاهای مذک��ور جمعیتی بی��ش از 10 هزار نفر س��اکن 

است. 

پايانطرحضيافتانديشه
استاداندانشگاههادرکاشان

آیین اختتامیه طرح ضیافت اندیشه استادان دانشگاه های منطقه کاشان، 
روز گذش��ته در تاالر آزادی دانش��گاه کاش��ان برگزار شد. مسئول نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کاشان با اعالم این خبر گفت: 
به حول و قوه الهی آیین اختتامیه طرح ضیافت اندیشه استادان به همراه 
جش��ن میالد با س��عادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی، مصادف با 
چهاردهم ماه مبارک رمضان، برگزار ش��د. حجت االس��الم والمسلمین 
خادمیان افزود: طرح ضیافت اندیش��ه اس��تادان با حض��ور 140 نفر از 
استادان دانشگاه های منطقه کاشان در راستای تقویت و تعمیق باورهای 
دینی، اعتقادی و فرهنگی، اجتماعی استادان برگزار شده بود. وی ضمن 
تقدیر از همه اس��تادانی ک��ه با حضور در بهتر برگزار ش��دن این طرح 
نقش آفرین بودند ابراز امیدواری کردند طرح ضیافت اندیشه استادان در 

سال های آتی نیز با جدیت بیشتری برگزار گردد.

بودجهسال90شهرداریمبارکه
31ميلياردتوماناعالمشد

ش��هردار مبارکه گفت: بودجه پیش بینی شده سال 90 ش��هرداری مبارکه 31/8 
میلیارد تومان است. جواد جمالی افزود: از این اعتبار 79 درصد به امورعمرانی و 
21 درصد به امور جاری اختصاص دارد. ش��هردار مبارکه با بیان این که در چهار 
سال گذشته دو سازمان بهس��ازی و نوسازی بافت فرسوده و پارک ها و فضای 
سبز به ساختار شهرداری مبارکه افزوده شد، اظهار داشت: طرح مصوب مطالعات 
فضای سبز شهر مبارکه از 285 هکتار به 500 هکتار به تأیید وزارت کشور رسیده 
و اعتبار مورد نیاز آن از س��وی سازمان همیاری شهرداری ها در حال تخصیص 
است. وی با اشاره به سرانه 43 متر مربع فعلی فضای سبز شهر مبارکه افزود: با 
اجرای این طرح سرانه فضای سبز شهر مبارکه به دو برابر افزایش می یابد. جمالی 
با بیان این که ش��هرمبارکه از نظر زیر س��اخت ها با مشکالت زیاد مواجه است 
خاطر نش��ان کرد: پروژه های اجرا شده یا در حال اجرا در شهر مبارکه با هدف 

توسعه شهر و توجه به کیفیت اجرای کار پیگیری شده است. 

کارگاهآموزشیبازرسیکاالهایصادراتی
بهعراقدرشهرکردگشايشيافت

مدیرکل بازرگانی چهارمحال و بختیاری از برگزاری کارگاه توجیهی- آموزشی 
بازرسی کاالهای صادراتی چهارمحال و بختیاری به عراق در شهرکرد خبر داد. 
اسماعیل کاویانی همچنین اظهار داشت: 40 کارشناس، صادر کننده و تولیدکننده 
کاال در این کارگاه آموزش��ی با جدیدترین قوانین و مقررات بازرس��ی کاالهای 

صادراتی به عراق آشنا می شوند. 
 SGS وی، حساسیت دولت عراق در زمینه واردات کاال از کشور و اخذ گواهی
در مرزه��ای ورودی ع��راق را از ضرورت های برگزاری این کارگاه تخصصی 
عنوان کرد. کاویانی بیان داش��ت: افزایش اطالعات واحدهای تولیدی در زمینه 
صادرات کاال، آشنایی با اطالعات تجاری روز و مقررات و بخشنامه ها، آگاهی 
از پوشش های حمایتی و بیمه ای و روش های بازاریابی از محورهای آموزشی 
این کارگاه تخصصی است. 80 درصد صادرات کاالهای چهارمحال و بختیاری 

به کشور عراق است.
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ثانیه ای تأمل:
-آنان که نماز به پا می دارند و ازآنچه روزیشان نمودیم انفاق می کنند به حقیقت آن ها ایمان آورندگان هستند. )انفال-آیه3و4(

-آیامی دانید تنها دربخش فرهنگی آموزشی امداد درسال 89بالغ بر5میلیارد تومان براي دانش آموزان هزینه شده است؟

                                                                                                                                                         روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان

گوناگون
باورنکردنی

گروه��ی از دیرینه شناس��ان دریافتند که 
پرنده غول پیکری که اواخر دوره کرتاسه 
می زیس��ته پرن��ده الهام بخش س��یمرغ 

افسانه ای بوده است.
دیرینه شناس��ان ایرلندی و انگلیس��ی از 
دانش��گاه دوبلین و دانشگاه پیستبورگ با 
بررسی بقایای فسیلی پرنده ای عظیم که 
بیش از سه متر طول و بیش از ۵۰ کیلوگرم 
وزن داشته است دریافتند که این فسیل ها 
مرب��وط به بزرگ ترین پرن��ده ای بوده که 
تاکنون ب��ر روی زمین خرامیده اس��ت. 
این فس��یل ها در طول اکتشافات یک تیم 
آلمانی در سال ۱۹۷۰ در شمال قزاقستان 
کشف و سپس با استفاده از گچ، چسب 
و نقاشی بازسازی و در موزه ای در بلژیک 
نگهداری شدند. اکنون محققان دانشگاه 
دوبلین با استفاده از مواد حالل، چسب ها 
و گچ ها را از روی این اس��تخوان ها پاک 
کردند و به نتایج جالبی در مورد این پرنده 

رسیدند. 
این بررسی ها نشان می دهد که این پرنده 
در اواخر دوره کرتاسه در ۸۵ میلیون سال 
قبل در کنار دایناسورهای آسیای مرکزی 

زندگی می کرده است. به نظر می رسد این 
پرنده الهام بخش س��یمرغ افسانه ای بوده 
است که در داستان های شاهنامه فردوسی 
از آن یاد شده است و به همین دلیل اسم 
علم��ی  Samrukia nessovi را برای 
آن برگزیده ان��د. این فس��یل ها مربوط به 
دو طرف آرواره زیرین این پرنده اس��ت. 
اندازه این استخوان ها بیش از ۲۷ سانتیمتر 
و طول جمجمه آن ۳۰ س��انتیمتر است. 
ارتفاع این سیمرغ دوره کرتاسه، به دو تا 
سه متر و طول بال های آن در حالت پرواز 

به چهار متر می رسیده است. 
این دانشمندان در این خصوص توضیح 
دادند: »این یکی از بزرگ ترین پرندگانی 
است که تاکنون زیسته اند. ما چیز زیادی 
درباره آن نمی دانیم اما می دانیم که آرواره 
پایینی این پرنده چندان بزرگتر از آرواره 
پایینی یک شترمرغ امروزی نبوده است.« 

براساس گزارش گاردین، در سال ۱۹۹۰ 
فس��یل های پرنده بزرگ دیگ��ری به نام 
 Gargantuavis کش��ف ش��د ک��ه در 
حدود ۷۰ میلیون س��ال قبل در ش��مال 

فرانسه امروزی می زیسته است.

ص��دای هوم در ش��هر تاوس: تعدادی از س��اکنین و 
بازدید کنندگان از شهر کوچک تاوس در ایالت نیو مکزیکو 
سال هاست که تحت تاثیر صدایی ضعیف با فرکانس پایین 
در بیابان های این شهر قرار گرفته اند. عجیب تر اینجاست 
که تنها دو درصد س��اکنین این شهر ش��نیدن این صدا را 
گ��زارش کرده اند. بعضی ه��ا هم آن را توهمی عمومی یا 
اسراری شوم می نامند. این صوت به هر شکلی باشد و اگر 
طبیعی ، ماوراء طبیعی یا روانی باشد، هنوز کسی منبع این 

صوت را پیدا نکرده است. 
پا گنده: برای دهه ها مشاهده موجوداتی بزرگ، پشمالو 
و ش��بیه به انسان در آمریکا گزارش شده است. بر خالف 
ه��زاران پا گنده ای که به خاطر زاد و ولد یک جاندار باید 
وجود داشته باشند، هنوز حتی یکی از آن ها پیدا نشده اند. 
حتی یکی از آن ها ش��کار نشده اند یا با ماشینی تصادف 
نک��رده اند یا حتی مرده آن ها به وس��یله مرگ طبیعی نیز 
یافت نش��ده است. با فقدان شاهدی قابل توجه مثل دندان 
یا استخوان، باور کردن تصاویر یا فیلم های مبهم شاهدان 
س��خت می شود ولی وقتی اثبات اصل واضحی مثل هیچ 
بتایی آلفا نیست امکان پذیر نباشد، پس دانش هم نمی تواند 
 Loch Ness ( ع��دم وجود پا گنده ها و هیوالی الچنِس
Monster ( را ثاب��ت کند، ای��ن امکان وجود دارد که این 

هیوال ها خود را از چشم انسان پنهان کرده باشند.
حس شش��م: اگر به آن احساسات غریزی، حس ششم 
ی��ا هر چیز دیگ��ری بگوییم، همه م��ا آن را حد اقل یک 
بار تجربه کرده ایم. البته احساس��ات غریزی اغلب اشتباه 
هستند، ولی گاهی ممکن اس��ت درست از آب در بیایند. 
روانشناس��ان می گویند ما به طور نا خود آگاه و بدون این 
که علت آن را بدانیم اطالعاتی از پیرامون خود به دست می 
آوریم، ولی اثبات یا مطالعه حس ششم کاری دشوار است 

که روانشناسی می تواند تنها بخشی از آن را تشکیل دهد.
ناپدید ش��دن: آملیا ارهارت خلبان آمریکایی که هنگام 
س��فر به دور دنیا با هواپیما در سال ۱۹۳۷ بر فراز اقیانوس 

آرام نا پدید شد.
 بعضی ها به دالیل گوناگونی نا پدید می ش��وند. خیلی ها 
 فراری هس��تند، خیلی ها به طور تصادفی گم می ش��وند،
بعضی ها ربوده شده یا به قتل می رسند و بیشتر آن ها هم 
در نهایت پیدا می ش��وند به غیر از آن هایی که به ش��کل 
عجیبی نا پدید می ش��وند. اش��خاصی مثل ماری سلست، 

جیمی هوفا و ... بدون هیچ سر نخی نا پدید شده اند. پیدا 
شدن دوباره گم شدگان هم به وسیله پلیس، اعتراف یا حتی 
تصادف است و نیرو های ذهنی در این باره دخالتی ندارند. 
ولی وقتی ش��واهد و س��ر نخی وجود نداشته باشد دیگر 

کاری از دست پلیس و تحقیقات علمی بر نمی آید.
 اشباح: از نمایشنامه مکبث اثر شکسپیر تا آخرین برنامه های

تلویزیون��ی، ارواح م��ردگان حض��وری طوالنی مدت در 
ادبیات و فرهنگ عامیانه ما انسان ها داشته اند. افراد زیادی 
از مشاهده غریبگان در سایه یا بستگان از دست رفته خود 
گفته اند. اگرچه دلیلی قطعی برای وجود ارواح مردگان در 
دست نیست، خیلی ها از مشاهده، عکس برداری و حتی 
ارتباط با ارواح خبر می دهند . کاوشگران ارواح امیدوارند 
ک��ه روزی امکان ارتب��اط ارواح و زندگان را اثبات کنند و 

جواب نهایی این راز را به دست بیاورند . 
آشنا پنداری: Deja vu عبارتی فرانسوی به معنی دیده 
شده است که بیان کننده احساسی واضح و رازگونه از تجربه 
بعضی از حوادث در گذش��ته است. ممکن است زنی در 
ساختمانی در یک کشور که هرگز در گذشته به آنجا سفر 
نکرده قدم بزند و محیط آن جا برایش به ش��کل غیر قابل 
باوری آشنا باشد. بعضی ها آشنا پنداری را با نیرو های ذهنی 
یا نگاهی نا گهانی به گذشته ربط می دهند. مثل حس ششم 
 به وس��یله روانشناسی انسان می توان توضیحی طبیعی تر
در این مورد بدهد ولی در نهایت علت و ساختار این پدیده 

یک راز باقی می ماند.
اش��یاء پرنده نا شناخته: هیچ شکی در این نیست که 
اشیاء پرنده نا شناخته وجود دارند. خیلی ها چیز هایی در 

آسمان می بینند که نمی توانند آن ها را تشخیص دهند، مثل 
هواپیما یا شهاب سنگ. حتی اگر این اشیاء سفینه ای فضایی 
 یا هر چیز دیگر باش��ند، گذشتن از مسیر های فوق العاده
طوالنی در کیهان تنها برای رسیدن به کره زمین غیر محتمل 
به نظر می رسد. اگرچه تحقیقات توانسته اند علت بیشتر 
مش��اهدات را پیدا کنند بعضی از اشیاء پرنده نا شناخته تا 

همیشه غیر قابل توضیح باقی می مانند.
تجرب��ه م��رگ و زندگی پ��س از آن: آن هایی که در 
معرض مرگ قرار گرفته اند داستان های عجیب و متنوعی 
درب��اره آن گفت��ه اند ، مثل خروج از یک تونل به س��مت 
روشنایی، مالقات با بس��تگان نزدیک، احساس آرامش و 
... که می تواند وجود زندگی بعد از مرگ را نش��ان دهند. 
اگرچ��ه اینگونه تجربه ها تاثیر گذار هس��تند ولی تا کنون 
کسی با مدرک یا اطالعات تأیید کننده ای از مرگ بر نگشته 
اس��ت. اگرچه مخالفان زندگی بعد از مرگ می گویند این 
تجربه ها توهم ها و هزیان هایی طبیعی و قابل توضیح از 
یک مغز شوکه شده هستند، هنوز هیچ راهی برای فهم دقیق 

تجربه مرگ و یا اثبات زندگی بعد از مرگ وجود ندارد.
نی��روی ذهنی و ادراک فرا حس��ی: نیرو های ذهنی 
و ادراک فرا حس��ی تنها به این دلی��ل در میان پدیده های 
غیر قابل توضیح قرار می گیرند که بس��یاری به آن عقیده 
دارند. خیلی ها عقیده دارند که حس شش��م نوعی نیروی 
ذهنی است. حس ششم راهی برای ارتباط با اسرار و دانشی 
خاص در مورد جهان یا آینده است. محققین افرادی را که 
ادعای اینچنین نیرویی داشتند تحت بررسی قرار دادند که 
نتایج به دس��ت آمده در شرایط کنترل شده علمی به میزان 
باالیی منفی یا ضد و نقیض بوده است. البته بعضی ها می 
گویند نیروی ذهن قابل آزمایش نیس��ت یا تحت بررسی 
محققین از قدرت آن کاسته می شود. اگر اینگونه باشد علم 
هیچ گاه نمی تواند وج��ود نیرو های ذهنی یا عدم وجود 

آن را اثبات کند.
ارتباط ذهن و بدن: دانش پزشکی هنوز در ابتدای فهم 
راه های تاثیر ذهن بر روی بدن است. به عنوان مثال تلقینات 
 و خ��وش بینی ها نش��ان می دهند که ی��ک فرد می تواند
با ایمان به بهبودی خود را از بیماری ها نجات دهد )حتی 
اگر اینگونه نباش��د(. ش��یوه های نا شناخته ای که بدن در 
درمان خود به کار می گیرد بس��یار اعجاب انگیز تر از هر 

ابداعی در دانش پزشکی است.

سابقه سیمرغ شاهنامه به  دوره کرتاسه
 بر می گردد!

