
معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در سومین 
همایش ملی فعاالن شاخص جبهه فضای مجازی انقالب 
اســالمی با عنوان »فصل وصل« که در مشــهد در حال 
برگزاری است، با یاد آوری فضای حاکم بر فضای مجازی، 
 گفت: اگر در ســاختار فضــای مجازی ما بــه این اعتقاد 
داشته باشیم که وارد یک جنگ شده ایم و تصمیم بگیریم 
که ما می توانیم، بنابراین حتما می شود که این تهدید فضای 

مجازی به یک فرصت بزرگ تبدیل شود.
سردار محمد حســین نجات در ادامه با اشاره به برجام 2 و 
3، اظهار داشت: دشمن همیشه ســه محور را در مقابله با 
ملت ایران در نظر گرفته است که می توان از موارد  تحریم، 
نفوذ و تغییر باورها در این زمینه نــام برد. قطعا تحریم ها 
 به خاطر مســائل هسته ای ما نیســت بلکه آنها با تحریم 
می خواهند برجام 2 و برجام 3 را پیگیری کنند و از قدرت 

ایران در منطقه بکاهند.
سردار نجات با اشاره به مسائل داخلی سوریه و علت جنگ در  
این کشور، خاطرنشان کرد: امروز می گویند تا زمان حضور 
بشار اســد که پل ارتباطی بین ایران، لبنان و فلسطین در 
سوریه است، جنگ باید ادامه پیدا کند. در واقع بشار اسد به 
خاطر حمایت از ایران و حزب ا... لبنان درگیر مسائل جنگ 

داخلی در کشورش شده است.
 وی با بیان اینکــه زیاده خواهی دشــمن پایــان ندارد، 
خاطر نشان کرد: برجام 2 و 3 از سیاست های دیگر دشمن 
 اســت که به خاطر سیاســت های ما در منطقه پیگیری 
می شود. باید گفت که برجام 4 نیز پیگیری سیاست های 
حقوق بشری است مثل اینکه بعد از برجام تمایل دارند که 

پروژه ازدواج همجنس ها در ایران را پیگیری کنند.

 معاون فرهنگی ســپاه پاســداران بــا تاکیــد بر هدف
 از بین بردن اسراییل، اذعان داشــت: ابزار تحریم زمانی از 
 بین می رود که دشــمن متوجه شــود که تحریم برای ما 
بی اثربوده است. در این صورت دشمن هر چه تحریم کند، 
فایده ای ندارد. آن چیزی که شهید حسن تهرانی مقدم به 
آن می رسید، پیشرفته ترین فناوری در سوخت موشک ها 

بود که هدف آن به گفته خودش از بین بردن اسراییل بود.
 سردار نجات اظهار داشــت: ما می توانیم این تحریم ها را 
بی اثر کنیم به شــرط آنکه رویه ما رویه موجود نباشــد. 
 دشــمن دنبال این اســت که تغییراتــی در باورهای ما

 ایجاد کند تا چهره خود را به عنــوان یک ناجی در جهان 
جلوه دهد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: چالش اصلی نظام ما، چالش 
انقالب اسالمی در مقابل اســالم آمریکایی است. روحیه 
انقالبی گر در فضای مجازی باید به وجود بیاید که این امر 
می تواند بسیاری از معضالت را در این عرصه برطرف نماید.

معاون فرهنگی سپاه پاســداران با تبیین سطور اصلی در 
فضای مجازی، افزود: ما در فضای مجازی با سه سطر اصلی 
مواجه هســتیم که می توان از آنها بــه عنوان حاکمیتی، 
مدیریتی و کاربری فضای مجازی یاد کرد. در واقع در سطح 

حاکمیتی باید  استقالل در فضای مجازی را ایجاد کنیم .
 وی در ادامه با تاکید بر حضور فعال در فضای مجازی کشور، 
تصریح کرد: سطح دوم در فضای مجازیف سطح مدیریتی 
است در واقع ما باید بتوانیم  جایگزینی  برای اپلیکیشن های 

فعلی انتخاب کنیم.
معاون فرهنگی سپاه پاســداران، افزود: در سطح سوم که 
کاربری فضای مجازی است در بخشی موفق و  در بخشی 

دیگر نا موفق بوده ایم. ما در ارتباط با قشر حزب اللهی موفق و 
در مواجهه با قشر خاکستری جامعه در فضای مجازی ناموفق 
بوده ایم . وی در ادامه اظهار داشت: چطور ما نمی توانیم پیام 
انقالب را برای مردم عادی کشور ارسال کنیم، ما  باید توجه 
داشته باشیم که این قشر چگونه صحبت می کنند و این یک 
نکته طبیعی است که زبان این قشر با زبان قشر حزب اللهی 

جامعه تفاوت داشته باشد.
ســردار نجــات در خصــوص حرکــت وهابیــت در 
 فضای مجازی، گفت: پــس از آنکه اطالعــات هتاک به

 امام هادی )ع( در فضای مجازی شناســایی شــد، بعد از 
پیگیری و دستگیری دیدند کسی که به امام هادی )ع( در 
فضای مجازی به طور گسترده اهانت می کرد،جانماز مادرش 

برای خواندن نماز شب ، هنوز در خانه پهن مانده بود!
 معــاون فرهنگــی ســپاه پاســداران، گفــت: پــس از

 بازجویی ها متوجه شــدیم  این فرد یک طلبه بوده است 
که با هدف مقابله با وهابیت به فضای مجازی وارد شده اما 
وقتی با وهابی ها ارتباط برقــرار کرده، تحت تاثیر آنها قرار 
گرفته و به یکی از هتاکان به امام هادی )ع( مبدل شده بود. 
 وی افزود: وهابیت این گونه روی افــراد ما تاثیر می گذارد 
 اما  ما نمی توانیم با قشــر خاکســتری جامعــه ارتباط

  برقــرار کنیــم والزم اســت  این بخــش جامعــه را به 
تولید کننده در عرصه انقالب اسالمی تبدیل کنیم .

ســردار نجات با تاکید بر لزوم جذب بخش خاکســتری 
جامعه، در عرصه فضای مجازی اظهار داشت: اگر بتوانیم 
 قشر خاکستری را جذب کنیم  آن گاه قادریم در مقابله با
  هجمه های دشــمن به وســیله همین قشــر  بــر آنها

فائق بیاییم.

معاون فرهنگی سپاه:
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مدیرعامل جمعیت هــالل  احمر اســتان اصفهان گفت: 
این جمعیــت برای تکمیــل کادر کارکنان خــود، آزمون 
اســتخدامی در تاریــخ 29 مردادمــاه برگــزار می کند.  
محســن مؤمنی در نشســت خبــری با اصحاب رســانه 
ضمن گرامیداشــت دهه کرامت و تبریــک روز خبرنگار 

اظهار داشــت: هــالل احمر یک نهــاد غیردولتــی بوده 
که در زمــان رخــداد حــوادث، معین دولت اســت. وی 
 با بیان اینکــه نیروهای هــالل احمر در حــوزه اقدامات

 بشــر دوســتانه و در مواقع نیاز به کمک دولت ها می آیند 
افزود: فعالیت های هالل احمر در سطح...

آزمون استخدامی هالل احمر
29 مردادماه برگزار می شود

ریوی اصفهانی
نوشداروی سهراب به موقع می رسد؟

قلم زنی از ریشه دارترین هنر های دنیاست که در ایران و 
اصفهان دارای سابقه ای بسیار طوالنی و درخشان است، 
اما به گفته یکی از هنرمندان قلم زن اصفهانی این هنر 
امروز درگیر مشکالتی شــده و به دنبال جان تازه ای 

است.  یکی از شناخته شده ترین...

به المپیک که صعود کــرد، پاداش گرفت . هــم او و هم 
»ســهراب مرادی« که اصفهانی اســت و وزنه زدن را از 
ذوب آهن آغــاز کرده بود، پاداش گرفتند. پســر طالیی 
وزنه برداری ایران که شــنبه شب، طلســم را شکست و 
اولین مدال کاروان ورزش ایران را به دست آورد ، پاداش 
اصلی را سال گذشته از دستان رهبرمعظم انقالب گرفت؛ 
 انگشــتری یــادگاری رهبرانقالب که برایش حســابی 
خوش یمن بود. »کیانوش رستمی« کاری کرد کارستان، 
آن هم در روزهای ناامیدی ملت از کاروانی که چندروزی 
می شد بزرگ ترین دستاوردش از ابتدای شروع المپیک 
ریو تا قبل از کســب طالی کیانوش، فقط »حاشیه های 
رنگارنگ« بود! کیانوش اما این طلســم را شکست . امروز 
هم نوبت »سهراب مرادی« وزنه برداری اصفهانی است که 
همراه با »حمید سوریان« در روزهایی که دعوا بر سر اثبات 
»غیرتی بودن یا نبودن« المپیکی هاست، با غیرت و همت، 
مثل »کیانوش« گل لبخند را بر لبان ملت بیاورند. آن هم 

در روز میالد علی ابن موسی الرضا )ع(...  

هنرمند قلم زن اصفهانی مطرح کرد:

هنر اصیل »قلم زنی« 
اصفهان در انزوا
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ویژه میالد امام رضا )ع(
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سخنگوي امنيتي وزارت كشور عربستان اعالم كرد كه نيروهاي امنيتي 
لبنان، سه زن كه همراه هفت فرزند خود قصد پيوســتن به داعش را در 
سوريه داشــتند در بيروت بازداشــت كردند. به نوشــته روزنامه رياض، 
نيروهاي امنيتي لبنان در روزهاي اخير گزارشــي دريافت كردند كه در 
آن يك مرد گزارش داده بود كه همسر، سه فرزند و دو خواهرش )يكي از 
آنها به همراه چهار فرزند خود( خانه هايشــان را ترك كرده و سعي دارند 
به گروه هاي تكفيري درسوريه بپيوندند. براساس اين گزارش، اين زن ها 
كه وارد بيروت شده بودند با هماهنگي نيروهاي امنيتي لبنان بازداشت و 
از ورود آنها به ســوريه ممانعت به عمل آمده است. براساس گزارشی كه 
يك موسسه تحقيقاتی در آلمان منتشر كرده است، ۲۴ هزار نفر از اتباع 
عربستان در طول پنج سال گذشــته به گروه هاي تروريستي در سوريه 

پيوسته اند.

بر اســاس گزارشــی كه در هفته نامه اشپيگل منتشــر شده است 
آمريكا می خواهد تســليحات اتمی خود مســتقر در خاك آلمان را 
مدرنيزه كند. به نوشــته اشــپيگل، »باراك اوباما«، رييس جمهور 
آمريكا در آستانه پايان دوران رياســت جمهوری اش، مرحله نهايی 
 توسعه يك نسخه جديد از بمب های هســته ای را به تصويب رساند. 
بر اين اساس ســالح های اتمی نوع B61-12 بايد از سال ۲0۲0 به 
توليد انبوه رســيده و بعد از آن در پايگاه هوايی بوشل آلمان مستقر 
شود. پايگاه بوشــل يك منطقه به شــدت محافظت شده است كه 
سالح های اتمی آمريكا در آن مستقر هستند. ســربازان آمريكايی 
به منظور حمايت از اين پايگاه نظامی در منطقه مســتقر می باشند.

در حال حاضر 10 تا ۲0 كالهك اتمی در پايگاه بوشــل وجود دارد 
كه در زمــان وضعيت اضطــراری و هنگام جنگ می تواند توســط 
بمب افكن های تورنادوی آلمان، حمل شــوند. اين اقدامات در حالی 
انجام می شود كه اوباما در شــروع اولين دوره رياست جمهوری خود 
در آمريكا خلع ســالح هســته ای را از اهداف دولت خود اعالم كرد.

دولت آلمان نيز در حالی كه اعالم می كنــد به دنبال دنيايی عاری از 
سالح اتمی است، اما همچنان بازدارندگی اتمی را به عنوان دكترين 
نظامی ناتو قبول دارد. آلمان طی ســال های اخير شاهد تظاهرات و 
راهپيمايی های گسترده عليه سالح های آمريكا در داخل خاك خود 
بود. اكثر آلمانی ها خواستار برچيده شدن سالح های اتمی آمريكا در 

خاك كشورشان هستند.

 در پی اعالم خنثی سازی عمليات تروريســتی در شبه جزيره كريمه از 
سوی ســازمان اطالعات روســيه، نخست وزير اين كشــور تهديد كرد: 
مسكو ممكن است در صورتی كه هيچ گزينه ديگری نداشته باشد، روابط 
ديپلماتيكش را با اوكراين قطع كند. ديميتری مدودف ، نخســت وزير 
روســيه گفت: من دنبال چنين اقدامی نيســتم، اما اگر هيچ راه ديگری 
برای تغيير شــرايط وجود نداشته باشــد، رييس جمهوری می تواند اين 
 تصميم را اتخاذ كند. مدودف در ادامه با اشــاره به تجاوز گرجســتان به

 اوستيای جنوبی )سال ۲008(، ســابقه قطع روابط ديپماتيك روسيه با 
يك كشــور را يادآوری كرد. پيش از اين ســرويس امنيت فدرال روسيه 
اعالم كرده بود كــه از وقوع حمالت تروريســتی متعــددی در كريمه 

جلوگيری كرده است، حمالتی كه عامل آن وزارت دفاع اوكراين است.

 دستگاه  امنيتی مصر در سومين ســالگرد تحصن گسترده گروه 
اخوان المســلمين در ميدان های »رابعه العدويــه« و »النهضه« 
تدابير شــديدی را در اين كشــور اتخاذ كرد. ســومين سالگرد 
تظاهــرات حاميان اخوان المســليمن و محمد مرســی، رييس 
جمهور بركنار شــده مصر در ميدان های رابعه العدويه و النهضه 
برگزار شد كه به درگيری شديد حاميان اخوان با نيروهای امنيتی 
 مصــر انجاميد. در همين راســتا دســتگاه های امنيتی وضعيت 
آماده بــاش را در نهادهــای حياتــی و ســاختمان های مهم و 
پايگاه های پليس و زندان ها و مســيرها اعالم كردند تا با هرگونه 

اقدامات خشونت آميز گروه اخوان المسلمين مقابله كنند.

رييس جمهور تركيه در اظهاراتی انتقادآميز اعالم كرد: رهبران اروپايی 
در نشان دادن همبســتگی با تركيه پس از كودتای نافرجام 1۵ ژوئيه 
ناكام ماندند و به جای نشان دادن همبســتگی تنها نگرانی های خود 
را درباره اجرای قانــون اعالم می كنند.رجب طيــب اردوغان، رييس 
جمهوری تركيه در گفت وگو با شــبكه تلويزيونــی »آر تی ال« آلمان 
 گفت: آنگال مــركل، صدر اعظم آلمان ســه روز بعــد از وقوع كودتای

 1۵ ژوئيه در محكوميــت اين كودتا بــا وی تماس گرفــت و در اين 
گفت وگوی تلفنی تنها نگرانی های خود را از بازجويی ها در اين كشور 
اعالم كرد. وی ادامه داد: همه اين مسائل ما را ناراحت كرده است. اجازه 
دهيد هر آنچه كه الزم باشد در راســتای اجرای قانون در داخل كشور 
انجام دهيم. تمامی اقدامات و تدابير اتخاذ شده از طرف ما برپايه قانون 
است و برای انتقام گيری نيست.اردوغان با ابراز تاسف از اينكه هنوز يك 
مقام ارشــد اروپايی بعد از كودتای نافرجام 1۵ ژوئيه به تركيه نيامده 
است، افزود: اين در حالی اســت كه كودتای نافرجام 1۵ ژوئيه يكی از 
بزرگ ترين حمالت عليه دموكراسی تركيه بوده كه با مقابله مردم اين 
كشور شكست خورد. رييس جمهوری تركيه بار ديگر بر تعهدات آنكارا 
در توافق پناهجويان ميان اين كشور و اروپا تاكيد كرد و گفت: آينده اين 
توافق به گام های اتحاديه اروپا برای اجرای وعده هايش بســتگی دارد. 
توافق لغو رواديد بسيار مهم است. در حال حاضر اين روند در حال انجام 
است. البته بايد اين گام ها به صورت همزمان برداشته شود اما متاسفانه 

اروپا هنوز وعده های خود را عملی نكرده است.

بازداشت سه زن عربستاني در بیروت 
به اتهام پیوستن به داعش 

آمریکا تسلیحات اتمی خود را
 در آلمان، مدرن سازی می کند

تهدید مدودف به قطع روابط 
دیپلماتیک با اوکراین

آماده باش امنیتی در مصر 

  گالیه های اردوغان از اروپا 
تمامی ندارد!

پیشنهاد سردبیر: 
 گالیه های اردوغان از اروپا تمامی ندارد!

 محمد جــواد ظريــف، وزير امــور خارجه درباره شــرايط 
حال حاضر منطقه عنوان كرد: اين نعمت بزرگی اســت كه 
ما روی پای خودمان ايســتاده ايم و فقــط خودمان راجع به 
خودمان تصميم گيــری می كنيم، امــا حكومت های عربی 
مانند عربســتان از اين نعمت برخوردار نيســتند. بنابراين 
حكومتشان با يك آشــفتگی و برهم خوردگی روبه رو شده 
اســت. برای همين به دنبال آن هســتند كه به روش های 
مختلف نقش خودشــان را برجســته كنند. به عنوان مثال 
هنگامی كه موضوع 11 ســپتامبر مطرح شــد عربســتان 
ســرمايه گذاری خودش را در آمريكا مطرح كرد. همچنين 
اين حكومت گمان كرد كه با ايجاد تنش و تشــنج می تواند 
برای خودش جايگاهی ايجاد كند. ايــن دو مثال نمونه ای از 
برجسته كردن حكومت ســعودی ها بوده است؛ چرا كه آنها 
می خواهند اين تصــور را ايجاد كنند كــه منطقه، منطقه 
بی ثباتی است و نمی توان آنجا را تنها گذاشت. ظريف در ادامه 
گفت: اين احساس واخوردگی و يأسی كه در ميان نخبگان، 
روشــنفكران و توده های جهان عرب ايجاد شده است نشان 
از ضعف داخلی و ساختاری اين كشورها دارد. بنابراين برای 
پوشاندن اين ضعف تالش كردند كه منطقه را به اختالفات 
قومی و فرقه ای بكشانند. اين در حالی است كه ايران همواره 

خواهان صلح، ثبات و امنيت بوده است.

 رييــس مجلس شــوراي اســالمي در پيامي بــه دبيركل 
حــزب ا... لبنــان، دهمين ســالروز پيــروزي غرورآفرين 
ملت مقاوم اين كشــور در جنــگ ۳۳ روزه را تبريك گفت 
و تاكيد كرد: اطمينان دارم به زودي شــاهد پيروزي نهايي 
محور مقاومت بــر تروريســت خواهيم بــود. در ادامه اين 
پيام آمده اســت: اين پيــروزي حماســي و تاريخي كه در 
ســايه الطاف پــروردگار، مديريت خردمندانــه جنابعالي 
و رشــادت دالورمردان مقاومت اســالمي لبنان به دســت 
آمد، بــرگ زريني در تاريــخ امت اســالمي و درس عبرتي 
 فراموش نشــدني بــراي رژيــم صهيونيســتي و حاميان 
بين المللي آن اســت. الريجاني در پايان اين پيام سربلندي 
و موفقيــت سيدحســن نصــرا...، رزمنــدگان مقاومت و 
ملــت بــزرگ لبنــان را از خداونــد متعال مســالت كرد. 
 جنگ ۳۳ روزه، تابســتان ســال ۲00۶ آغاز شد، نيروهاي 
حزب ا... در يكي از رويارويي هاي خود با رژيم صهيونيستي 
 در اين جنــگ، ســرافرازانه از ميدان نبرد بيــرون آمدند و 
خســارت هاي جبران ناپذيري بــر پيكره ايــن رژيم وارد 
كردند. ابعاد منطقه اي و بين المللي اين جنگ ســبب شد 
تا با پيشنهاد شوراي فرهنگ عمومي و تصويب شوراي عالي 
انقالب فرهنگي، ۲۳ مرداد در تقويم رسمي كشور به نام روز 

مقاومت اسالمي ثبت شود.

محمدجواد ظریف:

 سعودی ها می خواهند 
منطقه را بی ثبات جلوه دهند

علی الریجانی:

به زودي شاهد پیروزي نهایي 
محور مقاومت خواهیم بود

دیدگاهپارلمانوزارت خارجه
محسن کوهکن:

در مقابل استکبار، هیچگونه 
مسامحه و تعاملی نخواهیم داشت

مهرداد الهوتی:

فراکسیون سوم مجلس 
»اعتدال« نام گرفت

 محســن كوهكن، نماينده مــردم لنجــان در مجلس 
شورای اسالمی با اشــاره به بيانات روز ســه شنبه رهبر 
معظــم انقــالب در ديدار بــا مديــران وزارت اطالعات 
درباره مبانی انقالب كــه فرمودند »ايجــاد خط فاصل 
بــا رأس جريان اســتكبار يعنــی آمريــكا از مهم ترين 
مبانی قطعی امــام)ره( بزرگوار ماســت و اين مســئله 
جای هيچگونه مســامحه و ســهل انگاری ندارد«، اظهار 
كرد: فرمايش مهم مقــام معظم رهبری كامال شــفاف 
 و روشــن اســت. ايشــان همان بياناتی را فرمودند كه 
حضرت امام)ره( بر آن تكيه داشتند. وی با اشاره به بيانات 
صريح امام)ره( درباره ايستادگی در مقابل آمريكا و تعيين 
خط و خطوط های نظام افزود: امام)ره( با توكل به خدا و 
پشتوانه مردمی در مقابل استكبار ايستادگی كرد و خط 
قرمزی برای نظام ترسيم نمودند تا همه مسئوالن بدانند 
كه سر ســوزنی با آمريكا تعامل نخواهيم داشت. نماينده 
 مردم لنجــان در خانه ملــت افزود: در حــال حاضر نيز 
رهبر معظم انقالب با چشــم بيــدار و ذكاوت تمام، اين 
مسير روشــن را ادامه می دهند و در بيانات مختلف خود 

خط قرمز نظام را برای همه مسئوالن مشخص كرده اند.

مهرداد بائوج الهوتی نماينده مردم الهيجان، از انتخاب نام 
فراكسيون ســوم در مجلس خبر داد و گفت: نام »اعتدال« 
برای اين فراكســيون در نظر گرفته شــده است. الهوتی در 
ادامه با بيــان اينكه تاكنون 100 نماينده عضو فراكســيون 
اعتدال مجلس شــده انــد، گفــت: احتمــال افزايش اين 
تعــداد وجــود دارد. وی با اعــالم اينكه يكشــنبه های هر 
 هفته جلسه شــورای مركزی فراكســيون اعتدال تشكيل 
می شــود، تصريح كرد: در جلسه مجمع عمومی فراكسيون 
كه هفته آينده برگزار خواهد شد، اعضای هيأت رييسه دائم 
و شورای مركزی اين فراكسيون تعيين می شوند. سخنگوی 
فراكســيون اعتدال با بيان اينكه به رؤسای فراكسيون های 
واليت و اميد پيشــنهاد كرده ايم شــورای عالی فراكسيون 
ها را در پارلمان دهم تشــكيل دهيم، خاطر نشــان كرد: در 
همين راستا جلسه ای با حضور عارف و الريجانی برگزار شد 
 كه بنده اين پيشــنهاد را ارائه كردم. الهوتی در تشريح نحوه 
شكل گيری اين شورای عالی فراكسيون ها گفت: پيشنهاد 
كرديم شورای متشكل از نمايندگان فراكسيون واليت، اميد 
و مستقلين به صورت ادواری جلســاتی را برگزار كنند تا به 

فهم مشتركی برای پيشبرد اهداف خود برسند.

پارلمان

بین المللیادداشت

 سفارت كشــورمان در ارمنســتان اعالم كرد: با توجه به اجرايی شدن 
يادداشت تفاهم لغو رواديد مورخ 1۶ مرداد 1۳9۵ بين جمهوری اسالمی 
ايران و جمهوری ارمنســتان، از اين پس اتباع دو كشــور جهت ورود به 

كشور مقابل، نياز به ويزا نخواهند داشت.

لغو روادید بین ایران و ارمنستان

مســئول روابط عمومی كل ســپاه با تاكيد بر اينكه ميخ تابوت 
جنازه گروهك منافقين زده شــده است، گفت: حاميان گروهك 
تروريستی منافقين نخواهد توانست اين مرده را زنده كنند.سردار 
سرتيپ دوم پاســدار رمضان شــريف در يادواره شهدای سادات 
 كاشان به جنايت های گروهك تروريســتی منافقين در كشتار

 17 هزار ايرانی از قشــرهای مختلف اشــاره كــرد و گفت: اين 

گروهك تروريستی كه مورد حمايت برخی از كشورهای اروپايی 
و عربی قرار دارد در زمان جنگ تحميلی در جبهه دشــمن عليه 
كشور ما می جنگيد و جوانان ما را به شهادت می رساند اما اكنون 
می بينيم پس از اين همــه فجايع باز برخی كشــورها به دنبال 
احيای اين گروه برای مقابله با نظام اســالمی ايران هستند.وی با 
بيان اينكه »تالش مشــكوك اخير در تصويرســازی آثار حيات 
گروهك تروريســتی منافقين محكوم به شكســت و رســوايی 
است« تاكيد كرد: سال هاســت ميخ تابوت جنازه گروهك منفور 
 منافقين زده شــده و تــالش دولت های حامی تروريســم برای 
راه اندازی نمايش های خيابانی با حضور چهره های معلوم الحال و 
منزوی سياسی كه پشتيبانی جنايات تروريستی در منطقه و حتی 

در اروپا و آمريكا هستند نخواهد توانست اين مرده را زنده كند.

المانيتور به بررسی ســاخت فيلم ايرانی درخصوص فاجعه منا و 
تاثير آن بر روابط تهران و رياض پرداخــت. المانيتور در مطلبی 
نوشــت: ۲۴ ســپتامبر ۲01۵ )۲ مهر 9۴( روز غم انگيزی بود. 
بيش از 700 نفر در فاجعه منا در عربســتان سعودی جان خود 
را از دست دادند. در اين فاجعه غم انگيز حدود ۵00 ايرانی كشته 
شد. حدود يك ســال از آن فاجعه می گذرد و يكی از فيلمسازان 

ايرانی قصد دارد به زودی از فيلم خود تحت عنوان »۲۴ سپتامبر« 
رونمايی كند. اين فيلم اولين فيلم ســينمايی درخصوص فاجعه 
مناست.يكی از شــخصيت های اصلی اين فيلم محسن حاجی 
حسن كارگر اســت. او يكی از قاريان ايرانی بود كه در فاجعه منا 
به شهادت رســيد. مريم ابراهيمی، كارگردان و تهيه كننده اين 
فيلم، گفت: به دليل تنش های موجود ميان ايران و عربســتان، 
امكان فيلمبرداری در خاك اين كشور وجود نداشت.تاثير ساخت 
اين فيلم بر تنش های سياسی موجود ميان دو كشور نيز يكی از 
پرســش هايی اســت كه ابراهيمی به آن اينطور پاسخ داد: »اين 
فاجعه در كشور عربستان به وقوع پيوسته است و قطعا مسئوليت 
آن به گردن اين كشــور اســت. ما تنها می خواهيم حقيقت اين 

فاجعه را از ديد خانواده های داغدار به تصوير بكشيم.«

رييس مركز تحقيقات اســتراتژيك مجمع تشخيص مصلحت 
نظام گفت: كشورهايی مثل آمريكا و عربستان كه بدون رضايت 
دولت ســوريه در آنجا دخالت می كنند حضورشان غيرقانونی 
است. به گزارش فارس، علی اكبر واليتی رييس مركز تحقيقات 
استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در حاشيه ديدار با 
فرستاده ويژه رييس جمهور كوبا در جمع خبرنگاران درخصوص 
سفر اخير ظريف به تركيه و آينده روابط ايران، روسيه و تركيه 
اظهارداشت: آنچه اخيرا در تركيه اتفاق افتاد نتايج مختلفی از 
آن استنتاج می شــود از جمله اينكه دوستان واقعی تركيه چه 
كسانی هستند و آن كشورهايی كه دوست تركيه نيستند، چه 
كسانی هســتند. وی اضافه كرد: معلوم شد ايران دوست واقعی 
دولت و ملت تركيه اســت، ايران برخالف اختالفــات، در روز 
حادثه به كمك مردم و دولت تركيه آمد و از دولت قانونی تركيه 

حمايت كرد.
مشــاور مقام معظم رهبری در امور بين الملل يادآور شد:  دولت 
و ملت تركيه يك بار ديگر ايران را آزمودند و ايران نيز ســربلند 
بيرون آمد. ســفر وزير امور خارجه كشورمان به تركيه به موقع 
و مالقات بــا اردوغان و وزير خارجه اين كشــور و ديدار با ديگر 

مقامات اين كشور كار ارزشمندی بود.
واليتی با بيــان اينكه آرزو مــی كنيم دولت تركيــه بتواند بر 
مشكالت پيروز شود ،گفت : اميدواريم تفاهم بين دو كشور ايران 
و تركيه روز به روز بيشتر شــود،  حتی در موضوعات منطقه ای 
مثل سوريه؛ چراكه تصميم گيری درباره آينده سوريه بر عهده 
مردم سوريه اســت بدون اينكه ديگران اجازه داشته باشند در 

امور داخلی سوريه دخالت كنند.
وی ادامه داد: اگــر مداخله ای هم صورت می گيرد بر اســاس 
ديدگاه دولت قانونی ســوريه باشد. كشــورهايی مثل آمريكا 
و عربســتان كه بدون رضايــت دولت ســوريه در آنجا دخالت 
می كنند، حضورشــان غيرقانونی است؛ گذشــت زمان پس از 
۵سال نشــان داد مردم سوريه با دولتشــان همراهی می كنند 
وگرنه دولت سوريه نمی توانست بيش از ۵ سال اينگونه مقاومت 

كند.
وی خاطرنشان كرد: گذشت زمان نيز نشــان داده كه پيروزی 
دولت سوريه قريب الوقوع اســت، ما اميدواريم با دولت تركيه 
نيز به تفاهم برســيم؛ ديدگاه دولت جمهوری اســالمی ايران 
نيز نســبت به دولت و ملت ســوريه تغيير نكرده و همچنان از 
دولت قانونی بشار اسد حمايت می كند.رييس مركز تحقيقات 
اســتراتژيك مجمع تشــخيص مصلحت نظام با بيــان اينكه 
پيشــرفت روابط دو كشــور ايران و كوبا بعد از انقالب اسالمی 
مثال زدنی اســت، گفت: با همكاری دو كشــور ايــران و كوبا 
می توان اميدوار بود كه غيرمتعهدها آينــده اميدواركننده ای 
 نســبت به گذشــته داشــته باشــند. علی اكبر واليتی مشاور 
مقام معظم رهبری در امــور بين الملل و رييس مركز تحقيقات 
اســتراتژيك مجمع تشــخيص مصلحت نظام با كاســتياس 
فرســتاده ويژه رييس جمهور كوبا ديدار كــرد. در اين ديدار، 
كاســتياس نماينده ويــژه رييس جمهــور كوبا پيــام رييس 
 جمهور اين كشــور را تقديــم علی اكبر واليتی كــرد تا تقديم

حضرت آيت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی شود.

محمدرضا باهنر با اشاره به پيام اخيری كه برای يكی از سران 
فتنه فرســتاده گفت: بهترين وضعيتی كه می تواند ادامه پيدا 

كند همان حصر است.
باهنر گفت:  اخيرا برای م.م پيغام فرســتادم كه اعالم كند در 
صورتی كه آزاد شود تا ســال ها فعاليت سياسی انجام نخواهد 

داد، اما گويا وی نپذيرفت.
دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبری در گفت وگو با ايلنا، 
در پاســخ به اينكه »آيا تاكنون پيگيری در مورد مسئله حصر 
انجام داده ايد؟« گفت: در اين مورد بارها و بارها گفته شــده 
اســت. بهترين وضعيتی كه می تواند ادامه پيــدا كند همان 

حصر است.
وی افزود: اگــر دادگاهی بخواهد اين آقايان را رســما و طبق 
قوانين كشور محاكمه كند، حكمشان ســنگين خواهد بود و 
شايد به مصلحت نباشــد اين حكم در مورد آنها اجرا شود. اما 
ممكن است پرسيده شــود حاال كه اين عده محاكمه نشدند 
چرا آزاد  نمی شــوند در پاســخ بايد گفت در دنيا كسی را پيدا 
نمی كنيم كه عليه يــك نظامی اقدام بكند و آزاد باشــد. يك 
زمانی كسی عليه حزب ما حرف می زند و اين طبيعی است؛ اما 
گاهی هم كسی اپوزيسيون نظام می شود، اپوزيسيون نظام در 
هيچ كجای دنيا اجازه تالش و فعاليت ندارد. مثل اين می ماند 

كه به كسی بگوييم تو اجازه انقالب داری.
باهنر ادامه داد: حتما شــما هم می دانيد كه انقالب اســالمی 
ما هم غيرقانونی بود چون قوانين زمــان پهلوی اجازه انقالب 
 به كســی نمــی داد. بنابراين انقالب اســالمی بــه رهبری

 حضرت امام)ره( خالف قانون وقت بــود. برای همين هم در 
آن زندان و حصر و تبعيد و شــهادت وجود داشت. يك موقع 
آقايان می گويند ما می خواهيم زندگيمان را بكنيم و كاری هم 
نداريم، اما يك موقع هم هســت كه می خواهند بيايند بيرون 
هجمه راه بيندازند)!( معلوم است كه در اين مورد نظام اجازه 

چنين كاری را به آنها نمی دهد.
نايب رييس سابق مجلس در پاســخ به اينكه »واقعا معتقديد 
دو كانديدای انتخابات رياست جمهوری سال 88 اپوزيسيون 
نظام بودنــد؟« اظهار كــرد: بله؛ اپوزيســيون نظــام بودند. 
من خودم بــه يكی از كانديداهای معتــرض گفتم ۵ درصد از 
صندوق ها را به انتخاب شما می شــماريم اگر اشكالی داشت 
حرف شما درست است، ايشــان گفت: نه ما به پروسه قبل از 
رأی اعتراض داريم. در اينجا تكليف مشخص است. م.م گفت 
من كاری به آرای درون صندوق ندارم، به قبل از آن كار دارم. 
وقتی در يك بازی فوتبال يك طرف بــه داور بگويد من تو را 
قبول ندارم، داور به آن طرف يك كارت قرمز می دهد و از بازی 

بيرونش می كند.
دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبــری در پايان گفت: اگر 
قرار باشــد دادگاهی برای اين افراد برگزار شود حكم اجرايی 
در مورد آنها خيلی سخت اســت و نتيجه رأی اين دادگاه هم 
به ضرر اصالح طلبان و هم به ضرر خــود اين افراد خواهد بود. 
حتی اخيرا هم برای يكــی از اين آقايان پيغام فرســتادم كه 
اعالم كند در صورتی كه آزاد شــود تا سال ها فعاليت سياسی 

انجام نخواهد داد، اما گويا وی نپذيرفت.

والیتی:

معلوم شد ایران دوست واقعی ترکیه است
باهنر:

بهترین وضعیت برای سران فتنه حصر است

یک زمانی کسی 
علیه حزب ما حرف 
می زند و این طبیعی 
است؛ اما گاهی هم 
کسی اپوزیسیون 
نظام می شود، 
اپوزیسیون نظام 
در هیچ کجای 
دنیا اجازه تالش و 
فعالیت ندارد

ما امیدواریم با دولت 
ترکیه نیز به تفاهم 
برسیم؛ دیدگاه 
دولت جمهوری 
اسالمی ایران نیز 
نسبت به دولت و 
ملت سوریه تغییر 
نکرده و همچنان از 
 دولت قانونی 
بشار اسد حمایت 
می کند

روابط عمومی سپاه: 

حامیان گروهک »منافقین« 
نمی توانند این مرده را زنده کنند

فیلمساز ایرانی پاسخ می دهد؛

آیا فیلم ایرانی فاجعه منا به تنش 
تهران و ریاض دامن خواهد زد؟
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بازار

يادداشت ويژه

وضعیت کارکنان ثامن الحجج 
چه می شود؟

قیمت انواع
حافظه فلش در بازار

پیشنهاد سردبیر: 
وضعیت کارکنان ثامن الحجج چه می شود؟

به گزارش اقتصــاد آنالین، بر اســاس ابالغیــه بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، مقرر شــد که بانک پارسیان، نسبت به 
تجمیع اطالعات کارکنان تعاونی اعتبار ثامن الحجج و ارائه آن 

به بانک مزبور، اقدام کند. 
 لذا کارکنــان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر شــاغل در 
شعب و ستاد آن تعاونی و همچنین کارکنانی که تا آغاز فرآیند 
ساماندهی در شعب و ســتاد تعاونی یاد شده مشــغول به کار 
بوده اند، می توانند از روز شنبه مورخ 95/05/30 حداکثر ظرف 
مدت 15 روز نســبت به ثبت دقیق اطالعات درخواســتی در 

همین جا اقدام نمایند.
بدیهی است ثبت این اطالعات، هیچ گونه تعهدی را برای بانک 

پارسیان ایجاد نخواهد کرد.

آخرین بررســی ها از بازار نشــان می دهد که قیمت هر 
کیلوگرم گوشــت مرغ، بین ۷۷00 تا ۸000 تومان در 
سطح شهر اســت؛ قیمتی که حداقل ۷00 تومان بیش 
از سقف تعیین شــده از ســوی وزارت جهاد کشاورزی 
 برای گوشت مرغ اســت و به نظر می رسد که همچنان

گران فروشی آشکار این محصول ادامه دارد.
به گزارش ایســنا، در ماه های ابتدایی سال جاری، مرغ 
جزو محصــوالت کم نوســان بود و حتــی در مقاطعی 
مثل مــاه رمضان، با کاهش نســبی قیمــت نیز مواجه 
شــد و تا اواخر تیر ماه هر کیلوگرم گوشــت مرغ، کمتر 
از ۶000تومان در سطح شهر قابل مشــاهده بود. اما از 
 ابتدای تیر مــاه این رونــد تغییر کــرده و قیمت مرغ

به یکباره جهش قابــل توجهی پیدا کــرد و به بیش از 
کیلویی ۷000 تومان رسید و در ادامه این روند صعودی، 

در اواسط مرداد به باالی ۸000 تومان هم افزایش یافت.
البته موضوع تعیین قیمت برای گوشت مرغ و اختالف 
در مورد آن، پیشینه ای نســبتا طوالنی در بین وزارت 

جهادکشاورزی و مرغدارانو تولیدکنندگان دارد.
  بر اساس آنچه ازســوی وزارت جهاد اعالم شده، قیمت 
منطقی برای گوشــت مرغ حداکثر ۷000 تومان است؛ 
چرا که به گفته مسئوالن این وزارتخانه، هیچ کمبودی 
بابت کمبود عرضه گوشت مرغ وجود ندارد؛ اما از سوی 
دیگر، مرغداران معتقدند این قیمــت با توجه به هزینه 
تمام شــده تولید مرغ، پایین بوده و موجب ضرر و زیان 

آنهاست.
حسن رکنی، معاون وزیر جهاد کشــاورزی، برای سال 
جاری تولیــد بیــش از دو میلیون تن گوشــت مرغ را 

پیش بینی کرده است.
به گفته وی، هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد و باتوجه 
به استمرار تولید گوشت مرغ در کشور، اگر در مقاطعی، 
نوسان عرضه ناشــی از کاهش جوجه ریزی در مناطقی 
به وجود آید کــه مجهز به سیســتم های خنک کننده 
نیســتند و این امر، باعث ایجاد تنش قیمتــی در بازار 
شود، به زودی این نوسان برطرف می شود؛ چرا که تولید 
همچنان اســتمرار داشته و ذخایر کشــور نیز به اندازه 
کافی وجود دارد و تا زمانی که نیاز باشــد، در بازار عرضه 

می شود.
همچنین رییــس کمیســیون بازرگانــی داخلی اتاق 
بازرگانی معتقد اســت این افزایــش قیمت، طی حدود 
یک ماه گذشته کاذب بوده و صرفا در جهت منافع گروه 

خاصی است. 

خبری از ارزانی نیست

گران فروشی مرغ ادامه دارد

خبر

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان گفت: نزدیک 
به هفت هــزار هکتار بافت فرســوده در اســتان داریم که 
عمده بافت های فرســوده در خود شــهر اصفهــان و بقیه 
 در شــهرهای خمینی شــهر، کاشــان، نایین و نجف آباد

موجود است.
سکونت شهروندان در ۷ هکتار بافت فرسوده 

اصفهان
به گــزارش خبرگزاری ایمنــا، حجت ا... غالمــی، درباره 
آخرین وضعیت پروژه های مســکن مهر اســتان اصفهان 
گفت: کال در اســتان 1۶1 هزار واحد مسکن مهر داریم که 
از این تعداد، حدود ۸ هزار واحد آن بدون متقاضی اســت. 
از مجموع مســکن مهر اســتان، فقط 1۶ هزار واحد باقی 
مانده است که پیشــرفت 90 درصدی داشته و به امید خدا 
این تعداد واحد مانده تا آخر ســال 95 تحویل متقاضیان 

می شود.
 وی با اشــاره به مشکالت مســکن مهر اســتان گفت: از

بزرگ ترین مشــکالت ما در این پروژه، بحث زیرساختی 
است؛ ساخت مدرسه و فضای ســبز که با برنامه ریزی های 
دقیق، به شهرداری ها زمین می دهیم و آنها زیرساخت ها را 

در این زمین ها طراحی می کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان، درباره وضعیت 
بافت های فرســوده اصفهان گفت: نزدیک بــه هفت هزار 

هکتار بافت فرسوده در اســتان داریم که عمده بافت های 
فرســوده در خود شــهر اصفهــان و بقیه در شــهرهای 

خمینی شهر، کاشان، نایین و نجف آباد موجود است.
غالمی افــزود: بعد از آنکه ســند ملــی بازآفرینــی به ما 
 ابالغ شد، ما ســند اســتانی را در ســتاد باز آفرینی ملی 
مطــرح کردیم و به ما اعالم شــد که چگونــه درباره بافت 

فرسوده استان اقدام کنیم.
وی ادامه داد: در ادامه تنظیم سند ستاد بازآفرینی استانی، 
ما ستادهای شــهری خود را فعال کردیم و تاکنون ستادها 
در شهرستان نایین، خمینی شــهر و کاشان شکل گرفته و 
شروع به کار کرده اســت و پروژه های بازآفرینی را در این 

شهرها شروع کرده ایم.
مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان، با اشاره به ایجاد 
طرح هماهنگی با شــهرداری اصفهان، گفت: در این طرح 
بحث هایی را در زمینه بهســازی و نوســازی شهر اصفهان 

پیش می بریم.
غالمــی ادامــه داد: در رابطــه با شــهر اصفهــان، چند 
 پروژه را با همکاری شــهرداری شــروع کرده ایــم. پروژه

همت آباد-اصفهان از جمله آنهاســت که طــی آن، بافتی 
 بســیار فرســوده را با مســاحتی حــدود 2/1 هکتار در 
 فاز یک شــروع کردیم که کال این بافت تا حدود 1۶ هکتار

ادامه دارد.

وی از دیگــر پروژه های انجام شــده در زمینــه بافت های 
فرسوده در اســتان اصفهان ســخن به میان آورد و گفت: 
در یکــی از مناطق شــمالی اســتان )زینبیــه اصفهان( 
سکونتگاه های غیررسمی و بافت های فرسوده، بسیار زیاد 

است و ما در آنجا طرحی را در حال پیاده سازی داریم.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان ادامه داد: در 
محــل زینبیه، طــرح جایگزینــی زمینــی را پیش بینی 
کرده ایم تا وقتی فرایند ســاخت بافت های فرسوده شروع 
می شــود، ســاکنان این بافت در زمین پیش بینی شــده 
برای سکونت، شروع به ساخت و ســاز مناسب کنند. این 
حرکت یک ســرمایه درگردش اســت کــه در یک بافت 
فرسوده سرمایه گذاری می شود. امیدواریم با پروژه زینبیه 
 بتوانیم بخش عمده ای از ســکونتگاه های غیررســمی را

بهبود بخشیم.
 غالمــی با اشــاره بــه بافت های فرســوده شــهر نایین و

خمینی شهر و بازآفرینـی آنها گفـــت: در ایـن شهـرهـا، 
مکان هایی را به عنوان بلوک هـای محرکه نیازمند توسعه، 
شناســایی کرده ایم؛ حتی در مناطقی از اصفهان که بافت 
تاریخی دارد و می تواند باعث افزایش کیفیـت با مشارکت 
سازمان میراث فرهنگی شــود نیز مناطقی شناسایی شده 
اســت. وی ادامه داد: با اعتباراتی که شرکت مادرتخصصی 
به ما اختصاص داده، ما خانه های تاریخی، بازارهای قدیمی 
و... را شناسایی و آنها را مرمت می کنیم که بعد از نوسازی، 
این مکان ها تبدیل به مکان های شهری و دیدنی می شوند.
 مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان افــزود:

پروژه های بافت های فرســوده اصوال یک ســاله نیستند؛ 
پروژه همت آباد با توجه به وســعت آن، یک پروژه 5 ساله 
اســت. ما هم اکنون پروژه بازآفرینــی کارخانه ریس باف 
اصفهان را شــروع کرده ایم کــه از مهم تریــن پروژه های 
در حال انجام اســت. این کارخانه هفتاد هــزار متر مربع 
 مســاحت دارد و با اعتباری حــدود 215 میلیــارد ریال

خریداری شده است.
غالمــی ادامــه داد: در ایــن هفتــاد هــزار متــر مربع، 
 ســاختمان هایی بــا معماری هایــی وجــود دارد کــه

نشان دهنده معماری صنعتی اصفهان است.
 مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان، دربــاره

بلندمرتبه ســازی در اســتان، گفت: خوشــبختانه طرح 
بازنگری تفصیلی شــهر اصفهان، طی چند ســال گذشته 
تهیه شــد و برای مناطــق 15 گانه شــهر اصفهان، طرح 
 تفصیلی ابالغ شــده و برای هــر محل، یک کــد ارتفاعی 

درنظر گرفته شده است.

