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 رقابت 500 نوجوان نخبه قرآنی دراصفهان

نخســتین دوره مســابقات قرآنی 
بیان، ویژه نوجوانان سراسر کشور با 
حمایت شهرداری اصفهان و همت موسسه قرآنی بینه از 

21 تا 23 مرداد ماه در اصفهان برگزار می شود.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری اصفهان، 
این مسابقات ویژه نوجوانان پسر و دختر زیر 18 سال و 
در گروه های سنی زیر 13 سال، 13 تا 16 سال و 16 تا 18 

سال است که در 2 بخش قرآنی و هنری، اجرا می شود.
در بخش قرآنی این مســابقات که برای نخســتین بار 
در ســطح نوجوانان برگزار می شــود، نوجوانان پسر در 
رشته های قرائت تطبیقی، قرائت تقلیدی، فراز خوانی آیات 
قرآن کریم، اذان، ترتیل و تواشیح به رقابت می پردازند و در 
بخش هنری نیز رقابت در رشته های خوشنویسی، نقاشی، 
تصویر سازی و عکس ویژه نوجوانان پسر و دختر برگزار 
می شود.  فراخوان این مسابقات در اردیبهشت ماه آغاز شد 
و عالقه مندان برای شرکت در این مسابقات آثار خود را به 
دبیرخانه این مسابقات ارسال کردند که پس از بررسی 
آثار و داوری آنها، در مجموع 500 نفر از تمام استان های 
کشور با کسب بیشترین امتیاز به مرحله پایانی راه یافتند.

مراســم افتتاحیه امروز  با حضور جمعی از مســئوالن 
 شــهر اصفهــان، اســتان و کشــور در محل ســالن 
اهل البیت )ع( برگزار می شود و شرکت کنندگان صبح و 
عصر در سالن های اهل البیت )ع( و خانه مشروطیت به 

رقابت خواهند پرداخت.
مراسم اختتامیه نیز 23 مرداد ماه همزمان با شب میالد با 
سعادت امام رضا )ع( پس از نماز مغرب در میدان تاریخی 
امام )ره( و با معرفی نفرات برتر و با حضور جمع زیادی از 

شهروندان برگزار می شود که تعدادی از برگزیدگان  نیز 
در این مراسم، برنامه اجرا خواهند کرد.

در طول برگزاری ایــن دوره مســابقات، در هر منطقه 
شهرداری اصفهان محفل انس با قرآن با اجرای نوجوانان 

راه یافته به مرحله نهایی مسابقات بیان برگزار می شود.
بخش ویژه این مسابقات، بخش هنری بوده که اسامی 
برگزیدگان نهایی آن نیز اعالم شــده و قرار است عالوه 
بر تقدیــر در مراســم اختتامیه و حضــور در اصفهان، 
نمایشــگاهی از آثار برگزیدگان در سالن های برگزاری 

مراسم برپا شود.
اساتید برجسته ای همچون ستوده نیا، شاه میوه، نجاریان، 
 گلبان و عنایتــی مقدم از اصفهان، دولتی، حشــمتی، 
امام جمعه، عباســی و ابوالقاســمی از تهران، لطفی نیا 
 از گیــالن، محمدپــور از اردبیل و ســادات فاطمی از

 خراسان رضوی در مرحله نهایی به داوری رقابت میان این 
نوجوانان می نشینند.

از نکته های جالب این مسابقات ،برگزاری مراسم اختتامیه 
در میدان امام )ره( اصفهان خواهد بود که عموم مردم نیز 
می توانند در این مراسم بزرگ که همراه با اهدای جایزه 
برای حضار است شــرکت کنند، این مراسم همزمان با 
شب میالد امام رضا )ع( از ســاعت 20:30 در این مکان 

برپا خواهد شد.
مسابقات قرآنی بیان، دارای مجوز از شورای عالی قرآن 
کشور بوده که این شورا زیر  نظر وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی است، این مســابقات توسط موسسه فرهنگی 
قرآن و عترت بینه و با حمایت شهرداری اصفهان برگزار 

می شود. 

تثبیت برند فرهنگی مسابقات قرآنی بیان، 
برای اصفهان

شهردار اصفهان نیز در همین زمینه با اشاره به اینکه اولین 
دوره مسابقات قرآنی کشوری ویژه جوانان زیر 18 سال با 
عنوان بیان در اصفهان برگزار می شودگفت: هدف اصلی 
حمایت شهرداری از این مسابقات، تثبیت برند فرهنگی 
آن برای اصفهان و برگزاری همه ساله این مسابقات در 

نصف جهان است.
مهدی جمالی نژاد با اشــاره به اینکه ایــن برنامه بزرگ 
 با همــکاری و حمایــت شــهرداری و مجموعه بینه

 اجرا خواهد شد، تصریح کرد: 22 و 23 مردادماه در برنامه 
مسابقه قرآن خوانی بیش از 500 نوجوان برگزیده قرآنی از 
سراسر کشور همراه ما هستند. وی ادامه داد: شهرداری در 
کنار سیاست و رویکرد خود، برنامه ها را در فضای باز برگزار 
می کند که در همین راستا اختتامیه این مسابقه قرآنی در 

میدان امام )ره( برگزار خواهد شد.
جمالی نژاد با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان امسال نیز 
10 میلیارد ریال اعتبار به موسسه های قرآنی برای انجام 
فعالیت های قرآنی اختصاص داده است، گفت: این اعتبار 
برای فعالیت های شاخص قرآنی و جریان ساز پرداخت 
می شود و این بودجه به موسسه هایی پرداخت می شود 

که فقط فعالیت های قرآنی انجام می دهند.
وی با اشاره به اینکه 40 درصد این بودجه در قالب بودجه 
حمایتی و برای اقدامات جاری و توسعه زیرساخت ها و 
ایجاد بسترهای نرم افزاری پرداخت می شود، اضافه کرد: 
60 درصد دیگر نیز به اقدامات شاخص قرآنی و مشارکتی 

اختصاص می یابد.

صوت دلنشین قرآن در آسمان نصف جهان طنین انداز می شود؛
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شهرداری ها به شهرفروشی
روی آورده اند
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ضرورت تبدیل سوخت فسیلی 
صنایع به گاز طبیعی 3
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استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

بازگشت 11 طرح صنعتی راکد
به چرخه تولید

8

200 هزار دالر جایزه برای مچ گیری؛

آیا میلیاردر معروف، کپی کار 
بوده است؟

3

در بازدید مدیر روابط عمومی ذوب آهن از تسنیم مطرح شد؛

افتتاح ۶ پروژه ذوب آهن در
آینده ای نزدیک
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 کمیته فوتسال بعد از انتخاب ســیدرضا افتخاری به 
عنوان سرپرست باشــگاه استقالل شــرایط ویژه ای 
پیدا کرده اســت. از یک طرف خیلی هــا اعتقاد دارند 
 مشغله باالی کاری در باشگاه اســتقالل به افتخاری

  اجازه نمی دهد کــه وی تمرکزش را روی فوتســال 

حفظ کند و از ســوی دیگر افتخاری تاکید دارد که تا 
پایان مســابقات جام جهانی فوتســال در این کمیته 
به کارش ادامه خواهــد داد. در هر دو صورت آنچه که 
قطعی به نظر می رســد انتخاب رییــس جدید برای 

کمیته فوتسال طی یکی، دو ماه آینده...

بررسی گزینه های جانشینی افتخاری؛

لهجه کمیته فوتسال هم
اصفهانی می شود؟
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صوت دلنشین قرآن در آسمان نصف جهان طنین انداز می شود؛

تخریب، افترا، دروغ
و تشویش اذهان عمومی

حرام و جرم  است

روحانی در نشست مشترک هیأت دولت واستانداران:

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: اصفهان 
شــهری  اســت با بیش از 2 میلیون نفر جمعیت با 
بودجه 2 هزار و 500 میلیارد تومانی در سال جاری 
که در صورت تحقق، ســهم هر شهروند بیش از یک 

میلیون تومان خواهد بود...

این بچه ها در بهزیســتی رســوب می کنند، روز را با 
بیهودگی به شب و شب را به صبح می رسانند تا طلوع 
اولین روز  18 سالگی.شاید در نگاه اول، خارج شدن از 
این فضای تکراری و یکنواخت بهزیستی برای هرکسی 

خوشایند باشد اما وقتی 18 سال زندگی...

رییس شورای شهر اصفهان خبر داد:

یک میلیون تومان، سهم 
هر اصفهانی از بودجه

ساعت صفر آوارگی به وقت بچه های ترخیصی از بهزیستی؛

ما را در 18 سالگی دوباره 
سر راه گذاشتند

همین صفحه
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به گزارش خبرگزاري فرانسه از سازمان ملل متحد، درخواست واشنگتن 
و پاريس براي كمك هاي بشردوستانه براي شــهر محاصره شده حلب، 
در حالي مطرح مي شــود كه مســكو مي گويد نبايد هيچ پيش شرطي 
براي مذاكراتي كه ســازمان ملل اميدوار اســت تا پايان ماه جاري در ژنو 
برگزار شود، وجود داشته باشد. »ســامانتا پاور« سفير آمريكا در سازمان 
ملل بر فوريت از سرگيري مذاكرات سوريه تاكيد كرد و افزود: زمينه اين 
مذاكرات نيز بايد فراهم باشد. وي پس از نشست شوراي امنيت كه پشت 
درهاي بسته برگزار شد، گفت: ما در مورد دسترسي مردم به كمك هاي 
بشردوستانه عقبگرد داشته ايم. درگيري ميان نيروهاي دولتي سوريه با 
شورشــيان در حلب از يك ماه پيش باال گرفته اســت و دو جبهه خود را 
در اين درگيري مهم كه مي تواند نقطه عطفي در جنگ پنج ساله سوريه 

باشد، تقويت مي كنند.

به گزارش تســنيم، يك منبــع آگاه اعالم كرد: داعــش در موصل 
)پايتخت خودخوانده در عراق( در حال نابودی اسناد خود است. اين 
اسناد حاوی اطالعات اعضای داعش و همچنين برنامه های اين گروه 
تروريستی برای ارتكاب حمالت تروريستی است. به گفته اين منبع، 
در پی حمالت نيروهای دولتی و داوطلب عراقی و ائتالف بين المللی 
ضد داعش به مراكز فرماندهی اين گروه تروريستی در موصل، داعش 
محل برخی مقرهای خود در اين شــهر را تغيير داده است.موصل، 
دومين شهر بزرگ عراق است كه حدود 500 هزار نفر جمعيت دارد. 
ارتش عراق اخيرا عمليات آزادســازی مناطق جنوب موصل را آغاز 
كرده است تا بتواند تروريست های داعش را در اين شهر محاصره و راه 
را برای آزادی هرچه سريع تر اين شهر هموار كند. ارتش و نيروهای 
داوطلب عراق اوايل تيرماه امســال موفق شــدند شــهر راهبردی 
فلوجه را در شــرق اســتان االنبار آزاد كنند. دولت بغداد وعده داده 
است موصل، دومين شهر بزرگ عراق، مقصد بعدی نيروهای ارتش 
اين كشور باشــد. اگر چه برای عمليات آزادی موصل جدول زمانی 
 اعالم نشده، اما به گفته ديپلمات های عراقی و غربی حيدر العبادی، 
 نخســت وزير عــراق می خواهــد ايــن عمليــات در مــاه اكتبر

 )شهريور  و مهر( انجام شود.

مالزي يك ايراني را كه متهم اســت مغز متفكر بانــد بين المللي جعل 
گذرنامه بوده اســت، تحويل تايلنــد داد. وكيل اين متهــم ايراني در 
تايلند گفت كه موكلش روز ۲۲ ماه گذشــته ميالدي )اول مرداد( وارد 
 بانكوك شــده و اكنون در مركز بازداشــت پايتخــت تايلند نگهداري

مي شود. 
وي گفت كه موكلش پيش از اين به جعل اســناد مسافرتي متهم شده 
بود و نخستين جلسه محاكمه اش ۲۶ سپتامبر )5 مهر( برگزارمي شود. 
به نوشــته تارنماي روزنامه هاي »ســان ديلي« و »استار« مالزي، يك 
منبع اطالعاتي كه خواست نامش فاش نشــود، گفت كه استرداد اين 

ايراني با هماهنگي دادستان كل مالزي و تايلند صورت گرفت.
اين ايرانــي ســال ۲0۱۳ ميالدي توســط پليس مالــزي در خيابان 
»امپنگ« شهر كواالالمپور بازداشت شد و تا پيش از استرداد به تايلند 
در بازداشتگاه اين كشور نگهداري مي شد. پليس مالزی اعالم كرد: باند 
اين فرد، پنج سال در مالزي فعاليت داشته و بيش از سه هزار سند جعل 
كرده و از اين طريق بيش از ۹ ميليون رينگيت )دو ميليون و ۲50 هزار 

دالر( به دست آورده است.
به نوشته رســانه هاي مالزي، مقامات تايلند اكنون در حال بررسي اين 
موضوع هســتند كه آيا اين فرد در تهيه گذرنامه براي دو جوان ايراني 
 كه در پرواز ام.اچ ۳۷0 حضور داشــتند نيز نقش داشــته اســت. پرواز 
ام.اچ ۳۷0 خطوط هوايي مالزي، اســفند ماه سال ۱۳۹۲ خورشيدي با 
۲۳۹ سرنشين از جمله اين دو جوان ايراني در مسير كواالالمپور به پكن 

ناپديد شد و تاكنون از سرنوشت آن خبري در دست نيست.

با شكست مذاكرات صلح يمن در كويت و برآورده نشدن خواسته های 
 عربســتان، اين كشور حمالت گســترده ای را به مناطق مختلف يمن 
به ويژه پايتخت و شهرهای شمالی آغاز كرده است. عربستان سعودی 
و ائتــالف عربی تحت امــرش، در روزهــای پس از مذاكــرات كويت 
حمالت خود را به مناطق مختلف يمن به طور قابل مالحظه ای شدت 
بخشيده اند. حمالتی كه گفته می شــود در چهار ماه گذشته بی سابقه 
است. جنگنده های عربستان سعودی كه عالوه بر پشتيبانی از مزدوران 
اين كشور در ميادين نبرد به بمباران هوايی مواضع انصارا... و نيروهای 
يمنی در داخل شهرها نيز مبادرت می كنند، تنها در دو روز صدها تن 
بمب موشكی و مواد منفجره بر سر مردم در استان های صعده، عمران، 
تعز و به ويژه صنعاء، پايتخت اين كشور ريخته اند. موج جديد حمالت 
عربستان ســعودی كه يكی از بی سابقه ترين و شــديدترين حمالت 
 اين كشور به يمن گزارش شــده با ســكوت جامعه جهانی و از جمله 
ســازمان ملل همراه اســت و ريــاض به دليــل كاهــش انبارهای 
تسليحاتی اش حتی به فكر تامين تسليحات افتاده و در تازه ترين اقدام  
در اين راســتا، اقدام به خريد ۱5 / ۱ ميليارد دالر تسليحات از آمريكا 

كرده است.

 پیش شرط آمریکا و فرانسه 
برای مذاکرات صلح سوریه

 داعش در حال نابودی 
اسناد خود در موصل است

مالزي متهم ایراني جعل گذرنامه 
را تحویل تایلند داد

غیرنظامیان، قربانیان اصلی حمالت 
عربستان به یمن

پیشنهاد سردبیر: 
ایران از فرآیند اتحاد ملی عراق حمایت می کند

برخی فكر می كردند كه اگر با غربی ها 
به نرمش ســخن بگوييم، رفتــار آنها 
عوض می شــود؛ اما ســه ســال است 
كه اين تجربه را داشــته ايم و با آنها  به 
گفت وگــو و مذاكره نشســته ايم و از 
خودمان نرمــش نشــان داده ايم، اما 
نتيجه اش اين شده است كه االن همه 
ناراضی هستند  و حتی همان كسانی 
كه می گفتند رفتار غــرب با مذاكرات 
بهتــر می شــود امــروز می گويند كه 

مذاكرات نتيجه ای نداشته است.

مردم از شــعارهای واهی بيزار هستند و 
اقدامات عملی مسئوالن نظام را مطالبه 
دارند؛ بنابراين بايد به دور از شــعار وارد 
ميدان عمل شــوند و آنچــه را واقعيت 
دارد برای ملت بازگــو كنند. تنها راه حل 
برون رفت از وضعيت ركــود فقط اجرای 
اقتصاد مقاومتی اســت، با تكيه به اينكه 
منتظر باشيم تا دشــمنان مشكالت ما را 
حل كنند، مطمئن باشيد هيچ وقت اين 
مشكالت حل نمی شــود و وضعيتمان از 

اين حالت هم بدتر خواهد شد.

 اردشــير نوريان، عضو كميســيون امنيــت ملی و 
سياســت خارجی مجلس با انتقاد از موضوع تخلفات 
و خريد آرا درانتخابات كه اخيرا از سوی دبير شورای 
نگهبان و همچنين سخنگوی شــورای نگهبان مورد 
اشاره قرار گرفت، اعالم كرد: طبيعتا در هر انتخاباتی 
ممكن است، اتفاقاتی بيفتد كه از نظر قانون برگزاری 
 آن انتخابات، تخلف محســوب شــود و قطعا سخنان 
آيت ا... جنتــی ناظر بر خــروج برخــی از نامزدها و 
طرفدارانشــان از قانون مصوب برگــزاری انتخابات 
اســت كه هرچه خارج از اين قانون انجام شود، تخلف 
انتخاباتی خواهد بــود. نماينده مردم شــهركرد در 
مجلس دهم با اشاره به برخی تجربيات خود در ادوار 
گذشته، خاطرنشان كرد: در يكی از مقاطع، انتخابات 
حوزه انتخابيه لردگان به دليل خريد و فروش، باتوجه 
به اينكه شاكيان مستندات دقيقی ارائه كردند، ابطال 
شد. نوريان در تشــريح علل بروز چنين تخلفاتی در 
انتخابات، گفت: بخشــی از علل بروز چنين تخلفات، 
زياده خواهــی افراد اســت و بخش ديگــر مربوط به 
قوانين و مقررات برگزاری انتخابات در كشــور است 
كه اميدواريم بتوانيم در طول چهارسال آينده در اين 

مجلس، اين موارد را اصالح كنيم.

 دريادار علی فدوی فرمانده نيروی دريايی ســپاه در ديدار 
با تعــدادی از خانواده های شــهدای مدافع حرم لشــكر 
فاطميون در مشــهدمقدس ضمن تقديــر از مجاهدت، 
فداكاری و ايثار رزمندگان شيعه و ســنی مدافع حرم در 
اين لشــكر، خاطرنشــان كرد: فداكاری در راه آرمان های 
الهی توفيقی است كه نصيب هر كسی نمی شود. وی افزود: 
امروز در پرتو ايســتادگی جوانان و رزمندگان غيرتمند از 
جمله برادران عزيز افغانستان، دسيسه كثيف و جنايت آميز 
جريان اســتكبار و جبهه صهيونيســتی كه در قالب گروه 
جنايتكار داعش تجلی پيدا كرده، ناكام مانده و با شكست 
همراه شده اســت. فرمانده نيروی دريايی سپاه از روحيه 
باالی خانواده های شــهدا تقدير كرد و گفــت: ما محتاج 
و نيازمند ديدار با خانواده های شــهدا هســتيم؛ چرا كه از 
فيض مالقات با آنان روحيه خود را در مسير انجام رسالت 
ســنگينی كه بر دوش داريم باالتر می بريــم و عزم و اراده 

خود را برای ادامه راه جزم تر می كنيم.
سردار فدوی خاطرنشــان كرد: امروز به بركت فداكاری و 
خون شهدا، انقالب اسالمی همچنان در مسير عزتمندی، 
پيشــرفت و بالندگی قرار دارد و جبهه مقاومت اســالمی 
توانسته است سد راه نقشه های شــوم استكبار در منطقه 

باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی:

 زیاده خواهی افراد 
عامل خرید و فروش رای است

فرمانده نیروی دریایی سپاه: 

برادران افغانستانی 
داعش را ناکام گذاشتند

سپاهدیدگاهپارلمان
حجت االسالم والمسلمین محمدتقی رهبر:

لزوم فرهنگ سازی نوین 
در راستای اقتصاد مقاومتی

رییس مجلس:

ایران از فرآیند اتحاد ملی 
عراق حمایت می کند

 امام جمعه موقت اصفهان عنوان كــرد: وقتی كاالی 
خارجی در بازار زياد باشد، معلوم اســت كه با انفعال 
در بخش فــروش كاالهــای ايرانی روبــه رو خواهيم 
شد. اصل قانونی و شرعی اين اســت كه صنعت ملی 
را ايجاد كرده و آن را ارتقا بخشــيم تا شــاهد بيكاری 
و تعطيلی كارخانه ها نباشــيم. وی با بيــان اينكه در 
راســتای اقتصاد مقاومتی بايد فرهنگ سازی نوينی 
برای مردم شــكل بگيرد، خاطرنشــان كرد: علمای 
اصفهان در زمان های قديم، بيانيــه ای را امضا كردند 
 كه اگر كفن ميت از جنس خارجی باشــد، ما بر او نماز 
نمی خوانيم. اين فرهنگ سازی است كه مردم بدانند 
نبايد از كاالی خارجی اســتفاده كنند تا كشورشــان 
پيشرفت چشمگيری در بخش های مختلف اقتصادی 
داشته باشد. ايشان  با تكريم اقدام شهرداری اصفهان 
جهت اجرای اقتصاد مقاومتی و فروش كاالهای ايرانی، 
اظهار داشــت: اين خدمت بزرگی به كشــور و مردم 
 اســت كه كاالهای داخلی در فروشگاه ها عرضه شود؛

 چرا كه موجب ارتقای كيفيت و اعتمادسرمايه گذاران 
در بخش های داخلی كشور می شود.

 علــی الريجانی با تاكيد بر فرارســيدن زمــان كمك تمام 
نيروهای سياسی موجود در عراق برای شكست تروريست ها، 
گفت: ايران از مشــاركت موثر و سازنده همه اجزای عراق در 
روند سياســی اين كشــور منطبق با قانون اساسی حمايت 
می كند. رييــس مجلس در ديــدار با برهم صالــح، معاون 
دبيركل اتحاديه ميهنی كردستان عراق با اشاره به تحوالت 
اخير برای مقابله با تروريست های تكفيری گفت: اكنون زمان 
آن رسيده است كه تمام نيروهای سياسی موجود در عراق به 
فرآيند شكست تروريســت ها در مناطق مختلف از جمله در 
موصل كمك كنند. الريجانی همچنين اضافه كرد: تحوالت 
اخير در عراق نشــان می دهــد تنها در شــرايطی كه تمام 
گروه های قوميتی در عراق با يكديگر در مقابله با تروريست ها 
متحد شوند می توان شــاهد پيروزی های بيشتری نيز بود. 
وی در همين راســتا افزود: تاريخ عراق گويای همزيســتی 
مســالمت آميز طوايف و مذاهــب مختلف عــراق در كنار 
يكديگر بوده اســت. الريجانی ادامه داد: موضوع اصلی امروز 
عراق، مبارزه با تروريسم تكفيری است و اميدواريم با آزادی 
موصل و شكست تروريست ها در اين منطقه، ثبات و آرامش 

بر كشور حاكم شود.

سیاست خارجی

بین المللیادداشت

 فكرت اوزر، كنســول تركيه در جده اعالم كرد، مسئوالن آنكارا چهار تن 
از كارمندان ســفارت در رياض و كنســولگری تركيه در جده را به اتهام 
حمايــت  از كودتاچيان احضار و بازداشــت كردند. اوزر در كنفرانســی 
مطبوعاتی گفت: وزارت خارجه تركيه اطالعاتی از كارمندان ســفارت و 
كنسولگری در عربستان مبنی بر تالش  برای كودتا عليه دولت در اختيار 
داشت و پس از احضار، آنها را بازداشت كرد. كنسول تركيه تاكيد كرد كه 
همه نهادها و موسســات دولتی تركيه در حال حاضر به صورت يكپارچه 
فعاليت های خود را از سرگرفته اند و مركز امور مذهبی تركيه نيز دو روز 
گذشته در نشست هايی كه داشت، فعاليت های فتح ا... گولن را »باطل« 
خواند.اوزر افزود: كودتاچيان ليســتی از اسامی تمامی چهره های دولتی 
كه قصد داشتند پس از اجرای كودتا در سمت های دولتی تعيين كنند، 
آماده كرده بودند. البته كودتا موفق نشد و اين ليست به مسئوالن دولت 
آنكارا در شناســايی اين افراد كمك كرد و تحقيقــات از آنها برای صدور 

مجازات های الزم آغاز شد.

بازداشت چهار دیپلمات ترکیه در 
عربستان به اتهام حمایت از کودتا

سردار محمدرضا نقدی- رییس 
سازمان بسیج مستضعفین

حجت االسالم سالک- نایب رییس 
کمیسیون فرهنگی مجلس

در ادامه گزيده ای از سخنان رييس جمهور را می خوانيد: 
 برنامه هــا، رفتار و اقدامات اســتانداران بايد چــراغ اميد را 

پيش روی مردم برای آينده كشور، روشن كند.
برای دســتيابی به اهداف بلند، راهی جز تقويت اميد برای 
آينده وجود نــدارد. دشــمنان در همه برنامه هــای خود تالش 
می كنند كه مردم را نســبت به آينده نااميد كنند و بايد در مقابل 

اينگونه اقدامات،  هوشيار بود.
 سرآغاز همه حركت های دولت يازدهم از ابتدا برمبنای اميد 
بود و هر آنچه تاكنون به دست آورده ايم نيز در سايه اميد ،اعتماد و 
حمايت مردم به دولت بوده است و بی ترديد اگر چنين نبود، امروز 
نمی توانستيم در جامعه آرامش را كه ســاليان دراز آرزوی مردم 

بود، حاكم كنيم.
مردم بايد احســاس آرامش و اتحاد داشــته باشند. هرگونه 
ايجاد شكاف، انشــقاق و دوقطبی در جامعه، به زيان مردم است و 
جامعه دو قطبی در ايران اســالمی مفهومی ندارد؛ بنابراين همه 
مسئوالن و به ويژه استانداران وظيفه دارند كه آثار اينگونه مسايل 
را برای مردم تبيين كنند. مردم ايران دارای قانون اساسی، دولت و 
 مجلس واحدی هســتند و از همــه مهم تر واليت امــور بر عهده 
ولی فقيه است و اين اساس و پايه ای است كه در سايه خون شهدا و 

انقالب به دست آمده است.
 انتقاد هيچ ايرادی ندارد و طبيعی اســت كه همه جناح ها و 
احزاب در آستانه انتخابات فعال می شوند، همه افتخارات ما به اين 
است كه كشوری انقالبی و اسالمی هســتيم. بی ترديد در چنين 
كشوری دروغ، تهمت و مأيوس كردن مردم نمی تواند رابطه ای با 
نظام اسالمی و منافع ملی داشــته باشد. اگر چه نقد سازنده مفيد 
بوده و همه بايد از آن استقبال كنند اما در عين حال، تخريب، افترا، 
 دروغ و تشويش اذهان عمومی، حرام و جرم است و دستگاه قضايی 
بايد با اين موارد نه به خاطر فرد و يا شخص خاصی بلكه به خاطر 
صيانت از آرمان های انقالب برخورد كند تا به دنيا اعالم كنيم كه 
 ايران كشــوری پيرو ســيره پيامبر اســالم)ص( و ائمه اطهار)ع(

است.
 ايجــاد آرامش ، امنيــت و اميد از وظايف اساســی دولت و 

استانداران سراسر كشور است. 
توانسته ايم حقوق قطعی خود و نقش سازنده  ايران در منطقه 
و جهان را به واسطه مذاكراتی كه انجام داديم ،رسميت بخشيم و 
كسی ترديد ندارد كه ايران پرچمدار مبارزه با خشونت و تروريسم 
در منطقه بوده و در همه مســايل منطقه ای پيشــتاز و پيشگام 

می باشد.

 سال ۹4، سال بسيار ســختی از لحاظ اقتصادی بود و حتی 
برخی از كشورهايی كه توليد و صادركننده نفت در جهان هستند، 
با تورم سه رقمی مواجه شدند. برخالف كاهش شديد درآمد نفتی، 

شاهد آرامش بازار و كاهش تورم بوديم.
 مقامــات قضايــی آمريــكا در ســال 88، يــك ميليارد و

 800 ميليون دالر از پول بانك مركزی را توقيف كردند و در بهمن 
سال ۹۱ با رأی دادگاه، اين مبلغ را در تصرف خود درآوردند. البته 
شكاياتی در سال ۹۳ و ۹4 به منظور تجديد نظرخواهی انجام شد 
كه نهايتا همان حكم اوليه ســال ۹۱ تاييد گرديــد. در حالی كه 
امكان پذير بود كه در بين ســال های 8۶ تا 8۷ و در حدود ۱0 ماه 
فرصت طاليی كه در اختيارمان قرار داشــت، همه پول خود را از 
دسترس آمريكايی ها خارج كنيم، اما در اين زمينه كوتاهی صورت 
گرفته و دستگاه قضايی و شورای عالی امنيت ملی و ساير نهادهای 

ذی ربط وظيفه دارند كه اين موضوع را پيگيری كنند.
برجام برای اين بود كه از حق مردم به خوبی دفاع كرده و راه 

را برای فعاليت های مختلف آنان بگشاييم.
امروز كه به واســطه مذاكرات صورت گرفته شرايط و فضای 
مناسبی ايجاد شده بايد از آن به خوبی استفاده كنيم و از مطالب و 
 مباحث حاشــيه ای و بی فايده دوری نماييــم و خوش بيانی ها و 
خوش قلمی هايی كه در اين رابطه انجام می شــود را در راه رشد 
اقتصادی، جذب ســرمايه خارجی و به دســت آوردن بازارهای 

كشورهای مختلف و افزايش توليد و صادرات به كار بگيريم.
 امروز بــزرگ ترين وظيفه برای همه دولتمــردان و به ويژه 
استانداران اين اســت كه زمينه های رونق اقتصادی را شناسايی و 
فعال كنند و حتی اگر بتوان با اقدامات خود فقط يك اشتغال ايجاد 

كنيد، وظيفه داريد كه نسبت به آن اقدام نماييد.
 امسال بايد در بخش صنعت اقدامات خوبی به انجام برسد و 
بنگاه های اقتصادی خرد و كوچك با تسهيالت بانكی فعال شوند تا 
به اين ترتيب مردم بيش از پيش  به آينده كشور اميدوار و راه برای 

آينده بهتر و روشن آماده تر شود.
)با اشاره به سخنی از پيامبر گرامی اسالم)ص( مبنی بر اينكه 
اهانت به يك نفر مومن و مســلمان، اعالن جنگ با خدا محسوب 
می شود(: نكند زمانی در برخی از رســانه ها و فضاهای حقيقی و 

مجازی، عده ای مرتبا در حال اعالن جنگ با خدا باشند؟
 يكی از وظايف مهم دولت اين اســت كــه بتواند از حرمت، 
احترام و جايگاه مردم، صيانت كند. بايد حقوق همه شــهروندان، 
مذاهب و اقوام ايرانی محترم شمرده شود و نبايد به هيچ قوميت و 
مذهب و دين رسمی كه در قانون اساسی به آن تصريح شده است، 

توهين گردد.
بايد در فرصت هــای اجتماعی مختلــف از ظرفيت بانوان 

استفاده شود.

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی  روز گذشته در نشست مشترک هیأت دولت و استانداران سراسر کشور، 
با بیان اینکه باید رفتار استانداران برگرفته از رفتار دولت بر مبنای تدبیر و امید باشد، گفت: نتیجه تدبیر نمایندگان 

عالی دولت در استان ها باید حل و فصل امور و برطرف شدن مشکالت مردم و استان ها باشد.

 اگر چه نقد سازنده 
مفید بوده و همه باید 
از آن استقبال کنند 

اما در عین حال، 
تخریب، افترا،  دروغ 

و تشویش اذهان 
عمومی، حرام و جرم 

است

روحانی در نشست مشترک هیأت دولت واستانداران:

تخریب، افترا، دروغ و تشویش اذهان عمومی، حرام و جرم است

خبر

 ســردار سرلشــكر محمد علــی جعفــری فرمانده 
كل ســپاه پاســداران انقالب اســالمی طی بازديد 
 از يگان مأموريتی مســتقر نيروی زمينی ســپاه در 
استان های كردســتان و آذربايجان غربی، با مطلوب 
 دانســتن وضعيت امنيتی مرزها از رزمندگان غيور و 
امنيت آفرين در مناطق مرزی قدردانی كرد و گفت: 
بی ترديد امنيت پايدار امروز ايران اســالمی به ويژه 
در مناطق مرزی شــمال غرب و جنوب شرق كشور 
 مرهون مجاهدت هــای فداكارانــه و آمادگی های 

كم نظير شما عزيزان است.
جعفری ايمــان، معنويــت و عمل انقالبــی را رمز 
موفقيت ســپاه در مقابله موفق با تهديدات فراروی 
كشور و انقالب دانست و تصريح كرد: راهبرد سپاه در 
مردمی كردن امنيت و محروميــت زدايی از مناطق 
مرزی كشــور، نتايج و پيامدهای خــود را به خوبی 
نشــان داده اســت و امروز مردم مومــن و غيرتمند 
كردســتان و آذربايجان غربی، به رغم تالش جبهه 
دشــمن و گروهك های پليد تروريستی ضد انقالب 
امنيت قابل قبولی پيرامون سرزمين و محل زندگی 

خود احساس می كنند.
فرمانده كل ســپاه، مشــاركت و همراهی مردم در 
پيگيری راهبردهــای امنيتی در مناطــق مرزی را 
سرنوشت ساز توصيف كرد و با اشاره به چند وجهی 
بودن اقدامــات ســپاه در اين زمينــه تصريح كرد: 
توجه همزمان به مردمــی كردن امنيت و محروميت 
 زدايــی، ســازندگی و كمك بــه فراهم ســاختن 
 زمينه هــای اشــتغال مناطق مــرزی بــه ويژه در 
 اســتان هــای كردســتان و آذربايجــان غربــی از

 اولويت های ســپاه بــوده و از همــت و تالش های 
مردم در كمك بــه فرزندان خود در نهــاد مردمی و 
انقالبی سپاه تشــكر می كنيم. وی خاطرنشان كرد: 
بحمدا... وحــدت، يكپارچگی و اقدامــات نيروهای 
مســلح و نهادهای امنيتی و اطالعاتی كشور به ويژه 
هوشمندی و آمادگی های رزمندگان نيروی زمينی 
سپاه و قرارگاه حمزه سيدالشهداء )ع( و مردم منطقه 
امكان عرض اندام مزدوران وابســته به نظام سلطه و 
صهيونيسم و گروهك های تروريستی ضد انقالب را 
ســلب و هرگونه حركت آنان را قاطعانه با شكســت 
مواجه ســاخته اســت كه نمونه آن ناكام گذاشتن 
اقدامات اخير اشــرار مسلح وابســته به بيگانگان در 

ماه های گذشته بوده است.

سرلشکر جعفری:

شکست قاطعانه تحرکات 
تروریستی در غرب کشور

در قضيه برجام دشمنان تاكنون از خود 
بدعهدی و بی صفايی نشــان داده اند و ما 
بايد با مقاومت و ايســتادن، اهداف خود 
را دنبال كرده و به نتيجه برسانيم تا آنها 
مقاومت و ايســتادگی ما را ديــده و در 
رفتار خود تجديد نظر كنند. بيشــتر از 
۷0 درصد مشكالت داخلی است و ربطی 
به برجام ندارد و ما بايد اين مشــكالت را 
حل كرده و دستورات مقام معظم رهبری 
و در رأس آنهــا »اقتصاد مقاومتی اقدام و 

عمل« را در داخل كشورعملياتی كنيم.

حجت االسالم اکرمی-رییس شورای 
فرهنگی نهاد ریاست جمهوری
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بازار

نگاه روزيادداشت

مديرکل اداره راه و شهرسازی اصفهان:

شهرداری ها به شهرفروشی 
روی آورده اند

قیمت انواع
دوربین عکاسی ديجیتال

پیشنهاد سردبیر: 
يک میلیون تومان، سهم هر اصفهانی از بودجه

وزیر کار با تاکید بــر اینکه یکی از دالیــل باال بودن بیــکاری، عدم تمایل 
جویندگان کار به مشاغل معمولی اســت گفت: تنها ۲۰ درصد از ۴ میلیون 

فارغ التحصیل دانشگاهی در رشته های خود وارد کار می شوند.
علی ربیعی با اعالم مهارت آموزی سه میلیون نفر تا پایان سال گفت: تاکنون 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر دوره مهارت آموزی دیده اند و این تعداد تا پایان 

سال به ۳ میلیون نفر خواهد رسید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ارتباط مهارت با ایجاد اشــتغال امروز 
بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده و بسیاری از کشــورها برای رشد اشتغال 

خود، بر مهارت آموزی سرمایه گذاری کرده اند.
وی با تاکید بر حمایت این وزارتخانه از دوره های آموزشــی و مهارت آموزی 
در سازمان فنی و حرفه ای کشــور تصریح کرد: اگر مهارت آموزی به معنای 
واقعی کلمه عملی شود و گســترش پیدا کند بخش قابل توجهی از بیکاری 
برطرف خواهد شــد و این مهم در چند ســال اخیر با افزایش کیفی و کمی 

مهارت افراد جویای کار ثابت شده است.
وزیر تعاون با ابراز تاســف از اینکــه عمدتا فارغ التحصیالن دانشــگاهی در 
رشته  مورد نظر خود مشغول به کار نمی شــوند، گفت: از بیش از ۴ میلیون 
نفر از فارغ التحصیالن فعلی در کشــور، تنها ۲۰ درصد در رشــته تحصیلی 
خود وارد بازار کار می شــوند که این مســئله باید در فرآینــدی به ویژه از 
 طریق مهــارت آموزی و ارتباط مســتقیم با بخش هــای مختلف اقتصادی

برطرف شود.

محمدرضــا کجباف مدیر روابط عمومی شــرکت ســهامی ذوب آهن به 
مناســبت روز خبرنگار با حضور در دفتر خبرگزاری تسنیم، نمایندگی 
اســتان اصفهان، از این دفتر بازدید کرد و روز خبرنگار را به خبرنگاران 

این خبرگزاری تبریک گفت.
کجباف، همچنیــن در این دیدار از خودکفایــی ذوب آهن در تولید ریل 
داخلی خبــر داد و گفت: از هفته آینــده تولید ریــل در ذوب آهن آغاز 
 می شــود.وی افــزود: ذوب آهن می توانــد ۴۰۰ هزار تن ریل در ســال 
تولید کند کــه اگر راه آهن بــا برنامه ایــن تولیدات را مصــرف کند ما 

می توانیم این میزان را در ۴ ماه تولید کنیم.
مدیر روابط عمومی ذوب آهن خاطرنشان کرد: اهمیت پروژه تولید ریل 
از دو جهت است، نخست خودکفا شــدن و دوم ایجاد ارزش افزوده برای 

ذوب آهن که مهم ترین موضوع به شمار می رود.
وی در بخشــی از گفته های خود به انجام پروژه های جدید در شــرکت 
ذوب آهن اشاره کرد و گفت: به زودی شاهد بهره برداری از ۶ پروژه شامل 
۳ پروژه زیســت محیطی و ۳ پروژه غیرزیســت محیطــی در ذوب آهن 

خواهیم بود.
کجباف بیان کرد: تولید ریل و ایســتگاه ریخته گری شــماره 5 از جمله 
پروژه های غیر زیســت محیطی و آبگیری از لجن کنورتور، غبارگیری از 
کنورتور و پســاب از پروژه های زیست محیطی است که به زودی احتماال 

با حضور معاون اول رییس جمهور به بهره برداری می رسد.

مدیرکل اداره راه و شهرســازی اســتان اصفهان گفــت: از آنجا که 
شهرداری ها درآمد پایداری ندارند، به شهرفروشی روی آورده اند.

حجت غالمی با اشاره به اهمیت اخالق حرفه ای در نظام  مهندسی و 
تاثیر رعایت آن بر وضعیت ساخت وساز در کشور اظهار کرد: از آنجا 
که شهرداری ها درآمد پایداری ندارند به شهرفروشی روی آورده اند؛ 
این مسئله ای است که در اســتان اصفهان نیز دیده می شود و لزوم 
چاره اندیشی برای آن در شهرداری ها مطرح شده است. وی با اشاره 
به اهمیت موضوع شهرفروشی در کالن شهرهای کشور تصریح کرد: 
در حال حاضر بحث نگرش جدید به طرح جامع و توســعه شهرها 
مطرح است، این در حالی اســت که ما طرح های جامع را پشت سر 
گذاشــته ایم و نیازمند بازنگری در ارائه طرح ها هســتیم. مدیرکل 
اداره راه و شهرسازی اســتان اصفهان با بیان اینکه برخی از طرح ها 
مدت  زمان ۴۰ تا 5۰ ساله را طی کرده اند، عنوان کرد: اینکه به دلیل 
سابقه باالی اجرای طرح های جامع در برخی از شهرها، وزارت راه و 
شهرسازی به فکر ارائه طرح های شهری به روز است و به سمت وسوی 
طرح های جامع شهری رفته، نشــان از اهمیت موضوع دارد. وی در 
پایان ابراز کرد: تجربه ساخت وساز مسکن مهر در شهرهای مختلف 
که نقد ویژه ای مبنی بر عدم مکان یابی صحیح بر آنها وارد بود، ایجاب 
می کند برای اینکه باز هم در مدیریت های جدید دچار اشــتباهات 

گذشته نشویم، از این وضعیت تجربه کسب کنیم.

ربیعی مطرح کرد؛

برخی رشته ها
متقاضی کار ندارد

در بازديد مدير روابط عمومی ذوب آهن از تسنیم مطرح شد؛

افتتاح ۶ پروژه ذوب آهن در 
آينده ای نزديک

صنعتشورای شهرخبر
عضو شورای شهر اصفهان تاکید کرد؛

استفاده از تولیدات ايرانی در 
پروژه های عمرانی شهر اصفهان

رییس کمیســیون عمران، معماری و شهرسازی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: به مهندسان پروژه های شــهری گفته  شده تا حد امکان، 

برای ساخت و اجرای پروژه ها از مصالح و تولیدات داخل استفاده کنند.
عبدالرسول اظهار کرد: در راستای شعار ســال و عملیاتی کردن اقتصاد 
مقاومتی در کمیســیون عمران، معماری و شهرســازی شورای اسالمی 
شهر اصفهان، به مهندسان پروژه های شهری گفته  شد که حتی االمکان، 

برای ساخت و اجرای پروژه ها از مصالح و تولیدات داخل استفاده کنند.
وی افزود: در شهرداری بســیاری از هزینه ها برای عمران صرف می شود 
که خرید مصالح یکی از اقالم عمده مورد اســتفاده اســت و مبالغ کالنی 
باید برای آنها هزینه شود به همین دلیل برای انجام پروژه های عمرانی و 
اجرایی تا جایی که امکان داشته باشد از مصالحی که تولید داخل هستند 
اســتفاده می کنیم.  رییس کمیســیون عمران، معماری و شهرســازی 
شــورای اســالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: کاشی ها، ســرامیک ها، 
شیرآالت، پوشــش های بدنه، رنگ ها و موارد مختلف دیگر در پروژه های 
عمرانی و اجرایی استفاده می شــود که تقریبا همه اینها در داخل کشور 
به تولید می رسد. وی تاکید کرد: شاکله ساخت پروژه های عمرانی مانند 
پل ها نیز باید مبتنی بر اقتصاد مقاومتی باشــد یعنی طوری ساخته شود 
که از حیف ومیل کردن مصالح فاصله گرفتــه و دقت الزم در این پروژه ها 

انجام شود.

=
Canon EOS 1200D کانن

1،040،000
تومان

1،130،000
تومان

Nikon D3300 نیکون

1،320،000
تومان

1،390،000
تومان

Nikon D5300 18-55 VR AFP نیکون

1،720،000
تومان

1،800،000
تومان

رییس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: به 
دنبال تجمع کشاورزان در مقابل استانداری اصفهان، 
وعده پرداخت کامل پول گندم به کشــاورزان تا هفته 

آینده داده شد.
حســین محمدرضایــی در گفت وگــو بــا خبرنگار 
مهر اظهار داشــت: با وجــودی که چنــد روز پیش، 
 کشــاورزان به دلیل عدم پرداخت پــول گندم مقابل 
جهاد کشاورزی استان تجمع کرده بودند اعالم شد که 
اگر تا ســه روز دیگر پول گندم کاران پرداخت نشود، 

آنها جلوی استانداری تجمع می کنند.
وی بیان داشــت: امروز)روز گذشــته(پس از تجمع 
کشاورزان مقابل استانداری اصفهان، وعده داده شد که 
یک قسمت از پول گندم تا آخر هفته و قسمت دیگر تا 

هفته آینده به کشاورزان پرداخت  می شود.
 رییــس انجمــن حمایــت از کشــاورزان اصفهان 
تصریــح کــرد: در دولت قبــل به محــض پرداخت 
گندم بــه غله بــا فاصله و کمتــر از یــک هفته پول 
 گندم بــه حســاب کشــاورزان واریز می شــد، اما 
هم اکنون با گذشــت یک مــاه و نیم هیــچ پولی به 
کشاورزان پرداخت نشده است و تمام چک های آنان 

در حال برگشت خوردن است.
وی اظهار داشت: در پی تجمع کشاورزان جلوی درب 
اســتانداری، یکی از معاونان سازمان جهاد کشاورزی 
استان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و چند تن از 
نمایندگان کشاورزان با معاونان استانداری جلسه ای 

برگزار کردند.
محمد رضایی با اعالم اینکه از هر روســتای اســتان 
اصفهــان یک الــی دو نفــر از کشــاورزان در مقابل 
استانداری تجمع کرده بودند، ادامه داد: یکی از مسائل 
دیگری کــه کشــاورزان مطرح کردنــد در خصوص 

اختصاص آب برای کشت پاییزه سال جاری بود.
وی بیان داشــت: دولــت تدبیر و امیــد باید تدبیری 
اساسی برای کشــاورزانی که پس از یک سال تنها ۳۰ 
 تا ۴۰ درصد زمین خود را به دلیل کم آبی زیر کشــت

 برده  اند و تنها راه معاش آنها پول گندم اســت، اتخاذ 
کند.این عضو هیئت مدیره نظام صنفی شهرســتان 
اصفهان افزود: عده ای از کشــاورزان گنــدم خود را 
از روی ناچاری و احتیاج به نــرخ آزاد که کمتر از نرخ 
دولتی اســت به دالالن فروختند تا اینکــه بتوانند به 

وعده های خود عمل کنند.

ريیس انجمن حمايت از کشاورزان اصفهان خبر داد:

وعده هفته آينده مسئوالن برای 
تسويه گندم کاران اصفهانی

خبر

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: اصفهان شهری  
اســت با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت بــا بودجه ۲ هزار و 
5۰۰ میلیارد تومانی در ســال جاری که در صورت تحقق، 

سهم هر شهروند بیش از یک میلیون تومان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، ســید احمد عاملی 
شامگاه گذشــته در آیین رونمایی از گزارش ارزیابی برنامه 
1۴۰۰ شــهرداری اصفهان اظهار داشــت: شهر، موجودی 
زنده است که مثل ســایر موجودات به آب، غذا و بهداشت 
نیاز دارد و در صــورت بیماری نیز بر اســاس همین قاعده 
از درمان، مستثنی نیســت و همان طور که هرکس هنگام 
بیماری به متخصص مراجعه می کند، برای شــهر هم باید 

همین عملکرد در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: در اثــر تهدیدات قبلی و فعلــی، اصفهان به 
بیماری هایی دچار شده که بخشــی از آن کشوری و بخش 

دیگر محلی است.
رییــس مرکــز پژوهش هــای شــورای اســالمی شــهر 
 اصفهان تصریح کــرد: بحران آب، وجــود آالینده هایی که 
آلودگی شــان برای اصفهان و سودشــان برای استان های 
همجوار اســت و ورود روزانه 7۰۰ خودرو، شــهر را دچار 

مشکل کرده است.
 برنامه اصفهان 1400، نسخه شفابخش دردهای 

اصفهان

وی افزود: شــهرداری در این راستا برنامه 1۴۰۰ را طراحی 
کرد که امیدواریم نسخه شــفابخش این دردها باشد؛ این 
برنامه که به تصویب شورای اسالمی شهر رسیده با همیاری 
اســاتید حوزه و دانشــگاه های داخلی و خارجی و مدیران 

استانی که دستی در اداره شهر داشته اند تدوین شده است.
عاملی اذعان داشــت: پیش از این، تعامل دانشگاه و صنعت 
به عنوان حلقه مفقوده احســاس می شد که در این برنامه با 

هم افزایی های تخصصی حل شده است.
عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان خاطر نشان کرد: شورا 
به دنبال یافتــن نقطه بهینه در برنامه هاســت و در ارزیابی 
برنامه ها نگاه ارباب - رعیتی نبوده و مبتنی بر درک متقابل 

برای رسیدن به شهر خالق است.
احمد توکلی، نماینده ســابق مجلس شــورای اســالمی 
در ادامه این آییــن بیان کرد: اگر بنیــان حکومت بر عدل 
و ســتون های آن بر عقل استوار باشــد، مخالفانش ذلیل 
و دوســتدارانش عزیز خواهند بود، اما اکنــون از این قاعده 
فاصلــه گرفته ایم به همیــن دلیل دفــاع از حکومت برای 

دوستدارانش سخت شده است.
وی ادامه داد: وقتی کیف، کفــش و کاله وارد می کنیم اما 
نمی توانیم زمین و مســکن وارد کنیم در نتیجه تورم از این 

دو شروع شده و به بقیه موارد تسری می یابد.
نماینده سابق مجلس شورای اســالمی وجود تورم و رکود 

به صورت همزمــان را نوعی بیماری اقتصادی دانســت و 
تاکید کرد: در تشــخیص این بیماری مشکل نداشتیم بلکه 
اختالف در راهکارهای درمانی بــود؛ عده ای مثل لیبرال ها 
بــه واردات روی آوردنــد و نهادگراها به ســمت تجارت و 
بازرگانی رفتند. وی خاطر نشان کرد: در مناطق آزاد موفق 
دنیا، ســرمایه گذاری حرف اول را می زند امــا  این مناطق 
 در ایران پس از ســال ها، تنهــا ۳ هزارم درصــد صادرات 

داشته است.
 کودتا و تحريم، کشور را از بین نمی برد اما فساد 

نابودکننده است
رییس ســابق مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی 
عنوان داشــت: کشــور با کودتا و تحریم از بین نمی رود و 
این فساد اســت که باعث نابودی می شــود. وی با اشاره به 
سخنی از حضرت علی )ع( که »شــیعیان را قسم داده که 
نگذارید غیرمســلمان ها نســبت به عمل به قرآن از شــما 
پیشی بگیرند«، خاطر نشــان کرد: برداشت های نامتعارف، 
هجمه ای به ارزش هــای انقالب بود و در این شــرایط باید 
ستادی مستقل از دســتگاه های موجود، زیر نظر باالترین 

مقام کشور تشکیل شود.
رضا امینــی رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان در 
بخش پایانی این آیین بیان کرد: برنامه 1۴۰۰ شــهرداری 
چهارمین برنامــه بعد از برنامه های اصفهــان به عالوه ۲۲، 
اصفهان 85 و اصفهان 95 اســت که در این دوره در اقدامی 

کم نظیر به ارزیابی پیش از اجرای آن پرداخته شده است.
 اصفهان 1400 مبتنی بر سه رکن شهر، شهروند و 

شهرداری
وی افزود: این برنامــه مبتنی بر اصول اجرایــی، نیازهای 
شهری و اســناد باالدســتی و بر ۳ رکن شــهر، شهروند و 

شهرداری استقرار یافته است.
امینی تصریح کرد: اصفهان شــهری اســت بــا بیش از ۲ 
میلیون نفر جمعیت با بودجه ۲ هزار و 5۰۰ میلیارد تومانی 
در سال جاری که در صورت تحقق، سهم هر شهروند بیش 
از یــک میلیون تومان خواهــد بود؛ اگر از تــورم و افزایش 
جمعیت صرف نظر کنیم قراراســت در این برنامه 5 ســاله 
 مبلغی معادل 1۲ هــزار و 5۰۰ میلیارد تومــان از بودجه

 بیت المال بر کیفیت زندگی 1۰ میلیون نفر تاثیر بگذارد.
وی خاطر نشــان کرد: پس از اجرای این برنامه نیز ارزیابی 
آن انجام می شــود و امکان بهره مندی از نظرات مردمی در 
تصمیمات شهری و نهادینه شدن همکاری بین دستگاه ها 
برای به روز شدن و کارآمدی بیشتر خدمت رسانی به مردم 

ایجاد خواهد شد.