پدیده های غیر قابل توضیح

ابالغ رأي
۵/۵64 پرونده کالسه: ۸۹۰۹۹۸۳64۷۱۰۰4۰۵ ح ۱
دادنامه شماره: ۹۰۰۹۹۷۳64۷۱۰۰۸6۱ – ۹۰/۵/۱۹

بایگاني: ۸۹۰4۲۸ ح ۱
خواهان: آقاي محس��ن کوپائي فرزند ابراهیم به نشاني شهرضا – میدان میوه وتره 
بار، خوانده: آقاي س��یداصغر محبي نیا فرزند س��یدغالمرضا فعاًل مجهول المکان، 
خواس��ته: مطالبه وجه، گردش��کار: به تاری��خ ۹۰/۵/۸ در وقت مق��رر با توجه به 
محتویات پرونده، ختم رس��یدگي را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور راي 

مي نماید.
راي دادگاه:

درخصوص دعوي خواهان آقاي حاج محسن کوپائي فرزند ابراهیم بطرفیت آقاي 
س��یداصغر محبي نیا فرزند سیدغالمرضا به خواس��ته مطالبه مبلغ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال وجه سه فقره چک به شماره هاي ۸۸۱/۳۰۳6۰4۰ – ۸۹/4/۲۳ و ۳۰۳۲6۰4۲ 
– ۸۹/4/۲۳ ه��ردو عهده بانک پارس��یان ش��عبه ش��هرضا و ۱4۱۷6۵ – ۸۹/4/۲۳ 
عهده بانک ملي ش��عبه بازار ش��هرضا به انضمام مطلق خسارات دادرسي و تاخیر 
تادیه، نظربه اینکه خوانده در جلس��ه دادرس��ي حاضر نشده و دفاعي ننموده فلذا 
اصول مستندات مصون از هرگونه تعرضي باقیمانده است و باتوجه به بقاء اصول 
مس��تندات در یدخواهان که همگي داللت براشتغال ذمه خوانده دارد؛ فلذا دادگاه 
دعوي خواهان را ثابت دانس��ته و مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسي مدني و 
تبصره ذیل ماده ۲ قانون صدورچک و استفادیه مورخه ۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص 
مصلح��ت نظ��ام خوانده را به پرداخت مبلغ یکص��د و ده میلیون ریال بابت اصل 
خواس��ته ومبلغ ۲/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسي و نیز خسارت تاخیر تادیه 
از زمان سررس��ید لغایت زمان وصول که اجراي احکام مکلف به محاسبه خواهد 
بود در حق خواهان محکوم مي نماید راي صادره غیابي و ظرف مدت بیست روز 
قابل واخواهي در همین مرجع و س��پس ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در 

محاکم محترم تجدید نظراستان اصفهان مي باشد.
عسگري- رئیس شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهرضا

مزایده
۵/۵۷۳ اجراي احکام ش��عبه ۲۰ دادگاه عمومي حقوقي اصفهان در پرونده ۱۰/۹۰ 
اجرای��ي ح/ ۲۰ بابت محکومیت آقاي احمد محمودزاده فرزند رجبعلي با وکالت 
آقاي عباس شایس��ته مهر به نشاني خیابان ش��یخ صدوق شمالي،  ساختمان وکال، 
طبق��ه اول، واح��د یک به پرداخ��ت مهریه ش��امل هدیه کالم اله مجی��د به مبلغ 
۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال،  مهرالس��نه ۲6۲/۵ ریال و مبلغ یکصد میلیون ریال وجه نقد و 
تعداد ۳۰۰ عدد سکه بهار آزادي که طبق استعالم اتحادیه طال و جواهرات اصفهان 
به مبلغ ۱/۳۲۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت دارد و مقدار ۱۱۰ مثقال طالي ساخته شده 
۱۸ عیار که طبق استعالم اتحادیه طال و جواهرات اصفهان به مبلغ ۲۳۵/۲۰۷/۵۰۰ 
ریال قیمت دارد و مبلغ 4/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت کارش��ناس و مبلغ ۸۰/۰۰۰ ریال 
بابت هزینه نش��ر آگهي که جمع مبالغ باال ۱/66۳/۷۸۷/۷6۲ ریال مي باشد در حق 
خانم لیال پوریاي ولي فرزند محمود به نش��اني اصفه��ان، دروازه تهران، خ خرم، 
فرع��ي خرم، پ ۳6 و مبلغ ۷/۲۵۰/۰۰۰ ریال باب��ت حق االجراي دولتي در حق 
صندوق دولت در نظر دارد مقدار ۰/6۲4 از یک دانگ مشاع مالکیت محکوم علیه 
از ش��ش دانگ پالک ثبتي ۳/۷۲6 بخش ۱4 ثبتي اصفهان به نش��اني خیابان جهاد 
)صارمیه(، جنب کوچه آبش��ار، بنگاه س��عادت که طبق استعالم شماره ۱۸۰۵۲/م 
ع-۱۳۸۸/6/۱۷ ثبت اصفهان یک دانگ در مالکیت خوانده مي باش��د و طبق نظریه 
کارش��ناس رسمي دادگس��تري اعالم ش��ده که محل به صورت یک باب انبار به 
پالک ثبتي ش��ماره ۳/۷۲6 از بخش ۱4 ثبتي اصفهان مجزي ش��ده از ش��ماره هاي 
4۱۹ ال��ي 4۲۲ واقع در الیادران ش��ماره ۳ اصلي بخش ۱4 و با حدود ش��ماالً به 
دیوار مغازه ش��رقًا به خط مس��تقیم مف��روض به قطعه زمی��ن ۷۲۷ جنوبا به خط 
مستقیم مفروض به کوچه و غربًا دیواریست به کوچه نقل و انتقال مشاعي نسبت 
به این پالک صورت گرفته که از جمله آنها س��ند انتقال قطعي ش��ماره ۱4۰۷66 
م��ورخ ۱۳۸۷/۱/۲۹ دفترخان��ه ۱۰۳ اصفهان مي باش��د که ب��ه موجب آن ۱۲ حبه 
مشاع از ۷۲ حبه شش دانگ پالک یاد شده به آقاي احمد محمودزاده منتقل شده 
اس��ت. طبق صورتجلسه کمیسیون ماده صد شهرداري شماره ۱/۸۷/۱4۸۸۰ مورخ 
۸۷/۷/۲۳ ب��ه صورت انباري تجاري گردیده اس��ت. داراي حدودا ۱۰۸۲ مترمربع 
مس��احت که حدودا مقدار 4۳۰ مترمربع آن به صورت انبار با س��قف شیرواني در 

جن��وب و ۵ واح��د انباري و طبقه فوقاني آن مس��کوني در ضلع غرب حدودا به 
مس��احت ۲۲۰ مترمربع و مابقي به صورت محوطه مي باش��د و کل پالک به مبلغ 
۱6/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابي ش��ده که ارزش یک دانگ مالکیت محکوم علیه 
۲/666/666/666 ریال مي باش��د و در اجراي ماده ۱۱۱ قانون اجراي احکام مدني 
طبق اعالم کالنتري محل در تصرف خوانده مي باشد، از طریق مزایده در روز شنبه 
مورخ ۹۰/6/۱۲ از ساعت ۸ الي ۹ صبح در اتاق ۲4۸ واقع در طبقه دو دادگستري 
کل اس��تان اصفهان به نشاني اصفهان، خیابان شهید نیکبخت برگزار نماید. طالبین 
خرید مي توانند تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده از محل مذکور در آدرس اعالمي 
بازدید نمایند. مزایده از قیمت کارشناس��ي ش��روع و کس��اني مي توانند در مزایده 
ش��رکت کنند که حداقل ۱۰% مبلغ ارزیابي شده توسط کارشناس را نقداً به همراه 
داش��ته باشد و برنده مزایده فردي است که باالترین قیمت از نظریه کارشناسي را 

پیشنهاد نماید. م الف/ ۷۲6۳
مدیر اجراي احکام شعبه بیستم دادگاه حقوقي اصفهان

حصر وراثت
۵/۵۷4 خانم ایران ملکي فروشاني داراي شناسنامه شماره ۳۷۰ به شرح دادخواست 
به کالس��ه 4۳۵/۹۰ از این دادگاه،  درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان غالمرضا صرامي بشناسنامه ۸۱۱۸ در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۸ 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: ۱- ایران ملکي فروش��اني فرزند حس��نعلي، ش ش ۳۷۰ )همس��ر(، ۲- مجید 
صرامي فرزند غالمرضا ش ش ۲۱۷ )فرزند(، ۳- روح اله صرامي فرزند غالمرضا 
ش ش ۲۰۱۹ )فرزن��د(، 4- حمید صرامي فرزند غالمرضا ش ش 4۵۹ )فرزند(، 
۵- مهن��از صرام��ي فرزند غالمرضا ش ش 4۰۹ )فرزن��د( و الغیر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف/ ۱۱۳۳۹
نیکدستي- قاضي شعبه ۷ حقوقي شوراي حل اختالف خمیني شهر

احضار
۵/۵۷۵ در پرونده کالس��ه ۹۰۰۵۷۸ ب 4 ش��عبه 4 بازپرس��ی دادسرای عمومی و 
انق��الب اصفهان آقای عبدالرضا نظری فرزند کریم ش��کایتی علیه آقای حس��ین 
صنعان��ی کفرانی فرزند محمدطیب دایر بر خیان��ت در امانت مطرح نموده که در 
جهت رس��یدگی به این شعبه ارجاع گردید، نظر به اینکه متهم مجهول المکان می 
باش��د، حسب ماده ۱۱۵ آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه 
مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگوئی به اتهام وارده 
و دف��اع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور، دادس��را تصمیم مقتضی را 

اتخاذ خواهد نمود. م الف/۷۲۹۱
مدیر دفتر شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

اخطار اجرائی
۵/۵۷6 ش��ماره: ۱۱۹/۹۰ش/4۵ بموجب رای غیابی ش��ماره ۵۰۵ تاریخ ۹۰/۳/۳۱ 
حوزه 4۵ ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه فرهاد عبداللهی متین مجهول المکان محکوم اس��ت به اس��ترداد الشه ۳ فقره 
چک به ش��ماره ۷6۹6۳۰/۷6۹6۲۸ و ۷6۹6۲۹ از حساب جاری 6۹6۵ بانک سپه 
شعبه میدان جلفا و همچنین پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و مبلغ 
سی و دو هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق محکوم له فرشید لطفی فرزند 
فرج اله به نش��انی اصفهان- خ حسین آباد- خ وحید- کوچه محمدیه- پالک۱۰. 
ماده ۳4 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم 
علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن 
براي فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود 

داده به نحوي که تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر گردیده باش��د به حبس 
جنحه اي از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. م الف/۷۲۸6

شعبه 4۵ حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
۵/۵۷۸ آقای مجید ش��اهین دارای شناسنامه ش��ماره 66۱ به شرح دادخواست به 
کالس��ه 44۹/۹۰ش ح۷ از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان حسن شاهین بشناسنامه ۸۱ در تاریخ ۱۳۸۹/۷/6 
اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الف��وت آن مرحوم منحصر 
اس��ت به ۱- مهین دباغی ورنوس��فادرانی فرزند محمدعلی، ش ش ۳۳ )همسر( 
۲- رجبعل��ی ش��اهین فرزن��د حس��ن، ش ش ۲۹۸ )فرزند( ۳- منصور ش��اهین 
ورنوس��فادرانی فرزند حسن، ش ش ۳۷4 )فرزند( 4- مجید شاهین فرزند حسن، 
ش ش 66۱ )فرزند( ۵- جواد ش��اهین فرزند حس��ن، ش ش ۲4۱۸ )فرزند( 6- 
مجتبی شاهین فرزند حسن، ش ش ۲۳۱۰۵ )فرزند( ۷- علی شاهین فرزند حسن، 
ش ش ۱۳۳۸۷ )فرزند( ۸- بتول ش��اهین فرزند حس��ن، ش ش ۸۸ )فرزند( ۹- 
رضوان شاهین فرزند حسن، ش ش 4۷ )فرزند( ۱۰- نرگس شاهین فرزند حسن، 
ش ش ۲۳۱۰6 )فرزن��د( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 
مزب��ور را در ی��ک نوبت پی در پ��ی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/۱۱۳44  
شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
 

حصر وراثت
۵/۵۷۹ آقای عباسعلی مردیها درچه دارای شناسنامه شماره ۲۰۲ به شرح دادخواست 
به کالس��ه 46۷/۹۰ از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان اکرم مردیها درچه بشناسنامه ۱4۳ در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۵ 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به ۱- عباس��علی مردیها درچه فرزند حسن، ش ش ۲۰۲ )پدر( ۲- بتول اسحقیان 
درچه فرزند قاسمعلی، ش ش ۸۸ )مادر( ۳- جعفر اسحاقیان درچه فرزند رحمت 
اله، ش ش۳۱6 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  
شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
۵/۵۸۰ خانم مهری جزینی درچه دارای شناس��نامه شماره 46 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 466/۹۰ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضی��ح داده که ش��ادروان راضیه اس��حاقیان درچه بشناس��نامه ۳۲4۱ در تاریخ 
۱۳۸۹/۱۲/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به ۱- رحمت اله اسحاقیان درچه فرزند عباس، ش ش ۱۳۱ )پدر( 
۲- مه��ري جزیني درچه فرزند مهدي، ش ش 46 )م��ادر( والغیر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه ب��ه دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد.  
شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ رای
۵/۵۸۳ شماره دادنامه: ۹۰۰۹۹۷۰۳۵۳۵۰۰۷۸6 

شماره پرونده: ۸6۰۹۹۸۰۳۵۳۵۰۰۳۹۷ 
شماره بایگانی شعبه: ۸6۰۳۹۹ 

ش��اکی: خانم سپیده مخبر به نشانی خ کاش��انی چهارراه وفایی ک حکیم سنایی- 
پ۳۱ ط ۳ من��زل م��ادری متهم: آق��ای محمد علیجان نیا به نش��انی فعال مجهول 
المکان اتهام: ضرب و جرح عمدی گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه:
درخص��وص اتهام مته��م مجهول المکان محمد علیجان نیا فرزند حس��ین )که به 
لحاظ عدم دسترسی به وی اطالعات و مشخصات بیشتری از وی در اختیار نمی 
باش��د( دائر بر ایراد ضرب و جرح بدنی عمدی نس��بت به همسرش سپیده مخبر، 
از توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و با عنایت 
به ش��کوائیه ش��اکیه مصدومه و مالحظه گواهی طول درمان شماره ۳4۳۸۷/م/۲- 
۸۵/۱۲/۱6 ارائه ش��ده از س��وی وی و گزارش مربوط به تحقیقات محلی تنظیمی 
از ط��رف مامور کالنتری مح��ل و اینکه متهم نیز علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه در 
مرحله تحقیقات مقدماتی دادس��را )منتش��ره در روزنامه نصف جهان به ش��ماره 
۲۹۰- ۸6/6/۲۱( و علیرغم ابالغ قانونی وقت رسیدگی از طریق جراید )که آگهی 
احضار وی نیز در روزنامه زاینده رود به شماره ۵۵۵-۹۰/4/۷ درج گردیده است( 
از حضور در جلس��ه دادرسی مورخه ۹۰/۵/۲۳ این دادگاه امتناع ورزیده و الیحه 
ای نیز در دفاع از خود تقدیم ننموده اس��ت لذا وقوع و انتس��اب بزه فوق به وی 
محرز و مس��لم می باشد دادگاه مس��تنداً به مواد ۲۹4، 4۸۰ و 4۸4 قانون مجازات 
اس��المی- بخش دیات- متهم را به علت ارتکاب ب��زه ایراد ضرب و جرح بدنی 
عمدی نس��بت به همس��رش منجر به ایجاد پارگی دامیه باالی ابروی چپ وی به 
تادیه دو درصد از دیه کامل و منجر به ایجاد سیاه شدگی سمت چپ لگن وی به 
تادیه ۳ دینار دیه در حق آن مصدومه محکوم و از آنجا که عمل ارتکابی از ناحیه 
متهم به کیفیت مطروحه در پرونده واجد جنبه عمومی تشخیص داده می شود لذا 
در اجرای تبصره دو ماده ۲6۹ قانون مرقوم، وی را به تحمل نود و یک روز حبس 
تعزیری نیز محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در همین دادگاه است. م الف/۷۳۲۱
کلیشادی- رئیس شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی جزایی اصفهان