مديرکل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد:

سکونت شهروندان در ۷ هکتار بافت فرسوده اصفهان

پروژه های بافت های 
 فرسوده اصوال

يک ساله نیستند. 
پروژه همت آباد با 

توجه به وسعت آن 
يک پروژه ۵ ساله 

است. ما هم اکنون 
پروژه بازآفرينی 

کارخانه ريس باف 
اصفهان را شروع 

کرده ايم

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان، 
با بیان اینکه مشــکل اصلی واحدهای تولیدی، نداشتن نقدینگی 
نیست، گفت: مشــکل اساســی  واحدهای تولیدی، رکود بازار و 

فروش نرفتن اجناسشان است.
رضا چینی در گفت وگو با خبرنگار تســنیم در اصفهان، با اشاره 
 به حال و هوای نامناســب امروز صنعت و رکود حاکم بر کشــور، 
اظهار داشت: انتظارمان این بود که دولت »تدبیر و امید« با تدبیر 
خود، روند تورم را کاهــش دهد. وی افزود: ولــی همان طور که 
دولت قبل شــاید با بی برنامگی این همه تورم را ایجاد کرد، دولت 
فعلی نیز با همین شــیب دنبال کاهش تورم است و هیچ نگاهی 
به رکود نــدارد؛ در نهایت رکود، واحدهای تولیدی را به ســمت 

تعطیلی کشانده است.

عضــو هیئت مدیــره خانــه صنعت، معــدن و تجارت اســتان 
اصفهان، با بیان اینکه از ســال ۸5 تا 95 دریافت مالیاتی کشــور 
حدود 4برابر شده اســت، تصریح کرد: انتظارمان این بود که در 
شــرایط فعلی رکود، دریافــت مالیات ها کاهش پیــدا کند؛ این 
درحالی است که با همان شیبی که تورم را کم می کنیم، با شیب 
 عکســش هم مالیات ها را افزایش می دهیم. وی با اشاره به اینکه 
بــر 30  بالــغ  بررســی کرده انــد کــه  »ان.جــی.او« هــا 
درصــد واحدهــای تولیــدی در ســال گذشــته تعطیــل 
شــده و در ســال جــاری نیــز مشــکالت آنهــا بیشــتر 
اول  معــاون  متاســفانه  کــرد:  خاطرنشــان   می شــود، 
رییس جمهور، برای این اطالعات هیچ ارزشی قائل نیست و اینها 
را اشتباه می داند؛ شاید هم اطالعات  دفترشــان از داخل جامعه 

بیشتر اســت. چینی با بیان اینکه با شرایط رکود فعلی، متاسفانه 
هیچ اقدام عملی را شاهد نیستیم، بیان کرد: در این میان، برخی 
مواقع اقداماتی، ازجمله دادن تســهیالت به واحدهای تولیدی، 
انجام می شــود؛ ولی آیا واحدهای تولیدی با این وام ها می توانند 

به عمر خودشان ادامه دهند؟!
معــاون کانــون کارفرمایــان خانه صنعــت، معــدن و تجارت 
اســتان اصفهان گفــت: در حــال حاضــر انبارهــای تولیدی 
واحدهــا پــر شــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه همیشــه 
نبایــد بــه تعریــف و تمجیــد از دولت هــا پرداخــت، افزود: 
 در مواقعــی کــه کاســتی وجــود دارد، بایــد ایــن عیب هــا

بیان شــود؛ به هرحال شاهد وضعیت مناســبی برای واحدهای 
تولیدی نیستیم.

فروش نرفتن اجناس؛ مشکل 
اصلی واحدهای تولیدی

تیر ماه امســال تولید دو مدل خودروی ســواری در 
خودروسازان داخلی متوقف شد.

تولیــد  مــدت  ایــن  در  ایســنا،  گــزارش   بــه 
شــرکت   LUXURY دنــده ای   C30 ولیکــس 
خودروســازان رایــن، بــا کاهــش صــد درصــدی 
همــراه بــوده و از 3۶3 دســتگاه در تیــر 1394 
بــه صفــر کاهــش یافت.تیــر مــاه امســال تولید 
 خــودروی لندمارک گــروه خودروســازی بهمن نیز

صد درصد کاهش یافته و از شش دســتگاه در تیر ماه 
سال گذشته، به صفر رسید.

در ایــن مــدت، تولید برخی ســواری ها نیــز اگرچه 
متوقف نشــده، امــا به نزدیــک صفر کاهــش یافته 
اســت. در این زمینــه تولید خــودروی ام وی ام 315 
شــرکت مدیران خودرو 99/3 درصــد کاهش یافته 
 و از 135 دســتگاه در تیــر 1394، به یک دســتگاه

کاهش یافت.
تولید خــودروی جــک J5 شــرکت کرمــان موتور 
نیز بــا کاهــش 9۸/۶ درصــدی همــراه بــوده و از 
 1914 دســتگاه در تیــر ماه ســال گذشــته، به 2۷

دستگاه رسید.

وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، مجــوز ثبــت 
ســفارش بــرای واردات گوشــی هــای آیفــون 
 بــا نشــان تجــاری APPLE را بــرای 9 شــرکت

صادر کرد.
شــرکت  های داتیس امرتات، مدیا پردازش، توسعه 
ســرمایه گذاری گروه آروند، تجاری دلتا همراه پرداز 
شرق، سیب طالیی هوشمند، ماناتل پارس، ایرانیان 
قائم همراه، اکســیر تجارت صبا و الماس سیســتم، 
ازجمله شرکت هایی هستند که مجوز وزارت صنعت 

را کسب کرده اند.
این شــرکت ها باید خدمات پس از فــروش را نیز به 
خریداران ارائه کنند و بدین ترتیــب، پس از اجرای 
طرح رجیستری تلفن همراه در کشــور، تلفن های 

همراه اپل فعال خواهد ماند.
شــرکت داتیــس امرتــات در اطالعیه ای رســمی 
اعالم کرد کــه قــرارداد واردات محصــوالت اپل از 
بریتانیا را بــا یک شــرکت بریتانیایی کــه به تایید 
 کلیــه مراجــع قانونی این کشــور رســیده، منعقد

کرده است.

از تیرماه امسال اتفاق افتاد:

تولید ۲ مدل سواری
متوقف شد

آغاز ثبت سفارش برای واردات گوشی های اپل؛

۹ شرکت، مجوز واردات 
آيفون گرفتند

موبایلوارداتخودرو
واردات ۷۰۶ میلیون دالر خودرو و قطعات؛

واردات ۵۴ میلیون دالری 
لکسوس، با ارز مبادله ای

زنگنه:عاملی برای کنترل مصرف سوخت نیست

اصالح قراردادهای نفتی 
درصورت مغايرت با قانون

در چهار ماهه ابتدایی ســال جاری، میــزان واردات 
خودرو و قطعات، به بیش از ۷0۶ میلیون دالر رسیده 
که بخش قابــل توجهــی از آن، مربوط بــه واردات 

خودرو بوده است.
قطعــات،  و  خــودرو  واردات  آمــار  بررســی 
نشــان از آن دارد کــه از ابتــدای ســال جــاری تا 
کنــون، بیــش از 1000دســتگاه لکســوس بــا 
کشــور وارد  دالر  میلیــون   54 از  بیــش   ارزش 

شده است.
 بر اســاس ایــن گــزارش، در ایــن مــدت حدود

 یک هــزار و 50 دســتگاه انــواع خودرو لکســوس 
  NX300H  ،وارد شده که گران ترین نوع این خودرو
 مــدل 201۶ هیبریــدی، 5درب دنــده اتومــات

شاســی بلند بوده که بــا قیمتی معــادل 54 هزار و 
 500 دالر، حدود 190 میلیــون تومان با نرخ ارز آزاد

بوده است.
البته این خودروها با نرخ ارز مبادله ای وارد کشــور 
شده است و در بازار آزاد با قیمتی حدود 350میلیون 

تومان به فروش می رسد.

وزیر نفت، با اشــاره به ارســال متن قراردادهای 
جدید نفتی از ســوی دولت برای رییس مجلس، 
گفت: قراردادهــای جدید نفتی بــرای تصویب، 
به مجلــس فرســتاده نشــده؛ بلکه بــه منظور 
تطبیق بــا قوانین بــوده و اگر با قانــون مغایرت 
 داشــته باشــد، آن را به دولت ابالغ مــی کند تا

اصالح شود.
بیژن زنگنه به »قراردادهای جدید نفتی« اشــاره 
کــرد و گفــت: کمیســیون انــرژی، کارگروهی 
 برای پیگیــری و بررســی این موضوع تشــکیل

داده است.
 زنگنه از ارسال متن شرایط عمومی )قراردادهای 
جدید نفتی( به رییس مجلس شــورای اســالمی 
خبــر داد و افــزود: هیئــت تطبیــق مصوبــات 
دولت بــا قوانین که در مجلس مســتقر اســت، 
این موضــوع را بررســی خواهــد کــرد و اگر با 
 قانــون مغایرت داشــته باشــد، آن را بــه دولت

ابالغ می کند تا اصالح و بازنگری شود.

انرژی

ADATA UV100 16Gb ای ديتا

19،000
تومان

29،000
تومان

ADATA UC510 16Gb ای ديتا

28،000
تومان

29،000
تومان

ADATA UC340 16Gb ای ديتا

37،000
تومان

45،000
تومان

Silicon Power Marvel M01 16GB سیلیکون پاور

23،5
00

تومان
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ویژه میالد امام رضا)ع( 

يادداشت
پیشنهاد  سردبیر: 

خادم معنوی امام رضا)ع( شويد

مگر خوشه محبت در دامنت نريختم؟
حضرت رضا)ع( در خراسان با جمعي نشسته بودند. درمانده اي از راه رسيد 
و گفت: آقا بيچاره شده ام، درمانده شده ام. نه پول دارم نه آبرو، قرض دارم، 

بيچاره ام و  از من دستگيري كنيد! حضرت جوابش را ندادند.
فصل انگور بود و خادم، سيني بزرگي از انگور آورد و انگورها را براي پذيرايي 
جلوي حاضران گذاشت. حضرت دست بردند و يك خوشه انگور به او دادند؛ 
 مســتمند گفت: آقا انگور مي خواهم چه كار كنم؟ من دارم از گرســنگي 
مي نالم. زن و بچه هاي من چيزي ندارند؛ انگور به من مي دهيد؟ مگر انگور 

درد ما را دوا مي كند؟ 
حضرت انگور را گذاشــتند زمين. شخص ديگري وارد شد و آمد مؤدب در 
مجلس نشست، سالم كرد و سرش را پايين انداخت. حضرت جوابش را دادند 
و بعد يك حبه از آن انگورها را به او دادند. او بلند شــد و دو دســتي گرفت 
و آن را روي چشــمانش گذاشت و بعد گريه كرد و گفت: آقا اين حبه انگور 
 را مي برم و آن را طوري تقســيم مي كنم كه به همه برسد. آن را توي آب

مــي چكانم و به زن و بچه و تمام فاميل مي دهم كه وجودشــان در دنيا و 
آخرت بيمه شود. حضرت خوشه اي به او مرحمت نمودند. او گفت: آقا اين را 
در خانه حفظ مي كنم كه اعقاب و بچه هايم تا آخر عمر از آن استفاده كنند. 
من و اين بي لياقتي! شــما خوشه انگور به من مي دهيد؟ حضرت سيني را 
بلند كرده و به او دادند و فرمودند: »همه را با خود ببر«. عرض كرد: آقا من 
و اين سيني انگور؟ به خادم فرمودند: »قلم و كاغذ بياور« و نوشتند كه باغي 
كه اين انگورها را از آن آورده اند، همه را به اين مرد بخشــيدم. مرد شروع 
كرد به گريه كردن و گفت: يا ابن رســول ا...! شما خانواده اي كريم هستيد 
و كرم داريد؛ اما من آمدم فقط شــما را ببينم. ديدن شما برايم بس بود؛ به 
من دانه انگور داديد كه براي خود و خانواده ام كافي بود؛ خوشه انگور داديد 
كه اعقابم را تا روز قيامت كفايت مي كرد؛ ســيني انگور مرحمت فرموديد؛ 
ديگر عاجزم از وصفتان. حال باغ انگوري عنايت فرموديد. حضرت فرمودند: 
»يــك نامه ديگر بياور و در آن نوشــتند: قناتي كه اين باغ و باغ هاي ديگر 
از آن ســيراب مي شــود، با بقيه اراضي را به تو بخشيدم.« گفت: ديگر من 
حرفي ندارم. زبان ندارم و قادر به تشكر نيستم، چه بگويم؟ حضرت فرمودند: 
»يك نامه ديگر بياوريد«. نشســت، زانوهايش را بغل كرد، چنان حالتي در 
 شادي داشت كه هيچ متوجه نبود. بهت زده بود. عرض كرد: آقا ديگر حرفي

نمي توانم بزنم؛ ديگر جاي حرف نيســت. حضرت اين آيه را تالوت كردند: 
»اگر واقعا سپاسگزاري كنيد، نعمت شما را افزون خواهم كرد و اگر ناسپاسي 

نماييد، قطعا عذاب من سخت خواهد بود.«
آيه از قول حق است و انتسابش ميدهند به ذات مقدس خودشان.

آن فرد اولي پا شــد و گفت: آقا شما اماميد. ما در خانه چه كسي آمده ايم؟ 
اينكه مي گويد نمي خواهم، شــما مي ريزيد داخل دامنش؛ مني كه از فقر 

دارم مي ميرم، آن طور سرم آورديد.
امام فرمودند: »اول به تو خوشــه انگور داديــم، ديدي چه كار كردي؟ مگر 

خوشه محبت در دامنت نريختيم؟«
 عزيــز من! قدر خوشــه واليت را بــدان، ببين چه داري؟ ببيــن چه به تو

داده انــد؟ اجــازه داده اند گريه كني. مي داني يك قطره اشــك براي امام 
حســين)ع( چه ارزشي دارد؟ يك قطره اشــك براي امام حسين)ع( آتش 

جهنم را حرام مي كند.
آقا علي بن موســي الرضا)ع( امامی رئوف است و رحمت و كرمش نيازمند 
به شــرط و شروط نيست. كشش رحمت امام را ببين! قدرت و توانايي او را 
 ببيــن! فرمود: »يك مرتبه بيا زيارت من« و براي آثار زيارت هيچ شــرطي

نگذاشته اند. هركسي اين شرط را ضميمه كرده است كه مثال زيارت بايد با 
معرفت باشــد، حرف خودش است؛ قدرت امام در سخن گفتن و احاطه اش 

به همه عالم موجود از همه بيشتر است. 
امام رضا)ع( فرمودند: »هر گنهكار اگر يك مرتبه به زيارت من بيايد، ســه 
مرتبه به زيارت او مي روم.« اين از كرم و لطف و عنايتشان است. امام در اين 

روايت شرط نگذاشتند؛ شما نيز آن را مشروط نكنيد.
امام اگر شــرط بگذارند، با كرمشان منافات دارد؛ بنابراين اصل روايت شرط 

ندارد.
حضرت علي بن موسي الرضا)ع( در مجلس مامون نشسته بودند. يك مرتبه 

وضع مجلس عوض شد. صداي آقا بلند شد: »لبيك لبيك لبيك!«
حال آقا تغيير كرد، رنگ چهره شان پريده و برافروخته گرديد.

مامون سوال كرد: يابن رسول ا... به چه كسي جواب داديد؟ 
فرمودند: »زماني كه وارد نيشابور شدم، به آن پيرمرد سلماني وعده دادم كه 
موقع برگشــت بر بالينش بروم. االن وفات كرد و به وعده اي كه داده بودم، 

عمل كردم و بر بالين او حاضر بودم.«

وایـت
ر

 باالی سر ضريح امام رضا)ع( قاب هايی قرار دارد كه اصطالحا به آنها خوانچه 
و ترنج گفته می شــود. درون اين قاب ها 267 شــیء قيمتــی و جواهرات 
ازقبيل گردنبند، گوشواره، شمشير، بازوبند، ساعت و... قرار گرفته است. اين 

جواهرات با ارزش ترين اشياء در خزانه آستان قدس هستند.
 علی اخوان مهدوی، پژوهشــگر بنياد پژوهش های اســالمی آستان قدس 
رضوی،  با بيان اينكه قدمت اين جواهرات را نمی  توان به روشــنی بيان كرد 
كه كدام يك از آنها ارزشمندتر است و از سوی چه شخصی اهدا شده است، 
افزود: اما آنچه مســلم است، اين اســت كه تمام اشياء خوانچه  ها و ترنج  ها 
جزو باارزش  ترين  های مجموعه خزانه آســتان قدس است كه برخی از آنها 
به دليل نيت واقف كه ذكر كرده، در باالســر يا باالی ضريح نصب شــده و 
مابقی طی مراحل كارشناســی درون خوانچه  ها و ترنج  ها قرار گرفته است.

وی اولين صورت جلسه ای را كه در آن مشخصات اشيای قيمتی و جواهرات 
داخل خوانچه ها به تفكيك با قيمت آنها آمده اســت، مربوط به 24 اسفند 
1324 دانست و يادآور شد: در اين سال اشيای خوانچه های بقعه حرم مطهر 
با نظارت كميسيونی، پس از تنظيف و مطابقت با صورت جلسه قبلی، دوباره 
ارزش گــذاری و هر يك از خوانچه ها همراه با اشــياء و ســياهه آن، مجددا 
الک و مهر و در محل اوليه نصب شــد. مطابق اين صورت جلســه، اشيای 
داخل اين خوانچه ها 104 قلم بوده اســت. اخوان مهدوی اظهار كرد: آنچه 
در منابع پررنگ تر آمده، نام پادشــاهان، امرا و متوليان اســت؛ ولی مسلم 
آن اســت كه افراد عادی جامعه هم اين قبيل نذورات را داشــته اند كه به 
دليل مشــهور نبودن، يا نامی از آنها نمانده يا اينكه فقط اسمی از آنها باقی 
 مانده كه شناســايی آنها را با مشكل مواجه كرده است.وی با اشاره به اينكه

در حال  حاضر حرم مطهر دارای 8 خوانچه و 4 ترنج با ابعاد مساوی و ظاهری 
مشابه است، خاطرنشان كرد: به  اين  ترتيب  كه دو طرف هر ديوار، دو خوانچه 
مستطيل شكل به  صورت قرينه قرار گرفته و در ارتفاعی كمی باالتر بين آنها، 
يك ترنج نصب شده كه اشيای حجيم تر در خوانچه ها و اشيای ظريف تر در 
ترنج ها نصب است. مطابق دفتر خزانه، 194 قطعه نفيس درون خوانچه ها و 

73 قطعه ارزشمند درون ترنج ها جای گرفته است.
پژوهشــگر بنياد پژوهش های اســالمی آســتان قدس رضوی ادامه داد: از 
داليل نگهداری جواهرات در خوانچه  ها، می  توان به زينت دادن بقعه مطهر، 
تشــويق واقفين به دســتور دينی وقف و نيز نيات برخی واقفين است كه 
تاكيد كرده  اند شــیء مورد وقف يا نذر، در باال سر حضرت نصب شود. البته 
بايد اشاره كرد كه در حال حاضر نصب در هر جای ديوارهای حرم، منسوخ 
و غيرممكن اســت و تنها راه آن، نصب درون خوانچه  ها و ترنج  هاســت. وی 
در پاســخ به اين ســوال كه چرا عنوان خوانچه  روی قاب ها گذاشــته شده 
است، خاطرنشان كرد: خوانچه در لغت عبارت است از خوان كوچك، سفره 
كوچــك يا طبق چوبی يا فلزی كوچك كــه در آن انواع خوردنی  ها، پول يا 
اشــيای قيمتی می  چينند. در حرم مطهر، خوانچه قاب های تعبيه شــده در 
 چهار ديوار بقعه مطهر، مزين به اشيای قيمتی است. خوانچه های جواهرات 
حــرم مطهــر، دربرگيرنــده شــماری از زينــت آالت و اشــيای قيمتی 
ماننــد گردن بند، دســتبند، شمشــيرها و خنجرهای مرصــع و جواهرات 
 تقديمی ســالطين و بزرگانی اســت كه پيشــتر در خزانه آســتان قدس 
نگهداری می شده است. اخوان مهدوی درباره اينكه ممكن است جواهراتی كه 
 واقفان به امام رضا)ع( نذر می كردند، در دوره ای به سرقت رفته باشد، تصريح كرد: در

تاخت و تازهايی كه به مشــهد طی ادوار تاريخی به وقوع پيوســته، حتما 
حرم مطهر را شامل می  شده كه هميشه دارای نفايس فراوانی بوده است؛ از 
جمله اينكــه در دوره ايلخانان در زمان حكومت غازان خان، نقره  های باالی 
ضريح مطهر را ربوده  اند؛ در عصر صفوی حرم بارها و بارها توســط ازبك ها 
تاراج شــد؛ در دوره افشاريه نوه  های نادرشــاه اموال حرم را غارت كرده  اند؛ 
همچنين در دوره قاجاريه هم اينگونه وقايع اتفاق افتاده اســت. وی درباره 
آخرين افرادی كه به اين جواهرات افزودند، گفت: آنچه كه از اسناد پيداست، 
آخرين شــخص آيت ا... واعظ طبسی، توليت فقيد آستان قدس رضوی بوده 
است كه در ارديبهشت 1377 يك عدد گردن بند الماس با آويزهای الماس 
اهدايی مادر خويش را تقديم كرد كه طی صورت جلسه ای در خوانچه شماره 
4 در ديوار باالسر نصب شده است. اخوان مهدوی خاطرنشان كرد: در دوره 
قاجار نصب اشيای نفيس روی ديوارهای حرم مرسوم بوده است؛ به طوری كه 
ناصرالدين شــاه در سال 1284ق قبل از ورود به حرم مطهر در دو فرسخی 
مشهد، جقه سلطنتی اهدايی مادرش را تقديم حرم مطهر  كرد و به تبع وی، 
ديگران نيز اشــيايی را تقديم كردند. اين جواهرات بر ديوار باالســر به طور 
زيبايی نصب شــد تا هنگام ورود شاه و همراهان به حرم، جواهرات تقديمی 

منصوب باشد.

جواهراتی که
 حريم ضريح رضوی را آراسته اند

تصوير منتشرنشده از رهبری در حرم رضوی
 که کانال تلگرامی KHAMENEI.IR برای نخستین بار منتشر کرد.

گر
ی دی

نگاه

يا ضامن آهو، خوش به حال رواق ها، درها و ديوارهايی  سمیه مصور
كه از نفس مهمانانت پر می گيرند و به ضريح پاک تو 
می رســند؛ خوش به حال مناره ها! ای شــمس و الشــموس! از راه دور به 
ميعادگاه عاشقی تو چشم دوخته ايم تا از جام كرامتت جرعه ای بنوشيم؛ مارا 
چشــم  تــو  كــرم  آســتان  بــه  عاشــقانت  مگــردان.  نصيــب   بــی 
دوخته اند و به دستان پرمهرت توسل كرده اند. خادمی از آستانت را واسطه 
عنايتــت كرديــم  و والدتت را  بهانه ای ديديم تا  با يكی از خدام حرمت به 

گفت و گو بنشينيم.
به عنوان اولین سوال لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمايید چند 

سال است که افتخار خدمت به امام رضا)ع( را داريد؟
رسول فغانی پور هســتم و از سال90 اين افتخار را داشته ام تا با حضور در 

صحن و سرای رضوی، به زائران امام هشتم خدمت كنم.
چطور شد که خادم حرم امام رضا)ع( شديد؟

چندين سال بود از خداوند متعال اين درخواست را داشتم؛ تا اينكه با وجود 
شرايط سخت انتخاب خدام، لطف خداوند و امام هشتم)ع( شامل حالم شد 

و من به عنوان خادم برای حرم امام رضا)ع( انتخاب شدم.
 از روز اولــی کــه به عنوان خادم حرم مشــغول به کار شــديد، 

خاطره ای داريد؟
از آنجايــی كه من در قســمت ويلچر بودم، انتقال افراد مســنی كه توانايی 
حركت نداشــتند، سبب می شد تا دعاهای دست به نقدی برای ما از طرف 
آنها صورت بگيرد كه اين مسئله، خود خاطرات شيرينی را رقم می زد؛ چراكه 
گاهی اين افراد سال های سال چشم انتظار حضور در اين بارگاه بودند و حاال 
كه می توانســتند به آرزوی خود برســند، با نزديك شدن به حرم دعاهای 

زيادی در حق ما می كردند.
تاثیرگذارترين صحنه ای که شــخصا در اين مدت مشاهده کرديد، 

بیان کنید؟
بعضی از مهمان های خارجی  كه شايد نه شيعه باشند و نه حتی هم دين ما  
و در اثر آشنايی با يك ايرانی عاشق امام رضا می شوند و به عشق زيارت امام 

هشتم چندين كشور را طی می كنند تا به پابوس ضامن آهو برسند، لحظات 
تاثيرگذاری را رقم می زنند. آنها ســعی می كنند آداب زيارت را همين طور 
كــه ما به جا می آوريم، به جا آورند و می گويند كه حضور در اين بارگاه به 

آنها انرژی توصيف ناشدنی می دهد.
چگونه می توان خادم امام هشتم)ع( شد؟

شــرايط ســختی برای انتخاب خدام وجــود دارد كه می توان به ســاكن 
مشهد بودن، دارا بودن تحصيالت كارشناســی ارشد و باالتر، متاهل بودن، 
موفقيت در آزمون های برگزار شــده و... اشاره كرد؛ ولی بايد گفت خادمی 
 امــام رضا فقط حضور در حــرم اين امام همام نيســت؛ بلكه خدمتگزاری 
راه های مختلفی دارد و همه می توانند خادم معنوی امام رضا)ع( باشند. در 
هر لباســی می شود خادم بود؛ كافی است كاری را فقط برای خدمت به او و 
در جهت رضايت او انجام دهيم؛ همان طور كه هميشه گفته اند كه عبادت 
به جز خدمت خلق نيســت و می توان با باز كردن گره مشكالت هم نوعان، 
رضايت امام را حاصل كنيم كه اين رضايت، خشنودی خدا را نيز در پی دارد.
 شــما در اين ســال های خدمتگزاری با اتفافات مختلفی در حرم 

روبه رو شده ايد. می توانید از آنها برای ما بگويید؟
كرامــات امام رضــا)ع( فقط خاص حضور در حرم نيســت؛ ايــن كرامات 
 شــامل حال همه ما شــده. اگر بــه اطراف خــود نگاه كنيــم، می بينيم 
زمــان های زيادی بوده كه گره های كوری در زندگی ما وجود داشــته و با 
 عنايت حضرت رضا)ع( بازشده اند و بايد به اين مسئله توجه كنيم كه شأن 
حضرت علی بن موســی الرضا)ع( به عنوان يك امام معصوم، خيلی باالتر از 
شفای يك مريض است؛ چرا كه اهل بيت)عليهم السالم( به اذن خدا عالمی 
را زنده كرده و دل های مرده ای را بيدار و متوجه خداوند متعال می كنند.

سخن پايانی:
كسی قدم به حرم بی مدد نخواهد زد   

                                         بدون واسطه دم از احد نخواهد زد
گدای كوی رضا شو كه اين امام رئوف

                                         به سينه احدی دست رد نخواهد زد 

خادم معنوی امام رضا)ع( شويد

السالم علیک یا علی بن موسی الرضا المرتضی

گو
ت و

گف
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پیشنهاد سردبیر: 
بازار مکاره انتخاب رشته

يادداشت روان شناسیيادداشت

یکــی از الگوهای رفتــاری که به تازگــی میان افــراد متأهل 
رواج یافته، طــالق عاطفی یا طالق خاموش اســت که با وجود 
 پیمــان زناشــویی، خبــری از تعهــد و عالقه میــان زوجین

به گوش نمی رسد.
زهرا صادقیــان، مشــاور و درمانگر خانــواده،  اظهار داشــت: 
در آشــنایی قبل از ازدواج، افــراد به دنبال یافتن شــباهت ها 
در یکدیگر هســتند؛ در حالی که بعــد از ازدواج با تفاوت های 
طرف مقابل مواجه می شوند و این مسئله، نخستین عامل بروز 
اختالف اســت؛ چرا که هر یک از زوجین تصــور می کند با فرد 

سابق رو به رو نیست.
وی با بیان اینکه تناســبی میان ضعف ارتباطی و مدت زندگی 
زناشویی وجود ندارد، افزود: ســردی روابط زوجین و گسستن 
پیوندهای روحی میــان آنها، محدود به زمان خاصی نیســت و 

ممکن است در هر مقطعی اتفاق بیفتد.
صادقیان در ادامه افزود: این ضعف ارتباط، ناشی از عوامل تنفرزا 
مانند عدم ارتباط موثر کالمی و غیر کالمی، شک و بدبینی، عدم 
صداقت، سلطه گری و بخصوص عوامل حاشیه ای مانند دخالت 
خانواده هاست. این مشــاور خانواده گفت: »عوامل ایجاد تنفر 
در خانم ها و آقایان تقریبا مشابه اســت؛ اما مورد مقایسه واقع 
 شدن در مردان عامل اصلی است که منجر به عدم عزت نفس و

پدید آمدن احساس خشم می شود.«

با روی آوردن زنان به تکدی گری، نقش آنان در خانواده و جامعه 
تحلیل رفته و این امر، آسیب های جبران ناپذیری را در پی دارد.

جعفر بای، روان شناس و آسیب شــناس خانواده، با بیان اینکه 
تکدی گری پدیده ای اســت ســازمان یافته که توســط  مافیا 
و ســازمان های زیرزمینی اداره می شــود، اظهار داشــت: ما با 
جامعه  مهربانی رو به رو هســتیم کــه در آن، از حس ترحم به 
 کودکان و زنان، نهایت سوء استفاده انجام می گیرد و گرایش به

تکدی گری را با محبت های نابجا افزایش می دهد.
وی افزود: در پشــت صحنــه مدیریــت و هدایت ایــن زنان و 
 کــودکان، اســتفاده  ابــزاری از آنها دیــده  می شــود که این

سوء استفاده آسیب های جبران ناپذیری در پی دارد.
بای در ادامه گفــت: وقتی زنان به تکدی گــری  روی می آورند،  
عزت نفس آنها  پایین آمده  و به تبع آن، شاهد گرایش به مصرف 

موادمخدر و مشاغل کاذب و خارج از عرف هستیم.
وی افزود: این خانم ها در ایفای نقش زنانگی و مادری ناکام بوده 
و ضعیف هســتند و هنگامی که زنان از نقش های مهم اجتماعی 
 و رســالت  و تکالیف ســنگین فرهنگی و حتــی اقتصادی خود
 بــاز بمانند، لطافت زنانــه آنها رنــگ  باخته و آنهــا را در ایفای

نقش هایشان ناکام می گذارد.
وی در پایــان با بیــان اینکه در مرحلــه اول باید شــبکه های 
زیرزمینی  و  مافیایی سوءاســتفاده گر از این زنان را  شناسایی 
کنیم، تصریح کرد: ما مــی توانیم با آگاهی های رســانه ای در 
سطح جامعه و شــناخت گسترده از این آســیب ها، راهکارهای 

الزم را به این زنان بدهیم.

طالق خاموش؛ مبدأ زندگی پوچ

کد بانوهايی
 که تکدی گری می کنند

از دیروز تا پنجشــنبه 28 مــرداد؛ این فاصله شــش روزه برای 
داوطلبان آزمون سراسری 95 که مجاز به انتخاب رشته شده اند، 
یعنی آخرین فرصت؛ یعنی آخرین شــانس برای تحقق رویای 
عبور از سردر دانشگاه  ها در کسوت یک دانشجو؛ آخرین تالش 
برای انتخاب رشــته ای که شــغل آینده آنها را تحت تاثیر قرار 
می دهد؛ یعنی استرس و نگرانی از انتخاب رشته صحیح بین آنها 

و خانواده هایشان.
 موضوعی که مرداد را به محبوب ترین ماه ســال بین جماعتی 
تبدیل کرده است که فرصت طلبانه از این نیاز چندروزه داوطلبان 
ورود به دانشگاه سوءاستفاده می کنند؛ سودجویانی که همزمان 
با اعالم نتایج اولیه کنکور، با استفاده از تب و تاب انتخاب رشته و 
به وجود آمدن تمایل جمعی در داوطلبان برای ورود به دانشگاه، 
درســت دســت روی چیزی می گذارند که آرزوی آنهاســت: 
تضمین ورود! عبارت ساده ای که باعث شده موسسه ها و مراکز 
کوچک و بزرگ انتخاب رشــته، از بازار آشفته عرضه و تقاضا در 
این ایام اســتفاده کرده و با اعالم قیمت های بــاال و نامتعارف، 

درنهایت جیب هایشان را پر کنند.
جماعتی که مشتری هایشان را می شناســند و برای جذب آنها 
هربار یــک بهانه جدید پیــدا می کنند و پا به دنیــای تبلیغات 
می گذارند؛ از »همکاری مشــاوران سازمان سنجش« و »عودت 
هزینه در صورت قبول نشــدن در رشــته دلخــواه« گرفته تا 
»شرکت در قرعه کشی یک دستگاه 206 )!(«؛ وعده وعیدهایی 
که هرکدام نرخ معامله را باال و پایین می کنند؛ از 50 هزارتومان 
گرفته تا رقم های چندصدهزارتومانی برای مراکز مشاوره مدعی!

هشدار سازمان سنجش به داوطلبان
این در حالی است که سازمان سنجش هرسال طی اطالعیه ای، 
 مشــارکت کارشناســان و مشــاوران ایــن مرکز را بــا مراکز

انتخاب رشته تکذیب می کند.
اطالعیه ای که امســال هم همزمان با اعالم رتبه ها دردسترس 
عموم قرار گرفته اســت و براســاس آن هیچ یک از مســئوالن، 
کارشناســان یا کارکنان ســازمان ســنجش، همکاری با هیچ 
موسســه ای ندارند و افراد نام برده شــده در تبلیغات موسسات 
یادشــده، فاقد ارتباط و همکاری با این ســازمان بــوده و طرح 

موضوعات اینچنینی، به منظور سوء استفاده از داوطلبان است.
سوءاســتفاده از داوطلبان موضوعی اســت که از سوی محمود 
صادقی، عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اسالمی هم تایید می شــود؛ مخصوصا وقتی به ما چنین هشدار 
می دهد که »همزمــان با اعــالم نتایج اولیه کنکــور، مراکزی 
فعالیتشان را شروع می کنند که مدعی انتخاب رشته تضمینی 
 هستند؛ مراکزی که یک نوع کسب و کار و تجارت در این حوزه

راه انداخته انــد و از داوطلبــان می خواهم اصال بــه آنها اعتماد 
نکنند.«

این نماینده مجلس ادامه می دهد: »هیچ ســازمان، دســتگاه و 
موسســه ای، نمی تواند قبولی فرد را جدا از رتبه ای که خودش 
به دســت آورده و امتیاز علمی که دارد، تضمین کند؛ درنتیجه 
هرگونه ادعا مبنی بر تضمین، یک نوع کالهبرداری و دروغ است 
و داوطلبان و خانواده هایشــان باید مراقب این نوع سودجویی ها 

باشند.«
چرا تضمینی وجود ندارد؟

با تمام این تفاســیر، در دکان هــای انتخاب رشــته از امروز تا 
پنجشــنبه یکی یکی باز می شــود و پشــت هر در، تعدادی از 
داوطلبان صف می کشــند؛ داوطلبانی که نمی دانند چرا ادعای 
این مراکز برای انتخاب رشته های تضمینی یک نوع کالهبرداری 
اســت؟! ما این ســوال را از امیر زنده نام، برنامه ریــز و هدایتگر 

تحصیلی، می پرســیم و او در جواب می گویــد: فرآیند انتخاب 
رشته در هرسال باتوجه به رتبه ای که داوطلب به دست می آورد، 
چه در زیرگروه، چه منطقه و چه کشــور، به نفرات قبل از رتبه 
خودش بستگی دارد؛ بنابراین اگر امسال عالقه جمعی در عده ای 
از داوطبان به سمت رشــته خاصی معطوف شود، داوطلبان آن 
رشته بیشتر می شــوند و رتبه های بعدی شــانس قبولی در آن 

رشته را از دست می دهند.
 این مراکز هم اطالعات ســال گذشــته را دارند؛ امــا از رویکرد 
جمعی داوطلبان امسال به رشته ها که خبر ندارند؛ پس نمی توان 

به تضمین آنها اعتماد کرد.
زنده نام برای سوال ما دلیل دیگری هم می آورد و آن اینکه اغلب 
کســانی که در این مراکز انتخاب رشــته می کنند، به ظرفیت 
رشــته ها در دفترچه انتخاب رشــته توجه نمی کنند؛ چرا که 
ظرفیت پذیرش رشته ها به شــدت متغیر است؛ یعنی از یکصد 
نفر تا هشــت نفر و حتی کمتر؛ در نتیجه تضمیــن قرار گرفتن 
داوطلب در ظرفیت هایی که اعالم شده، مخصوصا ظرفیت های 

پایین، اتفاقی دور از ذهن است.
داوطلب؛ بهترين متخصص برای انتخاب رشته

اما اگر قرار اســت داوطلبان به این مراکز و موسســه ها اعتماد 
نکنند و در دام چند روزه آنها برای خالی کردن جیب خانواده ها 
 نیفتند، پس چه کسی می تواند بهترین انتخاب رشته را برای آنها 
انجام دهد؟ حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش، برای 
این پرسش یک جواب بیشتر ندارد. توکلی به جام جم می گوید: 
»به نظر مــن متخصص ترین فرد بــرای انتخاب رشــته، خود 

داوطلب است.«
مشاور عالی ســازمان ســنجش، درباره چرایی این ادعا توضیح 
می دهد: انتخاب رشــته کار پیچیده ای نیست؛ اگر داوطلبان ما 
یک نصف روز را بــه مطالعه دقیق دفترچه و شــرایط و ضوابط 
 انتخاب رشــته، روش های انتخاب و شــرایط پذیرش دانشجو 
اختصاص دهند، به سادگی می توانند دســت به انتخاب رشته 
بزنند. من معتقدم داوطلبی که در آزمون سراســری شــرکت 
کرده، این توان و آمادگی را دارد که به سهولت، هم رشته خوب و 
متناسب با ویژگی های خودش را انتخاب کند و هم این انتخاب 

را در محل و دانشگاه خوبی انجام دهد.
 توکلــی در ادامه، بــه داوطلبانی کــه این روزهــا در تب و تاب

انتخاب رشــته هســتند، توصیه می کند این فرصت چند روزه 
را از دست ندهند و با توجه به اســتعدادها و عالیقشان رشته ها 
را اولویت بنــدی کننــد؛ از متخصصــان و دانشــجویان فعلی 
رشته هایی که انتخاب کرده اند، اطالعات کسب کنند و به مسئله 
بومی گزینی توجه داشته باشند؛ چه رشته های بومی استانی، چه 

بومی ناحیه ای و چه بومی قطبی.
مشاور عالی ســازمان ســنجش تاکید می کند: به نظر من تنها 
جایی که داوطلب نیاز به کمک دارد، وقتی اســت که کد رشته 
محل ها را به ترتیب اولویت در فرم انتخاب رشــته وارد می کند. 
اینجاست که باید پدر یا مادر یا یکی از نزدیکان به او کمک کند 
و دســت آخر برای اینکه کد رشــته محل ها با آن چیزی که در 
دفترچه وجود دارد، تطابق داشــته و داوطلب، کدی را به اشتباه 

وارد نکرده باشد، موارد را کنترل کند.
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محكوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامــل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری بــه هر نحو با انگیزه فرار 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد 
موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم 
به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیــت مالی 1394(. م الــف: 14662 شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)461 کلمه، 5 کادر(
اخطار اجرايی

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

و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:14579 شعبه 7 حقوقی مجتمع 
شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )197 کلمه، 2 کادر(

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

کلمه، 2 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

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

اصفهان)152 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکيت

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

کلمه، 3 کادر(

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

جوشقان)153 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

5/320 شــماره ابالغیــه: 9510100361704046 شــماره پرونــده: 
9509980361700140 شــماره بایگانی شعبه: 950156  خواهان/ شاکی 
عفت عماد الســاداتی  دادخواســتی به طرفیت  خواندگان سید حسین میر 
محمد صادقی و مجید نصری به خواســته ابطال ســند رسمی )موضوع 
سند ملک است( و مطالبه خســارت دادرســی  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیكبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 214  
ارجاع و به کالســه 9509980361700140 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/07/12 و ساعت 10/30 تعیین شده است. به علت مجهول المكان 
بودن خواندگان  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده/ 
متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف:14656 شــعبه 28 دادگاه 

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

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

)124 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

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

احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید.
 م الف:14578 شــعبه 7 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )198 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

5/329 در خصوص پرونده کالســه 864/95 خواهــان محمود میرزایی 
با وکالــت خانم امیریان دادخواســتی مبنــی بر مطالبه بــه طرفیت وحید 
حقیقی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/7/17  ساعت 11 
صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
 به این شعبه واقع در شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:14593 شــعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)101 کلمه، 1 کادر(
اجراييه

شــماره    9510420350700213 اجراییــه: شــماره   5 /334
پرونده:9209980350701373 شــماره بایگانی شعبه:921570 بموجب 
درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره  9510090350701845 و 
شــماره دادنامه مربوطــه 9309970350701161  محكوم علیه فرشــاد 
فیوچ فرزند فریدون به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 4/005/000 ریال بابت 
هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز به پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ مطالبه 92/12/18 تا زمان وصول 
وجه آن در حق محكوم له محمدرضا جهان بخش فرزند حســن به نشانی 
اصفهان اتوبان چمران بین خ ال محمد و کاوه جنب نمایندگی ایران خودرو 
نمایشگاه اتومبیل طوفان و نیز پرداخت حق االجرای دولت در حق صندوق 
دولت. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
عنوان نزد بانكها و موسســات مالی و اعتباری ایرانــی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیــری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل 
نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 14663 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)421 کلمه، 5 کادر(

تضمینی وجود ندارد؛ فريب نخوريد

بازار مکاره انتخاب رشته

سردار موسی کمالی، جانشین اداره سرمایه های انسانی 
ســتاد کل نیروهای مســلح، جزئیات قطعی تقســیط 

جریمه ریالی سربازی را تشریح کرد.
کاربری در صفحه مشــکالت مردم نوشــته است: »من 
برای خرید جریمه ریالی ســربازی مجاز هستم؛ اما االن 
امکان پرداخت ندارم. آیا ممکن اســت به تاخیر بیفتد یا 

شرایط پرداخت اقساط چگونه است؟«
در این باره سردار موسی کمالی جزئیات قطعی تقسیط 

جریمه ریالی سربازی را تشریح کرد.
او گفــت: متقاضیان ابتدا به دفاتر پلیــس 10+ مراجعه 
کرده و در آنجا اعالم می کنند کــه می خواهند جریمه 
خود را به صورت اقســاطی پرداخت کنند. پس از ثبت 
درخواست آنها، ســازمان وظیفه عمومی همچون دیگر 
متقاضیان، اقدام به بررسی مدارک و مستندات این افراد 
کند و مبلغ جریمه را با توجه به ســنوات غیبت، مدرک 

تحصیلی، وضعیت تأهل و تعداد اوالد اعالم خواهد کرد.
او ادامه داد: سپس متقاضیان به یکی از بانک های عامل 
که در حال حاضر بانک انصار و قوامین هســتند، معرفی 
می  شوند تا تشکیل پرونده داده شده و ضمانت های الزم 

از متقاضیان دریافت  شود.
او تاکید کرد: البته متقاضیان ابتدا باید حداقل یک سوم 
جریمه ریالی خــود را پرداخت کنند  تا پــس از آن، وام 

بانکی با کارمزد 4 درصد به این افراد تعلق گیرد.
ســردار کمالی با بیان اینکه مشــموالن غایب موظفند 
36 ماه اقســاط خــود را پرداخت کنند، گفــت: پس از 
طی این روند، بانک عامل مجددا نامه ای را به ســازمان 
وظیفه عمومی ناجا ارســال کرده و بر اساس آن، کارت 
 معافیت موقت با اعتبــار 36 ماهه برای فــرد متقاضی 
صادر خواهد شــد و پس از 36 ماه که متقاضی اقدام به 
تصفیه وام خود کند، بانک مجددا در نامه ای به سازمان 
وظیفه عمومی ایــن موضوع را اعالم کرده و نســبت به 

دائمی شدن کارت معافیت موقت، اقدام خواهد شد.
او افــزود: در صورتــی کــه ایــن افــراد، پــس از 
 دریافــت کارت موقــت اقــدام بــه پرداخت اقســاط 
خــود نکنند، بانــک  تضمین هــا را به اجــرا می گذارد 
 و موضــوع بــه ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا نیز 
اطالع داده شــده و ســازمان پس از چهار مــاه اعتبار 
کارت موقت معافیت را ســاقط می کند و فرد مذکور نیز 
همچون دیگر ســربازان غایب و فراری، باید به سربازی 

برود.