ريیس شورای شهر اصفهان خبر داد

یک میلیون تومان، سهم هر اصفهانی از بودجه

اصفهان، شهری است 
با بیش از 2 میلیون 

نفر جمعیت با بودجه 
2 هزار و 500 میلیارد 

تومانی در سال جاری 
که در صورت تحقق، 

سهم هر شهروند بیش 
از يک میلیون تومان 

خواهد بود

بازارهای مالی اصفهــان هنگامی که بیشــترین تمرکز اخبار 
اقتصادی بر بزرگداشت صنایع کوچک، تصویب پرداخت بدهی 
۴5 هزار میلیارد تومانی دولت در کمیســیون برنامه  و بودجه و 
بازگشت آرامش به بازار شــکر بود، روز مثبتی را سپری کردند 
اما تحرکات و التهاب بازارها نسبت به  روز قبل با کاهش مواجه 
بود. در معامالت بازارهای مالی اصفهان، بازار سرمایه با افزایش 
شاخص مواجه شد، دالر افزایش قیمت را تجربه کرد و قیمت ها 

در بازار سکه تغییر چندانی به خود ندیدند.
معامالت بازار سرمایه با کاهش تقاضا در کل بازار آغاز شد و در 
دقایقی، قیمت ها تا منفی شــدن نیز پیــش رفتند. در این  بین 
اما تقاضا به  طور یکپارچه کاهش نیافــت و حرکت قیمتی نیز 

برخالف هفته های قبل،  به طور دسته  جمعی صورت نگرفت.

معامالت اگر چه در گروه پاالیشــی به دلیل افزایش ۳ درصدی 
قیمت نفت تقاضای مناســبی به خود دیدند اما بجز پاالیشگاه 
تهران، رشــد قیمتی قابل  توجهــی در ســایر نمادهای گروه 
مشاهده نشــد و دلیل آن نیز عرضه های سنگین در درصدهای 
مثبت قیمتــی بود.  در گــروه خودرویی، از دید کارشناســان 
قیمت ها به حمایت های مناسبی رســیده و در معامالت دیروز 
نیز قیمت به حمایت های مذکور واکنش نشــان داد و از شدت 
عرضه در گروه کاسته شد. در گروه فوالدی اما آمارهای مثبت 
از میزان صادرات فوالدسازان در ۴ ماه ابتدایی بار دیگر تقاضا را 
به این گروه سرازیر کرد و منجر به رشد قیمتی در فوالد مبارکه 

به  عنوان بهترین صادر کننده گروه شد.
)Cpi( شــب گذشــته شــاخص تورم مصرف  کننده چیــن 

 اعالم شــد و عدد اعالمــی آن،۰/1درصــد از پیش بینی 1/9 
درصدی کمتر بود و این خبر به معنای تداوم سیاست انبساطی 
بانک مرکزی این کشــور بود که خبر خوبی بــرای صنایع این 
کشــور و تولیدکنندگان زنجیره تولید فلــزات، خصوصا فوالد 
محسوب می شــود و همین اتفاق موجب رشد قیمتی فوالد در 

بازارهای جهانی نیز شد.
در معامالت بازار ارز، افزایش تقاضا همچنــان ادامه دارد و هر 
اصالح کوچک قیمتی موجب جذب بیشــتر خریداران و ادامه 
صعود می شــود. در حالی  کــه افزایش نــرخ ارز مبادله ای نیز 
همچنان از ســوی بانک مرکزی در حال دنبال شدن است، این 
نرخ به ۲ هزار و 1۰۴ تومان رسید که نسبت به ابتدای هفته، ۴ 

تومان رشد را نشان می دهد.

از بازارهای مالی اصفهان چه خبر؟

رشد قیمتی
در فوالد مبارکه
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يادداشت

يادداشت

قاب روز

اخبار

به گزارش ايرنا، بخشــدار شــهداد از توابع شهرســتان كرمان گفت: در 
حمالت شــبانه ۲ ماه گذشته حيوان و يا حيوانات ناشــناس و مرموز در 
منطقه شهداد، تاكنون حدود ۲۰۰ راس دام سبك و طيور، تلف شده اند. 
حسن رضاپور در همين باره افزود: تاكنون هيچ گونه حمله ای به انسان يا 
دام بزرگ از سوي اين حيوان مشاهده نشده است.بخشدار شهداد گفت: 
اين حيوان يا حيوانات فقط به گوســفندان كوچــك، مرغ و طيور حمله 
و از جگر و اعضــاي داخلي آنها تغذيه مي كننــد. وي افزود: حمالت اين 
حيوانات به ســرعت به اداره حفاظت محيط زيســت گزارش شده است 
و چندين بار كارشناســان اين اداره با حضور در محل، بررسي هاي الزم 
را انجام داده و صصگشت هاي شــبانه را برقرار كرده اند.  حسن رضاپور 
بيان كرد: اين حيوان، بسيار زيرك و باهوش است و تاكنون توسط كسي 
ديده نشده اســت . اما براساس مشــاهدات كارشناسان محيط زيست و 
قالب گيري رد پا، حيوان به احتمال زياد از رده سگ سانان مانند شغال، 
گرگ، سگ وحشي و ... مي باشــد. وي گفت: براي شكار تصوير حيوان يا 
 حيوانات احتمالي، دوربين تله اي به مدت ۱۰ روز در منطقه شهداد نصب 
شده است.وي با رد شايعات منتشر شده در مورد حمله گوريل در منطقه 
شهداد افزود: اين منطقه شــرايط زندگي حيواني مانند گوريل را ندارد و 
برخي كشــاورزان و دامداران اظهار كرده اند كه در زمان هاي دور چنين 

حمالتي به حيوانات منطقه سابقه داشته است.
بخشدار شهداد گفت: توصيه مي شــود مردم محل نگهداري دام و طيور 
را مستحكم سازند تا از دسترســي و حمالت اين حيوان در امان باشند. 
وي افزود: نشســتي با حضور برخي مســئوالن منطقه و اداره حفاظت  
محيط زيســت در خصوص خســارات وارده برگزارشــده و همچنين 
 مكاتباتي با رياســت ســازمان حفاظت محيط زيســت بــراي جبران 
هزينه هاي ناشي از حمله حيوان ناشــناس انجام شده است. در روزهاي 
اخير حمله حيوان ناشــناس و مرمــوز به دام ها و طيور بخش شــهداد 
 و انتشــار تصاوير تلفات اين حادثه به شــايعاتي نظيــر حمله حيوانات

 افسانه اي و گوريل در شــبكه هاي اجتماعي و فضاي عمومي دامن زده 
است.

به گزارش ايســنا، جهان، تابســتان گرمی را می گذراند و دمای هوا در 
بسياری از نقاط به طرز بی ســابقه ای باال رفته است اما مناطقی هستند 
كه در اين زمينه ركورددارمحســوب می شــوند. طی بررسی هايی كه  
 كارشناسان در اين چند ســال در ارتباط با دمای گرم ترين نقاط جهان

 انجام داده اند، مشــخص شــد تمامی اين مناطق، در يك ويژگی با هم 
مشترك هستند؛ بيشتر آنها در مناطق كم ارتفاع قرار گرفته اند و ميزان 

پايينی از رطوبت خاك و پوشش گياهی  را دارند.
ســايت »نيچر ورلد نيوز« به تازگی فهرســت داغ ترين نقاط زمين را 

منتشر كرده است:
دشت لوت در ايران: طبق مطالعه ناســا، دمای دشت لوت به ۷۰ 
درجه سانتی گراد می رســد. اين صحرا، گرم ترين نقطه خالی از سكنه 

زمين است.
منطقه »بدلندز« در استراليا: دمای اين منطقه در فصول خشك 

سال، در حدود ۶۹ درجه سانتی گراد اعالم شده است. 
كوه شعله ور در چين: گرم ترين نقطه در چين تپه های سنگ شنی 
كوه شــعله ور اســت كه در حاشــيه صحرای »تاكالمان« و رشته كوه 
»تيان شان« در »شــينگ جيان« قرار دارد. دمای اين منطقه در سال 

۲۰۰۸ حدود ۶۶ درجه سانتی گراد اعالم گرديده است.
صحــرای »ربع الخالی« در شــبه جزيره عربســتان: يك ســوم
  شــبه جزيره عربســتان منطقــه ربع الخالــی را در بــر می گيرد كه

 بزرگ ترين صحرای شنی پيوســته در جهان و دمای آن در حدود ۵۶ 
درجه  سانتی گراد است.

 واحه »قبلی« در تونس: دمای اين منطقــه در حدود ۵۵ درجه 
سانتی گراد اســت. اين منطقه به عنوان واحه  )نقطه ای سبز( در تونس 

شناخته می شود.

به گزارش ايسنا، طيب احمدی، فرمانده يگان حفاظت محيط زيست 
استان قم با اشاره به گشت و كنترل مستمر واحدهای پرنده فروشی 
در سطح استان، اظهار داشــت: واحدهای پرنده فروشی و افرادی كه 
در فضای مجازی اقدام به خريد و فروش جانــوران می كنند، كامال 
تحت نظارت و پايش ماموران اجرايی ايــن اداره كل قرار دارند. وی 
با بيان اينكه هرگونه نگهــداری و خريد و فروش جانوران وحشــی 
 تخلف بوده و بر اساس ضوابط قانونی با متخلفان برخورد خواهد شد، 
تصريح كرد: به دنبــال دريافت گزارش مردمی و بازرســی از يكی از 
واحدهای پرنده فروشــی در شهر قنوات در اســتان قم، محموله ای 

بزرگ از انواع پرندگان وحشی كشف و ضبط شد. 
 فرمانده يگان حفاظت محيط زيســت اســتان قم گفــت: محموله 
كشف شــده پرندگان شــامل ۱۲ قطعه كبك، ۲۱ قطعه قرقاول، 3 
قطعه تيهو، 3 قطعه مينا، ۲ قطعه ســار، ۲ قطعه بلدرچين وحشی، 
 يك قطعه دليجه، يك قطعه كالغ زاغی و يك قطعه كالغ نوك سرخ 
می باشــد. وی با بيان اينكه پرونده تخلف زيست محيطی اين واحد 
پرنده فروشــی پس از تكميل برای بررســی و صدور رأی به مراجع 
 قضايی ارســال شــده اســت، خاطرنشــان كرد: پرندگان وحشی 
كشف شده پس از تيمار و رسيدگی اوليه در زيستگاه طبيعی خود در 

سطح استان رهاسازی شدند.

حيوان مرموز، ۲۰۰ رأس دام و طيور را 
در شهداد تلف كرد

گرم ترين نقاط زمين؛

بيابان صحراي آفريقا

كشف محموله بزرگ پرندگان وحشی 
در قم

دانشــمندان به تازگی دريافته اند كه پرندگان می توانند در حين 
پرواز، بخوابند. 

پيشنهاد  سردبير: 
انتقال آب، آخرين گزينه تامين آب شرب مناطق

به گزارش ايمنا، رســول زرگرپور در ديدار با مشاور وزير نفت 
و مسئول طرح های گازرسانی بيع متقابل كشور، افزود: اين 
كار عالوه بر حفظ محيط زيســت، توجيه اقتصادی نيز دارد. 
وی گفت: مسائل زيست محيطی اســتان بسيار حاد است و 
در سال ۹۲ اصفهان به عنوان آلوده ترين شهر ايران شناخته 
 شد. وی افزود: با اقدامات انجام شده، هم اينك وضعيت بهتر
  شــده اســت امــا بايــد از آن حفاظــت كنيــم. زرگرپور
  اظهار داشــت: در اســتان اصفهان به طــور ميانگين حدود

 ۷۰ ميليون مترمكعب در شبانه روز گاز مصرف می شود.
اســتاندار اصفهان گفت: با توجه به صنعتی بودن اســتان و 
وجود صنايع بزرگ در آن، برخی صنايع استان از جمله فوالد 
مباركه به اندازه بعضی از اســتان ها گاز اســتفاده می كنند. 
مشــاور وزير نفت نيز در اين ديدار، گفــت: در قانون بودجه 
 ســال ۹3 به وزارت نفت اجازه داده شــد كه هــر ميزان كه 

می تواند گازرســانی كند و ســوخت مايع صرفه جويی شده 
در اختيار ايــن وزارتخانه قرار گيرد.محمود آســتانه با بيان 
اينكه شركت گاز در قالب قراردادی با شركت نفت، اين كار را 
انجام می دهد، گفت: اين اقدام، محاسن بسيار و صرفه جويی 

اقتصادی به دنبال دارد.
وی گازرسانی به شهرها و روستاها را يك نياز و رفاه اجتماعی 
خواند و گفت: حفظ محيط زيســت، نفــع اقتصادی و امكان 
صدور فرآورده ها و بازاريابی برای حجــم عظيم گاز از ديگر 
منافع استفاده از گاز طبيعی است.آستانه گفت: موانع اصلی 
اجرای اين طرح در زمينه مســائل فنی اكتشــافات، مالی و 

حقوقی است. وی با بيان اينكه كميته گازرسانی در هر استان 
به رياست شــركت گاز و معاونت شــركت نفت و تعدادی از 
دستگاه ها مانند جهاد كشــاورزی، صنعت، معدن و تجارت، 
 شــركت شــهرك های صنعتی و محيط زيســت تشــكيل 
شده اســت، گفت: بر حســب نياز، يكی از معاونان استاندار 
نيــز در اين جلســات شــركت می كنــد. وی افــزود: هم 
 اكنــون ۱۵۰ ميليــون ليتر ســوخت فســيلی در صنايع و 
مرغداری های اســتان اصفهــان مصرف می شــود كه بايد 
بتوانيم ساالنه  3۰ درصد از مصرف اين نوع سوخت را كاهش 

دهيم و به گاز تبديل كنيم.

زيره ســبز گياهی اســت بوته ای و علفی به ارتفاع حداكثــر نيم متر. 
ميوه های آن دوكی شــكل و به رنگ ســبز مايل به خاكســتری است و 
بوی معطری دارد. در حدود ۵۰ درصد از زمين های زير كشــت گياهان 
 دارويی اصفهان در اختيار زيره ســبز قــرار دارد. زيره ســبز، يك گياه 
كم آب با دوره رشد يكساله اســت. پس از زيره ســبز، گياهان دارويی 

نعناع، كاسنی، شويد و بابونه  در اصفهان كشت می شوند.
زيره سبز از شــهرهای مباركه، كاشــان، فريدون شــهر و حتی خور و 
بيابانك برداشت می شود. اين گياه، يك ادويه غيرسمی و خوراكی است 
كه مطالعات نشــان می دهد دارای خاصيت آنتی اكسيدانی نيز هست. 
 در طب ســنتی از اين گياه برای درمان تشنج، مشــكالت كليه و مثانه، 

دل درد كودكان و نفخ استفاده می شود.

پناهــگاه حيات وحــش قميشــلو در فاصله ۲۵ كيلومتری شــمال 
غرب اصفهان قــرار دارد. ايــن پناهــگاه در دوران قاجــار، يكي از 
بهترين شــكارگاه هاي اصفهان بوده كه مســعود ميرزا پســر بزرگ 
ناصرالدين شــاه و ظل الســلطان، حاكم اصفهان در ايــن منطقه به 
شــكار مي پرداختند. در سال ۱343 كانون شــكار و صيد منطقه اي، 
3۷ هزار هكتار از آن را از شــاهزاده هاي قاجــار خريداري و به عنوان 
منطقه حفاظت شــده اعالم كرد. عالوه بر قوچ و ميــش اصفهان به 
عنوان گونه غالب منطقه، آهوي ايراني، كل و بز، گرگ، شغال، روباه، 
كفتار، گوركن راه راه، كاراكال، پلنگ، تشي، خرگوش، موش، جربيل 
و پرندگانی مانند قرقي، عقاب طاليي، كركس، شاهين، تيهو، كبك، 

سبزقبا، جغد كوچك، هدهد و هوبره هم در آن ديده شده است.

پارک ملی قميشلوزيره سبز

استاندار اصفهان:

ضرورت تبديل سوخت فسيلی صنايع به گاز طبيعی

خبر

 بــه گــزارش خبرگــزاری تســنيم، روز جمعــه 
الشــه يك خرس قهوه ای در منطقه شــكار ممنوع 
پادنای سميرم كشــف شــد اما تاكنون هيچ يك از 
مسئوالن سازمان حفاظت محيط زيست، اطالعاتی 
درباره كشتار اين گونه ارزشــمند كه گفته می شود 
چند روزی از مرگش گذشــته و بر اثر اصابت گلوله 
اسلحه شكاری به سرش از پای درآمده است، منتشر 

نكرده اند.
در حالی كه حتی تصوير الشــه اين خرس قهوه ای 
چند روزی است در فضای مجازی منتشر شده است، 
سيداسدا... هاشمی مديركل حفاظت محيط زيست 
اســتان كهگيلويه و بويراحمد در پاسخ به اين سوال 
كه آيا مســببين كشــتار اين گونه در خطر انقراض، 
شناسايی شــده اند يا خير می گويد: در حال حاضر، 
اين خبر مورد تاييد ما نيســت! نيروهای ما در حال 
پيگيری هستند و در صورت تاييد خبر، اطالعات در 

اختيار رسانه ها قرار خواهد گرفت.
اما اصغر ســليمی نماينده مردم ســميرم بــا ابراز 
تاســف از كشــتار خرس قهوه ای در منطقه شــكار 
ممنوع پادنای ســميرم می گويد: متاسفانه بازدارنده 
نبودن مجازات های شــكار و صيد از يك سو و عدم 
برخورداری سازمان حفاظت محيط زيست از بودجه، 
نيرو و امكانات كافی از سوی ديگر متخلفان را روز به 
روز گســتاخ تر كرده و لزوم تقويت سازمان حفاظت 
محيط زيســت و وجود ابزار قانونی الزم و بازدارنده 
به منظور مهار تخلفات شكار و صيد را بيش از پيش 

نمايان می كند.
وی در پاسخ به اين سوال كه آيا ادامه سريال كشتار 
خرس های قهوه ای در سميرم محصول برخی باورها 
در ميان مردم منطقه است يا خير می گويد: خرافات 
در نســل جديد جای خود را از دســت داده است و 
نمی توان كشتار خرس ها را به باورهای مردم نسبت 
داد اما آنچه اهميت دارد لزوم فرهنگ ســازی ميان 
مردم اســت كه پيشــنهاد می كنم از مقطع دبستان 

آغاز شود.
 ســليمی در پايــان بــا تاكيــد بــر ارزش ژنتيكی 
خرس قهــوه ای می گويــد: انگيزه از اين كشــتار يا 
تفريح و شكار بوده و يا وحشــت ناشی از بی اطالعی 
 از آســيب های احتمالــی اين حيــوان، هرچند كه 
تاكنون گزارشــی از خســارت قابل توجــه مالی يا 
 جانی توســط خرس قهوه ای در اين منطقه گزارش 

نشده است.

سريال كشتار خرس قهوه ای
در سميرم 

عکس روز

دانستنی

دیدگاه

به گزارش ايسنا، ابتكار با اشــاره به طرح  تونل چغاخور عنوان 
كرد: اين طرح مشــمول ارزيابی زيســت محيطی است و هيچ 

فعاليتی در آن انجام نشده و هر نوع اقدامی غير قانونی است.
ابتكار با تاكيد بر اينكه طرح های انتقال آب، مشــمول ارزيابی 
زيســت محيطی اســت افزود: دولت بــرای طرح هايی كه در 
دوره ای، بــدون ارزيابی زيســت محيطی كار خود را شــروع 
كرده اند در حال پيش بينی تدابير خاصی اســت. وی با تاكيد 
 بر اينكه ســازمان حفاظت محيط زيســت طرفــدار ارزيابی 
زيست محيطی اســت، گفت: كشــورهايی را در دنيا داريم كه 
قوانين زيست محيطی ســختگيرانه ای دارند ، ولی انتقال آب 
هم اتفاق می افتد. بنابراين نمی توانيم بــه طور مطلق بگوييم 
با طرح انتقال آب موافق يا مخالف هستيم. انتقال آب، آخرين 
 گزينه و مرحله برای تامين آب شــرب در مناطق است ولی اگر

 انجام شود بايد دارای ارزيابی زيست محيطی باشد.
رييس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينكه بهترين 

 تعامــل را با وزارت آمــوزش و پرورش در اين مدت داشــتيم، 
اظهار كــرد: ورود جدی بحث هــای محيط زيســت در كتب 
درسی در ۶۰ مورد اتفاق افتاد، همچنين كتاب درسی »انسان 
و محيط زيســت« تدوين شــد كه امســال در برنامه درسی 
دانش آموزان قرار می گيرد. وی با اشــاره به آموزش گســترده 
معلمان در اســتان ها اظهار كرد: دســتورالعمل محيط زيست 
برای مدارس كشور ابالغ خواهد شــد كه با مشاركت آموزش 
و پرورش برای همه مدارس ارســال می شــود تا مديريت سبز 
مدارس و مشــاركت دانش آموزان در حوزه محيط زيســت و 
ارتقای سطح آگاهی معلمان صورت گيرد. ۱۶ مدرسه طبيعت 
كه كودكان در آن امكان شــناخت تجربی طبيعت را می يابند 
نيز در كشــور فعاليت و بخش خصوصی و مردم، اين بخش را 
با رقبت تمام دنبال می كنند. ابتكار با اشــاره به كار مشــترك 
ســازمان محيط زيســت با وزارت علوم گفت:  دســتورالعمل 
 مديريــت ســبز بــرای دانشــگاه ها نيز ابــالغ خواهد شــد. 

 در حال حاضر تعــدادی از اين دانشــگاه ها برنامــه مديريت 
محيط زيست خود را شروع كرده اند، در همين راستا همايش 
 تشــكل های دانشــجويی طرفدار محيط زيســت با همكاری

 جهاد دانشگاهی در استان لرستان برگزارگرديد.
ابتكار با اشــاره به اينكه طرحی را با عنوان »هر محيط بان يك 
مدرسه« به آموزش و پرورش ارائه داده ايم گفت: طی اين طرح 
محيط بانان با حضــور در مدارس روســتاهای اطراف مناطق 

حفاظت شده، نقش و جايگاه محيط بانان را معرفی می كنند.
به گفتــه رييس ســازمان محيط زيســت، امســال ۶۰۰ نفر 
 از محيــط بانان تحــت آموزش محيــط بانی قــرار گرفتند و

در حال حاضــر ۱۵۰ محيط بــان در كرج در حــال گذراندن 
 دوره هــای آموزشــی هســتند. اين امرنشــان مــی دهد كه 
 توان افزايی و آموزش هــای تخصصی در ايــن دوره كم نظير

 بوده است. رييس ســازمان حفاظت محيط زيســت با اشاره 
به اينكه اگر اين دوره های آموزشــی تكميل شــود محيط بان 
آموزش نديده در كشــور نداريم گفت: امســال 3۰۰۰ امتياز 
ســختی كار به محيط بانان اختصاص يافته و با جلب رضايت 
خانواده برخی از شكات محيط بانان، تعدادی از آنها آزاد شدند 
البته يكی دو مورد هنوز باقی مانده اند كــه اميدواريم بتوانيم 

مشكالت آنها را نيز حل و فصل كنيم.
رييس سازمان حفاظت محيط زيســت با اشاره به اينكه اليحه 
حمايت از محيط بانان در كميســيون اجتماعی دولت در حال 
بررسی اســت گفت: اين اليحه هنوز تقديم مجلس نشده زيرا 
برخی كارشناســان و متخصصان معتقدنــد قوانين مربوط به 
محيط بانان كامل اســت و حمايت های الزم برای محيط بانان 
وجود دارد و نياز به قانــون جديد نداريــم در حالی كه برخی 
حقوقدانان اعتقاد دارند می توانيم قوانيــن را اصالح و تكميل 

كنيم تا شرايط ويژه ای برای محيط بانان در نظر گرفته شود.
ابتكار با اشــاره بــه اينكــه در زمينه جنگل هــای هيركانی با 
 همــكاری ســازمان جنگل هــا، برنامه های ويــژه ای صورت 
گرفته اســت گفت: يكی از بحث ها، حمايــت از واردات چوب 
اســت كه جلســات متعددی بــرای آن برگزار شــده اما نگاه 
سازمان محيط زيســت نگاه حفاظتی و حاكميتی است كه با 
نگاه ســازمان جنگل ها به عنوان متولی اصلی اين امر متفاوت 
است. معتقديم برای كاهش فشــار از جنگل های طبيعی بايد 
بهره برداری تجاری از اين جنگل ها متوقف شــود و به ســمت 
طرح های جايگزين حركت كنيم. ابتكار با اشــاره به تاكيدات 
رييس جمهــور و رييس قــوه قضاييه در زمينه لــزوم اجرای 
استراحت جنگل ها اظهار كرد: ســازمان محيط زيست اليحه 
استراحت جنگل ها را آماده كرده و بررســی آن در دستور كار 

دولت قرار دارد.

معصومه ابتکار،رييس سازمان حفاظت محيط زيست، در نشستی با خبرنگاران با اشاره به حادثه درگيری در بلداجی 
كه به دليل يک پروژه عمرانی رخ داده بود، اظهار كرد: اختالف نظر در اين مسئله، اختالف نظر بين مردم، وزارت نيرو 
و  وزارت كشاورزی بود و ارتباط صريحی با سازمان حفاظت محيط زيست نداشت كه سازمان بخواهد در آن دخالت 

مستقيمی  كند.

 امسال 6۰۰ نفر از 
محيط بانان مورد 

آموزش  محيط بانی 
قرار گرفتند  و  در حال 

 حاضر نيز 
15۰ محيط بان در 

كرج در حال گذراندن 
دوره های آموزشی 

هستند. اين امر نشان 
 می دهد كه 

توان افزايی و 
آموزش های تخصصی 

در اين دوره كم نظير 
بوده است

رييس سازمان حفاظت از محيط زيست:

انتقال آب، آخرین گزینه تامین آب شرب مناطق

طوطی ها -پارک ملی پروروباه ها- هلنداسب ها- بوسنی
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پیشنهاد سردبیر: 
ما را در 18 سالگی دوباره سر راه گذاشتند

يادداشت اتفاقات روزيادداشت

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی با گالیه از بی توجهی 
وزارت بهداشت به ســالمت روان گفت: باید از ظرفیت ۲۰ هزار 

مشاور برای غربالگری سالمت روان در مدارس استفاده کرد.
پروانه محمدخانی، با بیان اینکه جداســازی آموزش در وزارت 
بهداشــت از آموزش عالی لطمات زیادی به سالمت جامعه وارد 
کرده اســت، افزود: بخش زیــادی از آموزش های ســالمت در 
وزارت علوم باقی مانده و بقیه به وزارت بهداشــت محول شــده 

است.
وی تاکید کرد: آموزش های روانشناسی و مشاوره به وزارت علوم 
سپرده شده است و موضوع سالمت زیســتی را وزارت بهداشت 
پیگیری می کند که این جدایی سبب شــده تا سالمت جامعه 

دو پاره شود.
این روانشــناس ادامه داد: باید موازی کاری ها از میان برداشته 
شود زیرا سالمت انسان دارای ۴ بعد اســت که وزارت بهداشت 

تنها به بعد زیستی آن توجه دارد.
محمدخانی خاطرنشان کرد: ســالمت روان یکی از ابعاد اصلی 
سالمت انسان اســت که باید مورد توجه قرار گیرد و در این راه 
می توانیم از ظرفیت ۲۰ هزار مشــاور موجود در کشــور برای 

غربالگری سالمت روان جامعه، استفاده کنیم.
وی گفت: کشــورهای توســعه یافته به صورت جدی موضوع 
سالمت روان را در برنامه های عمومی ســالمت آماده کرده اند 
 و این در حالی اســت که مــا در این حوزه هیــچ برنامه مدونی

 نمی بینیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیســتی و توانبخشی گفت: 
مدارس زمینه بسیار خوبی برای ارائه خدمات غربالگری سالمت 
روان دارنــد و اگر این موارد در ســنین پایین مــورد توجه قرار 
گیرد شــاهد این حجم وسیع آســیب های اجتماعی در سنین 

بزرگسالی نخواهیم بود.

آزمون های کاردانی به کارشناســی و کاردانــی فنی حرفه ای 
در روز جمعه ۲۲ مرداد برگزار می شــود و داوطلبان تا ســاعت 
۲۴ امشــب فرصت دارند کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت 

کنند.
مشاور عالی ســازمان سنجش آموزش کشــور گفت: در آزمون 
 کاردانی بــه کارشناســی تعــداد ۱۰۲ هــزار و ۸۱۸ داوطلب 
ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۴۱ هــزار و ۵۳۸ نفر زن و ۶۱ 
هزار و ۲۸۰ نفر مرد هستند که آزمون رشــته های با آزمون در 

صبح روز جمعه ۲۲ مرداد در ۷۳ شهرستان برگزار می شود.
وی افزود: از تعــداد ۱۰۲ هزار و ۸۱۸ داوطلــب ثبت نام کننده 
تعداد ۱۳ هزار و ۲۳۷ نفر در رشــته های بدون آزمون داوطلب 
شــده اند و تعداد ۸۹ هزار و ۵۸۱ نفر نیز در رشته های با آزمون 

شرکت می کنند.
حسین توکلی خاطرنشــان کرد: از تعداد ۸۹ هزار و ۵۸۱ نفری 
که باید در رشته های با آزمون شرکت کنند تاکنون ۵۵ هزار نفر 

کارت ورود به جلسه آزمون دریافت کرده اند.

ضرورت غربالگری سالمت روان
در مدارس

 امروز، آخرين مهلت دريافت
 کارت آزمون های کاردانی

این بچه ها در بهزیستی رســوب می کنند، روز را با بیهودگی 
 به شــب و شــب را به صبح می رســانند تا طلوع اولین روز

 ۱۸ سالگی.شــاید در نــگاه اول، خارج شــدن از این فضای 
تکراری و یکنواخت بهزیستی برای هرکسی خوشایند باشد 
اما وقتی ۱۸ ســال زندگی این بچه ها مثل فیلمی کوتاه مرور 
می شود می بینیم که جز دسترسی به امکانات اولیه ای چون 

خوراک و پوشاک چیز دیگری عایدشان نشده است.
بچه ها از حداقل های آموزشــی برخوردار هســتند؛ بنابراین 
به لحاظ کیفی، توانی برای شــروع زندگی مســتقل ندارند. 
ســرراهی و بدسرپرســت بوده انــد و توانی بــرای زندگی 
نداشــته اند، به بهزیســتی رفته اند و بعد از ۱۸ ســال دوباره 
آواره می شــوند؛ بدون هیچ تکیه گاه و پناهــی. بارها و بارها 
اعالم کرده اند تا وقتی شــرایط ترخیص وجود نداشته باشد، 

اجباری برای آن بعد از ۱۸ ســالگی نیست ولی روز تولدشان 
روز خداحافظی است و توجیه بهزیستی برای این آوارگی دو 

کلمه است؛ بودجه نداریم!
محسن ۲۲ سال دارد. او ۱۱ســالگی به بهزیستی آمده است. 
ماجرای آمدنش به بهزیســتی را این طــور تعریف می کند: 
»پدرم اعتیاد داشت و ما با مادرم زندگی می کردیم. یک روز، 
مادر ما را برای تعطیالت به خانه پدربزرگم برد و قرار شد آخر 
هفته به دنبالمان بیاید که نیامد، دیگر نیامد… بعد از دو سه 
ماه، دیگر پدربزرگم شــرایط نگهداری ما برایش مقدور نبود 
و ما را به بهزیستی آورد.« محســن حاال آتلیه عکاسی دارد و 
با مصطفی و برادرش، خانه ای در شــهرری اجاره کرده است. 
او درباره بازی های عجیب زندگــی اش خیلی حرف می زند و 
می گوید: »همه تصوراتتان از بهزیســتی را دور بریزید. قرار 

بوده همه مربیان ما مدرک مددکاری داشته باشند، اما چنین 
چیزی نبود، مربی داشتیم که مسافرکش بود، مربی داشتیم 
که حواســش نبود و وقت خماری با سیخ و ســوزن از اتاقش 
برای ســاکت کردن ما بیرون می آمد. ما هیچ رابطه عاطفی با 
هیچ کس نداشتیم. هیچ کس نبود به ما مهارت زندگی کردن 
یاد بدهد. بعد از این هم که ۱۸ سالم شد، با پنج میلیون تومان 
دوباره گذاشتنمان سر راه. به همین راحتی همه چیز تمام شد 

و من ماندم و کلی عالمت سوال...«
محســن می گوید: »زندگی مــا بازی های عجیبی داشــت. 
برای من مهم ترین حس، حس داشــتن خانــواده بود، حس 
وابسته بودن به یک خانواده. یک  بار حسش کردم. وقتی پدرم 
فوت کرد، پزشکی قانونی من را برای شناسایی صدا کرد. یادم 
می آید توی ســالن انتظار نشســته بودم که فامیلی ام را صدا 
کردند و نسبتم را با مرده خواستند و من گفتم پسرش هستم. 

این اولین بار بود که فهمیدم با کسی نسبت دارم …«
بهزيســتی با 7 میلیون تومان وعده مســکن 

می دهد
سازمان بهزیســتی در زمان ترخیص فرزندان از مراکز، بابت 
ودیعه مسکن موظف اســت ۱۷ میلیون تومان پرداخت کند. 

)مبلغ ذکر شده مربوط به سال ۹۵ است(.
 عالوه  برایــن، به گفته محمــد نفریه، مدیــر کل دفتر امور 
کودک ونوجوان سازمان بهزیستی، پرداخت هزینه جهیزیه، 
گرفتن مکانی برای زندگی، ایجاد اشــتغال و...با پرداخت این 
هزینه به فرزندان تامین می شود که البته کمک های دیگری 
نیز از سوی خیرین و سازمان بهزیستی برای زندگی مستقل 
به آنها داده می شود. این درحالی اســت که با این مبلغ فقط 
می توان در مناطق جنوبی شــهر و چه بســا حاشیه ای خانه 
اجاره کرد و این مسئله می تواند باعث شــود تا جوانی که در 
آغاز مستقل شدن است، با زندگی در محل های آسیب زا، اسیر 

آسیب های اجتماعی مختلفی شود.
 طبق قانــون برای تهیه و تامین مســکن )خرید، ســاخت، 
تکمیل، اجــاره، رهن و...( بــرای یک بار مبلــغ ۲ میلیون و 
دویســت هزار تومان )این مبلغ در ســال جاری ۱۷ میلیون 
تومان برآورد شــده اســت.( به فرزندانی که به سن ۱۸ سال 
تمام رســیده و از خانه هــای کــودکان و نوجوانان ترخیص 
شده و تشکیل زندگی مســتقل داده اند، باید پرداخت شود. 
با پیشــنهاد مددکار پیگیری کننده به منظور ترمیم افزایش 
هزینه ها در طول پنج سال، حداکثر دو بار ودیعه مسکن قابل 

پرداخت است.
فراهم کردن شغل، خواسته زيادی نیست

۱۸ سالگی، اوج نیاز یک جوان اســت و انتظار می رود وقتی 
برای زندگی مستقل آماده می شود، حداقل شغل ثابتی برای 
او در نظر بگیرند و پس از اطمینان از وضعیت اشتغال، جوان 

را ترخیص کنند.
اگر فرض را بر این بگذاریم که تعداد کودکان ترخیص شــده 
در سال بســیار باالســت با توجه به حجم بیکاری در کشور 
می توانســتیم فراهم نکردن شــغل ثابت را برای این بچه ها 
بپذیریم؛ ولی طبق آماری که مشاور علی ربیعی، وزیر کار داده 

است، در کل کشور، ســالی فقط دو هزار کودک ترخیصی از 
بهزیستی داریم که پوشــش فنی و حرفه ای برای این تعداد 

کاری سخت و نشدنی نیست.
موضوع دیگری که در این رابطه مطرح می شود این است که 
بچه ها در بهزیســتی فقط از لحاظ خوراک و پوشاک تامین 
می شــوند و از حداقل های آموزشــی برخوردارنــد؛ در واقع 
می توان گفت این بچه ها در بهزیستی، زندگی با امکانات اولیه 
را تجربه می کنند و به هیچ وجه برای شــروع زندگی مستقل 

آماده نیستند؛ به جز برای مشاغلی چون پادویی و کارگری و...
ســربازی برای اين بچه ها يــادآور زندگی تلخ 

در بهزيستی است
سربازی برای بچه هایی که تا ۱۸ سالگی در بهزیستی بوده  اند 
 و بعد از آن باید برای زندگی مســتقل آماده شــوند کابوس

 بزرگی اســت. اگر ادامه تحصیل دهند، می توانند این دوره را 
چندســالی به تاخیر بیندازند و اگر ترک تحصیل کرده باشند 
بالفاصله بعد از شروع زندگی مســتقل، باید همه چیز را رها 
کنند و دو ســال در پادگان زندگی کنند. طبق مشاهدات و 
شنیده ها، اکثر بچه های بهزیســتی یا سربازی نرفته اند یا اگر 
رفته اند، جزو ســربازان فراری به حساب می آیند، زیرا تحمل 
دوره ســربازی برای آنها بســیار سخت اســت و بهتر است 
بهزیستی و مسئوالن، شکل سربازی را برای این بچه ها تغییر 

دهند.
با »روح و روان« بچه ها بازی نکنید

گذشــته از مخارج مادی، این فرزندان برای تشکیل زندگی 
مستقل، بیش از پیش نیازمند کسب مهارت های زندگی و نیز 

حمایت های روحی و روانی هستند. 
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیســتی، درحالی از نظارت 
کلینیک های مددکاری بهزیســتی و نیز آموزش مهارت های 
زندگی و فنی و حرفه ای برای اشــتغال فرزندان خبر می دهد 
که یکی از فرزندان تحت پوشــش بهزیســتی، این حرکت را 
به هیچ وجه مناســب نمی دانــد و می گوید:ترخیص از مراکز 
بهزیســتی، ضربه روحی بدی به ما وارد می کند. بچه ای که تا 
۱۸ سالگی فقط به مدرسه می رود و لباس هایش را می شویند 

و غذایش آماده است.
یک مرتبه در ۱۸ ســالگی بــه او می گوینــد: »خداحافظ!« 
همچنین هیچ دوره ای تحت عنوان کارآموزی وجود ندارد تا 
بچه ها بتوانند مهارت هایی همچون جوشــکاری، تراشکاری، 
مکانیکی و... کســب کنند. بچه ای که دلــش نخواهد درس 
بخواند که تعدادشان هم کم نیست، بی هیچ مهارتی برای کار 
و زندگی رها می شود. همه این بچه ها نیاز به درمان از طریق 

روانشناسی و روانپزشکی دارند.
 بچه های بهزیستی آسیب دیده اند. در مراکز نیز گاهی اوقات 
از مربیانی استفاده می شــود که غالب آنها آموزش مربیگری 
ندیده اند و مدرکی ندارنــد و به خاطر حقوق خیلی پایینی که 
دارند، معموال خودشان هم از جامعه آسیب هستند و به بچه ها 
آسیب می رسانند. قبل از بهزیستی هم یا سر راهی بوده اند یا 
بدسرپرست یا از زندان تحویل بهزیستی داده شده اند. وقتی 

هم وارد مراکز می شوند، نگهداری فقط فیزیکی است.

سربازی برای 
بچه هايی که تا 
18 سالگی در 

بهزيستی بوده  اند و 
بعد از آن بايد برای 

زندگی مستقل 
آماده شوند کابوس 

بزرگی است

بچه های بهزيستی، 18 ساله که می شوند، بايد برای زندگی کردن در بیرون از بهزيستی آماده شوند.  زاينده رود
زندگی  ای که هیچ وقت تجربه اش نکرده اند؛ آنها در 18 ســالگی دوباره سر راه گذاشته می شوند.
کودکان يک تا سه ساله بهزيســتی در بهترين حالت به خانواده های جديد واگذار می شوند و در بدترين حالت در 
بهزيستی ماندگار می شوند و رسوب می کنند. رسوبی های بهزيستی سرنوشت متفاوتی دارند،   از آنجايی که خانواده ها 
بهترين زمان را برای سرپرستی بچه های بهزيستی، سن يک تا سه سال می دانند، اگر کودکی در اين سن شانس داشته 
باشد از بهزيستی خارج می شود و در غیر اين صورت، شانس بسیار کمتری برای خارج شدن و زندگی در رفاه نسبی 

همراه با خانواده خواهد داشت.

ابالغ رای
5 شــماره دادنامــه: 9509970351200315 شــماره پرونــده:  /272
9409980351200005 شماره بایگانی شعبه: 940005  خواهان: بانک ملت با 
مدیریت آقای محمدرضا ساروخانی با وکالت آقای آرش شیرانی فرزند فیض 
اله به نشانی اصفهان خیابان فروغی ابتدای کوچه 23 دفتر وکالت، خواندگان: 
 1- شرکت مهندســی رابح صنعت سپاهان به نشــانی اصفهان خ حکیم نظامی 
خ جوشقانی شماره 65، 2- شــرکت یکتا کاریز سپاهان به نشانی تهران میدان 
رسالت خ کرمان جنوبی کوچه جمشید رویان ط اول کدپستی 1634645689، 
3- خانم بدری سادات زارعی فرزند سید محمود 4- آقای حسین مهدوی نژاد 
ارشلو فرزند حســن همگی به نشانی مجهول المکان، خواســته ها: 1- مطالبه 
خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه بابت ... 3- مطالبه خســارات دادرسی 
،گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست بانک 
ملت با وکالت آقای آرش شیرانی به طرفیت شرکت رابح کاریز سپاهان، آقای 
حسین مهدوی نژاد فرزند حسن، خانم بدری سادات زراعی فرزند سید محمود 
و شرکت مهندس رابح صنعت سپاهان مبنی بر مطالبه 379/000/000 به انضمام 
خسارت دادرسی و تاخیر تادیه طبق قرارداد بانکی از تاریخ تقدیم دادخواست 
تا زمان وصول محکوم می نماید با عنایت به مستندات ابرازی خواهان و پاسخ 
استعالمات واصله که دال بر وصول مقداری از جرایم دیرکرد قرارداد به مبلغ 
40/631/292 ریال دارد خواسته خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 10 
و 219 قانون مدنی و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت 334/604/481 ریال با احتساب خسارت تاخیر 
تادیه قراردادی از 93/11/30 هر روز 199/753 ریال تا زمان پرداخت و پرداخت 
19/751/255 ریال خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید و دادگاه 
خواسته خواهان مازاد بر آن را وارد ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آئین 
دادرســی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهــی در این دادگاه و ظرف 
 بیســت روز پس از آن قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر اســتان اصفهان 
می باشد. م الف: 13801 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  )346 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

5 شــماره دادنامــه: 9509970351200308 شــماره پرونــده:  /271
9409980351200006 شماره بایگانی شعبه: 940006  خواهان: بانک ملت با 
مدیریت آقای محمدرضا ساروخانی با وکالت آقای آرش شیرانی فرزند فیض 
اله به نشانی اصفهان خیابان فروغی ابتدای کوچه 23 دفتر وکالت، خواندگان: 
 1- شرکت مهندســی رابح صنعت سپاهان به نشــانی اصفهان خ حکیم نظامی

 خ جوشقانی شــماره 65، 2- خانم بدری ســادات زارعی فرزند سید محمود، 
3- آقای یدا... کریمــی فرزند نصرا...، 4- آقای حســین مهدوی نژاد ارشــلو 
فرزند حســن همگی به نشانی مجهول المکان، 5- شــرکت یکتا کاریز سپاهان 
به نشانی تهران- میدان رســالت- خ کرمان جنوبی- کوچه جمشید رویان- ط 
اول 1634645689، خواســته ها: 1- مطالبه وجه بابت ...  2- مطالبه خسارت 
دادرســی ، رای دادگاه: در خصوص دادخواســت بانک ملت علیه شرکت یکتا 
کاریز سپاهان، یداله کریمی، بدری السادات زارعی، حسین مهدوی نژاد ارشلو 
و شرکت مهندسی رابح صنعت سپاهان منجر به مطالبه 495/000/000 ریال به 
انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه قرارداد از تاریخ تقدیم دادخواست تا 
زمان اجرا  با عنایت به مستندات ابرازی خواهان و عدم حضور و دفاع خواندگان 
و با توجه نامه واصله از  بانک ملت که دال بر وصول 574 روز جریمه دیرکرد 
تا 94/10/3 جمعًا بــه مبلــغ 148/926/022 ریال را دارد لذا دادگاه خواســته 
خواهان مازاد بر آن را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد  10 و 219 و 220 قانون 
مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرســی مدنــی خواندگان را متضامنًا 
به پرداخت 433/053/245 ریال به انضمام خســارت تاخیر تادیه قراردادی از 
94/10/4 روزانه 259/453 ریال و 24/584/874 ریال خســارات دادرسی در 
 حق خواهان محکوم می نماید و خواسته خواهان مازاد به آن را وارد ندانسته و

 حکم به بی حقی خواهان نسبت به آن صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز 

 پس از ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر اســتان اصفهان می باشــد. 
م الف: 13800 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  )321 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
5  شــماره دادنامــه: 9509976839200439 شــماره پرونــده:  /270
9509986839200136 شماره بایگانی شــعبه: 950147 خواهان: آقای رضا 
گودرزی راد فرزند خیرعلی به نشانی استان اصفهان شهرستان خمینی شهر 
خ کهندژ خ شــمس خ پروین جنب حمام جهاد منزل گودرزی باطری ســاز ک. 
پ 8416839331 تلفن همراه 09138704423، خوانــده: آقای بهرام رنجکش 
فرزند حســن به نشــانی مجهول المکان، خواسته: اعســار از پرداخت هزینه 
دادرسی، رای دادگاه: در خصوص دعوی رضا گودرزی راد به طرفیت بهرام 
رنجکش به خواســته صدور حکم مبنی بر اعســار از پرداخت هزینه دادرسی 
مرحله نخستین به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه مندرجات استشهادیه 
پیوست دادخواست و موادی اظهارات شهود در جلسه دادرسی که همگی داللت 
بر صحت ادعای نامبرده مبنی بر عدم اســتطاعت مالی کافی در جهت پرداخت 
هزینه دادرسی پرونده موصوف دارد و در قبال دعوی مطروحه ایراد و دفاعی 
از جانب مدعی علیه به عمل نیامده تا موجب بطــالن و بی اعتیاری آن را فراهم 
آورد و دلیلی که حاکی از تمکن و توانایی مالی مدعی اعســار باشــد به دادگاه 
ارائه نشده و در پرونده موجود نیست لذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق الذکر 
و مقررات مواد 504-508-513 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن احراز صحت 
ادعای معنونه و اعسار خواهان  حکم بر معافیت موقت خواهان از تادیه هزینه 
دادرسی در تمام مراحل رســیدگی مربوط به این دعوی را صادر و اعالم می 
نماید حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر 
خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 13804 شعبه 16 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  )248 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5  شــماره دادنامــه: 9409970350300620 شــماره پرونــده:  /268
9309980350301498 شماره بایگانی شــعبه: 931498 خواهان: بانک ملت 
با وکالت خانم مریم صادقی فرزند مصطفی به نشانی اصفهان / شیخ صدوق 
شمالی/ کاخ سعادت آباد شرقی / نبش بن بســت جاودان / مجتمع کیان/ ط 4/ 
واحد 9، خواندگان: 1- خانم الهام ترابی فرزند اصغر به نشــانی شهرســتان 
اصفهان خ باهنر/ کــوی نور/ پ 12 )فعــال مجهول المکان(،2- آقــای ولی اله 
درویش فرزند مسیب به نشانی خوروزق/ خ ش رجایی/ کوی حزب اله / پ 18 
) فعاًل مجهول المکان(، 3- آقای علی غفرانی فرزند مهدی به نشانی شهرستان 
اصفهان میدان احمد آباد / بن بست شاه آبادی/ پ 1019 )فعاًل مجهول المکان(، 
4- آقای مهدی ریاحی سامانی فرزند رحمت اله به نشانی شهرستان اصفهان 
میدان احمدآباد/ بن بست شاه آبادی / پ 1013 )فعاًل مجهول المکان(، خواسته: 
مطالبه وجه بابت ...، گردشکار: دادگاه ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواســت بانک 
ملت با وکالت خانــم مریم صادقی به طرفیت آقایــان و خانم 1- مهدی ریاحی 
سامانی فرزند رحمت اله 2- ولی اله درویش فرزند حبیب 3- علی غفرانی فرزند 
مهدی 4- الهام ترابی فرزند اصغر به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت 
تضامنی خواندگان بــه پرداخت مبلغ 178/728/303 ریــال بابت اصل طلب و 
ســود و خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 93/12/10 بانضمام مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ 93/12/10 تا زمان اجرای حکــم مطابق بند 13 تعهدنامه 
و مطالبه خسارات دادرسی به شرح دادخواســت با توجه به محتویات پرونده 
تصویر مصدق قرارداد بانکی شــماره 91614791/36-93/2/16 و تعهدنامه 
مورخ 93/3/16 که حســب ادعای وکیل مدافع خواهان بــه امضای خواندگان 
رســیده اســت و با توجه به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ در جلسه رسیدگی 
دادگاه حاضر نشــده و دفاعی از خود به عمل نیاورده اند و نسبت به مستندات 
خواهان نیز ایرادی نکرده اند دادگاه دعوای خواهان را ثابت دانسته و مستنداً 
به مواد 10 و 265 قانــون مدنی و ماده 1 قانون نحوه وصــول مطالبات بانکها 
مصوب 1368 و ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد 198 و 515 و 519 
 قانون آئین دادرسی در امور مدنی خواندگان را به صورت تضامنی و پرداخت 
مبلــغ 178/728/303 ریال بابــت اصل وام پرداخت شــده بود و خســارت 
تاخیر تادیــه آن مطابق قــرارداد تا تاریــخ 93/12/10 و پرداخت خســارت 

تاخیر تادیه مبلغ فــوق مطابق قــرارداد از تاریخ 93/12/10 تــا زمان اجرای 
حکم که توســط اجــرای احکام زمــان اجرای حکم محاســبه خواهد شــد و 
پرداخت مبلغ شــش میلیون و چهارصد و چهــل هزار ریال بــه عنوان هزینه 
دادرســی و تمبر و مبلغ چهار میلیــون و پانصد هزار ریال بابــت حق الوکاله 
وکیل در حق خواهــان محکوم می نمایــد خواهان مکلف اســت زمان اجرای 
حکم مابــه التفاوت هزینــه دادرســی را با توجه بــه میزان خســارت تاخیر 
تادیه که در زمان اجرای حکم مشــخص خواهد شــد را پرداخــت نماید. رای 
صادره غیابی و ظــرف بیســت روز پس از ابــالغ قابل واخواهــی در همین 
 دادگاه و ســپس قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر اســتان اصفهان اســت. 

