
2

قاضی پور: آه پرندگان مهاجر 
دامنتان را می گیرد!

6

گشایش اولین پردیس سینمایی 
اصفهان تا پایان سال 95 6

13

توسعه مناطق نمونه گردشگری با 
جلب حمایت نهادهای دولتی

5

روانگردان ها
پوست می اندازند

12

محرومیت های اصفهان
 را ببینید

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و ورزشی 

دوشنبه 18 مرداد 1395 |5 ذی القعده 1437
شماره 1927 | 16 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No. 1927. August 08. 2016
16 Pages

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
4

امامــزادگان کــه در سرتاســر  بقــاع متبرکــه 
 ایران اســامی عطر وجودشــان پیچیــده، موجب 
گــرد آمــدن مشــتاقان اهــل بیــت)ع( و ترویج 
آموزه های دینی و شعائر مذهبی شــده است. معاون 
 فرهنگی، اجتماعــی اداره کل اوقــاف و امور خیریه 

اســتان اصفهان با بیان ایــن مطلب گفــت: یکی از 
نعمت های الهی به کشورمان حضور امامزادگان واجب 
التعظیم است، امامزادگانی که در دوره های گوناگون 
تاریخی بخصوص در زمان حکمرانی ظالمانه خاندان 

اموی و عباسی به دلیل...

معاون فرهنگی، اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:
امامزادگان منبع عظیم

نور و برکت درجامعه هستند

بنزین پاالیشگاه اصفهان آالیندگی ندارد

3

3 مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان:

تقریبا هیچ!
نتیجه هشدارهای پیاپی درباره خشکی زاینده رود و چالش آبی در اصفهان؛

نقش جهان، مســجد چهار باغ، منارجنبان، مســجد 
جامع و.... همه بخشــی از شناسنامه این شهرهستند؛ 
اما شــاید عادت کرده ایم که خشــت و آجر را پیشینه 
بپنداریم ودر حفظ نام انسان ها و تاریخ مکتوب چندان 

موفق ظاهر نشویم.  پیشینه مطبوعاتی...

در حالــی که قرار بــود مجمع انتخابات فدراســیون 
کاراته روز دوشنبه ۱۱ مرداد در محل آکادمی المپیک 
تشکیل و تکلیف رییس این فدراسیون برای چهار سال 
 آینده مشخص شــود، وزارت ورزش و جوانان با صدور

 اطاعیه ای خبر از تعویق...

رسانه های اصفهان موزه می خواهند؛

»اخگر«  را به خانه اش 
برگردانید

افزایش ابهامات در کاراته با تصمیم وزارت ورزش؛

چه کسی باید تکلیف را 
مشخص کند؟

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان در نشست خبری 
با خبرنگاران اصفهان که به مناسبت روز خبرنگار برگزار 
شد، اظهار کرد: بزرگ ترین رسالت خبرنگاران در مسائل 
عراق، یمن و سوریه در معرفی تکفیر ی ها و روشنگری 

اذهان عمومی درباره این جبهه تکفیری بود.
ســردار عبدالرضا آقاخانی اهمیت جایــگاه خبرنگار و 
رسانه را برکسی پوشیده ندانســت و افزود: امیدواریم 
این نشســت ها به نشست های مســتمری در راستای 
فعالیت های نیروی انتظامی تبدیل شود. وی با اشاره به 
ناهنجاری های اجتماعی موجود، عنوان کرد: از تیرماه با 
رویکرد جدیدی وارد میدان شــدیم تا بتوانیم با هجمه 

سنگین فرهنگی که وجود دارد مقابله کنیم.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان به ورود فرهنگ های 
مبتذل در گوشه و کنار خیابان ها و محافل اشاره کرد و 
بیان داشت: پلیس های تخصصی اماکن و اخاقی نیروی 
انتظامی اســتان اصفهان برای برخورد، توجیه و اخطار 
با توزیع کنندگان پوشــاک نامتعارف وارد عمل شده و 
تعداد برخورد در این موضوع نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۴۱ درصد افزایش یافته اســت. وی در ادامه با 
اشاره به اینکه ســگ گردانی نیز از معضات اجتماعی 
شهر اصفهان است، اضافه کرد: در این راستا با استفاده 
از نیروهای تخصصی برخورد با این گونه تخلفات تا ۷۵ 
درصد افزایش یافته اســت و به دنبال به صفر رساندن 

پدیده سگ گردانی در استان اصفهان هستیم.
سردار آقاخانی با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی برخورد با 
نصابان ماهواره در اصفهان ابراز داشت: همچنین برخورد 
با معضات موجود در باغ تاالرها نیز در چهار ماهه امسال 

با افزایش ۱۸ درصدی روبرو بوده است.
افزیش ۴۹ درصدی مقابله با اراذل و اوباش

وی میزان افزایش برخورد با اراذل و اوباش در چهارماهه 
امســال را نیز ۴۹ درصد اعام کرد و افــزود: برخورد با 

کافی نت های متخلف نیز ۶۰ درصد افزایش یافته است.
فرمانــده انتظامی اســتان اصفهان با تاکیــد بر اینکه 
 نیروی انتظامی در خط مقــدم اصاح جامعه قرار دارد،

 اضافه کرد: در اتاق فکر ناجا برای مردادماه بخشــی از 
نظرات مردم و مسئوالن استفاده  شده و به همراه پیامی 

که از شــهدا در این ایام گرفته شد ماموریت های خاص 
برنامه ریزی شده اســت. وی در ادامه با تاکید بر اینکه با 
توجه به شناســایی کانون های بحران در سطح استان 
اصفهان برنامه ریزی برای از هم پاشیدن این کانون های 
جرم در دســتور کار اســت، افزود: کانون های فساد و 
مفاســد اجتماعی همچون کانون های اراذل واوباش و 

توزیع کنندگان مواد مخدر در این طرح قرارگرفته اند.
استفاده از سالح های شکاری در مراسم  ها 

ممنوع است
ســردار آقاخانی اســتفاده از ساح های شــکاری در 
مراســم ها، محافل و عزاداری ها را ممنــوع اعام کرد 
و گفت: هرگونه اســتفاده و تردد با ســاح های مجاز و 

غیرمجاز در شهرها ممنوع است. 
وی در ادامــه با اشــاره به اینکــه برخورد بــا عرضه 
 کنندگان پوشاک نامناســب نیز در دستور کار پلیس 
قرار گرفته است، بیان داشــت: به همه توزیع کنندگان 
این گونه پوشاک هشدار می دهیم که سریعا به فکر تغییر 

دکوراسیون های خود باشند.

مدیر شعب بانک توســعه تعاون اســتان اصفهان 
با بیان اینکه بانک توســعه تعاون با ۷ ســال سابقه 
فعالیت هنــوز برای بســیاری از مردم ناشــناخته 
اســت، اظهار داشــت: بانک توســعه تعــاون در 
راســتای اهــداف اقتصــاد مقاومتی آمــاده ارائه 
 خدمــات بانکــی و اعتبــاری بــه شــرکت های

تعاونی و تولیدی است.
رحمان نوروزی با بیان اینکه براســاس اساســنامه 
بانــک توســعه تعــاون ۷۰ درصد تســهیات به 
بخش تعاون پرداخت می شــود، خاطرنشــان کرد: 
این بانک خدمــات خود را در بخــش اقتصادی در 
قالب انواع خدمــات از جمله تســهیات، خدمات 
 ضمانــت نامــه ای، ارزی و بانکــداری الکترونیکی

ارائه می کند.
نوروزی با اشاره به منابع و سپرده های بانک توسعه 
تعاون تصریح کرد: براســاس منابع، بانک توســعه 
تعاون در اســتان اصفهان از نظر حجم بعد از استان 
تهــران در جایگاه دوم کشــور قرار دارد. ســپرده 
اســتان اصفهان در ۴ ماه نخســت امسال نسبت به 
ســال ۹۴ با رشــد ۴۰ درصدی مواجه شده و ۱۸۱ 
 درصد از برنامه اباغی ســتاد در حوزه جذب منابع

تامین شده است.
مدیر شــعب بانک توسعه تعاون اســتان اصفهان با 
اشاره به حمایت بانک توسعه تعاون از فعالیت های 
اقتصاد مقاومتی بیان کرد: الزم اســت نمایندگان 
مجلس، اعتبار خاصی را برای بخش تعاون کشــور 
در نظر بگیرند، تخصیص اعتبــار و وجوه دولتی در 
قوانین بودجه کشــور برای اعطای تسهیات ارزان 
به تعاونی ها  نیــز از جمله حمایت هایی اســت که 
 مجلس می توانــد به صورت جدی تر در این راســتا

انجام دهد.
 وی بــا اشــاره بــه فعالیــت صنــدوق ضمانــت 
ســرمایه گذاری تعاون گفت: یکــی از اصلی ترین 
موانع اعطــای تســهیات اعتباری بــه تعاونی ها 
نداشــتن وثایق کافی مورد نیاز موسســات مالی و 
اعتباری اســت، بنابراین این صندوق در راســتای 
توســعه بخش تعاون و رفع موانع آن فعالیت هایی 
مانند شــرکت در مناقصه و مزایده، تعهد پرداخت 
و ضمانت معامات، اســترداد پیــش پرداخت و... 
 را بــا مزیت هــای رقابتــی و تخفیــف کارمــزد

انجام می دهد.
 نوروزی با بیان اینکه بانک توســعه تعــاون، بانکی 

صد درصد دولتی اســت، گفت: بانک توسعه تعاون 
استان اصفهان برای ارتقای سطح بهره وری و افزایش 
عملکرد در استان به منظور جهت دار بودن فعالیت ها 
و انجام مــدون و متمرکز امور، اجــرای طرح های 
اســتانی مانند طرح ضمان، نوین، احیــا، ترغیب، 

همجوار وغیره را در دستور کار دارد.
وی با اشاره به تســهیات بانک توســعه تعاون به 
واحدهــای صنعتی دارای مشــکل که در ســامانه 
بهین یاب ثبت نام کرده اند، خاطرنشــان کرد: 23 
طرح از محل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به 
بانک ارجاع شــده که در حال تشکیل پرونده و رفع 
مشکات با پرداخت تسهیات با تخفیف سود به این 

واحدها هستیم.
مدیر شعب بانک توســعه تعاون اســتان اصفهان 
خاطرنشان کرد: بانک توسعه تعاون در دوره فعالیت 
خود بیش از ۶ هزار و 2۰۰ میلیارد ریال تسهیات به 
تعاونی ها و مشتریان پرداخت کرده است، تسهیات 
این بانک در اســتان اصفهان در سال ۹۴ در بخش 
صنعت و معدن 3۶ درصد، خدمات و سایر 3۹ درصد، 
بازرگانی ۱۷ درصد، کشاورزی ۷ درصد و مسکن یک 

درصد بوده است.

مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان اصفهان مطرح کرد:

پرداخت ۶۲۰۰ میلیارد ریال
تسهیالت به تعاونی ها 

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان خبر داد:

رویکرد جدید
برای مقابله با هجمه سنگین فرهنگی
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 مقامات عربســتاني اعالم كردند كه محاكمه متهمان در حادثه 
سقوط باالبر در مسجد الحرام در حج تمتع تاريخ بيستم شهريور 
سال گذشــته در يك دادگاه جنايي، هفته آينده آغاز مي شود. 
در اين حادثــه ۱۰۷ حاجي كشــته و ۲۳۸ حاجي ديگر زخمي 
شدند كه شماري از حجاج كشورمان نيز از جمله جان باختگان 
و مجروحــان در اين حادثه بودند .به گزارش شــبكه تلويزيوني 
نبأ، همه افــراد متهم در اين حادثه به اســتثناي يك نفر از آنان 
كه به دليل وخامت حــال عمومي اش،  يك نفــر به نمايندگي 
از سوي وي حضور خواهد يافت، در جلســه محاكمه حضور به 
هم خواهند رســاند. قرار است اداره ســوم تعزيرات جنايي مكه 
پرونده افراد متهم را پيگيري و مورد رســيدگي قرار دهد. اداره 
بازجويي و دادســتان كل در مكه، بازجويي از افــراد متهم را به 
پايان رسانده و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه جنايي ارجاع 
داده اســت. اين حادثه و همچنين فاجعه منا در ســال گذشته 
نشــان داد مقامات اين كشــور صالحيت اداره اماكن مقدسه و 
اداره حج را ندارند. مقامات عربستاني هنوز پاسخ شفافي به افكار 
عمومي در جهان اســالم در خصوص اين دو فاجعه بزرگ نداده 
اند و اين باعث انتقاد شــديد كشورهاي اســالمي از سعودي ها 
شده است. در حالي قرار است جلســه محاكمه اين افراد برگزار 
 شــود كه به اعتقاد كارشناســان اميدي به نتيجه بخش بودن 
 چنيــن دادگاه هايي وجــود نــدارد و عامالن فاجعــه منا نيز 
كه بنا بر اعالم برخي منابع،شــمار جان بختگان در آن به بيش 
از هفت هزار نفر رسيد، مشــخص نشده است و مقامات سعودي 
 از دادن هرگونــه توضيح شــفاف در اين خصــوص خودداري
  مــي كننــد و پيوســته تــالش هســتند ديگــران را مقصر

 نشان دهند.

 منطقه جنوب غربی شــهر حلــب در معرض حمله شــديد گروه های 
تروريستی است كه اين امر باعث شد تا ارتش سوريه و نيروهای مقاومت 
دو دانشــكده تســليحات و توپخانه را تخليه كــرده و در خطوط دفاعی 
جديدی موضع بگيرند. همزمان ارتش سوريه جنوب غربی شهر حلب را 
منطقه نظامی باز اعالم كرد .درگيری های شديد در جبهه »تسليحات« 
و »الراموسه« در پی هفتمين حمله گروه های مســلح در روزهای اخير 
از سرگرفته شد. اين حمله گروه های مســلح بعد از دريافت پشتيبانی از 
گروه های تكفيری در مرز تركيه و شهر ادلب صورت گرفت. يك خبرنگار 
ميدانی در شــهر حلب گفت: با وجود تهديد گروه های تروريستی عليه 
ســاكنان محله های »الحمدانيه« و »االكرميه« و »االعظميه« در غرب 

شهر حلب، اين محله ها در امنيت به سرمی برد و جای نگرانی وجود ندارد.
وی افزود: عقب نشــينی ارتش به نقاط معين به معنــای وجود خطری 
برای شهر حلب نيســت بلكه درگيری هم اكنون برای شكستن محاصره 
عناصر مسلح است. ارتش ســوريه و هم پيمانانش به زودی كار را يكسره 
خواهند كرد. در همين حال، يك كارشــناس نظامی گفت: حمله شديد 
كنونی گروه های تروريســت از جبهه جنوب غربی شهر حلب حمله ای 
 با حمايت خارجی اســت كه افســران و عناصر اطالعاتی خارجی آن را 
 طرح ريزی می كننــد؛ اما در ميــدان نبــرد، نيروهــای دالور ارتش و

 هم پيمانانشان تروريسم را زير پا له خواهند كرد، حال هرچه می خواهند 
حمالت و وحشی گری آنها افزايش يابد .

وی تاكيد كرد: عمليات رزمی در اوج خود قرار دارد و پايان نخواهد يافت 
 و تالش برای بازپس گيــری مواضعی كه گروه های تروريســتی وارد آن

 شده اند، در جريان است.

  بــه دنبــال آزمايــش موشــكی اخير دولــت پيونــگ يانگ،
 والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه با همتای كره جنوبی خود 

ديدار می كند تا درباره رشد بی ثباتی در اين منطقه مذاكره كنند.
 پارک گئــون های، رييس جمهــور كره جنوبی اوايل ســپتامبر 
سال جاری ميالدی به والديووســتوک واقع در شرق دور روسيه 
سفر می كند تا در يك نشست اقتصادی شركت و با پوتين مذاكره 
كند.اين دو كشــور از اعضای نشست شــش جانبه در خصوص 
خلع تسليحات اتمی كره شمالی هســتند. در مارس سال جاری 
ميالدی كرملين به كيم جونگ اون، رهبر كره شمالی هشدار داد 
كه برای خنثی كردن تهديد پيونگ يانگ ممكن است متوسل به 

نيروی نظامی شود.
دولت روســيه در بيانيه ای گفت: پيونگ يانگ بايد اين حقيقت 
را بداند كــه با راهی كــه در پيش گرفته تهديــدی برای جامعه 
بين الملــل خواهد بود و پيــش زمينه های حقوقــی بين المللی 
را برای اســتفاده از نيــروی نظامی عليه خــودش طبق حقوق 
 كشورها برای دفاع شخصی كه در منشور سازمان ملل قيد شده،

 ايجاد می كند. 
 مقامات دفاعــی كره جنوبــی نيــز پرتاب های موشــكی اخير 
كره شــمالی را به عنوان اقدامــات تحريك آميز كــه تهديدی 
 جدی برای صلح و ثبات هســتند محكوم كرده اند. كره شــمالی 
روز چهارشنبه موشك بالستيكی را پرتاب كرد كه برای نخستين 

بار در داخل يا نزديك آب های دريای ژاپن فرود آمد. 

  آغاز محاكمه متهمان سقوط 
باالبر مسجد الحرام  از هفته آينده 

جنوب غرب حلب،منطقه باز نظامی 
اعالم شد

 روسیه و كره جنوبی برای سقوط 
كیم جونگ اون نقشه می كشند

پیشنهاد سردبیر: 
آغاز محاكمه متهمان سقوط باالبر مسجد الحرام از هفته آينده 

بــه  انــرژی  كميســيون  از  هيأتــی 
منطقــه گنــاوه و بندر بوشــهر جهت 
بررســی آتش ســوزی های رخ داده در 
مجتمــع پتروشــيمی در ايــن منطقه 
فرســتاده شــده اســت. مــا تاكنون 
اســناد و مداركی در مــورد خرابكاری 
عمــدی در آتش ســوزی مجتمع های 
پتروشــيمی بــه دســت نياورديــم.از 
ايــن رو هرگونــه خرابــكاری عمــدی 
 توســط برخــی گروه هــای ضدانقالب 

به شدت تكذيب می شود.

مهــــــم ترين مطالبـــــه امــــــام 
خامنه ای)مدظله العالــی( در چند ماهه 
اخيــر از تمامی اقشــار جامعــه به ويژه 
جامعه نخبگی كشور، انقالبی بودن است 
 و ايشان  شــاخصه های آن  را نيز تبيين

 فرمودنــد. انقالبــی بــودن عــالوه بر 
شــاخصه ها و الزامات عمومی و مشترک 
بين همه اقشار به تناســب ظرفيت ها و 
كاركردهای هر طيف و قشری، سازوكار 
و برنامه هــای راهبردی ويــژه را  طلب 

می نمايد.

حجت االســالم و المســلمين نكونام در تشــريح اقدامات 
دادســتانی در برخورد با فيش های حقوقی نجومی و با بيان 
اينكه »ايــن موضوع مصــداق بارز كمرنگ شــدن روحيه 
انقالبی در برخی از مســئوالن اســت«، گفــت: فيش های 
حقوقی نجومی نشان دهنده بی مسئوليتی افرادی است كه 
 اين حقوق ها را تصميم گيری و تصويــب كردند و يا اينكه با 
بی انصافی حقوق هــای نجومــی را به نــام كارمند دولت 
و مســئول در دولت جمهوری اســالمی دريافــت كردند.

وی با بيان اينكه »بررســی اين موضوع به تحليل حقوقی و 
قانونی نياز دارد«، افزود: زمانی در ســازمان بازرسی ما فرياد 
می كرديم كه مديرعامل در شــركت ها بايــد جدا از هيئت 
مديره باشد؛ چراكه هيئت مديره ناظر بر اعمال و تصميمات 
مديرعامل اســت و وقتی مديرعامل خــودش عضو هيئت 
مديره و تصميم گير، مجری و ناظر باشــد طبيعی است كه 
فساد ايجاد خواهد شد.مشاور دادستان كل كشور اظهار كرد: 
دريافت اين حقوق ها عالوه براينكه حرام است، سوءاستفاده 
از اختيارات و تحصيل مال نامشــروع نيز به شــمار می رود. 
كسانی كه تحصيل مال نامشــروع كنند در نظام جمهوری 
اســالمی در هر رده و مقامی كه باشند منعزل هستند، چون 
يكی از شــرايط انتصاب مديران رعايت انصاف، جوانمردی و 

داشتن وجدان است.

 سيدرضا اكرمی درباره رســالت تريبون های نماز جمعه در 
روشــن گری افكار عمومی و نحوه نقد بــه عملكرد دولت از 
اين جايگاه مهم، گفت: نماز جمعه جايگاه بيان مواضع نظام 
جمهوری اسالمی ايران است، نه آنكه مواضع يك شخص يا 
يك نهاد از آن جايگاه بيان شــود.وی با تاكيد بر حفظ شأن 
و حرمت نظام جمهوری اسالمی ايران در نماز جمعه افزود: 
مقام معظم رهبری حكمــی كه برای ائمــه محترم جمعه 
مخصوصا ائمه جمعه مراكز استان می نويسند، مسئوليت و 
وظيفه آنها را اين طور مورد تاكيد قرار می دهند كه پاسداری 
از نظام جمهوری اسالمی ايران، حفظ وحدت مردم و تقويت 
ايمان، ديانت، امانت و اخالق در جامعه مدنظر باشــد. وی با 
بيان اينكه مســائل جناحی اصال نبايــد از تريبون های نماز 
جمعه مطرح شــود ادامــه داد: اگر خدای ناكــرده موضوع 
نقد به صورت كامل برای امام جمعه روشــن نباشــد، قصد 
خيرخواهی هم نداشته باشد و پيشنهاد جايگزين هم ندهد، 
يقينا اين نقدها هم برای نمــاز جمعه، هم برای امام جمعه و 
 هم برای نظام جمهوری اسالمی ايران مضر است. وی درباره 
 توصيــه به ائمــه جمعــه در ســال پايانی دولــت يازدهم

 اظهار كــرد: ائمه جمعه تالش كنند آنچــه خط رهبری در 
 نماز جمعه اســت دنبال كنند و بر جاذبه نماز جمعه هر چه

 می توانند بيفزايند.

مشاور دادستان كل كشور:

بازخواست دست اندركاران 
حقوق های نامتعارف

عضو شورای مركزی جامعه روحانیت مبارز: 

 عدم طرح مسائل جناحی
 از تريبون های نماز جمعه

دیدگاهپارلماندولت
نماينده مجلس:

فراكسیون مستقلین براي 
همگرايي تشكیل شده است

نماينده مجلس:

 طرح استیضاح وزير 
آموزش و پرورش كلید خورد

غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي با اشــاره به تشكيل جلسه 
فراكســيون مســتقلين اظهار داشــت: در خصوص برخي 
مباحث تصميم گيري گرديد از جمله اعضاي فراكســيون 
 از تهمت و افترايــي كه اخيرا بــه كاظم جاللي زده شــد، 
گله مند بودند. نماينده مردم تهران در مجلس افزود: جاللي 
قرار است شايعه بازداشت خود را از مبادي حقوقي پيگيري 
كند. اعضا همچنين تاكيد كرده اند كه فراكسيون مستقلين 
 زير مجموعه هيچ فراكســيوني نيســت. وي با بيان اينكه 
نمي خواهيم در مجلس جزاير جدا از هم تشكيل شود، ادامه 
داد: شوراي عالي فراكســيون ها را پيشنهاد كرديم تا صداي 
واحد از قوه مقننه شنيده شود. وي اظهار داشت: فراكسيون 
مستقلين براي همگرايي تشكيل شده است و تصميم داريم 
همه نمايندگان را با ســاليق مختلف دور هم جمع كنيم و 
اميدواريم تا هفته ديگر اساسنامه ما قطعي شود و براي اسم 
تصميم گيري كنيم. عضو هيات رييسه فراكسيون مستقلين 
مجلس افزود: با وجود اينكه هنوز اساســنامه فراكســيون 
قطعي نشــده اســت، ولی روي يكي از بندها تاكيد و اصرار 
 داريم كه اعضاي فراكســيون اجازه حضور يــا عضويت در

 فراكسيون هاي ديگر را نداشته باشند. 

جمعی از نمايندگان مجلس شورای اسالمی طرح استيضاح 
وزير آموزش و پرورش را آماده كردند و قرار اســت اين طرح 
در هفته جاری تقديم هيأت رييســه مجلس شود. حسين 
مقصودی نماينده مردم ســبزوار و يكــی از طراحان طرح 
اســتيضاح وزير آموزش و پرورش با اعالم ايــن خبر اظهار 
داشــت: طراحان و امضاكنندگان طرح استيضاح فانی از هر 
سه فراكسيون اميد، مستقلين و واليت هستند و هدف آنها 
از استيضاح وزير آموزش و پرورش حفظ منافع فرهنگيان و 
۱۲ ميليون دانش آموز اســت .به گفته وی كاهش راندمان 
آموزشی، عدم شفافيت در صندوق ذخيره فرهنگيان، پيش 
رفتن وزارت آموزش و پرورش به سمت سياسی كاری، عدم 
تغيير و تحول جديــد در آموزش و پــرورش، عدم توجه به 
خوابگاه های شبانه روزی و بی توجهی به رشد استعدادها در 
مناطق محروم، عدم رسيدگی و توجه به مدارس روستايی و 
حاشيه شهرها، عدم توجه به مسائل رفاهی فرهنگيان، عدم 
پرداخت پاداش بازنشســتگان و عدم رعايت شأن آنها، عدم 
كارايی بيمه طاليی، عدم برنامه ريزی در باب مسائل تربيتی 
و پرورشــی، عدم رضايت مديران مــدارس و فرهنگيان از 

عملكرد وزير از جمله داليل استيضاح علی اصغر فانی است.

خبر

بین الملليادداشت

  ديده  بان حقــوق بشــر ســوريه می گويد كــه نيروهای موســوم به
 »سوريه دموكرات« شهر منبج در شــمال اين كشور را به طور كامل آزاد 
كرده اند.اين نهاد حقوق بشــری كه مقر آن در لندن است و گزارش های 
خود را از منابع داخلی در ســوريه تهيه می كند، روز شنبه اعالم كرد كه 
نيروهای ســوريه دموكرات به طور كامل داعش را در شــهر استراتژيك 
منبج شكست داده  و كنترل آن را در دســت گرفته اند. نيروهای سوريه 
دموكرات كه بيشتر آنها را شبه نظاميان كرد تشكيل می دهند، بيش از دو 
ماه است كه عمليات گسترده ای را با پشتيبانی هوايی و اطالعاتی آمريكا 
برای كنترل بر شهر منبج آغاز كرده اند؛ شــهری كه تنها راه باقی مانده 
برای ارتباط ميان عناصر داعش در شــرق حلب و مناطق ميانی سوريه 
محسوب می شود. با اين حال بنا برگفته منابع محلی، درگيری ها در منبج 
همچنان ادامه دارد و نيروهای ســوريه دموكرات تالش دارند گروه های 
كوچكی از عناصر داعش را كه در برخی مناطق شهر موضع گرفته اند، به 
تسليم وادارند و يا از بين ببرند. شهر منبج از آنجا كه در نزديكی مرزهای 
تركيه قرار دارد برای آنكارا نيز بسيار مهم اســت و دولت تركيه پيش تر 

بارها هشدار داده بود كه اجازه كنترل كردها بر اين شهر را نخواهد داد.

شهر منبج سوريه 
به طور كامل آزاد شد

فريدون حسنوند-ريیس كمیسیون 
انرژی مجلس

حجت االسالم علیزاده- معاون 
سیاسی  شورای سیاست گذاری ائمه

 برجام، درياچــه اروميه، بيــكاري، حقوق هاي نامتعــارف و ... 
 از جملــه موضوعات ديگری بودنــد كه در نطق ميان دســتور

 روز گذشته نمايندگان مجلس مورد توجه قرار گرفتند.
بايد از حیثیت كاظم جاللی دفاع كرد

رييس مجلــس همچنين از كاظم جاللی نماينــده ای كه چند 
روز پيش خبری در رسانه ها مبنی بربازداشت وی منتشر شده 
بود دفاع كرد و به تذكر نادر قاضی پــور در اين زمينه كه جاللی 
را نماينــده انقالبی خواند و دفاع از حيثيت وی را الزم دانســت 
واكنش نشان داد و آن را تذكری كامال به جا عنوان كرد و افزود: 
در اين زمينه بداخالقی صورت گرفت. قــوه قضاييه بايد به اين 
موضوع رســيدگی كند. به آنها هم گفته شــده كــه موضوع را 

رسيدگی كنند؛ چرا كه اين كار خيلی زشتی بود.
مهرداد الهوتی نماينده مردم لنگرود نيز طی تذكری در صحن 
علنی خطاب به علــی الريجانی رييس مجلــس گفت: خبری 
 كه عليه كاظم جاللی مطرح شــده به ســرعت پيگيری شــود 
و شــما به عنوان رياســت مجلس بايد به اين موضوع رسيدگی 

كنيد.
تذكری كه گرچــه از نظر الريجانــی در زمــان الزم خود داده 

نشــده بود ولی وی در جواب الهوتی اين را هم گفت كه ما هم 
می  گوييم كه بايد با ســايت نامربوط كه اقدام به اين عمل كرده 
است برخورد شود كه اين اقدام در حال پيگيری است، حتما در 

اين زمينه دفاع خواهيم كرد.
اهــدای گل بــه نماينــدگان و تجمــع مربیان 

پیش دبستانی مقابل مجلس
از حاشيه های ديگر مجلس در روز گذشته، تجمع مربيان پيش 
دبســتانی مقابل مجلس شورای اســالمی بود.تجمع كنندگان 
خواســتار بررســی خارج از نوبت اصالحيه تبصره ۱۰ ماده ۱۷ 
قانون تعييــن تكليف اســتخدامی معلميــن حق التدريس در 

مجلس بودند.
باز هم قاضی پور و خوش و بش با ريیس مجلس

نادر قاضي پور نماينده اروميه كه ديــروز چندين بار تريبونش 
برای تذكر باز شد، در خالل يكی از همين تذكرات خوش و بشی 
با رييس مجلس كرد و گفت: آقای الريجانی خســته نباشــيد 
امروز با حوصله مجلس را اداره مي كنيد اين دو هفته استراحت 

گويا به شما خوش گذشته است.
الريجاني هم پاسخ داد: به شــما هم گويا خوش گذشته، اروميه 

بوديد. ما كه در تهران بوديم.
قاضي پور در ادامه خطاب به الريجانی گفت: بله اروميه زيباست 
اما درياچه اش خشك اســت،  جلســه اي دوباره با خانم ابتكار 

بگذاريد. شما دلسوزتر هستيد.
يكــی از نمايندگان زن مجلــس هم در زمان بررســی ايرادات 
شــورای نگهبان به اليحه ای درباره مــدارس غيردولتی انتقاد 
تندی را از آموزش و پرورش مطرح كرد كــه الريجانی به مزاح 
به او گفت: جای تذكر شــما اينجا نبود ولی گويا شما دل پری از 

آموزش و پرورش داشتيد و خواستيد اينجا بيان كنيد.
حاجــي بابايــي نماينــده مــردم همــدان در نطــق ميــان 
 دســتورش، گفت: فرو رفتن در انديشــه هاي نو كالسيك ركود

 بي سابقه اي را در هفتاد ســال اخير ايجاد نموده است، قاطعانه 
اعالم مي كنم اگر اورژانسي اقدام نكنيم و ناجوانمردي آمريكا را 
قبول نكنيم، يك چهارم شاغلين رابه پارک بيكاري فرستاده ايم.

وي افــزود: بايد بدانيــم كه آمريــكا هرگز به موفقيــت ايران 
نينديشيده اســت. آمريكا اگر بخواهد تحريمي را بردارد حتما 

قبل از برداشتن تحريم، اثرات آن را خنثي خواهد كرد.
در ادامه نوبت به همايون هاشــمي نماينده مــردم مياندوآب و 
شاهين دژ و تكاب در مجلس دهم رســيد و او گفت: نرخ باالي 
بيكاري ام المصايب منطقه اســت. من به عنــوان نماينده اين 
مردم فقير و تهيدســت كه با هزار اميد فرزنــدان خود را راهي 

دانشگاه كرده اند، درخواست دارم اين موضوع را پيگيري كنند.
نطق برجامي فوالدگر

فوالدگر نماينده مردم اصفهان در نطق ميان دستور گفت: بيش 
از يك ســال از توافق برجام و بيش از 9 ماه از نامــه 9 ماده اي 
رهبري مي گذرد،برخالف همكاري كامل ايران، از طرف آمريكا 
شاهد عهد شكني هســتيم. وي افزود: پيش پرداخت هاي خود 
را در حالي پرداخت كرديم كــه عمليات اجرايي در طرف مقابل 
مشــاهده نشــد. از دولت انتظار داريم تمامي توان خويش را در 
جهت احقاق حقوق ايران در نظر بگيرد دولت بايد همت خود را 

صرف رفع موانع سرمايه گذاري و اجراي اقتصاد مقاومتي كند.
قاضي پور:ستاد مبارزه با قاچاق از چه كسي دستور 

مي گیرد كه كاالي قاچاق را نمي سوزاند؟
قاضي پور نماينده مردم اروميه هم دوبــاره و برای چندمين بار 
نطق كرد. او با اشــاره به روزخبرنگار گفت: از دولت مي خواهيم 
بيمه و مســكن خبرنگاران را پيگيري كند. به وزير بهداشــت 
بفرماييد درمانــگاه اختصاصي خبرنــگاران را مجدد راه اندازي 

كنند.
قاضي پور تاكيد كرد: رهبري فرمان دادند كه كاالي قاچاق آتش 
زده شود،  ستاد مبارزه با قاچاق از چه كسي دستور مي گيرد كه 
اين را اجرا نكرد. وي با اشاره به سخنان رهبري در مورد برجام، 
اظهار كرد: رهبر گفتند كه برجام حاصلي براي ما نداشته است. 
خارجي ها براي ميهماني به ايران مــي آيند.چرا دولت قاطعانه 

اعالم نمي كند كه شيطان بزرگ به وعده خود عمل نكرده است.
اين نماينــده مجلس در رابطــه با درياچه اروميــه گفت: خانم 
ابتكار چرا اجازه مي دهيد فاضالب ها وارد درياچه شــوند. آقاي 
چيت چيــان از خدا بتــرس ، آه پرنــدگان مهاجــر دامنتان  را 

مي گيرد.

ديروز، روز خبرنگار بود و در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسالمی بعد از تعطیالت تابستانی، علی الريجانی 
ريیس مجلس در صحن علنی از صندلی رياســت، روز خبرنگار را تبريک گفت، كار رسانه ها  را  ركن مهمی برای 

توسعه كشور برشمرد و از تالش های خبرنگارانی كه در بخش پارلمانی همكاری می كنند تقدير كرد.

خانم ابتكار چرا 
اجازه  مي دهید 
فاضالب ها وارد 
درياچه شوند. 

آقاي چیت چیان از 
 خدا بترس،

 آه پرندگان 
مهاجر دامنتان  را 

مي گیرد

ديروز در مجلس چه گذشت؟

قاضی پور: آه پرندگان مهاجر، دامنتان را می گیرد!

خبر

 به گزارش ايســنا، در حالی كــه هنوز چند هفته از ســفر
 جنجال برانگيز انور عشقی به سرزمين های اشغالی نگذشته 
است، يك وزير ســابق اســراييلی فاش كرد كه مسئوالن 
اســراييلی به زودی می توانند به عربســتان ســفر كنند. 
روزنامه اورشليم پست به نقل از ميكاييل ملكيور، وزير امور 
اجتماعی سابق اسراييل گفت: به زودی اسراييلی ها خواهند 
توانست به عربســتان سفر كنند. ســفر انور عشقی، ژنرال 
بازنشسته عربستانی كه به تازگی به اسراييل سفر كرده بود، 

در محافل فلسطينی با انتقادهای زيادی مواجه شد. 
ملكيور يكی از مســئوالنی اســت كه انور عشــقی با وی 
ديدار كرده بود. وی گفت كه حــل و فصل اختالفات ميان 
رژيم صهيونيســتی و عربستان نزديك اســت و روزی كه 
اســراييلی ها در آن بتوانند به عربستان ســفر كنند بسيار 

نزديك شده است.
از سوی ديگر يعقوب عميدرور، مشــاور امنيت داخلی 
ســابق اســراييل گفت: كشــورهای زيادی در جهان 
با شــگفتی به تحول روابط ميــان اســراييل و برخی 
كشورهای عربی كه اهميت زيادی در منطقه دارند، نگاه 
می كنند. اين كشورها به روابط آشــكار ميان اسراييل، 
مصر و اردن و روابط غيررســمی اسراييل با عربستان به 

ديده تقدير می نگرند. اين مسئله چند دليل دارد.
دليل اول؛ ترس  كشــورهای شــورای همكاری خليج 
فارس از تهديــد افكار ســلفی تندرو كــه داعش اين 
افكار را ترويج می دهــد و دليل دوم نيز اين اســت كه 
اين كشــورها احســاس می كنند آمريكا، دوستانش در 
منطقه را در زمانی دشــوار رها كرده است و می خواهد 
مداخله اش در منطقــه را كم كند. وی افــزود:  در مصر 
نگرانی ها به حمايت آمريكا از اخوان المســلمين مربوط 
است؛ اما در عربستان و ديگر كشورهای شورای همكاری 
خليج فارس نگرانی آنها ناشــی از توافق هسته ای ايران 
و غرب اســت. اين كشــورها فكر می كننــد آمريكا در 
برابر ايران تسليم شــده است. اين كشــورها از موضع 
آمريكا در قبال حســنی مبارک، رييس جمهور پيشين 
مصر و بشار اسد، رييس جمهور ســوريه نااميد هستند 
و معتقدند كه آمريكا در كنار آنها در نزاعشــان با ايران 
نخواهد ماند.اين مســئول گفت: رژيم صهيونيســتی 
از نظر اقتصادی و نظامی قوی اســت و قدرت و آمادگی 
دفاع از منافع حياتی خود را دارد.اين اســاس شــبكه 
روابط جديد ميان رژيم صهيونيستی و كشورهای عربی 
 است. برای رســيدن به پيشــرفت واقعی در روابط بايد 

همكاری كنيم.

وزير سابق اسراييلی: 

 به صلح با عربستان
 نزديک شده ايم

دولتمردان قول داده بودند بعد از برجام 
مشــكل معيشــت مردم را حل كنند؛ 
امــا در عمل ما شــاهد دســتاوردهای 
محسوســی نبوديم. متاســفانه حدود 
شــانزده هزار واحد توليدی تعطيل شده 
و توليدكنندگان را به نفس نفس انداخته 

است.
 بهتر اســت دولتمــردان از فرصت يك 
 ســاله خود به خوبی اســتفاده كنند و

 درصدد حل مشــكالت مردم و كشــور 
باشند.

لطف ا... فروزنده- عضو جمعیت 
ايثارگران
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بازار

عکس نوشتيادداشت

ست کردن رولزرويس با شتر

قیمت انواع
ماشین ظرف شويی

پیشنهاد سردبیر: 
بنزين پااليشگاه اصفهان آاليندگی ندارد

مدیر عامل شــرکت پاالیش نفــت اصفهان، با بیــان اینکه در 
زمان اجرای طرح بهبود فرآیند و بهینه سازی شرکت پاالیش 
نفت اصفهان، به مدت چهار ســال حدود شش هزار نفر در این 
پاالیشگاه مشغول به کار می شوند، گفت: بخش عمده ای از این 
نیروهای جدید برای اجرای این طرح، از داخل اســتان تامین 
می شود. لطفعلی چاووشی، با اشاره به انعقاد تفاهم نامه واگذاری 
طرح بهبود فرآیند و بهینه سازی شرکت پاالیش نفت اصفهان 
به شرکت دایلم کره جنوبی اظهار کرد: اجرای این طرح، از نظر 
ایجاد اشــتغال و به کارگیری نیروی کار در اصفهان، فوق العاده 

تاثیرگذار است.  چاووشی خاطر نشــان کرد: با توجه به اینکه از 
ابتدای امسال پاالیشگاه اصفهان مشــمول اظهار نامه مالیاتی 
شــد، اجرای این طرح می تواند بر لغو این امر موثر باشــد؛ زیرا 
پروژه های تعریف شده در این طرح، در راستای استاندارد سازی 
تمام محصوالت، حذف نفت کوره و تولیــد محصوالت یورو از 
نفت کوره است. وی اضافه کرد: مجموعه پروژه های طرح بهبود 
 فرآیند و بهینه سازی شرکت پاالیش نفت اصفهان، پروژه های

زیست محیطی است که اثر بســیار خوبی بر کاهش آالیندگی 
خواهد داشت و با شروع این پروژه ها، نظر مسئوالن استان در این 

زمینه تغییر می کند. مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
گفت: با انجام این پروژه ها، احتمال لغو آالیندگی پاالیشــگاه 
وجود دارد؛ زیرا مســئوالن استان و محیط زیســت به دنبال 
استانداردسازی محصوالت هستند و با اجرای این پروژه ها، نظر 
آنها نیز تامین می شود. چاووشی اظهار کرد: طرح بهبود فرآیند 
و بهینه سازی شرکت پاالیش نفت اصفهان، پروژه بزرگی است 
و حدود چهار سال زمان می برد و حدود دو میلیارد دالر، هزینه 
اجرای آن می شود. مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان، با 
بیان اینکه بنزین تولیدی پاالیشگاه مطابق با استاندارد یورو 4 
است و اداره استاندارد، 100 درصد آن را تایید کرده است، افزود: 
بنزین پاالیشگاه اصفهان هیچ گونه آالیندگی ندارد و مشکلی در 
مورد استانداردهای بنزین تولیدی پاالیشگاه وجود ندارد؛ زیرا 

مطابق با استانداردهای جهانی تولید می شود.

مدير عامل شرکت پااليش نفت اصفهان:

بنزين پااليشگاه اصفهان آاليندگی ندارد

سمیه
پارسادوست

یک مقام مسئول در وزارت کار، با اعالم اینکه هزینه ثبت نام در دفاتر کاریابی داخلی 
 1۵ هزار و در دفاتر خارجی ۲۵ هزارتومان اســت، گفــت: همچنین حق الزحمه هر

به کارگماری نیز ۵0 درصد حقوق فرد است.
محمد اکبرنیــا  از ایجاد ســامانه ملی بازار کار در کشــور خبر داد و افــزود: تمامی 
ورودی های بــازار کار، از طریق کاریابی ها در این ســامانه ثبت می شــوند. اکبرنیا 
تصریح کرد: در چهار ماهه نخســت ســال جــاری، ۲۲0 هــزار نفــر متقاضی به 
 دفاتر کاریابی سراســر کشــور مراجعه و ثبت نام کردند که طــی آن، ۵4 هزار نفر

مشغول به کار شدند.
این مقام مســئول در وزارت کار، درباره حق الزحمه دریافتی دفاتر کاریابی بر اساس 
قانون گفت: این حق الزحمه بابت ثبت نام و مشاوره شــغلی و به کارگماری افراد در 
فرصت های شغلی اســت. مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار 
تصریح کرد: حق الزحمه در حوزه کاریابی های داخلی بابت ثبت نام و مشاوره شغلی 
1۵ هزار تومان، در حوزه کاریابی خارجی ۲۵ هزار تومان و در به کارگماری، ۵0درصد 
حداقل حقوق افراد اســت.  وی در ادامه، از واگذاری امور غیرحاکمیتی بیمه بیکاری 
به صورت آزمایشی به کاریابی  های غیردولتی در 4 استان کشور خبر داد و افزود: در 
راستای برون ســپاری وظایف تصدی گری دولت به بخش خصوصی، مراحل تشکیل 
پرونده بیمه بیکاری در کشــور به دفاتر کاریابی غیردولتی واگذار می شــود. اکبرنیا 
خاطرنشان کرد: بر این اساس، مشــموالن دریافت مقرری بیمه بیکاری می توانند با 
ارائه سوابق بیمه و مدارک الزم جهت بررسی در مراحل تشکیل پرونده بیمه بیکاری 

خود، به نزدیک ترین دفتر مجاز کاریابی محل سکونت خود مراجعه کنند.

یکی از دغدغه هــای خانواده ها، اســتفاده از المپ هایی اســت که نور 
 زیاد در کنار مصرف کم داشته باشــد و به همین خاطر، اغلب به سمت

المپ های LED می روند.
چند ســالی است که در کشــور از المپ های LED اســتفاده می شود 
و تولیدکنندگان داخلی همواره ســعی در تولید محصــوالت با دوام به 
همراه قیمت مناسب داشــته اند؛ اما بر ســر راه تولید این محصوالت، 
واردات المپ های بــی کیفیت چینی قــرار گرفته انــد. محمد جواد 
 قاســمی، مدیر فروش یکی از شــرکت های تولیدکننــده المپ های

کم مصرف، در این خصوص گفت: محصوالت چینی، بزرگ ترین ضربه 
را به تولید داخلی کشور می زنند.

وی افزود: محصوالت چینی بــا قیمت و کیفیت پاییــن در بازار عرضه 
می شوند و متاسفانه افراد در زمان خرید بیشتر به قیمت این محصوالت 
توجه دارند.این در حالی اســت که قیمت پایه محصــوالت ما از قیمت 

تمام شده محصوالت چینی گران تر است.
قاســمی گفــت: در صــورت توجــه مســئوالن و حمایت مــردم از 
تولیدکنندگان داخلی، می توان محصوالتــی با کیفیت تولید کرده و به 
فکر صادرات باشیم. در حال حاضر برخی از شرکت های ایرانی به دلیل 
وجود مشکالت بر ســر راه تولید، به واردات روی آورده و این محصوالت 
را با نام شــرکت خود می فروشند؛ برهمین اســاس، در 3 ماه منتهی به 

خرداد سال 9۵، 9۵0 تن المپ LED وارد کشور شده است.