کارت معافیت مشموالنی 
که اقساط جريمه ريالی را 

پرداخت نکنند، باطل می شود

اتفاق روز
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ويژهيادداشت

پرسه درشهر

ویژه برنامــه گلبانــگ در میالد امــام رضا، میزبــان غالمرضا 
صنعتگر، خواننده پاپ کشور می شود.

ویژه برنامه گلبانگ به نویسندگی و تهیه کنندگی ندا اسماعیلی 
و به گویندگی مریم نشیبا و با اســتقبال همیشگی شنوندگان، 
روز یکشــنبه در میــالد امام رضــا میزبان غالمرضــا صنعتگر 

خواننده پاپ کشور می شود.
برنامــه گلبانگ همه روزه بــه جز جمعه ها ســاعت 15منتظر 
 شــنوندگانی اســت که در حوالــی ســاعت 15:00 در انتظار

جرعه ای آرامش با طعم موسیقی هستند.
 شــماره تلفن 22168013 و ســامانه پیام کوتاه 3000900، 

پل های ارتباطی برای گلبانگی شدن است.

جرعه ای آرامش با طعم موسیقی
پیشنهاد سردبیر:

ايجاد دفتر تخصصی هنرهای نمايشی در تاالر هنر

 معاون فرهنگــی تفریحی شــهرداری اصفهان گفت: رســالت
افزون تری بــرای تاالر هنــر در قالب دفتــر تخصصی هنرهای 
نمایشــی در نظر گرفته شــد کــه می تواند مایه مســرت برای 
اهالی تئاتر باشــد و این دفتر، ناظر به سیاست گذاری و هدایت و 

برنامه ریزی حوزه نمایشی در استان خواهد بود.
کاظمی در آییــن نواختن زنــگ تئاتر عروســکی در تاالر هنر 
اصفهان، با بیان اینکه وجود تئاتر عروسکی را مدیون تالش های 
عاشقانه هنرمندان عرصه هنرهای نمایشی هستیم، اظهار کرد: 
پیشــینه هنرهای نمایشــی به ده ها قرن قبل می رسد. پیشتاز 
عرصه هنرهای نمایشــی، یونان و چین بودند و این هنر ســابقه 
فرادستی دارد؛ اما متاســفانه در کشور ما طی سال های گذشته، 

این هنر هم توسط مسئولین و هم هنرمندان مغفول واقع شد.
وی افزود: کمبودها و نواقصی که در این عرصه مشاهده می شود، 
کامال دوســویه اســت. نوع نگاه به این هنر توســط مســئوالن 
آسیب زاســت و این کمبودها از طرفی مدیران و برنامه ریزان را 
در برمی گیرد و از طرف دیگر خــود هنرمندان را که این عرصه را 

جدی فرض نکردند.
معاون فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه باید 
اساتید را به صحنه بیاوریم و با زبان نمایش اساطیر را زنده کنیم، 
اضافه کرد: هنرهای نمایشی می تواند بهترین و رساترین بیان را 
داشته باشد و اساطیر را به شــکل کنونی برای نسل های امروزی 
بازگو و بازنمایی کند. همچنین بــه لحاظ قابلیت های زیادی که 
این هنر دارد، تنوع عروســک ها  به امکانــات بیانی مختلفی که 

می تواند در خدمت انتقال مفهوم باشد، کمک می کند.
کاظمی گفت: برخورداری عروسک از نگاه استعاری، این امکان 
را به نمایش عروســکی می دهد که نســبت به دیگــر گونه های 
نمایش، مفهوم خود را خالقانه تر ارائه کند. به عنوان مثال تصور 

کنید عروســکی با گوش های بزرگ و چشم های بزرگ می تواند 
این معنا را داشته باشــد که این شخصیت عالقه زیادی به گوش 

دادن و دیدن دارد و خیلی عالقه به صحبت کردن ندارد.
وی افزود: بازتاب این مفهوم می تواند در هنر نمایشی بسیار ساده 
نمایان شود؛ اما اگر همین مفهوم را بخواهیم در گونه های دیگر 
نمایشــی به تصویر بکشیم، بســیار زمان بر خواهد بود؛ بنابراین 
باید از قابلیت های فراوانی که در حوزه نمایش عروســکی وجود 

دارد، استفاده کنیم.
تئاتر عروسکی صرفا برای کودکان نیست

وی تصریح کرد: باور غلطی کــه در بین تمام جامعه و حتی خود 
هنرمندان وجود دارد، این است که تئاتر عروسکی ویژه کودکان 
اســت؛ اما به این صورت نیســت. در سرتاســر دنیا امروز تئاتر 
عروسکی نه فقط برای کودکان بلکه برای بزرگساالن نیز نمایش 
داده می شود و از آن به عنوان امکان بیانی قابل و مستعد استفاده 
می شود. معاون فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان ادامه داد: 
عروســک مبارکی که همه ما آن را می شناســیم و با آن مانوس 
هستیم، در بسیاری از کشورها از جمله آلمان و انگلیس با اسامی 

مختلف اما با همان کارکرد، تعریف شده و وجود دارد.
کاظمی افــزود: جا دارد بــه هنرمندان اصفهانــی جهت چنین 
رویداد بزرگی یعنــی نواخته شــدن زنگ تئاتر عروســکی در 
اصفهان تبریــک بگویم؛ چرا کــه اتفاق بزرگی رقم زده شــد و 
امیدوارم که این بستر نهادینه شود و در طول روند رشد و انتقال 
هنر نصف جهان، شــاهد بالندگی و افتخارآفرینی بیش از پیش 

این حوزه باشیم.
وی در مورد فعالیت تــاالر هنر اظهار کرد: تــاالر هنر همچنان 
مانند گذشــته زیر نظر ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری 
فعالیت خواهــد کرد؛ اما کارکــردی متفاوت خواهد داشــت و 

دفتر تخصصی هنرهای نمایشــی در تاالر هنر گشــایش یافته و 
همچنین تاالر هنر، ناظر بر اتفاقات نمایشی خواهد بود.

معاون فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان اضافه کرد: نسبت 
به نهادهایی که در حوزه هنرهای نمایشــی ادعایی دارند، شاید 
بتوان گفت تاالر هنر پیشــتاز بوده اســت؛ اما رسالت افزون تری 
برای تاالر هنر در قالب دفتر تخصصی هنرهای نمایشــی در نظر 
گرفته شد که می تواند مایه مســرت برای اهالی تئاتر باشد و آن 
این اســت که این دفتر را ناظر به سیاســت گــذاری و هدایت و 

برنامه ریزی حوزه نمایشی در استان داریم.
 کاظمــی ادامــه داد: اتفاقاتــی کــه در حــوزه نرم افــزاری و

ســخت افزاری باید در ارتباط با تئاتر انجام می شد، هیچ متولی 
مشــخصی نداشت و ســابق بر این، کسی پاســخگو نبود که آیا 
یک ســالن برای شــهر اصفهان با این جمعیت کافی است؟ آیا 
هنرمندان تئاتری ما نباید از ســالن های کوچک، پالتوی تمرین 
و بودجه قابل توجهی برای کار برخوردار باشــند؟ اینها سؤاالتی 
بود که کسی عمال پاســخگوی آنها نبود و تاالر هنر هم مرکزی 
برای خود بود و بر اســاس اهداف خود برنامه ریزی می کرد؛ اما 
در حال حاضر این ماموریت به تاالر هنر داده شد که تحت عنوان 
دفتر تخصصی هنرهای نمایشی، به اتفاقات فرامرکزی توجه کند 
و این دفتر به یک مرجعیت علمــی و عملی در حوزه تئاتر تبدیل 
شــود. وی افزود: یعنی هر آنچه که از اتفاقات نمایشی با ژانرهای 
مختلــف و گونه های مختلف نمایشــی در ســازمان فرهنگی و 
شهرداری و بلکه در شهر رقم بخورد، از حیث علمی، باید امضای 
دفتر تخصصی پای آن بخورد. از حیث عملی هم اگر قرار است به 
عنوان نمونه در حوزه تئاتر، مســائل مربوط به شهر ساخته شود، 
باید بتوانیم براساس آن، پاســخگوی دقیق نیازهایی باشیم که 

رقم می خورد.
معاون فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان گفــت: این دفتر 
تخصصی به عقیده مــن امکان خوبی را فراهم مــی کند و از آن 
اتفاقات بسیار مهم و زیرســاختی خواهد بود که معتقدم ده سال 
دیگر می توان ثمره اش را دید و اعتــراف کرد که این اتفاق خوبی 
بوده اســت. کاظمی با بیان اینکه امیدوارم این اتفاق با حضور و 
همراهی شما انجام شود، خاطرنشان کرد: امیدوارم با راه اندازی 
این دفتر، کل اتفاقات نمایشــی با گونه های مختلف متمرکز به 
این دفتر شود. در ادامه از چند تن از خبرنگاران و عکاسان فعال 
حوزه تئاتر تقدیر شــد که از عطیه جویره نیز بــه عنوان عکاس 
ایسنا تجلیل به عمل آمد؛ همچنین از پیشکسوتان حوزه نمایش 

عروسکی نیز تقدیر شد.
مهدی شــهداد زنگ تئاتر عروســکی را به صدا درآورد و نمایش 
عروسکی »قصه کفش های کوچولو« در سالن اصلی و همچنین 
»مقابله به مثل آقا و خانم توئیت« در ســالن کوچک به نمایش 

درآمدند.

با نواختن زنگ تئاتر در تاالر هنر اتفاق افتاد:

ایجاد دفتر تخصصی هنرهای نمایشی در تاالر هنر

در سرتاسر دنیا امروز 
تئاتر عروسکی نه 
فقط برای کودکان 

بلکه برای بزرگساالن 
نیز نمايش داده 
می شود و از آن 
به عنوان امکان 

بیانی قابل و مستعد 
استفاده می شود

کمپانی بــرادران وارنر در تدارک تولید فیلم »هشــت یار 
اوشن« اســت که با نگاهی به مجموعه فیلم موفق »هفت 

یار اوشن« ساخته می شود.
تمام بازیگران اصلی این نســخه، زن هستند و ماجراهایی 

شبیه کاراکترهای »هفت یار اوشن« را تجربه می کنند.
آنهاتاوی و ریانــا، دو بازیگر تازه ای هســتند که به جمع 
بازیگران دیگــر این اکشــن ماجراجویانــه و پررمز و راز 

پیوسته اند.
ساندرا بوالک و کیت بالنشــت، دو بازیگر مطرح دیگری 
هستند که پیش از این اعالم شد در نسخه تازه و زنانه فیلم 

بازی دارند.

هنوز اطالعی از داســتان این نســخه در دســت نیست و 
مشخص نیست که آیا بازیگران مرد مجموعه فیلم »هفت 

یار اوشن« هم در آن حضور خواهند داشت یا خیر.
فیلم تازه با هزینه تولید 80 میلیون دالری تهیه می شود و 

قرار است کلید فیلمبرداری آن، ماه اکتبر زده شود.
گری راس برای کارگردانی این نسخه انتخاب شده است. 
او از دوستان استیون سودربرگ، کارگردان نسخه مردانه 

فیلم است.
تهیه کنندگان »هشــت یار اوشــن«، آن را برای نمایش 
عمومی در فصل تابســتان ســال آینده میــالدی آماده 

خواهند کرد.

تماشــاگران هندی به تماشای دو فیلم پرســروصدا می نشینند 
 که برای کســب مقام اول جدول گیشــه نمایش بــا هم رقابت

می کنند. درام تاریخی خیالی »موهنجــو دارو« با درام تاریخی 
واقعی »رستم«، به یک رقابت سخت برخاسته است.

»موهنجو دارو« با بازی هریتیک روشــن تولید شده و داستانی 

خیالی درباره یک کشــاورز معمولی را به تصویر می کشــد. این 
کشــاورز که به دختری از طبقه باال دل بســته است، شایستگی 

فراوانی در نبرد با ارتش متجاوز خارجی از خود نشان می دهد.
در مقابل، »رستم«، آکشی کومار را در قالب یک شخصیت واقعی 
تاریخ معاصر هند به نام رســتم دارد. این افســر نیروی دریایی 
که متهم به قتل بود، با اتهام خیانت به کشــور و جاسوسی برای 
کشــورهای بیگانه هم رو به رو شــد. به نوشته ســایت اینترنتی 
»ایندیــا اف ام«، گروهی از تحلیلگران اقتصادی ســینما عقیده 
دارند فیلم »رستم« با موفقیت بیشــتری رو به رو خواهد شد؛ اما 
همین تحلیلگران می گویند اکران عمومی همزمان این دو فیلم 

با هم، به فروش کلی هر دوی آنان لطمه می زند.

رقابت سخت در گیشه هند» اوشن« زنانه در راه است

تلویزیون و ســینمای نوین انقالب، حیات درخشانش را مدیون 
نسلی اســت که به صورت مســتمر نزدیک به یک دهه در تئاتر 
تجربه اندوزی کــرده و با پیــروزی انقالب و باز شــدن فضای 
 کاری برای حضور شایســته ها، مجال ورود به بــازی تصویر را

پیدا کردند.
فریده صابری هم متعلق به این نســل طالیی است که خاستگاه 

تئاتری اش، از او بازیگری قابل ساخت.
صابری دارای لیســانس کارگردانــی و بازیگری از دانشــکده 
هنرهای دراماتیک ایران )ســال 52( و درجه فوق لیســانس از 

دانشگاه ایندیانا در آمریکا )در سال 55( است.
او سال 1984 تا 1986 دوره پانتومیم را در کشور آلمان گذراند. 
صابری بازیگری را در تئاتر با بزرگانی نظیر حمید ســمندریان و 

رکن الدین خسروی شروع کرد.
مجموعه »در قلب من« به کارگردانی حمید لبخنده و مجموعه 
»دلنوازان« به کارگردانی حسین سهیلی  زاده، ازجمله کارهای 

شاخص کارنامه کاری صابری است.
به مناسبت بازپخش مجموعه در قلب من، با صابری درباره روند 

فعالیت های کاری اش گفت وگویی انجام داده ایم.
بعد از 18 ســال، ديدن دوباره سريال در قلب من برای 

شما چه جذابیت هايی دارد؟
تجربه خوب و جذابی بود. همیشــه عالقه دارم کارهایی را که 
از من پخش می شود، در منزل به تنهایی و با دقت نگاه کرده 
و نقشــم را آنالیز و تجزیه و تحلیل و با خودم فکر کنم که در 

برخی صحنه ها چطور می توانستم بازی کنم.
ســريال در قلب من، برشــی از زندگی و تفکرات 

خانواده های متوســط ايرانی را به خوبی مطرح 
می کرد و شايد اين رمز ماندگاری اش باشد!

بله، در آن ســال ها بیان خیلی از مسائل به دلیل 
احتیاط برخی کارگردان هــا صورت نمی گرفت 
و همه مســائل در ســریال ها خــوب و مثبت 

نشان داده می شد و همه آدم ها شــاد و خوشحال و بدون ذره ای 
اختالف در کنار هــم زندگی می کردند. ســریال در قلب من، با 
جسارت و نگاه درست و تحلیل مســتدل به این موضوعات، در 
قالبی قصه گو پرداخته شــد و مخاطب هم با دیدن بخشــی از 
زندگی خودش در قاب این ســریال، با آن همذات پنداری کرد. 
هنوز هم داستان و ساختار ســریال بعد از این همه سال، جذاب 
و خوب اســت و در هر مرحله تاریخی، این چالش بین نســل ها 

وجود داشته و خواهد داشت.

چقدر خصوصیات مادری که در قلب من بازی کرديد، به 
خصوصیات شخصی خودتان نزديک بود؟

 در ابتدا نزدیــک نبود؛ اما زمانــی که بــازی ام در این مجموعه 
قطع شــد، تالش کردم آن را به خودم نزدیــک کنم. این جنس 
مادران را خوب می شــناختم و در جامعه، مابــه ازا و دغدغه ها و 

بینش خاص خودشان را داشتند.
به لحاظ نوع روابط با فرزندان خودتان، با اين شخصیت 

نزديکی هايی داشتید؟
به هرحال هر مادری با بچه هایش اختالف سلیقه هایی دارد؛ اما 
به این شکل نبود. من همیشه طوری رابطه با فرزندم را مدیریت 
 کرده ام که هیچ گاه دچار چالشــی نشــدیم و منطقی به قضایا 

نگاه کرده ام.
از بازی در سريال در قلب من خاطره ای داريد؟

ساخت یک ســریال، نیازمند یک زمان طوالنی نزدیک به پنج یا 
شش ماه اســت و در موفقیت یا عدم موفقیت یک کار یا داشتن 
خاطرات خوش یــا نامطبــوع، کارگردان نقش مهمــی دارد و 
اوســت که می تواند با مدیریت صحیح، یک جو دوستانه، گرم و 
صمیمی را ایجاد کند تا بازیگر بــدون دغدغه و آرامش بازی اش 
را انجام دهد. این ســریال هم با درک و مدیریت درست حمید 
 لبخنده، پــر از خاطرات خوب و به یاد ماندنــی بود؛ به طوری که 

حس می کردم در طول کار در کنار خانواده ام هستم.
چند ســال بعد هم دوباره در يکــی از کارهای موفق و 
پرمخاطب تلويزيون در حوزه ملــودرام اجتماعی با نام 
فاصله ها بــازی کرديد. چگونه در اين ســريال به بازی 

پرداختید؟
فاصله ها نیــز اولین تجربه همکاری ام با حســین ســهیلی زاده 
بود. در فاصله هــا نیز با یک کارگــردان فهیــم و کاربلد مواجه 
بودم که ســر صحنه می دانســت چــه چیــزی از بازیگرانش 
می خواهد. سر صحنه با توجه به پر بازیگر بودن کار و وجود 
خرده داستان های متعدد، حواس سهیلی زاده به 
همه چیز بود. انتخاب بازیگر هم با دقت 
خاصی انجام شــده بود و خیلی از 
بازیگران جوانی که در ســریال 
بــازی کردنــد، بعــدا بازیگران 
معروفــی شــدند. در چنیــن 
فضایی، کار کردن راحت و بدون 

دردسر بود.
معموال در کارهايی که با بازيگران جوان همبازی هستید، 
اگر از شما درخواست کمک کنند، اين کمک و راهنمايی 

را برايشان انجام می دهید؟
با کمال میل هر آنچه را در این سال ها در کنار بزرگان آموخته ام، 
در اختیار جوان ها قرار می دهم. در ســریال فاصله ها هم تعداد 
زیادی بازیگــر جوان از قبیــل پندار اکبری، روشــنک گرامی، 
حدیث میرامینی، نیما شاهرخ شاهی، ســحر قریشی و دیگران 

حضور داشتند که همگی شان باانگیزه و باانرژی بودند.
حمید لبخنده در ابتدا به شــما بــازی در کدام نقش را 

پیشنهاد داد؟
نقش مادر ســنتی که ثریا قاســمی بازی کرد. من دوست دارم 
نقش مــادران اجتماعی تر را بــازی کنم که ســوای حضور در 
اجتمــاع و فعالیت های مختلــف، به امورات خانــه و بچه ها هم 
رســیدگی می کنند؛ مادری که اهل تفکر و خرد است و به موقع 
در مســائل بچه هایش ورود دارد و اوضاع را مدیریت می کند. در 
ســریال دلنوازان هم مادر دقیقا چنیــن کارکردهایی دارد و به 

دخترانش برای گرفتن تصمیمات مهم زندگی کمک می کند.
دلیل توفیق ســريال دلنــوازان را در چــه چیزهايی 

می دانید؟
قصه ســریال دلنوازان قابل لمس و باور بود. خیلی از روابطی که 
در قصه می بینیم، در جامعه وجود دارد و خیلی از جوان ها تاوان 
اشتباهات و تصمیمات احساسی شــان را می دهند و برای برخی 

هم فرصت جبران اشتباه وجود ندارد.
در فیلم درد مشــترک، يک تجربه خــوب همکاری با 
مرحوم خسرو شــکیبايی داشــتید. آيا در تئاتر هم با 
شــکیبايی همبازی بوديد و اصال کار کردن با او چگونه 

بود؟
نه، در تئاتر فرصت همکاری مشترک پیدا نکردم. هر دو در اداره 
تئاتر همکار بودیــم و اغلب روزها همدیگــر را می دیدیم. فیلم 
 درد مشــترک، یک کارگردان زن باســواد و فهیم به نام یاسمن 
 ملک نصر داشــت. همبازی شــدن بــا شــکیبایی فوق العاده

لذت بخش و پراز خاطرات مطبوع و از یاد نرفتنی بود. فیلم درد 
مشترک درباره تنهایی و دغدغه های آدم های روشنفکر بود. در 
این فیلم فرصت همبازی شــدن با رضا کیانیان را هم به دست 

آوردم و درد مشترک جزو فیلم های خوب کارنامه کاری ام است.

چهره ها

نمایشــگاهی از آثار عکس مهســا جامی در نگارخانه قلب شهر 
 در سیتی سنتر برپا می شــود.  نگارخانه قلب شهر در مجموعه 
سیتی ســنتر، به نمایش  آثار عکاسی خلق شــده توسط مهسا 
جامی می پــردازد. این هنرمند به خبرنــگار ایمنا گفت: حدود 
30عکس در نگارخانه قلب شهر نمایش داده می شود که همگی 

با موضوع آزاد به دو مقوله بافت و فتومونتاژ می پردازند.
 مهســا جامی افزود: در مقوله بافت، من از بافت هایی عکاســی 
کرده ام که کمتر در زندگی روزمره به آنها توجه شــده اســت و 
فتومونتاژ نیز تکنیکی اســت که به ترکیب عکس های رنگی و 

سیاه و سفید می پردازد.
مهسا جامی دانشجوی کارشناســی گرافیک است که حدود دو 
سال اســت به هنر عکاسی روی آورده اســت. نمایشگاه عکس 
 آثار مهســا جامی، 21 مردادماه ســاعت 18 گشــایش یافته و 
عالقــه مندان بــرای بازدیــد از این نمایشــگاه مــی توانند تا 
28مردادماه ســاعت 17 تا 21 به نگارخانه قلب شــهر واقع در 

سیتی سنتر، طبقه اول، سالن vip مراجعه نمایند.

نمایشگاهی از عکس های منتخب در جشــنواره »تیرگان« در 
سال 2015 در گالری »اکنون« برپا می شود. مدیر گالری اظهار 
داشت: در این نمایشــگاه تعداد 43 عکس از 43 عکاس نمایش 
داده خواهد شــد. الناز رجبیان افزود: این عکس ها در مسابقه 
عکاسی با عنوان جشنواره تیرگان شرکت نموده اند که در سال 
2015 با حضور عکاســان ایرانی در کشــور کانادا و با همکاری 

کافه لیت مونترال برگزار شد.
 وی گفــت: این عکس هــا به صــورت مســتند از موضوعات 
اجتماعی تهیه شــده اند و در دو نوبت در گالری اکنون نمایش 
 داده می شــوند کــه در هر نوبت، عکــس های متفاوتــی ارائه 
می شــوند. رجبیان ادامه داد: نمایشــگاه گــردان )کیوریتور( 
این نمایشگاه، حامد تابعین اســت که مقیم کشور کاناداست و 

مدیریت مجموعه را بنده به عهده خواهد داشت.
مدیر گالری اکنون خاطرنشــان کرد: افتتاحیه اول نمایشــگاه 
عکــس هــای منتخــب جشــنواره تیــرگان 2015، جمعه 
22مردادماه بــوده و افتتاحیه دوم جمعــه 29 مردادماه خواهد 
بود. عالقــه مندان برای بازدید از این نمایشــگاه مــی توانند تا 
29مردادماه ساعت 17 تا 21 همه روزه به جز روزهای دوشنبه 
 به گالــری اکنون، واقــع در خیابــان خاقانی، کوچه افشــین،

بن بست حریر، پالک 9 مراجعه نمایند.

موضــوع  بــا  کاریکاتــور  و  تصویــر ســازی  نقاشــی،   کارگاه 
»ســه شــنبه های بــدون خــودرو«، جمعــه 29 مرداد مــاه از 
 ســوی کمیته فرهنگ شــهروندی در ضلــع جنوبی پــل خواجو 

برپا خواهد شد.
دبیــر کمیته فرهنــگ شــهروندی شــهرداری اصفهــان، ضمن 
بیــان این مطلــب، با بیــان اینکــه ایــن کارگاه هنــری به مدت 
یــک روز از ســاعت 8 تــا 13 برپــا مــی شــود، افــزود: در این 
 کارگاه هنرمنــدان اصفهانــی در 30 گــروه بــا موضــوع هــای 
»اصفهان شهر دوچرخه ها«، »دوست سبز من دوچرخه« و »گاهی 

به آسمان نگاه کن« به رقابت خواهند پرداخت.
سعید امامی ادامه داد: به 6 نفر از هنرمندانی که بهترین اثر هنری را 
ارائه دهد، جایزه 3 میلیون ریالــی و به 3 نفر دیگر جایزه 2 میلیون و 

500 هزار ریالی اهدا خواهد شد.
وی ارائه طرح اولیه را لزوم پذیرش هنرمندان برای شرکت در کارگاه 
نقاشی، تصویرسازی و کاریکاتور عنوان کرد و گفت: هنرمندان برای 

ارائه طرح اولیه خود، با شماره تلفن 34484600 تماس بگیرند.
گفتنی اســت طرح »ســه شــنبه های بدون خودرو« در تابستان 
ســال جاری به منظور فرهنگ سازی اســتفاده از وسیله نقلیه پاک 
)دوچرخه( از ســوی کمیتــه فرهنگ شــهروندی و پویش مردمی 
ترافیک شــهرداری اصفهان انجام شــده اســت تا در آینده، شاهد 

شهری بدون آلودگی و ترافیک باشیم.
عالقه مندان برای کســب اطالعات بیشــتر از تولیــدات فرهنگی 
و برنامه هــای کمیتــه فرهنگ شــهروندی شــهرداری اصفهان، 
 بــا شــماره 34467360 تمــاس بگیرنــد یــا بــه وب ســایت

 shahrvandi.net مراجعه کنند.

تا 28 مردادماه برپاست:

نمايشگاه عکس مهسا جامی 
در نگارخانه قلب شهر

تا 29 مردادماه برپاست:

آثار عکس منتخب جشنواره تیرگان 
در گالری »اکنون«

در راستای اجرای طرح »سه شنبه های بدون خودرو« 
انجام می شود:

برپايی کارگاه هنری 
در ضلع جنوبی پل خواجو

ادبیات

علی چنگیزی می گوید: دیوار ادبیات کوتاه ترین دیوار است و 
به راحتی تمام، هر کسی و در هر اندازه ای می تواند چیزی به 
شکل کتاب منتشر کند و در این در هم برهمی خودساخته، 

مردم نه شریکند و نه دلشان می خواهد شریک باشند.
برخی معتقدند اهل قلم می توانند بــر جامعه تاثیر بگذارند 
و حتی جایگاهــی در حد رهبران فکری جامعــه برای این 
قشر قائل اند؛ از دیگر ســو، برخی اصالح جامعه را تنها تاثیر 
ثانویه کار نویســندگان می دانند و معتقدند نویسنده مانند 
سایر اقشار جامعه فقط به کار خود می پردازد و تاثیرگذاری 
می تواند در نتیجه کارش حاصل شــود،  نــه اینکه هدفش 
باشد؛ از سوی دیگر، در این بین با رواج شبکه های اجتماعی 
گاهی به نظر می رسد نویسنده ها در این فضا صرفا تحت تاثیر 
قرار می گیرند تا اینکه بخواهند تاثیرگذاری  داشــته باشند. 
علی چنگیزی داســتان نویس، در یادداشتی که در پاسخ به 
پرسش هایی در این زمینه در اختیار ایسنا قرار داده، نوشته 

است:
»این گفته هــا با این پیش فرض طرح شــده اند که ما مولف 
داریم. به اعتقاد مــن، ما در عصر حاضر نویســنده نداریم؛ 
درنتیجه بحث مصلــح اجتماعی بــودن و رســالت و این 
مضامین، بی معنی و بی ربط می شوند. اساسا عصر کنونی و 
کسانی را که چیزی به شکل کتاب چاپ می کنند، نمی توان 
مولف به معنای فلسفی و عمیق آن دانست؛ نه به این دلیل 
که ایشان نوشــتن بلد نیستند؛ اتفاقا نوشــتن بلدند؛ اما ما 
اندیشیدن را نیاموخته ایم و تالشی هم در جهت فراگرفتن 
آنچه تفکر نامش داده اند، نداشــته ایم. نویسنده بی تفکر هم 
نویسنده نیســت؛ تنها دفتر مشــقی پر می کند از خاطرات 
نه چندان دلچســب خــودش با انــواع و اقســام گره های 
حل نشده. یا بدتر از آن، سرکی سطحی می کشد به سیاست 
و سیاست بازی؛ حال آنکه هیچ سررشته ای از پیچیدگی این 
مقوله ندارد یا خودشان را متصل می کنند به ایسم هایی که 
درباره آنها درک و دانشی سطحی دارند؛ از فمینیسم بگیر تا 

لیبرالیسم و پست مدرنیسم و غیره و غیره.
این اتصال ســطحی، نویســنده ای نمی ســازد که بشود به 
تفکرش تکیه کرد یا پی نوشتنش رفت یا تاثیری شگرفت بر 
محیط اجتماعی بگذارد؛ بلکه باید هر چه بیشتر از این تفکر 
سطحی و ســطحی نگری و مهمل بافی گریخت و پناه برد به 
آثار کالسیک. حقیقت امر به نظر من این مردم نیستند که 
باید پی روشــنفکرها یا مولف ها بروند؛ بلکه به عکس بدک 
نیست چندی، کسانی که اهل نوشتن هســتند، پی مردم 
عادی بروند که شــکر خدا آنقدر فهم دارنــد که کتاب های 

امثال ما را نخوانند.

علی چنگیزی:

ديوار ادبیات
 کوتاه ترين ديوار است

فريده صابری:

نگاهی واقع بینانه  به کارهايم دارم
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پیشنهاد سردبیر: 
مرگ، تهدیدی برای گردشگران زاینده رود

خبر

مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری 
گفــت: دردوران دولــت یازدهم تــا کنون 37 واحــد تولیدی 
درشــهرک ها و نواحی صنعتی این اســتان افتتاح و راه اندازی 

شده است.
علیرضا شــفیع زاده اظهار کرد: با راه اندازی ایــن تعداد واحد 

صنعتی، زمینه اشتغال برای 442 نفر فراهم شد.
به گفته وی، ســال جاری نیز در راســتای اجــرای برنامه های 
اقتصاد مقاومتی پــس از پایش و رفع مشــکالت و موانع بخش 
تولید، هشــت واحد تولیدی نیمه فعال و راکد در شــهرک ها و 
نواحی صنعتی اســتان به چرخه تولید بازگشــت.  شفیع زاده 
ادامه داد: در دوران دولت تدبیر و امید از 30 مناقصه و استعالم 
دربخش صنعت به ارزش 37 میلیــارد و 545 میلیون ریال در 

شهرک ها و نواحی صنعتی استان به سرانجام رسیده است.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان چهارمحال 
و بختیاری تصریح کرد: در ســه ماهه نخســت امسال نیز یک 
قرارداد به ارزش یــک میلیارد و 245 میلیون ریال در اســتان 

منعقد شد.
شفیع زاده اجرای شبکه توزیع برق وروشــنایی، اجرای مسیل 
وهدایت ســیالب، عملیات تهیه واجرای جوی و جدول گذاری 
و دفع آب های سطحی، اجرای شبکه آبیاری تحت فشار، ایجاد 
فضای ســبز، تامین و تجهیز زیرســاخت ها، تامین دو دستگاه 
ماشین آتش نشــانی برای نواحی صنعتی بروجن و سفیددشت 
و اجرای فیبرنوری از دیگر اقدامات انجام شــده در شهرک ها و 

نواحی صنعتی استان در دوسال گذشته است.
به گفته شــفیع زاده شــهرک های صنعتی ســامان، شهرکرد، 
بروجن و کوهرنگ دارای تصفیه خانه فاضالب مجهز هستند که 
296 واحد تولیدی در شــهرک صنعتی شهرکرد، 167 واحد در 

بروجن و 14 واحد در سامان به تصفیه خانه متصل می باشند.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی تصریح کرد: تصفیه 
خانه های شــهرکرد و بروجن با مجهز شدن به تجهیزات مدرن 

بین المللی دارای مدرک ISO 14001 هستند.
وی افزود: در دولت یازدهم تا کنون 14 هکتار از اراضی راکد در 
شهرک های صنعتی پس از طی مراحل قضایی آزاد و سند آن به 

نام دولت صادرشد.
هم اینک یکهزار و 288 واحد تولیدی و صنعتی در چهارمحال و 
بختیاری وجود دارد که 92 درصد واحدهای تولیدی و صنعتی 

در استان در بخش صنایع کوچک و متوسط فعال است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری؛

 راه اندازی 37 واحد تولیدی
 در شهرک های صنعتی

مدیرکل تامین اجتماعــی چهارمحال و بختیاری از 
افزایش 27 درصدی پرداخــت تعهدات بلندمدت به 

بیمه شدگان در این استان خبر داد.
غالمرضا محمــدی، اظهار کــرد: ســازمان تامین 
اجتماعی بــا دارا بــودن برنامه هــای راهبردی در 
راســتای خدمت رســانی مطلوب بــه کارفرمایان، 
بیمه شدگان و مســتمری بگیران گام برمی دارد و در 
این زمینه ها می توان به خدمــات الکترونیک جهت 
تســهیل در امورات آنها اشــاره کرد.مدیرکل تامین 
اجتماعــی چهارمحال و بختیاری از رشــد تعهدات 
بلندمدت اداره کل تامین اجتماعی در ســال 1394 
خبــر داد و افزود: در ســال 1394 مبالــغ پرداخت 
شــده به بیمه شــدگان در قالب تعهدات بلندمدت 
شامل مستمری بازنشســتگی، از کارافتادگی کلی 
و جزئــی، بازمانــدگان و مزایای نقــدی، غیرنقدی 
و عیدی مســتمری بگیران نســبت به سال 1393 
رشــدی معــادل 27 درصد داشــته اســت.وی با 
اشاره به بخشــنامه بخشــودگی جرائم کارفرمایان 
خوش حساب از راهبرد سازمان در خصوص ترغیب 
و انگیزش کارفرمایان خوش حســاب و بخشــودگی 
جرائم آنها خبر داد و گفت: مبنای بخشودگی جرائم، 

خوش حسابی کارفرماست.

 مدیرکل جهاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیاری از 
کسب رتبه چهارم کشور در تولید قارچ خوراکی توسط 

این استان خبر داد.
ذبیح ا... غریب با اشــاره به اینکه چهارمحال و بختیاری 
رتبه چهارم کشــور را در تولید قارچ کسب کرده است، 
اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری در حال حاضر یکی 
از بزرگ ترین تولید کنندگان قارچ خوراکی در ســطح 
کشور اســت.وی عنوان کرد: قارچ تولیدی این استان 
از کیفیت بســیار باالیی برخوردار است و  بازار پسندی 
باالیی دارد.مدیــر کل جهاد کشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اینکه هم اکنون چند واحد صنعتی 
 در این اســتان در زمینه تولید قــارچ خوراکی فعالیت

 مــی کننــد، تاکید کــرد: تولیــد قــارچ خوراکی در 
روستاهای این استان نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

افزایش 27 درصدی پرداخت 
تعهدات به بیمه شدگان

مدیر کل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

 کسب رتبه چهارم 
تولید قارچ در کشور

اخبار

بسیاری از گردشگران رودخانه زاینده رود در شهرستان سامان 
چهارمحال و بختیاری بدون توجه به هشــدارها، وارد رودخانه 
زاینده رود می شــوند و این در حالی اســت که خطر مرگ هر 

لحظه آنها را تهدید می کند.
شهرستان سامان استان چهارمحال و بختیاری به واسطه عبور 
رودخانه زاینده رود و داشتن باغ های گسترده میوه و روستاهای 
تاریخی کوچک توانســته شهرت کشــوری و جهانی در حوزه 

گردشگری کسب کند.
وجود پل های تاریخی همچون پل زمانخان، پل هوره و... زیبایی 
گردشــگری این منطقه را چندین برابر کرده است، به طوری که 
مسافران بسیاری از استان های خوزســتان و استان اصفهان به 

این منطقه سفر می کنند.
رودخانه زاینده رود از ســد زاینده رود در مرز استان چهارمحال 
و بختیاری با اســتان اصفهان جریان پیــدا می کند که پس از 
عبور از پیچ وخم دره های شهرستان بن، وارد شهرستان سامان 

می شود و از داخل باغات گسترده میوه می گذرد.
آب رودخانه در این منطقه، از دبی بسیار باالیی برخوردار است. 
خروشــان بودن رودخانه به علت حجم بــاالی آب از مهم ترین 
ویژگی هایی اســت که مسافران و گردشــگران را به شهرستان 

سامان می کشاند.
از طرفی این رودخانه به واســطه شدت جریان باالی آب میزبان 
ورزشــکاران و عالقه مندان رشته ورزشــی رفتینگ است که 
مســافران و گردشــگران بســیاری از ظرفیت خروشان بودن 
رودخانه اســتفاده می کننــد و از هیجان قایق ســواری در این 

رودخانه لذت می برند.
هم اکنون در روزهای آخر مردادماه مسافران بسیاری راهی این 
منطقه شــده اند و در نقاط مختلف اطراف رودخانه زاینده رود 

اقدام به برپایی چادر کرده اند .
بررســی های میدانی نشــان می دهد بســیاری از نوجوانان و 
کودکان در حاشــیه رودخانه اقــدام به بــازی می کنند و وارد 
حریم رودخانه می شوند و با پاشــیدن آب به یکدیگر به تفریح 

می پردازند.
بازی بــا آب رودخانه و ورود به داخل رودخانه در بیشــتر نقاط 
مختلف رودخانه توســط مســافران و گردشــگران مشاهده 
می شود که بسیاری از این مســافران غافل از خطراتی هستند 
که رودخانه زاینده رود برایشــان به ارمغان می آورد.زاینده رود 
اگرچه در حال حاضر شــدت و جریان گذشــته را نــدارد و در 
مشــاهده اولیه توســط یک گردشــگر خطر تهدیدکننده در 
آن دیده نمی شــود، اما ســاختار کف رودخانه و سرد بودن آب 
هرلحظه خطر غرق شدگی را برای هرکسی که وارد این رودخانه 

می شود ، در پی دارد.
هرساله بیشتر غرق شدگی های اســتان چهارمحال و بختیاری 
در رودخانه زاینده رود گزارش می شــود که اغلب، مســافران و 
گردشگرانی هستند که بی تجربگی و بی احتیاطی موجب شده 

سفر آنها به این منطقه با  خاطره ای بد و عذاب آور همراه شود.
آخرین غرق شدگی رودخانه زاینده در این استان مربوط به یک 
گردشگر در تعطیالت عید فطر ســال جاری در این شهرستان 
بود کــه باوجود اینکه این گردشــگر به فنون شــنا نیز مهارت 

داشت؛ اما متاسفانه در این رودخانه غرق شد.از طرفی قایقرانی 
در این رودخانه توسط یک شــرکت با نیروهای کارآمد برگزار 
می شــود که ابتدا به مسافران و گردشــگران آموزش های الزم 
توسط کارشناسان این شــرکت داده می شود و سپس مسافران 
و گردشگران با جلیقه نجات وارد قایق می شــوند و همراه آنها 
 یک مربی از طرف شــرکت در طول رودخانه آنهــا را همراهی

 می کند.متاســفانه در این رودخانه مســافران و گردشــگرانی 
مشاهده می شــوند که با آوردن قایق اختصاصی و بدون جلیقه 
وارد رودخانه شــده اند و بعضی اوقات خانواده خود را نیز ســوار 
کرده اند و این مسافران و گردشگران بدون هیچ تجربه  قایقرانی 
در این رودخانه، خطر مرگ را هرلحظه برای خانواده خود رقم 
می زنند.آب تنی و بازی با آب رودخانه در روزهای گرم تابستان 
توسط بسیاری از مسافران انجام می شود که این کار خطرناک 

است و می تواند حادثه تلخی را رقم بزند.
معاون امداد و نجــات جمعیت هالل احمر اســتان چهارمحال 
و بختیــاری در ایــن زمینه گفــت:  بی احتیاطی مســافران و 
گردشگران در رودخانه زاینده رود هرساله حوادث تلخی را رقم 
می زند.برومند جهانگیری عنوان کرد: مســافران و گردشگران 
بســیاری تاکنــون به علــت بی احتیاطــی در ایــن رودخانه 
غرق شده اند.وی با اشاره به اینکه مسافران و گردشگران باید از 
ورود به رودخانه زاینده رود پرهیز کنند، تاکید کرد:  آب تنی در 
روزهای گرم تابستان توسط مسافران انجام می شود که این کار 

برای آنها خطر آفرین است .
وی با اشــاره به اینکه شــنا کردن در این رودخانه امکان پذیر 
نیســت، تاکید کرد: از مسافران و گردشــگران می خواهیم به 

حریم رودخانه وارد نشوند.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان چهارمحال و 
بختیاری افزود: کف رودخانه ســنگالخی است و شدت جریان 
باالی آب ســبب برخورد قسمتی از بدن با ســنگ های داخل 
رودخانه می شود و همین امر از فعالیت فرد برای نجات خودش 
جلوگیری می کند و باعث غرق شــدن می شود.وی یادآور شد: 
مســافرانی که اقدام به ورود بــه رودخانه با قایــق اختصاصی 
می کنند  نیز باید بااحتیاط کامل وارد رودخانه شــوند و توجه 
داشته باشــند که این رودخانه یک رودخانه معمولی نیست و 

هرلحظه احتمال خطر برای آنها وجود دارد.
فرماندار ســامان نیز در این خصوص گفت: هم اکنون مسافران 
بســیاری راهی شهرســتان ســامان شــده اند و از جاذبه های 

گردشگری این منطقه بازدید می کنند.
حسین صالحی افزود: ورود مسافران و گردشگران موجب رونق 

منطقه شده است.
وی بیان کرد: آمار غرق شدگی در رودخانه زاینده رود  هر ساله 
در تابســتان افزایش پیدا می کند که بیشتر این غرق شدگی ها 

به واسطه بی احتیاطی اتفاق می افتد.
فرماندار سامان با اشاره به اینکه بســیاری از غرق شدگان این 
رودخانه افراد جوان هستند، تاکید کرد: شنا کردن در رودخانه 
زاینده رود در تمام نقاط آن ممنوع است و باید مسافران به این 

نکته توجه داشته باشند.