 م الف: 13813 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  )497 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

5  شــماره دادنامــه: 9509970350600738 شــماره پرونــده:  /267
9409980350601231 شــماره بایگانــی شــعبه: 941384 خواهان: تعاونی 
اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد حســین نظری توکلی و مسعود 
مهردادی با وکالت آقای امیر قاســمیان دســتجردی فرزند حسین به نشانی 
اصفهان خیابان توحید چهار راه پلیس ســاختمان مــاکان 3 طبقه 3 واحد 15، 
خوانده: آقای سعید مرادی دســتجردی فرزند حســینعلی به نشانی مجهول 
المکان، خواســته ها: 1- مطالبه خسارت دادرســی 2- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 3- مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی تعاونی 
اعتباری ثامن االئمه با وکالت آقای امیر قاسمیان به طرفیت آقای سعید مرادی 
دستجردی فرزند حسینعلی به خواســته مطالبه مبلغ 61/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک شماره 136535-92/7/10 به عهده بانک ملی بانضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به جامع محتویات پرونده و رونوشت مصدق 
چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و وجود اصول مدارک 
در ید خواهان و اینکه وجه چک باید به محض ارائه کارسازی و پرداخت گردد و 
خوانده با وصف ابالغ اخطاریه در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی 
خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و دفاعی ننموده فلذا دعوی خواهان محمول 
بر صحت تلقی و مستنداً به ماده 310-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 
2 قانون چک و ماده واحده مصوب مجتمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 198-

515-519 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان 
اصل خواسته و نیز پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و نیز پرداخت خســارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان 
وصول آن که توسط بانک مرکزی اعالم و حین اجرای حکم محاسبه خواهد شد 
در حق خواهان محکوم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اصفهان می باشد.  م الف: 13819 شعبه 

6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  )332 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

5  شــماره دادنامــه: 9509973728000240 شــماره پرونــده:  /263
9409983728400425 شــماره بایگانی شــعبه: 950067 متهمین: 1- آقای 
حمید سیفی به نشانی مجهول المکان، 2- آقای حامد بیگلری فرزند حمیدرضا 
به نشــانی 1- کرمان – بلوار جمهوری- کوچه جمهــوری 19- داخل کوچه- 
کوچه اول سمت راست- درب پنجره طبقه باالی دفترخانه ، 2- کرمان خ هزار 
و یک شب کوچه 9 پ 5، اتهام: مشارکت در حمل و نگهداری 49/300 کیلوگرم 
تریاک، گردشکار: دادگاه انقالب نایین به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است. 
با مالحظه و بررســی محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای مــی نماید. رای دادگاه: 
در خصوص اتهام آقایــان 1- حامد یبگلری فرزند حمید رضا و حمید ســیفی 
که اطالعات بیشــتری از وی در دســت نیســت دائر بر مشــارکت در حمل و 
نگهداری میزان چهل و نه کیلو و سیصد گرم ماده مخدر از نوع تریاک، موضوع 
کیفرخواســت تنظیمی دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان نایین، نظر به  
گزارش ضابطین دادگستری، کشف و ضبط میزان ماده مخدر مذکور از داخل 
جاسازی کپسول CNG خودرو و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم ردیف اول 
در خصوص حمل و نگهداری و صرفنظر از سایر دفاعیات بالوجه وی، دادگاه 

بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانسته مســتنداً به بند 5 ماده 5 قانون اصالح 
قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 مجمع تشــخیص مصلحت نظام هر 
یک از متهمان موصوف را به تحمل 10 سال حبس، 74 ضربه شالق و پرداخت 
دویست و پنجاه و هشت میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم 
می نماید و در خصوص خودروی سمند به شماره انتظامی 88-538 ج 23 حامل 
مواد مخدر مســتنداً به ماده 30 قانون مذکور و به لحاظ احــراز مالکیت متهم 
ردیف اول نسبت به آن حکم به ضبط آن به نفع دولت صادر و اعالم می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
 و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان

 اصفهان می باشد. م الف: 150 شعبه 1 دادگاه انقالب اسالمی نایین )338 کلمه، 
4 کادر(

ابالغ رای
5  شــماره دادنامــه: 9509970350700678 شــماره پرونــده:  /269
9409980350700823 شماره بایگانی شعبه: 940912 خواهان: آقای اصغر 
صفری فرزند کاظم بــا وکالت آقای احمــد انصاری فرزند عیدی به نشــانی 
اصفهان- میــدان آزادی ابتدای هزار جریب ســاختمان فــراز طبقه اول واحد 
 پنجم، خوانده: آقای نوید ادهم فرزند حسین به نشانی اصفهان- خ نظر شرقی-
  ک آسیاب- بن بست صهبا پ 108، خواســته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی

 2- تامین خواســته  3- مطالبه وجه چــک 4- مطالبه خســارت تاخیر تادیه، 
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صــدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواســت 
اصغر صفری با وکالت احمد انصاری به طرفیت نوید ادهم مبنی بر مطالبه مبلغ 
660/000/000 ریال وجه شش برگ چک به شماره های 92/12/31-364587 
و 364588-93/1/31 و 364589-93/2/31 و 364590-93/3/31 و 364591-

93/4/31 و 364592-93/5/31 بــر عهــده بانک ملــی ایران هر یــک به مبلغ 
110/000/000 ریال و خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده، تصویر 
مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن و اینکه ماندن چک در دست دارنده نشان 
اشتغال ذمه صادرکننده آن است و خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود ارایه و ایراد 
و دفاعی نکرده، ادعای خواهان ثابت و مسلم تشخیص داده می شود و مستنداً 
به ماده 3 قانون صدور چــک و مــواد 198 و 519 و 502 و 515 و 522 قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 660/000/000 
ریال اصل خواســته و مبلغ 17/040/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 
21/105/000 ریال بابت هزینه دادرســی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از 
سررسید هر چک ) با توجه به سررسید چک اول 92/12/29 فرض می شود( در 
زمان اجرای احکام که در زمان اجرا وفق شاخص تغییر قیمتهای ساالنه اعالمی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر 
می گردد. رای صادر شده غیابی و ظرف بیست روز از ابالغ قابل واخواهی در 
این شــعبه و انقضای مهلت مزبور ظرف 20 روز تجدید نظر خواهی در دادگاه 
تجدید نظر استان اصفهان است. م الف: 13812 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان  )334 کلمه، 4 کادر(
ابالغ 

5  شــماره ابالغیــه: 9510100350404936 شــماره پرونــده:  /282
9409980350400796 شــماره بایگانی شــعبه: 940861 پیــرو آگهی های 
منتشــره در جراید بدینوســیله به محکوم علیــه آقای علیرضا هزار دســتان 
که مجهول المــکان می باشــد ابالغ می گــردد چــون وفق دادنامه شــماره 
9409970350402112 صادره از شعبه 4 حقوقی در پرونده شماره 940861 ح 
4 محکوم به پرداخت مبلغ 39/362/900 ریال اصل خواسته و مبلغ 1/350/887 
ریال هزینه دادرسی و مبلغ 1/417/064 ریال حق الوکاله وکیل و نیز خسارت 
تاخیر تادیه بر مبنای شــاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ 
تقدیم دادخواست ) 94/8/7( لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له شرکت 
سهامی بیمه ایران و پرداخت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت شده اید 
ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 
نمایید در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به وصول 
مطالبات با هزینه اجرایی اقــدام خواهد نمود.  م الف: 14669 شــعبه 4 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 158 کلمه، 2 کادر(  

ساعت صفر آوارگی به وقت بچه های ترخیصی از بهزيستی؛

ما را در 18 سالگی دوباره سر راه گذاشتند
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راديويادداشت

پرسه درشهر

 بازارچــه »ترمــه« ویــژه بانــوان، در فرهنگســرای موعــود
برگزار می شود.

به منظور نمایــش و عرضه محصوالت و دســتاوردهای خانگی 
بانوان، بازارچه ای با عنوان »ترمه« برگزار می شود. این بازارچه 
از ســوی شــهرداری منطقه 9 اصفهان در فرهنگسرای موعود 
گشایش می یابد. شــرکت در بازارچه بر اساس ثبت نام، صورت 
گرفته و بانوان تا  18 مرداد ماه با توجه به فراخوان منتشر شده، 

عالقه مندی خود را اعالم نموده اند.
بازارچه »ترمــه«، پنج شــنبه 21 مردادماه، همزمــان با دهه 

کرامت افتتاح می شود.
عالقه مندان می توانند برای بازدیــد از این بازارچه و خریداری 
محصوالت، به فرهنگســرای موعود واقع در خیابان آتشــگاه، 
 خیابان شــهید مظاهــری، جنب بنــای تاریخــی منارجنبان

مراجعه نمایند.

همزمان با دهه کرامت برگزار می شود:

بازارچه »ترمه« در فرهنگسرای 
موعود

پیشنهاد سردبیر:
نام تخت فوالد، برگرفته از نام »بابا فوالد حلوايی« است

استاد »فوالد حلوایی«، فرزند اســتاد شجاع الدین حلوایي، 
از عرفا و فضالي قرن دهم هجري اســت که در میان مردم 

 اصفهان به »بابا فوالد« شهرت یافته  است.
به گزارش ایمنا، در مقابل تكیه میر ســیدمحمد اسماعیل 
 خاتــون  آبــادی و در صحن مخابــرات فیض، قبر اســتاد

»فوالد بن استاد شــجاع  الدین حلوایی« از عرفای عالي قدر 
شیعه متوفی 9۵9 هجری قمری قرار دارد.

وی فرزند استاد شجاع الدین حلوایي، مشهور به بابا فوالد، از 
عرفا و فضالي قرن دهم هجري بــوده که در حق او کراماتي 
نوشــته اند؛ اما از زندگینامــه او مطالب زیادی در دســت 

نیست.
اســتاد فوالد حلوایی در میان مردم  اصفهان بــه بابا فوالد 
شــهرت یافته  اســت. کلمه   بابا به معنی  عــارف، حكیم و 
دانشــمند، راهنما و مرشــدی اســت که صاحــب فضل و 
کرامت بوده و مردم برای رفع مشــكالت خود به او مراجعه 
 و پــس از مرگشــان، بقعه  هایــی جهت بزرگداشــت آنها

ایجاد می  کرده  اند.
شــهرت بابا فوالد به حدی بــود که برخــی از اهالی تخت 

فوالد خود را از نســل او می  دانند. ســنگ قبــر وی امروزه 
به عنــوان ســند اصلی تاریــخ تخــت فــوالد، از ارزش و 
اهمیــت ویژه  ای برخــوردار اســت؛ زیرا علــت نامگذاری 
 این گورســتان مقدس را به تخت فوالد، وجــود همین قبر

می  دانند که یكی از قدیمی  ترین ســنگ قبــور تاریخ  دار 
موجود در تخت فوالد می  باشد.

از هویت بابا فوالد اطالع زیادي در دست نیست. متن سنگ 
قبر وي نیز اطالعاتي درخور، درباره زندگینامه وي به دست 
نمی دهد. همین قدر اطالع به دســت آورده ایم که اســتاد 
فوالد، فرزند اســتاد شــجاع  الدین، یكي از عرفاي بزرگ و 
صاحب کرامت قــرن دهم هجــري و مورد احتــرام مردم 
بوده اســت. گورســتان متبرك و قدیم اصفهان در جنوب 
رودخانه زاینده رود و در مســیر جاده شیراز، تا قرن یازدهم 
 هجري به »مزار بابا رکن الدین« شــهرت داشــته اســت.

به نظر مي رســد شــخصیت واالي بابا فــوالد و نفوذش در 
میان مردم، به حدي تاثیرگذار بود که روستاي تازه احداث 
 در جوار مــزار وي در دوره صفوي، تحت عنوان »روســتاي 
 تخــت فوالد« نــام گــذاري می شــود و حتي قبرســتان 

بابا رکن الدین نیز از ایــن زمان در منابع به نام قبرســتان 
تخت فوالد معروف شده است.

ســید مصلح الدین مهدوي در مطلبی نوشته است: عده ای 
معتقدند که تختگاه او در این ســرزمین متبــرك بوده؛ به 
همین جهت آنجا را »تختگاه بابا فــوالد« نامیده و بعدها به 

آن تخت فوالد گفته اند.
مزار بابا فــوالد در ضلع شــمالي تكیه خاتون آبــادي و در 
مجاورت ســاختمان مخابرات فیض )محل سابق غسالخانه 
تخت فوالد( قرارگرفته اســت. در این محل چندین سنگ 
مزار مربوط به قرن دهم هجري نیز قرار داشــته؛ لیكن همه 

آنها بجز مزار بابا فوالد از بین رفته است.
ثبت سنگ مزار بابافوالد در فهرست آثار ملي

سنگ مزار بابا فوالد، ســنگي مكعب مستطیل یا صندوقي 
شكل است که بر سطوح جانبي سنگ هیچ گونه نقشي خلق 
نشده؛ ولي بر سطح غربي )باال( و شــرقي )پایین( سنگ، با 
خط ثلث بسیار زیبا، ســال فوت و معرفي شخص متوفي و 
نام سنگ تراش آن نقش شده اســت. بر سطح رویي سنگ 
 مزار، نقش یك ســرو بلند درون گلداني کشــیده شده که 
مي تواند نشــانه سرســبزي و زندگي جاوید باشــد و این 
مجموعه، داخــل محرابي قرار گرفته کــه نقش محراب نیز 
خود نشان دهنده ایمان و اعتقاد شــخص متوفي است. در 
قسمت باالي محراب، مســتطیلي هست که در حال حاضر 
خالي است؛ ولي آثاري از خط و دو قسمتي بودن مستطیل 
در آن وجــود دارد. کل ایــن مجموعه، یعني مســتطیل و 
محراب و ســرو و گلدان، با یك حاشــیه گود، از حاشــیه 

خارجي سنگ جدا شده است.
حاشــیه خارجي دور تا دور سنگ، مشــتمل بر دوازده قاب 
 تزییني اســت که از روي نمونــه هاي ســالم دوره صفوي

مي  توان گفت که صلوات بر چهارده معصوم حك شده بوده  
و متاسفانه، سرنوشت همان قاب مســتطیلي روي سطح را 

داشته وخطوط آن تراشیده و ناپدید شده است.
هولستر در کتاب خود به این سنگ اشاره نموده و با مقایسه 
عكس و محل قــرار گرفتن امروزي آن مي تــوان گفت که 

سنگ از مكان اصلي خود جا به جا شده است.
هنرمند حجار این ســنگ، صدرالدین سنگ تراش بوده که 
در قرن دهم هجري در اصفهان مي زیسته و در هنر حجاري 
مهارت فراوان داشته است. ســنگ مزار بابا فوالد حلوایي در 
سال 82 به شــماره 9۰۷۰ در فهرســت آثار ملي ثبت شده 

است.
گفتنی اســت بابا فــوالد حلوایــي براســاس تاریخ حك 
 شــده روی ســنگ مزارش، در محــرم ســال 9۵9 قمری

فوت کرده است.

خبر

امین حیایی، بازیگر ســینما و تلویزیون گفت: با جلوه های 
ویژه و طراحی های ســینما، رویاها در حال تبدیل شدن به 

واقعیت هستند.
امین حیایــی درخصوص ســاخت فیلم های ســه  بعدی 
در ســینمای ایران گفت: با ســاخت فیلم های سه بعدی، 
عینك هــای مخصوص، فروش بســیاری می کننــد و این 
اتفاق خوبی است؛ چون به تدریج به جای بازیگران، طراحی 
انیمیشن انجام می شود و بدلمان را می ســازند و دیگر نیاز 
به حضــور خودمان نیســت. وی افزود: جــدا از هر بحثی، 
قشنگی سینما به دروغ های اینچنینی است. شخصا عاشق 
اسپیشیال افكت، ویژوال و طراحی های سینما هستم؛ چون 
احســاس می کنم رویاها درحال تبدیل شــدن به واقعیت 

هستند.
حیایی اظهار داشت: وقتی به صنعت سینمای هالیوود نگاه 
می کنید، واقعا پیشرفته است و کارهایی که آنها در رابطه با 
ساخت فیلم انجام می دهند، فرق بسیاری با اکثر کشورهای 
دنیا دارد؛ به نحوی که حتی یك پالن از آن را اینجا نمی توان 
 ســاخت؛ اما در عیــن حال ما بــا آثار ســینماگرانی چون

زنده یاد کیارستمی، فرهادی و... در اسكار و دیگر جشن ها و 
همچنین جشنواره های جهانی موفق می شویم.

بازیگر »ناردون« اضافه کرد: درســت اســت که سینمای 
ما از لحاظ فراهم کــردن امكانات ضعیف عمــل کرده، اما 
جوان هایی داریم که کارهای ویژوال خوبی ساختند و مایه 
افتخار اســت که نمونــه آن را در فیلــم ده نمكی می توان 

مشاهده کرد.
حیایی ادامه داد: اگر درفراهم آوردن امكانات، تدابیر بهتری 
اندیشیده شود و در ساخت آثار، از افسانه ها بیشتر استفاده 
کنیم، بسیار موفق خواهیم بود و قدم بزرگی نیز برداشته ایم؛ 
چون از لحاظ نیروی انسانی و پتانسیل، چیزی از سینمای 
دنیا کم نداریم. این بازیگر خاطرنشــان کرد: باید در سینما، 
موج نو و تفریــح جدیدی را وارد کنیم تــا مردم لذت کافی 

ببرند و شاهد موفقیت هرچه بیشتر این صنعت مهم باشیم.

امین حیايی: 

عاشق دروغ های سینما هستم

عالمان مدفون در تخت فوالد؛

نام تخت فوالد، برگرفته از نام »بابا فوالد حلوایی« است

گورستان متبرك و 
 قديم اصفهان 

در جنوب رودخانه 
 زاينده رود 

و در مسیر جاده 
 شیراز،

تا قرن يازدهم هجري 
 به»مزار بابا

رکن الدين« شهرت 
داشته است

 مجموعه آثــار برگزیــدگان دوره اول جایزه فرشــته با عنوان
»قصه های دهه شــصت« که با مقدمه و طراحی جلد ابراهیم 
 حقیقی منتشــر شــده، روز شنبه بیســت و ســوم مردادماه، 

ساعت 18:3۰ در شهرکتاب فرشته رونمایی می شود.
این برنامه با حضــور هنرمندانی چون حمیــد جبلی، فاطمه 
معتمدآریا، مهتاب کرامتــی، احمد پــوری، کامبوزیا پرتوی، 
فرهــاد توحیدی، پوریــا عالمی، مهــدی کرم پــور و... برگزار 
خواهد شــد. کتاب »قصه های دهه شــصت« در شــمارگان 
هزار نسخه و به قیمت 8هزار تومان توســط انتشارات هرمس 
منتشــر شــده اســت. عناویــن داســتان های آن عبارتنداز: 

داســتان »ســفر به ماه«، نوشــته محمدرضا امامــی که رتبه 
نخســت را در این رقابــت از آن خود کــرد و داســتان های 
»لب جیحــون« / مصطفی انصافی، »شــرح متن« / ساســان 
شــیبانی نژاد، »به انــدازه یك گــردوی مظلــوم«/ مجتبی 
فدایی، »تابــوت خالی« / فاطمه مهدوی پــور، »لبخند بزن« / 
 الهام نظــری، »محله کمونیســت هــا«/ امیررضــا جالئیان،

»کولی های خیابان ســتارخان« / فرشــاد موسی زاده، »مرگ 
گنجشك ها در سه اپیزود« / محســن کاکاوند و »گوجه ربی« 
/ مرتضی برزگر، به ترتیب رتبه های دوم تا دهم را کســب کرده 

و آثار به چاپ رسیده در این مجموعه، از نوع داستان هستند.

با گذشت حدود یك هفته از اکران فیلم سینمایی »النتوری«، هنوز 
سینماهای متعلق به حوزه هنری، این فیلم را نمایش نمی دهند و 
این موضوع باعث شده است که برخی بگویند النتوری مورد تحریم 

حوزه هنری قرار گرفته است.
رییس سازمان ســینمایی در پاسخ به این پرســش که آیا فیلمی 
توســط حوزه هنری به تازگی تحریم شده اســت،  به ایسنا گفت: 
تلقی بنده این نیست که حوزه  هنری فیلمی را تحریم کرده باشد. 
همان طور که آقای فرجی)مدیر پخش حوزه هنری( هم گفته اند، 
ظرفیت اکران ندارند و در فكر این هستند که ظرفیتی را برای فیلم 
»النتوری« باز کنند؛ بنابراین تلقی ما این است که حوزه فیلمی را 

تحریم نكرده است. تا حدی هم پیگیری کردیم و خیلی امیدواریم 
که این مشكل حل شود تا فضای دوستی و تفاهمی که بین سازمان 

سینمایی و حوزه  هنری وجود داشته، ادامه پیدا کند.

کتاب »قصه های دهه شصت« رونمايی می شود
ريیس سازمان سینمايی کشور پاسخ داد:

آيا فیلم »النتوری« تحريم شده است؟

از در که وارد می شــود، همه آن نقش های خوب و ماندگار را مرور 
می کنیم: شیخ حسن جوری »سربداران«، سردار »مرگ یزدگرد«، 
بوعلی ســینا، جالل الدین »مادر«، حسام »ســارا«... حرف هم که 
می زند، دیگر آن شــمایل خاطره انگیز بازیگری، شكل مجسم تری 
به خود می گیرد. وقتی برای برگزاری یك جشــن تولد صمیمانه و 
درحد بضاعت، از این استاد بازیگری دعوت کردیم، مهربانانه و بی ادا 

و اصول، به سواالت ما پاسخ داد.
چطور می شــود که امین تارخ با اين کارنامه قابل اعتنا و 
غبطه برانگیز، در ســال های اخیر در سینما غايب است؟ 
پیشنهادها نازل است يا ُدِز وسواس و گزيده کاری را خیلی 

باال برده ايد؟
من تا اواخر دهه 8۰ کار سینمایی داشــتم و کارهای تلویزیونی را 
هم که در دهه 9۰ و تا مدتی پیش داشــته ام؛ اما واقعیت این است 
که بیش از 12 فیلم و حداقل 22 ســریال تلویزیونی در این سال ها 
به من پیشنهاد شده؛ ولی هیچ کدام مرا به قبول پیشنهادها ترغیب 

نكرده است. سن آدم که باال می رود، سختگیرتر می شود؛ اگر بنا را 
بر کار با کارگردانان صاحب نام و فیلمسازان جوان موفق بگذاریم که 
این اتفاق برای من افتاده و نتیجه هم کارهای قابل قبولی شده است. 
بعضی اوقات آدم دلــش می خواهد زیر حد تــوان خودش حرکت 

نكند.
پس در اين موضوع، به جای نرمشی که در زندگی به خرج 

می دهید، سختگیری می کنید؟
آن نرمش، شخصیتی است؛ اما این یك سختگیری حرفه ای است. 
اتفاقا وقتی ســن یك هنرمند باالتر می رود، مردم توقع بیشــتری 
از او دارند؛ یعنی اگر شما در فیلم یا ســریالی بازی کنید که سطح 
آن پایین باشــد، مردم علنا گله می کنند؛ آنجاست که از دست یك 
بازیگر، فقط گریه برمی آید. اهل هنر، دلشكســتگی مردم را طاقت 

نمی آورند.
چرا در سینمای ما برای بازيگرانی که پا به دهه های 60، 70 و 
باالتر می گذارند، نقش مناسبی نوشته نمی شود؟ در حالی 

که می بینیم آل پاچینوی 76 ســاله، »دنی کالینز« بازی 
می کند و رابرت دنیروی 72 ســاله در »جوی«، يک مکمل 

عالی است.
دســت روی نكته ای گذاشــتید که بــرای بازیگرانی به ســن ما، 
آزاردهنده اســت. البته مقایســه ما با بازیگران هالیــوود، قیاس 
مع الفارق اســت؛ اما در یك نقطه می توانیم وجه مشــترك داشته 
 باشیم و آن هم این است که متوقع هســتیم نقش درخوری برای

هم نسالن ما وجود داشته باشد. آدم شــاهد است که در سینمای 
جهان، نقشی برای جك نیكلسن نوشــته می شود که فیلم »درباره 
اشمیت« را بازی کند؛ یعنی نقش به نوعی از احساسات شخصی این 
بازیگر در نوشتار و اجرا، نشأت و بهره گرفته است. آنجا با نقش هایی 
که برای داســتین هافمن، رابــرت دنیرو، مریل اســتریپ و دیگر 
بازیگران می نویسند، این امید به بازیگران میانسال و کهنسال داده 
می شود که بازنشســتگی به معنای ازکارافتادگی نیست. یا »دنی 
کالینز« را برای آل پاچینو می نویسند تا ســندهایی از او در سنین 

مختلف به یادگار بماند.
سینمای امروز ايران، به لحاظ کیفیت بازی ها چه وضعیتی 

دارد؟ آيا قابل دفاع است؟
درباره کیفیت بازی ها، با نوعی دو دســتگی مواجهیم. ما یك سری 
بازیگر تازه وارد داریم که بازیگری را در حد مدل بودن و اجرای شوی 
لباس تعریف می کنند و یك نگاه فشن طوری به بازیگری دارند. شما 
ببینید آقای نصیریان در همه مراســم ها و جشن ها و جشنواره ها، 
کت و شلوار رسمی و آراسته ای می پوشــد؛ اما بسیاری از بازیگران، 
لباس های عجیب و غریــب به تن می کنند. یك ســری بازیگر هم 
داریم که بسیار نگاه تخصصی دارند. از این سری و از میان جوانان، 
می توانم به شــهاب حســینی اشــاره کنم. به نظرم اهمیت جایزه 
بازیگری که او در جشنواره کن گرفت، از جایزه فیلمنامه هم بیشتر 
است. این نشــان می دهد که جهان، نگاهی تخصصی به بازیگری 
سینمای ایران دارد. البته گاهی برخی از بازیگرانی که نگاه تخصصی 
هم دارند، در جشن ها و مراسم های سینمایی، لباس های عجیب و 
غریب و فشنی می پوشند که برایم گیج کننده است؛ اما درمجموع 

اعتقاد دارم االن بازیگری ما جایگاه خوب و شایسته ای دارد.
روزی چند نفر به شــما می گويند کــه می خواهیم بازيگر 

شويم؟
]آهی می کشــد[ فقط می توانم بگویم تعدادشان اینقدر زیاد است 
که خسته کننده می شــود. چه در کارگاه آزاد بازیگری و چه بیرون، 

افرادی زیادی به مــن می گویند ما می خواهیم بازیگر شــویم. در 
فصل تابســتان که فقط حدود ۷۰۰ نفر مراجعه کننده رسمی برای 
حضور در مصاحبه و آزمون و شــرکت در دوره های بازیگری داریم. 
اولین جمله همه آنها هم این اســت که ما خیلی به بازیگری عالقه 
داریم. من هم می گویم فقط عالقه کافی نیســت. به نظرم از هفت 
میلیارد نفر جمعیت کره زمین، حداقل شش میلیارد نفر به بازیگری 
عالقه دارند؛ اما استعداد، در بازیگری حرف اول را می زند. استعداد 

اکتسابی نیست و یك ودیعه خدادادی است. 
اما قبول داريد که اتفاقا برخی از همین آموزشــگاه های 
بازيگری که هر روز مثل قارچ سبز می شوند هم با تبلیغات 
فريبنــده، اين توهــم را در نوجوانان و جوانان تشــديد 

می کنند؟
بله، واقعا می پذیرم که برخی از این آموزشــگاه ها مثل قارچ ســبز 
شده اند و بی ضابطه هســتند و وزارت ارشــاد، بدون نظارت مجوز 
داد؛ اما از سال گذشــته در بخش مطالعات نیروی انسانی ارشاد که 
این مجوزها را صادر می کند، شــورایی تشكیل شــد که از من هم 
دعوت کردند. این شــورای تقریبا حرفه ای، حساسیت هایی دارد و 
معیارهایی را برای صدور مجوز آموزشگاه های بازیگری تعریف کرده 
و بسیاری از مجوز آموزشگاه های غیراســتاندارد را هم باطل کرد تا 

دیگر شاهد فضای نامناسب در این خصوص نباشیم.
حس و حال 63 سالگی چیست؟

هرچه سن باالتر می رود، آدم بیشتر یقه خودش را می گیرد و بیشتر 
راجع به گذشــته فكر می کند. بیشــتر به این فكر می کند که چه 
فرصت هایی از دست رفته و چه فرصت هایی را می توانست به دست 
بیاورد. به هرحال 63 سالگی، دوره میانسالی محسوب می شود و پر 
از ترس و امید اســت. به همان اندازه که ترس از آینده وجود دارد، 
همانقدر هم امید هســت. آدم در این ســن، با نگاهی به گذشته، 
خودش را هــم قاضی می بیند، هــم محكوم و هــم مدعی العموم. 
اگر آدم خــودش را رها نكند و مدام به این مســئله فكر کند، قطعا 
افسردگی خاصی به ســراغش می آید. جمله زیبایی وجود دارد که 
می گوید: زندگی یك سوال بین دو معماست: معمای تولد و مرگ. 
اگر زندگی آدمی شیرین بوده، پس از این ســن، دیگر به شیرینی 
گذشته نخواهد بود و اگر تلخ بوده، باز هم به تلخی گذشته نیست. 
به نظرم آدم در این دهه های زندگی، شــرایط معقول تری را دنبال 
خواهد کرد، چون هرکاری که قرار بود انجام دهیم، تا این سن باید 

آن را انجام داده باشیم. 

گفت و گو

گفت وگو با امین تارخ، استاد بازيگری، در سالروز تولدش؛

بازيگری را با فشن بودن اشتباه گرفته اند

کارنامه هنری مجید انتظامی، آهنگســاز فیلــم »بوی پیراهن 
یوسف« و »از کرخه تا راین«، در برنامه »حوض نقره« بررسی و 

واکاوی می شود.
ریحانه یزدان دوست، تهیه کننده برنامه »حوض نقره«، با اعالم 
این خبر گفت: موضوع این هفتــه برنامه، تعریف نقد و منتقد در 
سینماســت؛ اینكه چرا منتقدان در حوزه سینما بیشتر از سایر 

عرصه ها فعالیت می کنند.
یزدان دوســت ادامــه داد: به مناســبت زادروز علــی حاتمی، 
کارگــردان و فیلمنامه نویس، در 23 مرداد مــروری بر کارنامه 
 هنری ایــن هنرمند نیز خواهیم داشــت؛ ضمــن اینكه فروش

فیلم های هفته نیز اعالم می شود.
برنامه حــوض نقره به تهیــه کنندگی ریحانه یزدان دوســت، 
 با اجــرای مهرنــاز فقیهی و کارشناســی ســعیده جانی خواه 
 و مصطفی محمــودی، جمعــه ســاعت 1۵:۰۰ از رادیو ایران 

پخش می شود.

 »بوی پیراهن يوسف« را
از »راديو ايران« بشنويد

نمایش »قصه ســیبی که نصف نشــد«، به قلــم مجتبی مهدی و 
کارگردانی مرضیه آقاســی، با پنج بازیگر معلــول ذهنی و یك نفر 

بازیگر مهمان، از 19مرداد در تاالر سوره به روی صحنه رفت.
این نمایش کاری از مرکز توان بخشــی شــهید مدرس شهرستان 
شهرضاســت که با همكاری خانه تئاتر حوزه هنری اصفهان اجرا 

می شود.
نمایش قصه سیبی که نصف نشد، به بیان روایت خانواده »پیپیله« 
و »تیتیله« می پردازد که در کنار هم زندگی می کنند و رفت و آمد 
زیادی با هم دارند. روزها در مزرعه هایشان کار و شب ها هم یكدیگر 
را میهمان می کنند و اینگونه از زندگی شــاد خــود لذت می برند؛ 
تا اینكه درختی عجیب شبیه به درخت ســیب در خط مرزی هر 
 دو مزرعه می روید و هر خانواده مدعی مالكیت درخت می شــوند. 
کم کم روابط تیره می شود و با همدیگر به نزاع بر می خیزند. در آخر 
بچه های خانواده که دوستی و روابطشان را نقش بر آب می بینند، 

تصمیم می گیرند با قطع درخت به قائله خاتمه دهند.
این نمایش، جایزه کارگردانــی و طراحی لباس اول را برای مرضیه 
آقاســی، طراحی صحنه اول را برای احمدرضــا قنبریان و جایزه 
بازیگر معلول ذهنی اول را برای منصوره آقاســی در پی داشــته؛ 
همچنین جایــزه دوم آهنگســازی را برای محمدجــواد صدری 
و مهدی الصاق و تقدیــر از 4 نفر از بازیگران معلــول ذهنی را در 

کارنامه خود دارد.
این نمایش، به جشــنواره بین المللی تئاتــر معلولین )چهارمین 
جشنواره تئاتر معلولین منطقه آفتاب اراك تیر 9۵( راه یافته است.

گفتنی اســت نمایش »قصه سیبی که نصف نشــد«، از 19 تا 28 
مردادماه، از ساعت19:3۰ در تاالر سوره اجرا می شود.

مسئول نهاد رهبری در دانشــگاه پیام نور اصفهان گفت: برگزاری 
جشنواره قرآنی »بیان«، برکتی برای شهر اصفهان است.

حجت االسالم و المســلمین عمادی، با اشــاره به اینكه دفتر نهاد 
مقام معظم رهبری در دانشــگاه پیام نور هم ماموریت ویژه ای در 
برنامه های قرآنی دارد و سال گذشته نیز جشنواره ملی دانشجویی 
به همت دانشــگاه پیام نور در شــهر اصفهان برگزار شد، برگزاری 
چنین جشنواره هایی در شــهر را برکتی بزرگ برای مردم و شهر 
اصفهان دانست و افزود: حضور نخبگان قرآنی از شهرهای مختلف، 

باعث ترغیب خانواده ها به فرهنگ و معارف قرآنی می شود.
عمــادی کــه خــود از برنامــه ریــزان فعالیــت هــای قرآنی 
 دانشــگاه اســت، با اشــاره بــه اینكه مقــام معظم رهبــری نیز 
 در ســخنرانی هــای مختلــف، یكــی از دغدغــه های خــود را 
برنامه ریزی و عملكرد فعالیت های قرآنی در کشــور دانســته اند، 
برگزاری جشــنواره »بیان« به همت موسســه بینه و شــهرداری 
اصفهان و اهــداف و برنامه های آینده که بــرای آن در نظر گرفته 
شــده اســت، در جهت صحبت های مقام معظم رهبری دانست و 

افزود که این کار جای تقدیر دارد.
 وی خاطرنشــان کــرد: برگــزاری مســابقات در مرکــز شــهر

باعث می شــود خانواده ها به همراه فرزندان خود، از نزدیك شاهد 
رقابت نوجوانان کشور باشند و میل و رغبت خود را در جهت سوق 

به فعالیت های قرآنی باال ببرند.
عمــادی در پایان، برگــزاری مراســم اختتامیه در میــدان امام 
را نیــز از برنامــه هــای مثبــت برگزارکننــدگان توصیف کرد 
و ابــراز امیــدواری نمود کــه ایــن برنامه بــه صورت ســالیانه 
 برگزار شــود و شــاهد درخشــش ایــن نوجوانــان در آینده ای 

نزدیك در سطح آموزش عالی و دانشگاه ها باشیم.
گفتنی است مسابقات سراسری قرآنی بیان، از 21 تا 23 مردادماه 

در اصفهان برگزار می شود.

نمايش »قصه سیبی که نصف نشد« 
در تاالر »سوره«

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه پیام نوراستان؛ 

برگزاری جشنواره های قرآنی 
در اصفهان
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پیشنهاد سردبیر: 
بازگشت 11 طرح صنعتی راکد به چرخه تولید

خبر

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: 
تامین آب صنایع استان که در سال های گذشته به عنوان مهم ترین 
دغدغه و مشکل در این بخش مطرح بود، با تدابیر انجام شده در دولت 

یازدهم برای 20 سال آینده رفع شد.
ســید نعیم امامی در تشــریح این تدابیر اظهار کرد: خریداری پساب 
فاضالب بروجن برای تامین آب مورد نیاز فوالد ســفید دشت، طرح 
انتقال آب بن - شــهرکرد - بروجن با هدف تامین آب شرب و تامین 
آب صنایع و طرح انتقال آب چغاخور به صنایع شرق استان، سه طرح 
آبرسانی به صنعت اســتان است که مشــکل تامین آب این صنایع را 

حل کرد. 
 وی گفــت: طــرح تکمیل زنجیره فوالد ســفید دشــت بــا فازهای

توسعه ای دوم و سوم در شهریورماه آغاز می شود که برای این طرح، 
150 لیتر بر ثانیه معادل سه میلیون مترمکعب آب در سال نیاز است.

امامی افزود: 40 لیتر بر ثانیه از آب مورد نیاز طرح فوالد سفیددشت، 
از طرح انتقال آب چغاخور به صنایع شرق اســتان و مابقی آب مورد 

نیاز، از پساب فاضالب بروجن تامین خواهد شد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان ادامه داد: تامین آب 
فوالد سفیددشت از پســاب فاضالب بروجن برای این شرکت، حدود 
یک هزار میلیارد ریال اعتبار در برخواهد داشــت که تا راه اندازی فاز 

دوم و سوم اجرایی می شود.
امامی افزود: در طرح انتقال آب بن - شــهرکرد - بروجن نیز با هدف 
تامین آب شرب و تامین آب صنایع، آب مورد نیاز صنایع شرق استان 

از 2 سال آینده تامین می شود.
وی با بیان اینکــه طرح انتقال آب بــن به بروجن تا پایان ســال 96 
اجرایی می شود، گفت: صنایع مســتقر در شهرک های سامان 1 و 2، 
شهرکرد 1 و 2، سفیددشــت و بروجن، از طریق سهمیه ای که برای 

آنها مشخص شده، از این طرح بهره مند می شوند.
در طرح انتقال آب بن - شهرکرد - بروجن، برای صنایع استان حدود 

11 میلیون مترمکعب آب در سال در نظر گرفته شده است.
مجموعه فوالد چهارمحال و بختیاری شــامل فاز احیا )تبدیل گندله 
آهن به آهن اســفنجی( و فاز فوالدســازی )تبدیل آهن اسفنجی به 

اسلب( و فاز تولید )شمش فوالدی( است.
طی ســفر رییس جمهوری در ســال 93 به چهارمحال و بختیاری، 
ایجاد بخش تولید ورق )نورد سرد و گرم( نیز برای طرح توسعه فوالد 

در نظر گرفته شد.

مشکل آب صنایع چهارمحال و 
بختیاری برای 20 سال آینده رفع شد

ساالنه بیش از 7 میلیون تن مواد معدنی از معادن استان 
چهارمحال و بختیاری استخراج می شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
گفت: ساالنه بیش از 7 میلیون تن مواد معدنی از معادن 
استان استخراج می شود. ســید نعیم امامی افزود: مواد 
معدنی استخراج شده شــامل سنگ های تزئینی، الشه، 
گچ، سیلیس، خاک نسوز و مواد اولیه تولید سیمان است.

وی ادامــه داد: در حال حاضر 183 معدن در شــهرکرد 
وجود دارد که یک هــزار و 600 نفر نیــز در این معادن 

مشغول فعالیت هستند.

مرحله استانی هفدهمین جشــنواره سراسری نمایش 
عروسکی با عنوان »بازی های کوچک، رویاهای بزرگ« 

در شهرکرد برگزار می شود.
مدیرکل کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
چهارمحال و بختیاری گفت: مرحله استانی هفدهمین 
جشنواره سراسری نمایش عروسکی، 2 و 3 شهریور ماه 
امسال در ســالن همایش های این اداره کل در میدان 

ابوریحان شهرکرد برگزار می شود.
 فرزاد رحیمی افــزود: 120 نوجــوان هنرمند در قالب

20 گروه نمایشــی و با سرپرســتی 20 مربــی در این 
جشنواره شرکت خواهند کرد.

وی، ساخت عروســک های خالق، نمایشنامه نویسی و 
طراحی پوســتر را از بخش های این جشنواره در رشد 

تفکر، خالقیت و مهارت های اعضا بیان کرد.
فرزاد رحیمی، پرورش فکر نوجوانان با اســتفاده از هنر 
نمایش، فراگیری مهارت های اجتماعی، فراهم کردن 
زمینه رشد خالقیت و نوآوری و گسترش فعالیت های 

نمایشی در کانون را از اهداف این جشنواره برشمرد.
به گفته وی، مرحله کشــوری این جشنواره 7 تا 9 مهر 

ماه امسال برگزار می شود.

استخراج 7 میلیون تن مواد 
معدنی در شهرکرد

هفدهمین جشنواره نمایش 
عروسکی برگزار می شود

اخبار

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون 11 طرح 
صنعتی استان با اعطای تســهیالت بانکی به چرخه تولید 

بازگشته است.
قاســم ســلیمانی، با بیان اینکه روند انجام فعالیت ها در 
استان و در راســتای اقتصاد مقاومتی خوب است، اظهار 
کرد: تاکنون پرداخــت 382 میلیارد تومان تســهیالت 
از سوی بانک های عامل اســتان به 478 طرح صنعتی و 
کشاورزی تصویب شده است و در همین راستا 27میلیارد 
و 650 میلیــون تومان توســط بانک های تجارت، ســپه 
و صنعــت و معدن، به واحدهای متقاضی پرداخت شــده 
است. وی افزود: امســال با تسهیالتی که در راستای عمل 
به شعار ســال مبنی بر اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل به 
متقاضیان پرداخت شــده اســت، 11 طــرح تولیدی و 

صنعتی مجددا به چرخه تولید بازگشته است و امیدواریم 
تا پایان سال، 39 طرح باقی مانده دیگر نیز افتتاح شود.

اســتاندار چهارمحال و بختیاری، عملکــرد بانک ها را در 
این اســتان خوب توصیف کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم 
با ادامه روند کار بــه همین صورت و با تــالش و جدیت، 
میزان اشــتغال پیش بینی شــده را نیز محقق کنیم. این 
مسئول با اشاره به مشــکالتی که در ارزیابی وثایق پیش 
می آید، خاطرنشان کرد: چنانچه در ارزیابی وثایق بانکی 
و پیشــرفت فیزیکی طرح بین دستگاه ها و سیستم بانکی 
اختالف نظر وجود داشــته باشــد، باید بازرسی به صورت 
مشــترک و با حضور نماینده بانک و کارشــناس دستگاه 

مربوطه صورت گیرد.
سلیمانی با تاکید بر استفاده از نیروهای جوان و متخصص 

در بخش خصوصی این اســتان، تصریح کرد: استفاده از 
نیروهای جــوان به نفــع مجموعه اتاق بازرگانی اســت؛ 
چراکه ورود نیروهای جــوان، متخصص و باانگیزه و انجام 
کارهای مطالعاتی توسط آنها، سبب بهبود و علمی شدن 
امور می شــود. وی در ادامه، به طرح های قابل افتتاح این 
اســتان در هفته دولت اشــاره کرد و گفت: سه کارخانه 
فوالد، حجاب و آب معدنی، با مجموع سرمایه گذاری 900 
تا یک هزار میلیارد تومان، در هفته دولت با حضور یکی از 

مسئوالن کشوری افتتاح می شوند.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری، با تاکید بر فعال شدن 
ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرســتان های 9گانه استان، 
تصریح کرد: فعال شدن این ســتاد در شهرستان ها سبب 
می شود که وضع موجود در آن مناطق بررسی وپتانسیل 

و ظرفیت آنها نیز شناسایی شود.
این مســئول خاطرنشــان کرد: در حال حاضــر ما برای 
شهرســتان ها تصمیم می گیریم؛ اما الزم اســت مدیران 
شهرســتانی به ســتاد اقتصاد مقاومتی این استان ایده 
بدهند؛ چراکه این یک روند کامال غلط است که متاسفانه 
در سطح کشور نیز شاهد آن هستیم. وی با اشاره به بحث 
آب، بیان کرد: کــم یا زیاد بودن فشــار آب تاثیر چندانی 
بر مصرف آب ندارد؛ بلکه مصــرف بهینه آب در بین مردم 
نیازمند فرهنگ سازی صحیح و اصولی است؛ از همین رو 
الزم است مردم درخصوص مصرف آب، از طریق رسانه ها 

توجیه شوند.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره بــه مدیریت 
هوشمند مصرف آب یادآور شد: مدیریت هوشمند مصرف 
آب را باید با همکاری مراکز علمی اجرایی کرد تا از حصول 
نتایج خوب آن مطمئن شــد. وی تاکید کرد: شرکت آب 
و فاضالب باید از افــرادی که اقدام به بلندمرتبه ســازی  
می کنند، دعــوت و درخصوص مدیریــت مصرف آب در 
آن مجموعه، آنهــا را راهنمایی و توجیــه کند؛ همچنین 
در همین راستا باید با ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
و شهرداری نیز صحبت شود که یکی از اقدامات آنها برای 
صدور پروانه آخر کار در این ســاختمان ها، نصب پمپ و 

تانک ذخیره آب باشد.

نماینده ولی فقیه در اســتان چهارمحال و بختیاری و امام 
جمعه شــهرکرد، با اشــاره به ظرفیت ها و پتانســیل های 
 چهارمحال و بختیــاری، گفت: اقتصاد مقاومتی در ســایه

بهره مندی از ظرفیت ها محقق می شــود. حجت االسالم 
محمد علی نکونام در حاشــیه بازدید تعدادی از واحدهای 
تولیدی شهرک صنعتی شــهرکرد، با اشاره به اینکه اقتصاد 
مقاومتی در سایه بهره مندی از ظرفیت ها محقق می شود، 
اظهار داشت: در استان چهارمحال و بختیاری، ظرفیت های 

متعددی وجود دارد که باید از این ظرفیت ها در مسیر تحقق 
اقتصاد مقاومتی و توسعه استان اســتفاده کرد. وی عنوان 
کرد: بخش صنعت یکی از مهــم ترین بخش های اقتصادی 
به شمار می رود که نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی 
دارد. نماینده ولی فقیه در اســتان چهارمحال و بختیاری و 
امام جمعه شهرکرد ادامه داد: هم اکنون در شهرک صنعتی 
شهرکرد، واحدهای صنعتی بزرگی وجود دارد که به خوبی 
توانسته اســت در مســیراقتصاد مقاومتی حرکت کرده و 

اشتغال قابل توجهی را ایجاد کند. وی بیان کرد: هم اکنون 
بسیاری از واحدهای صنعتی در سطح کشور دچار مشکالت 
بسیاری شده اند که ضرورت دارد مسئوالن در مسیر حل این 
مشــکالت، گام های بلندتری بردارند. نماینده ولی فقیه در 
استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد، طی این 
بازدید، از کارخانه تولید لوازم خانگی، کارخانه کاشی سازی، 

کارخانه ساخت ظروف یکبار مصرف و... دیدن کرد. 
بازدید از زمین در نظر گرفته شــده برای ســاخت مسجد 
شــهرک صنعتی شــهرکرد نیز از دیگر برنامه های بازدید 
نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری از شهرک 

صنعتی شهرکرد بود.