سامانه ملی بازار کار ايجاد شد؛

تصمیمات جديد
درباره بیمه بیکاری

آماری از واردات المپ به کشور:

سه ماه اول امسال
چقدر المپ وارد کشور شد؟

خبرپارلمانبیمه
تعطیلی شنبه به جای پنج شنبه؛ خواسته پارلمان بخش خصوصی

 تعطیالت آخر هفته
تغییر می کند؟

هفته گذشــته خبری منتشر شــد مبنی بر اینکه »طرح تغییر تعطیالت 
به دولت رفته اســت«. در همین رابطــه، حمیدرضا فوالدگــر، نماینده 
مردم اصفهان در مجلس، در گفت و گو با خانه ملت، با اشــاره به ضرورت 
ساماندهی تعطیالت در کشــور، چنین گفته که در مجالس هفتم و نهم، 
نمایندگان طرح هایی را در زمینه ســاماندهی تعطیالت ارائه کردند؛ اما 
متاســفانه این طرح ها به دالیل مختلف به نتیجه نرسید؛ زیرا هیچ فصل 
مشترکی میان نظرات افراد در ساماندهی تعطیالت کشور وجود نداشت. 
به گفته او سه دسته تعطیالت مذهبی، ملی و سنتی در جامعه وجود دارد 
و هرکدام از ایــن تعطیالت درجامعه دارای حامیان و مدافعان بســیاری 
اســت که با حذف آن مخالفت می کنند؛ بنابراین بــا توجه به اینکه بافت 
جمهوری اسالمی ایران مذهبی اســت، کاهش تعطیالت در این حوزه، 
موجب مخالفت های بسیاری از افراد می شــود؛ همچنین برای کاهش 
تعطیالت ســنتی و انقالبی نیز موانعی در جامعه وجــود دارد. فوالدگر 
همچنین  با انتقاد از اینکــه در برخی مقاطع به دلیل تعطیالت پی درپی،  
یک هفته در کشــور تعطیلی به وجود می آید، تصریح کرد: این موضوع 
ســبب اوج مســافرت ها و افزایش ترافیک در جاده ها می شــود که باید 
برای جلوگیری از این موضوع، سیاســتگذاری خاصی انجام شود؛ عالوه 
بر این، هماهنگ نبودن تعطیالت ایران با سایر کشورهای دنیا نیز امکان 

همکاری و تعامالت بین المللی را کاهش داده و محدود کرده است.

MAGIC DWA-2107D مجیک

1،880،000
تومان

1،890،000
تومان

LG KD-824SW ال جی

2،790،000
تومان

2،999،000
تومان

LG KD-823NT ال جی

2،200،000
تومان

2،700،000
تومان

LG KD-827ST ال جی

3،090،000
تومان

3،630،000
تومان

روز پنجشنبه »حیدرعلي عابـدي«، 
مجلــس  دهــم  دوره  نماینــده 
 شوراي اسالمـــي، طی سخنـــاني،

نهـــایي کـــردن پروژه هاي انتقــال آب بهشــت آباد و 
کوهـرنگ را بـــدهي دولت به مردم شهر اصفهان معرفي 
کـــرد و از مسئولیـــن خواست هرچه سریع تر نسبت به 

نهایي کـردن این پـروژه ها اقدام کنند.
همین اظهارنظر باعث شــد تــا خبرگــزاری »تابناک« 
این ســوال را مطــرح کند کــه چــرا بدهــي دولت به 
 اصفهاني ها بایــد از منابع مردم چهارمحــال و بختیاري

پرداخت شود؟! 
عابدی با اشــاره به پروژه هاي عظیم انتقــال آب از غرب 
کشور به شهرســتان اصفهان، نهایي کردن آنها را وظیفه 
دولت و بدهي مسئولین اجرایي کشــور به مردم اصفهان 
 دانســته بــود و همچنیــن در رابطه با آخریــن وضعیت

پروژه های عظیم انتقال آب همانند تونل سوم کوهرنگ و 
تونل بهشــت آباد به خبرنگاران گفت: » باید توجه داشته 
باشــیم که هر چه درخصوص برخی از مسائل کمتر حرف 

زده شود، شرایط بهتر خواهد شد.«
اشــاره عابدی به تونل انتقال آب بهشــت آباد و تونل سوم 
کوهرنگ  بودکه قرار است به وســیله آنها، ساالنه بیش از 
یک میلیارد و 300 میلیــون مترمکعب آب از حوضه آبریز 

کارون به اصفهان منتقل شود.
تابناک، صحبت های عابدی را صریح، شفاف و عامه پسند 
توصیف کرده و نوشت: »صحبت های این نماینده مجلس 
شورای اسالمی در رابطه با پروژه هاي انتقال آب در دست 
اجرا از استان چهارمحال و بختیاري و حوضه آبریز کارون 
به ســمت فالت مرکزي، اگرچه در ظاهر شــاید به مذاق 
مرکز نشینان کشــور خوشایند باشــد، اما در رابطه با این 
موضع گیري، ســواالتي جدي و آسان وجود دارد که تفکر 
به آنها نشان مي دهد فاصله اینگونه موضع گیري ها با نگاه 
کارشناســي به چه میزان اســت. در رابطه با صحبت های 
حیدرعلي عابدي، اولین سوال این است که چرا دولت باید 
بدهی خود به مردم شهر و شهرســتان اصفهان را از طریق 
منابع و امکانات خدادادي اســتان چهارمحال و بختیاری 
و حوضه آبریز کارون که خود مردم آنجــا به آن نیاز مبرم 
دارند، پرداخــت کند؟اصوال این نگاه کــه دولت، به مردم 
بخشی از کشور بدهکار است و برای پرداخت بدهی خود، 
باید از منابع و امکانات بخش دیگری از کشــور اســتفاده 

کند، به چه میزان می تواند صحیح باشد؟«
تابناک مدعی می شود که » بر اســاس داده ها و اظهارات 
پیشین مســئولین مرتبط با پروژه انتقال آب بهشت آباد، 
مقصد اصلی و نهایــی این پروژه، نه شهرســتان اصفهان، 

بلکه استان های یزد و کرمان هستند.
در این شــرایط، با پذیرش ایــن گفته آقــاي نماینده که 
دولت به مردم و منطقه اصفهان بدهکار اســت، چه لزومی 
 دارد که منابع آبی اســتان چهارمحال و بختیاری، به سایر

اســتان هاي غیر از اصفهان همانند کرمــان، یزد و حتي 
خراسان جنوبی منتقل شود؟

ادعای عضو شــورای شــهر اصفهان درباره 
برداشت های چهارمحالی ها از زاينده رود

 اما این هفته هم نوبت به یک عضو شــورای اسالمی شهر 
اصفهان رسید که وارد »چالش آبی« شــود. فتح ا...معین 
در جلسه علنی شورای اســالمی شهر گفت: »طی ماه های 
اخیر در اســتان چهارمحال و بختیاری با اختصاص پول و 
تالش فوق العاده، تمامی طرح های رد شده قبلی را مجددا 
فعال و پیشــرفت آن را به باالی ۵0 درصد رسانده و قصد 
دارند که بــار دیگر بارگــذاری جدیدی را بــر زاینده رود 

مظلوم و مردم مظلوم تر استان اصفهان تحمیل کنند.«

معین به این موضوع اشاره کرد که: » در مصوبات 9ماده ای 
شورای عالی آب، مقرر شد که هر نوع بارگذاری جدید روی 
رودخانه زاینده رود متوقــف و صرفا آب را برای طرح هایی 
 که در ســال 139۲ پیشــرفت باالی ۵0 درصد داشــته،

پیش بینی کند و همان زمان این طرح ها مشخص شد.
ایــن مصوبه مغایــر با حقــوق شــرعی و قانونــی مردم 
اصفهــان در زاینده رود بــود؛ اما به جهــت جلوگیری از 
تضییع بیشــتر حقوق مردم و تاراج حق آبه های شــرعی 
و قانونــی مردم کــه در دولت هــای نهم و دهــم، عمدتا 
 کلید خورده بود، مــردم اصفهان از آن اســتقبال کردند؛

اما نه تنها مصوبات مذکور به طور کامل اجرا نشــد، بلکه با 
روش های گوناگون و برداشــت های نادرست از مصوبات و 

اخذ نظریه از برخی مسئوالن که هیچ اختیار و مسئولیتی 
در این زمینه نداشــته اند، اقدامات غیــر قانونی خود را در 

برداشت بیشتر از زاینده رود ادامه دادند.«
عضو شــورای اسالمی شــهر مدعی شــد که در ماه های 
اخیر در اســتان چهارمحال و بختیاری قصد دارند قریب 
به 40 میلیون متــر مکعــب آب از زاینــده رود بی جان 
 برداشت کنند و از مسئولین خواســت که جلوی این کار

را بگیرند. 
 مسئله زاينده رود جدی است

چالش آبی ادامه دارد و هر روز وارد فاز تازه ای می شــود. 
اصفهانی ها زاینده رود را حق خود می دانند؛ همان حقی 

که چهارمحالی ها هم برای خود قائل هستند.
 تعداد اســتان های درگیر در »چالش آبــی زاینده رود«

هر روز بیشتر می شود.
 اگــر روزگاری داســتان ایــن اختــالف، تنهــا دو قطب

اصفهان-چهارمحال و بختیــاری را دربرمی گرفت، حاال 
 باید خوزســتان، کرمان و یزد را هم به این سیاهه چالش

بی نتیجه و تمام نشدنی اضافه کنید.
مسئوالن دو استان اصفهان و چهارمحال، هرروز اظهارنظر 
تازه ای می کنند و از آن سو، عده ای مسئول هم می گویند 
که بهتر اســت در این بــاره صحبتی به میــان نیاید تا به 

اختالفات دامن زده نشود.
این مسئوالن شــاید نمی دانند در روزگاری که می گویند 
 جنــگ جهانی بعــدی بر ســر »آب« خواهد بــود، دیگر
 نمــی تــوان بــا »ننوشــتن« و »نگفتن«، مشــکالت را

حل کرد.
حاال »زاینــده رود« به دغدغــه خیلی ها تبدیل شــده؛ 

اصفهان یا چهارمحال هم فرقی نمی کند.
خشکســالی و بی آبی، امان کشــاورزان را بریده و ترس از 
روزهای قطعی آب و جیره بندی و سهمیه بندی، مردم را 

نگران کرده است.
البته ناگفته نماند نگرانی مردم شاید هنوز آن قدرها عمیق 
نشــده و ماجرای »بی آبی« را به گفته مســئوالن استان 

جدی نگرفته اند.
این »جدی نگرفتن« البته تنها از ســوی مردم نیســت؛ 
بین مسئوالن هم هستند کســانی که هنوز باورشان نشده 
مسئله زاینده رود چقدر جدی اســت و ادامه این وضعیت 

چه عواقب وخیمی می تواند داشته باشد.
هر روز شاهد هشــدارهای آبی هســتیم؛ از اســتاندار و 
نماینــدگان مجلــس و اعضای شــورای شــهر گرفته تا 
مدیرعامــل آبفا و رییس اتــاق بازرگانــی و... همه و همه 
هشدار می دهند که وضعیت آبی استان خوشایند نیست؛ 
اما در نهایت آنچه حاصل می شــود و نتیجه ای که از این 

همه هشدار گرفته می شود...
شاید توصیفی که  »ســیف« از دســتاورد برجام داشت، 
 تعبیــر خوبی باشــد بــرای تکمیل ســه نقطــه پایانی:

»تقریبا هیچ!«  

نتیجه هشدارهای پیاپی درباره خشکی زاينده رود و چالش آبی در اصفهان:

تقریبا هیچ!

اين »جدی 
نگرفتن« البته 

تنها از سوی 
مردم نیست؛ بین 

مسئوالن هم 
هستند کسانی 

که هنوز باورشان 
 نشده مسئله

زاينده رود چقدر 
جدی است و ادامه 

اين وضعیت، چه 
 عواقب وخیمی

می تواند داشته 
باشد.
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ویژه
پیشنهاد  سردبیر: 

امامزادگان منبع عظیم نور و برکت درجامعه هستند

بقاع متبرکه امامزادگان که در سرتاســر  سمیه  مصور
ایران اسالمی عطر وجودشــان پیچیده، 
موجب گرد آمدن مشــتاقان اهل بیت)ع( و ترویج آموزه های 

دینی و شعائر مذهبی شده است.
 معاون فرهنگــی، اجتماعــی اداره کل اوقاف و امــور خیریه 
اســتان اصفهان با بیان این مطلب گفت: یکــی از نعمت های 
الهی به کشــورمان حضور امامزادگان واجب التعظیم اســت، 
امامزادگانی کــه در دوره های گوناگــون تاریخی بخصوص در 
زمان حکمرانــی ظالمانه خانــدان اموی و عباســی به دلیل 
 رفتارهــای خصمانه ای کــه با اهل بیــت)ع( و خاندانشــان 
داشــته اند با هجرت به ایــران از ظلم و ســتم حکومت های 
 فاســق دوری کرده انــد، برخــی نیز کــه از فرزنــدان امام 
موسی بن جعفر)ع( به شــمار می روند با هجرت امام رضا)ع( به 
ایران و دعوت ایشــان از برادران، خواهران و بخشی ازخاندان 
خود که آنها را به منظور تبلیغ و گسترش تفکر شیعی و والیی 

به ایران دعوت کردند، وارد ایران شده بودند.
حجت الســالم حســن امیری افــزود: بی گمان گســتردگی 
حضــور امامــزادگان در جای جای ایــران از عشــق، عالقه و 
ارادت مردم نســبت به اهــل بیت )ع(و خاندان گرانقدرشــان 
حکایــت دارد. میهمــان نــوازی ایرانیــان از فرزنــدان و 
نــوادگان ائمــه اطهــار)ع( نشــانه توجــه مردم بــه معارف 

اســالمی بوده اســت، زیرا یکــی از دالیــل و فلســفه اصلی 
 حضور امامــزادگان در ایــران تبلیــغ، ترویج و نشــر معارف

 اهل بیت)ع( و قرآن است.
 معاون فرهنگــی، اجتماعــی اداره کل اوقاف و امــور خیریه 
استان اصفهان  با اشــاره به اینکه فرزندان و نوادگان ائمه)ع( با 
توجه به ظرفیت فطری و عالقه مندی مــردم به قرآن و عترت 
 در پی ایجاد حکومت های شیعی و اســالمی در ایران بوده اند
  ادامه داد: نقــش محوری ایــن بزرگواران در ترویــج و تبلیغ

 آیین تشیع ســبب شــده تا  بذر محبت اهل بیت )ع( در دل 
مردمان این سرزمین پاشیده شود .

وی اظهار کرد: نوادگان و فرزندان ائمــه اطهار )ع( با حضور در 
 هر منطقه ای، مردمــان آن منطقه را دیندار و عاشــق قرآن و 
اهل بیت)ع( کرده و با ســیره قرآنی و رفتارهای اسالمی خود 
موجب ترویــج فرهنگ اهل بیــت )ع( در میان مــردم ایران 

بوده اند. 
حضور امامزادگان در بسیاری از مناطق موجب شده فرقه های 
انحرافی در بین مردم مناطق یاد شده جایگاهی نداشته باشند. 
توجه مردم به بقاع متبرکه و اماکــن متبرکه ای که قبور مطهر 
امامزادگان در آن قرار دارد، به دلیل عشــق و عالقه و ادای دین 
خود به جایگاه واالی آنان و تکریم و بزرگداشت این امامزادگان 

است.

تکریم امامزادگان تکریم اهل بیت )ع( است
 حجت االســالم امیری با اشــاره به نــام گــذاری روز پنجم 
ذی القعده به نام روز ملی تکریم و بزرگداشت امامزادگان گفت: 
تجلیــل از امامــزادگان در حقیقت تجلیل از والیــت پیامبر و 
تعظیم شعائر دینی است و اهمیت آن زمانی آشکار می شود که 
پیامبر)ص( فرمود: »من از شــما مزد رسالت نمی خواهم، تنها 
حرمت اهل بیت مرا حفظ کرده و آنها را دوست داشته باشید«. 

تجلیل امامزادگان تجلیل از ارزش هاست.
قطعاتی از بهشت

 معاون فرهنگــی، اجتماعــی اداره کل اوقاف و امــور خیریه 
اســتان اصفهان زیارت قبور ائمه)ع( و  امامــزادگان را دارای 
 اهمیت دانســت و افزود:پیامبــر اعظم )ص( بــه امیرمومنان 
حضرت علی )ع( فرمودند: ای ابا الحســن قبر تو و فرزندانت در 
پیشگاه خداوند متعال چون قطعه ای از خاک بهشت و خانه ای 
از خانه های آن اســت. به لطف خدا دل های بندگان برگزیده و 
مخلصش به سوی شما مشتاق است و در راه زیارت شما سختی 
را به جان می خرند. و قبور شــما را آباد می ســازند. تا مؤمنان 
زیارتش کنند. این بندگان پاک و مخلص خدا در روز قیامت به 

حوض کوثر وارد و شامل شفاعت خاص من می شوند.
امامزادگان و بقاع متبرکه  قطب فرهنگی می شوند

حجت االســالم امیــری با اشــاره به اینکــه امامــزادگان در 

زمان حیاتشــان  مرکــز تحول و نشــر معارف اهــل بیت )ع(
و محورحرکت به ســوی اســالم راســتین بودند، بیان کرد: 
بایدآســتان مقدس امامزادگان بــه کانونی برای گســترش 
معرفت و شــناخت همه ارزش های واالی انســانی و اسالمی 
به ویژه مکتب شــیعه تبدیل شــود و در همین راســتا باتوجه 
 به جایگاه ارزشــمندآنان، مقام معظم رهبری دستور دادند تا 
امامزادگان و بقــاع متبرکه به قطب فرهنگــی جامعه تبدیل 

شوند.
 وی تصریــح کــرد: از ایــن رو در راســتای فرمایشــات 
مقام معظم رهبری سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گام هایی 
برای تحقق این امر برداشته اســت که می توان به اجرای طرح 
آرامش بهاری، نشــاط معنوی، برگــزاری کالس های قرآنی، 

سبک زندگی اسالمی و برپایی خیمه های معرفتی اشاره کرد.
امیری ادامــه داد: تربیت نزدیک به 30 هــزار حافظ قرآن در 

کالس های قرآنی از جمله کارهای ارزشــمندی است که 
با محوریت امامزادگان و بقــاع متبرکه صورت گرفته 

است.
بزرگداشــت همایــش  برگــزاری 

 30 امامزاده در استان
معاون فرهنگی، اجتماعی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه اســتان اصفهان گفت: همزمان 
با دهــه کرامت و روز تکریم و بزرگداشــت 
امامــزادگان همایــش هــا و برنامــه های 

مختلفی در ســطح اســتان برگزار می شود 
که  می توان به برگزاری همایش بزرگداشــت 

30 امامزاده در سطح اســتان با  هدف معرفی  و 
شناخت این بزرگواران اشاره کرد .

وی در پایان خاطر نشــان کرد: امامزادگان منبع 

عظیم نور و برکت درجامعه هســتند و باید با حضورو کســب 
به  نسبت  امامزادگان معرفت  جایگاه و مقام 

خت  معنوی خود نسبت به شـــنا
را  افزایش دهیم.آنــان 

معاون فرهنگی، اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

امامزادگان منبع عظیم نور و برکت درجامعه هستند

اصفهان و میزبانی شایسته از فرزندان و نوادگان اهل بیت)ع(

 ایرانیان کــه روزی بــا آغوش بــاز، دیــن اســالم را پذیرفتند 
 و بــه اســالم گرویدنــد، در ســال هــا و دهــه هــای بعد هم

با عشــق و عالقه تمام، پذیرای فرزندان و نــوادگان اهل بیت )ع( 
بودند.

 اســتان اصفهان هم که از دیربــاز به دینــداری و تدین مردمان 
 خود شهره بوده اســت، میزبان امامزادگان فراوانی در جای جای 
شــهرها و روســتاهای خود اســت که بــه معرفی تعــدادی از 

امامزادگان شاخص شهر اصفهان می پردازیم.

 آستان امامزاده 
شاه زید )ع(

امامزاده شــاه زید )ع( از نــوادگان امام زیــن العابدین )ع( 
اســت که در ســال 1097 هجری قمری در زمان شاه سلیمان 

صفوی به دست دشــمنان شــهید و در منطقه ای به نام تلواسگان 
اصفهان دفن مــی گردد. امــروز ایــن منطقه را بــه دلیل وجود 
امامزاده به نام محله شــاهزید می شناســند.  آســتان مقدس 

 امامزاده شــاه زید )ع( در خیابان بزرگمهر اصفهان، خیابان 
هشت بهشت شرقی واقع شده است. 

آستان امامزاده محسن )ع(
 

نسب این امامزاده بزرگوار به امام موســی بن جعفر )ع( می رسد. 
در یادداشــت های نویســنده متتّبع، آقای ســید مصلح الدین مهدوی، 

 راجع به این امامزاده، آمده اســت: در قریه مارنان اصفهــان، از بلوک اصفهان 
 مقبره  ای است معروف به امامزاده غریب، که روی سنگ لوح آن نوشته است: جناب 

محسن بن موسی بن جعفر )ع( با توجه به تابلویی که برای اطالع زائرین در حرم موجود 
است امامزاده محســن برادر بزرگتر حضرت معصومه )ســالم ا... علیها( پسر بالفصل 
حضرت امام موسی کاظم )ع( و برادر بزرگ تر حضرت امام رضا )ع(می باشند. ایشان 
در سال 208 هـ.ق در زمان حضرت امام جواد )ع( از مدینه و به روایتی از سامرا به این 

مکان آمده و به امر کشاورزی پرداختند که بعد از شناسایی به دست عمال عباسی 
به شهادت رسیدند. اسناد و مدارک شجره نامه این امامزاده بزرگوار در مرکز 

قاضی شهید نورا... هندوستان نگهداری شده و رونوشت آن در حرم 
برای بازدید زائرین در معرض دید قرار دارد.     

امامزاده هارون والیت )ع( 
نسب امامزاده هارون بن موسی بن جعفر )ع(، طبق گفته بزرگان و اهالی 

محل، به امام موسی بن جعفر )ع( می رسد. 
آستان مقدس امامزاده هارون والیت )ع( در میدان امام علی )ع( اصفهان و 

در خیابان هارونیه مقابل مسجد علی )ع( واقع شده است. 
امامزاده اسماعیل )ع( 

بر اساس شجره نامه به دســت آمده و به اعتقاد اهالی و معتمدین محل، 
 نســب امامزاده اســماعیل بن الحســن المجتبی )ع( به امام حسن )ع( 
می رسد. آســتان مقدس امامزاده اســماعیل )ع( در خیابان هاتف شهر 

اصفهان قرار دارد. 
امامزاده احمد )ع( 

 بنا به مســتندات ثبت شــده، امامزاده احمد بن علی )ع( فرزند امامزاده 
علی بن محمد الباقر، امامزاده مدفون در مشهد اردهال کاشان و نوه بالفصل 
امام محمد باقر)ع( می باشــند. مقبره آقانجفی از علمــای دوره قاجاریه 
و مقبره همدم الســلطنه دختر امیر کبیر هم در آستان مقدس امامزاده 
 احمد )ع( واقع شده است. آســتان مقدس امامزاده احمد )ع( در بازارچه 

حسن آباد در خیابان نشاط اصفهان قراردارد. 

امامزاده ستي فاطمه )س( 
بنا به گفته معتمدین و اهالی محل، امامزاده فاطمه صغری )س( دختر امام موسی کاظم )ع( می باشند. 

آستانه مقدسه امامزاده ستي فاطمه )س( در محله چهارسوق خیابان کاشانی شهر اصفهان واقع شده است. 
امامزاده دو طفالن )ع(

نسب امامزادگان احمد و محمود )ع( به حضرت علی بن موسی الرضا )ع( می رسد.  
آستان مقدس امامزاده دو طفالن )ع( در محله دوطفالن در فلکه الله شهر اصفهان قراردارد.

امامزاده رأس الرضا )ع( 
 امامزاده رأس الرضا )ع( که نســب ایشــان به حضرت موســی بن جعفر )ع( می رســد، به دست ماموران 
هشام بن عبدالملک در شهرضا )قمشه( به شهادت رسید و پیکر مطهر او در همانجا به خاک سپرده شد. سر 
این امامزاده بزرگوار به نزد حاکم اصفهان فرستاده و پس از آن در دروازه طوقچی به خاک سپرده شد. گفتنی 
است، مقبره استاد محمدحسین صغیر اصفهانی از شاعران معاصر شیفته اهل بیت )ع( در جوار این امامزاده 

بزرگوار قرار دارد. 

امامزاده شاه میرحمزه )ع(
طبق عقیده بزرگان و معتمدین محل، نسب امامزاده شاه میرحمزه )ع( به امام موسی کاظم )ع( می رسد. 

آستان مقدس امامزاده شاه میرحمزه )ع( در خیابان سروش، چهار راه عسگریه شهر اصفهان واقع شده است.
امامزاده اسحاق )ع(

بنا به شواهد موجود، نسب امامزاده اسحاق )ع( به حضرت موسی بن جعفر )ع( می رسد.
آستان مقدس امامزاده اسحاق )ع( در خیابان پروین اصفهان قرارگرفته است.

امامزاده درب امام
 امامزاده درب امام مدفن امامزاده زین العابدین )ع( و امامزاده ابراهیم )ع( اســت که نسب ایشان به ترتیب به 
امام جعفر صادق )ع( و امام حسن مجتبی )ع( می رسد.آستان مقدس امامزاده درب امام در خیابان ابن سینا 

جنب محله دردشت واقع شده است.
امامزاده سیدمحمد )ع(

 طبق عقیده و نظر بزرگان، نسب امامزاده محمد بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب )ع( به امام حسن )ع( 
می رسد.آستان مقدس امامزاده سیدمحمد )ع( در خیابان وحید اصفهان قرار دارد.

امامزاده ابوالعباس)ع(
حضرت ابوالعباس در زمان عبدا... مســتکفیـ  بیســت و 

 دومین خلیفه عباســی که کوشــش و جدیت تام برای دستگیری 
بنی هاشــم داشــتـ  با جمعی از بنی اعمام به طرف ایران فرار کرده و در 

ایران متفرق شدند که ابوالعباس به اصفهان آمد. ابوالعباس )ع( مدتی را در دکان 
 حدادی به شاگردی گذرانید. در آن موقع به حکومت اصفهان دستور رسید که سادات 
 بنی هاشــم را در هر کجا دیدند شــهید نمایند. یک نفر از شــاگردان آهنگر به نسب او
  پی برد و بــه ماموریــن و بازرســان اطــالع داد. ابوالعباس )ع( شــبانه فــرار نمود اما

مامــوران او را دیده و دســتگیر نمودند، و در همیــن محل فعلی که قبر وی می باشــد 
شــهید کردند. اهالی و سکنه آنجا )خوراســگان( وی را در قتلگاهش به خاک سپردند.
 تاریخ شــهادت این امامــزاده در ســال 342 هجری اتفــاق افتاده اســت. طبق 

کتیبه ای که روی قطعه ســنگ مرمری بر دیوار قدیمی حــرم امامزاده نصب 
اســت نام امامزاده ابوالعباس محمد و کنیه او ابوالعباس و نسب او با شش 

 واســطه به حضرت ابوالفضل العبــاس )ع( و با هفت واســطه به
 امیرالمومنین علی )ع( می رسد.

امامزاده زینبیه )س(
 زینــب)س( یکــی از دختران حضــرت امام 

موسی بن جعفر)ع( اســت که مضجع شریف او بنابر 
گفته شــیخ ابوالحسن عمری )ســده پنجم( در روستای 

ارزنان که هم اکنون به اصفهان متصل شده و نام زینبیه بر آن 
شهرت یافته، قرار دارد. از آنگاه که به همت شیخ عباس قمی و 
علمای معاصر ، این مرقد شریف شهرت یافت ، انبوه عاشقان 

خاندان عصمت به قصد زیارت به آنجا مراجعه می نمایند.
آستانه مقدس امامزاده زینبیه )س( در شمال شهر 

اصفهــان در خیابان زینبیه بعــد از چهارراه 
عاشق اصفهانی واقع شده است.
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پیشنهاد سردبیر: 
طالق طی ١٠ سال گذشته  ٧٤ درصد رشد كرده است

معــاون درمان ســازمان تامین اجتماعــی گفت: با 
اصــاح روش مدیریت بیمارســتان هــای تامین 
 اجتماعی در کشــور، این بیمارســتان ها به شــیوه

هیئت مدیره ای اداره خواهند شد.
محمدعلی همتی در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل 
موسســه درمانی البرز در کرج افزود: بر این اساس، 
تعــدادی از بیمارســتان هــای ســازمان تامیــن 
 اجتماعی، از امســال بــه صورت هیئــت مدیره ای

مدیریت می شوند.
 وی گفت: هیــچ بیمارســتانی را در کشــور افتتاح

نمی کنیم؛ مگر اینکه ســاز وکار هیئــت مدیره ای 
داشته باشد.

همتی بیــان کرد: امســال بــرای اولین بــار، پنج 
بیمارستان ملکی سازمان تامین اجتماعی در کشور، 
به روش هیئت مدیره ای و مانند بیمارســتان البرز 

کرج اداره می شوند.
بتوانیــم امیدواریــم  کــرد:  خاطرنشــان   وی 

بیمارســتان های ملکی کشــور را به ســمت ایجاد 
هلدینگ بیمارستانی حرکت دهیم و معاونت درمانی 
به نوعی مشــارکت معاونت اقتصادی اداره هلدینگ 

بیمارستانی را به عهده داشته باشد.
معاون درمان ســازمان تامین اجتماعی با اشــاره به 
اینکه در گذشــته، غفلت در حــوزه معاونت درمان 
وجود داشت، اظهار کرد: شاید سیاست های معاونت 
درمان در گذشــته کمرنگ دیده شــده بود؛ اما این 

مسیر اکنون اصاح می شود.
همتی اظهار کرد: آنچه در ســازمان تامین اجتماعی 
مورد توجه اســت، این اســت که به نیروهای درون 
سازمان توجه شود و مدیرانی که در سازمان مشغول 
کار هستند، از درون خود سازمان انتخاب شوند؛ چرا 

که سال ها تجربه کسب کرده اند و تخصص دارند.
وی بیان داشــت: به مدیران درون ســازمان اعتقاد 
داریم و دولت هم به ســازمان اعتماد کــرده و برای 
اولین بــار مدیری را از درون ســازمان انتخاب کرده 

است و این روال در همه استان ها نیز ادامه می یابد.
در این آیین، از خدمات ١٠ ساله دکتر احمد تاجمیر 
قدردانی و دکتر فرهاد حمــزه زاده به عنوان رییس 

بیمارستان تامین اجتماعی البرز معرفی شد.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی خبر داد:
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معاون برنامه ریــزی و هماهنگی معاونت امور زنــان و خانواده 
نهاد ریاســت جمهوری گفت: کلینیک های »سامت خانواده و 
جنسی« با توجه به اولویت های  شــورای عالی انقاب فرهنگی، 

قرار است  از اوایل نیمه دوم سال جاری شروع به کار کنند.
اطهره نژادی افزود: وزارت بهداشــت با همــکاری معاونت امور 
 زنان و خانواده، کلینیک های »سامت خانواده و جنسی« را در

پلی کلینیک های تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی راه اندازی 
می کند. عنوان این طرح، »همکاری در راه اندازی کلینیک های 

سامت خانواده و تدوین بسته خدمتی این کلینیک ها« است.
وی درباره هدف کیفی این طرح گفت: هدف کیفی آن، تضمین 
دسترســی خانواده ها به خدمات ســامت خانواده و ســامت 
جنســی، ارتقــای رضایتمندی زوجیــن از زندگی زناشــویی 
در راســتای تحکیم و پایداری بنیان خانــواده  منطبق با  بند 4 
سیاســت های اباغی جمعیت و همچنین ترویج سبک زندگی 

سالم اسامی- ایرانی است.
نژادی با اشــاره به هدف کمی کلینیک های »سامت خانواده و 
جنسی« اظهارکرد: ١7 کلینیک ســامت خانواده و جنسی، به 
مردم خدمت ارائه می دهند. بر اســاس بخش دوم موافقت نامه 
با وزارت بهداشت، یک بسته خدمتی باید تدوین شود که شامل 
راهنمای ارائه خدمت در کلینیک های ســامت خانواده، نظام 
پایش و ارزیابی ارائه خدمت در کلینیک هــا، آیین نامه اخاقی 
کارکنان در کلینیک ها، طراحی سیســتم بومی کدگذاری برای 
ایجاد حداکثر محرمانگــی و امنیت اطاعــات در پرونده های 
کلینیک های سامت خانواده و جنسی و استانداردهای خدمت 

در کلینیک سامت و خانواده است.
 وی افزود: قرار اســت بــا انجام مصاحبــه، ١٠ نفر بــه عنوان

ارائه دهنــدگان خدمت در هر کلینیک مشــخص شــوند. در 
مجموع ١7٠ نفر به عنوان ارائه دهنده خدمت جذب می شوند. 
بسته های خدمتی را یکی از واحدهای زیرمجموعه دانشگاه های 
علوم پزشــکی تهران تدویــن می کند. این بســته ها در اختیار 
مصاحبه شــوندگان برگزیده قرار می گیرد و آنان ارائه مشاوره 
تخصصی را بر اساس همین بسته ها از آغاز نیمه دوم سال جاری 

آغاز می کنند.

رییس ســازمان جمع آوری و فروش امــاک تملیکی، با اعام 
 فروش برخــی از کاالهــای قاچاق بــا قیمت تعدیل شــده به

هال احمر، گفت: به زودی کاالهای قاچــاق در بین نیازمندان 
توزیع می شود.

كاالهای قاچاق در اختیار نیازمندان قرار می گیرد
 امین دلیــری در آیین امضــای تفاهم نامه همــکاری جمعیت

هال احمر و ســازمان جمع آوری و فروش امــاک تملیکی، 
اظهارکرد: این ســازمان امکاناتی دارد که می تواند با همکاری 
 هــال احمر، اقدامات مناســبی جهــت کمک بــه نیازمندان

انجام دهد.
وی گفــت: یکی از موضوعاتــی که در این ســازمان حاکمیتی 
مشخص می شــود، تعیین تکلیف کاالهای قاچاق است که باید 

مورد تایید قاضی قرار گیرد.
رییس ســازمان جمع آوری و فروش امــاک تملیکی، با تاکید 
بر اینکه بعد از رأی قطعی برای ضبــط کاال، مبادرت به اقدامات 
الزم می کنیم، گفت: برای تعیین تکلیف کاالهای غذایی، مجوز 
سامت محور آن را از سازمان غذا و دارو، موسسه ملی استاندارد 
 و جهاد کشــاورزی می گیریم و پــس از آن، بــرای توزیع آن

اقدام می کنیم.
 دلیــری بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی از کاالهــای قاچاق،

سریع الفساد بوده و به ســرعت باید تعیین تکلیف شود، گفت: 
برخی از کاالهای قاچاق، پس از آنکه مجوزهای الزم را اخذ کرد، 

در تعاونی مصرف دولتی یا در اختیار نیازمندان قرار می گیرد.
وی ادامه داد: برخی از این کاالهای قاچاق که ســریع الفســاد 
نبوده و دوام دارند، شامل لوازم خانگی، موبایل، خودرو و البسه 

می شود.
دلیری در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه اعام شــده است 
کاالی قاچاق در مقابل خود قاچاقچی باید معدوم شــود، گفت: 
 این موضوع بیشــتر شامل قاچاق هایی می شــود که به صورت
 ســازمان یافتــه وارد کشــور شــده و بــه تولیــد داخلــی

آسیب می رساند؛ این نوع کاالهای قاچاق معدوم می شود.
وی گفت: طبق مــاده 5٠ و 56 قانون مبارزه بــا کاالی قاچاق و 
ارز که اباغ شــده است، ســه حالت انهدام، صادرات و فروش را 
برای قاچاق کاال و ارز پیش بینی کــرده اند که ما موضوع انهدام 
و فروش را داشته ایم، ولی صادرات انجام نگرفته است؛ البته در 

آینده برخی از این کاالهای قاچاق صادر می شود.
وی گفت: براساس قانون، هر آنچه به تولید داخلی ضرر نزند، ما 

مجوز آن را داریم که به بازار عرضه کنیم.

روابــط عمومی بازرســی 
و نظــارت اصناف اســتان 
اصفهان، از کشف محموله 
یک میلیون وســیصد هزار 
نــخ ســیگار در شــهرک 
اصفهــان  امیرحمــزه 

خبر داد.
و  مدیریــت  بازرســان   
بازرســی و نظارت اصناف 
استان اصفهان گفتند: طی بازرسی مشترک با نیروی انتظامی، 
تعداد یک میلیون وسیصد هزار نخ ســیگار و تعداد 2٠٠ باکس 
تنباکو )بــه ارزش دو میلیــون ریال( را در شــهرک امیرحمزه 

اصفهان کشف و جمع آوری نموده اند.
متهمان اصلی این پرونده پنج نفر هســتند که توسط ماموران 

ناجا دستگیر شده اند.

معاون برنامه ریزی معاونت امور زنان خبرداد:

راه اندازی كلینیک های »سالمت 
خانواده« از نیمه دوم سال جاری

كاالهای قاچاق در اختیار نیازمندان 
قرار می گیرد

بازرسان مدیریت و بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان:

یک میلیون وسیصد هزار نخ سیگار 
در اصفهان كشف شد

نام های جذاب اما مرگبار
بســیاری از خانواده هــا همیشــه نگــران این هســتند که 
فرزندانشــان گرفتار اعتیاد شــوند؛ چراکه برخــی از نام های 
مرتبط با مواد مخدر، آنقدر اغواکننده اســت که بســیاری از 

نوجوانان را جذب خود می کند.
بیشتر کارشناسان اعتقاد دارند چنین نام های اغواکننده ای را 
باید نام های خیابانی مواد مخدر و روانگردان دانست؛ نام هایی 
که برخاف ماهیت یکســان اغلــب مواد روانگــردان در نظر 

گرفته می شود تا توجه افراد را به محصول جلب کند.
رامین رادفر، پژوهشــگر اعتیاد، درباره مواد روانگردان جدید 
 می گویــد: قاچاقچیان بــا ایجــاد تغییراتی در مــواد مخدر،

سعی می کنند برای خود بازار جدیدی بنا کنند.
رادفر به ماده کراک اشــاره می کند و می گویــد: مافیای مواد 
مخدر وقتی دید مصرف هروئین کم شده، با تبلیغاتی که روی 
تغییرنام و شــکل این ماده انجام داد، آن را بــا نام »کراک«، 

دوباره به بازار عرضه کرد.
این در حالی اســت که بــه گفته برخی کارشناســان، کراک 
 نــام جذاب تری بود  که در کشــورهای دیگر بــه موادی لقب 
داده می شــد که از آن به کوکائین فقرا یــاد می کردند؛ اما در 

کشورمان ســود جویان با اســتفاده از این نام، بازار دوباره ای 
برای هروئین فشــرده پیدا کردند. رادفر به خانواده ها توصیه 
می کند پیشــگیری را فراموش نکنند؛ زیرا راه پیشــگیری از 
تمام مواد مخدر و روانگردان، یکی است و به این شکل، والدین 

می توانند مانع آسیب دیدن فرزندان خود شوند.
آن طور که رادفر توضیح می دهد، چنانچه بتوان ســن شروع 
مصرف مواد مخدر را به تاخیر انداخت، احتمال ابتای شخص 
به اعتیاد کاهش می یابد. البته این موضوع به این معنی نیست 
که اگر افراد در ســنین باال مواد مخدر مصــرف کنند، دچار 

اعتیاد نخواهند شد.
بنابرایــن باید از وزارتخانــه و ســازمان هایی مانند آموزش و 
پرورش، بهزیســتی و ســتاد مبارزه با مواد مخدر، خواســت 
برنامه های آموزشی بیشتری را در جهت پیشگیری از اعتیاد، 

برای نوجوانان و جوانان تدارک ببینند.
مافیای مواد مخدر و بازاریابی ویژه

بازاریابــی، مختص شــرکت های تولیــد مــواد خوراکی یا 
شرکت های خدماتی نیست؛ چراکه مافیای مخدر بیش از تمام 
شرکت هایی که برای بازاریابی هزینه می کنند، در تاش است 

 از ذائقه مشتریانش آگاه شود و آن را به نفع خود تغییر دهد.

مافیای مواد مخدر، بهترین کارشناســان را به کار می گیرد تا 
بیشترین نفوذ را در بازار داشته باشد. آنها مشتری های خود را 
با توجه به ســن، جنس و عایق، به گروه های مختلف تقسیم 

می کنند و بعد برای هر کدامشان محصولی در نظر می گیرند.
مافیای مواد مخدر همیشــه چند قدم جلوتر از مبارزان مواد 
مخدر حرکت می کند؛ به همین خاطر پول هنگفتی به دست 
می آورد و به هیچ قیمتی حاضر نیســت این بازار پر سود را از 
دست بدهد. کارشناسان مافیای مواد مخدر به خوبی می دانند 
که برای ســالخوردگان چگونه تبلیغ کنند تا آنها محصولشان 
را مصرف کننــد؛ به همین خاطر در بازار شــایعه می کنند که 
مواد مخدری مانند تریاک، برای آنهایی که بازنشسته هستند 
و سنشــان از 5٠ گذشــته، کاربرد دارویــی دارد؛ مثا برای 
بیماری قند مناسب است یا برای کمردرد و فشار خون، در حد 

نوشدارو عمل می کند.
افزون بر ایــن، آنها این بــاور غلط را نیز در جامعه گســترش 
می دهند که در ســنین باال، دیگر افراد به مصرف مواد مخدر 

اعتیاد پیدا نمی کنند.
کارشناســان بر این باورند که مافیای مواد مخدر برای جوانان 
و نوجوانان نیز برنامه دارد؛ برای همین با توجه به عایق آنها، 
مواد روانگــردان یا مخدری مانند شیشــه و اکــس را در نظر 
می گیرند. آنها به خوبی می دانند جوانان و نوجوانان، تمایلی به 
مصرف مواد مخدر سنتی مانند تریاک ندارند؛ چراکه این مواد 
سستی زاست و این گروه سنی، عاشق جنب و جوش و هیجان 
هستند؛ به همین دلیل مواد روانگردان و محرک را با استفاده 

از شگردهای خاص، به آنها معرفی می کنند.
شناسایی مشکالت و نیازها

مافیای مواد مخــدر، مطالعــات دقیقــی روی جوامع هدف 
خود انجام می دهد تا به این شــکل بتوانــد محصوالت خود را 
به بهترین شــکل ممکن بفروشــد. برای این کار، لیست های 
ویژه ای از نیاز ها و مشکات افراد مختلف جامعه تهیه می کند؛ 
به عنوان نمونه، بــا علم به اینکه عموم مردم به دنبال کســب 
لذات آنی هستند، این شــعار را برای معرفی محصول خود در 
نظر می گیرد: »با مصرف این مواد، خیلی زود پرانرژی و شــاد 

خواهید شد.«
افزون بــرآن، وقتی متوجه می شــود خیلی ها بــه دنبال این 
هســتند که چاقی شــان را در کوتاه ترین مدت درمان کنند، 
شــایعه می کند که مصرف شیشــه ســبب الغری می شود و 
عده ای ناگاه بــه مصرف این مواد روی می آورنــد. البته پا را از 
این فراتر گذاشته و با معرفی این مواد به عنوان داروی الغری، 

افراد ناآگاه را به کام مرگ می فرستد.
قاچاقچیان مواد مخدر، همــه اتفاقات جامعه را رصد می کنند 
تا بهترین شــعارها را برای فروش محصوالت خــود انتخاب 
کنند. برای نمونه، وقتی می بینند رقابتی ناســالم بین مدارس 
و والدین شــکل گرفته تا دانش آموزان و دانشجویان بهترین 
نمرات را کسب کنند، دانش آموزان و دانشجویان را با اطاعات 
اشــتباه فریب می دهند؛ مثا می گویند مصرف محصوالتشان 
سبب هوشیاری و باال رفتن تمرکز افراد می شود تا بهتر درس 
بخوانند. به همین خاطر، مصرف داروهای محرک و مخدر در 

فصل امتحانات مدارس و دانشگاه ها بیشتر می شود.

روانگردانهاپوستمیاندازند

مافیای مــواد مخدر، 
كارشناسان  بهترین 
را بــه كار می گیرد تا 
در  را  نفوذ  بیشترین 
بازار داشته باشد. آنها 
مشتری های خود را با 
توجه به سن، جنس و 
گروه های  به  عالیق، 
مختلــف تقســیم 
می كنند و بعد برای هر 
محصولی  كدامشان، 

در نظر می گیرند

كتامین، نمک حمام، بون سای، مفدرون و بوه، ازجمله نام هایی است كه این روزها، خرده فروش های مواد مخدر و 
روانگردان، در گوش مشتری هایشان زمزمه می كنند. آنها این نام های عجیب و غریب را در كنار جمالتی مانند »این 
ماده مخدر نیست«، »اعتیاد نمی آورد«، »برای الغری خوب است«، »تمركز را باال می برد«، »دوای كمرویی است« و 
»اكسیر ناتوانی جنسی است«، قرار می دهند تا تجارتشان هیچ وقت از سکه نیفتد؛ این در حالی است كه كارشناسان 

تاكید دارند پایه و اساس بسیاری از این مواد، یکی است و سرانجام مصرف آنها، چیزی جز تباهی نیست.

پیگیری

مدیرکل دفتر آمار و اطاعات ســازمان ثبت احوال کشــور 
گفت: هنــوز زود اســت در رابطه با رشــد موالیــد قضاوت 
کنیم؛ اما طبق آمار 4 ماهه اول امســال، نرخ موالید به منفی 
٠/6 درصد رســیده اســت و این به دلیل پتانســیل محدود 

خانوارهای تک فرزند است.
علی اکبــر محزون در رابطــه با نرخ موالید در کشــور گفت: 
در بند ١4 سیاســت های کلی جمعیــت، در حوزه جمعیت، 

بسیاری از ســازمان ها از جمله ســازمان ثبت احوال به رصد 
آمارهای جمعیتی مــی پــردازد. در این پایــگاه اطاعاتی 
جمعیتی، اطاعــات تمام ایرانیــان ذخیــره و تحلیل های 

جمعیتی در آن انجام می شود.
محزون ادامه داد: این اطاع رســانی باعــث تجدیدنظرهایی 
در بحث تــک فرزنــدی و درنتیجــه تنظیــم خانواده های 
ایرانی شــد؛ به طــوری کــه عمــده خانواده هــای جوان 
به خــروج از تــک فرزندی اقــدام کــرده و به ســمت 2 تا 
3فرزندی پیش رفتنــد و این یک واکنش خوب محســوب 
شــد. مدیرکل دفتر آمــار و اطاعات ســازمان ثبت احوال 
کشــور ادامــه داد: یکــی از دالیلی که نتوانســتیم رشــد 
 موالیــد را بــاال ببریــم، پتانســیل محــدود خانواده های

تک فرزند بوده است؛ به طوری که از کل خانواده های ایرانی، 
١9درصد تک فرزند و ١4درصد بدون فرزند هستند.