مفاد آراء
5/372  شــماره: 139560302028000141 هیــات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندر سمی مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه
آگهی موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی. برابر رای 
شــماره 139560302028000094 هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای احمد آیتی سجزی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 35 کدملی 
5659602541 صادره از سگزی در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
156/16 متر مربع احداثی در قسمتی از پالک 273 فرعی از 19 اصلی واقع 
در سجزی بخش 19 ثبت اصفهان حوزه ثبت ملک کوهپایه خریداری عادی 
مع الواسطه از مالک رسمی خانم مهرآفرین خوروش فرزند رمضان محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/5/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/6/8 

م الف:15135 اصغر علی خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه
مزایده

5/346 شــماره درخواســت: 9510463728300012 شــماره پرونــده: 
9409983727100132 شماره بایگانی شعبه: 940098 اجرای احکام مدنی 
دادگستری نائین در نظر دارد یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس نقره 
ای رنگ متالیک، دوگانه سوز دستی به شماره انتظامی 413 م 35 ایران 23 
مدل 1383 متعلق به محکوم علیه امیر پرستاران فرزند عزیزاله در پرونده 
کالسه 940098 حقوقی اجرائی جهت وصول قسمتی از مطالبات محکوم له 
عبدالرحمن علی خیر فرزند عبدالرمان از طریق مزایده حضوری و با قیمت 
پایه کارشناسی به فروش برساند. لذا متقاضیان خرید می توانند در روز 
چهارشنبه مورخه 1395/06/24 ســاعت 10 صبح در محل اجرای احکام 
مدنی دادگســتری نائین حاضر و در جلسه مزایده شــرکت نمایند. برنده 
مزایده کسی است که باالترین مبلغ را پیشــنهاد نماید. ضمنًا برنده مزایده 
بایستی 10 )ده( درصد مبلغ پایه کارشناسی را قبل از جلسه پرداخت و با 
در دست داشتن فیش مذکور در جلسه شرکت نمایند برنده مزایده بایستی 
مابقی وجه پیشــنهادی را قبل از یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده 
دادگســتری نائین واریز نماید. حضور متقاضیان خرید در جلسه الزامی 
بوده و طالبین می توانند پنج ) 5( روز قبل از انجام مزایده از خودرو مذکور 
واقع در نائین پارکینگ امین حفاظ )بهشــت کبری( بازدید نمایند )شماره 
حساب ســپرده دادگســتری نایین جهت واریز وجه 2171290283004 
بانک ملی مرکزی نایین می باشد(، مشــخصات خودرو: خودرو سواری 
پژو پارس نقره ای رنگ متالیک، دو گانه سوز دستی، مدل 1383 به شماره 
انتظامــی 413 م 35 ایــران 23، وضعیت خودرو طبق نظریه کارشــناس: 
الف- وضعیت کلی خودرو دو گانه ســوز دستی نقاط خسارت دیده: سپر 
عقب و جلو، آینه سمت راســت، فاقد باتری دارای رینگ اسپرت و الستیک 
پهن، جلو پنجره و چراغ داخل سپر شکســته و احتیاج به تعمیر و تعویض 
دارد، الستیک از بین رفته و احتیاج به تعویض دارد و به علت خاموش بودن 

خودرو از موتور و گیربکــس و پلوس بازدید نگردیده اســت. با توجه به 
وضعیت کلی خودرو و نقاط تعویضی و تعمیری آن قیمت پایه کارشناسی 
جهت شرکت در مزایده مبلغ 100/000/000 ریال معادل ده میلیون تومان 
 می باشد.  م الف:159 شــعبه اول اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی نائین

) 341 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

5/345  خانــم فاطمه اکبرزاده ارور به  شناســنامه شــماره 4  به شــرح 
دادخواست به کالسه 81/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان باقر اکبرزاده  به شماره شناسنامه 
7 در تاریخ 1395/4/24 در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضــی: فاطمه اکبرزاده 
 ارور)دختر( 2- شــوکت اکبرزاده ارور)دختر( 3- کوکــب اکبرزاده ارور

) دختر( 4- کبری اکبــرزاده ارور)دختر( 5- مریم اکبــرزاده ارور)دختر( 
6- عصمت اکبــرزاده ارور)دختــر( 7- محســن اکبرزاده ارور)پســر( 
8- مجید اکبرزاده ارور) پســر( 9- نعمت اکبر زاده ارور) پسر( 10- قمر 
پریکانی)همسر(،  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الف: 158 شعبه 3 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف نایین

) 153 کلمه، 2 کادر(  
حصر وراثت

5/344  آقــای حســین زاهد انارکی  به  شناســنامه شــماره 3  به شــرح 
دادخواست به کالسه 86/95  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بتول زاهد انارکی  به شــماره 
شناســنامه 70 در تاریخ 1395/2/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضی: حسین 
 زاهد انارکی) پسر( 2- محمد زاهد انارکی )پسر( 3- علیرضا زاهد انارکی
 ) پسر( 4- اشــرف زاهد انارکی) دختر( 5- ملوک تاج زاهد انارکی )دختر(

 6- فرشــته زاهد انارکی) دختر( 7- پیرعلی زاهد انارکی) همسر(،  اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. 
 م الف: 161 شعبه 3 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف نایین

) 147 کلمه، 2 کادر(  
حصر وراثت

5/343  آقــای حســین زاهد انارکی  به  شناســنامه شــماره 3  به شــرح 
دادخواست به کالسه 85/95  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان پیرعلی زاهد انارکی  به شماره 
شناســنامه  2 در تاریخ 1395/5/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی: حسین زاهد 
انارکی )پسر( 2- محمد زاهد انارکی ) پسر( 3- علیرضا زاهد انارکی ) پسر( 
4- اشرف زاهد انارکی ) دختر( 5- ملوک تاج زاهد انارکی )دختر( 6- فرشته 
زاهد انارکی) دختر(، اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الف: 160 شعبه 3 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف نایین

) 145 کلمه، 2 کادر(  

ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
5/342  شــماره درخواســت: 9510463727100007 شــماره پرونده: 
9509983727100391  شماره بایگانی شــعبه: 950532 خواهان: خانم 
بتول فردوسی زاده نایینی فرزند علی ســاکن نایین محمدیه کوچه شهید 
محمود محمدی پور منزل وقفی شیخ زین الدین، خوانده: آقای غالم حیدر 
فرزند محمد حســین مجهول المکان) تبعه افغان(، خواهان دادخواستی به 
طرفیت خوانده فوق الذکر دائر بر گواهی عدم امکان سازش به واسطه عسر 
و حرج و ترک زندگی به دادگاه نایین تقدیم نموده که پس از واصل شــدن 
به این دفتر و ثبت به کالســه فوق و جری تشــریفات قانونی و تعیین وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 1395/06/27 ساعت 12 ظهر، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
دادگاه های عمومی و انقــالب مراتب یک نوبت در یکــی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا نامبرده قبل از حلول وقت به دفتر شعبه 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام و سپس 
در وقت رســیدگی تعیین شده در جلســه دادگاه حضور یابند و اال دادگاه 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهــد نمود. م الف: 148 شــعبه 1 حقوقی دادگاه 

عمومی نایین) 179 کلمه، 2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

5/339 شــماره صادره:1395/14/258723نظــر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 2690 فرعی از 9 اصلی واقع در بخش سه ثبت 
خوانســار ذیل ثبت 8189 در صفحه 343 دفتر امالک جلد 39 به نام بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی خوانسار تحت شماره چاپی مسلسل 405607 الف 
/ 90  ثبت و صادر و تســلیم گردیده است، سپس بالواسطه به موجب سند 
انتقال شماره 12542 مورخ 1391/07/02 دفترخانه شماره 25 خوانسار 
به آقای مسعود سید صالحی فرزند سید احمد انتقال یافته سپس  نامبرده 
با ارائه درخواســت کتبی بــه شــماره وارده 95140970997465 مورخ 
1395/05/17 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن 
ذیل شــماره 9394 مورخ 1395/05/17 به گواهی دفترخانه 25 خوانسار 
رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا 
مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
 در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود ســند مالکیــت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این  
آگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبــًا ضمــن ارائه اصل 
ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا 
مراتــب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد 
گــردد بدیهی اســت اگــر ظرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یا در 
صــورت اعتــراض اصل ســند مالکیــت یا ســند معاملــه ارائه نشــود 
 اقدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنی طبــق مقــررات خواهد شــد. 

م الف: 145 اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)253 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/348 کالســه پرونده:340/95 شــماره دادنامــه:663-95/4/15 مرجع 
رسیدگی: شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان:اکبر سرجوقیان 
به نشــانی اصفهان میدان قدس خ مصلی  ک شــاهزاده ابراهیم ک نهضت 
انتهای کوچه دست راســت، خوانده: کبری مســافری به نشانی: مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه ســفته، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شــورا: در خصوص دعوای اکبر ســرجوقیان به طرفیت کبری مسافری 
به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال ســفته / سفته های به شماره 

خزانــه داری کل 840791 و 840790 به انضمام مطلق خســارات قانونی 
با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور 
خوانده در جلسه رســیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و 
تکذیب شــورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد 
مواد 307و309 قانون تجارت و مــواد 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنــی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000  ریال بابت اصل خواسته و 910/000 
ریال بابت هزینه دادرسی بر مبنای تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی 
به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای 
مهلت واخواهی قابل تجدیــد نظرخواهی در دادگاههــای عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد ولیکن در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه با توجه به 
اینکه این دعوی دارای ارکانی است که یکی از آن ارکان عبارتست از تغییر 
فاحش ساالنه قیمت از تاریخ سررسید سفته که مورخ 94/12/1 می باشد 
این رکن احراز نمی گردد فلذا دعوی خواهان مقرون به صحت تشــخیص 
داده نشده مستنداً به مواد 197، 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی 
حقی خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست 
 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد.
 م الف:14598 شــعبه 32 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان )340 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

5/349 کالســه پرونده:2125/94 شــماره دادنامه:684-95/4/22 مرجع 
رسیدگی: شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمود میرزایی 
به نشانی اصفهان خ هشت بهشت شرقی کوچه 24 فرعی 3 پ 43 با وکالت 
مسرور گیتی فر به نشانی اصفهان خ حکیم نظامی نرسیده به چهار راه جنب 
بانک انصار پ 781، خوانده: احمد کلوانی جهرمی  به نشانی مجهول المکان، 
خواســته: مطالبه، با عنایت بــه محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی 
اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای محمود میرزائی با وکالت 
مســرور گیتی فر  به طرفیت احمد کلوانی جهرمی به خواسته مطالبه مبلغ 
34/800/000 ریال وجه یک چک به شماره 520676 به عهده بانک صادرات 
به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول 
مســتندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور پیدا 
نکرده و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننمــوده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که مســتنداً به مواد 212 و 214 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 34/800/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 997/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی با احتساب مرحله اجرا در صورت 
لزوم به آن و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
 از تاریخ سررســید چک  موصوف )94/8/11(  تا تاریــخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:14602 
شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان )320 

،کلمه، 3 کادر(  

هیجانی که گاه به تلخی می انجامد؛

مرگ، تهدیدی برای گردشگران زاینده رود

 آب تنی و بازی با 
آب رودخانه در 

روزهای گرم 
تابستان توسط 

بسیاری از مسافران 
 انجام می شود که
 این کار خطرناک 
است و می تواند 
 حادثه تلخی را 

رقم بزند
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اخباريادداشت

معرفی
چندی پیش مهندســان گــوگل، کدنویســی مجموعه جدیدی 
تحت عنــوان Fuchsia را آغاز کردند. با توجــه به قطعه کدهای 
مختلف موجود در این کد، ظاهرا Fuchsia نوعی سیســتم عامل 
است، اما هنوز هدف گوگل از ســرمایه گذاری و اجرای این پروژه 
مشخص نیست. با این حال می توان اطالعاتی جزئی را از محتویات 
مجموعه فوق به دست آورد. مهم ترین ویژگی Fuchsia این است 
که از »Little Kernel« یا LK و »Magneta« استفاده می کند. 
LK نوعی OS کم حجم و متناســب با ابزارهای کوچک به شــمار 
می رود. در واقع این OS هســته انواع مختلفــی از بوت لودرها از 
جمله اندروید را تشــکیل می دهد. در پلتفورم ARM تعبیه شده، 
هســته LK تقریبا 15 تا 20 کیلوبایت حجم دارد و می توان آن را 
به صورت منبع باز تحت مجوز دانشــگاه MIT از GitHub دانلود 
 کرد. Magneta در ســطحی باالتر قرار دارد و بــرای ابزارهایی 
طراحی شــده که حافظه بیشــتری )حتی در حد چند گیگابایت( 
در اختیــار دارند و به تجهیــزات جانبی مجهز هســتند. از جمله 
تفاوت های این دو سیســتم عامل، می توان به این نکته اشاره کرد 
که Magneta حالت کاربری دارد  اما LK این گونه نیست. با این 
تفاسیر، ظاهرا سیســتم عامل جدید گوگل با هدف رقابت با دیگر 
 ThreadX یا FreeRTOS های حوزه اینترنت اشــیا مانندOS
طراحی شــده اما استفاده از هســته Magneta امکان کاربرد در 
سطح اسمارت فون و کامپیوترهای شخصی را نیز فراهم می سازد. 
الزم به ذکر است که زبان برنامه نویسی اصلی این پروژه Dart بوده 
و پشــتیبانی از Flutter در آن، نشــان می  دهد OS مورد بحث از 
طراحی متریــال در رابط کاربری خود بهره خواهــد برد. البته این 
موارد ضرورتا بدین معنا نیســت که گوگل قصد دارد Fuchsia را 
فراتر از حوزه IoT به کار گیرد؛ از آنجا که گوگل ســخت افزارهای 
 Google و OnHub زیــادی در زمینه اینترنت اشــیا همچــون
Home معرفی کرده ، احتماال هدفشان از پروژه فوق صرفا طراحی 
 سیستم عاملی سبک تر برای اســتفاده در محصوالت بعدی است. 
به هر حال، هر چند هدف نهایی Fuchsia مشــخص نیســت اما 
از یــک موضوع می تــوان مطمئن بــود و آن اینکه هنــر طراحی 
سیســتم عاملی نوین هنوز از بین نرفته و پتانسیل تغییر جهان از 
طریق آن هنوز وجود دارد. همان طور که OS/360 در دهه 1960 

و لینوکس در دهه 1990 این کار را انجام دادند.

انویدیا با بســتن قــراردادی، تولید نســل بعــدی پردازنده های 
گرافیکی خود را به شــرکت کره ای سامســونگ واگذار کرد. این 
پردازنده های گرافیکی قرار اســت با فرآینــد تولید 1۴ نانومتری 
تولید شــوند. سامسونگ یکی از شــرکت های قدرتمند در زمینه 
ســاخت تراشــه اســت به طوری که محصول جدید این شرکت 
 کره ای، تراشه اکسینوس 8890  است که در فبلت گلکسی نوت 7 
استفاده شــده و توانســته در بنچمارک ها به خوبی ظاهر شود و 
نظر کاربران و منتقدان را به خود جلب کند. حال خبر می رســد 
که شــرکت کره ای پای خود را فراتر گذاشــته و قصد دارد نسل 
بعدی پردازنده های گرافیکــی انویدیا را تولید کنــد. به گزارش 
خبری که از روزنامه کره ای چوســان بیز منتشر شــده انویدیا با 
سامسونگ قراردادی بســته تا تولید نســل بعدی پردازنده های 
گرافیکی این ابر شــرکت به سامســونگ واگذار شــود. هر چند 
 ناشــر این خبر، اطالعاتی در مــورد ارزش این قرارداد منتشــر 
نکرده است اما مشخص شده که سامسونگ می خواهد در ساخت 
پردازنده هــای گرافیکی انویدیــا از فرآیند تولیــد 1۴ نانومتری 
استفاده کند. انتظار می رود که ســازنده ساعت هوشمند گیراس 
3، ساخت پردازنده های گرافیکی نسل بعد انویدیا را از اواخر سال 
میالدی 2016 شــروع کرده و در 3 ماهه اول سال 2017 شاهد 

قرار گرفتن این محصوالت در ویترین فروشگاه ها باشیم.

اگر محصوالت شــرکت تایوانــی HTC تاکنون نتوانســته اند 
توجه شــما را به خود جلب کنند، شــاید مدل های نسل بعدی 
آنها به این مهم دســت یابند. این شــرکت در حال نهایی سازی 
دو اســمارت فون میان رده از ســری »دیزایر« اســت که نامی 
مشــابه با پرچم دار ســال 2016 یعنــی HTC 10 را به دوش 
Desire 10 Life�« و »Desire 10 Pro »می کشــند و 

style« نــام دارند. ظاهرا مــدل »Lifestyle« کــه با اندروید 
مارشملو عرضه می شود، صفحه نمایش 5/5 اینچی با رزولوشن 
1280×720 داشته و تراشه اسنپدراگون با پردازنده ۴ هسته ای 
 همراه بــا 3 گیگابایت رم و 32 گیگابایــت حافظه داخلی در آن 
به کار رفته اســت. همچنیــن دوربین اصلی 13 مگاپیکســلی 
مجهز به فلش LED و دوربین ســلفی 5 مگاپیکسلی نیز وظیفه 
عکاســی و فیلمبرداری را بر عهده دارند و هر دو دوربین قادرند 

ویدیوهایی با رزولوشن 1080p ثبت نمایند.
عالوه بــر این، تلفــن همراه یاد شــده به بلندگوهای اســتریو 
Boomsound Hi�Fi Edition مجهــز اســت و هدفون های 
بســیار با کیفیتی نیز در کنــار آن ارائه می شــوند. ضمنا این 
اســمارت فون در چندین رنگ مات همراه بــا نوارهای طالیی 
متالیک در اطراف لنــز دوربین، خطوط آنتن دهــی و لبه های 
مختلف ارائه می شــود. در حال حاضر اطالعاتــی در مورد مدل 
Desire 10 Pro در دســترس نیســت، اما همــان طور که از 
 نام آن بر می آید، احتماال نســخه پیشــرفته تری از تلفن همراه

 Desire 10 Lifestyle خواهــد بود. الزم به ذکر اســت که 
شــرکت تایوانی مورد بحث، طی ســال های اخیر تعداد زیادی 
موبایل میان رده در قالب ســری Desire به بــازار عرضه کرده 
 One و ظاهــرا تمرکز اصلــی اش در تولید پرچم دار به ســری
معطوف گشــته، هر چند در این زمینه نیز به موفقیت شــایانی 

دست پیدا نکرده است.

گوگل باز هم در فکر تغییر دنیاست؛

فوشیا در اينترنت اشیا

سامسونگ انتخاب جديد انويديا؛

کره ای ها گرافیکی شدند

اچ تی سی در شهريورماه معرفی خواهد کرد؛

مدل های ارزان تر نسل 10 در راه است

یاماها بــا معرفی ســاندبار همــه کاره خــود به نام 
YAS�106 قصــد دارد جایگاه خــود را در بازار این 
تجهیزات صوتــی خانگی ثبت کند. این نســخه پس 
از YAS�105 عرضه شــده و برای کاربرانی که قصد 
تجربه صدای چندکاناله را بدون اســپیکرهای زیاد و 
سیم کشــی های مزاحم در فضای خانه دارند، بسیار 
مناســب اســت. یاماها عنوان کرده کــه راه اندازی و 
کار با این نســخه از نســل قبلی آن بســیار آسان تر 
اســت. نســخه جدید طراحی باریک تــر و لبه های 
گردتر در گوشــه ها دارد و به راحتــی در انواع فضاها 
 نصب می شــود. طول این ســاندبار، 35 اینچ اســت. 
YAS�106 برای شبیه ســازی صداهــای 5/1 کانال 
یا 7/1 کانال Dolby Digital و DTS طراحی شــده 
اســت. البته کیفیت صدای تولیدشده از این دستگاه، 
وابســتگی زیادی به ابعاد و طراحی اتــاق کاربر دارد. 
این ســاندبار یاماهــا نیمه حرفه ای اســت و توانایی 
 Dolby Atmos پشــتیبانی از فرمت های حرفه ای
و یا DTS:X را نــدارد. کاربران برای اســتفاده از این 
 فرمت هــای حرفه ای بایــد نســخه YAS�5600 را 
تهیه کنند. YAS�106 مجهز به دو سابووفر داخلی و 
پردازنده حرفه ای برای پردازش صداهای باس است. 
به بیان دیگر، بــرای تجربه کیفیت بــاالی صداهای 
باس در ترک های صوتی، نیاز به بلندگوهای جداگانه 
نخواهد بود. البته برای کاربرانــی که عالقه زیادی به 
صداهای بلند دارند، پورت هــای جداگانه برای اتصال 
ســابووفرهای اضافی در نظر گرفته شده است. یکی 
از مشــکالت اصلی تلویزیون های امروزی، ناتوانی در 
پخش مناسب صدای دیالوگ هاســت. با ویژگی های 
مفید این ســاندبار جدیــد، کاربــر می تواند صدای 
کانال های مختلف را تنظیم کنــد و صدای دیالوگ را 
YAS� .صرف نظر از محیط آن، با کیفیت خوب بشنود

106 از اتصــاالت HDMI 2.0 پشــتیبانی می کند. 
 یک پــورت ورودی و خروجــی اچ دی ام آی برای این 
 Soundbar در نظــر گرفتــه شــده اســت. یاماها 
عنوان کرده که این اتصال به دســتگاه اجازه می دهد 
تا صدای چندکاناله را به طور کامل دریافت و آن را به 
خوبی پردازش کند. به دلیل پشــتیبانی این دستگاه 
 ،Consumer Electronics Control یــا CEC از
برای کنتــرل آن نیازی به ریمــوت جداگانه نخواهد 
بود و البته پشــتیبانی آن از اتصال بلوتــوث، امکان 
کنتــرل YAS�106 را با گوشــی های هوشــمند و 
اپلیکیشــن های اندروید و iOS فراهم کرده اســت. 
قیمت حدودی در نظر گرفته شده برای این ساندبار، 
199/95 دالر اســت و در میانه های مــاه اوت به بازار 

عرضه خواهد شد.

ياماها بازار صدا را از دست نمی دهد؛

سیم کشی صوتی را کم کنید

پیشنهاد  سردبیر:
حمل کنید، بازی کنید و واقعیت مجازی بزنید

محققان دانشــگاه شهید بهشــتی و دانشــگاه کالیفرنیا 
درصدد هستند تا با رصد مغز در 2 محیط واقعیت مجازی 
و واقعیت افزوده، ابزاری برای توانبخشــی بیماران سکته 

مغزی بسازند.
دکتر رضا خســرو آبادی، عضو هیئت علمی پژوهشــکده 
علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی و مجری طرح 
»رصد مغز در محیط واقعیت مجــازی و واقعیت افزوده« 
در گفتگــو با خبرنگار مهر اظهار داشــت: ایــن طرح را از 
اردیبهشــت ماه 1395، بــا همکاری و نظــارت محققان 
ایرانی دانشــگاه UCI در کالیفرنیا آغاز کردیم. وی با بیان 
اینکه این طــرح در 2 محیط واقعیت مجــازی و واقعیت 
افزوده انجام می پذیرد، اظهار داشت: در واقعیت مجازی، 
خبری از دنیای واقعی نیست اما در واقعیت افزوده، فرد با 
دنیای واقعی ارتباط دارد. در واقع بخشی از عناصر محیط 
در دنیای واقعی وجود دارند و بخشی نیز توسط کامپیوتر 

ساخته شــده اند. به گفته خســروآبادی، واقعیت افزوده 
همان دنیای واقعی اســت فقط عناصــری را پیرامون این 
دنیای واقعی اضافه می کند؛ ما بر همین اســاس درصدد 
بررســی فعالیت های مغزی در دو محیط واقعیت مجازی 
و واقعیت افزوده هستیم. وی با اشــاره به مزیت های این 
طرح تحقیقاتی گفت: از نتیجــه این مطالعات می توان در 

توانبخشی های شناختی بیماران بهره برد.
این محقق خاطرنشــان کرد: در ابتدا در نظر داریم افرادی 
را که مبتال به سکته مغزی شده اند با این روش به بهبودی 
نزدیک کنیم، زیرا این افراد به طور معمول بعد از ســکته 
مغزی دچار مشکل در حرکت اندام های فوقانی می شوند، 
از این رو در صدد هســتیم تا با نتایج ایــن طرح، ابزاری را 

برای توانبخشی این بیماران بسازیم.
خســرو آبادی عنوان کــرد: در واقــع با ایــن مطالعه و 
ابزاری که در دســت ساخت اســت به بازتوانی افرادی که 

 بعد از ســکته مغزی دچار این مشــکل می شوند کمک 
خواهد شــد. وی با بیان اینکه همچنین قصــد داریم این 
دستگاه را عالوه بر بیماران سکته مغزی، برای افرادی که 
دچار اختالل عصب تحولی از قبیل اوتیسم هستند به کار 
بگیریم، اظهار داشــت: در حال حاضر این بیماران با ابزار 
کاردرمانی به ســمت بهبودی هدایت می شــوند، اما این 
ابزار با به کارگیری دانش حاصل از مکانیسم مغزی درگیر 
اختالل، می تواند به بازتوانی بهتر این افراد کمک کند. به 
گفته استادیار پژوهشکده علوم شــناختی و مغز دانشگاه 
شهید بهشــتی، این پژوهش در مرحله آزمایشات رفتاری 
در دانشگاه کالیفرنیای ایروان توسط دکتر حسین موسوی 
و دکتر مریــم خادمی صورت پذیرفتــه و در مرحله فعلی 
در دانشگاه شهید بهشــتی تفاوت های مغز را هنگامی که 
فرد در محیط واقعیت مجازی و یــا محیط واقعیت افزوده 
قرار می گیرد، مورد بررســی قرار خواهــد داد. وی افزود: 
مطالعات در دانشگاه کالیفرنیا نشان داد که بیماران دچار 
عارضه ســکته مغزی در محیط واقعیت افــزوده کارآیی 

بیشتر و بازتوانی بهتری داشته اند.
 در واقــع از آنجــا کــه مغز همــه ایــن فعالیــت ها را 

کنترل می کند گویا درگیرشدن در محیط واقعیت افزوده 
مکانیســم های مغزی را طوری درگیر می کند که کارآیی 

بهتری حاصل شود.
خســروآبادی افزود: در حــال حاضر ابزاری که ســاخته 
 شــده در مرحله رصد مکانیســم های مغزی اســت تا به 
توانمند ســازی بیمار به صورت هوشمند بپردازد. در حال 
حاضر نمونه اولیه ابزار ســاخته شــده اســت و در مرحله 

سنجش ساختارهای مغزی درگیر می باشیم.
وی با بیان اینکه در اصــل این ابزار با هــدف بازتوانی و با 
در نظر گرفتن کارکردهای مغــز در محیط های مجازی و 
افزوده ســاخته شده اســت، افزود: این طرح تا پایان سال 
بــه نتیجه خواهد رســید، در واقــع با آگاهی داشــتن از 
عملکرد مغز، در مراحــل آتی می توانیم این دســتگاه را 

هوشمندانه تر بسازیم.
وی افزود: امید اســت بتوانیم این ابزار را برای استفاده در 
کلینیک ها بــرای بازتوانی بیماران ســکته مغزی معرفی 
کنیم. به گزارش مهر، این طرح با همکاری دکتر حســین 
موسوی از دانشــگاه UCI و مهندس افروز سیدابراهیمی 

ادامه خواهد یافت.

در همکاری دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه UCI کالیفرنیا؛

گام مهم محققان برای بهبودی بیماران سکته مغزی

پزشکی

صنعت بازی

MSI از جملــه شــرکت های تایوانی چند ملیتی اســت که 
در زمینه تولید محصــوالت ســخت افزاری از جمله لپ تاپ، 
مادربــورد، کارت گرافیک و آل ایــن وان فعالیــت دارد. این 
 شــرکت به تازگی از سیســتم دســکتاپی جدید خود به نام 
 Vortex G65 پــرده برداشــته کــه در ادامه توجه شــما 
 را بــه آن جلــب می کنیــم. MSI Vortex G65 یــک 
PC Gaming دســکتاپ اســت که در دل خــود تجهیزات 
پرقدرتــی را جا داده اســت. اولیــن نکته ای که دربــاره این 

محصــول باید گفت این اســت که این محصــول یک کیس 
فشــرده و کوچک با ارتفاع حدود 28 سانتی متر است که مثل 
کنســول های بازی، امکان حمل و نقل را بــرای کاربر فراهم 
می کنــد. MSI Vortex G65 دارای بدنه ای با گنجایش 6/5 
لیتر است اما در عین داشتن جثه ای کوچک، سخت افزارهای 
قدرتمندی را به همراه دارد. این ویژگی ها باعث می شــود که 
این محصول را بتوان یک رقیب جدی برای کنسول های بازی 
 G65 6QF دانســت. این محصول در حال حاضر در دو مدل

و G65 6QD ارائه می شــود که مدل 6QD از کارت گرافیک 
GeForce GTX 960 SLI و مــدل 6QF از کارت گرافیک 
GeForce GTX 980 SLI در قالب ماژول های MXM بهره 
می برد. از دیگر مشــخصات این محصول می توان به پردازنده 
قدرتمند نسل ششم اینتل یعنی Intel Core i7 6700K و 
رم 16GB/32GB از نوع DDR4�2133 اشاره کرد. قابل ذکر 
 MSI است که با فشردن چند کلید ســاده، می توان از فناوری
Shift بهره گرفت تا سیستم به طور بهینه و خودکار اورکالک 
شــود. یکی از نگرانی هایی که در رابطه بــا محصوالت بازی با 
اندازه کوچک وجود دارد مســئله خنک سازی آنهاست. اما در 
 Silent نباید نگران باشــیم، چرا که فناوری Vortex G65
Storm Cooling به صورت 360 درجه و با نویز بسیار کم به 

خوبی از پس خنک کردن این دستگاه برمی آید. این محصول 
به واسطه داشتن سخت افزار قوی، خروجی چندگانه تصویر تا 
وضوح 4K را برای کاربران فراهم می کند که در اســتفاده های 
بازی و Multi�Tasking می تواند بسیار کاربردی باشد. تغذیه 
قطعات داخلی این محصول توسط یک منبع تغذیه ۴50 واتی 
با تاییدیه 80Plus Gold صــورت می گیرد که در آن راندمان 
انرژی به مقدار بسیار باالیی رســیده است. از نظر ارتباطی نیز 
 ایــن محصــول دارای درگاه های متعددی اســت. همچنین 
گفتنی اســت که مدل MSI Vortex G65 6QF با داشتن 
کارت گرافیک GeForce GTX 980 به صورت SLI، دارای 
نشان VR Ready نیز می باشد و می تواند تجربه ای جدید از 

واقعیت مجازی برای کاربران رقم بزند.

شرکت MSI خواب جديد برای بازی دوستان ديده است؛

حمل کنید، بازی کنید و واقعیت مجازی بزنید

 Moto Z نمونه اولیه اســمارت فون اخیــر موتوروال یعنــی
 در واقع یک تلفــن همراه کامــل نبود، بلکــه صرفا محفظه 
ماشین کاری شده و بسیار نازکی از آلومینیوم به رنگ صورتی 
بود که با نام رمز Ice شــناخته می شــد. »پــاول فوردهام« 
همیشــه Ice را از روی میز خود برداشته و جلوی چشمانش 
می گرفت، هنوز هم باور نمی کرد توانســته باشد چیزی به این 
نازکی بســازد. »فوردهام« مهندس مکانیک ارشد موتوروال و 
یکی از چهار عضو اصلی پروژه تلفن همراه ماژوالر این شرکت 
 همراه با تیمش، Ice را ســاختند تا به بقیه اعضای شــرکت 
نشان دهند این وسیله چقدر جالب است. مثال محفظه باتری 
را در پشت Ice نگه داشته و رها می کردند و ناگهان دو قطعه به 
صورت مغناطیسی به همدیگر چفت می شدند. دلیل اصلی آغاز 
پروژه اسمارت فون های ماژوالر مانند Moto Z این گونه عنوان 
شده است: تلفن های همراه به عنوان شخصی ترین و مهم ترین 
دستگاه ها در زندگی ما هســتند. کاربران باید بتوانند در مورد 

ظاهر و نحوه عملکرد موبایل هایشان آزادانه تصمیم بگیرند. باید 
بتوانیم چیزی مانند دوربین قوی، پروژکتور، بلندگوی حرفه ای، 
حسگر دما یا هر ابزار دیگری را به سادگی به پشت موبایل متصل 
کرده و وسیله ای جدید در اختیار داشته باشیم. چه می شود اگر 
همانند مجموعه اپلیکیشن های متنوع، دنیایی از افزونه های 

فیزیکی نیز در دسترس کاربران موبایل باشد؟
تلفن همراه ماژوالر

»اقبال ارشد« رییس بخش مهندســی و توسعه محصوالت 
جهانی موتوروال که مســئولیت اصلی را در پیشــبرد پروژه 
تلفن همراه ماژوالر این شــرکت بر عهده داشــت، عالقه ای 
به این دســتگاه ها ندارد. تعجــب نکنید، منظــور »اقبال« 
از محصول یاد شده، آن چیزی اســت که دیگر شرکت ها به 
دنبالش هستند، یعنی موبایل هایی که قطعات داخلی آن قابل 

انتخاب و تغییرند.
در همین راســتا »جان داســون« تحلیلگر ارشــد موسسه 

تحقیقاتی »Jackdaw Research« می گوید: »اینکه بتوانید 
تجهیزات جانبی مختلف و متنوع را روی موبایلتان سوار کنید، 
منطقی تر و ساده تر از این اســت که بخواهید قطعات داخلی را 
به دلخواه تغییر دهید«. او معتقد اســت مردم از اینکه موبایلی 
با ظاهر زیبا و قابل تغییر داشــته و تجهیــزات مختلف برای 
کاربردهای ویژه در اختیارشــان قرار گیرد، استقبال خواهند 
کرد. آنچه »ارشــد« در مورد Moto Z می پســندد، این است 
که ضرورتی ندارد در روند ساخت این موبایل برخی ویژگی ها 
را فدای دیگری کنیــم. در حالت عادی زمانــی که بخواهید 
موبایلی باریک بسازید، باید از باتری ضعیف تری استفاده نمایید 
و در نتیجه برای رفع مشکل باتری، باید پردازنده کم مصرف و 
ضعیف تری را به کار بگیرید. در نتیجه یا موبایل متوســطی را 
روانه بازار خواهید کرد یا مجبورید چند نسخه متفاوت با ابعاد 
و ویژگی های مختلف را معرفی کنید. پس چه بهتر که موبایلی 
با بهترین سخت افزار اصلی ممکن بسازید و اجازه دهید کاربران 
خودشان در مورد ویژگی های اضافه تصمیم بگیرند. طرح اولیه 
برای این ایده روی موبایل Droid Razr Maxx پیاده شد که 
بورد الکترونیکی مخصوصی بر پشت آن سوار شده بود. »ارشد« 
هنوز این نمونه را در اختیار دارد و با اشاره به درگاه ها و اتصاالت 
فراوان آن می گوید: »این بورد حــدود 52 رابط مختلف دارد«. 
با استفاده از این قطعه، مهندســان Motorola به همه چیز از 
جمله دوربین، صفحه نمایش، حســگر اثر انگشت، تجهیزات 
بیسیم و غیره دسترسی داشتند. »ارشد« می گوید: »این ایده 
به ذهن ما رسید: »چه می شود اگر این رابط  های سخت افزاری 
در اختیار توســعه دهندگان نرم افزار قرار داشته باشد؟« مثال 
اســپاتیفای می تواند بلندگوی مخصوص به خود را بســازد، 
یا اســنپ چت دوربین ویژه ای را ارائه کنــد، حتی پوکمون گو 
یک ابزار واقعیت افزوده را برای اتصال به پشــت موبایل شــما 
روانه بازار کند. در واقع آنها معتقدند نیازی نیســت افراد، تلفن 
همراهشان را شــخصا مونتاژ کنند بلکه می توانند هر آنچه را 
که نیاز دارند، روی موبایل سوار نمایند. موتوروال، باید موبایلی 
 طراحی می کــرد که برای اســتفاده از افزونه ها بهینه ســازی 

شده باشد.
 این افزونه ها ســریعا نــام »mod« بــه خود گرفتنــد. آنها 
همچنیــن بــرای شــروع کار به مجموعه نســبتا بــزرگ و 
متنوعــی از modها نیاز داشــتند در غیر ایــن صورت فقط 
یک موبایل باریک با اتصاالت عجیب و غریب در پشــت بدنه 
 در اختیارشــان بود که توجــه هیچ کاربری را بــه خود جلب 
نمی کرد، بنابراین موتوروال اقدام به ساخت تعدادی افزونه مانند 
یک پروژکتور کرد تا پتانسیل ایده خود را به نمایش بگذارد. آنها 
در آغاز کار با مشارکت همکار قدیمی خود یعنی JBL توانستند 
mod بلندگو را نیز با نام Soundboost بســازند و شــرکت 
Incipio هم مسئولیت ساخت Mod باتری را بر عهده گرفت. 
حال، شرکت های مختلفی با آنها همکاری می کنند و می توان 
انتظار هر گونه افزونه برای این موبایل را از آنها داشت. همچنین 
موتوروال یک »کیت توسعه ماژول« را نیز معرفی کرده تا فرآیند 

ساخت Modها را ساده تر کند.

»پاول فوردهام« وارد اتاق کنفرانس می شود و موبايلی  را که در دست دارد روی میز قرار می دهد. همه حضار، 
زيبايی آن را تحسین می کنند. پس از پايان ابراز احساســات، »فوردهام« موبايل را از روی میز برداشته و با 
جادوی خاص خود، آن را به دو تکه تقسیم می کند. سپس يکی از دو قطعه را که ضخامتش نصف آيفون است، 
به دست فرد روبه روی خود می دهد و می گويد: » اين چیزی که در دست شماست، هنوز هم يک تلفن همراه 
کامل است« و حاضران انگشت حیرت به دهان فرو می برند. اين داستان بارها در جلسات معرفی موبايل های 

سری Z موتوروال تکرار شده است، حال می خواهیم به روزهای آغازين شکل گیری اين ايده برگرديم.

کاربرد تلفن همراه خود را تغییر دهید؛

روی گوشی خود پروژکتور نصب کنید

تلفن های همراه به 
عنوان شخصی ترين 

و مهم ترين 
دستگاه ها در 

زندگی ما هستند. 
کاربران بايد بتوانند 

در مورد ظاهر و 
نحوه عملکرد 

موبايل هايشان 
آزادانه تصمیم 

بگیرند

ورزشکاران تیم شنای کشــور ایاالت متحده 
با هدف کســب مدال طالی المپیک، ماه های 
متعدد و روزانه ســاعت های بسیاری را صرف 
بهبــود تکنیک ها و رکــورد خــود کرده اند، 
بنابراین هر نکتــه ریز و کوچکــی، آنها را در 
این امر کمــک خواهد کرد. اما، شــناگر های 
آمریکایی از جمله ســتاره سرشناس این تیم 
یعنی مایکل فلپــس که به تازگی  بیســت و 
دومین مدال خــود را در رقابت های المپیک 
 به دســت آورده، از فناوری خودران شــرکت 
 بی  ام و، بــرای بهبود تمرینــات و رکورد خود 
اســتفاده می کنند. ایــن فناوری، از ســامانه 

نور هــای LED کــه شــرکت بــی ام و روی 
خودروهای خودران خود اســتفاده می کند، 
برگرفته  شده  اســت. این LEDها روی کمر، 
شانه، زانو، ساق و انگشتان شناگر نصب می شود 
و حرکات  آنها توســط یک دوربین مخصوص 
فیلمبــرداری در زیر آب و با کمــک فناوری 
رهیابــی حرکت، ضبط و تحلیل می شــود. از 
همین فناوری مشابه در خودروهای خودران 
برای تشخیص اجسام یا موانع در حال حرکت 
استفاده می شــود. این اولین باری نیست که 
شرکت بی ام و از این فناوری برای کمک به تیم 
شنای ایاالت متحده استفاده می کند. این تیم 

در المپیک 2012 نیز از نســخه قدیمی تر این 
فناوری بهره برده اســت. نسخه کنونی بسیار 
دقیق تر و جزئی تر از نســخه پیشــین است و 
همچنیــن اختالل کمتــری در تکنیک های 
شــناگر ایجاد می کنــد. بنابــر گزارش های 
خبرگزاری بلومبرگ، این پرو ژه برای شرکت 
بی ام و، تنها در تبلیغات 30 ثانیه ای در المپیک 
 هزینه ای در حــدود 300 تــا 600 هزار دالر

داشــته اســت. عالوه  بر  این، این خودروساز، 
ویلچرهایی برای مســابقات پارالمپیک و نیز 
سورتمه اندازه کوچک برای المپیک زمستانی 

201۴ در سوچی روسیه طراحی کرده است.

آلمانی ها به فلپس در تمريناتش کمک کرده اند؛

نقش فناوری خودران
در شنا
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پیشنهاد سردبیر: 
آمادگی کامل همه مدارس برای بازگشایی در 20 شهریور

اخباریادداشت

امام جمعه جدید تیران و کرون گفت: دشمنان انقالب توهین به 
مسئوالن نظام و دولتمردان را در دستور کار خود داشته و دارند 
لذا عده ای در داخل، اشــتباه برخی مدیران را دستاویزی برای 
توهین به مسئوالن قرار می دهند و ناخواسته با دشمنان همصدا 

می شوند.
حجت االسالم و المســلمین حسین رشــیدیان در خطبه های 
 نماز جمعه تیــران افزود: مــردم نباید به همه مســئوالن نظام 
سوء ظن داشته باشند زیرا بسیاری از مسئوالن در حال خدمت 
به مردم هستند. وی اضافه کرد: بسیاری از مسئوالن کشور برای 
حل مشکالت و نیازهای کشــور از جمله برطرف شدن مشکالت 
اقتصادی و معیشتی مردم در حال کار و تالش هستند و نباید به 

گونه ای رفتار کرد که مردم نسبت به مسئوالن دلسرد شوند. 
امام جمعه تیران و کرون با بیان اینکه بسیاری از مسئوالن کشور 
افرادی متدین ، مدبر و مدیران سالمی هســتند، افزود: نباید به 

خاطر اشتباه چند مدیر، به همه مسئوالن توهین کرد.
وی با اشــاره به اهمیت اتحاد و همدلی بین مردم و مســئوالن 
 تصریح کــرد: اتحاد و همبســتگی بیــن مردم و مســئوالن از

 سرمایه های نظام اســت و نباید با برخی رفتارهای ناشایست و 
انتشار اخبار بی پایه و اساس، سرمایه های نظام را از بین برد. 

حجت االسالم رشــیدیان افزود: باید اتحاد و همدلی بین مردم و 
مسئوالن را بیش از بیش تقویت کرد زیرا ایجاد اختالف و شکاف 

بین مسئوالن و مردم از اهداف دشمنان است.
وی اتحاد و همبســتگی مردم را از اهداف برگــزاری نماز جمعه 
بیان کرد و افزود: نمــاز جمعه، پایگاه اتحاد و همبســتگی ملت 
است و مردم تیران وکرون با شرکت در نماز جمعه نشان داده اند 

که از روحیه اتحاد و همبستگی برخوردارند.

مدیر جهاد کشاورزی چادگان گفت: امســال کشت عدس دیم 
در شهرستان چادگان نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش 

داشته است.
بختیار حاجتی با اشاره به افزایش 20 درصدی کشت عدس دیم 
در این شهرستان اظهار کرد: در ســال زراعی جاری 350 هکتار 
از اراضی شهرستان چادگان به کشت عدس دیم اختصاص یافت 
که نسبت به ســال گذشته افزایش  داشته اســت.وی با اشاره به 
اینکه کشت عدس درآمدزایی خوبی برای کشاورزان دارد، عنوان 
کرد: با توجه به قیمت محصول عدس، کشاورزان بخش مرکزی 
 و چنار رود چادگان امســال بیشــتر به کشــت عدس دیم روی

 آورده اند چراکه عدس نســبت به دیگر محصوالت کشت دیم، 
ارزش ریالی باالتری دارد.

مدیر جهاد کشــاورزی چادگان افزود: با توجــه به بارندگی های 
 خــوب بهــاره در شهرســتان نســبت بــه ســال گذشــته، 
پیش بینی می شود عدس دیم با عملکرد متوسط 400 کیلوگرم 
در هر هکتار از اراضی شهرستان چادگان برداشت شود.حاجتی 
خاطر نشــان کرد: انتظار می رود 140 تن عــدس دیم از اراضی 
بخش چنــار رود و مرکزی برداشــت شــود که بر این اســاس، 
عملکرد عدس دیم در هر هکتار 50 کیلوگرم نســبت به ســال 

گذشته افزایش خواهد داشت.
حاجتی در پایان با اشــاره به اینکه کشت عدس دیم در چادگان 
برای 700 نفر اشــتغال فصلی ایجاد می کند، بیان داشت: عدس 
دیم بیشتر در بخش چنار رود شهرستان چادگان کشت می شود 
 و به دلیل داشــتن کیفیــت باال، خریــدار خاص خــود را دارد

 به طوری این محصول در بازارهای محلی شهرســتان چادگان، 
شهرستان های هم جوار و اصفهان عرضه می شود.