مزایده
5/266  شــماره درخواســت: 9510463779100001 شــماره پرونــده: 
9009983728400252 شــماره بایگانی شعبه: 910254 شــعبه اول اجرای 
احکام کیفری دادسرای نائین در نظر دارد ششدانگ یک باب خانه به پالک ثبتی 
341 فرعی از 20041 و 20038 اصلی واقع در بخش 2 ثبتی نایین دارای ســند 
مالکیت ششدانگ به شــماره ثبت 5349 صفحه 280 دفتر جلد 74 نایین دارای 
عرصه به مســاحت 360 متر مربع به ابعاد 12 در 30 متر و اعیانی آن درب به 
حیاط )جنوبی( و دارای انشعاب آب، برق و گاز واقع در آدرس نائین بلوار شهید 
مطهری خیابان 8 شهریور کوچه شماره 6 پالک دوم بعد از فضای سبز متعلق 
به آقای شکراله غالمی آهنگران را در پرونده 910254 کیفری اجرایی در اجرای 
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری و با رعایت مفاد قانون اجرای احکام مدنی 
از طریق مزایده و با قیمت پایه کارشناسی تعیین شده معادل دو میلیارد و پانصد 
میلیون ریال به فروش برساند لذا متقاضیان خرید می توانند در روز دوشنبه 
1395/6/18 ســاعت 10 صبح در محل اجرای احکام کیفری دادســرای نایین 
حاضر و در جلسه مزایده شرکت نمایند. برنده مزایده کسی است که باالترین 
مبلغ را پیشنهاد نماید. متقاضیان می بایست 10 درصد مبلغ کارشناسی را قبل 
از جلسه مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و با در دست داشتن فیش 
مذکور در جلسه شرکت نمایند برنده مزایده می بایست مابقی وجه پیشنهادی 
را حداکثر تا قبل از یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز 
نماید حضور متقاضیان خرید در جلســه الزامی بوده و طالبین می توانند پنج 
 روز قبل از مزایده از ملک مــورد نظر واقع در آدرس یاد شــده بازدید نمایند. 
م الف: 143 شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

نائین  )277 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/166 شماره صادره: 1395/14/254687 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 1/60 واقع در بخش 5 ثبت خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی 
به نام ورثه نصرت صانعی فرزند بزرگ در جریان ثبت بوده و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز شــنبه 
مورخ 1395/06/13 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 ساعت مقرر در 
این آگهی  در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شــد. تاریخ انتشــار:1395/05/21  م الف:128 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک 

خوانسار)137 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/167 شماره صادره: 1395/14/255022نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 814 واقع در بخش 1 ثبت خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی 
به نام فرهاد شجاعی فرزند محمد مهدی  در جریان ثبت بوده و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز شــنبه 
مورخ 1395/06/13 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 ساعت مقرر در 
این آگهی  در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شــد. تاریخ انتشــار:1395/05/21  م الف:129 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک 

خوانسار)136 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/168 شماره صادره: 1395/14/255494 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شــماره 30 واقع در بخش 2 ثبت خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی 
به نام افروز شفیعی فرزند محسن در جریان ثبت بوده و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در مورخ 1395/06/13 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به 
کلیه مجاوریــن اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر 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 شــد. تاریخ 
انتشار:1395/05/21  م الف:130 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)134 

کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/169 شــماره صادره:1395/14/253088 نظر به اینکه ســند مالکیت چهار 
دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 30 فرعی از 2637 اصلی واقع 
در بخش اصفهان ذیل ثبــت 3850 در صفحه 515 دفتر امــالک جلد 28 به نام 
شهرداری خوانسار تحت شماره چاپی مسلسل 966314 ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده است، سپس مع الواسطه به موجب ســند انتقال شماره 14442 مورخ 
1392/07/25 دفترخانه شماره 25 خوانســار به آقای احمد بشیری نیا فرزند 
رضا انتقال یافته ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 
95140970977262 مورخ 1395/05/02 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضا شهود آن ذیل شماره 9342 مورخ 1395/05/02 به گواهی دفترخانه 25 
خوانسار رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این  آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 126 امامی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خوانسار)253 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/170 شماره صادره:1395/14/255698 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی شــماره 1189 فرعی از 272 اصلی واقع در بخش یک ثبت خوانسار 
ذیل ثبت 8899 در صفحــه 475 دفتر امالک جلد 50 به نــام فاطمه امینی تحت 
 شماره چاپی مسلســل 0642956 ثبت و صادر و تســلیم گردیده است، سپس 
مع الواسطه به موجب سند انتقال شماره 30600 مورخ 1388/12/20 دفترخانه 
شماره 4 خوانسار به آقای محسن سید صالحی فرزند محمد علی انتقال یافته 
و به موجب سند 30601 مورخ 1388/12/20 دفتر 4 خوانسار نزد بانک مسکن 
شعبه خوانسار رهن است  ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده 95140970987876 مورخ 1395/05/10 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شــهود آن ذیل شــماره 9369 مورخ 1395/05/10 به گواهی 
دفترخانه 25 خوانسار رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابه 
جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این  آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 127 امامی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)269 کلمه، 3 کادر(
ابالغ احضاریه

پرونــده:  شــماره   9510113728400373 نامــه:  شــماره   5 /264
9409983728400536 شــماره بایگانی شــعبه: 940679 نظر بــه اینکه در 
پرونده کالسه 940679 بازپرسی دادســرای نائین آقای محمد ریگی به اتهام 
حمل و نگهداری مواد مخدر از این مرجع تحت تعقیــب بوده و ابالغ احضاریه 
نیز به واسطه مشخص نبودن محل اقامت ایشان ممکن نگردیده بدینوسیله در 
اجرای 174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب نائین حاضر و 

 از اتهام انتسابی دفاع نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.  
م الف: 151 بازپرس دادسرای عمومی و انقالب نائین)102 کلمه، 1 کادر(

ابالغ احضاریه
پرونــده:  شــماره   9510113728400385 نامــه:  شــماره   5 /265
9409983728400526 شــماره بایگانی شــعبه: 940668  نظر بــه اینکه در 
پرونده کالسه 940668 بازپرسی دادســرای نائین آقای مهیار قنبری به اتهام 
شکار غیرمجاز 2 رأس بز وحشی باردار در فصل غیرمجاز از جانب این مرجع 
تحت تعقیب بوده  و ابالغ احضاریه نیز به واســطه مشخص نبودن محل اقامت 
ایشان ممکن نگردیده بدینوســیله در اجرای 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی 
دادســرای عمومی و انقالب نائین حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید. نتیجه 
عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.  م الف: 152 بازپرس دادســرای 

عمومی و انقالب نائین)108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ اخطاریه

5/273 شــماره پرونده: 139404002004000151/1 شماره بایگانی پرونده: 
9400353/2 شــماره ابالغیه: 139505102004001406 بدینوسیله به آقای 
محمد کمالی بدهکار پرونده 9400353 به نشانی ) اصفهان خیابان آپادانا دوم 
کوچه اکبر السادات بن بســت خاتم پالک 22( که برابر گزارش مامور مربوطه 
آدرس فوق شناســایی نگردیده ابالغ می گردد که بازگشــت به اعتراض آقای 
محمد کمالی وارده شماره 139505002004001590 مورخ 1395/2/26 راجع 
به ارزیابی تمامت ششدانگ خانه سمت غربی) قطعه اول تفکیکی( به پالک 5770 
)1( مجزی شده از 5770 واقع در بخش 3 ثبت اصفهان موضوع سند رهنی 6293 
مورخ 91/4/17 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 261 اصفهان بدین وسیله به 
آگاهی می رســاند ملک مذکور مجدداً توسط  آقایان عباسعلی جعفری و حمید 
اعظم پور و عبدالجواد زعفرانی به مبلغ 8/200/000/000 ریال ارزیابی گردیده 
و اقدام بعدی پرونده، برگزاری مزایده می باشــد. م الف: 14677 اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان)138 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ 

5/275 احترامًا عطف به دعوتنامه موضوع پرونده کالسه 95/130 در خصوص 
تعیین نفقه له خانم پریســا واحب علیه آقای ســید یحی فتحی مجهول المکان، 
اینجانب ضمن مراجعه به دفتر آن شــورا و مطالعه پرونده فوق الذکر ســپس 
با مذاکره با خواهان و استماع اظهارات ایشــان خواهان چنین اظهار می دارد 
که از تاریخ 90/12/12 به عقد دائمی خوانــده در آمده و ثمره این ازدواج بدون 
فرزند بوده و خوانده از تاریخ 94/8/18 منزل مشترک را ترک نموده و هیچگونه 
اطالعی از نامبرده در دست نمی باشــد و مجهول المکان می باشد و هیچگونه 
نفقه ای به اینجانب پرداخت ننموده است. لذا طی دادخواستی از تاریخ 94/8/18 
تقاضای نفقه نموده ام. با توجــه به مراتب فوق میزان نفقــه خواهان از تاریخ 
94/8/18 لغایت 95/5/1 به شــرح زیر برآورد و اعالم نظر می گردد: 1- میزان 
نفقه از تاریخ 94/8/18 لغایت 94/12/29  روزانه به مبلغ 130/000 ریال، ماهیانه 
به مبلغ 3/900/000 ریال جمعًا به مبلغ 17/030/000 ریال ) هفده میلیون و سی 
هزار ریال( برآورد و اعالم نظر می گردد 2- میزان نفقه از تاریخ 95/1/1 لغایت 
95/5/1 روزانه به مبلغ 150/000 ریال ماهیانه به مبلغ 4/500/000 ریال جمعًا 
به مبلغ 18/000/000 ریال ) هجده میلیون ریال( برآورد و اعالم نظر می گردد. 
ضمنًا میزان نفقه خواهان از تاریخ 95/5/1 لغایــت زمان صدور حکم کماکان 
ماهیانه به مبلغ 4/500/000 ریال اعالم می گردد. با توجه به مراتب فوق میزان 
نفقه معوقه خواهان از تاریخ 94/8/18 لغایت 95/5/1 جمعًا به مبلغ 35/030/000 
 ریال ) ســی و پنج میلیون و ســی هزار ریال( برآورد و اعــالم نظر می گردد.

 م الف: 14568 شعبه 3 مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان )268 کلمه، 3 کادر( 

حصر وراثت
5/276  آقای محمد جواد ناطقی دارای شــماره شناســنامه 1220006701  به 
شرح دادخواست به کالسه 1395/341 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان میرزا محمد ناطقی به شماره 
شناســنامه 30 در تاریخ 1395/01/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- آقای محمد جواد ناطقی فرزند محمد 

به شماره شناســنامه 1220006701 صادره از حوزه یک خوانسار 2- آقای 
محمدرضا ناطقی فرزند محمد به شماره شناســنامه 20 صادره از حوزه یک 
خوانسار 3- خانم نرجس ناطقی فرزند محمد به شماره شناسنامه 28 صادره 
از حوزه یک خوانسار 4- خانم مریم ناطقی فرزند محمد به شماره شناسنامه 
3 صادره از حوزه یک خوانســار 5- خانم زهرا ناطقی فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 1220017825 صادره از حوزه یک خوانسار 6- خانم مریم مشایخی 
فرزند علی اکبر به شماره شناســنامه 1 صادره از حوزه یک گلپایگان،   اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک 
ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای مهلت مقرر 
گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 144 شعبه 1 حقوقی شورای 

حل اختالف خوانسار) 206 کلمه، 2 کادر(  
احضار متهم

5/277  خانم الهه خزدوز فرزند رسول  و آقای داود ابراهیمی فرزند محمد علی 
در پرونده شماره 941126 این شعبه به اتهام توهین، قذف، تهدید، سرقت، ورود 
به عنف تحت تعقیب قرار دارید. به این وســیله بر اساس ماده 174 قانون آیین 
دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این 
شعبه حاضر شوید، در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع 
رسیدگی و اظهار نظر می شود. م الف: 14622 شعبه 38 دادیاری مجتمع شماره 

سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان) 91 کلمه، 1 کادر(  
ابالغ 

5/278  شــماره درخواســت: 9510460365600013 شــماره پرونــده: 
9509980365600057 شماره بایگانی شعبه: 950057 پیشنویس آگهی ابالغ 
علی زایر زاده به اتهام بی احتیاطی در رانندگی منتهی به صدمه بدنی غیر عمدی 
با وصف متواری شدن و ...، از طرف این دادســرا در پرونده کالس 950057 
تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبــودن محق اقامت او 
ممکن نگردیده است بدینوســیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی در 
امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در 
شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد شد.  م الف: 14637 شعبه 37 دادیاری مجتمع شماره سه 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان) 128 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ 

5/279  شــماره درخواســت: 9510460365600014 شــماره پرونــده: 
9409980365601586 شماره بایگانی شعبه: 941591 پیشنویس آگهی ابالغ 
حکمت اله مرادی فرزند مالحســین به اتهام بی احتیاطی در رانندگی منتهی به 
صدمه بدنی غیر عمدی با وصف فاقد گواهینامه و ...، از طرف این دادســرا در 
پرونده کالس 941591 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون 
آیین دادرسی در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شــود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.  م الف: 14638 شعبه 37 دادیاری 

مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان) 130 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ تجدید نظر خواهی

5/280 در خصوص پرونده کالســه 950086-53/95 شــعبه 9 شورای حل 
اختالف اصفهان تجدید نظر خواه شــاهین بابائی ســودانی بــا وکالت فاطمه 
مظاهری به طرفیت اصغر بهمن زیاری تجدیدنظر خواهی نموده اســت. لذا با 
توجه به مجهول المــکان بودن اصغر بهمن زیاری برابر مــاده 73 قانون آئین 
دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا تجدید نظر خوانده 10 روز پس از 
نشر آگهی به این شعبه  واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور دادخواست  ابالغ شده تلقی و پرونده به مراجع 
تجدید نظر ارسال خواهد شد. م الف:14574 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 117 کلمه، 1 کادر( 

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

بازگشت 11 طرح صنعتی راکد به چرخه تولید

 امیدواریم بتوانیم 
با ادامه روند کار به 
همین صورت و با 
تالش و جدیت، 
میزان اشتغال 

پیش بینی شده را 
نیز محقق کنیم

امام جمعه شهرکرد:

اقتصاد مقاومتی در سایه بهره مندی از ظرفیت ها محقق می شود
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»ذن بیم ای 1« نه تنها بسیار کوچک است بلکه به یک باتری 
داخلی مجهز شده تا از امکان نمایش تصویر در هر شرایطی و 

بدون نیاز به پریز برق، برخوردار باشد.
طراحی و امکانات

به نقل از دیجیاتو، این دســتگاه با ابعــاد 110 در 29 در 83 
میلی متر به سادگی در جیب شما جای می گیرد و با 307 گرم 
سنگینی، معادل وزن 2 عدد گلکسی اس7 به حساب می آید. 
بدنه محصول از فلز ســاخته شــده و کامال حس استحکام را 
منتقل می کند. در دو طرف بدنه نیز دریچه هایی برای اسپیکر 
دستگاه و خنک شــدن قطعات داخلی در نظر گرفته شده که 
در افزایش زیبایی بدنه موثر هستند. در نمای جلو، یک دریچه 
متحرک وظیفه محافظــت از لنز پروژکتور را بــر عهده دارد 
و در باالی بدنه 4 دکمه برای کنتــرل عملکردها و حرکت در 
منوی تنظیمات به چشم می خورد. در سمت راست بدنه یک 
دکمه چرخان برای تنظیم فوکوس تعبیه شــده است. دیگر 
بخش های دســتگاه دکمه خاموش و روشــن، ورودی شارژر 
دستگاه، خروجی 3/5 میلی متری صدا برای هدفون یا اسپیکر 
و ورودی HDMI/MHL در بخش پشتی هستند. عالوه بر این 
یک درگاه USB نیز در پشت بدنه به چشم می خورد که البته 
برای انتقال تصویر کاربرد ندارد و تنها می توانید با اســتفاده از 

آن، از باتری 6000 میلی آمپر ســاعتی پروژکتور ایسوس به 
عنوان یک پاور بانک برای شارژ ابزارهای دیگر استفاده کنید. 
ضمنا، سازنده یک کیف چرمی نیز داخل بسته بندی محصول 
قرار داده که می توانید با استفاده از آن »ذن بیم ای 1« را همراه 

خود داشته باشید.
 عملکرد  و کیفیت

راه اندازی دستگاه به ساده ترین شکل ممکن انجام می گیرد. 
 تنها کافی اســت کابل HDMI یــا MHL را به پشــت بدنه 
 متصل کنید و دکمــه خاموش و روشــن را چنــد ثانیه ای 
 نگه دارید تا با شــنیدن صــدای فن های خنــک کننده، از 
آغاز شــدن عملکرد دستگاه مطمئن شــوید. توضیح اینکه 
باتری داخلی »ذن بیم ای 1« به گفته ســازنده قادر اســت 
با هربار شارژ کامل تا 5 ســاعت به پخش ویدیو ادامه دهد در 
نتیجه اگر می خواهید ویدیو پروژکتور ایســوس را بیشــتر 
از این مدت مورد اســتفاده قرار دهید، الزم اســت کابل برق 
دســتگاه را نیز به پریز متصل نمایید. اگر در مورد کابل های 
MHL می پرســید، بد نیســت بدانید که این کابل ها از یک 
طرف HDMI و از طرف دیگر Micro USB هستند تا بتوانید 
 MHL با اســتفاده از آنها ابزارهای موبایلی را کــه از فناوری
پشــتیبانی می کنند، به درگاه HDMI تلویزیون، مانیتور یا 

ویدیو پروژکتور متصل و به پخش تصویر بپردازید. در صورتی 
که یک دسته بازی را نیز با بلوتوث به این ترکیب اضافه کنید، 
 می توانیــد ابزار موبایل خــود را به یک کنســول قابل حمل 
تمام عیار تبدیل کرده و هر جا یک ســطح سفید مثل دیوار 
وجود داشــت، با پروژکتور جیبی خود به انجام بازی مشغول 
شوید. هرچند »ذن بیم ای 1« ویدیوها را با رزولوشن حداکثر 
Full HD دریافت می کند، اما آنها را با رزولوشن 480 در 854 
یا همان WXGA نمایش می دهد که می توان نســبت تصویر 
آن را 16 به 9 به حســاب آورد )هرچند امکان تغییر نســبت 
 LED تصویر به 4:3 نیز وجود دارد(. المپ این پروژکتور از نوع
در نظر گرفته شــده و حدود 30000 ساعت عمر می کند که 
رقم قابل قبولی است. این المپ ضمنا قادر است 100 درصد 
 بــازه رنگ هــای اســتاندارد NTSC را به نمایــش درآورد. 
»ذن بیم ای 1« همچنین به یک تراشــه تصویر DLP مبتنی 
بر فناوری IntelliBright مجهز اســت که به گفته سازنده 
از کنتراست 30 درصد باالتر برخوردار اســت و این میزان به 
نسبت 3500 به 1 می رسد، آن هم در حالی که مصرف انرژی 
دستگاه تا 50 درصد نسبت به مدل های معمولی پایین تر است. 
سازنده اعالم کرده »ذن بیم ای 1« قادر است از فاصله ای بین 
نیم تا 3/7 متر به پخش تصویر بپردازد و اندازه تصویر بر اساس 
این فاصله، چیزی بین 16 تا 120 اینچ خواهد بود. اما به طور 
متوسط، اگر دستگاه را در فاصله 2 متری از دیوار یا سطح مورد 
نظر خود قرار دهید، در نهایت یک خروجی تصویر تقریبا برابر با 
تلویزیون 46 اینچ در اختیار خواهید داشت. اما مهم ترین عامل 
تاثیرگذار در عملکرد پروژکتورهای جیبی، حداکثر روشنایی 
 دستگاه به حساب می آید که برای »ذن بیم ای 1« 150 لومن

 در نظر گرفته شــده اســت. هرچند این میزان در مقایسه با 
پروژکتورهای دسکتاپ با روشنایی چند هزار لومن ناچیز به 
نظر می رسد، اما باید توجه داشــت با محصولی جیبی مواجه 
هستیم که نخســتین مراحل تکامل خود را طی می کند. بر 
همین اســاس باید بدانید که حداکثر روشنایی این محصول 
برای اکثر حالت ها کفایت می کند و از بسیاری از رقبای هم رده 
نیز باالتر است اما اگر می خواهید در محیط های پر نور تصویر 
شفاف تری در اختیار داشته باشید، الزم است با هزینه باالتر، 
مدل های گران قیمت تر را در نظر داشته باشید. در مورد پخش 
صدای دستگاه نیز باید بگوییم که میزان بلندی صدای اسپیکر 
به هیچ عنوان برای فضاهای بزرگ کافی به نظر نمی رسد و الزم 
است برای چنین شــرایطی »ذن بیم ای 1« را به یک اسپیکر 
خارجی متصل نمایید.  محصول ایســوس، ضمنا به فناوری 
سونیک مستر مجهز است که کیفیت پخش صدا در اسپیکرها 
و هدفون ها را به گفته ســازنده بهبود می بخشد. محدودیت 
HDMI/ دیگر دســتگاه، در این اســت که مبتنی بر فناوری

MHL عمل می کند که توسط ابزارهای موبایل اپل پشتیبانی 
نمی  شود و بر همین اســاس نمی توان دستگاه های مجهز به 
iOS را با »ذن بیم ای 1« مورد اســتفاده قرار داد. این موضوع 
البته لپ تاپ هــای مک بوک و کامپیوترهای دســکتاپ مک 
 HDMI را شامل نخواهد شد، چرا که این دستگاه ها به درگاه
مجهز هستند یا تبدیل مورد نیاز برای استفاده از پروژکتورهای 

HDMI برای آنها تولید شده است.

يادداشت

 بعد از کامپیوترهای شــخصی، دوربین ها و تقريبا هر چیــزی غیر از تلفن های هوشــمند، حاال نوبت به 
 ويديو پروژکتورها رســیده تا روز به روز شــاهد کاهش اندازه  آنها باشــیم. امروز ديگر مشــاهده يک 
ويديو پروژکتور در ابعاد جیبی که در عین حال از توانايی های متنوع برخوردار باشد، تعجبی نخواهد داشت. 
 از جمله اين سازندگان می توان به ايســوس اشــاره کرد که اخیرا از ZenBeam E1 به عنوان جديدترين

 ويديو پروژکتور قابل حمل خود با قیمت 250 دالر پرده برداشته است. 

اخبار

معرفی

ايسوس، ويديو پروژکتور قابل حمل تولید کرده است

تصویر 120 اینچی در جیب شما
شــرکت خودروســازی BAC در تالش برای بهبود توان حرکتی 
از طریــق کاهش وزن اســت. حــال، ایــن شــرکت تولید کننده 
خودروهای مخصوص پیســت، از ماده بسیار ســبک و فوق العاده 
 Mono مستحکم گرافن برای تولید بخشــی از پنل های بدنه مدل 
بهره برده است. زومیت نوشت؛ BAC  نام خودرویی انگلیسی است 
که توسط برادران نیل و یان تولید شده است. این شرکت به تازگی 
از محصول جدید خود، BAC Mono رونمایی کرده که در ساخت 
 قســمت هایی از این خودرو از گرافن استفاده شــده است. گرافن 
)یا گرافین( ماده ای مشــابه فیبرکربن اســت با ایــن تفاوت که از 
ورق هایی به ضخامت یک اتم تشــکیل شده است و استحکام بسیار 
باالی آن حاصل آرایش منظم به شــکل النه زنبوری اتم های کربن 
اســت. گلگیر  چرخ های عقب این خودرو از جنس گرافن است. به 
گفته سازندگان، این فلز 20 درصد ســبک تر از کربن و 200 برابر 
سخت تر از فوالد است. شــرکت BAC به دلیل پیچیدگی هایی که 
در قســمت گلگیر چرخ عقب BAC Mono وجود داشت، دست به 
اســتفاده از این ماده )گرافین( زد تا تاثیــر آن را در خودرو ارزیابی 
کند. به منظور توســعه فناوری، شــرکت BAC با همکاری شرکت 
بریتانیایی Haydale Composite Solutions، از این ماده در 
 BAC ساخت قسمت هایی از این خودرو بهره گرفته  است. متاسفانه
هنوز اطالعاتی در خصوص امکان سفارش مونو با پنل هایی از جنس 
گرافن منتشر نکرده اســت اما همچنان امکان سفارش رینگ هایی 
از جنــس فیبرکربــن وجــود دارد. در جــای دیگر، یک شــرکت 
خودروسازی اسپانیایی برای اولین بار، از گرافن در خودرویی به نام 
Spania GTA که در سال گذشته رونمایی شد، استفاده کرد. این 

خودرو مدل ارتقا یافته Spano محسوب می شود.

سامســونگ در حال آماده ســازی محصــول جدیدش بــر پایه 
سیستم عامل تایزن است. این گوشــی، Z2 نام خواهد داشت و در 
ادامه ســری قبلی یعنی Z1 تولید خواهد شد. نسخه اول سری زد 
یعنی زد 1، یک گوشــی پایین رده با قیمت کمتر از 100 دالر بود. 
پیش بینی می شود سامســونگ زد 2 گوشی قدرتمندتری نسبت 
به نسل قبلی باشــد. مشــخصاتی که تا کنون در مورد این گوشی 
منتشر شده، صفحه نمایش 4 تا4/5 اینچی آمولد را برای این گوشی 
پیش بینی می کند که البته در مورد رزولوشــن آن خبری منتشر  
نشده است. پردازنده این گوشــی نیز 4 هسته ای خواهد بود که در 
مورد مدل و فرکانس آن اطالعی در دســت نیســت. به دلیل آنکه 
سیستم عامل تایزن نســبت به اندروید نیاز به منابع سخت افزاری 
کمتــری دارد، حافظــه رم 1 گیگابایتی برای سامســونگ زد 2 
تایید شده است. این گوشی با دو اســالت سیم کارت با پشتیبانی 
از شــبکه LTE و فناوری VoLTE عرضه خواهد شد. باتری 2000 
میلی آمپری نیز برای این گوشی در نظر گرفته شده است. در مورد 
حافظه داخلی، پشتیبانی از حافظه میکرو اس دی و دوربین ها نیز 
خبری منتشر نشده است. در مراســم رونمایی از گلکسی نوت 7، 
سه تصویر از گلکسی زد 2 نیز منتشر شده است. در تصاویر منتشر 
شده، حاشیه زیاد اطراف صفحه نمایش و قاب مربعی اطراف دوربین 
به چشــم می خورند. وب ســایت منبع عنوان کرده است که این 
گوشی به احتمال زیاد تا پایان این هفته عرضه خواهد شد و قیمتی 
کمتر از نســل قبلی و حدود 70 دالر خواهد داشت. پلتفورم تایزن 
سامسونگ، بر اســاس سیستم عامل قبلی این شــرکت یعنی بادا 
توسعه داده شده است. نسخه سوم این سیستم عامل که با گوشی 
زد 2 عرضه خواهد شد، به روزرسانی هایی از لحاظ عملکرد نسبت 
به نسخه های قبلی خواهد داشت و پشتیبانی از معماری 64 بیتی 
به همراه به روزرسانی های گرافیکی و پشتیبانی از Vulkan API را 
 به این سیستم عامل اضافه می کند. طبق مقایسه هایی که تا کنون

 انجام شــده، این سیســتم عامل ســبک تر از اندروید است. البته 
باید منتظر عرضه اپلیکیشــن های جدید و آزمایــش تایزن با این 

اپلیکیشن ها  باشیم.

دو سال پیش، شــرکت Striker VR نمایشی از نسخه آزمایشی 
فنــاوری خود ارائــه داد که به مــدد آن، ســالح های غیرواقعی 
می توانســتند به کمک نوعی بازخورد فیزیکی، احساس شلیک 
ســالحی واقعی را در محیط واقعیت مجازی شبیه سازی کنند؛ 
پروژه ای که در نهایت وارد حوزه نظامی شد و برای تمرین سربازان 

مورد استفاده قرار گرفت.
 حاال شــرکت مورد اشــاره از نســخه آزمایشی ســالحی به نام

 Infinity v1 رونمایی کــرده که از فنــاوری بازخورد فیزیکی 
در محیط واقعیت مجازی بهــره می برد و قادر به شبیه ســازی 
 Striker .لگد ناشی از شلیک چندین نوع ســالح مختلف است
VR برای نمایش شــیوه کارکــرد فناوری و ســالح جدید خود، 
 دمویی در اختیار وب ســایت Road to VR نیز قرار داده است.

Infinity v1 به ســه حالت تک تیر، ســه تیر و شلیک خودکار 
مجهز است و وضعیتی برای ســالح های آینده نگرانه نیز برای آن 
در نظر گرفته شده که در بســیاری از بازی های شوتر اول شخص 
امروزی و استفاده از ســالح هایی نظیر Railgun، کاربرد خواهد 
داشــت. Striker VR برای ضبــط دموی خود از یک حســگر 
تشخیص حرکات داخلی استفاده نموده اما می گوید که به زودی 
پشتیبانی از سنســور پلتفورم های واقعیت مجازی دیگر، مانند 
 Vive و هدست پلی استیشن، الیت هاوس هدست Move کنترلر
و سنســور Constellation آکیلس ریفت هم آغاز می شــود. 
ناگفته نماند که سالح مورد اشاره اگرچه فعال در فاز آزمایشی به 
سر می برد اما به گفته Striker VR، کیت توسعه دهندگان آن تا 
پایان سال به دست برخی از شرکای خاص خواهد رسید و بعد از 

آن با فاصله کمی می توان منتظر عرضه نسخه نهایی به بازار بود.

 Source شــایعات زیادی درباره کپی شــدن کــد اصلی یــا
Code سیســتم عامل داس توسط مایکروســافت وجود دارد. 
این شایعات حاکی از آن اســت که مایکروسافت، کدهای اصلی 
 MS-DOS را برای تولید اولین نسخه از CP/M سیســتم عامل
برای کامپیوترها ی IBM کپی کرده است. این شایعات تاکنون 
 Bob Zeidman به دفعات رد شــده اند اما یک حقوقدان به نام
هنوز پیگیر این موضوع اســت. البته خود او نیز هنوز نتوانســته 

 Zeidman .مدرکی قــوی برای اثبات ادعــای خود پیدا کنــد
 forensic در ســال 2012 با اســتفاده از نرم افزارهای تحلیلی 
 تالش کرد تا مدرکــی دال بر کپی شــدن داس پیــدا کند اما 
 موفق نشــد. وی نتیجه تحقیقات خود را طی مقالــه ای به نام 
»آیا بیل گیتس قلب MS-DOS را دزدیده است؟«منتشر کرد. 
از آن زمان، مایکروســافت نســخه ای از کد اصلی سیستم عامل 
داس را که تا آن زمان در دســترس نبود به موزه تاریخ کامپیوتر 
اهدا کرد. ایــن موزه، تاکنون نســخه های کاملــی از CP/M را 
منتشر کرده که برخی از افراد معتقدند، هســته اصلی آن برای 
Sys- 22 کد Zeidman  ساخت داس استفاده شــده اســت.

tem Call در داس پیدا کرد که توابع و شــماره تابع مشترکی با 

CP/M داشــتند. کدهای System Call برای ارسال و دریافت 
پیام های متنی ازطرف پرینتر، تلفن، هارد دیسک و غیره استفاده 
 می شــوند. هرچند کدهای پیدا شــده، دالیلــی منطقی برای 
کپی شدن نیســتند، اما زیدمن جایزه ای به مبلغ 200 هزار دالر 
برای افرادی که بتوانند ارتباطی بین این کدها پیدا کنند تعیین 
کرده اســت. 100 هزار دالر از این جایزه برای فردی اســت که 
با استفاده از ابزارهای اســتاندارد بتواند ثابت کند که داس کپی 
شده است. 100 هزار دالر دیگر برای فردی است که تابع معروف 
کپی رایت Kildall را در این سیستم عامل پیدا کند. طبق شایعات، 
این تابع در صورت فراخوانده شــدن در داس، نام توسعه دهنده  

CP/M یعنی Gary Kildall را به صورت خروجی نشان می دهد.

آيا گرافن جايگاه خود را پیدا می کند؟

سبک تر از فیبرکربن
سخت تر از فوالد

نسل دومZ ، شايد تا چند روز ديگر؛

تايزن سامسونگ به نسل سوم رسید

بازخورد فیزيکی سالح گرم را تجربه کنید؛

در واقعیت مجازی
واقعا شلیک کنید

200 هزار دالر جايزه برای مچ گیری؛

آيا میلیاردر معروف، کپی کار 
بوده است؟

المپ اين 
پروژکتور از نوع 

LED در نظر گرفته 
شده و حدود 

30000 ساعت عمر 
می کند که رقم 

قابل قبولی است

برای بســیاری از دوســتداران قهوه، خرید ماشین 
 قهوه ســاز می توانــد هزینــه هنگفتی بــه همراه 
داشته باشد و در این میان دشواری تهیه اسپرسوی 

درجه یک هم جای خود را دارد.
در همین راستا، استارتاپ جدیدی به نام FUSE در 
وب سایت Indiegogo شروع به کار کرده و با هدف 
تغییر این شرایط وارد عمل شده و قصد دارد تا امکان 
تهیه اسپرســوی درجه یک را در هــر مکانی و حتی 

هنگام حرکت فراهم آورد.
ایده ســاخت گجت FUSE، چندان جدید نیست و 
مشابه آن را قبال زیاد دیده ایم اما تفاوت قهوه ساز این 

استارتاپ، در طراحی ماژوالر آن است.
در واقــع، هدف اصلی طــراح آن بوده کــه با اعمال 
تغییراتی در قطعات مختلف قهوه ساز، امکانی را برای 
کاربرانش فراهم آورد که نوشــیدنی مورد نیاز خود 
را تهیه نمایند. برای مثــال، تجهیزات اصلی گجت، 
پیستونی دستی را شامل می شــود که به کمک آن 

امکان تهیه اسپرسو فراهم می آید.
هــم  کف ســازی  مــاژول  همــه،  ایــن   بــا 
در نظر گرفته شده که اگر به اسپرسوی خالص عالقه 
 ندارید، به کمک آن و اندکی شــیر قادر به تهیه الته

خواهید بود.
ناگفتــه نمانــد کــه بــه لطف مــاژول آســیاب 
FUSE، نیــازی به آســیاب کردن دانه هــای قهوه 
 از قبل نیســت و ایــن عمــل در کســری از ثانیه

صورت می گیرد.
این مــاژول از آن جهــت در نظر گرفته شــده که 
کاربــر بتوانــد از تازگــی دانه های قهــوه اطمینان 
حاصل کرده و همــواره باکیفیت ترین انــواع قهوه 
را تهیه کند. برای گجــت مورد اشــاره، یک باتری 
10400 میلی آمپــر ســاعتی در نظر گرفته  شــده 
که عمــر باالی آن بعــد از هر بار شــارژ، گجت را به 
 وســیله ای ایــده آل برای پیــک نیک و مســافرت

تبدیل می کند.
از  یکــی   ،)Kenneth Chai( چــای«  »کنــث 
موسســان FUSE گفته اســت که شــرکت مورد 
 FUSE اشــاره برنامه دارد تا امکان اتصال قهوه ساز
به دستگاهی جداگانه را فراهم ســازد که در نهایت 
 یک اسپرسوساز حرفه ای برای مصارف خانگی پدید

خواهد آورد.

يک استارتاپ ،قهوه ساز ماژوالر می سازد؛

فیوز شما قطع نشود

پیشنهاد  سردبیر:
آيا میلیاردر معروف، کپی کار بوده است؟

محققان کشور با بهره گیری از نانوذرات در ساختار پوشش های 
بدنه  هواپیما موفق شدند پوشش های رادارگریز تولید کنند. این 
پوشش های آزمایشگاهی می توانند در صنایع هواپیماسازی 
کاربرد داشته باشند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد 
ویژه توســعه فناوری نانو، رادارگریزی به عمل پنهان شــدن 
یا گریختن از دید رادار و وســایل آشکارســاز گفته می شود. 
رادارگریزی بیش از اینکه یک تکنولوژی باشــد، یک مفهوم 
است که گستره  وسیعی از تکنولوژی ها و ویژگی های طراحی 
را در بر می گیرد. مفهوم رادارگریزی، جدید نیست. اولین بار در 
 جنگ جهانی دوم زیردریایی ها از روکش های ویژه ای بر روی 
پریســکوپ های خود اســتفاده کردند تــا از دیــد رادارها 
بگریزند. خواص رادارگریزی در پوشــش ها بــا حضور ذرات 
جاذب امواج ایجاد می شــوند. امروزه با ورود فنــاوری نانو به 
این حوزه از تکنولوژی، خواص پوشــش های جــاذب امواج 
بهینه شــده و بازدهی جذب آنها افزایش یافته اســت. کریم 

اصولی بســتان آباد، مجری طرح، هدف از اجرای این طرح را 
استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکســید آهن و الیاف کربنی 
در جهت سنتز یک پوشــش جاذب امواج راداری عنوان کرد. 
وی افزود: روش به کار گرفته شده در این پژوهش برای سنتز 
پوشــش های جاذب رادار یک روش ســاده و کم هزینه است؛ 
به عالوه پوشــش ســنتز شــده از کارآیی باالیی برای جذب 
امواج راداری برخوردار اســت. وی با اشــاره به اکســید آهن 
مغناطیسی افزود:  اکسید آهن مغناطیسی یا همان مگنتیت 
یکی از مــواد فرومغناطیس بــا خاصیت مغناطش نســبتا 
باالســت که خواص عالی در جذب امواج الکترومغناطیسی 
از خود بــروز می دهد. به گفته اصولی، در ایــن پژوهش از این 
 ماده در ابعاد نانومتری بــرای ایجاد الیه های نــازک بر روی 
زیر الیه های الیاف کربن استفاده شده اســت؛ استفاده از این 
ذرات در ابعاد نانومتــری موجب افزایش قابــل توجه قدرت 
جذب این ذرات نســبت بــه ذرات میکرومتری می  شــود. 

وی تصریح کــرد: در طرح حاضر، ابتدا نانــوذرات مگنتیت با 
استفاده از روش شیمیایی سنتز شــد، در ادامه این نانوذرات 
 بــا اســتفاده از روش الکتروفورتیــک بر روی الیــاف کربن 

فعال شده پوشش داده شد. 
وی ادامه داد: پارامترهای فرآیند ســنتز همچون دما و غلظت 
مواد اولیه و پارامترهای فرآیند پوشش دهی از قبیل تناوب و 
زمان رسوب دهی به منظور بهینه ســازی فرآیند مورد بررسی 
قرار گرفت. در نهایت به منظور اندازه گیری میزان جذب امواج 
الکترومغناطیس از آنالیزگر شبکه برداری استفاده شد. به گفته 
این محقق، بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین تلفات این 
پوشش نانوکامپوزیتی در ضخامت 7/1 میلی متر، برابر با 11- 
دسی بل در فرکانس 37/10 و 4/11 گیگاهرتز بوده است. این 
تحقیقات حاصل تالش های مهندس کریم اصولی بستان آباد 
و احسان حســین زاده- دانش آموختگان مقطع کارشناسی 
ارشد دانشــگاه تبریز- دکتر حســین آقاجانی- عضو هیئت 
علمی دانشگاه تبریز- حســین ملکی- دانش آموخته  مقطع 
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سهند تبریز- و محمدصادق 
شاکری- دانشجوی مقطع دکترای پژوهشگاه مواد و انرژی-  

است.

ســی و یکمین جلســه شــورای عالی فضای مجازی 
با حضور رییس جمهور و رؤســای ســایر قوا، شــنبه 
23 مردادماه جاری برگزار می شــود. به گزارش مهر، 
 در سی و یکمین جلسه شــورای عالی فضای مجازی 
قرار است گزارش نهایی از پیشرفت شبکه ملی اطالعات 
از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ارائه و اصول 
و ضوابط این طرح ملی، به بحث گذاشــته شــود. فاز 
نخست شبکه ملی اطالعات، طبق قول وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعــات، شــهریورماه و در هفته دولت به 
بهره برداری می رسد. براین اساس شورای عالی فضای 
مجازی، دستور جلسه خود را به این موضوع اختصاص 
داده است. شبکه ملی اطالعات، شبکه ای است که در آن 
درخواست های دسترسی داخلی برای اخذ اطالعاتی که 
در مراکز داده داخلی نگهداری می شوند، به هیچ وجه از 

طریق خارج از کشور مسیریابی نمی شود.

توسط محققان کشور صورت گرفت؛

بدنه هواپیماها نانويی و رادارگريز می شود
سی و يکمین جلسه شورای عالی فضای مجازی برگزار می شود

به بهانه شبکه ملی اطالعات

فضای مجازینانوفناوری

امنیت

شرکت امنیتی ســایمنتک که معموال فعالیت گروه های 
هکری و خرابــکار را در فضای مجازی تحــت نظر دارد، 
 Project Sauron می گوید یک گروه هکری موسوم به
یا Strider، ســازمان های دولتی و نظامی چند کشــور 
مختلف جهان از جمله ایران را ظرف 5 ســال گذشــته 

هدف حمالت خود قرار داده است.
گروه مذکور که کمتر درباره اش شنیده شده، اهداف خود 
را در ایران، روســیه، چین و چند کشــور اروپایی، هدف 

حمالت مکرر قرار داده اســت. فعالیت اعضای این گروه 
دست کم به سال 2011 باز می گردد و حتی مراکز دولتی 
و نظامی کشورهایی مانند ســوئد، بلژیک و روآندا نیز در 

میان اهداف حمالت آنها به چشم می خورد.
بــه گفتــه ســایمنتک، آنهــا برای هــدف قــراردادن 
ســازمان ها و افراد مشــخصی که به نظر می رســد مورد 
عالقــه ســرویس های اطالعاتــی یــک کشــور خاص 
 بوده اند، برنامه های جاسوســی پیشــرفته ای را طراحی 

و بــه کار گرفته اند. بدافزار جاسوســی اســتفاده شــده 
 توســط این گــروه Remsec نــام دارد و بــه گونه ای 
طراحی شــده که بــدون نیاز بــه نصــب روی تک تک 
سیســتم های هدف، قادر اســت کلمات عبور را از طریق 
صفحه کلید جمــع آوری کند و برای حمــالت بعدی در 
کدهــای HTTP و بخش هایی از ویندوز مســیرهایی به 
وجود بیاورد که به همین دلیل شناســایی و مقابله با آن 

دشوار است.
شــرکت امنیتی کسپرســکی نیز به صــورت جداگانه 
گروه مذکور را مــورد بررســی قــرار داده و می گوید تا 
به حال 30 ســازمان را در ایران، روســیه، روآندا و چند 
 کشور دیگر شناســایی کرده اســت که قربانی حمالت

این گروه بوده اند.
کسپرســکی نهادهای دولتی، مراکــز تحقیقاتی علمی، 
نهادهــای نظامی، شــرکت های مخابراتی و موسســات 
مالی را از جملــه قربانیان Remsec در این کشــور ها 
عنوان کرده اســت.به اعتقاد کارشناســان ســایمنتک، 
شــواهد و قرائن، احتمــال دولتی بودن گروه یاد شــده 
را تقویــت می کند. کارشناســان، هنوز در مــورد عامل 
یا عوامل ســاخت این بدافــزار به توافق نرســیده اند، اما 
سایمنتک می گوید شباهت های عجیبی میان کدنویسی 
Remsec و بدافزار قدیمــی Flame وجود دارد که در 
 کنار اهداف و قربانیــان، احتمال آمریکایــی بودن آن را

تقویت می کند.

سايمنتک گزارش می دهد؛

سازمان های دولتی و نظامی، سیبل هدف هستند
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پیشنهاد سردبیر: 
بحران آب، مشکل کارخانجات شهرک رازی شهرضاست

اخبار روزيادداشت

فرماندار شهرستان دهاقان گفت: مسائل و موضوعات جامعه را 
نباید بیش از حد بزرگنمایی یا اینکه سیاه نمایی کرد.

علی اصغر قاسمیان با بیان این مطلب اظهار داشت: خبرنگاری، 
کار تاثیرگذار و رسالت مقدسی است و جامعه اعتقاد دارد کاری 
که خبرنــگار انجام می دهد، می تواند در بســیاری از مســائل 

تاثیرگذار باشد.
وی خبرنگاران را افرادی حقیقت گرا عنوان کرد و اذعان داشت: 
این حقیقت گرایی و حقیقت جویی در ذات آنهاست و چون این 
موضوع فطری است، نهایتا درخواست جامعه به این سمت و سو 

کشیده می شود.
فرماندار شهرســتان دهاقان مهم ترین سرمایه خبرنگار را جلب 
اعتماد مخاطبان دانســت و تصریح کرد: مســائل و موضوعات 

جامعه را نباید بیش از حد بزرگنمایی یا اینکه سیاه نمایی کرد.
قاسمیان خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین رسالت خبرنگاران، 

امیدواری و نشاط بخشی است.

صــادق صالحــی، رییــس اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان تیران و کرون گفت: مرحله شهرستانی یازدهمین 
 دوره مســابقات قرآنی مدهامتــان ویژه اعضــای کانون های

فرهنگی هنری مساجد، شهریورماه در شهرستان تیران و کرون 
برگزار می شود.

 وی افــزود: ثبــت نــام متقاضیــان در حــال انجام اســت و
شــرکت کنندگان با مراجعه به وب ســایت جشــنواره جوانان 
 مســجد، در این مســابقات به صــورت الکترونیکــی ثبت نام

می کنند. 
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اســامی شهرستان تیران و کرون 
بیان داشت: این مسابقات در رشته های قرائت، حفظ کل، حفظ 
20 جزء، اذان، ترتیل، تفسیـــر)ویژه ائمــه جماعات(، مفاهیم 
قرآن و نهج الباغه، صحــت قرائت حمد و ســوره و اذکار نماز 

برگزار می شود.
وی افزود: صحت قرائت حمد و سوره و اذکار نماز ویژه اعضای 8 
تا 15 سال، تفسیر)ویژه ائمه جماعات( بدون محدودیت سنی و 

مابقی رشته ها ویژه گروه سنی 18 تا 30 سال است. 
وی شناسایی و رشــد اســتعدادهای قرآنی اعضای کانون های 

مساجد را مهم ترین اهداف برگزاری این مسابقات اعام کرد.

رییس میراث فرهنگی کاشان گفت: سه اقامتگاه سنتی کاشان 
در فهرســت »تریپ ادوایزر« قرار گرفت که بــه معرفی برترین 

اقامتگاه های سنتی جهان می پردازد.
محســن جاوری، با اشــاره به انتخاب ســه هتل و خانه سنتی 
کاشــان به عنوان برترین مراکــز اقامتی ایران، اظهار داشــت: 
پایگاه معتبر و جهانــی Trip adviser درارتبــاط با هتل ها و 
اقامتگاهای سنتی در جهان، از مسافران  نظرسنجی و بر اساس 

چندین ویژگی، آنها را رتبه بندی می کند.
جاوری افـــزود: ایـــن پایــگاه در میان ســایت هــای مطرح 
گردشگری جهان بسیار شناخته شــده است و گردشگران برای 
 دریافت اطاعات ســفرهای خــود، به توصیه های این ســایت

عمل می کنند.
در  کــرد:  تاکیــد  کاشــان  فرهنگــی  میــراث  رییــس 
رتبه بنــدی ایــن ســایت بــرای اقامتگاه های گردشــگری، 
بــودن، فــرد  بــه  منحصــر  همچــون   ویژگی هایــی 

امکانــات رفاهــی و... مطــرح بــوده اســت و به طــور مثال 
اقامتــگاه  کــه 25  فهرســت  ایــن  در  عامری هــا  خانــه 
رتبــه شــانزدهم  برتــر خاورمیانــه معرفــی شــدند، در 

قرار دارد.
وی ابراز داشت: بر این اساس، در سال 201۶ سه هتل و اقامتگاه 
سنتی کاشان در فهرست برترین مراکز اقامتی ایران قرار گرفتند 
که در این میــان، به ترتیب خانــه ایرانی رتبه نخســت، خانه 

عامری ها رتبه دوم، و خانه منوچهری رتبه سوم را دارد.
 کاشان در نظرسنجی های جهانی، جزو برترين مراکز 

گردشگری ايران
 Travelers Choice awards 2016 وی با اشــاره به اینکه
باالترین جایزه افتخاری پایگاه معتبر تریپ ادوایزر است، گفت: 
بدین ترتیب این ســه هتل ســنتی با ارائه خدمات گسترده و با 
کیفیت باال، به گردشــگران به عنوان اولین توصیه تریپ ادوایزر 

در سفر به کاشان معرفی شدند.
جاوری تصریح کــرد: به طور کلی در نظرســنجی های مختلف 
ایرانی و جهانی، کاشــان بارها به عنوان یکــی از برترین مراکز 

گردشگری  ایران مطرح شده است.

فرماندار شهرستان دهاقان:

مسائل روز جامعه را نبايد 
بزرگ نمايی يا سیاه نمايی کرد

از شهريورماه:

برگزاری مسابقات قرآنی 
»مدهامتان« در تیران و کرون

ريیس اداره میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری کاشان:

سه اقامتگاه سنتی در فهرست 
»تريب ادوايزر« قرار گرفت

 رییــس اداره آب و فاضاب روســتایی شهرســتان چادگان 
گفت: آب هشــت روستای چادگان کاما ســالم است و مردم 
از این بابت نگرانی نداشته باشــند.  مهدی زمانی، ضمن اشاره 
به آبرسانی ســیار برای ســه هزار نفر از 20 هزار نفر جمعیت 
روستایی شهرستان چادگان، اظهار داشت: 1۴0 هزار لیتر آب 
سالم با رعایت اصول بهداشتی در اختیار مردم هشت روستای 
چادگان قرار می گیرد که این آب براساس آزمایش های کیفی، 

 کاما ســالم است و مردم روســتاهای شهرســتان چادگان،
هیچ گونه نگرانی از بابت کیفیت آب نداشته باشند.

وی افزود: امسال میزان آب برداشــتی از چهار حلقه چاه آب، 
نسبت به سال گذشته 15 درصد کاهش داشته است.

رییس اداره آب و فاضاب روستایی شهرستان چادگان اضافه 
کرد: تابستان امسال در روستاهای شهرســتان چادگان بجز 
مواردی محدود، هیچ گونه کمبود آبی وجود نداشته است؛ اما 
این به این معنا نیســت که مشــکلی از لحاظ منابع آبی وجود 
ندارد و صرفــه جویی، باید جــزو اولویت هــای خانواده های 

روستایی باشد.
وی در ادامه به پروژه بزرگ آب رســانی به مجتمع روستاهای 
سینه کوه چادگان اشاره کرد و گفت: برای تامین آب دائم این 
مجتمع و اخذ مجوز برداشت آب از دریاچه زاینده رود، اقدامات 
انجام شده است و عملیات لوله گذاری فاز یک این پروژه، از سه 

هفته گذشته در حال انجام است.