حصر وراثت
۵/۵۸4 آقای حسنعلی جاللی فر دارای شناسنامه شماره ۱۹۸ به شرح دادخواست 
به کالسه 46۰/۹۰ ش ح/ ۷ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان صغرا ل��ری وازیچه بشناس��نامه ۵ در تاریخ 
۱۳۹۰/۱/۵ اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به ۱- حس��ین جاللی ف��ر فرزند نظرعل��ی، ش ش ۲۱۲ )فرزند( 
۲- مجتب��ی جاللی فر فرزند نظرعل��ی، ش ش ۷۱4 )فرزند( ۳- مجید جاللی فر 
فرزند نظرعلی، ش ش ۱۸۱ )فرزند( 4- حس��نعلی جاللی فر فرزند نظرعلی، ش 
ش ۱۹۸ )فرزن��د( ۵- احمدرضا کاویان مه��ر فرزند نظرعلی، ش ش ۱۳ )فرزند( 
6- غالمعلی جاللی فر فرزند نظرعلی، ش ش ۱۲۲۹ )فرزند( ۷- رجبعلی جاللی 
فر فرزند نظرعلی، ش ش ۳ )فرزند( ۸- عزیزاله جاللی فر فرزند نظرعلی، ش ش 
۱۵۹ )فرزند( ۹- صدیقه جاللی فر فرزند نظرعلی، ش ش ۱۲۲۸ )فرزند( والغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت پی در پی 
ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف/۱۱۳4۸  
شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
۵/۵۸۵ آقای محمدرضا زمانی فروش��انی دارای شناس��نامه ش��ماره ۲۲۹ به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه 464/۹۰ ش ح/ ۷ از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراث��ت نم��وده و چنین توضی��ح داده که ش��ادروان نوروزعلی زمانی فروش��انی 
بشناسنامه ۵6۵۹ در تاریخ ۱۳۸۱/6/۵ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- شاهزاده حاجی باقری فرزند اسماعیل، 
ش ش ۲۸۹ )همسر( ۲- زین العابدین زمانی فرزند نوروزعلی، ش ش ۷۵ )فرزند( 
۳- مهدی زمانی فروشانی فرزند نوروزعلی، ش ش ۲۲۱6۱ )فرزند( 4- محمدرضا 
زمانی فروشانی فرزند نوروزعلی، ش ش ۲۲۹ )فرزند( ۵- صدیقه زمانی فروشانی 
فرزند نوروزعلی، ش ش ۱۲۵۵۲ )فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/۱۱۳۳6  
شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی جوان و خانواده

غرای��ز از نعم��ت های اله��ی و عامل 
پیشرفت و بقای انسان و ابزار و زینت 
اوست.  آن چه در وجود انسان به عنوان 
غرایز نهفته اس��ت، هر ک��دام در جای 
خود و به اندازه اگر مورد بهره برداری 
قرار گیرد تکامل انسان را در پیش دارد، 
ولی اگر بیجا وبه صورت افسار گسیخته 
مورد استفاده قرار گیرد، جز بدبختی و 
روس��یاهی چی��زی به دنب��ال نخواهد 
داشت.یکی از مشکالت اساسی دوران 
جوانی، کنترل غرایز است؛ غرایزی که 
بر اثر رشد جوان کم کم طغیان می کند 
و هم��ه وجود او را در دام خود، اس��یر 
و او را از هرگونه حرکت س��ازنده باز 
می دارد. جوانی ک��ه از ارزش و بهای 
لحظه های جوانی آگاه است، هرگز از 
آینده خ��ود بی خبر نمی ماند و در راه 
خودس��ازی و اصالح نفس به سختی 

می کوشد
معموالً غرایز در فصل جوانی سرکش 
و طغیانگر می شوند که اگر مهار نشوند 
و بدون قیدو شرط اعمال گردند، منشأ 
بزرگ ترین جنای��ات و هولناک ترین 
فجایع می شوند، ولی اگر مهار شوند و 
در یک چارچوب مشخص و به صورت 
کنترل شده درآیند، عامل تزکیه، تکامل 
و عظمت انسان می گردند. از این رو، 
جوانان باید ب��ه خطراتی که آنان را در 
فصل جوانی از درون خودشان تهدید 
می کند، توجه داشته باشند و در تعدیل 
و مقید نمودن غرایز تالش جدی بنمایند.
عفت و پاک دامنی، نتیجه مبارک تقوای 
الهی و مای��ه ارزش معنوی و نزدیکی 
به خداوند اس��ت. این حالت پسندیده 
و فضیلت برتر روح��ی - اخالقی، در 
دوران جوانی مایه زیبایی درون و اهل 
آن س��زاوار ستایش اس��ت. در دوران 
جوانی، کش��ور جان در معرض هجوم 
لشکر شهوت است و عفت، تنها نیروی 
محافظ آن. پس جوان باید با تقویت این 
نیرو، پیروز این میدان مبارزه شود. ائمه 
علیهم السالم که طبیبان ماهر جامعه و 
استاد امور تربیتی هستند، در این مورد 
هشدار داده اند. غرایز موجود در انسان 
به حدی قوی است که پیروزی بر آنها 

نشانه قدرتمندی آدمی است. علی )ع( 
می فرمای��د: هر که عقل��ش بر هوای 
نفسش غالب شود، رستگار گردد و هر 
که هوای نفسش بر عقلش حاکم شود، 

مفتضح و رسوا گردد.
عقل، سرچش��مه دانش، دقت و تفکر 
اس��ت و هم��واره بر اس��اس منطق و 
اس��تدالل  تکیه می کند، ولی احساس 
با منطق و اس��تدالل سر و کاری ندارد، 
بلکه هدف عواطف تنها ایجاد هیجان 
و جنبش و رس��یدن به مطلوب است؛ 
آن مطلوب، مطابق مصلحت باش��د یا 

نباشد.
نیروی غریزه جنسی، برای بقای نسل و 
ادامه حیات در سرشت آدمی به ودیعه 
نهاده شده است. نیز در دوران جوانی که 
دوره رشد همه جانبه انسان است، غرایز 
انس��انی و در رأس آنها غریزه جنسی، 
رش��د چش��مگیری می یاب��د. طغیان 
برخی غریزه ها به ویژه غریزه قدرتمند 
ش��هوت، جوان را با بح��ران رو به رو 
می سازد و فکر و دل جوان را به خود 
مشغول می کند. بر اثر این آسیب، برخی 
جوانان در دوران جوانی دچار گونه ای 
 ناهماهنگ��ی رفت��اری و ضعف عقلی 
می ش��وند و از ای��ن رهگذر، به نوعی 
 بی بندوباری و بی قیدی تن می دهند، 
بنابراین تنها نیرویی که می تواند غرایز را 
کنترل و تعدیل نماید، عقل است. عقل 
نیروی قدرتمندی اس��ت که اگر میدان 
پیدا کند، می تواند به ش��کل شایس��ته 
غرای��ز را تعدیل نماید و انس��ان را از 
خطرها و انحرافات مصونیت بخش��د. 
عقل، نگهبان خیرخواهی است که جلو 

تمایالت خطرناک را می گیرد.
جدال عقل و احساس

 احساسات و عواطف از ذخایر گران بهای
دوران جوانی است که او را به حرکت 
و فعالی��ت وا می دارد. قس��مت اعظم 
تربیت های درست یا نادرست جوانان، 
براس��اس عواطف و احساس��ات آنان 
استوار است. خوشبختی ها، پیروزی ها، 
شکس��ت ها و ناکامی ها از احساسات 
سرچش��مه می گیرد. خواه��ش های 
نفسانی و تمایالت عاطفی، نیرومندترین 

قدرتی هستند که درنهاد بشر حکومت 
می کنند و عماًل آدمی را به مسیر خود 
سوق می دهند. عقل بشر با همه ارزشی 
که دارد تحت تأثیر احساسات قرار می 
گیرد و از فروغش می کاهد و بسیارند 
کسانی که در این کشاکش به زمین می 

خورند.
عق��ل و احساس��ات دو عامل مؤثر در 
اداره زندگی بش��ر و دو نیروی مهم در 
تأمین سعادت انس��ان هستند و وجود 
ه��ر یک در جای خود ضروری و الزم 

است، با این تفاوت که:
۱- عقل سرچشمه دانش، دقت و تفکر 
است و همواره منطق و استدالل  تکیه 
می کند، ولی احساس با منطق و استدالل 
سر و کاری ندارد، بلکه هدف عواطف 
تنها ایجاد هیجان و جنبش و رسیدن به 
مطلوب است؛ چه آن مطلوب، مطابق 

مصلحت باشد یا نباشد.
۲- عقل به منزله چراغ پرفروغی است 
که تاریکی ها را روشن می کند و راه را 
از بیراهه و صالح را از فساد تشخیص 
می دهد، ولی پیمودن راه خیر و شر به 
فرمان احساس است که گاهی از عقل 
پیروی می کند و به راه خیر می رود و 
گاهی مخالفت می ورزد و به راه شر و 

خطر قدم می گذارد. 
۳- یک��ی از تفاوت ه��ای مهم عقل و 
احس��اس که توجه به آن برای جوانان 
ضروری اس��ت، این است که عقل به 
طور فطری، راهنمای پاکی و فضیلت 
اس��ت، ولی هدف احساسات مختلف 
اس��ت، گاهی به نیکی و گاهی به جرم 
تحریک می کند. عقل، حجت الهی و 
هادی بشر و راهنمای منزهی است که 
دعوت به حق و حقیقت می کند. پیروی 
از عقل باعث خوشبختی و مخالفتش 
مایه سیه روزی است. جوان در دوران 
فوران احساسات، باید همواره منطقی 
تصمیم بگیرد و تالش کند احساسات 
وعواطف خود را در مس��یر عقل قرار 
دهد و زود به دنبال احساسات حرکت 
نکن��د و بی تأمل خ��ود را به مخاطره 
نیندازد. ش��خصی از امام ص��ادق )ع( 
پرس��ید: »مالئکه بهترند یا بنی آدم؟ آن 

حض��رت فرمود: خداوند، مالئکه را از 
نور و بدون شهوت آفرید، حیوانات را 
از شهوت و بدون نور آفرید. خداوند، 
نور و شهوت را در انسان قرار داد. پس 
انسان اگر هوای خود را تابع عقل قرار 
داد و از عقل پیروی کرد، او از فرشتگان 
برتر و بهتر است، ولی اگر عقل خود را 
تابع شهوت ها و هوای خویش قرار داد 
و از نفس پیروی کرد، از حیوانات بدتر 

است و چهارپایان بر او شرف دارند.«
اگ��ر جوانان خ��ود را بشناس��ند و از 
موقعیت حس��اس و خطرناک خویش 
آگاه ش��وند و این حقیقت تلخ را باور 
کنند که در دوران بلوغ، چراغ عقلشان 
ضعیف و احساساتشان نیرومند است، 
در آن صورت به کمال انس��انی دست 

خواهند یافت.
در ایام جوانی، نیروی احساس��ات که 
بزرگ ترین قوه محرکه انسان است در 
کمال قدرت و فرمانروایی اس��ت، ولی 
عقل  که راهنما و خیرخواه احساسات 
اس��ت، در حال ضعف و ناتوانی است 
و گاهی قادر به مهار احساسات نیست 
و همین امر باعث تصمیم های ناروا و 
اعمال غیرمعقول در جوانان می ش��ود. 
بهتری��ن راه ب��رای س��عادت جوانان، 

خودشناسی است.
غرور و مستی در جوانی

 یکی دیگ��ر از آفاتی که بر اثر رش��د 
جسمی، احس��اس کاذب بی نیازی و 
طغیان غریزه خود دوس��تی در س��نین 
جوانی خود را نش��ان می دهد، غرور 
و مستی جوانی که گونه شتاب دار آن، 
ق��درت منطق و خویش��تن داری را از 
جوان می گیرد و او را تا سر حد جنون 
پیش می برد.استعداد و نیروی جوانی و 
قدرت و توان جوان باید در راه درست 
و برای وصول به س��عادت و در جهت 
تکامل روحی و معنوی و رفع نیازهای 
مادی مورد اس��تفاده قرار گیرد و زمینه 
ساز قلدری و زورگویی و غرور نشود.
این آفت یعنی غرور و مستی در روایات 
و احادیث با نام »سکر الشباب« معرفی 
گردیده اس��ت. جوانان باید با این آفت 
بزرگ مبارزه کنند تا راه پیشرفتشان به 
سوی کمال باز شود. پیامدهای غرور و 
مس��تی عبارتند از: ۱- ضعف ونابودی 
عقل، ۲- شکس��ت و تن��زل موقعیت 
اجتماعی،  فرد مغرور پیروی خواهش 
گش��ته و دیگ��ر از نیروی عق��ل برای 
تصمیم گیری و هدایت اس��تفاده نمی 
 کند، بنابراین دس��ت به اموری می زند
که مناس��ب شأن انس��انی نیست و در 
نتیجه تنزل شخصیت پیدا می کند. در 
واقع غرور جوان به خاطر این است که 
تصویر نادرست از خود در ذهن داشته 
است و همچنین ارزش انسانی خود را 
درک نکرده است و درک نکردن ارزش 

انسانی برابر با نابودی فرد است.
و فراموش نکنید  : در صورتی که انسان 
رشته پیوند خود را با خداوند محکم و 
در هر حال به او تکیه کند، به راحتی در 

دام شهوت ها و انحراف ها نمی افتد.

روناس
 Rubia tinctorum :نام علمی

گیاهی است که به حالت خودرو در مناطق مدیترانه، در شمال آفریقا و 
بعضی مناطق آسیا می روید. ساقه این گیاه پوشیده از خارهای ریز است 
و ارتفاع آن تا حدود دو متر می رسد. روناس با استفاده از خارهای ریزی 

که دارد، به دیوار و درختان می چسبد و باال می رود.
برگ ه��ای آن بیضی، نوک تی��ز و دراز بوده که به صورت گروهی و به 
شکل چتر از کنار ساقه بیرون می آید. گل های روناس کوچک و به رنگ 
زرد مایل به سبز است. میوه آن گوشتی و به رنگ تیره  است. ریشه آن به 
نام روناس معروف است به رنگی قرمز تیره و به صورت دراز، باریک 

و استوانه ای دارد. 
دارای طعمی تلخ و گس بوده و قس��مت مهم این گیاه طبی به ش��مار 
می آید. از ریش��ه روناس در قدیم برای رنگرزی پارچه و نخ اس��تفاده 

می شده  است.
ترکیبات شیمیایی: ریشه روناس دارای ماده ای رنگی به نام جوهر 
روناس است که برای رنگرزی به کار می رفت، ولی بعد از اینکه توانستند 
این ماده را به طریقه ش��یمیایی تهیه کنند، کشت آن برای تهیه آلیزارین 

متوقف گردید.
خواص دارویی:

روناس از نظر طب قدیم ایران گرم و خشک است. باز کننده گرفتگی ها 
در بدن است. ادرار آور است و حبس البول را درمان می کند. برای معالجه 
بیماری فلج آن را با عسل مخلوط کرده و به بیمار بدهید. ترشح شیر را 
زیاد می کند. درد سیاتیک را رفع می کند. یبوست های سخت را معالجه 
می کند.  اش��تهاآور است. قاعده آور اس��ت. خارش پوست را برطرف 

می کند.
 بدین منظور می توان از ضماد اس��تفاده کرد و یا اینکه جوش��انده آن را 
در وان حمام بریزید و مدتی در آن استراحت کنید. اوره خون را پایین 
می آورد. جوش خوردن استخوان شکسته را تسریع می کند. تورم را در 
بدن از بین می برد. از کمپرس جوش��انده روناس برای رفع بیماری های 

پوستی استفاده کنید.