معاون مرکز امــور بین الملل و مدارس خارج از کشــور 
وزارت آموزش  وپرورش، با اشاره به ادامه یافتن ثبت نام از 
اتباع در مدارس تا پایان شهریور ماه گفت: امسال شهریه 
از دانش آموزان اتباع اخذ نمی شــود و آنهــا باید همانند 
سایر دانش آموزان، فقط هزینه هایی چون کتاب و بیمه 

را بپردازند.
شــاهین نوش آبادی، با بیان اینکه ثبت نام دانش آموزان 
اتباع، از اواخر تیر مــاه آغاز و تا پایان شــهریورماه ادامه 
دارد، اظهار کرد: در راســتای عمل به فرمایشــات مقام 
معظم رهبــری، دانش آمــوزان اتباع خارجی در ســال 
تحصیلی جاری، همانند دانش آموزان ایرانی در مدارس 
ثبت نام می شــوند و تنها هزینه هایی چون کتاب و بیمه 
را می پردازند. وی افزود: امســال شهریه از دانش آموزان 

اتباع اخذ نمی شــود و آنها فقط کمک هــای مردمی به 
مدارس را پرداخت می کنند.

معاون مرکز امــور بین الملل و مدارس خارج از کشــور 
وزارت آموزش  وپرورش، با بیــان اینکه در روزهای اخیر 
تنها هشــت مورد گزارش تخلف از مــدارس درخصوص 
دریافت شهریه به دســت ما رسید، گفت: با شش مدرسه 

متخلف برخورد شده است.
وی با اشــاره به خدمات ارزنده دولت در این زمینه گفت: 
هزینه تحصیــل دانش آموزان اتباع در ایران، ســاالنه به 
8٠٠ میلیارد تومان می رســد که در سال های گذشته، 
حدود 3٠ میلیارد تومان آن از محل اخذ شــهریه و سه 
 تا چهار میلیــارد تومان، از محل کمک های کمیســاریا

تامین می شد.

جانشــین یگان های ویژه نیــروی انتظامی، با اشــاره 
 به وجــود برخــی نا امنــی هــا در منطقــه و تحرکات

گروهک های تروریســتی، گفت: این روند باعث شــده 
آموزش ها در ســطوح مختلف تغییر یابد و به لطف الهی 
و هوشــیاری نیروهای نظامی و انتظامی، امنیت مطلوبی 

در کشور حاکم است.
ســردار حبیب ا... جــان نثــاری، در مراســم اختتامیه 

دوره آموزشــی کوثر ویــژه فرماندهان نوپو در سراســر 
کشــور، با بیان اینکه بهــره گیری از تکنولــوژی نوین 
در تحقق اهداف یگان ویژه موثر اســت، افــزود: اقتدار 
 امــروز یگان نوپــو، بــه دلیل تحــول در امــر آموزش 

است.
وی اضافه کرد: با توجه به نــوع ماموریت های ذاتی یگان 
نوپو و نقش بسزای این یگان در مبارزه با هرگونه تحرک 
از ســوی ناامن کننــدگان جامعه، باید تحــول عظیمی 
درخصوص آموزش در بین کارکنان یــگان نوپو صورت 
پذیرد. جانشــین یگان های ویژه ناجا، در ادامه با اشاره 
به فعالیت قرارگاه جهادی آموزش، افزود: برپایی قرارگاه 
جهادی آموزش، نشــان دهنده نقش مهــم آموزش در 
عملیات ها و ماموریت هاســت و این تا حدی اســت که 

باید رویکردی جهادی درخصوص آموزش صورت گیرد.

رییس پلیس آگاهی ناجا، از عزم جدی نیروی انتظامی در راستای 
مبارزه با قاچــاق و تقویت امنیت اقتصاد ملی خبــر داد و گفت: 
انهدام مکشوفات، انگیزه خوبی برای مرزبانان در راستای مبارزه 

با قاچاق کاالست.
ســردار محمدرضا مقیمی، با حضور در جلســه قرارگاه مقداد 
فرماندهی مرزبانی ناجا در جمع شــورای مرکــزی فرماندهان 
مرزبانی، به بررســی راهکارها و مشــکات مبارزه با قاچاق کاال 
با محوریت دو استان هرمزگان و بوشــهر پرداخت و اظهار کرد: 
یکی از اولویت های ســال ١395 در ناجا، مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز است که در همین راستا، قرارگاهی تشکیل و از ابتدای امسال 
با محوریت استان های مرزی، با جدیت شروع به کار کرده است. 
وی ادامه داد: قرارگاه مبارزه با قاچاق کاال، به چالش ها و مشکات 
مبارزه با قاچاق به صورت مســتمر و جدی پرداخته است. دبیر 

قرارگاه مبارزه با قاچاق کاال در ناجا تصریح کرد: انهدام مکشوفات، 
انگیزه خوبی برای مرزبانان در راستای مبارزه با کاالی قاچاق در 
حوزه مرزها می باشد و آنچه که اهمیت بسیاری دارد و به امنیت 
اقتصادی و تقویت تولید ملی کمک مــی کند، اقدام برای مبارزه 
جدی در جهت جلوگیری از ورود کاالی قاچاق و مبارزه بی امان 
با آن اســت. وی اضافه کرد: به لطف خدا مجموعه ناجا و در خط 
مقدم آن مرزبانی، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری 
 در رســیدن به یک اقتصاد مقاومتی و شــکوفایی اقتصاد ملی،
به صورت مستمر و با تاش شبانه روزی انجام وظیفه کرده است.

سردار مقیمی تاکید کرد: اولویت مرزبانی در مبارزه با قاچاق کاال، 
جلوگیری از ورود کاالست و مهم این است که مرزبانان ما در خط 
مقدم حفظ و حراست مرزهای کشــور، از ورود کاالی قاچاق به 

داخل جلو گیری کنند.

تک فرزندی ١۹ درصد از خانواده های ایرانی

معاون مركز امور بین الملل و مدارس خارج از كشور وزارت آموزش  و پرورش:

امسال، شهریه از دانش آموزان »اتباع« اخذ نمی شود

امنیت مطلوبی در كشور حاكم است

سردار مقیمی خبر داد:

پیگیری احکام انهدام كاالهای مکشوفه قاچاق در ناجا

سامت نیوز: در خبرهاي منتشر شــده چند روز گذشته 
ازســوي ســازمان ثبت احوال کشور،  مشــخص شد این 
سازمان قصد اعام آمار طاق به شــکل هدفمند را دارد و 

دیگر مانند سابق،  آمار را ماهانه اعام نمي کند.
واکنش ها نســبت به این خبر،  بیش از انتظار بود؛ تا جایي 
که مدیرکل این سازمان اعام کرد در تنظیم خبر، اشکال 
ایجاد شده و این ســازمان قصد توقف اعام آمار طاق را 
ندارد؛ بلکه تنها اعام آن را هدفمند کرده است و این آمار 
را در اختیار برنامه ریزان و کارشناسان قرار مي دهد تا آنها 
بتوانند بر اساس عوامل ایجاد کننده آن،  به دنبال راه حلي 

برای آن باشند.
فضاي مجازي شــاید بیشــتر از هر جمعي،  از این تصمیم 
متاثر شد. شــاید اطاعیه اي که ســازمان ثبت احوال در 
ســایتش منتشــر کرد،  پاســخي به این واکنش ها باشد. 
این ســازمان در این اطاعیــه خبــر داد آمارهاي طاق 
همچنان اعام خواهد شــد. در این اطاعیه آمده اســت: 
»ســازمان ثبت احوال کشــور، مطابق بنــد »ز« ماده ١ 
قانون ثبت احوال، وظیفه جمع آوري و تهیه آمار انســاني 
سراسر کشور و انتشــار آن را دارد و کماکان این اطاعات 
 را در حیطه وظایــف قانوني خود، طــی دوره هاي زماني 

تعیین شده، اعام و منتشر خواهد کرد.«
با نگاهي به آمار طاق در کل کشور طی ١٠سال گذشته، 
رشــد 74 درصدي آن را شــاهد خواهیم بود؛  رشدي که 
قاعدتا عددي بسیار بزرگ است و نیاز به بررسي موشکافانه 
و کارشناســانه دارد. همان طور که در اطاعیه ســازمان 
ثبت احوال آمده،  این ســازمان وظیفه جمع آوري و تهیه 
آمار انســاني و رویدادهاي حیاتي را دارد و وظیفه جامعه 
کارشناســي خانواده،  بررســي عوامل و ارائه راهکار براي 

کاستن آن است.
رییس انجمن مددکاران اجتماعــي ایران، پدیده طاق را 

بین حوزه اي مي داند و معتقد اســت اگر نگاه جزیره اي به 
این پدیده داشته باشیم،  ما را به جایي رهنمون نمي کند. 
حسن موسوي چلک، در این خصوص به »اعتماد« گفت: 
طاق معلول عواملي اســت کــه بخشــي از آن به حوزه 
اجتماعي مربوط اســت و بخشــي دیگر، بــه حوزه هاي 
غیراجتماعي. وقتي در کان کشور، با موضوع آسیب هاي 
اجتماعي، با نــگاه امنیتــي انتظامي برخورد مي شــود، 
باید منتظر چنین نتیجه اي باشــیم که افزایش آســیب 
 اجتماعي داشته باشیم. این نگاه باعث شد ما در این حوزه

کار نکنیم.

طالق طی ١٠ سال گذشته  ٧٤ درصد رشد كرده است
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کنسرتيادداشت

پرسه درشهر

ساالر عقیلی تازه ترین کنسرت خود را در بروجن برگزار می کند.  ساالر 
عقیلی از شناخته شده ترین چهره های موســیقی و آواز ایران است. او 
در آخرین کنســرت خود با مجوز رســمی از اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اســامی چهارمحال و بختیاری بــه بروجن می آید تــا نوایش در این 
 شهر طنین انداز شود. سرپرســتی گروه اجرایی این کنسرت بزرگ را 
ســیامک بهبهانی برعهده دارد و تهیه کننده کنســرت، شهرام همایی 
 اســت. عاقه مندان برای تهیه بلیت می توانند به یکی از ســایت های
 w w w. t c o n c e r t . c o m wیــا w w. a t c o n l i n e . i r 
مراجعه کنند. این رویداد فرهنگی هنری،29 مرداد در دو سانس 19 و 

21 در سالن فرهنگسرای بروجن برگزار می شود.

مراسم رونمایی از نخســتین شماره »فصلنامه سراســری هنر، ادب و 
گردش تزرو« برگزار می شود.

 شماره نخست فصلنامه سراســری ادب و گردش تزرو با هدف ارتقای 
ســطح هنری و ادبی جامعه مخاطبــان خود و همیاری در پیشــبرد 
فعالیت های فرهنگی کشور منتشر می شــود. بنیان گذاران این نشریه 
از ابتدا تاش کرده اند که فصلنامه ای وزیــن و در خور اهالی هنر و ادب 
را عرضه نمــوده و در اســتراتژی های خود اصل تــداوم و ماندگاری را 
به عنوان شــعار مجموعه در نظر بگیرند، تا در آغاز هر فصل با گشایش 
یک رویکرد مرتبط به حوزه های هنر ، ادب و گردش، چشــم اندازهایی 
بدیع و نــو را بر آن موضوع فراهــم نمایند. صاحب امتیاز این نشــریه، 
موسســه  قلب شــهر زنده رود، وابســته به مجموعه  اصفهان ســیتی 
 ســنتر اســت و مدیر مســئول آن بهروز الری پور هرات و سردبیر آن  
سهند منشــی اســت. این فصلنامه در شــماره اول عاوه  بر پرداختن 
به موضوعات متنــوع، با انتخاب رویکرد »انســان معاصر شــهری« و 
تاثیرات شــهر بر هنرمند معاصر و برعکس و همچنیــن تعامل این دو 
 بر انسان شهر نشــین از زوایای هنرهایی همچون ســینما، گرافیتی، 
مجســمه ســازی ، معماری و... در کنار نظریات شــهری و شهرسازی 
جدید  بررسی شده و در »نشست تخصصی هنر« ، با بازشناسی مفهوم 
»هتروتوپیا«  به جمع بندی مباحث پرداخته شــد.  در بخش ادب و در 
تداوم رویکرد این شــماره، رابطه شــهر با ادبیات، از گذشته تا به امروز 
بررسی شــد، از ادبیات دوره  مشروطه تا تثبیت شــعر مدرن در ادبیات 
فارسی و... رد تاثیر شــهر بر ادبیات داستانی و همچنین معرفی شعر در 
مکتب نیویورک و... از دیگر پرداخت های این بخش می باشــد. بحران 
مکث ســکون در زندگی شهری معاصر و سفر نویســی های مدرن سه 
نویسنده و اشتراک تجاربشــان با خوانندگان نشــریه ماحصل بخش 
گردش فصلنامه تزرو اســت.  مراســم رونمایی از نخســتین شــماره 
فصلنامه سراســری هنر، ادب و گردش تزرو با حضور مدیرمســئول، 
سردبیر و اعضای شورای سردبیری این نشریه 21 مردادماه ساعت 19 
تا 20:30 در گالری واجار واقع در خیابان مرداویج، خیابان اســتقال 

شمالی، نبش کوچه 17، پاک 61 برگزار خواهد شد.

ساالر عقیلی در بروجن می خواند

21 مرداد انجام می شود؛

رونمايی از شماره نخست »فصلنامه 
سراسری هنر، ادب و گردش تزرو«

پیشنهاد سردبیر: 
گشايش اولین پرديس سینمايی اصفهان تا پايان سال 95

 پیشینه مطبوعاتی شــهری که امروز نمره مطلوبی در عرصه 
 رسانه ندارد بسیار درخشان است پیشــینه ای که یک گوشه 

بی اعتنا در این شهر خاک می خورد.
ســال گذشــته در حوالی همین ماه های گرم سال گذرمان به 
دفتر اســناد و مطالعات اصفهان برای بازدیــد از روزنامه های 
قدیمی حبس شــده در ویترین همچون حبل المتین، پارس، 
اخگر، االهرام مصر، مجله ســینما و نمایشــات خورد. سیر در 
میان تیترها نشان از قدرت و تاثیر روزنامه ها از جمله راه نجات 
داشت. روزنامه هایی که می توانند بخشی از تاریخ ما باشند؛ اما 
خانه ای که پناهگاه این تاریخ است خانه ای نیست که در خور 

آن باشد.
 دور تا دور شــهر را که بگردی هر خانه ای که از گذشته باقی 
مانده پیشینه ای دارد و شــاید خانه ای تاریخی که بر تارکش 
درخشش یک حادثه باشد بهترین گزینه برای بخشی از تاریخ 
مکتوب این دیار باشد. شاید آنقدر به گشتن نیاز نبود تا به یاد 

خانه تاریخی و زیبای امیر قلی امینی برسیم.
امیر قلی امینی نویســنده، روزنامه نگار، سیاستمدار، مترجم 
و پژوهشگرسال های پیش است. او در فاصله 1307 تا 1321 
روزنامه اخگــر و روزنامه اصفهــان را از 1322 تــا 1354 در 
اصفهان منتشر کرد و خانه او در ســال 1384 ثبت ملی شده 

است.
سال گذشته به سراغ خانه امیر قلی امینی رفتیم، شیشه های 
 خانــه اش شکســته بــود و نرده هــای خانه اش کــه روزی

 فیروزه ای بوده است حاال بعد از چند سال رنگ فرسودگی به 

خود گرفته بود و کتابخانه کوچکی کــه کنار تخت خواب امیر 
قلی امینی به چشــم می خورد پر از کتاب های ارزشمندی بود 
که حاال خاک را میهمان صفحات خــود کرده اند و برای اینکه 
خانه تبدیل به موزه رسانه شــود صحبت های زیادی کردیم و 
حرف های زیادی مبنی بر تبدیــل این خانه که فعا در اختیار 

بنیاد نخبگان است به موزه رسانه شنیدم.
امسال در آستانه روز خبرنگار خانه امیر قلی امینی ترمیم شده 
است اما نه برای تبدیل آن به منظور یک موزه مطبوعات بلکه 
برای حضور کانون نخبگان در ایــن خانه... خانه ای که صاحب 
آن برای ادامــه کارهای فرهنگــی خود آن را وقــف کارهای 
فرهنگی می کند؛ شــاید بــرای نجات گنجینــه در زیر زمین 
صائب و برگرداندن آن در جایی که یــک روزنامه نگار عمرش 

را البه الی اخبار سپری کرده است.
برای ساخت خانه موزه مطبوعات بايد شهرداری 

تصمیم بگیرد
ســال گذشــته حبیب رضا ارزانی در گفت و گو با خبرگزاری 
ایسنا برای حفظ و نگهداری از خانه امیر قلی امینی قول هایی 
 داد و بــرای محافظــت از روزنامه هایــی که از ســال 1270 
جمع آوری شده اند و ســاخت موزه مطبوعات به فکر بهترین 

مکان افتاد. 
آیا بهترین مــکان برای حفظ و نگهداری از آرشــیو روزنامه ها 
که قدیمی ترین آنها روزنامه اطاعات اســت خانه یک روزنامه 
نگار بهتر نیست. چگونه بگوییم آسوده بخواب وقتی که آرشیو 

روزنامه هایش چون غریبی در زیرزمین کتابخانه صائب است.

مدیر کل ارشــاد اســتان اصفهان، اظهار کرد: از سال گذشته 
درباره این موضوع تأمل کرده و با خانم ریاحی صحبت کردیم و 
حتی این پیشنهاد مطرح شد که ما منزل آقای امیر قلی امینی 
را تبدیل به موزه مطبوعات کنیم و حتی بزرگداشتی برای این 
روزنامه نگار داشته باشــیم.وی ادامه داد: اما در حال حاضر از 
لحاظ اخاقی درست نیســت که ما مجموعه ای را که به یک 
ارگان واگذار شده و در آن فعالیت می کنند را از آنها بگیریم. ما 
نمی توانیم به نهادی که دراین خانه فعالیت می کند بگوییم که 
خانه راترک کنند مگراینکه شهرداری که خانه را واگذارکرده 
به این تصمیم وجمع بندی برســد.ارزانی افزود: اگر شهرداری 
خانه امیر قلی امینی را به ما واگذار کنــد ما آمادگی های الزم 
برای تبدیل خانه به یــک موزه را داریم حتــی دختر مرحوم 
امینی هم با این موضوع موافق هســتند این مکان در گذشته 
دست ارشــاد بوده اســت، اما بعدها ظاهرا با تفاهمی که انجام 
گرفته منزل به شهرداری سپرده شــده است. مدیر کل ارشاد 
اســتان اصفهان بیان کرد: تبدیل این خانه به یک موزه قطعا 
هزینه خواهد داشــت و ما این هزینه هــا را تقبل خواهیم کرد 
و جابه جایی مطبوعات و رده بندی آنها به درســت ترین شکل 
ممکن برای ما هزینه بر خواهد بود؛ اما این کار را خواهیم کرد 
چون به این کار معتقد هســتیم.ارزانی با اشاره به اینکه تبدیل 
خانه به موزه می تواند سریع تر شــکل بگیرد گفت: اگر توافق 
نشــود ما در کارخانه ریس باف که قرار اســت موزه فرهنگ و 
هنر استان باشد یکی از حوزه هایی که در آن طراحی خواهیم 
کرد موزه مطبوعات اســت؛ اما اگر شهرداری خانه را در اختیار 
ما بگذارد ایــن کار را ســریع انجام خواهیــم داد و خانه موزه 

مطبوعات را در اصفهان خواهیم ساخت.
خانه امیر قلــی، مطبوعــات را در دل خود جای 

خواهد داد
علی قاسم زاده اظهار کرد: خانه امیر قلی امینی قبل از مدیریت 
من به کانون نخبگان سپرده شده اســت و برای اینکه از مدت 
حضور این نهــاد در خانه مطلع شــوید باید تفاهــم نامه بین 
شهرداری و کانون را بررسی کنم و در حال حاضر حضور ذهن 

ندارم که مفاد این قرار داد و تعهدات شهرداری را عرض کنم.
معــاون فرهنگــی و اجتماعی شــهرداری اصفهــان تصریح 
کرد: اگر خانه امیر قلی امینی وقفی باشــد حرف آخر را نایب 
واقف خواهــد زد و اگر از خویشــان امیر قلــی امینی در وقف 
نامه به صورت رســمی به عنوان متولی معرفی شــده باشــد 
ایشــان می توانند بــرای منزل تصمیــم بگیرنــد.وی ادامه 
داد: دربــاره این موضوع باید بررســی کرد؛ من وقــف نامه را 
ندیده ام و باید تفاهم نامــه بین شــهرداری و کانون نخبگان 
 را بررســی کنم و بعــد از آن می تــوان امیدوار بــود که خانه 

امیر قلی امینی به موزه مطبوعات اصفهان تبدیل شود.
اکنون در همین حوالی ماه های گرم امســال مــا فقط امیدوار 
شدیم به اینکه روزی برســد که امیرقلی امینی در خانه اش را 
به روی روزنامه هــای بیش از یک قرن  پیش بگشــاید و مردم 
مطبوعات را از گذشــته بیشتربشناســند و بداننــد اگر هنوز 
روزنامه ها نفس دارند به خاطر وجود امیرقلی هایی اســت که 

بوده اند هستند و خواهند بود.

اخبارکوتاه

مجموعه »تاالب« در مرحله انتخاب بازیگر و لوکیشن 
قرار دارد.

 »تاالب« عنوان سریالی 15 قســمتی به کارگردانی 
منوچهر هادی و تهیه کنندگی مهدی گلستانه برای 
شــبکه نمایش خانگی اســت که از ماه گذشته وارد 
مرحله پیش تولید شده اســت و براساس برنامه ریزی 
انجام گرفته، هفته اول شهریور مقابل دوربین خواهد 
رفت.   به گفته گلستانه، پروژه در حال حاضر در مرحله 
انتخاب بازیگر و لوکیشــن قــرار دارد. همچنین نام 

مجموعه نیز به زودی تغییر خواهد کرد. 
بخش اعظم لوکیشــن های این ســریال در تهران و 
بخش هایی از کار نیز در شمال کشــور و دبی مقابل 
دوربین خواهد رفت. »تاالب« مضمونی اجتماعی دارد 
و در خاصه داســتانش آمده: آرامش ظاهری زندگی 

چند زوج جوان با ورود یک زن، به هم می ریزد... 
  نــگارش متن هــای »تــاالب« این روزها توســط

 علیرضا کاظمی پور و ســعید جالــی در حال انجام 
است و تا روزهای پایانی تولید نیز ادامه خواهد داشت. 

ســینما خانواده به عنوان اولین پردیس ســینمایی 
اصفهان تا پایان سال جاری افتتاح می شود.

 مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان ضمن اعام 
این خبر گفت: پروژه تبدیل ســینما خانواده به چهار 
سالن سینما آغاز شــده اســت و تا پایان سال اولین 

پردیس سینمایی اصفهان گشایش خواهد یافت.
ســیدمصطفی حســینی افزود: این پروژه از ســوی 
موسســه بهمن ســبز حوزه هنــری بــا همکاری 
شــهرداری اصفهــان درحــال اجراســت و طــی 
 آن، ســینما خانــواده به چهار ســالن ســینمایی با 
گنجایش هــای 430 نفر، 140 نفــر، 130 نفر و 80 
نفر تبدیل خواهدشــد. مدیر امور ســینمایی حوزه 
هنری اصفهــان همدلــی و کمک مســئوالن را در 
تسریع این پروژه ضروری دانست و گفت: بعد از اتمام 
پروژه ایجاد اولیــن پردیس ســینمایی در اصفهان، 
 پروژه تبدیل سینما ساحل به ســه سالن سینما آغاز

 می شود.

منوچهر هادی
 »تاالب« را می سازد

مدير امور سینمايی حوزه هنری اصفهان خبر داد:

گشايش اولین پرديس سینمايی 
اصفهان تا پايان سال 95

رسانه های اصفهان موزه می خواهند؛

»اخگر«  را به خانه اش برگردانید

اگر شهرداری خانه 
امیر قلی امینی را 
به ما واگذار کند ما 
 آمادگی های الزم 

برای تبديل خانه  به 
يک موزه را داريم

نقش جهان، مسجد چهار باغ، منارجنبان، مسجد جامع و.... همه بخشی از شناسنامه اين شهرهستند؛ اما شايد 
عادت کرده ايم که خشت و آجر را پیشینه بپنداريم ودر حفظ نام انســان ها و تاريخ مکتوب چندان موفق ظاهر 

نشده ايم.

تحدید حدود اختصاصی
5/205 شــماره صــادره : 1395/43/256138 نظــر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شماره 17/1627 مجزی شــده از 16/387 واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام مهرداد نوروزی فرزند حیدر 
و جمشید شیران فرزند باقر و مهدی شاه سنایی فرزند عبدالحمید در جریان 
ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/06/13 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
 تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: دوشنبه 1395/05/18 
م الف: 14452 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غــرب اصفهان)156 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/206 در خصــوص پرونــده کالســه 763/95 خواهــان جــواد محمدی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال به طرفیت سعید گودرزی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/7/7 ساعت 9 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 45 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 13751 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/207 در خصوص پرونده کالســه 108/95 خواهان بانــک مهر اقتصاد با 
وکالت علی کریمی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیــت 1- امراله زارع 
الرگانی 2- وحید عادلی احمدآبــادی 3- محمدرضا میراحمدی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخه 95/7/7 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان 
ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 13748 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )130 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/208 شــماره ابالغیــه: 9510100350804056 شــماره پرونــده: 
9509980350800280 شــماره بایگانی شــعبه: 950366  خواهان/ شاکی 
احمدرضا نایب فر دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم داریوش شیران  به 
خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرســی و الزام به تنظیم سند خودرو و 
مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315  ارجاع و به کالسه 9509980350800280 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/07/07 و ساعت 9 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواســت خواهان/ شاکی  و 

به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
 مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی

 می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:13781 شعبه 

8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/209 در خصــوص پرونــده کالســه 447/95 خواهــان 1- فرزانه امین 
پور فارســانی 2- خشــایار صالحی فارســانی 3- نگین صالحی فارسانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه نفقه از مــورخ 1390/1/1 لغایت صدور حکم 
بانضمام مطلق خســارات بــه طرفیت علیرضــا صالحی فارســانی تقدیم 
نموده است وقت رســیدگی برای  روز چهارشــنبه مورخه 95/7/7 ساعت 
8/30  صبح تعیین گردیده اســت با توجــه به مجهول المکان بــودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان مراتــب در جراید منتشــر تا خوانــده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شــورای حــل اختالف اصفهان شــعبه اول شــورای حــل اختالف 
اصفهان مراجعه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نماید.در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف: 13717 شعبه 1 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )140 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/210 در خصوص پرونده کالســه 759/95 خواهان 1- رسول پور مهری 
2- فاطمه عطایی دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند یک دستگاه خودرو 
پراید شماره 524/13 ل 15 به طرفیت خواندگان 1- امین جمشیدی 2- ایمان 
نیک پی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای  روز شــنبه مورخه 95/7/7 
ســاعت 8/30  صبح تعیین گردیده اســت با توجه بــه مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
 حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. 
م الف: 13672 شــعبه 45 حقوقی مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )140 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/211 در خصوص پرونده کالســه 581/95 خواهــان ام البنین جان قربان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه اجور معوقه به انضمام هزینه قبوض آب، برق و 
گاز – تلفن مقوم به 2 میلیون تومان  به طرفیــت فرخنده خادمی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای  مورخه 95/7/10 ســاعت 9 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – 
اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 13673 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )133 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/249 شــماره صــادره:1395/02/257091 چون تحدید حــدود عمومی 

ششدانگ زمین مزروعی پالک 4533 اصلی واقع در کشتزار حنفش بخش 2 
ثبت نائین که طبق پرونده ثبتی به نام آقای حســن مومنیان نائینی فرزند علی 
محمد در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دســتور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بــر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز  دو شنبه 1395/6/8  ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابــق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت معترض ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخــذ و به این اداره 
تسلیم نماید. تاریخ انتشار:1395/5/18  م الف:155 اداره ثبت اسناد و امالک 

نایین)180 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/212 در خصوص پرونده کالســه 950220 خواهان شرکت تولید و بسته 
بنــدی مروارید نو بــه مدیریت مرتضی عندلیــب با وکالــت علیرضا حمزه 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 1- شرکت بشارت شمس شرق 
2- محمدرضا مرادخانــی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 
95/7/10  ساعت 9 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان خ شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:13737 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )133 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/214 در خصوص پرونده کالسه 477/95 خواهان شرکت کنکاش صنعت 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محســن احمدی نیا تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای  مورخه 95/7/11 ساعت 5/30 عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان 
ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 20 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 13744 شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/215 در خصوص پرونده کالسه 478/95 خواهان شرکت کنکاش صنعت 
دادخواســتی مبنی بر مطالبــه  به طرفیت محســن احمدی نیــا تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای  مورخه 95/7/11 ســاعت 6 عصر تعیین گردیده 
اســت با توجه به مجهول المــکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع 
 در خیابان ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب

 ســاختمان صبــا – پــالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای 
 حل اختالف اصفهان شــعبه 20 شــورای حل اختالف اصفهــان مراجعه و 
 نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد.در صــورت عــدم 
 حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخاذ

 می شود. م الف: 13743 شــعبه 20 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5/216 در خصــوص پرونــده کالســه 476/95 خواهان شــرکت کنکاش 
 صنعــت دادخواســتی مبنی بــر مطالبه  بــه طرفیت محســن احمــدی نیا

 تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای  مورخه 95/7/11 ساعت 5 عصر 
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
 واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب
  ســاختمان صبــا – پــالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای

 حل اختالف اصفهان شــعبه 20 شــورای حل اختالف اصفهــان مراجعه و 
 نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صــورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 13742 
شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/217 در خصوص پرونده کالســه 950067 خواهان امیر حســین بهرامی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه بــه طرفیت امیــر حمزه دهقــان فرزند محمد 
)معروف به یزدان( تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/7/12  
ساعت 9 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهــان برابر مــاده 73 قانون آئین دادرســی مدنــی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
 ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــورای حل اختــالف اصفهان 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائــم را اخذ نماییــد. در صورت 
 عدم حضــور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیم مقتضــی اتخاذ 
می شود. م الف:13705 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/218 در خصــوص پرونــده کالســه 349/95 خواهان صدیقــه مهدیان 
دادخواســتی مبنی بر پرداخت نفقه به طرفیت اصغر مولــوی اصفهانی نژاد 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 95/7/13  ساعت 
9 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشــانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره 
یک اصفهان و مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:13681 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/213 در خصوص پرونده کالسه 95-66 خواهان حسین عبدالهی به وکالت 
آقای محسن فاتحی مبنی بر مطالبه وجه  به طرفیت جعفر نائبیان تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای روز شــنبه مورخه 95/7/10  ساعت 8/30 صبح 
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به 
نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام 
علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:13714 شــعبه 53 حقوقی مجتمع شــماره سه شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 119 کلمه، 1 کادر( 
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پیشنهاد سردبیر: 
30 درصد از خط تولید کارخانه حجاب شهرکرد فعال است

اتفاقات روز

 معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری از صدور 
مجوز ۱۷ نشــریه جدید در چهارمحال و بختیاری طی فعالیت 

دولت یازدهم خبر داد.
خدابخش مرادی در جمع خبرنگاران در ســالن غدیر فرهنگ 
و ارشــاد اســامی چهارمحال و بختیاری با اشــاره بــه اینکه 
 نشریات استانی چهارمحال و بختیاری توسعه پیدا کرده است، 
اظهارداشــت: هم اکنــون طی فعالیــت دولت، ۱۷ نشــریه به 

نشریات استانی چهارمحال و بختیاری افزوده شده است.
وی ادامه داد: در استان چهارمحال و بختیاری در حال حاضر ۴۴ 

نشریه فعالیت می کنند.
 معاون سیاســی امنیتی اســتاندار چهارمحــال و بختیاری با 
 اشــاره به اینکه توســعه فضــای اطاع رســانی در کشــور از 
 اولویت های دولت است، گفت: اطاع رسانی شفاف از مهم ترین 

برنامه های دولت است.
وی در ادامــه با تبریــک روز خبرنگارخاطرنشــان ســاخت: 

خبرنگاران رسالت خطیر و ارزشمندی بر عهده دارند.
معاون سیاسی امنیتی اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
باید از ظرفیت های رســانه ها برای معرفی پتانسیل های استان 
از جمله حوزه گردشگری اســتفاده کرد و زمینه توسعه بیشتر 

استان را فراهم کرد.

نشســت های خوانش کتاب در چهارمحال و بختیاری در حالی ســه 
سال شد که این طرح از ســوی تعدادی از جوانان عاقه مند به کتاب 

خوانی با کمترین امکانات شکل گرفت.
خوانش کتــاب از ســوی تعــدادی از جوانان آغاز شــد کــه بعدها 
 اقشــاردیگرنیز به آنها پیوســتند و هر چهارشنبه توســط آنان انجام 
می گیــرد، از این رو شــهرکرد در زمره یکی از اســتان های فرهنگی 

کشور قلمداد شده است.
 کتابخــوان ها هــر هفته یــک کتــاب فاخر و اثــر گــذار را انتخاب

 می کنند و در این خوانش دور همی یک نفر که به موضوع اشراف دارد 
درباره موضوع آن حرف می زند و دیگران را با این کتاب آشنا می کند.

این طرح دورهمی اکنون نزدیک به ســه سال است در شهرکرد تداوم 
پیدا کرده اســت از این رو برگــزار کنندگان این خوانــش تصمیم به 

برپایی جشن سه سالگی آن کرده اند.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اســامی شهرستان شهرکرد گفت:مرکز 
چهارمحال و بختیاری به عنوان یکی از سه نامزد اصلی پایتخت کتاب 

ایران معرفی شده است.
 فرانــک کبیــری دهکــردی شــنبه شــب در آییــن تجلیــل از

 برگزار کنندگان خوانش کتاب و جشــن نامزد شــدن شــهرکرد به 
عنوان پایتخت کتاب در فرهنگســرای شــهرکرد افزود:شهرســتان 
شــهرکرد به ســبب اجرای طرح هــای جدیــد ترویــج کتابخوانی 
و مشــارکت دســتگاه هــا و نهادهــای اداری شهرســتان در ایــن 
 حوزه بــه عنوان یکــی از ســه گزینه اصلــی پایتخت کتــاب ایران

انتخاب شد.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

صدور مجوز ۱7 نشریه جدید

رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: مجموعه 
شــعر ســپید با عنوان رگبارها در چهارمحال و بختیاری 

رونمایی می شود.
حجت ا... شــیروانی اظهار داشــت: کتاب رگبارها شامل 
مجموعه کوته ســروده های 36 شــاعر معاصر اســتان در 
قالب های مختلف شعری به ویژه شــعر سپید است. وی با 
اشاره به موضوعات اشــعار کتاب افزود: شعرها با مضامین 
سبک زندگی ایرانیـ  اســامی، تمدن اسامی، اخاق و 

موضوعات آزاد هستند. 
رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری بیان کرد: اشعار 
تحت نظارت حوزه هنری و از ســوی وسعت ا... کاظمیان و 
سلیم رزم آفرین از شاعران اســتان انتخاب و تحت عنوان 

ر گبارها عرضه شده است.
وی تصریح کرد: عصرهای شعر به منظور ارائه جدیدترین 

آثار شاعران و تقویت جریان شعرسرایی برپا می شوند.
گفتنی است؛ مجموعه شــعر رگبارها در عصر شعر سپید 
روز گذشته در خانه هنرمندان اســتان با حضور جمعی از 

شاعران رونمایی شد.

 مدیرکل صنعت، معدن و تجــارت چهارمحال و بختیاری 
 گفت: کارخانــه فــوالد چهارمحــال و بختیــاری برای 

هفت هزار و ۸۰۰ نفر اشتغال ایجاد می کند.
نعیم امامی با اشــاره به اینکه کارخانه فوالد چهارمحال و 
بختیاری برای هفت هزار و ۸۰۰ نفر اشتغال ایجاد می کند، 
اظهار داشــت: با بهره برداری از کارخانه فوالد چهارمحال 
و بختیاری بیش از هفت هزار شــغل غیر مستقیم و ۸۰۰ 

شغل مستقیم در این استان ایجاد می شود.
وی عنوان کرد: هم اکنــون احداث پروژه فوالد چهارمحال 
و بختیاری به خوبی در منطقه ســفید دشت چهارمحال و 

بختیاری در حال انجام است.
مدیر کل صنعت، معدن و تجــارت چهارمحال و بختیاری 
اظهار داشت: راه اندازی این مجتمع بزرگ تولیدی زمینه 

توسعه چهارمحال و بختیاری را فراهم می کند.
وی بیان کرد: ظرفیت تولید کارخانــه فوالد چهارمحال و 

بختیاری یک میلیون تن در سال است.

رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری:

رونمایی از
مجموعه شعر رگبارها

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

کارخانه فوالد 7۸00 شغل
ایجاد می کند

خوانش کتاب در چهارمحال و 
بختیاری سه سال شد

اخبار کوتاه

مدیرعامل شرکت نساجی حجاب شهرکرد گفت: در حال 
حاضر 3۰ درصد از خط تولید کارخانه حجاب شــهرکرد 

تکمیل شده و مشغول به فعالیت است.
میرمحمدتقــی دانایی هشــیاری در نشســت خبری با 
اصحاب رســانه اظهار کــرد: در حال حاضــر 3۰ درصد 
از خط تولیــد کارخانه حجاب شــهرکرد تکمیل شــده 
و در حال فعالیــت بوده و مابقــی نیز در حــال تکمیل 
اســت. مدیرعامل شــرکت نساجی حجاب شــهرکرد با 
اشــاره به اهداف توســعه ای این کارخانــه تصریح کرد: 
دو فاز دیگر از این کارخانه بــرای تکمیل ظرفیت تولید، 
راه اندازی خواهد شــد و یکی از طرح های توســعه ای آن 
تولید نخ مصرفــی کارخانه به عنوان مــواد اولیه خواهد 
بود. وی عنــوان کرد: تنــوع طرح   چادر مشــکی در این 
کارخانه نامحدود و قیمت محصوالت بســیار پایین تر از 

قیمــت محصــوالت خارجی اســت و شــرایط بــازار و 
 میزان خرید، در افزایــش تولید محصول ایــن کارخانه

تاثیر بسزایی دارد.
دانایی هشــیاری افزود: طرح کارخانه حجاب شــهرکرد 
برای تولید ۱۰ میلیون متر پارچه چادر مشکی به صورت 
ساالنه طراحی شده است و ماشین آالت به کارگرفته شده 
در این کارخانه مطابق با آخرین مدل  ماشین آالت جهانی 

است.
عضو هیئت مدیره شــرکت نســاجی حجاب شــهرکرد 
تشــریح کرد: این کارخانه بزرگ ترین واحــد تابندگی 
کشور اســت که 3۴ هزار دوک را شامل می شود و شرکت 
دوم پس از این کارخانه با ۱۷ هزار دوک بیشترین میزان 

تابندگی کشور را داراست.
وی از مراحل مختلف تولید چادر مشــکی در این نساجی 

خبر داد و اضافه کرد: آماده ســازی نخ، مراحل مقدماتی، 
فراهم کردن چله و بافندگــی از مراحل مهم تولید پارچه 

چادر مشکی در این کارخانه است.
دانایی هشیاری بیان داشت: قســمت رنگرزی و تکمیل، 
آخرین مراحل تولید و آماده ســازی پارچه چادر مشکی 
اســت و خط تولید این کارخانه صرفاً بــرای تولید چادر 
مشکی در نظر گرفته شده و این طرح در راستای اقتصاد 

مقاومتی فعالیت دارد.
عضو هیئت مدیره شــرکت نســاجی حجاب شــهرکرد 
از تعــداد کارکنــان ایــن واحد تولیــدی خبــر داد و 
اضافه کــرد: تعداد شــاغان این واحد بــه زودی افزوده 
 خواهنــد شــد و در مجمــوع حــدود 2۴۰ نفر شــاغل

خواهد داشت.
دانایی هشــیاری یکی از رقبای تولید پارچه چادر مشکی 
در کشــور را واردات رســمی و غیررســمی محصوالت 
خارجی دانســت و گفت: باید یک عزم و اراده عمومی در 

راستای حمایت از تولیدات داخلی صورت گیرد.
وی یــادآور شــد: برنــد محصــوالت ایــن کارخانــه 
در حــال ثبــت اســت و تصفیه پســاب فاضــاب این 
کارخانــه در راســتای اســتفاده بهینــه و کاهــش 
مصرف آب انجام می شــود کــه در ایــن زمینه طرحی 
برای اســتفاده از پســاب فاضــاب این کارخانــه اجرا 
 خواهد شــد کــه 9۰ درصــد از آن بــه چرخــه تولید

وارد خواهد شد.
این مســئول ادامه داد: پیش بینی می شــود طرح تصفیه 
پساب فاضاب کارخانه نساجی حجاب شهرکرد تا 9 ماه 

آینده به بهره برداری برسد.
دانایی هشــیاری مدت زمان الزم برای بازگشت سرمایه 
این کارخانه را که ۱۱۰ میلیارد تومان بوده اســت حدود 

پنج سال اعام کرد.
همچنیــن این کارخانــه در حال حاضر دارای 9 ســالن 
است که در سالن های یک تا ســه، عملیات تاب نخ انجام 
می شود به صورتی که بســته های بزرگ نخ به بسته های 
کوچک تبدیل شــده و در ســالن ســوم عملیات تثبیت 
و اســتحکام نخ اجرا می شود، در ســالن چهارم آهارزنی 
و مقدمــات تولید چله انجام شــده، در ســالن ششــم و 
 هفتم ایــن کارخانه، بافندگــی پیکانــول و ژاکارد انجام

می شــود، در ســالن هشــتم کنترل پارچه و در ســالن 
 نهم رنگــرزی و تکمیــل تولیــد پارچه چادر مشــکی

انجام می شود.