میثم نمکی رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اسامی آران و بیدگل 
در همایش تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه این شهرستان 
در سالن اجتماعات شهروند گفت: اختصاص فضای مناسب برای 
تعامل و ارتباط بیشــتر خبرنگاران از دغدغه های رســانه های 
فعال در شهرستان است. وی افزود: اخیرا در نشست کمیسیون 
فرهنگی اجتماعی شورای شهر، با راه اندازی خانه هنر، پژوهش و 
رسانه در این شهرستان موافقت شده و به زودی زیرساخت های 

الزم برای این موضوع فراهم خواهد شــد. دبیر شورای فرهنگ 
عمومی آران و بیدگل افزود: با راه اندازی این مرکز، فعالیت های 
خبرنگاران و اصحاب رسانه به صورت منسجم تر انجام خواهد شد 
و پیگیری دغدغه های آنان تسهیل می شــود. نمکی در بخش 
دیگری از ســخنانش به فعالیت خبری خبرگزاری شبســتان 
 در آران و بیدگل اشــاره کــرد و افزود: خبرگزاری شبســتان از 
رسانه های فعال در حوزه تخصصی فرهنگی است و آران و بیدگل 
به عنوان شــهر نمونه قرآنی با صبغه مذهبی خود ظرفیت بسیار 
خوبی برای فعالیت این خبرگزاری و نشر اخبار فرهنگی، مذهبی 
و قرآنی این شهرســتان دارد. حجت االسام ســمیع اهلل مردان 
رییس اداره تبلیغات اسامی آران و بیدگل نیز در این نشست با 
تبریک دهه کرامت و روز خبرنگار، به نقش خبرنگاران در آگاهی 
بخشی و معرفت افزایی جامعه اشــاره کرد و افزود: خبرنگاران، 
جهادگران عرصه تبلیغ هســتند که در مســیر بصیرت افزایی و 

آگاهی عموم مردم تاش می کنند.

ريیس اداره آب و فاضالب روستايی چادگان:

آب هشت روستای چادگان کامال سالم است
در آران و بیدگل؛

خانه هنر، پژوهش و رسانه راه اندازی می شود

فرمانده انتظامی شهرســتان گلپایگان گفت: در حادثه وقوع تصادف 
دو خودرو سواری در جاده گلپایگان- خمین، سه نفر کشته شدند.

سرهنگ دوم حســین بســاطی، از وقوع یک فقره تصادف منجر به 
فوت ســه نفر در جاده خمین - گلپایگان خبر داد و اظهار داشت: در 
این تصادف که بین یک دســتگاه خودروی پژو پارس و یک دستگاه 
پژو20۶  رخ داد، متاسفانه راننده به همراه یکی از سرنشینان سواری 
پژو 20۶ در دم جان باخت و یک نفر دیگر از سرنشینان این خودرو، 

مجروح و به بیمارستان امام حسین)ع( گلپایگان منتقل شد.
وی افزود: یک نفر از سرنشــینان پژو پارس نیــز در دم فوت و راننده 

مجروح آن نیز به بیمارستان منتقل شد.
 به گفته فرمانده انتظامی شهرســتان گلپایگان، علت اصلی تصادف

در حال بررسی توسط کارشناسان پلیس راه است.

فرمانده انتظامی شهرســتان شهرضا، از کشــف یک محموله کفش 
خارجي قاچاق به ارزش ســه میلیارد ریال در ایست و بازرسي شهید 

امامی خبر داد.
ســرهنگ حمید امیرخاني گفت: ماموران انتظامي ایســتگاه ایست و 
بازرسي شــهید امامي شهرستان شــهرضا، حین کنترل خودروهاي 
عبوری، به یک دستگاه کامیون کشــنده مشکوک شده و آن را متوقف 

کردند.
وي ادامه داد: طی بازرســي از این خودرو، یک محموله کفش خارجي 

فاقد هر گونه مدارک معتبر گمرکي کشف شد.
سرهنگ امیرخاني، ارزش برآورد شده این محموله را سه میلیارد ریال 
عنوان و تصریح کرد: در این خصوص راننده دســتگیر و جهت ســیر 

مراحل قانوني، به مراجع قضایي معرفي شد.

جاده گلپايگان-خمین
بار ديگر قربانی گرفت

 کفش های قاچاق
به مقصد نرسید

کوتاه از شهرستان ها

با مسئوالن

عضو هیئت مدیره شهرک رازی شهرضا گفت: بحران آب، یکی از 
مهم ترین مشکاتی اســت که واحدهای صنعتی این شهرک را با 

چالش جدی مواجه کرده است.
علی یزدانی، در آیین افتتاح خط تولید نورد گرم میلگرد شــرکت 
قائم پروفیل از کارخانجات شهرک رازی شــهرضا، عنوان داشت: 
این کارخانه در زمینی به مســاحت 37 هزار متر مربع و زیربنای 
تولیدی برابر 18 هزار و 700 متر مربع، در دو فاز با سرمایه گذاری 
اخوان میراحمدپور، در راستای تکمیل زنجیره فوالد گروه صنعتی 

 جهان پروفیل پارس و مجتمع فــوالد اردکان با ۶00 میلیارد ریال 
سرمایه گذاری اولیه ایجاد شده اســت. وی ادامه داد: فاز اول این 
کارخانه صنعتی، شــامل خط نورد ســرد ورق و تولید انواع لوله و 
پروفیل، در سال 1390 به بهره برداری رسید که شامل چهار خط 
تولید لوله و پروفیل 2 و 3 اینچی و یک دســتگاه قیچی جهت نوار 

بری ورق با ضخامت یک الی ۶ میلیمتر بود.
عضو هیئت مدیره شهرک رازی شــهرضا تصریح کرد: فاز دوم این 
شرکت از سال 91 آغاز شــد که با تاکید بر ورود تکنولوژی به روز 

و قوی، شــرکت MBM ترکیه انتخاب شــد و همچنین تمرکز بر 
استفاده حداکثری از توان داخلی بوده است که از آن جمله، ساخت 
کوره توسط شرکت آتشــکار، سیســتم روانکاری توسط شرکت 
کیاروان کار، ترانســفورماتورها توسط شــرکت ایران ترانسفور و 

تابلوهای برق توسط شرکت راست تابلو، آماده شده است.
یزدانی در تشــریح عملکرد خط تولیــد نورد گــرم پروفیل این 
مجموعه صنعتی گفت: خط نورد گرم به صورت پیوسته است که 
مواد اولیه آن، از شــمش 150 *150 میلیمتــر و در صورت لزوم 

100*100 میلیمتر به طــول ۶ متر تامین می شــود و محصول 
نهایی، میلگرد آجدار با اســتاندارد A3 اســت.  وی گفت: ظرفیت 
این خط تولید 300 هزار تن در سال است که در صورت تکمیل و 

تجهیز زیرساخت های الزم، افزایش خواهد یافت.
عضو هیئت مدیره شهرک رازی شــهرضا افزود: استمرار فعالیت 
خط تولید جدید ایــن کارخانه که برابر هزار تــن محصول در روز 
است، نیازمند حمایت جدی مســئوالن می باشد. یزدانی تصریح 
کرد: محل تامین مواد اولیه این شــرکت تا حد امکان کارخانجات 
داخلی از جمله فوالد خوزســتان و فوالد اردکان در آینده اســت 
و البته کشورهایی مانند روســیه و چین از دیگر تامین کنندگان 
مد نظر می باشــند. وی اظهار داشــت: محصــوالت تولیدی در 
این مرکز صنعتی با اولویت تامین نیاز بازارهــای داخلی و پس از 

آن، صادرات به کشــورهای همســایه برنامه ریزی شــده است.
عضو هیئت مدیره شهرک رازی شهرضا در تشریح شیوه عملکرد 
این واحد تولیدی و مزیت های آن نســبت به نمونه های مشــابه 
گفت: کوره پیشــگرم این خط به ظرفیت 55 تن بر ساعت، از نوع 
پوشری می باشد که شمش از انتهای کوره شــارژ شده و سپس از 
کنار کوره با دمای 1250 سانتی گراد شارژ و جهت نورد، وارد خط 
می شــود. یزدانی ادامه داد: اولین قسمت خط نورد بخش رافینگ 
است که دارای یک موتور 1250 کیلووات و یک چرخ طیار به وزن 
۴700کیلو گرم می باشــد و در 5 مرحله یا اصطاحا 5 پاس، ابعاد 
الزم را به شمش می دهد و ســپس با توجه به برنامه تولید که چه 
نوع محصولی باید تولید شود، شمش توسط سایر استانداردها وارد 

فرایند نورد می شود.

عضو هیئت مديره شهرک رازی شهرضا:

بحران آب، مشکل کارخانجات شهرک رازی شهرضاست

 رییــس اداره ورزش و جوانــان نجــف آباد گفــت: در
رقابت های قهرمانــی وزنه برداری نوجوانان اســتان که 
با حضور 37 ورزشــکار از هفت تیم به میزبانی ملک شهر 
برگزار شــد، تیم نجف آباد در رقابتی نزدیک به اصفهان، 
عنوان نایب قهرمانی را باالتر از تیم های خمینی شــهر و 

فاورجان، از آن خود کرد.
 ســید محمد طباطبائــی رییــس اداره ورزش و جوانان

نجف آباد گفت: در این دوره که وزنه برداران 13 تا 15ساله 
شهرهای لنجان، شهرضا و شاهین شهر نیز در آن شرکت 
داشتند، علی نادری و حمید شــهیدی، نشان طا؛ علی 
امیری، علی اصغــر کریمی، محمد رضا عباســی و علی 
توکلی، گردن آویز نقره و سید میثم شکرالهی نیز عنوان 

سوم را در اوزان مختلف به دست آوردند.
طباطبائی با اشاره به کسب یک مقام ششمی توسط میثم 
بیگی، دیگر ورزشــکار اعزامی شهرســتان، بیان داشت: 
حسین ا... وردی و مهرداد عظیمی به عنوان مربی و عباس 
حاجی صادقیان نیز با مسئولیت سرپرست، تیم اعزامی 
نجف آباد را در ایــن دوره از رقابت ها همراهی می کردند.  
وی با اشاره به دعوت از مبینا قاســمی، قایقران نوجوان 
شهرستان، به اردوی تیم ملی روئینگ گفت: در کنار کسب 
نشان طای محدثه کریمی در مســابقات ژیمناستیک 
دختران کشــور در وســیله طناب، از دعوت رضا بابائی، 
تکواندو کار نوجوان شهرستان، به اردوی تیم ملی پومسه 
جهت اعزام به مسابقات جهانی، می توان به عنوان دیگر 

افتخار ورزشی نجف آباد در روزهای اخیر نام برد.
رییــس اداره ورزش و جوانــان نجف آبــاد همچنین از 
درخشش حامد علیدوست و علیرضا خلیلیان، نونهاالن 
بدمینتون بــاز، در دومین مرحله اردوی اســتعداد یابی 
کشور یاد کرد و افزود: در آخرین دوره رقابت های کاراته 
 ســبک شــوتوکان ادونس کشــور که با حضور بیش از

300 کاراته کار از اســتان های مختلف به میزبانی رشت 
برگزار شد، تیم اعزامی نجف آباد که به نمایندگی استان 
در مسابقات شرکت کرده بود، توانست 8 مدال در بخش 

انفرادی و سه نشان تیمی را به دست آورد.
تک مدال طای نجف آبــاد در این دوره را حامد حمیدی 
در کاتای جوانان به دســت آورد و در کنار نقره هایی که 
امیرحســین رضایی و مهرداد کاووســی کسب کردند، 
اسماعیل کاظمی، احمد گلشــادی، ایمان معین، مهدی 
میرزایی و مهدی لطفی نیز در رده های ســنی مختلف، 

توانستند به گردن آویز برنز دست پیدا کنند.

ريیس اداره ورزش و جوانان نجف آباد خبر داد:

نايب قهرمانی نوجوانان 
نجف آباد در وزنه برداری استان

خبر

 شــهردار زرین شــهر گفت: اجرای پــروژه هــای عمرانی در
زرین شهر، تبلور توسعه متوازن شهری است.

جواد جمالــی در آیین بهره بــرداری و کلنگ زنــی پروژه های 
 عمرانــی شــهرداری زرین شــهر با اشــاره به اینکه ســاحل
 زاینده رود مســتعد توســعه گردشــگری اســت، اظهار کرد:

عاوه بر اینکه افزایش جمعیت، توســعه و گسترش شهرنشینی 
و همچنین تراکم بیش از حد جمعیت و ایجاد ســاختمان های 
متعدد، باعث شــده شــهروندان به تدریج از طبیعت دور شوند، 
مســئله زندگی شــلوغ شــهری نیز بر کمبود وقت درخصوص 
فعالیت های اوقات فراغت، تفریح و سرگرمی در فضاهای شهری 

تاثیر فراوانی گذاشته است.
وی افزود: از این رو ایجاد فضاهای عمومــی مانند تفرجگاه ها و 
پارک ها نه تنها می تواند مکانی مناسب برای استراحت و تفریح 
باشــد، بلکه می تواند به حفاظــت از محیط زیســت و کاهش 

آلودگی ها نیز کمک شایانی کند.
شــهردار زرین شــهر تصریح کرد: بــا توجه به اینکــه گیاهان 
به عنــوان عنصــر اصلی حیــات بشــر، در زندگی انســان ها 
 نقشــی بســیار اساســی را ایفا می کنند، مجموعه شــهرداری

زرین شــهر همــواره تاش کــرده در راســتای رســیدن به 
شــهری ســبز، گام های موثری بردارد.  وی ادامه داد: از طرفی 
 شهرداری زرین شــهر بر اساس یک تقســیم بندی منسجم، به 
فعالیت های نوینی از جمله ســاماندهی و افزایش سرانه فضای 
سبز درون شــهری و پارک های محله ای، مطابق با سرانه زرین 
شهر به عنوان شــهری صنعتی، پرداخته تا رضایتمندی هرچه 

بیشتر شــهروندان را شاهد باشــیم. جمالی با اشــاره به اینکه 
وجود رودخانه زاینده رود در دل زرین شــهر، موجب شــده این 
شــهر از جذابیت خاصــی برخوردار شــود، اضافه کــرد: عبور 
رودخانه زاینده رود از دل زرین شــهر، باعث شــد شــهرداری 
زرین شــهر، پارک ســاحلی زیبایی را با وســعت 20 هکتار در 
حاشــیه زاینده رود احداث کند کــه در فصل بهار و تابســتان 
 پذیــرای گردشــگران فراوانــی اســت؛ از این رو شــهرداری

زرین شهر با نگاه به این مســئله و در پی آن، اجرای بدنه سازی 
ساحل زاینده رود و پیاده روسازی باند غرب بلوار کشاورز، گامی 

دیگر برای رفاه حال شهروندان برداشت.
 وی با اشــاره به اهمیت ایجاد تردد ایمن و تسهیل در دسترسی 
شهروندان به پارک ساحلی زرین شهر، عنوان کرد: اجرای پروژه 
توسعه پارک ساحلی زرین شهر، شامل ایجاد دسترسی پیاده رو 
از بلوار کشــاورز  و همچنین دیواره سازی ســاحل زاینده رود به 
طول ۴75متر و بــا اعتباری بالغ بر 15میلیــارد ریال به مرحله 
بهره برداری رســید و امروز شــهروندان از این مهــم بهره مند 

شده اند.
شهردار زرین شــهر بیان کرد: مجموعه شــهرداری زرین شهر 
در ســاحل زیبای رودخانه زاینده رود، نشیمن گاه های مجهز به 
سایبان را برای استفاده شهروندان و گردشــگران مهیا ساخته 
است که عاوه بر آن، وجود امکاناتی چون نمازخانه، وسایل بازی 
کودکان، فضای سبز پیرامون رودخانه و نزدیکی به شهر، موجب 
شده است که مسافران زیادی از شهرهای مختلف استان و گاه از 
استان های مجاور، ساحل رودخانه زاینده رود را برای تعطیات 

آخر هفته انتخاب کنند.
وی در ادامه، احداث مجموعه »خانه کشــتی« را در راســتای 
توزیع عادالنه خدمات شهری در زرین شهر دانست و خاطرنشان 
کرد: اجرای پروژه بزرگ خانه کشــتی در خیابــان امام رضا)ع( 
به عنوان یکی از موفقیت های بزرگ شــهرداری زرین شــهر در 
اجرای پروژه های عمرانی به شــمار می آیــد؛ چراکه احداث این 
مجموعه نقش قابل توجهی را در ارتقای سطح ورزش کشتی در 

بین عاقه مندان به این رشته ورزشی در زرین شهر ایفا می کند.
جمالی با اشــاره به اینکه با در اختیار قرار دادن چنین فضا هایی 
برای استفاده ورزشکاران، مطمئنا رخدادهای با ارزشی در شهر 
به وقوع خواهد پیوســت، خاطرنشــان کرد: مدیریت شهری با 
اهداف افزایش نقش ورزش در بهبود کیفیت زندگی شهروندان 
و با تاکید بــر اخاق و تربیت اســامی و تغییــر الگوی ورزش 
شهروندی، ساخت مجموعه خانه کشــتی را در دستور کار خود 

قرار داده است.
وی با اشــاره به اینکه ورزشــکاران، سفیران ســامت و مودت 
نظام در میدان های مختلف هســتند، یادآور شد: ورزش کشتی 
در ســبک های مختلف ســنتی، از دیرباز در کشــورمان رواج 
داشــته و در دوران های مختلف باســتان تاکنــون این ورزش 
جزو محبوب ترین ورزش ها میان ایرانیان بوده اســت؛ از این رو 
کشــتی گیران این ســرزمین، همواره به منش انسانی و روحیه 

پهلوانی آراسته بوده اند.
شهردار زرین شهر با اشاره به استقبال فراوان جوانان و نوجوانان 
شهرستان لنجان از ورزش کشتی، اذعان کرد: امام خمینی)ره( 
و مقام معظم رهبری نیز بارها به حفظ ورزش کشــتی و تربیت 
ورزشــکارانی نظیر جهان پهلــوان تختی تاکید داشــته اند؛ از 
این رو مجموعه شــهرداری زرین شــهر با احداث خانه کشتی 
در این شــهر، تاش دارد بــه این فرهنگ ســازی کمک کرده 
 و راه را برای تشــویق مردم و بخصوص نســل جوان، به منظور 
روی آوردن به ســمت این ورزش، هموار ســازد.  وی با اشاره به 
اینکه ورزش در سامتی، شادابی و نشــاط جامعه تاثیر بسزایی 
دارد، تاکید کرد: شهرداری زرین شهر با دنبال کردن این اهداف، 
قصد دارد فرهنگ ورزش شهروندی و ســامت شهر را بیش از 
پیش مورد توجه قرار دهــد تا رضایتمندی عموم شــهروندان 

بخصوص ورزشکاران را شاهد باشیم.
وی در پایان با اشــاره به اینکه اجرای پروژه هــای ماندگار، کام 
شــهروندان زرین شــهر را شــیرین خواهد کــرد، گفت: طرح 
مجموعه خانه کشــتی، در ســایتی با مســاحت بیش از 5هزار 
 متر مربع طراحی شــده که از دو قســمت اداری و سالن کشتی

به صورت 3 تشک استاندارد و مســاحتی بالغ بر هزار و 5۶0 متر 
مربع تشکیل شده است.

شهردار زرين شهر عنوان کرد:

اجرای پروژه های عمرانی؛ تبلور توسعه متوازن شهری

ورزش کشتی در 
سبک های مختلف 

سنتی از ديرباز 
در کشورمان 
رواج داشته و 

طی دوران های 
مختلف باستان 

تاکنون اين ورزش 
جزو محبوب ترين 

ورزش ها میان 
ايرانیان بوده است
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اخباريادداشت

زيبايی

  دبیر علمی نوزدهمین کنگره سراســری اپتومتری ایران، نسبت به 
بروز اختالالت تطابقی و افزایش ضعف بینایی در اثر استفاده مکرر از 

وسایل الکترونیکی در بین کودکان و نوجوانان هشدار داد.
دکتر عبــاس عظیمی خراســانی در نوزدهمین کنگره سراســری 
اپتومتری ایران در مرکز همایش های رازی گفت: بخشی از مقاالتی 
که در این کنگره مورد بحث و بررســی قرار خواهد گرفت، تغییرات 
چشمی قبل و بعد از جراحی های عیوب انکساری است و همان طور 
که می دانید، در ایران جراحی های عیوب انکساری به شکل مستمر و 
متداول در حال انجام است و نقش اساسی اپتومتریست ها در بررسی 

بیمار و ارجاع آنها بعد از جراحی، بسیار مهم است.
عظیمی گفت: از دیگر مقاالتــی که در این کنگره مــورد ارزیابی و 
بررســی قرار خواهد گرفت، کاربرد عدســی های تدریجی در بین 
مردم و استفاده درست از آنهاســت و مقاالتی در این زمینه تنظیم 
شده تا آخرین یافته ها درخصوص اســتفاده درست از عدسی های 
تدریجی اعم از فیت، ارائه ، معاینه و تهیه این عدسی ها، تنظیم شود 
 و امیدواریم بتوانیم برنامه ای تنظیم کنیم که ســاخت و ســاز این

عدسی ها در کشور انجام شود.
وی، یکی از مهم ترین موضوعاتی را که در این کنگره مطرح خواهد 
شد، استفاده زیاد کودکان، جوانان و آحاد مردم از وسایل الکترونیکی 
عنوان کرد و افزود: به دلیل استفاده بیش از حد و نادرست از وسایل 
الکتریکی، شاهد ضعیف شدن چشم در بین مردم بخصوص کودکان، 
نوجوانان و جوانان هســتیم و بهتر اســت بدانیم برای جلوگیری از 

ضعیف تر شدن چشم ها، از چه ابزار اپتیکی استفاده کنیم.
عظیمی ادامه داد: استفاده نادرست از گوشــی های همراه و وسایل 
الکترونیکی، رایانه ها، تبلت ها بخصوص در سنین رشد، باعث شده 
که ضعیفی چشــم در میان کودکان و نوجوانان رشد زیادی داشته 

باشد.
وی اضافه کرد: از طرف سازمان بهداشت جهانی، جمعی از محققین 
و اندیشمندان سراسر دنیا در استرالیا گرد هم آمدند تا بتوانند برای 
این معضل بزرگ که در بین جوامع در حال رشد است، راه حلی پیدا 

کنند.
عظیمی گفت: در کنگره نوزدهم ســعی شــده تا اثــرات نامطلوب 
استفاده نادرســت از این وســایل الکترونیکی در قالب سخنرانی و 
تحقیقات انجام گرفته مطرح گردد و در همین جا به والدین توصیه 
می کنیم که تا حد توان به کودکان، نوجوانان و جوانان خود آموزش 

دهند تا از این وسایل به طور نادرست استفاده نکنند.
استاد علوم بینایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: توصیه سازمان 
بهداشت جهانی درخصوص اســتفاده صحیح از وسایل الکترونیکی 
این اســت که کودکان و نوجوانان، بیش از نیم ســاعت در روز نباید 
از وسایل الکترونیکی اســتفاده کنند؛ زیرا استفاده مکرر و پشت سر 
هم باعث اختالالت تطابقی و نهایتا اختالالت چشمی و زیادتر شدن 

ضعف بینایی خواهد شد.
وی گفــت: از عالیمی کــه به دلیل اســتفاده بیش از حد وســایل 
الکترونیکی در چشــم کودکان و نوجوانان ایجاد می شــود، قرمزی 

چشم، اشک ریزی، سوزش، پلک زدن و سردرد است.

محققــان دریافتــه انــد پروتئین تولیدشــده از طریق ســاعت 
بیولوژیکی بدن، موجب خشکی و ســفتی دست و پاها در ساعات 

صبح می شود.
به گــزارش خبرنــگار مهــر، پژوهش هــای محققان دانشــگاه 
 منچســتر بریتانیــا نشــان مــی دهــد پروتئینی موســوم به

CRYPTOCHROME، مســیرهای التهابی اعضای تحت تاثیر 
بدن در طول خواب شبانه را مســدود می کند و موجب بروز عالئم 
التهاب نظیر خشکی و ســفتی بدن می شــود. طبق این گزارش 
مطالعاتی، اختالل در ساعت شبانه روزی بدن، عامل تشدیدکننده 
مرتبط بــا طیفی از بیمــاری های التهابی انســان نظیــر آرتروز 

روماتیسمی است.
 جولــی گیبــس، عضو تیــم تحقیــق، در ایــن باره مــی گوید:

»ما می توانیم با فهم نحوه تاثیر ســاعت بیولوژیکی بر التهاب، به 
درمان های جدیدی دست یابیم.«تیم تحقیق با کشت سلول های 
به دســت آمده از بافت مفصل موش ها یا انسان ســالم، دریافتند 
هریک از این سلول ها ریتم شــبانه روزی بدن را حفظ می کنند و 
زمانی که این ریتم به واسطه به هم خوردن ژن کریپتوکروم مختل 

می شود، بروز واکنش التهابی افزایش می یابد.

تحقیقات جدید نشــان می دهد زمان های مشخصی از روز برای 
انجام کارهای خاص، بهترین زمان هستند.

به گزارش خبرنگار مهــر، محققان دانشــگاه کالیفرنیای جنوبی 
عنوان می کنند گوش دادن به ســاعت طبیعی بدن، می تواند به 

بهره مندی بیشتر از ۲۴ ساعت روز کمک کند.
به گفته علــم، بهترین زمــان اوج بهره وری طبیعــی بدن، اواخر 
صبح اســت. اســتیو کی، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
»دمای بدن ما درســت قبل از بیدار شــدن از خــواب به هنگام 
 صبح، شــروع به افزایش می کند و این روند افزایشی تا اواسط روز

ادامه می یابد. این افزایش تدریجی در دمای بدن به معنای بهبود 
تدریجی عملکرد حافظه، سطح هوشیاری و تمرکز خواهد بود که 

تا اواسط صبح به اوج می رسد.«
سطح هوشــیاری معموال بعد از این مرحله افت می کند؛ اما طبق 
یافته هــای یک مطالعه، خســتگی نیمروز ممکن اســت موجب 

تقویت توانایی های ابتکاری و خالقیت در ما شود.
همچنین علم نشــان داده است که با افزایش ســن، توانایی تفکر 
ســریع و یادآوری اطالعات نیــز تحت تاثیر قرار مــی گیرد و اوج 
آن در حدود سن ۲۰ سالگی اســت. اما مطالعه سال ۲۰۱۵ نشان 
 داد اوج ســن مغز، بســیار پیچیده تر از آن چیزی اســت که قبال

تصور می شــد و از این نتیجه گیری استنباط شــد که در حدود 
۳۰زیرمجموعه هوشی وجود دارد و اوج هریک، در سنین مختلف 
و برای افراد متفاوت، فرق می کند؛ با ایــن حال توجه به این نکته 
ضروری است که زمان عملکرد فرد را می توان در افراد، به دو گروه 
تقسیم کرد: افراد صبح که مایلند زود از خواب بیدار شده و زود هم 
بخوابند و معموال در اوایل روز بیشــترین میزان بهره وری را دارند 
و افراد شب که مایلند دیر از خواب بیدار شوند و از هنگام غروب تا 

شب بهره وری باالیی دارند.

بســیاری از ما تالش می کنیم تا برای پیشگیری از ابتال به 
 انواع بیماری ها و مشــکالت الغر شــویم یا الغــر بمانیم؛
 ولی الغری بیــش از حد و کاهش شــاخص تــوده بدنی،

می تواند زمینه ســاز ابتال به یک بیمــاری خطرناک یعنی 

آلزایمر شود.
بنابر نتایج به دســت آمده از آخرین تحقیقات انجام شده، 
پایین بودن شــاخص توده بدنی، موجب تراکم پالک ها در 

مغز و ایجاد اختالل در کارکردهای آن می شود.
پیش از این، همواره از نقــش چاقی و اضافه وزن، بر افزایش 
 احتمال ابتال به زوال عقل و فراموشــی گفته می شــد؛ اما

یافته های جدید، الغری بیــش از حد را نیز به همان میزان 
چاقی، خطرناک می داند.

بر این اســاس، متعادل نگه داشتن شــاخص توده بدنی در 
طول زندگی، موجب حفظ قــدرت و کارکردهای مغزی در 
سنین باالتر می شــود و احتمال بروز بیماری های مغزی از 

جمله آلزایمر را کاهش می دهد.

به گفته یک محقق طب اسالمی، در حالی که عادت به خوردن آب 
یخ در میان ایرانیان زیاد است، نوشیدن چنین آبی می تواند باعث 
ابتال به بیماری کبد چرب شــود. محمدامین افرا اظهار کرد: کبد 
چرب یک موقعیت مخرب را در بدن ایجاد می کند و بدتر اینکه در 

ابتدا هیچ عالمت هشداردهنده ای ندارد.
وی افزود: عــادات و رفتارهــای غلط بســیاری، ایجادکننده این 
بیماری هستند که بارزترین و مهم  ترین آن ها مصرف موادغذایی 
چرب، اضافه وزن، نداشــتن فعالیت بدنی سالم، فشارخون و سوء 

تغذیه است.
این محقق طب اســالمی تصریح کرد: چربی در کبد هر انســانی 
طبیعی است؛ اما اگر از حد نرمال بیشتر شد، کبد، چرب محسوب 

می شود.

وی خستگی و ضعف عمومی، کاهش وزن و اشتها، تیرگی پوست، 
عصبانیت و پینه بستن قوزک پا و سر انگشتان را عالیم کبد چرب 
دانســت و گفت: برای درمان کبد چرب بهتر است از دمنوش های 

طبیعی، پونه، سماغ، سیاه دانه و ژل آلوئورا استفاده شود.

خوردن خرما: آیا تاکنون به این فکــر کرده اید که خوردن 
خرما چه تغییراتی می تواند در بدن شما ایجاد کند؟ احتماال 
نه. اکثر مردم تمایلی به فکر کــردن درخصوص خواص مواد 
غذایی و تغییراتی که آنها در بدنشان ایجاد می کنند، ندارند؛ 

اما خواص این میوه کوچک بسیار شگفت انگیز است.
اگر در روز عــادت به خوردن تنها ســه عدد خرما داشــته 
 باشــید، دیگر با کمبود بســیاری از ویتامین ها در بدن خود
 مواجه نمی شــوید. خرما شــامل پتاســیم، فیبــر، منگنز،

ویتامین B6 و منیزیم است.
خوردن خرما و بهبود دستگاه گوارشی: خرما یکی 
از غذاهای عالی برای سالمت دستگاه گوارش است و خوردن 
آن می تواند سالمت دستگاه گوارشــی را بهبود بخشد. اگر 
شــما مشــکالتی مثل IBS، یبوســت یا بســیاری دیگر از 
مشکالت گوارشی و دســتگاه گوارش دارید، خرما می تواند 

عالئم این مشکالت را کاهش دهد.
به عالوه خرما می تواند خطر ابتال به ســرطان روده بزرگ را 
کاهش دهد و مدت زمان زیادی اســت که توسط پزشکان به 

عنوان درمان بواسیر توصیه می شود.
خرما يک مسکن درد است: مدت زیادی است که 
 خرما را به عنوان یــک داروی مســکن درد و کمک به تورم

تجویز می کنند. محققان با مطالعه روی 6۹ زن به این نتیجه 
رســیدند که اگر زنان از ۴ هفته قبل از زایمــان خود خرما 

بخورند، می توانند زایمان بهتری داشته و درد کمتری تجربه 
کنند. همچنین عادت به خوردن خرما، می تواند اضافه وزن 

پس از زایمان شما را هم کاهش دهد.
خوردن خرما و عملکرد بهتر آن: بر اساس برخی از 
مطالعات، هنگامی کــه به اندازه کافــی ویتامن B6 مصرف 
کنید، مغزتــان کارکرد بهتری خواهد داشــت. با کمک این 
ویتامین می توانید بهتر تمرکز کرده و خاطرات را بهتر به یاد 
 آورید. بــه عبارتی ایــن ویتامین در به یادآوری ســریع تر و

دقیق تر خاطرات به شما کمک می کنند. خرما یک ذهن تیز 
و آماده را به شما هدیه می دهد.

زردآلو میوه ای است پر طرفدار و پر فایده که خوشبختانه 
در ایران به وفور یافت می شود.

این میــوه خاصیت های متعــددی دارد؛ بــه طور کلی 
خشک کردن و اســتفاده از آن در فصول سرد سال، برای 

استفاده از فواید آن بوده است.
زردآلو کــه به عنــوان یکــی از میوه هــای بومی چین 
شــناخته می شــود، مثل اکثر میوه های دیگر سرشار از 
ویتامین هاســت و مواد مغذی مهمی دارد. در ادامه با ما 

همراه باشید تا با فواید آن آشنا شوید:
زردآلو، منبع خوبــی از ویتامین A یا رتینول اســت که 

فواید مختلفی برای بدن دارد. ایــن ویتامین محلول در 
 آب، به افتراق سلولی، رشد ســالم جنین و تقویت بینایی

کمک می کند. 
عالوه بر این در عملکرد سیســتم ایمنــی بدن نیز نقش 
داشته و پوست و غشــاهای مخاطی را سالم نگه می دارد. 
ایــن ویتامین مهم حتــی می تواند به درمــان آکنه ها و 
مشکالت پوســتی کمک کند، خطر ابتال به دژنراسیون 
ماکوالی ناشی از ســن را کاهش داده و نقش موثری در 

حفظ استحکام استخوان ها ایفا کند.
ویتامین A حتی برای عملکردهای عصب شــناختی نیز 

مهم تلقی می شود.
زردآلو به عنــوان منبع خوبــی از فیبر غذایی شــناخته 

می شود که برای بدن اهمیت دارد.
دریافت فیبر به عملکرد گوارشــی مطلوب کمک کرده و 
می تواند فشــار خون را کاهش دهد. یــک فنجان زردآلو 

تقریبا ۳ گرم فیبر دارد.
پتاســیم، امالح مهمی اســت که هر کدام از ســلول ها، 
بافت ها و اندام هــای بدن، برای عملکــرد مطلوب به آن 
نیاز دارند. این امالح حتی برای عملکرد مناســب قلب و 
انقباض عضالت نیز ضروری اســت. پتاسیم در تشکیل 
استخوان، کاهش فشــار خون و کاهش خطر بروز سکته 

مغزی نیز نقش دارد.

دبیر علمی کنگره اپتومتری هشدار داد؛

آسیب بینايی کودکان با استفاده 
مکرر از وسايل الکترونیکی

محققان دريافتند؛

کشف پروتئین؛ عامل بروز خشکی 
بدن به هنگام صبح

دانشمندان می گويند؛

بهترين زمان عملکرد مغز

فشارخون باال با زردآلو بهبود می يابد خواص خوردن خرما در روز

آب  يخ باعث ابتال به کبد چرب می شود

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

خشک و شکننده شدن موها ممکن است بر اثر کارهایی 
مانند رنگ کردن، آرایش، سشــوار و اتو کشیدن مو و... به 
وجود آید. در این مبحث، به شــما راهکارهایی را آموزش 
مــی دهیم که از خشــک و شــکننده شــدن موهایتان 

جلوگیری می کند.
يک درمان عالــی برای موهای خشــک و 

شکننده:
رنگ کردن مو یا استفاده از سشــوار و اتوی مو، می تواند 
باعــث از بین رفتــن رطوبت مــو و در نتیجه خشــک و 
شکننده شــدن آن شود. باال رفتن ســن نیز عاملی دیگر 
است. برای اینکه بتوانیم کیفیت موهایمان را بهتر کنیم تا 
دیگر خشک و شکننده نباشند و بهتر حالت بگیرند، چند 

نکته وجود دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. 
 رطوبت مو 

 استفاده از موادی که موهایتان را مرطوب می کند، بسیار 
ضروری است؛ مثال محصوالت حاوی روغن زیتون، روغن 

ارگان یا روغن نارگیل، برای مو بسیار مفید است.
 سیلیکون و الکل 

 از هر نوع محصول حاوی این دو مــاده باید اجتناب کرد. 
سیلیکون روی موها ســدی را ایجاد خواهد کرد که باعث 

خفه شدن و عدم جذب رطوبت توسط مو می شود.
محصوالت حاوی الکل نیز رطوبت مو را از بین می برد. این 
ماده در حقیقت باعث خشک شــدن موها می شود. ماده 
دیگر نیز سولفات اســت؛ بنابراین هنگام خرید شامپو یا 

محصوالت دیگر مو، به این موارد دقت کنید.
 موهايتان را کمتر بشويید

 سعی نکنید موهایتان را هر روز بشــویید. اگر موهایتان 
را یک روز در میان بشــویید، در واقع کمک خواهید کرد 
تا روغن های طبیعی موهایتان حفظ شــود. این کار تاثیر 

زیادی در نرم ماندن مو دارد.
 استفاده استراتژيک از شامپو 

 هنگام شســت و شــوی ســر با شــامپو، به جای اینکه 
تمام ســرتان را پر از شــامپو کنید، بهتر است به شستن 
ریشه های مو بسنده کنید. تمام چربی مو در همان بخش 
جمع می شود؛ اما هنگام شست و شوی سر با نرم کننده، 

عکس این کار را انجام دهید.
 ماسک مو 

 برای رطوبت بخشــی بهتر مو و از بین بردن شکنندگی 
آن، بهتر اســت هفته ای یــک مرتبه از ماســک های نرم 
کننده مو استفاده کنید. پس از اعمال ماسک روی موها، 
از شانه برای پخش کردن آن اســتفاده کنید؛ سپس بین 

۲۰ تا ۳۰ دقیقه دیگر، موهایتان را آب بکشید.

موهای خشک و شکننده را 
اينگونه درمان کنید

 پیشنهاد  سردبیر: 
آب  يخ باعث ابتال به کبد چرب می شود

ارتباط تنگاتنگ 
رژيم غذايی پرچرب 
و  بروز سرطان سینه 

یافته های محققان اسپانیایی نشــان می دهد زنانی که از رژیم غذایی 
پرچرب و حاوی قند استفاده می کنند، در مقایسه با زنان پیروی کننده 
از رژیم غذایی مدیترانه ای، ۴۱ درصد بیشتر دارای سینه های با بافت 

متراکم هستند.
دکتر مارینا پوالن، عضــو تیم تحقیق از مرکز ملــی اپیدمیولوژی در 
مادرید، در این باره می گوید: »به طور کلی حفظ وزن مناسب در طول 
عمر از طریق کنترل مصرف کالری و کاهش مصرف غذاهای پرانرژی 

مهم است.«
بــه گفتــه وی، رژیــم غذایی به ســبک غــرب شــامل محصوالت 
 لبنی پرچرب )شــیر کامل، پنیر پرچرب، بســتنی(، گوشــت های

فرآوری شــده )کالباس، سوســیس، ژامبون( و غالت تصفیه شده و 
 بدون ســبوس )نان سفید، پاستا، برنج ســفید( است. همچنین سایر

نمونه ها، حاوی شــیرینی ها و نوشیدنی های شــیرین، فست فودها 
 )پیتزا وچیپس( و سس ها )مایونز و کچاپ( است.پوالن در ادامه عنوان 

می کند: »زنانی کــه از یک چنیــن رژیم غذایی پیــروی می کنند، 
۴6درصد بیشتر در معرض خطر ابتال به سرطان سینه قرار دارند.«

رژیم غذایی مدیترانه ای عبارت است از مصرف زیاد ماهی، سبزیجات، 
بنشن، سیب زمینی آبپز شــده، میوه، زیتون و روغن گیاهی و مصرف 

کم آبمیوه ها.
 به گفته وی، زنانی که بیشــترین تبعیت را از این الگوی غذایی دارند،

۴۴ درصد کمتر در معرض خطر ابتال به سرطان سینه قرار دارند.

گوش داخلی شــامل ۲ بخش اســت که یــک بخش آن 
حلزون شــنوایی است که ســلول های حســاس نسبت 
 بــه تحریــکات عصبــی دارد و در مغز به صــورت صدا 

تفسیر می شود.
بخش دیگر البیرنت تعادلی شــامل مجــاری با لوله های 
نیم دایره ای اســت که در جهات مختلف در فضا طراحی 
شده اند و حرکات ما را از طریق سلول های حساس خود و 

ارتباط بدن با جاذبه، تعیین می کنند.
گوش میانی شامل استخوانچه هایی متصل به پرده صماخ 
است که امواج صوتی را به گوش داخلی، عصب شنوایی و 
در نهایت به مغز منتقل می کنند. شــیپور اســتاش که در 
یکی از حفره های گــوش میانی قــرار دارد، راه ارتباطی 
حلق با گوش اســت؛ بنابراین هر گونه عفونــت یا التهاب 
که مربوط به دســتگاه تنفس، حلق و ناحیه بینی باشد، به 

گوش میانی منتقل می شود.

روزنه هايی که موجب عفونت گوش می شوند
بهرام هجرانی، متخصــص مغز و اعصاب گفــت: هرگونه 
عفونت حلق و گلوی ناشــی ازســرماخوردگی و قسمت 
باالیی دستگاه تنفس، سوراخ شــدن پرده گوش و وجود 
لوزه ســوم که باعث ورود مایع بیرونی، ویروس و میکروب 
وارد گــوش میانی شــود، تهویه را مختل و محیط رشــد 
میکروب ها را فراهــم می کند و درنتیجــه التهاب گوش 
میانــی اتفاق می افتد که باید به ســرعت و بــا بروز اولین 
عالمت ها، تشخیص داده شود و به طور کامل درمان گردد.

وی اظهــار کرد: شــایع ترین بیماری های گــوش داخلی 
که موجب ســرگیجه می شــود، عفونت ویروســی مایع 
 گوش داخلی اســت که بیشــتردر فصل پاییز و زمستان

رخ می دهد.
هجرانی ادامــه داد: ویروس به مایع داخــل گوش حمله 
کرده، گوش داخلی دچار التهاب شــده و فرد احســاس 

سرگیجه می کند. ســرگیجه واقعی یک حالت ناخوشایند 
با احساس حرکت دورانی است که همراه آن، بیمار حالت 

تهوع، استفراغ و تعریق دارد.
بیماری خود ایمنی گوش داخلی یک حالت التهابی است. 
این حالت وقتی اتفاق می افتد که سیستم ایمنی بدن، به 
ســلول های گوش داخلی که با ویروس یا باکتری اشتباه 

گرفته شده اند، حمله کند.
دانســتن عالئم بیماری خود ایمنی گــوش داخلی برای 
پیشــگیری ســریع، حائز اهمیت اســت.کاهش ناگهانی 
 شــنوایی در یک گوش، ســریعا به گوش دوم پیشــرفت 
می کند و کاهش شــنوایی در طول هفته ها یا ماه ها ادامه 
می یابد. احساس سنگینی گوش، سرگیجه، وزوز و کاهش 

شنوایی، از دیگر عالیم همراه این بیماری است.
خدیجه تهرانی، متخصص مغز و اعصاب، اذعان داشــت: 
ســرگیجه ناشــی از حمله ویروس به گوش میانی حاد و 
ناگهانی بوده و معموال با احســاس تهوع و استفراغ همراه 
اســت و به محض اینکه فــرد، کوچک تریــن حرکتی به 
 ســر خود دهد، دچار ســرگیجه شدید و اســتفراغ مکرر

می شود. این حالت ممکن است از چند ساعت تا چند روز 
ادامه  پیدا کند.

وی در رابطه با عــوارض خطرناک عفونــت گوش اذعان 
داشت: ممکن اســت این وضعیت موجب شود فرد تعادل 
خود را از دســت داده و با زمین خوردن، دچار عارضه های 

غیر قابل جبرانی چون ضربه مغزی و مرگ شود.
تهرانی تاکید کرد: مهم ترین مشــخصه ســرگیجه هایی 
با منشأ نقص در سیستم شــنوایی، تکرار شدن آن است؛ 
درصورتی که در بیشتر سرگیجه هایی که منشأ اختالالت 
شنوایی ندارد، پس از مدتی ســرگیجه فرد برطرف شده و 

دیگر تکرار نمی شود.
شاید همه ما ســابقه سرگیجه داشته باشــیم. حالتی که 
ممکن اســت در اثر کاهش فشارخون به ســراغ ما بیاید، 
گاهی نیز نشانه ابتال به یک بیماری خطرناک مانند تومور 
مغزی است؛ در واقع ســرگیجه به عنوان نشانه بسیاری از 

بیماری ها شناخته شده است.
بــرای شناســایی علــت واقعــی ســرگیجه، بایــد به 
 مشــاوره تخصصــی با چندیــن پزشــک و متخصص در 
حوزه های مختلف پرداخت؛ اما خوب اســت بدانید 6۰ تا 
۷۰درصد ســرگیجه ها، به علت ایجاد اختالل در سیستم 
 شــنوایی اتفاق می افتد. بهتر اســت در صورت مواجهه با

ســرگیجه های طوالنی مــدت، اول بــه متخصص مغز و 
اعصاب، سپس به متخصص چشم و در نهایت به متخصص 

گوش و حلق و بینی مراجعه کنید.

 سرگیجه های شديد و طوالنی مدت ناشــی از عفونت گوش میانی، منجر به عوارض جبران ناپذيری چون مرگ
می شود. گوش، مخچه، چشــم ها و گیرنده های فشار در پا )ســاق تا کف پا(، به عنوان چهار رکن اساسی بدن، 
 در حفظ تعادل انسان نقش دارند: چشم با دريافت و ارســال تحريکات بینايی مغز ، موقعیت را آشکار می کند؛ 
گیرنده های حسی پا، وضعیت فضايی را که در آن حرکت می کنیم، گزارش می کنند؛ همچنین گوش جهت سر و بدن 
 را در حرکات خطی و چرخشی تعیین می کند  و مخچه نیز وضعیت پايدار بدن را حفظ کرده و باعث حفظ تعادل در

وضعیت های مختلف می شود.

شايع ترين 
بیماری های گوش 
داخلی که موجب 

سرگیجه می شود، 
عفونت ويروسی مايع 
گوش داخلی است که 
بیشتردر فصل پايیز و 
زمستان رخ می دهد.

الغرها سريع تر به آلزايمر مبتال می شوند 

افرادی که سرگیجه دارند، به گوش باشند!
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يادداشت

اتفاقات روز

پیشنهاد سردبیر: 
اصفهاِن نقاشی شده

امامزاده حمزه علی یکی از قطب های مهم سیاحتی و زیارتی استان 
چهارمحال و بختیاری محســوب می شــود که پذیرای بیشترین 
زائران اســتان اســت.این بقعه باالی تپه ای مرتفع قرارگرفته و در 
اطراف آن دشتی وسیع و گســترده  وجود دارد که به دلیل قداست 
و همچنین موقعیت طبیعی و آب وهــوا و دیگر جاذبه های پیرامون 
آن ساالنه مسافران و زائران بسیاری از اســتان های همجوار به این 
منطقه می آیند.قدمت بنــای بقعه امامزاده حمــزه علی مربوط به 
دوره تیموریان تا قاجار اســت. بنای امامزاده شامل یک بقعه، ایوان 
قدیمی و مساجدی جدید است. ایوان بقعه در دوره های بعدی به آن 
اضافه شده است.زائرپذیر بودن و ورود مسافران بسیار، این امامزاده 
را به یکــی از توســعه یافته ترین امامزاده های کشــور تبدیل  کرده 
است، به طوری که در منطقه این امامزاده شهربازی، بازارچه، فضای 
سبز گردشگری و سرویس های بهداشــتی و... ایجادشده است.هم 
اکنون مسافران بسیاری از استان خوزستان و استان اصفهان راهی 
این منطقه شده اند و به واســطه وجود امکانات گردشگری در این 
 منطقه چادر زده اند.وجود آب و هــوای خنک و قرار گرفتن در کنار 
جاذبه های گردشــگری از ویژگــی های اصلی این منطقه اســت.

امامزاده حمزه علی در کنار تاالب بین المللی چغاخور و شهر بلداجی 
قرار دارد و مسافران این منطقه بســیاری از اوقات را در کنار تاالب 
چغاخور سپری می کنند. اهالی روستاهای منطقه با ورود بی شمار 
مســافران اقدام به فروش صیفی جات و محصوالت کشاورزی خود 
در کنار مزارع کرده اند و از این طریق محصوالت کشاورزی تازه خود 
 را در اختیار مســافران و گردشــگران قرار می دهند و کسب درآمد

 می کنند.

ايرانگردی

دریچه

 National Palace Museum in 1- موزه ملی تايوان
Taiwan

این موزه در دهم اکتبر سال ۱۹۲۵ تاسیس شد. موزه ملی تایوان 
در منطقه ای به نام شــیلین Shilin در تایپی تایوان واقع شــده 
اســت. نزدیک به 700/000 قطعه از کارهای هنری چینی در این 
موزه وجود دارد کــه آن را به عنوان محل بازدید گــروه فراوانی از 

گردشگران در سراسر جهان قرار داده است.
National Gallery in London ۲- گالری ملی لندن

این گالری که در ســال ۱۸۲۴ میالدی تاسیس شــد. در میدان 
 ترافالــگار Trafalgar Square شــهر وســت مینســتر 
Westminster انگلســتان واقع شده اســت. در آن بیش از 

۲/۳00 نقاشــی از میانه قرن ۱۳ میالدی تا قــرن ۲0 قابل بازدید 
است. ساالنه بازدیدکنندگان فراوانی برای دیدن این آثار ارزشمند 

به وست مینستر سفر می کنند.
Shanghai Scien� ۳- موزه علم و تکنولوژی شانگهای

ce and Technology Museum
 این مــوزه که در ۱۸ دســامبر ســال ۲00۱ تاســیس شــده،
  موزه ای بزرگ، در پودونگ شــانگهای اســت و در نزدیکی پارک
  Century Park قــرار گرفتــه اســت. ایــن پــارک یکی از

بزرگ ترین پارک های این منطقه به شــمار مــی رود و انبوهی از 
گردشگران را برای بازدید به ســمت خود و موزه علم و تکنولوژی 

هدایت می کند.