طرز استفاده: یک قاشق مرباخوری ریشه خرد شده روناس را در 
یک لیوان آب جوش ریخته، بگذارید به مدت ۱۰ دقیقه دم بکشد. مقدار 

مصرف آن نصف فنجان سه بار در روز است. 
جوش��انده روناس: ۱۰ گرم ریش��ه روناس را در یک لیتر آب ریخته و 
بگذارید برای مدت ده دقیقه بجوش��د. این جوش��یده را در وان حمام 

بریزید و برای رفع بیماری های پوستی در آن استراحت کنید. 
زیان ها: همانطور که گفته ش��د روناس ترشح ادرار را زیاد می کند و 
فش��ار آن را باال می برد، بنابرین ممکن اس��ت در اثر استفاده زیاد ایجاد 
خون در ادرار کند و در این صورت بهتر است که روناس با کتیرا خورده 

شود.
در طب سنتی کرمانشاه، روناس ) رینیاس در کردی( با زرده تخم مرغ 
کردی به شکل ضماد برای شکستگی استخوان همراه با آتل به مدت سه 

روز استفاده می شود.

گلخند
جوانی، دوران جدال احساس و عقل

به نظر شما تا چه سني مي توان ترس هاي کودک را 
نادیده گرفت؟ آیا ترس مقتضاي سن کودک است؟ 
حتماً کودک ش��ما هم با ترس هایي مواجه اس��ت؛ 
ترس از افراد غریبه، تاریک��ي، حیوانات، توفان یا 
ه��ر چیز متف��اوت و جدید! بس��یاري از والدین با 
مشکالتي از قبیل ترس کودک از حیوانات ، ترس 
از تاریکي ، ترس از غریبه ها و... مواجه مي ش��وند 
و واقع��اً نمي دانند که چگونه رفتاري باید در مقابل 

این ترس ها داشته باشند. 
خیل��ي از آنها تالش زیاد مي کنند تا به کودک خود 
نش��ان دهند که ترس او موردي ندارد و هیچ جاي 
ت��رس وجود ندارد، اما گویا هر چه بیش��تر تالش 
مي کنند کودکشان در ترس خود مصمم تر مي شود. 
در برخورد با چنین ترس هایي والدین در اولین گام 

باید دالیل آن را مشخص کنند.
 برخ��ي از این ترس ها طبیعي بوده و الزم نیس��ت 
والدین حساس��یت زیادي در مورد آنها نشان دهند 
و برخ��ي بنا به دالیلي رخ مي دهند که الزم اس��ت 
در رف��ع این ترس ها مورد توجه قرار گیرند. گاهي 
اوقات یک تغییر در ش��یوه زندگي مثل تغییر محل 
س��کونت ، جدا ش��دن از والدی��ن و... به صورت 
ترس از تاریکي ، ت��رس از حیوانات و غیره خود 
را نش��ان مي ده��د، بنابراین مي ت��وان گفت برخي 
از ترس ه��اي مش��خص و معین ک��ودک مي تواند 
ریش��ه هاي روانشناختي داشته باش��د و مستقیماً با 

موضوع آن ترس مرتبط نباشد. 
در برخي اوقات این خانواده است که مشکل ترس 
را در کودک به وجود مي آورد. ممکن است کودک 
ترس از یک مسأله خاصي را در محیط خانواده یاد 
گرفته باش��د، مثاًل مادري که از عنکبوت مي ترسد 
این ترس خود را به کودک منتقل مي کند. این اتفاق 
بر اساس فرآیند یادگیري صورت مي پذیرد.براي به 
حداقل رساندن ترس در آنها راهنمایي هایي برایتان 
داریم.  قبل از هر چیز باید بدانید که هر ترسي سن 
و الگوي مخصوص به خود را دارد. به عنوان نمونه، 
ترس از صداهاي بلند در ۲ سالگي به اوج مي رسد. 
اش��یاي بزرگ مانند قطار، وسایل پرسروصدا مانند 

جاروبرقي و... او را مي ترساند، اما اگر ترس شکل 
نمادین خود را داشته باشد، نیازي به نادیده گرفتن 
آن وجود ندارد. وقتي تشویش کودک آنقدر جدي 
است که جلوي توانایي هاي او را مي گیرد، مداخله 
والدین ضروري است. بسیاري از کودکان خردسال 
۳، 4 یا ۵ س��اله از تاریکي مي ترسند، اما اگر فرزند 
ش��ما خواب راحتي در ش��ب ندارد، مداخله شما 
مناس��ب و ضروري اس��ت. در واقع، پاسخ منطقي 
و رفتار متعادل شما مي تواند جلوي پیشرفت ترس 

را بگیرد.

در وهل��ه اول باید به س��ن کودک توجه داش��ت. 
برخي از ترس ها در سنین خاصي طبیعي تر هستند. 
بنابراین اگر چنین ترس هایي بیش از دو سال دوام 
داشته باشند، حتماً به توجه و درمان نیاز دارند. اگر 
در پي بروز ترس او را در آغوش بکشید و نوازش 
کنید، به او پیام مي دهید که خطر واقعي است. نکته  
بعدي حمایت کردن از کودک است. به او اطمینان 
بدهید هیوالیي در زیر تختخوابش نیس��ت و او را 
تشویق کنید در حضور شما زیر تخت را نگاه کند. 

نیازي نیست در مورد هیوال نطق کنید.
چه نوع ترس ها به توجه و درمان نياز دارند؟ 

هر چند گاهي اوقات کودکان از چیزي مي ترسند، 
ولي این ترس چندان وحش��ت زا نیست و مشکل 

خاصي در عملکرد روزانه کودک ایجاد نمي کند و 
واکنش ترس در او چندان شدید و ناهنجار نیست، 
ام��ا زماني ک��ه نوع ترس کودک غیر عادي اس��ت 
و نی��از به مداخالت درمان��ي دارد. واکنش کودک 
به عامل ترس بس��یار شدید اس��ت. کودک بسیار 
وحش��ت زده مي ش��ود و رفتارهایي از خود نشان 

مي دهد که اغلب خارج از کنترل دیگران است.
براي درمان ترس در کودکان چه بايد کرد؟ 

روان شناس��ان ب��راي کاهش ترس ه��اي کودکان 
راه هاي زیادي را توصیه مي کنند. آنها در وهله اول 
به والدین توصیه مي کنند که در رفع مشکل کودک 
عجوالن��ه عمل نکنن��د. تعجیل و ش��تابزدگي آنها 
در کاه��ش ترس کودک مي توان��د به جاي درمان، 
اضطراب و ترس او را افزایش دهد. توصیه بعدي 
روان شناس��ان این اس��ت که هرگز ک��ودکان را به 

خاطر ترسي که دارند تحقیر و سرزنش نکنیم. 
حت��ي زماني که کودک تح��ت نظر یک متخصص 
یا روان ش��ناس درمان مي ش��ود، اگر عامل اصلي 
ایجاد کننده ترس هنوز حضور داشته باشد، چندان 

فایده اي نخواهد کرد.
 مث��اًل زماني که خ��ود مادر از تاریکي مي ترس��د، 
هر چن��د کودک حمایت ه��ا و درمان های��ي را از 
روان ش��ناس و مش��اور خود دریاف��ت مي کند، اما 
الگوی��ي که در خانه از رفتار مادر مي پذیرد الگویي 
قوي تر اس��ت که نتایج یک درمان ثمر بخش را از 
بین مي برد. بنابراین الزم اس��ت علل اساسي ترس 

کشف و رفع شوند.
کلید اصلي کمک به کودکان براي از بین بردن ترس 
آنها، تحسین و تشویق در انجام رفتارهاي جسورانه 
اس��ت. اگر او براي مواجه ش��دن با یک حیوان یا 
موقعیت جدید از کنار ش��ما برمي خیزد، تشویقش 
کنید. او را در آغوش بگیرید و به او لبخند بزنید تا 

از این تأیید شما حس خوبي پیدا کند
یادت��ان باش��د اگ��ر ت��رس ک��ودک، فعالیت هاي 
زندگ��ي اش را مخت��ل مي کن��د، تالش ش��ما باید 
بیشتر باشد. کمک خواس��تن از افراد متخصص و 

کارشناس مي تواند راهگشا باشد.

از ترس کودکتان نترسید!!!

تأثیر بد روزه داری بر حجم شیر زنان شیرده
دکتر خدیجه رحمانی، متخصص تغذیه 
گفت: مادران باردار و یا شیرده بهتر است 
روزه نگیرند، به خصوص مادران بارداری 
که در ۳ ماهه دوم بارداری هستند و باید 
گفت روزه داری در ۳ ماهه اول و سوم به 
طور کلی ممنوع است و تنها روزه گرفتن 
در ۳ ماهه دوم مجاز اس��ت که بهتر است 
در این زمان نیز از روزه گرفتن خودداری 

کنند. 
 در مورد مادران ش��یرده باید گفت که در

6 ماه اول شیردهی به دلیل نیاز شیرخوار 
ب��ه ش��یرمادر بایس��تی از روزه گرفت��ن 
خودداری کنند و در صورتی که به روزه 
گرفتن اصرار دارند، می توانند از 6 ماهه 
دوم ب��ه بعد روزه بگیرن��د، اما توصیه بر 
این است که مادران شیرده از روزه داری 
خ��ودداری کنند، چرا که کاهش آب بدن 
مادر و کم آبی موجب تغلیظ ش��یر شده 
و حت��ی کم آبی بر حجم ش��یر مادر نیز 

تأثیرگذار است.

نکتهنصف النهارنصف النهارنصف النهار

پیشبند

گراتن مرغ
مواد الزم

سینه مرغ: یک عدد
پیاز: یک عدد کوچک

چیپس خاللی: یک بسته
پنیر پیتزای رنده شده: و ورقه ای یک بسته

سس کچاپ و خردل و مایونز: به میزان الزم
نمک - فلفل - زردچوبه - پودر آویشن: به میزان الزم

طرز تهیه 
پیاز را خاللی خرد کرده و همراه با سینه مرغ بگذارید تا بپزد . بعد 
مرغ را جدا کنید و ریش ریش کنید. در ماهی تابه همراه با زردچوبه 
و نمک و فلفل و آویش��ن همراه با پیازهای داخل آب مرغ س��رخ 

کنید، به طوری که طالیی رنگ شود .
در یک ظرف گوش��ت مرغ س��رخ شده را همراه با یک قاشق سس 
مایونز و یک قاش��ق س��س قرمز )کچاپ( مخلوط کنید و در ظرف 
م��ورد نظر یک ردیف از چیپس خاللی یک ردیف پنیر رنده ش��ده 
یک ردیف از گوش��ت م��رغ بریزید و دوباره ی��ک ردیف چیپس 

خاللی و ....
ردی��ف آخر را با پنیر ورقه ای بپوش��انید.گراتن را روی پایه فلزی 
مایکرویو با پخت کانوکشن یا گریل به مدت ۱۲ تا ۱۵ دقیقه بپزید. 
بع��د از این که روی گراتن طالیی رنگ ش��د، آماده اس��ت .داخل 

گراتن از قارچ و فلفل دلمه ای و ... هم می شود استفاده کرد.

5 تا 10 درصد مادران
به دیابت بارداری مبتال می شوند

مریم کاشانی، متخصص زنان و زایمان 
در م��ورد عل��ل و ع��وارض دیابت در 
دوران ب��ارداری اظهار داش��ت: دیابت 
حاملگ��ی دو نوع اس��ت؛ یکی این که 
خانمی که قبل از بارداری دچار بیماری 
دیابت اس��ت که این اف��راد باید قبل از 
بارداری قند خ��ون خود را کنترل کنند 
و بالطب��ع حاملگی با خطرات زیادی را 

باید پشت سر بگذارند. 
وی افزود: در م��ادران مبتال به دیابت، 
خط��ر ناهنجاری م��ادرزادی در جنین 
افرایش یافته، همچنین ریس��ک س��قط 
جنی��ن باال می رود و ه��ر چه هفته های 
ب��ارداری باال م��ی رود، احتمال س��قط 
بیش��تر می ش��ود. در ضم��ن ته��وع و 
اس��تفراغ و کنترل قند خ��ون حاملگی 
 در ای��ن م��ادران ب��ه س��ختی صورت

می گیرد.
 ای��ن متخصص زن��ان و زایمان اضافه 
ک��رد: همچنی��ن احتمال فش��ار خون 
ناش��ی از حاملگ��ی در این اف��راد زیاد 
اس��ت که از عوارض فوق العاده وخیم 
به ش��مار می رود. همچنی��ن جنین در 
م��ادران دارای دیابت درش��ت ترند که 
امکان زایمان طبیعی را کاهش می دهد. 
احتم��ال م��رگ بدون عل��ت جنین در 

رحم زیاد می شود. 
نوزاد وقتی به دنی��ا می آید قند خونش 
افت می کند، مضاف بر اینکه ژن دیابت 

را خواهد داشت. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه ع��وارض دیگر در 
بارداری مادران دیابتی��ک گفت: نوزاد 
ممکن اس��ت نارسایی تنفس��ی داشته 
باشد، کلس��یم خ��ون نوزاد اف��ت کند، 
بیلی روبینش باال رود و در نهایت اینکه 
مادر از اول تا آخر باید بارداری بس��یار 

پرخطر و پرحادثه ای را طی کند. 
وی به ن��وع دوم دیابت اش��اره کرد و 
گفت:  ن��وع دیگر دیابتی اس��ت که از 
آن ب��ا عن��وان دیاب��ت دوران بارداری 
یاد می کنن��د که مادر قب��ل از بارداری 
اص��اًل دیاب��ت ن��دارد و قند خ��ون او 
کام��اًل نرم��ال اس��ت، ول��ی در دوران 
 بارداری کم کم قند خونش افزایش پیدا 

می کند. 
وی در پاس��خ ب��ه این که چه کس��انی 
بیش��تر در معرض دیابت بارداری قرار 
می گیرن��د گف��ت: افراد چ��اق، آنهایی 
که ب��االی ۳۵ س��ال باردار می ش��وند، 
اف��رادی ک��ه در خان��واده درج��ه یک 
خود دیابت دیده می ش��ود، کسانی که 
در حاملگی ه��ای قبلی جنین درش��ت، 
جنین م��رده، جنینی که ب��ا ناهنجاری 
م��ادرزادی به دنی��ا آمده، کس��انی که 
داروهایی استفاده می کنند که قند خون 
را زیاد می کند مثل یکسری کورتون ها. 
این دس��ت افراد مستعد هستند که قند 

خودشان در بارداری باال رود. 

سرطان سینه در میان زنان همه استان های کشور 
رتبه اول را دارد

صندلی های خودرو ویژه کودکان
حاوی ترکیبات سمی خطرناك هستند

رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه 
علوم پزش��کی ش��هید بهش��تی گفت: 
پراکندگی س��رطان س��ینه زنان در همه 
اس��تان های کشور یکس��ان است و از 
نظر ش��یوع در بین س��رطان ها در همه 
اس��تان های کش��ور مقام اول را در بین 

زنان دارد. 
محمد اس��ماعیل اکبری اظهار داشت: 
اگ��ر چه ثبت س��رطان در اس��تان های 
مختلف کش��ور از متغیره��ای متفاوتی 
تأثی��ر می پذیرد، اما به ه��ر حال بحث 
در مورد ثبت برای تبیین پراکندگی آنها 
در کش��ور از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اس��ت و در این راس��تا سرطان پوست 
بر اس��اس پراکندگی اس��تانی تقریبًا در 
تمام اس��تان های کشور یکسان است و 
در استان های حاشیه دریای خزر موارد 
گزارش ش��ده آن بیش از سرطان مری 

است. وی افزود: بعد از سرطان پوست، 
س��رطان س��ینه در میان زنان و سرطان 
معده در میان مردان همچنین س��رطان 
خ��ون در می��ان نوجوان��ان و جوانان 
شایع ترین س��رطان است. سرطان مثانه 
 در م��ردان رتب��ه س��وم را دارد و در
6 اس��تان اصفهان، کرمانش��اه، مرکزی، 
فارس، بوش��هر و هرمزگان این سرطان 
ش��ایع ترین سرطان گزارش شده است، 
ول��ی در زن��ان فراوانی بس��یار کمتری 

دارد. 
وی ادامه داد: در مجموع بررسی میزان  
ب��روز از پرارزش تری��ن اطالع��ات در 
مورد سرطان هاس��ت و در این راس��تا 
باالترین میزان های سرطان در ایران در 
مردان مربوط به پوس��ت، معده و مثانه 
و در زنان مربوط به سرطان های سینه، 

پوست و کولورکتال است.