مدیرعامل شرکت نساجی حجاب شهرکرد:

30 درصد از خط تولید کارخانه حجاب شهرکرد فعال است

این کارخانه 
بزرگ ترین واحد 

تابندگی کشور 
است که 34 هزار 

دوک را شامل 
می شود و شرکت 

دوم پس از این 
کارخانه با ۱7 هزار 

دوک بیشترین 
میزان تابندگی 

کشور را داراست

ابالغ وقت رسیدگی
5/219 در خصــوص پرونده کالســه 495/95 خواهان مرجــان گندمانی 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند خودرو به طرفیت مهدی کاظمی تقدیم 
نموده است وقت رســیدگی برای  مورخ 95/7/13 ساعت 4/30 عصر تعیین 
گردیده اســت. لذا با عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 13675 شعبه 
15 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )126 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/220 در خصوص پرونده کالســه 950429 خواهان سید یوسف جعفری 
با وکالت محسن فاتحی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مصطفی خدا 
رحمی فرزند علیرضا تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/7/17  
ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:13704 
شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/221 در خصــوص پرونده کالســه 167/95 خواهان امیــن اله نورایی و 
پروین باقری دادخواستی مبنی بر فسخ قرارداد اجاره و صدور حکم تخلیه 
عین مســتاجره و نیز مطالبه اجور معوقه  به طرفیت سید امیدرضا اسدیار 
تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای روز یکشــنبه مورخــه 95/7/18 
ســاعت 15/30  عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از 
وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد – اول خیابان ارباب 
– روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپســتی 
8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 42 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. 
م الف: 13679 شــعبه 42 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )136 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/222 شــماره ابالغیــه: 9510100350704867 شــماره پرونــده: 
9509980350700277 شــماره بایگانی شــعبه: 950327  خواهان بتول 
امینی دادخواســتی به طرفیت  خوانده سید محســن طاووسی  به خواسته 
مطالبه خسارت دادرســی و الزام به تنطیم سند رســمی تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 7 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311  
ارجاع و به کالسه 9509980350700277 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  

1395/07/19 و ساعت 10 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده  و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:13810 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)171 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/223 شــماره ابالغیــه: 9510100350905232 شــماره پرونــده: 
9509980350900080 شماره بایگانی شــعبه: 950087  خواهان/ شاکی 
ســید علی علوی طبائی  دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم محمد امین 
شیری سردار آباد و مجید آقابابائی  به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی) 
موضوع مواد 146 و 147 قانون اجــرای احکام مدنی(  تقدیــم دادگاه های 
عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 9 دادگاه 
 عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهــار باغ باال – 
خ شهید نیکبخت- ســاختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 1 اتاق 
شماره 135  ارجاع و به کالسه 9509980350900080 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  1395/07/24 و ساعت 10 تعیین شــده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده محمد امین شــیری و درخواست خواهان/ شاکی  و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:13662 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)189 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/224 در خصوص پرونــده کالســه 488/95 خواهان علیرضــا قربانی 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال ســند  به طرفیت غالمرضا پالهنگ تقدیم 
نموده است وقت رســیدگی برای مورخه 95/7/24 ساعت 5 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 13718 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/225 شــماره ابالغیــه: 9510100350303368 شــماره پرونــده: 
9509980350300283 شماره بایگانی شــعبه: 950369  خواهان/ شاکی 
اکبر قاسمی اسفه ساالری  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم حسین علی 
محمدی  به خواســته مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و 
مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305  ارجاع و به کالسه 9509980350300283 
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/07/25 و ســاعت 11 تعیین شده 

است. به علت مجهول المکان بودن خوانده حسین علی محمدی و درخواست 
خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:13814 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)184 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/227 شــماره ابالغیــه: 9510100350103860 شــماره پرونــده: 
9509980350100283 شماره بایگانی شــعبه: 950360  خواهان/ شاکی 
ندا رهبری قهنویه  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم محمد عبدالهی قلعه 
سوخته به خواسته تامین خواســته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه وجه بابت ... و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی 
 به شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- 
خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
طبقه 3 اتاق شــماره 333  ارجاع و به کالســه 9509980350100283 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/08/05 و ســاعت 12 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:13773 شعبه 

1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)191 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/228 شــماره ابالغیــه: 9510100350103868 شــماره پرونــده: 
9509980350100115 شماره بایگانی شــعبه: 950145  خواهان/ شاکی 
محمود فتوح دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم شهین ناصری دهاقانی 
به خواســته اعســار از پرداخت محکــوم به  تقدیــم دادگاه هــای عمومی 
شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 1 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شــهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 333  
ارجاع و به کالســه 9509980350100115 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/08/08 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:13772 شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)172 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/229 شــماره ابالغیــه: 9510100350204004 شــماره پرونــده: 
9509980350200205 شماره بایگانی شــعبه: 950270  خواهان/ شاکی 
سامان بوشهریان دریائی دادخواستی به طرفیت  خوانده غالمرضا لطفی به 
خواسته الزام به تنظیم سند خودرو و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304  
ارجاع و به کالسه 9509980350200205 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/08/09 و ساعت 10 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:13827 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)173 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/230 شــماره ابالغیــه: 9510100350404764 شــماره پرونــده: 
9309983810600514 شماره بایگانی شــعبه: 941372  خواهان/ شاکی 
محمد علی نظری زاده دادخواســتی به طرفیت  خوانــده/ متهم امیر نیری و 
شهرام سلیمی به خواسته مطالبه سهم الشــرکه و اعسار از پرداخت هزینه 
دادرســی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شــعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308  ارجاع و به کالسه 9309983810600514 
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/08/10 و ساعت 9/45 تعیین شده 
اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواســت خواهان/ 
شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:13759 شعبه 

4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)180 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

5/231 شماره پرونده: 139304002003000249/1 شماره بایگانی پرونده: 
9300462/1 شماره آگهی ابالغیه: 139503802003000047 بدینوسیله به 
1- مجید اورنگی خرزوقی فرزند حسن به شناسنامه شماره 734 به نشانی 
خورزوق خیابان شهید پارسی کوچه شهید مرتضی اکبری 2- حمید اورنگی 
فرزند حبیب اله به شناسنامه شماره 124 به نشانی خورزوق خ شهید پارسی 
کوچه مالک اشتر پالک 20 و 3- فرهاد ســعیدی فرزند هاشم به شناسنامه 
شماره 84 به نشانی خورزوق خ شهید پارســی کوچه مالک اشتر پالک 20 
بدهکاران پرونده کالســه 139304002003000249/1 کــه برابر گزارش 
اداره پست نشاط اصفهان شناخته گردیده اند ابالغ می گردد که برابر قرارداد 
بانکی شــماره 688713860-85/10/02 بین شما و بانک کشاورزی شعبه 
دولت آباد مبلغ 296/131/662 ریال بابت اصل، ســود و خسارت تاخیر تا 
تاریخ 93/03/03 و از آن به بعد روزانه مبلغ 84675 ریال بدهکار می باشید 
که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالســه فوق در این اجرا مطرح می 
باشــد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می 
گردد از تاریخ انتشــار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف 
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون 
انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد 

شد.  م الف:14006 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)232 کلمه، 3 کادر(
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به نوشته زومیت، هدف تسال از ســاخت این وسایل  نقلیه 
جدید، وارد شدن به بازار خودروهای تجاری است. ماسک 
متعاقبا از طریق شــبکه اجتماعی محبــوب خود، توییتر، 
اقدام به انتشــار برخی جزئیات در مورد یکی از این مدل ها 
کرد و به وجود یک پروژه جدید دیگر نیز اشــاره کرد. یکی 
از اهداف تسال از این اقدامات، حمایت از سیستم رانندگی 
خودکار اســت که در نظر دارد از آن در محصوالت جدید 

خود اعم از اتوبوس، وانت و شاسی بلند استفاده کند.

 Road and Track ماســک در پاســخ به مقاله نشــریه 
بیان کرد که کراس اوور مورد نظر بر مبنای ســری ســوم 
ســاخته  می شــود که آن را ســری Y خواهند نامید. وی 
همچنین پس از انتشــار مقاله ای با موضوع نظریه پردازی 
در ارتباط با وســایل نقلیه مدرن و خودران توســط نشریه 
 X خبــر ســاخت مینی بوس )کــه در کالس ،Jalopnik
خودروهای این شــرکت قرار می گیــرد( را تایید کرد. این 

مینی بوس روی شاسی مدل X ساخته خواهد شد.

ماسک در گفت و گو با Jalopnik گفت: ظرفیت این خودرو 
از نظر تعداد سرنشین شما را حیرت زده خواهد کرد.

 ایــالن ماســک، همچنین بــه توســعه مینی بــوس و
 اتوبوس برقی اشــاره کرد. در حقیقــت او نمی خواهد  این 
وســیله یک مینی ون نامیده شــود. بخــش طبقه بندی 
خودروها در این شــرکت، این مینی بــوس کالس X را با 
 اتوبوس کالس Y شــرکت فولکس واگــن در یک کالس 
قرار می دهد که از نظــر نشــریه Jalopnik، محصوالت 
 ذکرشــده ایــن دو شــرکت بــا یکدیگــر بــه رقابــت 
خواهنــد پرداخت.شــایعات متعــددی مبنی بــر تولید 
اتوبوس الکتریکی توسط شــرکت فولکس واگن هم وجود 
دارد. در نمایشــگاه CES که در اوایل امســال برگزار شد، 
 Budd-e فولکس واگن از ون کانسپت الکتریکی خود با نام
رونمایی کــرد. Budd-e روی پلتفورم یکی از خودروهای 
MEB کانسپت الکتریکی نسبتا کوچک این شرکت به نام 

 قرار گرفته بود که با توجه به ایــن نکته، احتماال محصول 
جدید این شــرکت، کوچک تر از مدل X تسال خواهد بود. 
برنامه ای که تســال توســط مینی بوس جدید خود آن را 
پشتیبانی می کند، سهیم شدن در بازار فروش این کالس از 
 Master خودروهاست. در پروژه جامع دوم تسال موسوم به
Plan و در مطلبی که ماســک در وبالگ تسال به آن اشاره 
داشت، یکی دیگر از اهداف این شرکت تولید خودروهایی 
است که توســط ارتباطات شــبکه ای به صورت بیسیم با 
یکدیگر در ارتباط باشــند و بدون نیاز به راننده و در امنیت 
کامل و بدون هیچ گونه تصادفی حرکت کنند. بر اساس این 
 پیشنهاد، دارندگان این خودرو زمانی  که نیاز به تردد با آنها 
 نداشــته باشــند، می توانند خودروهای خود را به تســال

 اجاره دهند تا این شرکت از آنها به صورت رانندگی خودکار 
و اشتراک با افراد فاقد خودرو، بهره ببرد.

تســال در حال حاضر برای عملیاتی کردن نقشه های خود 
دست به اقدامی عجیب زده و قصد دارد بزرگترین کارخانه 
دنیا را با همکاری شرکت هایی مانند پاناسونیک در آمریکا 
ایجاد کند. تســال نام گیگافکتــوری را روی این کارخانه 
گذاشــته اســت. این کارخانه در چهار طبقه، برنامه ریزی 
شده است و در ایالت تگزاس واقع خواهد شد. ایالن ماسک 
شرکت های متعددی را تحت مدیریت خود دارد و تسال به 
عنوان شرکت ماشین سازی در کنار نام هایی چون شرکت 
فضایی اسپیس ایکس بدون شــک در سال هایی نه چندان 
دور آینده زندگی بشر را به طور گســترده ای دچار تغییر و 

تحول خواهند کرد.

يادداشت

تسال يک شرکت خودروساز آمريکايی است که به ســاخت خودروهای الکتريکی می پردازد و اخیرا خبری 
مبنی بر ساخت اتوبوس برقی منتشر کرده است. ايالن ماسک مديرعامل تسال به تعدادی از محصوالتی که 
توسط اين شــرکت در آينده ای نه چندان دور به بازار عرضه خواهند شد، اشاره کرد؛ اين تولیدات مربوط به 
تشريح دومین طرح جامع تســال برای خودروهای الکتريکی اســت. از اين محصوالت می توان به کامیون، 

کراس اوور کوچک، وانت و اتوبوسی که توان حرکت خودران را دارند، اشاره کرد.

اخبار

معرفی

تسال به حمل و نقل عمومی انرژی می دهد؛

کامیون،کراساوور،وانتواتوبوسبرقیمیشوند

شرکت اینتل روز چهارشنبه هفته گذشته در واکنش به مشکل 
ایمنی ابزارهای سالمتی برند Basis خود فراخوان منتشر کرده 
و به دارندگان این ســاعت ها هشــدار داده گجت مذکور ممکن 
است باعث بروز تاول و سوختگی شــود. اینتل از دارندگان این 
ابزار خواســته اســت فورا محصول خریداری شــده خود را به 
این شــرکت بازگردانند. شــرکت مذکور اظهار داشته در ازای 
بازگرداندن محصول فوق که ظاهرا مشــکل داغ شــدن بیش 
از حد دارد، مبلغ پرداخت شــده را به طور کامــل به خریداران 
باز خواهد گرداند. ایــن فراخوان که به گفتــه اینتل به صورت 
داوطلبانه انجام می شود، نشــان دهنده عقب نشینی و شکست 
این شــرکت در تنوع بخشــیدن به کســب و کار خود و فراتر 
بردن آن از صنعت رو به افول رایانه های شــخصی است. گفتنی 
اســت اینتل، Basis را در ســال ۲۰۱۴ و به نقل از رسانه  ها، به 
قیمت ۱۰۰ میلیون دالر خریداری کرده است. ساعت فراخوان 
 شــده به نام Basis Peak اولین مدل از ساعت های هوشمند

 Basis اســت که پس از خریداری این شــرکت توسط اینتل 
تولید شده اســت. این گجت پوشــیدنی می تواند ضربان قلب، 
تعریق و تحرک بدنی فــرد را اندازه گیری کنــد و از برخی رقبا 
نظیر Fitbit و Jawbone پیشــرفته تر محســوب می شد. اما 
ظاهرا ســاعت  های Basis Peak مستعد داغ شدن بیش از حد 
هستند؛ مشــکلی که می تواند باعث بروز سوختگی یا تاول روی 
پوست مچ دست کاربر شود. اینتل برای اولین بار این موضوع را 
در ماه ژوئن اعالم و به دارندگان این دستگاه توصیه کرده بود به 
عنوان اقدامی پیشگیرانه اســتفاده از آن را کنار بگذارند. با این 
حال، اینتل روز چهارشنبه از فراخوان برگشت الزامی تمام این 
ســاعت ها و توقف خدمات آنالین Basis Peak تا پایان امسال 
خبر داد. در فراخوان این شرکت آمده اســت: »امید داشتیم با 
یک به روز رسانی نرم افزاری، بتوانیم این مشکل را برطرف کنیم 
اما متاســفانه برخالف تمام تالش ها، بدون لطمه زدن به تجربه 
کاربری دســتگاه قادر به ارائه چنین راه حلی نیستیم، در نتیجه 
از شــما می خواهیم ســاعت Basis Peak خود و لوازم جانبی 
آن را به شــرکت مرجوع کنید و بالفاصله تمــام مبلغ پرداخت 
شــده تان را پس بگیرید. این تصمیم دشــواری بود اما ایمنی و 
سالمت شما اولین اولویت ماست«. شــرکت اینتل گفته از بروز 
سوزش، تاول، یا سوختگی پوســت تعداد محدودی از کاربران 
در قســمت زیر بدنه ســاعت مذکور، آگاهی پیدا کرده است. به 
گفته شرکت مذکور، موارد اعالم شده سوختگی پوست یا تاول 
به دلیل استفاده از این ساعت ها، تا اوایل ماه ژوئن ۰/۲ درصد از 
ساعت های فروخته شــده را در بر می گرفته است. این فراخوان 
برای تمام ساعت های Basis Peak، فارغ از مدل یا تاریخ تولید 
آنها صادر شده است. گفتنی اســت قیمت ساعت های Peak از 

۱۳۹ دالر تا ۲۹۹ دالر متغیر بوده است.

 TENAA  در حرکتی دور از انتظار، وب سایت رگوالتوری چینی
اخیرا فهرســت خود را تغییر داده و مدلی مجهــز به حافظه رم 
6 گیگابایتــی و حافظه داخلی ۱۲8 گیگابایتــی از فبلت جدید 
گلکســی نوت 7 سامســونگ را بــه آن افزوده اســت. به گفته 
دیجیاتو،  این مدل گلکســی نوت 7، از دو سیم کارت به صورت 
همزمان پشــتیبانی کرده و به یــک جایــگاه هیبریدی برای 
ســیم کارت و کارت حافظه میکرو SD مجهز شــده که افزایش 
 حافظه داخلی را بــه ۱۲8 گیگابایت ممکن می  کنــد؛ اما باید 
 توجه کرد کــه دو ســیم کارت در کنــار حافظــه نمی توانند

 قرار بگیرند چرا که اگر کاربر بخواهد از دو ســیم کارت استفاده 
کند، دیگر امکان قــرار دادن کارت حافظه جانبی در جایگاه آن 
وجود ندارد. با این همه، مسئله مربوط به حافظه رم 6 گیگابایتی 
هنوز کمی جای تعجب دارد و اصال مشــخص نیســت که چرا 
سامسونگ باید از آن اســتفاده کند. ناگفته نماند که پیش تر از 
این، موبایلی با شــماره مدل SM-N9300 )که در واقع همان 
نوت 7 اســت( به همراه حافظــه 6 گیگابایتــی در پایگاه داده 
Geekbench رویت شــده بود که این، خود به احتمال عرضه 

مدل مورد اشاره از سوی کره ای ها دامن می زند.
اگر چه تا بــه این لحظه هیــچ صحبتی دربــاره عرضه مدل 6 
گیگابایتی در سراســر جهان به میان آورده نشده است، احتمال 
دارد سامسونگ تصمیم گرفته باشد تا نســخه ارتقا یافته فبلت 
پرچمدار خود را با هدف رقابت با برندهــای محلی چین مانند 
وان پالس، به کشــور اژدهای ســرخ بیاورد. فراموش نکنیم که 
سامسونگ پیش از این هم اسمارت فون های خاصی را به صورت 
انحصاری برای بازار چین توســعه داده و تکرار این امر با نوت 7، 

آن قدرها هم دور از انتظار نیست.

پس از انتشــار اخبار در مورد ورود آمازون بــه حوزه حمل و نقل 
هوایی، حال شــاهد رونمایــی از اولین هواپیمای این شــرکت 
هستیم که لوگوی آمازون را روی خود می بیند. به گزارش زومیت، 
آمازون در نظر دارد با ورود به این حوزه، عالوه بر استقالل و حمل 
بســته های خود که نتیجه ای جز کاهش هزینه ها و برنامه ریزی 
بهتر را ندارد، ســرویس حمل و نقل خود را به ســایرین نیز ارائه 
کند. آمازون با برگزاری نشســت خبری، اولین هواپیمای خود را 
که یک فروند بویینگ 767 اســت، رونمایی کرد. این هواپیما که 
متعلق به شــریک آمازون، اطلس ایر است، با رنگ آمیزی جدید و 
لوگوی این شــرکت به کار خود ادامه می دهد. آمازون اعالم کرده 
که بیش از ۴۰ هواپیما را اجــاره می کند که ۱۱ فروند از مجموعه 
ناوگان آمازون به جابه جایی بســته های این شــرکت مشــغول 
خواهند شد. بر اساس اطالعات ارائه شــده آمازون وان در جریان 
برگزاری نمایشگاه هوایی ســاالنه Seafair Air Show که در 
سیاتل برگزار می شود، رسما کار خود را آغاز خواهد کرد. آمازون تا 
پیش از بهره گیری از ناوگان هوایی خود، برای ارسال بسته هایش 
به شــرکت های دیگری نظیر FedEx و UPS وابسته بود. همان 
 طور که در تصاویر مربوط به این هواپیما مشاهده می شود، لوگوی 
ثبت شده روی هواپیما Prime Air است؛ این نام سرویسی است 
که آمازون در آینده با استفاده از پهپادها به انتقال بسته های پستی 
خواهد پرداخت. آمازون را باید یکی از شــرکت های پیشــرو در 
زمینه ارائه سرویس های نوین خواند. این شرکت با انتشار آخرین 
گزارش مالی خود نشان داد که سرمایه گذاری هایش بسیار موفق 
بوده است، چرا که آمار ثبت شده توسط این شرکت در بهار ۲۰۱6 

بسیار باالتر از پیش بینی کارشناسان وال استریت بود.

اچ تی ســی به تازگی از فروشــگاهی به نام 
وایوپــورت )VivePort( رونمایی کرده که 
ویژه هدســت واقعیت مجازی این شرکت 
به نام اچ تی ســی وایو )HTC Vive( است. 
رقابت در حوزه واقعیت مجــازی به تازگی 
باال گرفته است و در این میدان نبرد در برابر 
خود دو رقیب سرسخت به نام های آکیولس 
ریفت )Oculus Rift( و اچ تی ســی وایو را 
مشاهده می کنیم. شرکت تایوانی اچ تی سی 
نیز بــرای اینکه بتواند به ســود بیشــتری 
برسد دســت به معرفی فروشــگاهی برای 
هدســت واقعیت مجازی خود زده اســت. 

این فروشــگاه، وایوپورت نامیده می شود و 
به کاربران اجازه می دهد تا اپلیکیشــن ها 
و بازی های مناســب هدســت اچ تی ســی 
Vive را تهیــه و از تجربه آنهــا لذت ببرند. 
فروشــگاه مجــازی وایوپورت قرار اســت 
پاییز امسال معرفی شــود و در حال حاضر 
این شرکت روی نســخه بتا کار می کند تا 
آن را در اختیــار توســعه دهندگان قــرار 
دهد. این فروشــگاه برای توسعه دهندگان 
نیز عالــی به نظر می رســد. با پشــتیبانی 
اپلیکیشــن، پرداخــت  از خریــد درون 
حق اشــتراک و ده هــا امکان دیگــر، آنان 

می توانند به روش های مختلفی از برنامه ای 
که ســاخته اند درآمد داشــته باشــند. در 
 کنار این مــوارد، باید در نظــر بگیرید که 
هر کس به توزیع محتوا مانند بازی یا برنامه 
 کنترل داشــته باشــد روی درآمــد و پول 
به دســت آمده از فروش ایــن محصوالت 
نیز تســلط خواهد داشــت. با این حساب 
اچ تی سی با داشتن یک فروشگاه اپلیکیشن 
می تواند به ســود قابل توجهی برســد. هر 
چند که بخش موبایل این شــرکت با اینکه 
لیاقت فراوانــی دارد اما نتوانســته چندان 

موفق ظاهر شود.

اينتل فراخوان برگشت محصول زده است؛

ابزارهای پوشیدنی دردسرساز شدند

وقتی بازار برای سامسونگ مهم می شود؛

دو سیم کارت با 6 گیگابايت رم

آمازون در آسمان ها بزرگ تر می شود؛

هواپیما در خدمت مرسوالت

اچ تی سی دست به افتتاح زد؛

واقعیت مجازی صاحب 
فروشگاه می شود

يکی از اهداف 
تسال از اين 

اقدامات، حمايت 
از سیستم 

رانندگی خودکار 
است که در 

نظر دارد از آن 
در محصوالت 

جديد خود اعم 
از اتوبوس، وانت 

و شاسی بلند 
استفاده کند

به نظر می رسد فناوری، دستاورد بزرگ دیگری را برای 
نقاشانی که با استفاده از مداد رنگی به خلق آثار هنری 
می پردازند، به همراه دارد و آن قلم Cronzy است. این 
قلم به واقع جادویی که در Indiegogo در حال جذب 
سرمایه  اســت، قادر اســت تا ۱6 میلیون رنگ مختلف 
را اندازه گیــری کرده و در اختیار کاربــران قرار دهد. با 
اســتفاده از این قلم می توان تمام رنگ های موجود در 
محیط پیرامــون را اندازه گیری کــرده و در رایانه مورد 
استفاده قرار داد. بر اســاس اطالعات ارائه شده توسط 
توســعه دهندگان این قلم جادویی، کرونزی قادر است 
تا بیــش از ۱6 میلیون رنــگ تولید کنــد، از این رو در 
 صورتی که عالقه دارید قلم هایی با رنگ های مختلف را 
بــه کار برید یا در نقاشــی خــود از رنگ هــای متنوع 
اســتفاده کنیــد، کرونــزی می تواند ســختی حمل 
یک جعبــه مدادرنگی را با تعــداد باال برطــرف کند. 
کرونزی، دارای یک اســکنر رنگ است که کاربر را قادر 
می کند تــا در چند ثانیه با اســکن رنگ هــای موجود 
 در محیط پیرامــون، آنها را بازســازی کــرده و مورد 
اســتفاده قرار دهد. بــرای مثال در صورتــی که رنگ 
به کار رفته در یک دیوار نوشــته، گرافیــت یا گلی در 
پارک را دوســت داشــته باشــید، می توانید با اسکنر 
رنــگ کرونزی، اقــدام به بازســازی این رنــگ کنید. 
 این قلم همــراه با لــوازم جانبی در اختیــار خریداران 
قــرار خواهــد گرفت کــه از جملــه آن می تــوان به 
منبــع تغذیــه، کیــس مخصوص شــارژ، ۵ ســری 
مختلــف بــرای نوشــتن در حالت هــای متفــاوت 
بــرای  کــرد.  اشــاره  کارتریــج  مجموعــه  دو  و 
 اســتفاده از ایــن قلــم کافــی اســت تا اپلیکیشــن 
 توســعه یافته برای آن را روی گوشــی هوشمند خود

 اجرا کــرده و رنگ مورد نظــر خود را انتخــاب کنید 
 تا از ایــن طریــق بتوانید قلــم را در رنگ مــورد نظر 
اســتفاده کنید. اپلیکیشــن کرونزی که برای هر ســه 
پلتفــورم اندرویــد، iOS  و ویندوزفون توســعه یافته 
این ویژگی را در اختیار کاربران قــرار می دهد تا عالوه 
بر انتخــاب رنگ مورد نظر، رنگ های اســکن شــده و 
پرمصرف را ذخیره کــرده و حتی طیف رنگ های زیبا و 
پرکاربرد را با ســایر کاربران به اشتراک بگذارند. در این 
قلم از فناوری دریچه های الکترونیکی اســتفاده شــده 
اســت. قلم کرونزی توسط اســتارتاپی با همین نام در 
لس آنجلس آغاز به کار کرده و در فاصلــه دو ماه مانده 
به اتمام کمپین جمع آوری ســرمایه موفق شده تا ۱۱ 
درصد از هــدف۲۰۰/۰۰۰ دالری خــود را جمع آوری 
کند. توســعه دهندگان این قلم عنــوان کرده اند که در 
نسل های بعد در پی بهبود الگوریتم های شناسایی رنگ 

در کنار بهینه کردن مصرف آن هستند.

کرونزی در پی جمع آوری سرمايه برای محصولش است؛

رنگ را اسکن
و نقاشی کنید

پیشنهاد  سردبیر:
رنگ را اسکن و نقاشی کنید

شتاب دهنده بزرگ ترین مرکز تحقیقات فیزیک هسته ای 
جهان یا همان »ســرن« معروف، دانشــمندان را از آنچه 
که به دنبالش بودند یا امید به کشــف آن داشتند مایوس 
کرد. به گزارش خبرنگار مهر، هشــت ســال از آغاز به کار 
شــتاب دهنده هادرونی بزرگ )LHC(  در بزرگترین مرکز 

تحقیقات فیزیک هسته ای جهان می گذرد.
در این مدت دانشــمندان زیادی از سراسر جهان به دنبال 
کشــف ذرات جدیدی بوده اند تا با تکیه بر یافته هایی که 
از این میان به دســت می آورند، معمــای پیدایش عالم و 

انبوهی از پرسش های مرتبط با آن را پاسخ دهند.
در این مدت اتفاقــات زیادی در این شــتاب  دهنده روی 
داده که از رســوایی مربوط به راه یافتن راسو به آن گرفته 
تا کشــف ذره »بوزون هیگز« همگی مورد توجه رسانه  ها 
و عالقه مندان به فیزیک بوده اســت. امــا حاال خبرهای 
ناامیدکننده ای از این شــتاب دهنده منتشــر می شــود. 

فیزیکدان هایی که در این مجموعــه حضور دارند متوجه 
شده اند ســیگنال هایی که تصور می شد نشانه ای روشن از 
کشف یک ذره ناشناخته باشد، از بین رفته است! مقامات 
آزمایشــگاه ســرن این خبر ناامیدکننده را در کنفرانس 
High Energy Physics در شــیکاگو  بین المللــی 
 ارائــه کرده اند. فیزیکدان هــا امیدوار بودند ســرنخی که 
پیش تر به دست آورده بودند نشانی روشن بر ذره ای باشد 
 )Standard Model( که بر اساس مدل های اســتاندارد

وجود آن قابل پیش بینی نباشد.
اکنون آنها می گویند که ســیگنال های مربوط به این ذره 

کامال از بین رفته است.
همه چیز به دســامبر گذشته مربوط می شــود؛ زمانی که 
فیزیکدان های LHC از کشف سرنخ های امیدوارکننده ای 
درباره یک ذره عجیب خبر دادند که توسط مدل استاندارد 
 )Standard Model( قابــل پیش بینــی نیســت. آنها 

تصور می کردند که این ذره، مرتبط با ذره معروف »بوزون 
هیگز« باشــد. اگر چه از همان ابتدا نمی شد به طور قطعی 
درباره این یافته مهم اظهار نظر کرد امــا با توجه به اینکه 
 توســط دو گروه از دانشــمندان، چنین نتیجه ای حاصل 
شــده بود، این گونــه تصور می شــد که ذره مــورد نظر 

دانشمندان در سرن کشف شده است.
 البتــه در همان زمــان نیز برخی دانشــمندان هشــدار

 داده بودند که معموال با لحاظ کردن اطالعات جدید، این 
نوع سیگنال ها از بین می روند.

اکنون، عبارتی تلخ پیــش روی فیزیکدان های این پروژه 
پرهزینه قرار دارد: »یافته هــای خنده داری که با اطالعات 

ناچیز به دست آمد«.
این خبر در حالی در رســانه های خبری دنیا منتشر شده 
که کاشــفان ذره بــوزون هیگز در ســال ۲۰۱۳ موفق به 
دریافت جایزه نوبل فیزیک شده بودند. در آن سال آکادمی 
 ســلطنتی علوم ســوئد، فرانســوا انگلرت و پیتر هیگز را 
به خاطر کشف نظری مکانیســم جرم  دار شدن ذرات زیر 
اتمی و بوزون هیگز، مشــترکا برنده جایــزه نوبل فیزیک 
 آن ســال اعالم کرد. این کمیته فرانســوا انگلرت، استاد

 8۱ ساله و بازنشسته دانشــگاه بروکسل در بلژیک و پیتر 
هیگز، استاد 8۴ ساله و بازنشســته دانشگاه ادینبورگ در 
انگلیس را به طور مشترک برنده جایزه نوبل فیزیک سال 

۲۰۱۳ اعالم کرده بود.
حاال باید دید که فیزیکدان ها برای آینده پروژه ای با چنین 
عظمت چه برنامه ای دارند. شتاب دهنده LHC با محیطی 
بالغ بر ۲7 کیلومتر، بزرگترین پــروژه تحقیقاتی جهان به 

شمار می رود.
هدف از پروژه LHC ســاخت دو پرتوی انــرژی پروتونی 
با انرژی بیش از Tev 7 اســـت که با بـــرخورد دادن این 
دو پرتو و آشکارسازی ذرات حاصـــل از این برهمکنش، 
 ســاختار درونــی مــواد و ذرات بنیــادی ســازنده آنها 
شــناخته شــود. پروژه LHC با بودجه ای بالـــغ بر شش 
میلیارد دالر از سال ۱۹۹۵ شروع شده و راه انـــدازی آن 
رسما در ســال ۲۰۰7 کلید خورد. جالب است بدانید که 
هزینه ساختمانی که این شــتاب دهنده در آن نصب شده 
بالغ بر ۵۰۰ میلیون فرانک ســوییس است و هزینه نهایی 
آن بعد از انجام تمام مقدمات و آزمایشــات به چیزی فراتر 

از ۱۰ میلیارد یورو رسیده است.

»سرن« اعالم کرد:

سیگنال های ذره بنیادی از بین رفت

ذرات بنیادی

معرفی نرم افزار

این روزها فقط کافی اســت تا یک اپلیکیشن با استقبال 
عموم مواجه شــده و به اصطالح »ترند« شــود؛ در یک 
چشم به هم زدن صدها نمونه مشــابه آن در گوگل پلی و 

اپ استور پدیدار می شوند.
با موفقیت چشمگیر اپلیکیشن پریســما در سراسر دنیا، 
ظهور نمونه های مشابه آن، موضوع دور از انتظاری نبود. 
اپلیکیشــن Artisto که امروز معرفی می شــود مشابه 
پریسماســت با این تفاوت که این بار فیلترهای شبیه به 

پریســما را روی ویدیوها اعمال می کند؛ ویژگی که خود 
پریسما هنوز به آن مجهز نشده است. به نقل از دیجیاتو،  
با ورود بــه Artisto، صفحــه دوربین برا یتــان نمایان 
می شــود. حاال می توانید روی دکمه ضبط اشاره کرده و 
یک ویدیوی ۵ ثانیه ای بسازید. پس از ساخت ویدیو، حاال 
فهرست فیلترهای اپلیکیشــن برای شما نمایان می شود 
و می توانید هر کدام از آنها را بــرای اعمال روی ویدیوی 

ضبط شده خود انتخاب کنید.

Artisto در نسخه فعلی، اپلیکیشــن چندان با کیفیتی 
نیســت. اوال برای جلوگیری از پردازش سنگین ویدیوها، 
با محدودیت پنج ثانیه ای برای ضبط آنها مواجه هستید. 
مورد بعد آنکه نمی توانیــد ویدیوها را از حافظه داخلی در 
اپلیکیشــن بارگذاری کنید. پردازش ویدیوها هم نسبتا 
کار زمان بری است و یکی از موضوعاتی بوده که کاربران 
گوگل پلی و اپ اســتور بابت آن از توســعه دهندگان آن 
 Artisto انتقاد کرده اند. اما زیبایــی خروجی هایی که از
تحویل می گیرید، دلیل قدرتمندی اســت بــرای آنکه 

بتوانید از محدودیت های آن چشم پوشی کنید.
 تنوع فیلتـــرهای Artisto باالســت و ضمنا محدودیت

 پنج ثانیـــه ای باعـــث شـــده تا ویدیوهای خروجی به 

راحتی در اپلیکیشن هایی مثل اینســتاگرام و فیسبوک 
بارگذاری شوند. نکته خوب دیگر آنکه برای ضبط ویدیو 
 در Artisto هیچ گونه محدودیتی برای نســبت تصویر 
نخواهید داشــت. ممکن اســت انتظار بــرای پردازش 
ویدیوهــا و محدودیت هــای ســاختاری Artisto برای 
 بســیاری از کاربــران آزاردهنده باشــد، امــا می توان

 امیدوار بود که با ارائه به روز رســانی های بعدی، شــاهد 
عملکــرد بهتــری از این اپلیکیشــن در آینده باشــیم. 
مســلما اعمال فیلترهای نقاشــی گونه با ایــن نرم افزار 
 روی ویدیوهــا، تجربه جالبی اســت که خالــی از لطف 
نخواهد بود. Artisto را می توانید به رایگان از گوگل پلی 

و اپ استور دانلود کنید.

اپلیکیشنی برای اعمال فیلترهای مشابه پريسما روی ويديوها؛

5 ثانیه هنری
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پیشنهاد سردبیر: 
برای ثبت جهانی ابیانه، باید تاسیسات گاز ابیانه اصالح شود

اخباریادداشت

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تیران و کرون گفت: 
آیین تکریم امامزادگان شهرســتان تیران و کرون به مناسبت 

روز تکریم امامزادگان برگزار می شود.
حجت االسالم اصغر توسلی با اشاره به نامگذاری یکی از روزهای 
دهه کرامت به نــام روز تکریم امامزادگان، اظهار داشــت: طی 
این هفته، تکریم امامزادگان شهرســتان، با برنامه های متنوع 

فرهنگی انجام می شود.
وی افــزود: گلباران حــرم امامــزادگان، غبار روبــی، معرفی 
امامزادگان و برگــزاری همایش ویژه این روز در محل آســتان 
مقدس امامزاده عبدا...)ع(، از مهم ترین برنامه هایی است که در 

آستان مقدس امامزادگان شهرستان انجام می شود.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان تیــران و کرون، با 
 بیان اینکه امامزاده احمد ابن علی ابن ابــی طالب)ع(، امامزاده

عبدا...)ع(، امامزاده احمدرضا)ع(، امامزاده عدنان)ع(، امامزاده 
بی بی فاطمه)س( و امامزاده سیدســرالدین)ع(، از امامزادگان 
شاخص این شهرســتان هستند، بیان داشــت: آستان مقدس 
امامزادگان شهرســتان عالوه بر جنبه دینی و فرهنگی، دارای 
ظرفیت های گردشگری همراه با محیط شاداب نیز هستند که 

بستری برای جذب گردشگر شده است.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه:

برگزاری آیین تکریم امامزادگان 
شهرستان تیران و کرون

حمام تاریخی شــهر وزوان از توابع شهرســتان شاهین شهر و 
میمه اصفهان، در پی عملیات باســتان شناســان، از زیر خاک 

بیرون آورده شد.
 این حمــام تاریخــی که قدمــت آن بــه اواخــر دوره صفویه

می رســد، درپی گزارش های مردمی و در زیر بوستان شهری 
میمه کشف شد. 

سرپرســت نمایندگــی میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان اصفهان در شهرســتان میمه گفت: عملیات 
کشف این حمام تاریخی در پی گزارش مردمی، از دو سال قبل 
توســط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 

استان اصفهان آغاز شد.
جواد چهراضی افزود: پس از دو ســال عملیات کاووش در پارک 
 شــهر وزوان، توانســتیم حدود 300 متر از این اثــر تاریخی را

کشف کنیم. 
 وی با اشــاره بــه اینکــه تحقیقات و گــزارش هــای مردمی

نشــان می دهد این حمام، دو قلو بوده و یک حمام زنانه نیز در 
کنار این حمام در زیر خاک قرار دارد، افــزود: تحقیقات در این 
زمینه ادامه دارد و ما درصدد هستیم تا سازه های حمام دیگر را 

کشف و احیا کنیم.
چهراضی اضافه کرد: پس از دو سال، توانستیم آثار حمام مردانه 
را کشف کنیم و در حال تهیه طرحی برای بازسازی و احیای این 

بنای تاریخی هستیم.
وی با اشــاره به اینکه با شــهرداری وزوان و دو ســرمایه گذار، 
مذاکراتی برای مشــارکت در بازســازی بنا انجام شــده است، 
تصریح کرد: پیگیر هســتیم که این اثر تاریخی پس از بازسازی، 

تغییر کابری یابد و برای شهر مفید باشد.

 مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان آران و بیــدگل گفــت:
مدرســه های این شهرســتان در ســال جدید تحصیلی بــا کمبود 

120معلم مواجه است.
محمد معدن دار افزود: امید اســت با برنامه ریزی های صورت گرفته 
ازجمله جذب 46 فارغ التحصیل تربیت معلم در شهرستان، همچنین 
به کارگیری 60 نیــرو از طرح خرید خدمات و تعدادی ســرباز معلم، 

بتوانیم این کمبودها را جبران کنیم.
وی همچنین به کمبود فضای آموزشــی در آران و بیدگل اشاره کرد 
و گفت: برای ســال تحصیلی پیش رو، با کمبــود حدود 170 کالس 
درس رو به رو هستیم که با تکمیل ســریع تر چندین پروژه آموزشی 
و همچنین جا به جایی و دو شیفته کردن مدرسه ها، در صدد جبران 

این کمبودها هستیم.
معدن دار، تعداد طــرح های فعال نیمه کاره آموزشــی و ورزشــی 
شهرســتان را 18 طرح برشــمرد و بیان کرد: با نظر مســاعد و قول 
همکاری مدیــر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان و مدیرکل 
نوسازی این استان، درصدد هستیم تعدادی از این طرح ها را تا پایان 

دولت یازدهم به بهره برداری برسانیم.
وی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش همواره قدردان خیران اســت، 
افزود: خیران شهرســتان آران و بیدگل همواره پیشتاز و سرآمد سایر 
شــهرهای کشــور بوده و با اهدای مال خود، بزرگ ترین گام را در راه 
پیشرفت و توسعه آموزشی و پرورشــی جوانان و نوجوانان این منطقه 

بر می دارند.
وی با اشاره به اینکه 70 درصد نیروهای آموزش و پرورش شهرستان، 
سابقه باالی 20 ســال دارند، تصریح کرد: امیدواریم با ورود نیروهای 
جوان و تحصیل کرده جدید، شــاهد تغییر و تحــول و ایجاد فضایی 

بانشاط باشیم.

مدیر عامل شهر شیمیایی رازی شهرضا خبر داد:

حمام تاریخی دوره صفویه در وزوان 
میمه، از زیر خاک نمایان شد

مدرسه های آران و بیدگل با کمبود 
120 معلم مواجه است

فرماندار ویژه نجــف آباد گفت: با وجود اینکــه پیش از این، در 
بهترین سال های بودجه ای کشور، کمک دولت به ادامه پروژه 
شــبکه جمع آوری فاضالب نجف آباد، حداکثر بــه 2 میلیارد 
تومان می رسید، ولی از حدود 2 ســال قبل و همزمان با فعال 
شــدن مجدد طرح با مشــارکت مســتقیم مردم، این میزان 
در بدترین اوضــاع بودجه به حدود 10میلیارد تومان در ســال 

افزایش پیدا کرده است.
ســیروس محمــودی، فرماندار ویژه شهرســتان نجــف آباد، 
 با اعالم این مطلب اظهار داشــت: این پروژه یکــی از بهترین و

شاخص ترین نمونه های استان و حتی کشور محسوب می شود 
که به دلیل طراحی ویژه خود، از نظر مشــارکت مستقیم مردم 
توانسته نظر مســئوالن دیگر نقاط کشــور را نیز به عنوان یک 
طرح الگوی کشوری به خود جلب کند که همین امر نیز زمینه 

ساز کمک های بسیار خوب دولت به اجرای پروژه شده است.
محمودی در ادامه، با تشــکر ویــژه از تــالش و پیگیری امام 
جمعــه، نماینده مردم در مجلس، شــورای شــهر، شــهردار، 
مدیریــت آب و فاضالب و دیگــر ارگان هــای مربوطه جهت 
ادامه طرح، بیان داشــت: پرداخت بخشــی از هزینه ها توسط 
مردم و بروز برخی اختــالل های موقتی در زیرســاخت های 
شــهری به دلیل گســتردگی اجرای پــروژه، مشــکالتی را 
 برای شــهروندان به وجــود آورده که خوشــبختانه تاکنون با

ســعه صــدر و  بزرگــواری، زمینــه اســتمرار فــاز عملیاتی 
 یکی از بزرگ تریــن طرح هــای عمرانی تاریخ نجــف آباد را

فراهم کرده اند.
معاون اســتاندار اصفهــان، اجرای ایــن طرح با اســتفاده از 
منابــع محــدود دولتــی را، نیازمنــد گذشــت چندین دهه 
دانســت و گفت: با توجه به اولویت تخصیــص اعتبارات ویژه 
طرح هــای فاضالب به شــهرهای واقــع در مســیر رودخانه 
زاینده رود بــه منظــور پیشــگیری از آلودگی این ســرمایه 
ملی و خطر جدی آلوده شــدن ســفره های آب زیــر زمینی 
نجف آبــاد به دلیــل نفوذ فاضالب هــای خانگــی و صنعتی، 
 چــاره ای بــه جــز مشــارکت مــردم در تامین بخشــی از
 هزینــه هــای طــرح وجــود نداشــت؛ ولــی در مقابــل،

پیش بینی های الزم برای سهامدار شدن شهروندان نیز صورت 
گرفته است.

 وی تحقــق موضــوع ســهام دار شــدن را بــا توجــه بــه
ابتکاری بودن این امر، نیازمند گذرانــدن مراحل اداری خاص 
و بعضا زمان بر دانســت و با اشــاره به پیش بینی آن در بودجه 
سالیانه کشور اظهار کرد: از مجموع بیش از 523کیلومتر شبکه 
جمع آوری فاضالب نجــف آباد، چیزی کمتــر از 23کیلومتر 
طی بازه زمانی 17 ســاله انجــام گرفته بود؛ ولی طی 2ســال 
اخیر، با کمــک مردم بیــش از یکصد کیلومتــر دیگر تکمیل 
و نزدیک به 4 هزار انشــعاب نیز فروخته شــده و طبق قیمت 
های دو ســال قبل نیز پیش بینی می شــود با اعتبــار بالغ بر 
 280میلیارد تومان، کل طرح ظرف بازه زمانی ســه تا پنج ساله

به اتمام برسد.

 با گذشــت 4 ســال و وعده مســئوالن امر، همچنــان جای
 تازیانه هــای بی مهــری بــر پیکر بــاغ برجی زرین شــهر

خودنمایی می کند.
 هویت، عامل بقا و دوام یک ســرزمین و مولد احساس تعلق و 
همبستگی مردمان آن سرزمین به شمار می آید و در سرزمین 
پهناور ما، فرهنگ ها و آداب و رســوم مختلف و اقوام گوناگون، 
در ترکیب با یکدیگر هویتی تاریخ ســاز و تمدنــی دیرپا به نام 
»ایران« را شکل داده اند که نشــان از رنج و شادی، شکست و 
پیروزی و تلخی و شــیرینی تاریخ این ســرزمین دارد و از این 
جهت حفظ این هویت، وظیفه مشترک مسئوالن و هر شهروند 
ایران دوستی است که میراث کهن سرزمین آبا و اجدادی خود 
را به بهترین و موثرترین نحو، به نســل آینده منتقل کند؛ اما 
متاســفانه یکی از بزرگ ترین مشــکالت و آسیب های جوامع 
امروزی، گسست و شــکاف میان نسلی اســت که به اختالل 
ارتباطی و کم رنگ شدن حافظه تاریخی ملت ها انجامیده و این 
درحالی است که ضرورت انتقال داشته های فرهنگی و میراث 
کهن به جامانده از گذشــتگان به نسل های آینده، بر هیچ کس 
پوشیده نیست. در این میان یکی از موانع و تنگناهای موجود 
در برابر این ضرورت، بی توجهی به نقش و تاثیر شــگرف حوزه 

فرهنگ و میراث فرهنگی بر سایر حوزه هاست.
9 تیرمــاه 1391 اخباری مبنی بر تخریــب بخش عمده ای از 
بنای تاریخی بــاغ برجی»کبوتر خانه تاریخی« زرین شــهر، 
آن هم با قدمتی بیــش از دوقرن، در رســانه های مختلف به 

 سرعت دست به دســت گردید و در تیتر رسانه های این استان
قرار گرفت که این مســئله باعث واکنش سرپرست وقت اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 
اصفهان شــد و وی از اختصاص یکصدوپنجــاه میلیون ریال 

اعتبار اولیه برای ترمیم و بازسازی این بنای تاریخی خبر داد.
از طرفی فرماندار وقت نیز درخصوص برخورد قانونی با عامالن 
تخریب کبوترخانه تاریخی زرین شــهر چنیــن بیان کرد که 
امروز درحالــی از آثار به جا مانــده از تازیانه هــای بی مهری 
بر گرده باغ برجی زرین شــهر ســخن می گوییــم که پس از 
گذشت 4سال، همچنان ترمیم و بازســازی این بنای تاریخی 
ثبت شده در ردیف آثار ملی، در بی مهری و نگاه سرد متولیان 
امر به ســر می برد تا این بنای تاریخی با مرگ تدریجی، روزگار 
خود را سپری کند و باید گفت همان طور که جان باختن یک 
انســان، موجب ناراحتی و آزردگی خاطر می شــود، تخریب 
 و تاراج میــراث فرهنگی که ســرمایه و هویت یــک جامعه

شناخته می شــود نیز تاســف بار اســت؛ این درحالی است 
که بسیاری از کشــورهای جهان و همســایه های کشورمان 
که قدمت آنها به 5 ســده هم نمی رســد، با خلق آثار کوچک 
و حفظ میراث ناچیز خود، ســعی در هویت بخشی به فرهنگ 
خود دارند و این در صورتی اســت که شهرستان لنجان و شهر 
زرین شــهر، آثار تاریخی متعددی را در خــاک خود به یادگار 
 دارد؛ اما حفاظت و مرمت برخی از ایــن آثار در بی مهری تمام

به سر می برد.