رییــس اداره آموزش وپــرورش بــادرود گفــت: بــا اجــرای دقیق 
دســتورالعمل پــروژه مهــر و ســاماندهی نیروهای انســانی، 20 
شــهریورماه تمام مدارس بــادرود به صورت کامل آماده بازگشــایی 
می شــوند.محمود آقادوســت اظهار کرد: برای آماده سازی مدارس 
و همچنیــن ســاماندهی نیروی انســانی، ســتادی به نــام پروژه 
مهــر در تابســتان در اداره آموزش وپــرورش همه شهرســتان ها و 
مناطق تشــکیل می شــود و کمیته هــای زیرمجموعه بــا برگزاری 
 جلســات و بررســی مســائل و مشــکالت تصمیم گیــری الزم را 
اتخاذ خواهند کرد. وی افزود: خوشــبختانه با سعی و تالش وافر همه 
همکاران ســتاد پروژه مهــر اداره آموزش وپرورش بــادرود رتبه اول 
استان را کسب نمود و امسال هم در نظر داریم با اجرای کامل و دقیق 
برنامه های پروژه مهر کــه با محوریت اقتصــاد مقاومتی و همچنین 
استقرار پایه دهم اســت؛ بتوانیم مقام سال گذشــته را تکرار کنیم.

رییس اداره آموزش وپرورش بادرود تصریح کرد: در روزهای گذشــته 
با برگزاری اجالس روســای آموزش وپرورش در تهــران، توصیه های 
وزیــر آموزش وپــرورش و منویات مقــام معظم رهبری و ریاســت 
جمهوری که در اجالس بیان شد در جلسه ای با همکاران تشریح و بر 

اجرای دقیق این منویات تاکید شد.

امام جمعه تیران و کرون:

نباید با دشمن همصدا شد

مدیر جهاد کشاورزی چادگان خبر داد:

افزایش 20 درصدی کشت 
عدس دیم

رییس آموزش وپرورش بادرود خبر داد:

آمادگی کامل همه مدارس 
برای بازگشایی در 20 شهریور

برداشت روناس از کشــتزارهای واقع در مزارع روستای مزرعه 
امام شهرستان نایین آغاز شــد. احمدرضا باقریان مدیر جهاد 
کشاورزی نایین گفت: سطح زیرکشــت روناس در شهرستان 
نایین حدود 33هکتار است که باتوجه به عملکرد متوسط 6 تن 
در هر هکتار پیش بینی می شــود؛ بیش از 190تن  از آن نوع 
محصول برداشت شــود. باقریان اضافه کرد: بیش از 60 درصد 
روناس استان اصفهان در شهرســتان نایین تولید می شود که 

باتوجه به افزایش قیمت این محصول در سال های اخیر، سطح 
زیرکشــت آن نیز 20درصد افزایش یافته است. باقریان افزود: 
روناس گیاهی صنعتی اســت که به دلیل وجود رنگدانه ای به 
نام آلیزارین در ریشه آن، رنگ طبیعی و ثابت برای الیاف و خامه 
تولید می کند. وی با اشاره به اینکه این گیاه از قدیم مورد توجه 
صنایع نساجی و قالی بافی در کشور قرار داشته است، ادامه داد: 
علوفه این محصول نیز برای تعلیف دام اســتفاده می شود. وی 
ادامه داد: ریشــه روناس پس از برداشــت و خشک شدن برای 
ساییدن روانه کارخانه شده و بعد از ساییدن و جداسازی پوسته 
از مغز، به درجات یک، دو و ســه طبقه بندی می شود که درجه 
یک آن به دلیل رنگ ثابت و روشــن از قیمت باالتری برخوردار 

است.
مدیر جهاد کشــاورزی نایین تصریح کرد: روناس، گیاهی است 
 چندســاله و صنعتی که از قدیم مورد توجه صنایع نســاجی و

 قالی بافی بوده است.

مسئول فوریت های پزشــکی آران و بیدگل از افزایش سه و نیم 
برابری تصادف ها و حادثه های جاده ای در منطقه مرنجاب طی 

سال جاری خبر داد.
علی قربانیان افزود: طی سال گذشته تا کنون 80 مورد ماموریت 

توسط فوریت های پزشکی در منطقه مرنجاب انجام شده است.
وی گفت: در ســال 94 در 35 ماموریت صورت گرفته در منطقه 
مرنجاب، 67 مصدوم به بیمارســتان اعزام شــدند و متاســفانه 

هشت تن در محل یا  در بیمارستان جان باختند. وی رشد جان 
باختگان تصادف ها در منطقه مرنجاب را ســه و نیم برابر مدت 
مشابه ســال قبل و آمار مصدومان را حدود چهار برابر سال قبل 
برشمرد.قربانیان، تعداد ماموریت های مرکز فوریت های پزشکی 
از ابتدای سال 95 تاکنون در منطقه مرنجاب را 45 مورد برشمرد 
و گفت: خوشبختانه مورد فوتی نداشتیم و در این ماموریت ها 10 

اعزام به بیمارستان و 39 درمان سرپایی داشتیم.
قربانــی تصریح کــرد: با توجــه به حجــم زیــاد ورود و خروج 
گردشگران از کویر زیبای مرنجاب، این منطقه از جاده مناسبی 

به لحاظ زیرسازی و عرض مناسب برخوردار نیست.
وی خاطرنشان کرد: نداشــتن عالمت های راهنمایی رانندگی 
به ویژه در پیچ هــای خطرناک از دیگر علت هــای تصادف ها و 
واژگونی خودروها در مرنجاب به حســاب می آید و امید اســت 
 با همــکاری ارگان های مربوط، این مشــکل هر چه ســریع تر

 برطرف شود.

 مدیر جهاد کشاورزی نایین :

آغاز برداشت روناس در نایین
مسئول فوریت های پزشکی آران و بیدگل:

افزایش بیش از سه برابری حادثه های جاده ای در مرنجاب

رییس دانشــگاه پیام نورشهرســتان نجف آباد گفت:دانشــجویان 
پیام نورهمزمان دردو رشــته می توانند تحصیل کنند. ســید سعید 
آیت با بیان اینکه دانشــگاه پیــام نورنجف آباد با 30 ســال قدمت 
یکی ازقدیمی ترین دانشــگاه های پیام نوراســت ، افــزود: بیش از 
چهارهزاردانشــجو در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و 51 
رشته دراین دانشگاه مشغول تحصیل هستند. وی افزود:دانشجویان 
رتبه برتر دانشــگاه پیام نورمی توانند در مقطع تحصیالت تکمیلی 
 بدون آزمــون ادامــه تحصیــل دهند.رییس دانشــگاه پیــام نور

نجف آباد افزود:ثبت نــام بدون آزمون عالقه منــدان به تحصیل در 
مقطع کارشناسی از 18مرداد آغاز شده است.وی گفت :دانشگاه پیام 
نورنجف آباد پیشــتاز اجرای طرح خود مراقبتی ســازمانی و ارتقای 

بهداشت روانی کارکنان است.

تفاهم نامه اداره کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان با شــرکت تهیه 
وتولید موادمعدنی ایران در خوروبیابانک ونایین اجرایی شد.

مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان گفت: این تفاهم درراستای 
 تبدیــل معــادن پتــاس ونخلک بــه جاذبه هــای گردشــگری در 
شهرستان های نایین وخوروبیابانک همزمان با تشکیل شورای اداری 

شهرستان خوروبیابانک انجام شد.
  فریدون اله یاری افزود: براســاس این تفاهم نامــه هر دو طرف تالش 
خود را بــرای به فعلیت رســاندن توانمندی های بالقوه گردشــگری 
 و فراهم ســازی امــکان ســرمایه گــذاری گردشــگری درمعادن 
 تاریخی ســرب نخلــک )واقع درشهرســتان نایین( ومعــدن پتاس

)در شهرســتان خوروبیابانــک( مبذول داشــته وازهیچ کوششــی 
فروگذاری نمی کنند.  

امکان تحصیل همزمان دو 
رشته در دانشگاه پیام نور

توسعه گردشگری در 
نایین و خور و بیابانک

کوتاه از شهرستان ها

با مسئوالن

مراسم اولین ســالگرد تشییع و خاکسپاری شــهدای بافران 
در جوار حــرم این شــهدا با حضــور خانواده هــای معظم 
 شــهدا، بســیجیان و مســئوالن شهرســتان نایین و بافران

برگزار شد.
در این مراســم، حجت االســالم حبیبی امام جماعت شــهر 
بافران ضمن تبریک ایام فرخنده دهه کرامت و عرض تسلیت 
به مناسبت سالگرد شهدای گمنام  گفت: در محفل دو شهید 
گمنام قرار گرفته ایم که بــرای ما عزت و منزلــت آورده اند، 

هدایایی را شهدا برای ما به ارمغان آورده اند و آن نثار جانشان 
در راه خدا بوده است که با اخالصی تمام به پای انقالب و دفاع 

از آرمان های انقالب ریخته شد.
وی ادامه داد: هر جا نام شــهدا و یاد آنها باشد جریان انقالبی 
و مدافع والیت همواره هست و ایســتادگی می کند و امروز به 
واسطه خون شــهدا نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در 

سراسر دنیا می درخشد.
ســپس محمودی از اعضای گــروه تفحــص اصفهان ضمن 

تقدیــر از حضور مــردم بافــران در مراســم بیان کــرد: ما 
وظیفــه داریــم راه شــهدا را ادامه دهیــم و وصیــت نامه 
 های شــهدا را بایــد الگویی بــرای زندگی خود و مبــارزه با

دشمنان اسالم بدانیم.
وی گفت: شــهیدان با جنگ ســخت افزاری و جانثاری راه را 
به ما نشان دادند و وظیفه ماســت که در جنگ نرم  نگذاریم 

دشمنان  به دنبال ضربه زدن به نظام باشند.
این عضو گروه تفحص با اشاره به کوتاه ترین وصیت نامه دفاع 

مقدس مبنی بر اینکه نگذارید حرف امــام زمین بماند افزود: 
امروز باید ما به موال و آقای خویش اقتــدا کنیم، باید از راهی 
که شــهدا توصیه کرده اند پیروی کنیــم و از رهبری و والیت 

فقیه تبعیت همه جانبه داشته باشیم.
محمودی در ادامه بیان داشت: شــهدا این را فهمیدند و این 
 راه را انتخاب کردند و بــا لطفی که خدا به آنهــا کرد، ادراک 

پیدا کردند و به سمت خدا رفتند.
وی همچنین به اهمیت دادن مراســم سالگرد شهدای گمنام 
اشاره کرد و تصریح کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ضامن 

عزت و اقتدار ایران اسالمی است.
عضو گروه تفحص اصفهان با اشــاره به ســخنان مقام معظم 
 رهبری در خصــوص اقتصــاد مقاومتی اظهار داشــت: چرا

 نمــی توانیــم در اقتصــاد پیشــرفت کنیم؟ اگــر عزممان 
 را در ایــن راه جــزم کنیم و دســت به دســت هــم دهیم 
می توانیم اقتصاد را شکوفا کنیم، چشممان به دست دشمن 
نباشــد که کی تحریم را بر می دارد، باید ببینیم خودمان چه 
کاری می توانیم انجام دهیم این همان راهی اســت که شهدا 
در جنگ با نثار جانشــان آن را تحقق بخشیدند و حال نوبت 
ماســت که در جنگ نرم و نیز جنگ اقتصادی با هم اندیشی 
 و توســعه منابع اقتصادی و صنعتی و حمایت از تولید داخلی

قدم برداریم.
محمودی در پایان خاطرنشــان کرد: وقتی ما بتوانیم به این 
حقیقت دســت پیدا کنیم و جایگاه واقعی شهدا را بشناسیم، 

به مقام آنها غبطه  خواهیم خورد.

 امام جماعت شهر بافران :

برگزاری اولین سالگرد »یونس های خمینی« شهر بافران

بازیگر تلویزیون، ســینما و تئاتر گفت: شهرستان نطنز 
می تواند به عنوان یک پایگاه تئاتر خیابانی در سطح کشور 

مطرح شده  و فعالیت کند.
حمید ابراهیمی ضمن تقدیر از عوامــل اجرایی دومین 
جشنواره تئاتر کوثر در نطنز اظهار کرد: از هر کار فرهنگی 
در دنیا چنانچه با برنامه و به  خوبی چیدمان شود استقبال 
می شود.  وی با اشاره به حمایت شهرداری نطنز در برپایی 
این جشنواره، استقبال مردم نطنز را از اجرای تئاتر خوب 
ارزیابــی کرد و گفــت: این حمایت هــا می تواند موجب 
شناخت بیشتر مردم از هنر شود و مردم به تئاتر به عنوان 
یک تفریح   نیــز نگاه کنند. داور دومین جشــنواره تئاتر 
استانی کوثر نطنز اضافه کرد: شهرستان نطنز می تواند به  
عنوان یک پایگاه تئاتر خیابانی در سطح کشور مطرح شده 
و فعالیت کند.بازیگر تلویزیون، سینما و تئاتر با بیان اینکه 
در شهرستان های کوچک راحت تر می توان در این زمینه 
فرهنگ سازی کرد، افزود: وقتی  عنوان یک فعالیت بر روی 
منطقه ای نام گذاری شــود افراد آن منطقه پیرو آن اسم 

فعالیت خود را به  صورت تخصصی گسترده تر می کنند.

این بار دو هکتار از گونه های گیاهی طبیعت فریدون شهر 
به دلیل کمبود امکانات در آتش سوخت. انصاری، رییس 
یگان حفاظت منابع طبیعی فریدون شهر گفت: نزدیک 
به دو هکتار از گونــه های گیاهی ایــن منطقه در آتش 
سوخت.   وی در ادامه  خاطر نشــان کرد: در سال جاری 
 به دلیل گرمای بی ســابقه هفته ای نیست که خبری از

 آتش سوزی در مراتع و جنگل های غرب استان به گوش 
نرسد. آتش ســوزی مراتع و جنگل های استان اصفهان 
از زمان بروز خشکســالی و نیز تقابل بیشتر شکارچیان 
غیرمجاز با محیط بانان در سال های اخیر که برای تالفی 
 غنایم از دســت رفته خود اقدام به آتش زدن جنگل ها

 می کننــد، مراتع و جنگل های اســتان اصفهــان را رو 
به نابودی برده اســت. در آخرین مورد از آتش ســوزی 
 مراتع و جنگل ها، در روســتای نهضت آباد فریدونشهر 
گونه های گیاهی این منطقه در آتش سوخت و متاسفانه 
به دلیل کمبود امکانات اطفای حریــق در این منطقه، 

ساعت ها سرد شدن این آتش به طول انجامید.

بازیگر تلویزیون، سینما و تئاتر:

شهرستان نطنز ظرفیت پایگاه 
تئاتر خیابانی کشور را دارد

سوختن دو هکتار از 
گونه های گیاهی فریدونشهر

اخبار

امام جمعه موقت شهرضا گفت: توافقی که برخی از افراد از 
آن به عنوان فتح الفتوح یاد کردند، هیچ تاثیری در زندگی 
و معیشت مردم نداشته اســت؛ مسئوالن باید در خصوص 

دستاوردهای حقیقی برجام به مردم گزارش دهند.
 حجت االســالم اصغر قائمی در خطبه هــای نماز جمعه 
این هفته این شهرســتان عنوان داشــت: عده ای از افراد 
در دوران اصالحــات با شــعار »لزوم دسترســی مردم به 
اطالعات« ســعی داشــتند تمامی اطالعات را در اختیار 
مردم قــرار دهند اما امــروز همان افراد مانع دسترســی 
مردم به اطالعات می شــوند.  وی با اشــاره به ســخنان 
اخیر رهبر معظــم انقالب اظهار داشــت: قبــل از توافق 
هسته ای حل تمامی معضالت کشــور به انعقاد توافقنامه 
 هسته ای موکول می شــد تا جایی که حتی حل مشکالت 
زیســت محیطی و بحران آب هم به این مســئله منحصر 
می شــد؛ اما امروز پــس از گذشــت یک ســال از انعقاد 
توافقنامه هسته ای و گذشت شش ماه از آغاز اجرای مفاد 

آن، هیچ گونه تغییری در زندگی مردم ایجاد نشده است.
 فتح الفتوحی که بی ثمر بود

امام جمعه موقت شهرضا گفت: توافقی که برخی از افراد از 
آن به عنوان فتح الفتوح یاد کردند، هیچ تاثیری در زندگی 
و معیشت مردم نداشته اســت؛ مسئوالن باید در خصوص 

دستاوردهای حقیقی برجام به مردم گزارش دهند.
حجت االسالم قائمی اضافه کرد: عده ای از افراد با تبلیغات 
گســترده انعقاد توافقنامه هســته ای را یکــی مهم ترین 
دســتاوردهای انقالب دانســتند، امروز همه مشــاهده 
می کنند که علی رغــم آنکه ایران به تمــام تعهدات خود 

عمل کرده است، طرف مقابل بد عهدی می کند.
 وی تصریح کــرد: ما بر اســاس توافقی که انجــام دادیم،

 12 هزار سانتریفیوژ را از چرخه غنی سازی خارج کردیم، 
قلب رآکتور اراک را پر از بتن کردیم، 9700 تن از 10700 
تن اورانیوم غنی شــده  را که در طول 10 ســال با تالش 
دانشمندان کشورمان به دســت آمده بود از کشور خارج 
کردیم اما ثمره  آن ضخیم تر شدن دیوار تحریم ها بود.  امام 
جمعه موقت شهرضا تاکید کرد: مسئوالن باید با صراحت 
به مردم پاسخ دهند که کدام تحریم در عمل برداشته شد 
و چه تغییری در وضعیت معیشــت مردم در دوران پســا 

برجام ایجاد شد؟
پیمان شکنی آمریکا مانع اجرای برجام شد

 حجــت االســالم قائمی گفــت: دشــمن بد عهــد ما از 
پیمان شکنی هیچ ترسی ندارد، اینکه رهبر معظم انقالب 
بارها بر لزوم عــدم مذاکره با آمریکا تاکیــد کردند به این 
دلیل اســت که ماهیت آمریکا با زورگویی و استکبارگری 

آمیخته شده است.
وی تصریح کرد: برخــی از افراد عقیده دارنــد که برجام 
باعث عزت ملی ما شــد؛ در جواب این افــراد باید بگوییم 
آیا نقض روح برجام با طرح های ضــد ایرانی آمریکا باعث 
عزت ملی ماســت؟ آیا تراشیدن موی ســر 9 معلم ایرانی 
در امارات یا تجاوز به دو ایرانی در فرودگاه عربستان عزت 

ملی ما را تامین کرد؟
 مســئوالن برای مقابله بــا دریافت کنندگان 

حقوق های کالن با جدیت عمل کنند
خطیب موقت جمعه شــهرضا در بخش دیگری از سخنان 
خود عنوان داشت: مسئوالن در خصوص انتشار فیش های 
حقوق های نجومی هم، شــعارگونه رفتــار کردند و اقدام 

مناسبی صورت ندادند.
حجت االســالم قائمــی ادامــه داد: عده ای حــرام خوار 
حقوق های چند ده میلیونی می گیرند و از رانت و وام های 
کالن اســتفاده می کنند در حالی که عده  زیادی از مردم 
با ســیلی صورت خود را ســرخ نگه می دارند و برای امرار 

معاش روزانه خود در سختی هستند.
 حرام خواران ذخیره نظام نیستند

وی اضافه کــرد: تاکنون هیــچ اقدام جدی بــا این گونه 
حرام خــواران انجام نشــده، اعمــال چند مــورد جا به 
جایی نمی تواند افــکار عمومی در این خصــوص را اقناع 
کند؛ برخی از مســئوالن این حــرام خــواران را ذخیره 
 نظام می دانند در حالــی که نظام اســالمی هیچ گاه یک

 حرام خوار را به عنوان ذخیره خود قبول ندارد.
امام جمعه موقت شــهرضا تصریح کرد: مــردم در طول 
دوران پس از پیروزی انقالب اســالمی همواره در صحنه 
حاضر بوده انــد و به خوبی حمایت خــود را از والیت فقیه 
و ســخنان رهبر عالیقدر انقالب نشــان داده اند؛ مردم ما 
مســائل را دنبال می کننــد و در خصوص مســائلی مثل 
دســتاوردهای برجــام یا محاکمــه دریافــت کنندگان 
حقوق هــای کالن، از مســئوالن پاســخ قانــع کننــده 

می خواهند.
حجت االســالم قائمی در بخش دیگری از سخنان خود، 
گفت: مسئوالن باید بیشتر مطیع رهبر انقالب باشند، آنان 
باید با صراحت بگوینــد تاکنون در عرصه  اقتصاد مقاومتی 
چه اقدام و عملی را انجام داده اند و چه تالشی برای اصالح 

وضع معیشت مردم صورت گرفته است؟
وی اذعان کرد: متاسفانه برخی از مســئوالن وقتی رهبر 
انقالب ســخنی را مطــرح می کنند چنــد روز بعد دقیقا 

مطلبی بر خالف آن بیان می کنند.

امام جمعه موقت شهرضا عنوان کرد:

مسئوالن در خصوص دستاوردهای برجام به مردم گزارش دهند

عده ای حرام خوار 
حقوق های چند ده 

میلیونی می گیرند و از 
رانت و وام های کالن 
استفاده می کنند در 

حالی که عده  زیادی از 
مردم با سیلی صورت 

خود را سرخ نگه 
می دارند و برای امرار 
معاش روزانه خود در 

سختی هستند

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 1932  | August 14,2016 |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL Pedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



10
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  1932 | یکشنبه  24 مرداد  1395 |  11  ذی القعده 1437

اخباريادداشت

زيبايی

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی با بیان اینکه ۵ تا 
۱۰ درصد افرادی که دچار بدخیمی ها می شوند در طول مراحل پیشرفته 
 بیماری به زخم مبتال می شــوند، اظهار کرد: برخــی از این زخم ها خوب 
نمی شوند و باعث بروز مشکالتی مانند خونریزی، عفونت و ... شده و زندگی 

بیمار را تحت تاثیر قرار می دهند.
 مهناز ایلخانی در ادامه یادآور شــد: زخم ها به دو دســته تقسیم می شوند 
یک دسته، زخم هایی هســتند که به دنبال درمان هایی مانند رادیوتراپی 
ایجاد می شــوند و دســته دیگر، زخم هایی هســتند که در عضو مبتال به 
 ســرطان مانند پســتان بروز پیدا می کنند. زخم هایی که به دنبال درمان

 ایجاد می شــوند معموال بعد از اتمام دوره درمان بهبود می یابند اما دسته 
دوم معموال به درمان پاسخ نمی دهند.

این دکترای خدمات بالینــی افزود: معموال بیماران در طــول ۶ ماهه آخر 
زندگی دچار زخم هایی می شوند که به درمان پاسخ نمی دهد اما می توان با 

تدابیری مشکالت بیماران مانند خونریزی و عفونت را کاهش داد.
وی در بخش دیگری از ســخنانش گفت: ســرطان هایی از جمله سرطان 

پستان، پوست و استخوان بیشتر موجب بروز زخم در بیماران می شوند.
 عضو هیئــت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی در پایان 
خاطرنشــان کرد: انجمن رادیو تراپی آنکولوژی ایران قــدم های خوبی در 
راستای آموزش پرستاران و پزشــکان عمومی برداشته است که امید است 
بتوان در آینده کارگاه ها را به صورت چند رشــته ای و با مشارکت پزشکان 

رشته های مختلف برگزارکرد.

 محققان دانشگاه منچستر ادعا می کنند بیماری آلزایمر، که متداول ترین 
 شکل زوال عقل اســت، به طور کامل با داروی ضدالتهاب مفنامیک اسید

 قابل درمان اســت. در حال حاضر هیچ روش دارویی بــرای درمان موفق 
این بیماری مزمن زوال اعصاب وجود نــدارد، اما برخی داروها می توانند به 

تسکین عالئم یا کاهش روند پیشرفت بیماری کمک کنند.
محققان با انجام مطالعه بر روی موش ها دریافتند مفنامیک اسید می تواند 
به طورکامل موجب برگشت حافظه و التهاب مغز که تغییرات اصلی آلزایمر 

هستند، شود.
در این مطالعه، محققان از ۲۰ موش که مبتال به عالئم بیماری آلزایمر بودند، 
اســتفاده کردند. تحقیق، زمانی انجام شــد که موش ها مبتال به مشکالت 
حافظه بودند. آنها به دو گروه ۱۰ تایی تقســیم شــدند. به مدت یک ماه به 

گروه اول داروی مفنامیک اسید و به گروه دوم دارونما داده شد.
محققان، مشاهده کردند فرآیند از بین رفتن حافظه در موش ها متوقف شد 

به طوری که سطح حافظه شان به حد  موش های بدون آلزایمر بازگشت.
دیوید براو، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره مــی گوید: »در حال حاضر 
شواهد نشــان می دهد که التهاب در مغز موجب تشــدید بیماری آلزایمر 
می شــود. تحقیقات برای اولین بار نشــان داد مفنامیک اســید می تواند 
 مســیر التهابی مهمی را که به ســلول های مغز آســیب می رساند هدف 
قرار دهد.« اگرچه براو، اعالم کرده اســت که تحقیقات بیشتری برای تاثیر 
این دارو بر روی انســان ها و تاثیرات بلندمدت آن نیاز است و نباید در این 

مرحله بر روی انسان های مبتال به آلزایمر استفاده شود.
در حال حاضر، داروی مفنامیک اسید برای کاهش عالئم و درد دوره عادت 

ماهانه زنان تجویز می شود.

 مطالعات نشــان می دهد؛ هرچقدر میزان فعالیت فیزیکی بیشــتر باشد، 
ریسک ابتال به پنج نوع بیماری مزمن متداول کمتر خواهد شد.

طبق اعالم ســازمان بهداشــت جهانی، فعالیت فیزیکی بیشتر با کاهش 
ریسک ابتال به ۵ نوع بیماری مزمن متداول شامل ســرطان سینه و روده، 

دیابت و  بیماری های قلبی و سکته مرتبط است.
طبق این مطالعــه، باالرفتن از پله هــا به مدت ۱۰ دقیقــه، تمیزکاری به 
 مدت ۱۵ دقیقه، باغبانی به مدت ۲۰ دقیقه، دویــدن به مدت ۲۰ دقیقه و 
پیاده روی یا دوچرخه ســواری به مدت ۲۵ دقیقه می تواند ریسک ابتال به 

بیماری های مزمن را کاهش دهد.
ســازمان بهداشــت جهانی حداقل فعالیت فیزیکی MET ۶۰۰ )شاخص 
سوخت و ســاز( دقیقه در هفته را از طریق فعالیت های مختلف در زندگی 

روزمره توصیه می کند.
در این تحقیق، محققان ۱۷۴ مطالعه مرتبط با فعالیت فیزیکی کل و حداقل 

یکی از ۵ بیماری مزمن مذکور را بررسی کردند.
آنها دریافتند هرچقدر میزان فعالیت فیزیکی در هفته بیشتر باشد، ریسک 
ابتال به این پنج بیماری کمتر خواهد بود. بیشترین بهره سالمت در صورت  

انجام  فعالیت MET ۴۰۰۰-۳۰۰۰ دقیقه در هفته اتفاق می افتد.

 طبق مطالعات، مصرف رژیم غذایی غنی از ســویا به زنــان مبتال به نوعی 
اختالل هورمونی مرتبط با ناباروری در پیشگیری از ریسک دیابت و بیماری 

قلبی کمک می کند.
 محققــان دانشــگاه کاشــان ایــران در مطالعه خــود به بررســی  تاثیر 
ایزوفالوون ها، که به طور طبیعی در ســویا وجود دارند، بــر زنان مبتال به 

سندروم تخمدان پلی کیستیک )PCOS( پرداختند.
اختالل PCOS یک نوع اختالل هورمونی اســت که موجب بزرگ شــدن 
تخمدان ها شده و کیســت های کوچکی بر الیه بیرونی آن ایجاد می شود. 

این اختالل علت اصلی ناباروری است.
زنان مبتال به PCOS، با ریسک باالی ابتال به سایر مشکالت سالمت نظیر 

دیابت و بیماری قلبی هم روبرو هستند.
ذات ا... عاصمی، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره مــی گوید: »مطالعه 
ما نشــان می دهد مصرف منظم ســویا به زنان مبتال به PCOS در بهبود 

متابولیک و سالمت قلبی-عروقی شان کمک می کند.
 یافته ها نشــان داده اســت زنانی که بــه طورمنظم، ایزوفالوون ســویا  را 
مصرف می کردند شاهد بهبود در نشــانگرهای بیولوژیکی خود بودند که 

تاثیرزیادی بر استفاده بدن از انسولین در جهت فرآوری قند داشت.
 ایزوفالوون های ســویا با کاهش میزان جریان انســولین در خون و سایر

 نشــانه های بیولوژیکی مرتبط با مقاومت انســولین، مانع از ابتالی فرد به 
دیابت نوع۲ می شــوند. همچنین خوردن ســویا موجب کاهش ســطح 
تستوسترون، کلسترول مضر LDL و تری گلیسیریدها یا چربی های موجود 
در خون می شود. این تحقیق بر روی  ۷۰ زن بین رده سنی ۱۸ تا ۴۰ سال 
صورت گرفت. به نیمی از زنان به طور تصادفی به مدت ۱۲ هفته روزانه ۵۰ 

mg/d مکمل ایزوفالوون سویا و به نیمی دیگر دارونما داده شد.

محمد عبدالهی پژوهشــگر طب گیاهی  گفــت: مصرف عرقیاتی 
همچون گل ختمی، اسطوخودوس و بادرنجبویه از بروز دردهای 
اســتخوانی جلوگیری می کند. وی در ادامه افــزود: برای کاهش 
بیماری آرتروز می توان از روش ماســاژ درمانی نیز استفاده کرد. 

برای این کار در روز یک نوبت پماد ترکیب شده با گیاهان دارویی 
را یک مقدار بر ناحیه درد بمالید و ســپس به مــدت ۱۰ دقیقه به 
 صورت مالیم ماســاژ دهیــد.وی در خصوص روش غــذا درمانی
  بیان کــرد: موادی همچون شــیر تازه)یک لیــوان(، آب زعفران

 )دو قاشق غذاخوری( و عسل، پودر ســنجد، پودر سه مغز، مالت 
و بارهنگ )هرکدام یک قاشــق مربا خوری( را با هم مخلوط کرده 
و مدام مصرف کنید. قــرص روغن ماهی و کلم نیــز مواد غذایی 

مناسبی برای جلوگیری از پوکی و ساییدگی استخوان ها هستند.
پژوهشــگر طب گیاهی تاکید کرد: به دلیل مضر بودن کلم برای 
بیماران تیروئیدی، آنها نبایداز این ماده غذایی اســتفاده کنند و 
افرادی که قند خون باالیی دارند نیز از خوردن عســل در صبحانه 

اجتناب کنند.

مطالعات نشــان داده اســت که شست و شــوی بینی بــا ابزاری 
همچون قوری نتی عالئم سینوزیت یا ســرماخوردگی را کاهش 
 می دهد. یکی از بهترین راه ها برای شســت و شوی کامل بینی و

 از بین بــردن باکتری ها، گردوغبــار و مخاط اســتفاده از قوری 
نتی و محلــول رقیق آب نمک اســت. قوری نتی یــا همان قوری 
شست وشوی بینی که به لحاظ شباهت با قوری به این نام شهرت 
یافته اســت، یکی از ابزارهای متداولی اســت که با آن می توان به 
مقابله با سینوس و احتقان بینی رفت. همیشه پیش از استفاده از 
قوری شست وشوی بینی، دست هایتان را بشویید و خشک کنید. 
اطمینان حاصل کنید که قوری قبل از استفاده کامال تمیز و خشک 
شده باشد. برای استفاده از این قوری الزم است که مقداری نمک 
معمولی یا نمک دریا را در آب گرم حل کــرده و داخل این قوری 

بریزید. سپس نوک قوری را روی یکی از سوراخ های بینی بگذارید 
و سرتان را داخل سینک گرفته و به صورت مایل نگه  دارید تا وقتی 
آب نمک را داخل یک سوراخ بینی می ریزیم از سوراخ دیگر بینی 

خارج شده و داخل سینک بریزد.

اغلب افراد از خوردن شکالت لذت می برند و همه می دانند که 
خوردن آن در خلق وخوی افــراد تاثیر مثبت می گذارد، اما این 
تنها فایده شکالت نیست. در این مطلب با تاثیراتی که مصرف 

شکالت بر خانم ها می گذارد آشنا می شویم.
شکالت خطر سکته مغزی در زنان را کاهش می دهد   

تحقیقات نشــان می دهد که مصرف حدودا دو قطعه شکالت 
در هفته می تواند به زنان در کاهش خطر ابتال به ســکته مغزی 

کمک کند.
یافته های این پژوهش حاکی از آن است که مصرف شکالت تا 
۲۰ درصد خطر سکته مغزی را کاهش می دهد. در این پژوهش 
آمده است که میزان مصرف شکالت با نوع سکته و آسیب های 
حاصل از آن کامال ارتباط دارد و حتی کســانی که شــکالت 
بیشــتری در برنامه تغذیه ای خود داشته اند از صدمات ناشی از 
سکته مغزی نظیر انسداد و لخته خون بیشتر در امان بوده اند. 
همچنین این تحقیقات نشان داده که غلظت کاکائو در میزان 

خطر ابتال به بیماری های قلبی و سکته مغزی موثر است.
شکالت تلخ به کاهش درد قاعدگی کمک می کند

اکثر زنان به دلیل افت ماهانه ترشح اســتروژن و پروژسترون، 
عالئم ناخوشایند و آشفته کننده ســندروم پیش از قاعدگی را 
تجربه می کنند که این تغییــرات هورمونی موجب پیامدهای 
دیگری مثل افت موقتی میزان ترشــح هورمون شادی آفرین 
سروتونین و همچنین ســایر هورمون های آرام بخش می شود. 

حاصل این تغییرات هورمونی ایجاد احســاس تحریک پذیری 
است که همگی از شــایع ترین عالئم سندروم پیش از قاعدگی 

هستند و ۳ تا ۷ روز ادامه پیدا می کنند.
تحقیقات نشان داده اســت برخی از مواد غذایی مثل توت ها، 
کلســیم، ویتامین E و B6 و منیزیم می توانند عالئم سندروم 

پیش از قاعدگی را به حداقل برسانند.
جالب تر اینکه بر مبنای این تحقیقات، شــکالت تلخ نیز حاوی 
منیزیم، اســیدهای چرب مفید، امگا ۳، امگا ۶ و مقادیر بسیار 
کمتری قند و همچنین فاقد شیر است که در کاهش عالئم این 

سندروم نقش بسزایی دارد. 

متخصصان تغذیه می گویند: تخمه هندوانه که بیشــتر مردم 
آن را دور می ریزند دارای ارزش  غذایی باالیی است.

تخمه  هندوانه منبع غنی از مواد مغــذی بوده و کالری آن نیز 
پایین اســت و به همین خاطر متخصصان می گویند که تخمه  
هندوانه بوداده می تواند جایگزین خوبی برای میان وعده های 

ناسالم باشد.
فوايد تخمه  هندوانه  برای سالمت بدن :

میزان کالری پايین: بررسی ها نشان می دهد ۲۸ گرم   
تخمه هندوانه حاوی ۱۵۸ کالری است که با ۲۸ گرم چیپس 

سیب زمینی، کالری مشابهی دارد .

 منیزيم: یکــی از چندین نوع مــاده معدنی موجود در 
تخمه هندوانه منیزیم است. در هر چهار گرم از تخمه هندوانه 
۲۱ میلی گــرم منیزیم وجــود دارد. این مــاده معدنی برای 
بســیاری از عملکردهای بدن ضــرورت دارد و مصرف روزانه 
۴۰۰ میلی گرم از تخمه هندوانه توصیه می شود. همچنین در 
حفظ ســالمت و عملکرد اعصــاب، عضــالت از جمله قلب و 

استخوان ها نقش حیاتی دارد.
آهن: یک مشــت تخمه هندوانه حاوی ۰/۲9میلی گرم   
آهن اســت. اگرچه این میزان آهــن خیلی زیاد نیســت اما 
می توان بخشــی از آهن مورد نیــاز بــدن را از  طریق تخمه 
هندوانه تامیــن کرد. آهن بخــش مهمــی از هموگلوبین به 

حساب می آید که اکسیژن را در بدن جابه جا می کند.
 اسید فولیک: مصرف اســید فولیک به دلیل تاثیر در 
عملکــرد بهتر مغز و کنترل ســطح هوموسیســتئین توصیه 
می شود و می توان بخشــی از نیاز بدن به این ماده را از طریق 
مصــرف تخمه هندوانــه تامین کرد.زنــان باردار بــه میزان 
بیشتری از اســید فولیک نیاز دارند چرا که کمبود آن با برخی 

نارسایی های مادرزادی مرتبط است.
چربی های مفید: تخمه های هندوانه حاوی اسید های   
چرب اشباع نشده هستند و این گروه از اسید های چرب برای 
حفاظت از بدن در برابر ســکته های قلبی، مغزی و همچنین 

برای کاهش سطح کلسترول بد خون مفیدند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

 10 درصد از مبتاليان به سرطان، دچار
 زخم های بیماری می شوند

محققان ادعا می کنند؛

درمان کامل آلزايمر با داروی ضد التهاب

سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد؛

فعالیت فیزيکی بیشتر، همراه با 
کاهش ريسک بیماری های مزمن

توصیه کارشناسان؛

زنان برای مقابله با ديابت و بیماری 
قلبی سويا بخورند

تخمه هندوانه چه خواصی دارد؟ خواص شکالت تلخ برای خانم ها)1(

ارتباط قوری نتی با سرماخوردگی چیست؟!

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

احساس می کنید پوستتان به شفافی پوست دیگران نیست 
وتیرگی آن، شما را چند ســال پیرتر از آنچه هستید، نشان 
می دهد؟ از دیدن خودتان در آینه احساس بدی دارید؟ همه 
اینها نشــان می دهد چندان که باید به زیبایی و شــفافیت 
پوست خود رســیدگی نمی کنید. البد با دیدن افرادی که 
پوست درخشانی دارند، متعجب می شوید و تصور می کنید 
راز خاصی در این درخشــانی نهفته است و حتما بدون هیچ 
مراقبتی از پوستتان فقط حسرت پوست های زیبا و شفاف را 
می خورید. بهتر است به جای اینکه حسرت بخورید و خود 
را با دیگران مقایسه کنید، راه های حفظ شفافیت و زیبایی 

پوست را بدانید. 
روغن بادام شیرين را درياب

پودر جوانه گندم، عسل و روغن بادام شیرین از هرکدام یک 
قاشق غذاخوری را ترکیب کرده تا مخلوطی شکالتی مانند 
به دســت آید. این ترکیب را دو تا سه ســاعت روی پوست 
خود ماسک کرده و منتظر تاثیرات شفاف کنندگی آن روی 

پوست خود باشید.
وقتی عسل و توت فرنگی با هم باشند

چهار تــا پنج واحد توت فرنگــی را له کرده و با یک قاشــق 
غذاخوری عســل مخلوط کنید و روی پوست خود بمالید. 
حتما تاثیر شــفاف کنندگی توت فرنگی و عسل را مشاهده 

خواهید کرد.
ترکیب سفیدآب و کف دريا

سفید آب روی یا زینک اکساید روی، آرد نشاسته و کف دریا 
هرکدام یک قاشق چای خوری را با عسل و گالب هرکدام سه 
قاشق چای خوری و کمی آب مخلوط کنید تا ماسکی برای 

شفافیت و لکه بری پوست داشته باشید.
با میوه ها و سبزيجات دوست باش

به طور کلی خوردن اکثر میوه ها و سبزیجات سبب شفافیت 
و زیبایی پوست می شود. 

با این حال مصــرف برخی از میوه ها و ســبزیجات می تواند 
کمک بســیار بزرگی برای این مورد باشــد. میوه هایی مثل 
انجیر، هندوانه، سیب قرمز، انواع مرکبات، گیالس و آلبالو، 
انار و گالبی به طور موثری می توانند سبب زیبایی و شفافیت 

پوست شوند. 
غیر از این موارد، زرشک هم می تواند برای شفافیت پوست 

به کار گرفته شود.
پیاز و دوستی با پوست

شــاید باورتان نشــود اما آب پیاز همراه با آبلیمو می تواند 
ماسک مناسبی برای شفافیت پوستتان باشد.

 این ترکیب را به پوســت خود بمالید و از بوی بد آن نترسید 
زیرا عالج تیرگی و کدر بودن پوست، همین ترکیب است.

پوست خود را با مواد طبیعی 
شفاف کنید! 

 پیشنهاد  سردبیر: 
زنان برای مقابله با ديابت و بیماری قلبی سويا بخورند

کلیه های ۸ درصد 
 مردم ايران
 سنگ ساز است

رییس انجمن اورولوژی ایران با اشــاره به اینکــه کلیه های ۸ درصد 
مردم ایران سنگ ساز است، گفت: در صورتی که کلیه های افراد سابقه 
سنگ سازی داشته باشــد باید به کلینیک پیشگیری از سنگ مراجعه 

کرده و علت سنگ سازی کلیه  خود را بررسی کنند.
عباس بصیری در مورد سنگ کلیه اظهار داشت: سنگ  کلیه در کشور 
ما نه تنها شایع بوده بلکه سبقه تاریخی دارد و در دنیا کشوری هستیم 
که قدیمی ترین ســنگ های کلیه را در جهان گزارش کــرده و از نظر 

جغرافیایی نیز در منطقه سنگ خیز دنیا قرار گرفته ایم.
رییس انجمن اورولوژی ایران گفت: متاســفانه تا ۱۵-۱۰ ســال قبل 
اطالع داشتیم که آمار سنگ کلیه در کشــورهایی همچون پاکستان 
چه میزان است و تصور می کردیم که کشــور ما نیز براساس آمار آنها 
چقدر افراد درگیر سنگ کلیه دارد. ولی براساس تحقیقات انجام گرفته 

مشخص شد که میزان سنگ کلیه در کشور ما ۱۳۵ در صد هزار است.
وی گفت: آمار شیوع سنگ کلیه در کشــور ما بین ۵ تا ۸ درصد است 

و این میزان در رنج باالی جهانی قــرار دارد و اگر از صد نفر در خیابان 
پرسشنامه ای در ارتباط با داشتن ســنگ کلیه تهیه کنیم بین ۵ تا ۸ 

درصد از آنها جواب مثبت می دهند.
بصیری ادامه داد: متاسفانه، برای پیشــگیری از سنگ کلیه در کشور 
اقدامات زیادی صورت نگرفته در حالی که برای جراحی و تکنیک های 
خارج کردن سنگ پیشرفت بسیار خوب بوده است و یکی از علت های 

آن می تواند نداشتن میزان کلسیم استاندارد در ادرار باشد. 

دردهای استخوانی تان را با اين خوراکی درمان کنید

ممکن است خوردن برخی غذاها لذتبخش باشد اما جالب 
اســت بدانید اثر نهایی بعضی از این غذاهــا بر خلق وخوی 
شــما، ایجاد عصبانیت یا افسردگی اســت. در این نوشتار 
می خواهیم درباره برخی خوردنی های خوشمزه بگوییم که 

می توانند بر خلق و خوی شما اثرات ناخوشایندی بگذارند.
همه ما از عوامل استرس زایی که هر روز و هر ساعت اعصاب 
و روان ما را تحریک می کننــد آگاهیم. در این زمینه برخی 

غذاها هم تصمیم به عصبانی کردن ما گرفته اند.
در واقع مصرف این غذاها شــما را نســبت به تاثیرات این 
عوامل اســترس زا تحریک پذیرتر می کند. بنابراین شما در 
اثر کوچک تریــن تحریک از کــوره در می روید. پس غذاها 

این گونه شما را غمگین، بدخلق و عصبانی می کنند.
هیچ کس دوســت ندارد این گونه کم حوصله باشد و البته 
هیچ کس یک فرد تحریک پذیر و بی حوصله را دوست ندارد. 
بنابراین در ایــن مقاله با هم به بررســی مهم ترین غذاهای 

تحریک کننده و عصبانی کننده می پردازیم.
چیپس سیب زمینی

ممکن اســت خوانــدن ایــن جمله یــک ضربــه روحی 

بــرای دوســتداران ســیب زمینی باشــد، امــا چیپــس 
 ســیب زمینی متهم ردیف اول در میــان غذاهای محرک و

 ایجاد کننده عصبانیت است.
 این ویژگی چیپس سیب زمینی به خاطر سرخ شدن عمیق 
و کامل آن در روغن و جذب چربی هــای امگا ۶ موجود در 
روغن سرخ کردنی است که با ورود به بدن، مانع از عملکرد 
صحیح چربی هــای امگا ۳ می شــود. چربی هــای امگا ۳ 
چربی های متفاوتی هستند که در تنظیم خلق و خو بسیار 

تاثیرگذارند و باعث تحکیم رفتار می شوند.
بنابراین ممانعــت از عمل و اثر آنها بر بــدن احتمال صبور 
بودن و شــکیبایی را در فرد کاهش خواهد داد. پس تا جای 
ممکن مصرف چیپس ســیب زمینی در رژیم غذایی روزانه 
خود را کاهش دهید. فراموش نکنید چیپس ســیب زمینی 
با کالری باال، در ایجاد چاقی و در نهایت بیماری دیابت و ... 