یک گروه از کارشناس��ان محیط  زیستی 
هشدار دادند بیش از نیمی از صندلی های 
خ��ودرو مخصوص ک��ودکان در آمریکا 
حاوی مواد ش��یمیایی سمی و خطرناک 
هس��تند که س��المت کودکان را به خطر 
می اندازند. به گزارش ایس��نا، نتایج یک 
آزمایش گسترده از سوی مرکز اکولوژی 
میشیگان نشان داده است که 6۰ درصد از 
۱۵۰ صندلی خودرو مخصوص کودکان 
که در این آزمایش بررسی شده اند، حاوی 
مواد شیمیایی مضر برای سالمت انسان ها 
شامل برم و کلر هستند. وجود این عناصر 
 PVC حاک��ی از ب��ه کار ب��ردن ترکیب 
)پل��ی وینیل کل��رات( در مواد تش��کیل 
دهنده این صندلی هاس��ت. ب��ه گزارش 
خبرگ��زاری فرانس��ه، مطالع��ات روی 
حیوانات آزمایشگاهی تأیید کرده است که 
ترکیبات حاوی برم روی رشد مغزی تأثیر 
نامطلوب دارند و عالوه بر اینها PVC از 

سوی سازمان حفاظت از محیط زیست 
آمریکا به عنوان یک ماده سرطان زا برای 
انس��ان ها شناخته ش��ده است. PVC به 
سیستم های تولیدمثلی و ایمنی بدن آسیب 
می رساند. این کارشناسان تأکید کردند که 
 UV دو فاکت��ور گرما و تماس با اش��عه
در اتومبیل ها، شدت و سرعت آزادسازی 
این م��واد ش��یمیایی را افزایش می دهند 
و در نتیجه خاصیت س��می آنها بیش��تر 
می ش��ود. بنا براین گزارش، کارشناسان 
مرک��ز اکولوژی میش��یگان فهرس��تی از 
بهترین و بدترین محصوالت صندلی های 
خودروی مخص��وص اطفال را به لحاظ 
ترکیبات ش��یمیایی آنها گردآوری کرده 
و این فهرس��ت را در س��ایتی به آدرس 
Healthy Stuff.org منتش��ر کرده اند. 
براس��اس این فهرس��ت ک��م خطرترین 
مدل این صندلی ها محصول یک شرکت 

ایتالیایی است.
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ورزش

مسی 
برای بارسا 
همه کار کرد

تیم های فوتبال رئال مادرید و بارس��لونا دیدار رفت سوپرجام 
فوتبال اسپانیا را با تساوی پشت سر گذاشتند. تیم فوتبال رئال 
مادرید در دیدار رفت سوپرجام فوتبال اسپانیا با نتیجه مساوی 
۲ بر ۲ مقابل بارس��لونا متوقف ش��د و دیدار برگش��ت دو تیم 
که پنجش��نبه در نیوکمپ برگزار خواهد شد تکلیف قهرمان را 

مشخص خواهد کرد. 
رئالی ها در این دیدار در دقیقه ۱۳ توس��ط مس��وت اوزیل به 
گل رس��یدند اما این داوید ویا بود که با ضربه ای مهار ناپذیر 
در دقیقه ۳6، بازی را به تس��اوی کش��ید. لیونل مسی که نقش 
پررنگی در به ثمر رس��یدن گل نخست بارسا داشت در دقیقه 
4۵ با پش��ت سر گذاشتن چند بازیکن، گل دوم بارسلونا را به 
ثمر رس��اند. نیمه دوم با هجوم همه جانبه رئالی ها آغاز شد و 
ای��ن بار نویت ویکتور والدس ب��ود که با چند حرکت خوب، 
مانع از فروپاشی دروازه بارسا شود اما تیم میزبان در نهایت در 
دقیقه ۵4 توس��ظ ژابی آلونسو به گل تساوی رسید. این دیدار 
در ادام��ه با برتری رئالی ها همراه ب��ود اما آنها هرگز موفق به 

پیروزی نشدند. 

رئیس اداره فنی مهندس��ی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان 
گفت: منتظر اختصاص بودجه ورزشگاه نقش جهان هستیم زیرا 
در حال حاضر بودجه این ورزشگاه اهمیت بسیاری دارد. علی 
محمودیه اظهار داشت: در حال پیگیری بودجه های اختصاص 
یافته به ورزشگاه نقش جهان هستیم و با توجه به این که بودجه 
ورزشگاه از مسائل کالن استان است، استاندار اصفهان شخصًا 
این مس��أله را پیگیری می کند. وی ادامه داد:  درس��ت است که 
اگر پروژه در اختیار اس��تان باشد به سود ورزشگاه خواهد بود 
اما مس��ئوالن باید بدانند در صورتی که ردیف بودجه مس��تقل 
ورزش��گاه به نقش جه��ان اختصاص یابد، ش��اهد پیش��رفت 
چش��مگیری در مورد ورزش��گاه خواهیم بود. رئیس اداره فنی 
مهندس��ی اداره کل تربیت بدنی اس��تان اصفهان ب��ا بیان این که 
ردی��ف اعتبار ورزش��گاه در حال حاضر از هم��ه چیز مهم تر 
است، تصریح کرد:  با قطعی شدن تفویض مدیریت نقش جهان 
به اس��تان اصفهان،  در حال حاضر اعتبار ورزش��گاه برای ما از 
اهمیت بسیاری برخوردار اس��ت زیرا در صورت نبود بودجه، 

ابزار اجرایی نقش جهان در دست ما نیست.

فدراس��یون جهانی کش��تی در نامه ای از فدراسیون کشتی ایران 
خواسته است استدالالت خود را در زمینه دوپینگ یکی از فرنگی 
کاران جوان در رقابت های جهانی رومانی اعالم کند. چندی قبل 
و در جریان رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان در 
رومانی که روزهای 4 و ۵ مرداد ماه در شهر بخارست برگزار شد 
از نفرات اول، دوم و سوم اوزان هفتگانه تست دوپینگ گرفته شد. 
وی در جلس��ه با مسئوالن فدراس��یون عنوان کرده است به دلیل 
درد زانو از قرص استفاده می کرده که حتی این موضوع را هنگام 
تس��ت اعالم کرده اس��ت و این ماده ممنوعه در این قرص بوده 
اس��ت. وی عنوان کرده است در صورتی که می دانسته این مواد 

جزء مواد ممنوعه است در مسابقات شرکت نمی کرد. 
در صورت��ی که این مدال از جمع مدال های تیم کش��تی فرنگی 
جوانان ایران کم ش��ود رتبه تیم ای��ران از جایگاه چهارم یا حتی 
جایگاه هش��تم نیز نزول خواهد کرد. باید منتظر ماند و دید فیال 
استدالالت پزشکی وی را تأیید می کند یا رأی به محرومیت این 
فرنگی کار جوان و دارنده مدال سنگین وزن رقابت های جوانان 

جهان می دهد.

رحیمی دست به کار شد؛ مهدی اخوان همه کاره

علیرضا حبیبی از تیم هندبال سپاهان کنار گذاشته شد
خبر

قهرمانی تیم ایران در مسابقات جهانی هان مادانگ
کسب 34 مدال رنگارنگ توسط 

تکواندوکاران اصفهانی در مسابقات جهانی
تکواندوکاران اصفهانی در نوزدهمین دوره مسابقات جهانی هان مادانگ که 
از ۱۹ مرداد در ش��هر نامیانگ جو کره جنوبی با حضور۵4 کشور آغاز شد، 
۳4مدال را از آن خود کردند. دراین رقابت ها تیم ایران با کس��ب 6۹ مدال 
اول شد و تیم های آمریکا و فیلیپین دوم و سوم شدند. ورزشکاران اصفهانی 
از مدال های تیم ایران ۳4 مدال شامل ۱4 طال، ۱۲ نقره و ۸ برنز را به دست 

آوردند. 
در این مسابقات در بخش انفرادی تکواندوکاران اصفهانی توانستند سه طال، 
هفت نقره و سه برنز کس��ب کنند. در روز اول این رقابت ها میثم رحیمی، 
امین خانه زرین و محسن هادی زاده صاحب گردن آویز طال شدند. عباس 
رئیسی، ابراهیم ابن علیان، خشایار سلمانیان، شایان نصیری، حبیب اله مهرابی 
در قس��مت آقایان و مرجان و زهره سلحشوری در قسمت بانوان موفق به 
کسب مدال نقره شدند. علیرضا مردانی، بهمن مسعودی و مهدی عزیزی در 

این مسابقات به مدال برنز دست یافتند. 
در بخش تیمی نیز تیم نمایش اصفهان با ترکیب علیرضا مردانی، شهرام اله 
آبادی، امیرحسین سلطانی، شایان نصیری، محمدباقر براتی، محمد فکاری، 
امین خانه زرین، بهمن مسعودی، ابراهیم ابن علیان، خشایار سلمانیان و میثم 
رحیمی موفق شد به مدال طال دست یابد. هر یازده نفر ورزشکار اصفهانی که 

در تیم هان مادانگ حضور داشتند از شهرستان زرین شهر بودند. 

بعد از دو و میدانی، بسکتبال و هندبال 
هم در معرض انحالل قرار گرفتند

پس از انحالل تیم دو و میدانی باشگاه ذوب آهن، رشته های بسکتبال، هندبال، 
وزنه برداری، شمش��یربازی و والیبال ذوب آهن در لیست انحالل برای فصل 
آینده قرار گرفتند. در روزهای گذش��ته بحث مشکالت بودجه و قانون عدم 
تیمداری دولتی ها در ورزش حرفه ای بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته 
و همین مسأله باعث شد که تیم دوومیدانی باشگاه ذوب آهن به طور رسمی 
منحل شود. ذوب آهن پرافتخارترین تیم دوومیدانی ایران بود که چندین سال 
به عنوان تنها نماینده اصفهان در لیگ برتر باشگاه های کشور شرکت کرد. تیم 
دو و میدانی ذوب آهن در س��ال های اخیر با حضور ملی پوشان ایران موفق 
به ایستادن بر سکوهای برتر کشور شده بود. پس از آن خبر انحالل تیم های 
بسکتبال و هندبال ذوب آهن که ریشه ای ترین تیم های ورزشی این باشگاه و 
کشور هستند طی چند روز گذشته در محافل ورزشی شنیده شد. در حالی که 
هفته گذشته نامه شرکت ذوب آهن در لیگ برتر هندبال به فدراسیون ارسال شد 
امروز اخباری در مورد قطعی شدن انحالل هندبال و برخی دیگر از رشته های 

پرطرفدار ذوب آهن شنیده شد.
گویا قرار است تیم های بسکتبال، هندبال، وزنه برداری، شمشیربازی و والیبال 
ذوب آهن منحل شوند و در فصل آینده ذوب آهن تیمی در این رشته ها نداشته 
باش��د. تیم های بسکتبال، هندبال و شمشیربازی ذوب آهن در بخش بانوان و 
آقایان، وزنه برداری در آقایان و تیم والیبال ذوب آهن در بخش بانوان مشغول 
به فعالیت هستند. گفته می شود در صورت عدم موافقت اعضای هیأت مدیره 

باشگاه اصفهانی این رشته ها به زودی منحل می شوند.

از سوی براتی
باالخره اعضای جدید هیأت مدیره 

ذوب  آهن مشخص شدند
اعضای جدید هیأت مدیره باشگاه ذوب آهن از سوی مدیرعامل این کارخانه 
انتخاب شده و سه نفر از اعضای هیأت مدیره ذوب آهن تغییر کردند. از سوی 
مدیرعامل کارخانه ذوب آهن اعضای جدید هیأت مدیره باشگاه ذوب آهن 
انتخاب شده و معرفی شدند. بر این اساس مجید طالیی، معاون مالی کارخانه 
ذوب آه��ن به عنوان رئیس هیأت مدیره، منصور یزدی زاده، معاونت فروش 
کارخانه و خس��رو ابراهیمی، مدیر امور ورزش همگانی کارخانه به عنوان 
اعضای اصلی در کنار اصغر دلیلی و فرش��ته س��موعی قرار گرفتند. دلیلی 
عالوه بر مدیرعاملی باشگاه ذوب آهن به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و 
س��خنگوی هیأت مدیره در ذوب آهن فعالیت می کند. پیش از این بابایی به 
عنوان رئیس و صالحی فروز و غالمرضا شیران به عنوان اعضای هیأت مدیره 

باشگاه مشغول فعالیت در ذوب آهن بودند.

تغییرات مهره ای السد 
پیش از دیدار با سپاهان

خورخه فوس��اتی اروگوئه ای، س��رمربی تیم فوتبال 
الس��د در حال��ی که یک ماه دیگر قرار اس��ت تیمش 
از مرحل��ه ی��ک چه��ارم نهای��ی رقابت ه��ای لیگ 
قهرمان��ان آس��یا مقاب��ل س��پاهان اصفهان ب��ه میدان 
 ب��رود، چه��ار بازیکن این تی��م را از لیس��ت خارج 

کرد. 
ریحان زیدان و مجدی صدیق دو بازیکن سرش��ناس 
این جمع هستند که از فهرست این مربی برای دیدار 

با سپاهان خارج شده اند. 
ب��ه جای این چه��ار بازیکن ن��ام عبدالرحمن ناصر، 
عبداله البریک، جاس��ر یحیی و صالح بدر الیزیدی به 

لیست السد اضافه شده است. 
عبدالق��ادر کیت��ا، مه��ام س��احل عاج��ی الس��د در 
حال��ی مذاکرات خ��ود را با مارس��ی فرانس��ه آغاز 
ک��رده ک��ه هفت��ه گذش��ته مس��ئوالن الس��د خب��ر 
داده  الس��د  در  زه��ردار  مهاج��م  ای��ن  مان��دن   از 

بودند.
با این حال کیتا که در یک قدمی مارس��ی قرار دارد، 
گاالتاس��رای ترکی��ه را هم خواس��تار خ��ود می بیند 
و توس��ط مدیر برنامه هایش مذاک��رات را با این تیم 
نی��ز ادامه می دهد. این بازیکن س��ابقه حضور در تیم 

ترکیه ای را دارد.

۷ ورزشکار اصفهانی آماده حضور 
در مسابقات آزاد اروپا

هفت ورزش��کار اصفهانی در مسابقات آزاد اروپا شرکت خواهند نمود. 
با موافقت فدراسیون ورزش های جانبازان و معلوالن کشورمان مبنی بر 
اختصاص سهمیه این مسابقات به ورزشکاران استان اصفهان، هفت تن 
از ورزشکاران رشته دو ومیدانی هیأت ورزش های جانبازان و معلوالن 
اس��تان آماده حضور در این رقابت ها ش��دند. آقایان علیرضا مختاری، 
حسین جمشیدی، سیدمهران حس��ینی در رشته پرتاب دیسک، مسعود 
حیدری در رش��ته پرتاب وزنه، هادی فیض الهی و احمدرضا علیخانی 
در رش��ته دو 4۰۰ و ۱۰۰ متر به سرمربیگری بهمن رضایی و مربیگری 
عباس صمیمی در این رقابت ها ش��رکت خواهند نمود. مسابقات آزاد 
اروپا از ۲۸ مرداد لغایت ۱ ش��هریور ماه س��ال جاری در کش��ور چک 
برگزار خواهد ش��د. مس��ابقات مذکور دارای رنکینگ جهانی و کسب 

سهمیه مسابقات پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن خواهد بود. 