فرماندار ویژه نجف آباد:

کمک دولت به پروژه فاضالب نجف آباد 
5 برابر شد

با گذشت 4 سال در زرین شهر؛

 جای تازیانه های بی مهری بر پیکر
باغ برجی خودنمایی می کند

متاسفانه یکی از 
بزرگ ترین مشکالت 
و آسیب های 
جوامع امروزی، 
گسست و شکاف 
میان نسلی است که 
به اختالل ارتباطی و 
کم رنگ شدن حافظه 
تاریخی ملت ها 
انجامیده  است

از مجموع بیش 
از 523 کیلومتر 
شبکه جمع آوری 
فاضالب نجف آباد،  
 چیزی کمتر از
 23 کیلومتر طی
 بازه زمانی 
17 ساله انجام  
گرفته بود

نماینده مــردم کاشــان و آران و بیدگل گفــت: منطقه 
کاشان به دلیل اقلیم کویری، منطقه کشاورزی نیست و 
باید در این حوزه به کشت هایی که نیاز به آب کمی دارند، 

توجه کنیم.
 ســید جواد ســاداتی نــژاد در نشســت مطبوعاتی که 
با حضور اصحاب رســانه شهرســتان کاشــان و آران و 
 بیدگل  برگزار شد، ضمن تبریک دهه کرامت و همچنین  
 روز خبرنــگار اظهار داشــت: حوزه خبرنگاری نقشــی 
 بسیار مهم در توســعه کشور و انســجام بخشی منطقه 

دارد.
وی درمورد بحران آب منطقه کاشــان خاطرنشان کرد: 
متوســط بارش باران در 40 ســاله اخیر، 13 ســانتی 
متر و متوســط تبخیــرآب، 5/3 متر اســت و وضعیت 
افت آب منطقه، ســاالنه 1 متر؛ به عبــارت دیگر، منفی 
31میلیون متر از سفره های آبی داریم استفاده می کنیم 

که اگر به همیــن منوال پیش برود، با مشــکالت زیادی 
 مواجــه و در آینده بــا کــوچ جمعیت در ایــن منطقه

رو به رو می شویم.
نماینده مردم کاشــان و آران و بیدگل در مجلس، راهکار 
عبور از بحــران آب را چنین بیان کــرد: صرفه جویی در 
حوزه شرب، استفاده از صنایع غیر آب بر در حوزه صنعت 
و بهره مندی از کشــت جایگزین در حوزه کشــاورزی، 

راهکارهای عبور از بحران آب هستند.
ســاداتی نژاد در ادامه افــزود: منطقه کاشــان به دلیل 
اقلیم کویری، منطقه کشــاورزی نیســت؛ یک منطقه 
 صنعتــی اســت؛ ولی نــه بــه آن صورتی کــه بگوییم 
درجه کشــاورزی صفر اســت؛ بلکه باید در این حوزه به 
کشت هایی که نیاز به آب کمی دارند، توجه کنیم که در 
این رابطه برای رســیدن به این هدف، کارگروهی را نیز 

ایجاد کرده ایم.

مدیر پایــگاه تاریخی ابیانه گفت: برای ثبــت جهانی ابیانه، باید 
تاسیسات گاز ابیانه اصالح شود.

ســید احمد نجیبی، مدیر پایگاه تاریخی ابیانه، با اعالم این خبر 
اظهار داشت: مدیر کل شــرکت گاز اســتان اصفهان به همراه 
مدیران شهرستان نطنز، از روستای ابیانه بازدید کردند و سپس 
نشست تخصصی بررسی اصالح تاسیسات گاز در بافت تاریخی 

ابیانه، در محل پایگاه ملی میراث فرهنگی ابیانه برگزار شد.
نجیبی گفت: در این جلســه، اصالح تاسیسات خدمات رسانی 
عمومی که از ملزومات آماده سازی روستای تاریخی ابیانه برای 

ثبت جهانی است، مورد تاکید قرار گرفت.
وی لوله های گاز در نمای ساختمان، کنتور گاز و رگالتور گاز را 
از مشکالت ایجاد شده توسط تاسیسات گازی در سیمای بافت 
ابیانه برشمرد و پیشــنهادات پایگاه ملی ابیانه را در جهت رفع 

این مشکالت مطرح کرد.
وی تعداد پالک های مشــترک گاز در ابیانه را حدود 700 پالک 

 دانســت و بر اهمیت اصالح تاسیســات این خانه هــا در ابیانه
تاکید کرد.

در این جلسه، علوی مدیر کل شرکت گاز استان اصفهان، ضمن 
تاکید بر همکاری و همراهی شــرکت گاز استان برای حفاظت 
بافت تاریخــی ابیانــه و آماده ســازی آن برای ثبــت جهانی، 
پیشنهادات تخصصی شــرکت گاز را برای اصالح این تاسیسات 

مطرح کرد.
همچنیــن در این جلســه، ضمن تصویب کلیــات طرح اصالح 
تاسیســات گاز در ابیانه، مقرر شــد در فاصله کمتر از یک ماه، 
جلسه ای با حضور ادارات برق و مخابرات در اصفهان برگزار شود 

تا هماهنگی الزم جهت اصالح تاسیسات مختلف ایجاد شود.
روستای تاریخی ابیانه از سال 1354 در فهرست آثار ملی ایران 
و از سال 2007 در فهرســت موقت ثبت جهانی یونسکو به ثبت 
رسیده اســت و مراحل آماده ســازی آن جهت ثبت جهانی، با 

جدیت در حال پیشبرد است.

برای ثبت جهانی ابیانه، باید تاسیسات گاز ابیانه اصالح شودکشت محصوالت جایگزین در حوزه کشاورزی کاشان

 همزمان بــا روز ملی تکریــم و بزرگداشــت امامــزادگان، از اعضای
هیئت امنای بقاع متبرکه نجف آباد تجلیل به عمل آمد.

 رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان نجف آباد اظهار داشــت: 
اعضای هیئت امنا و خادمین بقاع متبرکه شهرستان نجف آباد، در آیین 
نماز جمعه شهر جوزدان که در جوار امامزاده ساره مریم)س( برگزار شد، 

تجلیل شدند.
حجت االسالم و المسلمین اصغر توسلی افزود: این تجلیل به مناسبت 
فرا رســیدن دهه کرامت و روز ملی تکریم امامــزادگان صورت گرفت. 
وی گفــت: همچنین طی مراســمی، خادمین حــرم مطهر حضرت 
معصومه)س( که به مناســبت دهه کرامت به نجف آباد وارد شــدند، 
ازسوی خادمین افتخاری حرم مطهر امامزاده ساره مریم)س( جوزدان 

مورد استقبال قرار گرفتند.

فرماندار نایین گفت: اعتبارات سال جاری این شهرســتان در مقایسه با سال 
قبل حدود 59 درصد افزایش داشته است.

ســهراب مظفر نجفی در کمیته برنامه ریــزی نایین افزود: امســال بیش از 
135میلیارد و 862میلیون ریال در قالب 144 پروژه، به 39 دســتگاه اجرایی 

و خدمات رسان نایین اختصاص یافته است.
وی اولویت بودجه امسال شهرستان را دستگاه های اجرایی و خدمات رسان راه 
و شهرســازی، آبفار، آموزش و پرورش، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی،پزشکی 
قانونی و ندامتگاه نایین و شهرداری های شهرســتان بیان کرد و افزود: حدود 
50درصد از اعتبارات سال گذشته شهرســتان نایین محقق شد و امیدواریم 

امسال درصد تحقق اعتبارات تصویبی شهرستان، بیش از سال قبل باشد.
فرماندار نایین خاطرنشان کرد: ضروری اســت مدیران ادارات و ارگان ها، برای 
دستگاه های اجرایی خود در جهت توسعه و رشد شهرستان برنامه  ریزی کنند.

تجلیل از عوامل اجرایی 
بقاع متبرکه نجف آباد

اعتبارات شهرستان نایین 
59 درصد افزایش یافت

کوتاه از شهرستان ها

با مسئوالن

فرماندار شهرســتان مبارکه گفت: پروژه آبرسانی به شهرک صنعتی 
مبارکه پس از 20 سال در آستانه بهره برداری قرار گرفته است.

علی اصغر ذاکری در جمــع خبرنگاران با بیان اینکه مشــکالت این 
پروژه با تشکیل کمیته و برگزاری 11 جلســه بررسی شد، گفت: این 
طرح به دلیل عبور لوله انتقال آب از اراضی کشــاورزی، حریم جاده و 
 همجواری با شبکه لوله های گاز اســتان های دیگر، با مشکل اجرایی

مواجه شده بود.
 آبرســانی به شــهرک صنعتی ســه راهــی مبارکه، بــا 20کیلومتر

لوله گذاری و اعتباری بالغ بر 90میلیارد ریال انجام شد.

شــهرک صنعتی ســه راهی مبارکه با بیش از 400 واحد صنعتی در 
کیلومتر 20 جاده مبارکه به اصفهان قرار دارد. 

فرماندار مبارکه همچنین با اشاره به پروژه فاضالب شهرستان مبارکه 
افزود: پروژه فاضالب شهرهای مبارکه و کرکوند، با انعقاد قرارداد بین 
 شــرکت فوالد مبارکه و اداره کل آب و فاضالب، تــا دهه مبارک فجر

آغاز می شود.
وی افزود: پروژه فاضالب شهرهای دیزیچه و زیباشهر هم بعد از اتمام 
پروژه فاضالب شهرهای کرکوند و مبارکه، آغاز خواهد شد و شهرهای 
مجلسی و طالخونچه، با توجه به بعد مسافت و خروجی پساب، به نصب 

تصفیه خانه اقدام خواهند کرد.
فرماندار مبارکه، مجموع سهم شهرستان مبارکه از عوارض آالیندگی 
دو شــرکت فوالد مبارکه و ذوب آهن را 55 درصد عنوان کرد و افزود: 
عوارض آالیندگی بر اســاس تولید مشــخص می شــود و فقط باید 
درجهت برطرف کردن مشکالت زیســت محیطی از جمله ترافیک، 

ناوگان حمل و نقل و ترافیک و توسعه فضای سبز مصرف شود.
وی همچنین با بیان اینکه برجام مانند اقتصاد مقاومتی، یک گفتمان 
ملی است، خاطرنشــان کرد: برجام یک حرکت ملی وخروجی نظام و 
تفکر نظام اســت.فرماندار مبارکه با اشاره به میزان نرخ بیکاری در این 
شهرستان افزود: کلیه شــرکت ها را موظف کردیم حداقل 80درصد 
نیروهای خود را از بین نیروهــای بومی گزینش کند. وی با بیان اینکه 
آنچه برای ما مهم اســت، صنعت و اشتغال است، گفت: میزان اشتغال 

 در شهرســتان مبارکه با توجه به پارامترهایــی از جمله مهاجرپذیر و
 صنعتی بودن، توســط چشــم اندازی که خــود دولت ابــالغ کرده،

برنامه ریزی شده است.
ذاکری افزود: سیاســت دولت در زمینه اشتغال حفظ صنایع موجود و 

توسعه صنایع کوچک است.
وی با اشاره به مشکالت اخیر شــرکت پلی اکریل اظهارداشت: مسائل 
پلی اکریل در سطح کالن، در حال برنامه ریزی و تصمیم گیری است و 

حل مشکالت این شرکت به زمان بیشتری نیاز دارد.
 فرماندار مبارکه به مطالبات بازنشســتگان شــرکت فوالد مبارکه و
 ذوب آهــن اشــاره و تصریــح کــرد: بــا پیگیری هــای فــراوان و

برنامه ریزی های انجام شده، مشکالت بازنشستگان در سطح کالن و با 
حضور معاون اول رییس جمهوری در حال بررسی است.

فرماندار شهرستان مبارکه:

شبکه آبرسانی به شهرک صنعتی مبارکه، آماده بهره برداری است
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اخباريادداشت

زيبايی

 معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه وزارت بهداشت صرفا 
داروهای ثبت شــده و دارای مجوز را تایید می کند، تصمیمات دارویی را 

یک تصمیم کارشناسی و غیر سیاسی دانست.
 دکتر رســول دیناروند با بیان اینکــه اصرار برخی پزشــکان به مصرف

 داروی گران قیمت آن هم در حالی که مشــابه تولیــد داخل با کیفیت 
همان داروی خارجی موجود اســت، به هیچ وجه مورد تایید سازمان غذا 

و دارو نیست.
وی با »ناصحیح« خواندن روش برخی پزشــکان که ضمن منع بیمار از 
مصرف داروهای ژنریک آنها را به مصرف داروهای برند و خارج از فهرست 
دارویی کشــور اجبار می کنند، تصریح کرد: این رویه نه ســودی برای 

کشور و نه عایدی برای بیماران دارد. 
دیناروند همچنین افزود: وزارت بهداشــت صرفا  داروهای ثبت شــده و 
دارای مجــوز را تایید می کند و هرگز نمی توانــد پرداخت کننده هزینه 

اشتباه برخی پزشکان باشد.  
وی با تاکید بر اینکه تصمیمات مربوط به ثبت دارو و مجوزآن، تصمیمات 
کارشناسی است و نه سیاسی، خاطر نشان کرد: مدیرکل دارو نمی تواند با 
نظر شخصی، دســتور صدور یا عدم صدور یک داروی خاص را صادر کند 
یا نکند؛ حتی وزیر بهداشت یا رییس ســازمان نیز به هیچ عنوان قادر به 

اخذ چنین تصمیمی نیستند.
 دینارونــد توضیح داد: واضح اســت کــه چنین تصمیماتی بر اســاس

 ارزیابی ها، ضوابط و مراحلی انجام می شود که کسی نمی تواند در نتایج 
آن تاثیر بگذارد.وی اعالم کرد: سازمان غذا و دارو جمالتی از این قبیل که 
برخی داروها با برخی بیماران ســازگار و با برخی دیگر ناسازگار هستند 

را، نمی پذیرد.
 رییــس ســازمان غــذا و دارو ضمــن درخواســت از پزشــکان برای 
اعتماد بــه داروهای ایرانی ابــراز امیدواری کرد:بایــد ضمن ممنوعیت 
 تجویزهای خارج از چارچوب، جلوی تجویز  دسته اندکی از  پزشکانی که

 بر رویه غلط خود اصراردارند گرفته شود.

 رییس انجمن اورولوژی ایران، ســرطان مثانه را شایع ترین سرطان 
دستگاه های مجاری ادراری در کشور دانست.

دکتر عباس بصیری در نشســت خبری نوزدهمیــن کنگره انجمن 
اورولوژی ایران که قرار اســت از دوم تا پنجم شــهریور ۹۵ در مرکز 
همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شود، گفت: در 
کنگره امسال، موضوع سرطان ها را مورد توجه قرار داده ایم و در این 

بین، سرطان مثانه در اولویت است.
وی با بیان این مطلب که ســرطان پروســتات در بین سرطان های 
ادراری در کشورهای غربی رتبه اول را دارد، افزود: در ایران، رتبه اول 

سرطان های ادراری مربوط به سرطان مثانه است.
بصیری با اعالم اینکه ســرطان مثانه 2/۵تا ۳ برابر بیشــتر در مردان 
نسبت به زنان شایع اســت، گفت: البته در آن مناطقی که خانم های 
ســیگاری و مصرف کننده مواد دخانی داریم، آمار سرطان مثانه در 

زنان به مردان نزدیک شده است.
رییس انجمن اورولوژی ایران، با هشــدار به افراد سیگاری و کسانی 
که مواد دخانی و مخــدر مصرف می کنند، افزود: ســرطان مثانه در 

سیگاری ها از درجات پیشرفته تری برخوردار است.
وی با عنوان این مطلب که سرطان مثانه بر خالف سرطان پروستات 
 که هیچ عالمتی ندارد، پر ســرو صداســت، گفت: خونریــزی ادرار، 

شایع ترین عالمت سرطان مثانه است.

 وزیر بهداشت گفت: اســتفاده بی رویه از فرآورده هایی مثل روغن، 
نمک و شکر ســالمت مردم را به خطر می اندازد و برازنده کشور ما 

نیست که سرانه مصرف شیر یک سوم کشورهای اروپایی باشد.
دکتر سید حسن هاشــمی در حاشیه مراســم امضای تفاهم نامه 
همــکاری بــا وزارت جهاد کشــاورزی، بــا بیان اینکــه مصوبات 
و تصمیمــات شــورای عالــی ســالمت و امنیــت غذایــی که با 
ریاســت رییس  جمهــور برگزار می شــود را پیگیــری می کنیم، 
گفت: یکی از دســتگاه های بســیار مهم و ارزشــمند در کشــور، 
وزارت جهــاد و کشــاورزی اســت؛ چرا کــه اقدامــات الزم برای 
 غذای مــردم و آشــامیدنی ها عمدتــا در ایــن وزارتخانــه انجام 

می شود.
هاشمی، هدف از این تفاهم  را حفظ ســالمت مردم و پیشگیری از 
بیماری ها دانست و ادامه داد: البته بخشــی از این کار هم در دست 
خود مردم است که باید سفره شان را به سفره نیاکان نزدیک تر کنند. 
در حال حاضر بسیار بد است که مصرف شیر ما در کشور، یک سوم 
دنیا باشد یا از سبزیجات و غالت کمتر استفاده کنیم. باید توجه کرد 
که لبنیات به رشد کودکان و کاهش بیماری ها کمک می کند و غذا 

بسیار مهم است.
وزیر بهداشــت با بیان اینکه مــردم باید در زمینه رفتار و ســبک 
زندگیشان نگران باشند، گفت: اینکه ۵۰ درصد مردم کشور اضافه 

وزن دارند، تقصیر وزارتخانه نیست و دست خود مردم است.
وی با مهم برشمردن نقش تغذیه بر سالمت مردم افزود:این برازنده 
کشور ما نیست که مصرف موادی مثل فیبرها و همین طور گوشت 
آبزیان که در فرهنگ ما بوده، اکنون به حداقل رسیده باشد و البته ما 
باید کاری بکنیم که مردم بتوانند این مواد را بر سر سفره های خود 

داشته باشند.
وی گفت: متاسفانه ما شاهد این موضوع هستیم که سفره های امروز 

ما رنگین تر از گذشته اند ولی از سالمت کافی برخوردار نیستند.
هاشمی در این مورد افزود: در عین حالی که ما این موارد را به مردم 
گوشزد می کنیم، می دانیم که بخش هایی که مربوط به خود ما در 
دولت و وزارتخانه است نقش بسیار مهم تری در حفظ سالمت مردم 

دارد.
وی خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند که ما در تصمیم سازی های 

کالن به فکر آنها باشیم و حفظ سالمت آنان را در نظر بگیریم.
وزیر بهداشــت همچنین با اشاره به تغییر ســبک زندگی مردم در 
اســتفاده از مواد غذایی گفت: متاسفانه ســفره های ما امروز رنگ 
سالمت گذشته را ندارد و استفاده مکرر از فســت فودها، عوارضی 

مانند کبد چرب را برای ما به همراه داشته اند.

تحقیقات نشــان داده فعالیت های مغزی منجر به مصرف 
زیاد انرژی و سوختن کالری در بدن نمی شود.

احمد ساعدی متخصص تغذیه درباره تاثیر درس خواندن 
بر تناســب اندام بیان کرد: مطالعات نشان داده که درس 
خوانــدن و فکر کــردن حتی از نــوع شــدید، هیچ گونه 

رابطه ای با سوختن کالری و مصرف انرژی ندارد.

وی با تاکید بر اینکــه مصرف زیاد مــواد خوراکی هنگام 
درس خواندن باور غلطی اســت که در بیــن مردم وجود 
دارد، افزود: بســیاری از مشــکالت اضافــه وزن به دلیل 
مصرف زیــاد خوراکی در هنــگام درس خواندن به وجود 

می آید.
ســاعدی اظهارکرد: درس خواندن طوالنی مدت همراه با 
خستگی، سوختن کالری و مصرف انرژی را به همراه دارد 
که در این مــورد مصرف خوراکی هنــگام مطالعه توصیه 

می شود.
وی گفت: باید به این نکته توجه داشــت که فعالیت های 
مغزی منجر به مصرف زیاد انرژی و سوختن کالری در بدن 
نمی شــود؛ بلکه مصرف زیاد خوراکی بدون هیچ فعالیتی 

تناسب اندام را از بین برده و باعث چاقی می شود.

براســاس آخریــن مطالعاتی کــه در مجلــه آمریکایی 
انسان شناســی فیزیکی به چاپ رسیده است، بینی مردان 
در مقایســه با زنان، ۱۰ درصد بزرگ تر اســت. آمار نشان 
می دهد که انســان های امروزی، نســبت به اجداد خود از 
ماهیچه های باریک کمتری برخوردار هســتند و درنتیجه 

به اکسیژن کمتری احتیاج دارند؛ اما سوال اینجاست که:
تا چه حد، میزان نیاز به اکسیژن در شکل گیری بینی موثر 

است؟
بــرای یافتن پاســخ این ســوال، دکتر ناتــان هولتون به 
کمک گروهش، ســایز و روند رشــد بینی ۳۸ مرد و زن را 
به مدت 2۰ سال و از ســن ۳ سالگی مورد بررسی قرار داد. 
درواقع در پایان تحقیق، افراد در سنین 2۰ سالگی به سر 
می بردند. نتایج نشــان داد که مردان و زنان تا ســن بلوغ 

دارای نسبت بینی یکسانی هســتند؛ اما همین که دوران 
بلوغ آغاز می شود، بینی مردان به شکل نامناسبی شروع به 
رشد می کند و دلیل اصلی آن نیاز بیشتر بدن به اکسیژن، 
کالری دریافتــی و مصرف انرژی در این ســنین اســت. 
همچنین به واسطه وجود بیشــتر ماهیچه های باریک در 

مردان بدن آنها به اکسیژن بیشتری نیاز دارد.

فلفل ســبز به عنوان جزء اصلی رژیم غذایی آمریکایی و هندی 
شناخته شــده اســت؛ ماده ای مغذی سرشــار از کپسایسین، 
ویتامین آ، ویتامین ث، ویتامیــن ب، ویتامین E و مواد معدنی 

مانند آهن، منیزیم، پتاسیم.
مصرف فلفل ســبز بدن را در برابر آســیب رادیــکال های آزاد 
 محافظــت می نمایــد و باعث کاهــش خطر ابتال به ســرطان

 می شــود ضمن اینکه ســرعت روند پیری را نیز کم می کند. 
کپسایسین همچنین موجب کاهش سطح کلسترول می شود.

در اینجا ۱۰ فایده شــگفت انگیز مصرف فلفل سبز معرفی شده 
است:

1-محافظت در برابر ســرطان: طبــق مطالعــات انجام 
شــده، ماده موجود در فلفل ســبز به نام کپسایسین، به مبارزه 
 با ســرطان پروســتات کمک مــی کنــد. فلفل ســبز غنی از 
آنتی اکســیدان هایی برای حفظ ایمنی بدن در برابر ســرطان 

است.
 2-کاهش ســطح قند خون: یک فــرد دیابتی بــه راحتی

 می تواند فلفل سبز را به رژیم غذایی اش اضافه کند چون فلفل 
سبز سطح قند خون را تنظیم می کند.

3-سالمت دســتگاه گوارش: فلفل سبز سرشــار از فیبر 
غذایی است که به پاکسازی روده ها کمک کرده و در واقع نقش 

پیشگیری کننده از ابتال به یبوست دارد.
4-ضد التهاب: فلفل ســبز دارای خواص ضد التهابی اســت 

که به تســکین درد و تورم در مبتالیان به بیمــاری هایی مانند 
استئوآرتریت، آرتریت روماتوئید و ... کمک می کند.

5-افزايش ايمنی بــدن: فلفل ســبز یک منبــع غنی از 
ویتامین آ اســت که به محافظت در برابر عوامــل بیماری زایی 
که به سیســتم ایمنی بدن حمله می کنند، کمک می نماید و 
 آن هم با افزایش غشــاهای مخاطی ســالم در مســیر بینی و 
 ریه هــا. این رونــد منجر بــه ایجاد ایمنــی در برابــر عفونت 

می شود.
6-سالمت قلب: فلفل ســبز حاوی مواد معدنی مغذی مانند 
پتاســیم، منگنز، آهن و منیزیم اســت. این مواد معدنی نقش 

مهمی در کنترل ضربان قلب و فشار خون دارند.

بهتر است همیشه در خانه، فرآورده های نعناع را داشته 
باشــید چون خاصیت های زیادی برای سالمتی خواهند 
داشت.طب سنتی توصیه های زیادی در زمینه استفاده 

از نعناع به افراد دارد:
خواص دارويی:

2۰- اســانس نعناع را نباید به مقدار زیاد برای کودکان و 
نوزادان استفاده کرد زیرا روی حرکات تنفسی  و قلب اثر 

گذاشته و ممکن است خطرناک باشد.
2۱- اگر اســانس نعناع به مقدار زیاد مصرف شود فشار 
خون را باال بــرده و موجب حالت تهوع ، اســتفراغ و درد 

معده می شود .

22- اگر بدن شما خارش دارد مقدار 2 گرم اسانس نعناع 
را در ۵۰ گرم وازلین ریخته ، خوب با هم مخلوط کرده و 

در محل خارش بمالید.
2۳- اگر از بیماری رماتیســم و آرتروز رنــج می برید از 
روغن نعناع اســتفاده کنید. طرز اســتفاده از آن به این 
صورت اســت که 2 قطره روغــن نعناع را با یک قاشــق 
ســوپخوری روغن بــادام مخلــوط کــرده و محل های 

دردناک را با آن ماساژ دهید .
24- برای رفع ســردرد از کمپرس نعناع استفاده کنید.  
بدین ترتیب که ۱۰قطره روغــن نعناع را با یک لیوان آب 
ســرد مخلوط کرده و در یک کاســه بریزید. سپس یک 
پارچه که به اندازه پیشــانی باشــد در آن فــرو برده آب 
اضافی آن را بگیرید و روی پیشانی و شقیقه ها بگذارید تا 

سردرد برطرف شود.
2۵- نعناع بهترین دوســت کبد اســت . کبــد را تمیز 
 کرده وصفرا را رقیق می کند و کلســترول خون را پایین
 می آورد .برای این مورد چای نعناع را قبل از غذا بنوشید.

26 - نعناع با تمام خواصی که گفته شــد اگر زیادمصرف 
 شــود سیســتم گوارشــی را تحریک می کند اگر شما 
 دو تا ســه فنجان چای نعناع در روز بنوشــید بهتر است 
 که بعــد از دو هفتــه چنــد روزی آن را قطــع کرده و 

دوباره شروع کنید.

ريیس سازمان غذا و دارو:
روش تجويز دارويی برخی پزشکان 

درست نیست

ريیس انجمن اورولوژی ايران:
سرطان مثانه در مردان شايع تر است

وزير بهداشت عنوان کرد:
سفره ايرانی ها 

آلوده به فست فود است

آيا مطالعه موجب کاهش وزن می شود؟

خواص شگفت انگیز نعناع را می دانید ؟)2(10 خاصیت شگفت انگیز فلفل سبز)1(

چرا بینی مردها بزرگ تر از بینی زنان است؟

خواص خوراکی ها

هفته هاست که پوســتتان عاری از هرگونه لکه ای است 
و در بهترین شــرایط ممکن قرار دارد؛ اما  درست چند 
روز قبل از یک رویداد خاص صورتتان دست به شورش 
می زند)!( لکه های سیاه یک شبه پدیدار شده و صورت  را 

دچار پف کردگی و حلقه های تیره می کند.
در این شرایط، وقتی پای آرایش کردن به میان می آید، 
از کشیدن سایه چشــم و رژ لب می ترسید. حتی ممکن 
است نگران ناپدید شدن پایه آرایش خود باشید. خراب 
شدن خط چشــم به دلیل چرب بودن پوست و برخورد 
ریمل با چشــم ها نیــز می تواند رویای میهمانی شــما 
را به یک کابوس بــزرگ بدل کند؛ اما نگران نباشــید، 
ترفندهای زیادی برای رفع ســریع این مشکالت وجود 

دارد.
پف زير چشم

پف زیر چشــم عموما بــه دلیل مصرف غذاهای شــور 
ایجاد می شــود. این غذاها می توانند با احتباس مایعات 
در اطراف چشــم باعث بروز حالت پف کردگی شــوند. 
هرگز سعی نکنید برای پوشــاندن پف زیر چشم آرایش 
کنید، چون صرفا باعث جلب توجه بیشــتر به این نقطه 
می شوید. برای کاهش پف زیر چشــم بهتر است از یک 
ماسک خنک کننده یا پد چشمی استفاده کنید و آنها را 

۱۰ دقیقه روی چشم ها بگذارید.
حلقه های تیره دور چشم

حلقه های تیره ممکن است یک مشکل ژنتیکی باشند؛ 
همچنیــن احتمال دارد به دلیل کم خوابی ظاهر شــده 
باشند. با این حال، شما می توانید به راحتی آنها را از نظر 
پنهان کنید. بهتر اســت از یک کانسیلر مرغوب با رنگی 
روشن تر از پوســت اســتفاده کنید تا نواقص صورت را 
بازتاب ندهد. کانسیلر باید به طور مستقیم روی پوست 
بنشیند. بنابراین، قبل از استفاده از آرایش پایه، آن را به 
پوست بمالید. کانسیلر را مستقیما زیر چشم بزنید و آن 
را با انگشــت حلقه به آرامی پخش کنید. سپس آرایش 

پایه را پیاده کنید.
جای جوش

جوش مختص نوجوانان نیســت. استرس و رژیم غذایی 
بد می توانند موجب بروز جوش هایی بعضا بزرگ شوند. 
در بدترین حالت می توانید از درمان نقطه ای اســتفاده 
کنید. توصیه می شــود از یک برس تمیــز برای پخش 
کردن کانســیلر روی لکه ها و جوش ها استفاده کنید و 
سپس آرایش پایه را پیاده نمایید. تغییر رنگ و لکه های 

تیره ناشی از جوش ها به این روش قابل ترمیم هستند.

رفع سريع مشکالت رايج 
آرايشی و پوست صورت)1(

 پیشنهاد  سردبیر: 
آيا مطالعه موجب کاهش وزن می شود؟

پرده گوش چه کسی 
پاره می شود؟

پرده گوش به راحتی پاره نمی شود، اما با فرو بردن یک جسم خارجی 
نوک تیز به انتهای مجرای گوش، وارد شــدن ضربه محکم به یکی از 
طرفین سر یا بر اثر موج شدید انفجار یا ضربات وارده، این پرده می تواند 
آسیب ببیند و پاره شود. فردی که پرده گوش او پاره شده ممکن است 
درد شدید و تیزی را در زمان پاره شدن پرده احساس کند که در ادامه 
به کری نسبی و تداوم درد گوش منجر می شــود. اگر پاره شدن پرده 
گوش به دلیل جراحات و ضربات شدید وارده به ناحیه سر باشد احتمال 

خروج خون رقیق و آبکی از مجرای گوش وجود دارد و در بســیاری از 
تصادفات سنگین جاده ای این اتفاق می افتد که نشانه ای بسیار جدی 
و خطر آفرین محسوب می شــود و نشانگر شکستگی جمجمه و نشت 

مایع مغزی - نخاعی به همراه مقداری خون از اطراف مغز است.
اقدامات اولیه: برای درمــان خونریزی های گوش به هیچ وجه 
درون مجرا را با پنبه یا دستمال مسدود نکنید . اگر خونریزی بر اثر نشت 
مایع مغزی - نخاعی باشد، جلوگیری از خروج این مایع و تجمع آن در 

مجرای گوش بــه وخامت حال مصدوم منجر می شــود.تا رســیدن 
نیروهــای مجــرب اورژانس به فرد مجــروح کمک کنیــد در حالت 
نیمه نشســته قرار گیرد، به نحوی که سر او به ســمت گوش مجروح 
طوری متمایل به پایین قرار گرفته باشد که اجازه خروج و تخلیه خون 
را بدهد. فقط می توانید در محل خروج خون از گوش یک پوشش تمیز 
بگذارید و آن را فشــار ندهید . معمــوال پس از مدت زمــان کوتاهی، 

خونریزی خود به خود بند خواهد آمد.

ازخستگیخستهام!

 ناتوانی در تمرکز و ضعف حافظــه، فعالیت بدنی و مغزی، 
ســرحال نبودن، درد مفاصل )بــدون قرمــزی و تورم( و 
عضالت، سردرد، حساس شــدن گره های لنفاوی گردن و 
زیربغل و سرفه ازجمله عالئمی اســت که در افراد مختلف 

هنگام خستگی مزمن بروز می کند.
به گفته متخصصان، این واکنش ها پایدار نیستند و ممکن 
اســت برخی با عالئم دیگری همچون دردهای شــکمی، 
تهوع، اسهال و نفخ، عرق شــبانه، درد سینه، تنفس کوتاه، 
سرفه شدید، مشــکالت بینایی همچون تیرگی، حساسیت 
به نور، خشــکی و دردناکی چشــم، آلرژی و حساسیت به 
غذا، الکل، عطر، مواد شیمیایی، دارو، سر و صدا، سرگیجه، 
نامنظمــی ضربــان قلب، افســردگی، عصبانیــت، ترس، 
زودرنجی، دردناک شــدن فک و کاهش یــا افزایش وزن 

مواجه شوند.

دکتر امیرحسین جاللی، روانپزشــک و عضو هیئت علمی 
دانشــگاه علوم پزشــکی ایران با بیان اینکــه وجود تعداد 
معینی از نشــانه های فیزیکی و روانی برای تشــخیص این 
سندرم کافی است، می گوید: کمبود انرژی فیزیکی و روانی 
باعث اختالل در زندگی فرد می شود. البته گاهی مشکالت 
فیزیکی با عالئم خســتگی نمایــان می شــوند. وی ادامه 
می دهد: در واقع خســتگی مزمن عدم برخــورد کارآمد با 
محرک ها و اســترس های روزمره است که فرد را با اختاللی 

به نام اضطراب خفیف مواجه می کند.
چیستی اضطراب خفیف روزمره

نگرانی یا اضطراب طبیعی، گاهی ســراغ همه ما می آید، اما 
اگر احساس اضطراب بدون دلیل باشــد و باعث اختالل در 
فعالیت های روزانه شــود، اختالل اضطرابی منتشر بدن را 

بیمار کرده است.

دکتر جاللــی بــا تاکید بــر ضــرورت توجه بــه درمان 
اضطراب های خفیف روزانه می گوید: این نوع اضطراب چون 
در حد ســطح کم یا قابل انکاری مانند یک دلشوره خفیف 
 در درون فرد رخ می دهــد، اغلب نادیده گرفته می شــود. 
به گونه ای که فرد این حالت را واکنش عادی به رویدادهای 
زندگی ارزیابــی می کند و با این باور که برخی آدم ها شــاد 
هســتند و برخی غمگین و کم انرژی، ایــن فرآیند را ادامه 

می دهد.
این روانپزشــک تاکید می کند: این نوع اضطراب با ســایر 
اختالل هــای اضطرابی کــه عاملی مشــخص محرک آنها 
 هستند، متفاوت اســت. بی توجهی به این اختالل می تواند

 به مرور فرد را با اختالالت جدی تر روانی مواجه کند.
مراقبت از ذخاير روانی

کارشناســان معتقدند انرژی هــای روانی هر فــرد مانند 
حساب بانکی اش می ماند.  افراد به همان اندازه که نسبت به 
پس انداز بانکی خود توجه دارند و با حســاب و کتاب هزینه 
می کننــد، درباره ذخایــر روان خود نیز باید بســیار دقیق 

باشند.
دکتــر جاللــی تاکیــد می کنــد: وقتــی محرک هــای 
اضطراب برانگیز و ناخوشــایند پیش می آید، بدن با افزایش 
فعالیت روانی وتولید آدرنالین بیشتر برای درک آن محرک 
واکنش نشان می دهد و نسبت به حل مسئله اقدام می کند. 
ولی اگر مسئله حل نشده و اضطراب ناشی از آن رفع نشود، 
واکنش های بدن نســبت به این اضطراب های مکرر باعث 
آزاد شدن هورمون ها و مواد شیمیایی مضر در بدن می شود 

که باعث هدر رفتن انرژی روحی و روانی می گردد.
این عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی ایران ادامه 
 می دهــد: انــرژی روانی هم یــک ذخیره مشــخص دارد.

 هر قدر پایانه های عصبی بیشــتر شــلیک کنند، ذره ذره 
خسته شده و حساســیت پذیری خود را از دست می دهند. 
در شکل بیرونی، فرد دچار خستگی و ناتوانی در واکنش به 

محرک های محیطی و لذت بردن از زندگی می شود.
خستگی هايی با منشأ جسمی

دکتــر سیدحســین صمدانی فــرد فوق تخصــص غدد و 
متابولیســم نیز منشــأ اصلی خســتگی مزمن را مســائل 
روحــی و روانی عنــوان می کند و می گویــد: بیماری های 
جسمانی زیادی همچون نارســایی قلبی، دیابت، کم کاری 
تیروئید، کمبود هورمون های جنسی، کم خونی و ویتامین 
 D هســتند که می توانند به شــکل خســتگی خودشان را 

نشان بدهند. 
وی ادامه می دهد: حتی هپاتیت هــای مزمن نیز می تواند با 
خســتگی مزمن بروز کند، اما این به معنای آن نیست که 
هرکسی احساس خستگی می کند حتما دچار یک بیماری 
جسمی اســت. در صورتی که فرد بســته به مدت زمان و 
شــرایطی که دارد اگر همراه با احســاس خستگی با عالئم 
جســمانی همچون ضعف، کاهش یا افزایش وزن و... مواجه 
بود، می تواند با مراجعه به پزشک عمومی مشکل را بررسی 

کند.

وقتی خسته ای می خواهی دنیا با توقفی چند ساعته فرصتی دهد تا قوايت را تجديد کنی و گرنه پیمودن راه برايت 
بسیار سخت و دشوار می شود و در نهايت منجر به بیماری می گردد؛ اما گاهی هر چه استراحت می کنی هم فايده ای 
ندارد. گويا خستگی به اعماق وجودت چنان نفوذ کرده که هر روز عالئمش را در نقاط مختلف بدن شاهد هستی. 
رسیدن به اين مرحله هشداری است که به شما می گويد به سندرمی به نام خستگی مزمن )CFS( مبتال شده ايد و 

الزم است حتما به پزشک مراجعه کنید.

کارشناسان معتقدند 
انرژی های روانی هر فرد 
مانند حساب بانکی اش 

است.  افراد به همان 
اندازه که نسبت به 

پس انداز بانکی خود 
توجه دارند و با حساب 

و کتاب هزينه می کنند، 
درباره ذخاير روان خود 

نیز بايد بسیار دقیق 
باشند
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يادداشت

قاب روز

پیشنهاد سردبیر: 
اصفهان ما را وادار به سکوت کرد

رییس ســازمان میراث فرهنگی گفت: در ۵ سال آینده یعنی تا پایان دولت 
دوم تدبیر و امید حدود ۱۷۰ هتل۴ و ۵ ســتاره دیگر که هم اکنون عملیات 

ساخت آنها آغاز شده است به بهره برداری می رسد.
مسعود ســلطانی فر گفت:  بعد از برجام، هم تصویر عمومی ایران نزد دنیا 
بهبود پیدا کرد و هم اشتیاق گردشگران برای ســفر به ایران افزایش یافت 
همچنین استقبال سرمایه گذاران خارجی از سرمایه گذاری در زمینه ایجاد 

زیر ساخت های گردشگری در ایران مانند هتل سازی بسیار چشمگیر شد.
وی افزود: برجام، منجر به دور شــدن ســایه جنگ از ســر کشــور شد و 
 اگر بخواهیم بعــد از پیروزی انقاب اســامی تــا کنون  از دو دســتاورد

 افتخار آمیز برای کشور نام ببریم یکی از آنها پیروزی در دفاع مقدس  ۸ ساله 
بود و دیگری پیروزی در منازعه هسته ای که منجر به امضا و اجرای برجام 
 شد که در آن به تمام حقوق هسته ای مان دســت یافتیم و تحریم ها را هم 
 لغو کردیم.  انقاب هتل ســازی در دولت تدبیر و امید آغاز شــده اســت و 
از سه سال گذشته تاکنون ۳۵ هتل ۴ و ۵ ستاره ساخته و بهره برداری شده 
است و در ۵ سال آینده یعنی تا پایان دولت دوم تدبیر و امید نیزحدود ۱۷۰ 
هتل۴ و ۵ ستاره دیگر که هم اکنون عملیات ساخت آنها آغاز شده است به 
بهره برداری می رسد. به عبارت دیگر در طول ۸  ســال دولت تدبیر و امید 
تعداد هتل های ۴ و ۵ ســتاره جدید به ۲۰۰ مورد می رســد، این در حالی 
است که از ابتدای تاریخ هتل ســازی در ایران یعنی از سال ۱۳۰۰ که اولین 
هتل ایران به نام گراند هتل قزوین ساخته شد تا سال ۹۲ تنها ۱۲۵ هتل ۴ و 
۵ ستاره در کشور ساخته شده است، به عبارتی در طول ۸ سال، بیشتر از ۹۲ 

سال گذشته هتل ۴ و ۵ ستاره در کشور ساخته می شود!

ريیس سازمان میراث فرهنگی :

۲۰۰ هتل ۴ و۵ ستاره تا پايان دولت 
دوم تدبیر و امید ساخته می شود

خبر

در شهر

مدیرعامل انجمن دفاتر خدمات مســافرتی در نامه ای به معاون 
گردشــگری کشــور اعام کرد:پیش نویس اصاحیه آیین نامه 
تاسیس و نظارت بر تاسیسات گردشگری به لحاظ ماهوی مغایر با 

اصول قانون اساسی است.
در نامه محمد حســن کرمانی مدیرعامل انجمن دفاتر خدمات 
مســافرت هوایی و جهانگردی به مرتضی رحمانی موحد، معاون 
گردشــگری ســازمان میراث فرهنگــی، آمده اســت:به دنبال 
 جلسات برگزار شــده در اداره کل نظارت آن سازمان، یک نسخه 
پیش نویس اصاحیه آیین نامه تاسیس و نظارت برای بررسی و 
اعام نظر به این انجمن تسلیم شــده است که بدین وسیله اعام 
می دارد این پیش نویس به لحاظ ماهوی و شکلی دارای اشکاالت 

عدیده ای اســت که ناقض حقوق مصرح در قانون مدنی و قانون 
تجارت اســت و همچنین مغایرت این پیش نویس با اصول قانون 
اساسی واضح و روشن اســت .اما آنچه الزم  است به عنوان مقدمه 
این اصاحیه صــورت پذیرد، رعایت مــواد ۷۰ و ۶۲ قانون پنجم 
توسعه است که عمدا چشم را بر روی آن بسته اند. به موجب ماده 
۶۲ دســتگاه های اجرایی ذی ربط موظفند نوع مجوز و فعالیت 
مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیــت به اخذ مجوز و 
همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و ســایر مقررات ناظر بر آن را 
رسما به کارگروهی متشکل از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه 
انسانی رییس جمهور، معاونت حقوقی رییس جمهور ، وزرا، امور 
اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و ... به عنوان 

ناظر اعام کنند که متاسفانه اقدامی در این مورد صورت نگرفته 
اســت.توضیح اینکه این انجمن قبا هم یادآور شده مادامی که 
کارگروه موضوع ۶۲ تشکیل نشود و دستگاه اصلی موضوع پنجره 
واحد تعیین نشــود، دســتگاه ها مجاز به توافــق داخلی و اتخاذ 
تصمیم نیســتند و تا آنجایی که صراحتا ذکر شده الزام اشخاص 
حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع اســت و در جای دیگر در 
همین ماده ذکر شــده که تغییر یا اصاح احــکام قوانین مربوط 
به مجوزها و موارد مشــمول این ماده با تصویب مجلس شورای 

اسامی صورت می گیرد. 
 باید درخواســت کنم که دســتگاه های دولتی ایــن فرصت را 

فراهم آورند تا  اجرای قانون را از ایشان بیاموزیم.

مديرعامل انجمن دفاتر خدمات مسافرتی مدعی شد؛

مغايرت اصالحیه آيین نامه نظارت بر تاسیسات گردشگری با قانون اساسی

او می گفت از زمانی که پســر کوچکی بوده بــرای دیدن گرگ ها 
و شــکار بز کوهی به این کوه می آمده اســت. در آن زمان ابیانه 
جایی بسیار متفاوت نســبت به زمان حال بود، روستایی پررونق 
با محصوالت کشــاورزی بســیار که صدها نفر از اهالی اش را در 
خود جای داده بود. ابیانه تا نزدیک ترین روســتای همســایه اش 
۱۲ کیلومتر فاصله دارد و به دلیل موقعیــت جغرافیایی اش)که 
محصوربودن میان کوه هاســت( تــا حدود قــرن ۱۷ میادی، 
 افغان ها،ترک هــا و هندی هــا به بافــت محلی  مــردم آن وارد 

نشده بودند و بدین جهت گویش خاص خود را حفظ کرده است.
امروزه تقریبا ۸۰ نفر از ساکنان بومی، در این روستا باقی مانده اند و 
در خانه هایی با خشت و گل سرخ رنگ زندگی می کنند. متاسفانه 
ابیانه بر روی گســل های مرکزی ایران واقع شــده است در میانه 
بیابان های خشــک که گویی اهالی ابیانه محکوم  به تبعید در آن 

هستند.
در نزدیکی ابیانــه راهنمای من مجید، به من هشــدار داد که در 
این محدوده نباید عکاســی کنم چراکه ما در منطقه حســاس و 
مهم تاسیسات هسته ای نطنز هســتیم و گاردهای مسلح از این 
منطقه محافظت می کننــد، اما همه چیز در حــال تغییر کردن 
است و مناقشات بر سر برنامه هسته ای ایران حل شده و ایران در 
 حال ورود مجدد به بازارهای بین المللی می باشــد. سال گذشته 

وزارت خارجــه، محدودیت ســفر به ایران را لغو کرد و ســفارت 
انگلستان در تهران مجددا بازگشایی شد. درنتیجه این تغییرات، 
موسســات گردشــگری خارجی برای حضور مجدد در ایران با 
یکدیگر رقابــت تنگاتنگی پیــدا کردند. در تاریخ ۱ ســپتامبر، 

بریتیش ایرویز پروازهای مستقیم تهران-لندن را از سر گرفت.
مجید، راهنمای ما، در طول ۱۵ سال گذشــته، سرزمینش را به 
توریســت های کنجکاو خارجی معرفی کرده است. او درحالی که 
بر روی قالیچه ای ایرانی نشســته و چای زعفران می نوشــد، به 
چشــم انداز کوه های البرز در شمال تهران چشــم دوخته و به ما 
می گوید: ایران کشوری است که درک آن برای خارجی ها عمیقا 

دشوار است. 
تقریبــا در همه جای ایران اکثــر مردم با کنجــکاوی آمیخته با 
مهربانی به ما ســام و خوش آمد می گویند، برخی با تعجب به ما 
خیره می شــوند و عده ای با یکدیگر پچ پــچ می کنند و بعضی به 
ســمت ما می آیند و ما را به خوردن میوه و غذا و یا نوشیدن چای 

دعوت می کنند.
امید زیــادی وجود دارد که ایــران در آینده به نقطــه ای امن در 
منطقه تبدیل شــود. رحمت ا... که شخصیتی خجالتی داشت در 
پاسخ به سوال ما در این مورد گفت: فقط خدا می داند که در آینده 

چه رخ خواهد داد اما اتفاقات خوبی در حال انجام است.