نقش بسیار مهمی دارد.
نوشیدنی های قندی کربوهیدراتی

نوشابه ها و نوشیدنی های قندی نه تنها باعث تحریک رفتار 
و تاثیر بر خلق وخوی فرد می شوند، بلکه برای سالمت کلی 

بدن مضرند. این نوشیدنی ها سرشــار از قندهای شیرین و 
نیز شیرین کننده های مصنوعی اند.

ازاین رو، وقتی شــما این نوشــابه را می خورید، این حجم 
باالی قند در بدن به چربی تبدیل می شود و در نهایت تاثیر 
قند بر بدن را به صورت کاهش شادی و خوشحالی و تبدیل 

شخص به فرد عصبانی برجای می گذارد.
فراموش نکنید جایگزین های بســیاری برای این نوشابه ها 
وجود دارد. مثل چای یخ خانگــی، آب میوه های طبیعی و 

خنک و حتی آب های طعم دار با تکه های میوه!
شیرينی ها و پیراشکی ها

دل خوشی امروزه بســیاری از افراد برای شــروع یک روز 
جدید، خوردن شیرینی بزرگ داخل یخچال است! شیرینی 
و پیراشکی نه تنها سرشــار از قند و شــکر و البته روغن و 
کالری اند، بلکه مصرف آنها می توانــد دلیل عصبانیت و کج 
خلقی باشــد. ممکن اســت خوردن شــیرینی ها از عادات 
همیشگی شــما در صبحانه باشــد، اما زمان آن رسیده تا 

مصرف آنها را کاهش دهید.
فراموش نکنید مصرف آنها به تحریــکات روزمره و عوامل 
استرس زا قدرت خواهد داد تا شما را مضطرب و خشمگین 
کنند. برای شروع، بهتر است شــیرینی های کم شیرین تر و 
تهیه شده از غالت کامل و سبوس دار را جایگزین آنها کنید. 
این شیرینی ها عالوه بر داشــتن قند کمتر، به دلیل وجود 
ســبوس، با کنترل اشــتها راه کمکی کاهــش وزن را ارائه 

می دهد.
مارگارين

اگرچه گفته می شود مارگارین یک روغن خوب است و هیچ 
ضرری برای ســالمتی ندارد، اما واقعیت آن است که همین 
مارگارین متظاهر هم سرشــار است از چربی های امگا ۶ که 
تاثیر زیادی بر تغییر خلق وخــو دارد! مارگارین یک غذای 
واقعی نیست. به همین خاطر بدن در مواجهه با این ترکیب 
گیج می شــود که چگونه با این همه چربی ســر کند! پس 
چرا به جای مصرف مارگارین، کره هــای گیاهی را انتخاب 

نکنیم؟
بادام زمینی های بسته بندی شده

همه بادام زمینی بسته بندی شــده  را که در تمام مغازه ها به 
فروش می رسد می شناسیم. این بادام زمینی فرآوری شده 
سرشــار از ســدیم، افزودنی های طعم دهنده و رایحه های 
مصنوعی اســت که می تواند با اختالالتی نظیر مشــکالت 
تنفسی، خس خس کردن سینه، میگرن و احساس سوزش 
و ضعف عضالنــی در ارتباط باشــد. در عوض بهتر اســت 
بادام زمینی و ســایر مغزهای تازه و بــدون نمک یا حداقل 

فرآوری نشده را انتخاب کنید.

نوشابه ها و 
نوشیدنی های 

قندی نه تنها باعث 
تحريک رفتار و تاثیر 

بر خلق وخوی فرد 
می شوند، بلکه برای 

سالمت کلی بدن  
نیزمضرند

این خوراکی ها را نخورید تا کمتر عصبانی شوید!

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILMosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COMNo. 1932  | August 14 ,2016  |  16Pages 



11
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 1932 | یکشنبه  24 مرداد 1395 | 11 ذی القعده 1437

يادداشت

قاب روز

پیشنهاد سردبیر: 
رونمايی از دو نسخه نفیس از آثار سهروردی

به گزارش ایسنا، رضا نوری شادمهانی، سرپرست چهار فصل کاوش آموزشی 
 باستان شناســی محوطه تاریخی فیض آباد، با اشــاره بــه مراحل عملیات

کاوش های باستان شناســی در این محوطه اظهار کرد: نبود مواد فرهنگی 
سالم در محوطه تاریخی »فیض آباد« کاشان متعلق به دوره ایلخانی، بر ترک 
آگاهانه شهر داللت دارد که دلیل این اتفاق را شاید بتوان با تغییرات اقلیمی 
مرتبط دانست. وی مواد فرهنگی به دســت آمده مانند سفال و مسکوکات 
را دلیل تک دوره ای بودن )ایلخانی( این محوطه دانست و افزود: مسکوکات 
کشف شده، در نتیجه پنهان سازی عمومی و نه در اثر گمگشتگی سهوی، به 
دست آمده اند. این باستان شــناس گفت: سازه های معماری به دست آمده، 
بخشی از شهرستان و مجموعه ساختمانی ارگ محوطه را نشان می دهند. 
به گفته او، الگوی معماری حاکم بــر ارگ را می توان در قلعه های دوره های 
بعد که در منطقه ساخته شــده اند، ردیابی کرد. او محوطه فیض آباد را که 
با توجه به شــواهد و بررسی های باستان شناسی، شــهری متعلق به دوران 
ایلخانی بوده، دارای دو بخش مهم ارگ و شارســتان دانست و افزود: کاوش 
فصل نخست این محوطه در بخش شارستان، به آگاهی های باستان شناختی 
و معماری مربوط به دوران ایلخانی منتهی شد. به گفته این باستان شناس، 
یافته های باستان شناســی فصل چهارم فیض آباد در شــمال غربی آران و 
بیدگل و اســتان اصفهان که بخش عمــده آن سفالینه هاســت، به دوران 

ایلخانی تعلق دارند.

اخبار

گردشگری سالمتدیدنی ها

به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، شــرح فارسی رساله »هیاکل النور« 
با عنوان »نهایه الظهور« از آثار یحیی بن حبش سهروردی معروف به شیخ 
اشــراق) 549-587 ق( برای اولین بار در موزه کتاب و میراث مســتند، در 
معرض دید عموم قرار گرفت. هیاکل النور از آثار س ه روردی به زبان عربی و 
یک دوره مختصر فلسفه اسالمی بر اساس مکتب اشراق است که شامل هفت 
هیکل )جسم( است و درباره وجود، ماهیت، نفس و تجرد بحث می کند. این 
اثر چندین بار به زبان عربی شرح شده است؛ اما ظاهرا تنها شرح فارسی آن، 
نهایه الظهور است که عالمه حکیم میرزا قاسم علی حیدرآبادی، متخلص به 
»اخگر«، شاعر، عارف و حکیم اشراقی شیعی مذهب حیدرآباد دکن، در قرن 

چهاردهم آن را به رشته تحریر درآورده است.
این شــرح منحصر به فرد در منابع موجود معرفی نشده است و تنها نسخه 
باقیمانده از آن بــه خط مؤلف به شــماره 13560 در کتابخانه ملی موجود 
است. این اثر به خط نستعلیق و دارای 292 برگ با قطع 17 در 26 سانتیمتر 
است. کاغذ آن فرنگی نخودی و جلد مقوایی با روکش کاغذی است که عطف 
و گوشــه های آن تیماج قهوه ای روشن است. نســخه خطی مذکور، اساس 
تصحیح محمد کریمی زنجانی اصل قــرار گرفته که زیر نظر مهدی محقق 
انجام شده و انتشــارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال 1385 آن را 

چاپ کرده است.
موزه کتاب و میراث مستند ســازمان اسناد و کتابخانه ملی، با هدف معرفی 
هرچه بهتر این ســازمان و معرفی منابع موجود در مخازن، تاســیس شده 
 اســت. این موزه به جهت اینکه بتواند پویا باشــد، ســعی بر آن دارد که در

مناسبت های مختلف، آثار مرتبط با آن مناسبت را از منابع موجود شناسایی 
کرده و در معرض نمایش قرار دهد. رییس اداره موزه و یادمان های سازمان 
اســناد و کتابخانه ملی ایران ادامه داد: از این رو از میان مناسبت ها و تقویم 
فرهنگی سال، مناســبت هایی را با منابع موجود شناسایی کرده و تصمیم 
داریم آثاری را از منابــع موجود به نمایش بگذاریــم. وی همچنین یادآور 
می شود موزه میراث کتاب و میراث مستند ایران، بهمن ماه سال گذشته با 

حضور معاون اول رییس جمهور در کتابخانه ملی ایران گشایش یافت.

به گزارش ایسنا، سخنگو و رییس مرکز دیپلماســی عمومی و رسانه ای 
وزارت امــور خارجه، درباره تفاهم های انجام شــده در ســفر روز جمعه 
محمدجواد ظریف به ترکیه گفت: ســفر وزیر امور خارجه به این کشور 
که با اســتقبال گرم مقامــات ترکیه همراه بود، ســفری ســازنده و در 
جهت منافع مردم دو کشــور می دانم.  قاســمی در پاســخ به سوالی در 
مورد چگونگی ســفر گردشــگران ایرانی به ترکیه توضیح داد: با توجه 
به درخواســت طرف ترکیــه ای درخصــوص برقراری مجــدد تورهای 
گردشــگری ایران به مقصد ترکیه و از آنجایی که دولت ترکیه عالقه مند 
به برقراری مجدد این تورهاســت و گردشــگران ایرانی را جزو بهترین 
گردشــگران و بازدیدکنندگان از این کشــور می دانند، در مورد امنیت و 
رفاه حال گردشگران ایرانی قول های مســاعدی را به طرف ایرانی اعالم 
داشــته اند؛ بنابراین طرف ایرانی پذیرفت که ممنوعیت ســفر تورهای 
گردشــگری به ترکیه را با توجــه به پذیــرش تعهدات الزم از ســوی 
 دولت ترکیه لغو کنــد و از این پس آژانس های مســافرتی کشــورمان 
می توانند با صالحدید و با بررسی های همه جانبه و ایجاد تمهیدات الزم، 
مناســب و مورد نیاز شــهروندان ایرانی در هماهنگی و تماس با شرکای 
ترکیه ای خود، نسبت به اعزام تورهای گردشگری به این کشور همسایه 

اقدام کنند.

مردم، خودشان شهر را ترک کردند

رونمايی از دو نسخه نفیس
 از آثار سهروردی

ايران ممنوعیت سفر به ترکیه را برای 
تورهای گردشگری لغو کرد

خانه شیخ االســالم که  عنــوان تکیه شیخ االســالم برای آن 
مناســب تر اســت، در خیابان چهارباغ پایین، چهارراه تختی 
واقع شده اســت. این اثر بســیار زیبا، با معماری خاص دوره 
قاجــار، از آثار نفیــس اصفهان به شــمار مــی رود. جزئی از 
مجموعه خانه های شیخ االســالم، از نظر معمــاری دارای دو 

جبهه ساختمان در شمال و جنوب است.
قســمت جنوبی که مهم ترین بخش خانه اســت، دارای یک 
ایوان با سقف مقرنس کاری شده و تزئینات نقاشی گل و بوته و 
دو ستون و یک حوض سنگی در وسط ایوان می باشد. در این 
ایوان، 2 عدد پنجره مشبک چوبی بســیار زیبا با شیشه های 

رنگی و دیوارهایی که با نقاشــی و گچبری تزئین شده اند، به 
زیبایی خانه می افزایند. اتاق کوچکی کــه در عقب این ایوان 
وجود دارد، با مجموعــه ای از هنر گچبــری و مقرنس کاری، 
یکی دیگــر از قســمت های بســیار جالب خانه اســت. این 
خانه از قدیم االیام برای برگزاری مراســم عــزاداری حضرت 
سیدالشــهدا)ع( و تعزیه مورد اســتفاده قــرار می گرفت. در 
سال های قبل از انقالب، به علت عدم توانایی مالکین در حفظ 
 و نگهداری آن و همچنیــن به دلیــل زوال تدریجی تزئینات

قابل توجــه و ارزش های معمــاری و به لحــاظ جلوگیری از 
تخریب و انهدام بنا، ســاختمان خانه شیخ االسالم در اختیار 
وزارت فرهنگ و هنر وقت قرار گرفت. از همان زمان اقدامات 
مرمتی بخصوص در قسمت تزئینات و ساخت  درهای مشبک 
به وسیله استادکاران متخصص آغاز شــد و همه ساله مراسم 
تعزیه و عزاداری توســط هیئت های محلی و زیر نظر ارشــاد 

اسالمی، در آن برگزار می شد.
متاسفانه در ســال 1365 این خانه مورد بمباران قرار گرفت و 
قسمت جنوب شرقی بنا، آســیب های جدی دید که عملیات 
بازسازی و مرمت آن به ســرعت انجام گرفت. در حال حاضر 
خانه شیخ االسالم با مســاحت 1455 متر مربع، از خانه های 
زیبای اصفهان به شــمار می رود که واحدهای صنایع دستی 
ســازمان میراث فرهنگــی در آن مســتقر هســتند. خانه 
شیخ االســالم، روزانه مورد بازدید گروه های گردشگر ایرانی و 

خارجی و محققین و دانشجویان قرار می گیرد.

به گزارش خبرگــزاری میراث فرهنگی، با افزایش چشــمگیر 
تعداد گردشــگران درمانی و ســالمت در ترکیه، این کشــور 
مصمم شده است که با تمرکز بر توسعه زیرساخت های درمانی 
و جــذب بخش خصوصــی، خود را بــه عنوان رقیبــی ارزان، 
درمقایســه با کشــورهای غربی، به قطب توریسم سالمت در 

منطقه مبدل کند. 
طبق همین گزارش، به نقل از موسســه ملی آمار ترکیه، بیش 
 از 40 میلیــون گردشــگر خارجــی درســال 2014 از ترکیه

دیدار کرده اند. میزان درآمد حاصل از ســفر این گردشــگران 
درمانی به ترکیه، در ســال گذشــته تقریبا 1 میلیارد دالر بود 

که نسبت به سال 2013 بیش از 75 درصد رشد داشته است.
همین امر، توجه سرمایه گذاران بخش خصوصی ترکیه را نیز به 
این بخش بیشتر کرده و به رشــد سریع زیرساخت های مرتبط 
با خدمات و صنایع درمانی منجر شــده است که شامل توسعه 
مراکز درمانی وهمچنین توســعه مراکز آموزش پزشکی است 
که تقریبا ســه برابر از حجم ســرانه تولید ناخالص داخلی این 
کشــور را طی ده سال گذشــته و از جمعیت 77 میلیون نفری 

آن دربرمی گیرد.
فعاالن گردشگری سالمت درکشور ترکیه با اتکا به فاکتورهایی 
چون معافیت صدور ویزای ترکیه برای بیش از 70 کشور جهان 
و نیز ارزانی خدمات درمانی درحــدود 60 تا 70 درصد کمتر از 
کشورهای اروپایی و نیز دسترسی پرواز مستقیم و بدون توقف 
به ترکیه از 10 کشــور جهان، گسترش زیرساخت های درمانی 

طی سال های اخیر دراین کشــور، امیدوارند که بتوانند سهم 
خود را در بازار گردشــگری درمانی منطقه گسترش دهند. این 
کشور ازهم اکنون موفق شده است توجه گردشگران درمانی را 
در برخی کشورهای اروپایی همانند آلمان و نیز توجه بیماران 
دربرخی کشــورهای منطقه خلیج فارس را به خود جلب کند. 
ترکیه می کوشــد با اتکا به فاکتورهای یاد شــده، خــود را به 
عنوان رقیب ارزانی دربرابر بازارهای اروپایی نشان دهد. کشور 
کویت نیز در خلیج فارس ازجمله این کشورهاست که تاکنون 

بیشترین تعداد گردشگر درمانی را به ترکیه فرستاده است.

خانه های تاريخی اصفهان:

 استراتژی ترکیه برای تبديل شدن به قطب گردشگری درمانی منطقهخانه شیخ االسالم

به گزارش ایســنا، معاون میــراث فرهنگی ســازمان میراث 
فرهنگــی و گردشــگری، در کارگاه آموزشــی »اســکورت و 
نظارت بر جا به جایی اشــیای تاریخی«، از نیــروی انتظامی و 
یگان حفاظت ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری خواست 
تا کارگاه آموزشــی جهت جلوگیری از »غارت اموال فرهنگی« 
بر شــرایط جنگ های تحمیلــی یا اقدامــات گروه های تندرو 
 برگزار کنند. او در همین باره با اشــاره به شــرایط کشور عراق 
عنوان کرد: اموالی از ســمت کشــور عراق قرار بود وارد کشور 
شود که موفق شدیم از ورودشــان جلوگیری کرده و آنها را به 

کشور مبدا برگردانیم. 
محمد حسن طالبیان در پاســخ به این پرسش که آیا نیروهای 
یگان حفاظت ســازمان میراث فرهنگی و گردشــگری، مجوز 
اســتفاده از ســالح گرم را در ماموریت های خود دارند یا خیر، 
عنوان کرد: تا جایی که می دانم، بخشــی از این نیروها مســلح 
هستند؛ با این وجود دارای یک دســتورالعمل برای استفاده از 
اسلحه اند و مســلما زمانی که با قاچاقچی های اموال فرهنگی 
مواجه می شــوند، برای حفاظت از جان خــود  می توانند از آن 
استفاده کنند. طالبیان در ادامه، رفتار نیروهای یگان حفاظت 
این ســازمان در فضاهای فرهنگی را بیشتر فرهنگی دانست تا 

پلیسی و اظهار کرد: این نوع رفتار برای ما اهمیت زیادی دارد؛ 
به همین دلیل نیروهای یــگان در زمان باز بودن مجموعه های 
تاریخی و حضور مردم  در محوطه ها، معموال کمتر حضور دارند 
و  در مبادی ورودی یا خروجی یا در مکان هایی قرار می گیرند 
که در معــرض دید کامــل نباشــند و پس از تعطیل شــدن 
 ســایت های تاریخــی، ایــن مجموعه هــا بــرای حفاظــت،

به طور کامل تحویل نیروهای یگان می شوند.
معاون میراث فرهنگی ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری، 
در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایسنا درباره کمبود نیروهای 
یــگان حفاظت که بــرای مثال بــه تازگی باعث شــده بود تا 
سوءاســتفاده گران، بعضی از آثار تاریخی شهر مید را تخریب 
کنند، پاسخ داد: ما کمبود نیروی یگان حفاظت داریم که هنوز 
برطرف نشده  اســت؛ چون ایران کشور وسیعی است؛ به همین 
دلیل اصرار می کنم  که این یگان باید به شــبکه انتظامی وصل 
باشــد؛ چون نمی تواند به تنهایی ماموریت هایش را انجام دهد. 
او با اشــاره به محدود بودن فعالیت های یگان حفاظت میراث 
فرهنگی در حال حاضر، افزود: شــبکه انتظامی کشــور با این 
بحث بسیار متفاوت است. آنها به شبکه های مختلف اطالعاتی، 
امنیتی و انتظامی وصل هســتند. ما نیز تا انــدازه ای متصل به 

این قضیه هستیم؛ اما انتظار داریم با آمدن فرمانده جدید یگان 
حفاظت، این اتفاق وســیع تر شــود تا در هر صورت و بروز هر 

اتفاقی، با یک تماس بتوان آن اتفاقات را کنترل کرد.
ســرقت تزئینات تاریخی از بناهای تاریخی پایتخت و بسیاری 
شهرهای دیگر، لزوم همکاری نیروی انتظامی و نیروهای یگان 
حفاظت را نشان می دهد؛ اتفاقی که مسئوالن میراث فرهنگی 
بخصوص اســتان تهــران تا کنــون بارها دربــاره آن صحبت 
کرده اند. به همین منظور یک کارگاه آموزشــی 5 روزه برگزار 
شــد که پلیس و یگان حافظت از محیط زیست را به هم متصل 
کرد و به بهترین موقعیت برای رایزنی دراین زمینه تبدیل شد. 
طالبیان درباره نحوه استفاده از این موقعیت به خبرنگار ایسنا 
توضیح داد: بحث جلوگیری از تخریب آثار تاریخی و فرهنگی، 
کارگاه بعدی اســت که پیشــنهاد برگــزاری اش را با نیروی 
انتظامی مطرح کردیم. در این کارگاه، نیروهای یگان حفاظت 
برای به دســت آوردن آمادگی های الزم در این زمینه، آموزش 
می بینند تا بتوانند برای جلوگیری از این اقدامات، در کمترین 

زمان و با کمترین اشتباه وارد عمل شوند.
طالبیان در ادامه، حساســیت رســانه ها را عاملی دانست که 
باعث شــده از ســرقت بیشــتر آثار تاریخی جلوگیری شود: 
این اتفاق خوشــبختانه باعث شــد تا بالفاصله در شبکه های 
مجازی و رســانه ها، خطرهایی که میــراث فرهنگی را تهدید 
می کند، مطرح و به عنوان یک هشــدار از بروزشان  جلوگیری 
شــود؛ اتفاقی که تا پیش از این، یعنی حدود پنج ســال پیش، 
 نبود. او این حساسیت ها را نشــان خوبی برای جامعه دانست و 
ادامه داد: این نشــان می دهد که مردم هم حســاس شــده و 
جلوگیری از چنین اتفاقی را یک مطالبه از سوی خود می دانند؛ 
بنابراین از دستگاه ها و جامعه می خواهند تا حفاظت از این آثار 

بیشتر شود. 
معاون میراث فرهنگی ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
بیان کرد: این حساســیت ها به مرور باعث شــدند تا اگر جایی 
اتفاقی رخ می دهد، هزینه اش باال برود و به همین دلیل به مرور 
اتفاقات خوبــی را در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی شــاهد 
باشــیم؛ برای مثال چندی پیش در تهران مسئله تخریب خانه 
»توران« در رســانه ها مطرح شد. شــهرداری عملیات تخریب 
را متوقف کرد و حــاال کمیته امداد هم باید با ســازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری همکاری کند. این روزها به نظر می رسد 
 شــهرداری  ها نســبت به حفظ میراث فرهنگی حســاس تر

شده اند. وی در پایان اشــاره کرد: ارزش های شهر فقط آنهایی 
نیســتند که در فهرســت آثار ملی به ثبت رســید ه اند؛ موارد 
دیگری هم هســتند. باید این ارزش ها توسط مدیریت شهری 
کامال آگاهانه کسب و حفظ شــوند و فقط به ثبت ملی نشدن 

آثار توجه نشود؛ حرفی که در این زمانه دور از علم است.

اموالی از سمت کشور عراق قرار بود وارد کشور شود که موفق شديم از ورودشان جلوگیری کرده و آنها را به 
کشور مبدأ برگردانیم؛ بنابراين معتقديم که اين نوع اتفاقات بايد نظام مند شده و همکاران ما در استان های 

مرزی، با اين سیستم که در سطح بین المللی است، کامال آشنا شوند.

حساسیت 
رسانه ها،  عاملی 

 است که 
 باعث شده 

از سرقت بیشتر 
آثار تاريخی 

جلوگیری شود

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری:

می خواستند آثار تاریخی عراق را به ایران بفرستند
این بخــش از کویر که دارای جذابیت هــای خاص طبیعی و 
توریستی است، در شمال شهرســتان آران و بیدگل از توابع 
شهرســتان کاشــان در اســتان اصفهان قرار دارد. این کویر 
از شمال به دریاچه نمک مســیله، از غرب به کویر مسیله، از 
شــرق به بیابان پشــت ریگ و از جنوب به تپه های ماسه ای 
و شهرهای آران و بیدگل و کاشــان محدود می شود. قسمت 
عمده این کویر پوشیده از تپه های ماســه ای و ریگزار است. 
این منطقــه از دیرباز دارای کاروانســراهایی بــوده که برای 
تامین آب مورد نیــاز خود، به حفر قنات احتیاج داشــته اند. 
نام کویر مرنجاب از یکی از همین قنات ها گرفته شــده است. 
آب مرنجاب توســط یک قنات به طول 2500 متر از قسمت 
شمالی کاروانســرا و در زمین های سست ماســه ای تامین 
 می شــده اســت. کندن چاه های متعدد در این زمین های

ماســه ای، به قدری مشقت بار بوده اســت که این منطقه به 
»مرد رنج آب« مشهور می گردد و به مرور زمان برای سادگی 
تلفظ، به مرنجاب تغییر می یابــد. در زمان صفویه و در حدود 
400سال قبل، به دلیل پایتخت بودن اصفهان، مسیر اصفهان 
به مشــهد از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. این مسیر از 
اصفهان شروع می شــده و پس از عبور از کاشان و مرنجاب، 
به جاده ســنگفرش مشهد متصل می شــده است. این مسیر 
 از گرمســار به طرف پایین منحرف شــده و تا سیاه کوه ادامه

می یابد و به جاده دستکن متصل می شود. دستکن نام چاهی 
اســت که در محلی نزدیک به تپه های ماسه ای مرنجاب قرار 
دارد و محل اتصال راه های کاشــان به گرمســار و ورامین و 

همچنین مسیر کاشان به اردستان و یزد بوده است.
یکی از جاذبه های کویر مرنجاب، »خط شــکن« نام دارد. این 
منطقه، در مســیر جاده کویری آران و بیــدگل به مرنجاب 
قرار گرفته و نام خود را از میله های چوبی چهار گوشــه جهاز 
شتر گرفته است. این ســتون های چوبی هنگام حرکت شتر 
در شــیب های تند، مانع از واژگون شــدن بار می شدند. در 
مســیرهای شــیب دار جاده خاکی منتهی به کاروانســرای 
مرنجاب، گهگاه بارشتر براثر سنگینی یا شیب جاده، آنقدر به 
جلو و عقب رانده می شده که فشار ناشی از آن، سبب شکستن 
خطب جهاز می شده است. به همین دلیل نیز به این بخش از 
مسیر شیب دار جاده،»خطب شــکن« می گویند. در منطقه 
کویری مرنجاب به دلیل شــور بودن زمیــن، عمدتا گیاهان 
شورپسندی مانند گز، تاق، اســکنبیل، قیچ و دم گاوی دیده 
می شــوند که اکثر این گیاهان به وسیله منابع طبیعی جهت 
جلوگیری از فرسایش خاک و مهار بیابان زایی کاشته شده و 
مراقبت می شوند. گفته می شود در زمان صفویه، این منطقه 
دارای پوشــش گیاهی بســیار متراکمی از تاق بوده است که 
متاسفانه در طول زمان، جهت مصارف خانگی، پختن کاشی 

و آجرهای پل ها و مساجد اصفهان در کوره ها، قطع شده اند.

کوير مرنجاب کجاست؟

ايرانگردی

مساجد تاريخی اصفهان
1- ازيران

این مسجد در سي کیلومتري شــرق اصفهان و در روستای 
ازیران واقع شده  و متعلق به دوران مغول است. 

2- مسجد مصری
این مســجد به دســت  »حاجي میرزا محمدخــان«، تاجر 

مصري، در سال 1061 هجري قمري بنا شده است.

3- مسجد شعیا
این مسجد در جوار امامزاده اسماعیل قرار دارد 

و بنای آن به قرن اول هجري بر می گردد.

4- مسجد کاج
این بنا در 24 کیلومتري اصفهان واقع شده و از 

آثار قرن هشتم هجري محسوب مي  گردد.
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پرسه در شهريادداشت

 دبیرجشنواره فیلم کوتاه حسنات به حذف بخش تجربه نخست 
درششمین دوره از جشــنواره اشــاره کرد و گفت: به جای این 
بخش دو بخش فیلم کوتاه شــهروندی و همچنین بخش ویژه 

اصفهان تعریف شد.
رســول صدرعاملی با اشاره به اینکه جشــنواره حسنات امسال 
نیز همچون ســال های گذشــته مطابق بــا برنامه ریزی  های 
صورت گرفته برگزار خواهد شــد، اظهار داشــت: این جشنواره 
 طبق ضوابــط و اصولی که تدویــن کرده بود بــه راه خود ادامه 

خواهد داد.
حفظ استقالل جشنواره حسنات ضروری است

وی با تاکید بر اینکه حفظ اســتقالل جشــنواره حســنات در 
دستور کار است، ابراز داشت: از این رو مسئوالن جشنواره برای 
برگزاری بهتر این رویداد تنها با نهادهایی که ارتباط مستقیم با 

مردم دارند، همکاری می کنند.
دبیر ششــمین جشنواره حســنات، گســترش و تبلیغ روحیه 
بخشش و از خود گذشتگی و دوست داشــتن همنوعان و حتی 
حیوانات و محیط زیست را از اهداف برگزاری جشنواره حسنات 
عنوان کرد و اظهار داشت: از این رو اســتفاده از عنوان حسنات 
شایسته ترین عنوان برای این جشــنواره است و جشنواره با این 

نام به خوبی تعریف می شود.
وی در ادامه به حذف بخش تجربه نخســت در ششمین دوره از 
جشنواره حسنات اشاره کرد و بیان داشــت: به جای این بخش 
دو بخش فیلم کوتاه شــهروندی و همچنین بخش ویژه اصفهان 

تعریف شده است.
صدرعاملی اضافه کرد: هنرمندان سراســر کشــورآثار خود را 
به جشنواره حسنات، ارســال می کنند و این در حالی است که 
برای از بین بردن هر گونه شــائبه ای در خصوص حمایت ویژه از 
هنرمندان اصفهانی که البته در سال های گذشته هم نبوده است 
امســال بخش آثار ویژه اصفهان را تعریف کردیم تا در قالب آن 
آثار هنرمندان اصفهان و همچنین هنرمندانی که آثاری درباره 

اصفهان دارند را دریافت کنیم.
وی در خصوص بخش شهروندی ششــمین جشنواره حسنات 
نیز بیان داشــت: در ایــن بخش نیــز همه شــهروندان ایرانی 
 می توانند در عرصه های مختلف احســان و نیکوکاری و آداب و

 اصول شــهروندی آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال 
کنند.

دبیر ششــمین جشــنواره ملی فیلم کوتاه حســنات اصفهان 
در خصوص هیئت انتخاب نیز اظهار داشــت: امســال نیز سعی 
خواهیم کرد از هیئت انتخاب دوره های قبل جشــنواره استفاده 
کنیم؛ چراکه وظایف هیئت انتخاب بســیار ســنگین اســت و 
باید با دقت باالیی حجم زیاد آثار ارســال شــده بــه دبیرخانه 
 جشــنواره را با دقت نگاه کنند و بهترین آثار را به هیئت داوران 

معرفی کنند.
ورک شاپ های آموزشی جشنواره حسنات برگزار 

می شود
وی با تاکید بر اینکه ارتقای کیفی، کمــی و محتوایی فیلم های 
ارسال شده به دبیرخانه جشنواره حسنات در دستور کار است، 
تصریح کرد: در این راســتا برگزاری ورک شاپ های آموزشی در 
دستور کار مســئوالن برگزاری این جشــنواره است و به زودی 

آغاز خواهد شد.
صدرعاملی در ادامه در خصوص بخش بین الملل جشنواره ملی 
فیلم کوتاه حسنات نیز بیان داشــت: بخش بین الملل جشنواره 
حســنات نیاز به اقدامات کارشناســی جدی دارد و از ســویی 
 نیز متقاضیان زیادی از شــهرهای اروپا و همچنین شــهرهای 
خواهر خوانــده اصفهان برای ارســال آثار و مشــارکت، اقدام 
کرده اند و در نظر داریم امسال نیز بخش بین الملل این جشنواره 

به صورت غیر رقابتی برگزار شود.
وی در ادامه تاکید کرد: مسئوالن شهر اصفهان باید به حسنات 
به عنوان جشنواره ای مستقل نگاه کنند و باور داشته باشند که 
هر چقدر این جشنواره آبیاری شود خیر آن را همه مردم کشور 

خواهند دید.

 مدیر کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان گفت: با 
توجه به شــیوع اعتیاد در سطح اســتان اصفهان، الزم است که 
به دنبال راهکارهایی برای پیشــگیری از اعتیاد در بین کارگران 

استان باشیم.
غالمعلی قادری اظهار داشــت: میزان شــیوع اعتیاد در سطح 
 اســتان اصفهان ۱۷ درصد بوده اســت که برای مبارزه جدی با 
مواد مخدر نیاز بــه توجه و همــکاری بیش از پیش شــرکای 

اجتماعی، تشکل های کارگری و کارفرمایی دارد.
وی بیان داشت: بر اساس نتایج این بررســی میانگین وضعیت 
استان اصفهان نسبت به میانگین کشــوری پایین تر بوده ولی با 
توجه به اینکه استان قطب صنعتی و کارگری کشور است برای 
جلوگیری از احتمال به خطر افتادن ســالمت جامعه مخاطب، 
الزم است که دســتگاه های مرتبط نســبت به اقدام پیشگیرانه 

برنامه ریزی داشته باشند.
مدیر کل تعاون، کار و امور اجتماعی اســتان اصفهان گفت: به 
منظور پیشگیری از اعتیاد، طرحی در قالب طرح کاج در جامعه 

کارگری به اجرا در می آید.
 وی گفت: هــدف از اجرای این طرح پیشــگیری از گســترش 
 معضل اعتیــاد به ویــژه در مجموعه های کارگــری و صنعتی 

است.
قادری افزود: بــا توافق بین معاونت اجتماعــی فرهنگی وزارت 
 تعاون، کار و رفاه اجتماعــی و دفتر تحقیقات ســتاد مبارزه با

 مواد مخدر طرح برآورد شــیوع مصرف مــواد مخدر، محرک و 
داروهای روانگردان در میان کارکنان مراکز صنعتی کل کشــور 

از سال ۹۳ به اجرا در آمد.
وی با تاکید بــر رویکرد پیشــگیرانه ایــن کارگاه برای کاهش 
آسیب های اجتماعی ناشــی از مواد مخدر در جامعه کارگری، 
 آمادگــی اداره کل تعاون، کار و رفــاه اجتماعــی را در اجرای

 برنامه های طرح کاج شــامل مداخالت جامع و یکپارچه برای 
جامعه هدف اعالم کرد.

مدیرکل تعــاون، کار و امــور اجتماعی اســتان اصفهان، بیان 
داشت: طرح کاج به معنای کاربســت ملی پیشگیری از مصرف 

مواد مخدر در جامعه کار و تولید است.

دبیر ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان:

بخش تجربه نخست از ششمین 
جشنواره ملی حسنات حذف شد

مدير کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان عنوان کرد:

پیشگیری از اعتیاد در جامعه 
کارگری اصفهان ضروری است

پیشنهاد سردبیر:
حمایت از تولید ایرانی به اشتغال جوانان کمک می کند

سرانه تخت بیمارستانی در اصفهان به ازای هر هزار نفر ۱/2 تخت است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در اصفهان به ازای هر هزار نفر ۱/2 
تخت و در کشــور به ازای همین تعداد نفر، ۱/6 تخت داریــم؛ بنابراین اصفهان از 
استان های محروم کشــور از نظر تعداد تخت بیمارستانی است و این وضع باید در 

چهار تا پنج ساله آینده بهبود یابد.
 قاضی زاده هاشــمی افزود: ما بیش از 2 میلیون متر مربع بازســازی و نوسازی در 
۵۷۰ بیمارستان کشور داشــتیم که در اصفهان هم امیدواریم شــروع راه اندازی 

بیمارستان هایی با ظرفیت باال را شاهد باشیم.
وی ادامه داد: بیماری، معضل مسکن، بیکاری و چنین مسائلی مشکالت مهم مردم 
است و توصیه می کنم که همگی از مسائل حاشیه ای دور و به این مشکالت جدی 

مردم رسیدگی کنند.

 معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان گفت: عملیات اجرایی طرح تعریض
 پل فلزی، ۵8 درصد پیشرفت داشته است.

 ایرج مظفر با اشــاره به اینکه پل فلزی یکی از قدیمی ترین و اصلی ترین پل های 
شهری اصفهان محسوب می شود، اظهارکرد: تعریض این پل یک ترافیک روانی را 

برای شهروندان به ارمغان می آورد.
وی با اشــاره به اینکه عملیات اجرایی طرح تعریض پل فلزی با هزینه ای بیش از 
۷ میلیارد تومان در دست اجراســت، افزود: این پروژه تاکنون ۵8 درصد پیشرفت 

داشته است.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان عنوان کرد: عرض عرشه موجود پل فلزی 
 ۱6 متر اســت که با اجرای این طرح از هــر دو طرف ۱۰ متر به عــرض پل اضافه

 می شود تا عرض آن به ۳6 متر افزایش یابد.

پیشرفت 58 درصدی تعريض پل فلزیکمبود سرانه تخت بیمارستانی در اصفهان

خبر

مدیر بازار کوثر ۷ شــهرداری اصفهان مهم ترین گام 
برای تحقــق اقتصاد مقاومتی را اســتفاده از کاالهای 
ایرانی دانســت و گفت: حمایــت از تولیــد ایرانی به 
اشــتغال جوانان کمک می کند پس باید برای جنس 

ایرانی ارزش قائل شد.
 حمیــد ســبحانی، اظهارکــرد: از 2۵ مردادمــاه تا

 2۹ شــهریور جشــنواره بزرگ کاالهــای ایرانی در 
بازارهای روز کوثر شهرداری اصفهان برگزار می شود 
و انتظار می رود مردم استقبال خوبی از این جشنواره 

داشته باشند.
وی تاکید کرد: با اجرای این جشــنواره قرار است پای 

کاالهای ایرانی بیشتر به بازارهای روز کوثر باز شود.
مدیر بازار کوثر ۷ شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
در جشنواره بزرگ کاالهای ایرانی، کاالهای مرغوب را 
به مردم معرفی خواهیم کرد تا به این باور برســند که 
تولیدات داخلی کیفیتی چند برابر از کاالهای مشــابه 

خارجی دارند.
وی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر حدود ۷ درصد 
جنس خارجی در بازار کوثر ۷ وجــود دارد که تا آخر 

جشنواره آنها را به صفر می رسانیم.
ســبحانی در ادامه مهم ترین گام برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی را استفاده از کاالهای ایرانی دانست و گفت: 
 حمایــت از تولید ایرانی بــه اشــتغال جوانان کمک 

می کند پس باید برای جنس ایرانی ارزش قائل شد.
وی تاکید کرد: حــذف کاالهای خارجی از ۵ ماه پیش 
در بازار کوثر شماره ۷ آغاز شــد و تا حذف کامل آنها 

ادامه خواهد داشت.
مدیر بازار کوثر ۷ شــهرداری اصفهان ابراز امیدواری 
کرد که برگزاری این جشــنواره شــروع خوبی برای 
گســترش اســتفاده از کاالهای ایرانی در تمام ابعاد 
زندگی مردم باشــد تا مهــم ترین قدم بــرای تحقق 

اقتصاد مقاومتی برداشته شود.

مدير بازار کوثر 7 شهرداری اصفهان بیان کرد:

حمايت از تولید ايرانی به 
اشتغال جوانان کمک می کند

 اراضي ملــي فاقد ســند بــه منظــور جلوگیری از 
دخل و تصرف سودجویان سنددار می شوند.

رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان با اشاره به 
تشکیل جلســه شــوراي حفظ حقوق بیت المال و 
اراضي ملي و منابع طبیعي اســتان گفت: جلوگیري 
از تصرف غیرقانوني وبازپس گیري اراضي ملي، منابع 
طبیعي و حفظ حقوق بیت المال در ســال گذشــته 
حاصل تالش و تعامل جمعي اعضاي شوراي حفاظت 

از استان است.
احمد خســروي وفا با تاکید بر اینکــه تعیین تکلیف 
و سنددار شــدن اراضي از تصرف احتمالي و ساخت 
و سازهاي غیرمجاز پیشــگیری می کند افزود: بنابر 
گزارش های رســیده، برخي از افراد سودجو از طرق 
مختلف ســعي در ســنددار نمودن برخي اراضي به 
منظور تصرف آن کرده که با هوشــیاري مســئوالن 
جلوگیري از آن در دســتور کار این شورا قرار گرفته 

است.
وی بیان کرد: دســتگاه قضایي اســتان با جدیت و 
سرعت بیش از پیش، نســبت به طي مراحل قانوني 
اعم از تعیین تکلیف و سنددار شــدن برخي اراضي 
و منابع طبیعي و برخورد و پیشــگیري از تصرفات و 

ساخت و سازهاي غیرقانوني اقدام می کند.

مدیرهماهنگی معاونت هــای فرهنگی مناطــق ۱۵ گانه 
شهرداری اصفهان گفت: به مناسبت دهه کرامت برنامه های 
ویژه ای با رویکرد محله محوری و توزیع عادالنه خدمات در 

محالت مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان برگزار می شود.
مهدی ســلطان آقایی اظهار کرد: در بیــن مناطق ۱۵ گانه 
شــهرداری اصفهان، ۳ منطقه برنامه های بیشــتری برای 

محالت خود ارائه داده اند.
 وی با اشــاره به برگزاری جشــن دهه کرامــت در منطقه 
 4 شــهرداری اصفهــان ،بیــان کــرد:  منطقــه 4، اجرای

 ۹ جشــن در محله های مختلف با هدف ترویج شعائر دینی 
 و ایجاد فضای نشاط و شــادی را برنامه ریزی کرده که این 
جشــن ها با حضــور گســترده مــردم همراه بود اســت.
مناطــق فرهنگــی  هــای  معاونــت   مدیرهماهنگــی 

 ۱۵ گانه شــهرداری اصفهــان گفت: منطقه 6 شــهرداری 
اصفهان از دیگر مناطقی اســت که برگــزاری برنامه های 
 متنوعی را در دســتور کار خود قرار داده کــه از جمله آنها 
می توان به اجرای جشن های خیابانی در سطح خیابان های 
منطقه با هدف ایجاد نشاط و شادمانی و اجرای طرح جدید 

»محله کرامت« در محله همت آباد اصفهان اشاره کرد.
 وی از عمــوم شــهروندان اصفهانــی دعــوت کــرد تا در 
 جشــن های ویژه دهــه کرامت که تــا امروز  ادامــه دارد، 

شرکت کنند.

ساماندهی اراضی فاقد سند 
اصفهان

برگزاری جشن های دهه کرامت 
با رويکرد محله محوری 

شهرداریهالل احمردادگستری 

آزمون استخدامی هالل احمر 
29 مردادماه برگزار می شود

راه اندازی 1۰۰۰ جلسه قرآنی 
مردمی در کشور

مدیرعامل جمعیت هالل  احمر اســتان اصفهان گفت: این 
جمعیت برای تکمیل کادر کارکنان خود، آزمون استخدامی 

در تاریخ 2۹ مردادماه برگزار می کند.
محســن مؤمنی در نشســت خبری با اصحاب رسانه ضمن 
گرامیداشت دهه کرامت و تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: 
هالل احمر یک نهــاد غیردولتی بوده کــه در زمان رخداد 

حوادث، معین دولت است.
وی با بیان اینکــه نیروهای هالل احمر در حــوزه اقدامات 
بشــر دوســتانه و در مواقع نیاز به کمــک دولت ها می آیند 
افزود: فعالیت های هــالل احمر در ســطح منطقه و جهان 
 زیر نظر صلیب ســرخ صورت می گیرد.مدیرعامل جمعیت 
هالل  احمر اســتان اصفهان ادامــه داد: در همین راســتا 
تعامالتی با کشــورهای دیگر داریم که در یک سال اخیر از 
صلیب ســرخ اتریش و دانمارک تیم هایی به اصفهان ســفر 

کردند و از آخرین امکانات هالل احمر استان بازدید نمودند.
مدیرعامل جمعیت هالل  احمر اســتان اصفهــان در پایان 
اعالم کرد: ایــن جمعیت برای تکمیــل کادر کارکنان خود 
آزمــون اســتخدامی در تاریــخ 2۹ مردادمــاه ۹۵ برگزار 
 می کند که از بین نیروهای داوطلب و جوانان عضو جمعیت 
هالل احمر، کســانی که شرایط الزم اعالم شــده را داشته 

باشند جذب خواهند شد.

رییس سازمان دارالقرآن الکریم با بیان اینکه یک هزار جلسه 
قرآنی مردمی تا پایان ســال در سراســر کشــور راه اندازی 
می شود، گفت: دستورالعمل راه اندازی انجمن خیران قرآنی 
یک ماه گذشته ابالغ شــد.مهدی قره شــیخ لو در همایش 
تخصصی حافظان کل قرآن کریم با بیــان اینکه حدود ۱۱ 
سال است که مســئولیت برگزاری آزمون های حفظ قرآن 
کریم در کشور با ســازمان تبلیغات اســالمی است، اظهار 
داشت: در ۱۱ ســال گذشــته، ۵4 هزار نفر در آزمون های 
حفظ ۱۰ جزء، 2۰ جزء و کل قرآن کریم ثبت نام کرده اند و از 
این تعداد نزدیک به ۱۰ درصد آنان یعنی ۵ هزار نفر مدرک 
تخصصی درجه ۱ تا ۵ را دریافت کرده اند.وی افزود: اســتان 
اصفهان همواره یکی از استان های برتر در بخش حفظ قرآن 
کریم از نظر تعداد حافظان و کیفیت حفظ بوده است، دومین 
دوره همایش تخصصی حافظان کل قرآن کریم در اصفهان 
برگزار شد و این همایش ها، در ســایر استان ها به مرور زمان 
 برگزار می شــود. رییس ســازمان دارالقرآن الکریم، افزود: 
رهبر معظم انقالب اســالمی در ســال های گذشته مطرح 
کردند که الزم است تا ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم داشته 
باشیم. برای این کار باید حافظان قرآن کریم هر یک جلسات 
قرآنی را در محل سکونت و یا مساجد و حسینیه ها تشکیل 

دهند.