محمودیه:
منتظر بودجه 
ورزشگاه نقش 
جهان هستیم

جزئیات تازه ای 
از دوپینگ 
یک کشتی گیر دیگر

قرعه کشی جام حذفی فوتبال
سپاهان به فوالد خورد؛ 

ذوب آهن منتظر پرسپولیس

رئیس هیأت غریق نجات استان اصفهان:
ایجاد مدارس نجات غریق در دست پیگیری است

رئیس هیأت جانبازان و معلوالن استان اصفهان خبر داد:
صدور مجوز سفر تیم دو  و میدانی اصفهان به چک

رئیس هیأت جانبازان و معلوالن استان اصفهان گفت: تیم دو ومیدانی این هیأت با موافقت فدراسیون جانبازان و معلوالن 
به کشور چک سفر می کند. محمدرضا باباگلیان اظهار داشت: با موافقت و صدور مجوز فدراسیون ورزش های جانبازان 

و معلوالن، تیم دو ومیدانی هیأت استان اصفهان، امروز، ایران را به مقصد کشور چک ترک می کند. 
وی با اش��اره به برپای اردوی آمادگی تیم دو ومیدانی هیأت جانبازان و معلوالن اس��تان اصفهان به مناسبت حضور در 
رقابت های دو و میدانی کشور چک تصریح کرد: مسؤل فنی فدراسیون نیز از اردوی آمادگی تیم دو ومیدانی بازدید کرد. 
رئیس هیأت جانبازان و معلوالن اس��تان اصفهان در مورد بازدید هادی رضایی از اردوی آمادگی تیم دو و میدانی این 
هیأت، تأکید کرد: این بازدید در حاشیه برگزاری جلسه ستاد برگزاری رقابت های ورزشی جانبازان و معلوالن شهر های 
خواهر خوانده اصفهان بود. وی ادامه داد: مس��ؤل فنی فدراس��یون در بازدید از اردوی تمرینی تیم دو ومیدانی هیأت 
جانبازان و معلوالن استان اصفهان از نظرات ورزشکاران و مربیان موجود در این اردوگاه آگاه شد. باباگلیان اضافه کرد: 
مس��ؤل فنی فدراسیون جانبازان و معلوالن، حضور تیم های ورزشی استان ها را در رقابت های برون مرزی بسیار مثبت 

ارزیابی کرد و اظهار داشت: برگزاری چنین رقابت هایی در نهایت پیشرفت ورزشکاران کشور را به دنبال دارد. 
وی در مورد هزینه های سفر تیم دو ومیدانی هیأت جانبازان و معلوالن استان اصفهان با بیان این که این ورزشکاران با 
هزینه شخصی خود به این رقابت ها اعزام می شوند، تأکید کرد: برگزاری بعضی از رقابت ها مانند مسابقات دو ومیدانی 
کشور چک در اولویت های کاری نیست. رئیس هیأت جانبازان و معلوالن استان اصفهان ادامه داد: فدراسیون به دلیل از 
بین نرفتن سهمیه شرکت ورزشکاران در رقابت های دو ومیدانی کشور چک، از همه استان های کشور که قادر به شرکت 
در این رقابت ها  بوده اند دعوت به عمل آورده است. وی افزود: سهمیه حضور در مسابقات از طرف فدراسیون و هزینه 

شرکت در رقابت های دو ومیدانی هیأت جانبازان و معلوالن استان اصفهان بر عهده خودشان است.

رضا مهماندوست: 
تصمیمم تغییر نمی کند مگر در شرایط خاص

در حال��ی ک��ه اخبار متفاوتی مبنی بر برگزاری رقابت های انتخابی برای اع��زام دو ملی پوش تکواندوی ایران به 
المپیک در رس��انه های مختلف مطرح ش��ده اس��ت س��رمربی تیم ملی برگزاری این رقابت ها را رد کرد. انتخاب 
یوس��ف کرمی و محمد باقری معتمد به عنوان تنها نمایندگان ایران برای حضور در رقابت های انتخابی المپیک 
اعتراض بس��یاری از اهالی تکواندو را به دنبال داش��ت. هر چند این دو ورزش��کار موفق به کسب سهمیه المپیک 
ش��دند اما عدم برگزاری رقابت های انتخابی که با تصمیم رضا مهماندوس��ت سرمربی تیم ملی گرفته شده است 
موجب ش��د تا برخی ملی پوش��ان از جمله علیرضا نصرآزادانی قهرمان اصفهانی تکواندوی جهان به این تصمیم 
اعتراض کنند. اما مهماندوس��ت س��رمربی تیم ملی تکواندو به هیچ عنوان حاضر به تغییر در تصمیمش نیس��ت. 
مهماندوس��ت در ارتباط با اخبار منتش��ر ش��ده در خصوص برگزاری رقابت انتخابی برای اعزام دو نماینده ایران 
به المپیک لندن گفت: من هیچ کجا چنین صحبتی را مطرح نکرده ام. تصمیم همان اس��ت و قرار نیس��ت رقابت 

انتخابی برگزار شود. 
وی ادام��ه داد: بای��د اع��الم کنم برگ��زاری رقاب��ت انتخاب��ی در دو وزن المپیکی که س��همیه کس��ب کرده ایم 
فق��ط در ص��ورت نیاز خواه��د بود. به عنوان مثال ممکن اس��ت یکی از دو نفر در ش��رایط حس��اس تا المپیک 
 آس��یب ببینن��د یا این که انتظ��ارات فنی ما را جل��ب نکنند بنابراین مجبور می ش��ویم فرد دیگ��ری را جایگزین 

کنیم. 
س��رمربی تیم ملی تکواندوی ایران ادامه داد: هیچ مربی یک س��ال مانده تا المپیک نفرات خود را فیکس نمی کند 
ام��ا این دلیل نمی ش��ود که بخواهیم در این دو وزن رقابت انتخابی برگ��زار کنیم بنابراین تصمیمی که گرفته ایم 

تغییر نمی کند مگر در شرایط خاص. 

با برگزاری مراسم قرعه کشی مسابقات جام حذفی فوتبال کشور در هتل 
آکادمی، تیم های لیگ برتری حریفان خود را شناختند.

پس از برگزاری مراس��م قرعه کش��ی جام حذفی، تیم های لیگ برتری 
حریفان خود را ش��ناختند که در این بین تیم های پرسپولیس و استقالل 
ته��ران در قس��متی از این جدول ق��رار گرفتند که احتم��ال رویارویی 
آن ها در مرحله نیمه نهایی مس��ابقات وجود دارد. در ابتدای مس��ابقات، 
تیم های دس��ته اولی باید با برنده مس��ابقاتی که تیم های دسته دومی و 
قهرمان اس��تان ها در آن قرار دارند، بازی کنند که برنده آنها به رقابت با 
۱۸ تی��م لیگ برتری خواهند پرداخت. از بی��ن تیم های لیگ برتری در 
ی��ک گروه دو تیم س��پاهان و فوالد خوزس��تان و در گروه دیگر دو تیم 
 داماش گیالن و نفت تهران، باید در مرحله یک هشتم نهایی با هم  بازی 

کنند. 
پرس��پولیس تهران نیز در مرحله یک هش��تم نهایی باید با برنده تیم مس 
رفس��نجان و یک��ی از تیم های دس��ته دومی بازی کند ک��ه در صورت 
پی��روزی احتمال این  که در مرحله یک چهارم نهایی با ذوب آهن بازی 

کند، وجود دارد. 
مس��ابقات ج��ام حذفی، در دو گ��روه ۵۲ تیمی برگزار خواهد ش��د که 
 بیشتر تیم های قدرتمند لیگ برتری از جمله استقالل،  پیروزی، سپاهان،

ذوب آهن، تراکتورس��ازی و س��ایپا در یک طرف این گروه بندی قرار 
دارند و با این حال از بین تیم های اس��تقالل و پرس��پولیس فقط یکی از 

آن ها می تواند در فینال حضور داشته باشد.

رئیس هیأت غریق نجات اس��تان اصفه��ان گفت: از جمله موارد م��ورد بحث در تفاهمنامه 
منعق��ده بی��ن اداره کل تربیت بدنی اس��تان اصفهان و هیأت نجات غریق این اس��تان، ایجاد 

مدارس نجات غرق است.
جواد یراقی اظهار داش��ت: در حال حاضر در اس��تان اصفهان، تعداد ناجیان غریق، در حدود 
دو هزار و ۳۰۰ نفر اس��ت که به هیچ عنوان این تعداد ناجی جوابگوی نیاز اس��تان اصفهان 
نس��بت به جمعیت آن نیس��ت. وی با اش��اره به این که برنامه ریزی برای رسیدن به شعار یک 
ناجی غریق برای هر خانواده اصفهانی بس��یار کار س��نگینی است، تصریح کرد: بدین منظور 
یک برنامه ۱۰ س��اله را برای رس��یدن به این هدف بزرگ با مش��ورت اداره کل تربیت بدنی 

استان اصفهان مد نظر قرار داده ایم. 
رئی��س هیأت غریق نجات اس��تان اصفهان افزود: از جمله موارد م��ورد بحث در تفاهم نامه 
منعق��ده بی��ن اداره کل تربیت بدنی اس��تان اصفهان و هیأت نجات غریق این اس��تان، ایجاد 
مدارس نجات غرق است. وی با اشاره به این که مدارس ایجاد نجات غریق برای اشخاص ۹ 
تا ۱4 ساله است، تصریح کرد: پس از آموختن دوره نجات غریق به وسیله دانش آموختگان، 
کارت ویژ ه ای نیز در اختیار این عزیزان قرار داده می شود. یراقی با بیان این که ایجاد مدارس 
نجات غریق راهی اس��ت به سوی ش��عار یک نجات غریق برای هر خانواده اصفهانی، تأکید 
کرد: با برنامه ریزی درس��ت و منطقی، در مدت زمانی پنج تا ۱۰ س��ال، دس��تیابی یا نزدیک 
 ش��دن به این ش��عار قدرتمند را برای هیأت نجات غریق اس��تان اصفهان ب��ه همراه خواهد 

داشت. 
وی در م��ورد حق��وق و مزایای مربیان نجات غرق فعلی هیأت اس��تان اصفهان با اش��اره به 
این که مربیان نجات غریق، همواره برای تعیین برنامه حقوق و دستمزد خود که در اصطالح 
اش��ل حقوقی نامیده می ش��ود به هیأت نجات غریق اس��تان اصفهان مراجعه می کنند، اظهار 
داش��ت: این هیأت نیز برنامه ها و دستورات الزم را برای مسئوالن استخر دارای پروانه صادر 

می کند.

 نجمه کرمی
درشرایطی که تنها دو هفته تا آغاز رقابت های 
هندبال باش��گاه های برتر کشور فرصت باقی 
اس��ت مدیرعامل جدید باشگاه سپاهان اقدام 
به برکناری س��رمربی تیم هندبال این باشگاه 

نموده است.
علیرضا حبیبی که سال گذشته یک تنه کادرفنی 
تیم سپاهان را تشکیل می داد و بدون دستیار 
و مربی بدنساز و دروزاه بان ها کار خود را در 
س��پاهان شروع کرد توانست همراه با این تیم 
دو هفته مانده به پایان رقابت های باشگاه های 

برتر کشور قهرمانی این تیم را مسجل کند.
شرایط برکناری تیم علیرضا حبیبی در شرایطی 
اتفاق افتاد که ش��نیده می شود مهدی اخوان 

سرپرست تیم هندبال سپاهان که دوستی وی 
ب��ا علیرضا رحیمی مدیرعامل کنونی س��ابقه 
دیرین��ه دارد به عنوان همه کاره تیم س��پاهان 
انتخاب ش��ده و قرار اس��ت ام��ور مربوط به 
انتخاب س��رمربی آینده را وی پیگیری نماید. 
هر چند سعی نداریم که انتخاب مهدی اخوان 
به عنوان همه کاره تیم هندبال س��پاهان را به 
سابقه این دوستی ربط دهیم اما برای برکناری 
 یک ش��به علیرضا حبیبی هم توجیهی وجود 

ندارد.
ب��ه گفته حبیب��ی گوی��ا برنامه تیم س��پاهان 
 برای ای��ن فصل قهرمانی در مس��ابقات جام 
باشگاه های آسیاست و از این حیث درصددند 
ازس��رمربی خارجی در راس کادرفنی استفاده 
کنند. سرمربی که البد باید از هر لحاظ باالتر 

 A از حبیبی باش��د. حبیبی ک��ه دارنده مدرک
مربیگری بین المللی و مدرس جهانی  اس��ت 
و سال گذشته همراه با تیم ملی هندبال موفق 
به کس��ب عنوان نایب قهرمانی آس��یا شد و 
عنوان مربی تیم ملی بزرگساالن کشورمان را 
یدک می کشد و به اعتقاد کارشناسان اهل فن 
موفقیت امروز هندبال سپاهان )نایب قهرمانی 
در آسیا( و توفیق ترانسفر شدن چند بازیکن 
ایرانی طی س��ال ه��ای اخیر به کش��ورهای 
آس��یایی همه و همه مدیون تالش های شبانه 

روزی این مربی است.
نکت��ه جالب توجه ت��ر در ای��ن تصمیم این 
اس��ت که علیرضا حبیبی تقریباً سه روز پیش 
مذاک��رات نهایی خود با باش��گاه س��پاهان و 
هیات مدی��ره را انج��ام داده بود و بواس��طه 
اعتمادی که به این تشکیالت داشت اصراری 
 برامضای قرارداد در همان روز را از خود نشان 
نمی دهد ت��ا این که بالفاصله بعد از تودیع و 
معارفه مدیران باشگاه تمامی صحبت های قبلی 
رنگ می بازد و اکنون علیرضا حبیبی با رزومه 

که به آن اشاره شد از کار برکنار می شود.
علیرضا حبیب��ی دراین ب��اره می گوید: برای 
فصل جدید تقریباً دو س��ه م��اه پیش برنامه 
خود را برای حضور قدرتمندانه تر در آس��یا 
و لیگ برتر به باشگاه ارائه کردم که با موافقت 
مدیرعامل و هیات مدیره باشگاه روبرو شد و 
برنامه تی��م را طبق همین برنامه ریزی تا روز 
گذشته دنبال کردیم. وی افزود: در این برنامه 
قرار شده بود که یک مربی بدنساز و یک مربی 
دروازه بان خارجی ط��راز اول را به کادرفنی 
تیم اضافه کنم همچنین از چند بازیکن مطرح 
خارجی در ترکیب استفاده کنیم و برنامه ریزی 
خوبی را در راس��تای افزایش آمادگی فنی تیم 

تدارک دیده بودیم و تمام موافقت ها در این 
باره انجام ش��ده و تنها قراردادهای مالی مانده 
بود که بواس��طه حس��ن اعتمادی ک��ه بنده و 
خیلی های دیگر به مدیرعامل و باشگاه داشتیم 

اصراری برای امضا سریع آن نداشتیم. 
حبیبی ادامه داد: با این اطمینان خاطر کارم را 
با تیم هندبال ش��روع کردم و در شرایطی که 
تنه��ا دو هفته تا آغ��از رقابت های لیگ باقی 
مانده مدیرعامل جدید خواس��تار کناره گیری 
من از س��رمربیگری تیم س��پاهان شد و چون 
بنده قرارداد مالی با این باشگاه امضا نکرده ام 
اعتراض��ی به ای��ن تصمیم نمی توانم داش��ته 

باشم. 
وی اضافه کرد: سال گذشته بدون کمک مربی، 
مربی بدنس��از، مربی دروازه ب��ان و با وجود 
مصدومیت چه��ار بازیکن ملی پوش و با ۱۵ 
بازیک��ن لیگ را آغاز ک��ردم و با همین تعداد 
 کم بدون حاش��یه و با آرامش یکی از بهترین 
س��ال های س��پاهان در هندب��ال را رقم زدم.
صمیمیت و کار تیمی در س��پاهان حرف اول 
را میزد و با این فاکتورها بر مشکالت موجود 
غلبه کرده و دو هفته مانده به پایان رقابت های 