چند مایل به ســمت جنوب، شــهر یزد قرار دارد که در گذشته 
محلی برای استراحت کاروان ها بوده است. مردم در پیاده روهای 
یزد به خرید اجناس می پردازند، پدر و پسری در حال خرید میوه 
هستند و بوی خوش گاب به مشام می رســد. شلوغ ترین محل 
در یزد، یک شیرینی فروشــی قدیمی با قدمتی ۶۰ ساله است به 
نام قنادی حاج خلیفه که شیرینی هایی بسیار شیرین با نام هایی 

عجیب مثل نقل و قطاب در آن به فروش می رسد.
یکی از مکان هایی که در یزد دیدیم محلی بود به نام برج خاموشان 
که به اندازه سایر بناهای مشهور در اصفهان یا شیراز شناخته شده 
نیست اما از اسرارآمیزترین مکان هایی بود که در این سفر دیدیم؛ 
بنایی دایره شکل در قلب کویر که زرتشتیان در گذشته، مردگان 
خود را در آن محل قرار می دادند تا گوشت آنها توسط کرکس ها 

خورده شود و استخوان ها باقی بماند.
در مسیر سفرمان به سمت شــیراز، به مزرعه پسته ای برخوردیم 
که درختچه های آن بانظم خاصی در دامنه کوه کاشــته شــده 
بودند و میوه های آن همچون یاقوت هایی درخشان از سرشاخه ها 

آویزان بود. 
در زمانی که ما در حال گشــت زنی در این بــاغ بودیم، مالک باغ 
با یــک موتورســیکلت از دور نمایان شــد و من انتظار داشــتم 
 دست کم با فریاد و خشم ما را از مزرعه اش) با میوه های گران بها( 

 دور کند اما ایــن کاری نبود کــه ایرانی ها انجام دهنــد، او با ما 
همچون خانواده اش برخورد کرد و مقداری از بهترین محصوالت 
پســته اش را به ما هدیه  داد. اما به یادماندنی تریــن ماقات ما با 
عباس برزگر بود کــه در دره زیبای بوانــات زندگی می کرد؛او در 

گذشته فردی فقیر بود که در مزرعه کار می کرد. 
برزگر می گفت: درگذشته هیچ چیز نداشتم، اما خداوند همه چیز 
به من عطا کرد و درحــال حاضر  خانواده، مزرعه و کســب وکار 

بزرگی  دارم.
در هنگام خوردن صبحانه که توســط همســر و دختران عباس 
آماده شده بود، وی از آرزوهای بزرگش می گفت که می خواهد این 
دره را آباد کند و اقوامش را در آن ســاکن کنــد و بعدها اداره آن 
را به پســرش که اکنون نوزاد است بســپارد. ما در حال قدم زدن 
در اطراف دره بودیم که از دور پســر چوپانی )حدودا ۱۳ ساله( در 
 میان گردوغبار ناشی از حرکت بزها و گوسفندها مشاهده شد که

 سعی داشت گله اش را کنترل کند.
یک روز بســیار به یادماندنی برای مــا، با خانــواده آقای عابدی 
 که از عشایری هســتند که شــش ماه از ســال را در دره بوانات

 می گذرانند سپری شد.تعدادی از آنها در حال رسیدگی به گاوها 
و تعدادی در زیر چادر مشــغول نوشــیدن چای بودند و ما را  نیز 
به داخل چادر دعوت نمــوده و به ما چای تعــارف کردند. آقای 
 عابدی از ما پرسید چرا آمریکا از ایرانی ها نفرت دارد؟و او برای ما 
توضیح داد که مردم ایــران از غربی ها نفرت ندارنــد و تبلیغات 
رسانه ها علیه ایران باعث به وجود آمدن چنین تصوری شده است.

اگرچه شرایط فعلی و آینده ایران بســیار مهم است اما تاریخ این 
کشور را نباید از یاد برد. کشوری که آثار اولین سکونت های بشر 
در آن کشف شــده و امپراطوری  بوده کــه بزرگترین قدرت های 
جهانی را به زانو درآورده بود. کوروش بزرگ پایه های امپراطوری 

ایران را در قرن ششم قبل از میاد گذاشته است. 
یادگار به یادماندنی هخامنشیان تخت جمشید است که ساخت 
آن توسط داریوش بزرگ آغاز شد و ده ها ســال برای ساخت آن 
وقت صرف شــد و محلی بود بــرای آنکه رعایای هخامنشــیان 
هدایای خود را به شــاه تقدیم کنند. این مجموعه توسط اسکندر 
مقدونی به آتش کشــیده شــد اما بقایای آن همچنان باشکوه و 

پابرجاست.
پس از مشاهده تخت جمشــید به پایتخت افسانه ای دیگر ایران 
یعنی اصفهان می رویم که در روزگار شــاه عباس پادشاه صفوی 
رونق گرفت. مجید می گفت: میــدان نقش جهان اصفهان یکی از 
بزرگترین میدان های جهان اســت و فقط میدان تیان آن من در 
چین، از آن بزرگتر است. پادشــاهان در کاخی که مشرف به این 

میدان بوده به تماشای بازی چوگان می نشستند.
امــروزه خانواده هــا در ایــن میــدان بــرای خریــد کــردن 
و تفریــح می آینــد؛ امــا درعین حــال ایــن میــدان قلــب 
مذهبــی اصفهــان نیز بــه شــمار مــی رود و گنبد مســجد 
 زیبــای واقــع در آن بــا نیــم میلیــون کاشــی تزئین شــده 
است.کاشی کاری های مساجد اصفهان، جهانگردان را به سکوت 
وادار می کند، همچون صفحه نمایشــی ظریف که روح حاکم بر 
 آن هر بیننده ای را شــگفت زده می کند و این بسیار شبیه به خود 

ایران است.

نیک بولوس در ديلی تلگراف نوشت: پیرمرد زير درخت گردويی ايستاد تا نفسی تازه کند. نامش رحمت ا... بود. پاهای او از فرط پیری می لرزيد و بر عصايی تکیه کرده بود اما ذهنی 
جوان و شاداب داشت. همان طور که در سايه لم داده بود، شعری از سعدی، شاعر پرآوازه ايرانی، زمزمه می کرد و غرق در افکاری بود که در طول عمر 8۰ ساله اش در روستای ابیانه 

تجربه کرده بود.

کاشی کاری های مساجد 
اصفهان، جهانگردان را 

به سکوت وادار می کند، 
همچون صفحه نمايشی 

ظريف که روح حاکم 
بر آن هر بیننده ای را 

شگفت زده می کند و اين 
 بسیار شبیه به خود 

ايران است

بنای کهن شــاه نعمت ا... ولی در باغ شــهر تاریخی ماهان با ۷۰۰ سال 
قدمت یکی از مهم ترین قطب های گردشــگری استان کرمان است که 

متاسفانه این روزها اسیر حکاکی و دیوار نویسی های متعدد شده است.
 شــهر ماهان در نزدیکی شــهر کرمان، باغ شــهری تاریخی اســت که

 به خاطرباغ شاهزاده و آرامگاه شاه نعمت ا... ولی شهرت دارد، هرچند که 
باغ شــاهزاده به لحاظ معماری منحصربه فرد و جزو بناهای ثبت جهانی 
ایران محسوب می شود اما بنای شــاه نعمت ا... ولی با ۷۰۰ سال قدمت و 

معماری بی نظیر جایگاه ویژه ای دارد.
وجود این دو بنا و باغ های زیبا در ماهان موجب شــده است این شهر در 
همه ایام سال مملو از گردشگران داخلی و خارجی باشد ضمن اینکه این 
باغ شهر تاریخی در مسیر جاده ارگ بم و کویر لوت و روستای صخره ای 
میمند که هر ســه ثبت جهانی هســتند نیز قــرار دارد و به نوعی نبض 

گردشگری استان کرمان در این شهر می تپد.
اولین بنــای تاریخــی کــه در هنــگام ورود بــه ماهــان خودنمایی 
می کند آرامگاه شــاه نعمــت ا... ولی اســت، بنایی که هســته اولیه آن 
در ســال ۸۴۰ ه. ق و توســط احمدشــاه دکنــی بنا نهاده شــد. بنای 
منحصربه فــردی کــه از چندین صحــن، رواق و حجــره، حوض های 
بــزرگ و مناره هــای ســر بــه فلک کشــیده ساخته شــده اســت. 
 کاشــی کاری و گچ بری های این بنا چشــم هــر بیننــده ای را به خود 

خیره ساخته و همه را مبهوت شگفتی این هنر زیبا می کند.
اما تعجب بیشــتر نه از بابت معماری بی نظیر این بنا و نه بخاطرتاریخ آن 
است، بلکه به دلیل حجم باالی کنده کاری هایی است که بر در و دیوار این 

بنا دیده می شود.
وقتی از داالن اول بنا، برای عبور از صحن نخست به صحن داخلی حرکت 
می کنید بیشترین میزان کنده کاری ها را مشــاهده خواهید کرد، تمام 
دیوارهای این داالن مملو از یادگاری هایی اســت که با میخ ایجاد  شــده 
است!نکته تاســف بار اینکه این کنده کاری ها حتی بر روی سقف بنا هم 
دیده می شــود.دیوارهای صحن داخلی بنا و حتی داخل مقبره نیز از این 
کنده کاری ها در امان نمانده اســت و هر جای این بنا را نگاه کنید اسم، 
تاریخ و اشکال مختلف خودنمایی می کند.درب های چوبی این بنا که از 
چوب و عاج فیل ساخته شده است نیز در امان نبوده و افراد بی مسئولیت 
با وسایل مختلف سعی کرده اند تزئینات عاج های فیل را از میانه چوب ها 

خارج کنند و حتی قسمت هایی از این درب ها نیز شکسته شده است.

کاوش در محوطه باستانی پاسارگاد به کشــف تراشه های زائد حاصل از 
ساخت مکعب های سنگی زندان سلیمان، سفال شاخص هخامنشی و نیز 

سرپیکان سه پره مفرغی از همان دوره منتهی شد.
علی موسوی سرپرســت کاوش در محوطه باستانی پاســارگاد با اشاره 
 به این نکته که این کاربری برای بنا در دوره هخامنشــی قطعی نیســت 
تصریح کرد: غیر از فرض یاد شده، کاربری آرامگاهی و معبد نیز برای این 
بنا پیشنهاد شده است.به منظور یافتن پاسخی درخور و  شناسایی هویت 
واقعی بنا، گروه باستان شناســی حاضر تصمیم گرفت تا تپه کوتاهی  را 
که در جنوب شرق بنای زندان واقع اســت کاوش کند.  پیوند این پشته 
 با برج ســنگی به وضوح در نقشــه اولیه محوطه و تصاویر قدیمی هوایی 
دیده می شــود. او با بیان اینکه با بررسی های ژئو فیزیک سال های اخیر 
در حوالی بنا، شــواهدی از احتمال وجود ســاختمانی به شکل دروازه 
یافت شــده اســت افزود: اما پی بردن به آثار معماری نهفته و چگونگی 
ارتباط بنا با تپه جنوبی بدون انجام کاوش ممکن نبود. موســوی، کاوش 
محدوده برج سنگی را از اهداف اصلی برنامه طرح جامع باستان شناسی 
پاسارگاد اعام کرد که قریب به یقین در مجموعه بزرگتری قرار داشته و 
 به محدوده چهارباغ متصل بوده اســت. کاوش هــا در این فصل به نتایج 
 غیر مترقبــه ای از جمله کشــف آثــار معمــاری متفاوتی بــا بناهای 
شناخته شده هخامنشی در محوطه منتهی شد. کاوش در مرکز و دامنه 

شمالی تپه منجر به کشف آثار معماری منظمی با نقشه متقارن  شد.

حکاکی روی ديوارهای بنای ۷۰۰ ساله؛

 زخم بی توجهی بر پیکر تاريخ

کاوش در پاسارگاد منجر به کشف 
سفال شاخص هخامنشی شد

نگاه روز

در دل تاريخ

گزارش خبرنگار ديلی تلگراف:

اصفهان ما را وادار به سکوت کرد

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان از برگزاری آزمون 
جامع دوره های مدیریــت فنی دفاتر خدمات مســافرتی و تربیت 
راهنمای گردشــگری بناهای تاریخی و طبیعت گردی در اســتان 
اصفهان خبر داد. محسن یارمحمدیان با اعام این مطلب افزود: بیش 
از ۳۶۰ نفر از فراگیران دوره های تخصصی گردشگری در حوزه تربیت 
مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری در این آزمون 
که در اصفهان برگزار شد، شرکت کردند. وی تصریح کرد: این آزمون 
با حضور نمایندگان دفتر مطالعات آموزشی سازمان میراث فرهنگی 
کشور و بخش های مختلف سازمان برگزار شد. یارمحمدیان افزود: 
در این آزمون تعداد ۲۷۰ نفر از راهنمایان گردشگری در حوزه های 
راهنمایان بناهای تاریخی و همچنین طبیعت گــردی و ۹۲ نفر از 
فراگیران دوره های مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرتی برای کسب 

مدرک پایان دوره با یکدیگر به رقابت پرداختند.

معاون ســرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی اســتان 
از برگزاری اولیــن گردهمایی اعضــای انجمن حمایت از 

سرمایه گذاری گردشگری ایران در اصفهان خبر داد.
حمیــد امینی با اعام ایــن مطلب افزود: ایــن انجمن در 
راستای بیان مشکات سرمایه گذاران حوزه گردشگری و 
همچنین انتقال تجارب ارزنده سرمایه گذاران گردشگری 
به یکدیگر، در راستای توسعه گردشــگری ایران تشکیل 
شده اســت،از این رو اولین گردهمایی اعضای این انجمن 
 به میزبانی اداره کل میــراث فرهنگی اســتان اصفهان و 

سرمایه گذاران بخش خصوصی اســتان به ویژه دوستان 
سرمایه گذار شرکت مهستان نقش جهان در کاروانسرای 

تاریخی »مورچه خورت« برگزار گردید.
در ادامه این نشســت ناصــر مشــهدی زاده، دبیر انجمن 
حمایت از سرمایه گذاران ایران نیز تاکید کرد: این انجمن 
یک نهاد جدید التاسیس اســت که در حقیقت در راستای 
حمایت از سرمایه گذاری، تشــویق سرمایه گذاران بخش 
خصوصی بــرای حضور در صنعت گردشــگری و پیگیری 

مسائل و مشکات سرمایه گذاران پایه گذاری شده است.
در ادامــه ایــن نشســت، ده نفــر از ســرمایه گــذاران 
 بخش خصوصی گردشــگری اســتان اصفهان بــه بیان 
دیدگاه های خود در راســتای ســرمایه گذاری در حوزه 

گردشگری پرداختند. 

رقابت 36۰ فراگیر در دوره های 
گردشگری در اصفهان

برگزاری اولین نشست انجمن حمايت 
از گردشگری ايران در اصفهان

اين بنا به عنوان  قديمی ترين عصار خانه شهر در مرکز بازار واقع شده و تنها فضای 
تیرخانه آن باقی مانده است که در آن دو پاچال، دوتیر بزرگ و يک سنگ آسیاب 

با کتیبه ای بسیار زيبا و نفیس از آيه آخر سوره مبارک نون والقلم به تاريخ 1۰۹۴ 
هـ . ق و به خط استاد محمد محسن االمامی وجود دارد .

عصارخانه اخالقی )آقابزرگ(
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اخباريادداشت

به گزارش ایمنا، منصور نجفی مدیر منطقه 6 شــهرداری اصفهان اظهار 
کرد: اولین بازارچه تولیدات مشاغل خانگی بانوان، جنب خانه هنرمندان 
واقع در خیابان آبشار افتتاح شــد. وی با بیان اینکه مشاغل خانگی یکی 
از راهکارهای مناســب برای کاهش نرخ بیکاری و فراهم ســازی زمینه 
اشــتغال زنان محســوب می شــود، افزود: حمایت از زنان به ویژه زنان 
سرپرســت خانوار با برنامه ریــزی کارآمد، می تواند موجب اســتقالل 

خانواده و کاهش فشارهای اجتماعی و روانی آنان باشد.
وی با اشاره به راهبردهای احداث بازارچه تولیدات مشاغل خانگی بانوان 
بیان کرد: افزایش آگاهی، مهارت و عملکرد زنان سرپرست خانوار نسبت 
به قابلیت ها، توانمندی ها، خود بــاوری و اعتماد به نفس، از راهبردهای 

این طرح است.
نجفی عنوان کرد: مساعدت و حمایت از اقشار آسیب پذیر، تدوین برنامه 
 نقش آفرینی شــهرداری در مقوله کار و کار آفرینی بــا رویکرد کاهش

آســیب پذیری، تدوین برنامه نقش آفرینی شــهرداری در مقوله کار و 
کارآفرینی با رویکرد کاهش آســیب های اجتماعی و توســعه فرهنگ 
کارآفرینــی، تالش و کار در بین شــهروندان و ترویج تفکــر خیریه ای، 
ازجمله چشــم انداز بازارچه تولیدات مشــاغل خانگی بانوان است. وی 
تاکید کرد: به مناسبت هفته کرامت از 14 لغایت 22 مرداد ماه از ساعت 
9تا 12 ظهر و بعدظهر از ســاعت 18 الی 23، نمایشگاهی با عنوان طعم 

مهربانی در خدمت شهروندان است.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان، درخصوص پلمب دفترهای زیارتی 
غیرمجاز در اصفهان اظهار کرد: آن دسته از دفترهایی که زیارتی هستند، 
از سازمان حج و زیارت مجوز دارند که فقط یک مورد از این دفترها اخیرا 

پلمب شد.
غالمعلی زاهدی افزود: یک دســته از دفاتر متفرقه داریم که از سازمان 
مجوز ندارند و در حال فعالیت در زمینه زیارتی عتبات عالیات هســتند 
که سازمان حج و زیارت، این دســته از دفاتر را به نیروی انتظامی معرفی 

می کند و طی آن، دفاتر آنها پلمب می شود.
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان تصریح کرد: بر اساس گزارش ها و 
شکایت هایی که به دســت حج و زیارت می رسد، دفاتر مورد بررسی قرار 
داده می شوند؛ همچنین ســازمان حج و زیارت از روی تبلیغات برخی از 
دفاتر غیرقانونی، آنها را شناســایی کرده و پــس  از آن به مراجع قضایی 

معرفی می کند.
وی در رابطه با ثبت نام شــرکت افــراد عالقه مند در پیــاده روی اربعین 
حســینی گفت: ثبت نام مقدماتی پیاده روی اربعین حسینی آغاز شده 
اســت و عالقه مندان می توانند برای ثبت نام موقت به ســایت سماح به 
نشــانی samah.haj.ir مراجعه کنند و مراحل ثبت نام مقدماتی خود 

را انجام دهند.
زاهــدی در ادامه تصریح کرد: پــس از پایان ثبت نــام مراحل مقدماتی 
پیاده روی اربعین حسینی، به ثبت نام کنندگان برای انجام اقدامات الزم 
جهت اعزام، اعــم از تحویل مدارک و واریز وجه، اطالع داده می شــود تا 

برای تکمیل کردن کارهای خود اقدام کنند.
وی بیــان کرد: از حدود 3 ســال قبــل، عالقه مندان جهــت حضور در 
پیاده روی اربعین حسینی در سایت ســماح ثبت نام می کردند و در سال 
گذشــته، 80 هزار نفر اصفهانی از طریق این ســامانه، جهت شرکت در 

پیاده روی ویژه اربعین حسینی ثبت نام کردند.
مدیــرکل حج و زیــارت اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: پیش بینی 
 می شــود امســال بیش از 100 هزار نفر اصفهانی از طریق این سایت به

عتبات عالیات ویژه اربعین حسینی اعزام شوند.
وی اضافه کرد: تاریخ های مختلفی برای ثبت نام کنندگان و عالقه مندان 
در سایت سماح جهت اعزام به عتبات عالیات ویژه اربعین حسینی، درنظر 
گرفته  شــده اســت که عالقه مندان می توانند تاریخ اعزام خود را طبق 

زمانی که مدنظر داشتند، در سایت مشخص کنند.
 زاهدی درخصــوص اعزام زائــران به عتبــات عالیــات در روند عادی

تصریح کرد: روند عادی اعزام زائران به عتبات به  این  ترتیب اســت که در 
طول هفته، حدود 5 پرواز و هر روز، 1 گــروه 40 نفره به  صورت زمینی از 

استان اصفهان به عتبات عالیات اعزام می شوند.
وی تاکید کرد: به  طور متوسط در طول هفته 30 گروه از استان اصفهان 
به عتبات عالیات اعزام می شــوند،.در بعضی از ایام این آمار کاهش و در 
بعضی ایام هم افزایش می یابد که باالی 30 گروه در یک هفته به عتبات 

اعزام می شوند.
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهــان در پایان تصریح کــرد: با توجه 
به مشکالت امنیتی، شــرایط بیمه و پزشــکی، توصیه ما این است که با 
گروه هایی که تحت پوشش حج و زیارت هستند، به عتبات عالیات اعزام 
شــوند؛ چراکه از لحاظ پزشــکی، امنیتی و بیمه کامل، گروه های حج و 

زیارتی مطمئن هستند.

مدیر کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان در اولین نشســت اعضای 
انجمن حمایت از توسعه مناطق نمونه گردشــگری ایران و در جمع 
اعضای هیئت مدیــره این انجمــن و همچنین در حضور ســرمایه 
گزاران مناطق نمونه گردشــگری اســتان اصفهان اظهار داشت: در 
زمینه توســعه مناطق نمونه گردشــگری، دغدغه های زیادی پیش 
روی ما قرار دارد؛ بــه گونه ای که یکی از مهم تریــن دغدغه های ما، 
توسعه مناطق نمونه گردشــگری در پهنه اســتان، عدم همپوشانی 
قوانین و قواعــد نهادهای مختلف اداری کشــور در راســتای صدور 
مجوزهای مناطق نمونه گردشگری است؛ لذا معتقدم سازمان میراث 
 فرهنگی با همراهی این انجمن می بایســت بــه صورت جدی جهت

هماهنگ ســازی نهادهــای مختلف دولتــی در زمینــه حمایت از 
 بخش خصوصــی اقــدام نموده تــا در این راســتا بتوانیــم مناطق

نمونه گردشگری را توسعه دهیم.
 فریدون اله یاری  تاکیــد کرد: یکی دیگر از مهم ترین مشــکالت ما 
در حوزه توسعه مناطق نمونه گردشــگری، عدم ارائه مشاوره مناسب 
به سرمایه گذاران در گذشــته بوده؛ لذا در حالی که معتقدیم مناطق 
نمونه گردشگری نقش مهمی در توســعه صنعت گردشگری دارند، 
با این وصف می بایســت تالش کنیــم تا اســتانداردهای موجود در 
 حوزه مناطق نمونه گردشــگری را که عمدتا در روســتاها و مناطق

کم جمعیت شــکل می یابند، به ویــژه در حوزه زیســت محیطی، 
افزایش دهیم. در پایان این نشســت مقرر گردید تا اســتانداردهای 
 موجود جهت تعریف مناطق نمونه گردشــگری اســتان اصفهان، با

در نظر گرفتن سند آمایش استان، مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

افتتاح اولین بازارچه تولیدات مشاغل 
خانگی بانوان

مديرکل حج و زيارت استان اصفهان خبر داد:
 اعزام 30 گروه زائر اصفهانی در هفته

به عتبات عالیات

مدير کل میراث فرهنگی استان اصفهان:
توسعه مناطق نمونه گردشگری با جلب 

حمايت نهادهای دولتی

پیشنهاد سردبیر: 
مردم وجود بیکاری و گرانی را لمس می کنند

غالمحســین صادقیان با اشــاره به اینکه منطقه 14 یکی از مناطق حاشیه ای و 
جزو مناطق کم برخوردار شهر اســت، اظهار کرد: در دوره چهارم شورای اسالمی 
شــهر، نگاه ویژه ای به مناطق کم برخوردار شده اســت. وی افزود: با کمک منابع 
شهرداری مرکزی، پروژه هایی در این منطقه کلنگ زنی و بهره برداری می شود تا 
به توانمندسازی و توسعه زیرساخت های منطقه کمک کند. صادقیان ادامه داد: در 
سال جاری 19 میلیارد تومان از بودجه منطقه برای محرومیت زدایی این محدوده 
در نظر گرفته شده اســت و این مهم می تواند اثرات خوبی در منطقه پدیدارکند.

صادقیان با اشاره به پروژه های منطقه 14 عنوان کرد: باند شمالی خیابان ابوریحان 
بیرونی شرقی و بوستان شهید خطیبی به بهره برداری رســید. وی ادامه داد: آغاز 
عملیات اجرایی بوســتان و زمین ورزشــی روباز خیابان آزادی و بوستان درمحله 

باتان، با اعتبار 700 میلیون تومان احداث می شود.

 نظام رتبه بندی و بومتریکس، به عنوان واحدی از انجمن ملی تحقیقات اســپانیا 
)CSIC( اســت که به ارزیابی حضور پژوهشــی و آموزشــی دانشــگاه ها در وب، 
 از طریق وب ســایت های دانشــگاهی آنان می پردازد. این واحــد در جدیدترین

رتبه بندی خود درماه جوالی سال 2016، جایگاه 20 دانشگاه ایرانی حاضر در این 
رتبه بندی را اعالم کرد. براین اساس، دانشگاه صنعتی اصفهان که طی ادوار گذشته 
این رتبه بندی، همواره از دانشگاه های ایرانی پیشرو در رده بندی رتبه وب به شمار 
می رفت، در این دوره نیز ضمن حفظ جایگاه ســومی خود پس از دانشگاه تهران 
و دانشگاه علوم پزشکی تهران، به عنوان برترین دانشــگاه صنعتی ایران به لحاظ 
جایگاه وب دانشگاهی معرفی شد. دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 2014 در رتبه 

807 و در سال 2015 در رتبه 866 جهانی به لحاظ جایگاه وب قرار گرفته بود.

پیشتازی دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه بندی جايگاه وب نگاه ويژه شورای اسالمی شهر به مناطق کم برخوردار

خبر

معاون کمیتــه امداد اســتان اصفهــان گفــت: در 4 ماهه 
نخســت امســال بیش از یک هزار و 100 طرح  اشــتغال و 
خودکفایی بــرای نیازمندان اســتان اصفهان ایجاد شــده 
که بالغ بــر 140میلیــارد ریال هزینه در برداشــته اســت .  
حســن ملکوتی خواه با اشــاره به فعالیت های بخش اشتغال 
و خودکفایــی کمیته امداد اســتان اصفهان اظهار داشــت: 
یکی از سیاســت های کمیته امداد ، توانمندی و خود اتکایی 
خانواده های تحت حمایت و جلوگیری از بازگشت مددجویان 
به چرخه حمایت اســت. وی افزود: این کمیته در راســتای 
اهداف تعریف شــده، اقدام بــه برگــزاری دوره های آموزش 
فنی و حرفه ای ، حرفه آموزی فرزنــدان ، کاریابی و اجرای طرح 
اشتغال و نظارت بر حسن اجرای طرح اشــتغال کرده است.  
معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان با 
اشاره به اجرای طرح های خوداشــتغالی و ایجاد فرصت های 
شــغلی مناســب برای خانواده های نیازمند بیان کرد: هدف 
کمیته امداد، به کارگیری روش های موثــر و کارآمد با حفظ 
کرامت ، تامین عزت و استقالل اقتصادی مددجویان است. وی 
با اشــاره به اجرای بیش از  یک هزار و 100 طرح اشــتغال و 
خودکفایی در این نهاد تصریح کرد: در 4 ماهه نخست امسال 
بیش از 140 میلیارد ریال اعتبار در این زمینه هزینه شــده 
است که 29 مورد آن طرح تبدیلی توان افزایی به خودکفایی ، 
210  طرح توان افزایی )مشاغل خانگی(، 853 طرح در بخش 
خودکفایی ) خوداشــتغالی( و  47  طرح در بخش کارانگیزی 
صورت گرفته اســت .  ملکوتی خواه با اشــاره به سرفصل های 
طرح های اشتغال از جمله کشاورزی، شیالت، صنایع دستی، 
فعالیت های صنعتــی، معدنی و خدماتی گفــت : همچنین 
در سال گذشته 32 طرح کشــاورزی و باغداری، 323 طرح 
دامپروری، 5 طرح شــیالت، 182 طرح صنایع دستی، 306 
طرح صنعتی و معدنی و بیش از 200 طــرح خدماتی ایجاد 
شده اســت.  وی همچنین با تاکید بر اهمیت موضوع نظارت 
بر طرح های اجرا شــده، خاطرنشــان کرد: امســال 19 هزار 
و457طرح توســط ناظران این حوزه مورد بازدید قرار گرفته 
است. معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان،  
محل تامین اعتبار طرح های اشــتغال را منابع قرض الحسنه 
بانک ها، صندوق اشــتغال نیازمندان امداد و صندوق توسعه 
ملی عنوان کرد و اظهار داشــت: تامین اعتبارات اشــتغال، از 
محل قرض الحسنه بانک ها بیش از ســایر منابع بوده و امید 
اســت با همکاری بانک های عامل ، عملکرد این نهاد، امسال 
افزایش یابد. وی تصریح کرد: سیاســت جدید کمیته امداد 
بر این اســت که این کمیته، از یک نهاد حمایتی به یک نهاد 

کارآفرین تبدیل شود.

معاون اشتغال کمیته امداد مطرح کرد:
ايجاد بیش از 1100 طرح  اشتغال 

برای نیازمندان اصفهانی

امام جمعه موقت اصفهان با اشــاره به بیانــات اخیر رهبر معظم 
انقالب پیرامون برجام اظهــار کرد: رهبر معظم انقــالب از آغاز 
مذاکرات همواره هشدار می دادند که غربی ها به ویژه آمریکایی ها 
قابل اعتماد نیستند؛ ولی برای اتمام حجت و ثابت کردن حقانیت 

ایران به جهانیان، حاضر شدیم با آنها مذاکره کنیم.
حجت االسالم محمدتقی رهبر افزود: در دور جدید، بعد از دو سال 
مذاکره بر سر برجام توافق شــد؛ اما در موعد عمل به برجام، غرب 
دوباره با بهانه گیری های بیهوده از زیر بار مســئولیت در مسائل 

بانکی و اقتصادی شانه خالی کرد.
امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به نقش آمریکا در بدعهدی در 
اجرای برجــام، تصریح کرد: تمام این فتنه ها و توطئه ها زیر ســر 
آمریکا و برای مقابله با انقالب اســالمی است؛ قطعا آمریکا و غرب 
می خواهند با فشــار بر مردم، امت ما را نسبت به راهی که انتخاب 
کرده اند، سست کنند که البته این هدف هرگز محقق نخواهد شد.
بايد با قطع امید از غرب به استعدادهای کشور تکیه کنیم

حجت االسالم رهبر با اشــاره به تاکید مکرر رهبر معظم انقالب 
مبنی بر عدم اعتماد به آمریکا، بیان داشت: به گفته رهبر انقالب 
 آمریکایی ها اصال قابل اعتماد نیســتند و دروغگــو، نیرنگ  باز و

عهد شکن هستند و این مسئله واقعیتی غیرقابل انکار است.
امام جمعه موقت اصفهان تاکید کرد: باید بــا قطع امید از غرب، 
به استعدادهای داخل کشــور تکیه و اقتصاد مقاومتی را در کشور 

پیاده کنیم و دولت هم در حال انجام اقداماتی در این زمینه است.
وی خاطر نشان کرد: دنیا فقط غرب و آمریکا نیست. نفس ارتباط 
با جهانیان به معنای ارتباط با آمریکا و امید بستن به آمریکا نیست؛ 
ما با جهان آزاد و کشــورهای غرب و شرق از جمله روسیه، چین و 

هند ارتباطات سیاسی و اقتصادی داریم.
امام جمعــه موقت اصفهان مشــکل امروز را مشــکل اقتصادی 
دانست و عنوان داشت: هر چند بعضی از مسئوالن می گویند وضع 
اقتصادی خوب است، ولی مشــکل بیکاری و گرانی وجود دارد و 
رکود در جامعه حاکم است، مردم این واقعیت را لمس می کنند، 
خانه ای نیست که در آن جوان بیکار نباشد و روستاها هم مشکل 

خودشان را دارند.
واردات کاالی بیگانه برای جامعه مثل سرطان است

حجت االسالم رهبر با اشاره به واردات کاالهای خارجی از مجاری 
قانونی و قاچاق، گفت: همان طور که رهبر معظم انقالب فرمودند، 
متاسفانه کاالهای خارجی بازار ما را پر کرده و این باعث انبار شدن 

کارخانه هــای  جنس هــای 
داخلی شده است.

امــام جمعه موقــت اصفهان 
ادامــه داد: اصفهــان که یک 
شــهر صنعتی بــود، در حال 
حاضــر خوابیده اســت. یکی 
از کارخانه های بــزرگ لوازم 
خانگــی کــه 5 هــزار کارگر 
داشته، مجبور به تعدیل نیرو 
شــد و کارگرهای آن به 2 تا 

3هزار نفر رسیده است.
وی با غده ســرطانی خواندن 
واردات کاالی بیگانــه، اذعان 
داشــت: برای حل این مشکل 
باید دولت وارد شود و گمرک 
جلوی واردات را بگیرد؛ چرا که 
واردات کاالی بیگانه برای جامعه ما مثل ســرطان اســت و طبق 
فرموده رهبر معظم انقالب، کشتی هایی که قاچاق آورده و کشف 

می شوند، باید آتش زده شوند.
امام جمعه موقت اصفهان بیان کرد: البته ممکن است کاالهایی را 
برحسب نیاز، از خارج وارد کنیم؛ ولی به ازای آن باید صادراتی هم 
داشته باشیم. نکته بعدی این است که بدانیم چه چیزی ضروری 
و چه چیزی غیرضروری است که وارد کنیم؛ نه اینکه برنج، کفش، 

گندم، سنگ پا، چوب بستنی و این چیزها را وارد کنیم.
حجت االســالم رهبر اضافه کرد: نتیجــه ورود کاالهای خارجی، 
 خوابیدن صنعت و ماندن تولیــدات داخلی در انبار اســت. باید

سعی کنیم روی پای خودمان بایســتیم و تا جایی که می توانیم، 
دست به سمت بیگانه دراز نکنیم؛ از استعدادهای درونی استفاده 
کنیم تا با بیکاری و رکود مقابله شود و این همان چیزی است که 
رهبر معظم بر آن تاکید می کنند که تاکیدی عقلی هم هست و هر 

انسانی اینها را می فهمد.
مســئوالن نبايد با ترس و احتیاط در مقابل دشمن حرف 

بزنند
امام جمعه موقت اصفهان خاطرنشان کرد: تاکیدات رهبر معظم 
واقعا فصل الخطاب اســت. هر ایرانی که به عزت و سربلندی ایران 
ایمان دارد و ســالمت و عزت ایران و اســالم را می خواهد، به این 
مطالب باور دارد. دولت هم باید در برابر زیاده خواهی آمریکایی ها 
مقاومت کند و با همان اقتداری که رهبر با آن رو به رو می شــود، 
با آنها مقابله کند.حجت االســالم رهبر تاکید کرد: البته می بینیم 
که لحن دولتی ها در مقابل آمریکایی ها تندتر شده است؛ اما نباید 
این قدر با احتیاط و ترس و لرز در مقابل دشــمن حرف بزنند و به 
اینها امید داشته باشند؛ چرا که هر قدر ما در مقابل دشمن ضعیف 

عمل کنیم، جرئت و جسارتش را بیشتر کرده ایم.

حجت االسالم رهبر:

مردموجودبیکاریوگرانیرالمسمیکنند

دنیا فقط غرب و آمريکا 
نیست. نفس ارتباط 
با جهانیان به معنای 

ارتباط با آمريکا و 
امید بستن به آمريکا 

نیست؛ ما با جهان آزاد و 
کشورهای غرب و شرق 
از جمله روسیه، چین و 
هند ارتباطات سیاسی 

و اقتصادی داريم

مدیر ایمن ســازی صنوف ســازمان آتش نشــانی 
شهرداری اصفهان افزود: بافت ســنتی بازار اصفهان 
خطر بروز حوادث آتش ســوزی را افزایش می دهد؛ 
اما اقدامات پیشــگیرانه در رأس برنامه های سازمان 

آتش نشانی  قرار گرفته است.
 نورالدین میرممتاز گفت: وقتی وارد بازارهای سنتی

می شــویم، مــی بینیم که انواع و اقســام مشــاغل 
مثل ســاعت ســازی، پارچه فروشــی، قهوه خانه، 
خرازی، کتابفروشــی و کارگاه های متعدد تولیدی، 
 همگی در ارتباط با مواد قابل اشــتعال هستند که با

کوچــک ترین بــی دقتــی، منجر به آتش ســوزی 
گسترده می شوند.

وی با تاکید بر اینکه برای ایمنی بازارها، باید عزم ملی 
داشته باشیم و تمام ارگان ها، دستگاه ها  و همچنین 
کسبه شاغل در داالن ها و رسته های بازار، باید برای 
ایمن ســازی بازارها تالش کنند، اظهارکرد: باید به 
کســبه بازار تذکر دهیم که آمــوزش و آگاهی های 
پیشگیرانه برای شاغالن بسیار ضروری است؛ زیرا اگر 
آتش ســوزی در محل کارگاه به وجود بیاید، بازنده 
 اصلی خود کسبه هســتند که در طول سالیان دراز

ســرمایه ای فراهم کرده اند؛ اما ممکن است تمام آن 
در یک لحظه و طی یک سهل انگاری نابود شود.

مدیرعامل سازمان آرامســتان های شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: آرامســتان باغ رضوان از 3 فاز تشکیل شده  
و هزینه حفره های هر فاز بر اســاس مصوبه شــورای 

اسالمی شهر اصفهان مشخص شده است.
محمد پرورش با اشاره به اینکه 80 نفر عالم و 15شهید 
در آرامســتان بــاغ رضوان تدفین شــده انــد، افزود: 
 همچنین 89 نفر هنرمند و مشــاهیر در بــاغ رضوان

دفن شده اند.
مدیرعامل سازمان آرامســتان های شهرداری اصفهان 
ادامــه داد: قطعه 22 برای شــهدا و جانبــازان در نظر 

گرفته شده است.
 پرورش با تاکید بر احــداث موزه مشــاهیر، عالمان و

نام آوران در باغ رضوان گفت: ســازمان در نظر دارد تا 
آثار مشــاهیر، عالمان و نام آورانی را که در باغ رضوان 
تدفین شــده انــد، جمع آوری کــرده و بــرای عموم 

شهروندان در موزه به نمایش بگذارد.
وی عنوان کرد: در همین راســتا از خانــواده های علما 
درخواســت می شــود تا آثار متوفی خود را به سازمان 

آرامستان باغ رضوان ارائه کنند.
مدیرعامل سازمان آرامســتان های شهرداری اصفهان 
ادامه داد: شهروندان برای اطالعات بیشتر می توانند با 

شماره تلفن 35722030 تماس حاصل نمایند.

ايمنی بازارها عزم ملی 
می طلبد

80 عالم در آرامستان باغ 
رضوان آرمیده اند

شهرداریحمل و نقلاصناف

تاکسی فرودگاه اصفهان 
نوسازی می شود

محرومیت های اصفهان
 را ببینید

معاون حمــل و نقــل و ترافیک شــهرداری اصفهان گفت: 
همه تاکســی های فرودگاه یک مرتبه نوســازی می شود و 

خودروهای مدرنی جایگزین آنها می شوند.
علیرضا صلواتی در نشســت خبری اظهار کرد: چشــم انداز 
معاونت حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان، نظام و 
سیستم مدیریتی متناســب با کاربری ها و یکپارچگی بین 
حمل و نقل عمومی است. وی افزود: کاهش خودروهای تک 
سرنشین و تشویق شــهروندان برای استفاده از حمل و نقل 

عمومی در دستور کار قرار دارد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان، با اشاره به 
سیاســت های معاونت بیان کرد: توسعه حمل و نقل روان با 
اولویت همگانی و حفظ تثبیت کاربری های ترکیبی ازطریق 
حمل و نقل همگانی، از سیاســت های این معاونت اســت. 
صلواتی با تاکید بر اینکه افزایش ســرعت مطمئن و ترافیک 
روان، از دیگر سیاســت های حوزه حمل و نقــل و ترافیک 
 اســت، ادامه داد: همچنین آرام ســازی محدوه تاریخی، از

سیاست های کالن معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اســت. وی با بیان اینکه از ســال94 تا 1400، عمر متوسط 
 ناوگان اتوبوســرانی به 4ســال و تاکســیرانی به 5ســال

می رسد، خاطر نشان کرد: الزم اســت طی این مدت، سهم 
دوچرخه در سفرهای درون شهری به 15درصد برسد.

احمد شریعتی، عضو شــورای اسالمی شهر اصفهان، گفت: 
تابلوهای سطح شهر باید همزمان از طرف خدمات شهری 
و معاون فرهنگی اجتماعی شــهرداری مورد بررســی قرار 
گیرد. این موضوع دارای مصوبه منسجمی نیست و همین 
امر باعث دوگانگی در عملکرد آنها شــده است. وی افزود: 
نظارتی روی قیمت تابلوهای شــهری نیست و برای تابلوی 
یک کلینیک، دو و نیم میلیون تومان اجاره ماهیانه دریافت 
می شود. به چه قیمتی چنین هزینه هایی به مردم تحمیل 
می شود؟ این عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان با اشاره 
به اینکه گاهی سازمان بازرســی و نظارت، وظایف خود را 
انجام نمی دهد٬ افزود: گاهی آبروی شــخصی را بی دلیل 
می برند و در این موضوع اغماض هســت؛ در حالی که باید 
درخصوص داللی پیگیری شــود و این موضــوع با جدیت 
مورد بررســی قرار گیرد. شــریعتی تاکید کرد: متاسفانه 
ردیف بودجه حیدرآباد غیب شــده اســت و در سیســتم 
شــهری نیســت که این موضوع باید پیگیری شود. وی به 
اصفهان ستیزی در مجلس شورای اســالمی اشاره کرد و 
افزود: متاسفانه اصفهان ســتیزی در این مجلس هم ادامه 
پیدا کرده اســت و بر اســاس همین دیدگاه، دولت حق و 
حقوق اصفهان را پرداخت نمی کند؛ از نمایندگان مجلس 

می خواهیم محرومیت های اصفهان را ببینند.

شورا
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر: 

چه کسی بايد تکلیف را مشخص کند؟

ريو2016

یک شــرکت آلمانی، عینک هایی را ویژه ورزشکاران المپیکی 
 طراحی کرده کــه از قابلیــت منحصر بــه فردی بــر خوردار

 هستند.
شرکت »نایک« عینک های آفتابی ویژه ای را برای ورزشکاران 
دو و میدانی المپیک ریو با نام »وینگ« طراحی کرده که دارای 
شیشه های منحنی و الیه محافظتی در برابر پرتوهای خورشید 

است.
این عینک اطراف شقیقه را کامال پوشــش می دهد تا نیازی به 
وجود لوال در آن نباشــد. محصول جدید »نایــک« با همکاری 

شرکت اوپتیکال Zeiss آلمان طراحی شده است.
 روی این عینک، محفظه هایی از جنس ســیلیکون قرار دارد تا 
عمل تهویه صورت گیرد و مانع از غبار گرفتگی شیشــه های آن 

بر اثر رطوبت هوا و یا تغییر دما شود. 
 این عینک از قابلیت باالی آیرودینامیک نیز بهره برده اســت. 
وزن عینک جدید »نایک« ۱۰۵ گرم می باشد. قیمت »وینگ« 

در حدود ۱۲۰۰ دالر است.

کنعانی مدافع جدید استقالل از هواداران آبی خواسته تا منصوریان را 
حمایت کنند.

ورزشــکاران جالــب  حرکتــی  در  لبنانــی   ورزشــکاران 
 رژیم صهیونیستی را به اتوبوس خود راه ندادند.

پیش از مراسم افتتاحیه المپیک ۲۰۱6 که بامداد شنبه به وقت 
تهران برگزار شد، اتفاق جالبی افتاد. 

زمانی که ورزشــکاران لبنانی ســوار اتوبوس شــدند تا راهی 
ورزشــگاه ماراکانــای ریودوژانیرو شــوند، ورزشــکاران رژیم 
صهیونیســتی هم قصد داشــتند بــا همان اتوبــوس به محل 
برگــزاری افتتاحیــه ایــن بازی ها برونــد که لبنانی هــا مانع 
از این کار شــدند و درگیری لفظی هم بین طرفیــن روی داد. 
پس از این اتفاق مســئوالن برگزاری مســابقات بــرای اینکه 
جلوی درگیــری بیشــتر ورزشــکاران دو کشــور را بگیرند، 
 اتوبوس دیگری را در اختیار ورزشــکاران رژیم صهیونیســتی 

قرار دادند.
حــاج نیکوال، سرپرســت کاروان لبنان که مانع ســوار شــدن 
ورزشکاران رژیم صهیونیستی شد، در شــرح ماجرای رخ داده 
به روزنامه لبنانی »النهار« گفت: از راننده اتوبوس خواســتم که 
در را ببنــدد، اما راهنمای تیم رژیم صهیونیســتی مانع این کار 
شد. سپس من جلوی در ایســتادم و مانع ورود ورزشکاران آنها 
شدم، اما برخی از آنها ســعی کردند به داخل اتوبوس بیایند و با 

ما درگیر شوند.
 حــاج نیکــوال همچنیــن در گفت و گــو بــا خبرگــزاری 
»آسوشــیتد پرس« با اشــاره به اینکه کاروان لبنــان کاری به 
مشــکالت سیاسی دو کشــور ندارد، اظهار داشــت: به هر حال 
مشــکلی جزئی بود و در نهایت هم حل شد. ما تنها برای ورزش 

اینجا هستیم نه چیز دیگری!
در حدود یک دهــه از جنــگ 33 روزه رژیم صهیونیســتی و 
لبنان می گذرد، جنگی که در ســال ۲۰۰6 به کشــته شــدن 
۱۲۰۰ لبنانی از جمله صدها شــهروند بی گناه و کشــته شدن 
۱6۰ اســراییلی انجامید. از آن تاریخ تا کنون مرزهای دو کشور 
تا حدودی آرام اســت، اما کشــمکش سیاســی بین دو کشور 

همچنان در جریان است.