دارالقرآن 

قلم زنی از ریشــه دارترین هنر های دنیا و در ایــران و اصفهان نیز 
دارای سابقه ای بسیار طوالنی و درخشان است، اما به گفته یکی از 
هنرمندان قلم زن اصفهانی این هنر امروز درگیر مشکالتی شده و 

به دنبال جان تازه ای است.
یکی از شناخته شده ترین هنرها در استان اصفهان قلم زنی است و 
هنرمندان این دیار از دیرباز  تاکنون ذوق و استعداد سرشار خود را 

در این هنر به رخ جهانیان کشیده اند.
هنر زیبای قلم زنی که بیانگر فرهنگ و تمدن اقوام ایرانی اســت 
ســابقه دیرینه و تاریخی دارد. این هنر ابتدا با حجاری روی بدنه 

کوه ها و خانه های قدیمی و قصر پادشاهان دیده شده است و بعدها 
حجاری به حکاکی روی ســنگ های قیمتی مانند ســنگ عقیق 

تغییر یافت.
در فرهنگ معین بــرای تعریف واژه »قلم زنــی« این چنین آمده 
است: نویسندگی، نقاشــی و یکی از هنرهای زیباست و آن ایجاد 
نقوش جانوران و گیاهان و طرح هــای مختلف روی نقره یا فلزات 
 دیگر است. در هنگام عمل، استاد به وسیله قلمی فلزی و یا منقاش

 نوک تیز فوالدی که دارای دســته ای چوبی اســت کار می کند و 
ساخت اشیای فلزی توسط دواتگران انجام می شود.

در اصل فلزاتــی از جمله طال، نقره، مس و فــوالد زمینه حکاکی 
خطوط و نقوشــی بســیار زیبا و پرمفهوم قرار گرفــت و به هنر 

»قلم زنی« معروف شد.
هنر قلم زنی که سابقه ای بســیار تاریخی و طوالنی دارد و یکی از 
رشته های هنرهای سنتی ایران است در دسته بندی انجام شده، 
در رده هنرهای صناعــی و در گروه فلزکاری قــرار دارد، این هنر 
سنتی در 6 سبک برجسته، عکســی، زمینه پر، منبت، مشبک و 

قلم گیری انجام می شود.
این هنر که از قدیمی ترین هنرهای دنیاست متاسفانه این روز ها 
حال و روز خوشی ندارد و مشــکالتی دامن گیر این هنر شده که 

صدای اعتراض برخی از فعاالن این عرصه را بلند کرده است.
محمدعلی ســاعی اصفهانی از هنرمندان قلم زنــی در گفت وگو 
با خبرنگار تســنیم درباره فعالیتش در این عرصه اظهار داشت: از 
تابستان ســال 4۵ به دعوت برادرم وارد این عرصه شدم و امسال 

پنجاهمین سالی است که مشغول به قلم زنی هستم.
وی پیرامون قدمت این هنر افزود: براســاس پژوهش های انجام 
شده انسان های  غارنشــین با حکاکی روی بدنه غارها با یکدیگر 
ارتباط برقرار می کردنــد و این هنر از زمان غار نشــینی تاکنون 

همچنان زنده و پویاست.
این قلم زن اصفهانی ادامه داد: خوشــبختانه ایران در این زمینه از 
همه دنیا موفق تر بوده و هنرمندان ایرانی توانســته اند با قلم زنی 
نقش هایی از قبیــل خط های ســیار زیبا، طرح های اســلیمی، 
صورت ها، تذهیب و دیگر نقش هــای زیبا، هنر خود را به جهانیان 

معرفی کنند.
وی پیرامون مشکالت این عرصه افزود: متاسفانه رکود بی سابقه ای 
که بر کشور حاکم است در همه بخش های کشور تاثیر بسیار بدی 
داشــته که این هنر نیز یکی از همان بخش هایی است که از این 

بابت متحمل ضرر شده است.
ســاعی با انتقاد از هزینه هــای گزافی که برای برگــزاری برخی 
ســمینار ها و همایش های بی نتیجه صرف می شــود، افزود: اگر 
مسئوالن هزینه  یکی از این سمینارها را در یکی از اصناف تزریق 

کنند، قطعا آن صنف و صنعت جان تازه ای خواهد گرفت.
وی در ارتبــاط با صــادرات محصــوالت این هنــر تصریح کرد: 
متاسفانه در این زمینه هیچگونه صادراتی نداریم؛ چراکه با اغلب 
کشورهایی که با این هنر آشنا هستند و هنر ما برای آنها شناخته 

شده است ارتباط نداریم.

هنرمند قلم زن اصفهانی مطرح کرد:

هنر اصیل »قلم زنی« اصفهان در انزوا

فرماندار اصفهان با اشــاره به جایگاه خون شهدا در حفظ امنیت 
و استقالل ایران اســالمی، گفت: مهم ترین رسالت امروز جامعه 

اسالمی، پاسداری از خون شهداست. 
فضــل ا... کفیــل در یــادواره ۱۰۰۰ شــهید شــرق اصفهان 
افــزود: این شــهدا با نثــار خــون خــود، امنیت، اســتقالل 
و آزادی را بــرای جامعــه امــروز ایــران بــه ارمغــان آوردند.

 وی با اشــاره بــه جایــگاه و نقش انقــالب اســالمی در تبیین 
ارزش های اســالمی در جهان اســالم، ادامه داد: به برکت خون 

 شهدا ،انقالب اســالمی به سراســر جهان صادر شــده است و 
نهضت های بیداری اسالمی در پرتو این ارزش ها در جهان اسالم 
تجلی پیدا کرده اســت. فرماندار اصفهان افــزود: امروز برگزاری 
یادواره برای شهدا، به نوعی گرامیداشــت یاد و راه شهداست که 
در این زمینه رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید دارند که حفظ یاد 
و خاطره شهدا کمتر از شــهادت نیست.وی برگزاری هشت شب 
برنامه در منطقه اژیه اصفهان را ابتکاری خوب و مناسب دانست 
 و افــزود: برگزاری چنیــن برنامه متمرکزی در شــرق اصفهان

 بی نظیر بوده است.رییس ســتاد یادواره الله های شرق تصریح 
کرد: قطعا زحمات عزیزان به صورت داوطلبانه و مردمی، جزئی از 

ادای دین به شهداست که به زیبایی تحقق یافت.
کفیل پیام یادواره را امانتداری و تجدید میثاق با شــهدا عنوان 
 کرد و گفت: یکــی از پیــام های یــادواره که همــواره متذکر 
 می شویم، امانتداری از یاد و پیام شــهدای این مرز و بوم است و 
 در این خصــوص باید گفت؛ ما میهمــان شــهدا و امانتدار این

 عزیزان هستیم.

فرماندار اصفهان:

مهم ترين رسالت امروز جامعه اسالمی، پاسداری از خون شهداست
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پیشنهاد سردبیر: 
استقالل و پرسپولیس اخراج می شوند؟

حسین ماهینی که در دیدار پرسپولیس و صبای قم به طارمی پاس گل 
داد، اعالم کرد: تنها حاشــیه می تواند این تیم را از مسیر خود دور کند. 
مدافع سرخپوشــان گفته با این کادرفنی و بازیکنــان همه چیز برای 

موفقیت فراهم  است.

فقط حاشیه، پرسپولیس را 
خراب می کند

ریو2016

هنوز نمی توان در مورد قابل اســتفاده بــودن کفش های چاپی 
ســه بعدی نظر داد؛ اما برخی از تولیدکنندگان پوشاک ورزشی 
در تالش برای تولیــد نمونه های جدید بــوده و حتی در برخی 
موارد از فناوری چاپ سه بعدی در تولید نمونه اولیه کفی کفش 

استفاده کرده اند.
 آدیداس ســال گذشــته با محصوالت مفهومــی مانند کفش 
ورزشــی ســه بعدی فیوچرکرافت )Futurecraft( به نمایش 
پتانسیل این فناوری پرداخت که بخش هایی از آن با مواد چاپی 

سه بعدی ساخته شده بود. 
این شــرکت اکنون یک نمونه آماده استفاده را برای ورزشکاران 
تحت حمایت خود در المپیک ریو تولید کــرده و آن را »کفش 
چاپی سه بعدی برندگان« نامیده است و همانطور که پیداست، 

تنها به مدال آوران اهدا خواهد شد.
 این کفش برخالف مفهوم فیوچرکرافــت، دارای رویه فناوری 
پرایم نیت)primeknit( و کفی چاپی ســه بعدی است. پشتی 
کفش نیز با چاپ سه بعدی ســاخته شده که تا پیش از این دیده 
نشده اســت. آدیداس با ادغام پشــتی کفش به کفی توانسته از 
فرآیند مرسوم چسب زدن یا دوختن بخش های مختلف کفش 
خودداری کند. ایــن کفش با موفقیت آزمایش و تایید شــده و 
می توان از آن برای دویدن استفاده کرد. هنوز جزییاتی در مورد 

نمونه فروشی این کفش ارائه نشده است.

کمیته ملی المپیک کنیا اعالم کرد که »جان آنزرا« به کشورش 
برگشته و پرونده او به سرعت به جریان افتاده است.

 آقای »آنزرا« متهم اســت برای مخفی کــردن دوپینگ یکی از 
ورزشکاران کنیا به جای او نمونه ادرار داده است. رییس کمیته 
 ،Kip Keino ملی المپیک کنیا در گفت وگو با رســانه محلــی
این موضوع را تایید کرد و گفت: واقعا باورمان نمی شــود چطور 
این اتفاق افتاده؛ او چطــور خودش را به آنجا رســانده و حتی 
اســناد مرتبط را هم امضا کــرده)!( او اصــال در کاروان تیم ما 
 حضور نداشــته و ما او را با خود به برزیل نبردیم. »آنزرا« یکی از 
مهم تریــن چهره های دوپینــگ در دوومیدانی دنیا به شــمار 

می رود. 
»مایکل روتیچ« یکی از مربیان رســمی تیم کنیا هفته گذشته 
به دلیل دادن پیشنهاد کمک به دوپینگ ورزشکاران بریتانیا از 

دهکده بازی ها اخراج شد.

پرافتخارترین ورزشــکار تمامی ادوار بازی هــای المپیک اعالم 
کرد قصد بازنشستگی از دوران حرفه ای اش را دارد.

مایکل فلپس تا کنون در چهار دوره از بازی های المپیک حضور 
داشــته که در آنها 27 مدال برای تیم ملی شنای آمریکا کسب 
کرده و از این بین 22 مدال طال بوده اســت. حاال این شــناگر 

آمریکایی به بازنشستگی اش فکر می کند.
 فلپس گفت: در المپیک چهار ســال آینــده نخواهم بود و روی 
حرفم می مانم. 24 سال می شود که در این رشته ورزشی هستم 
و همیشه تمام تالشم را به کار بسته ام تا موفق باشم. خوشحالم 

از اینکه کارم را این طور به پایان می رسانم.
فلپس پس از المپیک 2012 هم از دنیای شنا خداحافظی کرده 
بود، اما در نهایت تصمیم به بازگشــت به مسابقات گرفت. او در 
ســی و یکمین دوره بازی های المپیک تا کنون چهار مدال طال و 
یک نقره کســب کرده و مجموع مدال طالهای خود در المپیک 
را به عدد 22 رسانده است. به نظر می رسد شنای 4 در 100 متر 

مختلط، آخرین رقابت حرفه ای فلپس باشد.
 وی تصریح کرد: همیشــه می خواســتم که به رشــته ورزشی 
شنا نزدیک باشــم. من آماده بازنشستگی هســتم و از این بابت 
خوشحالم. اکنون به نســبت چهار سال گذشته، به لحاظ فکری 
وضعیت بهتری دارم و آماده این هستم که با پسر و همسرم وقت 

بگذرانم.
 شناگر 31 ســاله تیم ملی آمریکا در پایان خاطرنشان کرد: در 
المپیک 2020 توکیــو هم حضور خواهم داشــت، اما به عنوان 
شــرکت کننده در آنجا رقابت نخواهم کرد. دیگر بس اســت و 
پس از شنای 4 در 100 متر مختلط، به دوران حرفه ای ام پایان 

خواهم داد.

هدیه آدیداس به طالیی های ریو؛ 

کفش ورزشی سه بعدی!

 تست دوپینگ مربی
 به جای ورزشکار

فلپس: آماده بازنشستگی هستم

فضای مجازی

زالتان ابراهیموویچ، مهاجم منچســتریونایتد سابقه پوشیدن پیراهن 
تیم های بارســلونا، میالن، یوونتــوس و اینتر را دارد و بــا این تیم ها 
قهرمانی های متعددی به دست آورده اســت. با این حال او مدعی شد 

که یونایتد بزرگ ترین تیمی بوده که به عضویتش درآمده است.
 او گفت:»وقتی به تمرینــات می آیم، کارهــا و برنامه هایی که داریم 
بسیار بزرگ اســت. تاریخ باشــگاه،بازیکنانی که اینجا بازی کرده اند، 
تمام توجهی که باشــگاه به خود جلــب می کنــد، هوادارانی که در 
همه  شــهرها حضور دارند. هر جا که می روم آنها را می بینم. ســطح 
این باشگاه بسیار باالســت. من برای بارسلونا، یوونتوس و میالن بازی 
کرده ام و فکر می کنم یونایتــد یک قدم جلوتر باشــد. فکر نمی کنم 
افراد زیادی وجود داشــته باشند که شــانس بازی کردن برای چنین 
باشگاه هایی را داشته اند یا خواهند داشــت. من در تمام این باشگاه ها 

موفق بوده ام و امیدوارم اینجا هم موفق باشم.«

  ژوزه مورینیو، ســرمربی  پرتغالی منچســتریونایتد با ارائه پاســخی 
 دندان شــکن بــه منتقدان سیاســت های نقــل و انتقاالتــی تیمش، 
 قبل از شــروع فصــل جدید لیــگ برتر انگلیــس، بازی هــای روانی 
خاص خود را شروع کرد. او در پاسخ به انتقادات گفت: »ظرفیت، شهرت 
و کاریزمای باشگاه اهمیت دارد، نه قدرت اقتصادی. بعضی از مربیان به 
 خودشان شک دارند و نمی توانند بهترین تصمیم ممکن را اتخاذ کنند.
 عده ای از مربیان تصور می کنند ما هدف مشــخصی نداریــم؛ اما واقعا

 این طور نیست و  از روز اول می دانستیم چه می خواهیم.«
 او ادامه داد: »اهداف مشــخصی داشــتیم و حاال به آنچه می خواستیم، 
 رسیده ایم. تیم قدرتمندی ســاخته ایم و آماده شــروع فصل هستیم.
  از نــوع حضــور تیمــم در فصــل نقــل و انتقــاالت راضی هســتم.

 ما فوق العاده بودیم، تیم خوب مــا نیاز به قدم های رو بــه جلو و زمان 
دارد.«

زالتان: یونایتد  بزرگ ترین 
باشگاه من بوده است

شروع بازی روانی 
آقای خاص

فهرســت تیم ملی اعالم شــد؛ اما همچنان خبری از امید عالیشاه در تیم 
ملی نیست. عالیشاه این فصل را خوب شــروع نکرد و مقابل سایپا نمایش 
جالبی ارائه نداد، اما در سه بازی قبلی تیمش بهترین بازیکن سرخ ها بوده 
است و همه از توانایی هایش حرف می زنند. عالیشاه تنها چند ساعت بعد از 
نمایش فوق العاده مقابل صبا باز هم فهرست تیم ملی را بدون نام خود دید.

گفته می شود کی روش به خاطر شــرکت نکردن در کار تیمی و تک روی، 
عالیشاه را دعوت نکرده است. البته برخی دلیل این مسئله را فنی نمی دانند 
و می گویند چون فصل قبل عالیشاه به حرف کی روش گوش نداد و در جام 

حذفی به میدان رفت دیگر به تیم ملی دعوت نمی شود.

چرا عالیشاه به تیم ملی 
دعوت نشد؟

 باز هم پرسپولیس در فیفا؛ 
اومانیا شکایت کرد

 چرا آندو با قلعه نویی 
آشتی کرده است؟

در ستایش کیانوش رستمی؛ 

اوشبیه هیچ کس نبود

انگار که همه چیز روی یک برنامه حســاب شــده 
پیش می رفت، این داستان دراماتیک اولین طالی 

المپیک ایران در المپیک ریو 2016 بود.
شــب طوالنی ایرانی هایــی که هــزاران کیلومتر 
 دورتر از ریــو پای تلویزیون منتظر نشســته بودند 
پایان خوشــی داشــت، پایانی به زیبایی باال بردن 
یک هالتر سرخ و آبی و فریاد زدن نام ایران، سجده 
 شــکر و البته در آن البه ال، لبخندی غرور آمیز که 
نمونــه اش را کمتر همراه ورزشــکاران ایرانی ریو 
2016 دیــده ایم. لبخنــدی حاکــی از اطمینان، 
 قدرت و بــه نشــانه فتــح طالیی کــه فقط حق 

کیانوش رستمی بود.
این طال؛ اما به این سادگی ها به دست نیامد.

 یــک وزنــه بــردار عجیــب و غریــب چینــی 
سایه به ســایه کیانوش رســتمی پیش می رفت و 
البته مثل کابوســی برای رویای ما در تعقیب مدال 

طال بود. 
او که 6بار برای برداشتن وزنه، روی تخته آمد تنها 
دوبار در برداشــتن وزنه ها موفق بــود و هر دو بار 
 در آخرین حرکت یک ضرب و دو ضرب ســنگین، 
وزنه ها را باالی ســر بــرد، چیزی که بــه عقیده 
گزارشگر مصاحبه دسته 85 کیلوگرم وزنه برداری، 
شگرد این چینی قدرتمند برای به هم زدن اعصاب 

حریفانش بود.
اما کیانوش رســتمی از آن دســته وزشکارهاست 
که فقط برای کســب طال بــه میدان آمــده بود و 
 کاری به مشــکالتی مثل داوری، آب و هوا و سایر 
بهانه های معمول نــدارد؛ بنابرایــن او ابتدا در 3 
حرکت یک ضرب و ســپس در 3 حرکت دو ضرب 
کار خود را به نحواحســن انجام داد و با شکســت 
رکــورد المپیک قهرمانــی خود را قطعــی کرد و 

ایرانیان را در ساعتی غیر معمول به جشن طلبید.

از کیانــوش اولین قهرمــان طالی ایــران در ریو، 
اکت تماشایی اش بعد از برداشــت وزنه ها؛ دست 
چپ روی سینه و سری به نشــانه تعظیم را به یاد 
خواهیــم آورد. همین طــور آن لبخنــد لعنتی و 
دوســت داشــتنی روی وزنه نهایی217 کیلویی 
که شــیطنتی خاص در آن بود.شــیطنتی دوست 
داشــتنی و خواســتنی و از همــان چیزهایی که 
 البد باید هر 4 ســال بگــذرد و المپیک بشــودو تا

 شبیه اش را ببینیم. 
 البته کیانوش شــبیه به هیچ کس نبــود. اوبعد از 
ســال ها تمرینات مشــقت بار در حالی با تشویق 
ایرانی هــای حاضر درســالن وزنه بــرداری روی 
سکوی اول ایستاد که از اول هم معلوم بود قهرمان 
می شود ، حتی اگر سنگ از آســمان ریو می بارید 
 و زلزله می آمــد . چه خوب که فعــال یکی مثل او

 هست ؛ یکی که اشتباه نمی زند!

چهره روزقاب روز

دربی تبریز هم مثل بازی پیکان و استقالل شــاهد یک آشتی کنان 
عجیب بود و آندرانیک تیموریان قبل از شــروع بازی سراغ قلعه نویی 
رفت تا کدورت های به وجود آمده بین او و ســرمربی تراکتور از بین 
برود. برای خیلی ها جای ســوال دارد که چطــور کاپیتان تیم ملی و 
بازیکن ماشین سازی حاضر شــده چنین کاری انجام دهد. روزنامه 
ایران ورزشی پاسخ ســوال این افراد را داده و نوشــته: آشتی آندو و 
قلعه نویی می تواند سرمنشــأ تحوالتی در آینده باشد. برخی ها اعتقاد 
دارند که روزی دوبــاره قلعه نویی به اســتقالل بازمی گردد.احتماال 

همان روزها آندو هم دوباره فرصت بازی در استقالل را خواهد یافت.

باشگاه پرسپولیس به زودی درگیر یک پرونده حقوقی دیگر در فیفا خواهد 
شد. پس از شــکایت مایکل اومانیا، مدافع پیشــین این تیم برای گرفتن 
طلبش از این باشگاه، مسئوالن پرســپولیس در مذاکره با این بازیکن برای 
گرفتن تخفیف به توافق نرسیدند و مدافع کاستاریکایی خواهان کل مبلغ 
طلبش از این باشگاه شد. شنیده می شــود اومانیا مشغول تنظیم شکایت 
جدیدی از باشگاه پرسپولیس به فیفاست که در آن خواهان گرفتن غرامت 
دیرکرد در پرداخت پولش شــده اســت. به این ترتیب اگر این شکایت به 
فیفا ارسال شود ممکن است دردسر جدیدی برای پرسپولیس ایجاد شود و 

باشگاه از این بابت به مشکل بخورد.

02

درحاشیه

در دو هفتــه اخیر ، در بــازی های ورزشــگاه آزادی ، 
دو تیم اســتقالل و پرســپولیس درحالی که از ســوی 
 نهــادی قدرتمنــد در برگــزاری مســابقات ،حمایت

 می شدند ، توانستند سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال 
 را مقهور کنند و مانــع از تبلیغات محیطی انحصاری در 
لیگ برتر شوند.اتفاقاتی که چند ده میلیاردی خسارت 
را روی دست ســازمان لیگ می گذارد. مهدی تاج که 
در این مدت تهران نبوده و به مالزی ســفر کرده بود، در 
بازگشت به تهران به شدت از اتفاقاتی که افتاده دلخور 

است.
اینکه نهاد باالدســتی اش با حمایــت از دو تیم تهرانی 
و البته تراکتورســازی قصــد دارد مســیر درآمدزایی 
لیگ را مسدود کند، برای فدراســیون ضربه ای بزرگ 
و مهلک اســت و درحالی که لیگ دقیقا در آخرین روز 
قبل از شروع فصل ، تازه توانســت با اسپانسر جدیدش 
 قرارداد ببندد ، حاال اسپانســر قرمز و آبی ها که قرارداد

 اولیه اش فقط قرار بوده برای یک سامانه پیامکی باشد، 
 دارد تمام لیــگ را تحت تاثیر قرار می دهــد. اینکه در

 مهم ترین بازی هفته لیگ به اسپانســر اجازه تبلیغات 
نداده اند ، خســارتی تا 10 میلیارد تومــان را می تواند 
به همراه داشــته باشد.  این حرکت ســه تیم پرطرفدار 
اما دقیقا در تضاد بــا قوانین فیفا و لیگ اســت. اینکه 
تیم هایــی از لیگ یک کشــور ، کارتلــی اقتصادی را 
تشــکیل دهند ، با پروتکل های بین المللی تضاد دارد 
و البته مشکل دیگرش این اســت که مجری انحصاری 
درآمدزایی از لیگ ، سازمان لیگ است ، نه باشگاه های 
لیگ برتری. حاال با این تصمیم ، سازمان لیگ به عنوان 
مجری برگزاری مســابقات ، این حــق را دارد که اجازه 
برگزاری مســابقات را ندهد. علی کفاشیان نایب رییس 
فدراســیون فوتبال ، هفته قبل نامه ای شدید اللحن را 
در این باره برای این سه تیم زده بود. باشگاه پرسپولیس 
هم در عمــل در نامه ای پاســخ داده بــود ممانعتی از 
تبلیغــات محیطی لیگ نمــی کند؛ امــا در نهایت در 
ورزشــگاه آزادی ، مانع از تبلیغات محیطی شــدند. در 
پی این اقدام ، ســازمان لیگ که دو هفته با این تیم ها 
مدارا کرده، حاال با مدیران این سه تیم با موضعی دست 
باال برخورد کرده است. آنها حاال تهدید به اخراج از لیگ 
شــده اند. تصمیمی که اگرچه در عمل ، امکان وقوعش 
خیلی نیست اما تهدیدی است که اجازه سوءاستفاده از 
 این تیم ها را توسط گروه های تبلیغاتی منفعت طلب ،

 می گیرد.

دعوا در لیگ برتر؛ 

استقالل و پرسپولیس
 اخراج می شوند؟

در آستانه سفر تیم ملی فوتبال ایران به ایتالیا مهدی تاج، رییس 
فدراسیون فوتبال به همراه محمدرضا ســاکت، رییس سازمان 
تیم های ملی در اردوی این تیم حاضر شدند. رییس فدراسیون 
فوتبال با تبریک میالد حضرت امام رضــا )ع( اظهار کرد: خیلی 
خوشــحالم که در ابتدای رقابت های نهایی انتخابی جام جهانی 
در کنار شما، اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم ملی هستم.  البته 
جای آقای کی روش بسیار خالی است و ایشان به شما در ایتالیا 
اضافه خواهند شد. من تقارن میالد امام هشتم را با آغاز اردوهای 
تیم ملی برای حضور در رقابت هــای نهایی انتخابی جام جهانی 
 را به فال نیک مــی گیرم. ما ایرانی ها معتقدیــم هر چه داریم از

 امام رضا )ع( است و حتما با توســل به این امام رئوف، می توانیم 
ملت ایران را به شادی های بزرگی برسانیم.

 تاج با اعــالم حمایت دوباره فدراســیون فوتبــال از کی روش و 
تیم ملی گفت: فدراسیون فوتبال به صورت جدی بنای حمایت 
از مجموعه تیم ملی را دارد و این حمایت چه از تیم ملی و چه از 
ســرمربی تیم ملی ادامه خواهد داشت.  وی گفت: کی روش یک 
مربی با دانش و بســیار سیستماتیک اســت. به نظر من دو نکته 
بارز در وی  وجود دارد. یکی اینکه شخصیت بسیار کاریزماتیکی 
دارد و دیگری اینکه کار خود را به شــکلی بســیار سیستماتیک 

پیش می برد.  
رییس فدراســیون فوتبال با اشاره به اضافه شــدن جواد نکونام 
به کادر فنی تیم ملــی گفت: از قبل این موضــوع مورد موافقت 
بنده و ســرمربی تیم ملی بود؛ اما به دالیلی ایــن موضوع کمی 
 عقب افتــاد. به هر حــال این بازی روزگار اســت کــه یک روز 
 یک نفر در میــدان بازی می کند و یک روز بــه دنیای مربیگری 

می رود.  حضــور نکونام در تیم ملــی به نظر من اتفاق بســیار 
 خوبی بود که رخ داد و باید بگویم این موضوع با پیشــنهاد آقای 
کی روش بود. من بــه آقای نکونام هم گفتم کــه این انتخاب به 
طور کامل مورد حمایت فدراسیون فوتبال است.  آقای میکاییل 
هم را که در اردو دیدم، هر چنــد به طور کامل در جریان موضوع 
اضافه شدن ایشــان به کادر تیم ملی بودم. تاج با آرزوی سالمتی 
برای افشین پیروانی، اظهار کرد: مطمئن هستم با رفع بیماری، 
 ایشــان می تواند در مقطع بعــدی در بازی هــای پیش رو کنار 

تیم ملی باشد.
 وی با بیان اینکه همه ما یکی هســتیم و بایــد از پرچم مقدس 
تیم ملی حفاظت کنیم، گفت: تالشــمان این بــوده که هر چه 
در توان داشــته ایم بتوانیم برای تیم ملی فراهــم کنیم. دنبال 
 این بودیم که مشــکالت را به حداقل برســانیم و فضای عمومی 
 تیم ملی باید آرام و مناســب باشــد. تاج با اشــاره به نظم باالی

 تیم ملی اظهار کرد: این موضوع مورد تاکید جدی فدراســیون 
فوتبال اســت. این نظمی که در تیم ملی وجود دارد مثال زدنی 

و بسیار عالی است. 
 این موضوع هم مــا را به نتیجه می رســاند و هــم اینکه باعث

 می شود از ما بداخالقی دیده نشــود. هر چند زمینه ما برخورد 
با هر نوع بداخالقی اســت؛ اما امیدوارم مثل این سال ها ما هیچ 

موردی را شاهد نباشیم.
وی با تاکیــد بر اهمیت تیم ملــی اظهار کــرد: اولویت ما بدون 
تردید تیم ملی اســت و حتی ممکن اســت در این راه لیگ هم 
تحت تاثیر قرار بگیــرد. االن این اتفاق افتــاده و بعدا هم ممکن 
اســت این اتفاق بیفتد. هر جا الزم باشــد به هر شــکلی از تیم 

ملی حمایــت می کنیم و همــه اتفاقات فوتبالی در این کشــور 
تحت تاثیــر تیم ملی خواهــد بود.  چهار ســال پیــش ما باید 
در ســه بازی آخر پیروز می شــدیم تا به جام جهانی برســیم 
 و در این راه مــا لیگ را تحت تاثیــر قرار دادیم. هــر اتفاق و هر 
نتیجه ای رقم بخورد حمایت ما از تیم ملی بســیار جدی اســت 
و امیــدوارم با کادر فهیمی کــه داریم و بازیکنان بســیار خوبی 
 که در اختیار تیم ملی است به بهترین شــکل ممکن بازی ها را 

آغاز کنیم.
 اگر خدای ناکرده تیم ملــی نتواند به جام جهانــی برود، خاک 
مرده ای بر کل لیــگ و فوتبال ایــران ریخته می شــود. ما آن 
روزهای ســخت را قبال تجربه کرده ایم و به همین خاطر اســت 
که حاال اهمیت تیم ملی را به خوبی درک می کنیم.  ســرمربیان 
باشگاه ها جای تشــکر دارند؛ چرا که به بهترین شکل ممکن از 

تیم ملی فوتبال حمایت می کنند.
پس از صحبت هــای رییس فدراســیون فوتبال، ســید جالل 
حســینی هم به نمایندگی از بازیکنان تیم ملی اظهار کرد: باید 
از شما به ویژه به خاطر رفع مشــکل بازیکنان سرباز تشکر کنم و 
امیدوارم با تالش بازیکنان بتوانیــم نتایج خوبی را برای تیم ملی 

رقم بزنیم.
 در پایــان اوســیانو بــا قدردانــی از تــالش هــای رییــس 
فدراســیون فوتبال گفــت: در این مــدت رییس فدراســیون 
 خیلی تــالش کردند و مــا خودمان تغییــرات ایجاد شــده را 
دیده ایم و امیدوارم که بتوانیم پاسخگوی زحمات رییس محترم 
فدراسیون فوتبال باشــیم و مطمئنا این حمایت می تواند در راه 

رقابت های انتخابی جام جهانی بسیار مهم باشد.

خطریکهفوتبالایرانراتهدیدمیکند

سجده شکر پس از پیروزی
نشان از  معنویت ملت دارد

   رهبر انقالب می فرماینــد: آن جوانی که بعد از پیروزی، ســجده شــکر به جا 
می آورد، یا فریاد بلندی بــا نام بزرگان دین از حنجره خــارج می کند...این دارد 

معنویت و استقامت ملت را معرفی می کند.
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روان شناسی شخصیت 

داستان  کوتاهحکایت 

پیشنهاد سردبیر: 
رازی برای شادی 

19
32

ره 
ما

 ش
کو

دو
سو

19
31

ره 
ما

 ش
کو

دو
سو

ب 
جوا

سودوکو

2  7    4   
   9  4 7 3  
3  4 6 2   9 8 

8  6 2    1  
 4      8  
 2    9   4 

4 6   7 1 8  3 

 3 2 4  8    
  5    1  6 

 

9 7 1 3 4 8 2 5 6 
5 4 8 2 6 7 9 3 1 
2 6 3 5 9 1 8 4 7 

6 8 7 9 1 4 5 2 3 
1 9 5 6 3 2 7 8 4 
3 2 4 8 7 5 6 1 9 

4 5 6 7 8 3 1 9 2 
7 3 2 1 5 9 4 6 8 
8 1 9 4 2 6 3 7 5 

 

دانستنی ها

آیا می دانید فندک قبل ازکبریت اختراع شد.
 آیا مــی دانید بیشــتر ســر دردهای معمولــی از کم نوشــیدن آب

 است.
آیا می دانید زکریای رازی به غیر از الکل، کاشف گوگرد هم هست.

 آیا می دانید رکورد ضربــه زدن به توپ پینگ پنــگ در مدت زمان 
۶۰ ثانیه ۱۷۳ ضربه است.

آیا می دانید مهم ترین عامل افزایش طول عمر، داشتن تناسب اندام 
به همراه وزنی مناسب است.

آیا می دانید ۷۰ درصد جمعیت ایران زیر ۳۰ ســال سن دارند و ایران 
جوان ترین جمعیت دنیا را دارد.

 آیا می دانیــد خــوردن کاهو مانــع ریزش و ســفید شــدن موها 
می گردد.

آیا می دانید آب دریا دارای طالست و این مقدار در حدود ۴ گرم در هر 
میلیون تن آب است.

آیا می دانید یک نوع وزغ وجود دارد که در بدن خود ســم کافی برای 
کشتن ۲۲۰۰ انسان را دارد.

روان شناسی

به تو چه!
تا به حال برایتان پیش آمده که در یک شــیرینی فروشی بزرگ سه 
طبقه و در صف نوبت خرید شــیرینی ایستاده باشــید و همان طور 
که بیکار و بی حرکت منتظر نوبت خودتان هســتید، کم کم به فکر 

بیفتید که: 
»عجب شیرینی فروشی بزرگی!... چه دم و دستگاه و تشکیالتی! یه 
طبقه نون، یه طبقه کیک و شیرینی، یه طبقه کافی شاپ!... وای چه 

سرمایه ای، چه پول بی زبونی اینجا خوابیده!...«
و حاال کم کم به قســمت های خطرناک اخالقــی و خط قرمزهای 

ذهنی نزدیک می شوید: 
»یعنی این سرمایه با کسب و کار حالل به دست میاد؟« 

و بدون اینکه متوجه شوید لبخند شرورانه و تمسخرآمیزی می زنید 
و در ذهن ادامه می دهید: 

»بچه شــدی؟ معلومه که نه!... خدا می دونه چنــد نفر رو چاپیده و 
کاله سر چند نفر گذاشته که همچین سرمایه ای به هم زده...«

و بعد فکر می کنید که: 
»البته با چاپیدن چند نفر که همچین پولی به دست نمیاد بگو ملتی 

رو چاپیده...« 
و در نهایت نوبتتان می رســد. شــیرینی را می خریــد و با ذهنی 
مغشــوش، کدر و دود گرفته از افکار بیهوده محل را ترک می کنید 
و هرگز هم نخواهید فهمیــد آن ثروت از کجا آمده اســت؛ آیا ارث 
پدری بوده، پول دزدی بوده یا سرمایه به دست آمده با عرق جبین؛ 
که اگر بفهمید هم، نه ســودی برای خودتان خواهد داشت و نه هیچ 
کس دیگر. در مترو نشســته اید و به ســمت مقصد می روید. در دو 
طرف میله های حد فاصل بین قســمت آقایان و خانم ها، یک دختر 
و پسر به هم نزدیک شده اند و سخت مشغول شوخی و خنده و گپ 
و گفت هســتند. نه آنها با کســی کاردارند و نه کس دیگری با آنها 
 کار دارد، اما شــما در ذهنتان با آنها کار دارید و ولشــان نمی کنید:

 »جوون های ایــن دوره رو ببین، پاک وقیح شــدن!... چه اصراری 
هم دارن که حتما جلوی مردم با هم معاشــرت کنن. خب یه خرده 

دندون به جگر بذارید و برید یه جای خلوت با هم خوش باشید!«
ادامه دارد...

او ثروتمندترین فرد شــهر بود، اما زندگی شــادی نداشت. همه 
خویشــاوندان و دوســتانش از او پول قرض گرفته، اما هرگز پس 
نداده بودند. از این موضوع خیلی غمگین بود. روزی خویشاوندان و 
دوستانش را به میهمانی دعوت کرده بود؛ اما در همان شب سارقان 
به خانه اش دستبرد زدند. اصال نمی فهمید مردم شهرش که با آنها 

آنقدر مهربان بود، چرا با او چنین رفتاری می کنند.
بعد از این ماجرا هر روز غمگین و غمگین تر می شد. تا اینکه روزی 

یک راهب پیر پس از سفری طوالنی به خانه او رسید.
مرد ثروتمند حکایت رنــج و ناراحتی اش را بــه راهب پیر گفت. 
 راهب لبخندی زده و گفت: مــن رازی را در معبدی در باالی کوه

 گذاشته ام. آیا مایل هســتی برای گرفتن آن با من بیایی؟ اما باید 
بدانی که راه خیلی دور است و باید هزینه و توشه کافی برای سفر با 
خود برداری. او پذیرفت و از پی راهب به راه افتاد. راه بسیار طوالنی 
بود. آنها از چندین دهکده گذشــتند و کوه ها و دره های زیادی را 
پشت سر گذاشتند. در راه با مردم فقیر زیادی برخورد می کردند و 
راهب معموال از او می خواست که به آنها صدقه بدهد. پولی که مرد 
با خود برداشته بود، روز به روز کمتر می شد و او نگران بود که اگر 

پولش ته بکشد، چه کار باید بکند.
 راهب متوجه نگرانی او شــد و گفت: نگران نبــاش. من به تو قول 
داده ام که بعد از رســیدن به معبد باالی کوه، با شــادی به خانه 

بازگردی.پس از شنیدن حرف راهب، با طیب خاطر و بدون نگرانی 
همه پولش را در راه به مردم فقیر صدقه داد.

ســرانجام آنها به معبد رســیدند. مرد با عجله و بالفاصله از راهب 
درخواست کرد که راز شادی را به او بدهد.
راهب گفت: من راز شادی را به تو داده ام.

او با تعجب زیاد گفــت: کی چنین چیزی به مــن دادی؟ چرا من 
متوجه نشدم؟

راهب گفت: فعال که اینجا هستی، چند روزی در اینجا بمان.
مرد به ناچار پذیرفــت و چندین روز در معبد مانــد؛ اما کم کم از 
برگزاری روزانه مراســم دعا خواندن و قرائت کتاب مقدس توسط 
راهب های بودایی احســاس بی قراری و ناراحتــی کرد. به راهب 
مراجعه کرد و از او خرج و توشه ای درخواست کرد تا بتواند به خانه 

و شهرش برگردد.
راهب این بار هم به او گفت: من خرج سفر تو را قبال داده ام.

مرد دیگر مطمئن شد که راهب پیر یک دروغگو است. با ناراحتی 
معبد را ترک کرد و از دامنه کوه ســرازیر شــد. بعــد از کمی طی 
 راه، دیروقت شد. او خسته و گرســنه بود؛ اما هیچ پولی نداشت و

 نمی دانست چه کار باید بکند.
در این هنگام دهقان پیری او را دید و گفت: شــما همان کســی 

هستید که به من کمک کردید. اینجا چه کار می کنید؟
مرد به خاطر نیاورد که کی به این پیرمرد کمک کرده است. دهقان 
پیر با او مثل خویشاوند خود برخورد کرد و شب را میهمان دهقان 
 بود. روز بعــد، مرد به راهش ادامــه داد. در راه وقتی به مشــکلی

 بر می خورد، افــرادی که قبال به آنها کمک کــرده بود، به دادش 
رسیدند. سرانجام بدون هیچ پولی، اما شاد و خوشحال به خانه اش 
رسید، ناگهان متوجه شد که پیرمرد راست می گفت و راز شادی را 
به او داده است. آن راز ساده این بود که اگر با شادی و طیب خاطر 
به دیگران کمک کنی، این شادی و خوشحالی خیلی زود به خودت 
باز می گردد. مرد ثروتمند به خاطر آورد که در گذشــته، همیشه 
به امید جبران شــدن، به دیگران کمک می کرد و همین انتظار و 

برداشت نیز به خودش بر می گشت.

رازی برای شادی

هر چهره دارای ۳ قسمت است. قسمت پیشانی، قسمت میانی 
چهره )از ابرو تا نوک بینی( و قســمت پایینــی چهره )از نوک 

بینی تا چانه(. 
1- قسمت پیشانی: پیشانی مربوط به هوش و ذکاوت است 

که خود به ۳ قسمت تقسیم می شود: 
الف- یک سوم باالی پیشانی )نزدیک به رستنگاه مو(: 

این قسمت پیشانی مربوط به قدرت ذهن و انجام امور منطقی 
شخص شود. 

۱- خیلی باریک: بی تفاوتی صاحبش را می رساند. اگر برآمده، 
پهن و نوکدار هم باشــد جزو بدترین حالت است و نشانه کم 

هوشی، غرور، ذهن آشفته و افکاری نامرتب است. 

۲- باریک: اگر نوکدار هم باشد با رســتنگاه موی عقب، نشانه 
باهوشی و تفکر خوب و زیاد است. 

۳- بلند و وسیع: نشــانه هوش و اراده زیاد اســت. اگر صاف و 
انحنادار هم باشــد جزو بهترین حالت هاســت و نشانه تفکر 
خوب، منطقی و توانایی تصمیم گیری عاقالنه و صحیح است. 

اگر پهن و ابرو بد شکل باشد، باهوش محسوب نمی شوند. 
۴- خیلی بلند و وسیع: نشانه عادی بودن حاالت روانی است. 

5- پایین بودن رستنگاه مو: نشانه داشتن مشکالت شخصی با 
پدر و مادر است. از نظر مادی و معنوی نیز مشکل دارند. 

۶- عقب بودن رســتنگاه مو: نشــانه متفکر بودن و باال بودن 
ضریب هوشی است. 

به اولین باری که کاری را انجام داده اید، فکر کنید 
 یادگیــری موارد جدید، بــا ترس و اضطراب همراه اســت.

 به طور حتم همه این موارد همیشه در روند یادگیری وجود 
دارند. هر زمان که در حال یادگیری هستید و اعتماد به نفس 
ندارید باید به یاد آورید که این دلهره و نگرانی طبیعی است. 

کارهایی را انجام دهید که به تعویق انداخته اید 
مثال تلفن کردن به دوســتان، مرتب کــردن خانه، تعمیر 

ماشین، رسیدگی به باغچه و ... 
به کارهایی بپردازید که در آن مهارت دارید و آنها را 

خوب انجام می دهید 
به طور مثال شــنا، دویدن، آشــپزی، باغبانی، کوهنوردی، 
نقاشــی، نوشــتن و هر کاری را که می دانیــد در آن خوب 
هستید انجام دهید در نتیجه فکر شما متمرکز انجام آن کار 
می شــود ، اطراف خود را فراموش کرده و احساس شایسته 
بودن می کنید. این حس با ارزش بودن، عزت نفس شــما را 

تقویت می کند. 
به خودتان فکر نکنید 

شاید به نظر شــما این جمله عجیب باشــد، اما باور کنید 
افرادی که عزت نفس دارند به خودشان زیاد فکر نمی کنند. 

- رویاهایمان معیار شخصیت ما هستند. 
- دشــواری ها نمی توانند مرا شکست دهند. هر مشکلی در 

برابر اراده بی چون و چرای من تسلیم می شود. 
- خنداندن افراد موجب فراموشی مشکالتشان می شود. چه 
انسان نیکوکاری اســت آن کس که فراموشی را به دیگران 

هدیه می دهد. 
- در تمام زندگی ات شــکایت کــرده ای؛ چــرا که هرگز 

مسئولیت کامل تصمیمات و اعمالت را به عهده نگرفته ای. 
- مردها وقتی سنشان را پنهان می کنند پیر شده اند و زن ها 

وقتی درباره سنشان حرف می زنند!
- این حقایق هستند که انســان ها را از هم دور می کنند؛ نه 

دروغ. وگرنه ما دروغ می گوییم که نزدیک باقی بمانیم!
- هر چیزی کمش داروســت، متوسطش غذاست و زیادش 

سم است؛ حتی محبت کردن!
- قاعده ای وجود ندارد که بــه کار همه بخورد، هر کس باید 

خود راهی را انتخاب کندکه او را نجات دهد. 
- هر قدر میزان ایمان و باور به چیزی زیاد باشد، آن چیز را به 

حقیقت تبدیل نخواهد کرد. 
- گاهی معمولی ترین و ابتدایی ترین داشــته های زندگی 

آدم ها، می شود بزرگ ترین حسرت زندگی ات. 
- حسادت احساس وحشتناکی است، به هیچ یک از رنج ها 
شبیه نیســت زیرا در آن هیچگونه تعالی یا حتی غم واقعی 

وجود ندارد، فقط رنج می دهد و بس. نفرت انگیز است!