لیگ قهرمانی را مسجل کردیم.
وی درخصوص دالیل باش��گاه مبنی بر کناره 
گذاشتن خود گفت: گویا آقای رحیمی قصد 
دارند این تیم را برای قهرمانی در آسیا ببندند 
و از ای��ن رو روی مربی خارجی نظر دارند و 
اختیار تام و نهایی مربوط به این مس��ائل را به 
آقای مهدی اخوان)سرپرست تیم( سپرده اند 
و گفته شده که سیاست کلی باشگاه این است 
که این تیم قهرمان آسیا شود بر همین اساس 
از یک س��رمربی طراز اول خارجی اس��تفاده 
خواهیم کرد در غیر این صورت گزینه داخلی 

ما شما خواهید بود.
حبیبی با ابراز نارضایت��ی از این اتفاق گفت: 
ب��ا وجود همه این تفاس��یر تمرین��ات تیم تا 
 روز یکش��نبه پیگیری ش��د و مربی خارجی 
دروازه بان ه��ا نی��ز چهار روز اس��ت که در 
اصفهان حض��ور پیدا ک��رده و کار خود را با 
دروازه بان ه��ای تیم بزرگس��االن و رده های 
پایه آغاز کرده است و با شرایط به وجود آمده 

معلوم نیست تکلیف وی مشخص شود.
به نظر نمی رسد مدیرعامل باشگاه سپاهان که 
فرد دنیا دیده و از بدنه ورزش اس��ت بخواهد 
یک شبه راه صد ساله را طی کند و از رتبه های 
چهارم پنجمی آسیا اولی آسیا را نشانه بگیرد که 
البته این مهم در سایه برخورداری از بازیکنان 
مطرح خارجی درس��ت به همان شیوه ای که 
تیم های قط��ری و لبنانی انجام می دهند این 
هدف محقق می شود اما در انتخاب سرمربی 
برای این تیم دنبال چه مربی با چه خصوصیات 
خاص هستند که مربی داخلی در مقایسه با آن 
نمره منفی گرفته است؟! اگر مالک تحصیالت 
آکادمیک و م��درک مربیگری و مدرس بودن 
وی در سطح جهانی است که حبیبی و گروه 
اعزامی ایران در دوره های مربیگری جهانی با 
بهترین نمرات موفق به اخذ مدارک بین المللی 
شده اند. اگر ارتباطات و تعامالت بین المللی 
م��الک قرار گرفته اس��ت که ب��از هم حبیبی 

چیزی از همتایان خود کم ندارد!....
نکته جالب توجه تر اینکه چرا در ایران برنامه 
مدیر تودیع ش��ده مورد حمایت مدیر جدید 
ق��رار نمی گیرد مگر این که داس��تان به زمان 
حضور رحیمی در راس فدراس��یون هندبال 
و حضور حبیبی در تی��م هندبال بازگردد که 

بازهم توجیح فنی ندارد....
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امام صادق)ع(:
به خداوند امیدوار باش، نه 
امیدی که تو را به گناه وا دارد 
و از خدا بترس، نه ترسی که 
تو را از او مأیوس گرداند.

فیلم »آواز گنجشک ها« ساخته  مجید مجیدي 
در جش��نواره فیلم ه��اي ایراني لندن نمایش 

ویژه خواهد داشت. 
ب��ه گزارش ایس��نا، برگزارکنن��دگان دومین 
جشنواره فیلم هاي ایراني لندن اعالم کردند 
اوت   ۲۲ روز  گنجش��ک ها«  »آواز   فیل��م 
)۳۱ ش��هریور( در پ��ارک هولن��د لندن در 

فضاي باز، نمایش خواهد داشت. 
نماینده  سینماي ایران در جوایز اسکار ۲۰۰۹ 
جوایز متعددي چون چهارس��یمرغ بلورین 
بهتری��ن کارگرداني، تدوین، موس��یقي متن 
و چهره پردازي از بیست وششمین جشنواره  

فیل��م فجر، جای��زه خرس نق��ره اي بهترین 
بازیگر مرد )رضا ناجي( از پنجاه وهش��تمین 
جش��نواره فیلم برلین و جای��زه ویژه هیأت 
داوران و جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره 
فیلم دمش��ق در س��ال ۲۰۰۸ را کسب کرده 
است. این فیلم که در جشنواره هاي متعددي 
چون س��ائوپائولو، برلین، کارلووي واري و 
شیکاگو نمایش داشته، داستان کریم، کارگر 
مزرعه پرورش شترمرغ است که در حاشیه 
ش��هر و خانه کوچکش زندگي خوبي دارد.
حوادث��ي در مزرعه منجر به خروج کریم از 

کار مي شود... .

حس��ن دزواره، مدی��ر هن��ری و بین الملل��ی 
جش��نواره فیلم کوتاه س��وره تأکید کرد: آثار 
برگزی��ده ای��ن جش��نواره به جش��نواره های 

بین المللی می روند.
  به گزارش مهر، دزواره با اشاره به رایزنی های
دبیرخان��ه جش��نواره با چهار کش��ور آلمان، 
لهستان، فرانسه و هلند برای برقراری تعامل با 
جشنواره فیلم کوتاه سوره، گفت: در تالشیم تا 
با یکی از این کشورها که همخوانی بیشتری با 
مطالبات ما دارند، تعامل برقرار کنیم تا ضمن 
نمای��ش آثار دانش��جویی آن در بخش جنبی 
جشنواره،  از حضور اس��اتید آنها نیز در ایام 

برگزاری جشنواره بهره ببریم.
   نخس��تین جش��نواره فیلم کوتاه دانش��گاه 
س��وره از ۱4 ت��ا ۱۹ آب��ان ماه س��ال جاری 
 در دوبخ��ش مل��ی )رقابتی( و جنب��ی )آثار 
 بی��ن الملل��ی ( ب��ا موض��وع آزاد برگ��زار 
می ش��ود. عالقه مندان می توانند آثارخود را 
در بخش های مستند، داستانی کوتاه،انیمیشن 
و تجربی تا ۱۵ شهریور به دبیرخانه جشنواره 
ب��ه نش��انی ته��ران، بی��ن خیاب��ان خوش و 
یک،طبقه  کامیاران،پ��الک  نب��ش  بهب��ودی، 
 چهارم،دبیرخانه جشنواره ارسال کنند و یا به 

آدرس www.sisff.ir  مراجعه کنند.

کارگردان آث��ار پویانمایي معتقد اس��ت که 
ساخت انیمیشن هاي بومي و محلي جذابیت 

الزم را براي مخاطب ایراني دارد. 
جم��ال رحمت��ي ک��ه ب��ه تازگي انیمیش��ن 
»هرم��ز و افس��انه هاي گمش��ده« را در ۱۳ 
 قس��مت یازده  دقیقه اي براي س��یماي مرکز 
خلی��ج ف��ارس تهی��ه و تولید کرده  اس��ت، 
ه��دف از تولید این مجموع��ه را به تصویر 
محل��ي  موض��وع  ب��ا  داس��تاني   کش��یدن 

عنوان کرد. 
ب��ه گ��زارش روز دوش��نبه معاون��ت امور 
اس��تان ها، رحمتي درباره این اثر پویانمایي 
اظهار داش��ت: »هرمز و افسانه هاي گمشده« 
داس��تان پس��ر بچه اي به نام هرمز است که 
در زمان ه��اي قدی��م در بندرعباس زندگي 
مي کرده که به همراه دوستان خود )دالوران 
کشتي خورشید( براي به دست آوردن کتاب 

دانش بشري به راه مي افتند. 
 وي گفت: از آنجا که این مجموعه با ویژگي هاي

محلي تولید ش��ده اس��ت، ب��راي مخاطبان 
ایراني جذابیت هاي الزم را دارد. 

کارگ��ردان »هرمز و افس��انه هاي گمش��ده« 
درم��ورد ویژگي هاي ای��ن مجموعه گفت: 
طراحي ش��خصیت هاي داس��تان به دور از 
کلیش��ه هاي رایج و پ��س زمینه ها با گرایش 
تصویرسازانه و توسط تصویرگران حرفه اي 

انجام شد. 
رحمت��ي مدت زمان پیش تولی��د این اثر را 
س��ه ماه عنوان کرد و گفت: تولید »هرمز و 
افس��انه هاي گمش��ده« از فروردین ۸۸ آغاز 
و در پایان تیرماه امس��ال آماده پخش ش��د. 
وي تکنیک به کار رفته در س��اخت این اثر 
پویانمای��ي را کات اوت عن��وان کرد که در 

محیط ۳ بعدي ساخته شده است.

علي کس��مایي که به عنوان »پدر دوبله ایران« 
معروف است، به دلیل ناتواني در راه رفتن در 

خانه روزگار مي گذراند. 
به گزارش ایسنا، کس��مایي که اردیبهشت ماه 
سال گذشته به دلیل زمین خوردگي و شکستگي 
لگن تحت عمل جراحي قرار گرفت، بعد از 
آن از حرکت بازماند و بنا به گفته پرس��تارش 
ای��ن روزها روحیه اش نیز بس��یار پایین آمده 

است. 
علي کسمایي که درجش��ن یازدهم سینماي 
ای��ران و بیست وهش��تمین جش��نواره  فیل��م 
فجر م��ورد تقدیر قرار گرف��ت، متولد ۱۲۹4 
و فارغ التحصی��ل رش��ته  اقتصاد از دانش��گاه 
تهران اس��ت. او از سال ۱۳۲۹ فعالیتش را در 
زمینه دوبله آغاز کرد و براي نخس��تین بار در 

سال ۱۳۳۳ به عنوان سرپرست گویندگان، فیلم 
»شاهزاده  روباهان« را دوبله کرد. 

 او سرپرستي دوبالژ شازده احتجاب، شطرنج باز،
ملکوت،هجرت، پرواز در ش��ب، هزاردستان، 
س��ربداران، آخری��ن پ��رواز، ای��ن خانه دور 
اس��ت، س��ال هاي جواني، اتاق یک، حکایت 
آن م��رد خوش��بخت، کمیت��ه  مج��ازات و 
ه��ور در آت��ش و فیلم ه��اي خارج��ي دکتر 
ژیواگ��و، بان��وي زیباي من، آواي موس��یقي 
 و همل��ت را در کارنام��ه  هن��ري اش ثب��ت 

کرده است. 
بنابر شواهد و تاریخ، بسیاري از مدیران دوبالژ 
و گویندگان مطرح که هم اکنون مش��غول کار 
هستند، از ش��اگردان این هنرمند پیشکسوت 

محسوب مي شوند.

همزمان با برگزاری نمایشگاه آثار اساتید خوشنویسی ایران درکواالالمپور 
با عنوان »هنرخوشنویس��ی معاصر اس��المی« روزنامه استار درگزارشی با 

عنوان»هنر الهی«، هنر خوشنویسی ایرانیان را ستایش کرده است.
 به گزارش مهر، نویس��نده این گزارش ب��ه توصیف ارتباط روحی خود 
با هنر خوشنویس��ی اسالمی ارائه شده در این نمایشگاه پرداخته و تلفیق 
 فن��اوری ه��ای روز دنی��ا در حرکت ام��واج گونه خط��وط را تجربه ای 
منحصر به فرد عنوان کرده اس��ت. امی کانتر، هنرمند مالزیایی در گزارش 
خ��ود که تصاوی��ری از آثار خوشنویس��ی هنرمندان ایران��ی را به چاپ 
رس��انده، آورده اس��ت: به جرأت می توانم بگويم هي��چ هنری در دنيا 
 نتوانس��ته اس��ت به اندازه خوشنويس��ی اس��امی من را به اين اندازه 

تحت تأثير قرار دهد. 
وی در گزارش خود به توصیف بسیاری از آثار در این نمایشگاه پرداخته و 
ارائه آثار با خطوط سنتی کوفی و اجراهای خالقانه و مدرن از خوشنویسی 
را یک��ی از خصوصیات مهم این نمایش��گاه دانس��ته اس��ت. نمایش��گاه 
آثار نقاش��ی خط اس��اتید خوشنویس��ی ایران با عنوان»هنر خوشنویسی 
اس��المی معاصر«، روز شنبه هشتم مرداد ماه در گالری NN کواالالمپور 
 گش��ایش یافت و تا ۲۲ آگوس��ت )۳۱ مرداد ماه( پذی��رای عالقه مندان

هنر خوشنویسی خواهد بود. 
 در ای��ن نمایش��گاه ۵۰ اثر از ۲۲ تن از اس��اتید بنام خوشنویس��ی ایران 
همچون محمد احصایی، غالمحس��ین امیرخانی، علی شیرازی، صداقت 
 جباری،  امیرحسین ذکرگو و محمدرضا آستانه در معرض دید عالقه مندان

به هنر خوشنویسی قرار گرفته است.

نمایش ویژه  آواز گنجشک ها در لندن

 آثار برگزیده جشنواره فیلم کوتاه سوره 
به محافل بین المللی می روند

جذابیت انیمیشن هاي محلي
 براي مخاطب ایراني

پدر دوبله ایران در خانه روزگار مي گذراند

ستایش یک  هنرمند مالزیایی
 از خوشنویسی اسالمی

خبر

داالن هاي سبزدلفریب درکمندپرقوس زاینده رود 

داالن هاي س��بز تنیده درهم از باغات انبوه س��ربه فلک کش��یده در 
کمند پرقوس زاینده رود واقع در مسیر باالدست پل تاریخي زمانخان 
ش��هرکرد، یکي از س��حرآمیزترین جاذبه هاي بدیع کشور محسوب 

مي شود. 
 ب��ه گزارش ایرنا، پس از عبور از تفرج��گاه مفرح پل زمانخان عبور 
مس��یر جاده به سمت هوره در میان باغات انبوه درحالي که مهربانانه 
 هردوط��رف زاین��ده رود را دربرگرفت��ه، به یک��ي از زیباترین مناظر 

چشم نواز تبدیل شده است.
 با کمي عبور ازاین مسیر چشم نواز، زیبایي روستاي سراسر پوشیده 
از س��بزه چم چنگ به دل هر مس��افري چنگ مي زند و چش��م هر 
رهگذري را خیره این همه نش��اط و ش��ادابي مي کند. اینجا تا چشم 
کار مي کند باغات گردو،بادام ،هلو و چنارستان هاي شاداب درتالقي 
آب و داالن هاي س��بز مسیر جاده، زمین را رشک زیبایي و منظرگاه 

افسونگر براي هر تازه واردي نموده است. 
زاینده تنها رودخانه پرآبي نیس��ت، بلکه این زنده رود درمسیر خود، 
چش��م اندازه��اي بدیع وبکري را پدیده آورده ک��ه به یکي از مناطق 

سیاحتي بدیع کشور تبدیل شده است. 
وج��ود ش��هرک س��یاحتي چ��ادگان، تفرج��گاه پ��ل زمانخ��ان و 
دیگرکان��ون هاي گردش��گري طبیعي حاش��یه این رودخان��ه پرنام، 
 ن��ان، نش��ان و ب��ا نش��اط، بخش��ي از این ویژگ��ي منحصرب��ه فرد

است. 
 پ��س از عب��ور از گردن��ه ه��اي ای��ن مس��یر در ورودي روس��تاي 
 چم کاکا، جایي که باغات یکپارچه در میان تپه ها بهشت گمشده اي

 را گرداگرد این روس��تا و رودخانه خلق کرده است، لذت دیدن این 
تابلوي بدیع هر مس��افري را متوقف به صفاي تماش��ا مي کند. انبوه 
باغات چم کاکا و چند قطعه باغ متراکم زنجیروار در ادامه این مس��یر 
پرکش و وقوس زن��ده رود، زیباترین مناظر دلفریب وس��رزنده این 

مسیر سراسر زیبا محسوب مي شود. 
داالن سبز این مسیر با چشم انداز مفرح جریان زالل آب پس از عبور 
 روس��تاي سوادجان در ورودي روس��تاي هوره، جایي که انبوه ترین
باغ��ات گردو وج��ود دارد، س��حرآمیز تری��ن منظره را در پیش��واز 