Vatican Museum ۴- موزه واتیکان
موزه واتیکان واقع در شهر واتیکان ایتالیا در سال ۱۵0۶ تاسیس 
شد. واتیکان در نزدیکی شــهر رم قرار گرفته و عمده گردشگرانی 
که از فرودگاه رم وارد این کشور می شــوند، از واتیکان و موزه آن 

دیدن می کنند.
Metropolitan Muse� ۵- موزه متروپلیتن نیويورک 

um of Art in New York
این موزه در ســال ۱۸70 میالدی و در شــهر نیویورک در ایالت 
متحده آمریکا تاســیس شــد. موزه مترو پلیتن نیویورک ساالنه 

میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی است .
British Museum in Lon� 6- بريتیش میوزيوم لندن

don
این مــوزه در منطقه بلومزبــری لنــدن Bloomsbury قرار 
 گرفته و به تاریخ، هنر و فرهنگ انســانی می پردازد و از مهم ترین 
مکان های بازدید دانشــجویان هنر، تاریخ و ادبیات است. عالوه بر 
این دانشجویان و اساتید آنها، گردشــگرانی که به لندن می آیند 

عمدتا خود را برای بازدید این موزه به بلومزبری می رسانند.
 National. ۷- موزه ملی هوا فضا در واشــنگتن دی سی

Air and Space Museum in Washington, D.C
موزه هوا فضا که موزه NASM هم نامیده می شــود در پایتخت 
ایاالت متحده آمریکا واقع شده است. این موزه غنی ترین مجموعه 
دست ســازهای تاریخی، هواپیما و ســفینه را در خود جای داده 

است.
 The National Museum ۸- موزه ملی چین در پکن

of China in Beijing
این موزه در اول اکتبر سال ۱۹۵۹ تاســیس شد و در ضلع شرقی 
میدان تیانامن Tiananmen Square شهر پکن قرار گرفته 
است. رسالت این موزه در اختیار قرار دادن اطالعات کافی در مورد 
تاریخ و هنر کشــور چین اســت. چین که به خودی خود مقصد 
گردشگری بســیاری از بازدیدکنندگان اســت، ساالنه جمعیت 

فراوانی را نیز در این موزه پذیرا می شود.
Louvre Museum ۹- موزه لوور 

موزه لوور که در شهر پاریس فرانســه واقع شده، بزرگ ترین موزه 
جهان به شــمار می آید. این بنا، در دهم آگوســت ســال ۱7۹۳ 
میالدی تاسیس شــد. از آنجا که پاریس به شهر عشاق نیز شهرت 
دارد و ســاالنه پذیرای جمعیت زیادی از بازدیدکنندگان اســت، 

عمده این بازدیدکنندگان حتما سری هم به این موزه می زنند.

به تازگی لیستی از موزه هايی که در سال 2016  جزو پربازديدترين موزه های سال بوده اند، منتشر شده 
است. 

موزه لوور که 
در شهر پاريس 

فرانسه واقع شده، 
بزرگ ترين موزه 

 جهان به شمار 
می آيد. اين بنا، در 
دهم آگوست سال 

1۷۹۳ میالدی 
تاسیس شد

ویالی »پناهــی« به عنوان یکــی از آثار واجــد ارزش تاریخی 
باقیمانــده از دوره  پهلوی اول در فهرســت میراث ملی کشــور 
ثبت شــد. فرهاد نظری، مدیر کل اداره ثبت آثار تاریخی منقول 
و غیرمنقول با اشــاره به برگزاری جلسه شــورای فنی سازمان 
میراث فرهنگی و گردشــگری ، اظهار کرد: با مطرح شدن ثبت 
ملی ویالی پناهی، پس از تایید کارشناســان، این بنای تاریخی 

در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.
 وی اعالم کــرد: ویالی پناهــی یکــی از آثار بــا ارزش تهران 
به شمار می رود. به همین دلیل در جلسه شــورای ثبت این بنا 
در فهرست آثار ملی کشور ثبت شــد. همچنین در حال حاضر 
بناهای ارزشــمند دیگری در اســتان تهران وجــود دارند که 
توسط کارشناســان شناسایی شده و قرار اســت پس از مراحل 

کارشناسی در فهرست آثار ملی کشور قرار بگیرند.
نظری در ادامه به ثبت چهار بنای واجــد ارزش دیگر در کمیته 

ثبت و حریم آثار غیرمنقول پس از تایید کارشناسان خبر داد.
به گفته  وی، کمیته ثبت و حریم آثار غیرمنقول نیز در سازمان 
میراث فرهنگی برگزار گردید و تعــدادی از آثار و بناهای تهران 
مورد بررســی قرار گرفت که چهار بنای واجد ارزش معماری و 

تاریخی به  فهرست آثار ملی اضافه شد.
وی حمام قاجــاری »بوعلــی« را یکی از نمونه های شــاخص 
معمــاری ســکونتگاه و محــالت شــمال تهران دانســت که 
 به دلیل دارابــودن ارزش هــای ثبت در فهرســت آثــار ملی

 به ثبت رســید.نظری  افزود: دانشــگاه »جنگ« که به دستور 
رضاه شاه در سال ۱۳۱۴ ساخته شد و معماری آن نیز متعلق به 
دوره پهلوی اســت به همراه موقوفه »تربیتی متقین« مربوط به 

دوره پهلوی اول نیز ثبت شدند.
مدیر کل دفتر ثبت آثــار تاریخی همچنین تاکیــد کرد: خانه 
»متین دفتری« که پیــش از این به دلیــل رای دادگاه از ثبت 
خارج شــده بود به دلیل داشتن ســبک معماری دوره تحول و 
ارزش های تاریخی و معماری منحصربه فرد بار دیگر در فهرست 

آثار ملی کشور به ثبت رسید.

 دولــت تایلند بــرای کنتــرل تخلفــات گردشــگران خارجی، 
 ســیم کارت های ویــژه گردشــگری در اختیار همــه آنها قرار

 می دهد.اگرچه پیشنهاد کنترل گردشــگران خارجی را پیش از 
این کمیسیون ملی خبرپراکنی و مخابرات تایلند مطرح و شرکت 
مخابرات با آن مخالفت کرده بود، اما تاکورت تنتاسیث، دبیرکل 
مخابرات این کشــور در یــک کنفرانس خبــری ضمن موافقت 
بااجرای این طرح، اعالم کرد که این طرح هرچه سریع تر به اجرا 
گذاشته می شــود تا کمکی برای اجرای قوانین کشوری از سوی 

مقامات باشد.
وی بدون اشاره به اینکه آیا گردشگران خارجی برای نخریدن این 
سیم کارت ها اختیاری هم از خود دارند و یا اینکه دولت این سیم 
کارت ها را رایگان در اختیار آنها قرار می دهد یانه؟، افزود: دولت 
برای ردیابی گردشگران منتظر نظر دادگاه و ضابطین آنها؛ یعنی 
پلیس تایلند است تا هرچه ســریع تر این طرح را که مورد تایید 
وزارت توسعه اجتماعی و امنیت انســانی نیز قرار گرفته است، با 
تمام جزییــات آن اجرایی کند. به رغم مخالفــت قبلی مخابرات 
 تایلند با این طرح که آن را نقض حریــم خصوصی افراد توصیف 
می کرد، دولت این کشــور اعالم کرد که این طرح را اجرایی می 
کند.کشــور تایلند که دولت نظامی آن دو سال گذشته بر سرکار 
آمد و ســاالنه با جذب حدود ۳۲ میلیون گردشــگر خارجی ۱0 
درصد از نیازهــای اقتصاد ملی خود را از راه صنعت گردشــگری 
تامین می کند، متعهد شده اســت با آن دسته از گردشگرانی که 
با اقامت طوالنی تــر از مدت روادید دریافتــی، مرتکب تخلفات 

غیرقانونی در این کشور می شوند، مبارزه کند.

امامزاده حمزه علی مأمن زائران درروزهای گرم؛

از زيارت تا تاالب گردی

ويالی »پناهی« ثبت ملی شد

دولت تايلند سیم کارت های قابل رديابی 
در اختیار گردشگران قرار می دهد

اخبار

پربازدیدترین موزه های سال 2016

نظرتان با سفری به قلب تاریخ باشکوه ایران در دوران صفویه چیست؟
با کمک آلبوم ژان شــاردن، جهانگــرد و هنرمند فرانســوی  به این 
ســفر تاریخی خواهیم رفــت؛ البته یــادآوری کنم کــه در دوران 
صفویه هنوز دوربین عکاســی اختراع نشــده بود و آلبوم شــاردن 
یک آلبوم نقاشــی و طراحی بوده است.شــاردن در دوره پادشاهی 
شــاه عباس دوم از ایران بازدید کــرده و به مناطق زیــادی از ایران 
ســفر کرده اســت و این ســفرها در کتابی به نام »ســفرهای سر 
 ژان شــاردن « به همراه نقاشــی های زیاد ثبت شــده اســت.این

  نقاشــی ها از اهمیت باالیــی برخوردار اســت. در این نقاشــی ها 
می توانید از وضعیت بســیاری از بناهای تاریخــی در دوران صفویه 
آگاه شوید حتی در بین نقاشی ها بناهایی وجود دارد که امروز دیگر 
وجود نداشته و تخریب شــده اند، در این نقاشی ها نگاهی به پوشش 
زنان صفوی و حتی نگاهــی کوتاه به حیات جانوری ایــران در دوره 
 صفویه خواهیم داشت. بیشتر نقاشی های شــاردن، از شهر اصفهان 
 اســت که اهمیت این شــهر در دوران صفویه و شــکوه آن را نشان

 می دهد.
1-عمارت عالی قاپو

این عمارت در بخش غربی میدان نقش جهان واقع شــده که در ابتدا 
بسیار ساده ساخته شده بود؛ اما در طول دوره های مختلف پادشاهان 

صفویه، بنا کامل تر شد و به شکل امروزی درآمد.
۲-  مسجد شیخ لطف ا...

این مسجد باشکوه که از معماری و کاشی کاری بی نظیری برخوردار 
 اســت در دوران صفویه ســاخته شــده و در بخش شــرقی میدان 

نقش جهان واقع شده است.
 ۳- منطقه ايزدخواست

ایزدخواست شهری باستانی درشیراز است که جهانگردان بسیاری از 
آن بازدید و در سفرنامه هایشان یاد کرده اند.

۴- پل خواجو
 یکــی دیگــر از شــاهکارهای دوره صفویــه می باشــد کــه روی 
 زاینده رود ســاخته شــده اســت. پلی که ۱۳۳ متر طــول و عرض 

۱۲ متری دارد.این پل از معماری زیبایی برخوردار است.
۵-  نقاشی نمايی از شهر شیراز

 این آرامــگاه در بخــش جنوبی حــرم حضرت معصومــه )س( در 
 قم قــرار دارد .دراین آرامگاه ســه شــاه دیگر از صوفیــان نیز دفن

 شده اند.
6- تاالر آيینه خانه

 ایــن تــاالر در بــاغ ســعادت آبــاد اصفهــان قــرار داشــت که 
بخش هایی زیادی از آن در دوران قاجاریه تخریب شد!

۷- سی و سه پل
این پل درازایی به طول ۲۹۵ متر و عرضی  ۱۴ متری دارد و در شــهر 

اصفهان قرار گرفته است.
۸-  کاخ چهارباغ اصفهان

ایــن کاخ در زمــان پادشــاهی شــاه عبــاس اول ســاخته شــد. 
در دوره صفویــه بــرای کارهــای دولتــی اســتفاده می شــد اما 
 در دوره قاجــار با کمــی تغییــرات به خانــه حاکم شــهر تبدیل 

شده بود.

رییس شــورای بین المللی موزه ها در ایران یکی از مهم ترین 
دالیل برای عــدم خالقیت در مــوزه داری کشــور را عوامل 
اقتصادی دانســت و گفــت: قبال مــوزه داران ســختی کار 

می گرفتند و انگیزه داشتند.
ســید احمد محیط طباطبایــی رییس شــورای بین المللی 
موزه ها)ایکوم( در ایران درباره عدم خالقیت در اداره موزه های 
کشور گفت: موزه می تواند همه عوامل ارتباطی خود را از دست 
بدهدجز یکی. برخی از افراد گاهی فکر مــی کنند که موزه با 
آثار زنده است؛ اما من معتقدم که موزه دار، به تنهایی می تواند 
موزه را نجات دهــد. یک موزه دار می تواند طــوری درباره آن 
مکان توضیح بدهد که بازدیدکننده شیفته اش شود و یا اینکه 
برعکس، بازدیدکننده را چنان از آن مکان دور کند که دیگر او 

هیچ وقت به آنجا برنگردد.
 وی ادامه داد: عوامــل مختلفی می توانــد در میزان خالقیت 
موزه داران تاثیرگذار باشــد مانند عوامل اقتصــادی. اکنون 
راهنما و یا مــوزه دار می گوید حقوق مــن کفایت نمی کند. 
اوایل ســال ۸۲ مصوبه ای توسط ســازمان برنامه و بودجه به 
تصویب رســید که اعالم می کرد موزه داران به دلیل سختی 
کار، ۱7۵ ســاعت اضافه کار دریافت کنند؛ امــا االن دیگر آن 
اضافه کار را به موزه داران نمی دهند. این اضافه کار یک انگیزه 
برای آنها ایجاد می کرد.رییس ایکــوم یکی از موزه هایی را که 
کاری بــه حمایت های دولتــی و خصوصی نــدارد، غار موزه 
وزیری در لواســان معرفی کرد و گفت: وقتی فردی ببیند اگر 
خالقیت داشته باشــد یا نداشته باشــد فرقی به حال کسی 
نمی کند و مدیرانش خالقیت او را در موزه نمی بینند، عصبی 
و سرخورده می شود.محیط طباطبایی بیان کرد: وقتی کاری 
انتخاب می کنیم باید بتوانیم آن را به خوبی انجام دهیم. شیوه 
انســانی این اســت که افراد در دادگاه وجدانی خود، سربلند 
بیرون بیایند؛ یعنی انسان باید خودش از کارش لذت ببرد، چه 
خالقیتش دیده شود یا نه. وی درباره اقدام ایکوم در قدردانی از 
خالقیت موزه داران گفت: ما هر ســال از موزه داران برتر تقدیر 
می کنیم، اما نمی دانم چقدر موفق هســتیم که این خالقیت 
و تشویق در افراد دیده شــود. من اکنون وارد مرحله برگزاری 
دوره های آموزشی شــده ام و به سه موضوع فکر می کنم. یکی 
اینکه آموزش های مختلــف در ایران درباره مــوزه داری برپا 
شــود دوم اینکه  تهران وایران محل آموزش منطقه ای شــود 
و سوم اینکه ســایت و محل برگزاری دوره های مختلف ایکوم 
 را در ایران برگزار کنیم. مانند اجــالس ایکوپوم که در حضور 
خانم صدیقیانی عضو هیئت اجرایی ایکوپوم توافق شد که این 

اجالس سپتامبر سال ۲0۱۸  در ایران برگزار شود.

ريیس ايکوم ايران خبر داد:

عوامل  اقتصادی مهم ترين دلیل 
برای عدم خالقیت موزه داران

ويژه

سفری تصويری به ايران در دوران صفويه؛

اصفهاِن نقاشی شده
1۳

۴ ۲

 رییس و معاونین سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دســتی و گردشگری ، با حضور در 
کمیسیون فرهنگی مجلس شــورای اسالمی ضمن ارایه گزارشــی در باره برنامه ها و 
راهبردهای سازمان میراث فرهنگی، به ســواالت نمایندگان مجلس پاسخ دادند.  در 
این نشست، مسعود سلطانی فر، معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، اسدا... درویش امیری معاون حقوقی  و امور مجلس سازمان 
و جمعی دیگر از مســئوالن حضور داشتند.در این جلسه، مســعود سلطانی فر معاون 
رییس جمهور و رییس ســازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در ابتدا 
 با ارایه گزارشــی از برنامه های سازمان در سه بخش تخصصی ســازمان تصریح کرد: 
تا کنون حدود ۳۲ هزار اثر فرهنگی ایران به ثبت ملی و ۲۱ اثر برجسته به ثبت جهانی 
رسیده اســت. وی از راه اندازی بخش های تعطیل شــده موزه ملی ایران و راه اندازی 
 چند موزه منطقه ای از دیگر اقدامات ســال های اخیر نام برد .بخشــی از توضیحات 
سلطانی فر در نشست کمیســیون فرهنگی مجلس به ارایه برنامه های حوزه صنعت 
 گردشــگری کشــور اختصاص داشــت.  وی از شــروع اقدامات گســترده به منظور 

هتل سازی در کشور به عنوان پیش نیاز توسعه گردشگری خبر داد.

براساس مطالعه و گونه شناسی مواد فرهنگی به دست آمده از محوطه دوزداغی خوی 
می توان قدمت آن را متعلق به ادوار مختلف فرهنگی نوسنگی ،مس سنگی ،مفرغ، آهن 
و قرون میانی اسالمی دانست.فاطمه ملک پور سرپرست هیئت باستان شناسی با اعالم 
این مطلب هدف از گمانه زنی و تعیین حریم محوطه دوزداغی را حفاظت هرچه بیشتر، 
شناخت گستره آثار فرهنگی در اطراف این اثر ،تعیین عرصه وتدوین نقشه گستردگی 
 محوطه ذکــر کرد.  وی گفــت : برای انجام تعیین حریم این اثرباســتانی نخســتین 
گمانه ها در امتدادجهت هــای اصلی جغرافیایی نزدیک عرصه ظاهــری تپه در ابعاد 
۱/۵در۱/۵ متر ایجادوگمانه های بعــدی با فواصل متفاوت ودر مجموع ۲۴ گمانه حفر 
شد.  به گفته این باستان شناس ،پس از مطالعه نتایج هر گمانه به ترسیم خطوط عرصه 
محوطه اقدام شدکه درقسمت غربی و جنوب غربی رودخانه به عنوان خط عرصه تعیین 
و درقسمت شرقی کوه دوزداغی و درسایرجهات از اتصال آخرین گمانه های دارای آثار 
فرهنگی به یکدیگر خط عرصه ترسیم شــد. وی اظهارداشت:محوطه دوزداغی بزرگ 
ترین محوطه فرهنگی شمال دریاچه ارومیه است که متشــکل از دوقسمت شرقی و 

قسمت غربی است که به وسیله یک جاده شنی از هم جدا می شوند. 

۱7 کشور عضو شــورای جهانی صنایع دستی تا کنون برای شــرکت در هجدهمین 
مجمع عمومی شورای جهانی صنایع دســتی اعالم آمادگی کرده اند که در این میان 
هند با 70 نفر و چین با ۵0 نفر بزرگ ترین گروه های شرکت کننده در مجمع را تشکیل 
می دهند. اســترالیا، بنگالدش، چین، دانمارک، مصر، هند، ایتالیا، اردن، قزاقســتان، 
کویت، لبنان، ماداگاسکار، پاکســتان، تایلند، امارات، انگلیس و اروگوئه از کشورهای 
حاضر در هجدهمین مجمع عمومی شورای جهانی صنایع دستی در اصفهان هستند.

تا کنون با ثبت نام 70 نفر از کشــور هند و ۵0 نفر از چین برای شرکت در هجدهمین 
مجمع عمومی شورای جهانی صنایع دستی، بزرگ ترین گروه های شرکت کننده در این 
اجالس مربوط به این دو کشور بوده است.اقدامات الزم برای برگزاری نمایشگاه صنایع 
دستی اجالس در مجموعه تاریخی چهلستون در ردیف های مشخص شده با غرفه های 
ویژه ایران، آسیا و اقیانوسیه، اروپا و آمریکا و نیز چهار شهر جهانی ایران انجام شده است.

همچنین غرفه های شرکت کننده با آثاری برتر و فاخر از صنایع دستی کشور و منطقه 
خود در این نمایشگاه حضور دارند. اطالع رسانی عمومی به منظور ثبت نام در نمایشگاه 

صنایع دستی اجالس نیز در روزهای آینده انجام می شود.

حضور مسئوالن سازمان میراث فرهنگی
 در کمیسیون فرهنگی مجلس

شناسايی ادوار استقراری ازنوسنگی 
تا قرون میانی اسالمی در خوی

 سفر ۷0 کشور عضو شورای جهانی 
صنايع دستی به ايران

تفاهم نامه همــکاری بین یگان حفاظــت از میراث 
فرهنگی و دانشــکده علوم و فنون انتظامی آموزشی 
تخصصی اســکورت و نظارت بر جابه جایی اشــیای 

تاریخی فرهنگی به امضا رسید.
نخستین کارگاه آموزشی تخصصی اسکورت و نظارت 
بر جابه جایی اشیای تاریخی فرهنگی، ویژه کارکنان 
یگان حفاظت سراســر کشــور ، طی دوره آموزشی 
۴روزه و  ســپری کردن ســرفصل دروس  مرتبط با 
اسکورت اموال تاریخی  از ســوی فراگیران،   با اهدای 
لوح تقدیر به برگزیدگان ایــن دوره خاتمه یافت. در 

حاشیه این برنامه، تفاهم نامه همکاری های مشترک 
فی مابین یگان حفاظت میراث فرهنگی و دانشــکده 
علوم و فنون انتظامی نیز به امضا رســید. در مراســم 
اختتامه این دوره که با حضور فرمانده یگان حفاظت، 
معاونت میراث فرهنگی، مدیران ستاد مرکزی سازمان 
و جمعی از فراگیران دوره آموزشی در محل دانشکده 
علوم وفنون مرزبانی برگزار شد، سرهنگ افشار  ریاست 
دانشــکده علوم و فنون انتظامی، با اشــاره به اهمیت 
حفظ و نگهداری میراث فرهنگی به عنوان وظیفه ملی 
میهنی، بهره مندی از آموزش های حرفه ای و مهارتی 

متناسب با مشــاغل و تجهیز نیروهای یگان حفاظت 
به ابزار و دانش فنی را از ضروریات امر برشــمرد. وی 
ضمن تاکید بر  ارائه محتوایــی دروس و آموزش های 
 عملی مطابــق بــا اســتانداردهای روز دنیــا، طی

 ۳0 ساعت کالس آموزشــی و ۹ محور درسی مرتبط 
در این دوره تخصصــی، با ذکر قابلیت هــا و امکانات 
منحصر به فرد دانشگاه و بهره گیری از فضای آموزشی، 
امکانات پژوهشی و اساتید مجرب، در خصوص تداوم 
همکاری های آتی و ارائه آموزش های تکمیلی اظهار 

امیدواری کرد.

امضای تفاهم نامه 
مشترک بین يگان 

حفاظت میراث 
فرهنگی و نیروی 

انتظامی 
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اخباريادداشت

رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: اصفهان با وجود پتانسیل های 
متعدد در زمینه جاذبه های گردشــگری در ساخت هتل و مراکز اقامتی، 

عقب تر از سایر استان ها حرکت می کند.
سید عبدالوهاب سهل آبادی در مراســم نکوداشت روز حمایت از صنایع 
کوچک اظهار داشــت: تمام اســتان ها از اصفهان در بخش های مختلف 
پیشی گرفتند؛ ولی باز هم نسبت به اصفهان حساسیت هایی وجود دارد؛ 
مانند اینکه اصفهان توسعه یافته و برخوردار است و نیازی به بودجه ملی 

ندارد.
وی افزود: آیا مطرح کنندگان این موضوع، توسعه را در نرخ باالی بیماری 
ام.اس و سرطان و افزایش طالق می بینند؟ آیا توسعه را در این می بینند 
که فوالد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری هایش را در سایر استان ها مانند 

چهار محال و  بختیاری انجام می دهد.
رییس اتاق بازرگانی اســتان اصفهان با اشاره به رشد هتل سازی در سایر 
شهرهای ایران گفت: اصفهان با وجود پتانســیل های  متعدد در زمینه 
جاذبه های گردشگری، در ســاخت هتل و مراکز اقامتی عقب تر از سایر 
اســتان ها حرکت می کند؛ چراکه هتل سازی توسط ســرمایه گذاران و 
کارخانه داران انجام می گیرد و در اصفهان، این بخش با مشکالت جدی 

روبه رو است.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود، محاســبه بهره مرکب تسهیالت 
بانکی و جرایم ســالیانه بــرای صنعتگــران را عامل به اجرا گذاشــتن 
وثایق تولید کنندگان توسط بانک ها دانســت و گفت: مالکیت فردی و 
 خانوادگی که از موارد مهم در صنایع کوچک و متوسط به شمار می رود، 
در حال حاضر از بین رفته؛ زیرا بیشتر خانه ها و کارخانه های صنعتگران 

در گرو بانک است.
سهل  آبادی با انتقاد از قطع شدن برق واحدهای تولیدی بدون هماهنگی 
با فرمانداری ها بیان کرد: به طور مرتب برق کارخانه ها قطع می شــود و 
این در حالی اســت که اداره برق باید با فرمانداری  در موضوع قطعی برق 
هر واحد تولیدی هماهنگ باشد و متاسفانه این همکاری و هماهنگی با 

صنعتگران وجود ندارد.
وی با اشــاره به اینکه حدود 50 درصد فارغ التحصیالن دانشــگاه ها با 
معضل بیکاری روبه رو هســتند، افزود: از هر 5 خانــوار یک خانوار بیکار 
 است و این در حالی اســت که  30 درصد از زنان فارغ التحصیل دانشگاه،

کار می کنند.
رییس اتــاق بازرگانی اســتان اصفهان ادامــه داد: در تبریــز همه روزه 
پروازهای متعددی به تهران و سایر شهرها انجام می گیرد؛ اما در اصفهان 

برخوردار، نه از پرواز های متعدد خبری است و نه از هواپیماهای جدید.

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت: برای آبرسانی به عشایر استان 
اصفهان با توجه به خشکسالی و کمبود منابع آبی، به 4/5 میلیارد تومان 

اعتبار نیاز داریم.
علی اکبر نجفی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از سه هزار خانواده 
عشایر و یک میلیون رأس دام عشایر در استان اصفهان وجود دارد، اظهار 
داشت: بیش از دو میلیون هکتار از اراضی استان اصفهان در حال حاضر 

در اختیار عشایر است.
وی با بیان اینکه عشــایر هر ســاله ۱0 هزار تن گوشــت قرمز در قالب 
400هزار بره و بزغالــه را وارد بازار می کنند، اضافــه کرد: همچنین این 
عشــایر 55 هزار تن مواد لبنی را نیز از ابتدای سال جاری تاکنون به بازار 

استان اصفهان وارد کرده اند.
مدیرکل امور عشــایر اســتان اصفهان، در ادامه به وجود ۲3 هزار هکتار 
اراضی کشاورزی عشایری در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: این قشر 
 از جامعه در سال جاری برای کشــاورزی اراضی خود با مشکالت زیادی

رو به رو است؛ به گونه ای که برای مثال، خشکسالی در شهرستان سمیرم 
بی سابقه بوده است.

وی در ادامه با اشــاره به اینکه در حال حاضر آبرســانی به بیش از ســه 
 هزار خانواده عشــایر به صورت ســیار انجام می شــود، اضافه کرد: باید 
توجه داشته باشــیم که برای تامین آب شــرب دامی و انسانی عشایر در 

استان اصفهان به ۱/5میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
نجفی در ادامه با اشــاره به اینکه آبرســانی به عشــایر شهرستان های 
 سمیرم، شهرضا، دهاقان، فریدونشهر،  چادگان و جرقویه به صورت سیار

انجام می شــود، تصریح کرد: همچنین برای پروژه های آبی و کشاورزی 
عشایری نیز در استان اصفهان به سه میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

وی با تاکید بر اینکه آبرســانی برای شرب عشایر به ســه صورت سیار،  
احداث منابع ذخیره آب و خط انتقال آب توســط لوله انجام می شــود، 
ادامه داد: برای تامین آب کشاورزی نیز  استخرسازی، بازسازی و مرمت 
قنوات و ایســتگاه های پمپاژ، حفر چاه و لوله و پوشش کانال های بتنی را 

در دستور کار داریم.

مدیــر منطقــه ۱4 شــهرداری اصفهــان گفت: بعــد از میــدان امام 
 علی)ع(، ســومین میدان بزرگ شــهر، مجاور حرم حضرت زینب)س(

احداث می شود.
 علی شمســی بــا اشــاره به اینکــه منطقــه با داشــتن حــرم دختر

موســی بن جعفر به خودش می بالد،  اظهــار کرد: بعــد از میدان امام 
علی)ع(، سومین میدان بزرگ شــهر مجاور حرم حضرت زینب)س( در 

منطقه ۱4 احداث می شود.
وی افزود: با همت مسئوالن اســتان حدود ۱9 هزار هکتار برای توسعه 
حرم حضرت زینب)س( پیش بینی شــده که در همین راســتا خیابان 
45متری در سمت شمال حرم آزادسازی شــده است و در ۲۲ بهمن ماه 

سال جاری افتتاح می شود.
مدیر منطقه ۱4 شهرداری اصفهان با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه 
عنوان کرد: پارکینگ بازار کوثر منطقه ۱4 شــهرداری اصفهان، یکی از 
دغدغه های شهروندان است؛ در همین راستا مقابل بازار کوثر پارکینگ 
احداث می شود. شمسی با اشاره به اینکه تملک پارکینگ بازار روز کوثر 
منطقه انجام شــده اســت، ادامه داد: این پروژه با ظرفیت 600 دستگاه 

پارک خودرو در سال 96 به بهره برداری می رسد.
وی خاطرنشــان کرد: این پارکینگ همجوار حــرم حضرت زینب)س( 
است؛ در همین راستا پارکینگ برای پوشش این مکان هم در نظر گرفته 

شده است.
مدیر منطقه ۱4 شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه های افتتاح شده در 
منطقه ۱4 شــهرداری اصفهان ادامه داد: بوستان خطیبی و باند شمالی 

خیابان ابوریحان، با حضور شهردار اصفهان افتتاح شد.

ريیس اتاق بازرگانی:

 اصفهان در ساخت هتل
از ساير استان ها عقب تر است

مديرکل امور عشاير :

سه هزار خانواده عشاير استان 
اصفهان، آبرسانی سیار می شوند

مديرمنطقه 14 شهرداری اصفهان :

سومین میدان بزرگ شهر، مجاور حرم 
حضرت زينب)س( احداث می شود

پیشنهاد سردبیر:
فرش دستبافت اصفهان؛ گنجینه هنر ایرانی 

رییس اتحادیه رنگ و مواد شــیمیایی اســتان اصفهان گفت: ۲0 شــرکت تولید 
رنگ و مواد شیمیایی در اســتان اصفهان فعال هســتند و در تولید این مواد بعد 
 از اســتان تهران رتبه دوم کشــوری را دارند. آقای حســن خاتون آبــادی افزود:

استان های جنوبی ایران، بیشتر مشتری داخلی محصوالت رنگ ومواد شیمیایی 
استان اصفهان هســتند و بیش از 70 درصد تولیدات این شرکت ها به کشورهای 
آســیایی صادر می شــود. وی گفت: برای ورود به بازار اروپا نیاز به حمایت بیشتر 
دولت داریم و کشــورهای روسیه، افغانســتان، عراق و تاجیکســتان، ازبکستان، 
قزاقستان، ترکمنســتان، گرجستان و قرقیزســتان، مهم ترین مقصد محصوالت 
اصفهان هستند. آقای خاتون آبادی  با بیان اینکه این استان تولید کننده نخستین 
رنگ هالل آب در کشور بوده اســت، افزود : مصرف و تولید  رنگ در این  استان، به 

علت رکود در صنایع ساختمانی، کاهش چشمگیری دارد.

با توجه به کمبود سینما در پایتخت فرهنگی جهان اسالم، از سال گذشته از سوی 
حوزه هنری، نهضتی برای بازسازی سینماهای اصفهان آغاز شده است.

سال گذشته سینما فلســطین که به مدت 6 ســال  دچار رکود و تعطیلی بود، به 
همت حوزه هنری و توسط موسسه بهمن سبز، بازسازی شد و در اواخر اسفندماه 
مورد بهره برداری قرار گرفت. ســینما خانواده به عنوان دومین ســالن سینمایی 
اصفهان، قرار است به شکل پردیس سینمایی چهار سالنه بازسازی شود که به گفته 

مسئوالن، زمان تخمینی اتمام بازسازی آن، بهمن ماه خواهد بود.
هفته گذشــته، ایوبی، رییس سازمان ســینمایی کشــور، با بازدید از سینماهای 
اصفهان، قول بازســازی ســینما خانو اده را رســانه ای کرد و گفت: پس از 6 ماه، 
بازسازی این پروژه به اتمام رسیده و به عنوان یکی از مدرن ترین سینماهای کشور، 

به چرخه اکران باز می گردد.

سینما خانواده، از مدرن ترين سینماهای کشور می شوداصفهان؛ دومین تولید کننده رنگ و مواد شیمیايی کشور

ويژه

دومین سه شنبه بدون خودرو با حضور خادمان حرم 
رضوی، رنگ معنویت به خود گرفت.

 قرار است خادمان حرم رضوی از چهارباغ عبور کنند؛ 
همه با هم پچ پچ می کنند و اشــک همــراه با ذوق در 
چشمانشــان برق می زند. همه آمده بودند؛ از مردم تا 
مسئوالن. همه با دود کردن اســپند و ذکر صلوات، به 
استقبال خادمان رفتند. ســرانجام انتظارها به پایان 
می رسد و خدام آستان قدس رضوی با پرچم حرم امام 
رضا)ع( به ســمت چهارباغ حرکت می کنند. کودکی 
 سراســیمه به ســمت پرچم می دود و ســر به پرچم

می گذارد؛ انگار آرامشی وصف نشدنی گرفته است!
چهارباغ گویی مشهد شــده؛ مغازه داران مغازه خود را 

رها کرده و به سمت خادمان می دویدند...
خادم دم گرفته است: 

حریم قدس تو ای شهریار محترم اســت/ مرا ز درگه 
تو چشم رحمت و کرم اســت/ در آن مکان مقدس که 
کعبه دل هاست/ دلم خوش است که نامم کبوتر حرم 

است...
و اشک ها در میان صدای فلش عکاســان، ناخودآگاه 
پایین می چکد؛ پیر و جوان هم ندارد. دل ها روانه حرم 
امام رضا شده، اشک ها روان است و دست ها به سینه: 
»السالم علیک یا ضامن آهو! السالم علیک یا علی بن 

موسی الرضا)ع(«
گام های عشق بر زمین گذاشــته می شوند و چشم ها، 
خیس باران دوستی خاندان اهل بیت)ع( و دست ها به 

سمت آسمان معنویت دراز می شود.
آهنگ »رضا رضا« در چهارباغ پیچیده است:

دوست دارم نگات کنم تو هم منو نگاه کنی
من تو رو صدا کنم تو هم منو صدا کنی

قربون صفات برم از راه دوری اومدم
جای دوری نمی ره اگه به من نگاه کنی
دل من زندونیه تویی که تنها می تونی

قفسو وا کنی و پرنده رو رها کنی
می شه کنج حرمت گوشه قلب من باشه؟

می شه قلب منو مثل گنبد طال کنی؟
 پرچــم باالخــره بــا اشــک هــای روان مــردم و

مولودی خوانی، به انتهای چهارباغ رســید و خادمان 
حرم با مردم ســخن گفتند؛ از عشــق گفتنــد و امام 

رضا)ع(...
صلوات خاصه امام رضا)ع( نیز همــراه با نقاره خوانی 

خوانده شد و مردم از سر عشق زمزمه می کردند...

دومین سه شنبه بدون خودرو؛

اشک ها در میان صدای فلش 
عکاسان، روانه حرم رضوی شد

مصرف برق در شهر اصفهان نســبت به تابستان سال 
گذشته 7 درصد بیشتر شد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع اصفهان، در 
نشست هم اندیشی مدیران و نمایندگان انرژی ادارات 
و سازمان ها و صنایع گفت: در شهر اصفهان، از پیک بار 
989 مگاوات که در تیر 94 رقم خورد، به عدد هزار و 59 
مگاوات در مردادماه امسال رســیدیم که نشان دهنده 

افزایش 7 درصدی مصرف برق در شهر اصفهان است.
آقــای محمدمهــدی عســگری، مهم تریــن موارد 
مصرفــی در پیک بــار را روشــنایی، سیســتم های 
 سرمایشــی و یخچــال و فریزرها اعالم کــرد و گفت: 
قصدداریم با معرفی برخی از تولیدکنندگان تجهیزات 
روشــنایی و سرمایشــی پربازده، صنایــع و ادارات از 

تولیدات داخلی استفاده کنند.
وی در زمینــه کاهش مصرف انــرژی با اســتفاده از 
المپ هــای ال ای دی افزود: با وجــود تبلیغات، نتایج 
گاهی برعکس بوده اســت و برخی از مصرف کنندگان 
پس از مدتی اســتفاده از این المپ ها، بــا کاهش نور 
شدیدی مواجه شده اند که بیانگر بی کیفیتی برخی از 

کاالهای موجود در بازار است. 
وی گفت این المپ ها تولید داخل نیست و فقط عبارت 

»ساخت ایران« روی آن درج شده است.

 رییس اتحادیه پوشــاک اصفهان گفت: متخصصان طراحی 
لباس و پوشــاک ایرانی در اصفهان بســیار کم هســتند و 
هماهنگی و یکدستی نیز بین همان تعداد اندک وجود ندارد.

ابراهیم خطابخش اظهار داشــت: طراحان لباس ایرانی در 
اصفهان به دلیل اینکه مورد حمایــت قرار نگرفتند، در کنار 

یکدیگر نیستند و سلیقه ای عمل می کنند.
وی بیان داشــت: طراح باید دانش سایزبندی و الگوسازی را 

داشته باشد تا بتواند پاسخگوی ایراد تولید کننده باشد.
رییس اتحادیــه تولید پوشــاک اصفهان، با اظهــار اینکه 
تک دوزی باید کنار گذاشته شــود، ادامه داد: در کشورهای 
خارجی وقتی طراح، الگــو ارائه می دهــد، از آن الگو تعداد 
زیادی تولید می شــود؛ اما در ایران به خاطــر عدم حمایت 
این گونه نیست. وی افزود: برای کم شدن مشکالت طراحان و 
حمایت از آنها باید رسانه ای شوند تا بتوانند از تجربه یکدیگر 
استفاده کنند. خطابخش درخصوص برخورد با فروشگاه های 
متخلف در این باره افــزود: در حال حاضر اتحادیه اســتان 
اصفهان، پوشاک نامتعارف را جمع آوری و فروشگاه متخلف 
را پلمب کرده اســت؛ در صورتی که پوشاک قابل مقایسه با 
بقیه تولیدات ایرانی نیســت؛ چون از چند ماه قبل سفارش 
داده می شود و جمع آوری این پوشــاک باعث ورشکستگی 
صاحبان فروشگاه ها می شــود؛ زیرا از قبل سفارش و بابت 

خرید آن چک داده اند.

 مصرف برق در اصفهان 
افزايش يافته است

کمبود متخصص طراحی لباس 
ايرانی در اصفهان

اتحادیه پوشاکصنایع دستیانرژی

سفر 70 کشور عضو شورای 
جهانی صنايع دستی به اصفهان

 آغاز ثبت نام رشته های
بدون آزمون دانشگاه پیام نور 

۱7 کشور عضو شــورای جهانی صنایع دستی تاکنون برای 
شــرکت در هجدهمین مجمــع عمومی شــورای جهانی 
صنایع دستی اعالم آمادگی کرده اند که در این میان، هند با 
70 نفر و چین با 50 نفر، بزرگ ترین گروه های شرکت کننده 

در مجمع را تشکیل می دهند.
اســترالیا، بنگالدش، چین، دانمارک، مصر، هنــد، ایتالیا، 
اردن، قزاقســتان، کویت، لبنان، ماداگاســکار، پاکســتان، 
تایلند، امــارات، انگلیس و اروگوئه، از کشــورهای حاضر در 
هجدهمین مجمع عمومی شــورای جهانی صنایع دســتی 
در اصفهان هســتند. تاکنون بــا ثبت نام 70 نفر از کشــور 
هنــد و 50 نفر از چین برای شــرکت در هجدهمین مجمع 
عمومی شورای جهانی صنایع دستی، بزرگ ترین گروه های 
شــرکت کننده در این اجالس، مربوط به این دو کشور بوده 
اســت. اقدامات الزم برای برگزاری نمایشگاه صنایع دستی 
اجالس، در مجموعــه تاریخی چهلســتون در ردیف های 
مشخص شده با غرفه های ویژه ایران، آسیا و اقیانوسیه، اروپا و 

آمریکا و نیز چهار شهر جهانی ایران انجام شده است.
همچنین غرفه های شــرکت کننده با آثــاری برتر و فاخر از 
صنایع دستی کشــور و منطقه خود، در این نمایشگاه حضور 
دارند. اطالع رســانی عمومی به منظور ثبت نام در نمایشگاه 

صنایع دستی اجالس نیز در روزهای آینده انجام می شود.

رییس دانشــگاه پیام نور اســتان اصفهان گفت: همزمان با 
انتخاب رشته کنکور سراسری امســال، ثبت نام رشته های 
بدون آزمون کارشناســی دانشــگاه پیام نور برای پذیرش 
مهرماه ۱395 نیز انجام خواهد گرفت. مهدی یوسفی اظهار 
کرد: تمام کســانی که در کنکور سراسری شرکت کرده اند و 
رتبه قبولی در رشــته های مورد نظر خود را کسب نکرده  یا 
حتی در آزمون شــرکت نکرده اند، در صورت داشتن شرایط 
عمومــی و اختصاصی دفترچه منتشــر شــده، می توانند 
رشته های بدون کنکور دانشــگاه پیام نور را انتخاب کنند.

وی افزود: تعداد قابل توجهی از رشته های دانشگاه پیام نور، 
شــرایط پذیرش بدون آزمون را بر اســاس سوابق تحصیلی 
دارند. رییس دانشگاه پیام نور اســتان اصفهان گفت: زمان 
ثبت نام قطعی طی روزهای آینده به صورت رسمی از طرف 
سازمان سنجش اعالم خواهد شد. دانشــگاه پیام نور به دو 
شیوه کنکور سراســری و پذیرش براساس سوابق تحصیلی 
دانشجو می پذیرد که درحال حاضر داوطلبانی که در کنکور 
سراسری شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته شده یا اینکه 
برخالف ثبت نام در کنکور سراســری، موفق به شــرکت در 
جلسه آزمون نشده باشند، می توانند رشته های بدون آزمون 
دانشــگاه پیام نور را که در دفترچه انتخاب رشته مشخص 

شده، براساس اولویت های خود انتخاب کنند.

دانشگاه

فرش، این کهن صنعت و هنر ایرانیان که ریشه در تاریخ ، هویت 
و فرهنگ این مردم دارد، طی ســال های متمادی دســتخوش 
تغییر و دگرگونــی در طرح و نقش مطابق بــا خلقیات و افکار و 
اعتقادات زمان خود شد و ارزشی دو چندان یافت؛ اما رفته رفته 
و به مرور زمان، با تشــدید و تداوم رکود در اقتصاد کشور، تولید 
فرش دستباف که در ســال 93 حدود 480 هزار متر مربع بوده، 
اکنون به حداقل رسیده که این می تواند زنگ خطری باشد برای 

این هنر صنعت.
در نصف جهان این هنر بی همتا که از میان انگشتان زحمتکش 
 هنرمنــدان با ســلیقه، بر تــار و پــود دارهای بی جــان قالی

جاری می شــود و روحی تازه بــه کالبد آن می دمــد، از دوران 
صفویه که شاهانش به قالی و قالی بافی بسیار عالقه مند بودند، 
رونق بیشــتری گرفت. کارگاه های قالی بافــی دربار صفوی، با 
استفاده از بهترین مواد اولیه همواره زیر نظر شخص شاه عباس 

بزرگ به کار می پرداختند و آثار بزرگی از آن دوران در موزه های 
مطرح جهان به جا مانده است.

با ســقوط صفویه، قالی بافی در تمام مناطق ایران از رونق افتاد؛ 
تاجایی که تنها در بعضی روستاها و شهرهای کوچک، قالی بافته 
می شــد و این روند تا انقراض دوران قاجار هم ادامه داشت. در 
این میان با آســیب هایی که جنگ جهانی دوم به صنعت فرش 
وارد کرد، صادرات به بازارهای خارجی کاهش پیدا کرد و فرش 

اصفهان دستخوش لطمه های جدی شد.
از ویژگی های مهم فرش های اصفهان، می توان به اســتفاده از 
رنگ های طبیعی، پرزهای کوتاه، بافت ریز، استفاده از قندیل به 
عنوان سرترنج، استفاده از نقوش آثار باستانی و گل و برگ های 
ختایی، بافت با دارهای عمــودی، پرداخت فرش هنگام بافت و 

حفظ اصالت ایرانی در طرح و نقشه اشاره کرد.
نقش های لچک و ترنج، از عمده ترین طرح های فرش اصفهان 

است. طرح های اسلیمی که به صورت جدا از ترنج اصلی است، 
گل های شاه عباسی، طرح های ســجاده ای، محرابی ستوندار، 
درختی، شــکارگاهی، از جمله طــرح های مورد اســتفاده در 
 فرش اصفهان اســت که در اندازه های ذرع و چارک، ذرع و نیم،

 دو ذرعی، پرده ای و فرش های شــش متــری و گاهی بزرگ تر 
بافته می شود.

 ایجاد اشــتغال و کســب درآمد یکی از جنبه هــای مهم هنر
قالی بافی اســت که همواره به عنوان منبع اول کســب درآمد 
بســیاری از مردم این مرز و بوم تلقی می شود و هر نوع آسیب و 
رکود در این عرصه می تواند عالوه بر خدشــه وارد کردن به بازار 
جهانی فرش ایرانی، بر تار و پود خانواده های کشورمان هم تاثیر 
منفی داشته باشــد. در این باره باشگاه خبرنگاران گفت و گویی 
با رییس اتحادیه فروشــندگان فرش دســتباف استان اصفهان 

داشته است.
رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف استان اصفهان گفت: 

حدود ۱۱ میلیون نفراز فرش در آمد زایی دارند.
محمــود دایی افزود: اصفهان، نایین، خمینی شــهر، کاشــان، 
جوشــقان قالــی، میمــه، گلپایــگان و خوانســار، از جملــه 
تولیدکنندگان و فعــاالن عرصه صادرات فرش در این اســتان 

هستند.
در دو دهه گذشــته حدود 700 هزار بافنــده حرفه ای، تفننی، 
عشایری، روستایی و شهری در سطح استان داشتیم که این رقم 

در حال حاضر به 4۲0 هزار نفر کاهش یافته است.
عضو هیئت رییس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف استان 
اصفهان در این باره اعالم کرد: آمار فعلی تولید فرش در اســتان 
اصفهان حدود 350 هزار مترمربع اســت که تقریبا ۱۲/8درصد 

تولید فرش کشور به این استان اختصاص دارد.
ماهانی، دلیل رکود سال های اخیر این صنعت را سیاست های 
اقتصادی و برنامه ریزی نشــدن صحیــح در تزریق کمک های 
مالی از طریق بنــگاه های دولتی و بانک ها بــه تولیدکنندگان 
اعالم کرد؛ این در حالی اســت که عضو هیئت رییســه اتحادیه 
تولیدکننــدگان فرش دســتباف اعالم کرد: در کشــور آلمان، 
ایتالیا، اسپانیا و چین، ۱3 خواهرخوانده داریم که با بهره گیری 
از این ظرفیت و راهکارهای اقتصاد مقاومتی و حرکت به سمت 
سیاست های راه گشــا، می توان پایه های تولید فرش دستباف 
را قوت بخشــید. در پایان باید گفت که شــهر اصفهان یکی از 
مناطق مهم فرشبافی ایران است و جمعیت قابل توجهی از مردم 
این شــهر، از گذشته تا امروز در مشــاغل مختلف مرتبط با این 
تولیدات مشغول به کار هستند؛ بنابراین مدیران باید با شناسایی 
مشتریان بالقوه و توسعه بازار داخلی و خارجی، در حفظ این هنر 

اصیل و حمایت از شاغلین این عرصه، تالش بیشتری نمایند.

فرش دستباف اصفهان؛ گنجینه هنر ایرانی

از ويژگی های مهم 
فرش های اصفهان، 
می توان به استفاده 
از رنگ های طبیعی، 
پرزهای کوتاه، بافت 

ريز، استفاده از قنديل 
به عنوان سرترنج، 

استفاده از نقوش آثار 
 باستانی و گل و 

برگ های ختايی، بافت 
با دارهای عمودی، 

پرداخت فرش هنگام 
بافت و حفظ اصالت 

ايرانی در طرح و نقشه 
اشاره کرد

شايد قديمی ترين فرش دستباف ايرانی متعلق به سال های بسیار دور يعنی در دومین مرحله کاوش های باستان 
 شناسی رومیـ  رودنگو باشد که در منطقه پازيرک کشــف و به نام فرش پازيرک نامیده شد؛ اما تاريخ دقیق اين 

فرش ها و کشفیات ديگر اين منطقه، متعلق به قرن پنجم يا اوايل قرن چهارم تشخیص داده شده است.
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر: 

 اولین برد خانگی در شب بازگشت يحیی؟

ريو2016

اگرچه کریس رونالدو به علت مصدومیت، از خانه نظاره گر قهرمانی هم 
تیمی هایش در سوپرکاپ بود، اما با انتشار پیام تبریکی در اینستاگرام، 

قهرمانی را با دیگر بازیکنان رئال مادرید جشن گرفت.
شاگردان زیدان موفق شــدند در حالی که تا دقیقه 92 بازنده میدان 

بودند، با گل های راموس و کارواخال، فاتح سوپرکاپ اروپا شوند.