روز نخســت بازی هــای المپیــک ۲۰۱6 ریــو بــرای کاروان 
 کشورمان با حذف نیما عالمیان در رشته تنیس روی میز خاتمه 

یافت.
 ملی پوش تنیــس روی میز کشــورمان کــه در دور مقدماتی 
توانســته بود »جها کانــاک« ۱6 ســاله از آمریــکا را مغلوب 
 کنــد و به جــدول اصلی برســد، در دور نخســت بــه مصاف 
»اوویدیو اونسکو« از رومانی، نفر 78 رنکینگ جهانی رفت و در 
دیداری که تحت تاثیر حریف قرار داشــت، 4 بر یک مغلوب شد 
 و سومین و آخرین حذف شــده تنیس روی میز کشورمان لقب 

گرفت.
 عالمیان که در آخرین رده بندی جهانی در رده ۱۱۱ قرار گرفته 
است، در این دیدار با نتایج ۱۱ بر 7، ۱۱ بر 6، ۱۱ بر 9 و ۱۱ بر 4 
مغلوب شد و فقط در ست چهارم ۱۱ بر 9 برنده شد و از صعود به 

دور دوم باز ماند.
 بدیــن ترتیــب پرونده تنیــس روی میــز ایــران در المپیک 
 ۲۰۱6 ریو با حذف هر ســه بازیکن بسته شــد. نوشاد عالمیان، 
نیما عالمیان و ندا شهسواری در مجموع 4 دیداری که به میدان 
 رفتند، یک برد و 3 شکســت داشــتند که آن یک برد نیز سهم 

نیما عالمیان در دور مقدماتی بود.

عینک ويژه ورزشکاران المپیک 
طراحی شد

کنعانی: 
تا آخر پشت منصوريان هستیم

 لبنانی ها ورزشکاران اسرايیلی را 
به اتوبوس خود راه ندادند

پايان کار تنیس روی میز ايران 
در المپیک

فضای مجازی

هفته اول لیگ برتر فوتســال با حواشــی برای داوران 
 این رشــته همراه بود؛ چــرا که در 4 بــازی از ۵ دیدار 
برگزار شده داوران حاضر نشدند که به خاطر مشکالت 
مالی، نام اسپانسر را روی پیراهن خود حفظ کنند و به 
این ترتیب یا پیراهن خود را تغییر دادند و یا با برچسبی 

بر نام اسپانسر در مسابقه حاضر شدند.
این موضوع با واکنش کمیته داوران همراه شد و به این 
داوران در هفتــه دوم لیگ برتر قضاوت داده نشــد. در 
حالی که دبیرکل فدراسیون فوتبال و مسئوالن کمیته 
از عدم محرومیت ایــن داوران صحبت کردند؛ اما دقیقا 
همان داورانی که در 4 دیدار هفته نخســت این اقدام را 
انجام دادند از قضاوت در هفته دوم محروم شدند. جالب 
اینجاست که داور دیدار گیتی پســند و شهروند ساری 
که این اقــدام را انجام نداده بــود در هفته دوم قضاوت 
کرد.  از طرف دیگر صحبــت از محرومیت این داوران تا 
هفته چهارم شده است. جایی که قرار بود به این داوران 
پس از جلســه با علیرضا اســدی قضاوت داده شود؛ اما 
گویا این موضوع تمامی ندارد و مسئوالن کمیته داوران 
قصد دارند که با این برخوردها برای داوران محرومیت 

قائل شوند.
بهمن غفــاری عضو کمیته داوران و مســئول چیدمان 
داوری فوتســال در واکنــش به این موضــوع گفت: به 
هر حال این طبیعی اســت که یک داور اگــر در هفته 
اول قضاوت کرد، قضــاوت او در هفته چهارم باشــد و 
 ربطی به محرومیت ندارد. باز هم این توجیه مســئول 
کمیته داوران در حالی است که پیش از این گفته شده 
بود داوران در هفته سوم لیگ برتر قضاوت خواهند کرد. 
وی در این بــاره که علــت قضاوت کــردن داور دیدار 
تیم های گیتی پسند و شــهروند در هفته دوم چه بوده 

گفت:  به علت اینکه آنها قضــاوت خوبی در دیدار هفته 
نخست داشــتند مورد تشــویق قرار گرفتند و در هفته 

دوم هم به آنها قضاوت داده شد! 
این توجیه غفاری در حالی اســت که وحید عرض پیما 
داور بین المللی فوتسال کشورمان و تنها نماینده ایران 
در جام جهانی نیز مورد غضب مسئوالن کمیته داوری 
قرار گرفت. غفاری در مورد اینکه آیا قضاوت  عرض پیما 
در هفته نخســت خوب نبوده که در هفتــه دوم نیز به 
او قضاوتی داده نشــده، نیز گفت: به هر حال داستان او 
 فرق می کند. عرض پیما به خاطــر اینکه می خواهد در 
جام جهانی قضاوت کند از قضاوت در لیگ برتر انصراف 
داد. این صحبت مسئول کمیته فوتسال هم جای تأمل 
دارد؛ چرا که عرض پیما پــس از نامهربانی هایی که دید 
تصمیم کناره گیری از قضاوت در لیــگ برتر را گرفت. 
وقتی او در هفته اول قضاوت کرد و واکنش مسئوالن در 
قبال تصمیم آنها را دید برای حفظ تمرکزش تصمیم به 

خداحافظی در قضاوت لیگ برتر را گرفت. 
وقتی هــم این مســئله را بــا بهمن غفــاری در میان 
می گذاریم او در واکنش، خاطرنشــان می کند که بهتر 
است مسئوالن کمیته داوران در این باره صحبت کنند 

و قرار نیست او پاسخگوی خبرنگاران باشد!
به هر حال انتظار می رود که مســئوالن کمیته داوری 
جدای از اختالفات درونی و حب و بغض های شــخصی 
تصمیم بگیرند؛ چرا که هم اکنــون نزدیک رقابت های 
جام جهانی هستیم و تنها نماینده ایران در جام جهانی 
یعنی وحید عرض پیمــا نیاز به آرامــش دارد نه اینکه 
مســئوالن با روح و روان او بازی کنند و کار را به جایی 
برســانند که حتی او قید حضور در جــام جهانی را هم 

بزند.

در حالی کــه قرار بــود مجمــع انتخابات فدراســیون 
کاراته روز دوشــنبه ۱۱ مرداد در محل آکادمی المپیک 
تشکیل و تکلیف رییس این فدراســیون برای چهار سال 
 آینده مشــخص شــود، وزارت ورزش و جوانان با صدور

 اطالعیه ای خبر از تعویق این انتخابات داد.
در متن این اطالعیه آمد بود: »نظر بــه اظهار نظر برخی 
نهادهای رسمی کشــور مبنی بر وجود شــائبه در تایید 
صالحیــت تعــدادی از کاندیداهــای ثبت نام شــده در 
فدراســیون کاراته وضرورت تکمیل مراحل بازرســی و 
دریافت تایید کتبی صالحیت ازسوی نهادهای ذی ربط، 
 اعالم می دارد مجمــع انتخاباتی فدراســیون کاراته در 

روز یازدهم مردادماه برگزار نخواد شد.«
نکته اصلی در این زمینه اعالم نام اسامی هر ۲7 کاندیدای 
ثبت نامی بــه عنوان تایید صالحیت شــده ها از ســوی 
وزارت ورزش اســت. اینکه چه اتفاقی افتــاده که وزارت 
ورزش  وجود شائبه در برخی افراد تایید شده را دلیل لغو 
مجوز عنوان می کند مشخص نیست؟ مگر وزارت ورزش 
در زمان اعالم اســامی از مراجع ذی صالح استعالم های 
الزم را دریافت نکرده بود؟ با انتشار این اطالعیه مسئوالن 
وزارت به صورت رســمی اعالم کردند که قبل از تکمیل 
فرآیند کار، اقــدام به تایید صالحیــت برخی افراد خاص 
کرده اند. کاراته سال هاست از نداشــتن وحدت رویه در 
مدیریت خــود لطمه می خورد و متاســفانه مســئوالن 
ورزش هــم در این بین بــا تصمیمات غیــر منطقی و به 
دور از کارشناســی نه تنها به ســمت اصالح امور حرکت 
 نکردند که بیشتر به حاشــیه ها دامن زدند. سمت و سوی

 حرکت ها به ســمت افرادی خاص که خود حاشیه آفرین 
هستند تا حاشــیه زدا، کاراته را به ورطه اختالفات درونی 

سوق داده است. 

اینکه چگونه می شود وزارت ورزش برگزاری مجمع را به 
دلیل تکمیل نشــدن فرآیند تایید صالحیت فردی خاص 
به تعویق می اندازد ســوالی اســت که ذهن اهالی کاراته 
را مشغول کرده است؟ آیا کنار گذاشــتن فردی که برای 
حضور در انتخابات مشــکل دارد تا این اندازه ســخت و 
نشــدنی بود؟اما آنچه که بیش از به تعویق افتادن مجمع 
به چشم آمد، حواشی بود که روزهای منتهی به برگزاری 
مجمع اوج و شــدت گرفته بود. به واقع حواشی به وجود 
آمده بار دیگر نشان داد آنهایی که داعیه اعتالی کاراته را 
دارند، دلسوزی ظاهری داشــته و در باطن برای نگهداری 
امور حاضرند دســت به هر کاری بزننــد، حتی به قیمت 
بالتکلیف ماندن رشــته ای که هزاران طرفدار دارد و جزو 

مدعیان رقابت های آسیایی و جهانی است.
ســید حســن طباطبایی، سرپرست فدراســیون کاراته 
باوجود اینکه از این خانواده نیســت و آشنایی چندانی با 
این خانواده ندارد، اما چندی پیش به نکته مهمی اشــاره 
کرد که در آن زمان خیلی مــورد توجه قرار نگرفت؛ اینکه 
کاراته به نوعی اســیر مافیای درون است. جو سازی ایجاد 
شده در رسانه ها و فضای مجازی که به تخریب ها وتهمت 
در مســیر حمایت از کاندیدهای خاص کشیده شده بود 
دقیقا ثابت کرد حرف های چندی پیش سرپرست جوان 

فدراسیون با واقعیت امروز کاراته مطابقت دارد.
اکنون که مجمع انتخابات به تعویق افتاده و احتمال دارد 
حتی تا پایان مسابقات جهانی اتریش )آبان ماه( وضعیت 
فعلی ماندگار باشد، سرپرســت فدراسیون کاراته بهترین 
فرصت را دارد تا با سیاســتی منطقی آغازگر مبارزه با این 
مافیا باشــد و آب رفته را به جوی برگرداند و این می تواند 
بزرگ ترین و شیرین ترین دســتاورد انتخاباتی باشد که 

ناتمام ماند!

اتفاقی عجیب در کمیته داوران لیگ فوتسال؛

تصمیماتی که حاشیه ساز شد
افزايش ابهامات در کاراته با تصمیم وزارت ورزش؛

چه کسی باید تکلیف را مشخص کند؟

الهه احمدی با عنوان ششــمی بــه کار خود در 
المپیک پایان داد تا تاریخ برای او تکرار شود.

الهه احمدی تنها نماینده ایران است که توانست 
در روز نخســت المپیــک راهی فینال شــود. 
 او که پیــش از این در المپیک لنــدن نیز فینال 
رقابت ها را تجربه کرده بود، می توانســت اولین 
مدال بانوان ایران را در تاریخ المپیک ثبت کند،  
اما باز هم عنوان ششمی را به دست آورد تا تاریخ 

برای او تکرار شود.
احمدی کــه با کســب جایگاه ششــم المپیک 
بهتریــن نتیجه بانــوان ایــران را در المپیک به 
دســت آورد، بعد از المپیک لندن مادر شدن را 
تجربه کرد و مدت ها از تیراندازی دور شــد. بعد 
از بازگشت به دوران قهرمانی و عدم کسب نتیجه 
مطلوب در بازی های آســیایی اینچئون، شاید 
کمتر کســی فکر می کرد که احمدی به دوران 

اوج خود باز گردد،  اما او با تمرین و ممارست باز 
هم توانســت برای ورزش بانوان افتخار آفرینی 
کند و مدال طالی تفنگ بانوان را در جام جهانی 

آذربایجان به نام خود ثبت کند.
او در فینال فینالیســت های جــام های جهانی 
در رقابــت با قهرمانــان بنام تیرانــدازی جهان 
توانست عنوان نخســت را از آن خود کند و بعد 
از این رقابت ها جایگاه نخســت رنکینگ جهانی 
را در رشته تفنگ بادی به دســت آورد تا اولین 
ورزشــکار زن ایرانی باشــد که به ایــن جایگاه 
می رســد؛ امــا در زمانی کــه بانــوان تیرانداز 
 ایران بهترین نتایج تاریخ این رشــته را کســب 
می کردند بســیاری از ســفرها و اردوهای برون 
مرزی لغو می شــد. این در حالی بــود که رقبای 
المپیکی ایــران مدام مســابقه مــی دادند اما 
تیراندازی ایران نیز با شــیب مالیمی ســقوط 

می کرد. شــاید اگر روزی از تیراندازی به خوبی 
حمایــت می شــد و مــدام خبر لغو ســفرهای 
تیراندازان اعالم نمی شــد حاال شاید ایران مدال 
المپیک نیــز به دســت آورده بود. اگــر نگاهی 
اجمالی به برنامه تمرینی رقبای الهه احمدی در 
فینال بیاندازیم باید بگوییم که در حق او و دیگر 

تیراندازان ایران کم کاری شده است.
در ماه های آخــر پیش از المپیــک، تیراندازان 
ایران چنــد اردوی خوب برون مــرزی از جمله 
 آلمــان و فرانســه را تجربــه کردند امــا برای 
مدال آوری در المپیک نیــاز به برنامه ریزی بلند 
مدت اســت. احمدی یکی از امیدهــای کاروان 
ایران که بحق شایسته کسب مدال بود با ششمی 
المپیک ریو به کار خود پایان داد تا شــاید حاال 
حســرت روزهایی را بخورد که می توانست بهتر 

سپری شود.

حلقه های المپیک 
در شهر ريو حکمرانی می کنند

الهه احمدی 
در حسرت روزهايی که می توانست بهتر سپری شود!

آنتونیو کونته که در این تابستان با قراردادی سه ساله هدایت تیم فوتبال 
چلســی را بر عهده گرفته، ظاهرا روی کاپیتان 3۵ ســاله تیمش حساب 
ویژه ای باز کرده اســت. او در این باره گفت: تری همیشــه برای باشگاه 
چلســی بازی کرده و به نظرم او با تاریخچه این باشگاه عجین شده است. 
این برای من خیلی مهم است که جان می تواند توضیح دهد که بازی برای 
باشگاه چلسی، پوشیدن پیراهن این تیم با این نشــان )لوگو( چه معنا و 

مفهومی دارد. این موضوع خیلی مهم است.
 وی افزود: بــا تری صحبت کــرده ام و خیلی مهم اســت کــه رابطه ای 
این چنینی با هم در آینده داشته باشیم، چون او کاپیتان تیم ماست. این 
برای ما اهمیت دارد که او پیام های ما را گاهــی اوقات به بازیکنان انتقال 
دهد. باید بگویم جان نمونه خوبی در  جریان تمرینات چلســی است. او 

بازیکنی خوش رفتار و خوش برخورد است.

کریم بنزما، با شرکت در تمرینات رئال مادرید به زین الدین زیدان ثابت 
کرد که می تواند در دیدار فینال ســوپر کاپ برابر سویا به میدان برود.

دو تیم رئال مادرید و ســویا در چارچوب دیدار ســوپرکاپ اروپا، فردا 
به مصاف یکدیگر خواهند رفت. کریم بنزما، اولین قســمت از جلســه 
تمرینی خود را بدون هیچ مشــکلی در کنار دیگر بازیکنان رئال مادرید 
انجام داد؛ اما نتوانســت در ادامه تمرین حاضر شود و این احتمال وجود 
دارد که این مهاجم فرانسوی بازی مقابل ســویا را از روی نیمکت آغاز 
کند.  مصدومیت از ناحیه کمر و لگن، باعث شد تا بنزما در هیچ کدام از 
دیدارهای پیش فصل رئال مادرید قادر به بازی کردن نباشــد و احتماال 
در دیدار تدارکاتی یکشــنبه کهکشــانی ها در نروژ، زیدان شرایط را او 
برای حضور در فینال ارزیابی خواهد کرد.گفتنی اســت؛ رونالدو و بیل 
 نیز دیگر غایبان مادرید در دیدار برابر سویا هســتند و احتماال زیزو، از

 آلوارو موراتا در نوک پیکان خط حمله تیمش استفاده خواهد کرد.

کونته: تری می داند که پیراهن 
چلسی چه مفهومی دارد

 تالش بنزما برای رسیدن
 به فینال سوپرکاپ

برانکو ایوانکوویچ ســرمربی پرســپولیس حرف آخــر را درباره 
رامین رضاییــان زد. برانکــو  در تمرین پرســپولیس وقتی با 
سواالت مکرر خبرنگاران درباره رضاییان مواجه شد گفت:» من 
شــرایط این بازیکن را درک می کنم اما واقعا نمی توانیم کاری 
انجام بدهیم. تنها می توانم برایش بهترین ها را آرزو کنم، چون او 
بازیکن ملی پوش اســت، اما کادربازیکنانم پر است. از چه کسی 
باید بگذریم تا رضاییــان را بیاوریم؟ مثــال از حامد آقایی؟ این 
بازیکن زیر ۲3 سال است و لیست باالی ۲3 سال ما را پر نکرده، 
در حالی رضاییان بازیکن باالی ۲3 ســال است. من از همه شما 
می خواهم بحــث رضاییان را تمام کنید، چــون همه چیز تمام 

شده است.«

برانکو حرف آخر را زد جنجال دوباره در تیم ملیرازی که سخنگوی استقالل فاش کرد

قاب روز  درحاشیه

قرار بود تیم ملی ایران روز ۲3 مردادماه عازم ایتالیا شود تا اردوی خود را 
در شهر فلورانس برگزار کند؛ اما به احتمال فراوان این اردو لغو می گردد! 
با توجه به اینکه اردو پشت اردو لغو می شود، پوست کارلوس کی روش و 
تیم ملی کلفت شــده و به همین دلیل احتماال ظرف روزهای آینده خبر 

رسمی لغو این اردو در رسانه ها اعالم خواهد شد.
 ماجرا از این قرار اســت که فدراسیون فوتبال با مشــکالت عدیده مالی

 روبه رو اســت. تا این لحظه هیچ پولی برای رزرو هتــل و زمین تمرینی 
پرداخت نشــده و آژانس هواپیمایی طرف قرارداد فدراسیون هم به دلیل 
طلب سنگین، حاضر نشــده بلیت ســفر به ایتالیا را در اختیارشان قرار 
دهد. همه این مشکالت باعث شــده تا این لحظه فدراسیون فوتبال هیچ 

قراردادی با طرف ایتالیایی امضا نکند.

 خیلی ها می خواســتند بدانند که بهرام افشــارزاده خودش استعفا داد و 
از اســتقالل رفت یا او را اســتعفا دادند. نگاهی به حرف های پندار توفیقی 
 پاســخ این پرســش جامعه را می دهد. توفیقی در گفت وگو با رادیو گفت: 
» افشــارزاده کارمند وزارت ورزش بــود و وزارت از او خواســته بود که به 
اســتقالل بیاید و زمانی هم که وزارت ورزش خواســت، ایشان از استقالل 

با طیب خاطر رفت.«
 در واقع به نظر می رســد توفیقی یا عامدانه یا غیر عمــدی عمال گفته که 
وزارت ورزش از افشــارزاده خواسته که از اســتقالل کنار برود و افشارزاده 
هم این کار را انجام داده اســت. با رمز گشایی حرف های سخنگوی باشگاه 
استقالل حتی می توان فهمید در تمام این دو سال و نیم افشارزاده از بودن 

در استقالل  راضی نبوده است. 
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روان شناسی شخصیت 

داستان  کوتاهحکایت ها

پیشنهاد سردبیر: 
کتاب های مفید و الهام بخش بخوانید
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دانستنی ها

 -  تنها 5 کیلوگرم اضافه وزن باعث می شــود نیرویــی برابر با 15 تا 
30 کیلوگرم بیشتر به هر زانوی شما وارد شود. 

 - اگــر چشــم انســان یــک دوربیــن دیجیتالــی بــود، حدود 
576 مگاپیکسل کیفیت داشت. 

- گوگل قصد دارد تا پیش از ســال 2020 همه 129 میلیون کتاب 
مطرح و شاخص موجود جهان را اسکن کند. 

- موسیقی می تواند گذر زمان را ســریع تر نماید، تمرینات بدنی را 
بهبود ببخشد و همچنین احساس درد را در شما کاهش دهد. 

- انسان با خوردن 20 نیش از زنبور عسل در آن واحد، خواهد مرد. 
- گاهی افرادی که هزاران کیلومتر از شــما فاصله دارند نســبت به 
آنهایی که حتی در کنارتان هســتند، احســاس خوش آیندتری به 

شما می دهند!
- با 3 بــار ورزش کردن بــه مــدت 20 دقیقه در هفته احســاس 

خوشحالی شما 10 تا 20 درصد افزایش می یابد. 
- ماموت ها که 10 هزار ســال پیش منقرض شدند تا 6 سالگی شیر 

مادرشان را می خوردند. 
- مغز در هنگام خواب فعال تر از وقتی است که تلویزیون می بینید. 
 - طبیعــت ســیاره اورانوس بــر خالف زمیــن دو قطبــش گرم و

 قسمت های استوایی آن بسیار سرد است. 
- هر چروک ایجاد شده در پیشانی نتیجه 200000 اخم است. 

- بیشتر سردردهای معمولی از کم نوشیدن آب است. 
- داشتن دختر باعث می شود امید به زندگی در پدران افزایش یابد. 

-6 درصد مــردم دنیا می توانند به 3 زبان و یا بیشــتر از آن صحبت 
کنند. 

مثبت اندیشی

با باال بردن ارتعاشات، به خواسته هایت برس  
همه چیز در این دنیا از انواع و اقســام انرژی ها در ســطح بسامدی 

متفاوتی تشکیل شده است. 
در این کــره خاکــی افکار، احســاس، شــخص یا شــی فرکانس 
منحصر به فردی از خود ســاطع مــی کند. این ارتعاشــات، مثبت 
 یــا منفی هســتند و تو مــدام آگاهانــه یــا ناآگاهانــه در معرض

 آنها قرار داری.
  باال بردن ارتعاش خیلی ســاده اســت و تــو با انجام چنــد راهکار

 می توانی ارتعاش خود را باال ببری و به خواســته هایت برسی. افکار 
وقایع و موارد منفی، انرژی منفی دارند و ارتعاششــان خیلی پایین 
است. حتما گاهی احســاس پوچی کرده ای، زمانی چنین احساسی 

به تو دست می دهد که بسامد ارتعاشی تو پایین باشد. 
در چنین حالتی باید فوری به موارد خوب و مثبت فکر کنی تا حال و 
هوای بهتری پیدا کنی؛ مثال به خاطره خوشی بیندیش که می تواند 

شادابت کند. 
باال بردن ارتعاش به این معنا نیســت که فورا فردی شــادتر بشوی. 
زمانی کــه به هر طریقــی انرژی خــود را باال می بــری از کائنات، 
 هوشــیاری جمعــی، هدایــت و راهنمایــی بیشــتری را دریافت 
می کنی، چون تمام اینها در سطحی باالتر مرتعش می شوند. وقتی 
تو با این موارد هم ردیف باشی، اطالعاتی مفید از اطراف خود کسب 

می کنی و با محیط و کائنات هم نوا می شوی. 
به عبارت دیگر باال بــردن ارتعاش؛ یعنی باال بــردن میزان درک و 

هوشیاری. 

میچل در ســال 1980 دوباره به مقام شــهردار منصوب گردید.
در ایــن هنــگام آماکس بــرای مصالحه بــا شــهر امتیازهای 
 متعددی اعطا کرد: ســاختن تونل هایی بــرای انتقال کارکنان،

 تعهدنامه هایی مبنی بر عدم اختالل در عبــور و مرور، پرداخت 
هزینه پاکســازی پیش از شــروع کار و ... اما هیچ کــدام موثر 
واقع نشــد. این شــرکت میلیــارد دالری با ســیزده عضو تمام 
 وقت در کنگره ســانجام نه فقط به دســت میچل و مردم شــهر 
کرستد بات، بلکه به دلیل رکود اقتصادی سال 1981 )که تنزل 
ارزش مولیبدن و در نتیجه کاهش ســود این پــروژه را به همراه 
داشــت( از میدان به در شــد. میچل و کرســتد بات پیروز شده 
بودند؛ میچل به یک چهره سرشــناس ملی تبدل شده بود. با این 
حال در سال 1982 در رقابت برای کســب مجدد مقام شهردار 
شکست خورد. اخیرا در یک مصاحبه اذعان کرد که فقدان بارش 
 برف در آن ســال به اقتصاد آن شــهر کوچک لطمه زده بود و او 
می بایست توجه بیشــتری به دغدغه های شهروندان می کرده 
است. یکی از کرســی های نمایندگی ایالت کلورادو خالی شده 
بود. بسیار بعید به نظر می رسید شــهردار سابق شهری کوچک 
که جان می دهد برای اسکی، بتواند در این انتخابات برنده شود؛ 
چرا که اغلب رای دهندگان، روســتاییان زحمــت کش آفتاب 
 سوخته و کارگران بیکار کارخانه فوالد بودند و دنبال نماینده ای 
می گشتند که به اصطالح درد آنها را بداند. میچل دالورانه در این 
نبرد انتخاباتی مبارزه کرد؛ برای این منظور روزی شانزده ساعت 

کار می کرد و در عرض یازده ماه فقط نه روز استراحت کرد. 
شــعار او در آن انتخابات این بود: »او یکی دیگــر از آن قرتی ها 
نیست!« شاید این شعار کامال مناســب حال او بود. دلیل عمده 
شکست او در آن انتخابات اعمال نفوذ ریگان رییس جمهور وقت 
بود که نقش دموکرات ها را در سراســر کشور کم رنگ کرده بود. 

با این حال میچل تا جایی پیش رفت که هیچ یک از کارشناسان 
سیاســی حتی فکرش را هم نمی کرد و بعد باز تا آســتانه مرگ 

پیش رفت! 
پس از یک عمل جراحی برای برطرف کردن مشکل پلک هایش 
مقدار زیادی مورفین به او تزریق شد. یک روز صبح، ضربان قلب 
او به شــدت افزایش یافت. اگر تحت مداوا قرار نمی گرفت قلبش 

به راستی می ترکید. 
در حالی کــه دوران نقاهت خود را می گذرانــد، تونی رابینز با او 
تماس گرفت و او را برای آخر هفته دعوت کرد. وقتی زمان مراسم 
راه رفتن روی آتش رابینز فرا رسید، میچل به دو مرد یاد داد تا او 
را از پشت، روی زغال های برافروخته بکشانند. با اینکه پاهایش 
بیشــتر از همه با زغال ها تماس داشــت، هیچ اثری از سوختگی 
 در آن مشــاهده نشــد. از آن پس تونــی رابینز مرتبــا از او در 
همایش هایش دعوت به عمل می آورد. نیازی نیست که میچل 
متن سخنرانی هایش را از پیش آماده کند، بلکه به جای آن شرح 
زندگی اش و چالش ها و پیروزی هایی را که پشــت ســر نهاده 

است بازگو می کند. 
در ســال 1987 میچل متوجه شــد فرصت خوبی برای کسب 
درآمد ازداســتان زندگی اش دارد و به همین دلیل به سخنرانی 
در همایش ها رو آورد. مضمون ســخنان او درباره مداومت بود. 
میچل هیچ وقت از خودش قطع امید نکرد، اگر چه برای این کار 

از هر جهت حق داشت. 
وقتی از او سوال شد باشــکوه ترین دستاورد خود را چه می داند، 
جواب داد: معرفی ابزاری برای نجات مردم. این شــامل نوجوان 
سیزده ساله ای می شود که سه بار اقدام به خودکشی کرده بود، 
همچنین پرستاری که برای خودکشی، برنامه ریزی می کرد؛ اما 
پس از حضور در یکی از همایش های میچل نظرش را تغییر داد. 

دبلیو میچل در ســمت نایب رییس پارک هــای ملی و انجمن 
پاســداری از محیط زیســت خدمت کرده و یکی از شهود ثابت 
کنگره اســت. همچنین مدتی عضو یک گروه دوســتدار محیط 
زیســت با هدف مدیریت صحیح توســعه به نام امریکن چپتر و 
مجری یک برنامه معروف تلویزیونی در کلورادو به نام پی بی اس 
بود. مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت عمومی از 
دانشــگاه کلورادو اخذ کرد و آن را با افتخار در دفتر کارش کنار 
مدرک تحصیلی ای که در جوانی از دانشکده تفنگداران دریایی 
گرفته بود، نصب کرده اســت. او منازلی در سانتا باربارا و هاوایی، 
و دفترهایی در کلورادو و اســترالیا دارد. مقاالت متعددی نوشته 
و کتابی پر فروش تحت این عنوان به رشته تحریر در آورده است: 
»مهم نیســت چه اتفاقی برای شــما می افتد، مهم این است که 
شما چه واکنشی در قبال آن صورت می دهید.« او به تالش های 
خود برای پاسداری از محیط زیســت ادامه می دهد و هم اکنون 
برای مردم سراســر جهان ســخنرانی می کند و بــه آنان درس 

زندگی می دهد. 

بازگشت از دوزخ...آن هم دوبار! )قسمت آخر( 

چهره خوانی به این معناســت که شــما فقط با نگاه کردن 
به صورت اشــخاص به شــخصیت آنها پی ببرید. این عمل 
در اعصار مختلف نیز توســط مردم انجام می شــده است. 
شناختن افراد تنها از روی خصوصیات ظاهری آنها مسئله 

بسیار جالبی است. 
 نکات ظریــف، دقیــق و پیچیدگی های بســیاری در علم 
 چهره خوانــی وجــود دارد. اینک به حاالت چهــره که به

 13 مورد تقسیم شده می پردازیم. 
1- چهره مســتطیل طولی یا درخت چهره )دراز و 

کشیده(:
در اکثر مردم دیده می شود. رشــد آنها کند ولی یکنواخت 

و پیوسته است.
 شاخه هایشان را گسترده می کنند تا نزدیکان و وابستگان 
را در ســایه خود حفظ کننــد. این افراد قاطــع، جنگجو، 
با اســتعداد و دارای صبر و تحمل زیاد بــوده و توانایی حل 
مشــکالت در آنها بیشتر اســت. جذابیت و خوش ترکیب 
بودن صورت این افراد نشــانگر این اســت که آنها معموال 
کارهای خود را نصفه ونیمه رها نمی کنند و عادت به انجام 
امور به طور تمام و کمال دارند. در سمت مدیر و فرمانده به 

خوبی پیشرفت می کنند. 
 اگر جلو پیشــرفت آنها گرفته شــود ضعیف شــده و درجا 

می زنند. 

2- چهره مســتطیل عرضی )ضلع بزرگ در باال( یا 
دیوار چهره: 

مانند دیوار ثابت و اســتوارند و در بحث ها برنده می شوند. 
از خطر آگاهند و به اســتقبال آن می روند. سریع هستند 
و آمادگی هر کار دشــواری را دارند. ممکن اســت شــب 
هزار طرح بریزنــد و صبح همان طرح اولیــه را اجرا کنند. 
 عصبی هســتند و همراهان خــود را ناراحت مــی کنند و

 معذرت خواهی برایشان دشوار است. 
زنان این چهره حادثه جو هستند و زندگی زناشویی خوبی 

ندارند و اکثرا از همسرانشان جدا می شوند. 

کتاب هــای الهام بخش در حقیقت اندیشــه و احســاس 
نویسندگان موفقی اســت که همیشه در پیش شما حضور 
دارنــد. مطالعه کتاب هــای الهام بخش شــبیه مالقات و 
معاشرت با افراد موفق اســت. وقتی شما با آدم های موفق 
نشست و برخاست می کنید حس اعتماد به نفس در شما 
به وجود می آید گویی که این حس کامال مســری اســت. 
هنگام نشســت و برخاست با انســان های موفق ایده های 
 ذهنی و احساســات قلبی آنها به شــدت در شــما تاثیر 
می گذارد زیرا وجود هر کس در هاله ای از انرژی قرار دارد. 
این انرژی ها که بیشتر منشأ ذهنی دارند اطراف هر شخص 
را فرا گرفته اند. انرژی های ذهنی بســته به نوع اندیشه ای 
که شخص در سر می پروراند فرکانس های متفاوت دارند؛ 
مثال نیت خوبی کردن، فرکانس متفاوتی نســبت به نیت 
آزار و اذیت کردن دیگران دارد. انســان های موفق و دارای 
اعتماد به نفس باال وکسانی که ذهنیت مثبت دارند انرژی 
مثبتی را از خود بیــرون می تابانند. مطالعــه کتاب های 
الهام بخش و ســودمند نیز تابش های ذهنی نویســنده را 
به شما انتقال می دهد. بنابراین کتاب هایی را بخوانید که 
به شما ایده و شــهامت عمل می دهند  به ویژه کتاب هایی 

را مطالعه کنید که زندگینامه افراد موفق را نوشته است. 

- اگر با کسی وارد جنگی می شــوی و مطمئن هستی از او 
کتک می خوری، باید اولین مشــت را تو بزنی، چون فقط 

برای همان یک مشت فرصت داری. 
- خوشــبختانه دنیــا مانند چراغی اســت که می شــود 
خاموشــش کرد. کافی اســت پنجره را ببنــدی و بعد هم 

چشمانت را. 
- وقتی تحصیلکرده هستید که بتوانید تقریبا هر حرفی را 
بشنوید بدون آنکه عصبانی شوید یا اعتماد به نفستان را از 

دست بدهید.  
- وقتی عدم اعتماد شروع شود، صمیمیت از بین می رود. 

- کســی که به هیچ کــس اعتماد نــدارد در درجه اول به 
خودش اعتماد ندارد. 

- در عزت نفس، ســخن از نفس در میان است نه از مال و 
مکنت و تایید و تحسین. 

- اعتماد به نفس این اســت که به انجــام کارهایی اعتقاد 
داشته باشــید، در حالی که هنوز نمی توانید شاهد انجام 
آنها باشید. پاداش شــما این است که شاهد انجام کارهایی 

باشید که به آنها اعتقاد داشته اید. 

اعتماد به نفس

هایالیت

»روزی پادشــاهی به بهلول گفت: بزرگ ترین نعمت 
الهی چیســت؟ بهلول جواب داد : بــزرگ ترین نعمت 
الهی عقل است. خواجه عبدا... انصاری نیز در مناجات 
خود گوید: خداوندا آنکه را عقــل دادی ، چه ندادی و 

آنکه را عقل ندادی ، چه دادی؟«

 » پادشــاهی بــه عارفــی رســید، از او پنــدی 
خواســت.  عارف گفت: هــر آنچــه را در آن امید 
رستگاری است، بگیر و آنچه را در آن خطر هالکت 

است ، رها کن«

گوینــد: روزی خلیفــه از محلــی می گذشــت، 
 دیــد کــه بهلــول ، زمیــن را بــا چوبی انــدازه 

می گیرد.
 پرسید: چه می کنی؟

 گفــت: مــی خواهــم دنیــا را تقســیم کنــم 
 تــا ببینــم به مــا چقــدر می رســد و به شــما 

چقدر؟ 
هر چــه ســعی مــی کنــم ، مــی بینم کــه به 
مــن بیشــتر از دو ذارع )حــدود یــک متــر( 
 نمی رســد و بــه تو هــم بیشــتر از ایــن مقدار 

نمی رسد.

آورده اند روزی حاکم شهر بغداد از بهلول پرسید: 
آیا دوست داری که همیشه ســالمت و تندرست 

باشی؟ 
بهلول گفت : خیر زیرا اگر همیشــه در آســایش 
به ســر برم ، آرزو و خواهش های نفســانی در من 
 قوت می گیــرد و در نتیجــه ، از یاد خــدا غافل 

می مانم. 
خیر من در این اســت که در همین حال باشم و از 
پروردگار می خواهم تــا گناهانم را بیامرزد و لطف 
و مرحتمــش را از من دریغ نکنــد و آنچه را به آن 

سزاوارم به من عطا کند.

 در یکــی از روزها شــیوانا پیــر معرفت، از روســتایی
 می گذشت که به دو کشــاورز بر خورد می کند. هر یک 

از او می خواهند که دعایی برایشان داشته باشد.
شــیوانا رو به کشــاورز اول مــی کند و مــی گوید : تو 

خواستار چه هستی ؟
کشــاورز می گوید : من مال و منال می خواهم که فقر 

کمرم را خم کرده است.
شــیوانا می فرماید: برو که هستی شنواست و اگر همین 
خواسته را از درونت بخواهی به آن می رسی و نیازی به 

دعای چون منی نداری.
رو به دهقان دوم می کند که تو چه ؟

او می گوید: من خواهان تمام لذت دنیایم !
شیوانا می گوید: هستی صدای تو را هم شنید .

ســال ها می گذرد روزی شــیوانا با پیروانش از شهری 
می گذشت که خان آن شــهر به استقبال می آید که ای 
شیوانای بزرگ دعای تو کارســاز بود؛ چرا که من امروز 

خان این دیارم و خدم و حشمی دارم چنین و چنان.
شیوانا گفت: هستی پیام تو را شــنید که هستی شنوا و 

بیناست.
خان می گوید: اما آن یکی دهقان چه.

او در خرابــه ای نزدیک قبرســتان مســت و الیعقل به 
زندگی در حالت دایم الخمری گرفتار است.

شــیوانا گفت : او تمام لذت های دنیا را می خواســت و 
اکنون صاحب تمام لذت های بی ارزش این دنیاست.

عقل، بزرگ ترین نعمت الهی 

محافظت از خویشتن 

تمام لذت دنیاخطر سالمتی و آسایش عبرت 

شخصیت شناسی و نوع حاالت چهره )1( 

کتاب های مفید
 و الهام بخش بخوانید 

شخص ساده لوحي مکرر شــنیده بود که خداوند متعال ضامن رزق 
بندگان است و به هر موجودي روزي می رســاند. به همین خاطر به 
این فکر افتاد که به گوشــه مسجدي برود و مشــغول عبادت شود و 
از خداوند روزي خــود را بگیرد. به این قصد یک روز از ســر صبح به 
مسجد رفت و مشغول عبادت شد همین که ظهر شد از خداوند طلب 
ناهار کرد. هرچه به انتظار نشست برایش ناهاري نرسید تا اینکه شام 

شد و او باز از خدا طلب خوراکي براي شام کرد و چشم به راه ماند.
 چند ســاعتي از شب گذشــته درویشي وارد مسجد شــد و در پاي 
ستوني نشست و شمعي روشن کرد و از »دوپله« خود قدري خورش 

و چلو و نان بیرون آورد و شروع کرد به خوردن.
 مردک که از صبح با شــکم گرســنه از خدا طلب روزي کرده بود و 
در تاریکي و به حســرت به خوراک درویش چشــم دوخته بود، دید 
درویش نیمــي از غذا را خــورد و عنقریب باقیــش را هم مي خورد 
بي اختیار ســرفه اي کرد. درویش که صداي ســرفه را شنید گفت: 
»هرکه هستي بفرما پیش« مرد بینوا که از گرسنگي داشت مي لرزید 
پیش آمد و بر سر سفره درویش نشست و مشغول خوردن شد. وقتي 
سیر شد درویش شرح حالش را پرسید و آن مرد هم حکایت خودش 
را تعریف کرد. درویش به آن مرد گفت: »فکر کن اگر تو سرفه نکرده 
بودي من از کجا مي دانســتم که تو اینجایي تا به تو تعارف کنم و تو 

هم به روزي خودت برسي؟
شکي نیســت که خدا روزي رسان است؛ اما یک ســرفه ای هم باید 

کرد!«

خدا روزي رسان است
 اما یك سرفه ای هم باید کرد!

کاریکاتورشعرضرب المثل

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی
فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست
پرسید زان میانه یکی کودک یتیم:

کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست؟
آن یک جواب داد: چه دانیم ما که چیست؟

پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست
نزدیک رفت پیرزنی گوژپشت و گفت:
این اشک دیده من و خون دل شماست
ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است

این گرگ، سال هاست که با گله آشناست 
***

شنیده اید که آسایش بزرگان چیست
برای خاطر بیچارگان نیاسودن

به کاخ دهر که آالیش است بنیادش
مقیم گشتن و دامان خون نیالودن

همی ز عادت و کردار زشت کم کردن
هماره بر صفت و خوی نیک افزودن
ز بهر بیهده، از راستی بری نشدن
برای خدمت تن روح را نفرسودن

رهی که گمرهیش در پی است نسپردن
دری که فتنه اش اندر پس است نگشودن 

***
نگردد پخته کس با فکر خامی
نپوید راه هستی را به گامی

تر و توش هنر می باید اندوخت
حدیث زندگی می باید آموخت

بباید هر دو پا محکم نهادن
از آن پس، فکر بر پای ایستادن
پریدن بی پر تدبیر، مستی است

جهان را گه بلندی، گاه پستی است

پروین اعتصامی
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حوادثيادداشت

پیشنهاد سردبیر: 
اشباح گفتند مادرم را بکشم!

 زوج جــوان آمریکایی، در اقدامی هولناک پســر 4ســاله ای را
به قتل رسانده و سپس جسدش را به آتش کشیدند.

 این زن و مرد متهم هســتند که پســر بچه را به شدت گرسنه 
وتشــنه نگه داشــته اند تا بمیرد؛ سپس پیکر پســرکوچک را 
درحیاط خانه شــان به آتش کشــیدند تا اثری از او باقی نماند. 
اما ماموران در پــی تماس همســایگان، خود را بــه خانه این 

جنایتکاران رسانده و بقایای جسد او را کشف کردند.
یکی از ماموران پلیس گفت جســد پسرکوچک به قدری نحیف 

بود که ابتدا تصورکردیم یک ساله است.
یکی از همســایگان این زن، به پلیس گفته زن ســنگدل اغلب 
مواقع پسر 4 ساله اش را در حیاط پشــتی خانه زندانی می کرد 
و صدای ناله های ضعیف پســر بچه به گوش می رسیده است.در 
حال حاضر هر دو متهم با قرار وثیقه دو میلیون دالری در زندان 

به سر می برند.

تصاویر ضبط شــده، قتل زن جــوان با شــلیک 5 گلوله پلیس 
آمریکایی را بر مال کرد.

هفته گذشــته، فیلم دوربینی که به بدن پلیس آمریکایی وصل 
بود، فاش کرد که چطور پلیــس، یک زن بی گناه را با شــلیک 
گلوله به قتل رســاند. به گزارش دیلی میل، این کشــمکش بین 
 افســر پلیس و خانم لوریل سینگین 27 ســاله، تنها چند دقیقه

به طول انجامید کــه 30 ثانیه از آن ضبط شده اســت. خانواده 
مقتول برای دادخواهی، علیه این پلیس شــکایت کرده و پرونده 
تشکیل داده اند؛ اما این افسر پلیس گفته مقتول، قیچی به دست 
 داشــته و او از ترس جانش مجبور به شلیک شــده است.تصاویر

ضبط شده نشــان می دهد که پلیس، وی را به روی زمین پرت 
 کرده و هنگامی که از جایش بلند شــده تا به سمت پلیس بیاید،

5 بار به او شلیک می شود.

سه جوان شــیطان صفت، به جرم تجاوز وحشــیانه و شکنجه 
دختری 15 ساله دستگیر شــدند. متهمان پس از تزریق کراک 
 و هروئین به دختر بی پناه، وی را به طرز وحشیانه، مورد تعرض

قــرار دادند. طــی اظهــارات پلیــس، ســوزنی که بــا آن به 
دخترنوجوان، مواد مخدرتزریق شده، آلوده به ویروس »هپاتیت 
سی«  بوده است.یکی از متهمان نیز در اعترافاتش بیان کرده که 
قبل از تزریق مواد، به دختر اعالم کرده کــه نباید از مواد مخدر 
بترسد و یک بار باید آن را تجربه کند و از این طریق، دخترک را 

تحت فشار قرار داده تا نیت شومش را اجرایی کند.
کارآگاه پلیــس »زو تراینــور« از اداره پلیــس بیرمنگام گفته: 
 متهمان، بــا اتهاماتی چون قاچاق مواد مخــدر و تجاوزبه دختر

15 ساله روبه رو هستند.