گردشگران خلق نموده است. 
خاطره سفر به این مسیر و نشیمن درسایه سار این باغستان هاي انبوه 
لمیده برس��ینه زاینده رود، براي هر گردش��گري دلچسب و فراموش 

نشدني است. 
در ادامه این مس��یر به روستاي بدون کوچه یاسه چا مي رسي؛ جایي 
که خانه ها به یک پش��ت بام واحد تبدیل ش��ده و درون روس��تا را 
تونل هاي قدیمي با قدمت یکصد سال به هم ارتباط مي دهد،زیبایي 

خاص خود را دارد. 
از مسیر یاسه چا به سمت گرمدره دیدن داالن هاي سبز پي درپي و طوالني به 
 زیباترین خاطره سفر به این دیار سرشار از نشاط و شادابي تبدیل خواهد
ش��د. بخش زیادي از ۱۲هزار هکتار باغات س��امان ش��هرکرد دراین 
مس��یرواقع شده است. وجود این باغات انبوه درگرداگرد زاینده رود، 

زیبایي این تالقي آب وسبزه را دوچندان کرده است. 
جری��ان زالل جاري آب فخري براي مردم این مس��یر و وجودباغات 
و داالن ه��اي س��بز زینت��ي، ب��ر زیبایي زاین��ده رود و ای��ن تالقي 

میمون زیوري برچش��م تحس��ین گر هر بیننده خواهد بود، زیراخدا 
زیباس��ت و زیبایي را دوس��ت دارد. با وجود کوتاه بودن مسیر، بافت 
 روس��تاها و باغات این مس��یر پ��ر از جاذبه با مناظ��ر منحصر به فرد
 تن��وع خاصي به س��یر و س��یاحت به ای��ن دی��ار آب و آباداني داده

است. 
مدیرکل میراث فرهنگي، صنایع دس��تي و گردش��گري چهارمحال و 
بختی��اري گفت: محدوده پل تاریخي زمانخان و حاش��یه زاینده رود، 
یکي از کانون هاي گردش��گري پر رونق ومستعد سرمایه گذاري این 

استان محسوب مي شود. 
مژگان ریاحي افزود: به لحاظ اهمیت گردش��گري این مس��یر،کانون 
گردش��گري س��امان براي جذب س��رمایه گذاري بخش خصوصي 
وبالفعل س��ازي این پتانس��یل اقتصادي، تصویب ش��ده و به مرحله 

واگذاري زمین رسیده است. 
وي مساحت این کانون گردش��گري را ۹۰ هکتار اعالم کرد وگفت: 
این کانون به لحاظ واقع ش��دن در حاش��یه زاینده رود و پل زمانخان 
با پذیرش س��االنه حدود یک میلیون گردش��گر، یکي از مناطق مهم 

گردشگري منطقه محسوب خواهد شد. 
وي به اهمیت گردش��گري منطقه س��یاحتي س��امان و پل زمانخان با 
یکصد س��ال قدمت اش��اره ک��رد وگفت: تکمیل کانون گردش��گري 
سامان مي تواند به رونق اقتصادي این منطقه کمک کند. منطقه سامان 
در۲۵کیلومتري ش��هرکرد، مرکز چهارمحال و بختیاري واقع ش��ده و 
بیش از4۰کیلومتر از مس��یر زاینده رود در این مسیر سرشار از زیبایي 

واقع شده است.

متخصص سینماي هالیوود: 
فیلم محمد)ص( سینماي ایران 

را تغییر مي دهد 
 

اسکات اندرس��ون، از طراحان جلوه هاي ویژه 
س��ینماي هالیوود معتقد اس��ت که فیلمي مثل 
محم��د)ص( به خاطر اس��تفاده از تکنیک هاي 
 جدی��د، صنع��ت س��ینماي ای��ران را تغیی��ر 

مي دهد. 
 به گ��زارش ایرنا، اندرس��ون ک��ه کار طراحي 
جلوه ه��اي ویژه این فیلم س��ینمایي را بر عهده 
دارد، سفري ۱۰ روزه به ایران داشت. سرپرستان 
گروه ه��اي مختل��ف فن��ي و هنري ب��ه  همراه 
کارگردان فیلم در آخرین سفر مرحله  پیش تولید، 
از فضاهاي )لوکیش��ن( در نظرگرفته  ش��ده در 
حوالي بندرلنگه، عسلویه و کرمان بازدید کردند 
و در هر لوکیشن به ارزیابي نهایي محل و ثبت 

تصویري موقعیت پرداختند. 
اسکات اندرسون براي ساخت جلوه هاي ویژه 
این فیل��م س��ینمایي، در س��ال ۱۹۹6 به خاطر 
طراح��ي جلوه هاي ویژه ي فیل��م  »بیب« برنده 
جازه اس��کار ش��د. وي ط��راح جلوه هاي ویژه 
فیلم هاي ژرفنا، ترمیناتور، بیب، مهاجمین سفینه  
فضای��ي، دروازه ي نه��م، مرد نامرئ��ي، کاپیتان 
اسکاي و دنیاي فردا، کینگ کنگ، استخوان هاي 
دوست داشتني و ماجراهاي تن تن است و یکي 
از باتجربه ترین و معتبرترین افراد این عرصه در 
سطح سینماي جهان محس��وب مي شود که در 
 س��اخت فیلم محمد)ص( با مجیدي همکاري 

دارد. 
اندرس��ون درباره اینکه کدامیک از لوکیشن هاي 
فیلم محم��د )ص( مهمتر و کدام س��کانس ها 
سنگین تر است، اظهار داشت: در میان حوادث 
اصلي فیلم، بخش مربوط به حرکت لشکر ابرهه 
و جمع شدن آدم ها پیش از حمله  به مکه و حمله 

پرنده ها -ابابیل- خیلي عظیم است. 
این طراح جلوه هاي ویژه یادآورشد: چالش هاي 
هنري به اندازه چالش هاي تکنیکي بزرگ است 
و در ای��ن اث��ر نیز با چند چالش هن��ري رو به 
رو هس��تیم. اندرس��ون درباره اینکه آیا تکنیک 
مورد اس��تفاده در س��اخت این اثر س��ینمایي، 
اصالت این فیلم تاریخي را حفظ خواهد کرد؟ 
گفت: من به هم��ه کارگردان هایي که تاکنون با 
آنه��ا کار ک��رده ام، گفته ام که بای��د با جلوه هاي 
 ویژه همانن��د دیگر بخش ه��اي فیلم برخورد 

کرد. 

عکس روز

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : 

بهمن زین الدین
سردبیر: 

علی مانیان

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 8-628416۷-0311  فکس : 0311-6284166 
نشانی : 

اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، 
واحد3

دبیر نهمین جشنواره بین المللي امام رضا )ع( گفت: ۱۱۲ عنوان برنامه براي این 
 جشنواره پیش بیني شده که در ۳۱ استان کشور و ۵4 نقطه از جهان به اجرا در 

مي آید.  
سید جواد جعفري در گفتگو با ایرنا درمورد بخش هاي جدید نهمین جشنواره 
 بین المللي امام رضا )ع( گفت: امسال بخش دانشگاهي با محوریت دانشگاه هاي

مستقر در مشهد مقدس شامل فردوسي، پیام نور، آزاد اسالمي، علوم پزشکي، 
دانشکده طب سنتي و تربیت معلم سبزوار راه اندازي شده است. 

وي با بیان این که قرار است فعالیت دانشگاهیان در زمینه معارف رضوي در 
طول س��ال استمرار یابد، خاطرنشان کرد: با ورود جامعه دانشگاهیان به ویژه 
در بخش علمي مرتبط با معارف رضوي و همچنین طب الرضا، فعالیت هاي 

جامعي در دست اقدام است. 
وی از بخش کودکان و نوجوانان به عنوان یکي دیگر از بخش هاي جدید این 
جشنواره نام برد و افزود: امسال هشت استان کشور با محوریت کانون پرورش 

فکري کودکان و نوجوانان کشور، این بخش را اجرا خواهند کرد. 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان رضوي خاطرنشان کرد: این بخش 
در هشت استان کشور و با محوریت کمیته امداد امام خمیني )ره( به اجرا در 

مي آید. 
جعفري اظهار داش��ت: نهمین جش��نواره بین المللي امام رضا )ع( به همت 
اصحاب فرهنگ و هنر کش��ور و همکاري دستگاه هاي فرهنگي با محوریت 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در تمامي استان هاي کشور و بیش از۵4 نقطه 
از دنیا به مناسبت دهه کرامت از سالروز میالد حضرت معصومه )س( تا والدت 

امام رضا )ع( برگزار مي شود.

 پیش بینی112 عنوان برنامه 
براي جشنواره بین المللي امام رضا )ع( 

ش��یخ ابوجعفر محمد بن حس��ن  بن 
 علی  بن حس��ن طوس��ی، مع��روف به 
شیخ الطائفه، شیخ اعظم و شیخ طوسی 
در ماه مبارک رمضان سال ۳۸۵ قمری 
در جوار مرقد حض��رت امام علی بن 
موسی الرضا)ع( در طوس به دنیا آمد. 
دوران کودک��ی و جوانی و تحصیالت 
مقدماتی را در زادگاه خود یعنی طوس 

سپری کرد. 
هجرت به بغداد

شیخ طوسی در بیست و سه سالگی به 
منظور استفاده از محضر استادان بزرگ 
آن دوره همانن��د ش��یخ مفید و س��ید 
مرتضی، طوس را به مقصد بغداد ترک 
کرد. او در مدت پنج س��الی که افتخار 
شاگردی ش��یخ را داشت، مورد توجه 
اس��تاد قرار گرفت. پس از رحلت شیخ 
مفید، در سال 4۱۳ قمری، شیخ طوسی 
در محضر درس برجس��ته ترین شاگرد 
ش��یخ مفید، یعن��ی س��ید مرتضی که  
ریاست علمی و زعامت دینی شیعه به 

وی منتقل شده بود، حاضر گردید.
وی از آن زمان تا سال 4۳6 قمری یعنی 
حدود ۲۳ س��ال، از دانش بیکران سید 
مرتضی، در علومی چون کالم، تفسیر، 
لغت و علوم ادبی، فقه، اصول فقه و... 
بهره ب��رد. با توجه به نب��وغ فکری و 
استعداد ش��گفت مرحوم شیخ طوسی 
و ت��الش و کوش��ش فراوان، ایش��ان 
توانس��ت مدارج علمی عصر خود را 
یکی پس از دیگری پش��ت س��ر نهاده 
و در دوران جوان��ی ب��ه درجه اجتهاد 
برس��د. او در اندک زم��ان، به یکی از 
ارکان حوزه درس��ی شهر بغداد تبدیل 
ش��د و بعد از اس��اتید بنام خود، یعنی 
شیخ مفید و سیدمرتضی، یکه تاز میدان 

علم و عمل گردید.
عظم��ت و مقام علمی کم نظیر ش��یخ 
طوس��ی باعث ش��د تا مدت طوالنی، 
فقهای شیعه را تحت تأثیر دیدگاه های 
خود قرار دهد. آنان تا یکصد سال بعد 
از وفات شیخ، مقلد ایشان بودند و بر 

اساس نظرات او فتوا می دادند.
هجرت به نجف

در نیمه اول ق��رن پنجم قمری، طغرل 
بیک س��لجوقی که سنی متعصبی بود، 
تصمی��م گرف��ت  بغ��داد را اش��غال و 
خان��دان آل بوی��ه را منقرض س��ازد . 
طغ��رل بیک تا س��ال 44۹ چندین بار 
کتاب های ش��یخ طوسی را در مال عام 

سوزاند.
 این نابس��امانی ها و آزار و اذیت شیعه، 
باعث گردید که حوزه و مجامع علمی 
ش��یعه در بغداد از هم بپاش��د  و این 
مسأله س��بب هجرت ش��یخ به نجف 

اشرف گردید. 
ورود شیخ به نجف، زمینه ساز هجرت 
ش��اگردان وی و علمای اسالم به این 
ش��هر گردید. وی تا پایان عمر شریف 
خ��ود در نج��ف، زندگی ک��رد و آثار 
علم��ی گرانبهای��ی از خود ب��ه یادگار 

گذاشت.

 اساتيد و شاگردان
 مهم ترین اس��اتید ایش��ان عبارتند از
ابن الحاش��ر، ابن عب��دون، ابن صلت 
 اه��وازی، ابن الغضائری، ش��یخ مفید، 
س��ید مرتضی، ابن صفار، ابوطالب بن 

غرور و قاضی ابوطیب حویری.
اما ش��اگردان این دانش��مند بزرگ هم 
عبارتند از ش��یخ حس��ن بن حس��ین 
بن بابویه قّمی، ش��یخ حس��ین بن فتح 
واعظ جرجانی، ش��یخ حسن بن مظّفر 
حمدان��ی، ش��یخ حس��ن ب��ن مهدی 
س��لیقی، س��ید ناصر بن رضا حسینی،  

شیخ محّمد بن علی طبری و... .
آثار

آثار گرانبهای ش��یخ طوس��ی در زمینه 
همه علوم اس��ت؛ حدیث، رجال، فقه، 
اصول، تفسیر و ... که فقط به برخی از 

کتب ایشان اشاره ای خواهیم داشت:

تهذیب األحکام، در احادیث فقهی که 
از کتب اربعه ش��یعه است. اإلستبصار 
فیما الختل��ف من األخبار، در احادیث 
فقهی ک��ه از کت��ب اربعه محس��وب 
می ش��ود. کت��اب اإلمالی، ک��ه مطالب 

جلسات روایی اوست و ... .
از نگاه بزرگان

عالمه حّلی: »ش��یخ طوس��ی، پیشوای 
دانشمندان شیعه و رئیس طایفه امامیه 
است. او در علوم حدیث، رجال، فقه، 
اص��ول و کالم صاحب نظر بود و تمام 

فضیلت ها به وی منسوب است.«
خواجه نصيرالدين طوس��ی: »شب ها 
را بی��دار می مان��د و س��رگرم مطالعه 
ب��ود. کتاب های زی��ادی در کنار خود 
می گذاش��ت و هنگامی ک��ه از مطالعه 
یک نوع از آن خسته می شد، به مطالعه 

نوع دیگر می پرداخت. 
او ظرف آبی در کنار خود قرار می داد 
تا به وس��یله آن خواب را از چش��مان 
خود دور کند تا بیش��تر مطالعه نماید. 
هنگام سحر که با مطالعه فراوان بعضی 
از مش��کالت علمی را ح��ل می کرد، 
می گفت: کجایند پادشاهان و فرزندان 

آنها، تا این لذت را ببینند.«
ام��ام خمينی: »ش��یخ طوس��ی در ۵۲ 
س��الگی نی��ز درس می رفت��ه اس��ت، 
در صورتی که در س��ن بیس��ت و سه 
س��الگی برخی از کت��اب های خود را 
نگاشته اس��ت، کتاب تهذیب االحکام 
را گویا در همین س��ن نوش��ته، او در 
سن ۵۲ سالگی در حوزه درس مرحوم 
س��ید مرتضی حاضر شده است که به 

آن مقام واال دست پیدا کرده است.«
وفات

سرانجام ش��یخ الطائفه، در ۷6 سالگی 
در ش��ب ۲۲ محرم س��ال 46۰ قمری 
در نج��ف اش��رف از دنی��ا رفت. بدن 
پاک ایش��ان بنا به وصیت خودش در 
خانه مس��کونی اش دفن ش��د و سپس 
آن م��کان ب��ه مس��جد تبدیل گش��ت 
ک��ه هم اینک در س��مت  ش��مال بقعه 
 علوی، به نام مس��جد طوسی معروف 

است.

شیخ طوسی؛ پیشوای دانشمندان شیعه

ری
تیا

بخ
 و 

ال
مح

هار
 چ

- 
ره

هو
ه 

قلع


	591  1  4
	591  5  8