المپیک در سیطره والسکو و سالح مرگبارش
تیم ملی والیبال آرژانتین دومین بــازی اش در المپیک را هم با برد 
سه بر یک مقابل روسیه پشت سر گذاشت تا والسکو همچنان چهره 
اول ریو باشد؛ البته با سالح مهار نشدنی اش فاکوندو کونته. شکست 
ایران مقابل آرژانتین انتقادات شــدیدی را به همراه داشت؛ اما آنها 
روسیه را هم شکست دادند تا خود را به عنوان مدعی معرفی کنند. 
والســکو قبل از المپیک گفته بود ما تیم خاصــی خواهیم بود؛ که 

البته خاص هم  شدند.
هندبال و شوخی بزرگ تیم ملی قطر  

در رقابت هــای هندبــال مــردان ریــو 2016، قطر کرواســی را 
 شکســت داد. بله؛ بازیکنانی مثل زارکو مارکوویچ، دنیل شــیریچ،

 الدرا ممیشویچ، گوران استانوویچ، جوو دامژانوویچ، برتراند روینه، 
رافائل کاپوت بــه همراه چند تــن دیگر از هموطنان قطریشــان 

کرواسی را شکست دادند!
در بخش زنان آنگوال به عنــوان قهرمان دیرینه هندبال زنان آفریقا، 
این بار طوفانی آغاز کرده و با دو پیروزی از دو دیدارش در ســودای 

رتبه ای از هفتمی المپیک 1996 است.
اولین تجربه، اولین طال برای استرالیا

در حالی که ورزش های تیمی به جهت غیبت تیم های ایرانی میان 
ایرانی ها چندان دنبال نمی شوند، ورزشکاران این رشته ها با هیجان 

بسیار در حال رقابت هستند.
پرهیجان ترین رخداد تیمی در روزهای گذشته مسابقه های راگبی 
بود. راگبی که برای نخستین بار به المپیک راه پیدا کرده قدرت های 
سنتی خود را دارد. در بخش زنان، اســترالیا و نیوزیلند در فینال به 
مصاف هم رفتند و استرالیا موفق شد نخستین طالی تاریخ راگبی 
در المپیک را به دســت آورد. بریتانیا در دیــدار رده بندی مغلوب 
کانادا شد و از کسب مدال باز ماند. با پایان یافتن رقابت های زنان، از 

دیروز مسابقه های راگبی در بخش مردان آغاز شد.
رقیب سهراب مرادی هم دوپینگی شد

 توماس ژیلنســکی وزنه بــردار 9۴ کیلوگــرم لهســتان به خاطر 
مثبت بودن آزمایش دوپینگش از دهکده المپیک اخراج شــد. این 
وزنه بردار که نایب قهرمان اروپا هم است، در شرایطی که هنوز کار 
خود را در رقابت ها آغــاز نکرده بود، آزمایــش دوپینگ اش مثبت 
اعالم شد و به همین دلیل کمیته برگزاری مسابقات او را از دهکده 

اخراج کرد.
رسوايی سعودی ها  

هویت هر چهار دختر عربســتانی کــه به عنوان ورزشــکار به ریو 
اعزام شدند توسط کاربران شــبکه های اجتماعی شناسایی گردید 
و مشخص شد که آنها در واقع دانشــجو هستند وهیچگونه مهارت 
ورزشــی ندارند. این چهار ورزشــکار زن در رشــته هــای جودو، 
دوومیدانی و شمشــیربازی قرار بود به میدان بروند، اما تمام آنها به 

دالیلی نامعلوم از حضور در رقابت ها انصراف داده اند.
حجامت گسترده در اردوی آمريکا

دومین ورزشــکار آمریکایی با کبودی گرد روی شانه راست مقابل 
دوربین ها حاضر شــد، او آلکس نادور ژیمناست آمریکایی است که 
مثل مایکل فلپس پیش از شروع مســابقات دردهای خود را با یک 
روش باستانی بهبود بخشیده است. شبکه سی ان ان در یک گزارش 
بلند به این موضوع پرداخته اســت. این روش پیش از این توســط 
بازیگرانی مثل بوین پالترو و جینفر آنیســتون مورد اســتفاده قرار 

گرفته بود. 
همسفران ويژه سلیمی در راه ريو

پروازی که بهداد ســلیمی و محمدرضا براری را به سائوپولو رساند 
دو میهمان ویژه داشت که به محض فرود در فرودگاه طی عملیات 
پلیسی و امنیتی دستگیر و بازداشت شــدند. بهداد سلیمی درباره 
این موضوع گفته:  بــه محض اینکه درهای هواپیما باز شــد تعداد 
زیادی نیروی امنیتی و ویژه وارد هواپیما شــدند و دو فرد مشکوک 
به عضویت در گروه داعش را دســتگیر کردند. هر در نفر با شــکل 
و شــمایل اعضای این گروه )ریش های بلند و دشداشــه( در پرواز 
حضور داشــتند که پلیس به هر دو دســتبند زد و منتقلشان کرد.

سلیمی ادامه داد: همه ترســیده بودند، هر آن منتظر بودیم صدای 
انفجاری بلند شــود. خیلی وضع بدی بود که خدا را شــکر به خیر 

گذشت.

پیام تبريک کريس رونالدو 
به بازيکنان رئال

تلگرام های حاشیه ای المپیک ريو

فضای مجازی

یوونتوس قصد دارد تا با فروش ســیمونه زازا، بودجه الزم برای 
خرید نمانیا ماتیچ، هافبک صرب تبار چلسی را به دست آورد.

بعد از جدایی پوگبا، بیانکونری ها قصد دارند تا به هر نحوی یک 
هافبک دفاعی به جمع بازیکنان خود اضافه کنند که از ماتیچ به 

عنوان جدی ترین گزینه نام برده شده است.
 البته ســیمونه زازا بارها عنوان کرده که هرگــز قصد جدایی از 
یوونتوس و خروج از ســری آ را ندارد، اما ممکن اســت یووه این 

مهاجم جوان را برای خرید ماتیچ به فروش برساند.
 ولفســبورگ با پیشــنهادی 25 میلیون یورویی قصد داشــت 
 زازا را بــه خدمت بگیرد؛ اما مهاجم ســابق ساســولو این گزینه 
را رد کرد. البته گزینه کار کردن با آنتونیو کونته، ممکن اســت 
زازا را مجاب کند تا به عنوان بخشی از قرارداد ماتیچ راهی لندن 

شود.

سرمربی فرانســوی رئال مادرید پس از قهرمانی تیمش در سوپرجام 
اروپا از کاپیتان کهکشــانی  ها بابت ایفای نقش ناجــی آنها در بازی 
برابر ســویا تمجید و در عین حال به بازی خوب حریف اعتراف کرد.

زین الدین زیدان، گفت: باید به ســویا بابت عملکرد فوق العاده اش در 
این بازی تبریک گفت. گاهی اوقات انجام چنین بازی های بزرگی دو 
روی متفاوت دارد و شما در این بازی شــاهد چنین چیزی بودید. در 
نهایت این ما بودیم که بازی را بردیم، اما ســویا هم واقعا خوب بازی 

کرد.
سرمربی ۴۴ ساله کهکشانی ها در پایان اعتراف کرد که شاید سویای 
تحت هدایت خورخه سامپائولی هم به اندازه تیم او الیق قهرمانی در 
سوپرجام اروپا بوده است. وی تاکید کرد: من مطمئن نیستم که آیا ما 
استحقاق پیروزی در این بازی را داشتیم یا نه؛ چرا که در این مسابقه 

شاهد ارائه یک بازی فوق العاده از سوی سویا بودیم.

 قربانی کردن زازا
 برای جذب ماتیچ

زيدان: مطمئن نیستم شايسته 
قهرمانی بوده باشیم

پس از آنکه قربان بردیف سرمربی سرشناس تیم فوتبال روستوف به خاطر 
مشکالت مالی این باشگاه را ترک کرد به نظر می رسد در این باشگاه روسی 
انقالبی به پا شــده و اکثر بازیکنان به دنبال اتمام قراردادشان با این باشگاه 
و جدایی هستند. روزنامه ایزوستیای روســیه به نقل از منابع آگاه خبر داد: 
تمام بازیکنان کلیدی روســتوف آماده جدایی از این تیم هستند. احتمال 
دارد اکثر بازیکنان راضی شــوند تا قراردادشان را فســخ کنند و به عنوان 
بازیکن آزاد به صورت مجانی این باشگاه را ترک کنند. روستوف در شرایط 
سختی قرار دارد و بســیاری از بازیکنان می خواهند از این تیم جدا شوند.

روستوف در این فصل ســردار آزمون و سعید عزت اللهی دو ستاره ایرانی را 
در ترکیب خود دارد.

بحران بزرگ در تیم آزمون و عزت اللهی راه حل منصوريان برای نجات استقاللرضايیان می تواند به تبريز برود

دربی تبریز بین ماشین سازی و تراکتورسازی! تصور 
این بازی یکی دو ســال پیش خیلی دور از ذهن بود. 
ماشین ســازی در لیگ دوم روزگار می گذراند. این 
تیم به خاطر مشــکالت مالــی، چند بار تا آســتانه 

انحالل پیش رفت.
شــهرداری تبریز تصمیــم به انصــراف از تیم داری 
در فوتبال و حمایت از ماشــین ســازی می گیرد  و 
 در نتیجه امتیــاز حضور خــود در لیگ یــک را به 
 ماشــین ســازی می دهــد و ایــن تیم هــم بعد از 
کش و قوس های فراوان و با هدایت نادر دست نشان 
 در نیم فصل اول و رسول خطیبی در نیم فصل دوم به

 لیگ برتر صعود می کند و اکنــون دربی تبریز بین 
تیم های ماشین سازی و تراکتورسازی.

 محبوبیت ماشــین ســازی در تبریز کمتــر از تیم 
تراکتــور ســازی نیست.ماشــین ســازی همانند 
تراکتورسازی قدیمی و  ریشه دار و در یک کالم تیم 
باهویتی است و حمایت شــهرداری تبریز از این تیم 

یک اقدام درخورتحسین بوده که موجب احیای یکی 
از تیم های قدیمی فوتبال کشور شده است.

 دربــی تبریز پرشــور برگزار می شــود و بی شــک 
بازی خوبی از آب در خواهد آمد. رســول خطیبی با 
 فوتبال دفاعی، بیگانه است و نیاز به اشاره نیست که 
 خــط حملــه تیــم تراکتورســازی بــا حضــور
  ادینهو قدرتمند اســت و تــا به این جــای کار هم
  بــا 5 گل زده بهتریــن تیــم حمله ای لیــگ برتر

 است.
 به جذابیــت های این بــازی می شــود انگیزه های 
 پنهــان رســول خطیبی را هــم اضافه کــرد. مربی 
جوانــی کــه در همــان ابتــدای راه، ســرمربی 
تراکتورســازی شــد و انصافا هم خوب کار کرد؛ اما 
مشــخص نشــد به چه دلیل از این تیم رفت یا کنار 

گذاشته شد.
خطیبی تــا هفته ســیزدهم لیــگ چهاردهم، تیم 
 ســوم جدول بود؛ اما تغییــر مدیریت در باشــگاه و 

موضع هایی که علیه ســرمربی جــوان به وجود آمد 
ســبب شــد که رســول خیلی زود از تراکتورسازی 
خداحافظی کنــد در حالــی که دو هفتــه پیش از 

خداحافظی تیم در صدر جدول بود!
آن روزها گذشــته؛ اما رســول خطیبی هنوز بر این 
 باور است که رفتار خوبی با او نشد و اگر به وی اجازه 
می دادند شــاید این روزها کلکســیون افتخاراتش 
رنگین تر بــود. هر چند هدایت تیم های گســترش 
فوالد و ماشــین ســازی به لیگ برتر برای این مربی 

جوان آن هم در ابتدای راه افتخارات کمی نیست.
رســول خطیبی برای این بازی انگیــزه های پنهان 
دارد. اینکــه ثابت کند مربی جوان و به روزی اســت 
و شایســتگی ادامــه حضــور در رأس کادر فنــی 
تراکتورســازی را داشــت. هــر چنــد دور از ذهن 
 نیســت این اتفاق در آینده تکرار شــود. پیروزی در 
دربی تبریز به رقم خوردن این اتفاق در آینده کمک 

خواهد کرد.

ادای احترام 
به شهدای مدافع حرم در المپیک  دربی تبريز و انگیزه های پنهان خطیبی

 در حاشیه مســابقه والیبال ایران با لهستان، تماشاگران به شــهدای مدافع حرم
 ادای احترام کردند.

ســاعت 30 دقیقه بامداد دیروز تیم ملی والیبــال ایران به مصــاف تیم والیبال 
لهستان در ادامه بازی های المپیک ریو 2016 رفت.

در این بازی که تماشاگران ایرانی نیز حضور داشتند تعدادی از هواداران تیم ملی 
ایران با در دست داشتن پرچمی به شهدای مدافع حرم ادای احترام کردند.

قاب روز انگیزه روز

 علیرضا منصوریان و اســتقالل اصال وضــع خوبی ندارند. 3 بــازی و تنها
 1 امتیاز گواه بر این موضوع است و حاال مربی آبی ها در آستانه هفته چهارم 
و دیدار با پیکان سعی دارد هر طور شده برنده باشد تا تیم را از این وضعیت 
 خارج کند. البته عالوه بر اینکــه منصوریان در این بــازی همه جوره برد

 می خواهد،سعی دارد که با تغییر ســبک در بازی استقالل، تحولی در این 
تیم ایجاد کند و قصد دارد از این به بعد تیمش کامال هجومی ظاهر شــود. 
انگار او خودش در جلســات با بازیکنان تیمش به آنها گفته که در صورت 
زدن گل به حریفان، بــاز هم برای زدن گل های بیشــتر تالش می کنند. 
تاکتیکی هجومی که علــی منصور می خواهد از طریــق آن امتیاز های از 

دست رفته را جبران کند.

  بعد از آنکه برانکــو ایوانکوویچ اعــالم کرد که رامیــن رضاییان را 
نمــی خواهــد، گمانه زنی هــا از حضور ایــن بازیکــن در تیم های 

تراکتورسازی و ذوب آهن قوت گرفته است.
این در حالی اســت که حتی عنوان شــده رضاییان با پرســپولیس 
قرارداد دارد و حضــور وی در تیم های دیگر بایــد به صورت قرضی 

اتفاق بیفتد.
مصطفی شهبازی مسئول نقل و انتقاالت سازمان لیگ گفت: قرارداد 
رامین رضاییان با پرسپولیس فسخ شــده و از نظر ما او بازیکن آزاد 
اســت. البته ما از قرارداد او با تیم ریزه اســپور خبر نداریم ولی او در 

ایران با پرسپولیس قرارداد ندارد و می تواند به تیم های دیگر برود.
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درحاشیه

 کمیته فوتسال بعد از انتخاب ســیدرضا افتخاری به عنوان 
سرپرست باشگاه استقالل شرایط ویژه ای پیدا کرده است. از 
یک طرف خیلی ها اعتقاد دارند مشغله باالی کاری در باشگاه 
استقالل به افتخاری اجازه نمی دهد که وی تمرکزش را روی 
فوتسال حفظ کند و از سوی دیگر افتخاری تاکید دارد که تا 
پایان مسابقات جام جهانی فوتسال در این کمیته به کارش 
ادامه خواهــد داد. در هر دو صورت آنچــه که قطعی به نظر 
می رسد انتخاب رییس جدید برای کمیته فوتسال طی یکی، 
دو ماه آینده اســت و از همین حاال رایزنی هایی هم در این 

ارتباط صورت گرفته است.
یکی از افرادی که از مــدت ها قبل شــائبه هایی پیرامون 
حضــورش در کمیته فوتســال حضور داشــت، علی اکبر 
ابرقویی نژاد رییس پیشــین هیئت فوتبال استان اصفهان 
بود. گمانه زنی ها از حضور ابرقویی نژاد در کمیته فوتســال 
با استعفای او از هیئت فوتبال استان اصفهان قوت گرفت و 
حاال با انتخاب افتخاری به عنوان سرپرست باشگاه استقالل 

رنگ جدی تری به خود گرفته است. 
این در حالی اســت که ابرقویی نژاد کارنامه  قابل اتکایی در 
فوتسال ندارد و حتی اختالفات وی با مسئوالن تیم فوتسال 
کاشی نیلوی اصفهان در ســال گذشته منجر به انحالل این 
تیم در میانه های لیگ برتر شد. ابرقویی نژاد همچنین یکی 
از افرادی بود که سال گذشته در برگزاری مسابقات فوتسال 
جام باشگاه های آسیا در اصفهان، چالش زیادی با فدراسیون 
فوتبال داشــت و کم کاری های هیئت فوتبــال اصفهان در 
جلسه با علی کفاشیان به تذکر جدی فدراسیون فوتبال به 

هیئت اصفهان ختم شد.
البته حضور ابرقویی نژاد در کمیته فوتسال می تواند فرضیات 
»باند اصفهانی« در فدراســیون فوتبال را تقویت کند. این 
فرضیه قبل از انتخابات فدراســیون فوتبال با حضور مهدی 
تاج، محمود اسالمیان و محمدرضا ساکت آغاز شد و حاال با 
ریاست مهدی تاج در فدراسیون و انتخاب ساکت به عنوان 
مشاور و مدیر تیم های ملی می تواند پای یک اصفهانی دیگر 

را به فدراسیون و این بار در کمیته فوتسال باز کند.
گزینه اصلی دیگر فدراســیون فوتبال برای کمیته فوتسال، 
عباس ترابیان اســت. ترابیان که پیش از این سابقه ریاست 
در این کمیته را دارد، در چند ســال اخیر در پست ریاست 
کمیته فنی و توسعه کار کرده است. ارتباط نزدیک ترابیان با 
کفاشیان و سابقه حضور وی در کمیته فوتسال کنفدراسیون 
فوتبال آسیا از جمله عواملی است که می تواند او را به عنوان 

گزینه اصلی جانشینی سیدرضا افتخاری مطرح کند.

بررسی گزينه های جانشینی افتخاری؛

لهجه کمیته فوتسال هم 
اصفهانی می شود؟

سبزپوشــان اصفهانی پس از آنکــه اولین برد فصــل را در اهواز 
 جشــن گرفتند امشــب برای ثبــت اولین پیــروزی خانگی در 

لیگ شانزدهم تالش خواهند کرد.
 امشب  ورزشــگاه فوالدشــهر محل مالقات دوحریفی است که 
رویه کامال متفاوتــی در نقل و انتقاالت اخیــر در پیش گرفتند. 
گســترش فوالد با اینکه تیم باســابقه ای در لیگ برتر به حساب 
نمی آید و امسال چهارمین سال حضورش را در سطح اول فوتبال 
ایران پشت سر می گذارد در دوران آماده سازی پیش فصل، بسیار 
پرسروصدا بود. نماینده تبریز نه فقط در اردوی ترکیه با حریفان 
اروپایی مسابقه داد که در نقل و انتقاالت نیز بازیکنان نامداری را 
جذب نمود. در مقابل، ذوب آهن که با معضل کاهش چشــمگیر 
بودجه دســت و پنجه نرم می کند نه بــه اردوی خارجی رفت و 
نه در نقل و انتقاالتی که البته هنوز هم به پایان نرســیده اســت 
جذب ستاره ها را در دســتور کار قرار داد. ذوب آهن که برخالف 
حریف نســبتا تازه واردش در تمامی ادوار لیگ حرفه ای حضور 
داشته است بنا را بر حفظ اسکلت اصلی تیم فصل پیش گذاشت؛ 

هرچند که در این میان چند بازیکن مهم را هم از دست داد.
رویه پرســروصدای تیم متمول تبریزی دســت کم تــا به اینجا 

جواب نداده و گســترش فوالد تنها تیم لیگ برتری اســت که با 
سپری شدن سه هفته از مسابقات لیگ برتر هنوز موفق به گلزنی 
نشده اســت. البته تا قبل از هفته ســوم عدد صفر نه فقط برابر 
تعداد گل های زده این تیم که مقابل تعــداد گل های خورده آن 
هم قرار داشت؛ اما دروازه گسترش سرانجام در دیدار هفته سوم 
برابر پرسپولیس باز شد تا این تیم روی اشــتباه یکی از بهترین 

خریدهای خود؛ یعنی خسوس اولین گل فصل را دریافت کند.
در مقابل، ذوب آهن که با یک باخت بیرون از خانه و یک تساوی 
خانگی اصال لیگ را خوب شــروع نکرده بود هفته گذشــته در 
مسابقه ای که در آن یحیی گل محمدی از سوی مدیریت باشگاه 
از همراهی تیم منع شــده بود اولین برد فصــل را با یک پیروزی 
دلچســب 2 بر صفر برابر فوالد در ورزشــگاه غدیر اهواز جشن 
گرفت. سبزپوشان اصفهانی امیدوارند تا در شب بازگشت یحیی 
به نیمکت این تیم هم اولین پیــروزی خانگی را به نام خود ثبت 

کنند.
اتفاقا 10 ماه پیــش و در آخرین رویارویی دو تیم در ورزشــگاه 
فوالدشهر نیز شــاگردان گل محمدی امیدوار بودند تا اولین برد 
خانگی را در نهمین هفته از لیگ پانزدهم جشــن بگیرند؛ اما به 

یک تســاوی بدون گل در ورزشگاه فوالدشــهر قناعت کردند تا 
طلسم آنها در نهایت در هفته یازدهم برابر راه آهن شکسته شود.

سبزپوشــان اصفهانی اما از آخرین مســابقه خود برابر گسترش 
فوالد اصال خاطره خوشی ندارند. در اولین بازی رسمی ذوب آهن 
در ســال 95 بود که تیم اصفهانی بازی 3 بر یک برده را به شکل 
عجیبی با حســاب 3 بر ۴ در ورزشــگاه بنیاد دیــزل به میزبان 

تبریزی واگذار کرد.
باید دید با بازگشــت گل محمدی به نیمکت ذوب آهن اولین برد 
خانگی تیم اصفهانی در لیگ شــانزدهم رقــم می خورد یا اتفاق 

دیگری می افتد.
بازگشت ويسی به خوزستان

ســپاهان به فاصله پنج روز پس از آنکه با بردی قاطع و نتیجه ای 
پرگل قهرمان اهوازی لیگ برتر را در ورزشــگاه فوالدشــهر به 
زانو در آورد در اســتادیوم تختی آبادان به مصاف دیگر نماینده 
خوزســتان می رود. از قضــا طالیی هــای آبادان نیز بــه مانند 
طالیی پوشــان اصفهانی با یک پیروزی روحیه بخش به این بازی 

رسیده اند.
 یک روز قبل از آنکه ســپاهان، استقالل خوزســتان را با حساب

 سه بر یک مغلوب کند، شــاگردان نادر دست نشان هم دست به 
کار بزرگی زده و اســتقالل تهران را در ورزشگاه آزادی با نتیجه 

دوبر یک شکست داده بودند.
به عبارت دیگــر، طالیی های اصفهان و آبــادان بالفاصله پس از 
 برتری برابر دو تیم اســتقالل نام اهــوازی و تهرانــی در تقابل

 رو در رو به یکدیگر رســیده اند. جدای از نتیجه درخشان هفته 
قبل بیالن، کار دوتیم هم با گذشت سه هفته از شروع رقابت های 
لیگ برتر مثبت است. ســپاهان پس از آنکه فصل را با یک باخت 
خانگی شروع کرد با دو برد پیاپی، خود را به باالی جدول رساند و 
فعال پشت سر پرسپولیس صدرنشین دوم است. نفت هم پس از 
دوتساوی متوالی بدون گل همانطور که گفته شد استقالل را برد 

و به رده پنجم جدول رسید.
شاگردان عبدا... ویســی برای آنکه به روند خوبشان در لیگ برتر 
ادامه دهند چاره ای ندارند تا از آبادان با دســت پــر به اصفهان 
بازگردند هرچنــد که ناگفته پیداســت آنها برای به ســرانجام 
رســاندن موفقیت آمیز این مأموریت در گرمای آبــادان و البته 
در حضور هواداران پر شــور نفت، کار بسیار دشــواری پیش رو 

خواهند داشت.
احســان حاج صفی کــه در دیدار برابر اســتقالل خوزســتان 
محرومیت یک جلســه ای به جا مانده از لیگ پانزدهم را پشــت 
سر گذاشت در این مسابقه اجازه بازی دارد و احتماال در ترکیب 
ســپاهان جایگزین فرید بهزادی کریمی خواهد شد که به خاطر 
مصدومیت قادر به همراهی طالیی پوشــان اصفهانی در سفر به 

آبادان نیست.

هفته چهارم لیگ برتر فوتبال؛

اولین برد خانگی در شب بازگشت یحیی؟

 هفته چهارم رقابت های لیگ برتر فوتبال خلیج فارس امروز با برگزاری 7 ديدار پیگیری می شــود که در اين روز 
تیم های اصفهانی ذوب آهن و سپاهان به فاصله  زمانی 15 دقیقه،  به مصاف حريفانشان  می روند.

شاگردان عبدا... 
ويسی برای آنکه 
به روند خوبشان 

در لیگ برتر ادامه 
دهند چاره ای 

ندارند تا از آبادان با 
دست پر  به اصفهان 

بازگردند 
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روان شناسی شخصیت 

داستان  کوتاهحکایت 

پیشنهاد سردبیر: 
به دیگران احترام بگذارید
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دانستنی ها

آیا می دانید ۸۰ درصد موجودات دنیا را حشرات تشکیل داده اند.
آیا می دانید تنها حیوانی که نمی تواند شنا کند شتر است.

آیا می دانید روباه همه چیز را خاکستری می بیند.
آیا می دانید گربه قادر نیست مزه شیرین را تشخیص دهد.

آیا می دانید یک گرم سم مار کبری می تواند ۱۵۰ نفر را بکشد.
آیا می دانید حس چشــایی نوعی پروانه بزرگ ۱۳ هزار بار دقیق تر 

از انسان است.
 آیا می دانید الما شــتر بدون کوهانی اســت که به هنگام عصبانیت

 بر صورت طرف مقابل تف می اندازد.
آیا می دانید قلب گنجشــک ۱۰۰ بــار در دقیقه می تپــد و اینکه 

گنجشک ها روی زمین می پرند.
آیا می دانید فیل تنها حیوانی است که می تواند ایستادن روی سر و 

گردن را یاد بگیرد.
آیا می دانید یک موش کور ۱۴ سانتی می تواند در یک شب، تونلی 

به طول ۴/۹۱ متر حفر کند.
آیا می دانید مرغ ها برای تخم گــذاری احتیاجی به خروس ندارند و 

خروس فقط برای بارور کردن تخم است.
آیا می دانید کرم های ابریشم در ۵۶ روز ۸۶ هزار برابر وزن خود غذا 

می خورند.
آیا می دانید دارکوب ها قادرند ۲۰ بــار در ثانیه به تنه درخت ضربه 

بزنند.
آیا می دانید زمان گردش ســیاره عطارد به دور خــود ۲ برابر زمان 

گردش آن به دور خورشید می باشد.
آیا می دانید ۹۰ سم مارها، از پروتئین تشکیل یافته است.

مثبت اندیشی

 2- تنفس آگاهانه: فقط کافی است که چند دقیقه از وقت خود را به 
تنفس آگاهانه اختصاص دهی تا نتیجه عالی آن را مشاهده کنی. نفس 
را برای لحظه ای در ســینه ات حبس کن و سپس عمل بازدم را انجام 
بده. در عمل دم و بازدم باید حواســت جمع باشــد. وقتی می خواهی 
کاری ذهنی انجام بدهی، باید آگاهانه نفس بکشــی. به جز زمان حال  
به چیز دیگری نیندیشی. تنفس، ذهنت را آرام می کند و به تو روحیه 

می بخشد و شادی و شفافیت ذهنی را به ارمغان می آورد. 
3- مراقبه: موجب آرامش روح، روان و سالمتی تو می شود. منظور از 
مراقبه این است که افکار مزاحم را رها کنی. برای مدت کوتاهی افکار 
را از ذهنت بیرون کنــی و به هیچ چیز فکر نکنی تــا به آرامش درون 
برســی. مراقبه یعنی رهایی ذهن از افکار یعنــی در ذهن خود خالء 

ایجاد کنی و با خود درونت ارتباط برقرار نمایی. 
4- شکرگزاری: داشتن نعمت های الهی مانند آب آشامیدنی سالم، 
سرپناه و خورد و خوراک خودش موهبتی الهی است که به خاطر آنها 
باید خدا را شکر کنی. همین که سالم هستی و نفس می کشی خدا را 
شکر کن. با تمرین شــکرگزاری، در قلبت را به سوی عشق و مهربانی 
و پذیرش بیشــتر نعمت های الهی باز می کنی. وقتی در هر حال و به 
خاطر هر نعمتی چــه کوچک و چه بزرگ خدا را شــکر کنی، خدا هم 
 نعمت های بیشتری را به تو عطا می کند و ارتباط تو با زندگی قوی تر

 می شود. هر روز مدت ده تا یک ربع ساعت را به شکرگزاری اختصاص 
بده و تمام نعمت های الهی را از نظر بگــذران و بابت تک تک آنها خدا 

را شکر کن. 
ادامه دارد...

اگر به تو و مادرت اعتماد نداشــتم هرگز عزیزترین فرد زندگیم  
 که یادگار همســرم هســت را به دســت شــما نمی ســپردم.

 این جمالت را که می گفت اشــکش سرازیر شــد و دیگر طاقت 
نیاورد برای اینکه اشــک هایش را پنهان کند به ســمت حیاط 
رفــت و بعد از پنــج دقیقه با دختــرش برگشــت و دخترش را 
 به من و مــن را بــه دختــرش معرفی کرد. اســمش نــدا بود 
چشــم هایش مشــکی و با قدی متوسط و لباسی ســاده به تن 
داشــت؛ متانت خاصــی درچهــره اش موج مــی زد، کمی هم 
خجالتی بود بعد از معارفه به ســمت خانه بــه راه افتادیم. در راه 
حرفی بین ما رد و بدل نشــد هرکس به چیــزی فکر می کرد و 
به سرنوشــتی که قــرار بود برایش رقــم بخورد می اندیشــید.

صدای راننده که می گفت رســیدیم افکار همه را به هم ریخت 
احمد آقا پیش دســتی کرد و کرایــه ماشــین را پرداخت. بعد 
از احوال پرســی با مــادرم و صرف چای و کیک، شــروع کردیم 
 به تعریــف از خاطرات گذشــته ،گاهی از شــنیدن یک خاطره

 مــی خندیدیم و گاهــی هم ناراحت می شــدیم مــن و احمد 
آقــا بعد ازخــوردن ناهــار دنبال کارهــای ثبت نــام دخترش 
رفتیــم و وقتــی احمد آقــا از هر جهــت خیالش راحت شــد 
رو بــه من کــرد و گفت: مجیــد جان مــن دیگر در این شــهر 
کاری نــدارم باید برگــردم تو را به خــدا و دختــرم را هم به تو 
می ســپارم همان طور کــه پدرت بــه من اعتماد داشــت من 
هم به تــو اطمینــان دارم از قول مــن از مــادرت خداحافظی 
 کــن. اصرارهای من بــرای ممانعــت از رفتنش بــی فایده بود

 احمد آقا رفت و من را با کوله باری مسئولیت تنها گذاشت.
از فردای آن روز بیشــتر تالش می کردم و بیشتر کار می کردم 
و برای خوشــبختی و رفاه ندا و مادرم از جان مایه می گذاشتم. 
ورود ندا به زندگی ما باعث شده بود مادرم از تنهایی خالص شود 

و یک همدم برای خودش داشته باشــد. مادرم دیگرافسرده نبود 
و روحیه تازه ای پیــدا کرده بود. ندا هم کــم و بیش در کارهای 
خانه بــه کمک مادرم می آمــد. از پدر ندا گاهی نامه به دســتم 
 می رســید و من هم از وضعیت ندا برایش می نوشــتم. تا اینکه 
نامه ای از احمد آقا به دســت من نرســید و نامه هــای که من 
برایش می فرســتادم برگشــت می خورد! بعد ها توسط یکی از 
دوستانش فهمیدم به زندان افتاده ولی من از این جریان چیزی 
 به دختــرش نگفتم و دخترش هــر وقت از حال پدرش ســوال

 می کرد مــی گفتم حالش خوب اســت و در یکی از شــهرهای 
 دور مشــغول به کار اســت و مرتب برای خــرج تحصیل تو پول 
می فرســتد و ندا هــم از این بابت خوشــحال می شــد. روزها 
سپری می شــد و ندا ترم های دانشــگاه را یکی پس از دیگری 
 پاس می کرد و اکثر اوقات مشغول مطالعه بود و زیاد همدیگر را

 نمی دیدیــم ولی بــا این حال نســبت به او حســاس شــده 
بــودم و کارهایــش را زیر نظــر داشــتم رفتارش بــد جوری 
برایم مهم شــده بــود و زمانــی کــه برایــش کاری انجام می 
دادم و از من تشــکر مــی کرد سراســر وجودم گرم می شــد. 
لبخندهایش همیشــه در ذهنم بــود، نمی خواســتم باور کنم 
 ولی عاشــقش شــده بودم نمی دانســتم از کی و از کجا؟ فقط

 می دانستم در وجودم رخنه کرده اســت. خیلی دوست داشتم 
نظر ندا را نسبت به خودم بدانم ولی افســوس که توان گفتنش 
رانداشــتم و با خیال اینکه ندا هم به فکر من است خودم را فریب 
می دادم. یک روز که ســر کارم بودم مادرم زنگ زد و گفت عصر 
کمی زودتر بیا و میوه و شیرینی هم بخر پرسیدم میوه و شیرینی 

برای چه؟ گفت تو بخر تا بعدا برایت توضیح دهم.
غروب با میوه و شیرینی به خانه رفتم و با کنجکاوی علت را جویا 
شدم. مادرم گفت:یکی ازهمسایه ها قرار است برای پسرش بیاید 

خواســتگاری ندا. حرف مادرم تمام نشــده بود که با صدای بلند 
گفتم مگر ندا درســش تمام شــده؟ هنوز بچه است تازه پدرش 
هم که نیســت. مادرم که به این رفتار من مشــکوک شــده بود 
 گفت: پســرم اینها که نمی خواهند ندا را امــروز عقد کنند فقط 
می خواهند بیایند و ببینند که به درد هم مــی خورند یا نه. من 
که بد جوری خراب کاری کرده بودم با تکان دادن ســر موافقت 
خودم را اعالم کردم. وقتی خواســتگارها رفتنــد با ندا صحبت 
کردم و نظرش را پرســیدم وقتی گفت هنــوز درس دارم و االن 
خیلی زود اســت نفس عمیقی کشــیدم و خیالم راحت شــد. 
 خواســتگارهای بعدی هــم با دالیلــی مختلف توســط ندا رد

 می شــدند. ندا موفق به اخذ مدرک مهندســی ساختمان شد. 
پدر ندا به علت بیماری از زندان مرخص و در بیمارستان بستری 
گردید. احمد آقا دچار آســم شدید شــده بود و امیدی به زنده 
ماندنش نبود و از من خواسته بود به همراه دخترش به دیدارش 
 برویم گرچه اجل بــه او مهلت نداد تا دختــرش را ببیند ولی در

 نامه ای از من خواســته بود برای شــاد کردن نــدا هر کاری که 
 می توانم انجام دهم و برای خوشــبختی او کوتاهــی نکنم. ندا 
می گریســت و نامه پدرش را می خواند و من غــرق افکار خودم 
بودم. چند ماهی از مرگ پدر ندا می گذشــت و کم کم اوضاع به 
حالت اول برگشــته بود. یک روز مادرم از قول ندا به من گفت که 
او از خانه ماندن خسته شــده و قصد دارد در شرکتی مشغول به 
کار شــود. اول مخالفت کردم ولی بعد دیدم اگر به کار مشــغول 
باشد مرگ پدرش را فراموش می کند و با کار کردن ندا موافقت 
کردم؛ ولی ای کاش قبول نمی کردم. ندا از وقتی به شرکت رفت 
رفتارش عوض شــد. و وقتی علت را می پرسیدم خستگی کار را 
بهانه می کرد.این وضع برای من قابل تحمل نبود و برای خالصی 
 از این شــرایط تصمیم گرفتم با ندا صحبت کنــم و از راز دلم که

 ســال ها پنهانش کرده بودم برایش بگویم. یــک روز صبح که 
مادرم بیرون رفته بود، از ندا خواســتم که کمی صبر کند تا با او 
حرف بزنم.با صدای لرزان گفتم: برایم سخت است ولی راستش.. 

راستش... حرفم را برید و گفت: چه درخواستی؟ 

»خیـانت« )قسمت دوم( 

6- چهره لوزی یا یشم چهره:
مانند سنگ یشم زیبا و مرموز، همواره با ارزش بوده و نشانه 

بخت و اقبال خوب است. 
این افراد فکور، ثابت قدم، قوی، مغــرور، لجوج، کینه ای و 

برخی مسئولیت ناپذیر هستند. 
در اوایل زندگی، دیگــران ارزش آنها را نمی دانند. برخی از 

آنها فقیر به دنیا می آیند.
 اغلب ارزیابی آنها کار مشکلی اســت. توانایی خوبی برای 
مبارزه دارند و از هر فرصتی اســتفاده می کنند که ممکن 
است از نظر مردم غیر عادی باشــد. اکثرا وظایف خود را به 

بهترین نحو انجام می دهند. 

 7- چهره بیضی یا تخم مرغ چهره:
مشــابه چهره لوزی اســت؛ اما بدون زاویه. این افراد قانع، 
صبور، مهربان، فعال و توقعاتشــان کمتر از توانایی هایشان 

است. معموال پیشرفت زیادی نمی کنند. 
8- چهره مثلثی یا کوه چهره: 

این افراد اراده قوی همچون کوه دارند و دشوارترین کارها 
را انجام می دهند.

 رازدار، موفق در زندگــی خانوادگی، با اعتمــاد به نفس، 
 قوی، لجوج، فعال و سخت کوش هســتند. جنگجو به دنیا

 می آیند. هرگز دچار رنجش نمی شــوند. معموال درشت 
هیکل و چاق هستند، دوســتان کمی دارند و در تجارت و 

مدیریت موفق هستند. 
9- چهره مثلثی برعکس )قاعده به ســمت باال( یا 

آتش چهره:
این افراد پــر قــدرت، درخشان، حســاس، جاه طلب و با 
درک باال هستند.  پیشانی وسیع آنها نشــانه هوش زیاد و 
مغز بزرگ آنهاست. در انتخاب دوســت و همسر به خاطر 
 حساســیت زیاد اشــتباه می کنند و این حساسیت باعث 
می شــود که در کار و تصمیم گیری دچار مشــکل شوند 

کامال هم به ضررشان تمام می شود. 
به مــردم اعتماد ندارند. حتــی به اتفاقاتی کــه در جلوی 

چشمشان می افتد اطمینان ندارند. 

به دیگران احترام بگذاریــد. احترام به دیگران همانند 
تحسین نکات مثبت به سوی شــما باز می گردد. اگر 
فردی مانند خود شما باشــد احترام گذاشتن به او کار 
دشواری نیست، مهم این است که به آنهایی که با شما 
تفاوت دارند احترام بگذارید. همیشــه پاسخ احترام، 
احترام است؛ اما اگر کسی به شــما بی احترامی کرد 
بهترین روش مقابله با او که هیچ آسیبی به شخصیت 
شما وارد نمی کند بی اعتنایی است. بسیار توجه کنید 
که در روابط خانگی و خصوصا ارتباط با والدین پاسخ 
شما در هر شــرایطی احترام است. احترام گذاشتن را 

در همه جا و در همه حال تمرین کنید. 
خود را به دیگران معرفی کنید 

یک ویژگی خاص کســانی که برخوردار از اعتماد به 
نفس بسیار هستند، آن اســت که این افراد در اولین 
برخورد، خود را بــه دیگران معرفی مــی کنند. مثال 
شخصی به مالقات مدیر عامل شــرکتی می رود و به 
محض ورود، بعد از ســالم اعالم می کند... هســتم، 
و برای مالقات بــا ... آمــده ام. هنــگام معرفی خود 
از کلمات آقا و خانم اســتفاده نکنید و خــود را با نام 
خانوادگی معرفی کنید. حتی در مکالمه های تلفنی، 
اگر شخص مخاطب صدای شما را نمی شناسد، پیش 

از آنکه بپرسد شما؟ خود را معرفی کنید. 

 - مجــازات آدم دروغگــو این نیســت که کســی باورش
 نمی کند، بلکه این اســت که خودش هم نمی تواند حرف 

کسی را باور کند. 
- هنگامی که از یک سن خاص گذشــتید زندگی چیزی 

بیشتر از فرآیند از دست دادن مداوم نخواهد شد. 
- خدایــا! خودخواهی را چنــان در من بکــش، یاچندان 
برکش، تا خودخواهی دیگران را احســاس نکنم و از آن در 

رنج نباشم. 
- در نهایــت، دار و نــدار مــا کلمات اســت؛ پــس بهتر 

است، درست انتخاب شوند. 
- قهرمان آن کســی اســت که همــان چیــزی را که از 
 دســتش بر می آید انجام دهد. دیگران همین را هم انجام 

نمی دهند. 
 - انتظار که چیــز بدی نیســت، روزنه امیدی اســت در
 نا امیدی مطلق، من انتظار را از خبر بد بیشتر دوست دارم. 
- گذشت زمان آدمی را پیر نمی کند، بلکه ترک آرمان ها و 

کمال مطلوب هاست که ما را پیرو افتاده می سازد. 
- راه نفوذ در دیگران، دانستن آرزوهایشان است. 

اعتماد به نفس

هایالیت

 کودکــی که آمــاده تولــد بود نــزد خــدا رفــت و از او پرســید: 
می گویند فردا شــما مرا بــه زمین می فرســتید، اما مــن به این 
 کوچکی وبدون هیچ کمکی چگونه می توانم بــرای زندگی به آنجا

 بروم؟
خداوند پاســخ داد: در میــان تعداد بســیاری از فرشــتگان، من 
 یکی را بــرای تو در نظــر گرفتــه ام، او از تــو نگهــداری خواهد 

کرد.
امــا کــودک هنوزاطمینــان نداشــت کــه مــی خواهــد برود 
یــا نه،گفــت : امــا اینجــا در بهشــت، مــن هیــچ کاری جــز 
 خندیــدن و آواز خواندن نــدارم و اینهــا برای شــادی من کافی 

هستند.

آهنگری با وجود رنج هــای متعدد و بیماری، عمیقا به خدا عشــق 
می ورزید. روزی یکی از دوســتانش که اعتقادی به خدا نداشت،از 
 او پرســید:تو چگونه می توانــی خدایی که رنــج و بیماری نصیبت

 می کند، را دوست داشته باشی؟
آهنگر ســر به زیر آورد و گفت: وقتی که می خواهم وســیله آهنی 
بســازم،یک تکه آهن را در کــوره قرار می دهم.ســپس آن را روی 
سندان می گذارم و می کوبم تا به شکل دلخواه درآید.اگر به صورت 
دلخواهم درآمد،می دانم که وســیله مفیدی خواهد بود،اگر نه آن را 

کنار می گذارم.
همین موصوع باعث شده است که همیشه به درگاه خدا دعا کنم که 

خدایا ، مرا در کوره های رنج قرار ده ،اما کنار نگذار...

هیزم شــکن تنومند؛ اما بدخلقي در نزدیکي دهکده شیوانا 
زندگي مي کرد. هیزم شکن بســیار قوي بود و مي توانست 
در کمتر از یک هفته صد تنه تراشــیده درخت قطور را تهیه 
و تحویل دهد، اما چــون زبان تلخ و تندي داشــت با اهالي 
شهرهاي دور قرار داد مي بست و براي مردم دهکده خودش 

کاري نمي کرد.
براي ســاختن پلي روي رودخانه نیاز به تعــداد زیادي تنه 
درخت و الوار بود و چون فصل باران و ســیالب هم نزدیک 
بود، اهالي دهکــده مجبور بودند به ســرعت کار کنند و در 
کمتر از دو هفته پل را بســازند. به همیــن خاطر الزم بود 
کسي نزد هیزم شکن برود و از او بخواهد که کارهاي جاري 

خودش را متوقف کند و براي پــل دهکده، تنه درخت آماده 
کند. چند نفر از اهالي نزد او رفتند اما جواب منفي گرفتند. 
براي همین اهالي دهکده، نزد شیوانا آمدند و از او خواستند 
به شکلي با مرد هیزم شــکن ســرصحبت را باز کند و او را 

راضي کند تا براي پل، تنه درخت آماده کند.
شــیوانا صبح روز بعد اول وقت لباس کارگري پوشید. تبري 
تیز را روي شانه گذاشت و به ســمت کلبه هیزم شکن رفت. 
مردم از دور نگاه مي کردند و مي دیدند که شــیوانا هم پاي 
هیزم شکن تا ظهر تبر زد و درخت اره کرد و سرانجام موقع 
ناهار با او سر گفت وگو را باز کرد و در خصوص نیاز اهالي به 
پل و باران شدیدي که در راه است براي او صحبت کرد. بعد 
از صرف ناهار هیزم شکن با شــادي و خوشحالي درخواست 
شــیوانا را پذیرفت و گفت از همین بعد از ظهر کار را شروع 

مي کند. شیوانا هم کنار او ایســتاد و تا غروب درخت قطع 
کرد.

شب که شیوانا به مدرسه برگشــت اهالي دهکده را دید که 
با حیرت به او نــگاه مي کنند و دلیل موافقت هیزم شــکن 
یکدنده و لجباز را از او مي پرســند. شــیوانا با لبخند اشاره 
اي به تبــر کرد و گفت: »این هیزم شــکن قلبــي به صافي 
آسمان دارد. منتهي مشکلي که دارد این است که فقط زبان 
 تبر را مي فهمــد. بنابراین اگر مي خواهیــد از این به بعد با 
هیزم شــکن هم کالم شــوید چند ســاعتي با او تبر بزنید. 
 در واقع هر کســي زبان ابزار شــغل خودش را بهتر از بقیه

 مي فهمد و شما هر وقت خواســتید با کسي دوست شوید و 
رابطه صمیمانه برقرار کنید باید از طریق زبان ابزار شــغل و 

مهارت او با او هم کالم شوید.

زبان تبررنج یا موهبت!فرشته

شخصیت شناسی و نوع حاالت چهره )3( 

به دیگران احترام بگذارید 

می گویند پادشاه کشوری مرد . مردم آن کشور به رسم همیشه 
شــاهینی را به پرواز درآوردند وشــاهین روی دوش هر کس 
نشست او را پادشاه می کردند. وزیر بزرگ پادشاه روی سکوی 
بلندی ایستاد و شاهینی که برای همین کار تربیت شده بود را 
بر دســت گرفت. او که دلش می خواست پادشاه شود دستی از 
روی نوازش بر سر شاهین کشید و شاهین را پرواز داد . شاهین 

بعد از چند بار چرخیدن روی دوش مرد فقیری نشست .
 همه مردم دور او جمع شدند و پادشــاهی او را تبریک گفتند . 
درویش فقیر که باور نمی کرد شــاه شده باشد ، در پوست خود 
نمی گنجید . او لباسی گران قیمت پوشید و وزیران را دور خود 
جمع کرد و دستور داد همه انبارها را خالی کنند . بعد از آن شاه 
جدید دســتور داد » همه نانواها و کفاش های کشور باید شب 
و روز کار کنند و صبح تا شــب نان بپزند و کفش بدوزند « آنها 
شــب و روز نان پختند و کفش دوختند به دستور شاه جدید، 
 نان ها را خشــک می کردنــد و کفش ها را جفــت جفت کنار 
می گذاشــتند. روزی وزیر بزرگ به دیدن پادشاه رفت و گفت : 
قربانت گردم ، تمام انبارها پر از کفش و نان شده است اگر شما 
قصد جنگ با تمام دنیا را هم داشــته باشــید ، به اندازه کافی 
کفش داریم که به لشــکریانمان بدهیم و نــان داریم که آذوقه 

آنها باشد .
 شــاه جدید گفت: من همان درویش فقیرم . با کســی ســر 
جنگ ندارم اگر می دانســتی که فقیران چقدر از بی کفشی و 
گرسنگی رنج می کشند . از من نمی پرســیدی که با این همه 
کفش و نان چه کنیم . بروید آنها را میان تهیدســتان تقســیم 
کنید . از آن به بعد درباره  کســی که مدت ها آرزوی داشــتن 
چیزی را داشته است و پس از رســیدن به آرزویش باز حرص 
 می زند می گویند: اگر می دانســتی درویــش چقدر بی نانی و 

بی پارزی کشیده ، نمی پرسیدی.

اگر می دانستی
 درویش چقدر بی نانی و بی پازری 

کشیده، نمی پرسیدی

کاریکاتورشعرضرب المثل

زندگی خالی نیست
مهربانی هست،سیب هست،ایمان هست 

آری تا شقایق هست زندگی باید کرد
***

دنگ...دنگ...
ساعت گیج زمان در شب عمر

می زند پی در پی زنگ
زهر این فکر که این دم گذر است

می شود نقش به دیوار رگ هستی من...
لحظه ها می گذرد

آنچه بگذشت، نمی آید باز
قصه ای هست که هرگز دیگر

نتواند شد آغاز... 
***

هر که با مرغ هوا دوست شود
خوابش آرام ترین خواب جهان خواهد بود 

***
باید امشب بروم 

من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم 
حرفی از جنس زمان نشنیدم 

هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود 
کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد 

هیچ کس زاغچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت ... 
***

چرا مردم نمی دانند 
که الدن اتفاقی نیست 

نمی دانند در چشمان دم جنبانک امروز
 برق آب های شط دیروز است ؟

چرا مردم نمی دانند 
که در گل های ناممکن هوا سرد است؟ 

سهراب سپهری

باآشتی دادن دیگران حس خوب را
تجربه کنید.....
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ابالغ 
5  شــماره ابالغیــه: 9510100350404938 شــماره پرونــده:  /283
9309980350401035 شماره بایگانی شعبه: 931092 پیرو آگهی های منتشره 
در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای  علی مردان  کریمی که مجهول المکان 
می باشــد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شــماره 9409970350400647 
صادره از شعبه 4 حقوقی در پرونده شماره 931092 ح 4 محکوم به پرداخت 
تضامنی مبلغ 150/000/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 5/640/000 ریال هزینه 
دادرسی و مبلغ 4/800/000 ریال حق الوکاله وکیل و نیز خسارت تاخیر تادیه 
بر مبنای شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ سررسید چک 
)616560-93/3/18( لغایت زمان اجرای حکم که در مرحله اجرایی محاسبه و 
وصول خواهد شد در حق محکوم له هوشــنگ کرد و پرداخت نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت شده اید ظرف ده روز از انتشــار این آگهی مهلت دارید 
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این صورت دایره اجرای احکام 
 طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقــدام خواهد نمود. 
 م الف: 14667 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 164 کلمه، 

2 کادر(  
ابالغ 

5  شــماره ابالغیــه: 9510100350405059 شــماره پرونــده:  /284
9409980350401096 شــماره بایگانی شــعبه: 941183 پیــرو آگهی های 
منتشــره در جراید بدینوســیله به محکــوم علیهما محمود آبــرون و کرامت 
هرمزی که مجهول المکان می باشــد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
9509970350400172 صادره از شعبه 4 حقوقی در پرونده شماره 941183 
محکوم به پرداخت تضامنی مبلغ 210/000/000 ریال اصل خواســته و مبلغ 
6/955/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ سررسید چک ) 94/8/20-117247(  
لغایت زمان اجرای حکم که در مرحله اجرایی محاسبه و وصول خواهد شد در 
حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت شده اید ظرف 
ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید 
در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 
با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.  م الف: 14666 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) 154 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ 

5  شــماره ابالغیــه: 9510100350404942 شــماره پرونــده:  /285
9409980350401215 شــماره بایگانی شــعبه: 941308 پیــرو آگهی های 
منتشــره در جراید بدینوســیله به محکوم علیه خانم احتــرام کنعانی هرندی 
که مجهول المــکان می باشــد ابالغ می گــردد چــون وفق دادنامه شــماره 
9509970350400361 صادره از شعبه 4 حقوقی در پرونده شماره 941308 
ح 4  محکوم بــه پرداخــت مبلــغ 110/000/000 ریال اصل خواســته و مبلغ 
3/910/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ سررسید چک ) 94/11/7-567024(  
 لغایت زمــان اجرای حکم کــه در مرحلــه اجرایی محاســبه و وصول خواهد

 شد در حق محکوم له قاسم قاسمیان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق 
دولت شده اید ظرف ده روز از انتشــار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای 
 مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات

  نســبت بــه وصــول مطالبــات بــا هزینــه اجرایــی اقــدام خواهــد نمود.  
م الف: 14665 شــعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 156 کلمه، 

2 کادر(  
ابالغ

5/286  شــماره درخواســت: 9510460362000013 شــماره پرونــده: 
9509980362000701 شــماره بایگانی شــعبه: 950705 نظر به اینکه خانم 
زهرا شاه محمدی فرزند محســن متهم به ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین 
به اشخاص عادی به شــماره پرونده 950705 شــعبه اول دادیاری دادسرای 
اصفهان می باشــد با توجه به مجهول المکان بودن و عدم حضور نامبرده در 
این شعبه حسب ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می گردد و از متهم دعوت به عمل می 

آید جهت رسیدگی ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر 
شــوند و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد شد. م الف: 14645 دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان) 127 کلمه، 2 کادر(
  ابالغ

5/287  شــماره درخواســت: 9510460362000012 شــماره پرونــده: 
9509983761900201 شــماره بایگانی شــعبه: 950706 نظر به اینکه آقای 
مجید سلیمیان فرزند مهدی  متهم به تحصیل مال از طریق نامشروع  به شماره 
پرونده 950706 شعبه اول دادیاری دادســرای اصفهان می باشد با توجه به 
مجهول المکان بودن و عدم حضور نامبرده در این شعبه حسب ماده 174 قانون 
آیین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
طبع و نشــر می گردد و از متهم دعوت به عمل می آید جهت رســیدگی ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ نشــر آگهی در این شــعبه حاضر شــوند و در صورت 
 عدم حضور احضاریه ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شــد. 
 م الف: 14644 دادیار شــعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

) 121 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

5/288  شــماره درخواســت: 9510460363400008 شــماره پرونــده: 
9509980363400678 شماره بایگانی شعبه: 950685 نظر به اینکه آقای بهنام 
عابدیان فرزند باقر به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی  از بی احتیاطی 
در امر رانندگی حسب شــکایت خانم عزت روزبهانی فرزند جهانشاه از طرف 
این دادسرا در پرونده کالسه 950685 د 15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 
 15 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب

 به نامبرده تا ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه 15 دادیاری دادسرای 
 عمومی و انقــالب اصفهان جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر شــود.