قتل هولناک پسر 4 ساله در اسارتگاه 
پدر و مادر

پلیس عصبانی، زن جوان را 
به گلوله بست

تجاوز وحشیانه به دختر 15 ساله
پس از تزريق کراک 

عقربه ها ســاعت 15:40 سه شنبه 12 مرداد را نشــان می داد که 
ماموران کالنتری 152 خانی آباد، در جریان کشــته شــدن مادر 
63ســاله ای به نام فاطمه در خانــه اش واقــع در خیابان میثاق 
شمالی قرار گرفتند. ماموران با حضور در قتلگاه، با جسد فاطمه در 
آشــپزخانه رو به رو شدند که خون های پاشیده شــده روی دیوار، 
نشان از یک جنایت داشت. تیمی از ماموران اداره 10 پلیس آگاهی 
تهران، همراه بازپرس محسن مدیر روستا از شعبه ششم دادسرای 
امور جنایی، در قتلگاه این زن حاضر شــدند.پدر خانــواده در گام 
نخست هدف تحقیق قرار گرفت و مشخص شد که وی، همراه یکی 
از پسرانش به ترمینال مسافربری رفته بود تا پسر کوچک خانواده را 

که از سفر بازمی گشت، به خانه بیاورند که موقع بازگشت، با جسد 
فاطمه رو به رو می شوند. ماموران طی این مرحله پی بردند  که پسر 
دیگر خانواده که ســابقه بیماری روحی و روانی دارد، با مادرش در 
خانه بوده که پس از جنایت، متواری شــده است. همین کافی بود 
تا تحقیقات برای دستگیری پسر فراری این خانواده کلید زده شود 
و ماموران با اقدامات فنی و پلیسی، پس از 48 ساعت پی بردند که 
عامل این جنایت، پس از قتل مادرش به یکی از شــهرهای مرکزی 
سفر کرده است. طی این مرحله، تیم پلیســی پنج شنبه  گذشته 
با نیابت قضایی به این شــهر رفته و قاتل مادر میانسال را دستگیر 
کردند. این پسر جوان 36 ساله، پس از حاضر شدن در شعبه ششم 

دادســرای امور جنایی تهران، ادعای شوک آوری را مطرح کرد و به 
 خبرنگاران گفت: اشباح همیشه در گوشــم زمزمه می کنند و من

هر روز با آنها زندگی می کنم. گاهی دستوراتی می دهند که مجبور 
به اجرای آنها می شوم. وی گفت: من با مادرم هیچ اختالفی نداشتم 
و فقط گاهی با خانواده ام بحث می کردم که زن همســایه همیشه 
با شنیدن صدایم، مرا مســخره می کرد؛ تا اینکه روز حادثه صدای 
زن همسایه را شنیدم که با شخصی درگیر شده بود و همان لحظه 
 بود که اشباح به ســراغم آمدند و دســتور دادند تا با برداشتن گاز

پیک نیک، به ســراغ مادرم بروم و او را به قتل برســانم. این قاتل با 
چهره ای بهت زده و در حالی که می پرســید »مگر مادرم کشــته 
 شــده اســت«، افزود: هنوز نگاه آخر مــادرم را به یــاد دارم و فکر

نمی کردم با این ضربات، مــادرم بمیرد. وی ادامه داد: 30 ســاله 
بودم که خانواده ام متوجه بیماری ام شــدند؛ اما من از 12 سالگی 
با اشــباح زندگی می کنم. یادم می آید یــک روز به میهمانی رفته 
بودم که این اشباح به ســراغم آمدند و ابتدا مقدار زیادی چوب به 
من دادند و سپس مرا به دیواری بسته و شروع به خواندن وردهایی 
کردند که از همان زمان، تحت فرمان آنها قــرار گرفتم. قاتل مادر 
گفت: برای آزادی از دســت اشباح، باید به ســرزمین دیگری بروم 
تا طلسم این اشباح باطل شــود؛ وگرنه باید هر روز قرص بخورم و 
یادم هســت که روز حادثه قرص نخورده بودم که اشباح آن دستور 
 را صادر کردند.این پســر جوان درحــال نگاه کــردن به صندلی

کناری اش، به آرامی ادعا می کرد که اشــباح، اینجا هم دســت از 
 سر من بر نمی دارند و کنارم نشســته اند و به حرف های ما گوش

می دهنــد. وی افزود: کفاش بودم و خیلی اســتعداد داشــتم. به 
40رشــته ورزشــی، فرهنگی، علمی و فنی مســلط بودم که به 
خاطر هــوش زیادم، مــرا به آن میهمانــی بردنــد و از همان روز، 
اشباح مرا تســخیر کردند و حتی مانع درس خواندنم شدند. تا به 
حال اشباح، دستور کشــتن کســی را نداده بودند و نمی دانم چرا 
خواستند مادرم را به قتل برســانم؟! بعد از قتل، با همان گاز پیک 
نیک به بهشت زهرا وســپس به خانه یکی از آشنایان در شهرستان 
رفتم که پلیس دســتگیرم کرد. بنا به این گــزارش، بازپرس مدیر 
روستا از شعبه ششــم دادســرای امور جنایی تهران، دستور داد تا 
متهم در اختیار تیم کارشناســان و روانشناســان پزشکی قانونی 
 قرار گیرد تا ســالمت روانی ایــن قاتل مادرکش، تحت بررســی 

قرار گیرد.

تحدید حدود عمومی
159/ 5 آگهی تحدید حدود عمومی )مرحله   دوم(ســال 
1395 مربوط به منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان

پیرو آگهی نوبتی وابالغ مفــاد آراء وبه موجب ماده 14 
قانون ثبت اســناد وامالک تحدید حدود رقبات زیر واقع 

دربخش 14 ثبت اصفهان بشرح زیر آگهی می شود .
1-ابنیه وامالک  واقع  درلنبالین وســه پله  به شماره  4   

اصلی وفرعی زیر:
5319-ششــدانگ یکباب خانه به نام غالمعلی مختاری 
فرزند علی وشــهناز مختــاری ورنوســفادرانی فرزند 
رمضانعلی بالمناصفه که درآگهی قبلــی نام خانوادگی 
مالک قید نگردیده وپالک آن نبز45/2 بــوده که به دلیل 
فرعی در فرعی بودن به پالک 5319 فرعی تبدیل شــده 

است . )95/6/11(
2-ابنیه وامــالک  واقع  دررهنان  به شــماره  18   اصلی 

وفرعی زیر:
7769-آقای علی ســهرابی فرزنــد فتح اله به شــماره 
شناســنامه 5811 نســبت به ششــدانگ یکبــاب خانه 
به مســاحت 121/50 متــر مربع مجزی شــده از پالک 

18/3291واقع دربخش14 ثبت اصفهان .)95/6/9(
1783-آقای اسمعیل موجودی رنانی فرزند رمضان به 
شماره شناسنامه 477 نسبت به ششدانگ یک قطعه ملک 

با حق الشرب تابعه . )95/6/9(
3-ابنیه وامــالک  واقع  درزاجان  به شــماره  19   اصلی 

وفرعی زیر:
1722-آقای یداله صباغی رنانی به شــماره شناسنامه 
4900فرزند عباسعلی  نسبت به ششدانگ یکباب  خانه به 
مساحت 251/39متر مربع  قسمتی از پالک 19/750 واقع 

دربخش14 ثبت اصفهان)95/6/9(
4-ابنیه وامالک  واقع در آفاران  به شــماره  24   اصلی 

وفرعی زیر:
162-آقای علی محمد سلطانی آفارانی فرزند نادعلی به 
شماره شناسنامه 775 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به 
مساحت 283/60مترمربع واقع دربخش14 ثبت اصفهان 

)95/6/10( .
5- ابنیه وامالک  واقع  دردستجردمورچا  به شماره  26   

اصلی وفرعی زیر:
935-خانــم صدیقه آذری نژاد به شــماره شناســنامه 
40فرزند علی وخانم طاهره شــیرانی پــور اصفهانی به 
شماره شناسنامه 424فرزند میرزا آقا  بالسویه  نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه قدیمی به مساحت 386/10مترمربع 

واقع دربخش14 ثبت اصفهان . )95/6/10(

7693-احمد بیگــی هرچگانــی فرزند علی به شــماره 
شناسنامه 22نســبت به چهاردانگ مشــاع وخانم رقیه 
بیگم موسوی دشتی فرزند حسین به شماره شناسنامه 
226 نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
)جوی متروکه(به مســاحت 8/49مترمربع که باقسمتی 
ازپالک 152وپالک 3987 تواما" تشکیل یک باب ساختمان 

را داده است واقع دربخش14 ثبت اصفهان . )95/6/10(
7881-آقای حسینعلی بیدرام گرگابی فرزند سیف اله به 
شماره شناسنامه 4 نســبت به ششدانگ قسمتی از محل 
جوی متروکه به مســاحت 2/70مترمربع که به انضمام 
ششــدانگ پالک 26/1237 جمعا" تشــکیل یکباب خانه 

راداده است واقع دربخش14 ثبت اصفهان . )95/6/10(
6-ابنیه وامــالک واقع درولــدان به شــماره  36 اصلی 

وفرعی زیر:
1914-آقای حسن شریفی ولدانی فرزند عبداله  به شماره 
شناسنامه 1398 نســبت به ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 183/50متر مربع مجزی شده از پالک 1329 /36 

واقع دربخش14 ثبت اصفهان . )95/6/11(
7- ابنیــه وامالک واقــع درلمجیربه شــماره  40 اصلی 

وفرعی زیر:. 
3007-آقای علــی عســگری لمجیری فرزنــد رضا به 
شماره شناسنامه 7 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین  به 
مساحت 356/06متر مربع مجزی شده از پالک 40/425 

واقع دربخش14 ثبت اصفهان . )95/6/13(
3008-آقای قربانعلی رحیمی ســبدانی فرزند حیدر به 
شماره شناسنامه 1453 نسبت به ششــدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 163/26متر مربع مجزی شده از پالک 

40/425 واقع دربخش14 ثبت اصفهان . )95/6/13(
3009-آقای علی اکبر کیقبــادی لمجیری فرزند رجبعلی 
به شــماره شناسنامه 34 نسبت به ششــدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 162/67متر مربع مجزی شده از پالک 

40/425 واقع دربخش14 ثبت اصفهان . )95/6/13(
3329-آقای عزیزاله علی اکبری رنانــی فرزند رضا به 
شماره شناسنامه 10043نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 115/14مترمریع مجزی شده از پالک 40/41 

واقع دربخش14 ثبت اصفهان. )95/6/14(
3348-خانم زهرا محســنی میر آبادی فرزند صادق به 
شماره شناســنامه 43390نسبت به ششــدانگ یکباب 
خانــه بــه مســاحت 137/12مترمربع مجزی شــده از 
پــالک548و40/547 واقــع دربخش14 ثبــت اصفهان . 

)95/6/14(
3448-خانم نرگــس ضیائی اخــوره ســفالئی فرزند 

علی به شــماره شناسنامه 1393 نســبت به چهار دانگ 
مشــاع وخانم فاطمه میرزائی فرزند عباسعلی به شماره 
شناسنامه 2845 نســبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت155/21مترمربع مجزی شــده 

ازپالک 40/708 واقع دربخش14 ثبت اصفهان
)95/6/14(

لذا در روزهای ذکر شده به ترتیب از ساعت 8/30 صبح 
به بعد درمحل شــروع وبعمل خواهد آمــد وبه موجب 
ماده 14 قانــون ثبت بــه صاحبان امــالک ومجاورین 
آنها به وســیله این آگهی دعوت میشــود که درســاعت 
مقرر درمحل حضور بهم رســانند .چنانچــه هریک از 
صاحبان امــالک و نماینده قانونی آنهــا درموقع تحدید 
حدود حاضرنباشند متعاقب ماده 15 قانون مزبور ملک 
آنها با حدود اظهار شده ازطریق مجاورین تحدید حدود 
خواهدشــد واعتراض مجاورین وصاحبــان امالک که 
درموقع مقرر حاضرنباشــند مطابق ماده 20 قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت مجلس فقط تــا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد ومطابق ماده86 آیین نامه قانون ثبت معترض 
باید اعتراض کتبی خود را مستقیما" به اداره ثبت تسلیم  
وظرف مهلت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی 
دادخواســت رابه مراجع ذیصالح قضایی تقدیم ورسید 
عرضحال اخذو به اداره ثبت ارایه نمایددر غیر اینصورت 
متقاضی یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه وگواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت وبه 
اداره ثبت تســلیم واداره ثبت  بدون توجــه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. 
 تاریخ انتشار :  1395/05/18

م الــف: 14538 علیرضــا حیــدری رئیــس  اداره ثبت 
اسنادوامالک منطقه غرب اصفهان

اعالم بهاء ربعیه اعیانی 
5/250 شــماره صــادره:1395/02/257063 احترامًا 
چون آقای خســرو غالمــی احــدی از وراث مرحومه 
عفت انواری نائینی به موجب تقاضای وارده به شــماره 
95020564924175 مورخه 1395/04/27 درخواست 
حذف بهاء ربعیه اعیانی دو ســهم و شــش هفتم از یک 
سهم مشــاع از پنج ســهم ششــدانگ پالک 22 فرعی از 
یک اصلی واقــع در بخش یک حــوزه ثبت ناییــن را از 
ســند مالکیت مرحومه عفت انواری نایینی نموده اســت 
و با توجه بــه اینکه ربعیــه اعیانی مذکور توســط بانو 
درخشنده سالک نایینی طی سند شماره 21061 مورخه 
1353/08/20 دفترخانــه یک نایین به مرحوم رســول 
کســائیان نائینی صلح نموده اســت لذا با توجه به اینکه 

کارشناس رسمی دادگستری استان اصفهان به موجب 
گــزارش شــماره 63/187 مورخــه 1395/05/07 بهاء 
ربعیه اعیانی دو ســهم و شــش هفتم از یک سهم مشاع 
از پنج سهم ششــدانگ یکدرب مغازه پالک 22 فرعی از 
یک اصلی را به مبلغ بیســت و یک میلیون ریال تعیین و 
توسط متقاضی آقای خســرو غالمی در حساب سپرده 
اشــخاص این اداره تودیع نموده اســت لــذا در اجرای 
تبصره یک مــاده 105 آئین نامه اصالحــی قانون ثبت 
 و به موجــب این آگهی به شــما )وراث مرحــوم( اعالم 
می گردد که از تاریخ انتشــار این آگهــی چنانچه مدعی 
تضییع حق خود می باشید ظرف مدت یک ماه به دادگاه 
صالحه مراجعه و گواهی طرح دعــوی به این اداره ارائه 
نمائید در غیر ایــن صورت بهاء ربعیه اعیانی از اســناد 
مالکیت صادره مورد درخواســت فوق حذف می گردد.  
م الف:156 اداره ثبت اســناد و امالک نایین)238 کلمه، 3 

کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/226 شــماره ابالغیه: 9510100350604631 شماره 
پرونــده: 9509980350600030 شــماره بایگانــی 
شــعبه: 950036  خواهان مژگان صادقیان محمدآبادی 
دادخواســتی به طرفیت  خواندگان سعید عبدالهی و امید 
عبدالهی و وحید عبدالهی و مجید عبدالهی و اشرف ناجی 
و ناصر عبدالهی و اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان با مدیریت امین مســتاجران  به خواسته ورود 
و تقدیم دادخواســت تقابل در پرونده کالســه 931217  
تقدیم دادگاه هــای عمومی شهرســتان اصفهان نموده 
که جهت رســیدگی به شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرســتان اصفهان واقــع در اصفهــان- خ چهار باغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 2 اتاق شــماره 220  ارجاع و به کالســه 
9509980350600030 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/07/26 و ساعت 11/30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده ناصر عبدالهی و درخواست 
خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقــالب در امور مدنی و دســتور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده فوق  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:13817 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)201 کلمه، 2 کادر(

اشباح گفتند مادرم را بکشم!

 پسر جوان که مادرش را به دستور اشباح به قتل رسانده است، ادعا می کند در يک میهمانی به خاطر هوش زيادش، در 
تسخیر اشباح قرار گرفته و تحت فرمان آنهاست.

اشباح همیشه در 
گوشم زمزمه می 

 کنند و من
هر روز با آنها 

زندگی می کنم. 
گاهی دستوراتی 

می دهند که مجبور 
به اجرای آنها می 

شوم

 هفتم مــرداد، مامــوران اورژانس اجتماعی مشــهد، پســربچه
 سه ساله ای را به بیمارســتان شهید هاشــمی نژاد رساندند که

جراحت ها و کبــودی های زیادی در ســر و صــورت و پاهایش 
خودنمایی می کرد. این کودک که از شدت درد به خود می پیچید، 

توسط کادر درمانی بیمارستان بستری شد و تحت درمان قرار گرفت. 
 از ســوی دیگر با گزارش این حادثه تلخ به دســتگاه قضایی، پرونده

ضرب و جرح این کودک، با توجه به اهمیت و حساســیت موضوع، به 
شعبه 217 دادســرای عمومی و انقالب مشهد ارجاع شــده و مورد 
رسیدگی قرار گرفت. قاضی هادی سبحانی که با دیدن وضعیت وخیم 
کودک، پی به یک رابطه پنهانی برده بود، بالفاصله دستور دستگیری 
عامل یا عامالن این کودک آزاری شــدید را صادر کرد و بدین ترتیب، 
مادر 31 ساله این کودک، بازداشــت و بازجویی شد. این زن که مدعی 

بود همسرش به اتهام مصرف مواد مخدر در زندان به سر می برد، رابطه 
پنهانی خود را با یک جوان غریبه فاش کرد و گفت: از مدتی قبل با پسری 
آشنا شدم که قصد ازدواج با مرا داشت و به خانه ام رفت و آمد می کرد. 
وی ادامه داد: من بیرون از منزل بودم و پســرم را نزد آن جوان گذاشته 
بودم. وقتی به منزل بازگشتم، دیدم فرزندم را به داخل حمام کشانده 
و او را مورد ضرب و جرح قرار داده اســت. همان لحظه پسرم را از دست 
او گرفتم؛ ولی او از خانه ام فرار کرد. این گونه بود که ساعتی بعد، تالش 
ماموران عملیات ویژه پلیس مشهد برای شناسایی و دستگیری متهم 
آغاز شد؛ اما او به مکان نامعلومی گریخته بود. تحقیقات در این باره ادامه 

داشت تا اینکه پنجشنبه گذشته، ماموران  به سرنخ هایی از مخفیگاه 
متهم فراری رسیدند و او را در یک عملیات هماهنگ به دام انداختند. 
این جوان 20 ساله که توسط قاضی سبحانی مورد بازجویی قرار گرفته 
بود، در اظهارات خود ضمن اعتراف به رابطه خیابانی با زن 31 ساله، 
گفت: ما با یکدیگر همشهری هستیم و در یک مجلس با هم آشنا شدیم. 
از آن روز به بعد، به خانه آن زن تنها می رفتم؛ تا اینکه چند روز قبل وقتی 
کودک او را در آغوش گرفته بودم، مدام گریه می کرد؛ مادرش برای آنکه 

او را ساکت کند، ضربه ای به صورتش زد و بچه روی زمین افتاد.
زن 31 ســاله و جوان غریبه، با صدور قرار قانونی روانه زندان شــدند 
 تا بررســی های بیشــتری درباره ادعاهای آنان صورت گیرد؛ چرا که

ضربه های وارده به ســر و صورت کودک معصوم، مهلک تر از مواردی 
است که متهمان در ادعاهای خود مطرح می کنند.

یک دختــر وقتی صیغه مردی شــد، نمی دانســت روزی او 
همزمان با خواهر ناتنی اش که ســال هاســت از او بی اطالع 
است، ازدواج خواهد کرد. 2 مرداد ماه سال جاری، زن جوانی 
با مراجعه به دادســرای ناحیه 2 تهران، پرده از رابطه پنهانی 
 خواهــر ناتنی اش با شــوهر خود برداشــت. وقتــی این زن

رو به روی دادیار پرونده قرار گرفت، گفت: سن زیادی نداشتم 
که پدر و مادرم از هم جدا شدند و زندگی ما کال از هم پاشید.  
وی افزود: به غیر از خودم، یک برادر کوچک تر دارم. اوایل که 
پدر و مادرمان، هیچ کدام حاضر به نگهداری از ما نبودند، باهم 
نزد مادربزرگم زندگی می کردیم؛ تا اینکه او درگذشت و من و 
برادرم یک خانه اجاره کــرده و زندگی مان را ادامه دادیم. بعد 
از 2 ســال تصمیم گرفتیم هر کدام به سمت زندگی خودمان 
برویم و همین باعث شد از هم خیلی دور شویم؛ به گونه ای که 

از اوضاع همدیگر هم بی اطالع بودیم.
زن جوان ادامــه داد: می دانســتم یک خواهــر ناتنی جوان 
 دارم و او را چند باری نزد مادرم و شــوهرش دیــده بودم؛ اما

رابطه ای دوســتانه و خواهرانه با او نداشتم. مدتی بعد با یک 
پسر جوان که در کافی شاپ کار می کرد، آشنا شدم و وقتی او 
در جریان زندگی ام قرار گرفت، از من خواستگاری کرد و گفت 
قصد ازدواج با من دارد. بعد از مدتی من را با خانواده اش آشنا 
کرد و با وجود مخالفت های زیاد، باهــم ازدواج کردیم. اوایل، 
زندگی خوبی داشــتیم؛ تا اینکه با گذشت 3 سال، رفتارهای 
همســرم تغییر کرد. زنگ های مشــکوک زیادی داشــت و 
بعضی شب ها هم که اصال به خانه نمی آمد. همین باعث شد 
تصمیم بگیرم او را تعقیب کنم. زن غمگین گفت: بعد از چند 
روز متوجه شــدم به خانه زنی رفت و آمد دارد. وقتی پیگیری 
کردم، در کمال تعجب متوجه شدم که این زن، خواهر ناتنی 
خودم است؛ ســراغش رفتم و وقتی گفتم این مرد شوهر من 
است، گفت نزدیک 5 سال اســت که صیغه شوهرم است و با 
هم رابطه دارند؛ حتی می دانست که می خواهد ازدواج کند و 
 پذیرفته که زن صیغه ای اش بماند. وقتی از او خواســتم که از

زندگی ام بیرون برود، گفت من قبل از تو بوده ام؛ پس کســی 
که باید برود، تو هســتی. بعد از شنیدن این حرف، به همسرم 
گفتم از رابطه اش باخبر هستم و او خواهرناتنی و فرزند مادر 
من اســت. همســرم گفت من این زن را رها نمــی کنم؛ اگر 
ناراحت هســتی، می توانی خودت بروی. زن جوان ادامه داد: 
 شــوهرم چون من را تنها دیده، هــر کاری دلش می خواهد،

می کند؛ من هم تصمیم گرفتم از او و خواهرناتنی ام شکایت 
کنم. بنابر این گــزارش، دادیار با شــنیدن ادعاهای این زن، 
همسر و خواهر وی را به دادســرا احضار کرد تا پرونده را مورد 

بررسی قرار دهد.

ازدواج عجیب جوان تهرانی با دوخواهر؛ 

يکی از دو زن به دادسرا 
شکايت کرد

قصه های دادگاه

»طاها کوچولو«؛ قربانی رابطه پنهانی
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گوناگون

خواندنی

خانه داریآشپزی

بادمجان در این خوراکی خوشمزه به 
علت سوخاری شــدن، روغن زیادی 
را به خــودش نمی گیــرد، پس اگر 
بادمجان دوســت دارید حتما آن را 
امتحان کنید. در ادامه بــا ما همراه 

باشید.
مــواد الزم بــرای بادمجــان 
 ســوخاری : بادمجــان متوســط
 ۲ عدد، پنیر پارمزان رنده شده ســه چهارم پیمانه،  آرد ســوخاری۲ پیمانه، تخم مرغ ۳ عدد،
 آرد سفیدیک پیمانه،نمک یک و  یک چهارم قاشق چای خوری،جعفری تازه خرد شده مقداری

 ) برای تزیین (،روغن برای سرخ کردن،سس کچاپ یا سس مارینارا در صورت تمایل.
طرز تهیه بادمجان سوخاری :  

بادمجان ها را پوســت گرفته و به صورت مکعبی دو یا سه ســانتی خرد کنید.یک و یک چهارم 
 قاشــق نمک به بادمجان ها بزنید و آنهــا را به مــدت ۳۰ دقیقه در آبکش بگذارید تا آبشــان 

گرفته شود.
در ظرفی نســبتا گــود، آرد ســوخاری و پنیر پارمــزان را مخلــوط کنیــد. در ظرفی دیگر 
 تخم مرغ ها را بشــکنید و بــا دو قاشــق آب مخلوط کــرده ، با چنــگال بزنید تا یکدســت

  شــود. آرد ســفید را در ظرفی بریزید.حاال بادمجان ها را به ترتیب ابتدا در آرد سفید سپس در 
تخم مرغ و در نهایت در مخلوط آرد ســوخاری و پنیر بزنید.لقمه های بادمجان  را در روغن داغ 

سرخ کنید تا طالیی رنگ شوند.
 بادمجان ها را در ظرف سرو بچینید و روی آنها مقداری جعفری خرد شده بریزید وبا سس گوجه 

فرنگی یا سس مارینارا سرو کنید.

فیلســوفان بدکردار کتابی است که در ســال ۲۰۰۴ به وسیله 
نایجل راجرز و مل تامپســون و توســط انتشــارات پیتر اوون 
در انگلستان منتشر شــد. در ســال ۱۳۹۳نیزترجمه فارسی 
 این کتاب به وســیله انتشــارات امیر کبیر و با ترجمه احسان 
شاه قاسمی در ایران منتشر شد. هشــت فیلسوف غربی یعنی 
ژان ژاک روسو، آرتور شوپنهاور، فردریش نیچه، برتراند راسل، 
لودویگ ویتگنشتاین، مارتین هایدگر، ژان پل سارتر و میشل 

فوکو در این کتاب هشت فصل را به خود اختصاص داده اند.
 نویسندگان با آوردن شواهدی از زندگی شــخصی این افراد، 
تالش کرده اند نشان دهند که فلســفه آنها واکنشی به مسائل 
و مشکالت در زندگی شخصی آنها بوده اســت. از آنجا که این 
کتاب تناقض هــای بزرگــی را در رفتار و گفتار بــزرگ ترین 
فیلسوفان برجســته می کند، مخالفت ها و موافقت های زیادی 

را در فضــای آکادمیک جهانــی برانگیخته اســت. این کتاب 
 اگرچه در ایران منتشر شــده، اما در افغانستان هم مخاطبانی 

یافته است.
کتاب فیلســوفان بدکردار از جهت نگاه جامعی که به فلســفه 
به عنــوان مجموعــه ای از فیلســوف و فلســفه پردازی دارد، 
 اثري اســتثنایی به شــمار مــی رود. در واقع در ایــن کتاب با 
باریک بینی بخصوصی نشان داده می شود که آنچه فیلسوفان 
به عنوان چارچوب های ذهنی و نظــری ارائه می کنند تا حدود 
زیادی واکنش به پیچیدگی های روانی و شــخصیتی آنها دارد. 
بنابراین، اســتدالل نایجل راجرز و مل تامپسون این است که 
نگاه ذات گرایانه به فلسفه و جدا کردن اثر از پدیدآورنده، کاری 

گمراه کننده است.
 نشر امیر کبیر اثر حاضر را چاپ و روانه بازار نشر کرده است.

۱-  بــرای  تمیــز کــردن کابینت 
و دیگــر ســازه هــای mdf ازیک 
اسفنــــــج مــــرطوب اســتفاده 
کنیــد و از بــه کاربــردن اســکاچ 
 و شــوینده هــای اســیدی جــدا 
خودداری کنیــد ، زیرا اســتفاده از 
این مواد به کابینــت و یراق آالت آن 

آسیب می رساند .
۲- برای پاک نمودن کابینت یا سازه های mdf از یک دســتمال نم دار آغشته به مواد شوینده 
 اســتفاده نمایید و پس از آن با یک دســتمال مرطوب دیگر چندین بار آنها را پــاک و در انتها 

خشک کنید.                    
 ۳- هرگز دستمال های خیس آشپزخانه را برای خشک شــدن از درب ها یا دستگیره کابینت 
آویزان نکنید ، زیرا تماس طوالنی رطوبت با کابینت ، باعث آسیب جدی به آن می شود.                              
  ۴- برای پاک نمودن درب هایی که قــاب پروفیل mdf یا آلومینیومی دارند ، مراقب باشــید 
مواد شــوینده و آب به داخل درزها نفوذ نکند  زیرا نفوذ آب به مــرور باعث  ایجاد کپک زدگی و 

باکتری شده   و در آخر باعث خرابی درب ها خواهد شد .                                      
 5- هرگز درب های کابینت های دیواری را باز نگذاریــد  زیرا بخار و گرمای حاصل از پخت و پز 

باعث آسیب دیدن آنها می شود.                         
 6- برای پاک کردن لک ، اثرات دست ، جوهر و ماژیک هرگز از موادی چون وایتکس ، آستون  و 
الکل صنعتی  مستقیما استفاده نکنید زیرا این مواد می تواند به سطح رو کش دار mdf آسیب 

برساند . 
برای استفاده از این مواد بهتر است آنها را با آب رقیق کرده و مورد استفاده قرار دهید.

نکاتی مهم برای نگهداری از کابینت های MDF )1(طرز تهیه بادمجان سوخاری

فیلسوفان بد کردار 

یک ابزار تشخیصی جدید می تواند به شناسایی آسان تر و ارزان تر عفونت 
»زیکا« در بیماران ســاکن مناطق دورافتاده آمریــکای مرکزی و التین 

کمک کند.
 این فناوری جدید توســط محققان چندین دانشــگاه از جمله موسسه 
فناوری ماساچوســت، هاروارد، تورنتو و کرنل ســاخته شده و قرار است 
در شصت و هشتمین نشست ساالنه و نمایشــگاه آزمایشگاه بالینی در 

فیالدلفیا ارائه شود.
 اگرچه در حال حاضر ابزارهای تشخیصی زیادی برای شناسایی ویروس 
زیکا وجود دارد، اما ابزار جدید به دلیل پرتابل و ارزان بودن آن برجســته 

شده است.
 این فنــاوری که جزئیات آن در مجله Cell منتشــر شــده اســت، به 
متخصصان اجازه می دهد تا نمونه بزاق، ادرار یــا خون را آزمایش کنند. 
این دستگاه سپس می تواند نمونه ها را برای تشــخیص وجود ژنوم زیکا 
و مبتال بودن فرد تحلیل کند. در صورت تشخیص ویروس، کاغذ حاوی 

حسگرهای بیومولکولی مصنوعی تغییر رنگ خواهد داد.
 این ابزار جدید، به ارائه یک شــیوه تشــخیص بســیار دقیق می پردازد 
 که معموال در آزمایشــگاه های تخصصی شــهرهای بزرگ دردسترس 
قرار دارد. اکنون این تخصص به مناطق روستایی و دورافتاده نیز منتقل 
شده است. دقت این دســتگاه از ابزارهای تشخیصی که خون بیمار را به 
دنبال آنتی بادی های ضد زیکا بررســی می کنند بیشتر است چرا که آنها 
در صورت ابتالی پیشین فرد به تب دانگ، نتایج اشتباه را نشان می دهند.

نتایج این آزمایش که تنها یک دالر هزینه دارد، طی دو تا ســه ســاعت 
 آماده می شــود. از آنجایی که تست تشــخیص مبتنی بر کاغذ این ابزار

 قابل خشک کردن است، می توان آن را بدون مشکل ذخیره و منتقل کرد. 
به عالوه  این فناوری می تواند برای متمایز کردن انواع این ویروس که در 

آفریقا، آسیا و آمریکا وجود دارد مورد استفاده قرار گیرد.
 محققان، اکنون در حال افزایش بودجه برای آغاز یک کارآزمایی میدانی 
در اکوادور، کلمبیا و برزیل هستند. از فناوری مشابه این ابزار می توان در 
آینده برای تشخیص ژنوم ســایر پاتوژن ها مانند ابوال و حتی شناسایی 

مقاومت آنتی بیوتیکی یا اچ .آی .وی نیز استفاده کرد. 

گروه تروریســتی داعش که از زنان به عنوان ابزاری برای فریب و جذب 
جوانان استفاده می کند، مســابقات قرآنی برگزار کرده است که جایزه 

برندگان آن کنیز است!
 یکی از سیاســت هــای داعش بــرای تامیــن عناصر مورد نیــاز خود، 
سرمایه گذاری روی کودکان و تربیت آنها به عنوان تروریست های بالقوه 

برای سالیان آینده است.
این گروه تروریستی برای این منظور، اقدام به برگزاری دوره های آموزش 
 مبانی افراطی گری و آموزش نظامی اجباری بــرای کودکان می کند و 
هر از گاهی برای کودکانی که به سن ۱5 سالگی رسیده اند، مسابقه هایی 
را ترتیب می دهد. نکته قابل توجه در اینجا، جوایزی است که به نفر اول و 
دوم داده می شود. این گروه تروریستی برای فریب و جذب هر چه بیشتر 

جوانان به نفر اول و دوم این مسابقه ها »کنیز« جایزه می دهد!
العالم به نقــل از» البوابه نیوز« بــه اطالعیه ای از این گروه تروریســتی 
دست یافته است که نشــان می دهد این گروه با برگزاری مسابقه قرآن 
به مناسبت ماه رمضان، به برندگان »یک کنیز« و مبالغ قابل توجهی پول 

جایزه داده است.
بر اساس این اطالعیه نفرات اول تا ســوم »یک کنیز« جایزه می گیرند و 
نفرات چهارم تا دهم نیز جوایزی مالی معــادل ۴۰۰ تا 7۰۰ هزار تومان 

دریافت می کنند.

دو طراح فرانسوی یک روبات ساخته اند که می تواند پوست انسان را تاتو 
کند.

این پروژه توســط پیر ام و جوآن دا ســیلوریا آغاز شــد و بــه طراحی 
Tatoué انجامید که در اثر یک چاپگر ســه بعدی اصالح شده است که 
می تواند با اســتفاده از یک ســوزن، کار تاتو را انجام دهد.  این فرآیند از 
چند مرحله برخوردار اســت: ابتــدا باید از محل مطلوب، یک اســکن 
سه بعدی گرفته شــده و تاتوی دلخواه را با اســتفاده از نرم افزار رایانه ای 
مخصوصی روی این اسکن ســوار کرد. همه اطالعات الزم به شکل رمز 
 به روبات منتقل می شــوند و در نهایــت پس از ثابت کــردن محلی که

 قرار است روی آن تاتو شود، روبات کار طراحی خود را شروع می کند.
 از جمله مزایای این روبات می توان به ثابت تر بودن ماشــین نســبت به 
دست انسان اشاره کرد که باعث می شــود شکل دقیق طرح درخواستی 

به دست بیاید.

آلبرت انیشتین بی شک از بزرگترین نظریه پردازان 
علم فیزیک نظری بوده اســت که در قرن بیستم با 
آزمایش های فکــری پیش پا افتــاده باعث غوغا در 
محافل علمی می شــد. با ما همراه باشــید تا با هم 
5 مورد از این آزمایش های بــه ظاهر کوچک، ولی 

انقالبی را مرور کنیم.
 بزرگترین توانایی انیشتین، قابلیت توضیح و بسط 
مفاهیــم فیزیک با اتفاقــات روزمره بــود، وی این 
مباحث را با نام آزمایش فکری منتشر می کرد. بعضا 
ایــن آزمایش های فکری کوچک انیشــتین، باعث 
تغییر در بزرگترین و مشهورترین نظریات فیزیک، 

مانند نظریه کوآنتوم و نظریه نسبیت می شد.
 آزمایش فکری تعقیب نور

 انیشتین این آزمایش را زمانی طراحی کرد که تنها 
۱6 سال داشت. چه اتفاقی می افتد اگر شما بتوانید 
با ســرعت نور حرکت کرده و پرتویی از نور را دنبال 

کنید؟
 انیشتین استدالل کرد که اگر شــما بتوانید با این 
سرعت حرکت کرده و به آن پرتو برسید، احتماال آن 
پرتو را به صورت ثابت و بی حرکت خواهید دید. اما 

مگر نور هم از حرکت می ایستد؟ 
انیشتین ســپس به این نتیجه رســید که سرعت 
پرتویی از نور بــه هیچ عنوان قابل کاهش نیســت 
و همواره با ســرعت نور از منبع خود در حال گریز 
است. پس چیز دیگری باید تغییر کند و آن مسلما، 
زمان است. سپس وی به واسطه این آزمایش فکری 
استدالل کرد که زمان نیز به خودی خود مجبور به 
تغییر اســت و همین مفهوم، زمینه را برای نظریه 

نسبیت در ذهن انیشتین آماده کرد.
 آزمایش فکری قطار و صاعقه

 تصور کنید راهی سفری به وســیله قطار هستید، 
قطار به تازگی راه افتاده و با ســرعت کمی در حال 
حرکت است، شما نیز در کنار پنجره قطار ایستاده 
و با دوست خود که از روی سکوی راه آهن برای شما 
دســت تکان می دهد در حال خداحافظی هستید. 
همزمان دو صاعقه به ابتدا و انتهــای قطار برخورد 
می کند، دوست شــما هر دو صاعقه را در یک زمان 
خواهد دید اما شــما در لحظه اصابت، به صاعقه ای 
نزدیک تر هســتید که به ابتدای قطار برخورد کرده 
است و قطار به ســوی آن حرکت می کند، پس آن 

صاعقه را زودتر می بینید.
 این آزمایش به انیشــتین نشــان داد زمــان برای 
فردی که در حال حرکت اســت، نســبت به فردی 
که حرکتی نــدارد به صــورت متفاوتــی در گذر 
اســت و همین آزمایش به ظاهر کوچــک، باور او 
 مبنی بر رابطه و تقارن زمان و مــکان را تغییر داد و 

سنگ بنایی شد برای ایجاد نظریه نسبیت.

تشخیص سریع زیکا با یک دالر !

آلبرت انیشتین و ۵ آزمایش 
فکری جالب)1(

داعش در مسابقات قرآن، کنیز 
جایزه می دهد!

روبات ها هم تاتو کار شدند

کودک

شب ادراری کودک را چگونه 
درمان کنیم؟)2(

شب ادراری را عموما در قالب بی اختیاری در ادرار کردن 
شبانه در بچه های باالی پنج ســال تعریف می کنند. در 
اکثر موارد، هیچ دلیل پزشکی بارزی برای آن وجود ندارد 
و در این حالت به آن شب ادراری اولیه )PNE( می گویند 
اما وقتی شــب ادراری به خاطر بیماری دیگری رخ دهد، 

آن را شب ادراری ثانویه می نامند.
درمان های طبیعی

هیچ کس دوســت ندارد که به یک بچه سالم، دارو بدهد 
و به همین دلیــل بســیاری از والدیــن در صورتی که 
روش های رفتاری جــواب ندهد، به ســراغ گزینه های 
دارویی دیگری برای درمان شــب ادراری می روند. با این 
حال، ســایر روش های درمانی هم چنان تاثیر بیشتری 

برای رفع  این مشکل به همراه دارند.
امیدهای زیــادی برای درمــان شــب ادراری از طریق 
خواب مصنوعی وجــود دارد. در یک تحقیق، به 5۰ بچه 
داروی امیپرامین داده شد و گروهی دیگر به مدت ۳ ماه 
تحت خواب درمانی قرار گرفتند و نهایتا در هر دو گروه، 
نتایج خوب و برابری رخ داد. بعــد از آن، بچه ها در گروه 
خواب درمانی به مدت 6 ماه خودخوابش را تمرین کردند 
در حالی که آن دســته از افرادی که در گروه امیپرامین 
بودند از هیچ نوع روش درمانی خاصی استفاده نکردند. 
در پایان 6 ماه، بچه هایی که روش خودخوابش را تمرین 
کرده بودند توانســتند امتیازها و مزایای مربوط به آن را 
بیشــتر از بچه هایی که در گروه امیپرامین بودند حفظ 

کنند. 
تحقیقات نشان می دهد حساســیت های غذایی نقش 
مهمی در شــب ادراری ایفا می کند. با این همه، شواهد و 
مدارک نه چندان کاملی وجود دارد که نشــان می دهد 
پیشگیری از غذاهای حساســیت زا و یا سایر راهکارهای 

غذایی می تواند در این زمینه موثر واقع شود. 
گیاهانــی که بــرای مشــکالت چندگانه مثانــه مورد 
اســتفاده قرار می گیرنــد اغلب برای شــب ادراری هم 
تجویز می شوند. این گیاهان شــامل سرو کوهی، لوبلیا، 
ریشه گل ختمی، ریشــه  جعفری و توت خرس است. با 
این حال، شواهدی در دست نیســت که نشان دهد این 
گیاهان برای درمان این مشــکل تاثیر بســزایی دارند و 
برخی گیاهان مانند توت خرس ممکن اســت تاثیرات 
ســمی هم به همراه داشته باشــند، البته در صورتی که 
برای مدتی طوالنی استفاده شوند.در تحقیق مختصری 
مشخص شده که طب ســوزنی که انرژی لیزر را به نوک 
ســوزن ها هدایت می کند )به جای آنکه سوزن به داخل 
بدن وارد شــود( می تواند به کاهش شب ادراری کمک 
کند. در تحقیق مختصر  دیگری هم ثابت شده که درمان 
از طریق تحریک مغناطیسی در صبح و شب به مدت دو 

ماه می تواند برای درمان شب ادراری دختران موثر باشد.

راز موفقیت مردان بزرگ و ســرکامیابی آنها درگروی 
تربیت ها، فعالیت ها، کوشــش ها و اجرای برنامه های 

ویژه ای است که به آنها  در زیر اشاره می شود.
بخش نخست: عوامل حقیقی کامیابی

-  ازپیروی های نسنجیده بپرهیزیم
یکی از عوامل پیروزی این اســت کــه از پیروی های 
نسنجیده بپرهیزیم و به سازمان آفرینش خویش اعالن 
جنگ ندهیم. در قلمروی کار دیگران که شایستگی آن 
را نداریم وارد نشویم. این را بدانیم که میل به همرنگی 

به طور مطلق باعث شکست در زندگی است.
راز کامیابــی دکارت در صحنه های علمی این اســت 
که او روزی تمــام معلومات و معتقــدات خویش را در 
علوم و فلســفه به دور ریخت و تمام مسائل یقینی را به 
صورت شک در آورد. او در همه چیز شک کرد حتی در 
 اینکه آیا خودش نیز واقعیت دارد یا نه! بر این اســاس، 
 موفق شــد تحولی در تمام شــئون علمی و فلســفی 
به وجود آورد. اگر او نیز مانند دیگران به دنبال فلســفه 
اسکو الســتیک می رفت، هرگز این کامیابی نصیبش 
نمی شــد. مردان بزرگ آزادانه فکر مــی کنند، رهایی 
 ازقیدو بنــد دیگــران را کلید طالیــی موفقیت خود 
می شــمارند و مــی گویند تقلیــد در امــور فردی و 

اجتماعی انتحار و خودکشی است.
همچنان که فــرد باید خالق و نقشــه کش باشــد و 
جوهر شــخصیت خود را بیرون نریــزد، اجتماع نیز تا 
روح خالقیت و پیشــروی در خود احراز نکند و دنباله 
 روی را کنــار نگذارد، هرگز کامیابی هــای اجتماعی و 

دسته جمعی نصیب آن نخواهد گردید.
عــده ای از جوانان ســرخورده اجتماع ما به واســطه 
تبلیغات فریبنده و مکارانــه غربیان تصور می کنند که 
راز کامیابی صنعتی غرب، در گسســتن عالیق مذهبی 
و پیوند اخالقی می باشــد و علت تفوق آنها بر مشــرق 
زمین،  داشــتن مجالس رقــص و عریان بــودن زنان 
آنهاســت. دســته ای از این مردم بر اثر حقارتی که در 
خود احســاس می کنند، برای جبــران آن فورا از روح 
همرنگی اســتمداد گرفتــه، به شــکل کاله و لباس و 
حرکات و آرایش غربی پناه می برند. غافل از اینکه اینها 
رویه تمدن یک ملت صنعتی است. پایه تفوق آنها علم 
و فکر آنهاست. اســاس تمدن آنها این است که زنجیر 
اســتعمار را از هم گسسته و بســان یک ملت مستقل 
روی پای خود ایســتاده و به تحقیقات و بررســی های 

علمی مشغول هستند.
ملت غربزده ایران، به جای اینکه مغزها را تکان دهند، 

ایادی اســتعمار را قطع کنند و مسیر زندگی را با چراغ 
دانش و خردروشن ســازند، به پوست و کاله غرب پناه 
مــی برند.تا یک ملت ســازمان فرهنگــی و اقتصادی 
مســتقل پیدا نکند، نقشــی در زندگی نخواهد داشت.

ما از ســال ۱۲68 هجــری قمری دارالفنــون داریم و 
این موسســه علمی و تحقیقاتی در ســایه همت بلند 
یک رادمــرد بزرگ ایرانــی، مرحوم میــرزا تقی خان 
امیر کبیر، به وجود آمد از این رو اســتعمار احســاس 
 کرد که ایرانــی گام در راهی نو گــذارده و می خواهد 
جاده هــای نکوبیده را زیر پا بگذارد؛ چیزی نگذشــت 
که دژخیمان اســتبداد، مقدمات مرگ وی را در حمام 
فین کاشــان فراهم آوردند.ملت دنبالــه رو که از تفکر 
 اســتقاللی بیزار اســت و همواره دنبال تفکــر اتکالی 
می رود، بسان گله گوسفند است که بزی آن را هدایت 
می کند. اگر در برابر آن بــز چوبی قرار دهی که از روی 
آن بپرد، ایــن عمل در تمام گوســفندان دنباله رو، اثر 
 بارز دارد؛ بــه طوری که اگر چوب را بــرداری همه این 
زبان بســته ها وقتی به آنجا برسند، همگی کاری را که 

بز انجام داده، انجام می دهند.
) برگرفته از کتاب رمز پیروزی مــردان بزرگ اثر آیت 

ا... سبحانی(

رمز پیروزی مردان بزرگ )16(    موفقیت

عکس نوشت

خط میانی استادیوم فوتبال »zerao «ی برزیل درست منطبق بر 
خط استوا واقع شده است. در واقع تیم ها از نیم کره ای به نیم کره 

دیگر حمله می کنند.

خط استوا از وسط این استادیوم می گذرد
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امام علی)علیه السالم(: 
 هر گاه خبرى را شنيديد، درانديشه به كار بستن آن باشيد، نه به فكر 

نقل كردنش.
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