اعتماد به نفس

هایالیت

زمانی کــزروس به کوروش بــزرگ گفت چرا از غنیمــت های جنگی 
چیزی را برای خود بر نمی داری و همه را به ســربازانت می بخشــی. 
کوروش گفت: اگر غنیمت های جنگی را نمی بخشــیدیم االن دارایی 
من چقدر بود؟ کزروس عددی را بــا معیار آن زمان گفت. کوروش یکی 
از ســربازانش را صدا زد و گفت: برو به مردم بگو کوروش برای امری به 
مقداری پول و طال نیاز دارد. سرباز در بین مردم جار زد و سخن کوروش 
را به گوششــان رســانید.مردم هرچه در توان داشــتند برای کوروش 
فرستادند. وقتی که مال های گرد آوری شده را حساب کردند ، از آنچه 
کزروس انتظار داشــت بسیار بیشــتر بود.کوروش رو به کزروس کرد و 
گفت ، ثروت من اینجاســت. اگر آنها را پیش خود نگهداری می کردم، 

همیشه باید نگران آنها بودم .

چرخ آسیاب آبی دهکده شــیوانا خراب شــده بود و اهالی به 
ناچار مبلغــی را برای ســاخت چرخ جدید جمــع کردند؛ اما 
 نجار دهکده مدعــی بود که این مبلغ کم اســت و باید ده برابر

 شود. در این هنگام یکی از ســاکنان مدرسه شیوانا که باغبان 
پیری بود، نزد شــیوانا آمد و گفت: »پدرم نجار بود و توانســت 
هنرش را به مــن هم منتقل کنــد. فقط چون پیر شــده ام و 
دستم هم آسیب دیده اســت، به باغبانی روی آورده ام و االن 
هم برای تامین مخارج زندگی به ایــن مبلغی که اهالی جمع 
کرده اند، به شــدت نیازمندم. اگر اجازه بدهید ساختن چرخ 
 آسیاب به من ســپرده شــود، قول می دهم کار خوبی به شما

 تحویــل بدهم.« شــیوانا کمی فکــر کرد و گفــت: »متوجه 

شــده ام که یک روز در میان از خانه شــما خبــری می آورند 
و تو با هر خبر، چند ســاعتی غمگین وافســرده می شــوی. 
اگر کار ساختن آســیاب به تو ســپرده شــود و باز خبرهای 
ناراحت کننده برایــت بیاورند و تــو در کار وقفــه بیندازی، 
نمی توانی بــه موقــع کار را تمام کنــی و در نهایــت اعتبار 
 من خودت و مدرســه زیر ســوال رفتــه و پــول اهالی هدر

 می رود!«
باغبان پیر گفت: قول می دهم راهی پیدا کنم تا اخبار بد باعث 

توقف کارم نشود!
شیوانا پذیرفت و دو نفر از شاگردان ورزیده مدرسه را هم مأمور 
کمک به باغبان پیر کــرد، اما وقتی نجار زیــاده خواه دهکده 
خبردار شــد که باغبان ساخت آســیاب را با همان قیمت کم 
پذیرفته اســت، تصمیم گرفت عمدا با فرستادن اخبار ناراحت 

کننده از ســوی اهالی و خانواده باغبان در کار او وقفه بیندازد؛ 
اما با کمال تعجب می دهید که باغبان با شــنیدن هر خبر بد، 
برخالف گذشــته پرتالش تر و مصمم تر می شــود)!( باالخره 
روز موعود فرا رسید و باغبان پیر توانست محکم ترین و مقاوم 
ترین چرخ آسیاب را سر وقت بسازد و تحویل اهالی دهد. همه 
اهالی برای تشکر از باغبان پیر، جشن گرفتند و به رسم پاداش، 

مبلغی اضافه تر برایش جمع کردند. 
 یکــی از آشــنایان نجــار، در برابر جمــع از باغبان پرســید:

» چرا قبال هر وقــت خبر بدی از خانواده می شــنیدی، به هم 
می ریختی و ساعت ها دست از کار می کشیدی، اما این بار بی 
خیال بودی و حتی شــور و هیجان کارکردنت هم بیشتر می 

شد؟« 
باغبان پیر لبخنــدی زد و گفت: روزی که می خواســتم این 

کار را شــروع کنم، شــیوانا جملــه ای گفت که مــرا متحول 
کرد. شــیوانا گفت: هــر وقــت کار مهمی انجام مــی دادی 
و یــک فکر یا خبــر مزاحم حواســت را پرت کــرد، بالفاصله 
از خــودم بپرســم اصلی تریــن کاری کــه بایــد االن به آن 
بپردازم تا به واســطه آن بیشــترین تغییر مثبــت در زندگی 
 خــودم و عزیزانم رقــم بخورد، کدام اســت و ســپس همان 
اصلی ترین کار را بچسبم و بقیه امور حاشیه ای را هر چند مهم، 

رها کنم.
 من هــم دقیقــا همیــن کار را انجــام دادم و اکنــون هم با 
 مبلغ زیــادی که بابت این کار نصیبم شــده اســت، می توانم 
گره های زیادی را از زندگی خودم و خانــواده ام باز کنم و این 
یعنی اصلی ترین کاری که انتخاب کردم و درست بوده است و 

بقیه حاشیه هستند و ربطی به من ندارند!

مداومت!ثروت کوروش

شخصیت شناسی و نوع ابعاد چهره )1(

درمورد افرادی که به خاطر نادانی هیچ نصیحتی را قبول نمی کنندبه 
کارمی رود. روزی روزگاری، کاروانی به قصد تجارت از ایران عازم یونان 
شد. در آن دوره هر کاروانی که به قصد تجارت عازم سرزمینی می شد 
مسافرانش چند شتر و اسب کرایه می کردند و کاالیی که قصد فروش 

آن را داشتند بر حیوانات می بستند و عازم سفر می شدند. 
در بعضی از مسیرهای کوهستانی نیز گاهی عده ای دزد و راهزن بودند 
که به این کاروان ها حمله می کردند. اموالشــان را می دزدیدند و اگر 
مقاومت می کردند حتی صاحبان کاال را هم می کشتند. مسافرین این 
کاروان به سالمت به یونان رسیدند و کاالهای یونانی را با کاالهای خود 
خریدوفروش کردند و به سمت ایران بازگشتند. آنها در مسیر بازگشت 
بودند که در دام یک گــروه راهزن یونانی گیر افتادنــد و تمام اموال و 
دارایی تجار غارت شد، حتی شتر و اسب کاروانیان را هم از آنها گرفتند. 
تجار بیچاره هرچه گریه و ناله و التماس کردند هیچ فایده ای نداشــت 
چون راهزنان، یونانی بودند و اصال زبان فارســی بلــد نبودند. در میان 
مسافرین لقمان حکیم هم حضور داشت.  لقمان گوشه ای نشسته بود 
و رفتار غارتگران را مشاهده می کرد.  تاجران نزد لقمان آمدند و گفتند: 
تو حکیمی! با اینها صحبت کن، شاید ســخنی پندآمیز از زبان تو دل 
دزدان را به رحم آورد و حداقل شترها و اسب های ما را به ما بازگرداند.  
لقمان گفت:» با چه کسی حرف بزنم و پند دهم؟ دل این افراد از سنگ 
شده، اگر نصیحت و اندرز در دل این بنده های خدا راهی داشت، انقدر 
ســنگدالنه اموال و دارایی های مردم را غارت  نمی کردند. حرف زدن 

من هیچ فایده ای ندارد. نرود میخ آهنین در سنگ.«

نرود میخ آهنین در سنگ

کاریکاتورشعر طنزضرب المثل

حق تقدم در رانندگی...
اول کار واسه جلو پنجره

یه نعل اسب عالی یادت نره
یه وخ خیال نکن حاجیت جواده

اون ور دنیا بد نظر زیاده
تسبیحتو بپیچ به دور شستت
موبایلتم در آر بگیر تو دستت

رعایت حق تقدم بده
گازو بگیر به هیشکی ام راه نده

با هر کی خواس جلو بیفته لج کن
برو جلوش فرمونو فوری کج کن
یه دفه مثل اسب وحشی رم کن

روی تموم آدما رو کم کن
همیشه دوبله واستا راهو سد کن

افسر اگه نبود چراغو رد کن
سبقتو هر جور که دلت خواس بگیر

از چپ اگه مشکله از راس بگیر
تا می بینی راه نمیرن جماعت

الیی بکش برو باند سرعت
نذار کسی تورو معطل کنه

هیشکی نباید با تو کل کل کنه
پشت چراغ اگه جلوت واستادن
چراغ که سبز شد یهو بوقا بزن

تموم آدما به جز تو خلن
نمی دونن چراغ چیه منگلن

همه به جز تو دست و پا چلفتن
بوق نزنی ممکنه راه نیفتن

راستی کمربندتـو هیچوخ نبند
محل نده به این چیزای چرند
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ابالغ رای
5/350 کالســه پرونده:2124/94 شــماره دادنامه:685-95/4/21 مرجع 
رســیدگی: شــعبه 32 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهــان: محمود 
میرزائی به نشــانی اصفهان خ هشت بهشت شــرقی کوچه 24 فرعی 3 پ 
43  با وکالت مسرور گیتی فر به نشــانی اصفهان خ حکیم نظامی نرسیده 
به چهــار راه جنب بانــک انصــار پ 781،  خواندگان: 1- ســهیل جمالی 
2- محمد خلیلی عاشق آبادی هر دو به نشــانی مجهول المکان، خواسته: 
 مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا 
ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
 رای قاضی شــورا: در خصوص دعوای آقای محمــود میرزائی با وکالت

 مســرور گیتــی فــر بــه طرفیــت ســهیل جمالــی و محمــد خلیلــی 
بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 34/200/000 ریــال وجــه ســه فقــره 
چــک بــه شــماره هــای 312184-312185-312185  بــه عهــده 
 بانــک ملــی بــه انضمــام مطلــق خســارت قانونــی بــا توجــه  بــه

  محتویات پرونــده و بقای اصــول مســتندات در ید خواهــان و صدور 
گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور پیدا نکرده و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد 
که مســتنداً به مواد 212 و 214 قانون تجــارت و 198و515و519و522 
 قانــون آ.د.م  حکم بــر محکومیــت خواندگان بــه صــورت تضامنی به

 پرداخت مبلغ 34/200/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/018/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه نشــر آگهی به مبلغ 120/000 ریال  و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررســید چک های موصوف 11/400/000-94/5/25 و 11/400/000-
 94/6/25 و 11/400/000-94/4/25  تــا تاریــخ اجــرای حکــم در

 حق خواهان صادر و اعالم می نمایــد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 

اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:14603 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )332 کلمه،4 

کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

5/363 در خصــوص پرونــده کالســه 857/95 خواهان مجتبــی خانلی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه 50/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات 
به طرفیت داریوش امیری تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 
95/7/26 ســاعت 9 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب 
– روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.

 م الف: 14601 شعبه 32 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان )121 کلمه،2 کادر(

ابالغ رای
5/351 کالســه پرونده: 950163 شــماره دادنامه:509-95/3/30 مرجع 
رســیدگی: شــعبه 11 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهــان: محمود 
میرزائی به نشانی اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی کوچه 24 فرعی 3 
پالک 43 با وکالت مسرور گیتی فر به نشانی اصفهان خیابان حکیم نظامی 
نرســیده به چهار راه جنب بانک انصار، خوانده: ناصر احمدی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای 
آقای محمود میرزایی با وکالت مسرور گیتی فر به طرفیت ناصر احمدی به 
خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال وجه چک به شماره 093113 به عهده 
بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی 
حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 625/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل  و هزینه نشر 
آگهی 120/000 ریال طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )93/11/15(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
 ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد.
 م الف:14608 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )316 کلمه،3 

کادر(  
ابالغ رای

5/352 کالســه پرونده: 941239 شــماره دادنامه:513-95/3/30 مرجع 
رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: احسان خانی 
به نشانی اصفهان میدان انقالب مجتمع تجاری انقالب طبقه اول واحد 113 
با وکالت مهدی عبدالرحمانــی و کامبیز بیاتی هر دو به نشــانی اصفهان 
توحید میانی روبه روی بانک سامان ســاختمان نگار 2 طبقه چهارم واحد 
11، خوانده: مهناز شاه بندری قوچانی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا 
ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای احسان خانی 
و کامبیز بیاتی با وکالت مهدی عبدالرحمانی به طرفیت مهناز شــاه بندری 
قوچانی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال چک  به شماره 112944 
به عهده بانــک ملی ایران به انضمام مطلق خســارات قانونــی با توجه  به 
محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهــان و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبــه وجه آن دارد و این که خوانده علــی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه رســیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 

و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به 
استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و 335/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه  و هزینه نشــر آگهی 240/000 ریال و خســارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/10/20(  تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نمایــد رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:14609 شــعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان )329 کلمه،4 کادر(  
ابالغ رای

5/353 کالســه پرونده: 95-151 شــماره دادنامه:344-95/3/31 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 24 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رویا بهنام 
با وکالت فاطمه مظاهری به نشــانی اصفهان چهارباغ باال مجتمع تجاری 
کوثر طبقه هفتم واحد 908، خوانده: رضا رفیعی به نشانی مجهول المکان، 
خواســته: مطالبه وجه چک،  با عنایت به محتویات پرونــده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال  به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوای رویا بهنام با وکالت فاطمه مظاهری به طرفیت 
رضا رفیعی  به خواسته مطالبه مبلغ 70/000/000 ریال وجه چک  شماره 
705933 الف / 908  عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با عنایت  به بقای اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
صادره از ســوی بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمــه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در 
جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب شورا 
دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد  310 و 313 
قانون تجارت و مواد 198 و 515 و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ  هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و هشتصد و شش 
هزار ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و همچنین خســارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر 
اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده 
اجرای محترم احکام می باشــد در حق  خواهان صــادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پــس از ابالغ واقعــی به خوانده 
قابل واخواهی در این شــورا و ظرف بیســت روز پــس از انقضای مهلت 
 واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.  
م الف:14610 شــعبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان )313 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

5/354 کالســه پرونده: 95-150 شــماره دادنامه:345-95/3/31 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 24 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رویا بهنام 
به نشانی اصفهان ســه راه ســیمین مجتمع آرش طبقه چهارم واحد 402 

با وکالت فاطمه مظاهری به نشــانی اصفهان چهار باغ باال مجتمع تجاری 
کوثر طبقه هفتم واحد 908، خوانده: مســعود شــریفی ریگی به نشــانی 
مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه چک،  با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال  به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوای رویا بهنام با وکالت فاطمه مظاهری 
به طرفیت مسعود شــریفی ریگی  به خواســته مطالبه مبلغ 75/000/000 
ریال وجه چک های  شــماره 272429-88/11/15  و 89/4/14-272426 
عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت  به بقای اصول 
مســتندات در ید خواهان و گواهــی عدم پرداخت صادره از ســوی بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواســته دارد و عدم حضور خوانده در جلســه رسیدگی و مصون 
ماندن خواســته از هر گونه تعرض و تکذیب شــورا دعــوی مطروحه را 
وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد  310 و 313 قانون تجارت و 
 مواد 198 و 515 و519و522 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و

 انقــالب در امــور مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخت 
مبلغ  هفتــاد و پنــج میلیون ریــال بابت اصــل خواســته و 1/830/000 
ریــال  بابــت هزینــه دادرســی و هزینــه نشــر آگهــی و حــق الوکاله 
وکیل و همچنین خســارت تاخیر تادیــه از تاریخ سررســید چک لغایت 
تاریخ وصول که محاســبه آن بر اســاس نــرخ اعالمی از ســوی بانک 
 مرکزی جمهــوری اســالمی ایــران بر عهــده اجــرای محتــرم احکام

 مــی باشــد در حــق  خواهــان صــادر و اعــالم می نمایــد رای 
صــادره غیابــی و ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ واقعــی بــه 
خوانــده قابــل واخواهــی در ایــن شــورا و ظــرف بیســت روز 
 پــس از انقضــای مهلــت واخواهــی قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در 

دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشد. می باشد.
 م الف:14611 شــعبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان )332 کلمه،4 کادر(  
اخطار اجرایی

5/355 شــماره: 950015 به موجب رای شــماره 407 تاریــخ 95/3/11 
حوزه 5 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیــه عــزت ا... کامکی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت 
به پرداخــت مبلغ 70/000/000 ریــال بابت چک شــماره 626294 مورخ 
 93/5/30 و 1/670/000 ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه نشر  آگهی و

 تاخیر تادیــه از 93/5/30 تــا اجرای حکم بــه انضمام نیم عشــر دولتی 
در حــق محکوم لــه رضــا جهانبخــش وهمگینــی فرزنــد نبــی اله به 
نشــانی اصفهان خ ربــاط اول کوی عباســی انتهــای کوچه مهــر منزل 
شــخصی درب قهــوه ای. مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: همین که 
اجرائیه بــه محکوم علیه ابالغ شــد، محکــوم علیه مکلف اســت ظرف ده 
روز مفاد آنــرا به موقع اجــرا بگذارد یــا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم 
 به بدهد یــا مالــی معرفی کنــد که اجــرای حکــم و اســتیفاء محکوم به

 از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 

کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:14586 شــعبه 5 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان)185 کلمه،2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5/358 در خصوص پرونده کالســه 482/95 خواهــان منوچهر رومانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال به طرفیت حســن 
منتظری تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای روز چهارشنبه  مورخ 
95/8/12 ساعت 5/30 عصر تعیین گردیده اســت. لذا با عنایت به مجهول 
المکان  بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مســتنداً به ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی شده و 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 14592 شعبه 18 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )127 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/359 شــماره ابالغیــه: 9510100354303132 شــماره پرونــده: 
9509980358700129 شــماره بایگانی شعبه: 950542  خواهان/ شاکی  
دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم به خواســته ضرب و حرج عمدی 
با قداره  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهــان نموده که جهت 
رســیدگی به شــعبه 117 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )117 جزایی 
سابق( واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شــهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 4 اتاق شماره 458  ارجاع و به کالسه 
9509980358700129 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/08/02 و 
ساعت 10/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف:14627 شــعبه 117 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان 

) 117 جزایی سابق( )176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

شــماره   9510106836303141 ابالغنامــه: شــماره   5 /360
پرونــده:9509986836300540 شــماره بایگانی شــعبه:950618 ابالغ 
شونده حقیقی: محمد رضا ماه پیشــانیان فرزند امیر حســین  به نشانی 
مجهول المکان، تاریخ حضور:1395/08/01 شــنبه ساعت: .10/30 محل 
حضور: اصفهان- خ میرفندرســکی) خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل 
میر- مجتمع قضایی شهید قدوســی- طبقه 3 اتاق 301، علت حضور: در 
خصوص دعوی نجمه اسدی هفشجانی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شــوید. م الف:14672 شعبه 3 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( )81 کلمه،1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/361 شــماره ابالغیــه: 9510100350705140 شــماره پرونــده: 
9509980350700047 شماره بایگانی شــعبه: 950049  خواهان مهدی 
ضیائی جزی دادخواســتی به طرفیــت  خوانده محمد رضا ســلیمانی به 
خواسته مطالبه خسارت دادرسی و تایید فسخ قرارداد )مالی(  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311  
ارجاع و به کالســه 9509980350700047 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/07/28 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 

خوانده  و درخواســت خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:14664 شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان 

اصفهان)171 کلمه،2 کادر(
ابالغ

شــماره   9510106836303102 ابالغنامــه: شــماره   5 /362
پرونــده:9509986836300441 شــماره بایگانی شــعبه:950491 ابالغ 
شونده حقیقی: سپیده خلیلی سامانی فرزند بیژن   به نشانی مجهول المکان، 
 تاریخ حضور:1395/07/28 چهارشنبه ساعت: 9 محل حضور: اصفهان- 
خ میرفندرسکی) خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی 
شــهید قدوســی- طبقه 3 اتاق 301، علت حضــور: در خصوص دعوی 
غالمرضا خسروی به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 
این شعبه حاضر شوید. م الف:14673 شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( )78 کلمه،1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/364 در خصوص پرونده کالســه 287/95 خواهان میــالد ایلچی زاده 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه 4 فقره ســفته به میزان 180/000/000 
ریال  به طرفیت محمد علی جهانگیری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز یکشنبه مورخ 95/7/25 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده است. لذا با 
عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستنداً به 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
 ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی

 شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 14591 شعبه 18 حقوقی 
مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )134 کلمه، 2 

کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/365 در خصوص پرونده کالســه 950410 خواهان حمید رضا طاهری 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه چــک های شــماره 834298 مورخه 
95/3/10 بانک صادرات به مبلغ 55/000/000 و چک شماره 834299 مورخ 
95/3/11 به مبلغ 110/000/000 ریال جمعًا 165/000/000 ریال بانضمام 
خســارات قانونی هزینه های دادرســی به طرفیت جعفر خراسانی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/7/24  ساعت 8/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای شیخ صدوق شمالی 
چهار راه نیکبخت مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14605 
شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)144 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/366 در خصوص پرونده کالسه 720/95 خواهان کمال حاجی کریمیان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به طرفیت سعید فرهمند تقدیم نموده است 

وقت رسیدگی برای مورخه 95/7/19 ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
– اول خیابان ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا 
– پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
 و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده

 تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 14599 شــعبه 32 حقوقی 
مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )128 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/367 در خصــوص پرونــده کالســه 508/95 خواهان محمــد طاهری 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه یک فقره چک 
به طرفیت امیر جمشیدی فر تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای  مورخ 
95/7/18 ســاعت 5 عصر تعیین گردیده اســت. لذا با عنایــت به مجهول 
المکان  بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مســتنداً به ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای 
 حل اختــالف اصفهان شــعبه 15 مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شــد. م الف: 14590 شعبه 15 حقوقی 
مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )130 کلمه، 2 

کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5/369 در خصوص پرونده کالسه 836/95 خواهان محمد رضا محمودی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حمید شاهمرادی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای  مورخ 95/7/17 ســاعت 8 تعیین گردیده است. لذا با 
عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پــالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف 
اصفهان شــعبه 45 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی شــده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 14571 
شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/370 در خصوص پرونده کالســه 95-445 خواهان شرکت پویا بخش 
سپنتا به مدیریت امیر اطرجی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت شرکت 
آیینه سازان صبا گســتر ایرانیان  تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز شنبه مورخ 95/7/17  ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی 
بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مســجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 
شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14564 شعبه 53 حقوقی مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 124 کلمه، 2 کادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
5/371 در خصوص پرونده کالســه 95-455 خواهان امید اطرجی بالنگی 
با وکالت نســیم جنتی  و مینا قاســمی دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه 
25/000/000 به طرفیت عســکر برآور  تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 95/7/17  ســاعت 10 صبــح تعیین گردیده اســت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهــان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت 
شــرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مســجد امام علی)ع( مجتمع 
شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:14563 شعبه 52 حقوقی مجتمع 

شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 122 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ

شــماره   9510106836303110 ابالغنامــه: شــماره   5 /357
پرونــده:9409986836300839 شــماره بایگانی شــعبه:941667 ابالغ 
شونده حقیقی: رسول حبیب الهی فرزند حســن کدملی 1283819724 به 
نشــانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1395/08/19 چهارشنبه ساعت: 9 
محل حضور: اصفهان- خ میرفندرسکی) خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و 
پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 3 اتاق 301، علت حضور: در 
خصوص دعوی مریم شکری خیادانی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شــوید. م الف:14674 شعبه 3 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( )81 کلمه،1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/368 در خصــوص پرونده کالســه 950248 خواهان عبدا... اســیوند 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت جهانبخش سواد کوهی تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای مورخ 95/7/17  ساعت 10 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای شیخ صدوق شمالی چهار 
راه نیکبخت مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صــورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14604 
شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)113 کلمه، 2 کادر(
 اخطار اجرایی

5/356 شماره: 941464 به موجب رای شماره 137 تاریخ 95/1/31 حوزه 8 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
احمد شایسته فر  به نشانی مجهول المکان محکوم است به حضور در یکی 
از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند خودرو به ش انتظامی 256 ل 77 ایران 
53 به نام محکوم له کبری رئیســی و رضا فانی به نشانی شاهین شهر خ 
صیاد شیرازی فرعی 14 پ 302 ط 2 و پرداخت مبلغ 175/000 ریال هزینه 
دادرسی و 600/000 ریال هزینه نشــر آگهی و نیم عشر حق االجرا. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:14595 شــعبه 8 
حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان)185 

کلمه،2 کادر(
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گوناگون

خواندنی

خانه داریآشپزی

دســرهای مختلفی وجود دارد که 
می توانیــد در منزلتان بــه راحتی 
آن را تهیه کنید. این بــار با نارگیل 

و خامه دسر نارگیلی درست کنید.
 مــواد الزم بــرای دســر نارگیــل:

خامــه فــرم گرفتــه  2 لیوان،پنیر 
خامــه ای  250 گرم،پــودر نارگیل  
یــک پیمانه،پودر ژالتین  دوســوم 

لیوان،زرده تخم مرغ  5 عدد،شیر نارگیل  یک لیوان،شکر یک لیوان
طرز تهیه دسر نارگیل:زرده های تخم مرغ را با شــکر مخلوط کنید و خوب بزنید تا پف 
کند. بعد شیره نارگیل را به شکر و زرده ها اضافه کنید و کامال مخلوط کرده و آن را روی 
حرارت بگذارید.بعد از جوش آمدن،مرتب هم بزنید تا کامال زرده ها پخته شــده و مایه 
صاف و یکدست شــود .در این مرحله پودر نارگیل را اضافه و مخلوط کنید. سپس مواد 
را از روی حرارت برداشــته و کنار بگذارید . پودر ژالتین را بــه روش بن ماری با مقدار 
 کمی آب روی حرارت بخار کتری بگذارید تا حل شــود. پنیر خامــه ای و خامه را هم 

مخلوط کنید و خوب هم بزنید. 
حاال همه مواد را در مخلوط کن ریخته تا با هم کامال  ترکیب شود. از مواد به اندازه یک 
فنجان بردارید و با رنگ خوراکی مورد نظرتــان مخلوط کنید و برای تزئین نگه دارید و 
بقیه مواد را در قالب ژله بریزید و یک ســاعت و نیم در یخچال قرار دهید تا کامال مواد 
بسته شود و بعد مواد رنگی را روی آن بریزید و چند ســاعت دیگر در یخچال بگذارید.

 ظرف ژله را در دیس مناســبی برگردانیــد و روی آن را با پودر پســته و پودر نارگیل 
تزئین و از میهمانان خود پذیرایی نمایید.

کتاب »در طریق معرفت«، سلســله مصاحبه هــا و تحقیق های 
محمد رحیمی از شاگردان آیت ا... سید رضی شیرازی است که با 

تدوین و نگارش مرتضی رسولی پور منتشر شده است.
این اثر شــامل خاطرات و اطالعاتی در مورد زندگی نامه خاندان 
شــیرازی، دوران تحصیل، فتوای تحریم تنباکو و وقایع حساس 

انقالب اسالمی و مبارزات این روحانی متعهد و انقالبی است.
 مرتضی رســولی پور در مقدمه کتاب این گونه نوشــته اســت: 
»معرفی مقام علمی اســتاد آیت ا... ســید رضی شیرازی در کنار 
اوصاف نیکــوی اخالقی و تقوای او و نشــان دادن ســیره عملی 
 وی در ســلوک با طبقات گوناگون مــردم، فروتنــی، اعتدال و

 مردم داری ایشــان به رغم دشــواری ها در برنامــه دفتر ادبیات 
انقالب اسالمی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی بود. دشوار 
از دو جهت، یکــی از آن روی کــه هر چه بنویســی، اگر زمانش 

نرســیده باشــد پذیرش ندارد و هر چه پس از زمانش، اساطیری 
خواهد بود )که دست نیافتنی است(. او به عنوان چهره ای تابناک 
که می توان هنوز نــور و حرارت وجود و حضــورش را لمس کرد 
و دریافت که چگونــه از میان پرده های ضخیــم تنیده از جهل و 
 مناســبات ناســالم، از آبشــخوری پاک و زالل ســیراب گشته، 
جوانه زده، بالیده و در کوره ابتالئات چندین دهه تناور گشته و در 
سخت ترین توفان ها، قامت خود را همچنان سربلند و مفتخر نگه 
داشته است«.  آیت ا... سید رضی شیرازی در زمره فقها و حکمای 
الهی شیعی و از نوادگان میرزای شیرازی است. در سالیان گذشته 
تعداد زیادی )حدود 500 نفر از سال 1351تا به امروز( از پیروان 
ادیان مختلف و با ملیت های متفاوت به دستان وی با بهره گیری 
از اســتدالالت کالمی و فلســفی به دین مبین اســالم و مذهب 

جعفری روی آورده اند.

آشــپزخانه های خوش نقشه، درهم 
ریختگی هــای کمتر و فضــای مفید 
بیشتری دارند. برای تغییر دکوراسیون 
یا تغییر چیدمان، مواردی که در ادامه 
ذکر می کنیم ایده های بســیار خوبی 

برای فضاهای نقلی هستند.
چگونه آشپزخانه نقلی را بزرگ تر 

نشان دهیم؛
 1- آینه معجزه می کند:اســتفاده از آینــه در فضای آشــپزخانه ، مثــال در فاصله بین 
کابینت های باال و پایین، ایده بســیار خوبی برای بزرگ تر نشان دادن آشپزخانه است. با این 

ترفند می توانید توهم فضای بیشتر را برای بیننده به وجود بیاورید.
2- به باالها فکر کنید:برای اســتفاده بهینه از فضای کوچک آشپزخانه خود می توانید به 
قسمت های باالی آشــپزخانه فکر کنید. یعنی می توانید کابینت ها را در قسمت های باالی 

دیوار نیز نصب کنید. این کار را با ظرافت و زیبایی انجام دهید تا زشت و زمخت به نظر نرسد.
 3- انتخاب صندلی های بدون دســته:برای اینکه بتوانید در آشــپزخانه کوچک خود

 ناهار خوری نیز داشته باشید، بهتر است از صندلی های بدون دسته استفاده کنید. استفاده از 
این صندلی ها در فضاهای تنگ بسیار آسان تر از انواع دسته دار است.

۴.جمع و جور کردن:ســبدهای حصیری یا ســینی هــای دیواره دار نه تنهــا برای حمل 
 آسان وسایل مناســبند، بلکه گزینه های خوبی نیز برای جمع کردن وســایل اضافه از روی 

کابینت ها هستند. 
به این ترتیب می توانیــد از به هم ریختگی روی کانتر جلوگیری کنید و فضای بیشــتری در 

اختیار داشته باشید.

نکاتی ساده برای بزرگ تر نشان دادن آشپزخانهدسر نارگیل، یک دسر شیک و آسان!!

در طریق معرفت

مرگ آخرین ایستگاه است و قبر آخرین خانه، شاید زیر سایه های سبز 
یک درخت قدیمی باشــد یا در گوشــه دنج یک باغ، یا وسط یک شهر 
شلوغ ... خیلی از آدم ها به این فکر نمی کنند که پس از مرگ کجا و در 
چه قبری به خاک سپرده می شــوند؛ اما برای بعضی دیگر این موضوع 
مهم است. به نظر این دســته از آدم ها جای قبر و شــکل آن می تواند 
پژواک زندگی شان باشد و وسیله ای برای اینکه اســم و نشانی از آنها 

به یادگار بماند. 
در این گزارش درباره این آدم ها و مقبره هایشان خواهیم گفت.

1-  هنرپیشه و نوازنده فرانسوی در سال 1990 درگذشت. او در یکی از 
گورستان های پاریس به خاک سپرده شد. قبر او تمثالی از خود اوست 
 که دراز کشیده و ســرش را در دست گرفته و به چشــم هایش خیره 

شده است. این قبر به وصیت خود او چنین شکلی یافته است.

2- دو نفر که دارند به هم دست می دهند نیز از عجیب ترین مقبره های 
دنیاست. این دو نفر یک زوج هستند. مرد مذهب پروتستان داشت و در 
قسمت پروتستان ها به خاک سپرده شــد و زن یک کاتولیک بود و در 
قسمت کاتولیک ها دفن شــد اما  چون آنها دوست داشتند قبرهایشان 

نزدیک هم باشد،پس این طرح عجیب را پیش از مرگشان کشیدند!

3- جدال ابدی یک زن و شوهر، اسم مقبره ای است که می بینید. مرد 
روی صندلی نشسته و مجسمه صورت زن در جهت مخالف او قرار دارد. 
آنها خودشان خواســتند تا قبرشان این گونه ســاخته شود. این شکل 
عجیب، نمادی از اعتراض آنها و نشــانه ای از یک زندگی سرد و بی روح 
بود، زیرا در  تمام سال های زندگی مشترک هرگز با هم مهربان نبودند 

و بیشتر وقت خود را به جدال و کشمکش گذرانده بودند.

4- ایــن قبر متعلق به متیو اســتنفورد رابینســون اســت. او به دلیل 
معلولیت مجبور بود روی صندلی چرخ دار بنشــیند. این قبر، نمادی از 

رهایی و به آرامش رسیدن او پس از مرگ است.

5- بــا اینکــه از ژرژ رودنبــاخ شــاعر، رمــان و نمایشــنامه نویس 
بلژیکــی فرانســوی داســتان هــا و نمایش  نامــه های بســیاری به 
جای ماند، امــا در زندگــی به آنچــه می خواســت از نظــر مادی و 
 معنوی نرســید.پس، وصیت کرد تا ســنگ قبرش مجســمه یکی از 
شخصیت های داستان هایش باشــد؛ مردی که با یک گل از قبر بیرون 

آمده است.

 بــه فعالیــت هایی کــه توجه افــراد را بــه خود 
جلب کرده و موجبات خردسندی و خوشی آنها را 
فراهم کند سرگرمی گفته می شــود. این فعالیت 
ها حس شــادی و  خوشــی را در مخاطبان خود 
ایجاد می کند. در طول هزاران ســال تفریحات و 
سرگرمی ها تغییر شــکل داده، تکامل یافته و یا به 

طور کامل حذف شده اند.
 شــاید بتوان گفت امروزه با وجود گوشــی های 
تلفن هوشمند کمتر کســی در جست و جوی راه 
خالقانه برای پر کردن اوقات بیکاری خود اســت. 
این گزارش قصــد دارد تا عجیب تریــن و در عین 
حال خنده دارترین روش های سرگرمی را به شما 
معرفی کند؛ روزگاری کــه تکنولوژی تا این حد در 

زندگی مردم دنیا رسوخ نکرده بود.
نشستن روی میله پرچم!

 یک آکروبات باز به نام الفن کلی، این شکل عجیب 
از سرگرمی را ابداع کرد که با اقبال گسترده ای در 
سراسر جهان روبه رو شد. نشستن روی میله پرچم 
به یکی از ســرگرمی های جالب مردم دنیا تبدیل 
 شد و در ســال 1920 میالدی به اوج خود رسید و

 تا پایان »رکود بزرگ « ادامه داشت.
ماراتن هل دادن تختخواب!

 در این مســابقه فردی روی تختخواب می نشست 
و بقیه آن را هل می دادند. هر گروهی که بیشترین 

مسافت را می پیمود، برنده می شد.
نمایشگاه سرویس اتاق خواب کودک و نوزاد

تا پیش از قرن بیســتم بســیاری از کودکان تازه 
متولد شــده به دلیل شــرایط نامناسب نگهداری 
از دنیا می رفتند و تعداد کمی از آنها شــانس زنده 
بودن را داشــتند. مارتین کانی بر همین اساس به 
ابداع ســرویس اتاق خواب کــودکان  پرداخت. با 
وجود این، بیمارســتان ها از پذیرش این اختراع او 
ســر باز زدند. از این روی،  مارتین بــه فکر برپایی 
یک نمایشــگاه افتاد. او در برلین و آیلند نمایشگاه 
خود را برگزار کرد. مردم برای دیدن این نمایشگاه 
سر از پا نمی شناختند و هر فرد برای بازدید از این 

نمایشگاه 25 سنت پرداخت می کرد.
روش درمانی عجیب

  مــردی به نام جیســی ریــس در ســال 1950
 ادعا کرد کــه پس از فرو بردن پاهــای خود درون 
خــاک مزرعه اش بــه طــرز عجیبــی دردپاها و  

مفاصلش از بین رفته است. 
این ادعای او باعث شــد تا جمعیــت زیادی برای 
اســتفاده از خواص درمانی این خــاک به مزرعه 
او برونــد و بســیاری از مردم اوقــات فراغت خود 
را در مزرعــه جیســی بگذرانند تا اینکــه پس از 
 مدتی متوجه شــدند، چنین ادعایی دروغ بوده و 

جیسی ریس هدفی جز مال اندوزی نداشته است!

 عجیب ترین 
سرگرمی های تاریخ

خانه های ابدی در شکل های متفاوت؛

عجیب ترین سنگ قبرهای دنیا!

کودک

 عوارض الک زدن بر 
ناخن  های کودکان)2(

متاســفانه برخی از مــادران روی ناخن های کوچک 
دختربچه های کوچکشــان، الک های رنگی می زنند 
و به این نکته توجه نمی کنند که ممکن اســت فرزند 
خردسال آنها مواد سمی الک را به چشم و پوست خود 

بمالد و آنها را تحریک و دچار حساسیت کند.
چنانچه این مواد وارد دهان کودک خردســال شــود، 
بســیار خطرناک تر نیز می شــود. عــادت جویدن و 
مکیدن ناخن در بســیاری از کودکان شایع است حال 
تصور کنید که اگر ناخن های کودک به الک آغشــته 
شده باشــد، تمام این مواد مضر وارد دستگاه گوارشی 

او می شود.
فرمالدئید موجود در الک ها که برای خشــک شــدن 
الک به کار می رود، به شدت آلرژی زاست و عالوه بر آن 

یکی از عوامل ایجاد سرطان است.
عوارض  استفاده از الک پاک کن

مشکل استفاده از الک و خطرات ناشی از آن یک طرف، 
استفاده از الک پاک کن ها  هم طرف دیگر قضیه است. 
معموال خانم ها از آستون برای پاک کردن الک استفاده 

می کنند.
 تماس طوالنی مدت با آستون می تواند مشکالت قلبی 

و ریوی و حتی کبدی ایجاد کند.
مصرف این محصول زیبا و فریبنده در دوران بارداری 
نیز به همان اندازه مخرب اســت. معموال ســالن های 
آرایش به اندازه کافی دستگاه تهویه هوا ندارند و هوای 
ناســالم برای مدت زمان طوالنی در یک جا ســاکن 

می ماند.
محصوالت آرایشــی که بیشــترین مواد شــیمیایی 
تبخیر شده  را در محیط پراکنده می سازند، باعث بروز 
مشکالت تنفسی، عالئم عصبی و حتی سرطان در مادر 

باردار و جنین داخل شکم او می شود.
جنس الک ناخن

اگر چنانچــه در دوران بــارداری به ایــن نکات توجه 
نموده اید ولی حاال دوســت دارید دختــر کوچولوی 
نازتان گاهی اوقات روی ناخن هایش الک داشته باشد، 

حتما به دنبال تهیه جنس مرغوب و با کیفیت باشید.
برخی از تولید کنندگان محصوالت آرایش این روزها 
الک هایی را تولیــد می کنند که در آنهــا از رنگ های 
مجاز خوراکی استفاده می شود و پایه آنها خوب است. 
این الک ها برعکس ســایر الک ها هــم راحت تر پاک 
می شوند و هم خطری برای سالمت کودکان محسوب 

نمی شوند.
اگر کودکتان از روی عادت همیشــه ناخن هایش را به 
ســمت دهان می برد و آنها را می جود، هرگز برای او از 

الک ناخن استفاده نکنید.

راز موفقیــت مــردان بــزرگ و ســرکامیابی آنها 
 درگروی تربیت ها، فعالیت ها، کوشــش ها و اجرای

 برنامه های ویژه ای اســت که به آنها  در زیر اشاره 
می شود.

بخش نخست: عوامل حقیقی کامیابی
- استفاده از فرصت

فرصت های زیادی به دست افراد می افتد، اما از آنجا 
که دسته ای خصیصه» کار امروز به فردا انداختن« 
را دارنــد، این فرصت هــا را که کلیدهــای طالیی 
 رازکامیابی است از دســت می دهند. درصورتی که 
نه تنها کار امــروز را نباید به فــردا انداخت بلکه اگر 

امکان دارد، باید کار فردا را هم امروز انجام داد.
بهترین فرصــت برای کارکردن، دانــش آموختن و 
ثروت اندوختن درجوانی اســت و بلنــد ترین نقطه 
زندگــی نیز همین دوران اســت. جوان سرشــار از 
عشــق، امید، نشــاط، قدرت و خالقیت است، ولی 
پــس از مدتی، قدرت هــای معنوی و مــادی رو به 
کاهش می گــذارد و اعصــاب قدرت و اســتحکام 
خود را از دست می دهد. چشــم کم نور می شود و 
نیروهای خالقه ناتوان می گردنــد. موالی متقیان 
می فرماید:»  انســان هنگامی پی بــه ارزش جوانی 

وتندرستی می برد که آنها را از دست داده باشد.«
ازســفارش های پیامبر اســالم به یکی از شاگردان 
بزرگ خود » ابا ذر« این اســت:» پیش از آنکه پیری 

تو فرا رسد، ارزش جوانی را بدان«.
مردان بزرگ و کامیاب، هرگز برگذشــته افســوس 
نمــی خوردند و اضطــراب آینده، آنهــا را از کار در 

فرصت های مناسب باز نمی داشت.
دســتگاه آفرینش، در انســان یک عقــل طبیعی 
آفریده اســت که در تمــام افراد با باال رفتن ســن، 
رشــد می کند. در کنار این عقل طبیعی می توانیم 
یک عقل اکتســابی در پرتوی علــم و تجارب نیز به 
 دســت آوریم و این دومــی در حقیقــت مکمل و 

پرورش دهنده آن عقل طبیعی است.
مردان کامیاب کســانی بودند کــه از فرصت های 
دوران کودکی و جوانی و مراحل باالتر خوب استفاده 
کردند و عقل فطــری را با عقل اکتســابی پرورش 
دادند و بهترین فرصت برای ایــن کار دوران جوانی 
 است. پیامبر اسالم فرمود:» فرصت بسان ابر بهاری 
می گذرد و کامیابی از آن کشــاورزی است که از آن 

بهره برداری کند«.
 کســانی کــه بــه ارزش وقــت و عمــر خــود 

 پی بــرده اند، اوقــات گرانبهــای خــود را بیهوده 
صرف نمی کنند. گروهی از دانشمندان برخی از آثار 
خود را در مواقعی نوشته اند که اکثر مردم به اتالف 

آن اهمیت نمی دهند. 
مثال دکتــر »ماردن کــود« یکی از آثار خــود را در 
ضمن رفتن از خانــه بیماری به خانــه بیمار دیگر 
نوشــته اســت.» دکتر بورنــی« زبان فرانســوی و 
ایتالیایــی را در طی رفتن به اداره و بازگشــت از آن 

یاد گرفت.
فقید علم و ادب مرحوم مدرس خیابانی یکی از آثار 
گرانبهای خود را که پیرامون مترادفات زبان فارسی 
می باشد هنگام صرف صبحانه نوشته است.ناپلئون 
در واقعه ارکوال با 25 ســوار بر دشمن غلبه کرد؛زیرا 
دشــمن خســته بود و او فرصت را مغتنم شمرد و با 

این عده کم بر دشمن چیره گردید.
گروهی آنچنــان عمر خــود را تلف مــی کنند که 
گویی دشــمن وقت و عمر خــود هســتند. امروز 
 بسیاری از ســرگرمی ها بیش از آنکه جنبه تفریحی 

داشته باشند، کشنده وقت هستند.
 ) برگرفته از کتــاب رمز پیروزی مــردان بزرگ اثر

 آیت ا... سبحانی(

رمز موفقیت مردان بزرگ )21(    موفقیت

عکس نوشت

درســال 9۴ رهبر انقالب در حاشــیه دیدار با 
ورزشکاران یک انگشتری به کیانوش رستمی، 

قهرمان وزنه برداری المپیک اهدا کرد.
 اکنون او)در ســال95( توانســته اســت در 
رقابت های المپیک ریو، ضمن شکستن رکورد 
به مدال ارزشمند طال دســت یابد و می توان 
 گفت انگشتر اهدایی رهبری برای او خوش یمن 

بوده است.

انگشتر خوش یمن رهبر 
انقالب برای کیانوش رستمی

38
19

34
14

امام علی)علیه السالم(: 
صبر ، ضامن پيروزى است.

W W W . Z A Y A N D E R O U D O N L I N E . I R
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