 در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهــی اقدام قانونی 
هزینه نشــر آگهی به عهده دادگســتری می باشد.   معمول خواهد شــد. ضمنا ً
م الف: 14643 دادیار شعبه 15 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان) 144 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ

5/289  شــماره درخواســت: 9510460363400009 شــماره پرونــده: 
9509980363400677 شــماره بایگانی شــعبه: 950684 نظر به اینکه آقای 
مسعود شریفیان فرزند عبدالکریم  به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو 
حسب شــکایت آقای امیر کاظمی فرزند محمد  از طرف این دادسرا در پرونده 
کالسه 950684 د 15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 15 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده تا ظرف مدت یک 
ماه از انتشار آگهی در شــعبه 15 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از 
هزینه نشر  یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. ضمنا ً
آگهی به عهده دادگستری می باشــد. م الف: 14642 دادیار شعبه 15 دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان) 140 کلمه، 2 کادر(
  ابالغ

5/290  نظر به اینکه آقای غالم عباس بت شکن فرزند رضا به اتهام ثبت واقعه 
ازدواج حسب شکایت خانم فاطمه سلطان شکراللهی فرزند نصرا... از طرف این 
دادسرا در پرونده کالسه 950740 -40 / د تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 
174 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شعبه 40 دادیاری 
دادسرای عمومی اصفهان جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر شود در 
صورت عدم حضور پس از یک ماه ازتاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 

خواهد شد.  
م الف: 14633 شعبه 40 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان ) 122 کلمه، 2 کادر(

  ابالغ
5/291  نظر به اینکه محمد مهدی طیبی فرزند علی به اتهام ترک انفاق نسبت به 
همسر و فرزندان حسب شکایت خانم فاطمه معصومی فرزند احمد از طرف این 
دادسرا در پرونده کالسه 950087 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون 
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شــعبه 40 دادیاری دادسرای 
عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم 
 حضور پس از یک ماه ازتاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
 م الف: 14632 شعبه 40 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان ) 120 کلمه، 1 کادر(
  احضار

5/293  شــماره درخواســت: 9510460358400002 شــماره پرونــده: 
9509980358400461 شــماره بایگانی شــعبه: 950465 در پرونده کالسه 
950465 شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان گزارشی علیه 
آقای محمد علی خواجه دهاقانی فرزند جواد دائر بر جعل و کالهبرداری مطرح 
نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان می باشد حسب ماده 174 آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شــود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یک ماه به شــعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت 
پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور 
دادســرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.   م الف: 14619 شعبه 5 بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان ) 124 کلمه، 2 کادر(
  ابالغ

5/294  شــماره درخواســت: 9510460359800005 شــماره پرونــده: 
9509980359800144 شــماره بایگانی شــعبه: 950146 در پرونده کالسه 
950146 شعبه 19 بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 
شکایتی علیه آقای محسن نبی به اتهام مشارکت در  آدم ربایی جهت رسیدگی 
به این شــعبه ارجاع گردید. نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب 
 ماده 115 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در امور کیفری

 مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شــعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی 
کامل خود جهت پاســخگویی به اتهــام وارد و دفاع از خــود حاضر گردد. در 
صورت عدم حضور دادســرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. الزم به ذکر 
است هزینه انتشــار آگهی بر عهده شاکی می باشــد.  م الف: 14618 شعبه 19 
بازپرسی مجتمع شماره یک دادســرای عمومی و انقالب اصفهان ) 142 کلمه، 

2 کادر(
  احضار

5/295  شــماره درخواســت: 9510460358300008 شــماره پرونــده: 
9509980358300589 شــماره بایگانی شــعبه: 950605 در پرونده کالسه 
950605 شعبه چهارم بازپرســی دادســرای عمومی و انقالب اصفهان آقای 
مسعود سجاد شــکایتی علیه آقای ابراهیم کاظمی فرزند حسن دائر بر فروش 
مال غیر  مطرح نموده که جهت رســیدگی به این شــعبه ارجاع گردیده نظر به 
 اینکه متهم مجهول المکان می باشــد حســب ماده 174 آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار محلی آگهی می شــود تا متهم 
 از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به شــعبه مربوطــه مراجعه تا ضمن 
اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر 
 گردد در صورت عدم حضور دادســرا تصمیم مقتضی اتخــاذ خواهد نمود.   
م الف: 14617 شــعبه 4 بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب اصفهان ) 125 

کلمه، 2 کادر(
  احضار

5/296  چون آقای ســعید صدری فر فرزند حسین شــکایتی علیه آقای رضا 
فیروزی مبنی بر خیانــت در امانت تحصیل مال از طریق نامشــروع در مورد 
یک فقره چک به مبلــغ 57/150/000 ریال مطرح نموده که پرونده به کالســه 
95/5699/140499/11 ک 25 ب 1 این بازپرســی ثبت گردیده لذا نظر به اینکه 

متهمان مجهول المکان می باشند حسب ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از 
متهمان مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یک ماه پس از نشر آگهی جهت 
پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نمایند در صورت عدم حضور 
دادســرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  م الف: 14616 شعبه 1 بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان ) 125 کلمه، 2 کادر(
  ابالغ

5/297  شــماره درخواســت: 9510460364900023 شــماره پرونــده: 
9509980364900310 شــماره بایگانــی شــعبه: 950312 آگهــی ابالغ به 
آقای ایمان شــکیبایی به اتهام توهین از طرف این دادســرا در پرونده کالسه 
950312 د 30 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل 
 اقامت او ممکن نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امر کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شعبه 30 دادیاری دادســرای عمومی اصفهان 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از 
 یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. در ضمن هزینه 
 نشــر آگهی از طرف دادگســتری پرداخت می گردد.  م الــف: 14615 دادیار

 شعبه 30  مجتمع شماره دو دادســرای عمومی و انقالب اصفهان ) 129 کلمه، 
2 کادر(

ابالغ
شــماره   9510100353101746 ابالغنامــه: شــماره   5 /298
پرونــده:9409980365900583 شــماره بایگانــی شــعبه:940805 ابــالغ 
 شــونده حقیقی: رضا محبی فرزند محمد علی به نشــانی شهرستان اصفهان 
خ امام خمینی خ مارچین، تاریخ حضور:1395/06/23 سه شنبه ساعت: 9 محل 
حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل 
اســتان اصفهان-طبقه3-اتاق 349 علت حضور: در خصوص شــکایت محمد 
مارانی علیه شــما به اتهام توهین و زهره ســید قلعه جوزدانی به اتهام تهدید 
 و فحاشــی و قذف در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شــعبه حاضر 

شوید. 
م الف:14620 شعبه 105 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان)105 جزایی سابق( 

) 88 کلمه، 1 کادر(
ابالغ اجرائیه

5/274 شــماره پرونده: 139404002004000505/1 شماره بایگانی پرونده: 
9401230/2 شــماره ابالغیه: 139505102004001626 بدینوسیله به آقای 
وحیدرضا سبحانی دلیگانی به نشانی اصفهان- خ مشتاق دوم- خ مهر- کوچه 
شهید علیخانی- بلوار مهر- نبش بن بست ارمغان- پالک 202 و 204 کدپستی 
8158966974  بدهکار پرونده که برابر گزارش مامــور مربوطه ابالغ واقعی 
میســر نگردیده  ابالغ می گردد که  برابر ســند رهنی شــماره 151213 مورخ 
91/12/26 تنظیمــی در دفترخانه شــماره یک ثبت اصفهان، بســتانکار بانک 
صادرات مبادرت به صدور اجرائیه کالســه فوق را نموده کــه برابر آن مبلغ 
1/900/000/000 ریال جهت اصل طلب و مبلــغ 1/609/898/630 ریال جهت 
ســود و از تاریخ 1394/2/28 تا زمان وصول ذمه روزانه به مبلغ 2/030/137 
ریال و حق الوکاله 5/000/000 ریال بدهکار می باشــید. لذا طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرای مفاد اســناد رســمی مراتب فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج و منتشر و پس از انتشار آگهی در روزنامه 
اجرائیه ابالغ شده محسوب می گردد چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در قانون 
اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصــوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن 
مصوب 86/11/29 نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید بنا به تقاضای 
بستانکار پس از ارزیابی تمامی مورد وثیقه تمامت ششدانگ پالک 112 فرعی 
14916 مجزی شــده از پالک شــش فرعی 14916 که آن هم از پالک 14916 
مجزی گردیده واقع در اراضی سیف آباد بخش پنج ثبت اصفهان و قطعیت آن 
حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی و با برگزاری مزایده نسبت 
به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد شد و جز آگهی مزایده 
آگهی دیگری منتشــر نخواهد شــد. م الف: 14676 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)270 کلمه، 3 کادر( 

حوادث جهانيادداشت

پیشنهاد سردبیر: 
قتل پسر جوان هنگام بازی پوکی مون

گرمای شــدید و افزایش بی ســابقه دمای هوا در ژاپن )که مناطق 
مختلف این کشــور را فــرا گرفته(، تاکنون 26 کشــته داشــته و 
 هزاران نفــر را روانه بیمارســتان کرده اســت. گرمای شــدید هوا 
 چند هفتــه ای اســت کــه کشــور ژاپــن را تحــت تاثیــر خود

  قرار داده و براساس گزارش ها تاکنون شــش هزار و 500 نفر دچار 
گرما زدگی شــدید شــده انــد. تلویزیون ژاپــن اعالم کــرده که 
 فقط در دو هفته گذشــته 12 نفر جــان خود را بر اثــر گرمازدگی 
از دســت داده اند و نزدیک به 800 نفر در بیمارســتان ها وضعیت 
خوبی ندارنــد و بعضا خطر مرگ آنها را تهدید مــی کند. در این بین 
اعالم شده است که 3 هزار و 300 نفر ســالمندانی هستند که عمدتا 
باالی 65 سال سن دارند و باید برای مدت طوالنی تری بستری شوند 
تا مخاطراتی که جان آنها را تهدید می کند، برطرف شود.بیشــترین 
افرادی که گرما زده شده اند و شمار آنها به بیش از 415 نفر می رسد 
ســاکنان منطقه »اوزاکا« هســتند و در توکیو هم بیش از 350 نفر 
دچار این معضل شده اند. گرمای شدید، اواخر تیرماه سال جاری نیز 
جان ســه نفر را در ژاپن گرفته بود.دمای هوا دیروز در پایتخت ژاپن 
از مرز 38 درجه گذشــت که یکی از گرم ترین روزها طی هفته های 
گذشــته بود. این در حالی اســت که دمای هوا در برخی مناطق این 
کشور بر اساس گزارش سازمان هواشناســی ژاپن به مرز 40 درجه 
ســانتیگراد نیز رســیده بوده است.سازمان هواشناســی ژاپن اعالم 
کرد که گرمای بی سابقه در این کشــور بر اثر ورود یک جبهه هوای 
گرم شکل گرفته است. آســیای شرقی، شمال شــرق و چین در دو 
 ماه گذشته شاهد گرمای طوالنی و شــدیدی بودند و دمای هوا برای 
هفته ها بین 35 تا 38 درجه ســانتیگراد در نوســان بوده است.در 
مرداد ماه سال گذشته نیز گرمای بی سابقه هوا در ژاپن جان 40 نفر 

را گرفت و 25 هزار نفر را روانه بیمارستان ها کرد.

یک عروس و داماد کولی درســت بعد از خروج ازمحل برگزاری 
مراسم ازدواجشــان توسط پلیس بازداشت شــدند.این عروس 
و دامــاد عجیــب در اعتــراض به قانــون ممنوعیــت برهنگی 
در خیابان هــا و مکان های عمومی در شــهر سانفرانسیســکو 
بعد از مراســم ازدواجشــان به صــورت کامال برهنــه در حالی 
که عروس تنها تور عروســی روی سر داشــت وارد خیابان شده 
و به جشــن و پایکوپی پرداختند.عروس 44 ســاله این مراسم 
یک فعال سیاســی ضد حکومت اســت که بارها توســط پلیس 
بازداشت شــده اســت و داماد 20 ســاله نیز به پیروی از او در 
این کار شــرکت کــرده بود.به گفتــه خبرنــگاران، این عروس 
بعد از دســتگیری توســط پلیس به خبرنــگاران و افرادی که 
در محل حاضر بودنــد، گفت: این مراســم اعتــراض به قانون 
 منع برهنگی در اجتماع اســت. هرکس حــق دارد آن طور که 
دوست دارد وارد خیابان شود. من مطمئنم مردم سانفرانسیسکو 
از ما حمایت خواهند کــرد. ماموران پلیس این شــهر بالفاصله 
 با حضــور در محفل این عــروس و داماد که در حــال رقص در 
پیاده رو بودند بــا پتو بدن آنها را پوشــانده و ســپس آنها را به 
بازداشــتگاه منتقل کردند. از ســال 2012 میالدی برهنگی در 
خیابان، وسایل نقلیه و مجامع عمومی در شهر سانفرانسیسکوی 

آمریکا ممنوع بوده و با قانون شکنان برخورد می شود.

گرمای شديد در ژاپن 26 قربانی 
گرفت

عروس و داماد کولی بازداشت شدند پدر 37 ســاله که هنتوش نام دارد در گام نخســت تحقیقات به 
ماموران گفت: چندی پیش پدرم با وجــود مخالفت های ما با زن 
 دیگــری ازدواج کرد و از همــان زمان اختالفات بیــن من و پدرم

 شروع شد تا حدی که چندبار با هم درگیر شدیم.
وی افزود: عصر چهارشنبه 13 مرداد بود که دخترم فاطمه 7 ساله 
همراه برادر کوچک ترش، احمد 4 ساله برای بازی با دوستانشان به 
منطقه قدمگاه رفتند اما پس از چند ساعت وقتی بچه هایم به خانه 
بازنگشتند نگران شــده و با مراجعه به محل بازی فرزندانم متوجه 

ناپدید شدن آنها شدم.

این پدر نگران ادامه داد: به ســراغ همه همبــازی های بچه هایم 
 رفتم اما هیچ کس آنها را ندیده بــود و احتمال می دهم پدرم برای 

انتقام گیری از من اقدام به ربودن بچه هایم کرده  باشد.
ماموران در ایــن مرحله با توجه به وضعیــت مالی ضعیف این پدر 
کارگر احتمال اخاذی و آدم ربایی را کمرنــگ دیدند و با توجه به 
اختالف طایفه ای این پدر و پسر، مسیر جدیدی را در تجسس ها 
آغاز کردند و در ادامه تیمی از ماموران نیز با توجه به عبور رودخانه 

از این روستا شروع به تجسس در اطراف این رودخانه کردند.
در ادامه مســیر تحقیقات به پدربزرگ خانواده رسیدیم و ماموران 

 روز شــنبه 16 مرداد ماه به خانــه پدربزرگ خانــواده که مردی
 56 ساله بود رفته و پس از بررسی های دقیق خانه، وی را دستگیر 
کردند. او پس از دســتگیری به ماموران گفت: من از سرنوشــت 
نوه هایم بی اطالع هســتم و احتمال می دهم پسرم می خواهد با 
طراحی سناریوی گم شدن بچه هایش مرا در بازداشت پلیس نگه 

دارد و کینه اش را خالی کند.
وی4 روز در بازداشــت ماموران بود و تجســس های پلیسی برای 
ردیابی 2 کودک گمشده ادامه داشت تا اینکه بامداد دیروز، زن اول 

پدربزرگ خانواده سرنخ هولناکی را پیش روی ماموران قرار داد.
کشف استخوان ها ی2 بچه

زن اول و هووی جدیــدش در یک خانه با هــم زندگی می کنند.
 در یکــی از آن روزها کــه مــرد خانه)پدربزرگ( در بازداشــت 
به سر می برد یکی از بچه های زن دوم که عقب مانده ذهنی است 
از نامادری اش خواســت او را تا سرویس بهداشــتی داخل حیاط 
همراهی کند. این زن همراه پســر نوجوان وارد حیاط شد و زمانی 
که به گوشه حیاط رســیدند با پتوی خونینی در حوضچه کوچک 
که محل شست و شــو بود روبرو شدند. پتو آغشــته به خون بود و 
این درحالی بود که در این مدت هیچ کس به این خانه رفت و آمد 
نداشته و تا یک ســاعت قبل نیز اعضای خانواده این پتوی مرموز 
را ندیده بودند. صحنه هولناکی پیش روی این زن قرار داشــت. او  
شــبانه با برادرشــوهرش تماس گرفت و درباره این صحنه مرموز 
حرف زد ، خیلی زود برادر مردی که در بازداشت پلیس بود در خانه 
برادرش حاضر شــد و با تراژدی هولناکی مواجه شد.پتوی خونین 
باز شد و اســتخوان های انســان  که داخل پتو پیچیده شده بود 
مشاهده شد و تنها بخشی از اعضای بدن سالم مانده بود که خیلی 
زود این خبر به پلیس مخابره شد. همین کافی بود تا بازپرس ویژه 
قتل همراه با ماموران پلیس آگاهی آبادان برای بررسی این صحنه 

در خانه پدربزرگ این بچه ها حاضر شوند.
بررسی های ابتدایی نشان از آن داشت که عامالن جنایت با ریختن 
 آهک روی این اجساد ســعی در از بین بردن ســرنخ های پلیس

 داشــته اند. بنا به این گزارش، بازپرس ویژه قتــل در این مرحله 
 دســتور داد تا اســتخوان های کشف شــده به پزشــکی قانونی 
منتقل شــود تا با انجام آزمایش های DNA مشخص شود که این 
استخوان ها متعلق به دوکودک گمشــده است یا نه. تحقیقات در 

این پرونده پیچیده ادامه دارد.

راز جسد تکه تکه شده و کودک گمشده

پیدا شدن جسد های آهک ريخته شده 2 کودک آبادانی در حیاط خانه پدربزرگ، معمای پیچیده ای را پیش روی 
ماموران قرار داده است.اوايل دومین هفته مرداد ماه سال جاری مردی در تماس با پلیس 110 شهرآبادان از ماجرای 
ناپديد شدن 2 بچه اش در روستای خضرنبی خبر داد و تیمی ازماموران با مراجعه به اين روستا برای تحقیقات ابتدايی 

وارد عمل شدند.

تجسس های پلیسی 
برای رديابی 2 کودک 
گمشده ادامه داشت 

تا اينکه بامداد 
 چهارشنبه

 20 مرداد ماه، زن اول 
پدربزرگ خانواده 

سرنخ هولناکی را پیش 
روی ماموران قرار داد

پسر جوانی که  همراه دوســتش و در حال بازی »پوکی مون« 
بود، در تاریکی شب به ضرب گلوله کشته شد.

کالوین رایلی جوان، دانشجویی بود که هنگام بازی با دوستش 
 در پارک »پوکــی مون«، توســط غریبه ای با شــلیک گلوله 

کشته شد.
به گزارش پلیس، این حادثه حدود ســاعت 10 شب در پارک 
سم واقع در سان فرانسیســکو اتفاق افتاده است و لحظه ای که 
اورژانس برای انتقال کالوین به بیمارســتان اعزام می شود، او 
جانش را از دست داده بود.شــواهد پزشکی قانونی حاکی از آن 

است که کالوین پس از شلیک گلوله به ســمت قلبش، در دم 
جان باخته است.

جان که در شــب حادثه همراه کالوین بود به پلیس گفت: آن 
شب پارک شلوغ بود و شانس اینکه کسی ضارب را دیده باشد 
وجود دارد. اما ما به قدری ســرگرم بازی بودیم که متوجه هیچ 
فردیا رفتار مشکوکی نشــدیم.در ادامه  تحقیقات مشخص شد 
کالوین، مادر و خواهرش را در تصادف از دســت داده و پدرش 
به علت بیماری آلزایمر در آسایشگاه به سر می برد.جان که در 
جریان درگیری های کالوین با چندتن از بچه های دانشگاه بود، 

احتمال داد ضارب یکی از آنها باشد.
به علت نبود هیچ ســند و مدرکی دال بر اینکه قاتل چه کسی 
است، هیچ فردی تا کنون بازداشت نشــده و پلیس تا به دست 
آوردن شــواهد و مدارک به بازجویی از چند تن از دانشجویان 
دانشگاه ســان فرانسیســکو اکتفا می کند.دوربین های مدار 
بسته  پارک سم به امید دست یابی به کوچک ترین سرنخی در 
حال بررسی اســت.»پوکی مون« در شرایطی از طرف دولت ها 
 تحریم نمی شــود که طی دو ماه اخیر ده ها تن بر اثر این بازی 

کشته شده اند و جنایت های فجیعی رخ داده است.

فرمانده انتظامی شهرستان قدس از دستگیری سارق اینترنتی 
با 48 میلیون ریال برداشــت غیر مجاز توســط پلیس فضای 
 تولید و تبادل اطالعات این شهرســتان خبر داد.ســرهنگ

»حجــت ا... کرمی زند«در تشــریح این خبر گفــت: در پی 
شــکایت یکی از شــهروندان مبنی بر برداشــت اینترنتی از 
حســابش به مبلغ 48 میلیون ریال موضوع بــه صورت ویژه 
در دســتور کار کارشناســان پلیس فتای این شهرستان قرار 
گرفت.ماموران با اقدامات اطالعاتی و اســتعالم از بانک عامل 
و اخذ پرینت حســاب شاکی موفق شــدند متهم را که سابقا 
همسر شاکی بوده است شناســایی و پس ازاخذ دستور مقام 
 قضایی در یک عملیــات غافلگیرانــه وی را در مخفیگاهش 
 دســتگیر کنند.ســرهنگ»کرمی زند«گفت: متهم به نام

 »ف-م« در ابتدا منکر ارتکاب هر گونه جرم خود شــد اما در 
مواجهه با مســتندات موجود به ناچار لب به اعتراف گشود و 
گفت: به خاطر طالق از همسرم کینه به دل داشتم، موقعی که 
فهمیدم مبلغ قابل توجهی در حسابش  وجود دارد با توجه به 
در اختیار داشتن اطالعات وی اقدام به برداشت وجه به صورت 

اینترنتی کردم.

چند سال اول ازدواجمان خواهرم در زندگی ما خیلی دخالت 
می کرد . او تاجایی که می توانســت، برای مرضیه خط  ونشان 
می کشید.یک روز از سرکار که به خانه برگشتم، متوجه شدم 
مرضیه به خانه مادرش رفته است. باز هم غرورم گل کرد و دو 
هفته دنبالش نرفتم. آنها با عذرخواهی، او را به خانه برگرداندند. 
فکر می کردم برنــده این معرکه، من هســتم.مرضیه از آن به 
بعد راه خونســردی و بی تفاوتی را پیش گرفــت. بعد از مدتی 
ما صاحب فرزند شــدیم. کاری به کارم نداشت. من و خواهرم 
خوش حال بودیم که خــوب زهرچشــمی از اوگرفته ایم؛ اما 
نمی دانستیم این سکوت آتش زیر خاکستر است. مدتی است 
مرضیه هیچ رابطه عاطفــی با من ندارد. او غرق شــبکه های 
اجتماعی تلفن همراهش اســت و نمی دانم که سالم ، احترام و 
لبخندهایش دروغ است یا راست.از این رفتار های سرد و بی روح 
او عذاب می کشیدم تا اینکه تصمیم گرفتم به طورپنهانی ازدواج 
موقتی داشته باشم. می گفتم دوباره حالش را می گیرم. با زنی 
آشــنا شــدم که با حیله مرا به منطقه خواجه ربیع کشاند. در 
کوچه ای خلوت بودیم که ناگهان دو مرد جوان که همدستش 
بودند، از پشت دیواری درآمدند و تاجایی که می خوردم، کتکم 
زدند.حاال می فهمم که زندگی با شاخ  و شانه کشیدن و بی مهری 

به جایی نمی رسد.

دستگیری مردی که از زن 
سابقش دزدی می کرد

همسرم غرق در شبکه های 
اجتماعی بود

حوادث ايران

قتل پسر جوان هنگام بازی پوکی مون
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دانستنی ها

خواندنی

خانه داریآشپزی

مــواد الزم بــرای تهیــه مــرغ 
بــدون  مــرغ  سوخاری:ســینه 
پوست و اســتخوان4 عدد حدود 
560 گرم،گــردوی خرد شــده1 
فنجان،آرد کامل یا آرد ســفید یا 
پودر نان سه چهارم فنجان،نمک 
به مقدار الزم ،فلفل یک چهارم ق 
چ ،پودر سیریک هشتم ق چ ،پودر 

آویشن یک هشتم ق چ ،تخم مرغ بزرگ2 عدد ،آب1 ق غ ،کره3 ق غ
طرز تهیه مرغ ســوخاری گردویی :فر را با دمای 190 درجه سانتیگراد روشن کنید 

تا گرم شود.
کف سینی فر را با کاغذ روغنی پوشانده کنار بگذارید.هر دو طرف سینه مرغ را نمک 

و فلفل بپاشید.
گردو ، خرده نان ، نمک ، فلفل ، پودر سیر و آویشن را در غذاساز ریخته کامال مخلوط 
کنید تا یکدســت و نرم شود.ســپس در ظرفی کم عمق بریزید و جلوی دســتتان 
بگذراید.تخم مرغ و آب را در کاســه ای کم عمق هم بزنید تــا از لختگی در آید.تکه 
های سینه مرغ را در تخم مرغ زده و در مخلوط گردو بگردانید و در بشقابی بگذارید 
تا کمی بماند.در تابه ای نچســب کره اضافه کرده و روی حرارت متوسط ذوب کنید 
و مرغ ها را حدود 2 دقیقه در هر طرف سرخ نمایید و در سینی فر بچینید و به مدت 
12-15 دقیقه در فر بگذارید بپزد تا طالیی شود. مرغ ها را به صورت گرم یا هم دما 

با اتاق سرو نمایید.

پنج طیاطرمیرزا آقا تبریزی بازنوشته» صادق عاشور پور« است که 
نشر »نیستان« آن را چاپ کرده است.

 کتاب »پنج طیاطر« به نوعی سرگذشــت نامه و پنج نمایشــنامه 
 نخســتینی اســت که در تاریخ هنر نمایش به زبان فارسی نوشته 

شده است.
به روایت عاشــورپور این پنج نمایشنامه را شــخصی با عنوان میرزا 
آقا تبریزی تالیف کرده اســت و متن  آنها تا مدت ها پس از تالیف در 
کتابخانه فتحعلی آخوندزاده در باکو محبوس بوده اســت تا اینکه 
محققی آذربایجانی با عنوان ابراهیم اف آنها را کشف می کند و باور 
رایج مبنی بر اینکه نخســتین نمایشنامه فارسی را میرزا ملکم خان 
ناظم الدوله ابن میرزا  یعقوب خان اصفهانی تالیف کرده اســت را از 

بین می برد.
ارزش تاریخی این کتاب زمانی مشــخص می شود که مطلع شویم 

پس از ترجمه و انتشــار فتحعلی آخوندزاده به زبان فارسی، اولین 
متن نمایشی منتشر شده به زبان فارســی پنج نمایشنامه ای است 
که میرزا آقا تالیف کــرده و تا مدت ها نویســنده آن مغفول مانده و 

نوشته شده توسط فرد دیگری محسوب می شده است.
عاشورپور برای بازنویسی و ویراست تازه متن این نمایشنامه با حفظ 
وفاداری به اصل متن نوشــته شده توســط میرزا آقا، سعی کرده به 
نوعی به دراماتیزه کردن اثر وی دســت بزند؛ بر این اســاس برخی 
از صحنه ها به نمایش اضافه و گاه حذف شــده اند به شــکلی که به 

ماهیت اثر وی چیزی افزوده نشود. 
این کتاب با چنین رویکردی پنج نمایشــنامه میرزا آقا را با عناوین 
سرگذشت اشــرف خان، زمان  خان بروجردی، کربال رفتن شاه قلی 
میرزا، آقا هاشم خلخالی و حاجی مرشــد کیمیاگر را در خود جای 

داده است.

نگهــداری لبــاس، کیــف و کفــش 
خودش قانــون و قاعــده ای دارد که 
 بهتر اســت بدانید. این قوانین به شما 
کمک می کند عمر لباس هایتان را باال 

ببرید.
بهتریــن لباس هــا هم بعــد از مدت 
کوتاهی شکل و شمایل آراسته خود را 
از دســت می دهند و این مسئله رابطه 

مستقیم با سلیقه و مهارت ما در نگه داشتن پوشیدنی هایمان دارد. 
مراقبت ما از لباس، کفش و وســایلی که تعلق خاطر زیادی به آنها داریم، به سادگی عمر آنها را 

طوالنی تر می کند. 
در این بخش با راهنمایی های طراحان لباس معروف دنیــا، فوت وفن های مراقبت از لباس های 

چهار فصل میهمانی و ارزشمند شما پیش رویتان قرار گرفته است.
ضدعفونی جین ها با سرما

برخی طراحان و کارشناســان پوشــاک معتقدند که لباس های جین را نباید به صورت منظم 
بشویید، چون شلوارهای جین با هر بار شست وشو کمی فرم خود را از دست می دهند، اما برای 
شستن آن بهترین  گزینه، آب سرد با حداکثر  دمای20 درجه و مقدار کمی پودر شوینده است 
 که در آن حل شــده باشــد، چون آب گرم و صابون های شــوینده بافت فیبری و رنگ جین را 
از بین می برد و به کشش طبیعی پارچه صدمه می زند. از طرفی هیچ گاه از خشک کن لباسشویی 
 برای آبگیری جین ها اســتفاده نکنید. این کار عمر شــلوار و بلوزهای شــما)با جنس جین( را 

کوتاه می کند. پهن کردن آنها در هوای آزاد، بهترین راه حل برای خشک شدن است. 

مهارت های نگهداری از انواع لباس،کیف و کفش)1(طرز تهیه مرغ سوخاری گردویی در فر

پنج طیاطر

محققان با ترتیب دادن ســفر دور دنیا با موتورســیکلت برقی 
نشــان می دهند که مهم ترین چالش پیــش روی این فناوری 

یعنی برد محدود آن نیز قابل برطرف شدن است.
اگرچه سیســتم های موتوری برقی از جمله موتورســیکلت ها 
به سرعت در حال گسترش در سراســر جهان هستند و هر روز 
بر قابلیت و ایمنی آنها افزوده می شــود اما محــدود بودن برد 
حرکتی آنها با توجــه به توان ذخیره شــده در باتری همواره به 
 عنوان چالش اصلی فــراروی محققان این عرصــه خودنمایی

می کند. 
 اکنون گروهی از محققان دانشــگاه فناوری آیندهوون هلند در 
نظر دارند ســفر جالب توجهی را به دور دنیــا ترتیب دهند که 
 در آن از موتورســیکلت های برقی ساخت خودشــان استفاده 

می شود، این سفر ۸0 روز به طول می انجامد. 
 این برنامه مهیج کــه Storm World Tour نام دارد با هدف 
نشان دادن قابلیت های ویژه این نوع سیســتم های حرکتی و 

مزایای حمل و نقل مبتنی بر وسایل برقی برگزار خواهد شد. 
 قرار است مســیر دقیق این ســفر در آینده اعالم شود اما گفته 
می شــود از آیندهوون در هلند آغاز و در ادامه از اروپا، آســیای 
مرکزی، آمریکای شمالی عبور کرده و در نهایت به هلند منتهی 
می شود.  تیمی متشــکل از 23 دانشجوی این دانشگاه از حدود 
دو ســال پیش این برنامه را آماده کرده و حــاال همه چیز برای 
ســفر به دور دنیا آن هم تنها در هشــتاد روز مهیاست. آنها در 
این سفر ماجراجویانه که با استفاده از دو دستگاه موتورسیکلت 
برقی انجام می شود مسافتی نزدیک به 26 هزار کیلومتر را طی 

خواهند کرد. 
 کار ساخت این موتورســیکلت ها از ســال 2014 آغاز شده و 
طوری طراحی شــده اند که با هر بار شــارژ کامل باتری تا 3۸0 
کیلومتر مســافت را می توانند طی کنند، حداکثر ســرعت این 

وسایل برقی 160 کیلومتر بر ساعت است.

بشــریت پر از قصه های پادشــاهان و حکمرانانی 
است که در چشــم بر هم زدنی، قدرت و استیالی 
خود را از دست داده و از فرادســتی به فرو دستی 
رسیده اند. در مقابل داســتان های بسیاری درباره 
افرادی نقل می شــود که از فرش به عرش رسیده 

و مسیری متناقض با آنچه گفته شد، پیموده اند.
زنانی که زیبایی و دانایی را یکجا داشته و کیاست 
را بــا ظرافت آمیخته و ره صدســاله را یک شــبه 
پیموده اند؛ زنانی که گاه آباد کرده و گاهی لطمات 
جبران ناپذیری را بر پیکره ســرزمین های تحت 

سیطره خود وارد آورده اند.
در این گــزارش با مشــهورترین خدمتــکاران و 
کنیزانی آشــنا می شــویم که به کاخ پادشــاهان 
و دربار امرا راه یافته و داســتان هــای خواندنی و 

جالبی رقم زده اند.
شجره الدر

  او ندیمه ســلطان نجم الدین ایوب، سلطان مصر 
بود که بعدهــا با او ازدواج کــرد و صاحب فرزندی 
به نام خلیل شــد. می گویند او زنی زیبا و بســیار 
دانا بــوده اســت و نجم الدیــن ایــوب را در امور 
سیاسی یاری می رســاند و در هنگام غیبت و نبود 
همسرش، سر رشته امور را به دست می گرفت. در 
زمان جنگ های صلیبی شــجره با هشیاری تمام 
خبر مرگ همســرش را از ارتش مصر و صلیبی ها 
)در جنگ صلیبی هفتم 1249 ( مخفی نگه داشت. 
او به تنهایی نقشــه های جنگی می کشید و به نام 
نجم الدیــن ایوب ارتش مصــر را وادار به انجام آن 
می کرد. او توانست صلیبی ها را شکست دهد و بر 

لویی نهم غالب آید.
زمانــی که راز مــرگ نجــم الدین برمال شــد، او 
حکمران مصر شــد؛ اما این حکمرانی هشتاد روز 
بیشــتر طول نکشــید، زیرا خلفای عباسی با این 
 کار مخالــف بودند. ســرانجام در مــاه می 1257

 شجره الدر کشته شد، زیرا حکمرانان جدید مصر 
او را مانعی برای خود می دیدند.

تزو شی
 تزو در ســال 1۸35 در یک خانــواده فقیر به دنیا 
آمد. پدرش کارمند ساده امپراطور چین بود. او در 
نوجوانی وارد دربار شــد و با امپراطور ازدواج کرد و 
پســری به نام تانگ به دنیا آورد. وقتی امپراطور از 
دنیا رفت، تانگ بر تخت او تکیه زد؛ اما از آنجا که او 
هنوز به سن قانونی نرسیده بود، تزو اسباب امور را 

به دست گرفت. 
پسر او در دوران نوجوانی و جوانی به خوشگذرانی 
روی آورد و همین باعث استمرار نفوذ تزو در دربار 
امپراطوری بود. او تا حدود پنجاه ســال به تسلط 
مماشات ناپذیر خود ادامه داد و سرانجام در 1911 

بر اثر سکته از دنیا رفت.

 ندیمه هایی که در تاریخ 
به قدرت رسیدند)2(

دور دنیا 
در ۸۰ روز با موتورسیکلت برقی

تازه ترین تلفن همراه یک شــرکت معروف کــره ای، درحالی روانه 
بازارهای اروپایی می شــود که به دلیل به کارگیری فناوری اســکنر 

عنبیه، به شدت مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است.
شــرکت سامســونگ، مدل نســل بعدی نــوت های خــود یعنی 
گلکســی نوت 7 را بــا ایــن قابلیت بــه دنیــا ارائه مــی کند که 
 در آن بــه جــای اســتفاده از رمــز عبــور، این امــکان بــه کاربر

 داده شــده که از اســکنر عنبیه برای بازکردن قفل تلفن همراهش 
 اســتفاده کنــد.  محصول جدیــد و پر ســر و صدای سامســونگ،

تازه ترین عضو خانواده نوت ها محســوب می شود که به زودی روانه 
بازارهای بریتانیا و اروپا خواهد شد؛ حال آنکه این شرکت از ارائه مدل 

سال گذشته این سری، در بازارهای اروپایی خودداری کرده بود.
 mobile نوت 7 مجهــز بــه نمایشــگر 5/7 اینچــی و فنــاوری 
 HDR اســت که رنگ ها را به مراتب شــفاف تر و واضــح تر نمایش 
 می دهد؛ همچنین در این تلفن همراه، ویژگی های امنیتی بیشتری 

دیده می شود.
در قســمت قلم این محصول نیز به روزرســانی های جالبی صورت 
 گرفته به طوری که تشــخیص دســت خط، با ضریب دقت باالتری

صورت می گیرد.
سامســونگ اعالم کرده اســت ؛ نوت 7 خود را از دوم ســپتامبر در 
بریتانیا بــه فروش خواهد رســاند کــه البته پیش ســفارش آن از 
16 آگوســت آغاز خواهد شــد.  بهره گیری از فناوری اسکنر عنبیه، 
مهم ترین ویژگی این محصول جدید به حســاب می آید. شــرکت 
 سامســونگ درخصوص این نوآوری اعالم کرده که امنیت نوت 7 با 
به کارگیری این فناوری، در ســطح باالیی قرار داشــته و جدا از آن، 
دیگر مشکل اســتفاده از انگشــتان خیس برای بازکردن قفل تلفن 

همراه وجود نخواهد داشت.
 از آنجاکه عنبیه هر شــخص منحصر به فرد اســت، سامسونگ این

اطمینان خاطر را داده که بازکردن قفل نوت 7 از این طریق بســیار 
سریع و آسان خواهد بود.

چاپگرهای ســه بعدی هر روز مرزهای جدیدی را در می نوردند 
و این بار نوبت به تهیه انواع غذاهای خوشــمزه با اســتفاده از این 
ابزار رسیده است. محققان دانشگاه کلمبیا در حال طراحی چاپگر 
خانگی ویژه ای هســتند که به افراد امکان می دهد به جای پختن 

غذا، آن را به طور سه بعدی چاپ کرده و میل کنند!
 اجرای ایــن طرح توســط گروهــی به سرپرســتی پروفســور 
هاد لیپســون صورت می گیرد. چاپگر یادشده می تواند پوره های 
مواد مختلف یــخ زده را دریافت کرده و آنهــا را در قالب غذاهای 
مختلف و ترکیبات متنوع با انواع طعم هــا بیرون دهد.پخت غذا 
هم در فرآیند تبدیل این پوره ها به محصوالتی ســه بعدی صورت 
می گیرد.  البته این چاپگر سه بعدی هنوز در مراحل اولیه طراحی 
است؛ ولی انتظار می رود تا چهار ســال دیگر عموم مردم بتوانند 
از نسخه نهایی آن اســتفاده کنند. اســتفاده از چنین محصولی 
برای مردمــان دنیای امروز که دیگر مثل ســابق نمی توانند وقت 
زیادی را صرف آشپزی کنند و دوســت دارند به سرعت چیزی را 
برای خوردن آمــاده کنند و البته نگران تبعات اســتفاده از برخی 
 غذاهای آماده صنعتی  هم هســتند، جذابیت های خاص خود را 
خواهد داشت. از جمله دیگر مزایای این روش می توان به کاهش 
قابل توجه دورریز و اســراف مواد غذایی، تهیه انــواع جدیدی از 
 غذاهای الیه الیه و کنترل دقیق محتوا و کالری هر غذا اشاره کرد.

می توان چنین انتظار داشت که سرآشــپزهای خالق با استفاده 
از چاپگرهای سه بعدی، غذاهای جالب و عجیب و غریبی را برای 

دنیای پخت و پز تدارک ببینند.

 بازکردن قفل تلفن همراه
با اسکنر عنبیه

غذایتان را پرینت بگیرید و بخورید!

کودک

حرف زدن با کودک چه 
عوارضی دارد؟)2(

 از کسانی نباشید که همیشــه باب صحبت را با کودکان 
درباره ظاهر باز می کنید. روانشناسان خانواده معتقدند 
که حتی یک جمله غافلگیرانه می تواند تاثیر منفی بسیار 
قوی بر ذهن یک کودک بگذارد. به همین دلیل بســیار 
مهم اســت که وقتی با کودک در تعامل هســتید روی 
جمالتی که به او می گویید دقت کنید و از گفتن بعضی 
جمالت خاص شــدیدا پرهیز کنید. در اینجا لیســتی 
از جمالتی آورده شــده اســت که باید اغلب والدین به 
فرزندان خود بگویند تا غیر مســتقیم آموزش ببینند و 

بهترین احساس ها را در زندگی تجربه کنند.
به او بگویید چرا باید عذرخواهی کند

به جای اجبــار کــودک بــه عذرخواهــی ، آن هم به 
صورت نمایشــی، راه درست را به او پیشــنهاد کرده یا 
 شــرایط را برایش توصیف کنید. »اینکه بــدون اجازه

  اســباب بازی هــای علی رو برداشــتی، اونــو ناراحت 
می کنه«، »اینکه بی هوا رو ســر پدربزرگ بپری، بهش 
آســیب می رســونه« و این گونه جمالت می تواند او را 
متوجه عواقب کار بدی که انجام داده بکند و بداند که چرا 

باید عذرخواهی کند.
تو میمون کوچولوی من هستی

وقتی این کلمــات را برای کودک به کار مــی بریم آنها 
را تبدیل به موجوداتی غیرانســانی مــی کنیم. به یک 
عروسک که هر چه دلمان خواست می توانیم با او انجام 
دهیم. در ابتدای زندگی، کودک ایــن کلمات را مثبت 
تعبیر می کند چون به شما اعتماد کامل دارد. حتی اگر 
چیز بدی هم بگویید به دلیل اعتمادی که به شــما دارد 
سعی می کند آن را تکرار کند. بنابراین باید بسیار مراقب 
کلماتی که به کار می برید باشید.بهتر است که وقتی او 
را خطاب قرار می دهید به جای اسم های مستعار بامزه 
نامش را به زبان بیاورید. در واقع کودک با نام اصلی خود 
به دنیا معرفی می شــود، با نام اصلی خود خودش را در 

دنیا می شناسد .
دوستت در امتحان بهتر از تو بود

هر نوع برچســبی به هویت یابی کمک نمی کند. اینکه 
مدام در مقابل احساســات پســر بچه تان بگویید»مثل 
دختربچه ها رفتار نکن«، »پســرها قوی هســتند مثل 
دخترها ضعیف نیســتند« و جمالتی از این دست باعث 
می شود او را دچار احساســات متناقض کنید.جمله ای 
که می تواند تجربه ای آزار دهنده برای کودک باشــد و 
تلخی آن را حتی تا دوران نوجوانی هم به دوش بکشــد 
این اســت: چرا او در امتحان بهتر از تو بــود؟ کودکان از 
شخصی که با او قیاس شده اند متنفر می شوند. بچه ها از 
اینکه با دیگران مقایسه شوند به شدت بدشان می آید و 
این مسئله باعث می شود که کودک همیشه خودش را با 

دیگران مقایسه کند و این رفتار سالمی نیست.

راز موفقیــت مــردان بــزرگ و ســرکامیابی آنهــا 
 درگروی تربیت ها، فعالیت ها، کوشــش ها و اجرای 
برنامه های ویژه ای اســت که به آنها  در زیر اشــاره 

می شود.
بخش نخست: عوامل حقیقی کامیابی

تاریخ یا آزمایشگاه بزرگ زندگی
یکی از خوشــبختی های ما همین است که نخستین 
نفراتی نیســتیم که قدم به صفحه زمین گذارده ایم. 
چشــم های بیدار ستارگان شــاهد زندگی میلیونها 
مردمی بوده اســت که پیش از ما روی زمین زندگی 
داشــته اند و دارای شــادی ها و غم ها، روشنی ها و 
تیرگی ها، عشــق ها و کینه ها، جنگ ها و صلح ها و 

هزاران صحنه مختلف زندگی بوده اند.
اگرچه آنان بســیاری از اســرار زندگی خود را برای 
همیشــه با خود به خاک برده اند و همراه وجودشان 
 بــه دریــای فراموشــی ریخته شــده اســت، ولی

 قسمت های قابل توجه زندگی آنها را نویسندگان یا 
طبقه های زمین و یا ویرانه های به ظاهر ساکت، برای 
ما حفظ کرده و آزمایشــگاهی بزرگ و پرقیمت از آن 

برای ما ساخته اند.
 مطالعــه صفحــات تاریخ پیشــینیان، بررســی در

 البه الی طبقات زمین و دقت در آثار پرشکوه و عبرت 
انگیز آنها بسیار آموزنده اســت و عمر ما را به مقیاس 
قابل مالحظه ای زیاد می کند.مگر نه این اســت که 
حاصل عمر جزبه دســت آوردن تجربه چیزدیگری 
نیســت؟! آیا تاریخ عالی ترین تجربیات را در اختیار 
ما نمی گذارد؟! مگر نه اینکــه تاریخ آیینه تمام نمای 
زندگی ملل گذشــته اســت و در آن علل بدبختی و 
نافرجامی و یا پیروزی و کامرانی ملت ها منعکس می 
گردد؟ کتاب آسمانی ما دســتور می دهد که زندگی 
اقوام گذشــته را بخوانیم و از خصوصیات زندگی آنها 
درس عبرت بگیریم.امیرمومنان علی )ع( می فرماید: 
»فرزندم اگــر چه من با ملل گذشــته همزمان نبوده 
ام، اما تاریخ آنهــا را با دقت خوانده و به پســتی ها و 
بلندی های روزگار و قوانین ملل واقف شــده ام. من 
آنچنان تاریخ آنها را خوانده و بر آن مسلطم که گویی 
با آنها زندگی کرده و در حوادث زندگی با آنها همقدم 
بوده ام. «تاریخ بهترین راهنمای نســل حاضر است 
و تدریــس آن به مراتب از تدریس فیزیک و شــیمی 
مشکل تر است. مسائل فیزیک و شیمی فرمول دارد. 
اگر استاد بر فرمول ها مسلط باشد به خوبی می تواند 
از عهده تدریس برآید، اما تاریخ، غور و بررســی و به 

اصطالح اجتهاد و قضــاوت الزم دارد. معلمان تاریخ 
تا این قوه را در خود احســاس نکنند نمــی توانند از 
 عهده نتایج عالی تاریخ برآیند، بنابراین هر شــخص 

تاریخ دان را نمی توان مورخ نامید.
هزار نکته باریک تر زمو اینجاست

نه هر که سر بتراشد قلندری داند 
کوشــش کنیــم رمــوز تاریــخ را بفهمیــم، وگرنه 
ســرودن تاریخ ســودی ندارد. رموز تاریــخ همان 
داروهای تلخ تاریخ اســت که انســان پــس از دقت 
 کامل به دســت مــی آورد و می تواند به وســیله آن 
بیماری های فــردی و اجتماعی را معالجه کند.خوب 
است هر فرد بینا خصوصا افرادی که زمامدار مردم و 
در مصدر کارهستند تاریخ انگلســتان، تاریخ انقالب 
کبیر فرانســه، باالخص تاریخ اســالم و سرگذشت 
 ســقوط آنهایی را که ســالیان دراز بر مردم حکومت

 می کردند بداننــد .اصوال باید کوشــش کنیم روح 
مطالعه و خواندن کتاب را در خــود ایجاد کنیم؛ زیرا 
مطالعه ســطح فکر را باال می برد و قــوای دماغی را 

تقویت می کند.
 )برگرفتــه از کتاب رمــز پیروزی مــردان بزرگ اثر

 آیت ا... سبحانی(

رمز پیروزی مردان بزرگ )19(    موفقیت

عکس نوشت

اقامه نماز تکاوران ارتش جمهوری اســامی 
ایران در حاشیه مسابقات بین المللی نظامیان 

روسیه

اقامه نماز تکاوران ارتش ایران 
در روسیه 

36
17

32
13
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در راه كسب مكارم اخالق، پشتكار و پايدارى ورزيد.
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